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SORGUN’DAN ÇIKTIM YOLA
(Anılarım)

Prof. Dr. Rauf Yücel



PROF. DR. RAUF YÜCEL: 29 Mart 1939 da Yozgat’ın Sorgun 
ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğup büyüdüğü ilçede, 
liseyi Yozgat’ta tamamladı. Üniversite eğitimi için gittiği Anka-
ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1964’de mezun oldu. 
Adana merkez veteriner hekimliği, İslahiye’de askerlik ve Sivas/
Hafik inekhanesi veterinerliği görevlerinden sonra, Milli Eğitim 
Bakanlığı adına doktora yapmak üzere Batı Almanya’ya gönde-
rildi. Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Cerrahi Kliniğinde doktorasını tamamladıktan sonra, 1971 
yılının sonunda yurda dönerek, yeni kurulmakta olan Elazığ Ve-
teriner Fakültesinde görev aldı. 1976 da doçentliğe yükseltildi 
ve 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerra-
hi Kürsüsü doçentliğine atandı. 1982 de profesörlüğe yükseltildi 
ve 1986’dan, emekli olduğu 2006 yılına kadar İst. Üniv. Vet. Fak. 
Cerrahi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü.

Akademik yaşamı boyunca yüzün üzerinde bilimsel araştır-
ma-makale ve “Veteriner Özel Cerrahi”, “Evcil Hayvanların Ayak 
Hastalıkları” ve “Atların Ortopedik Hastalıkları” isimli üç ders 
kitabı yayınladı. Veteriner cerrahi içinde, ağırlıklı olarak ortope-
dik cerrahiye yöneldi. Yurt içi ve yurt dışında pek çok bilimsel 
kongreye katıldı ve tebliğ sundu.

“Sevdiğimi Demez İsem” isimli ilk şiir kitabı 1999 da yayın-
landı. “Gezilerden Dizelere” adlı ikincisi 2011’ de basıldı. Ayrıca 
emekli olduktan sonra hazırladığı “Veteriner Cerrahi Terimleri 
Sözlüğü” adlı mesleki kitabı da 2009 da okuyucusuyla buluştu.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Rauf Yücel, anılarını yazma-
ya devam etmektedir.

 



BAŞLARKEN

Anılarımı yazma fikri bende 43 yıllık bir kamu hizmetinden sonra e-

mekli olunca ortaya çıktı. Aslında bu fikir kafamda hep vardı. Kendi ya-

şam öykümden çok, bizim geniş ailenin ve özellikle anam başta olmak 

üzere babamın, kardeşlerimin, amca ve dayılarımın yaşam öykülerini 

yazmak istiyordum. Ancak akademik hayatın yoğunluğu, bilimsel araş-

tırmalar, tezler, ders notları, mesleki kitaplar, komisyon çalışmaları, jü-

ri üyelikleri ve onların raporları, kongreler, seminerler, toplantılar, idari 

görevler derken bu fikir hep erteleniyordu. Hatta zaman zaman, “Keş-

ke insanın şöyle bir özgürlüğü kısıtlansa da kendine ayıracak zamanı ol-

sa, işte ancak o zaman, o bunalımlı ortamda, yazmaya vaktim olur.” di-

ye çok düşünmüşümdür. Tabii bu hiç de temenni edilecek bir durum de-

ğildi ama zaman yetersizliği, beni böyle düşüncelere sevkediyordu. Bili-

yordum ki, pek çok güzel eser, yazarının özgürlüğü kısıtlandığı zaman-

lardaki o fırtınalı dönemlerde üretilmiştir.

Emekli olup Antalya/Kemer’e yerleşince yeni evin inşaatı, bahçenin 

düzenlenmesi, çevreye uyum çabaları, taşınmanın getirdiği sorunlar yü-

zünden ilk bir iki yılın nasıl geçtiğini pek anlayamamıştım. Sonra ya-

vaş yavaş her şey normale dönünce kendimi oyalayacak uğraşlar bulma-

ya yöneldim. Arada bir mesleğimi icra etmek, sanat ve kültür dernek-

lerinin projelerinde görev almak, çevre gezilerine katılmak, seyahat et-

mek, vaktiyle yapamadığım hobilerimle ve bahçıvanlık işleriyle uğraş-

mak epey zamanımı alsa da yine bol vaktim kalıyordu. İşte o zaman, 

yıllardır ertelediğim anılarımı yazma fikri, beni yeniden meşgul etme-

ye başlamıştı. Bu işi nasıl yapacağımı pek bilmiyordum. Bu güne kadar 

hep mesleki ve bilimsel konularda yazmıştım. Anı yazmak, bir bakıma 

edebi bir konu idi. Onun tekniği ve yöntemi çok farklı olmalıydı. Hem 

yazacaklarımı “Kim okuyacak?” diye bir kuşkuya kapılmıştım. Bu evre-

de, çok değerli insan, kadim dostum Prof. Dr. Birol Emil, devreye gire-

rek beni yüreklendirmişti. “Şekil ve biçim, o kadar önemli değildir. Siz 



içinizden nasıl geliyorsa öyle yazın. Teknik konular ve üslup bir şekilde 

halledilebilir.” diyerek beni teşvik etti. Değerli dostumun bu içten özen-

dirmesiyle üç yıl önce başladığım bu uzun sürecek projenin birinci bö-

lümünü (cildini) tamamlamış bulunuyorum.

Çıkış noktam, sade insanların da anlatılacak bir hikâyelerinin oldu-

ğu düşüncesi idi. Onların da sevinçleri, kederleri, kin ve nefretleri, hırs 

ve tutkuları, aşk ve sevgileri, içinden geldikleri inançları, gelenek, göre-

nek, âdet ve töreleri, velhasıl yaşamın her türlü iniş ve çıkışları vardı ve 

bu insana özgü durumlar, onlar için de yazılmaya değerdi. Birinci cildin 

başlangıcında, anamı ve babamı merkeze alıp, büyük oranda onların ya-

şamını ve çektiklerini, bana anlatılanlar ve çevremden duyduklarım çer-

çevesinde biraz kurgulayarak aktarmaya çalıştım. Sonra yavaş yavaş ak-

lımın ermesiyle, kendimi de işin içine katarak, çocukluk ve ilk gençlik 

yıllarımı, doğup büyüdüğüm Sorgun’u, oranın insan, tabiat ve sosyal 

yapısını, yaşanmış anılar olarak yazmaya gayret ettim. Bununla beraber 

zaman zaman hafızamın beni yanıltmış olması mümkündür. Bu elde ol-

mayan yanılmanın hoş görüyle karşılanacağını umuyorum.

Geçmişi yeniden yaşar gibi hatırlamaktan, anılar üzerinde hayale dal-

maktan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir şiirinde dediği gibi; “Bu günün 

rüzgârında yıkanan mazi gülü”nün hayalimizdeki suda yaprak yaprak 

dağılması”ndan daha güzel ne olabilirdi?

Bu birinci cildin yazılmasında bana fikir veren, yol gösteren, yazıl-

dıktan sonra günlerce ve titizlikle okuyup gözden geçiren aziz dostum 

Prof. Dr. Birol Emil’e; yine yazdıklarımı baştan sona okuyarak gerekli ö-

nerilerde bulunan değerli kardeşim Prof. Dr. Seval Toros’a; kitabı büyük 

bir titizlikle yayına hazırlayan Siyami Yozgat’a, basılmasında büyük bir 

kadirşinaslık örneği gösteren Sorgun Belediye Başkanı, sevgili hemşeh-

rim Ahmet Şimşek’e,  Sorgun Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürü 

Hamza Peker’e ve emeği geçen tüm belediye görevlilerine, gönül dolu-

su teşekkürlerimi sunuyorum.

            Göynük-Kemer Mayıs 2013

     Prof. Dr. Rauf Yücel



Doğum Günümün Belirlenmesi

YİRMİ dokuz Mart 1939,  bir Cuma günü, şafak sökerken 
Sorgun’da dünyaya gelmişim. Kardeşlerim arasında doğum gü-
nü belli olan tek kişi benim. O devir kırsal kesiminde bırakın do-
ğum gününü, çoğu kişinin tam doğum yılını bile nüfusa kaydet-
tirmek mesele olurmuş. Erkek çocuklar -askere geç alınsın diye- 
genellikle iki üç yaş daha küçük yazdırılırmış. Benim şansım, es-
ki Türkçe bilen babamın, Kur’an’ı Kerim’in arkasına tarih atıp, 
“Bugün Rauf doğdu.” diye not düşmesi olmuştur. Zira babam, 
okuma yazma bildiği için Cumhuriyetin ilk yıllarında kamu gö-
revinde bulunmuş, biraz daha yeniliğe açık, böyle şeylere heves-
li görünen bir kişiliğe sahipti. İlk torunları doğduğunda da ben-
zer uygulamalarına tanıklık ettiğim için bu yargıya varıyorum.

Benimle aynı gün, koyunlarımızdan bir tanesi de dişi bir ku-
zu doğurmuş. Anadolu halkı genelde, koyun ya da sığır türü ev-
cil hayvanların dişisini evde damızlık olarak bırakır, erkeğini de 
çoğu kez kasaplık olarak satardı. Çocukluğumda anımsarım, “Şu 
koyun seninle yaşıt, aynı gün doğdunuz.”  derlerdi. Koyunlar, sü-
tü sağılırken kaçmasınlar diye çocuklara koyunun başını tuttu-
rurlardı. Yedi sekiz yaşlarındaydım ben de o koyunun başını çok 
tutmuştum...

Cumhuriyetin ilk yılları... Devrimlerin hızla yayıldığı, kalkın-
manın en önemli dinamiği olan kara ve demir yolu yapımının 
coştuğu yıllardı. Ancak ülke fakir, bütçesi yetersiz; tek dayana-
ğı, tek güvencesi aynı İstiklal Savaşındaki gibi, halkının emeği, 
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bilek gücü ve alın teriydi... Belli bir yaş grubundaki tüm erkek-
ler  ya yol yapımında bedenen çalışacak ya da belli bir vergi öde-
yecekti. Halk buna “Yol parası” adını takmıştı. Ancak beş ya da 
daha fazla çocuğu olan babalar, yolda çalışmaktan ya da yol para-
sı ödemekten muaf tutuluyorlardı. İşte, beşinci çocuk olarak be-
nim doğumum, babamın imdadına yetişmiş ve beni hemen nü-
fus dairesine kaydettirmişti. Hemen dediysem, öyle bir iki gün i-
çerisinde değil, ancak kırk gün sonra nüfus dairesine uğrayabili-
yordu kaydımı yaptırmak için. Tabi, nüfus memuru da o günün 
tarihini atıyordu, doğum tarihim olarak.

Öyle doğum tarihinin gün ve ayının, hatta yılının doğru olarak 
yazılması gibi bir derdi, bir geleneği yoktu ki insanların. Nüfus 
memurunun kararına kalmıştı. Adamın aklına hangi tarih gelirse 
onu yazıyordu kütüğe. O nedenle benim resmi doğum tarihim, 
9 Mayıs 1939’ dur. Yine de şanslı sayılırım. Hiç olmazsa aynı yıl, 
biraz gecikme de olsa kaydım yapılıp nüfus cüzdanım alınmış o-
luyordu. Oysa benim kuşağımın ve daha sonra gelen en az on, on 
beş yıl boyunca, kırsal kesim ve küçük yerlerde yaşayan insanla-
rın, iddia ediyorum, belki  % 95’inin doğum günleri belli değil-
dir. Çocuklar doğup büyüdükleri zaman, “Ben ne zaman doğmu-
şum?” diye anne ya da yakınlarına sorduklarında ay ve gün kesin 
olarak söylenemez, kıyaslama yoluyla yaklaşık bir zaman belir-
lenirdi:  “Oğlum sen karakışta doğdun”, “Kızım sen ekinler eki-
lirken doğdun”, “Oğlum sen patatesler dikilirken doğdun”, “Kı-
zım sen orucun içinde doğdun”, “Oğlum sen ırgatlıkta doğdun”, 
“Kızım sen harmanda doğdun”, “Oğlum sen bağlar kaynatılır-
ken doğdun”, “Kızım sen ilk karın düştüğü gün doğdun” gibi 
yaklaşık bir zaman dilimi belirlenir, ancak çoğu kez yılı hatırlan-
maz ya da yine kıyas yoluyla hatırlanmaya çalışılırdı. Mesela: “A-
tatürk öldüğü zaman iki yaşında ancak vardın”, “Erzincan dep-
reminde sen kucaktaydın”, “Büyük Harp (2. Dünya Savaşı) çık-
tığında daha bir yaşındaydın”, “ Menderes başa geçtiğinde yeni 
yeni yürüyordun”, “ Sorgun’a büyük selin geldiğinde daha kır-
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kın çıkmamıştı” gibi belirli toplumsal ve doğa olayları örnek ve-
rilerek kişinin doğum günü ya da yılı belirlenmeye çalışılırdı. Ba-
zen de yakın çevredeki olaylarla kıyaslanarak bir tarih saptanma-
ya çalışılırdı: “Dayın askere gittikten tam bir hafta sonra dünya-
ya geldin”, “Hani Kör Anşe’nin kızı Nazan var ya, onunla kırkı-
nız karıştıydı. O kaç yaşındaysa sen de o kadarsın işte”,  “Amcan 
Ankara’dan tatile geldiği gün sana diş hediği kaynatıyorduk. O 
gün dişin çıkmıştı.”, “Baban sarı öküzü, sürekçi Lök’lü Salih’ten 
satın aldığında üç aylıktın”, “Emmin oğlu Salim’in düğününde 
sen yeni emekliyordun” örneklerinde olduğu gibi çok belirsiz, 
çok muğlâk ifadeler kullanılır ve kişi, adı geçen olaylardan yola 
çıkarak, doğum gününü ya da hiç olmazsa doğum ayını ve bur-
cunu belirlemeye çalışırdı. Bizim ailede benim dışımda, hiç bir 
kardeşimin ne doğum günü ve hatta ne de doğum yılı tam olarak 
saptanamamıştır. Nüfus cüzdanlarındaki tarihler tamamen tah-
mini, tamamen uyduruk ve o günkü nüfus memurunun kafadan 
belirlediği tarihlerdir. İşte benim doğum günüm ve nüfusa kay-
dolmamın hikâyesi böyle. İleride o günlere yeniden döneceğim.
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Baba Tarafım

BİZ, baba tarafımdan beş kuşak ötesine kadar Sorgunluyuz. 
Daha öncesini, ne yazık ki saptayamadım. Babamın büyük dede-
si İbrahim Ağa (nedenini pek bilemiyoruz) Tokat tarafından gö-
çerek, Sorgun yakınlarındaki İdrisli köyüne yerleşmiş. Aradan 
bir iki yıl geçince, o köyde yaşayanların farklı mezhepten oldu-
ğunu anlayınca, İdrisli’yi terk ederek, Köhne-i kebir (Büyükköh-
ne) adıyla anılan bugünkü Sorgun’a yerleşmiş. Muhtemelen Bü-
yükköhne, o yıllarda çevre köylerine göre daha büyük, arazisi 
daha geniş ve daha kozmopolit bir görünüm sergiliyormuş. Sa-
lih Paşa adlı bir zatın yolu Büyükköhne’den geçerken, “Buraya 
güzel bir cami yaraşır” diyerek, Sorgun’un ilk minareli camisini 
1813 yılında yaptırmış. Cami yapılınca Yozgat Kösefakılı köyün-
den Feyzullah Efendi adlı genç bir zat, ramazan imamı olarak bu-
raya gelir. Halk kendisinden çok memnun kaldığı için bu Feyzul-
lah Efendiyi geri göndermezler ve kendisini burada evlendirirler. 
Bu evlilikten, ileride büyük âlim olarak yetişecek olan Hacı Ah-
met Efendi doğacaktır. Salih Paşa Camisi, benim gençlik yılları-
ma kadar, Sorgun’un minareli ve tek camisi idi. O yıllarda, Sor-
gun ve yakın çevre köylerinde başka minareli cami yoktu. Vaktiy-
le Büyükköhne’de, oldukça yoğun bir Ermeni nüfusu da yaşar-
mış. Çocukluğumda askerlik şubesi olarak kullanılan taş bina-
nın, önceden ermeni kilisesi olduğu söylenirdi. Keza, hemen bu 
binanın güney cephesinde yer alan Delibaş Çayı’nın kenarındaki 
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çukur çeşmeye de kilise denirdi. Bu çeşme, 1960’lı yıllara kadar, 
sağlıklı bir şekilde kullanılıyordu.

İbrahim Ağa ve akrabaları, Sorgun’a yerleştiklerinde, kaç kişi-
lermiş, kaç yaşındalarmış, kaç çocukları varmış bilmiyoruz. An-
cak bildiğimiz, İbrahim Ağa’nın Ethem adlı çok uyanık, çok öne 
çıkan, çok becerikli bir oğlunun bulunduğu. Bu Ethem’in iki kız 
kardeşi varmış. Bunlardan biri “Cocu” lakaplı, akli dengesi biraz 
kıt, hiç evlendirilmeyeni, diğeri Büyük Hoca Hacı Ahmet Efendi 
ile evlendirilen, Sultan hatun. Ethem’in doğum tarihi tahminen 
1825-1830 yılları arasında olmalı. Zira öldüğünde, babam he-
nüz 9 yaşındaymış. Babamın ifadesine göre, vefat ettiğinde yak-
laşık 75-80 yaşlarında varmış. Buradan, Ethem Ağa’nın tahmi-
nen 1905 de öldüğünü bulabiliyoruz. Çünkü babamın 1896 do-
ğumlu olduğunu biliyoruz.

Ethem Ağa çakır gözlü, sarışın, iriyarı, gür sesli yiğit bir kişi i-
miş. O nedenle kendisine Gö Ethem (gök gözlü anlamında) de-
nirmiş. Köhne-i kebir, yaklaşık 1870’li yıllarda, Yozgat sancağı-
na bağlı nahiye (bucak) merkezi olarak belirlendiğinde, Gö Et-
hem, Büyükköhne’nin uzun süreden beri muhtarlığını yapıyor-
muş. Okuryazar olduğu hakkında pek bilgimiz yok, ancak uzun 
süre muhtarlık yapmış, çağını iyi anlayan, uyanık birisinin, o-
kuryazar olması kuvvetle muhtemeldir. Kaldı ki Büyük Hoca Ha-
cı Ahmet Efendi’nin kayın biraderi ve çağdaşı olması da onun o-
kuryazar olduğunun delili sayılabilir. O günün Sorgun’unda, Bü-
yük Hoca olarak anılan Hacı Ahmet Efendi, dini konularda ne 
kadar etkiliyse Ethem Ağa olarak ünlenen Gö Ethem de, top-
lumsal konularda o kadar saygın ve önder bir kişiliğe sahipmiş.

Tanzimat’la başlayan yenilik hareketlerinde, ilk kez 1847 yı-
lında uygulamaya konulan arazilerin özel mülkiyete geçirilişi ve 
tapu sicillerinin çıkarılışı ile (Defterhane-i Amire), sanırım o yıl-
larda Köhne-i kebir’in muhtarlığını da yapan Ethem Ağa, şimdi 
bizlere kadar intikal eden, Sorgun’daki pek çok arazimizin, ken-
di adına tapu kaydını yaptırmış. Burada, Ethem Ağa’nın emmi-
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deşlerinden (amcazade) Emin Ağa ve Osman Ağa’ları da anma-
lıyım. Zira Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiğinde, onların torunla-
rının da Yücel soyadını aldığını biliyoruz.

Ethem Ağa’nın ilk eşinden Kerim ve Abdullah adlı iki oğlu i-
le Nazife adlı bir kızı olur. Nazife, ileride Hasan Kâ olarak ün-
lenen bir gençle evlendirilir. Büyük babam olan Kerim Ağa yak-
laşık 1860’lı yıllarda doğmuş olmalıdır. Kendisi ağırbaşlı, sakin 
mizaçlı, biraz hantal yapıda biri olmalı ki “Kalp İmam” lakabıyla 
anılırmış. İmamlık yaptığını bilmiyoruz ama bu lakaptan okuma 
yazma bildiğini tahmin edebiliyoruz. Zira Ethem Ağa gibi uya-
nık, ileri görüşlü birisinin ilk oğlunu hocaya göndermesi çok ak-
la yatkın bir durum olmalı.

Ethem Ağa’nın ilk eşi öldüğünden, ileri yaşlarda olmasına 
karşın, 4. Ordu muhacirlerinden  (1877 Osmanlı-Rus Savaşın-
da,  Erzurum Kars bölgesinden Orta Anadolu’ya göçen insanlar) 
genç bir hanımla (Çocukluğumuzda Karslı Ebe olarak bilinirdi) 
evleniyor. Bu ikinci eşinden de Asım ve Nurettin adlı iki oğlu da-
ha oluyor. Asım amcam, hemen hemen babamla yaşıt, Nurettin 
amcam, çok daha küçük, sanırım Ethem Ağa’nın ölümüne yakın 
bir tarihte doğuyor. Genç yaşta ölen Nurettin amcamı ben hayal 
meyal hatırlarım. Öldüğünde 38-40 yaşlarında olmalıydı.

Ethem Ağa’ya ilişkin pek çok anı anlatılırdı. İriyarı beden ya-
pısının yanında, çok gür davudi bir sesi varmış. Bir gün bağda 
ırgat çalıştırırken yemek vakti gelmiş, ancak evden bir türlü a-
zık gelmiyormuş. Hışımla kız kardeşine bağırmış “Cocuuu! Ir-
gat acından öldü, tez elden azığı getirin!..” diye. Bu haykırışı, 
Sorgun’dan da birçok kimse duymuş. Bağlarla o günkü Büyük-
köhne arası, rahat 4 km. vardır. Ayrıca önünde, küçük tepeler de 
bulunmaktadır.

Soyadı kanunu çıkmadan önce insanlar ya lakaplarıyla ya da a-
ile adlarıyla anılıyorlardı. Sorgun’da da buna benzer pek çok aile 
adı ve lakap vardı. Lakaplar genellikle, kişinin eksik ya da menfi 
tarafı öne çıkarılarak belirlenmişti. Örneğin: Topal Osman’ın Bi-
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lal, Kel Apış’ın Rifat, Dordili’nin Bekir, Deli Hacı’nın Hüseyin, 
Ham Mahmud’un Salih, Deli Kız’ın Rıza, Gücük İsmail’in Ha-
cı, Cuppullu’nun Memili, Zırtzırt’ın Osman, Pireli’nin İriza (Rı-
za) vs. gibi. Aile adı ise daha çoktur.  Miktatlar, Abbaslar, Kö-
yağası Oğulları, Fettahlar, Bektaşlar, Ethem Ağalar, Osman A-
ğalar, Büyük Hocalar, Gözü Büyükler, Hafız Oğulları, Yemenler, 
Efendiler, Kiremitçiler vs. öne çıkan aileler arasındaydı. Bir de 
tek bir kişinin adı ile anılan aileler vardı. Örneğin: Emet’in Hacı 
Ali, Tombuş’un Satılmış, Aniş’in Mahmut, Arpaoğlu’nun Bilal, 
Fakı’nın Mehmet, Cennet’in Celal, Kekilli’nin Hamza, Ethem’in 
Muzaffer, Tifi’nin Ali, Hürüş’ün Kadir, Varlığın Osman, Cemal 
Ka’nın Mustafa, Gö Kız’ın Bekir gibi. Kimi zaman da meslekle-
riyle anılan kişiler vardı: Berber Cemal, Terzi Hüsnü, Saatçı Ne-
dim, Kunduracı Abdullah, Döğenci İrfani, Arabacı Ahmet, Bu-
zağıcı Kadir, Marangoz Yakup Usta, Nalbant Halil Usta vs. gibi. 
Ayrıca Zileli Rıza Efendi, Topal Kamil Efendi, Kekeç Kadir Efen-
di, Dava Vekili Saadettin Efendi, ve Vehbi Efendi gibi saygın kişi-
ler de vardı. Yine çok belirgin bir kişiliğe sahip olan Kasap Mih-
ran Usta’yı da burada zikretmeliyim. Mihran Usta’ya Gâvur A-
rif denilirdi. Zira Ermeni olaylarında Müslüman olup Arif adı-
nı almış, sonra yine eski dinine dönmüştü. Çevrede çok ünlen-
miş bir sınıkçı olarak bilinirdi. Bu günkü ifadeyle, alaylı bir or-
topedi profesörü olarak tanımlamak gerekir. Mihran Usta’nın el 
atıp da iyileştiremediği hiç bir kırık çıkık olayı yokmuş. Çocuk-
luk ve ilk gençlik yıllarımdan Mihran Usta’yı ben de iyice hatır-
larım. İneğimizin bacağı kırıldığında, onu çok özel bir yöntemle 
tedavi etmişti. Bir Veteriner Ortopedist olarak, onun o gün uy-
guladığı teknik,  hatırımdadır. Benim çocukluk yıllarımın Sor-
gun’unda adı geçen ailelerin pek çok temsilcileri bulunurdu. Ba-
bama ve amcama da Ethem Ağa’nın Salih ve Ethem Ağa’nın Ha-
lit denilirdi. Soyadı uygulamasının yaygınlaşmasıyla artık eskisi 
gibi lakap ya da aile adıyla anılmak, yavaş yavaş etkinliğini yitir-
mişe benzemektedir.
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Ethem Ağa’nın büyük oğlu Kerim, evlenme çağına gelmişti. 
Ona, Küçükköhne köyünden Abbas Ka’nın (kahya, muhtar an-
lamında) kızı Mevlüde’yi alırlar. Abbas Kâ da o devirde oldukça 
zengin, sosyal konum olarak Ethem Ağa’ya denk bir kişiliğe sa-
hipmiş. Kapısında çalışan azapları, geniş arazisi, ticaret yapan 
deve kervanı varmış. Hatta develerin geçmesi için avluya açılan 
çatal kapının çok yüksek olduğu söylenirdi.

Kerim  ile Mevlüde’nin 1890’lı yılların başında evlendiklerini 
tahmin ediyorum. Zira ilk iki çocukları öldükten sonra, 1896 da 
babam (Salih) doğduğuna göre, tahmin ettiğim tarihin doğrulu-
ğu ortaya çıkıyor. İki yıl sonra bir erkek çocukları daha oluyor. O-
na da Halit adını veriyorlar. Arada yine iki çocuk oluyor ve onlar 
da çok küçük yaşlarda ölüyorlar. Sonra bir kızları daha oluyor ve 
adını Nadide koyuyorlar. Nadide ememle (halam), babamın ara-
sında yaklaşık on yaş fark olduğu söylenirdi.

Ethem Ağa’nın diğer oğlu Abdullah da evlenme çağına geldi-
ğinde, onu Büyükköhne’nin içinden Ayşe adlı bir kızla evlendi-
rirler. Bu evlilikten Libas adlı bir kızları, Celal adlı bir de oğulları 
olur. Ancak ilk eşini kaybeden Abdullah, Erkekli köyünden Elif 
adlı bir hanımla yeniden evlenir. Bu evlilikten de Ethem ve Hü-
seyin adlı iki oğulları olur. Ben, babamın da amcası olan Abdul-
lah amcamı ve karısı Elif nineyi gayet iyi hatırlarım. Öldüklerin-
de ikisi de oldukça yaşlıydı. Abdullah amcamın Yemen’de asker-
lik yaptığı söylenirdi. Kulağının gayet ağır işittiğini biliyorduk. 
Bir gün ablam Tekmile, oya ördüğü tığ ile Abdullah amcanın ku-
lağını kurcalarken 1-1.5 cm. uzunluğunda, bir kulak kiri çıkardı-
ğını ve ihtiyarın kulağının açıldığını, gayet net hatırlıyorum. O 
nedenle ablama hayli dualar etmişti.

Ethem Ağa’nın Karslı Ebe’den olma, babamın üvey amcaları 
olan Asım ve Nurettin’den, daha önce söz etmiştim. Asım am-
camı, evlenme çağına geldiğinde, Hacı Kâ’nın kızı olarak bilinen, 
kendisinden yaşlı bir hanımla evlendirirler. Bizim ailenin çocuk-
ları olarak, bu hanıma “Aba”  derdik. Bir türlü çocukları olma-
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mış.  O nedenle “ Ben yaşlıyım, belki benden olmuyor” diye A-
sım amcamı birçok kez kendi elleriyle evlendirmiş, ancak yine de 
çocukları olmamış. Gayet iyi anımsarım, Asım amcamı yine genç 
bir hanımla evlendirmeye kalkmışlardı. Gerdek gecesi kızcağız, 
yaşlı Asım amcamı görünce, “Ölürüm de bu adamla olmam” di-
ye tuvalete çıkma bahanesiyle evden kaçıyor ve bizim mahalle-
nin yakınından akan Eğriöz Çayı’ndaki söğüt ağaçlarının arası-
na saklanıyor. Durumu fark eden Asım amcam, babamı ve di-
ğer kardeş çocuklarını haberdar ediyor ve hep birlikte ellerin-
de fenerlerle genç kadını aramaya çıkıyorlar. Sonunda geceliği i-
le göğsüne kadar suya gömülmüş taze gelini buluyorlar. Kadın-
cağızı  bulduklarında, babamlara o kadar yalvarıyor ki, “Ne  olur 
beni bırakın ve köyüme gönderin, bu yaşlı adama varmak iste-
miyorum!” diye. Bu durumdan herkes çok etkileniyor. Artık A-
sım amcam da “Ben de seni istemiyorum” diyor ve o gece yarı 
çıplak ve ıslak kadını bizim eve getiriyorlar. Sabah olunca da kö-
yüne gönderiyorlar. Ben,  o sabah bizde gördüğüm o genç kadını, 
hayal meyal hatırlıyorum.

Sonraki yıllarda, Hacı Kâ’nın kızı olarak bilinen abam da ve-
fat edince, Asım amcamı, Dişli köyünden Yeter adlı dul bir ka-
dınla evlendirirler. Asım amcamla Yeter abla, benim gençlik yıl-
larıma kadar birlikte yaşadılar. Ben Üniversitede iken Yeter ab-
layı da kaybettik. Onu, Ankara Tıp Fakültesine tedaviye götür-
müştüm. Ne çok memnun olmuş ve bana da ne çok dua etmiş-
ti. Ne yazık ki sömestre tatiline geldiğimde artık Yeter abla yaşa-
mıyordu. Sonra Asım amcam, Nuruş adlı yaşlı ve dul bir kadınla 
14. evliliğini yapmıştı. Birkaç yıl sonra Asım amcamı da kaybet-
miştik.  Yıl 1965, ben yedek subay okulunda idim.

Gelelim babamın diğer üvey amcası olan Nurettin’e: Babam-
dan yedi sekiz yaş daha küçük olan Nurettin amcam, Sorgun’da-
ki tapu memurunun evlatlığı olan İkbal adlı bir kızla evlendiri-
lir. Bu evlilikten Osman ve Cumhur adlı iki oğulları olur. Osman 
benden iki yaş büyük, Cumhur ise dört yaş küçüktü. Müzmin bir 
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hastalığa yakalanan Nurettin amcam, 1944 yılında ölünce, İkbal 
gelin, Habip adlı kulakları biraz ağır duyan, uzak bir köyden göç-
müş bir kişi ile evlendirilir. Habip emmi, gece bekçiliği yapardı 
belediyede. Osman ve Cumhur’u o büyüttü diyebilirim.

Asım ve Nurettin amcaların anneleri Karslı ebe’yi ben hatır-
layamıyorum. Ya ben doğmadan önce ölmüş ya da çok küçük-
müşüm; hafızamda hiç yeri yok. Ancak çocukluğumda Karslı E-
be (nine) diye ismi çok geçerdi. Bacım ve Remzi ağabeyim on-
dan çok söz ederlerdi.

Böylece Ethem Ağa’nın çocukları ve torunlarını kısaca tanı-
dıktan sonra, şimdi biraz da ana tarafımdan söz etmek isterim.
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Ana Tarafım

ANAM, Sorgun’a bağlı Gedikhasanlı köyünden gelin gelmiş. 
Anamın dedesi Ali Ağa, “çökelekçi” diye anılırmış. Ali Ağa’nın 
babası ya da dedesi, Boğazlıyan’nın Kanlıca köyünden göçerek 
Gedikhasanlı’ya yerleşmiş. Şimdi belediye olan Gedikhasanlı kö-
yü, geniş arazileri, ortasından Kanak Çayı geçen çok güzel bağ-
ları, gürül gürül akan çeşmeleriyle çevre köylerine göre daha bir 
cazibe merkezi olmalı ki komşu ilçenin bir köyünden buraya göç 
gerçekleşmiş olsun. Keza Kayseri’de okuyup iyi bir âlim olarak 
yetişen, Çorum ve Yozgat dâhil çeşitli yerlerde ders veren (Ders-
i amm, Müderris) ve bu yörenin “Kutbu” olarak ünlenen, meş-
hur Şakir Efendi de ömrünün son 20-25 yılında, Gedikhasanlı’ya 
gelip yerleşenlerden. Yeri gelmişken, Şakir Efendi hakkında, a-
namın bize anlattığı bir rivayeti, dile getirmek istiyorum. Şakir 
Efendi, genç bir molla olarak, Kayseri’de eğitimini tamamlayıp, 
hocasından icazet aldıktan sonra, okuduğu medreseden ayrılır. 
Hocası diğer öğrencilere, “Gidin bakın, Şakir buradan ayrılırken, 
arkasına dönüp bakacak mı?” diye talimat verir. Bir kaç öğrenci, 
Şakir’i takip ederler, ta ki gittiği yoldaki tepeleri aşıncaya kadar. 
Şakir, hiç de dönüp arkasına bakmaz. Öğrenciler hocalarına ge-
lip durumu anlatınca, hocaları: “Niye baksın ki, bütün ilmi top-
ladı gitti” diye bir yorumda bulunur.

Çökelekçi Ali Ağa ve onun oymağı, köyün alt başında mekân 
tutmuşlar. Ali Ağa’nın kaç çocuğu olmuş bilmiyorum. An-
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cak saptayabildiğim kadarıyla ilk oğlu olan dedem Ahmet Ağa, 
1850’li yıllarda doğmuş olmalı. Zira Batum’da askerlik yaptığı-
na göre (1877 Osmanlı- Rus Savaşından önce), bu tarihin yakla-
şık ve doğru olduğunu sanıyorum. Ahmet, çocukluğundan beri 
kabağı çok severmiş. O nedenle kendisine Kabakçı Ahmet laka-
bı takılmış. Şimdi dayımlara ve onun çocuklarına, “Kabakçı Sü-
lalesi” denir. 

Çökelekçi Ali Ağa’nın, dedem Ahmet’ten sonra, Halim, Meh-
met ve Habip adlı üç oğlunun daha olduğunu biliyoruz. Sanırım 
hiç kızı olmamış. Ahmet dedem, uzun süre askerlik yapıp köyü-
ne dönünce, onu Yazılıtaş köyünden Kümük İmam’ın kızı Fadi-
me (anneannem) ile evlendirmişler. Bu evlilikten ilk oğulları Sa-
adettin dayım olmuş. Arada bir iki çocuk daha olup ölmüş, 1893 
de anam Emine doğmuş. Üç yıl sonra babamla yaşıt olan Hasan 
dayım dünyaya gelmiş. Arada yine iki çocuk doğup ölmüş, niha-
yet, evin en küçük oğlu Ali dayım doğmuş. Anamla Ali dayım a-
rasında dokuz, on yaş kadar fark olduğu söylenirdi.

Anamın amcaları olan Halim ve Mehmet, Birinci Dünya Sava-
şı nedeniyle seferberlik ilan edildiğinde, evli barklı oldukları hal-
de yeniden askere alınarak Çanakkale cephesine gönderiliyorlar. 
Orada ikisi de şehit düşüyor. Rahmetli anam, sürekli onlardan 
bahseder ve zaman zaman ağlardı. Halim, aynı köyden Zeynep 
adlı bir kızla evlendirilir ve bu evlilikten Edibe ve Nadiye adlı i-
ki kızı, Hüseyin adlı bir de oğulları olur. Mehmet’in kiminle ev-
lendiğini pek bilemiyorum. Ancak çolak Kamile diye, bir kızı-
nın kaldığını biliyorum. Benim çocukluğumda, Halim’in dul ka-
lan eşi Zeynep, oldukça yaşlı bir nine idi. Babamın yönlendirme-
siyle eşinden dolayı kendisine şehit aylığı bağlanmıştı. Üç aydan 
üç aya Sorgun’a gelir,  maaşını alırdı. Her gelişinde, oğlu Hüse-
yin dayım kendisine eşlik ederdi. Gedikhasanlı, Sorgun’a yaya 
beş saatlik mesafede olduğu için mutlaka iki gece bizde yatar-
lardı. Çocukluk hatıralarımdan kalmış haliyle Zeynep nine, gör-
düğüm en yaşlı kadındı. Sürekli başı titrerdi. Anam, çok sevdiği 
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şehit Halim emmisinin karısını çok sever ve sayardı. Biz çocuk-
lar, başı titriyor diye, Zeynep nine ile dalga geçerdik de anam bi-
ze çok kızardı.

Çökelekçi Ali Ağa’nın en küçük oğlu Habip de evlenerek, Os-
man ve Mehmet adlı iki oğlu olur. Çocukluğumda Osman ve 
Mehmet dayıları hatırlarım. Ancak Habip dede benim doğdu-
ğum yıllarda vefat etmiş. Bacım ve Remzi ağabeyim onu hatır-
ladıklarını söylerlerdi. Keza bacımlar Kabakçı Ahmet dedemi de 
çok iyi anımsıyorlar. Anam, çocuklarını yazları sürekli Gedikha-
sanlı köyüne götürürmüş. Orada bizim de bağımız varmış. Ba-
cımlar orada hem bağ bekler, hem de tüm akraba çocuklarıyla 
oynarlarmış. Bir gün, Ahmet dedem çok yaramazlık yapan to-
runlarından rahatsız olmuş. Eline geçirdiği uzunca bir değnek-
le onları cezalandırmak istemiş. Ancak  “Emine’ninkiler arkama 
saklansın!” diyerek, misafir saydığı ablamları korumaya çalışı-
yormuş. Zira yaşlılık nedeniyle son yıllarında gözleri iyi görmü-
yormuş. Dedem ve ninemin oldukça uzun yaşadıklarını biliyo-
rum. Ancak ben her ikisine de yetişemedim. Zira 1930’lu yılla-
rın içinde vefat etmiş olduklarını biliyoruz. En büyük dayım Sa-
adettin de ben doğmadan ölmüş. Anam ona “Paşam” derdi. Saa-
dettin dayımın Abdullah ve Ali adlı iki oğlu vardı. Anam onları, 
paşamın Abdullah ve paşamın Ali diye çok severdi. Abdullah da-
yımı biz de çok severdik. En az ayda bir kez Sorgun pazarına ge-
lir ve bizde yatardı. Jandarma olarak askerlik yaptığı Ordu ilinin 
bir köyünden, Karadenizli bir kızla evlenmişti. O zaman ben il-
kokuldaydım.
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Babamla Anamın Çocukluk Ve Gençlik Yılları

BİZE anlatıldığı kadarıyla babam Salih, dedesi Gö Ethem’i 
çok severmiş. Okuması için ilk kez hocaya gönderen dedesi ol-
muş. Yine dedesi onu, ilk torunu olduğu için her gittiği yere gö-
türürmüş. Salih’in uysal ve halim selim bir karakteri olduğun-
dan, yaşlı amcalar onu çok severlermiş. Zaten kendisi de güzel, 
hoş bir çocukmuş. Kısa sürede Elif ve Amme cüzlerini bitirdik-
ten sonra Tebareke’ye geçmiş. Hocası Bahattin Efendi, babam-
daki gelişmeyi yakından takip ederek, daha ileri düzeyde oku-
ması için onu medreseye kaydettirmiş. Zaten Büyük Hoca Ha-
cı Ahmet Efendi’nin oğlu olan Bahattin Efendi, babamın dede-
si Gö Ethem Ağa’ya son derecede saygı beslermiş. “Ethem da-
yı, Salih’i bana emanet et, onu ben okutacağım” dermiş. Gö Et-
hem Ağa bir gün hastalanmış ve soğuk bir kış günü ölmüş. He-
nüz dokuz yaşında olan babam, ilk acıyı dedesini kaybettiği gün 
yaşamış. Günlerce ağlamış. Annesi Mevlüde, “Oğlum deden yi-
ne gelecek” diye onu teselli edermiş.

Salih gün be gün büyüyüp gelişiyormuş. Hocadan arta kalan 
zamanlarında bağa, bahçeye gider; ev işlerine yardım edermiş. 
Kendisinden iki yaş küçük kardeşi Halit, okumayı pek sevme-
miş. Israrla hocaya gönderirler ama o hep kaçarmış. Bir gün ba-
bası Kerim Ağa “Niye haylazlık yapıyorsun?” diye Halit’i bir gü-
zel dövmüş. Bu baskı onu daha bir isyankâr etmiş ve o günden 
sonra artık hiç hocaya gitmemiş. Zaten karakter olarak da Salih’e 



Rauf  Yücel│21

benzemeyen bir yapıya sahipmiş. Salih ne kadar halim selim, iyi 
huylu, yumuşak mizaçlı ve tüm arkadaşlarıyla iyi geçinirse; Ha-
lit de o kadar kavgacı, asabi, söz dinlemez ve isyankâr bir çocuk-
muş. Ağabeyi Salih’le de pek geçinemezlermiş. O, çevresinden o-
lumlu eleştiriler alıp takdir edildikçe, bu duruma içerleyen Halit, 
onu gizli gizli kıskanır, daha bir hırçın ve asabi olurmuş.

İkinci Meşrutiyet ilan edildiğinde, Köhne-i Kebir halkı da bu 
sevince katılmış. Medresenin hocası Bahattin Efendi, öğrencile-
rine 2. Meşrutiyet hakkında bilgi vermeye çalışmış. Babam Sa-
lih, o zaman oniki  yaşında kadarmış. O günlerin değişimini ga-
yet iyi hatırlar ve bize anlatırdı. Özellikle yerli Ermenilerin, kili-
sede toplanıp günlerce ayin yaptığını söylerdi.

Salih, medresede tam altı yıl okumuş. Kur’an’ı birçok kez hat-
metmiş ve eski Türkçe okuma yazmayı da çok güzel öğrenmiş. 
Hocası Bahattin Efendi, başarılı öğrencilerini çok severmiş. On-
lar da hocalarına karşı son derecede hürmet ve sevgi gösterirler-
miş. Bir gün hocalarının medreseye gelmediğini ve ertesi gün 
çok üzgün olduğunu görmüşler. Meğerse hocaları, Rauf adlı biri-
cik oğlunu toprağa vermiş. O gün çok üzülen Salih, “Eğer ilerde 
bir oğlum olursa ben de adını Rauf koyacağım” diye kendi ken-
dine söz vermiş.

Mahallede artık kendisine “Molla Salih” diyorlarmış. Bu ifa-
de çok hoşuna gidiyormuş. Bir gün babası ona bir fes almış. Fesi 
başına takınca, çok yakışıklı gözüken Salih’i, küçük kardeşi Ha-
lit, hemen kıskanıyor ve “Her işe beni koşturuyor, onu kolluyor-
sunuz!” diye, anne ve babasına çıkışıyormuş. Annesi de “Oğlum, 
Salih hocaya gidiyor, o ders görüyor, sen de gitseydin, seni de 
kollardık” diyerek savunmaya geçiyormuş. Ancak Halit bu söz-
lerden hiç ikna olmaz, ağabeyi ile sürekli kavga eder, Salih’in ha-
beri olmadan eşyalarına zarar verir, defterlerini karalarmış. Son-
ra da “Ben yapmadım, Nadide yapmıştır” diye suçu iki üç ya-
şındaki kız kardeşinin üzerine atarmış. Zavallı Nadide ne oldu-
ğunun farkına bile varmadan, annesi ve Salih’ten azar işitirmiş. 
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Sonra da “Ben yapmadım” diye uzun uzun ağlarmış.
Bir sabah medreseye gitmek için hazırlanan Salih, fesini eli-

ne aldığında, fesin paramparça kesildiğini görmüş. “Bunu mut-
laka Halit yapmıştır” diye hırsından ağlamaklı bir çehre ile ana-
sına koşmuş. Bu durumu gören Mevlüde kadın da çok şaşırmış 
ve içinden o da “Halit’in yaptığını” adı gibi biliyormuş. Ancak 
Salih’i teselli etmeye ve “adı batasıca” diye Halit’i de yermeye 
başlamış. “Akşam gelince ben onun hesabını sorarım, hadi sen 
bugün fessiz mektebe git!” tesellisiyle onu yatıştırmaya çalışmış.

O günlerde ancak on-on bir yaşlarında olan Halit, babası Ke-
rim Ağa ile bütün gün tarlaya çift sürmeye giderlermiş. Akşam 
eve döndüklerinde, Mevlüde kadın olayı Kerim Ağa’ya aktarmış. 
Kerim Ağa önce çok kızmış, ancak sürekli yanında çalıştırdığı 
küçük oğlunu da biraz olsun haklı görmüş olmalı ki, ona sade-
ce nasihat etmekle yetinmiş. Halit, kabahatini önce inkâr etme-
ye ve yine suçu Nadide’ye yüklemeye çalışmışsa da sonunda ka-
bullenmiş ve babasına “Bana niye fes almadın? Ben de isterdim” 
diye duygusunu dile getirmiş. Bu arada karısına işaretle “Artık 
üzerine fazla gitme” demeye çalışan Kerim Ağa, gergin ortamı 
yumuşatmış. O akşam Mevlüde kadın, kesilen fesi tamir etme-
ye çalışmışsa da “Ben artık bunu giymem, arkadaşlarım benimle 
eğlenirler”  diyerek Salih tepkisini dile getirmiş.

Büyükköhne’de 1911 yılının ilkbahar ve yaz başlangıcı çok çok 
kurak geçiyormuş. Sonbaharda ekilen ekinler, nispeten gelişmiş 
olsalar da, baharda ekilenler cılız ve kavruk kalmışlar. Halk, bu 
gidişle kıtlık yılı olacağını düşünmeye başlamış. Herkes, kendin-
ce çareler aramaya koyulmuş ama bir türlü beklenen yağmurlar 
yağmıyormuş. Çevre köylerde yağmur duasına çıkıldığı haber-
leri geliyor, ancak pek de etkili olmadığı belirtiliyormuş. Nahi-
yenin ileri gelenleri çareyi, o günlerde oldukça yaşlı ve biraz da 
hasta olan Büyük Hoca Hacı Ahmet Efendi’yi yağmur duasına 
çıkarmakta bulmuşlar. Önce bir heyet giderek hocayı ikna etmiş 
ve önümüzdeki Cuma namazından sonra duaya çıkılması karar-
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laştırılmış. Bu durum, tellal çağırtılarak herkese duyurulmuş ve 
tüm belde halkının, yağmur duasına katılması ilan edilmiş. Be-
lirlenen gün geldiğinde, büyük bir kalabalık, çoluk çocuk, kadın 
erkek, Yazlak mevkiinde toplanmışlar. Bu duaya, o günlerde on 
beş yaşlarında olan Salih de katılmış. Yaşlı hocayı, bir kağnı ara-
bası üzerine bindirerek dua mahalline getirmişler. Hocanın sır-
tında pelerin benzeri başlıklı bir harmaniye varmış. O gün de ha-
va günlük güneşlikmiş. Güneşten korunması için hoca, pelerinin 
kukuletasını başına geçirdiği için pek çevreyi duymuyormuş. Ha-
vada en küçük bir bulut parçası dahi gözükmüyormuş. Herkes 
saf bağlayıp kıbleye dönmüşler ve kollarını açıp, avuç içlerini ye-
re doğru çevirmişler. Hocayı safın en önüne geçirip, iki güçlü kişi 
kollarına girerek destek olmuşlar. Hoca, önce Kur’an’dan çeşit-
li ayetler okuyarak yüksek sesle duaya başlamış, sonra da Türk-
çe, yüreğinin derinliklerinden gelen Tanrı’ya yakarışla devam et-
miş. Hocanın bu içten dileğine herkes “Amin!...” diye karşılık ve-
riyormuş. Derken, Kerkenes Dağı tarafından kara bir bulut belir-
miş. Bulut, adeta bir yılan gibi gökte sürünerek, kısa sürede her 
tarafı kaplamış. Bir taraftan rüzgâr çıkmış, bir taraftan şimşekler 
çakmaya ve gök gürlemeye başlamış. Bir kaç dakika sonra da ilk 
yağmur damlaları düşmeye ve hemen akabinde müthiş bir sağa-
nak... Hoca duaya devam ediyor, başı kapalı olduğu için yanında-
kilere de “Yağıyor mu? Yağıyor mu?” diye soruyormuş. Halk hep 
bir ağızdan “Yağıyor hocam, yağıyor! Gönlüne sağlık, yüreğine 
sağlık, yağıyor!” diye bağırıyormuş. Yarım saat kadar süren şid-
detli sağanak, her tarafı göl etmiş ve toprak suyuna kanmış. Or-
talık sel sele giderken, hocayı büyük bir saygı ile ve yine kağnısı-
na bindirip evine göndermişler.

Son yirmi beş otuz yıldan beri ciddi bir harbe girmeyen Os-
manlı Devleti; 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan Harbi’yle yeniden 
kısmi bir seferberlik başlatmış ve Kerim Ağa’nın kardeşi Abdul-
lah da Galiçya cephesine gönderilmiş. Daha sonra çıkan Birinci 
Dünya Savaşı boyunca, Abdullah’ın yaşı kırkı geçmesine karşın, 
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Yemen cephesinde savaşmış. Yaşı elliyi geçen Kerim Ağa, sefer-
berlik kapsamına alınmamış.

Amcası Abdullah Ağa, ikinci kez askere alındığında, Salih bı-
yığı yeni terleyen on altı yaşlarında bir delikanlı imiş. Medrese-
yi bırakalı iki üç yıl olmuş. Artık o da çiftçilik işlerinde babası-
na yardım ediyor, ama çok da beceremiyor, bu işleri pek de sev-
mediğini belli ediyormuş. Oysa Halit, tarla ve bağ bahçe işleri-
ne daha yatkın gözüküyor, babasının gözünde daha bir öne çıkı-
yormuş. Böylece bir kaç yıl daha geçmiş ve artık Salih’in asker-
lik çağı gelmiş.

Birinci Dünya Savaşı nedeniyle, genel seferberlik içerisinde o-
lan ülke, on dokuz yaşını bitiren bütün gençleri askere çağırıyor-
muş. Salih de 1916 yılının sonbaharında askere alınmış. İlk gön-
derildiği yer, doğu cephesi olmuş. Haftalarca süren meşakkatli 
bir yolculuktan sonra Erzincan’a kadar ulaşmışlar. Orada ilk te-
mel askerlik eğitimini almaya başlamışlar. Herkese yeterli kıya-
fet verilemiyormuş. Bir çift postalı, bir arkadaşıyla gün aşırı or-
taklaşa kullanırlarmış. Koğuşlar çok soğuk, yer yatakları ottan 
yapılıymış. İki arkadaş koyun koyuna yatarlar, birbirlerini ısıtır-
larmış. Karavana denen yemekler de oldukça kalitesiz ve yeter-
sizmiş. Çoğunun, tam olarak karnı bile doymazmış. O sene kış, 
Erzincan’da çok şiddetli geçiyormuş. Neyse ki annesi Mevlüde 
kadının hazırladığı yün kazaklar, onu şiddetli soğuklara karşı ol-
dukça iyi koruyormuş. Baharla birlikte Erzurum’a doğru yola çı-
kılmış. Aşkale yakınlarındaki birliklerine ulaşmışlar. Görevleri 
Kop Dağı geçidini tutmakmış. Trabzon-Erzurum arasındaki ula-
şımı sağlayan yolun en stratejik noktası, Kop Dağı geçidi imiş. 
Bu bölgede aylarca kalmışlar ve zaman zaman Ruslarla çatışmaya 
girmişler. Sonbaharda, Rusların başının bozulduğu (Rusya’daki 
1917 komünist ihtilalı nedeniyle) ve süratle geri çekilmeye baş-
ladığı haberleri yayılmış. Ancak ihtiyatı elden bırakmıyor, talime 
devam ediyorlarmış. Yeniden bastıran Erzurum kışı, bu kez çok 
şiddetli başlamış. Talimde terleyen Salih, fena halde akciğerleri-
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ni üşütmüş ve ağır bir zatürree başlangıcı ile revire kaldırılmış. 
Birkaç haftalık tedavi ve dinlenmeden sonra, hava değişimi ve-
rilerek geriye gönderilmiş. Yolda tekrar hastalanan Salih, bu kez 
Tokat asker hastanesine yatırılmış. Burada tam üç ay boyunca te-
davi görmüş ve istirahat etmiş. Tamamen iyileştiği anlaşılınca, 
tebdil-i hava için memleketine gönderilmiş. Bu arada kış da bit-
miş, Büyükköhne’ye iyice bahar gelmiş. Küçük oğlu Halit de as-
kerde olan Mevlüde kadın, Salih’in sağ salim dönüşüne pek se-
vinmiş. Evde günlerce bayram havası esmiş. Tüm komşu ve ak-
rabalar gözaydına gelmişler. Tabi, Kerim Ağa da oğlunun asker-
den dönüşüne memnun olmuş. Zira son bir yıldan beri, çiftçilik 
işleri tümü ile üzerinde kaldığı için oldukça zorlanıyormuş. Ger-
çi Küçükköhne köyünden, eşinin uzak akrabası olan bir yaşlı ki-
şiyi azap olarak tutmuşlar ama, o yine de oğullarının işi ele al-
masını arzu ediyormuş.

Salih o yazı yarı dinlenme, yarı çalışarak geçirmiş. Artık ba-
bası Kerim Ağa’yı fazla işe sokmuyorlarmış. Ekin biçme ve har-
man zamanı, azapları Halil Ağa yine yardıma geliyormuş. Dede-
si Gö Ethem’in arazisi, dört oğlu arasında pay edildiği için öyle 
büyük çaplı çiftçilik yapmıyorlarmış ama yine de geçimlerini bol 
bol sağlayacak kadar tarla, harman yeri, bağ bahçe düşmüş his-
selerine. Daha önce iki çift öküz koşan Kerim Ağa, oğulları aske-
re gidince öküzlerden bir çiftini satmış. Salih’in şansı, o yıl mah-
sul çok bol ve bereketli olduğu için tek çift öküzle döven sürüp 
harman kaldırmak çok uzun zaman almış.

Arkasından sonbaharda bağ bozumu ve pekmez kaynatma ha-
zırlıkları başlamış. O günlerde bir taraftan da Cihan Harbi’nin 
sona erdiği haberleri geliyormuş. Halkın büyük çoğunluğu ne 
olup bittiğinin farkında değilmiş ama nahiyenin ileri gelenleri, 
Osmanlı’nın yenildiğini, halkı daha kötü günlerin beklediğini, 
kendi aralarında konuşuyorlarmış. Bu haberler, daha çok kara-
kol kumandanı Dursun Çavuş aracılığı ile yayılıyormuş. O gün-
lerde, bir yıl önce askere giden Halit de eve dönmüş. Halit’in ge-
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lişiyle yine evde ikinci bir bayram havası yaşanmaya başlanmış. 
Halit’in terhisinden yaklaşık bir ay sonra da amcaları Abdullah 
Ağa, Yemendeki askerliğini tamamlayarak evine dönmüş. Ab-
dullah Ağa’nın aralıklarla altı yıl süren ikinci askerliği dönemin-
de çocuklarına, ağabeyi Kerim Ağa bakmış. Keza aynı günlerde, 
Halit’le yaşıt olan ve hemen hemen bir yıl önce askere çağrılan, 
Salih’in üvey amcası Asım da terhis edilmiş. Seferberlik nede-
niyle askere alınan Büyükköhne’nin tüm erkekleri, birer ikişer 
evlerine dönüyorlarmış. Ethem Ağa’nın en küçük oğlu Nurettin 
ve Abdullah’ın büyük oğlu Celal, yaşları tutmadığı için, Birinci 
Dünya Harbi’ndeki seferberliğe katılamamışlar.

Gö Ethem ve çocuklarının evleri, Büyükköhne’nin güney tara-
fında, Eğriöz Çayı ile Delibaş Deresi’nin birleştiği köşede bulu-
nuyormuş. Yaklaşık üç dönümlük büyük bir avlu içinde kurulan 
oymağın giriş kapısı batı cephesindeymiş. Çatal kapının üzerin-
de kocaman, asılı bir çıngırak (çan) bulunduğundan, her kapı a-
çıldığında içeri girenleri haber verirmiş. Salih ve tüm sülalenin 
çocukları, bu avlu içinde büyümüş. Avluda Eğriöz Çayı’na yakın 
kocaman iki söğüt ağacı ile her yıl bol meyve veren bir dut ağacı 
varmış. Salihlerin evi çaya daha yakınmış. Yerden yaklaşık 70-80 
cm. yüksekliğinde bir su basmanından sonra eve girilirmiş. Girer 
girmez içeride kocaman bir sofa ve birbirine ekli beş altı oda var-
mış. Bunlardan bir tanesi aşhane olarak, diğer biri de hazın damı 
(kiler) olarak kullanılırmış. Kerim Ağa, Küçükköhne köyünden 
evli olduğu için Mevlüde kadına yatılı misafir çok gelirmiş. O ne-
denle en az sekiz on kat misafir yatakları varmış. Çocukluğun-
dan alışık olmalı ki, babam da yatılı misafiri çok severdi.

Anam Emine, Kabakçı Ahmet Ağa’nın tek kızı olarak büyü-
müş. O nedenle, babası ona çok düşkünmüş. Ağabeyi Saadettin 
ile aralarında büyük yaş farkı olduğu için o da Emine’yi çok sever 
ve kollarmış. Oysa kendisinden iki buçuk üç yaş küçük olan kar-
deşi Hasan’la pek geçinemezlermiş. Hasan çok yaramaz, öfkeli 
ve asabi mizaçlı bir çocukmuş. Sürekli beraber oynarlar ama ço-



Rauf  Yücel│27

ğu kez de kavga ederlermiş. Hasan daha gürbüz geliştiği ve güç-
lü yapıda olduğu için çoğu kez Emine’ye karşı gelir ve ona üstün-
lük sağlarmış. Ya saçını çeker ağlatır ya da dalaşırlar, ama Hasan 
bir türlü yakalanmazmış. Avludan dışarı çıktıklarında Emine, en 
çok Cennet adlı kız arkadaşı ile oynarmış. Hatırlarım, o arkadaş-
lıkları bir ömür boyu devam etmişti.

Anneleri Fadime kadın, küçük dayım Ali’yi doğurduğunda, E-
mine dokuz on yaşlarında imiş. Fadime kadın işe koyulduğu za-
man, Ali’yi çoğu kez Emine avutur ve sırtında taşırmış. Bir gün 
anneleri, Emine’nin çok sevdiği bir yemek yapmış ve az bir mik-
tar Hasan’la Emine’nin önüne koyarak, bahçedeki işine gitmiş. 
Yine Hasan’la “Sen çok yedin, ben az yedim!” kavgası çıkınca, 
Emine’nin aklına ilginç bir fikir gelmiş ve başlamış sara nöbeti 
tutar gibi debelenmeye. Bunu gören Hasan, çok korkmuş ve an-
nesini çağırmaya gitmiş. Bu arada Emine, afiyetle kalan yemeği 
tüketmiş. Hasan’la annesi eve geldiklerinde, Emine gülmekten 
yerlere yatıyormuş.

Emine, gün be gün büyüyüp serpiliyor ve güzelleşiyormuş. 
Fadime kadın, bu tek kızına bildiği tüm ev işlerini öğretiyormuş. 
Özellikle yemek yapmak, yufka açmak, ev süpürmek, bulaşık yı-
kamak gibi evde yapılan her zaman ki işleri ara sıra Emine’ye bı-
rakıyor; eksik ve hatalı yaptıklarını düzeltiyor ve sürekli nasihat 
ediyormuş: “Aman kızım, gözünün önüne bak, yarın el kapısına 
gideceksin, işleri beceremez isen seni değil, beni ayıplarlar!” di-
yormuş.

Kur’an öğrensin diye Hasan’ı hocaya gönderdikleri halde, 
Emine’yi göndermemişler. O yıllarda, kızları hocaya gönderme 
âdeti hiç yokmuş. Ancak namaz surelerini Hasan ona ezbere öğ-
retiyor ve zaman zaman birlikte namaz kılıyorlarmış. Emine, i-
nanç ve itikadı pek güçlü olarak yetişmiş. Bu yetişmede, anne 
ve babasından gelen güçlü telkinlerin yanında, köyün çok say-
gı duyduğu, büyük âlim Şakir Efendi’nin de oldukça etkisi var-
mış. Bazen annesi ile Şakir Efendi’yi ziyaret ederler ve hocadan 
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oldukça feyz alarak dönerlermiş.
Emine artık ufak tefek dokuma işlerine de başlamış. Annesi 

Fadime kadın güzel halı dokurmuş. Önceleri Emine, yolluk, çul, 
şayak gibi düz ve basit şeyleri dokumayı öğrenmiş. Daha sonra 
basit desenlileri ve giderek kilim, halı yastık ve halı gibi karışık 
desenlileri maharetle dokuyabiliyormuş. Zamanla tezgâhın ku-
rulup sökülmesi yanında yün taramak, yün eğirmek ve yün boya-
mak gibi dokumayla ilgili tüm ayrıntıyı annesiyle birlikte uygu-
layarak öğrenmiş. O dönemde, köyün bütün genç kızları doku-
ma işlerinden az çok anlarlarmış. Zira kullandıkları birçok ev eş-
yası ve giysilerini, kendileri yapmak durumundaymışlar. Bu eş-
yalara, bir çiftçi evinin gereksinim duyduğu pek çok şey dâhil o-
lurmuş. Örneğin, yatak, yorgan, yastık, minder, halı, kilim, yol-
luk, çul, çuval, çorap, hırka, kazak, şalvar, başlık gibi yünden ya-
pılan her şeyi kadınlar imal ederlermiş. Ayrıca pazardan alınan 
pamuklu kumaşlarla da kendilerine fistan, iç çamaşırı, erkekle-
re don, gömlek, mintan gibi giyim eşyalarını, özellikle gelinlik 
çağına yakın kızlar dikerlermiş. Emine de bu işlerden hiç bir za-
man geri kalmazmış. Hem evlerinin ihtiyaçlarını diker, hem de i-
lerde kullanmak üzere, bu eşyalardan bazılarını çeyiz olarak ha-
zırlarmış.

Orta Anadolu’daki Akdağların batı eteklerinden çıkan dere-
lerle birleşip güçlenerek, batıya doğru akan Kanak Çayı Terzili, 
Kadılı, Sivri, Akbucak ve Büyükören köylerinin arazilerinden ge-
çerek; Gedikhasanlı bağlarının bulunduğu vadinin tam ortasın-
dan akmaktadır. Kanak Çayı’nın hayat verdiği bu vadi görülme-
ye değer bir yeşillikler denizidir. Aralarında yüzlerce bağ, bostan 
bahçeleri; elma, armut, erik, kaysı ve ceviz gibi Anadolu’ya özgü 
binlerce meyve ağacının süslediği bu vadi çok ünlenmiş ve çevre 
köylerinde kıskançlık yaratacak kadar bir güzelliğe ulaşmıştır. O 
nedenle, yaz gelince Gedikhasanlı köylülerinin bağ bekleme işle-
ri bir gelenek halini almıştır. Sabah olunca yüzlerce kişi, özellikle 
çocuklar ve genç kızlar, kimi eşeklerle, kimi yaya olarak bağların 
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yolunu tutar, akşam karanlık başlarken de geri köylerine döner-
lerdi. Bağlarda gün boyu yenilir, içilir, çocuklar Kanak’ta çimer 
(suda yüzmek), balık tutar, kuş avlardı. Kızlar ve kadınlar da ör-
gü örüp dikiş dikerek vakit geçirirlerdi. Bu gelenek atadan, dede-
den kalmıştır ve yıllar boyu böyle devam etmektedir.

Emine de küçük kardeşi Ali’yi yanına alıp bağ beklemeye gi-
dermiş yaz boyu. Eminelerin, Örenbağ ve Kamışlıbağ diye iki 
ayrı mevkide bağları varmış. Daha çok, çayın tam kenarındaki 
Kamışlıbağ’da olurlarmış. Bağ bekleyen genç kızlar birbirlerine 
uğrar, aralarında şarkılı türkülü eğlenceler düzenlerlermiş. Bu 
eğlenceler arasında, büyük ağaçlara kurulan salıncağa binmek 
en keyifli olanıymış. Topluca salıncakta sallanırlarken “Alehee-
eyyy!..” diye bağırmaları, bütün bağlarda yankılanırmış. Bu şen 
şakrak bağırışlar, aynı zamanda köyün delikanlılarına bir davet 
niteliği taşırmış. Kızlar salıncakta sallanırken, genç erkekler de 
onları, ağaçların arasına gizlenerek seyrederlermiş. Bazen da kız-
ların arasına, kardeşi ya da yakın akrabası olan delikanlılar ka-
rışır, salıncağın başlarına binerek, kızları olabilecek en yükseğe 
kadar sallarlar ve onlara doyumsuz heyecan yaşatırlarmış. Bağ 
bekleme eğlenceleri, bağlar kaynatılıncaya kadar, bütün yaz böy-
le sürer gidermiş.

Balkan Harbi çıktığında, Emine’nin paşam dediği ağabeyi Sa-
adettin askere çağrılır. Bu durum evde endişe ve üzüntü yaratır. 
Zira Saadettin daha yeni evlidir. Derken arka arkaya amcaları Ha-
lim, Mehmet ve Habip için de ikinci kez askerlik celbi gelir. Köy-
de genel bir tedirginlik ve endişe başlar. Hemen hemen her ai-
lenin eli silah tutan erkekleri askere alınmaktadırlar. Yaklaşık o-
tuz yıldan beri sakin ve huzurlu bir yaşam süren köy halkının içi-
ne adeta bir ateş düşmüştür. Bilirler ki harp kolay değildir. Gidip 
de gelmemek vardır. Yokluk, yoksulluk ve sefillik vardır. Tarlala-
rın ekilememesi, bağ ve bahçelerin bakılamaması vardır. Ne acı 
ki bu süreç on yıl daha böyle devam edecek, pek çok şehit haberi 
gelecek, pek çok ailenin ocağı sönecektir. Bir kaç yıl sonra, küçük 
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kardeşi Hasan da askere alınır. Hasan, Suriye cephesine gönderi-
lir. Artık evin bütün işi, yaşı çoktan elliyi geçen Kabakçı Ahmet 
Ağa ve küçük oğlu Ali’ye kalmıştır. Saadettin’in genç karısı, E-
mine ve Fadime kadın, evin diğer işlerini görmekte; ancak ırgat-
lık ve harman zamanı da ellerinden geldiğince erkeklere destek 
olmaktadırlar. Artık köydeki bütün kadınlar çiftçilik işlerine bu-
laşmış, hele evinde erkeği kalmayanlar bu işleri mecburen ken-
dileri yapmak zorunda kalmışlardır. 

Günün birinde jandarma köye, Halim ve Mehmet’in künye-
sini getirir. Onlar, Çanakkale Harbi’nde şehit düşmüşlerdir. Ha-
ber kısa sürede tüm köyde yankılanır ve herkes Halim’in ve 
Mehmet’in evine koşar. Şehitlerin genç dulları, günlerce arkala-
rından ağıtlar yakar. Emine, amcalarının bu ölüm haberlerini hiç 
kabullenmeyecek ve yaşamı boyunca arkalarından gözyaşı döke-
cektir. Halim’in eşi Zeynep kadın üç çocuğu ile Mehmed’inki bir 
kız çocuğu ile ortada kalmıştır. Kabakçı Ahmet Ağa, bunları da 
himayesine alır. Artık onlar için zorlu ve çileli bir yaşam başla-
mıştır...

Birinci Dünya Savaşı bittiğinde, Saadettin ve Hasan, arka ar-
kaya terhis edilerek köylerine dönerler. İki ay kadar sonra Habip 
de döner. İki oğlu ve bir kardeşinin askerden dönüşlerini buruk 
bir sevinçle karşılar Ahmet Ağa. “Elden ne gelir, devletimiz sağ 
olsun.”  demekle yetinir.
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Babamla Annemin Evlenmeleri

KÖYDE, evlenecek tüm delikanlılar, seferberlik nedeniyle as-
kerde olduğu için, evlilik çağına gelmiş kızlar beklemededirler. 
Emine de bekleyen kızlardan birisidir. Yaşı yirmiyi çoktan geç-
miştir. Zira bir iki dünürü çıkmış ama babası onlarla evlendirme-
yi uygun bulmamıştır. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiştir. Derken bir 
gün köye, Emine için Büyükköhne’den dünürcü geleceği haberi 
ulaşır. Ahmet Ağa, “Buyursunlar, gelsinler” der haberi getirenle-
re. Birkaç gün sonra, iki kadın bir erkek, at sırtında Gedikhasan-
lı köyünün yolunu tutarlar. Bunlar, Salih’in babası Kerim Ağa ile 
annesi Mevlüde kadın ve Ethem Ağa’nın ikinci eşi Karslı Ebe’dir. 
Mevlüde kadın, aylardan beri Salih için kız aramakta ve gördüğü 
kızların hiç birini oğluna yakıştıramamaktadır. Sonunda, Gedik-
hasanlı köyünden Kabakçı Ahmet Ağa’nın da bir kızı olduğu ve 
o kızın aradığı vasıfları haiz bulunduğu haberini alır. El altından 
başka bilgiler de edinen Mevlüde kadın, “Tam aradığım kız, he-
le bir gidip görelim” diye kocasını zorlar. Sonunda köye bir ha-
ber iletirler ve Kabakçı Ahmet Ağa’dan olumlu cevap gelince de 
gitmeye karar verirler. Büyükköhne-Gedikhasanlı arası, yaya beş 
altı saat kadar sürmektedir.

Akşamüstü, Gedikhasanlı köyüne ulaşan Kerim Ağa’lar, Ho-
ca Şakir Efendi’nin köy odasına misafir olurlar. Zira hoca Şakir 
Efendi’yi Kerim Ağa öteden beri tanımakta, ona derin bir saygı 
duymaktadır. Hem de görecekleri kız ve ailesi hakkında az biraz 
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bilgi alacaklardır. O yıllarda hoca, yaklaşık yetmiş yaşlarında, u-
zun beyaz sakalı, başında abani sarığı ve beyaz nurani yüzü ile 
gerçekten, görenlerin üzerinde çok saygın bir etki bırakmakta-
dır. Ünü çoktan Yozgat ve çevresini aşmıştır. Misafirleri hocanın 
oğlu ve yakınları karşılar. Kadınları haremliğe, Kerim Ağa’yı da 
selamlığa alırlar. Selamlıkta bir kaç yabancı misafir daha vardır. 
Akşam yemeğinden sonra, Şakir Efendi de selamlığa teşrif eder. 
Genel bir hal hatır sorulduktan sonra, memleketin ahvali üzeri-
ne fikir teatisinde bulunurlar. Hoca kaygılıdır. “Koca bir devlet 
parçalandı, din ve şeriat ayaklar altına alındı. Tek umudum, Ha-
lifemizin bayrağı altında toplanıp yeni bir mücadele başlatmak-
tır” der. Huzurunda bulunanlar, hocayı derin bir saygı ile dinler 
ve onu yürekten tasdik ederler.  

Sohbetin sonlarına doğru sıra, Kerim Ağa’nın “sebeb-i 
ziyareti”ne gelmiştir. Kerim Ağa, meseleyi kısaca özetler ve ho-
canın görüşlerini sorar. Hoca, Kabakçı Ahmet Ağa ve ailesi hak-
kında çok müspet şeyler söyler. Hatta “Emine’yi de iyi tanırım, 
çok aklı başında, çok beceriklidir. Allah’ın izniyle bu iş hayırla 
sonuçlanır inşallah” diye temennide bulunur. Kadınlar da hoca-
nın karısı Atiye Hanım’dan aynı yönde olumlu bilgiler almışlar-
dır. Akşamdan Ahmet Ağa’nın evine misafirlerin geldiği haberi 
hocanın oğlu tarafından ulaştırılmıştır.

Sabah olunca dünürcüler, kahvaltıdan sonra Ahmet Ağaların 
evine giderler. Onlara, hocanın torunu rehberlik etmektedir. Av-
luya geldiklerinde onları, havlayan köpeğin sesiyle dışarı çıkan 
Fadime kadın karşılar. Hasan’la Ali, erkenden çift sürmeye git-
mişlerdir. Evde Ahmet Ağa ve Emine vardır. Misafirleri içeri bu-
yur eden Fadime kadın, hemen kocasına da haber verir, “Köhne-
liler geldi” diye. Kerim Ağa ve Ahmet Ağa, birbirlerini çok az ta-
nıyorlardır. Ahmet Ağa arada bir Büyükköhne pazarına gittiğin-
de, şöyle bir göz aşinalıkları vardır. Ama kendisine Kabakçı Ah-
met Ağa dendiğini bilmektedir. Önce hoş beş edip hal ve hatır 
sorulur. Kadınlar birbirlerini ilk kez görüyorlardır. Biraz sonra o-
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daya, elinde bir tepsi kahve fincanı ile Emine girer. Önce Kerim 
Ağa’ya, sonra babasına ikram eder kahveyi. Daha sonra da mi-
safir iki kadına… Fadime kadın “ben istemem” dediği için ona 
yapmamıştır.  “Bende çarpıntı yapıyo, gayfe içemiyom” diye a-
çıklamada bulunur Fadime kadın. Zaten o yıllarda kahve bulmak 
da bir meseledir. Herkesin evinde bulunmaz, ancak hatırlı misa-
fir geldiğinde ikram edilirdi kahve. İşin doğrusu, Ahmet Ağa da 
kahveyi, akşamdan hoca Şakir Efendilerden temin etmiştir. Belki 
de Fadime kadın onun için “kahve içmiyorum” demiştir. Kahve-
ler içilirken başı önde, ayakta bekleyen Emine’yi iki çift göz sü-
rekli izlemektedir. Az sonra Mevlüde kadın, “Ayakta durma, gel 
yanıma otur kızım” diye bir öneri getirirse de Emine bu öneriyi 
tebessümle ve sessizce geri çevirir. Kahveler bittiğinde, fincanla-
rı toplayarak odayı terkeder.

İlk izlenim, Mevlüde kadın ve Karslı ebe üzerinde çok olum-
ludur. Birbirlerine göz ederek memnuniyetlerini belirtirler. Biraz 
sonra odaya, Emine’nin ağabeyi Saadettin gelir, misafirlere hoş 
geldiniz diyerek ellerini öptükten sonra bir köşeye oturur. Ah-
met Ağa, “Büyük oğlum Saadettin” diye onu misafirlere tanıtır. 
Harp bittiği için o da askerden gelmiş, aynı avlunun içinde, yeni 
yaptırdıkları küçük bir evde oturmaktadır genç karısıyla. Henüz 
çocukları yoktur ama yakında olacaktır.

Neden sonra Kerim Ağa karısına, “Gel hatun, biraz dışarı çı-
kalım” diye bir teklif sunar. Birlikte odadan ayrılırlar ve birbirle-
rine kızı nasıl bulduklarını sorarlar. Mevlüde kadın, çok beğendi-
ğini söyler. Kerim Ağa daha temkinlidir. “Hele dur bakalım, yaşı 
biraz Salih’ten büyük gibi duruyor. Bir de ablama soralım, baka-
lım o ne diyecek” der. Kerim Ağa, üvey annesine “Abla” diye hi-
tabetmektedir. Bu arada Karslı Ebe de odadan çıkmış, Emine i-
le konuşmaktadır. Görmüş geçirmiş, deneyimli bir kadın olarak, 
Emine’yi daha yakından tanımak istemiştir. Karslı Ebe yanına 
varınca, Emine kızarıp heyecanlanır. Karslı Ebe, Emine’nin elle-
rini tutarak, o Karslı şivesiyle “Ne var utanacak kızım? Seni gör-



34│Sorgun’dan Çıktım Yola

meye geldik. Köhne’ye gelin gitmek ister misin?” diyerek tepki-
sini ölçmeye çalışır. Emine’nin elleri ve sesi titremektedir: “Ben 
bir şey diyemem, babam bilir.” der gayet alçak sesle ve mahcuba-
ne... Karslı Ebe de, bu gelin adayını çok beğenmiştir. Avluda ka-
rısı ile konuşan Kerim Ağa’ların yanına gider ve onlara, Emine i-
le konuştuğunu ve kızı çok beğendiğini söyler. Ablasından da o-
lumlu görüş alan Kerim Ağa, artık içeri girme ve meseleyi Ah-
met Ağa’ya açma vaktinin geldiğini anlar. Üçü birlikte odaya dö-
nerler. Kerim Ağa sözü fazla uzatmadan “Bugün Köhne’ye geri 
dönmemiz lazım. Belki tahmin etmişsinizdir. Biz Allah’ın emri, 
Peygamber’in kavli ile kızınız Emine’yi oğlumuz Salih’e isteme-
ye geldik” der. Ahmet Ağa, “Allah’ın emri başımızın üstüne, Al-
lah yazdıysa ne diyelim. Ancak bize biraz müsaade edin, biz de 
bir danışıp konuşalım. Siz kızımızı gördünüz, biz de sizin oğ-
lunuzu görelim. Bakalım, kısmetse yine görüşürüz” diye Kerim 
Ağa’nın teklifine gayet makul bir cevap verir.

Sahanda yumurta, bulgur pilavı ve ayrandan oluşan öğle ye-
meklerini yedikten sonra, Kerim Ağa  ev sahibinden müsaade is-
ter. Artık Büyükköhne’ye dönme vakti gelmiştir. Emine misafir-
lerin tek tek ellerini öper. Kadınlar da Emine’yi kucaklayıp, kok-
larcasına yanaklarından öperler. Fadime kadınla da kucaklaşıp 
ayrılırlar. Şakir Efendi’nin köy odasına kadar, bu kez onlara, bü-
yük oğul Saadettin eşlik eder. Hocaya da veda eden Kerim Ağa, 
ahırdan atlarını çıkarttırıp eyerledikten sonra hayvanlarına bine-
rek Gedikhasanlı’dan ayrılırlar.

Bu ilk ziyaretten, üçü de memnundur. Yol boyunca genel bir 
değerlendirme yaparlar. Kabakçı Ahmet Ağa’nın evi barkı, sözü 
sohbeti, misafire yaklaşımları, Fadime kadının sıcak ve sevecen 
davranışları, Saadettin’in olgun ve ağırbaşlı tavırları hep artı pu-
an olarak öne çıkar. Özellikle Emine’nin fizik olarak albenisi, du-
ruşu, tavırları, konuşması, kahve sunuşu, yemek sofrasını kuru-
şu ve kaldırışı hanımların pek hoşuna gitmiştir. Vedalaşırken her 
iki kadın da yanaklarından öpme bahanesiyle Emine’nin ağzını 
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koklamış ve hiç bir nahoş koku almamışlardır. Mevlüde kadın, 
“Oğlumdan 1-2 yaş büyükmüş ama olsun, her güzelin bir kusu-
ru olur. İnşallah Emine’yi Köhne’ye gelin getiririm” diye düşü-
nür. “Zaten Şakir Hoca da kızı çok methetti ve bize uygun gör-
dü” diye Kerim Ağa da zaman zaman kanaatini belirtmektedir. 
Bu kabil konuşmalarla geçen yolculuk, yatsı ezanına doğru evle-
rinde son bulur.

Eve geldiklerinde kapıyı kızları Nadide açar. “Nasıl, beğendi-
niz mi?” der gibi annesinin gözüne bakar. “Abinler yok mu, nere-
ye gittiler?” diye soran Mevlüde kadın, “Asım ağamlarda” yanıtı-
nı alınca, “Git çağır gelsinler” der. Biraz sonra Salih’le Halit eve 
gelirler ve annesigilin ellerini öpüp, “Hoş geldiniz” derler. Ön-
ce Karslı Ebe Salih’e  “Oğlum kızı çok beğendik, inşallah bu iş o-
lur” der. Salih biraz mahcup, “Kısmet, hayırlısı” diye üvey nine-
sini yanıtlar. Bu arada Kerim Ağa, yatsı namazını kılmak için yan 
odaya geçmiştir. İki hanım derhal Salih’i aralarına alıp Emine’yi 
ballandıra ballandıra anlatmaya başlarlar. Gıyaben de olsa, yavaş 
yavaş Salih’in gönlünde ümit ışıkları belirmeye başlar. Emine’yi 
gözünün önünde canlandırmaya çalışır. “Yakında, Kabakçı Ah-
met Ağa, Köhne pazarına geldiğinde bize de uğrayacak. Seni de 
görmek ister elbet oğlum” diyen Mevlüde kadın, Salih’e ilk me-
sajı vermiştir. “Git şurdan ana! Benim neyimi göreceklermiş?” 
diyen Salih’e  “Öyle deme oğlum, biz onların kızlarını gördük, 
onlar da seni görüp beğensinler ki bu iş tatlıya bağlansın. Seni 
görmeden olur mu hiç?” diye Salih’i yatıştırmaya çalışırlar Kars-
lı Ebe ve anası.

Birkaç hafta sonra Kabakçı Ahmet Ağa, oğlu Hasan’la Köhne 
pazarına gelir. Pazarda dolaşırlarken Kerim Ağa ile de karşılaşır-
lar. Karşılıklı hal hatır sorulur. Kerim Ağa onları evine götürür. 
Avluya girdiklerinde, Salih’le Halit odun kıymaktadırlar kış ha-
zırlığı için. Babası onlara, “Oğlum, Gedikhasanlı’dan misafirle-
rimiz geldi, evimizi görsünler diye, onları bize buyur ettim” de-
yince, Salih hemen misafirlerin kim olduklarını anlar ve yüzünde 
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hafif bir kızarıklık oluşur. Halit bu durumu fark etmekte gecik-
mez ve içeri girerek annesine haber verir. İki dakika içinde Mev-
lüde kadın dışarı çıkarak misafirlerini karşılar. “Buyurun, buyu-
run Ahmet Ağa, hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz! Fadime 
hatunu niye getirmediniz?” diyerek misafirlerini sıcak bir karşı-
lama ile içeri alır. Ahmet Ağa da oğlunu tanıştırır: “Bu da ikinci 
oğlum Hasan. Sizin geldiğinizde çift sürüyorlardı, görüşememiş-
tiniz. Dün pazara birlikte geldik.” Anlaşılan pazara bir gün önce 
gelerek bir handa gecelemişlerdir. Uzak köylerden gelenler, ço-
ğunlukla bir gün önceden gelirler ve erkenden pazar işini bitirip 
geri köylerine dönerlerdi. “Biz şöyle bir nefeslenip, hemen gide-
ceğiz, biliyorsunuz, yolumuz çok uzun” der Ahmet Ağa. Hemen 
ev sahibi ve karısından itiraz gelir: “Olmaz, dünyada olmaz! Ye-
mek yemeden bir yere bırakmayız!” derler. Mevlüde kadın “Za-
ten ben de öğlen yemeği hazırlıyordum, siz gelmeden önce. Şim-
di hemen sofrayı kurarım” diyerek mutfağa koşar. Erkekler ara-
larında biraz sohbet ederler. Salih, Hasan ve Halit çabucak kay-
naşırlar ve hemen askerlik anılarını anlatmaya başlarlar. Mevlü-
de kadının çağrısıyla mutfakta kurulmuş sofraya beş erkek bağ-
daş kurup otururlar. Tarhana çorbası, bulgur pilavı ve turşudan 
oluşan yemeklerini iştahla yerler. Sonra Ahmet Ağa ve Hasan ve-
dalaşır ve köylerinin yolunu tutarlar.

Ahmet Ağa köye vardığında, karısına Köhnelileri beğendiğini, 
Salih’i de çok efendi ve yakışıklı bulduğunu söyler. Kocasının bu 
olumlu görüşü, Fadime kadının da yüreğini ısıtır. “Bi tek gızım, 
acik gurbet olacak emme, Allah yazdıysa ne deyim” diye düşün-
cesini ortaya koyar. Daha sonra Saadettin, Emine ve Hasan’ın da 
olumlu görüşleri alınarak, Köhne’ye “Gelsinler!” haberi salınır. 
Bu işe en çok Emine’nin küçük kardeşi Ali sevinmektedir. Öyle 
ya, ablası Köhne’ye gelin gittiğinde, “Sık sık pazara gider, onlar-
da kalırım” diye düşünür. Artık öyle, han köşelerinin kirli ve bit-
li yataklarında yatmamış olacaktır.

İki hafta sonra, bir at arabasına Kerim Ağa’nın yanı sıra, Halit, 
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Mevlüde kadın, Karslı Ebe ve akrabadan Bahattin Hoca’nın ka-
rısı binerek Emine’ye söz kesmek için Gedikhasanlı’nın yolunu 
tutarlar. Giderken ufak tefek hediyelerin yanı sıra, bir kutu da lo-
kum alırlar yanlarına. İş tatlıya bağlanıp söz kesildiğinde, ağızla-
rın tatlanması için lokum ikram etmek önemli bir gelenektir. A-
rabayı Halit kullanmaktadır. Kuşluk vakti çıktıkları Köhne’den i-
kindiyi geçe köye ulaşırlar. Bu kez doğrudan Ahmet Ağa’ların e-
vine inerler. Zaten haberli olduklarından evde bir telaş, bir kala-
balık vardır.

Akşam yemeğinden sonra, Ahmet Ağa’nın küçük kardeşi Ha-
bip, akrabadan diğer yaşlı kişiler, evin büyük oğlu Saadettin ve 
bu kişilerin eşleri, birer ikişer evi doldururlar ve misafirlere hoş 
geldiniz derler. Hepsi de Emine’nin dünürcülerini merak et-
mektedirler. Bir süre sonra Kerim Ağa, âdet üzere bir kez daha 
“Allah’ın emriyle Emine’yi, oğulları Salih’e istediklerini” ifade e-
der. Bunun üzerine Ahmet Ağa, biraz durup düşündükten son-
ra, “Allah’ın emrine boynumuz kıldan ince. Demek ki Allah böy-
le yazmış. Hayırlı, uğurlu olsun, sonu iyi gelir inşallah” deyip 
son kararını açıklar. Odadaki herkes, hayırlı ve kademli olması 
dileğinde bulunur. Bu arada yan odaya sürekli girip çıkmalar ol-
makta ve bu mutlu haber Emine’ye ve yan odada bekleyen diğer 
genç kız ve gelinlere iletilmektedir. Biraz sonra Emine, kalaylı 
bakır bir sahana doldurduğu lokumları misafirlere ikram etme-
ye başlar. Herkes birer ikişer lokum alıp ağızlarını tatlandırır ve 
bir kez daha hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunurlar. Bu kez 
Halim’in dul eşi Zeynep ve evin gelini, ellerinde birer tepsi do-
lusu küpdüşen armudu ve yine bir sahan dolusu buğday kavur-
gası ile misafirlerin bulunduğu odaya girerler. Armudu ve kavur-
gayı bir kaç boş tabağa bölerek oturanların arasına koyarlar. Bu 
arada hem sohbet edilmekte, hem de ikram edilen yemişlerden 
yenmektedir. Böylece vakit epey geçer. Gelenler yavaş yavaş ev-
den ayrılmaya başlar. Saadettin, Kerim Ağa ve Halit’i yatırmaya 
götürür. Misafir kadınlar da Ahmet Ağa’larda yatarlar. Mevlüde 
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kadın, “Seninle biraz konuşuruz” diye Emine’yle birlikte yatmak 
ister. Emine bu teklife hayır diyemez. Bu, damat annelerinin, ge-
lin adayını kontrol etmek için buldukları iyi bir taktiktir. Böyle-
ce acaba uykuda horluyor mu? Acaba akar kokar bir durumu var 
mı? Acaba uykuda sayıklar ya da uyurgezer mi? gibi kafalarından 
geçen şüpheleri açıklığa kavuşturmak isterler. Sabah uyandıkla-
rında, Mevlüde kadın gayet memnun gözükür. Emine, hiç farkı-
na varmadığı bu sınavdan başarıyla çıkmıştır.

Sabah kahvaltısını takiben misafirler, yola çıkmak için izin is-
terler. Herkes birbiriyle vedalaşır. Kış iyice bastırmadan nişan ta-
kıp şerbet içmek istemektedir Mevlüde kadın. İki hafta sonrası i-
çin nişan günü kararlaştırılır. Zaten Mevlüde kadının nişan için 
belli bir hazırlığı vardır. Köhne’ye vardıklarında,  dört tane ko-
yun ve toklu satarlar. Onların parasıyla gelin kız için mantinden 
bir üçetek, bir gümüş kemer, nişan yüzüğü, bir çift gümüş küpe, 
yeşil kadifeden bir salta ve daha ufak tefek pek çok şey alırlar. A-
yağına ıskarpin, akik gerdanlık, gümüş simli para kesesi, kenar-
ları oyalı değişik renklerden beş adet yazma ve bir adet gümüş a-
lınlık bunlar arasındadır. Başta Fadime kadın olmak üzere aile-
nin diğer fertlerine de küçük çaplı hediyeler alınır. Yakın akra-
ba ve komşulardan nişana gidecekler davet edilir. Çoğu kadın ol-
mak üzere yirmi kişi kadar olmuştur nişana gidecekler.

Kararlaştırılan günden bir gün önce üç adet at arabası, iki atlı 
ve üç merkepli nişan kafilesi, Büyükköhne’den yola çıkarak akşa-
müstü Gedikhasanlı’ya ulaşırlar. Zaman zaman güneş açmasına 
rağmen, hava oldukça serttir. Bu kafileye, on iki on üç yaşların-
daki Nadide de katılmıştır. Nadide yengesini çok merek etmek-
tedir. Acaba yakışıklı Salih ağasına uygun mudur Emine dedik-
leri bu kız? Yol boyunca anasına, hep bu mealde sorular sorar. O 
da “Azcik sabırlı ol gızım, gidince göreceksin nasıl olsa” diye o-
nu yatıştırmaya çalışır.

Misafirleri köyün girişinde Hasan, Ali ve onların arkadaşları 
karşılarlar. Eve geldiklerinde yatılacak yerler ayarlanır. Genç kız 
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ve genç hanımların beş altısını Emine’nin arkadaşı Cennet götü-
rür. Erkek misafirler yine Saadettin’in evine giderler. Geri kalan-
lardan bir kısmını Habip, bir kısmını da Zeynep gelin alır. Nişan 
evi telaşlı olur diye kimseyi Ahmet Ağa’larda bırakmak istemez-
ler. Ancak Nadide, ısrarla yengesigilde kalmak isteyince, Mev-
lüde kadın da mecburen orada kalır. Emine Nadide’ye “Benim-
le yatmak ister misin?” diye sorunca, Nadide büyük bir sevinç-
le kabul eder. Zaten gönlünden öyle geçiriyordur ki sanki yenge-
si, onun gönlünü okumuştur. Yatakta epey bir fısıltı halinde ko-
nuşurlar. Emine ona, Salih ağasını sorar, o da bütün ayrıntılarıy-
la anlatır ağabeyini...

Ertesi günü erkenden uyanırlar. Zaten köyde herkes erken 
kalkmaktadır. Emine geniş avluyu süpürmeye başlamış, anne-
si de kahvaltı için çorba pişirmekle meşguldür. Evdekilerle bir-
likte kahvaltı yaptıktan sonra akşam yapılacak nişanın hazırlığı-
na koyulurlar. Yavaş yavaş komşu ve akraba hanımları da Emine-
lere gelerek nişan hazırlığına katılırlar. Kimisi börek ve baklava 
hamuru açmakta, kimisi dün kesilen koyunun etleriyle pişirile-
cek yemekleri hazırlamakta, kimisi de nişanda gelenlere ikram e-
dilecek şerbeti yapmakla meşguldür. Akşama doğru, Köhne’den 
gelen misafirler, yavaş yavaş, Ahmet Ağa’larda toplanmaya baş-
larlar. Karanlığın basmasıyla misafirler, iki ayrı odada akşam ye-
meklerini yerler ve biraz sonra gerçekleşecek nişan merasimini 
beklerler. Bu arada köydeki akraba ve komşular yavaş yavaş ni-
şan evini doldurmaya başlarlar. Büyük âlim Şakir Efendi ve e-
şi Atiye Hanım da gelenler arasındadır. Erkekler bir odada, ha-
nımlar başka bir odada toplanmışlardır. Evin girişi ve ahırseki-
si, çoluk çocuk kalabalığından geçilmemektedir. Şakir Efendi o-
daya girdiğinde, herkes ayağa kalkarak hocaya saygı gösterir ve 
onu başköşeye oturturlar. Karşılıklı merhabalaşmadan sonra bir 
süre sohbet edilir. Hoca, nişan ve evlilik konusunda, ayet ve ha-
dislerden örnekler vererek dinleyenleri bilgilendirir. Hanımların 
tarafından işaret geldiğinde, Ahmet ve Kerim Ağa’lar birlikte, 
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Emine’nin nişan yüzüğünü takması için Şakir Efendi’den ricada 
bulunurlar. Hoca, “Pek iyi, Emine gelsin” dediğinde, Emine’yi i-
çeri getirirler ve hocanın önüne oturturlar. Emine, nişan için alı-
nan üçetek ve kadife saltayı giymiş ve beline gümüş kemeri bağ-
lamıştır. Yüzü kırmızı pullu bir poşu ile örtülü olmakla beraber, 
başına takılmış gümüş alınlık ve kulaklarındaki gümüş küpeler 
örtünün altından fark edilmektedir. Hoca, önce Kur’an’dan ba-
zı ayetler okumaya başlar. Kadınlar tarafının da duyması için ara 
kapılar açık bırakılmıştır. Herkes sessizce dinlemeye koyulur. Bir 
kaç dakika sonra hocanın sesi Türkçe dua ile devam eder ve evli-
liğin ilk adımı olan bu nişanın, hayırlı ve uğurlu olması dileğiy-
le, sözlerini tamamlar. Dinleyenlerden “Amin!..” diye bir uğultu 
yükselir. Hoca, “Emine, uzat kızım parmağını” diyerek gelin a-
dayının sağ eli yüzük parmağına nişan alyansını takar. Ayağa kal-
kan Emine, önce Şakir Efendi’nin, sonra kayınpederi olacak Ke-
rim Ağa ve sırasıyla babası, amcası ve tüm akraba ve komşuları-
nın ellerini öper. Erkekler tarafı bitince, el öpme faslı, kadınlar 
tarafında da devam eder. Kadınlar tarafına geçilince, Emine’nin 
yüzünü açmışlardır. Görenler, Emine’yi ve giysileriyle takılarını 
pek beğenirler. “Şanslı kız, hem de Köhne gibi büyük bir yere ge-
lin gidecek” diye gıptayla bakarlar.

Biraz sonra, bakır taslara doldurulan nişan şerbeti ve tatlılar 
ikram edilir misafirlere. Çocuklar dâhil, şerbet içip tatlı yemeyen 
kimse kalmamıştır katılanlar arasında. Böylece nişan merasimi 
sona erer ve herkes yavaş yavaş dağılmaya başlar. Köhne’den ge-
len misafirler de yine dün kaldıkları evlere götürülür.

Orta Anadolu’ya kış iyiden bastırmış, her tarafa diz boyu kar 
yağmıştı. Arada bir güneş açsa da ısı hep sıfırın altında seyre-
diyordu. Karın yağdığı günlerde halk, önce evlerinin damlarını, 
sonra ahır ve samanlıkların damlarını kardan temizleyerek karın 
oralarda eriyip damların akmasını önlerlerdi. Daha sonra evle a-
hır, evle ayakyolu (hela), ahırla gübrelik, varsa eğer evle su ku-
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yusu arasına da rahat geçilmesi için küçük birer patika açılırdı. 
Bu işleri genellikle kürek ve sıyırgı denilen gereçlerle evin erkek-
leri yapardı. Kadınlar da süpürge ile evin önünü kardan temiz-
lerlerdi. Kadınların dama çıkıp kar kürümesi pek olağan değildi.

Bin dokuz yüz on dokuz yılının sonları, işte böyle yoğun bir 
kar ve kış ile geçiyordu buralarda. Orta Anadolu’ya pek yansı-
mıyordu ama ülkenin o günkü durumu da içler acısıydı. Birin-
ci Dünya Savaş’ında yenilen Osmanlı İmparatorluğu fiilen par-
çalanmış, işgal kuvvetleri yurdun dört bucağına girmişlerdi. İs-
tanbul hükümeti ve Padişah, bu fiili durumu kabullenmenin ö-
tesinde, pek bir şey yapamıyorlardı. Ancak işgal edilen bölgeler-
de halkın sağduyusu ve tepkisiyle yerel milis kuvvetleri oluşuyor 
ve bu haksız işgale direniliyordu. Şimdilik Orta Anadolu, bu çal-
kantılardan uzaktı. Kulaktan dolma bazı haberler alınıyor, ancak 
halk tarafından ayrıntılar pek bilinmiyordu. Oysa Mustafa Kemal 
Paşa, bu yılın 19 Mayısında Samsun’a çıkmış, yaz boyu Amasya, 
Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaparak, kongreler düzenleyerek 
işgali durdurmaya ve yurdu düşmandan temizlemeye gayret edi-
yordu. İşte bu soğuk kış günlerinde de ekibiyle birlikte Sivas’tan 
Ankara’ya gitmek üzereydi. 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya ula-
şan M. Kemal Paşa, 23 Nisan 1920 de ilk TBMM’ni Ankara’da 
toplayacak ve yurdu kurtarmak için yoğun bir çaba başlatacaktı.

Köhne pazarı, kış süresince eski canlılığında olmuyordu ama 
yine de pazar kuruluyor, yakın köylerden insanlar pazar alış ve-
rişine geliyorlardı. Havanın açık olduğu bir gün, Hasan’la Ali e-
şeklerine binmiş, çarşamba akşamı Köhne’ye ulaşarak bir hana 
yerleşmişlerdi. Ertesi gün pazar kurulacaktı. Fadime kadın ısrar-
la, “Köhneli oğlanı, gelirken köye getirin” diye oğullarına tem-
bih etmişti. Zira yeni damadı Salih’i merak ediyordu. Onu evin-
de misafir etmek ve ağırlamak istiyordu. Emine’nin hakkı değil 
miydi nişanlısını görüp tanımak. Bu vesileyle yeni nişanlılar da 
gizlice birbirleriyle görüşüp tanışırlardı. Fadime kadın kafasında 
böyle bir plan kurmuştu.
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Ali, henüz on altı on yedi yaşlarındaydı. O da annesi gibi Köh-
neli eniştesini merak ediyordu. Sabah erkenden uyanmış, hanın 
ahır bölümündeki eşeklerine yem ve su vermişti. Bu arada Ha-
san da uyanmış giyiniyordu. Bir an önce pazara çıkıp işlerini bi-
tirmek ve eniştesigile gitmek için ağabeyini zorluyordu Ali. Ha-
san “Acelen ne kardeşim? Daha pazar bile kurulmamıştır bu kış 
gününde!” diye sabırsız kardeşini frenlemeye çalışıyordu. Biraz 
sonra heybelerinden çıkardıkları omaçlı (yağda pişen yumurta-
nın yufka ekmekle karışımı) dürümlerini yiyip, pazar alış veri-
şine gitmişlerdi. Ali, pazara çok seyrek geldiği için her gördü-
ğünden almak istiyordu. Ancak Hasan daha temkinli davranı-
yor, Ali’nin her arzusuna itibar etmiyordu. Zira paraları zorunlu 
ihtiyaçlarını almaya bile kıt kanaat yetecek kadardı. Neyse ki e-
pey bir alış veriş yapıp heybelerini doldurmuşlardı. Vakit öğleye 
yaklaşmıştı. Eşekleri handan çıkarıp, han parasını da ödedikten 
sonra Kerim Ağaların evine vardılar. Mevlüde kadın, Hasan’la 
Ali’yi kapıda görünce hem şaşırdı, hem sevindi. Böyle erkenden 
pazar işini bitirmelerine de biraz sitem etti. “Olur mu hiç ço-
cuklar, niye doğrudan bize gelmediniz? Biz artık yeni akraba-
yız. Bundan böyle her pazara geldiğinizde bizde yatacaksınız!” 
diye onlara kesin tembihte bulunuyordu. Ali’nin cevabı: “Ben 
çok dedim ama ağam kabul etmedi.” Heybeler eşeklerin sırtın-
dan indirilirken sesleri duyan Salih de dışarı çıkmıştı. Annesi, 
“Bak Salih, kayınların pazara gelmiş, bize de uğramışlar” deyin-
ce, Hasan’ı daha önce tanıyan Salih, diğerinin Ali olduğunu he-
men anladı ve ona “Sen Ali olmalısın değil mi?” diye sordu. Ali 
eniştesinin bu sıcak ilgisini ve güler yüzünü görünce heyecanla 
karışık bir sevinç yaşadı. Hemen aklından annesi ve ablasının da 
Salih’i çok beğenecekleri fikri geçti. Eniştesine kanı kaynamıştı 
ve “Seni köye götürmeye geldik” deyiverdi. “Ya! Öyle mi? Bu kış 
günü ne yapacakmış köyde?” diyen Mevlüde kadına, bu kez ya-
nıt Hasan’dan geldi: “Vallahi hala, anamın selamı var, güveyisi-
ni görmeyi çok istiyor. Gelirken bize sıkı sıkı tembih etti. ‘Onu 
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getirmeden gelmeyin’ dedi.” Mevlüde kadın meseleyi anlamıştı. 
Teklife biraz daha olumlu yaklaştı: “Aha kendi burda, giderse gö-
türün ama önce bir içeri girin hele, kapıda kaldınız” diyerek on-
ları içeri aldı. Bu teklif Salih’in de hoşuna gitmişti. O, dünden ra-
zıydı köye gitmeye...

Aliler o gün Salihlerde misafir kaldılar. Ertesi günü erkenden 
Gedikhasanlı’nın yolunu tuttular. Salih binek atlarını hazırla-
mıştı kendisi için. İki kayınbiraderi ile sohbet ede ede öğle ü-
zeri köye ulaşacaklardı. Şanslarından o gün hava çok açıktı. Et-
raf karla kaplı olmasına rağmen, köy yolu nispeten gidişlerine 
imkân veriyordu. Yolda zaman zaman tilki ve tavşanla karşılaşı-
yorlar, bazen de önlerinden keklik sürüleri uçuşuyordu. Hasan 
dayanamayıp “Ah kar yağıyor olsaydı, şimdi onların çoğunu ya-
kalardık!” dedi. Salih nasıl yakalayacaklarını sorduğunda, “Kar 
yağarken kanatları ıslanır ve kolay kolay uçamazlar; biz de kova-
lar, onları yakalardık” diye yanıtladı Hasan. Salih yeni bir şey da-
ha öğreniyordu. Demek köylük yerlerde av hayvanları çok olu-
yordu. Ali söze karışarak “Eğer sen bizdeyken kar yağarsa seni 
bağlara keklik tutmaya götürürüz. Bizim bağlarda keklik çok bol 
olur” dedi. Eniştesini sevmişti. Artık kendini ona yakın hissedi-
yordu. Bu yakınlık, bir ömür boyu devam edecek ve Ali, her za-
man Salih’in yanında olacaktı.

Fadime kadın damadını pek beğendi. Salih, beğenilmeyecek 
bir delikanlı değildi. Gayet yakışıklı, orta boylu bir gençti. Kalem 
efendileri gibi başına bir fes giymişti. Bu durum, onu daha fark-
lı kılıyor, köydeki delikanlılara hiç benzemiyordu. Fadime kadın 
içinden “Allah’ım biricik kızıma ne iyi bir kısmet çıkardın. Sa-
na şükürler olsun!” diyordu. Salih, kayınvalidesinin elini öptü 
ve hep birlikte içeri girdiler. Biraz sonra Ahmet Ağa da köy oda-
sından geldi ve yine birlikte öğle yemeği yediler. Salih’in geldiği-
ni duyan tüm komşu ve akrabalar Fadime kadının evine doluştu-
lar. Yaşlı olanları Salih’i gördüklerinde “Maşallah güveyimiz de 
pek iyi, pek keleşmiş!” diye takdirlerini dile getiriyorlardı. Salih 
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bu durumdan hem mutlu oluyor, hem de biraz sıkılıyordu. İkin-
diüstü Hasan, Salih’i alıp biraz köyü dolaştırmaya çıkardı. Kö-
yün üst başına kadar gittiler. Büyük pınardan su içtiler. Salih ilk 
kez bu kadar bol suyu akan bir pınar görüyordu. Hasan onu da-
ha sonra gençlerin gittiği köy odasına götürdü ve arkadaşlarıyla 
tanıştırdı. Herkes kısa sürede Salih’le kaynaştı ve aralarında as-
kerlik anılarının daha da koyulaştırdığı bir sohbet başladı. Eve 
ancak akşam ezanı okunurken döndüler. Geldiklerinde Emine ve 
Fadime kadın akşam yemeği hazırlıyorlardı. Sesleri duyan Emine 
hemen yan odaya kaçtı. Ancak Salih kısa bir an onu görmüştü. 
Akşam sofrasına, Emine’nin dışında herkes oturmuştu. Fadime 
kadın, damadı için bir horoz kestirmiş ve onunla nefis bir bulgur 
pilavı pişirmişti. Ayrıca sahanda yumurta ve ekşi çalkaması vardı 
sofrada. Yemekten sonra aralarında sohbete başladılar. Fadime 
kadın boş yemek kaplarını kapıdan uzatıyor, Emine oradan alıp 
aşhaneye götürüyordu. Her gelişinde kapının aralığından Salih’i 
görüyor ve her seferinde de yüreği güp güp atıyordu. Neden son-
ra Salih, tuvalete gitmek için dışarı çıktı. Ayakyolu evden hemen 
yirmi metre ötede, ahırın kapısına yakın bir yerde bulunuyordu. 
Emine onun çıkışını takip etmişti. O da eline bir ibrik alarak e-
ve doğru gelmesini bekledi. Salih kapıya yaklaşınca dışarı çıktı 
ve ona “ Ellerini yıkaman için su getirdim” dedi. Dışarısı karan-
lık olduğu için kimse farkında değildi bu buluşmanın. Salih, ani-
den Emine’nin ellerini tuttu. “Aman ne yapıyorsun? Şimdi biri-
si dışarı çıkacak, bizi görecek!” diyen Emine’ye aldırış etmeden, 
“Bu gece ahırsekisine gelmezsen bırakmam ellerini! Söz ver, ge-
leceksin değil mi?” diyor ve hâlâ onun ellerini tutuyordu. Emi-
ne, heyecan ve mahcuplukla “Tamam, tamam!” diyerek usulca i-
çeri kaçarken, Salih de gayet heyecanlı ve mutlu, herkesin otur-
duğu odaya girdi.

Yatsı namazından sonra herkes yatmıştı. Salih’e de Hasan’la 
Ali’nin yattıkları yerde bir yatak hazırlanmıştı. Ancak Salih’in 
gözüne bir türlü uyku girmiyordu. İlk kez yatacağı ve nişanlısı ile 
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ilk kez buluşacağı bu yabancı evde, bir aksilik çıksın istemiyor, o 
nedenle de gayet temkinli olması gerektiğini biliyordu. Arada bir 
aşhaneden hâlâ kap kacak sesleri geliyordu. “Demek ki Emine u-
yumamış, bulaşıkları yıkıyor.” diye düşünüyordu. Epey bir sü-
re sonra dış kapının açıldığını gıcırtısından anladı. Gerçekten de 
dışarı çıkan Emine’ydi. Sırtına hırkasını giymiş, ahırsekisine gi-
riyordu. Bu durumu pencereden izleyen Salih, derhal giyinerek, 
usulca dışarı çıktı. Gökteki dolunay avluya vurmuştu. Ahırseki-
sinin kapısını açtığında; Emine’nin idare lambasını yakmış, oca-
ğı tutuşturmakla meşgul olduğunu gördü. İkisi de son derecede 
heyecanlı idi. Salih Emine’ye yaklaştı, ellerini tuttu ve iyice sıktı. 
Sonra onu bağrına bastı, birkaç saniye öyle kaldılar. Emine’nin 
kalp çarpıntısı öyle güçlüydü ki, bunu Salih de duyuyordu. “Bak 
sana ne getirdim” diyen Salih, cebinden çıkardığı gümüş bir bi-
leziği Emine’nin koluna takmaya çalıştı. Ocaktan çıkan alevler 
yüzlerini aydınlatıyor ve onlar birbirlerini daha yakından görü-
yorlardı. Böylece bir süre daha kaldılar ve her gece aynı yerde bu-
luşmak üzere sözleştiler. İkisinin de yürekleri mutlulukla çarpı-
yor ve birbirlerinden çok hoşlandıkları yüzlerinden okunuyordu.

Sabah Salih biraz geç uyandı. Kayınbiraderleri, yorulmuştur 
düşüncesiyle onu uyandırmak istemediler. Oysa Fadime kadın, 
bunun nedenini anlamakta gecikmedi. Emine’nin kolundaki gü-
müş bileziği görünce hemen anlamıştı, kızı ile damadının görüş-
tüklerini. “Nasıl beğendin mi nişanlını?” diye sordu. Emine an-
nesinden gözlerini kaçırarak susmayı tercih etti. Sükût ikrardan 
gelir misali, fazla üstelemedi ve kızının da nişanlısını beğendiği-
ni görerek mutlu oldu.

Salih, Gedikhasanlı’da tam bir hafta kaldı. Gündüzleri köyde 
geziyor, köy odasında sohbet ediyorlar, akşamları yemeğe, ak-
rabalardan birisine davetli gidiyorlardı. Köydeki hemen herkes 
Salih’i yakından görmüş, “Enişte” diye onu çok benimsemişler-
di. Sözleştikleri gibi her gece Emine ile de gizli gizli buluşuyor ve 
birbirlerini daha yakından tanıyorlardı. Köhne’ye döndüğünde 
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gördüğü ilgi ve yakınlığı annesine bütün ayrıntısı ile anlatmış, 
Mevlüde kadın da bu duruma çok sevinmişti. Oğlunun köyü, ni-
şanlısını ve köydekileri sevmiş olmasından son derecede mutlu 
oluyordu. Salih’e “Oğlum, Allah kısmet ederse, önümüzdeki yaz 
harmandan kalkınca düğününüzü ederiz” diyordu.

Oysa gelecek devir, hiç de bekledikleri gibi olmayacaktı. Ba-
harla birlikte kurulan TBMM hükümeti yeniden seferberlik ilan 
etmiş; bütün vilayet, sancak ve kazalara tamimler yayınlayarak 
eli silah tutan herkesi askere çağırıyordu. Bunu duyan milletin 
yüreğinde tekrar büyük bir kuşku, endişe ve tedirginlik başla-
mıştı. Hele de gençlerin anneleri, evli olanların hanımları ve ço-
cukları şimdiden kara kara düşünüyor ve bu işin sonunun nere-
ye varacağını bir türlü kestiremiyorlardı.

Derken, birdenbire başka güçler de ortaya çıkmaya başlamış-
tı. Kimi Çapanların Halit Bey’in etrafında toplanarak İstanbul 
Hükümetini ve şeriatı savunuyor, kimi de Aynacı va Katırcıların 
başlattığı şaki hareketlerini destekliyordu. Büyükköhne ve çevre 
köylerindeki halk, bu farklı grup ve isyancılar karşısında karar-
sız ve şaşkınlık içerisinde kalmıştı. Gün geçmiyordu ki çetelerin 
bastığı bir köy haberi duyulmasın. Kısa süre sonra Halit Bey’in 
kuvvetleri şakileri kendi yanlarına çekmeyi başarmışlardı. Şeri-
at adına Yozgat sancağı ve çevresinde büyük bir güç oluşturmuş-
lardı. Ankara’dan gönderilen Kongre Hükümet’inin tebliğ ve ta-
mimlerini tanımıyorlar ve halkı da tanımamaya zorluyorlardı. Bu 
durum, resmen Ankara Hükümetine karşı bir başkaldırı ya da bir 
isyandı. Tarihimizdeki benzeri isyanlar genellikle “Celali İsyanla-
rı” olarak bilinmekteydi.

Ne var ki Büyükköhne’nin karakol kumandanı Dursun Çavuş, 
Kongre Hükumeti’inden yana tavır koyuyor, emrindeki askerler-
le hem şeriatçıların baskılarına göğüs geriyor, hem de imkan nis-
petinde eli silah tutan kişilerin cepheye sevk edilmesini sağlı-
yordu. Salih, Asım ve Halit yeniden askere alındılar. Salih Eski-
şehir, Asım’la Halit de Akşehir tarafına gönderilmişlerdi. Mevlü-
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de kadın ve Karslı Ebe’yi yine üzüntülü ve zorlu günler bekliyor-
du. Keza dünürü Fadime kadın da Saadettin ve Hasan’ı yeniden 
askere göndermişti. Aynı üzüntü ve keder onların evinde de ya-
şanıyordu. Özellikle Emine hem kardeşleri, hem de nişanlısı için 
gizli gizli gözyaşı döküyor, onların sağ salim dönmeleri için Tan-
rıya dua ediyordu. Savaş bu, gidip de dönmemek vardı. Baksanı-
za, genç amcaları Halim ve Mehmet Çanakkale’de şehit düşmüş-
ler, genç karıları dul kalmıştı. Acaba kader, aynı akıbeti Emine i-
çin de mi hazırlamıştı? Aklından böyle düşünceler geçtikçe yüre-
ği daralıyor, farkında olmadan gözleri doluyordu.

Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. 1920 yılının bir son-
bahar günü, gece yarısına doğru kapıları çalındı. Kapıyı Ahmet 
Ağa açtığında, karşısında Hasan’ı gördü. “Bu ne hal oğul? Kaçtın 
mı yoksa?” diye hem şaşkınlığını hem de endişesini belirtiyordu. 
“Kaçtım ağa, bizim birlik bozuldu. Herkes çil yavrusu gibi etrafa 
dağıldı. Biz de Yozgat uşağı dört arkadaş, bu tarafa doğru yolla-
ra düştük. Hemen hemen bir aydır yollardayız. Gündüz saklanı-
yor, gece yürüyorduk. Haymana, Koçhisar, Kırşehir, Şefaatlı üze-
rinden, sora sora Osman Paşa Tekkesi’ne kadar geldik. Yollarda 
bizim gibi pek çok asker kaçağına rastlıyorduk. Arkadaşlardan ü-
çü, dün benden ayrılıp kendi köylerine gittiler. Ben de ikindiüstü 
Osman Paşa Tekkesi’nden çıkıp köye ulaştım işte.” diye kaçışı-
nın hikâyesini anlatıyordu. Hasan’ın üstü başı lime lime olmuş, 
ayağındaki postalın giyilecek hali kalmamıştı. Onların sesine u-
yanan Fadime kadın, Hasan’ı karşısında görünce büyük bir se-
vinç çığlığı atmış ve oğlunun boynuna sarılarak ağlamaya başla-
mıştı. Hasan’ın gelişi, Kabakçı Ahmet Ağa’nın evinde buruk bir 
sevinç yaşatmıştı. Ahmet Ağa, pek memnun gözükmüyor, “Va-
tan müdafaasından kaçılır mı hey oğul?” diye Hasan’a zaman za-
man çıkışıyordu.

Askerden kaçanların isimleri şubelerine ve karakollara bildi-
rildiği için yeniden arama yapılıyor, yakalananlar eski birliklerine 
geri gönderiliyordu. Bunu bilen Hasan, evinde tedirgin bir şekil-
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de bekliyor, bazen dayılarının köyü Yazılıtaş’ta, bazen de komşu 
köylerdeki tanıdıklarının yanında kalıyordu. Orta Anadolu halkı, 
hiç düşman işgali yaşamadığı için olaylardan habersizdi ve işgal 
nedir, halk nasıl zulme uğrar, hiç bilmiyordu. Hatta yerel çete-
lerin kışkırtmasıyla, Milli Mücadele’ye karşı olanları bile çoğun-
luktaydı. Bu durumda asker kaçaklarının korunması ve saklan-
ması olağan karşılanıyordu. Sadece Hasan değil, çevrede pek çok 
asker kaçağı bulunmaktaydı.

Baharın ilk günlerinde karakol kumandanı Dursun Çavuş, kö-
ye bir baskın düzenledi. Köyde Hasan dâhil, üç asker kaçağı da-
ha vardı. Hepsi de yakalanıp birliklerine geri gönderildi. Zira o 
günlerde 1. ve 2. İnönü savaşları cereyan ediyordu ve askere o-
lan ihtiyaç had safhaya ulaşmıştı. Bu anlamda Dursun Çavuş, o 
yörenin korkulu rüyası, ancak gerçekte görevini hakkıyla yapan 
bir vatanseverdi. İnönü savaşlarının zaferle sonuçlanmasıyla iyi 
bir moral bulan Ankara Hükümeti, Anadolu’da yer yer patlak ve-
ren isyanları da bastırmaya kararlıydı. Bu bağlamda, Çapanoğlu 
Halit Bey’in isyanını bastırmak üzere Çerkez Ethem ve müfreze-
si görevlendirildi. Asilerle Kongre kuvvetleri arasında yoğun ça-
tışmalar yaşandı ve bu arbede aylarca devam etti. Halk ne taraf-
ta yer alacağını ve kimin galip geleceğini bir türlü kestiremiyor-
du. Adeta iki ateş arasında kalmıştı. Halka tek bir soru sorulu-
yordu. “Kongre’den misin?, Şeriat’tan mısın?” Cahil halk ne ta-
rafı tutacağını bilemiyordu. Bu arada pek çok tarafsız ve günah-
sız insanın canına kıyıldı. Bozok Sancağı düşman işgali yaşamadı 
ama böyle acıları çok yaşadı. Sonunda Çerkez Ethem kuvvetleri 
üstün gelerek bir yıldan beri süregelen bu isyanı bastırmış oldu.

Yaz başlangıcı idi. Bir fırsatını bulmuş olan Halit de askerden 
kaçmıştı. Savaştan iyice yılmış, “Bir daha gitmem, yine kaçarım” 
diye söyleniyordu. Mevlüde kadın, bari Halit’i evlendirelim diye 
düşündü ve onu Dişli köyünden bir kızla kısa sürede evlendirdi-
ler. Halit, gündüzleri mümkün olduğunca gizleniyor, bağa bah-
çeye gece gidiyordu. Kerim Ağa’yı çok sevip sayan Dursun Ça-
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vuş, Halit’in kaçak olduğunu belki biliyor, belki de bilmemezlik-
ten geliyordu. Zira iki oğlu da askerde olduğu için onun zor gün-
ler yaşadığının farkındaydı. Derken eylül ayı içinde bir gün, Sa-
lih de askerden kaçıp Köhne’ye gelmişti. İki oğlunun birden as-
ker kaçağı oluşu Kerim Ağa’yı üzüyordu. Duyulduğu zaman, ku-
mandan Dursun Çavuş’un yüzüne nasıl bakacaktı? Bir tarafta 
yurt savunması, diğer tarafta biri yeni evli, diğeri nişanlı iki oğ-
lu, çaresizdi. Salih’in geldiğini kimseye duyurmadan; onu Gedik-
hasanlı köyüne, nişanlısının yanına yollamışlardı. 

Salih’in askerden kaçışı da haftalarca sürmüştü. Polatlı açıkla-
rında geri çekilmeye çalışan birliklerinden tam 26 asker, kaçma-
ya karar vermişti. Hepsi de Kırşehir ve Yozgat dolaylarının ço-
cukları idi. Gündüzleri bağlarda bahçelerde gizleniyor, gece sa-
baha kadar hep doğuya doğru yol alıyorlardı. Köyün birinden ge-
çerlerken, bir kadından pilav pişirmek için bulgur ve yağ iste-
mişlerdi. Kadın bunlara yetecek kadar malzemeyi temin etmiş-
ti. Mola verdikleri yerde ateş yakıp pilavı pişirirlerken çevredeki 
bir bahçeden kopardıkları tek bir kırmızıbiberi çeşni katsın diye 
yemeğin içine atmışlardı. Pilav o kadar acı olmuştu ki sanki ze-
hirdi. Hiç birisi yiyemeden pilavı yere döküp yollarına devam et-
mişlerdi. Önlerine Kızılırmak çıkmıştı ve geçmek zorundaydılar. 
Gündüz ırmak boyunca keşif yapmışlar ve ırmağın en yayvan ol-
duğu yerden geçmeye karar vermişlerdi. Çoğu yüzme bilmiyor-
du. İyi yüzme bilen bir iki kişi en öne geçmiş, anadan üryan so-
yunmuşlar, postalları ve giysilerini başlarına bir bohça gibi bağ-
lamışlar ve el ele tutuşarak ırmağı geçmeyi başarmışlardı. Güneş 
batmak üzereydi. Kurulanıp giyinmişler ve yollarına devam et-
mişlerdi. Bu kaçış yolculuğu, beş hafta kadar sürmüştü.

Salih’in köye gelişine, en çok Emine ve Ali sevinmişti. Onun 
geldiğini, çok yakınları dışında pek kimseye duyurmamışlardı. 
Gündüz gizlenip uyuyan Salih, gece hep uyanık kalıyordu. Bu 
durum, bağların kaynatıldığı şu günlerde, Fadime kadının çok i-
şine yarıyordu. Zira pekmez yapmak için bakır leğenlere doldu-
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rulan şıralar gece gündüz aralıksız tandırda kaynatılırdı. Bağların 
üzümleri tümden bitinceye kadar bu iş on beş yirmi gün devam 
ederdi. Bağ kaynatma geleneği, tüm Orta Anadolu’da, Ekim ayı 
boyunca süren, renkli ve eğlenceli bir uğraştı. Bağ kaynatanlar, 
gece boyu, acayip kıyafetlere bürünür, birbirlerine baskın yapar-
lar, çeşitli meddahlık gösterileri sergilerler ve uyuyanların yüzle-
rini tandırın isi ile boyarlardı. Tandırı odlayanlar (ateşleyenler) 
uyumasın diye uzun süreli hikâyeler anlatılırdı. Böylece sabah-
lara kadar kaynatılan pekmezler küplere doldurularak, uzun sü-
ren kış sezonu için depolanır ve ertesi yaza kadar tüketilirdi. A-
nadolu insanı için sonbahar, tüm mahsulün derlendiği, bulgur ve 
yarmaların hazırlandığı, buğdayların öğütüldüğü, turşuların ku-
rulduğu, eriştelerin kesilip kavrulduğu, sucuk, pastırma ve ka-
vurmaların yapıldığı büyük bir hazırlık dönemiydi. O nedenle 
her şeyin bol olduğu bir mevsimdi. Bu bakımdan yaşlı hanımlar 
gençlere bir temennide bulunacakları zaman, “Ömrün uzun ol-
sun, düğünün güzün olsun!” özdeyişini söylerlerdi.

Üç hafta boyunca Salih, geceleri tandır yakma işinde kayınva-
lidesine destek oldu. Akşamın erken saatlerinde, Ali de tandır 
yakmaya katılır ve eniştesinin Menakıb’dan okuduğu hikâyeleri 
dinlerdi. Herkes yattıktan sonra Emine de tandırın başına gelir, 
geç saatlere kadar nişanlısıyla pekmez kaynatırlardı. Bu arada 
vakti gelip kıvamı koyulaşan pekmezi birlikte indirirler, şıra dolu 
yeni bir leğeni yine tandırın üzerine yerleştirirlerdi. Böylece Sa-
lih, pekmez yapmanın bütün usullerini iyice öğrenmişti.

Bağ kaynatma işi bitmiş, kış iyiden yaklaşmıştı. Gündüzleri 
Ahmet Ağa ve Ali çift sürmeye giderler, Salih de çoğu kez u-
yurdu. Akşam olunca biraz sohbet edilir ve genellikle yatsı na-
mazından sonra yatılırdı. Günler oldukça kısalmış, geceler bir 
hayli uzamıştı. Gündüz geç uyandığı için geceleri uyanık kalan 
Salih, çoğu kez vaktini okumakla geçirirdi. Her gece olmasa da 
Emine’yle bir iki saat vakit geçirirler, sonra Emine yatmaya gi-
derdi. Harp yılları olduğu için köylerde gazyağı bulmak hemen 
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hemen imkânsızdı. Mum da bulunmazsa kandillerde sadeyağı 
yakılırdı. Salih’in Köhne’den getirdiği mumlar bitmişti ve birkaç 
gündür külekteki yemek yağından alarak kandilini yakıyordu. Bu 
duruma başlangıçta ses çıkarmayan Fadime kadın, külekteki yağ 
giderek eksilince, kocasına “Herif!, Köhneli oğlan bu gidişle kü-
lekte yağ bırakmayacak!” diye, şikayete başladı. Bunun manasını 
anlayan Emine Salih’e durumu iletmiş, o da bundan böyle daha 
erken yatmaya başlamıştı.

Kışın büyük bir bölümünü Gedikhasanlı’da saklanarak geçi-
ren Salih, şubatta baba evine dönmüş, ancak karakoldan epeydir 
arandığı için yakalanarak yeniden mart başında cepheye gönde-
rilmişti. Zaten bir ay önce de Halit, ihbar üzerine yakalanıp bir-
liğine geri sevk edilmişti. Zira Meclisten çıkan bir kanunla Mec-
lis Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya, yurdu düşmandan temizle-
mesi için olağanüstü yetkiler tanınmış, o da topyekûn seferber-
liğin yanı sıra, milletin son gücüne kadar orduya desteğini iste-
mişti. O günler işte böyle, herkesin canını dişine taktığı zorlu 
günlerdi ve artık Dursun Çavuş kimsenin gözünün yaşına bak-
mıyordu. Çapanoğlu isyanı bastırıldıktan sonra Yozgat ve çevre-
sinde artık tek etkin güç olarak TBMM Hükümetinin gücü kal-
mıştı. Büyükköhne’de nahiye müdürü ve halkın ileri gelenleri-
nin çoğu zaten başından beri Kongre Hükümeti’nin yanında yer 
almışlardı.

Baharla birlikte Türk Ordusu’nda yeni bir derlenip toparlan-
ma ve yüksek moral gücü gözleniyordu. Birlikler gece gündüz ta-
lim ediyorlar ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalara giriyorlar-
dı. Salih’in birliği Kütahya ve Afyon arasında bir bölgede idi. Bu 
arada Salih’e çavuş rütbesi verilmişti. Bir gece yoğun bir saldırı-
ya uğramışlar. Herkes hemen silahına sarılmış, mevzilerine gir-
mişti. Uzun süren bir çatışma olmuştu. Çok yakınlarındaki bir 
makineli tüfekten durmaksızın ateş ediliyor ve bir türlü susturu-
lamıyordu. Salih çavuş siperlerin arkasından dolanarak makine-
li tüfeği kullananlara ateş etmiş, ancak tüfeği kullanan iki Yunan 
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askeri panikleyip makineliyi de bırakıp kaçmışlardı. Salih, tem-
kinle makinelinin yanına varmış ve sırtlayıp şarjörleri de yerde 
sürüyerek tüfeği tek başına birliğine taşımıştı. Bu, şarjörü yarım 
ay şeklinde olan, İngiliz malı bir makineli idi. Birlik komutanı, 
bu başarısından ötürü Salih Çavuş’u kutlamış ve kendisine sem-
bolik bir harçlık vermiş, Salih de o para ile sarı üzüm ve leble-
bi gibi çerezlerden alarak arkadaşlarına ziyafet çekmişti. Bu ba-
şarı, yakın köydeki bir asker aracılığı ile taa Gedikhasanlı köyü-
ne kadar ulaşmıştı.

Harp boyunca Salih, makineli tüfek kullanıyor, Amasyalı İsma-
il adlı arkadaşı da tüfeğin şeridini hazırlıyordu. Bir an İsmail’in 
elleri çalışamaz olmuş ve kolları yana doğru püskül gibi dökül-
meye başlamıştı. Vurulmuştu İsmail ve biraz sonra şehit olacak-
tı. Ancak Salih’te en ufak bir korku ve endişe yoktu. Tek düşün-
cesi silahını ateşlemeye devam etmekti. Demek ki harp böyle bir 
şeydi. İçine girince insan biraz sonra kendisini nasıl bir akıbetin 
beklediğini bilemiyordu. İşte kader denilen yazgı buydu. Ölüm 
bu kadar yakında bekliyordu. Onlar askere giderlerken “Ölürse 
şehit, kalırsa gazi” olacakları inancıyla yürümüşlerdi. Türk aske-
rinin en büyük moral gücü bu inançtan kaynaklanıyordu. 

O günün ertesinde, mevzilerden birliğine dönen Salih, yer-
de bir yaralının kımıldayıp silahına sarıldığını fark etmiş. On-
dan daha atik davranıp silahını doğrultarak yaralının yanına var-
dığında, adam, yerli Rum şivesiyle “Ben Alaman, ben Alaman” 
diye kendisinin Alman olduğunu söylemeye çalışıyormuş. Sa-
lih buna inanmayıp “Almansın da burda ne arıyorsun, seni gi-
di kefere!” diye süngüsünü adamın göğsüne saplamış. İki sani-
ye geç kalsa, belki de adam Salih’i vuracakmış. Böylece arkadaşı 
İsmail’in de öcünü almış olmuş.

Zaman zaman üst düzey komutanlar gelir, Salih’in de içinde 
bulunduğu birliği denetlerdi. Birer ay ara ile Batı Cephesi Ko-
mutanı İsmet Paşa da birliklerini denetlemeye gelmişti. Askerle 
birlikte öğle yemeği yemiş, bu onlara büyük bir moral olmuştu. 
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Sıcak bir Temmuz günüydü, iki günden beri devam eden yoğun 
talim, yine bir üst düzey komutanın geleceğini işaret ediyordu. 
Ancak bu kez, tüm subaylar daha bir titiz, daha bir gerginmiş-
ler. Kulaktan kulağa Mustafa Kemal Paşa’nın teftişe geleceği yan-
kılanmış. Tüm erat heyecanlanmış, Paşa’nın gelmesini merakla 
ve sabırsızlıkla bekliyorlarmış. O gün öğleden sonra tiz bir bo-
ru sesi duyulmuş. Bu, Paşa’nın geldiğinin işaretiymiş. Tüm bir-
likler teftiş düzenine geçmiş, hazır olda bekliyorlarmış. Mustafa 
Kemal Paşa bir adım önde, diğer kumandanlar arkasında, bütün 
birlikleri teftiş etmişler. Salih o günü, yaşamı boyunca hiç unuta-
mamıştı. Paşa başında külrengi astragan bir kalpak, üzerinde de 
yakası kürklü ve üniformalı bir giysi taşıyormuş. Haki bir kilot 
pantolon ve sarı renkli meşin çizmeler giymiş. Askerlerin gözü-
ne öyle etkileyici bakıyormuş ki, çoğu erat heyecandan gözlerini 
kaçırıyormuş. Çok kısa süren bu teftiş anı bütün askerleri gurur-
landırmış, onlara, çocukları ve torunlarına anlatacakları unutul-
maz bir anı bırakmıştı. O yaz devam eden bu yoğun askeri hazır-
lık, 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz’la ölüm kalım sa-
vaşına dönüşecek ve 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanarak yur-
dun kurtuluşu tamamlanmış olacaktı.

O yılın eylül ayında, artık savaş bitmiş, seferberlik hali kaldı-
rılmış, ihtiyat askerlerinin tamamı terhis edilmişti. Büyükköh-
neli askerler de birer ikişer evlerine dönüyorlardı. Baba ocağı-
na önce Halit geldi. Oldukça heyecanlı ve sevinçliydi. Zira üç ay 
kadar önce bir oğlu olmuş ve adını Salim koymuşlardı. On gün 
kadar sonra Salih de evlerindeydi. Oldukça süzülüp zayıflamış-
tı ancak morali çok iyi gözüküyordu. Mevlüde kadının keyfine 
diyecek yoktu. Her iki oğlu da sağ salim dönmüşlerdi. Sık sık 
Tanrı’ya dua ve bugünkü hallerine şükrediyordu. Salih, yine bağ 
bozumu mevsimine yetişmişti. Önce birkaç gün kendi bağları-
nı kaynatmaya yardım etti, sonra da Gedikhasanlı köyüne gitti.

Saadettin ve Hasan da askerden terhis olup köylerine dön-
müşlerdi. Ancak Saadettin sol bacağından topallıyordu. Asker-
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de yaralanmış ve sakat kalmıştı. Bir baston yardımıyla yürüyebi-
liyordu. Fadime kadın, “Buna da şükür, çocuklarının başına gel-
di ya!” diye avunuyordu. Eh artık damadı da gelmişti, keyfine di-
yecek yoktu. Bu arada Ali, on sekiz yaşına basmış, güçlü bir de-
likanlı olmuştu. Ağabeylerinin yokluğunda, hemen hemen bü-
tün işlerin üstesinden gelmişti. Artık Hasan ağabeyi ve enişte-
siyle arada bir güreş tutuyor, nerdeyse başa baş kalıyorlardı. Sa-
lih, zaten güreşi pek sevmezdi. Kısa süre sonra Ali’ye pes ediyor-
du. Salih, köyde iki hafta kadar kaldı. Yine her gece Emine ile gö-
rüşüyordu. Köyden ayrılırken, “Artık düğününüzü fazla geciktir-
meyin evladım!” diyen Fadime kadının uyarısıyla karşılaştı. Bu, 
Salih’in beklediği bir haberdi. Demek ki kız tarafı artık düğüne 
hazırdı. Genelde düğün için erkek tarafı acele ederken, kız tara-
fı ayak sürür ve hep süreyi uzatırdı. Oysa şimdi bu teklif onlar-
dan geliyordu. Bu olumlu haberi hemen annesigile ulaştırdı. Za-
ten Mevlüde kadın, Halit’i önce evlendirmekle, Salih’e karşı hak-
sızlık ettikleri duygusu içindeydi. Hemen düğün hazırlığına baş-
ladılar ve kış iyice bastırmadan gelini getirmeyi kararlaştırdılar.

Ertesi hafta Kerim Ağa ve Mevlüde kadın, düğünün ayrıntıla-
rını konuşmak ve düğün gününü kararlaştırmak için, Gedikha-
sanlı köyüne gitti. Emine’nin çeyizi hemen hemen hazırdı. Ah-
met Ağa’lar da Köhnelilerin teklifine gayet olumlu yaklaştılar 
ve tahmini iki ay sonrası için, düğün gününü belirlediler. Her 
iki taraf da iki ay içinde hazırlıklarını ancak tamamlayabilirdi. 
Emine’nin gelinlik elbisesi dikilecek, düğün alış verişi yapılacak, 
gelinin getirileceği oda hazırlanacak, iki tarafın akrabalarına o-
kuyuntu (davetiye) gidecek, Nadide’nin, taze gelinin ve Mevlü-
de kadının giysileri diktirilecek... Daha buna benzer pek çok iş 
vardı yapılacak.

Sayılı gün çabuk geçer misali, iki ay göz açıp kapayıncaya ka-
dar geçiverdi ve düğün günü gelip çattı. Davul zurna eşliğinde 
bir cuma sabahı başlayan düğün, ikinci günü Köhne’den kalkan 
kalabalık düğün alayının Gedikhasanlı’ya ulaşmasıyla devam et-
ti. O akşam, kız evinde kına gecesi yapıldı ve geç saatlere kadar 
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genç kız ve erkekler davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi-
ler. Sabah erkenden, Emine’nin çeyizleri bir at arabasına yükle-
tilerek, Halit ve Nurettin’in eşliğinde, Büyükköhne’ye doğru yo-
la çıkarıldı.

Kuşluk vakti, gelinin de yola çıkma zamanı gelmişti. Zurna i-
le “Gelin ağlatma” gibi en yanık ve dokunaklı ezgiler çalınma-
ya başlanmıştı. Düğün evi oldukça kalabalıktı. Fadime kadının 
ve tüm akraba ve komşu kadınların arasında, Emine’yi avluya 
çıkardılar. Gelini götürecek at da hazırlanmıştı. Emine, kırmızı 
duvağı ve kırmızı ipek gelinliği içinde çok üzgün gözüküyordu. 
Önce babasının elini öpüp vedalaştı. Sonra annesine sarıldı. Sa-
bahtan beri metanetini koruyan Fadime kadın, birdenbire boşal-
dı ve maniler dizerek yüksek sesle ağlamaya başladı. Düğün evi-
nin tüm akraba ve komşu kadınları da hıçkırarak ağlamaya katıl-
dılar. Emine, tek tek hepsinin boynuna sarılıyor, vedalaşıyordu. 
Şanslarından, hava sert olmasına karşın güneşli bir gündü. So-
nunda Emine’yi ata bindirdiler. Atın başında, Salih’in üvey am-
cası Asım ile Hasan vardı. Arabalar, atlar ve eşeklerle Köhne’den 
gelen düğün alayı gelinin atını takiben yola çıktılar. Emine’nin 
tüm yakınları da köyün başına kadar düğün alayına eşlik etti. 
Gelini götürmenin heyecanı ve mutluluğu ile düğün alayı,  ikin-
diyi biraz geçe Köhne’ye ulaştı. Damadın evinde de yine belli bir 
kalabalık, gelini bekliyordu. Gelin avluya girince, âdet olduğu ü-
zere önceden süslenip hazırlanmış bir koç, gelinin önüne çıka-
rıldı. Emine içinden “Allah’ım beni mahcup etme!”  diyerek, e-
ğildiği gibi koçun sırtından yakalayıp atın üzerine kaldırdı ve ko-
çu kucağına oturttu. Etraftan aferin ve yaşa çığlıkları ile alkışlar 
yükselmeye başladı. Emine o denli heyecanlıydı ki sanki bu ses-
leri hiç duymuyordu bile. Sonra koçu, gelinin kucağından aldı-
lar. Sıra Emine’nin attan indirilmesine gelmişti. Salih’in amca-
sı Abdullah Ağa düğünün sağdıcıydı. Önce o yardım etti geli-
nin inmesine. Emine yere basar basmaz sağdıcın elini öptü. Sağ-
dıç da ona gümüş bir yüzük taktı ve koluna destek olarak kapı-
ya doğru yürüdüler. Tam o sırada, damdan aşağı kapının önü-
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ne bir çanak bırakıldı. Çanak, Emine’nin önüne düştü ve parça-
landı. Bu, her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulma anlamında, yö-
resel bir gelenekti. Kapıdan içeri girince, gelin için hazırlanan o-
daya doğru yürüdüler. Salih o odada bekliyordu. Emine’yi içeriye 
aldı, duvağını açtı ve alnından öperek onu kutladı ve “Yeni evi-
ne hoş geldin!” dedi. Emine, çok karışık duygular taşıyordu. İlk 
kez köyünden ayrılmış, çoğunu hiç görmediği insanların arasına 
gelmişti. Endişe, heyecan ve mutluluk birbirine karışmıştı. Ger-
çi Salih’in varlığı, endişesini biraz yatıştırıyordu ama yine de yü-
reği kıpır kıpırdı. Biraz sonra dışarı çıktılar. Düğüne gelen büyük 
çoğunluk, Emine’nin yüzünü ilk kez görüyordu. Onu bir iskem-
leye oturttular ve başta en yakın akrabalar olmak üzere, birer bi-
rer hediyelerini bıraktılar. Emine’nin eteği epey gümüş mecidiye 
ve paralarla dolmuştu. Biraz sonra davul zurna yeniden çalmaya 
başladı. Düğüne katılanlar karanlık bastırıncaya kadar halay çe-
kip eğlendiler ve akşamla birlikte yavaş yavaş dağıldılar. Böylece 
Salih ve Emine’nin düğünleri tamamlanmış oldu.

Akşam namazından sonra Kerim Ağa, nikâhı kıymak için Ba-
hattin Efendi’yi evlerine davet etti. Hoca, memnuniyetle ka-
bul etti ve birlikte eve geldiler. Misafir odasında birkaç kişi da-
ha vardı. Sonra Salih ve Emine’yi de çağırdılar. Emine’nin yü-
zü, peçe ile kapatılmıştı. Hoca usulünce nikâhlarını kıydı, duası-
nı yaptı ve her ikisine de mutluluk diledi. Özellikle eski öğren-
cisi Salih’e şaka ile karışık iltifatlarda bulundu. Kahveler içildik-
ten sonra Bahattin Efendi müsaade isteyip ayrıldı. Sıra, Salih’i 
gerdeğe sokmaya gelmişti. En az yedi sekiz tane delikanlı, avlu-
da Salih’i aralarına almış, yüksek sesle ilahi ve dualar okuyarak 
onu dış kapıdan içeriye soktular. Bu arada âdet üzere, kimi sırtı-
na yumruk vuruyor, kimi de bacaklarına iğne batırıyordu. Bu iş-
kenceden bir an önce kurtulmak isteyen Salih, süratle kapıyı a-
çıp gelin odasına girdi.
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İlk Evlilik Yılları Ve Çocuklarının Oluşu

EVLİLİKLERİNİN birinci yılında, ilk kızları olan Şakire doğ-
du. Emine gelin, hoca Şakir Efendi’yi çok saydığı için kızlarına 
benzer bir isim koymuşlardı. Kerim Ağa, iki oğlu ve gelinleriyle 
birlikte oturuyordu. Ev hali bu ya, zaman zaman gelinlerle kay-
nana ya da iki gelin arasında sürtüşmeler çıkıyor, ancak Mevlüde 
kadın, bu geçimsizlikleri müsamaha ila karşılıyordu. Halit’in ka-
rısı ilk gelin olması nedeniyle öne çıkıp Emine’ye üstünlük kur-
maya çalışıyor, ancak yaşı otuzlara yaklaşan Emine de altta kal-
mak istemiyordu. Neyse ki bu durum Kerim Ağa’ya pek yansı-
tılmıyordu. Şakire’nin kırkı çıktığı günlerde, Salim de yavaş ya-
vaş yürümeye başlamıştı. Mevlüde kadın torunlarını çok seviyor-
du. Hele Nadide, yeğenlerine bayılıyordu. Salim’i hiç kucağın-
dan indirmiyor, neredeyse ona bütün gün o bakıyordu. Kerim A-
ğa, oğulları geleli beri, artık çiftçilik işlerini tümüyle onlara bı-
rakmış, kendisi daha çok ufak tefek ev işleri ve ibadetiyle meş-
gul oluyordu.

Bu arada, ülkede barış antlaşması imzalanmış ve toplum ga-
yet huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşmuştu. İnsanlar sakin sa-
kin iş ve güçleriyle uğraşıyorlar ve geleceğe daha bir umutla ba-
kıyorlardı. 29 Ekimde ilan edilen Cumhuriyet, tüm yurda duyu-
rulmuştu. Savaş yıllarında ekilemeyen pek çok arazi yeniden de-
ğerlendiriliyor, mer’a halini almış kimi tarlalar sürülüp ekiliyor-
du. Herkes tekrar işlerini bıraktığı yerden yeniden başlatıyordu. 
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Bu bakımdan, son bir iki yıldan beri Köhne’de büyük bir canlılık 
ve hareketlilik başlamıştı. Zaten öteden beri pazar kurulduğun-
dan, çevre köyleri için burası hep cazibe merkezi durumundaydı. 
Bu canlılık sanatkâr ve çarşı esnafını da tetikliyordu. Zaman için-
de bunlara yenileri ekleniyordu. Böylece on yıl süren savaşlar ve 
Ermeni tehciri nedeniyle azalan nüfusun eksikliği bir ölçüde gi-
derilmeye çalışılıyordu. Zaten Cumhuriyet de halkı nüfus artışı 
yönünde teşvik ediyor ve önlemler alıyordu. Büyükköhne ve çev-
resindeki bu gelişme, hükümetin de dikkatini çekmiş olmalı ki, 
burasının kaza merkezi yapılması gündeme geliyor ve altyapı ça-
lışmaları başlıyordu. Bu arada Meclis’ten kanunu da çıkarılıyor 
ve Büyükköhne, 1926 yılında Sorgun adını alarak, Yozgat vilaye-
tinin üçüncü ilçesi oluyordu.

Şakire henüz bir buçuk yaşına girerken, Salih’le Emine’nin bir 
kızları daha olmuştu. Bunun adını da Nazife koydular. Ancak bu 
günlerde, Kerim Ağa’nın hanesinde çok üzücü bir olay meyda-
na gelmişti. Halit’in karısı, ikinci çocuğunu doğururken yaşamı-
nı yitirmişti. Ebe ve hekimin bulunmadığı Köhne’de, bu kabil o-
laylar maalesef arasıra gözleniyordu. Tabii bebek de ölü doğmuş-
tu. Tüm aile ve komşular bu genç gelinin ölümüne günlerce göz-
yaşı dökmüşlerdi. Henüz üç yaşına bile basmamış Salim öksüz 
kalmıştı. Birkaç ay içerisinde Halit’i, Küçükköhne köyünden ve 
Mevlüde kadının akrabalarından bir kızla evlendirdiler. Adı Kad-
riye olan bu yeni gelin çok genç, çok tecrübesizdi. Biraz da asa-
bi ve dik başlı tavırları vardı. Mevlüde kadın, diğer iki gelininde 
görmediği tavırlarla karşılaşır, onu sürekli eğitmeye çalışırdı. Za-
manla gelişeceği ve olgunlaşacağı inancını taşırdı. Ancak Kadri-
ye, Salim’e karşı da oldukça haşin ve sevgisiz davranıyordu. Bu 
durum, Halit’in dikkatinden kaçmıyor, genç karısını sürekli uya-
rıyordu. Kadriye’nin tepkisi; “Ne yapayım, altına işiyor, ben her 
gün onun sidiklisini mi yıkayacağım?” şeklinde oluyordu. Böyle-
ce Salim, üvey annesi tarafından hep cezalandırılacak, o da uzun 
yıllar hep altını ıslatacaktı. Çok güzel ve sevimli olan bu çocuk, 
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“Sidikli” diye Kadriye tarafından hep dışlanacaktı. 
Yaşı çok küçük olan Kadriye’nin bir yıl kadar çocuğu olmadı. 

Bu arada Emine, üçüncü çocuğuna hamileydi. O sene kış çok a-
ğır geçiyordu. Sokakta üşüten iki buçuk yaşındaki Şakire, gün-
lerdir ateşler içinde yanıyordu. Sonunda körpe vücudu dayana-
mamış ve ölmüştü. Emine bu ilk yavrusunun ölümüne günlerce 
ağladı. Kayınvalidesi “Yavrum hamilesin, bu kadar üzülme, bak, 
çocuğunu düşürürsün!” diye onu teselli ediyordu.

Birkaç ay önce oğlu Hasan’ı, Zeynep kadının kızı Nadiye ile 
evlendiren Fadime kadın; Emine’nin doğumuna yardıma gelmiş-
ti. Anasının gelişi ile biraz moral bulan ve rahatlayan Emine, do-
ğum için hazırlıklarını tamamladı ve günü geldiğinde doğumu-
nu yaptı. Bu kez bir oğulları olmuştu, adını Rauf koydular. Za-
ten Salih’in sözü vardı “Oğlum olursa adını Rauf koyacağım” di-
ye. Rauf’un doğuşu Şakire’nin acısını yavaş yavaş unutturuyor-
du Emine’ye. Oğlunun doğuşuyla, Salih de çok mutlu olmuş-
tu ve ayrıca bebek ona büyük şans getirmişti. Zira 1926 yılının 
başında kaza merkezi olan Sorgun’da, resmi dairelerin oluşma-
sı için eli kalem tutan, okumuş yazmış insanlara şiddetle ihtiyaç 
duyulmuştu. Kazanın ilk belediye başkanı da olan Salih’in hoca-
sı Bahattin Efendi, kaymakamlığa Salih’i de önerecek ve böyle-
ce Salih, mal müdürlüğünde vergi toplama memuru olarak dev-
let kapısına girecekti.

Kocasının memur olmasından Emine son derecede gururlan-
mıştı. Zaten Salih de bedenen çalışmayı ve çiftçiliği pek sevmi-
yordu. Kalem efendiliği, onun mizacına daha uygundu. Tüm aile 
Salih’in bu yeni işine pek sevinmişti. Ne de olsa evlerine her ay 
düzenli bir para girecek demekti. Mal Müdürü, Yozgatlı bir zattı. 
Yeni kurulan teşkilatını oturtmak için çok çalışıyor ve maiyetin-
deki acemi memurları da yetiştiriyordu. Salih, müdüründen çok 
memnundu. Günbegün işinin ayrıntılarını öğreniyor ve işini de 
çok seviyordu. Osmanlıdan beri alına gelen öşür vergisi 1925 yı-
lında kaldırıldıktan sonra Maliye Vekâleti’nce yeni bir vergi sis-



60│Sorgun’dan Çıktım Yola

temi geliştiriliyordu. Bu sistem köylerden, daha çok gezici vergi 
memurları aracılığı ile vergi toplanması esasını getiriyordu. Bu 
işi yapanlara eski alışkanlıkla, kimi zaman “Şahna”, kimi zaman 
“Mültezim” deniyordu. Mesleğin ayrıntılarını öğrettikten sonra, 
mal müdürü, Salih’i de mültezimliğe ayırmıştı. Kışları dairede 
çalışılır, baharla birlikte vergi toplamak için köylere çıkılırdı. O 
yıllarda, Sorgun kazasına bağlı yaklaşık yüz elli kadar köy bulu-
nuyordu. Bu işler için üç mültezim görevlendirilmişti ve her bi-
rine yaklaşık elli köy düşüyordu. Bir mali yıl içerisinde tüm köy-
lerin vergileri toplanmak zorundaydı. Öşür vergisinden bıkmış 
olan köylü, daha esnek olan bu sistemden oldukça memnundu. 
Ancak yine de vergi ödemekte çok zorlanan köyler bulunuyordu.

Cumhuriyet’in ilk yılları devrimlerin arka arkaya yürürlüğe 
konduğu yıllardı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Şapka Kanunu, Tek-
ke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin Kanun, Medeni nikahın 
yapılmasına dair Kanun, Uluslararası rakamlar ve takvimin ka-
bulüne ait Kanun, yeni Türk alfabesinin kullanılmasını sağlayan 
Kanun bunlardan birkaçı idi. Yüzyılların getirdiği alışkanlık ve 
gelenekleriyle yaşamayı sürdüren ve oldukça da kapalı bir top-
lum olan İç Anadolulular bakımından devrimlerin halka yansı-
ması sancılı oluyor ve biraz da zaman alıyordu. Büyük çoğunlu-
ğu okuma yazma bilmeyen halk, bu olağanüstü değişim ve yeni-
liğin karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Bir taraftan, “ululem-
re itaat” ve devlete olan saygıları, diğer taraftan, çoğu gelenek ve 
göreneği din sayan saf inançları, onları ikilemde bırakıyordu. İş-
te bu evrede, sinsi sinsi cumhuriyetin kurucuları ve yeni devle-
tin dinsizliği propagandası yayılmaya başlamıştı. Laiklik prensi-
bini ve devrimleri, ne yazık ki, halk böyle anlıyordu. Zaten fısıl-
tı gazetesi de bunu telkin ediyordu. Ancak genç Cumhuriyet, o 
kadar güçlü ve kararlı gözüküyordu ki, itirazcıların sesi pek çı-
kamıyor ya da şimdilik susmayı yeğliyorlardı. Şu da var ki halk, 
günbegün bu yeniliklere alışacak ve zamanla günlük yaşamların-
da uygulamaya başlayacaklardı.
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Aynı zamanda belediye başkanı da olan hoca Bahattin Efendi, 
kıyafet ve şapka devrimini ilk uygulayanlardan olmuş, ancak bu 
yeni kıyafetine alışması bir hayli zaman almıştı. İlk günler, halk 
kendisini pek görmesin diye, Hoca Efendi’nin, evine arka sokak-
lardan gidip geldiği anlatılırdı. Kolay değildi, yüzyılların alışkan-
lığı bir çırpıda sökülüp atılamıyordu...

Salih, evliliklerinin ilk yıllarını, baba ocağında mutlu bir şekil-
de, çocuklarını büyüterek geçiriyordu. Maliyedeki resmi görevi-
nin yanı sıra, mahalli seçimlerde onu Çay Mahallesi’ne muhtar 
olarak da seçmişlerdi. Demek ki o yıllarda iki görev birden yü-
rütülebiliyormuş. Zaten mahalle muhtarlığının temsili bir görev 
olduğu, bu günkü gibi işlerinin çok olmadığı ve asli görevi pek 
etkilemediği düşünülebilir. Baharla birlikte köylerde vergi top-
lamaya çıkan Salih, her aybaşı birkaç gün evine gelir, sonra yi-
ne programlanmış köylere giderdi. Devletin memuruna köyler-
de çok ilgi gösterilir, adeta onlar baş tacı edilirdi. Bu ilgiden çok 
mutlu olan Salih, kimi köylerde çok köklü dostluklar kurmuştu. 
Bu dostlukların bazısı bir ömür boyu devam etmişti. 

Akraba kızı olan Kadriye, kayınbiraderi Salih’e, “Dayı” di-
ye hitabederdi. Zira aralarında on üç yaş fark vardı. Bu arada 
Kadriye’nin de bir oğlu olmuş, adını Fahrettin koymuşlardı. Fah-
rettin, Kadriye’nin babasının adı idi. Ne var ki bebek, üç dört ay-
lıkken yaşamını yitirdi. Aynı acıyı daha önce tatmış olan Emine, 
Kadriye’yi teselli ediyor, ona moral veriyordu. “Daha çok genç-
sin, üzülme yine olur” diyordu. Aynı evi paylaşan iki elti birbir-
lerine destek oluyor, zaman zaman dertleşiyorlardı. Mevlüde ka-
dın kadar Emine’nin de Kadriye’nin gelişip olgunlaşmasında pa-
yı vardı. O nedenle Kadriye, Emine’yi hep  “Abla” diye çağırır-
dı. Kadriye’nin arkası önü belli olmazdı. Kafası kızdığı zaman 
ortalığı kırıp döker, gözü kimseyi görmezdi. Çoğu kez hıncını 
Salim’den çıkarır, o öksüz yavrucağı bir güzel pataklardı. Emi-
ne bu duruma çok üzülür, “Allah kimsenin yavrusunu analık eli-
ne koymasın!” diye dua ederdi. Bu arada Nazife dört, Rauf da i-
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ki yaşına basmışlardı.
Arap alfabesinin yerine yeni Türk harflerinin kullanılmaya 

başlandığı 1928 yılından sonra bütün yurtta büyük bir okuma 
yazma seferberliği başlatılmış, hemen her vilayet ve kazada, on-
larca halk mektebi açılmıştı. Bu okullar, halka gönüllü olarak ye-
ni harflerle okuma yazma öğretiyorlardı. Salih, bu okullara sade-
ce üç gece devam etmiş ve okuma yazmayı sökmüştü. Eski Türk-
çeyi iyi bilenler, yeni Türkçeyi kolaylıkla öğrenebiliyorlardı. Ye-
ni Türk harfleri, gerçekten de Türkçenin ses uyumuyla çok gü-
zel bağdaşıyor ve müthiş bir öğrenme kolaylığı sağlıyordu. Yeni 
Türk alfabesinin uygulanmaya konmasıyla, ülke çapında okuma 
yazma oranı kısa sürede bir kaç kat artmıştı. Artık resmi daire-
lerde de tüm işlemler yeni yazı ile yapılmaya başlanmıştı. Bu ge-
çiş döneminde kimi aksaklıklar olmuyor değildi ama giderek ye-
ni Türk alfabesi oturmaya başlamış ve yaygın bir şekilde kulla-
nılır olmuştu.

1928 yılı biterken, Emine dördüncü çocuğuna hamileydi. Sa-
lih artık köylerdeki görevini tamamlamış, evine dönmüştü. Kış 
bu sene de erken bastırmış, daha kasım ayı başında yarım met-
re kar yağmıştı. Yazdan hazırlanan yakacaklar odunluğa yığılı-
yor, kış boyu kullanılıyordu. Kerim Ağa’nın evinde üç ayrı yer-
de ocak yanardı. Gerçi, Emine ve Kadriye’nin odalarında akşam-
dan akşama yanardı ama Mevlüde kadının ocağı hemen hemen 
hiç söndürülmezdi. Tüm aile bireyleri, bütün günü Mevlüde ka-
dının büyük odasında geçirirlerdi. Yemekler bu ocakta pişer, bu 
odada yenirdi. Aşhane çok soğuk olduğu için kışın pek kullanıl-
mazdı. O yıllarda, soba yakmak Sorgun’da henüz pek yaygın de-
ğildi. Bir kaç resmi dairede ve kaymakamın evinde soba kullanılı-
yordu. Soğuğun az olduğu günlerde meşe kömürü ile mangal ya-
kılırdı. Bu uygulama bile pek yaygın değildi. Salih, ilk defa man-
galı o sonbaharda almış ve hamile olan Emine’ye kolaylık sağla-
mıştı. Zira dışarda iyice yakılmış mangalın ateşi, gece boyunca 
yatak odalarını yeterli şekilde ısıtabiliyordu.
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Karakışın ortasında Emine bir kız çocuğu daha dünyaya ge-
tirdi. Bu bebeğin adını da Tekmile koydular. Tekmile’nin doğu-
munda, Kadriye ve Mevlüde kadın çok destek oldular. O gün-
lerde evin diğer işlerini yetişkin bir genç kız olan Nadide yapı-
yordu. Nadide’nin de artık evlenme çağı gelmişti. Bir kaç iste-
yeni vardı ama, sonunda Arapların Hüseyin’e nişanladılar. Ni-
şan, Tekmile’nin kırkı çıktığında yapıldı. Kerim Ağa, hayattay-
ken tek kızının da Mürüvvetini görmek istiyordu. Ama Mevlüde 
kadın, düğünlerini en az bir, bir buçuk yıl sonraya planlıyordu. 
Nadide’nin daha hazırlanacak pek çok çeyizi vardı. Bu işleri öy-
le aceleye getirmek olmazdı. Kış bu sene bayağı uzun sürmüştü. 
Mart dokuzu çıkmış, ama yerdeki karlar hâlâ erimemişti. Birkaç 
gün sonra esen şiddetli aşağı yeli (lodos), kısa sürede karları e-
ritmiş, bu kez de ortalık çamurdan geçilmez olmuştu. Sorgun’un 
yeri çok düz olduğu için çamuru da çok fazla olurdu.

Nisan başında Salih yine vergi toplamak için köylere çıkmıştı. 
Karların kalkmasıyla çiftçiler, bahar ekinlerini ekmek üzere her 
sabah çift sürmeye giderlerdi. Halit de hemen her gün çifte gidi-
yordu. Öğle üzeri Kerim Ağa ona azık götürür, biraz da tarlada 
oyalanırdı. Bu arada Kadriye ikinci kez hamile kalmıştı ve yaz or-
tasında doğum bekliyordu.

Kış boyu evde kapalı kalan çocuklar artık avluda oynamaya 
başlamışlardı. Dağlardaki karlar eridikçe debisi yükselen Eğri-
öz Çayı günlerden beri coşkun akmaya başlamış, neredeyse ya-
tağını bütünüyle doldurmuştu. Bu durum yaklaşık nisan sonuna 
kadar böyle devam eder, sonra giderek azalır ve insanların geçe-
bileceği düzeye inerdi. Hele de bol yağmur yağıp sel geldiğinde, 
tüm evlerin avlularını basar, ahır ve samanlıklara dolar, su bas-
manı alçak olan evlerin içine bile girerdi. Delibaş Deresi ile Eğri-
öz Çayı’nın birleştiği yerde bulunan Kerim Ağa’nın evi, çok bü-
yük sel gelmedikçe, pek etkilenmezdi. Zira su basmanı yüksekti. 
Çayın evlerinin önünden geçmesi kadınlara büyük kolaylık sağ-
lardı. Bulaşıklarını, çamaşırlarını; çul çuval, halı kilim gibi tüm 
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ev eşyalarını bu çayda yıkarlardı. Avlunun çayla birleştiği yerde 
yassı, kocaman bir taş vardı. Kadınlar işlerini genellikle bu taşın 
üzerinde yaparlardı.

Avluda neşe ile oynayan ve sağa sola koşturan çocuklardan 
birdenbire bir çığlık yükseldi. “Ebeee! koş, Rauf suya düştü!” di-
ye Salim bas bas bağırıyordu. Henüz beş yaşındaki Nazife de ağ-
layarak anasına sesleniyordu. Çocukların her zamanki gürültü-
leridir zannıyla önce pek aldırış edilmedi. Neden sonra Salim’in 
kapıyı tekmelemesiyle dışarı çıkan Mevlüde kadın ne olduğunu 
anlamaya çalışıyordu. Salim heyecanla “Atını (çocukların at ni-
yetine bacak arasında taşıdıkları ağaç çubuk) sulamak için eği-
lip tasla su alırken suya düştü, su onu götürdü!” diyordu. “Aman 
Allah’ım, başımıza bu da mı gelecekti!” diye dizlerini döve dö-
ve çayın kenarına koşan Mevlüde kadın, coşkun akan çayda hiç 
bir şey göremiyordu. Kapının açılmasıyla içeri koşan Nazife de a-
cı haberi Emine’ye ulaştırıyordu. O anda Tekmile’yi emzirmekle 
meşgul olan Emine, bebeği beşiğe bırakıp dışarı fırladı. Kayınva-
lidesinin dizlerini döverek ağladığını görünce beyninden vurul-
muş gibi bir acı duydu. “Nerede yavrum? Nereye düşmüş?” di-
ye çayın içine doğru hamle yaptı. Ancak kayınvalidesi,  “Delir-
din mi yavrum, bu azgın suya girilir mi?” diye mani olmaya çalı-
şıyordu. Emine gerçekten de delirmiş gibi, iki yüz metre ötedeki 
köprüden geçerek, çay boyunca yavrusunu aramaya başladı. Ağıt 
sesleri ve kadınların çığlığını duyan herkes, Emine’nin peşinden, 
çay boyunca suya düşen çocuğu aramaya başladılar. Evlerinden 
yaklaşık beş yüz metre kadar aşağıda, Memiş’in Kırpıkları denen 
söğüt ağaçlarının dallarına bir şeyin takılı olduğu görülüyordu. 
Emine, yavrusunun fistanını tanımıştı. Hiç tereddüt etmeden 
kendisini suya attı. Su göğsüne kadar gelmiş, Emine’yi sürüklü-
yordu. Can havliyle dallara tutunup yavrusuna ulaştı. Emine’yi 
yakından takip eden Asım ve Celal de suya daldılar ve güçlükle 
Emine ve yavrusunu dışarıya çıkardılar. Emine hâlâ oğlunun ya-
şayabildiğini sanıyordu. Oysa çocuk çoktan boğulmuştu. Onun 
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buz gibi bedenini bağrına basıyor, “Yavrum, yavrum!” diye ava-
zı çıktığı kadar bağırıyordu. Başına toplanan tüm komşu ve akra-
baları, onu teselli etmekte zorlanıyorlardı. Emine “Allah’ım ba-
na sabır ver! Ben bu acıya nasıl dayanacağım, ben babasına ne di-
yeceğim? Salih! Oğlun artık yok mu diyeceğim? Kayınlarım, be-
ni niye kurtardınız, ben bu acıyla nasıl yaşayacağım?” diye ken-
dini paralıyordu. Biraz sonra olay yerine ulaşan Kerim Ağa, ge-
linini bağrına basıp “Ağlama kızım, elden ne gelir? Allah verdi, 
Allah aldı. Yine oğlun olur inşallah. Kendini bu kadar paralar-
san Allah’a asi gelirsin” diye onun imanına hitabediyordu. O an 
Emine’nin bunları dinleyecek hali yoktu. Yüreğine kocaman bir 
ateş düşmüş, onu alev alev yakıyordu. Bu ikinci evlat acısıydı a-
ma bu acı çok daha yakıcıydı. Çünkü oğlu üç buçuk yaşına bas-
mış ve daha bu sabah bıcır bıcır konuşuyor, annesine ne numa-
ralar yapıyordu. Tanrım, Emine onu nasıl unutacaktı? Gerçekten 
de unutması hiç kolay olmadı.

Mayıs ayının ilk haftası, Salih eve döndü. Herkeste bir tuhaf-
lık olduğunu hissetti. Annesi acı haberi hemen duyurmak iste-
miyordu. Nazife koşarak babasının kucağına oturmuş, ona bir 
şeyler anlatıyordu. Salih, aranan gözlerle oğlunun da yanına gel-
mesini bekliyordu. Mevlüde kadın, sanki bu durumu anlamış gi-
bi  “Şey, Rauf’u dayısı köye götürdü. Fadime hatun çok özlemiş 
de...” diyerek söze girişti. Çocuktan al haberi derler ya, Nazife 
hemen “Ne zaman, o suya düştü ya!”  diye acı gerçeği en yalın 
bir şekilde açıklayıvermişti. Bu şok ifade karşısında Salih, daha 
ne diyeceğini bilemeden, içeri giren Emine hıçkırıklara boğulur-
casına kocasının boynuna sarılıp ağlamaya başlamıştı. Salih do-
nup kalmış, gözleri dolu dolu olmuştu. Her zaman babasının ku-
cağına atlayarak, onu hasretle öpen oğlu artık yoktu. Oğlunun 
bu sevecen hallerini düşünürken gözlerinden yaşlar akıyordu. 
Mevlüde kadın söze girerek “Güya atını sulayacakmış, tasla su a-
layım derken, artık ayağı mı kaydı, dengesini mi kaybetti? Salim 
düştükten sonra farkına varmış. Çocuk koşarak haber vermeye 



66│Sorgun’dan Çıktım Yola

geldi amma, azgın su çoktan alıp götürmüşüdü. Aha gelin buldu 
ölüsünü, kendini kaldırmış suya atmış, az kalsın o da boğuluyor-
muş. Celal’le Asım zor kurtarmışlar. Ne diyelim oğul, Allah sizin 
canınızı sağ etsin. Gençsiniz, yine olur inşallah.” diyerek Salih’i 
teselliye çalışıyordu. Bu acı, Emine ve Salih’i günlerce ve aylarca 
sarsmaya devam etti. Salih kararını vermişti. Bu uğursuz evden 
çıkacak, değirmen arkının üzerindeki harman yerine yeni bir ev 
yapacaktı. Orası kasabanın bir hayli dışındaydı ama olsun, hiç ol-
mazsa bu iki çayın arasındaki evden çok daha güvenliydi. Baba-
sının onayını aldıktan sonra, hemen o yaz evi yaptırmaya başla-
mıştı. Ustalara götürü usulü vermiş ve her aybaşı Sorgun’a gel-
diğinde de yapılan işlerin hesabını görmüştü. Onun yokluğunda 
Kerim Ağa ve kardeşi Halit inşaatla ilgilenmişti. Yazın ortalarına 
doğru Kadriye’nin bir kız çocuğu olmuş, adını Zeynep koymuş-
lardı. Zeynep ela gözlü, çok güzel bir bebekti. O da ölmesin diye 
Kadriye bebeğinin üzerine titriyordu. 

Sonbaharda Salih’in inşaatı tamamlanmak üzere idi. O mutla-
ka damını kiremitli çatı ile kapatmak istiyordu. Avanos’tan özel 
usta getirterek Bedir Baba tepesinin eteğinde, kiremit ocağı yap-
tırmış ve evinin çatısını bu kiremitlerle kapattırmıştı. O yıllar-
da mektep, cami, hükümet konağı ve belediye gibi resmi binala-
rın dışında çatılı ev pek yoktu Sorgun’da. Hemen hemen bütün 
evlerin damı toprakla örtülürdü. Salih hem mahallenin muhta-
rı, hem devlet memuru olduğu için yeniliğe meraklı ve o günlere 
göre modern düşünceli bir kişiliğe sahipti.

Ev, ortada geniş bir sofa ve onun çevresine dağıtılmış beş o-
dadan oluşmuştu. Aşhane dâhil, iki odaya daha ocak yapılmıştı. 
Odalardan, güney cephesine bakan bir tanesinin tavan ve taba-
nı tahta ile kaplatılmış, kapı ve pencereleri de daha süslü yaptı-
rılmıştı. Burasını misafir odası olarak döşeyeceklerdi. O nedenle 
bu oda hep “Döşeli ev” diye anılacaktı.

O tarihe kadar Eğriöz Çayı’nın karşısında yani güney tarafın-
da hiç ev yapılmamıştı. Değirmen arkı ile çay arasında kalan tar-
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lalar sulandığı için sulu tarımın yapıldığı çok mümbit alanlardı. 
Buralarda yer yer yoncalıklar ve bostan tarlaları da olurdu. Har-
man yerleri ise kasabanın güneyindeki tepeler ile değirmen ar-
kının arasında kalan düz alanlardı. Harman dışında buralar, ko-
yun ve kuzuların otlatıldığı mer’a olarak da değerlendirilirdi. Bu 
mer’aların ortasından bağlara giden yol geçerdi. Bu yol aynı za-
manda, Gedikhasanlı da dâhil, Sorgun’un güneyinde bulunan 
pek çok köye ulaşırdı. İşte Salih evini, dedesi adına tapulu, de-
ğirmen arkının üstündeki bu harman yerine yaptırmıştı. Arkla 
Eğriöz arasında kalan en az otuz dönümlük sulanan tarla da yine 
dedesinden miras kalmıştı. Bu tarla ve harman yerinde diğer am-
calarının da hisseleri vardı. Zamanla Gö Ethem’in tüm sülalesi 
buraya ev yapacak ve burada küçük bir mahalle oluşturacaklardı.

Sonbaharda Salih’le Emine yeni evlerine taşındılar. Yeni evin 
ahır, tandırlık ve samanlık gibi müştemilat eksikliği vardı. Salih 
o kış, atını eski evlerindeki ahırda bıraktı. Zaten her gün daire-
ye indiğinde annesigile de uğrar, atı ile meşgul olurdu. Emine, 
oğlunun kaybına bir türlü alışamıyor, aklına düştükçe gizli giz-
li ağlıyordu. Gerçi ev işleri, Tekmile’nin günden güne büyümesi, 
yeni evlerinin yerleştirilip düzene sokulması, onu hayli oyalıyor-
du ama gece olup ortalık sakinleştiğinde, Rauf’un hareketleri ve 
sevecenliği gözünün önüne geliyor, farkında olmadan gözyaşla-
rı sel gibi akıyordu. Ancak epey bir ağladıktan sonra içindeki acı 
biraz olsun hafifliyor, daralan yüreği ferahlıyordu.

Yine böyle çok ağladığı bir gece, ilginç bir rüya gördü Emine. 
Rüyasında sakallı, yeşil cübbeli ve başları sarıklı üç kişi evleri-
ne misafir gelmiş. Misafirlerden en yaşlı olanı “Kızım senin bir 
oğlun varmış, o suya düşüp ölmüş. Sen bunun için çok yanıyor, 
çok üzülüyorsun. Artık fazla üzülme. Allah sana iki oğlan daha 
verecek. Onlardan birinin adını Ahmed-i Remzi, diğerini Yusuf-
u Kenan koyacaksın.” demiş ve sonra hepsi birden ortadan kay-
bolmuşlar. Uyandığında Emine bu rüyadan çok etkilenmişti. He-
men kalkıp abdest almış ve sabah namazını kılmıştı. Rüyasının 
gerçekleşmesi için bütün kalbiyle Tanrı’ya dua etmişti. Sonra rü-
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yasını kocasına anlatmış, derken kayınvalidesi ve diğer yakınları 
kısa süre içerisinde rüyasını öğrenmişlerdi. Herkes bu rüyayı o-
lumlu bir şekilde yorumlamış ve biraz olsun Emine’yi rahatlat-
mışlardı.

Kış bastırmadan Fadime kadın, Ali ile birlikte Emine’nin ye-
ni evini hayırlamaya gelmişti. Anası ve küçük kardeşinin ziyare-
tine Emine çok memnun olmuştu. Fadime kadın gelirken hediye 
olarak iki küçük çanak dolusu pekmez, bir çanak peynir, yarma, 
bulgur, kuru fasulye ve mercimek ile biraz da erik, kayısı ve el-
ma kurusu getirmişti. Köyden gelen yiyecekler, pazardan alınan-
lardan her zaman daha lezzetli olurdu. Ayrıca anacığı yapmıştı 
tüm bunları. O nedenle daha bir değerliydi. Emine gün boyu a-
nasıyla dertleşmiş, ağlaşıp söyleşmişlerdi. Rüyasını anasına da 
anlatmış, Fadime kadın da rüya ile ilgili olumlu yorumlarda bu-
lunmuştu: “Senin özün doğru kızım, göreceksin bak, rüyan in-
şallah gerçekleşecek.” Bu arada Emine Hasan’ın da bir kızı oldu-
ğunu ve adını Döndü koyduklarını öğreniyordu. Fadime kadın, 
on gün kadar kalmıştı kızının yanında. Emine ve Salih, kalmala-
rı için ısrar ettikçe o, “Yok yavrularım gideyim, babanlar yalınız, 
gelinin taze bebesi var, evin işini yetiştiremez. İnekler sağılıyor, 
aş pişiyor, tavuk cücük (civciv), bulaşık, çamaşır derken evin işi 
biter mi? Ben zaten en fazla bir hafta kalırım diye geldiydim. İ-
yi durdum, artık bana müsaade” diyerek, kararlı olduğunu gös-
terince, Emineler de fazla ısrar etmemişlerdi. Salih de köydeki-
ler için bir hayli öteberi almıştı. Akşamdan Fadime kadının hey-
besini hazırlamışlardı. O akşam, dünürüne güle güle demek için 
Mevlüde kadın ile Nadide de Salihlere gelmişti. Hep birlikte otu-
rup güzel güzel sohbet etmişler, Gedikhasanlı’yı ve eski günleri 
yâd etmişlerdi. Emine, kayınvalidesigili de yatıya bıraktı. O gece 
Nazife çok mutluydu. Hem iki ninesi, hem Ali dayısı ve hem de 
Nadide emesi onlarda yatıyordu. Annesi, babası tüm sevdikleri 
yanındaydı. “Kiminle yatacaksın Nazife?” diye sorulduğunda, o 
Ali dayısını tercih etmişti. Zira Ali dayısını çok seviyor ama onu 
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çok az görüyordu. Zaten Ali dayısı da yeni askerden gelmişti. Fa-
dime kadın şimdi de onu evlendirmeyi planlıyordu.

Sonbaharda geceler bayağı uzadığı için geç saatlere kadar o-
turmuşlardı. Onuncu ayına basan Tekmile, erkenden uyanmış ve 
anasını emmek istemişti. Bu yüzden Emine çok erken uyanmıştı. 
Bebeğini emzirdikten sonra çocuğun altını değiştirmiş, sonra da 
ocağı yakmıştı. Akşamdan mayaladığı hamuru yağda kızartarak 
pişi yapmaya koyulmuş, biraz sonra Salih’i de uyandırmıştı. Bir-
likte sabah kahvaltısını hazırlamışlar ve diğer odalarda yatan mi-
safirlere seslenmişlerdi. Zaten biraz önce kalkan valide hanımlar 
sabah namazlarını kılmış, tespihlerini çekiyorlardı. Nadide de u-
yanmış, ağabeyisigile yardıma gelmişti. En son Nazife ile birlik-
te yatan Ali’yi uyandırmışlardı. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra 
Fadime kadınla Ali’yi Gedikhasanlı’ya uğurladılar. 

Anasının ziyareti Emine’ye iyi gelmişti. Kış boyu kocası da ya-
nında olduğu için artık biraz daha maneviyatı düzgün gözükü-
yordu. Gördüğü rüya onu iyice etkilemiş ve iki oğlunun daha o-
lacağına yürekten inanmıştı. Zira o güne dek Emine’nin pek çok 
rüyası gerçek olmuştu. Bu duruma kendisi de şaşıyordu. Nasıl o-
luyor da rüyalarının çoğu gerçekleşiyordu? Özellikle kayınpede-
ri Kerim Ağa, gelininin bu özelliğini onun yüreğinin temizliği-
ne bağlıyordu.

Emine’nin bir başka rüyası da hakikat olmuştu. Bir gün çoba-
na kattıkları keçilerinden ikisi kaybolmuştu. İki üç gün boyunca 
arayıp taramışlar ve bir türlü bulamamışlardı. Çobanları da bir 
hayli suçlanmış, onları nasıl kaybettiğini anlayamamıştı. O yıl-
larda, Sorgun’da çok fazla sağmal hayvan yetiştiriciliği yapılırdı. 
Hemen hemen her evin yirmi beş otuz kadar koyun ve keçisi, se-
kiz on baş sığır ve mandası olurdu. Bu nedenle her mahalleden 
en az beş altı sürü küçük hayvan, bir iki sürü de sığır ve man-
da çıkardı. Kimi zengin hanelerin, tek başına dahi bir sürü çıkar-
dıkları olurdu. Her ailenin kullandığı özel kulak işaretleri vardı. 
Gerçi sahipleri hayvanlarını yüzlerinden dahi tanırlardı ama yine 
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de sürüler karıştığında birbirinden kolay ayrılması için hayvanla-
rın kulaklarına uygulanan bu özel işaretlerden yararlanılırdı. Ör-
neğin: Kerim Ağaların koyun ve keçilerinin “Sağ kulağında sırım 
eni” bulunurdu. Kimisi kulağın ucundan iki cm kadar keser; ki-
misi kulağın ucunu tam ortadan iki, üç cm. kadar diler; kimisi 
kulağın kenarına bir, iki, üç çentik atar; kimisi kulağın ortasına, 
yakarak bir, iki, üç delik açardı. Bütün bu işlemler hayvanlar da-
ha yavru iken yapılırdı. Böylece sağ kulak, sol kulak ya da her iki 
kulağa birden uygulanan farklı işaretlerle Sorgun’da onlarca de-
ğişik markalama örneği oluşturulmuştu. Bu işaretlerin hangi ai-
leye ait olduğunu kıdemli ve deneyimli çobanlar bilir ve sürüler 
karıştığında, yadırgı (yabancı, bilinmez) hayvanları kolayca ayır-
dedebilirlerdi. 

İki üç gün boyunca bulunamayan keçiler için Emine o akşam 
rüyaya yatmaya niyetlenmişti. Uyumadan önce okuyup üflemiş 
ve gece rüyasında ona keçilerinin Hanbaşı Mahallesi çobanla-
rından Belen köylü Nazım’ın sürüsüne karıştığını söylemişler-
di. Sabah uyanınca rüyasını kayınvalidesine anlatmıştı. Emine, 
Sorgun’un yerlisi olmadığı için, adı geçen çobanı ne tanıyor ve 
ne de adını duymuşluğu vardı. Mevlüde kadın bile hayret etmişti 
o çobanın adı söylendiğinde. Zira o çobanın mahallesi Sorgun’un 
ta öbür ucunda idi. Mevlüde kadın sora sora çobanı ve sürüsü-
nü bulmuştu. Çoban daha Mevlüde kadını görür görmez  “Hala, 
sürüleri sizin çobanla yan yana otlatıyorduk. O gün sizin iki ke-
çi benim sürüye karışmış. O bir daha bu tarafa gelmedi. Ben de 
elim değip sizin keçileri teslim edemedim” demesi üzerine Mev-
lüde kadın iyice inanmıştı Emine’nin rüyalarının çıktığına. Keçi-
leri önüne katıp evine getirmişti. O günden beri ailede herkes ar-
tık Emine’nin rüyalarının çıkacağına inanır olmuştu.

Baharla birlikte Salih yine köylere vergi toplamaya gönderildi. 
Salih’in yokluğunda, Emine’nin yanında bazen Kerim Ağa, ba-
zen Mevlüde kadın kalırdı. Tekmile bir buçuk yaşına basmış, ya-
vaş yavaş yürümeye başlamıştı. Yeni evlerine taşınalı beri içme 
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suyu getirmek, önemli bir sorun olmuştu Emine için. En az beş 
yüz metre uzaklıkta, Karavağal’ın Çatağın dibindeki kaynaktan 
su taşınırdı. O nedenle Emine mutlaka avluya bir su kuyusu çı-
kartmak istiyordu. Salih, mayıs başında eve döndüğünde, kuyu-
yu açtırmak için kuyucu Göbekli Osman ustayla anlaşmıştı. Os-
man usta on metre derinlikte suya ulaşmıştı. Bir metre kadar da-
ha eşerek suyun kaynağını daha da zenginleştirmiş,  sıra kuyu-
nun duvarının örülmesine gelmişti. Çukurun üzerine iskele kur-
muş, oradan, calaskar sistemiyle taşları tabana indirmiş ve en i-
ri taşları tabana oturtmuştu. Duvarı yaklaşık bir metre çapında 
çember şeklinde örerek yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. Duva-
rın arkasını çukurdan çıkardığı toprakla geri dolduruyor ve iyi-
ce pekiştiriyordu. Göbekli Osman işinin ehli idi. Sorgun ve yakın 
köylerinde onlarca kuyu açmıştı. Göbekli’nin yaptığı kuyular yıl-
larca yıkılmadan kalırdı. Kuyucu işini yaklaşık bir ayda tamamla-
dı. Kuyudan çıkan su oldukça soğuk ve içimi lezzetliydi. Emine 
kuyunun açılmasına çok sevinmişti. Artık onca uzaktan su getir-
meyecekti. Gerçi evlerinin önünden akan değirmen arkında ça-
maşır ve bulaşıklarını yıkıyordu ama yemekte kullanmak ve iç-
mek için daha temiz ve güvenli suya ihtiyaç vardı.

Salih, o yaz bir de ahır ve samanlık yaptırmaya karar vermiş-
ti. Avlunun doğu kenarına, evden yaklaşık otuz metre öteye ya-
pılacaktı ahırla samanlık. Artık hem atını burada barındırmak, 
hem de bir kaç koyun ve keçi almak istiyordu. Geçen yıl ev yapı-
lırken kullanılan kerpiç, ark boyunca, avludaki topraktan sağlan-
mış ve orada, arktan sulanabilen küçük bir bahçe alanı açılmış-
tı. Ahır ve samanlık için de aynı yerin devamından toprak alına-
rak kerpiç dökülmüş (yapılmış) ve bahçe daha da büyütülmüştü. 
Gerçi arkın altında kocaman bir bostan yeri vardı ama bu yeni a-
çılan bahçe, eve daha yakın ve Emine’ye daha sevimli geliyordu. 
Zamanla buraya erik, elma ve armut gibi çeşitli meyve ağaçları 
dikilecek ve çok güzel bir çukur bahçe olacaktı.

Sonbahara kadar ahır ve samanlık da yapılıp bitmişti. Hatta 
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harman boyunca, Halit ve Asım öküzlerini burada barındırmış-
lardı. Evin çevresi, Ethem Ağa sülalesinin harman yeri olduğu i-
çin, harman kaldırılıncaya kadar Emine hiç yalnızlık çekmemiş-
ti. Kayınpederi, kayınbiraderi, Salih’in amcaları ve amcazadele-
ri, ayrıca diğer komşu ve akraba harmancılar, hep içme suyunu 
Emine’nin kuyusundan alıyorlar ve onun geçmişine dua okuyor-
lardı. Harman bitmeden, Sorgun’a bir kez daha uğrayan Salih, 
yeni yaptırdığı samanlığa atı ve alacağı davarlar için yeterli mik-
tarda saman doldurtmuştu

O yıl mahsul, bayağı bereketli idi. Çiftçiler, yıllık ihtiyaçlarını 
ayırdıktan sonra, buğday pazarına bol miktarda tahıl getiriyor-
lardı. Dünyada gözlenen ekonomik kriz, Orta Anadolu köylüle-
rini pek etkilememişti. Henüz Toprak Mahsulleri Ofisi kurulma-
dığından Kayseri, İstanbul ve İzmir’den gelen zahire tüccarları 
toplardı köylünün mahsulünü. Mal ve davar da iyi para ediyordu. 
Kış bastırmadan Salih Sorgun’a dönmüş ve beş kuzulayıcı koyun 
ve iki tiftik keçisi satın almıştı. Koyunların tanesine onar lira, ke-
çilere dokuzar lira ödemişti. Salih’in maaşı yaklaşık otuz lira ci-
varındaydı. Köyde çalıştığı sürece hemen hemen hiç masrafı ol-
mazdı. O nedenle memuriyete başlayalı beri iyi tasarruf etmiş, 
geçen yıl evini, bu yıl da ahırını yaptırmış ve birkaç tane de da-
var alabilmişti. Salih’in evine hem babasından, hem kayınbabası-
gilden yiyecek ve erzak konusunda önemli destek sağlanıyordu. 
Salih’in bu ekonomik rahatlığı, daireden arkadaşı Yozgatlı Kara 
Kâzım’ın kıskançlığına yol açıyordu. Pek belli etmese de, hep o-
nun açığını yakalamak ister, zaman zaman Mal Müdürüne “Köy-
lülerle pek yüzgöz oluyor” falan diye şikâyette bulunurdu. Mal 
Müdürü bir keresinde üstü kapalı nasihatte bulunmuş, “Köylü i-
le pek samimi olmayın, arada mesafe bırakın. Hiç belli olmaz bu 
çarıklılar, adamı suya götürür, susuz getirir” diyerek memurları-
nın dikkatini çekmişti. Ancak Salih, köylülere karşı oldukça sı-
cak ve samimi davranırdı. Devletin bir memuru değil de sanki 
onlardan biriymiş gibi onların kasabadaki işlerini takip eder, on-
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lara elinden geldiğince yardımcı olmak isterdi. Köylüler de onu 
çok sever ve sayarlardı. Bazı köylerde, çok güçlü dostluk bağı ku-
rulmuştu aralarında. Kara Kâzım, biraz da Salih’e karşı gösteri-
len bu dostluğu çekemezdi.

1931 yılının ilk ayları çok soğuk geçiyordu. Her tarafta kar ve 
buz vardı. İyi ki geçen yaz, su kuyusunu yaptırmışlardı. Yoksa bu 
kış kıyamette nerden su bulacaklardı? Değirmen arkı ve Eğriöz 
Çayı bile kalın buzlarla kaplıydı. Ne var ki, kuyudan çıkan su ol-
dukça ılıktı. Ne hikmetse, suyu yazın çok soğuk, kışın da ılık çı-
kıyordu. Kar yağdığı günlerde, kuyunun kapağı üzerindeki kar-
lar, hiç beklemeden erirdi. Kış boyu, Salih, atının ve davarların 
suyunu bu kuyudan çekerek karşılıyordu. Mart içerisinde koyun-
lardan dördü ve iki keçi doğurmuş, bir koyun kısır çıkmıştı. E-
mine için artık yeni bir meşgale daha vardı: Yeni doğan kuzu ve 
oğlaklarla uğraşmak ve onların annelerini sağmak. Bu arada Na-
zife yedi buçuk, Tekmile iki buçuk yaşına basmıştı. Nisan başın-
da Salih tekrar köylerde göreve başlamıştı. Yeniden hamile ka-
lan Emine kışa doğru bebek bekliyordu. “Bu kez inşallah oğlum 
olacak” diye umutlanıyordu. İnşallah Ahmed-i Remzi gelecek, 
Rauf’un acısını unutturacaktı.
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Salih’in Hapse Düşmesi

DÜNYAYI saran ekonomik kriz Türkiye’de de etkisini gös-
termiş, devlet bütçeyi denkleştirmek için yeni vergiler ihdas et-
mişti. Bu vergilendirme sisteminden tabii çiftçiler ve köylüler de 
nasibini almıştı. Geçen yıla göre vergi matrahları biraz daha art-
mış ve denetlemeler sıklaştırılmıştı. Salih’in çok hürmet gördü-
ğü köylerden birinin muhtarı ona bir öneri getirdi. “Salih Efen-
di, halimizi biliyorsun, bizim köy aşağı köyler gibi çok verimli ve 
zengin değil. Şu anda köylünün elinde vergi ödeyecek para yok. 
Ben onlara kefilim. Bizim köy vergisini ödemiş gibi gözüksün. 
Sen makbuzu kes, kontrol gelince gösterelim. Biz sana harman-
dan kalkınca ödeyelim” dedi. Salih bu öneriyi önce kabul etmek 
istemedi. Ancak muhtar ve çevresi o kadar çok bastırdılar ve rica 
ettiler ki, sonunda Salih dayanamadı ve saflığının kurbanı olarak 
öneriyi kabul etti. Karşılığı alınmadan o köyün vergi makbuzla-
rı kesilmişti. Salih her ay sonunda daireye uğrar, topladığı vergi-
leri malmüdürlüğüne yatırırdı. Farkına varılmasın diye makbuz-
ları, bitmesi yakın olan koçandan değil de yedek koçandan kes-
mişti. Nasıl olsa iki üç ay sonra sıra o koçana gelecek, o da har-
man sonu, adı geçen köyden toplayacağı para ile muhtemelen e-
kim başında hesabı kapatacaktı. Temmuz başındaki hesap kapat-
mada işin farkına varılmadı. Ancak Salih tedirgindi, içinde müt-
hiş bir sıkıntı başlamıştı. Yaptığına çok pişmandı ama iş işten 
geçmişti. “Bir aksilik olmadan, şu iki üç ayı bir atlatsam” diye i-
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çinden dualar ediyordu.
Bir boşboğaz, pazarda karşılaştığı başka köyden bir arkada-

şına, kendi köylerindeki vergi tahsilâtının harman sonuna erte-
lendiğini, ama makbuzun da kesildiğini ifade ediyor. O kişi, kö-
yüne gelince, “Falan köydeki vergi memuru böyle yapmış, bizim 
vergileri de erteletsene!” diye muhtarlarına söylüyor. Muhtar da 
kendi köylerinin vergilerini toplayan Kara Kâzım’a “Falan köy-
de böyle böyle yapılmış, sen de bizimkini ertelesen ne olur?” de-
yince, Kara Kâzım öneriyi şiddetle reddediyor ve hemen içinden 
“Yaktım çıranı Salih!” diye söylenmeye başlıyor.

Hemen, Temmuzun son günü Sorgun’a gelen Kara Kâzım, du-
rumu mal müdürüne ihbar etmiş, sonra da kaymakama yazılı 
şikâyette bulunmuş. Olaydan habersiz, iki gün sonra Sorgun’a 
ulaşan Salih, daireye vardığında, malmüdürü gayet asık bir su-
ratla “Bizi kaymakam Bey bekliyor, gel benimle” dediğinde, Sa-
lih büyük bir şok yaşamış ve sanki dizinin bağı çözülmüş. İçerde 
kaymakam ve mal müdürü: “Hakkında şikâyet var, çıkar şu ge-
tirdiğin paraları ve makbuzları” dediklerinde, gerçek anlaşılmış 
ve Salih’in yüz lira kadar bir açığı çıkmış. Salih bir iki cümle i-
le olayı anlatmaya çalışmışsa da kaymakam hışımla: “Sen kim o-
luyorsun da evrakta tahrifat yapıp zimmetine para geçiriyorsun. 
Seni derhal açığa alıyorum, yıkıl karşımdan!” diye Salih’i odasın-
dan kovmuş. Biraz sonra kaymakamın yanından çıkan mal mü-
dürü de Salih’i bir iyice azarlamış “Dairemin itibarını iki para-
lık ettin. Oysa ben sana ne çok güvenirdim. Size dememiş miy-
dim ‘köylüyle yüzgöz olmayın!’ diye? Şimdi derhal bu parayı ö-
düyorsun! Nasıl bulursan bul! Kaymakam hakkında soruşturma 
açıyor. Şimdi çık, parayı getirmeden gözüme gözükme!” demiş.

Salih, büyük bir pişmanlık ve şaşkınlık içerisinde eve geldi-
ğinde, Emine hemen anlıyor ters bir şeylerin olduğunu. Duru-
mu eşine, anasına ve babasına anlatınca ailede büyük bir şok ya-
şanmış. Kerim Ağa “Oğlum, bu yaşlı halimde bana bu utancı da 
mı yaşatacaktın?” diye sitemle kızgınlık arasında epey laf söy-
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lemiş. Sonunda çaresiz, bir an önce açığı kapatma yoluna git-
mişler. Önce Salih adı geçen köye gitmiş, ancak eli boş dönmüş. 
Sonra bulup buluşturmuşlar ve yüz lirayı denkleştirip açığı ka-
patmışlar. Bu arada kaymakam ve mal müdürü işi adliyeye inti-
kal ettirmişler. Hakkında  “Zimmetine para geçirmek ve evrak-
ta tahrifat yapmak”  suçundan kamu davası açılmış. Eylül ayın-
daki ilk mahkemede Salih, olayı tüm ayrıntısı ile anlatıp pişman-
lık duyduğunu dile getrmiş ve köy muhtarına sorulmasını talep 
etmiş. Bir buçuk ay sonraki ikinci mahkemede, muhtar ve köy-
lülerden iki kişi, olayın müsebbipleri olarak dinlenmişler. An-
cak her üçü de ağız birliği ederek “Biz paramızı ödemiştik, işte 
makbuzları” diye kendilerini kurtarmak için gerçeği inkâr etmiş-
ler. Mahkeme üçüncü oturumu iki ay sonraya bırakmış. Bütün u-
mudunu köylülerin vicdanına ve ifadesine bağlayan Salih, mah-
kemeden büyük bir hayal kırıklığı içerisinde ayrılmış. Köylülere 
dönüp, “Bu insanlığa sığar mı, beni yaktınız!” dediğinde, köylü-
ler “Ne yapalım, biz de suçlu duruma düşermişiz, bize öyle söy-
lediler. Sen başının çaresine bakarsın, bizi kim kurtaracak?” diye 
kendilerini savunmuşlar.

Mahkeme günü yaklaştıkça Emine’nin hamileliği de son evre-
sine girmişti. Ağustos başından beri açığa alınan Salih’in mora-
li son derecede bozulmuştu. Emine bir gece rüyasında, Salih’in 
çok karanlık bir binaya girdiğini ve oradan bir türlü kapıları bu-
lup çıkamadığını görmüş. Salih’in canı sıkılmasın diye ona anlat-
mamış, ancak Mevlüde kadına “Ana, ben bu gece böyle bir düş 
gördüm, korkarım oğlun hapse düşmesin?” diye, endişesini be-
lirtmiş, o da “Aman kızım ağzından yel alsın, hayra yoralım in-
şallah!” cevabıyla gelinini teselliye çalışmıştı.

Soğuk bir kış günü Emine beşinci çocuğunu dünyaya getir-
mişti. Rüyasında gördüğü gibi doğan çocuk erkekti. Ailede bu-
ruk bir sevinç yaşanmıştı. Bebeğin adını “Remzi” koydular. Rem-
zi, daha 18 günlük iken mahkemenin üçüncü oturumu yapılmış 
ve Salih’e 6 yıl ağır hapis cezası kesilmişti. Karar Salih’in yüzü-



Rauf  Yücel│77

ne okunduğunda adeta dünyası kararmış, tüm mazisi ve yeni do-
ğan bebeği, gözünün önünden geçmişti. Savcı eve gitmesine da-
hi izin vermemiş, elleri kelepçelenip, jandarma eşliğinde Yozgat 
hapishanesine sevkedilmişti. Ancak ertesi günü Halit, iç çamaşı-
rı vs. gibi zorunlu eşyalarını Yozgat’a götürmüştü. Artık tüm ai-
le ve özellikle de Emine için oldukça zorlu bir dönem başlıyordu.

Salih’in hapse düşüşü yaşlı babasını çok etkilemişti. Ağırkan-
lı ve sakin mizaçlı Kerim Ağa bu olayı bir türlü kabullenemiyor, 
kasabalının yüzüne bakmakta zorlanıyordu. “Nasıl olur da be-
nim oğlum, Ethem Ağa’nın torunu, böyle bir hata yapar ve bizi 
böyle utandırır?” diye kendi kendine söyleniyordu. Mevlüde ka-
dın daha bir serinkanlı davranıyordu. “Ne yapalım herif, insan o-
lanın başına iş gelir. Ne diyelim, sebep olanlar Allah’ından bul-
sun! Ben oğluma bir yanıyorsam, gelinime iki yanıyorum. Genç 
yaşında üç çocukla bu dağ başında, sanki dul kaldı elin kızı. Biz 
şimdi daha çok ona destek olmalıyız herif!.” .

 Emine, var gücüyle evine ve çocuklarına sahip çıkmaya başla-
mıştı. “Altı yıl, dile kolay... Biter mi?”  diye düşünüyordu. Yüre-
ğinde tarifsiz duygular çatışmaya başlamıştı. Kocasına hem kızı-
yor, onu hem suçluyor, ona hem acıyor hem de onun yokluğuna 
bir türlü dayanamıyordu. Kendini ibadete verip, Tanrı’ya sığın-
makla teselli bulmaya çalışıyordu

O kış öylece, üzüntü ve sıkıntılarla geçmişti. Emine’nin ya-
nında kah kayınpederi, kah kayınvalidesi kalmıştı. Arada bir Ha-
lit de gelir, odun getirir ve evin eksiğini gidermeye çalışırdı. Ke-
rim Ağa oğluna telkinde bulunuyordu: “Halit bu böyle olmaya-
cak, sen de evini buraya yap. Oğlum! Gelini yalnız bırakmayalım. 
Önümüzdeki yaz biz de buraya taşınalım.”  Bu fikir Halit’in de 
aklına yatmıştı. Baharla birlikte Halit ev yapma hazırlığına baş-
lamıştı. Onu gören Asım ve diğer amcazadeler de Salih’in evinin 
çevresinde ev yapma hazırlığına girişmişlerdi. Kimisi değirmen 
arkının altına, kimisi de Salih gibi arkın üstündeki harman yeri-
ne evlerini kondurmuşlardı. Zaten onlar da bıkmıştı eski yerle-
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rinden. Güçlü bir sel geldiğinde, çoğu kez ahır ve samanlıklarına 
su dolar, günlerce onun sıkıntısını yaşarlardı. Yeni yerleri çarşıya 
biraz uzaktı ama en azından selamete çıkmışlardı. İki yıl kadar, 
burada yalnız başına oturan Emine, kayınbiraderlerinin çevresi-
ne yerleşmesinden memnun gözüküyordu, fakat artık ufak tefek 
sorunlar da kendini göstermeye başlamıştı. Bu arada üç yıldan 
beri nişanlı duran Nadide’nin de düğünü olmuş, kasabanın içi-
ne gelin gitmişti. Ne yazık ki Salih, tek kız kardeşinin düğünün-
de bulunamamıştı.

Sonbahar geldiğinde, Gedikhasanlı köyünden Emine’ye yük-
lüce bir erzak gönderilmişti. İki çuval un, yarım çuval bulgur, 
yarma, iki çanak peynir ve çökelek, iki çanak dolusu pekmez, e-
rik ve kaysı kurusu, erişte, patates, nohut, mercimek, kuru fasul-
ye gibi bakliyat ve bir külek dolusu sadeyağ bir kağnıya yükletilip 
Sorgun’a getirilmişti. Getiren Emine’nin küçük kardeşi Ali idi. 
Bu erzakı Fadime kadın, kocası hapse düşen kızı ve torunları için 
hazırlamıştı. Bundan böyle Salih hapisten çıkıncaya kadar her 
yıl, Emine’nin kışlık yiyeceği Gedikhasanlı köyünden gelecekti. 

Cumhuriyet’in onuncu yılı tüm yurtta büyük bir coşku ile kut-
lanmıştı. İl ve ilçelerin ana caddelerine zafer takları kurulmuş, 
bütün sokaklar bayraklarla donatılmıştı. Günlerce davullar çalı-
nıp eğlenceler düzenlenmişti. Hükümet onuncu yıl şerefine bir 
kanun çıkararak hükümlü ve tutuklular için genel af ilan etmişti. 
Ancak, yüz kızartıcı suçtan yatanlar bu aftan yararlanamıyorlar-
dı. O nedenle Salih, çok umutlanmasına rağmen bu aftan fayda-
lanamayacak ve cezasını sonuna kadar çekecekti.

İki yıldan beri nişanlı olan Ali’nin yakında düğünü olacaktı. 
O nedenle hazır Sorgun’a gelmişken Ali, Emine’yi de düğün i-
çin köye götürmek istemişti. Emine önce Salih’e haber salıp i-
zin istemiş, sonra Kerim Ağa ve kayınvalidesine söylemişti. On-
lar da bir süre köye gitmesini uygun bulmuşlardı. Ahırda bir kaç 
davar vardı. Mevlüde kadın “Onlara biz bakarız” diyordu. Zaten 
Salih’in atı daha geçen yıl satılmıştı, açık verdiği hesabı kapat-
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mak için. Şimdilik Emine’yi Sorgun’da meşgul edecek pek bir 
şey kalmamıştı. “İyice kış bastırmadan gideyim” diye düşündü. 
İki gün içinde hazırlandılar. Kucağındaki oğlu artık emeklemeye 
başlamış, Tekmile dört, Nazife de dokuz yaşına girmişlerdi. Na-
zife gün be gün Emine’ye daha çok destek oluyor, evin ufak tefek 
işlerini annesine bırakmıyordu. Daha şimdiden, büyük bir insan 
gibi çok sorumlu davranıyor, babasının yokluğunu annesine u-
nutturmaya çalışıyordu. Belli ki, güzel bir kız olacaktı. Teni be-
yaz, saçları kumral, kaşları hilal gibi ince, gözleri hafif çekik, be-
deni de narin ve ince yapılıydı. Evdeki herkes Nazife’yi çok se-
verdi. Özellikle babaannesi Mevlüde kadın, Nazife’de kendinden 
bazı özellikler bulduğu için daha çok severdi. Nazife de ninesi-
nin bir sözünü iki etmezdi.

Kağnının üzerine bir yatak serdiler. Üzerine yastık ve yorgan 
koydular. Diğer eşyaları da uygun bir şekilde kağnıya yerleştirdi-
ler. Kahvaltıdan sonra Gedikhasanlı’nın yolunu tuttular. Bu yol-
culuğa çocuklar çok sevinmişlerdi. Sonbahar havası sabahları a-
yaz oluyordu ama ortalık kuşluk vakti biraz daha ılımanlaşıyor-
du. Yolda iki kez mola verip hem kendilerini, hem öküzleri do-
yurdular. Günler bir hayli kısaldığı için ancak güneş batarken kö-
ye varabildiler. Bu uzun kağnı yolculuğu çocuklar için olağanüs-
tü keyifli geçmişti. Bazen yatağın içinde uyumuşlar, bazen Remzi 
ile oynamışlar, bazen da kendilerince bu uçsuz bucaksız Anado-
lu bozkırını doyasıya seyretmişlerdi. Oysa Emine ve Ali için bu 
beş altı saatlik yolculuk gayet olağan bir durumdu. Ali nerdeyse 
yılda sekiz on kez bu yolu gider gelirdi. Hele de ilk ve sonbahar 
aylarında, bu yolculuklar pazar alış verişi için daha da sıklaşırdı.

Emine iki yıl aradan sonra yeniden baba evine geliyordu. Bu i-
ki yıl içinde ne çok şey değişmişti! Bir türlü inanamıyordu. Allah 
ona bir oğlan çocuğu daha vermiş, ama o, bunun sevincini bile 
yaşayamadan, kocası hapse girmişti. Daha geride yaklaşık beş yıl 
vardı. Nasıl geçecekti bu yıllar? Ve o, bu çocukları babasız nasıl 
büyütecekti? Daha şimdiden kayınbiraderi Halit’in baskısını ü-
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zerinde hissediyordu. İyi ki kayınbabası Kerim Ağa hayattaydı. İ-
yi ki Halit’in yerli yersiz müdahalelerini önlüyor ve yaralı gelini-
ni öz kızı gibi kolluyor, Halit’in fazla ileri gitmesine meydan ver-
miyordu. Artık Halit’in karısı Kadriye de kocasından cesaret a-
larak arada bir Emine’ye laf sokuşturuyor ve onu çileden çıkarı-
yordu. Emine hayli bunalmıştı ve hayli dertliydi. Bu Gedikhasan-
lı ziyareti ona çok iyi gelecekti. Hem Ali’nin düğününde buluna-
cak, hem de anasıyla doyasıya dertleşecekti.

Kızının ve torunlarının gelişine Kabakçı Ahmet Ağa ve Fadi-
me kadın çok sevindiler. Emine artık iyice yaşlanan babası ve a-
nasını çok özlemişti. Fadime kadınla kucaklaşan Emine, gözyaş-
larına boğuldu. Çocuklar analarının niçin ağladığını bir türlü an-
layamadılar. Ahmet Ağa, sonunda müdahale ederek onların içe-
riye girmesini sağladı. Emine’nin geldiğini duyan kardeşleri Sa-
adettin ve Hasan ile diğer akraba ve komşuları, akşam Ahmet 
Ağa’nın evine doluştular. Epey bir sohbetten sonra herkes evine 
dağıldı. Çocuklarını uyutup anasıyla baş başa kalan Emine, ge-
ce yarısına kadar onunla dertleşti. Kâh Salih’in hapsedilişini an-
latarak çektiği yürek sıkıntısını dile getiriyor, kâh suda boğulan 
oğlundan söz açıyor, bazen da kaynı Halit’in baskısı ve karısının 
densizliklerini anlatıyordu. Biricik kızının bu durumuna son de-
recede üzülen Fadime kadın, “Vah yavruum! Vah Eminem! Allah 
sana yardım etsin. Gurbetin gözü kör olsun, ben ne yapayım kı-
zım? Elim ermez, gücüm yetmez. Bu senin kaderinmiş yavrum. 
Ne diyelim, sabredeceksin. Sabrın sonu selamettir kızım!” diye 
Emine’yi teselliye çalışıyordu.

Bir kaç gün sonra Ali’nin düğün hazırlıkları başladı. Emine’nin 
hazırlıklara büyük desteği oluyordu. Herkes onun fikrini soru-
yor, onun önerileri doğrultusunda hareket ediyordu. Ne de olsa 
Emine, on yılı aşkın yaşadığı Sorgun’da, daha bir görgülü, daha 
bir deneyimli hale gelmişti. En azından orası şehir sayılıyordu. 
Köye göre bir gömlek daha üstün, daha farklı olmalıydı. Gerçek-
ten de bu fark, Emine’nin sergilediği yaklaşımla belli oluyordu. 
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Düğün için yemekler pişirildi, tatlılar yapıldı. Hemen hemen bü-
tün hazırlıklar tamamlandı.

Köy düğünlerinde, düğün evine bayrak çekmek öteden beri 
uygulanan bir âdetti. Cuma günü, Ali’nin düğün bayrağı dam 
başına dikildi. Davul zurna eşliğinde üç gün süren düğün, Pa-
zar günü gelinin alınmasıyla son buldu. Ali’nin karısının adı da 
Fadime idi. Ahmet Ağa’nın uzaktan akrabasıydı Fadime. Köylük 
yerlerde, yakın akraba evlilikleri olağan sayılırdı. Hasan’ın karısı 
Nadiye de şehit emmisinin kızı değil miydi? Böylece Ahmet Ağa 
ve Fadime kadın, en küçük oğullarını da evlendirerek, görevleri-
ni yerine getirmiş oluyorlardı.

Emine, Gedikhasanlı’da tam bir buçuk ay kaldı. Bu arada i-
ki kez hoca Şakir Efendi’yi ziyaret etti. Hoca, Salih’in hapse düş-
tüğünü duymuştu. Emine’yi uzun uzun teselli etti ve ona ayet-
lerden örnekler vererek sabır diledi. İtikadı çok kuvvetli olan E-
mine, hocanın elini öpüp hayır duasını aldı. Şakir Efendi artık i-
yice yaşlanmıştı. Pek evinden dışarı çıkamıyor ve gözleri de i-
yi görmüyordu.  Ama ziyaretçisi hiç eksik olmuyordu. En sık da 
Yozgat’dan Şeyhler’in Ahmet Efendi gelirdi. Öğretmen olan Ah-
met Efendi, Karga köyünde görevliydi. Düzenli olarak atı ile ay-
da bir kez hocasına gelir, bir gece kalır ve geri köyüne dönerdi. 
Halk arasında Şakir Efendi’den sonra bu yörenin en büyük din 
âliminin Ahmet Efendi olacağında görüş birliği vardı. Gerçek-
ten de Ahmet Efendi, çok genç olmasına karşın, çok yüksek tak-
va sahibi, örnek bir insandı. Daha şimdiden çevresinde büyük 
bir saygı uyandırmış, ilmi, irfanı, tavır ve davranışlarıyla Şakir 
Efendi’nin bile çok değer verdiği, çok sevdiği bir insan olmuştu.

Emine ve çocukları karlı, soğuk bir günde, yine kağnı ile 
Sorgun’a döndüler. Bu kez kağnıyı kardeşi Hasan getirmişti. Ha-
san, günübirlik Yozgat’a Salih’i ziyarete gidip geldi. Fadime kadı-
nın damadı için hazırladığı yiyecekleri götürmüştü. Ertesi günü 
kurulan Sorgun pazarından da bir şeyler alıp cuma sabahı tekrar 
köyüne döndü. Emine, evini ve kayınvalidesini özlemişti, bu dö-



82│Sorgun’dan Çıktım Yola

nüş onu çok mutlu etti.

Hapisteki Salih’in günleri gayet tekdüze geçiyordu. Arada bir 
ziyaretine giden babası ve kardeşi, ona evinden ve Sorgun’dan 
haberler götürürdü. Kayınbiraderi Hasan’ın ziyaretine de çok se-
vinmişti. Gönlünden Emine’nin de gelmesini bekliyordu ama o 
yıllarda böyle bir davranış pek hoş karşılanmazdı. Zaten Emi-
ne de kocasını ziyarete gitmeye hiç niyet etmedi. O, sabırla yıl-
ların geçmesini bekliyordu. Salih içeri gireli nerdeyse bir yılı aş-
mış, her iki taraf da bu ayrılığı kabullenmiş gözüküyordu. Salih 
hapiste çok yakın dostlar edinmişti. Bunlardan bir tanesi de A-
şağı Cumafakılı köyünden Şevket adlı birisi idi. Şevket, Karaba-
lı köyünde öldürülen birisinin katil zanlısı olarak iftiraya uğra-
mış ve 4,5 yıl hüküm giymişti. Salih’le aralarındaki bu dostluk, 
sanki akrabalık gibi, hiç kopmadan sürüp gidecekti. Salih hapis-
te zaman zaman hatim indirir, “Menakıb” adlı kitaptan hikâyeler 
okur ve duyduğu güzel şiirleri defterine kaydederdi. Hatta Alcı 
köyünden Âşık Muhittin de bir süre hapse düşmüş, Salih’le ora-
da dostluğu pekiştirmiş ve yazdığı çok güzel şiirleri onun defte-
rine geçirmişti. Askerde çavuş olan ve hapiste de genel kültürü-
nü ilerleten Şevket, özgürlüğüne kavuşunca köyünde uzun yıllar 
eğitmenlik yapmıştı. O yıllarda güncelleşen eğitmenlik işi ancak 
ilk üç sınıfı okutabilme yetkisiyle sınırlıydı. Zira ülkede okuma 
yazma oranı o kadar düşüktü ki, hiç olmazsa köylerde, bu üç yıl-
lık mekteplerle okuryazar sayısını artırmak hedeflenmişti. Daha 
sonra kurulan Köy Enstitüleri bu açığı süratle kapatacaktı.

1934 yılının başlarında kış çok ağır geçiyordu. İyi ki Emine, 
on beş gün önce evine geri dönmüştü. Yoksa kardan kapanan 
yollar, kağnı ya da araba geçişine izin vermeyecekti. Sık sık ya-
ğan kar nerdeyse bir metreyi geçiyordu. Geceleri de çok ayaz o-
luyordu. Sabah kalkıldığında, mutfaktaki bütün suların ve yiye-
ceklerin donduğu görülürdü. Allah’tan Emine ve çocukların yat-
tığı odadaki ocak, sabaha kadar yandığı için, odayı ılımanlaştırır-
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dı. Emine, yatmadan önce, bir kalbur dolusu kuru koyun gübre-
sini ocağın içine doldurur ve o gübre için için yanarak sabahı bu-
lurdu. Bu arada ocağın kenarına yerleştirilen su dolu bakır ibrik-
te ısınmış sıcak su, sabah abdestini almak için, elinin altında ha-
zır olurdu. Çocuklar da sabah bu sıcak su ile yüzlerini yıkarlardı.

Şubat ayı içinde Kerim Ağa iyice hastalandı. Bir gün önce ya-
ğan karı temizlemek için ahırın damına çıkmıştı. Orada hafif ter-
leyip üşüten  yaşlı adam, bir kaç gün, keyifsiz olarak ayakta do-
laştıktan sonra bir türlü toparlanamadı ve sonunda yatağa düştü. 
Kış boyu Emine’nin yanında kalmaya niyetlenmişti. Kocası yata-
ğa düşünce Mevlüde kadın da Emine’ye geldi. Gelin ve kaynana 
Kerim Ağa’ya çok iyi bakıyorlardı. Ancak ateşi bir türlü düşmü-
yor, günden güne bu yaşlı adam eriyip akıyordu. Bir gün yatak-
tan doğrulan Kerim Ağa, “Ben artık gidiciyim, hakkınızı helal e-
din. Ne çare ki, Salih’i göremeden gideceğim. Onun hapse düş-
mesi bana çok ağır geldi, çook!” diye, duygularını dile getirmiş 
ve gözlerinden inen yaşlar sakalından aşağıya süzülmüştü. Bunu 
duyan Mevlüde kadın da gözyaşlarını tutamamış, kocasının elle-
rine sarılarak, “Aman herif o nasıl laf, iyileşeceksin inşallah!” di-
ye ona moral ve ümit aşılıyordu. Her akşam, Halit de babasına 
uğrar, bir kaç saat yanında kalırdı. Kerim Ağa’nın ağır hasta ol-
duğunu duyan herkes, onu ziyarete geliyordu. Ne çare ki artık 
vadesi yetmişti. Bir sabah minareden müezzin bu acı haberi tüm 
Sorgun’a “Ethem Ağa’nın Kerim Ağa, bu gece Hakk’n rahme-
tine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazında kaldırılacaktır. Al-
lah rahmet eyleye!” diye ilan ediyordu. Babasının vefatını, bir ay 
sonra Halit’in ziyaretiyle öğrenen Salih çok üzülmüştü. Babası i-
le olan anıları bir bir gözünün önünden geçti. Kendisine ve bu 
aptalca hatasına bir kez daha lanet okudu. Ancak yapacak başka 
bir şey gelmiyordu elinden. İlk işi Kur’an okuyarak babasının ru-
huna hatim indirmek oldu. Hapis arkadaşları onu teselliye çalış-
tılar. Ne çare ki ölenle ölünmüyor, yaşam devam ediyordu.

Nisan başında karlar erimeye başlamış, artık Sorgun’a iyice ba-
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har gelmişti. Kocasını kaybeden Mevlüde kadın, kâh Emine’nin 
yanında, kâh Halit’in evinde kalıyordu. Halit’in oğlu Salim ilko-
kul beşinci sınıfı bitirecekti bu sene. İki yıldan beri Salim, yaz ta-
tillerinde Terzi Hüsnü’nün yanına çırak gidiyordu. Kızı Zeynep 
dört yaşına basmıştı. Zeynep’ten sonra Kadriye’nin bir oğlu da-
ha olmuş, ne yazık ki daha bebekken o çocuğunu da kaybetmiş-
ti. Kadriye’nin Salim’e karşı duyguları hiç değişmemiş, aynı ha-
şin ve dışlayıcı tavrını sürdüre gelmişti. Ne var ki, babaannesi 
Mevlüde kadın Salim’in ezilmesine meydan vermiyordu. Fakat 
Salim’in gece altını ıslatma hastalığı, hâlâ devam ediyordu. Ar-
tık Kadriye, Salim’in sidikli çarşaflarını hiç yıkamıyor, bu işi hep 
Mevlüde kadın yapıyordu. Salim, bu rahatsızlığından son dere-
cede utanıyor ve üzülüyordu ama uykudayken yine de her gece 
altını ıslatıyordu. Belki ciddi bir muayene ve psikolojik tedavi i-
le bu durum bertaraf edilebilirdi ama o yıllarda, doktora gitme a-
lışkanlığı toplumda hiç gelişmemişti. Babaannesi onu bir kaç kez 
hocaya götürüp okutmuş, ancak bu dualar onun derdine hiç de-
va olmamıştı.

Babasının ölümünden sonra ailenin tek reisi Halit olmuştu. 
Halit oldukça hırsla çalışıyor, Sorgun’daki tüm tarlaları ekiyor, 
bağı belliyor, bahçe ve bostanların tüm işini yapıyordu. Bir ölçü-
de Emine’nin sorumluluğunu da üstlenmişti. Zaman zaman ka-
dınlar da bağ bahçe işlerinde kendisine destek çıkıyordu. Hat-
ta özellikle bostan ve patateslerin ekimi sırasında, iki yıl önce 
evlenen kızları Nadide’yi bile yardıma çağırıyorlardı. Bu arada 
Nadide’nin de bir oğlu olmuş ve bebeğin adını Necip koymuş-
lardı.

Karın çok yağdığı yıllarda, mahsul de bol olurdu. Çiftçiler bu 
bölgede ekinlerini genellikle sonbaharda ekerlerdi. Kış boyu kar 
altında toprağın içinde bekleyen tahıl tohumları ilkbaharla bir-
likte havaların ısınmasıyla çimlenir ve nemli toprakta çok güçlü 
bir şekilde gelişirdi. Bahar yağmurları yetersiz bile yağsa, sonba-
harda ekilen tarlalar, bu yetersizlikten pek etkilenmezdi. Bu işi i-



Rauf  Yücel│85

yi takip eden Halit, hemen bütün tarlalarını sonbaharda ekmiş, 
ilkbahar aylarını sadece bağ, bahçe ve bostan işlerine ayırmıştı. 
Ektiği tarlaları mayıs ayı içinde kontrole gidiyor ve ekinlerin o-
lumlu gelişmesini görerek mutlu oluyordu. Kafasında, yakın bir 
gelecekte, Küçükköhne’deki anasının payına düşen tarlaların da 
alınmasını planlıyordu. Ayrıca Dişli köyünde Salim’in anasından 
intikal eden tarlaların, kendi üzerine geçirilmesinin hesabını ya-
pıyordu. Bütün bunları başardığı takdirde, çok geniş bir araziye 
sahip olacağını ve kendisi artık çalışmasa da arazilerinin geliri i-
le rahat bir yaşam süreceğini düşlüyordu. Gerçekten düşündü-
ğü gibi de yaptı. O yaz, birkaç kez Küçükköhne’ye gidip, dayısı-
nın çocuklarından Mevlüde kadının hissesini söke söke aldı. Or-
ta Anadolu’da, yaygın bir gelenek olarak, kızlara mal verilmesi-
ni erkek kardeşler pek istemezlerdi. Abbas Kâ’nın geniş arazileri 
de oğulları ve torunları arasında kullanılıyordu. Mevlüde kadın, 
o güne dek, Ethem Ağa’nın gelini olarak baba malının arkasına 
düşmemiş, zaten Kerim Ağa da bir istekte bulunmamıştı. Oysa 
Halit öyle düşünmüyor, babası öldükten sonra anasını kâh zor-
layıp, kâh ikna ederek toplam 300 dönüme yakın bir çok tarlayı 
uhdesine geçiriyordu. Ayrıca karısı Kadriye’nin payını da alarak 
o köyde geniş bir arazinin kullanımını garanti ediyordu. Halit’in 
bu hırslı ve başarılı mücadelesi, en az yüz dönümlük bir arazi-
nin de Dişli köyünden gelmesini sağlıyordu. Böylece Halit, Sor-
gun’daki kendi tarlaları da hesaba katıldığında, yaklaşık 750-800 
dönümlük bir arazinin kullanımını üzerine almış oluyordu. Bu 
kadar arazi orta büyüklükte bir çiftçilik demekti ve geniş bir ai-
leyi rahatlıkla geçindirmeye yeterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1934 yılının yaz aylarında, so-
yadı kanununu kabul ederek artık ağalık, şeyhlik, paşalık gibi 
unvanlar yerine her ailenin yeni bir soyadı almasını hükme bağ-
lamıştı. Nüfus dairelerine gönderilen listelerde, ağırlıklı olarak 
Türkçe isimler sıralanıyor, her aile buradan bir soyadı beğenerek 
bunu nüfus idaresine tescil ettiriyordu. Bu listelerden bir örnek 
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Yozgat hapishanesine de gelmişti. Salih buradan “Yücel” soyadı-
nı beğendi ve Halit’in ziyarete gelişinde, kardeşine soyadı olarak 
bu ismin alınmasını önerdi. Zira ailede tek okuryazar, şimdilik 
Salih vardı. Onun fikri Ethem Ağa’nın sülalesince benimsendi. 
Herkes Salih’in iyi bir seçim yaptığında hemfikirdi. Artık Ethem 
Ağa ve onun amcazadeleri olan Emin Ağa ve Osman Ağa’nın to-
runları da “Yücel” soyadını kabullendiler. Böylece Sorgun’da ge-
niş bir aile bundan böyle Yücel soyadı ile anılacaktı

Yozgat hapishanesinde iki yıl sekiz ayını dolduran Salih, iyi ha-
linden ötürü, savcının kararı ile eylül ayı içinde Sorgun hapisha-
nesine nakledildi. Bu duruma tüm aile çok sevindi. Sorgun hapis-
hanesinde görev yapan adaşı gardiyan Salih de Küçükköhne’den 
evliydi ve karısı, Salih’in akrabasıydı. Zaten aynı kasabadan ol-
dukları için arkadaş da sayılırlardı. Gardiyan Salih, zaman zaman 
sorumluluğu üzerine alarak gündüzleri Salih’in bir kaç saatliği-
ne evine gidip çocuklarını görmesine izin verirdi. Böylece Salih, 
geri kalan süreyi daha rahat geçirmeye başlamıştı. Bu durum-
dan Emine de çok memnundu. Özellikle kızları Nazife ve Tek-
mile, istedikleri zaman babalarını ziyarete gidebiliyorlardı. Ba-
zen Remzi’yi de babasına götürürlerdi. Remzi yakında üç yaşı-
nı dolduracaktı.

        
Harmanlar kalkınca, bağlarını kaynatmak üzere Fadime ka-

dın yine Emine’yi Gedikhasanlı’ya çağırmıştı. Bu kez sade-
ce Remzi’yi yanına alan Emine, köyde iki hafta kadar kalmıştı. 
Bir gün Fadime kadın kızına geçenlerde gördüğü rüyasını anlat-
tı. Rüyasında buğday yıkamışlar, kurutmak için çulların üzerine 
sermişler. Fadime kadın da bu serili buğdayları, tavuklar ve kuş-
lar yemesin diye koruyormuş. Yanına yaklaşan aksakallı bir a-
dam, “Niye elin yiyeceği buğdayı bekliyorsun. Senin kısmetin iş-
te şu küçük çulda serili olanı, ancak sen o kadarını yiyebilecek-
sin” demiş ve yanından uzaklaşmış. Uyanınca, rüyasını kocası-
na anlatan Fadime kadın, ömrünün sonuna yaklaştığını hisset-
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miş. “Belki son görüşmemiz olacak” diye Emine’yi yanına çağır-
mış. Rüyayı dinleyen Emine, oldukça duygulanmış ve anasını te-
selli etmeye çalışmıştı. Emine’nin dönüşünde yine bir kağnı do-
lusu erzak hazırlayan Fadime kadın kızına sarılarak uzun uzun 
ağlamış, “Yavrum hakkını helal et, ben bu kışı zor çıkarırım, to-
runlarıma iyi bak, Salih’e de selam söyle!” diyerek, kızını uğur-
lamıştı. Bu kez Emine’yi Sorgun’a Ali götürmüştü. Yol boyu ana-
sını düşünen Emine, karmaşık duygular içinde evine ulaşmıştı.

Emine’nin yokluğunda, Nazife ve Tekmile’ye Mevlüde kadın 
bakmıştı. Nazife artık babasını her hafta düzenli olarak ziyaret 
ediyordu. Nerdeyse onbir yaşını dolduran Nazife anasının yok-
luğunda evin ufak tefek işlerini görüyor, ninesine pek iş bırak-
mıyordu.

Kerim Ağa’nın vefatından sonra Halit, artık Salih’in karı-
sı ve çocuklarına eskisi gibi destek sağlamıyordu. Bunda hem 
Emine’nin Halit’e karşı dik duruşu, hem de Kadriye’nin kıskanç-
lığı rol oynuyordu. Her konu açıldığında Kadriye: “Yeter artık, 
yıllar yılı biz mi besleyeceğiz? Adam olaydı da hapse düşmeyey-
di, zıkkımın kökünü yesinler!” diye Halit’i hep fitliyordu. Bu du-
rum Mevlüde kadını çok üzüyor, kulağına giden Emine’nin de 
canını sıkıyordu. İyi ki babası ve kardeşleri vardı. Her daraldığın-
da onlar Emine’nin imdadına yetişiyorlardı. Ama yine de koca-
sız bir evi çekip çevirmek kolay olmuyordu. Köyden döndüğün-
de, kardeşi Ali’ye pazarda iki tane toklu sattırmıştı. Onların pa-
rasıyla kış boyu zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyordu.

Kış girerken Emine yeniden hamile kaldığını anladı. Zira Sa-
lih, üç aydan beri haftada bir gün, gündüzleri bir kaç saatliğine 
düzenli olarak evine gelebiliyor, en azından kışlık yakacağı ha-
zırlamak, buğday öğütmek, malların (sığırlar) yemini tedarik et-
mek gibi erkeğin yapabileceği işleri, az çok yerine getiriyordu. 
Gardiyan Salih’in durumu Savcı Bey’e anlatmasıyla Cumhuriyet 
Savcısı bu duruma göz yumuyordu. Zaten Salih de bu iyi niyeti 
hiç bir zaman istismar etmiyordu.
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Bu yıl da kış çok şiddetli ve soğuk geçiyordu. Zemheri ve ka-
rakış gibi karın yoğun yağdığı aylarda, kasabanın uzak köylerle 
bağlantısı tümden kesilir, Perşembe günü kurulan pazar da çok 
sönük geçerdi. Böyle uzun kış günlerinde, haftalar boyu Emi-
ne, köyden haber alamazdı. Bir sabah uyandığında, Emine çok 
karmaşık rüyalar gördüğünü anımsadı. Köylerindeki evde, yo-
ğun bir kalabalık varmış, bu kalabalığın köyün dışına doğru yü-
rüdüğünü, babasının da ağlayarak kalabalığa yetişmeye çalıştığı-
nı hatırlamaya başlamıştı. Emine bu rüyasını hiç hayra yormu-
yordu. Anası Fadime kadının yaşamından endişe ediyordu. En-
dişesi üç hafta sonra ulaşan bir haberle gerçek oluyordu. Fadi-
me kadın Şubat’ın ilk haftası içinde Hakk’ın rahmetine kavuş-
muştu. Emine, anası için günlerce gözyaşı dökmüş, onun yası-
nı tutmuştu. Karlar eriyip yol açıldığında, ilk işi babasına baş-
sağlığına gitmek olacaktı. Kayınvalidesinin vefatını öğrenen Sa-
lih de çok üzülmüş, onun ruhu için hatim indirmeye başlamış-
tı. Salih, hatmi bitirinceye kadar Emine her gece rüyasında ana-
sını görüyordu. Emine’nin dert ortağı, her zor anında sırtını da-
yadığı biricik anası artık yoktu. Onun yokluğuna nasıl katlana-
caktı? Her zaman olduğu gibi, avuntuyu yine Tanrı’ya sığınmak-
ta buluyor ve Allah’ından kendisine sabır ve tahammül gücü ver-
mesini diliyordu.

Uzun kış aylarından sonra karların erimesiyle baharın gelişi 
çok güzeldir Orta Anadolu’da. Tepelerin eteklerinde sarı çiğdem-
ler çıkar. Mer’adaki otlar ve güzün ekilen ekinler yemyeşil, kırla-
rı ve tarlaları süsler. Toprakta böcekler ve kurtçuklar canlanmaya 
başlamıştır. Bunu gören kuş sürüleri, karınlarını doyurmak için 
tarlalara hücum eder. Kayısı ve badem ağaçları çiçeklenir, söğüt 
ve kavak ağaçları da ufak ufak filizlenmeye başlar. Toprağın ta-
va gelmesiyle çiftçiler, sonbaharda ekilemeyen tarlalarını bir an 
önce ekmek isterler. Çobanlar sabah topladıkları sürülerini gün 
boyu otlatarak akşam geri evlere dağıtırlar. Bu dönem kuzuların 
doğum mevsimidir aynı zamanda. Akşam eve dönerken, her ço-
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banın heybesinde 3-5 tane yeni doğmuş kuzuya rastlanır. Anne-
leri meleyerek çobanın etrafında dolanır ve yavrularını isterler. 
Eve vardıklarında, kuzusuna kavuşan anne koyun artık çok mut-
ludur. Yavrusunun kıçını koklayarak, kendisini emmesinden bü-
yük haz duyar. İşte, ilkbaharın gelişiyle tüm doğada müthiş bir 
canlanma, devinim ve ahenk göze çarpar.

Emine köye gitmek için sabırsızlanıyordu. Nihayet bir çar-
şamba günü Hasan çıkageldi. Kardeşinin boynuna sarılan Emi-
ne uzun uzun ağladı ve “Niye bana haber vermediniz?” diye çı-
kıştı. Hasan, gayet makul “Bacım nasıl haber verecektik? Orta-
lık göbeğe kadar kardı; ne kağnı çıkıyordu, ne araba! Seni kim 
getirip götürecekti? Kocan yoktu ki yanında o götürsün diyelim. 
Vallahi kusura kalma. Ancak gelebildim işte. Yarına kadar hazır-
lan, seni götürmeye geldim.” diyordu. Ertesi günü erkenden pa-
zar alış verişini yapan Hasan, kısa bir süre hapishaneye uğrayıp 
Salih’i de görmüş ve kuşluk vakti, Emine’yi alıp köye hareket et-
mişti. Bu kez Emine çocuklardan hiç birini yanına almadı. Zaten 
niyeti çok kısa süre kalıp dönmekti. Remzi artık üç yaşını geç-
tiği için ablaları ve babaannesiyle rahatlıkla kalabilecek durum-
daydı. Emine Gedikhasanlı’da bir hafta kalabildi. Babasını gör-
dü, ona başsağlığı diledi ve güç verdi. Ahmet Ağa, elli yıllık ha-
yat arkadaşını kaybettiği için çok üzgündü ama Tanrı’dan gele-
ne bir şey denmiyordu yaşamın gerçeğini kabul etmekten başka. 
Geldiğinin ertesi günü Emine, anasının mezarını ve çok yaşlan-
mış ve gözlerine perde inmiş olan (muhtemelen katarakt) Şakir 
Efendi’yi ziyaret etti. Köye her geldiğinde Hocasını ziyaret eder, 
onun hayır duasını alırdı. İman ve itikat konusunda Şakir Efen-
di Emine’yi çok etkilemişti. Onun tavsiyeleri ve öğretisi, yaşamı 
boyunca, Emine’nin kılavuzu olmuştu.

Bu kez Sorgun’a Emine’yi Ali getirmişti. Ali hem eniştesini ve 
yeğenlerini görmüş, hem de pazar alış verişini yapmıştı. Bu sene 
Emine’nin davarları sekiz kuzu, iki oğlak doğurmuştu. On tane 
sağmal davar, evin süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını iyi kötü karşı-
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lıyordu. Kuzularla daha çok Nazife ilgileniyordu. Evlerinin çev-
resi harman yeri olduğu için kuzuların otlatılması pek sorun ol-
muyordu. Zaten koyunlar çobana katılıyordu. Salih eve geldikçe 
çukur bahçeyi belliyor, karısının oralara zerzevat ekmesini sağlı-
yordu. Su arkının altındaki tarlayı Halit’le bölüşmüşlerdi. Salih 
kendi payına düşen tarlanın bir bölümüne yonca ektirmiş, diğer 
kısmını da bostan yeri olarak hazırlatmıştı. Emine, Mayıs ayı bo-
yunca bahçe ve bostanla uğraşmış; oraya her türlü sebze, bakli-
yat, kavun karpuz ve mısır gibi bitkileri ekmişti. Bu kendisi için 
iyi bir uğraş oluyor ve hamileliğinin nasıl geçtiğini anlamıyordu.

Harmanlar kaldırılırken, Emine bir erkek çocuğu daha dünya-
ya getirdi. Rüyası gerçek olmuş, Allah ona ikinci oğlunu da ver-
mişti. Bebeğin adını Yusuf koydular. Yusuf çok minik doğmuştu 
ve bebekliği de sıkıntılı geçiyordu. Emine evin hem erkeği, hem 
kadını olarak bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışıyordu. 
Dört tane çocuk, bağ bahçe, koyun kuzu, hepsinin sorumluluğu 
ona aitti. Kayınvalidesi Mevlüde kadın ona destek oluyordu a-
ma o da yaşlanmış ve eşinin vefatından sonra bir hayli çökmüş-
tü. Allah’tan Salih, haftada bir, 3-5 saatliğine de olsa geliyor da 
Emine’nin baş edemediği işleri yapıyordu. Sonbaharda koyunla-
rın sütü kesildiği için Emine, kış boyu süt ihtiyacını karşılayacak 
bir inek edinmeyi çok istiyordu. Biraz destek olmaları için baba-
sıgile haber gönderdi. İki hafta sonra beklediği yardım geldi. Sa-
lih de evdeki bir erkek tokluyu satarak üstünü tamamladı ve so-
nunda sağmal bir inek aldılar. Bu küçük, çelimsiz, sarı renkli bir 
inekti ama günde iki litre kadar süt veriyordu. Bu miktar evin 
günlük gereksinimini karşılayabiliyordu. Hatta haftada bir, bir 
çingil yoğurt yapıp çarşıda sattırabiliyordu. Böylece Salih’in ce-
bine 3-5 kuruş harçlık bile koyabiliyordu. Zaten yaz boyu koyun-
lardan elde ettiği ihtiyaç fazlası iki çanak peynir ve bir külek sa-
de yağı sattırarak zorunlu giderlerde kullanmıştı. İşte fedakâr ve 
cefakâr Anadolu kadını buydu. Kocasının yokluğuna rağmen sa-
çını süpürge ediyor, dört yıldan beri dik durmayı ve ayakta kal-
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mayı başarıyordu. Kötü kaderine göğüs geriyor ve muhannete 
muhtaç olmuyordu. Bu çileli yıllar Emine’yi bir hayli olgunlaş-
tırmış, ona çelik gibi bir irade kazandırmıştı. Yaşam mücadelesi 
ve sıkıntılar yetmiyormuş gibi bir de Halit’le karısının baskısına 
maruz kalıyordu. Halit istiyordu ki, Emine kendisine kul köle ol-
sun, onun hizmetçiliğini yapsın ve asla emrinden çıkmasın. Böy-
le bir beklenti Emine’nin karakterine uygun değildi. O kimsenin 
boyunduruğu altına giremezdi, kimseye hoşikçilik (yalakalık) 
yapamazdı. Sözünü hiç esirgemez, odun gibi dosdoğru bir duruş 
sergilerdi. Kaldı ki o, ağabeysinin eşi, büyük yengesiydi. Kocası 
hapiste diye kendisini ezmeye hakkı var mıydı? Böylece Emine, 
hiç bir zaman taviz vermiyor ve Halit’e karşı dik duruşunu daima 
koruyordu. Oysa Halit bu tavırdan hiç hoşlanmıyor, her fırsatta 
onu aşağılamaya, küçük düşürmeye ve yeri geldikçe ezmeye çalı-
şıyordu. Sürekli küfrediyor, ağzına gelen her kötü sözü söylüyor-
du. Mevlüde kadın bu durumdan çok üzüntü duyuyor, ancak a-
sabi ve huysuz oğluna söz geçiremiyordu. Kocası eve uğradığın-
da Emine, Halit’den dert yanıyor ama Salih’ten beklenen tepki-
yi alamıyordu. Sadece “Sabırlı ol, bana laf getirme!” diyebiliyor-
du Salih. Zaten o mizaç olarak kavgadan hiç hoşlanmaz, nizalı 
konulara hiç girmezdi. Hapis hayatı onu daha da çekingen, daha 
bir mülayim kılmıştı. Bu koşullar altında, Emine’nin  sabretmek 
ve beklemekten başka çaresi yoktu. Bütün derdi çocuklarını bü-
yütmek, evine ve adına en ufak bir leke gelmemesini sağlamaktı.

Salih’in açığa alındığı ve hapse düştüğü o bunalımlı yılda, o-
kul çağına gelmesine karşın, ne yazık ki Nazife’yi okula gönder-
memişlerdi. Şimdi Tekmile de yedi yaşına basmıştı. Babası ha-
pis diye onu da okula vermediler. Zaten o yıllarda kızları okula 
göndermek pek de yaygın bir uygulama değildi. Salih eskisi gibi 
serbest ve kamu görevinde olsaydı, muhtemelen kızlarını okula 
gönderirdi ama maalesef Emine bu konuya pek sıcak bakmamış-
tı. Böylece kızlar, ileride, okuma yazma bilmemenin hep eksikli-
ğini duyacaklardı.
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Un, bulgur, yarma ve pekmez gibi Emine’nin kışlık ihtiyacı yi-
ne Gedikhasanlı’dan gönderilmişti. Anasının sağlığında gönderi-
lenler gibi pek çeşidi yoktu ama yine de temel ihtiyaçları kardeş-
leri tarafından sağlanmıştı. Zaten kendisi de yaz boyu bostan ve 
bahçesinden soğan, sarımsak, mısır, patates, nohut, kuru fasul-
ye, kabak ve turşuluk gibi zerzevatı yetiştirmeyi başarmıştı. Böy-
lece kışı daha bir rahat geçirmişlerdi.

Baharla birlikte Sorgun’a devletin kısmi bir yatırımı başla-
mıştı. İlk etapta Delibaş Deresi üzerine kalın kalaslarla tahta bir 
köprü yapılması, çarşı içinden geçen şosenin arnavutkaldırımı 
ile döşenmesi, Çay Mahallesi’ne bir kaymakam evi ve mezba-
ha inşası, şosenin güney tarafında ve kasabanın doğu kesimin-
de kamuya ait bir alanın Millet Bahçesi (park) haline dönüştü-
rülmesi, yine kasabanın doğu çıkışında, hamam yolu üzerinde-
ki eski mezarlığın yerinde bir ilkmektep binası ile iki halkevi bi-
nası yaptırılması planlanmış ve peyderpey uygulanmaya başlan-
mıştı. Bu yatırımlar ancak üç yıl içinde tamamlanabilecekti. Ya-
pım aşamasında ilkmektep binası iki kez yanmış ve müteahhit 
oldukça mağdur duruma düşmüştü. Halk hemen bu yangına bir 
gerekçe bulmuştu. Zira mezarlığın üzerine yapılan bu yapıyı, o-
rada yatan yüzlerce mevta ve kimi evliya, istememiş ve böylece 
yangın çıkmış oluyordu. Bu efsane yıllarca halkın dilinde dolaşıp 
durmuştu. Oysa inşaat başlamadan önce mezarı bilinen kişilerin 
yakınları mezarları açarak kemiklerini yeni mezarlığa taşımışlar-
dı. Bu mezarlar arasında, büyük hoca olarak bilinen Hacı Ahmet 
Efendi’nin mezarı da vardı. Yangınlar, belki dikkatsizlik sonucu 
tesadüfen, belki de kötü niyetli kişilerin kundaklaması sonucu 
çıkmıştı. Ama o günlerin eğitimsiz halkı böyle hurafelere ve akıl 
dışı söylemlere kolayca inanırlardı.

Dört çocuk, hapiste yatan bir koca ve onların bakım ve ihtiyaç-
ları Emine’yi iyice bunaltmıştı. Köyden gelen destek ancak te-
mel gereksinimlerini karşılıyordu. Oysa üst baş, elbise, ayakka-
bı, arada bir çocukların heveslendikleri şeylerin alınması için pa-
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ra gerekiyordu. Parasız hiç bir şey olmuyordu. Evin bin bir türlü 
ihtiyacı çıkıyordu. Salih’in de ayda en az 4-5 lira kadar masrafı o-
luyordu. Bu dar boğazdan çıkmak için Emine bir çare düşündü. 
Fedakârlığı yine kendisi yapacaktı. Kasabaya yeni tayin olan Yoz-
gatlı bir memur kiralık iyi bir ev arıyormuş. Bu haber Emine’nin 
kulağına kadar gelmişti. “Neden olmasındı? Kendisi ahırın bir 
köşesine yerleşir, evi de kiraya verirlerdi.” Bu fikrini Salih’e açtı. 
Onun hapisten çıkması için daha bir buçuk yıl vardı. “Nasıl olsa 
sen yoksun. Biz çocuklarla orada idare ederiz. Yeter ki bu sıkın-
tılardan bir an önce kurtulalım” diye kocasını ikna etmişti. Salih 
bu fikri önce tepkiyle karşılamış ama sonunda kabul etmek zo-
runda kalmıştı. Öyle ya, derdi çeken ve çaresizliği yaşayan Emine 
idi. Şu geçen dört buçuk yıl içinde ne sıkıntılar yaşamıştı? Bunu 
ancak çeken bilirdi. O gün hemen ev arayan Yozgatlı memur Fu-
at Efendi’ye haber ulaştırılmıştı. Öğleden sonra evi görmeye ge-
len memur evi çok beğenmiş ve kiraya tutacağını söylemişti. Bu 
arada Salih’le de tanışmışlardı. Emine durumlarını kısaca izah 
etmiş ve bir hafta içinde evi tümden boşaltabileceğini söylemiş-
ti. Hafta sonu Yozgat’tan karısını getirip, evi ona da gösterece-
ğini belirten Fuat Efendi beş lira kaparo bırakıp ayrılmıştı. Kira 
ücreti olarak aylık on iki liraya anlaşmışlardı. Bu para Emine’yi 
çok rahatlatacaktı.

Salih, Savcı Bey’e durumu açıklayarak, üst üste üç dört gün 
kadar gündüzleri eve çıkma izni aldı. Bu süre içinde ahırın güney 
cephesini, ağaç ve tahta perdelerle ayırdı. Yaklaşık 25-30 metre 
karelik bir alan ortaya çıktı. Bir usta getirip pencereyi genişlet-
ti ve demir taktırdı. İç duvarları sıvattı. Doğu cephesine bir tan-
dır çukuru kazdırdı ve ertesi günü usta ile bacasını örerek tandı-
rı tamamladı. Salih çok güzel baca çıkarırdı. Onun ördüğü baca-
lar hiç tütmezdi. Evlerindeki üç ocağın bacasını da vaktiyle Salih 
yapmıştı. Kapların konacağı bir bucaklık (raf), bir de pencereye 
karşı ve ahır tarafına tahtadan oturma yeri (makat-divan) yapıl-
dı. Böylece Emine’nin bir süre yaşayabileceği zorunlu bir mekân 
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oluşturuldu. Salih bu durumu pek içine sindiremiyordu ama bir 
ölçüde eli mahkûmdu ve karısının daha gerçekçi olduğunu göre-
rek ona hak veriyordu. Ahırın tek bir kapısı olduğu için hayvan-
lar da oradan giriyorlardı. Ancak yeni oluşturulan bölüm sadece 
iğreti bir şekilde tahta perdelerle ayrılmıştı. Üç gün içinde sıva-
nan duvarlar kuruduğu için dördüncü günü kireçle badana edil-
di. Emine tahta perdeleri de badana ettirerek bir ölçüde bit, pire 
gibi haşerelerin önünü almaya çalışmıştı.

Hafta sonu Fuat Efendi, eşi Şaziye hanımı, evi göstermek için 
Sorgun’a getirmişti. Şaziye Hanım da evi çok beğenmişti. Üzeri 
kiremitli güzel bir ev… O yıllarda Sorgun’da kiremitli ev bulmak 
büyük bir şanstı. Ancak Emine’nin yeni kiracılarından bir şartı, 
bir ricası vardı. Ahırda oluşturulan yeni mekânın tüm eşyaları-
nı alması imkânsızdı. Altı odalı bu evin bir odasına kalan eşya-
larını istif edecekler, ancak gerekli olanlarını ahırsekisine taşıya-
caklardı. Bu koşul, Fuat Efendi ve karısı tarafından büyük bir an-
layışla karşılanmıştı ve zaten onların eşyaları da bu kocaman e-
vi dolduramayacaktı.

Emine, Şaziye Hanım’ı çok sevmişti. Onunla iyi bir dostluk 
kurabileceğini ve bu sıkıntılı günlerinde onun iyi bir dert orta-
ğı olabileceğini düşünüyordu. Şaziye Hanım’ın da iki küçük ço-
cuğu vardı. İki kadın çabucak kaynaşmışlar ve o gece Emine, Şa-
ziye hanımları misafir olarak alıkoymuştu. Ertesi günü Yozgat’a 
dönen Şaziye Hanım bir kaç gün içinde taşınabileceklerini be-
lirtmişti. Emine bir taraftan zorunlu eşyaları yeni oturacağı ye-
re taşırken, bir taraftan da arkadaki bir odaya kalan eşyalarını 
düzgünce istif ediyordu, hani ihtiyaç duydukça çabucak bulabil-
sin diye. Bu yerleştirme işinde, Nazife anasına büyük destek o-
luyordu. İki üç gün içinde Emine evi tümüyle boşaltmış ve Fuat 
Efendi’ye teslim etmişti. O da ertesi günü badanacı bir usta ge-
tirerek boşalan tüm odaları badana ettirmişti. Emine ve komşu 
kadınların yardımıyla ev bir güzel temizlenmiş, taşınmaya hazır 
hale getirilmişti. Fuat Efendiler üç gün sonra kiralık evlerine ta-
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şınmışlardı.
Ahırsekisine ancak iki kat yatak, bir kaç minder, çul, kilim, ye-

terli kap kacak, bir küçük sandıkta iç çamaşırı ve çocukların el-
biseleri ile Yusuf’un beşiğini taşıyabilmişti Emine. Diğer eşyala-
rı ihtiyaç duydukça kiradaki evden gelip alıyor, işini görünce geri 
getirip yerine koyuyordu. Tandırın üzerine ekmek sacını ters çe-
virip koyduğunda orasını ocak gibi kullanıyor ve yemeğini orada 
pişiriyordu. Akşam olunca yatakları yere seriyorlar; birinde kız-
lar, birinde de Emine ile Remzi birlikte yatıyordu. Böylece Emine 
yeni mekânına yavaş yavaş alışmaya çalışıyor, her geçen gün ora-
sını biraz daha yaşanır duruma getiriyordu. Yaz olduğu için ahır 
zaten çoğu kez boş kalıyor, inekle danasını akşamdan akşama i-
çeriye bağlıyordu. Koyun ve keçiler, yaz boyu çobana katıldığın-
dan, geceleri hep mer’ada kalıyorlar, ancak öğle vakti sağılmak i-
çin evlere dağıtılıyorlardı. O nedenle Emine şimdilik ahırdan ya-
na bir sıkıntı çekmiyordu.

Geçen yıl hamile olduğu için köye gidemeyen Emine, bu se-
ne harmanlar kalkarken baba evine gitmeye hazırlanıyordu. Kö-
yünü ve babasını iyice özlemişti. Nasıl olsa, Sorgun’daki eve ki-
racılar gelmişti ve Salih de haftada bir eve uğrayabiliyordu. Ge-
nellikle Halitlerde kalan Mevlüde kadın, gerektiğinde hayvanlara 
ve bahçeye göz kulak olacaktı. Emine, bu güvenceyi sağladıktan 
sonra “Gelip beni götürsünler” diye köye haber gönderdi. Erte-
si hafta Hasan kağnı ile Sorgun’a geldi. Pazara bir kaç çuval ye-
ni mahsulden buğday getirmişti. Hem buğdayı satacak hem de 
dönüşte Emineleri götürecekti. Dayılarının gelişine çocuklar çok 
sevinmişti. Hasan onlara iki sepet dolusu üzüm, armut, elma, e-
rik gibi meyvelerden da getirmişti. İki gece Sorgun’da kalan Ha-
san, Cuma sabahı Emine’yi ve çocukları kağnıya bindirerek kö-
ye götürdü. Bu kağnı yolculuğu çocuklara çok eğlenceli geliyor-
du. Artık Yusuf da bir yaşına basmış, iyiden ablalarının masko-
tu olmuştu. Köye vardıklarında Emine babasının hayli çöktüğü-
nü fark etti ve içinden müthiş bir acıma duygusu geçti. Anası-
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nın ölümünü görememişti, acaba babasını da mı göremeyecekti? 
Bu duygular içerisinde babasına sarıldı, elini öptü ve birkaç dam-
la gözyaşı döktü. Çocuklar henüz bu gözyaşlarına bir anlam ve-
remiyorlardı. Gurbetlik kötü idi. O an içinden kızlarını asla gur-
bete vermemeye ahdetti. Ahmet Ağa’nın gözleri pek iyi göremi-
yordu ama kızının kokusunu ve torunlarının cıvıltısını yüreğin-
de hissetmişti.

Emine Gedikhasanlı’da yaklaşık bir ay kadar kalmıştı. Bu süre 
içerisinde bağlar kaynatıldı, bulgurlar hazırlandı. Emine için iki 
çuval un öğütüldü. Şakir Efendi de Emine’ye bir seklem (küçük 
çuval) buğday göndermişti. Kış için gerekli temel gıdalardan i-
yi bir denk yapıldı ve kağnıya yüklendi. Bu kez Emineleri Ali’nin 
götürmesi kararlaştırıldı. Emine son iki üç gündür, köyde ne ka-
dar akrabası ve arkadaşı varsa hepsiyle vedalaştı. Kolay değildi, 
dört çocukla her yıl köye gelemiyordu. Bu arada büyük âlim Şa-
kir Efendi’yi de ziyaret edip hayır duasını aldı ve hediyesi için te-
şekkür etti. Şakir Efendi, gözleri pek görmese de, Emine’yi ya-
nına oturttu ve ona, “Emine kızım, çok yaşlandım, belki bu son 
görüşmemiz olur. Allah işini rast getirsin. Allah’a sığın ve sabır-
lı ol. Sabrın sonu daima selamettir kızım” diye, öğütler vermişti. 
Gerçekten de Emine’nin Şakir Efendi’yi bu son görüşü olmuştu. 
Bir yıl sonra büyük âlim vefat edecekti.

Daha kasımın ortasında kış çok şiddetli başlamıştı. Allah-
tan, Emine beş gün önce Sorgun’a dönmüştü. Her taraf diz bo-
yu kar olmuş, değirmen arkının suları donmuştu. Emine köy-
deyken, Salih hayvanlara kış boyu yetecek saman ve yemleri sa-
manlığa doldurmuştu. Zaten on beş on altı kadar davar ve bir i-
nekle danası kalmıştı. Üç hafta önce başlayan koç katımı nede-
niyle artık sürüler gece mer’ada yatmıyor, akşamları evlere dağı-
tılıyordu. Davarların ahıra doldurulmasıyla, ahırsekisinde yaşa-
yan Emine’nin çocukları, başlangıçta biraz tedirgin olmuşlarsa 
da, giderek bu duruma alışmışlardı. Özellikle keçiler bu yeni sa-
kinleri merakla seyrediyorlar, tahta aralarından sık sık burunla-
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rını uzatıyorlardı. Bu durum henüz dört buçuk yaşındaki Rem-
zi için iyi bir eğlence oluyordu. Keçilerin ağzına ekmek ve çörek 
veriyor, bütün gün onlarla oyalanıyordu.

Dışarısı yoğun kar ve çok soğuk olmasına rağmen ahırın içi ol-
dukça ılıman idi. O nedenle Emine soba kurma gereği bile duy-
mamıştı, sadece ocakla ısınıyorlardı. Ocakta genellikle tezek ya-
nardı. Tezekleri Emine yazdan hazırlayıp kuytu bir köşeye istif 
etmişti. Ayrıca yeterince çalı çırpı da biriktirmişti. Halkın kara 
yapı dediği kerpiç ev ya da ahırlar, ısı yalıtımı bakımından mü-
kemmeldi. Yazın serin, kışın da sıcak olurdu. Emine’nin taşın-
dığı ahır evi de aynı durumdaydı. Duvarları “anaduvar” denilen 
çift sıra kerpiçle örülü, damı da yine en az 20-25 cm kalınlığın-
da “pişirik” denilen toprakla kaplatılmıştı. Bu damların üzerleri, 
yoğun yağmurlarda akmaması için, 3-5 cm kalınlığında özel kil-
li toprakla örtülür, loğ taşı (silindirik ağır bir taş) ile de pekişti-
rilirdi. Bu toprak suyu altına pek geçirmezdi. Kar yeni yağdığın-
da ilk iş damın üzerindeki karları sıyırıp temizlemek olurdu. E-
ğer bu yapılmazsa, alttan vuran sıcaklık karları yavaş yavaş eri-
tir ve damların akmasına yol açardı. Yağmur suları aksın diye da-
mın eğimine göre bir kaç noktadan “çörten” denilen oluklar bı-
rakılırdı.

Damın karını kürümek genellikle Nazife’nin işi idi. Tekmile 
de süpürge ile kalıntıları uzaklaştırırdı. Güneş açtığında damlar 
kısa sürede kurur ve çocuklar üzerinde oyun oynarlardı. Zira kar, 
bir kez yağdı mı aylarca kalkmaz, insanlar toprak yüzüne hasret 
kalırlardı. O nedenle çocuklar, yeni kar yağmadığı sürece, dam-
ların üzerini oyun alanı olarak kullanırlardı. Havanın güneşli ol-
duğu günlerde Tekmile, Remzi’yi ve kiracıların çocuklarını ala-
rak dam başına çıkarır, orada evcilik oynarlardı. Bu oyunlara ba-
zen Halit’in kızı Zeynep de katılırdı.

Kış boyu, her öğle vakti hayvanlar bir süre avluya çıkarılır, ku-
yudan su çekilerek su içmeleri sağlanır, biraz da temiz hava alır-
lardı. Havanın açık olduğu günlerde, bu süre daha da uzatılır ve 
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sonra tekrar içeri alınırlardı. Bu arada altları temizlenir, musul-
larındaki (yemlik) kaba yem artıkları toplanır, yetecek kadar sa-
man ve üzerlerine birazcık arpa dökülürdü. Hazır hayvanlar dı-
şarıda iken ahırın giriş kapısı ve ahırsekisinin penceresi de açı-
larak içerisi havalandırılırdı. Bu işleri her zaman Emine ve Na-
zife birlikte yaparlardı. İneğin yattığı yer günde en az üç kez te-
mizlenir, davarlarınki ise gündüz dışarı çıkarıldıklarında bir kez 
süpürülürdü. Ahırın orta direğinin yanında biriktirilen gübre-
ler, yine günde bir kez öğle vakti, bokluk (gübrelik) denilen av-
ludaki çukur bir yere dökülürdü. Emine’nin sekiz on kadar ta-
vuğu ve bir de horozu vardı. Ahır açılıp hayvanlar dışarı çıkarıl-
dığında tavuklar da birlikte çıkar ve doğru gübreliğin üzerine ü-
şüşürlerdi. Her taraf karla kaplı olduğu için tavukların üzerinde 
durabilecekleri tek yer, bu gübrelik olurdu. Burada çırpınırlar, e-
şelenirler ve onlar da açık havada olmanın tadını çıkarmaya çalı-
şırlardı. Ahırın bir köşesinde, tavuklar için tünek ve bir kaç tane 
de folluk vardı. Kış boyu Emine, günde en az iki üç yumurta el-
de ederdi. Bununla hem çocukların gereksinimi karşılanır, hem 
de bir miktar satılarak beş on kuruş gelir sağlanırdı. Çocukları-
na babalarının yokluğunu hissettirmemek ve muhannete muh-
taç olmamak için Emine sabahtan akşama dek durmaksızın çalı-
şır ve yokluklardan imkân yaratmaya gayret ederdi. Evden aldığı 
kiraları çok ölçülü harcar, hatta büyük bir kısmını tasarruf eder-
di. Kendi hesabına göre, Salih’in hapisten çıkmasına daha sekiz 
dokuz ay vardı. O zamana dek biraz daha tasarruf sağlayabilir-
di. Bütün amacı sütü çok yağlı olan bir sağmal mandaya sahip o-
labilmekti. Hem kış boyu manda yoğurduna çok talep oluyordu. 
Kocası hapisten çıkınca bu arzusunu gerçekleştirmek istiyordu.



Rauf  Yücel│99

Salih’in Hapisten Çıkışı ve Benim Dünyaya Gelişim

ARTIK yavaş yavaş bahar gelmiş, karlar erimeye başlamıştı. 
Tepelerin güney yamaçları sarı çiğdem çiçekleriyle dolmuştu. On 
beş yaşına basan Salim, bir pazar günü, mahallenin çocuklarını 
alarak çiğdem toplamaya götürmüştü. İlkokulu bitirdikten son-
ra babası onu terzilik öğrenmek için çırak vermişti. Artık ilik ya-
pabiliyor ve dikiş makinesini kullanabiliyordu. Boyu bayağı uza-
mış, gösterişli ve yakışıklı bir delikanlı adayı olmuştu. Mevlü-
de kadın artık hep Halitlerde kaldığı için Salim’i Kadriye’ye faz-
la ezdirmiyordu. Salim’in uyurken ortaya çıkan rahatsızlığı hâlâ 
devam ediyor, ancak babaannesi ortaya hiç laf düşürmeden ona 
her türlü desteği sağlıyordu. Bir taraftan da kendi kendine “Ne 
olacak bu yavrunun hali. Allah’ım sen onu bu dertten kurtar! Ya-
rın ben ölürsem onun derdini kim çekecek?” diye kahırlanıyor ve 
Tanrı’ya dua ediyordu. Gerçekten de Salim’deki bu sıkıntı daha 
uzun yıllar devam edecekti.

Bu günlerde Kadriye yine hamileydi. Bir ay sonra bir erkek ço-
cuğu daha dünyaya getirdi. Bebeğin adını dedesinin adına izafe-
ten Kerim koydular. Kerim’le Yusuf’un arasında, yaklaşık bir bu-
çuk yaş fark vardı. Zaman zaman Emine, Kadriye ve Halit’le gö-
rüşürdü ama aralarında belli bir mesafe ve soğukluk hep devam 
ediyordu. Birazcık yumuşasa, biliyordu ki Halit ona ciddi baskı 
ve tahakküm uygulayacaktı. Bunu çok denemişti. O nedenle on-
lara karşı daima temkinli davranır, hiç açık vermemeye çalışır-
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dı. Bu durumu gayet iyi farkeden Halit, Emine’nin bu ödünsüz 
durumuna içerler ve fırsat buldukça onu paylardı. Artık Emine, 
Halit’in bu tavrını kanıksamıştı. Çareyi mümkün olduğunca on-
lardan uzak durmakta bulmuştu.

Nisanın ilk haftası, Salih eve geldiğinde, Emine’ye müjde-
yi verdi. Bir hafta sonra tamamen tahliye olacaktı. Savcı Bey, 
Salih’in iyi halinden dolayı altı ay önce hapisten çıkmasını sağ-
lamıştı. Bu onlar için müthiş bir haberdi. Evin içinde adeta bay-
ram havası yaşandı. Bu haberi kısa sürede herkes duydu. Özel-
likle Mevlüde kadın oğlunun hapisten çıkacağına çok sevinmişti. 
“Keşke babası da bugünü görebilseydi” diye düşündü. Kolay de-
ğil, Salih beş buçuk yıldan beri hapis yatıyordu. Çocukları ve ka-
rısı onun yokluğuna büyük bir metanetle dayanmışlar ve çok şü-
kür bugüne ulaşmışlardı.

Ertesi hafta Halit’le Asım, hapishaneye giderek, Salih’i ve eş-
yalarını eve getirdiler. Ev gözaydına gelenlerle doldu taştı. Ak-
şam da Fuat Efendiler gözaydına geldiler. Fuat Efendi bir ara, 
“Salih Efendi, hapisten çıktığınıza göre, belki evinize geri taşın-
mayı düşünebilirsiniz. Lütfen çekinmeden söyleyin. Biz hemen 
yeni bir ev arar, evinizi boşaltabiliriz” dedi. Bunun üzerine Salih 
“Yook! Öyle şey olur mu? Biz sizden çok memnunuz. Ayrıca si-
ze çok alıştık. Hem daha ne yapacağım, ne iş tutacağım, o bile 
belli değil” dedi. “Başımızın üstünde yeriniz var, istediğiniz ka-
dar burada oturabilirsiniz. Biz nasıl olsa ahırsekisine alıştık, ba-
şımızın çaresine bakarız” diye Salih’i tamamladı Emine de. Ger-
çekten bu kiraya büyük gereksinimleri vardı. Salih daha bu gün 
tahliye olmuştu. Ne iş yapacaktı, evi nasıl geçindirecekti? Henüz 
hiç bir şey belli değildi. Çiftçilik yapmayı pek düşünmezdi. Bu i-
şe hem yatkın değildi, hem de gönlü istemezdi. Bakalım, gelecek 
günler ne getirecek diye işi zamana bırakma taraftarıydı. İlk gün-
lerde Salih, bir taraftan yeni durumuna uyum sağlamaya çalışı-
yor, diğer taraftan da ne yapıp edeceğini tasarlıyordu. Artık dev-
let kapısında çalışma şansı iyiden iyiye kapanmıştı. Ağır hapis 
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yatan birisinin kamuda yeniden görev alması olanaklı değildi. Ya 
çiftçilik ya da serbest iş yapacaktı. El becerisine dayanan bir us-
talık işi bilmiyordu. Bu yaştan sonra da artık öğrenemezdi. Tek 
yapabileceği iş, yarım yamalak da olsa, çiftçilik ve hayvancılıktı.

O günlerde kayınbiraderleri Salih’in ziyaretine gelmişlerdi. 
Salih’in ne yapacağı konusu tartışılırken, Emine’nin de öneri-
siyle, Gedikhasanlı köyünde, Hasan ve Ali’ye yardım edebilece-
ği, bir kaç ekin tarlasının onun adına ektirilebileceği, bunun i-
çin ırgatlık ve harman zamanı bir iki ay köyde kalması gerek-
tiği konusunda görüş birliğine varılmıştı. Zaten yıllardan beri 
Emine’nin bütün ihtiyacını kardeşleri karşılamıyor muydu? Hiç 
olmazsa şimdi, Salih de kendilerine destek olur, işleri daha ko-
lay toparlayıverirlerdi. Bu fikir çok benimsenmiş ve Salih’in de 
aklına yatmıştı.

Sorgun’a iyiden bahar gelmiş, artık bahçe ve bostanların e-
kilmesine başlanmıştı. Salih hapisten çıkalı, nerdeyse dört haf-
ta kadar olmuştu. Çocuklar babalarının her zaman yanlarında ol-
masından çok mutluydular. Başlangıçta babasına pek alışamayan 
Yusuf şimdi artık onun kucağından inmek istemiyordu. Salih de 
ona, her çarşıya gittiğinde, şeker getiriyordu. Remzi de babasıy-
la oynamayı çok seviyordu. Remzi artık altı yaşının içindeydi.

Evdeki koyun ve keçilerin hepsi de yavrulamıştı. Kuzularla 
birlikte sayı yirmiyi çoktan aşmıştı. Kışa doğru erkek toklular sa-
tıldığında ellerine yüklüce para geçecekti. Emine’nin amacı, son-
baharda, sağılan bir camız (manda) almaktı. Bu arzusunu Salih’e 
daha önce de açmıştı. Kiradan bir miktar para biriktirmişti. Şim-
di köyden gelen bir haber o paranın büyük bölümünü götürece-
ğe benziyordu. Gedikhasanlı’da acilen bir bağ satılıyormuş. Kar-
deşleri bu bağı Emineler için almayı düşünmüşler. Zaten onlar i-
çin ekin de ektiklerine göre, “Hemen hemen tüm temel ihtiyaç-
ları böylece karşılanır” demişler. Bu fikri Emine hemen benim-
semiş ve Salih’i de iknaya çalışmıştı. Zira yıllardan beri Halit, ba-
badan kalan bağla ilgileniyor; “Bağı ben görüyorum” diye Emi-
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nelere zırnık koklatmıyordu. Emine bağ konusunda pek dertliy-
di. Bir salkım üzüm için çocuklarının el kapısına gitmesini içine 
sindiremiyordu. Halit’den asla üzüm istemezdi. Arada bir Mev-
lüde kadın torunlarına kaçamak yoldan üzüm getirir, onu bile 
Kadriye mesele yapardı. O bakımdan camız alımını erteleyip ba-
ğın alımına öncelik vermişlerdi.

Ertesi hafta Yusuf’u da yanlarına alıp Emine ile Salih köye git-
mişlerdi. Ahmet Ağa damadını tekrar gördüğüne çok sevinmişti. 
Bir hayli yaşlanmıştı, artık gözleri de iyi görmüyor ve evden dışa-
rı pek çıkamıyordu. Emine kardeşleri ve yeğenleri için küçük he-
diyeler almıştı. Onlar dağıtıldı ve akşam yemeğinden sonra ko-
yu bir sohbet başladı. Bağı satılacak adama da  “Yarın sabah ba-
ğa gidilecek hazır olsun” diye haber salmışlardı. Sabah kahvaltı-
dan sonra hep birlikte bağlara gidilmişti. Gedikhasanlı’nın bağ-
ları, her zaman olduğu gibi yemyeşil, insanın içini açan, tablo gi-
bi bir manzara sergiliyordu. Bu güzellik karşısında Salih’in bir-
den içi ısınmıştı. Önceleri hafif bir tereddüt geçirmişti ama şim-
di olağanüstü güzellikteki bu vadiden bir bağ sahibi olmayı o da 
çok istiyordu. Bağı görmüşler ve beğenmişlerdi. İçinde iki tane 
küpdüşen armut ağacı vardı ve yaklaşık bir dönüm kadardı ba-
ğın büyüklüğü. Yani, yöresel ifadeyle, üç bellik bir bağ idi. Bu-
nun anlamı, üç kişi bir günde belleyip bitirir demekti. Beğendik-
lerini pek belli etmemekle beraber ciddi alıcı olduklarını, taa kal-
kıp Sorgun’dan geldiklerini, pazarlıkta anlaşabilirlerse almak is-
tediklerini söylemişlerdi. Sahibi fiyatına 110 lira istiyordu. Niye-
ti pazarlıktan sonra 100’e bırakmaktı. Ama Hasan’la Emine, çok 
bastırmışlar. Sonunda 92 liraya pazarlık tamamlanmıştı. 12 lira 
pey parası vermiş, önümüzdeki günlerde Sorgun tapu dairesinde 
kalanını ödeyip tapuyu almak üzere anlaşmışlardı. Bağ çok ba-
kımlıydı. Budanmış, bellenmiş, birkaç ay içinde üzümleri devşi-
rilecek hale gelmişti. Bu bağ satın alma işinden Emine çok mut-
lu olmuştu. En azından her yıl, bağ kaynatmak için iki üç hafta 
kadar köyünde olabilecekti. Zaten ekin biçme ve harman zamanı 
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da Salih bir süreliğine köyde bulunacaktı. Böylece babasını, kar-
deşlerini, diğer akraba ve arkadaşlarını daha sık görebilecekti. 
Köyde dört beş gün kalıp döndüler. Zira çocuklar Sorgun’da kal-
mışlardı. Her ne kadar nineleri ve kiracıları Şaziye Hanım “Biz 
çocukları sefil etmeyiz” demişlerse de Emine bir an önce evinde 
olmak istemişti. Ayrıca inek ve davarların bakımı yaşlı babaan-
ne için zor gelebilirdi. Gerçi on üç yaşına basan Nazife evin pek 
çok işini çekip çeviriyorsa da, ne de olsa anasının gözünde hâlâ 
çocuktu.

Köyden bağ alındığı haberine, en çok çocuklar sevinmişti. Ar-
tık bundan böyle her yaz, köye bağlarını beklemeye gideceklerdi. 
Bu köyde, bağ bekleme âdeti köklü bir gelenekti. Hele de gençle-
rin Kanak Çayı’nda çimip balık tutma çabaları görülmeye değer 
bir eğlence olurdu. Bu eğlencelerin tadını zamanla en çok Rem-
zi çıkaracaktı.

Irgatlık zamanı (ekin biçme dönemi) Salih’i köye çağırmışlar-
dı. Kabakçı Ahmet Ağa’nın çocukları köyde en çok ekin eken ki-
şilerdi. Üç çift öküz koşarlar, ekinlik tarafında yaklaşık üç yüz 
dönüm kadar bir araziyi işlerlerdi. Bir o kadar arazi de, köyün 
başka bir tarafında herklik (nadas) olarak bırakılırdı. Çift sürme, 
ırgatlık ve harman zamanı, mutlaka kendilerine bir azap (yar-
dımcı) tutarlardı. Saadettin evini ve işini ayırdığı için iki kar-
deş bu kadar arazinin üstesinden gelemezlerdi. Bu dönem, Sa-
lih kendilerine destek çıkacak diye seviniyorlardı. Ama yine de 
ırgatlık başlarken azaplarına haber göndermişlerdi. Azapları Os-
man yakın köyden kimsesiz, fakir bir adamdı. Yaklaşık otuz yaş-
larında, çalışkan birisi idi. Zaten iyi çalıştığı için son 4-5 yıldan 
beri hep Osman’ı çağırırlardı. Ayrılırken bol bol emeğinin kar-
şılığını verirler, o da Ahmet Ağa’lara hayır duasını esirgemezdi. 
Osman evli ve iki çocuk babasıydı.

Irgatlık başlayalı iki gün olmuştu. Sabah ezanı kalkılıyor, gü-
neş doğmadan tarlaya varılıyordu. Temmuz ayının son günleri, 
gündüzün sıcak iyi bastırıyordu. Ancak Hasan ve Ali, bu sıcağa 
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hiç aldırış etmeden, çok yoğun çalışıyorlardı. Osman da pek on-
lardan geri kalmıyordu. Salih’e deste yapma işi düşmüştü. Ara-
da bir ekin de biçiyor, ancak çabuk yoruluyordu. Zaten kayınbi-
raderleri şehirli diye Salih’e pek yüklenmek istemiyorlardı. “Sen 
yoruldukça git dinlen, bize su getir, öğleyin sofrayı hazırla” diye-
rek onu kolluyorlardı. Kayınbiraderlerindeki bu tükenmez enerji 
ve bu yorulmak bilmez kuvvet karşısında, Salih’in onlarla aşık a-
tacak hali yoktu. O da zaten bu durumu peşinen kabulleniyor ve 
onlardaki bu yoğun çabaya hayranlık duyuyordu.

Köyde ırgatlık işi hızlı başlamıştı ve yoğun bir şekilde devam 
ediyordu. Salih’in deste yapmak, yığın yığmak, toplanan deste-
lerin yerini tırmıklamak, çalışanlara su götürmek gibi daha hafif 
görevleri vardı. Güneş batarken işe son veriyorlar ve hep birlikte 
köye dönüyorlardı. Böylece üç hafta kadar süren ekin biçme dö-
nemi bitmiş, artık yığınların harman yerine taşınması ve döven-
le ezilmesi işi başlamıştı. Salih’le birlikte dört kişi, gün boyu üç 
tane kağnıyı sap yüklemek ve harman yerine taşımak üzere, özel 
olarak hazırlamışlardı. Bunlara “Sap kağnısı” denirdi ve her biri 
bir yığını içine alabilecek genişlikte olurdu. Kağnının ön ve arka 
köplerine (kağnının yanlarından dışarı uzanan kalaslar. Tekerlek-
ler bu kalasların arasında hareket ederler) 60 cm kadar yüksekli-
ğinde, çatal ağaçtan birer dikme çakılır, bir tane de en öne, kağ-
nının oku üzerine çakılırdı. Sonra uçları ok üzerindeki dikme-
de birleşecek biçimde, iki adet cerek (dört beş metre boyunda a-
ğaç dikme) bu çatal dikmelerin üzerine oturtularak sıkıca bağla-
nırdı. Üçüncü bir cerek de kağnının arka bölümünü tamamlaya-
cak biçimde arka köpler üzerindeki çatallar arasına uzatılıp sıkı-
ca bağlanırdı. Üstten görünüşü tam bir ikizkenar üçgeni andırır-
dı. Daha sonra kağnının ana gövdesi ile bu cerekler arasından in-
ce bir sicim birer karış ara ile dolandırılır, böylece kağnının iç oy-
lumu genişletilerek daha fazla sap taşıması sağlanırdı. Harman 
zamanı, Orta Anadolu’nun tüm köylerinde, bu sap kağnılarına 
rastlamak olağan bir durumdu.
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Köylüler hemen hemen aynı dönemde ırgatlığı bitirir ve har-
man yerine sap çekmeye başlarlardı. Yine sabahın erken saatle-
rinde yollara düşen onlarca kağnı, yükünü doldurduktan sonra 
harman yerine doğru ağır ağır yol alırdı. Kağnının tekerleğinden 
çıkan gıcırtı kilometrelerce öteden duyulur ve onu süren çiftçi-
lere özel bir keyif verirdi. Kağnıları iyi gıcırdasın diye tekerle-
rin mazısına (dingil) mangal kömürü sürerlerdi. Kağnı gıcırtısı-
nı hiç duymamış bir yabancı ya da şehirli, bu garip ses karşısın-
da paniğe kapılırdı. Yük ne kadar ağır ve tekerlekler yola ne ka-
dar gömülürse, gıcırtı da o kadar güçlü ve derinden çıkardı. Bü-
tün gün, köylerin çevresinde, bu kağnı gıcırtıları yankılanırdı.

Harman yerine taşınan saplar, iki üç metre boyunda ve geniş 
bilezikler şeklinde oraya istif edilirdi. Tarlalardaki tüm yığınlar 
çekilip bitirildikten sonra artık döven sürme dönemi başlardı. 
Her kasabada ya da büyük köylerde dövenci ustaları bulunurdu. 
Döven, yaklaşık kırk kırk beş cm eninde iki kalın tahtanın yan 
yana birleştirilmesiyle yapılan yüz yetmiş yüz seksen cm boyun-
da, tahtadan bir tabakadır. Bu tabakanın otuz kırk cm.lik ön bö-
lümü, yukarı doğru eğmeçlidir. Bu eğmeçli bölüm hariç, dövenin 
alt yüzünün tamamına, bir kaç cm. aralıklarla keskin çakmak taşı 
parçacıkları çakılır. Yüzlercesi çakılan bu keskin kenarlı çakmak 
taşları, sapların öğütülerek saman halini almasını sağlar.

Kabakçı Ahmet Ağa’nın çocukları, üç çift öküzle döven sür-
meye başlamışlardı. Harman yerine, daire biçiminde yayılan sap-
lar iki ayrı yerde sürülüyordu. Büyük olan kısmında iki çift, kü-
çüğünde bir çift öküz dövene koşulmuştu. Döven sürmek, çiftçi-
ler için, en usanç verici işlerin başında gelirdi. Sabahtan akşama 
dek hiç durmadan dön babam dön! Bu tek düze yapılan iş, bü-
yüklere çok can sıkıcı geldiği için genelde gençlere ve çocuklara 
döven sürdürürlerdi. Ya da mevcut çalışanlar arasında münavebe  
ile dövene binilirdi. Bu iş, öküzleri de çok yorardı. Zavallı hay-
vanlar, fırsatını buldukça soluklanmak ister, ancak sürücü biraz 
gayretkeş ise ucu nodullu (batıcı sivri metal) uzun övendirenin 
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baldırlarına batırılışı ile yeniden canlanırlardı. Bazen içlerinden 
kurnazları da çıkar, sık sık dışkılama vaziyeti alarak az miktar-
da dışkı çıkarır, ama otuz kırk saniye olsun, duraklama fırsatını 
yakalamış olurdu. Zira öküz o vaziyeti alınca, sürücü hemen dö-
veni durdurur, dışkı saplara karışmasın diye “Boklağa” denilen 
tahta ya da tenekeden bir kabı öküzün kıçına tutardı. Döven sü-
rülürken öküzlere yem yemesi konusunda hiç bir sınırlama geti-
rilmez, onlar da sürdükleri başaklı saplardan istedikleri kadar yi-
yebilirler ve doğal olarak da sık sık dışkılama ihtiyacı duyarlar-
dı. O nedenle döven süren öküzlerin dışkılarında sindirilmemiş, 
çok fazla tahıl tanelerine rastlanırdı.

Bu yörenin köylerinde genellikle “Sarıbursa” denilen sert buğ-
day ekilirdi. Bir de “Sivas buğdayı”  denilen yumuşak buğday 
vardı. Sivas buğdayını bu yörenin halkı pek tutmazdı. Onu daha 
çok satmak için ekerlerdi. Sarıbursanın hem ekmeği daha özlü, 
hem bulgur ve yarması daha lezzetli olurdu. O nedenle harman-
da, bu iki tür buğdayın sapları birbirine karıştırılmaz, harman 
yerinde ayrı ayrı sürülürdü. Tabi arpa yığınları da ayrı sürülürdü. 
Çavdar ve yulaf pek yaygın olarak ekilmezdi. Ekilse bile hayvan 
yemi olarak değerlendirilirdi. O yıllarda bu havalide en çok buğ-
day ve arpa ekilirdi.

Kol gücüne dayanmadığı için döven sürme tam Salih’e göre 
bir işti. O da seve seve bu işi yapıyordu. Hapiste sigara içmeye 
de alıştığı için arada bir tabakasından çıkarıp tütününü sarar, dö-
venin üzerinde keyifle sigarasını tüttürürdü. Salih’in dışında bu 
evde sigara içen yoktu.

Kaba saplar ezildikçe arada bir dirgenle (metal ya da ağaçtan 
tarım aracı) onları ters yüz etmek gerekirdi. Bu işe “Harman ak-
tarma” denirdi. Sapların iyice ezilip saman halini almasına ka-
dar döven sürme işine devam edilirdi. Sonra malama (iyice ezil-
miş tahıl tanesi ve saman karışımı) sıyırgı ve yabaltı (büyük ya-
ba)  ile orta yere toplanır, koni biçimli bir öbek oluşturulurdu. 
Bunun çevresine yeniden aynı tür saptan serilerek döven sürme 
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işine devam edilirdi. Serili bu kaba sapların iyice ezilip malama 
haline gelmesi, iki üç günde ancak tamamlanabilirdi. Kuru ve sı-
cak ortam sapların ezilmesinde olumlu etki yapardı. O nedenle 
sabah çiğ kalkıncaya kadar döven sürme işine başlanmazdı. Kimi 
çiftçiler, bu erken saatlerde, tarladan sap getirme işiyle uğraşırdı.

Salihlerin döven sürme işi üç haftada ancak tamamlanabilmiş-
ti. Şimdi sıra harman savurmaya gelmişti. Rüzgâr çıktıkça, eli-
ne yabayı alan yığılı malama öbeklerini savurmaya başlamıştı. 
Bu iş tamamen rüzgâra bağlı idi. Allah’tan, eylülün ortalarına 
doğru düzenli bir rüzgâr eser ve çiftçiler de harmanlarını savu-
rurlardı. Samanla karışık tahıl taneleri ancak bu yöntemle orta-
ya çıkardı. Yığılı öbekten bir miktar malama yabayla alınıp ha-
vaya savrulunca; hafif olan saman rüzgârın etkisiyle üç beş met-
re öteye, ağır tahıl taneleri de daha yakına düşerdi. Çiftçiler sa-
vurma işini rüzgârın hızına göre ayarlarlardı. Böylece harman sa-
vurma işi günlerce sürer, ancak ekim ayının başlarında harman-
dan kalkılırdı.

Salih harmanın sonunu beklememiş, döven sürme işi bitince 
Sorgun’a dönmüştü. Zira iki hafta kadar sonra bağ kaynatmak i-
çin Emine’yi köye gönderecekti. Zaten Nazife ve Remzi de bağ 
beklemek işiyle üç haftadan beri köyde bulunuyorlardı. Bu sene 
ilk kez kendi bağlarını bekliyorlardı. Bağ beklemek Nazife’ye çok 
eğlenceli gelmişti. Her sabah yengeleri ve diğer akraba kızları ve 
çocuklarıyla eşeklere binip bağlara gitmek çok hoşuna gidiyor-
du. Remzi’yi de eşeğin terkisine bindirirlerdi. Bütün gün bağlar-
da keyifle eğlenilir, akşam gelirken birer sepet üzümle dönülür-
dü. Bu üzümler harmanda çalışan erkekler için iyi bir enerji kay-
nağını oluştururdu. Emine köye geldiğinde Nazife, babasının ya-
nına Sorgun’a dönecekti. Öyle planlamışlardı.

Harmandan kalkılınca Ali kağnıya beş çuval buğday doldur-
muş, Nazife’yi de alarak Sorgun’a getirmişti. Getirdiği buğday 
100 şinik (tahıl ölçü kabı, yaklaşık 8 kilogram) kadar vardı. Bu 
miktar Eminelerin en az bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. 
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Dönüşte Ali; Emine, Tekmile ve Yusuf’u da alarak köye götür-
müştü. Yusuf iki yaşını bitirmek üzereydi. Emine köyde bağını 
kaynatacak; bulgur, yarma, erişte gibi kışlık yiyeceklerini hazır-
layacak ve her şeyden önemlisi, bir süre babasının yanında kala-
rak ona hizmet edecekti. Artık Ahmet Ağa iyice yaşlanmıştı ve 
gözlerine perde inmişti.

Emine köye geldiğinde, Şakir Efendi’nin vefat ettiğini öğren-
miş ve hocasının mezarını ziyarete gitmişti. Şakir Efendi ona ne 
çok nasihat etmiş, onu ne çok yönlendirmişti. Şimdi bunlar tek 
tek gözünün önüne geliyor ve ona bütün kalbiyle ve yüreğinin 
derinliklerinden bir Fatiha okuyordu. Daha sonra anasının me-
zarını da ziyaret etmiş, okuduğu dualara gözyaşları karışmıştı. 
Sorgun’a gelin gideli on beş yıl kadar olmuş ancak köyüne olan 
özlem ve tutkusu hiç eksilmemişti. Kardeşleri ve onların hanım-
ları Emine’yi çok sevip sayarlar ve onu adeta el üstünde tutarlar-
dı. Sadece onlar değil, bütün yakın ve uzak akrabaları, hatta tüm 
Gedikhasanlı köyü Emine ve Salih’e karşı sıcak bir ilgi ve dostluk 
gösterirdi. Onlar da köylüleri, Sorgun’a geldiğinde, aynı muhab-
betle karşılık verirlerdi. Pazarda ya da resmi dairelerde işi olan-
lar enişte diye önce Salih’i bulurlar, Salih de onlara elinden gel-
diğince yardımcı olurdu. Bu karşılıklı sevgi ve sıcak ilgi yıllar yı-
lı hep sürüp gidecekti...

Emine köyde iken Salih, Sorgun’da kızı Nazife ile kalıyordu. 
Arada bir Mevlüde kadın gelir, onlara yemek pişirirdi. Bazen da 
Fuat Efendi, Salih ve Nazife’yi akşam yemeğine çağırırdı. Yemek-
ten sonra Salih ve Fuat Efendi arasında genellikle memleket me-
seleleri, özellikle de Hatay konusu tartışılırdı. Fuat Efendi gün-
düz dairede yapılan konuşma ve yorumları dinler, akşam onla-
rı Salih’le paylaşırdı. 1937 yılının sonbaharında, Almanya’daki 
Hitler rejimi, yavaş yavaş hudutlarını genişletme, komşu ülke-
lerde baskı ve huzursuzluk yaratma gayreti içine girmişti. Bu du-
rumdan İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler işkillenmişler 
ve karşı önlemler almaya başlamışlardı. Ne varki, dünyanın dört 
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bucağında sömürgeleri bulunan bu emperyalist devletler, sorun-
lu bölgelerdeki meseleleri bir an önce çözmek ve kendi dertle-
riyle daha yoğun uğraşmak zorunda kalmışlardı. İşte dünyadaki 
bu karışık durum karşısında, Türkiye Cumhuriyeti de Hatay me-
selesini lehimize çevirme gayreti içine girmişti. Cumhurbaşka-
nı Atatürk’ün bizzat yürüttüğü ince diplomasi yavaş yavaş mey-
velerini vermek üzereydi. Bütün bu bilgiler Fuat Efendi tarafın-
dan Salih’e aktarılır ve bir gün Hatay’ın mutlaka bizim olacağı i-
nancı paylaşılırdı.

Ekimin son günleri Emine Sorgun’a döndü. Bağını kaynatmış, 
üç çanak pekmez, bir çanak dolusu ekşi pekmez getirmişti. Ay-
rıca bir küçük çuval bulgur, bir torba yarma, birer şinik fasulye, 
nohut ve mercimek de kağnıya yüklenmişti. Ufak tefek daha pek 
çok nevale konmuştu gelin hanımlar tarafından. Bu temel yiye-
cekler Eminelere kış boyu yetecek miktardaydı. Zaten kendisi de 
yazdan peynir, sadeyağı ve çökelek gibi hayvansal besinleri hazır-
layıp istiflemişti. Bu arada Salih bahçeden kışlık soğan ve pata-
tesleri sökmüş, turşulukların toplanmasını Emine’nin gelmesi-
ne bırakmıştı. Daha bostanda sökülecek bir miktar havuç, laha-
na ve şeker pancarı kalmıştı. Bu tür sebzeler, havalar iyice soğu-
yunca, kar düşmesine yakın toplanırdı.

Üç gün kadar önce Sorgun ve çevre köylerinde koç katımı baş-
lamıştı. Bu dönem yaklaşık ekim sonu, kasım başına denk düşer-
di. Böylece kuzuların mart ve nisan gibi bahar aylarında doğma-
ları sağlanmış olurdu. Eminelerin koça gelen 12 kadar koyun ve 
keçileri vardı. Geri kalanı bu yılın kuzu ve oğlağıydı. Onların er-
kek olanları yakında satılacaktı. Aksilik, bu sene inekleri de kısır 
kalmış, kışa doğru sütü iyice azalmıştı. Emine, öteden beri aklı-
na koyduğu sağılan bir manda alma konusunu yeniden gündeme 
getirdi. Kocasına: “Artık sen de burdasın, bu çoluk çocuk kış bo-
yu ağartısız (süt yoğurt anlamında) durur mu? Ne olur, bir sağ-
mal camız alalım. Kışın camız yoğurdu pek iyi olurmuş. Sen ba-
kamasan bile ben bakarım. Hem arada bir yoğurdunu satar, üç 
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beş kuruş cebine harçlık korsun.” diyordu. Zaten daha önceleri 
de konu olmuş, bu düşüncesini Salih’e açıklamıştı. Salih manda 
bakımının daha zor olduğunu düşünüyor, ahır işi görmeyi pek 
sevmediği için biraz ağırdan alıyor ama yine de Emine’ye hak 
veriyordu. Sorgun’da vaktinin büyük çoğunluğunu kahvede ge-
çirdiğinden nakit paraya her zaman ihtiyacı oluyordu. Gün aşı-
rı bir sitil (çingil) yoğurt satmak hiç de yabana atılır bir fikir de-
ğildi. “Olur hanım, bakalım ne kadar paramız var. Önce bir para-
sını hazırlayalım, sonra meydana çıkalım” dedi. Bunun üzerine 
Emine, kiradan otuz beş lira kadar biriktirdiğini, geri kalanının 
da erkek toklularla erkek danayı satarak denkleştirebileceklerini 
söyledi. Perşembe günü Salih hayvanları pazara çıkardı satmak i-
çin. Dört erkek toklu altışar liradan, bir erkek çebiş (altı sekiz ay-
lık oğlak) beş liradan, erkek dana da on iki liradan satıldı. Böyle-
ce Salih’in eline 41 lira geçmişti. Pazarda sağmal manda aramış, 
ancak uygun bir manda bulamamıştı. Bir köylü, ona, kendi köy-
lerinde çok cins, sağmal bir manda olduğunu, sahibinin oğlan e-
vereceği için, satmayı düşündüğünü, eğer isterse gidip bakabi-
leceğini söylemişti.  Köyün adı Gevrek idi. Sorgun’a yaya iki sa-
at uzaklıktaydı. Halil Baba dağının eteğinde, suyu bol, çayırı bol 
bir köydü Gevrek. Mandalar zaten sulak ve çayırlı mer’aları se-
verlerdi. Salih eve gelip durumu Emine’ye anlattığında “Bir git 
gör istersen” demişti Emine. Salih ertesi günü, mevcut parayı 
alıp yola çıkmış ve söylenen adamı bulmuştu. Adam zaten ha-
berliydi. Salih’in gelişine içten içe sevinmiş, “İnşallah pazarlık-
ta uyuşuruz” demişti. Salih mandayı görmüş ve çok beğenmiş-
ti. Dört yaşında bir manda ineği idi ve alnı sakardı. Beş ay önce 
doğurmuştu, erkek bir balağı (malak) vardı. Sahibinin ifadesine 
göre güzel süt veriyordu. Salih “De bakalım Hüseyin Ağa, ne is-
tiyorsun bu camıza?” diye söze girdiğinde adam yüz liradan ağız 
açmış ve mandasının tüm iyi özelliklerini sıralamaya başlamış-
tı. Salih seksen lira önermiş ve sonra sıkı bir pazarlık başlamış-
tı. En nihayet seksen sekiz lirada pazarlık bağlanmıştı. Salih, ge-
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tirdiği yetmiş altı lirayı vermiş ve kalan on iki lirayı da Perşem-
be pazarına geldiğinde ödeyeceğini söylemişti. Zira üç gün son-
ra evin kirasını alacaklardı. Fuat Efendi kirayı hep ayın 10. gü-
nü verirdi. Adam: “Salih Efendi, hayrını gör, bak bu camızdan 
çok memnun kalacaksınız, evimde yetişti, pek cins bir hayvan-
dır” diye mandayı ahırdan çıkarıp Salih’e teslim etmişti. Bu sıra-
da adamın karısı, “Camızım pek iyi, pek islah idi. Yokluğun gö-
zü kör olsun. Oğlan iki yıldır nişanlı duruyo, bi türlü düğünü-
nü edemedik. Neylersin, gücümüz malımıza yetti” diye ağlama-
ya başlamış, içindeki acı ve pişmanlığı dışarı vurmuştu. Sonun-
da karşılıklı iyi dileklerde bulunulup mandayı yedeğine alan Sa-
lih, Sorgun’un yolunu tutmuştu.

Eve geldiğinde, manda ve malağını çocuklar ve Emine çok sev-
mişler ve hemen hayvanın önüne yiyecek bir şeyler koymuşlar-
dı. “Biraz pahalıya gelmiş amma, inşallah söyledikleri gibi sütü 
boldur” diye kanaatini belirtiyordu Emine. Ahırda bir kısır inek-
le bir buçuk yaşında bir düve vardı. Mandayı ahırın en baş tara-
fına bağlamışlar, malak için tahtalarla ayrı bir bölme yapmışlar-
dı. Mandalar yavrularına pek düşkün olurdu. O nedenle manda, 
her baktığında yavrusunu görebiliyordu. Eski sahiplerinin öneri-
lerine göre sağım sırasında mutlaka yavrusunu mandanın yanına 
getirmek ve bir taraftan da malağın emmesine izin vermek gere-
kiyordu. Emine bu işi maharetle yerine getiriyordu. Zira manda-
ların, karasığıra göre, daha duyarlı hayvanlar olduklarını, sağım 
öncesi, onlarla mutlaka sırtını okşamak ve boynunu kaşımak gi-
bi sıcak temas sağlanması gerektiğini biliyordu. Böylece daha ilk 
günden, sakar camız ve yeni sahibesi arasında sıcak bir ilişki ku-
rulmuştu.

Sakar camız artık evin gözdesi olmuştu. Tüm ilgi, tüm hiz-
met sakar camıza yönelmişti.  Çocuklar ne bulsalar, yesin diye o-
nun önüne koyuyorlardı. Salih, sabah akşam iki kez mandayı tı-
mar ediyordu. Sakar camız da bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor, 
günde yaklaşık beş litre kadar süt veriyordu. Emine bu durum-
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dan son derecede memnundu. Birdenbire eve bir bolluk gelmiş-
ti. Oysa yeni doğurduğu günlerde bile ineğinden en çok iki lit-
re süt alabiliyordu.

İki gün sonra Fuat Efendiler akşam oturmasına gelmişlerdi. 
Niyetleri bir ölçüde de mandayı hayırlamaktı. Fuat Efendi “Artık 
Emine bacı, bizi bu kış yoğurtsuz bırakmazsın” diye latife edin-
ce Emine “Zaten sizin için bir sitil yoğurt çaldım. Giderken götü-
receksiniz” demiş, “Yahu ben şaka yapıyordum, gerçekten mi?” 
cevabını almıştı Fuat Efendi’den. O “Ancak bir şartım var, Emi-
ne bacı. Mutlaka parasını vereceğim. Parasız asla kabul etmem!” 
deyince, “Bu ilki, hediyemiz olsun. Bakın bunu ben sizin haberi-
niz olmadan hazırlamıştım. Bir yiyin, bir tadına bakın; beğenir-
seniz ve tekrar isterseniz o zaman düşünürüz”  karşılığını ver-
mişti Emine. Bu teklif Fuat Efendilerin de hoşuna gitmiş ve böy-
lece mesele tatlıya bağlanmıştı.

Camızın sütü ineğinkinden iki kat daha yağlı olurdu. Emine 
mandanın sütünü bazen yoğurt çalarak, bazen peynir yaparak, 
bazen da tereyağı elde etmek için çiğe bırakıp yayıkta yayarak de-
ğerlendirmeye çalışıyordu. İhtiyaç fazlası yoğurt ve taze tereyağı-
nı satıyorlardı. En yakın alıcı Fuat Efendiler olmuştu. Zaten çar-
şıda da Emine’nin yoğurdunu talep eden daimi müşteriler vardı. 
Bu olumlu gelişme Salih’i de hareketlendirmiş, sakar camıza da-
ha bir özenle bakar olmuştu. Allah’tan, harmanlar bitmeden sa-
manlığa yeterince saman doldurmuşlardı. Ayrıca koyunlar ve ta-
vuklar için de iki çuval arpa tedarik etmişlerdi. Şimdi işi iyi bi-
lenler, manda için zavar (arpa kepeği) öneriyorlardı. “Camızı ne 
kadar iyi beslersen o kadar iyi süt alırsın” diyorlardı. Bu nedenle 
Salih pazardan iki çuval da zavar satın almıştı. Gerçekten de hay-
vana bol yem verildiğinde, süt miktarı belirgin olarak artıyordu.

Koç katımı başladığından beri artık davar yazıda yatmıyordu. 
Çünkü geceleri hava çok soğuk oluyordu. Kar yağmadığı süre-
ce çoban gündüzün davarı alıp mer’aya çıkarıyor, akşamüzeri ge-
ri evlere dağıtıyordu. O nedenle ahır akşamdan itibaren hayvan-
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larla doluyor, ahırevi de gece boyu sıcak kalıyordu. Eşyaların bü-
yük bölümü, unları, bulgurları, turşu ve pekmez çanakları kira-
daki evin kiler gibi kullandıkları bir odasında bulunuyordu. Hay-
vanların ahıra dolmasıyla oturdukları ahırevi Emine’yi biraz sı-
kıntıya sokuyordu, fakat başka çareleri de yoktu. Salih’in düzen-
li bir geliri oluncaya kadar bu sıkıntılı duruma katlanacaklardı. 
Hayvan ve gübre kokusuna çoktan alışmışlardı. O yılların Türki-
ye’sinde, böyle bir yaşantı gayet olağan karşılanırdı. Hele de köy-
lerde, büyük çoğunluk ahırevlerinde otururdu. Evlerde soba ile 
ısınmanın bilinmediği köylük yerlerde, kışın hayvanlarla birlik-
te ahırevinde yaşamak zorunluluk halini alırdı. Kışın soba ile ı-
sınmak, şehirlerden köylere doğru yavaş yavaş gelişen bir uygu-
lama olmuştu. Kimi uzak ve dağlık köylerde yaşayanlar, sobayı 
ilk gördüklerinde şaşırıp kalıyorlardı, hiç tütmeden evin ortasın-
da ateş yanıyor diye...

Bu sene Sorgun ve çevresine ilk kar kasımın sonlarına doğru 
düşmüştü. O nedenle çiftçiler, büyük oranda, güz ekimini ger-
çekleştirmişlerdi. Havalar iyi giderse, sonbaharda ekilen ekinler 
kar yağıncaya kadar çimlenir, sonra uzun süre kar altında bekler, 
baharla birlikte güçlü bir şekilde yeniden yeşerirdi. Bahar yağ-
murları yetersiz bile olsa, güzün ekilenler kendilerini kurtarır-
dı. Oysa baharda ekilenler, yeterli yağmur yağmazsa cılız ve kav-
ruk kalırdı. O nedenle bu yörenin çiftçileri daha çok sonbaharda 
ekin ekmeyi yeğlerlerdi. Hasan’la Ali de bağ kaynatma işi biter 
bitmez, yoğun olarak çift sürmeye başlamış, kar yağıncaya kadar 
neredeyse tarlalarının tamamını ekmişlerdi. Ancak kar çok şid-
detli yağmış, iki gün içinde diz boyuna ulaşmıştı. Artık köylüler 
için zorunlu dinlenme dönemi başlıyordu. Bu süreyi bazen kek-
lik avına çıkarak, bazen köy odalarında eğlenceler düzenleyerek 
geçirirlerdi.

Hasan’ın, Tekmile ve Remzi ile yaşıt, Döndü ve Tekmile ad-
lı iki kızı vardı. Ancak bir oğlu olmuş ve ölmüştü. Son yıllarda 
Nadiye gelinin bebekleri yaşamıyordu. Bunun üzerine Hasan, u-
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zaktan akraba kızı olan ve şimdi, kocası çok genç öldüğü için dul 
kalan Hatçe gelini de ikinci eş olarak almak istiyordu. Ahmet 
Ağa’nın rızası alınarak Hatçe geline nikâh kıyılmış ve eve geti-
rilmişti. Nadiye gelin, biraz kırgın ve buruktu ama elinden bir 
şey gelmezdi. O yıllarda, eve kuma getirmek, olağan karşılanır-
dı. Zaten Nadiye ufak tefek, narin yapıda bir kadındı. O nedenle 
Hasan ikinci evliliği kendinde hak görüyordu. Bu iki kuma, ara-
larında büyük bir sorun çıkarmadan, ömürlerinin sonuna kadar 
birlikte yaşayacaklardı.

Kışın ortasında, Kabakçı Ahmet Ağa hastalandı ve üç gün i-
çinde vefat etti. Yaşı tahminen seksenin üzerinde idi. Emine’ye 
yine haber veremediler. Emine babasına çok düşkündü. Haberi 
alsa “Elleri kızıl kanda olsa” yine gelir, yetişirdi. Ne var ki “Ölü-
nün atı ile gelinin atı yeğin olur” atasözündeki gibi, gelenek o-
larak, ölüyü pek bekletmezler, bir an önce defnederlerdi. Haber, 
Emine’ye ancak on gün sonra ulaşabildi. Zaten o günlerde karı-
şık rüyalar görmüş, Salih’e de anlatmıştı. Kış kıyamet demeden, 
ertesi günü Salih’le yola çıktılar. Binek için iki at temin etmiş-
lerdi. Köye vardıklarında, Emine çok üzüldü ve ağladı. Yol bo-
yu hep, babasını anıyor ve zaman zaman gözyaşlarını tutamıyor-
du. Çocukları Sorgun’da bıraktıkları için ancak üç gün kalabildi-
ler köyde. Bu süre içinde, her gün babasının mezarını ziyaret e-
diyorlar ve Salih her gün Yasin okuyordu. Anasından sonra baba-
sını da kaybeden Emine’nin içinde büyük bir boşluk doğmuştu. 
“Daha niye köye gelebilirim ki” diye söyleniyordu. Oysa kardeş-
leri Emine’yi çok severlerdi. “O nasıl laf bacım? Sen bizim başı-
mızın tacısın! Bura senin baba ocağın, her zaman geleceksin. A-
namız babamız yok ama artık biz varız” diye onu teselli ediyor-
lardı. Bu arada Hatçe gelini de görmüş oldular. Emine onu önce-
den tanıyordu zaten. Artık o konuda hiç bir yorum yapmadı. O-
lan olmuştu. Ona sorsalar, belki karşı çıkardı. “Halim emmisi-
nin yetim büyümüş kızı Nadiye’ye bu yapılmamalıydı” diye ge-
çiriyordu aklından.
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Sorgun’a dönerlerken yoğun bir tipiye yakalanmışlardı. Ancak 
Yazılıtaş köyüne ulaşıp dayızadelerinin evinde mola vermişlerdi.  
Ahmet Ağa’nın ölümünü, akrabaları da böylece yeni duyuyorlar-
dı. O geceyi orada geçirip ertesi günü yola çıkmışlardı. Allah’tan, 
dünkü tipi dinmiş, hava biraz açmıştı. Zaten yolun yarısını gel-
mişlerdi. Tipi açık yolları yeniden kapattığı için Sorgun’a varma-
ları yine de öğleyi bulmuştu. İyi ki atlarla gitmişlerdi. Atlar bile 
yer yer dizlerine kadar kara gömülüyor, yol bulmada hayvanlar 
bir hayli zorlanıyorlardı.

Akşam Fuat Efendiler ve Asımlar başsağlığına gelmişlerdi.   
Çocuklara bakmak için Mevlüde kadın zaten Eminelerdeydi. E-
pey bir hatıralardan ve eski günlerden bahsedildi. Bir ara Fuat E-
fendi, yine Hatay meselesini açmış ve son gelişmeleri anlatmıştı 
Salihlere. Son altı aydan beri Milletler Cemiyeti’nin gündemini 
işgal eden Hatay’da yeni bir oluşum doğmak üzereydi. Alman-
larla başı dertte olan Fransızlar bir an önce Hatay’dan sıyrılmak 
istiyordu. Ancak çok karışık bir etnik yapıya sahip olan bölge sü-
rekli sorun üretiyordu. Bakalım bu işin sonu nereye varacaktı.

Uzun süren kışın arkasından Sorgun yeniden bahara kavuşu-
yordu. Günlerden beri esen aşağı yeli (lodos) karları çabucak eri-
tiverdi. Doğa bütün güzelliği ile tekrar uyanıyordu. Artık koyun-
lar erkenden çobana veriliyor, manda ve ineği de sığırtmaç götü-
rüyordu. Böylece ahırın içi gün boyu boş kalıyordu. Bunu fırsat 
bilen Emine ve Salih, koyunların barındığı ahır bölümünün taba-
nındaki kermeleri (çok sıkışık koyun gübresi) kavlatmaya ve av-
luya taşımaya başlamışlardı. Kalınlıkları yer yer yedi sekiz cm’ye 
ulaşan bu gübre tabakaları, iyice kurutulup bir yere istiflendiğin-
de, ocak ya da sobada yakacak olarak kullanılırdı.

Ormanın çok az bulunduğu Orta Anadolu’da, ağaç kökenli ya-
kacak yerine daha çok hayvan gübresine dayanan yakacaklar kul-
lanılırdı. Hemen hemen herkesin evinde sığır ya da davar türü 
hayvanlar olduğundan pek bir sıkıntı yaşanmazdı. Hayvanı hiç 
olmayan fakirler de sığırların gittiği yollara ve otladığı mer’alara 
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çıkarlar, oralardan ya taze sığır dışkısı ya da kurumuş çuval çu-
val tezek toplarlardı. Kışın soba yahut ocakta tezekleri tutuştur-
mak için budanmış söğüt ve kavak dalları ile bağ çubukları kıyı-
lır, bir köşede yığılırdı. Yaz boyu yakılan ocaklarda daha hafif ça-
lı çırpı ve tezeklerle geçiştirilir, bütün hazırlık kış için yapılırdı. 
Hali vakti iyi olanlar kışın soba kurar, sobada genellikle meşe o-
dunu yakarlardı. İyice yanıp köz haline gelen odun ateşi mangala 
alınır, evi bir süre de mangaldaki bu ateş ısıtırdı. Kadınlar çoğu 
kez yemeklerini bu soba ve mangalın üzerinde pişirirlerdi. Fakir-
ler ise sadece ocaktaki ateşle ısınırdı. Ancak soba yakma o yıllar-
da giderek yaygınlaşıyordu.

Baharla birlikte Emine’nin yapacak pek çok işi çıkmıştı. Ahır-
sekisi temizlenmiş, yeniden badana edilmişti. Tabana serilen çul 
ve kilimler yıkanıp kurutulmuş, yatakların yünleri boşaltılıp yı-
kanmış, çırpılmış ve yeniden doldurulup köpünmüştü (Yünü ya-
tağın içine dengeli bir şekilde dağıtıp en uzun çuvaldızla bir kaç 
noktadan dikmek). Boşalan turşu ve pekmez küpleri yıkanmış 
ve güneşlenmeye bırakılmıştı. Bütün kalın ve yünlü kışlık giysi-
ler yıkanmış, kurutulup bohçalanmış ve sandığa yerleştirilmiş-
ti. Çocuklara birer yazlık fistan diktirilmiş, eskileri yamanıp ta-
mir edilmişti. Kış boyu avluda biriken bokluk (gübrelik), komşu 
kadınlarla imece usulü, boş kalbur kasnaklarına doldurulup, üs-
tünden tepelenerek sıkıştırılmış kerpiç biçiminde avluya sıralan-
mış ve kurumaya bırakılmıştı. Bütün bu işler mayıs ayı boyun-
ca devam etmişti. Kalan zamanda da bahçenin ekim ve dikim iş-
leriyle uğraşılmıştı. Bu işlerde Emine’ye en büyük destekçi bü-
yük kızı Nazife oluyordu. Salih daha çok hayvanların bakımı ve 
bahçenin bellenmesi gibi işlerle uğraşıyor, boş zamanlarında da 
kahveye gidiyordu. Kahvede domino oynamak Salih’in en büyük 
zevklerinden birisiydi.

Ajanslar, bu günlerde hep Hatay meselesinin haberleriyle do-
luydu. Atatürk’ün Adana’da, Türk Ordusu’nu teftiş edişi ve beş 
saat süren resmigeçit ile Fransızlara verilmek istenen mesaj tam 
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yerini buluyor ve Hatay’ın toprak bütünlüğünün Türk ve Fran-
sız askerlerce sağlanması kararlaştırılıyordu. Bu gelişmeleri taki-
ben Hatay sancağında seçim yapılarak meclis oluşturulacak ve o 
meclis de Eylül 1938 de Hatay Cumhuriyeti’ni ilan ederek Tay-
fur Sökmen’i ilk Cumhurbaşkanı seçecekti. Hatay meselesi, bü-
tün ülkede merak ve heyecanla izleniyor, Atatürk ve hükümetin 
gösterdiği çaba ve ince diplomasi toplumda büyük takdir toplu-
yordu. Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk yurdu olan Hatay yabancı-
lara bırakılamaz!” sözleri bütün yurtta heyecan uyandırmış ve 
Hatay’ın yakında ana vatana katılma beklentisi başlamıştı. Ger-
çekten de bir yıl sonra Hatay Türkiye’ye katılacak ve ülkenin 63. 
vilayeti olarak idari sistemdeki yerini alacaktı. Ancak, ne yazık ki 
Büyük Atatürk bu mutlu sonucu göremeyecekti.

Ekin biçme zamanı, kayınbiraderleri Salih’i yine köye çağır-
mışlardı. Geçen yıl ilk gidişinde daha bir hevesle gitmişti köye. 
Bu sene köyde bulunmak pek öyle içinden gelmiyordu. Ama yi-
ne de Emine’nin ısrarı ile razı olmuştu. Köy yaşantısı ve orada-
ki çetin çalışma koşulları Salih’e göre değildi. Zaten oldum ola-
sı rençperlik işlerini pek sevmemişti. Hapiste geçirdiği uzun ve 
boş yıllar, onu, daha bir vurdumduymaz ve umursamaz kılmış-
tı. O, mizaç olarak kalem efendiliği ve kol gücüne dayanmayan 
hafif işlere yatkındı. Ama kendi hatasıyla o güzel işini kaybet-
miş ve bir daha da dönme şansı kalmamıştı. Emine’nin ceht ve 
gayreti olmasa belki de çoluk çocuk perişan olurdu. Ama ne ça-
re ki Salih’in kumaşı bu idi. O, güzel güzel giyinsin, yesin, içsin, 
gezsin, kahvede arkadaşlarıyla domino oynasın... Arada bir zor-
lanmamak koşulu ile hafif işler de yapsın. Salih’in hayattan faz-
la bir beklentisi yok gibiydi. Böyle bir yaşam tarzına sanki rıza 
gösteriyor ve kendisini öyle fazlaca zorlamıyordu. İstikbalini ve 
çocuklarının geleceğini düşünecek gibi gözükmüyordu. Nasıl ol-
sa, evde bir düşünen vardı. Bütün yük, bütün sorumluluk san-
ki Emine’nin sırtındaydı. Hırslı, iddiacı, çalışkan bir kişiliğe sa-
hipti Emine. Kocasının bu tavrına üzülüyor ama “Neyleyim, be-
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nim kaderim de böyle yazılmış” deyip tevekkülle bahtına boyun 
eğiyordu. Salih’in tüm bu vurdumduymaz halleri ve gevşekliğine 
karşın seven bir kadın olarak Emine onun haysiyet ve onurunu 
her zaman koruyor, kocasına en ufak bir nakısa gelsin istemiyor-
du. Özellikle Halitlere karşı eşini ve çocuklarını bir dişi kaplan 
gibi koruyor, kolluyordu. Dışardan izleyenler, rakipleri bile olsa 
Emine’yi takdir ediyor ve Salih’i bu konuda çok şanslı buluyor-
lardı. Takdir edenlerin başında, en çok Mevlüde kadın geliyordu. 
Her zaman: “Kızım Allah senden razı olsun, babana rahmet. Oğ-
lum ve torunlarım senin sayende gün yüzü görüyorlar. Eğer se-
nin yerine kötü bir gelin olsaydı Salih’imin halleri nice olurdu? 
Sana her zaman dua ediyorum yavrum. Allah, tuttuğunu altın et-
sin kızım!” diye Emine’yi daha bir cesaretlendiriyordu.

Irgatlık, harman derken Salih, Gedikhasanlı’da yaklaşık bir 
buçuk ay kadar kalmıştı. Harman döneminde Hatçe kadın bir 
oğlan doğurmuş, bebeğin adını Ömer koymuşlardı. Hasan pek 
memnundu halinden. Oğlan doğurduğu için sanki Hatçe gelin 
bir basamak öne geçmiş, Hasan’ın nazarında daha bir yüksel-
mişti. Kocasından gördüğü itibar ve iltifattan bunu herkes his-
sedebiliyordu. Salih de aynı kanıdaydı. Sorgun’a döndüğünde 
Emine’ye bu durumu anlatmıştı. Emine’nin de ona anlatacakla-
rı vardı. Emine üç aylık hamileydi. Bu yaşında pek ihtimal ver-
memişti ama “Demek ki oluyormuş” diyordu. Bu yedinci hami-
leliği idi. Yusuf üç, Remzi altı yaşını bitirmek üzereydiler. Salih 
içinden “Bakarsın bir oğlan daha olur” diye geçirmişti. Niye ol-
masındı? Bakarsın, bir Rauf daha gelirdi. Hocasından miras ka-
lan bu ismi doya doya çağıramamıştı. “İnşallah oğlan olur da, a-
dını yine Rauf koyarız” diye düşünüyordu.

Bir hafta sonra, bağı kaynatmak üzere Salih yine Emine’yi kö-
ye göndermişti. Zaten Tekmile ve Remzi, bağ beklemek üzere bir 
aydan beri köydelerdi. Emine bu kez sadece Yusuf’u yanına al-
mıştı. On dört yaşına basan Nazife, Sorgun’da babasına hizmet 
edecekti. Gerçi Salih güzel yemek yapardı ama bulaşık, temiz-
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lik, evin getir götür işlerini hep Nazife yapıyordu. Hatta anasın-
dan sakar camızın sağılmasını bile öğrenmişti. Boş vakitlerinde 
ufak tefek oya ve kanaviçe işleriyle de uğraşıyordu. Bu konuda 
Nazife’yi kiracıları Şaziye Hanım yönlendiriyordu. Yaptığı basit 
oyaları babasına ve ninesine gösteriyor, onların teşvik ve takdiri-
ni alıyordu. Anası gelip gördüğünde, kim bilir kızının bu el işle-
rine ne çok sevinecekti.

Sakar camız satın alındığından beri ona karşı Salih’in ilgisi 
artmış, onun bakım ve beslenmesine daha bir özenle yaklaşır ol-
muştu. Evin aşağısında, değirmen arkının altındaki subasar tar-
layı Halit’le uzunlamasına ortadan ikiye bölmüşler, herkes ken-
di evinin hizasındaki bölümü sahiplenmişti. Bu bölüşmede Na-
dide ağabeylerinden hiç mülk talebinde bulunmamıştı. Keza ev-
lerinin üzerine inşa edildiği harman yeri de aynı biçimde bölü-
şülmüş ve birer yukarı bahçe oluşturulmuştu. Zaman içinde bu 
bahçeler ağaçlandırılacak ve çok güzel meyvelerin yetiştirildiği 
birer yeşil alana dönüştürülecekti. Bir kaç yıldan beri Emine’nin 
bostan ektiği subasar tarlanın en düzgün ve meyilsiz olan alt bö-
lümüne Salih, geçtiğimiz baharda yonca ektirmişti sakar camız i-
çin. Yonca uzun ömürlü bir bitkidir. Bir kez ekilince yıllar yılı ve-
rimini devam ettirir. Bol sulanır ve gübrelenirse, bir bir mevsim-
de beş altı kez biçilebilir. Her biçilişten sonra biçilmiş saplar bir 
kaç gün kurutulmaya bırakılır, sonra bir yere yığılarak harman 
zamanı dövenle sürülüp saman haline getirilir. Buna “yonca ke-
si” denir. Yonca kesi, samana göre çok daha besleyici ve hayvan-
ların severek yediği bir kaba yemdir. Böylece Salih, sakar camız 
için ilk kez yonca üretmekte ve kış boyu ona yonca kesi yedir-
meyi hedeflemektedir. Yonca kesinin yanında Salih dokuz on çe-
ten de normal saman doldurtmuştu samanlığa. Gerçi kendisinin 
Sorgun’da ekini yoktu ama samanı amcazadelerinden temin et-
mişti. Bu sene ahırda hayvan miktarı dört büyük baş, yirmi ka-
dar küçük baş olmak üzere bayağı kalabalıklaşmıştı. O neden-
le samanlık ağzına kadar tıka basa doldurulmuştu. Geçen kış sa-
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man yetmediğinden mart başında birkaç çuval satın almışlardı. 
Bu sene öyle bir sıkıntıya düşmemek için tedbirini önceden dü-
şünmüştü Salih. Yine iki çuval arpa ve bir çuval da zavar almayı 
ihmal etmedi. Emine Sorgun’a döndüğünde, kış hazırlıkları Sa-
lih tarafından neredeyse tamamlanmıştı.

Emine, Gedikhasanlı’da beş haftadan fazla kalmıştı. Bu arada 
bağ kaynatılmış, çeşitli kışlık yiyecekler hazırlanmış, kardeşleri-
nin verdiği dört çuval unluk buğday yıkanıp kurutulmuş ve son 
günü kağnıya yükletilip çocuklarıyla birlikte evine dönmüştü E-
mine. Köyden gelen yiyecekler artık mutat hale gelmiş, yıllardan 
beri Emine ve çocuklarını babasının köyü besler olmuştu. Daha 
da bir on, on beş yıl bu durum böyle devem edecek, Salih’in ço-
cukları dayılarının ekmeği ile büyüyeceklerdi....

Fuat Efendi akşam eve büyük bir üzüntü içerisinde dönmüş-
tü. Bunu fark eden karısı Şaziye Hanım “Ne o Efendi, kötü bir 
haber mi aldın?” diye merakla kocasına sormuştu. Fuat Efendi 
“Hanım daha kötüsü olamaz. Atatürk bu sabah ölmüş. Öğlen a-
jansında radyodan dinledik. Herkes çok üzgün ve şaşkındı. Tüm 
daire amirleri, öğleden sonra Kaymakam Bey’in odasında topla-
nıp baş sağlığı diledik. Nasıl olacak bilmiyoruz? Yerini kim dol-
duracak? Onun yeri kolay kolay dolmaz ki!” derken Şaziye ha-
nımın gözlerinden yaşlar akıyordu. Belli ki bir yakınını kaybet-
mişçesine çok duygulanmış, çok üzülmüştü. Hemen koşup E-
minelere de haber vermişti. Bu haberden Emine, öyle pek et-
kilenmemişti. Ya olayın vahametinin farkında değildi ya da ya-
pılan devrimler karşısında, Onu gizli gizli eleştiren hocası Şa-
kir Efendi’nin telkinleri ağır basıyordu. “Ya! Öyle mi, Allah rah-
met etsin” demekle yetinmişti. Emine’nin tüm dünyası, köyü ve 
Sorgun’un çevresi kadardı. Dünyada ne olup bitiyor, gerçekten 
habersizdi. Bu konuda bilgisiz olan sadece Emine değildi, kır-
sal kesim insanının büyük çoğunluğu Emine gibiydi. Ancak za-
man zaman hocasından Atatürk’ün din adına iyi şeyler yapmadı-
ğını duyar, safiyane bir şekilde üzülürdü. Bu düşüncesini Salih’le 
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hiç paylaşmazdı. Bir keresinde hocanın sözlerini Salih’e aktara-
cak olmuş, ancak ondan büyük bir tepki almıştı. Salih’in az çok 
“Vatan nedir, kurtuluş savaşı nasıl kazanıldı? Atatürk’ün yüceli-
ği” hakkında belli bir kanaati vardı ve O’nu, çok sever ve sayar-
dı. Zaten O’nu cephede görmüştü ve yeri geldiğinde, her zaman 
gururla anlatırdı.

Akşam oturmasına Salihler, Fuat Efendilere gitmişlerdi. Soh-
bet hep Atatürk’ün ölümü üzerine yoğunlaşıyordu. Fuat Efen-
di, onun ne büyük bir asker, ne emsalsiz bir devlet adamı oldu-
ğunu inanç ve heyecanla anlatıyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda-
ki yenilgiyi, imparatorluğun parçalanışını, padişah ve halifenin 
adeta esir alındığını, payitahtın işgal edildiğini, Atatürk’ün bir a-
vuç Anadolu insanı ile yurdu nasıl kurtardığını ve yeni bir devlet 
kurduğunu, eğer o olmasaydı, şimdi İngiliz’in ya da Yunan’ın e-
siri olacağımızı Emine’nin de anlayacağı bir dille açıklamaya ça-
lışıyordu. Salih bile birçok konuya bu kadar vakıf değildi. Belli ki 
Fuat Efendi en az ortamektep tahsili görmüş, bilgili bir insandı. 
Şimdi Emine ikilemde kalmıştı. Hocasına mı inansın, yoksa Fuat 
Efendi’ye mi? Ama gönlünün derinliklerinde hocasına hak veri-
yordu. Bir an durdu ve sonra, “Amma Fuat Efendi, dinimizi bat-
tal etmedi mi, Kur’an okumayı bile yasaklamış, buna ne diyecek-
sin?” diye sorunca, Fuat Efendi gayet sakin, açıklamaya çalışmış-
tı. “Emine bacı, bak beni iyi dinle! Sen dini bütün bir hanımsın 
ve aksatmadan ibadetini yapıyorsun. Senin önünü kesip namaz 
kılmayacaksın diyen oldu mu hiç? Ya da Salih Efendi Kur’an o-
kuyor evinde, engel olan var mı? Bu kötü dedikoduları yayanlar, 
menfaati elinden alınan çoğu cahil hocalardır. İnsan Kur’anı il-
la, Arap harfleri ile mi okumalı?  Kur’an, yeni harflere de çevril-
di, okunuyor. Önemli olan okumak değil, okuduğunu anlamak-
tır. Dinimizin emri de budur zaten. Allah’ın bu konuda çok açık 
ayeti vardır. “Ben size Kur’anı anlayasınız diye en temiz Arapça 
ile indirdim” diyor. Hani nerde kaldı, kaçımız anlıyoruz ne yazıl-
dığını? Papağan gibi okuyup ezberlemenin ne bize, ne dinimize 
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faydası dokunur. İşte, Atatürk’ün yapmak istediği bu idi Emine 
bacı… Herkes kendi dinini ve kaidelerini ana dili ile okuyup öğ-
rensin diye çabaladı. Herkes dininin özünü bilsin istiyordu. Ha-
şa Allah, Arapçadan başka dili anlamaz mı? Din diye bize yuttu-
rulan bir yığın hurafeyi yasaklıyordu. Arapça okumak ve öğren-
mek çok zor bir işti, uzun yıllar alıyordu. Oysa yeni yazı çok ko-
lay öğreniliyor. Sen bile halk mekteplerine gitsen, beş on günde 
öğrenirsin. İnan olsun, bizler bir gecede öğrendik.”  O an Salih 
de söze karışıp, “Ben de üç gecede öğrendim” diyordu. Tüm bu 
konuşmalara karşın Emine’nin aklı hâlâ kuşkuda, kâh bu tarafa, 
kâh öbür tarafa gidip geliyordu. 

Daha sonra devletin başına kimin geçeceğini konuşmaya baş-
lamışlardı. Fuat Efendi’nin görüşü, Başvekil Celal Bayar’ın başa 
geçeceği yönünde idi. Salih’in bu konuda fazla bilgisi yoktu. O 
nedenle pek bir fikir yürütemiyordu. Ancak Fuat Efendi dünya-
nın gidişatından endişeliydi. “Bu günlerde, büyük devletler ara-
sında ciddi sürtüşmeler olduğu söyleniyor. Korkarım, umumi bir 
harp çıkmasın. Çıkarsa yandık vallahi. Artık Atatürk de yok, Al-
lah encamımızı hayır etsin. Baksana, Alman diktatörü Hitler, bir 
çırpıda Avusturya’yı ilhak etmiş. Şimdi gözü Polonya’daymış. A-
janslar her gün bu gelişmeleri anlatıyor Salih Efendi.” diye söz-
lerini bağlıyordu.

Fuat Efendi, bu haberleri Özel İdare dairesindeki güçlü radyo 
alıcısı aracılığı ile öğreniyordu. O yıllarda Sorgun’a günlük gaze-
teler pek ulaşmazdı. Ancak haftada bir gün, posta ile özel kale-
me, Resmi Gazete gelirdi. Halkın çoğunluğu haberleri resmi a-
ğızlardan ve memurlardan duyardı. Ancak iki ay kadar önce, Mu-
hacir Ethem, kahvehanesine bir radyo alıcısı koymuş, çok sağlık-
lı olmasa da kahveye gelenlere haber ve müzik dinleme olana-
ğı sağlamıştı.

Kış yaklaştıkça, kasabalı erkeklerin gidebileceği tek yer 
Ethem’in kahvehanesi idi. Gerçi iki kahvehane daha vardı ama 
onlar o kadar rağbette değildi. Oralara daha çok gençler gider-
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di ve tavla oynarlardı. O yıllarda iskambil oyunları henüz yaygın 
değildi. Ethem’in kahvehanesinde daha çok domino oynanırdı. 
Salih de boş kalan zamanlarında Ethem’in kahvehanesine gider 
ve orada arkadaşlarıyla domino oynardı. Kahvehanede domino 
ya da tavla oynanırken, oynayan kişi sayısınca kâğıda sarılı nane 
şekeri bırakılırdı. Buna “Parti” denirdi. Oyunda yenilen taraf, bu 
partilerin karşılığını ödemek zorunda kalırdı. Zira kahveci sade-
ce içilen çay ve kahveden değil, oynatılan tavla ve dominodan da 
belli bir kazanç temin etmiş olurdu. Her oyuncuya dağıtılan par-
ti (nane şekeri), kendi cebinde kalır ve akşam eve döndüklerin-
de çocuklarına ikram ederlerdi. Salih’in çocukları da bu şekerle-
re çok alışmışlardı. Salih eve geldiğinde “Baba üç, baba üç!” di-
ye etrafını sararlardı. Çünkü bir paketin içinde küçük, hap ka-
dar üç tane nane şekeri çıkardı. Şekerleri yiyen çocukların key-
fine diyecek olmazdı. O nedenle Salih’in kahvede domino oyna-
ması ve çocuklara şeker getirmesi Emine tarafından hoşgörü ile 
karşılanırdı. Ancak Emine’nin hoşuna gitmeyen, Salih’in tütün 
içmesiydi. Nasıl olmuşsa olmuş, Salih, hapiste tütüne alışmış-
tı. Salih’in bu alışkanlığı, ne yazık ki, ömür boyu devam edecek-
ti. O yıllarda hazır sigara bulmak hem zor, hem çok pahalıydı. O 
nedenle tiryakiler tabakalarında tütün ve sigara kâğıdı bulundu-
rurlar ve içecekleri sigarayı kendileri sararlardı. Yakmak için kib-
rit bile zor bulunurdu. Tiryaki olanlar çakmak taşı ve “Kav”  de-
nilen pamuk gibi yumuşak ve yanıcı bir maddeyi de yanlarında 
taşırdı. Çakmak taşını lir benzeri, küçük, sert bir metal parçası-
na hızla sürttüklerinde, oradan çıkan çıngı kavı tutuşturur, tutu-
şan kavın ateşiyle de sigaralarını yakarlardı. Benzinli çakmaklar, 
daha sonraki yıllarda, 1950’lerden sonra Sorgun’a ulaşabilmişti.

Kibrit, sigara, tütün ve ispirto gibi maddeler tekel malzeme-
si sayıldığından, alışı ve satışı kayıtlı ve kontrollü yapılırdı. An-
cak kasaba halkının büyük çoğunluğunun bu maddeleri almaya 
gücü yetmezdi. O nedenle tiryakilerin çoğu kaçak tütün içmeyi 
yeğlerlerdi. Salih de kaçak tütün içenlerdendi. Kaçak tütünler, A-
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masya ve Samsun tarafından getirilir ve alıcılara gizli gizli dağıtı-
lırdı. Bazen ihbar üzerine evleri, tekel memurları tarafından ara-
nır; kaçak tütün bulunduranlara büyük cezalar verilirdi. Salih’in 
evi de bir iki kez aranmış ancak çok iyi gizlediklerinden, evde tü-
tün bulunamamıştı. Tabakada bulunan tütüne ceza kesilmez, sa-
dece tabakaya el konurdu. Böyle durumlarda “Kahvede arkadaş-
lar, denemek için verdi.” tarzı bir gerekçe kolayca bulunabilirdi. 
Zaten memurlar da, bu kabil ifadelere daha hoşgörülü yaklaşır-
lardı. Tabakanın müsadere edilmesi (el konulması), “Arama u-
cuz atlatıldı” diye kişiyi sevindirirdi bile. Ancak evin hanımları 
bu tarz aramalardan son derecede rahatsız olur, “Komşular hak-
kımızda ne diyor acaba?” diye tepkilerini dile getirirlerdi. Emine 
de tepki koyanlardan birisi idi. Kocasının tek beğenmediği huyu 
tütün içmeye alışmış olmasıydı. “Heriif! Ben sana yıllardır söy-
lüyorum şu zıkkımı bırak diye! Ya bulsalardı, ya seni tekrar içe-
ri atsalardı, bizim halimiz nice olurdu? Etme herif gurbanın o-
layım, içme şu tütünü! Kendine acımıyorsan bize acı! Çoluğun 
çocuğun rızkından kesip şu batasıca dumana veriyorsun!” diye 
Salih’e sitemle karışık eleştiri oklarını fırlatırdı. Ama Salih alış-
mıştı bir kere, bırakamıyordu. Karısına hak veriyor, ancak irade-
sine hâkim olup bırakma teşebbüsüne dahi girişemiyordu. Artık 
sigara onunla mezara kadar gidecek, Emine’nin eleştirileri de yıl-
dan yıla daha çok artacaktı.

Atatürk’ün ölümünden sonra ikinci cumhurbaşkanı olarak İs-
met İnönü seçilmişti. İnönü’ye de bir süre başvekillik yapan Ce-
lal Bayar, bir kaç ay sonra istifa edip hükümetten ayrılmıştı. İnö-
nü, bir taraftan yavaş yavaş tüm devlet kurumlarında kendi dü-
şünce ve felsefesini hâkim kılarken, bir taraftan da yaklaşan bü-
yük harbin ayak seslerini duyuyor ve ona göre çareler arıyordu. 
Dünya iki büyük kampa bölünmüştü. Bir tarafta Almanların ba-
şını çektiği, İtalya ve uzak doğuda Japonya’dan oluşan Mihver 
Devletleri, diğer tarafta İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya’nın o-
luşturduğu Müttefik Devletler. Müttefiklere ileride ABD de katı-
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lacaktı. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması an meselesiydi.
Ülkedeki ve dünyadaki bu gelişmeler bazen kahvehanelerde, 

bazen da Salih ve Fuat Efendilerin buluştuğu ev sohbetlerinde 
dile getirilirdi. Böylece Salih, çok derinine inemese bile, dünya 
meseleleri hakkında bilgi sahibi olurdu. Emine’nin ise bu konu-
lar hiç ilgisini çekmezdi. Onu tek ilgilendiren günlük ev işleri-
nin çekilip çevrilmesi ve çocuklarının bakım ve beslenmesiydi. 
Zaten o yıllarda, kırsal kesimde yaşayan hiç bir ev hanımının bu 
konularda zerrece ne ilgisi, ne de bilgisi vardı. Hemen hemen ta-
mamı okuma yazma dahi bilmezdi.

Gün be gün Emine’nin hamileliği ilerliyordu. Karnının biçi-
minden bu doğacak bebeğin de erkek olacağı tahmin ediliyordu. 
Emine’nin içinde öyle bir his vardı. Yusuf üç yaşını doldurmuş, 
artık her şeyi konuşabiliyordu. Evin en küçüğü olması nedeniy-
le tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek istiyor, olmadık maskaralık-
lar yapıyordu. Fuat Efendi, Yusuf’u çok severdi. Onu “Gıdi” di-
ye çağırır, onun konuşmalarından özel haz duyardı. Zaman za-
man da Yusuf’a takılır, “Bak Gıdi, yeni bir baba oğlu çıkacak, se-
nin pabucun dama atılacak!” diye onu kızdırmaya çalışırdı. Yu-
suf da “Hadi çıksın bakalım, ben onu döverim!” diye karşılık ve-
rirdi. Fuat Efendi de “Bak yakında çıkacak Gıdi, söylemedi de-
me. O şimdi annenin karnında saklanıyor. Senin uyuduğun bir 
zaman, birdenbire ortaya çıkacak ve artık biz, hep onu sevece-
ğiz” diye, Yusuf’un minicik yüreğine korku tohumları ekiyordu. 
Yusuf ufacık boyu, cin gibi bakan kara gözleri ile çok sevimli, a-
ma bir o kadar da hırçın ve delişmen bir çocuktu. Yusuf’u en çok 
Nazife severdi. Bir yıldan beri hiç altını kirletmiyor ve o neden-
le de hep Nazife ile yatıyordu. Yusuf’tan boşalan beşik artık yeni 
doğacak bebek için hazırlanıyordu. Salih’le Emine makatta (se-
dir) yatıyorlar, çocuklar için ise yere iki döşek seriliyordu. Faz-
la sıkıntı çekmeden, bu kışı da ahırevinde geçiriyorlardı. Salih’in 
düzenli bir işi ve geliri olmadığı için aldıkları kira aile bütçesine 
önemli bir katkı sağlıyordu.
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Eski takvimde martın dokuzu (21 Mart), Orta Anadolu’da ö-
nemli bir gün olarak kutlanır. O gün “Sultan Nevruz” olarak da 
anılır. Yeni gün anlamına gelen Farsça Nevruz baharın müjdeci-
si olarak bilinir. O gün, gece ile gündüz eşit uzunluktadır. Türk-
lerin taa Orta Asya günlerinden beri kutladığı geleneksel ve tö-
resel bir bayramdır. Dilekler tutularak coşkun akan sulara 9 ta-
ne taş atılır, ateşler yakılıp üzerinden atlanır. Nişanlı kızlara he-
diyeler, heybeler gönderilir. Mevlüde kadın, Sultan Nevruz için 
“Padişahımızın atının çayıra çıktığı günmüş” diye yorum getirir. 
Ancak Nevruz günü Sorgun’da henüz bahar gelmemişti. Yer yer 
karlar erimişse de geceleri hâlâ don ve ayaz vardı. 

İşin ilginci, o günlerde Kadriye de ileri derecede gebeydi. Mev-
lüde kadın, sürekli Halitlerde kaldığından arada bir Emine’ye uğ-
rar ve onun sıkıntılarını gidermeye çalışırdı. Ama Emine doğura-
cağı bu yedinci çocuk olacağı için bu konuda bir hayli deneyimli-
dir. Kayınvalidesinin öneri ve yardımlarına teşekkür eder ve “A-
na sen tasalanma, zaten iyice yaşlısın. Nasıl olsa evde kızlar var. 
Ben bir şey olursa sana haber salarım” diye Mevlüde kadının en-
dişelerini yatıştırmaya çalışırdı.

Nevruzdan bir hafta sonra, 28 Mart Perşembe günü akşamüs-
tü, Emine’nin avlu ve bahçede bir kaç kez dolandığı görülür. Bah-
çe komşuları Güneyli’nin karısı Saniye gelin, Emine’nin duru-
mundan şüphelenir ve Tekmile’ye seslenerek, “Tekmile ne oldu? 
Anayın sancısı mı başladı yoksa!” diye on yaşındaki Tekmile’den 
bilgi almaya çalışır. Tekmile işin farkında değildir ve o çocuk u-
mursamazlığı ile “Vallahi bilmiyorum Saniye abla” diye geçişti-
rir. Ancak Nazife olayın farkındadır. Anasının yüzüne soran göz-
lerle bakar. Emine de “Kızım hafif hafif sancım var. Önemli değil. 
Sen kimseye bir şey söyleme. Geçer zahir” diyerek Nazife’yi de 
telaşlandırmaz. Akşam olunca, yemeklerini yerler, sofra kaldırı-
lır. Çocuklar oynamaya dalar. Emine ve Salih de yatsı namazları-
nı kıldıktan sonra yataklarını serip yatarlar. Emine ne kadar bel-
li etmese de sancı aralıkları sıklaşır ve şiddeti de artar. Artık Sa-
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lih de işin farkındadır. “Gideyim anamı çağırayım bari” deyince, 
Emine, “Yok canım, gece yarısı niye milleti rahatsız edeceksin. 
Daha bu, sabahı bulur. Hele bir sabah olsun bakalım” cevabıyla 
Salih’i göndermez. Ayrıca Salih’e de “Sen uyumana bak” der. An-
cak Salih uyuyamaz;  karısına yardım etmek ister. Saatler ilerle-
dikçe Salih’in de direnci kırılır ve uykuya yenik düşer. Vakit gece 
yarısını çoktan geçmiştir. Emine doğumun yaklaştığını hisseder. 
Ocağı yakar ve üzerine bir kazan dolusu su yerleştirir. Gaz lam-
basının ölgün ışığı altında doğuracağı yeri hazırlar. İki yer min-
derinin üzerine balmumundan yapılmış geniş muşamba örtüyü 
serer. Onun üzerine de temiz bir çarşaf yayar. Bir kaç el havlusu 
ve doğduğunda bebeği saracağı bezleri de hazır eder. Bakır leğen, 
hamam tası ve sabunu yanı başına koyar. 

Sancılar giderek sıklaşmış ve dayanılmaz hale gelmiştir. Emi-
ne bağırıp kimseyi uyandırmamak için dişlerini sıkar. Ocağın ü-
zerindeki suyu doğuracağı yere taşırken, bebeğin su kesesi pat-
lamış ve olanca su bacaklarından aşağı, şalvarının içine dolmuş-
tur. Artık ayakta duramaz. Şalvarını ve iç donunu çıkarır, doğu-
racağı yere uzanır. Doğum nerdeyse başlamak üzeredir. Bu ara-
da horozlar da ötmeye başlamıştır. Bir kaç şiddetli sancı arka ar-
kaya devam etmiş, Emine gıkı çıkmadan bu sancılara da katlan-
mış ve ıkınmayı sürdürmüştür. Öyle bir an gelir ki, adeta leğen 
kemiği çatırdar. Alçak sesle “Allah’ım beni kurtar! Allah’ım beni 
kurtar!” diye kendi kendine destek olmak ister. Son bir şiddet-
li sancı ve ıkınmayla bebeğin başı tümüyle dışarı çıkmış ve geri 
kalan gövde kısmı da adeta kayarak, yerdeki çarşafın üzerine sü-
rüklenmiştir. Derin bir rahatlama hisseden Emine, bebeğin ilk 
çığlığı ile yerinden doğrulmuş, göbek kordonunu keserken oğ-
lan olduğunu fark etmiş ve sağlıklı bir oğlu daha olduğu için Al-
lah’ına şükretmiştir. Bebeğin çığlığına uyanan Salih, doğumun 
gerçekleştiğini görünce, telaşla yerinden fırlayıp Emine’ye yardı-
ma başlamıştır. Göbek kordonunu sıkıca bağlayan Salih, ılık su 
ile bebeği yıkayıp bezlerin içine sarmış, sonra da Emine’nin te-
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mizlenip toparlanmasına yardım etmiştir. Bu arada ortalık da i-
yice ışıyıp aydınlanmıştır. Tarih 29 Mart 1939,  bir Cuma saba-
hıdır. Aynı saatlerde, ahırın başka bir köşesinde, başka bir gebe 
canlı dişi bir kuzu doğurmuştur.

Salih, hayli yorulup bitkin düşen Emine’ye ılık bir bal şerbeti 
hazırlayıp içirmiştir. Sabah namazını kıldıktan sonra son oğlunu 
kucağına alıp yerden kaldırmış ve ezan okuduktan sonra bebeğin 
adını kulağına üflemiş, “Oğlum, senin adını Rauf koydum, adın-
la çok yaşa! Vatana ve millete hayırlı bir evlat olasın!” diye dua 
etmiştir. Sonra da Kur’an’ın arka sayfasına “Bugün Rauf doğdu” 
diye tarih düşmüştür.

Sabah olup çocuklar uyandığında, yeni bir kardeşleri olduğu-
nu görüp merakla Emine’nin emzirdiği bebeği izlemeye başla-
mışlardır. En büyük şaşkınlığı Yusuf yaşamıştır. Günlerden be-
ri Fuat amcasının “Yeni bir baba oğlu çıkacak” dediği bu minicik 
şey miymiş, diye düşünür ve hiç de rakip olabileceğini aklına bi-
le getirmez. Çünkü bu bebek, onun nazarında çok küçüktür, çok 
miniktir. Ablaları ve anasıgil yine onu çok seveceklerdir. Bundan 
yana hiç kuşku duymaz.

Haberi duyan Mevlüde kadın, Şaziye hanım ve komşuları 
Emine’yi görmeye ve gözaydına gelirler. Nazife gelenlere lokum 
ikram eder. Salih erkenden çarşıya inmiş, ikram edecek bir şey-
ler almıştır. Herkes bebek hakkında iyi dilek ve temennilerde bu-
lunur. “Maşallah, pek de güzel bir bebekmiş. Allah analı babalı 
büyütsün, Allah akıl fikir versin!” diye klasik temennilerde bulu-
nurlar. Emine de herkese teşekkür eder. “Ağzınıza sağlık, önemli 
olan sağlıklı ve eli ayağı düzgün doğmasıydı. Çok şükür, şimdilik 
iyi gözüküyor. Memeyi de aldı, kolay emmeye başladı.” der. Na-
zife ve Tekmile yeni kardeşlerini pek sevmişler, analarının haber-
sizce doğurup kurtulmasına da çok memnun olmuşlardır.
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Doğumu Takip Eden İlk Beş Yıl

LOHUSALIK dönemini kısa sürede atlatan Emine yeniden e-
vin işlerine yoğunlaşır. Her bahar olduğu gibi tüm kışlık malze-
meler yıkanır, temizlenir ve katlanıp kaldırılır. Bu işler yapılır-
ken, Nazife, anasına büyük destek olmaktadır. Tekmile ve Rem-
zi kuzuların otlatılmasıyla meşgul olurlar. Bu sene, on beş kadar 
kuzu ve oğlakları olmuştur. Mayıs ayı başından itibaren davarlar 
artık yazıda yatmaktadır. O nedenle ahırevinde de genel bir ba-
kım ve temizlik yapılır. Şanslarından bu yıl sakar camız da gebe-
dir, haziranın içinde doğurması beklenmektedir.

Mayısın ilk haftasında Kadriye de bir oğlan doğurur. Bu be-
beğe, Mevlüde kadının babasından dolayı Abbas adı verilir. Ab-
bas henüz bir haftalık, Rauf da kırklı iken mahalleye gelen bir 
Abdal’a (sünnetçi) her iki bebeği de sünnet ettirirler. Bu iş, o yıl-
ların Orta Anadolu’sunda o kadar olağan ve önemsiz bir olaydır 
ki, babaların haberi dahi olmamış, akşam eve geldiklerinde eşle-
rinin “Bugün çocukların çükünü kestirdik” demelerinden duru-
mu öğrenmişlerdir. Bebeklik döneminde yapılan sünnet belki i-
ki bakımdan yararlı olmaktadır. Birincisi, sünnet edilen bebeğin 
bundan hiç haberi olmamakta, ileride aklı yetince yapılacak sün-
netin korku ve travmasını yaşamamakta, ikincisi de ilkel koşul-
larda yapılan bu operasyonun yarası çok kısa sürede iyileşmekte 
ve bebekler bu acıyı fazla çekmemektedirler. Ayrıca bebeğin an-
neleri için de oldukça kolaylık sağlanmış olmaktadır. Zira o gü-
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nün koşullarında tüm bebekler, höllük denilen bir toprak içine 
belenir ve bebeğin sidik ve kakası höllükte kalacağı için anneler 
bez yıkama işinden kurtulurlardı. Bunca işin gücün arasında, be-
bek bezi yıkamak gibi bir iş böylece tümden ortadan kaldırılmış 
olurdu. Höllükte belenen bebeklerde asla pişik vs olmazdı. Çün-
kü toprak sidik ve dışkının nemini emerek daima kuru bir ortam 
sağlardı. Kirlenen ve ıslanan toprak dışarı atılır, bebek belenir-
ken yeni toprak konurdu. Soğuk günlerde teneke bir kap içinde 
ısıtılan höllük toprağı, muşamba üzerine yayılarak bebeğin daya-
nacağı bir sıcaklığa indirgenince, bebek bu sıcak toprağın içinde 
göbeğine kadar güzelce örtülerek muşamba ve diğer bezlerle sa-
rılıp kundaklanırdı. Ilık toprakla sarılan bebek kısa sürede sakin-
leşir ve uykuya dalardı. Orta Anadolu’da, yüzyılların geleneği o-
lan bebeği höllükle kundaklamanın hem çok pratik, hem de çok 
sağlıklı olduğu kanıtlanmıştır.

Höllük toprağı mil gibi çok ince olmamalı darı tohumu gi-
bi tane tane olmalıdır. Hamile hanımlar ya da onların yakınları, 
höllüğü yazdan hazırlayıp bir köşeye yığarlar. Höllük kalburda e-
lenerek elde edilir. Özellikle rüzgârlı bir gün seçilir. Elerken çok 
ince ve toz gibi toprak rüzgârın etkisiyle uzaklaşır, geriye, irmik 
gibi taneli höllük toprağı kalır. İşte matlup olan, bu tanecikli höl-
lük toprağıdır. Kimi zaman, kanaması uzun süren lohusa kadın-
ları da höllüğe beledikleri görülür. Ateşte ısıtılan sıcak toprak, 
mikropsuz olduğu için muhtemelen steril bir ortam da sağlar.

Rauf’un dünyaya gelişiyle evde bir bolluk, bir bereket gözlen-
meye başlamıştır. Zira sakar camız ve geçen yıl kısır kalan sarı i-
nek de doğurmuştur. Sağılan on beş davar da eklenince günde 
yaklaşık on yedi on sekiz litre süt elde eden Emine, bunları çe-
şitli şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Tabii bu arada iş hac-
mi de iyice artmıştır. Sütün bir kısmı ile hemen peynir yapılmak-
ta, kalanı tereyağı elde etmek için çiğe bırakılıp, itme yayıkta ya-
yılmaktadır. 

Yayık yaymak, hemen her evde yapılan bir iştir. Bir kazanda 
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kendi haline bırakılan sütün iki gün içerisinde sanki mayalanmış 
gibi pıhtılaştığı görülür. Buna “çiğe bırakma” denir. Bu pıhtı süt, 
fazla ekşitilmeden yayıkta uzun süre yayıldığında tereyağı orta-
ya çıkar. Kalan kısmı hafifçe ısıtılıp üzerine peynir mayası katıl-
dığında çökelek elde edilmiş olur. O nedenle çökelek yağsızdır. 
Emine genellikle koyun sütü ile doğrudan peynir, inek ve man-
danın sütünden de yağını çıkardıktan sonra çökelek üretirdi. E-
vin gereksinimi için gün aşırı davar sütünden yoğurt da yapılırdı. 
Evde yaz boyu hep koyun yoğurdu yenirdi. Evlerde henüz elekt-
rik ve buzdolabı olmadığı için elde edilen tereyağı, peynir ve çö-
kelekler, kısa süre içinde tuzlanarak yağlar tahta küleklere, pey-
nir ve çökelekler de çanaklara doldurulup iyice bastırılarak ile-
ride tüketilmek üzere saklanırdı. Özellikle peynir ve çökelek ça-
nakları kilerin en serin bir köşesinde ters çevrilip ağızları toprak 
ya da kum içine gömülürdü.

Yazın ortalarında Salih yine Gedikhasanlı’ya çağrılmıştı. Git-
mem diyemezdi. Zira eli mahkûmdu. Köy yaşamı Salih’in mi-
zacına ne kadar aykırı olsa da çaresiz gidecekti. Geçimleri bü-
yük oranda oradan sağlanıyordu. Bu yılın baharında oldukça bol 
yağmur yağmış, dolgun başaklı ekinler köylünün yüzünü gül-
dürmüştü. Bu durum çiftçilerin ırgatlık ve harmanda daha bir 
keyifle çalışmalarına yol açmıştı. Gedikhasanlı köylüleri de bü-
yük bir gayretle ırgatlığa başlamışlardı. Hasan’la Ali yine azap-
ları Osman’ı çağırmışlar, Salih’in de desteği ile yoğun bir ekin 
biçme dönEmine girmişlerdi. Arada bir yeni yetişen yeğenleri 
Abdullah’ı da yardıma çağırırlardı. Temmuzun ortasında başla-
yan bu yoğun çaba, ancak ağustosun ortalarında tamamlanabil-
mişti. Arpalar buğdaylara göre daha erken olgunlaştığı için ön-
ce arpalar biçilmiş, sonra sırasıyla olgunlaşan buğday tarlaları 
ele alınmıştı. Irgatlık biter bitmez başlayan harman yerine sap 
çekme ve döven sürme işleri de aynı hızla devam etmiş ve ancak 
eylül ayının ortalarına doğru tamamlanabilmişti. Bu süre içinde 
Sorgun’u ve çocuklarını hayli özleyen Salih, ancak iki ay sonra e-
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vine dönebilmişti.
Sorgun halkı da ırgatlık ve harmanı yoğun biçimde yaşamış-

tı. Sorgun’da iki tane harman yeri vardı. Ağırlıklı olanı Salih’in 
evlerinin çevresindeki, diğeri yeni mezarlığın yakınında Yaz-
lak mevkiinde bulunanı idi. Salih’in harman savrulma dönemi 
Sorgun’a dönmesinin bir amacı da hayvanların saman ihtiyacı-
nın vakitlice temin edilmesi ve ayrıca bahardan beri biçilip kuru-
tularak istiflenen kuru yoncanın dövende sürdürülmesi ve yonca 
kesi haline getirilmesiydi. Bu konuda Salih’e en büyük desteği ü-
vey amcası Asım ve amcazadesi Ethem sağlıyordu.

Ethem, Erkekli köyünden evlenmişti. Eşi Nadire o köyde i-
mamlık yapan hoca Mehmet efendi’nin kızı idi. Nadire’ye tüm 
akraba çocukları “Yenge” diye hitabederdi. Salih’in amcası Ab-
dullah Ağa, dünürü Mehmet Hoca’ya, birkaç yıl sonra, kendi har-
man yerinden iki dönüm kadar bir ev yeri verecek, onlar da evle-
rini 1946 yılında Salihlerin yeni mahallesine yapacaklardı. Meh-
met Hoca iki evliydi. İlk eşi ve çocuklarının anası olan Sıdıka ka-
dını, askerlik yaptığı Sivas’ın Divriği ilçesinden getirmişti. Sıdıka 
kadın çocukluğunda geçirdiği bir hastalıktan dolayı genzinden 
konuşurdu ve konuşması zor anlaşılırdı. Kendi halinde, etliye 
sütlüye karışmaz bir kadındı. Hocanın diğer eşi Selver kadın çok 
alımlı, çok süslü ve cazibeli bir hanımdı. Hocanın Selver’in işve-
sine kapıldığı için onunla evlendiği söylenirdi. Selver’in hiç ço-
cuğu olmamıştı. Hocanın küçük oğlu Muhlüs’ü sanki kendi do-
ğurmuş gibi çok sevmiş ve sahiplenmişti. Gençliğinde Selver’in 
bazı maceralar yaşadığı anlatılırdı. Sorgun’a geldikleri yıllarda, 
Selver abla ellili yaşlarda, sakin, ağırbaşlı bir hanım görünümün-
deydi. Hâlâ güzel ve alımlıydı. Hani derler ya “Cami yıkılsa da 
mihrabı yerinde duruyor” ...

Salih, Sorgun’a dönüp saman işlerini hallettikten sonra ba-
ğı kaynatması için köye bu kez Emine’yi göndermişti. Emine, 
Nazife’nin dışında yine tüm çocuklarını yanına almıştı. Nazife 
artık on beş yaşına gelmiş, anasını aratmayacak şekilde evin tüm 
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hizmetini yapabilecek durumdaydı. Babasını çok sevdiği için o-
nu yalnız bırakmaya gönlü razı olmuyordu. Salih de bu büyük kı-
zını çok sever, onun üstüne titrerdi.

Emine köye vardıktan bir hafta sonra Rauf’un ilk dişi çıkma-
ya başlamıştı. Köyde ona diş hediği kaynatıp komşulara dağıt-
mışlardı. Emine’nin sütü bol olduğu için bebek çok iyi besleni-
yor ve çok gürbüz gelişiyordu. Görenler “Maşallah, ne kadar da 
çok babasına benziyor!” derlerdi. Emine de “Allah aklını ve tali-
hini bol etsin!” diye temennide bulunurdu. Emine ev ve bağ işle-
rine daldığında, Tekmile’nin görevi Rauf’la ilgilenmekti. Rauf’u 
çok sever ve kucağından hiç indirmezdi. Bir gün, dayısının kız-
larıyla komşularının avlusunda oynarlarken, diğer çocuklara alı-
şık olan evin köpeği, Tekmile’yi kovalayarak bacağını ısırmış, o 
da ağlayarak dayısıgile sığınmıştı. Ama kucağındaki Rauf’u yine 
de bırakmamıştı. Bu olaydan çok korkan Tekmile, bir köpek gör-
düğünde, hemen birisinin arkasına saklanır olmuştu. Isırık ya-
rası iyileşmesine karşın baldırındaki yara izi hiç kaybolmamıştı. 
Tekmile, büyüdüğü zaman bile o olayı hatırlar, bacağındaki yara 
izini gösterirdi. Hatta Rauf’a “Sen kucağımda olmasan, belki ka-
çar kurtulurdum” derdi.

Ekimin sonlarına doğru Emine yüklüce bir erzakla Sorgun’a 
dönmüştü. Bu kez yine Ali getirmişti Emine’yi. Sorgun’a dön-
düklerinde, köyde pek hissetmedikleri genel bir tedirginlik se-
zinliyorlardı. Zira dünyada yeniden büyük bir harp başlamıştı 
ve  Fuat Efendi her akşam yeni haberler getirir olmuştu. Alman-
lar büyük bir sür’atle komşu devletlere saldırıyor ve kısa süre-
de onları işgal ediyordu. Avusturya, Çekoslovakya, Polonya’nın 
bir kısmı ile Danimarka ve Hollanda’nın bir kısmı daha şimdi-
den Alman işgali altında kalmıştı. Sorgun halkı, akşam olunca 
Ethem’in kahvede toplanır, merakla radyodan akşam haberleri-
ni dinlerdi. Toplumda sanki Almanlara karşı bir yakınlık vardı. 
Almanların başarıları insanları içten içe mutlu ediyordu. Fuat E-
fendi, sanki Türk ordularının başarısıymış gibi coşkuyla anlatı-
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yordu olanı biteni. Türklerin Almanlara olan bu sempatisi, belki 
de Birinci Dünya Savaşı’nda onlarla müttefik oluşumuzdan kay-
naklanıyordu. Her ne hal ise, toplumdaki bu Alman hayranlığı, 
hemen her yerde belirgin olarak hissediliyordu.

Ama yine de hükümet temkinli davranıyordu. Otuz yaşına ka-
dar olan tüm erkekler, ihtiyat askerleri olarak göreve çağrılıyor 
ve ciddi önlemler alınıyordu. Abdullah Ağa’nın iki oğlu Ethem 
ve Hüseyin de ikinci kez askere çağrılanlar arasındaydı. Ethem 
yeni evli olduğu için bu ikinci askerlik, eşine ve anası Elif kadına 
çok ağır gelmişti. Emine de bu duruma çok üzülüyordu. Zira Et-
hem ve Hüseyin’i, kendi oğullarıymış gibi severdi. Onlar da “Ab-
la” diye Emine’yi çok sevip sayarlardı. Üstelik Ethem’in eşi Na-
dire gelin üç aylık hamileydi ve ne yazık ki Ethem doğacak bu ilk 
çocuğunu hiç göremeyecekti.

Kasım ayının ortalarına doğru kış iyiden bastırmıştı Sorgun’da. 
Üç günden beri aralıksız yağan kar diz boyunu geçmişti. Karın 
böyle yoğun yağdığı dönemlerde kasabanın çevre köyleriyle tüm 
bağlantısı kesilir, her yerleşim birimi adeta içine kapanık bir hal 
alırdı. Sorgun’u Yozgat’a bağlayan şose de günlerce açılmaz, in-
sanlar gittikleri yerlerde mahsur kalırdı. Bu sene anormal bir kar 
yağışı vardı. İlk yağan karın üzerinden bir hafta geçmeden ikin-
ci bir daha yoğun kar yağışı ve fırtına başlamıştı. Öyle ki erkek-
ler bile çarşıya çıkamaz olmuşlardı. Ancak Fuat Efendi mecburen 
daireye gidiyor, ona zaman zaman Salih de eşlik ediyordu. Dai-
re ile ev arası yaklaşık on, on beş dakika sürüyordu. İlk gidenler 
yolda iz bırakınca, arkadan gelenler, o izleri genişleterek dara-
cık bir patika oluşturuyorlardı. Zaten Salihlerin on, on iki hane-
yi geçmeyen bu yeni yerleşim alanında; Fuat Efendi ve bir kaç a-
ile dışında herkes birbirinin akrabasıydı. Ayrıca bu yerleşim ala-
nının doğu tarafında, yine değirmen arkının üst kesiminde, ma-
şatlar denilen ermeni mezarlığının yakınlarındaki hafif engebe-
li arazide, iki yıl kadar önce Yugoslavya’dan göçen muhacirler i-
çin beş haneli bir yerleşim alanı daha oluşturulmuştu. Bu mu-
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hacirler kendi aralarında Boşnakça konuşurlardı. Yaşlılarının di-
li Türkçeye çok zor dönerdi. Göçmenler kasabaya daha kestirme-
den gitmek için Eğriöz Çayı’nın üzerine büyük taşlar atarak ba-
sit bir geçit yapmışlardı. Yerli halkın hiç bilmediği lastik çizmeyi, 
sudan geçmek için ilk kez onlar kullanır olmuştu. Hemen hep-
si de sanatkâr olan bu göçmenlerin kasabanın içinde dükkânları 
vardı. O nedenle sabah akşam mutlaka kasabaya gidip gelmeleri 
gerekiyordu. Yaz ve kış boyu insanların geçişine kısmen izin ve-
ren Eğriöz Çayı baharla birlikte coşar, geçişi imkânsız kılardı. O 
zaman herkes köprüyü dolanmak zorunda kalırdı.

Bu mevsim Remzi ilk kez okula başlamıştı. Göçmenlerden 
de iki çocuk gidiyordu okula: Nuri ile Harun. Halit, Zeynep’i 
de okula göndermemişti. Salim okulu çoktan bitirdiği için terzi 
dükkânında çalışıyordu. O da Remzi ile birlikte her gün Sorgun’a 
inmek durumundaydı. Bu yoğun kış günlerinde, babaları daha 
erken çarşıya indikleri için çocuklar onların izlerinden giderler-
di.

Her kar yağışının arkasından ahırın damı sıyırgı ile kürünür 
ve süprülürdü. Bu işi artık Salih yapıyordu. Nazife de kalıntıla-
rı süpürüyordu. 

Donduran ayaz ve fırtına, Nazife’nin narin vücudunu etkile-
mişti. Bir gün damdan aşağı indiğinde, hemen ocağın başına ge-
çip bir güzel ısınmaya çalıştı. Ancak akşama doğru hafif bir ök-
sürük başladı. Bunu ne kendisi, ne de Emine önemsediler. Ge-
ce Nazife’nin ateşi de yükselmişti. Sabaha karşı müthiş susadı-
ğını fark etti ve su içmek için yatağından kalkmaya çalıştı ama 
başaramadı. Bu arada Emine de uyanmıştı. “Ne o kızım su mu 
istiyorsun?” diye sordu. Nazife “Ana başım dönüyor, su içme-
ye kalkacaktım ama kalkamadım” deyince, Emine hemen yata-
ğından kalkıp kızının yanına gitti. Elini Nazife’nin alnına koy-
duğunda, genç kızın alev alev yandığını fark etti. “Aman yavrum 
çok ateşin var, üşüttün mü ne?” diye onu doğrultmaya çalıştı. 
Nazife “Ana, bir tas su ver çok susadım” diyerek anasından su 
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istedi. Emine’nin getirdiği soğuk suyu hiç nefes almadan biti-
rinceye dek içti ve sonra yine daldı. Konuşmaları duyan Salih 
de uyanmıştı. Artık tan yeri ağarmış, ortalık yavaş yavaş ışıma-
ya başlamıştı. Salih ve Emine abdest alıp sabah namazlarını kıl-
dılar. Dünkü fırtına dinmişti, ama şiddetli soğuk devam ediyor-
du. Gözlerini yeniden açan Nazife’ye “Ne oldu kızım, hastalan-
dın mı?” diyen Salih’e yanıt Emine den geldi. “Çok ateşi var, dün 
dam başında üşüttü herhalde.” Salih de Nazife’nin alnını yokla-
yarak yüksek ateşi belirlemeye çalıştı. Karı koca göz göze geldik-
lerinde, yüzlerinde endişeli bir ifade sezildi. Salih kızına bal şer-
beti hazırlarken Emine de sirkeli su ile Nazife’nin alnını, yanak-
larını, boynunu ve göğüs çevresini ıslatarak ateşini düşürmeye 
çalışıyordu. Biraz sonra diğer çocuklar da uyanmış, Nazife bacı-
larının hastalandığını öğrenmişlerdi. Emine yer yataklarını top-
ladı, Nazife’yi kendilerinin yattığı makattaki yatağa taşıdı. Oca-
ğı yakıp sabah çorbasını pişirmeye çalışırken Salih de hayvanla-
rın altlarını temizleyip samanlarını ve yemlerini vermeye uğraşı-
yordu. Çocuklar sıra ile avludaki ayakyoluna (hela, tuvalet) gidip 
geldikten sonra sıra ile ibrikteki ılık su ile el leğeni üzerinde yüz-
lerini yıkadılar. Sıra beşiğinden çözülen Rauf’un altının değişti-
rilmesine gelmişti. Kirlenen höllük toprağı atılıp muşambası ü-
zerine yeni sıcak höllük yayılarak yaklaşık 8,5 aylık olan bebek 
yeniden kundaklandı ve annesini emmeye başladı. Bugün sofra-
yı Tekmile kuruyordu. Önce geniş sofra bezini yere yaydı, üzeri-
ne yuvarlak ve alçak sofra tahtasını yerleştirdi. Bucaklıktan (kap-
ların bulunduğu raf) kalaylı bakır çorba kabını ve tahta kaşıkla-
rı indirerek sofra tahtasının üzerine koydu. Beze sarılı yufka ek-
meklerin konduğu sepeti de sofranın yanına getirdi. Küçük bir 
bakır sahan alarak bucaklığın altında bulunan peynir çanağına e-
lini sokup bir kaç avuç çökelekle karışık peynirden sahana dol-
durdu ve onu da sofranın üzerine bıraktı. Emine emzirdiği bebe-
ği işini bitiren Tekmile’ye vererek küçük bir tavada çorbanın ya-
ğını yaktı ve çorba tenceresinin üzerine boca etti. Sonra bir mik-
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tar çorbayı bakır kaba boşaltarak sofranın üzerine soğumaya bı-
raktı. Bu arada Salih de işini bitirmiş, ellerini yıkamakla meşgul-
dü. Daha sonra Nazife hariç, hep birlikte yer sofrasına oturup 
peynirli yufka dürümlerini ısırarak çorbalarını kaşıklamaya baş-
ladılar. Arada bir Emine, küçük kaşıkta üfleyip soğuttuğu çorba-
dan Rauf’un ağzına da veriyordu. Yavaş yavaş her türlü yiyeceğe 
alıştırıyorlardı çocuğu. Rauf gerçekten iştahlı bir çocuktu ve ol-
dukça da gürbüz ve sağlıklı gelişiyordu. Sofradan kalkacakları sı-
rada, yeniden gözlerini açan Nazife’ye annesi “Çorba getireyim 
içer misin kızım?” diye sordu. Ancak Nazife’nin hiç yiyesi yoktu 
ve kaşlarını hayır anlamında yukarı kaldırdı sessizce.

Kahvaltıdan sonra Salih çarşıya, Remzi de okula gitti. Öğleye 
doğru, Nazife’nin hastalandığını duyan ninesi Mevlüde kadın o-
nu ziyarete geldi. “Ne oldu Nazife, üşüttün mü kızım?” diye so-
ran Mevlüde kadına, Nazife alçak sesle “Dün damın üstünü sü-
pürdüydüm, herhalde orda üşütmüşüm ebe” dedi. Ama oldukça 
halsizdi ve arada bir kesik kesik öksürüyordu. Ninesi onun elle-
rini tutmuş “Emine! Bunun çok ateşi var yavrum” diye gelininin 
uyarıyordu. “Biliyorum ana, yavrum geceden beri cayır cayır ya-
nıyo! Nasıl etsek de ateşini düşürsek?” diye kayınvalidesinin fik-
rini soruyordu Emine. “Yavrum biraz bal şerbeti içirelim de son-
ra bir güzel terletelim. Bu iyice üşütmüş baksana! Derinden de-
rinden de öksürüyo!” diyordu Mevlüde kadın.

Emine sıcak su kaynattı, içine biraz nane, iki kaşık bal kata-
rak bir litreye yakın şerbet hazırladı. Sonra Nazife’yi yatağında 
doğrultarak bir bardak kadar sıcak şerbet içirdiler. Nazife, veri-
len şerbeti zoraki içiyordu. Sonra üzerine bir yorgan daha örte-
rek, her tarafını iyice kapattılar ve terletmeye bıraktılar. İki saat 
kadar geçince, elini yatağın içine sokan Emine Nazife’nin kan ter 
içinde kaldığını gördü ve yavaş yavaş yorganları açarak genç kı-
zın giysilerini soydu ve çabucak yeni kuru giysi giydirdi. O anda 
Nazife’yi yeni bir titreme nöbeti aldı. Ateşi hâlâ yüksekti ve san-
ki hiç dermanı yok gibiydi. Yeniden yatağına yatırdılar ve üzeri-
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ni iyice örttüler. “Yavrum Allah şifalar versin, ben artık gideyim” 
diyen Mevlüde kadın, yanlarında kaldığı Halitlerin evine gitti.

Öğle namazını camide kılan Salih, namazdan sonra evine gel-
di ve hemen Nazife’yi sordu. Terlettiklerini ve şimdi uyuduğu-
nu öğrendi. Kuyudan su çekip leğenleri doldurduktan sonra tüm 
hayvanları dışarı çıkardı ve onların su içip hava almalarını sağ-
ladı. Hayvanlar dışardayken altlarını temizledi, yemliklerini sa-
manla doldurdu ve gecgereye (Gübre ve toprak taşımak için, se-
pet gibi yapılmış iki kulplu gereç) yüklediği birikmiş gübrele-
ri Emine ile birlikte bokluğa döktü. Babasıgil gecgereyi taşırken 
kapıyı Tekmile açıyor, içerisi soğumasın diye geri kapatıyordu. 
Tüm hayvanlar dışarıda bir saate yakın bekleyip temiz hava aldı-
lar ama bir hayli de üşümüşlerdi. Salih içerdeki işlerini tamamla-
yıp kapıyı açtığında, hepsi de büyük bir gayretle içeri doluştular 
ve yemliklerine doldurulan yonca kesi karıştırılmış samanı iştah-
la yemeye başladılar. Büyük baş hayvanlar kendi yerlerine geçti, 
Salih de onları yularları ile musullarına (yemlik) bağladı. Küçük-
baş olanlar kendi bölümlerindeki daha alçak musullarda yiyor-
lardı yemlerini. Ancak keçiler açıkgözlük edip sık sık yemliğin ü-
zerine çıkıyor ve öyle yemeye çalışıyordu. Bu durum ayaklarıy-
la yemlerin kirlenmesine yol açtığı için Salih ya da Tekmile’nin 
müdahalesi ile önlenmeye çalışılıyor ve keçiler sopa ile vurula-
rak aşağı indiriliyordu. Hayvanların yem yeme süreleri yaklaşık 
yarım saat kadar devam eder, sonra yatarak dinlenmeye çekilir-
ler ve bu esnada uzun uzun geviş getirmeye başlarlardı. Yemle-
me işleri günde üç kez, sabah, öğle ve akşam olmak üzere bütün 
kış boyu böyle devam eder giderdi. Su sadece öğlenleri verilirdi. 
Sağım işi hem sabah hem akşam yapılırdı. Şimdilik yalnız sakar 
camız sağılıyordu. Onun sütü hem evin gereksinimini karşılıyor, 
hem de gün aşırı bir sitil yoğurt yapılıp satılıyordu.

İkindiüstü Nazife uyandı ve anasına çok susadığını söyledi. E-
mine ona bir bardak su verdiğinde, ateşinin hâlâ çok yüksek ol-
duğunu fark etti. Kocasına seslenerek “Salih, yavrumun ateşi hiç 
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düşmemiş, gelip şuna bir okusana!” dedi. Salih yeniden abdest 
alıp ikindi namazını kıldıktan sonra Nazife’nin başucuna geç-
ti. Kur’an’dan bir yerleri açarak sessizce okumaya başladı ve so-
nunda kızının üzerine üfledi. İçinden Tanrı’ya dua ederek kızının 
bir an önce iyileşmesini diledi. Bu sırada Nazife babasına mah-
zun mahzun bakıyordu. Duasını bitirince Salih, Nazife’ye “Na-
sılsın kızım, iyi misin?” diye sordu. Nazife “Baba böğürlerim ağ-
rıyor, azıcık da daralıyorum” diye yanıtladı. Salih “Tamam kızım, 
geçecek inşallah. Bak sana Kur’an’dan şifa ayetleri okudum, iki 
üç güne kadar inşallah iyileşeceksin” diye, kızını teselli etti. Bi-
raz sonra Nazife yine daldı. O uyuyor diye herkes yeniden gün-
lük işlerine döndü. Akşama doğru Remzi okuldan geldi. Pantolo-
nunun paçaları ve yün çorapları karlara bata çıka çakıldak (küçük 
kar topçukları) bağlamıştı. Elleri ve ayakları çok üşümüş, yüzü 
mosmor olmuştu. Oğlunu bu halde gören Emine, hemen onun 
ellerini ovarak ısıtmaya başlamış, çorap ve pantolonunu çıkartıp 
ocağın yanına asmıştı. İkindiden sonra çarşıya inen Salih ancak 
akşam namazını camide kıldıktan sonra evine gelmişti. Salih e-
ve döndüğünde, Emine camızı sağmış, çorbayı pişirmiş, akşam 
sofrasını kurmakla meşguldü. Çorbanın yanı sıra dünden kalan 
patates yemeği de vardı. Kocası ve çocuklarıyla birlikte akşam 
sofrasına oturdular. Nazife sürekli dalıp dalıp gittiği için Emi-
ne’ nin içi bir türlü rahat etmiyor göz ucuyla hep Nazife’ye bakı-
yordu. “Bugün yavrum hiç kendinde değil Salih, biraz çorba gö-
türsem içer mi acep?” diye kocasına Nazife’nin durumunu ha-
tırlatıyordu. Sonra bir sahana biraz çorba koyup kızının başucu-
na vardı ve ona hafifçe seslenerek “Nazife! Kızım biraz çorba ge-
tirdim, yer misin?” diye sordu. Nazife dalgın gözlerini hafifçe a-
ralayıp “Hiç iştahım yok ana, yiyemem” diye belli belirsiz mırıl-
dandı. “Vah yavrum! Vah Nazifem! Ne oldu sana böyle? Allah i-
yilik versin yavrum!” diyen Emine çaresizliğinden kahroluyordu. 
Yatsı namazından sonra o da bildiği duaları Nazife’nin üzerine o-
kuyarak üfledi ve taa yüreğinin derinliklerinden gelen bir duygu 
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ile kızının iyileşmesi için dua etti.
Nazife geceyi oldukça sıkıntılı geçirdi. Yatağının içinde dur-

madan hareket ediyor, rahat nefes alabilmek için sağa sola dö-
nüyordu. Neden sonra uyanan Emine, karanlıkta kızının huzur-
suzluğunu fark etmiş, küçük gaz lambasını yakarak onun yanına 
varmıştı. Usulca “Ne oldu Nazifem, uyuyamadın mı yoksa?” di-
yen Emine ellerini onun yüzünde dolaştırmaya başladığında, a-
teşinin düne göre daha da arttığını anlamıştı. “Ana çok daralı-
yom, azıcık yastığımı yükseltsene” diye mırıldanan Nazife’nin 
sırtına iki yastık daha yerleştirip onu derhal yarı oturur duruma 
getirdi. “Nasıl, şimdi rahat mısın kızım?” sorusuna, onun başı i-
le evet anlamındaki yanıtını alınca, Emine “Keşke hiç uyumasay-
dım da yavrumun başında bekleseydim” diye geçirdi içinden. Za-
lim hastalık genç kızı oldukça sarsmış, o ince ve narin yüzü bir 
hayli süzülmüştü. Nefes almakta oldukça zorlanan Nazife’nin 
öksürmesi bile çok cılız ve kesik kesikti. “Nereni beğenmiyon 
yavrum?” diye soran Emine’ye, göğsünün yanlarını göstererek 
“Şuralarım ağrıyo ana!” diyen sesi çok bitkin ve cılız çıkıyordu. 
Tan yeri ağarmış, artık Salih de uyanmıştı. Kızının daha da kötü-
leştiğini endişe ile öğrenen Salih “Gidip anama haber vereyim, 
sabahı kıldıktan sonra” diyerek ayakyoluna çıktı. Emine nama-
zını biraz önce kılmış, ocağı yakmış, sabah çorbasını pişirmek-
le meşguldü. Biraz sonra diğer çocuklar da uyanıp yüzlerini yıka-
mışlardı. Ablalarının iyileşmediğini görerek sorgulayan gözlerle 
analarının yüzüne bakıyorlardı. “Öyle bakmayın yavrularım, ba-
cınız iyi olacak inşallah!” diye onların kuşkularını gidermeye ça-
lışıyordu Emine. Salih, namazını kıldıktan sonra hayvanların ye-
mini vermiş, daha sonra da anasını çağırmaya gitmişti.

On dakika kadar sonra Mevlüde kadın ve Salih içeri girdi-
ler. Emine sabah sofrasını hazırlıyordu. Mevlüde kadın önce 
Nazife’nin başucuna vardı. Çok sevdiği torununu, düne göre da-
ha bir bitkin ve süzülmüş görünce, çok üzüldü ve gözlerinden 
yaşlar akmaya başladı. Nazife yine dalmıştı. Ninesinin geldiğini 
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bile fark etmedi. Ancak sık ve kesik kesik nefes alıyordu. “Ne di-
yeyim yavrum, Allah iyiliğini versin, Allah kurtarsın! Ateşi hâlâ 
düşmemiş baksana!” diye Emine’ye hitabediyordu. “Yaa ana!.. 
Yavrum sabaha kadar hiç uyuyamamış, sağa sola çarpınıp dur-
muş. Sabaha karşı uyanıp, arkasını doğrulttum da biraz ferahla-
dı ve şimdi azıcık daldı.” diye yanıtlıyordu kayınvalidesini. Son-
ra oturup çorbalarını içtiler. Remzi’nin önlüğünü giydirip oku-
la hazırlayan Emine, onu babasına teslim etti ve “Giderken Fu-
at Efendilere de bir haber versen Nazife’nin hastalandığını” diye 
Salih’e tembihte bulundu.

Bir saat kadar sonra Nazife’yi yoklamaya gelen Şaziye Hanım, 
Nazife’yi gözlemleyip hastalığın seyrini öğrendikten sonra “A-
nam bu satlıcan’a tutulmuş, dört sene önce benim yeğenim de 
aynı böyleydi. Yozgat’ta hastanede yattı günlerce. Doktorlar onu 
zor kurtardılardı. ‘Bir gün daha gecikseniz, kurtaramazdık’ de-
mişlerdi. Vah yavrum, vah Nazife’ciğim! Allah kurtarsın seni!” 
diye hem endişesini dile getirmiş, hem iyileşmesi için çareler ö-
nermişti. “Bende papatya çayı ile nane ruhu var. Gideyim, geti-
reyim, kaynatıp içirelim. Azcık daha rahat nefes almasını sağ-
lar” diyerek kalkıp evine gitti. Biraz sonra dediği şeyleri getir-
mişti. Kuru papatyaları çaydanlıkta kaynattılar. Tatlanması için 
içine bir kaşık bal karıştırdılar ve üzerine de birkaç damla nane 
ruhu damlatarak, sıcak sıcak Nazife’ye içirmeye çalıştılar. Genç 
kız, ağzına kaşıkla verilen bu içeceği çok isteksiz alıyordu. Ama 
ninesi ve Şaziye Hanım ona hep moral veriyor, tümünü içerse i-
yileşeceğini telkin ediyorlardı. Ancak Şaziye Hanım da fark et-
ti ki, Nazife’nin durumu çok ağırdı. Nefes almakta zorlanıyor 
ve her soluk alış verişte müthiş ağrı duyuyordu. Şaziye Hanım, 
Eminelere pek hissettirmese de, Nazife’nin yaşamından endişe 
duyuyordu. Akşam, Fuat Efendi daireden gelince durumu ko-
casına anlattı, kalkıp Nazife’yi ziyarete gittiler. Fuat Efendi de 
Nazife’nin durumunu endişe verici buldu. Ne yazık ki Yozgat yo-
lu kar nedeniyle kapanmıştı. Ne zaman açılacağı da belli değildi. 
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O nedenle Yozgat hastanesine götürme önerisini yapamıyordu. 
Kasabanın hükümet tabibi bir ay önce tayini çıkıp gitmiş, yeri-
ne henüz yenisi gelmemişti. “Sabah olsun da sağlık memurunu 
çağıralım bari” diye bir öneri getirdi Fuat Efendi. Zaten o yıllar-
da, yerli halkın arasında, hastayı doktora götürmek gibi bir alış-
kanlık yoktu. Antibiyotikler ve sulfonamidler henüz yaygın ola-
rak kullanılmaya başlamamıştı. Kırsal kesim insanı atadan dede-
den ne gördüyse onu uygular, gerisini Allah’a havale ederdi. “Ca-
nı veren de Allah, alan da Allah!  Ne yapalım!” gibi bir kaderci-
lik tüm toplumun ortak zihniyetiydi.

O geceyi Nazife yine çok zor ve sıkıntılı geçirdi. Emine de he-
men hemen hiç uyumamış, kızının başında beklemişti. Akşam-
dan söylediği gibi Fuat Efendi, kuşluk vakti Salih’le birlikte Sağ-
lık memuru Ömer Bey’i Nazife’yi muayene etmeye getirdi. Genç 
kızın sırtını açtılar, Ömer Bey mutat muayenesini yaptı. Stetos-
kopla sırtını dinledi, parmaklarıyla tıklatıp muayene etti. Onun 
tanısı da zatülcenp, yani satlıcan idi. Bir iki öneride bulundu ve 
çantasından çıkardığı kodeinli bir şurubu, günde üç kez içirilmek 
üzere, Emine’ye verdi. Sonra Fuat Efendi ile birlikte evden ayrıl-
dılar. Yolda sağlık memuru Ömer Bey genç kızın durumunu hiç 
de iç açıcı bulmadığını, göğüs boşluğunun tamamen hastalık-
lı sıvı ile dolduğunu, o sıvı boşaltılmaz ve çok ciddi tedavi edil-
mezse, hastanın pek kurtuluş umudu olmadığını Fuat Efendi’ye 
dilinin döndüğünce anlatmaya çalıştı. Fuat Efendi çok üzülmüş-
tü. Bu durumu Salih ve Emine’ye nasıl açıklayacaktı? Kaç gün-
dür Yozgat yolu kapalı idi. Açık bile olsa, bu kışta kıyamette, bu 
kadar ağır ve ateşli bir hasta, o günün koşullarında nasıl taşınır-
dı? Kendisi de aklı yeten bir kişi olarak büyük bir çaresizlik için-
de idi. Karı koca Nazife’yi çok severlerdi. Allah’tan umut kesil-
mez deyip Tanrı’ya dua etmekten başka bir çare gelmiyordu el-
lerinden.

Akşam yine karısı ile birlikte Fuat Efendi, Nazife’yi ziyare-
te geldiler. Emine sağlık memurunun verdiği şurubu iki kez i-
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çirmiş, ancak pek belirgin bir düzelme görülmemişti. Nazife yi-
ne çok zor nefes alıyor, yatağının içinde sürekli yön değiştiriyor-
du. Bazen da çevresini yastıklarla destekleterek oturur vaziyeti 
alıyordu. Yakalandığı günden beri devam eden yüksek ateş genç 
kızı iyice eritmiş, yüzü ip ince kalmıştı. Üç günden beri ağzına 
en ufacık bir lokma girmemişti. Ancak zaman zaman bir iki ka-
şık papatya çayı ve su içebiliyordu. Meselenin vahametini bilen 
Fuat Efendi, gözlerini Nazife’den kaçırıyor “Bak yakında iyileşe-
cek inşallah” diye Emine ve Salih’e teselli sözcükleri söylüyordu. 
Fuat Efendiler gittikten sonra Nazife daha da fenalaştı. Nefes al-
mak için adeta çırpınıyordu. Emine ve Salih çaresizdiler. Salih 
gitti, gece yarısı anası Mevlüde kadını çağırdı. Ninesi geldiğin-
de, artık Nazife’nin çevreyle ilgisi de azalmıştı. Ninesinin teselli 
sözcükleri ve dualarını duymuyordu bile. Emine yavrusunu kâh 
gözyaşları içinde bağrına basıyor, kâh yüksek sesle dualar oku-
yup kızını kurtarması için Tanrı’ya yakarıyordu. Saatlerce süren 
bu kâbus gecesi, sabaha karşı, Nazife’nin ruhunu teslim etme-
siyle son buldu. Artık Emine’nin feryat ve figanı yürekleri parça-
lıyordu. Salih de gözyaşları içinde sabah namazı için caminin yo-
lunu tutmuş ve müezzin Efendi’ye durumu anlatarak namazdan 
sonra sâla verilmesini istemişti. Sâladan sonra Salih’in tüm ya-
kınları ve akrabaları olayı duymuş ve onların evlerine sökün et-
mişti. Özellikle emesi (halası) Nadide, yüksek sesle ağlayarak 
yollara düşmüştü. Daracık ahırsekisi gelenlerle dolmuş, erkek 
ziyaretçilere Fuat Efendi oturma odasını açmıştı. Genç erkekler-
den bir kaçı mezarı kazmak için mezarlığa gönderildi. Asım’ı da 
kefen bezi almaya çarşıya yollamışlardı. Cenazenin bulunduğu a-
hırsekisinden yükselen ağıt sesleri ve diyeşetler (acılı deyişler) 
avluya kadar yayılıyor ve duyanların yüreğini parçalıyordu. Bu a-
rada Mevlüde kadın, Tekmile ve oğlanları alıp Halitlere götür-
müştü. Epeyden beri konuşmadıkları Kadriye de ölü evine gel-
mişti. Komşu ve akraba kadınların yardımıyla ahır duvarının ke-
narındaki karlar sıyrılarak orada bir ateş yakılmış ve üzerine ça-
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maşır kazanı yerleştirilerek kuyudan çekilen su ile ağzına kadar 
doldurulmuştu. Ocaktaki su ısınadursun, yine ahırın kuytusuna, 
iskemle ve tahtalarla Nazife’nin yıkanması için yüksekçe bir se-
ki hazırlanmıştı.

Neden sonra, kadınlar genç kızın cansız bedenini kucakların-
da taşıyarak hazırlanan bu sekinin üzerine bıraktılar. Giysilerini 
dikkatlice soyup ölüyü yıkamaya başladılar. Bu arada Emine, za-
man zaman hıçkırarak yavrusunun cesedi üzerine kapanıyor; ka-
dınlar onu güçlükle geri, içeri götürüyorlardı. Yıkama işi bittik-
ten sonra genç ölüyü kefenlediler ve camiden getirilen tabutun i-
çine yerleştirerek camiye götürdüler. Cenazenin evden ayrılışı sı-
rasında Emine’nin, Nadide ve Mevlüde kadının yürek yakan ağıt-
ları, katılan tüm kadınları tekrar hıçkırıklara boğuyordu. O yıl-
larda cenaze namazına ve mezarlığa kadınlar hiç gitmezdi. O ne-
denle Emine, yavrusunun evinden son ayrılışını en içli diyeşet-
lerle uğurluyordu.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ile Nazife’nin 
tabutu mezarlığa götürüldü ve toprağa verildi. O gün Allah’tan, 
hava çok soğuk olmasına karşın açık ve güneşliydi. Mezardan 
sonra Salih’in çoğu yakınları eve gelerek yeniden baş sağlığı di-
lediler ve komşu kadınların hazırladığı cenaze yemeğini yiyerek 
evlerine dağıldılar. Akşam tekrar ölü evine gelenlerin, kadınları 
Emine’nin yanında, erkekleri Fuat Efendilerde toplanmaya baş-
ladılar. Mevlüde kadın, Emine ve Nadide’nin ağızlarını bıçak aç-
mıyor, arada bir Emine’nin derin iç çekişleri duyuluyordu. Diğer 
kadınlar zaman zaman Nazife ile ilgili anılarını dile getiriyor; o-
nun ne kadar sıcak ve sevecen bir genç kız olduğunu, hiç kim-
senin hatırına değmediğini, bu dünyada iyilerin pek yaşamadığı-
nı söylüyorlardı. Arada bir Yusuf’un yaramazlıkları oluyorsa da 
ablası Tekmile onu hemen susturuyor, kucağına alıp oyalıyordu. 
Henüz dokuzuncu ayını doldurmakta olan Rauf olaylardan biha-
ber, emesi ve anasının kucağında yer değiştirerek sakin sakin o-
turuyordu.
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Fuat Efendilerde toplanan erkekler, Şaziye Hanım’ın hazır-
ladığı kahveleri içtikten sonra Fuat Efendi’nin 2. Dünya Sava-
şı hakkında verdiği bilgileri ve yorumları dinlemeye başlamış-
lardı. O günlerde Almanlar, Ruslarla birlikte Polonya’yı paylaş-
tıktan ve aralarında gizli bir antlaşma imzaladıktan sonra batı-
ya yönelmiş, Belçika, Hollanda ve Fransa’ya doğru harekete geç-
mişlerdi. Fransızlar da Majino hattının gerisine güçlü bir savun-
ma cephesi oluşturmaya çalışmışlardı. Ruslar ise Baltık devletle-
rini işgal ederek, Finlandiya üzerine yürümüşlerdi iki yıl sonra. 
Uzak Doğu’da Japonlar, bir yandan Çin’in doğu kıyılarını işgal e-
derken, diğer yandan Filipinler, Yeni Gine, Malezya ve Endonez-
ya gibi çoğu İngiliz sömürgesi olan pek çok küçük ada ve yarıma-
da devletlerindeki işgal ve saldırılarını kalıcı hale getirecekler-
di. 1940 yılı biterken dünyayı bir ateş çemberi sarmış; her yan-
da korku, kuşku ve endişe hakim olmaya başlamıştı. Fuat Efen-
di bu durumu, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Almanların öç 
almasına bağlıyor ve bir gün onların tüm Avrupa’yı, hatta dün-
yanın büyük bir bölümünü işgal edeceklerine inanıyordu. Söy-
lem ve ifadelerinden sanki Almanların başarısı ile gururlandığı 
ve onların tarafını tuttuğu gibi bir izlenim alınıyordu. Orada bu-
lunanların çoğu bu gibi bilgilerden tamamen habersizdi. O ne-
denle Fuat Efendi’nin söylediklerinden çok etkilenmiş görünü-
yor ve onu can kulağı ile dinliyorlardı. Özellikle Salih’in amcası 
Abdullah Ağa arada bir söze giriyor ve İngiliz’in alt edilmesini, 
canı gönülden arzu ediyordu. O İngilizler ki, Yemen’de ve Kanal 
Savaşı’nda, Osmanlı’ya az çektirmemişti. Abdullah Ağa için bir 
bakıma sanki Osmanlı’nın da öcü alınıyordu. Bu psikolojik du-
rum sadece Abdullah Ağa’da değil, hemen hemen tüm Türk hal-
kında görülüyor ve Alman zaferlerine alkış tutuluyordu.

Emine, yavrusunun acısını içine gömüp evin günlük işleri ve 
diğer çocuklarının sorumluluğunu ihmal etmeyerek olağan ya-
şamına devam ediyordu. Acısını, yoğunlaştırdığı günlük ibadet-
leriyle dengelemeye çalışıyordu. Nazife aklına düştüğünde göz-
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yaşları sel gibi akıyor, evdekiler onun bu halini anlayışla karşılı-
yorlardı. Bazen, 11 yaşındaki Tekmile de anasının gözyaşına or-
tak olur, anasıyla birlikte sessiz sessiz ağlardı. Ancak oğlanlar i-
şin pek farkında olmaz; fırsat buldukça birbirleriyle dalaşır, or-
talığı birbirine katarlardı. Arada bir, Salih’in sert ikazı ile karşı-
laştıklarında; geçici bir süre köşelerine çekilir, sonra yine oyu-
na ve dalaşmaya başlarlardı. Belki çocuklar da haklıydı. Her taraf 
karla kaplı olduğu için dışarıya çıkamıyor, enerjilerini bu daracık 
mekânda dalaşmakla harcıyorlardı. Allah’tan, gündüz Remzi o-
kula gidiyordu da ortalık biraz daha sakin oluyordu. Akşamları, 
aralarında tükenmez bir didişme devam eder giderdi. Yusuf, kü-
çük olmasına karşın, oldukça öçbe (yaramaz, inatçı) ve geçim-
siz bir çocuktu. Remzi’yi sürekli tahrik eder, olur olmaz şeyler-
den hır çıkarırdı.

Yoğun geçen kış mevsimi, yerini yavaş yavaş ilkbahara bırakı-
yordu. Düzenli bir işi olmadığı için Salih, vaktinin çoğunu kah-
vehanede geçiriyordu. Tek meşgalesi hayvanların bakım ve bes-
lenmesi idi. Vakti geldiğinde arkın altındaki tarlayı ve aşağı bah-
çeyi Asım’a sürdürüp, oralara Emine’nin bostan ve sebze ekme-
sini sağlıyordu. O yıllarda, memurların dışında, kasabadaki her 
aile kendi zerzevat ihtiyaçlarını bahçe ve tarlalarından kendileri 
karşılarlardı. O bakımdan Emine, bir evin gereksinimi olan her 
türlü bakliyat, patates, sebze ve benzeri yiyecekleri bahçe ve bos-
tanına eker, kimselerden geri kalmazdı. İlkbahar ve yaz boyu, za-
manının büyük bölümünü bu işlere ayırırdı. Ekilen sebzelerin o-
tunu almak, çapalamak, sulamak, büyük ölçüde Emine’nin işi i-
di. Yaz boyunca değirmen arkından dolu dolu akan su, tüm tar-
la ve bostanların sulanmasına bol bol yeter, tarla sahipleri ara-
sında önemli bir sorun yaşanmazdı. Ama bazen bu su yüzünden 
büyük kavgaların çıktığı da olurdu. Bu işleri ayarlayan bir görev-
li bulunurdu. Bu görevliyi, çiftçi koruma birlikleri belirlerdi. Sor-
gun halkının büyük çoğunluğu çiftçilikle uğraştığı için bu çift-
çi koruma birlikleri önemli görevler üstlenirlerdi. Ekinleri bek-
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leyen korucuların, bağ bekçilerinin görevlendirilmesi; bentlerin 
tutulması, arkların temizlenmesi ve sucuların belirlenmesi, har-
man yerlerinin tanzimi hep bu çiftçi koruma birlikleri tarafından 
yapılırdı. Sorgun ve yakın çevresinde dört tane su değirmeni var-
dı. Bu değirmenlerden üçü Eğriöz Çayı’nın suyu ile, bir tanesi de 
Delibaş Deresi’nin suyu ile döndürülürdü. Sorgun’un kuruldu-
ğu alan ve yakın çevresi ova gibi, oldukça düzgündü. Değirme-
ne akıtılacak suyun en az beş, altı metre yüksekten düşmesi ge-
rektiğinden, bu yüksekliği sağlamak için değirmen arkları, en az 
dört beş km uzunluğunda bulunuyordu. Bu denli uzun arklar bir 
nevi sulama kanalı işlevi görüyor, Eğriöz Çayı ile değirmen ark-
ları arasında kalan tüm tarla ve bahçeler bu sayede sulanıyor-
du. Bu arazilere “Subasar” arazi denirdi ve Sorgun’un önemli bir 
bölümü bu subasar arazilerden oluşurdu. O bakımdan ilkbahar 
ve yaz boyu, Sorgun ve yakın çevresi yemyeşil gözükürdü. Za-
ten bir dönem Sorgun’a “Yeşilova” adı verilmişti. Kimi insanla-
rın nüfus cüzdanlarında doğum yeri olarak Yeşilova yazardı. Be-
nim eski nüfus cüzdanımda da aynı kayıt vardı. Yazın bu arklar-
dan akan sular tarla ve bahçelerin sulanma işinde, sonbahardan 
itibaren de halkın buğdayını öğütmek için değirmenleri döndür-
mek üzere kullanılırdı. O yıllarda, Anadolu’da kar yağışı çok bol 
olduğu için dere, çay ve ırmakların suları da çok bol ve rejimle-
ri düzenli olurdu.

Salih ve Halit, eski harman yeri olan evlerinin üst bölümün-
de birer yukarı bahçe oluşturmuşlardı. Asım kendi hissesi-
ni, Akdağmadeni’nin Güney köyünden göçen değirmenci Meh-
met usta’ya satmış, onlar da arsanın yukarı bölümüne evlerini 
yapmış, alt kesimini bahçe olarak bırakmışlardı. Güneylinin e-
vi ve bahçesi, Salih’in bahçesinin batı sınırının yukarısını oluş-
turuyordu. Asım evini değirmen arkının hemen altındaki tarla-
ya yaptığı için harman yerindeki hissesini satmıştı. Oysa Nuret-
tin, evini aynı Salih gibi arkın üst bölümüne, yani Salih’in bah-
çeli evinin batı sınırının aşağı kesimine yapmıştı. Nurettin, evi-
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nin cephesini kuzeye, yani değirmen arkına doğru yerleştirmişti. 
Salih’in evi ise tamamen doğuya bakıyordu. Kuzey ve batı cephe-
leri, çok küçük birer pencere dışında, tümden kapalı idi. Bu pen-
cereler de hazın damına (kiler) aitti. Halit’in bahçesinin doğu ta-
rafının üst kesiminde, dul bir hanım olan Satı kadının evi ve bah-
çesi, onun bitişiği ve daha doğusunda da Yunus Ağa’nın evi ve 
bahçesi vardı. Halit’in bahçesinin en doğusunda ise Tuzlacık kö-
yünden göçen kuyumcu İbrahim Usta’nın bahçeli evi bulunuyor-
du. İbrahim usta ve karısı Nazire, Tatar kökenliydiler. Tekmile ile 
yaşıt Canan adlı bir kızları vardı. Adı geçen bu kişilerin bahçele-
rinden sonra arazi yavaş yavaş küçük tepecikler ve tatlı engebe-
lerle “Maşatlar” denilen Ermeni mezarlığına doğru yükseliyor-
du. Maşatlar’ın güney sınırlarında kayalar bulunurdu. Değirmen 
arkı ile Maşatlar’a doğru yükselen bu engebeli arazi arasında, 
daha önce sözü edilen, Yugoslav göçmeni beş aile konuşlandırıl-
mıştı. Göçmen evlerinin doğu ucunda, Maşatlar’a en yakın nok-
tadaki son ev, Gâvur bağlarının bekçisi “Hırlak Arif”e aitti. Bek-
çi Arif iki evliydi. İlk karısının adı Zekiye, ikincisininki Dilber’di. 
Muhacir evleriyle Yunus Ağa’nın evi arasındaki hafif yokuşun ü-
zerinde bir ev daha vardı. Bu evin kızı, belediyenin inşaat kalfa-
sı Hasan Emmi (Hasan Torun) ile evlenmiş ancak evin tüm deli-
kanlı oğulları, birer yıl ara ile veremden ölmüşlerdi. Sanırım dört 
erkek kardeştiler. En sonuncusunun cenazesini ben hayal meyal 
hatırlarım. Evlatlarının acısına dayanamayan yaşlı anne ve baba 
da ölünce ocakları sönmüş; boş kalan evleri birkaç yıl sonra, bir 
gözü kör olan ve “Kör Kürt” olarak anılan çoban Kürt Hasan’a 
satılmıştı. Ben o zaman ilkokula gidiyordum. Çoban Hasan’ın 
Hacı isimli bir oğlu, iki de kızı vardı.

İşte 1940’lı yılların başında, “Yukarı Evler” denilen ve Çay 
Mahallesi’nin bir parçası olan bizim küçük mahallemiz; on beş-
on altı hanelik, kasabadan uzak, ayrı bir yerleşim birimi idi.  On 
beş yıl kadar önce ilk kez babamın ev yaptığı bu bölge zaman-
la çok gelişecek ve “Karşıyaka” adıyla yeni bir mahalleye dönü-
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şecekti.
Yukarı Evler bölgesinin içme suyu ihtiyacı günden güne his-

sedilir bir hale gelmişti. O güne dek ihtiyaç; kısmen Salih ve 
Halit’in su kuyusundan, kısmen de Karavağal’ın Çatak’ın eteğin-
deki eşmeden (kaynak) karşılanıyorsa da illa akan bir pınarın ol-
ması arzu ediliyordu.

Başta Çay mahallesinin muhtarı amcam Halit olmak üzere bu-
rada oturanlar, ilgili yerlere başvurarak, bir pınar çıkartılması i-
çin girişimde bulunurlar. Su getirilecek bölge için Kocalar deresi 
en uygun olanıdır. Bu derenin başlangıcı, Üçtepeler’in en doğu-
sundaki tepe ve onun yayvan eteklerinden köken alır. Karların ve 
bahar yağmurlarının sızdığı taban suyu, derenin yatağında belli 
bir çayır ve yeşillik oluşturur. Bu bölge bir buçuk iki metre kazıl-
dığında, bol ve içimi tatlı bir suya ulaşılır. İşte bu su, altı yedi yüz 
metrelik bir taşıma kanalı aracılığı ile getirilip, tam Salih’in yu-
karı bahçesinin üzerinde bir yere pınar olarak akıtılır. Bu suyun 
getirilişinde, o mahallenin damadı olan kalfa Hasan Emmi’nin 
de oldukça emeği ve katkısı vardır. Pınar, mahallede oturanların 
ve harmancıların yüzünü güldürür. Sadece harmancılar değil, ka-
saba pazarına gelip giden tüm bu taraf köylüleri de pınarın ba-
şında kısa bir mola verip su içer ve testilerini doldururlar. İlkba-
harda suyu çok bol akan pınar, yazın sonlarına doğru debisini ya-
rı yarıya kaybeder. Bu durum bahçe sahipleri arasında zaman za-
man niza çıkmasına ve küçük çaplı sürtüşmelere yol açar.

Bir yıl önce anavatana katılan Hatay’da, yavaş yavaş yeni bir düzen 
ve ülkeye uyum sağlanmaya başlanmıştı. Hükümet, İkinci Dünya 
Savaşı’nı ensesinde hissetmesine karşın kimi yatırımlara önem                                                                                                                                             
veriyordu. Bunlardan bir tanesi, İskenderun limanının geniş-
letilmesi ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getiril-
mesi; diğeri, Toprakkale’den ayrılacak bir demiryolu hattının 
İskenderun’a kadar ulaştırılması idi. Bu işlerin yürütülmesi i-
çin hükümet ihaleler açmış ve bu işlerden anlayan çeşitli taşe-
ron firmalar ve kalfalar bu ihalelere girmişlerdi. Bunlardan biri 
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de aslı Sorgunlu olup şimdi Yozgat’ta oturan Deli Kız’ın Rıza i-
di. Salih’in arkadaşı olan Rıza Kalfa, beton köprü yapım işlerin-
de deneyim sahibiydi. Gençliğinden beri hep bu işlerde çalışmış, 
yanında yetiştiği mühendislerden hayli pratik bilgiler edinerek 
kalfalık sertifikası almış ve tek başına bu işleri yürütür hale gel-
mişti. Rıza Kalfa, İskenderun yakınlarında yapılacak üç demiryo-
lu köprüsünün ihalesini kazanmıştı. Yöresinden bu işlerde çalı-
şacak usta ve ameleleri toplamaya başlamıştı. Bu arada Salih’le 
de görüşmüş, ona işçilerin başına çavuş ve puantör olması öne-
risini getirmişti. Salih maliyede çalıştığı için hesap işlerinden iyi 
anlardı. Akşam eve gelip Rıza Kalfa’nın önerisini Emine’ye açtı-
ğında, karısı, hiç tereddüt etmeden, kabul etmesini söyledi. Za-
ten Salih can atıyordu gitmek için. Hani Emine’nin de fikrini 
sormuştu, gönlü kalmasın diye. Zira yazları köye gitmeyi ve be-
denen çalışmayı hiç sevmiyordu. Önerilen iş tam Salih’e görey-
di. Karakter ve mizaç olarak, gezip tozmayı seven bir kişiliğe sa-
hipti. O hapisteyken, nasıl olsa Emine evi pek ala çekip çevire-
bilmişti. Öyle de bir güvencesi vardı Emine’den yana. Zaten öte-
den beri Hatay meselesine ilgi duymuş, bu kez oraları görmenin 
heyecanına kapılmıştı. Ertesi günü çarşıya inip Rıza Kalfa’yı bul-
muş ve olumlu yanıtını iletmişti. Bir hafta içinde kalfa tüm eki-
bini hazırlamıştı. Gerekli malzeme ve çadırlar bir kamyona dol-
durulup işçiler de üzerine bindirilerek Yozgat’tan hareket etmiş-
lerdi. Kayseri, Niğde, Pozantı ve Adana üzerinden, dördüncü gü-
nü İskenderun’a ulaşmışlardı. 1940 yılının Orta Anadolu’su, kuş 
uçmaz kervan geçmez bir görünüm sergiliyordu. Salih, evinden 
ilk kez bu kadar uzaklara gidiyor, Torosları aştıktan sonra karşı-
laştıkları Çukurova’nın bunaltıcı sıcağını hiç bu kadar beklemi-
yordu. Ama gelmişlerdi bir kez, çaresiz katlanacaklardı. Hazi-
ran başında geldikleri İskenderun’dan, her üç köprünün yapımı-
nı tamamlayıp, kasım sonunda ayrılmışlardı. Rıza Kalfa, ekibin-
den çok memnundu. Özellikle Salih, onun işlerini hayli kolaylaş-
tırmış ve adeta sağ kolu gibi çalışmıştı. Zaten eski iki arkadaş ol-
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dukları için çok da iyi anlaşıyorlardı. Bu gurbetçilik işinden Sa-
lih de oldukça kazançlı çıkmıştı. Sorgun’a döndüğünde, Emine 
ve çocuklarını hediyelere boğmuştu. Çocukları en çok sevindiren 
şey de babalarının o güne kadar hiç görmedikleri ve hiç yemedik-
leri bir sepet portakal getirmesiydi. Salih, portakalı soyuyor ve 
her birine dilim dilim pay ediyordu. Bu çok sulu ve hafif mayhoş 
meyve, tüm yiyenlerin hoşuna gitmişti. Emine de bu durumdan 
çok memnun ve mutlu idi. Kocasının beş aylık yokluğunun bir ö-
dülü gibiydi sanki. İskenderun’dayken Salih’le Rıza Kalfa, kendi-
leri için Devlet Demir Yolları’nın getirttiği “Omega” marka birer 
cep saati almışlardı. Salih, ayrıca kendisine Hindistan’dan getiri-
len koka ağacından yapılmış değerli bir tespih edinmişti. Bu iki 
özel eşyası onun için çok kıymetliydi ve de herkeste bulunmazdı.

Emine, her zamanki hamaratlığı ile Salih’in yokluğunu hiç a-
ratmamış; bahçe ve bostanların bakımı, harman sonu samanlı-
ğın doldurulması, bağ kaynatmak için köye gidilmesi gibi işleri 
eksiksiz yerine getirmişti. Bu işlerde kendisine en çok Asım yar-
dımcı oluyordu. Onun eşi olan Hacı Kâ’nın kızı ile Emine çok iyi 
anlaşırlardı. O, Emine’nin çocuklarının “Aba”sı idi. Kayınbirader 
Halit ise yine mutat olumsuz tavrını sergiliyor, Salih’in yoklu-
ğundan istifadeyle Emine’ye baskı uygulamaya devam ediyordu. 
Bu durum Mevlüde kadını çok üzüyor olsa da huysuz ve acıma-
sız oğluna söz geçiremiyordu. Ne de olsa, yıllardan beri Halit’in 
yanında kalıyordu. Onun ekmeğini yediği için ona açık açık da i-
tiraz edemiyordu. Zaten oldukça yaşlanmıştı ve kocası öldükten 
sonra artık evlatlarının üzerinde ağırlığının kalmadığını hissedi-
yordu. Ama gönlünün derinliklerinde, Salih’e ve onun çocukla-
rına karşı hep bir acıma duygusu taşır, kendini onlara daha yakın 
hissederdi. Bu güne dek ne Salih, ne de Emine bir gün olsun ha-
tırına değmemişlerdi. Ama ne çare ki hep Halit’in yanında kal-
maya mahkûm olmuş, koşullar öyle icap etmişti. Bununla bera-
ber gücü yettiğince ve imkânları elverdiğince Emine ve çocukla-
rına destek çıkar, onların da nineleri olduğunu sevgisiyle orta-
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ya koyardı.
Ethem’in eşi Nadire gelin 1940 yılının ilkbaharında bir kız ço-

cuğu dünyaya getirmiş, adını Aysel koymuşlardı. Bu haberi mek-
tupla ikinci askerliğini yapan babasına bildirmişlerdi. Ethem 
İstanbul’da, Hüseyin İzmir’de yapıyordu askerliklerini. Mektup-
la ulaşan bilgilerden, çok sıkı talim yaptıkları, olacak bir saldı-
rıya karşı hazırlıklı oldukları öğreniliyordu. Gerçekten de hükü-
met ve ordu, en üst düzeyde savunma hazırlığı yürütüyor, ağır-
lıklı olarak Trakya sınırına yığınak yapıyordu. Düşmanın nere-
den saldıracağı belli olmamakla birlikte, en riskli bölge olarak 
Trakya gösteriliyordu.

Bu yaz ilk kez, pınarın suyu ile yukarı bahçelerin sulanma-
sı gündeme gelmişti. Dört bahçe vardı pınarın suyundan yarar-
lanacak. En büyük bahçe Halit’inki idi. Sonra Salih’inki, sonra 
da Güneyli Mehmet ustanınki ve Satı kadınınki gelirdi. Yunus 
Ağa’nın bahçesi biraz yüksekte olduğu için oraya pınarın suyu e-
rişmiyordu. Pınarın yapımında muhtar olarak epey emeği oldu-
ğunu öne sürerek, en çok suyu Halit kullanıyordu. Buna da kim-
se pek itiraz edemiyordu. Kısa sürede bahçesini meyve ağaçları 
ile donatmış, Salih’in sınırına da kavak ağaçları dikmişti. Halit, 
aslında çok çalışan birisi idi. Bu bahçenin dışında, kendi evinin 
ön doğu tarafında kocaman bir bahçe ile bir de bağ oluşturmuş-
tu. Bu bahçelerin toplamı, neredeyse Salih’inkinin üç katına ula-
şıyordu. Bu kadar yeri nasıl temin etmişti bilinmiyordu. Satın mı 
almıştı, yoksa hazinenindi de işgal mi etmişti, gerçekten bilin-
miyordu. Ama buraları adam etmek için çok çalıştığını, hırsla ça-
lıştığını herkes görüyordu. Salih bedenen çalışmayı ne kadar sev-
miyorsa, Halit de o kadar hırs ve gayretle çalışıyordu. Belki de E-
mine, onun bu gayretini kocasıyla kıyasladığında farkında olma-
dan kıskanıyordu. Kendisi de çok hırslı ve çalışkan olduğu için 
“Bir ipte iki cambaz oynamaz” misali, Halit’le hep çatışıyorlardı. 
Halit erkek, kendisi kadın olduğu için her zaman yenilmeye ve e-
zilmeye mahkûmdu. Halit’in eşi Kadriye de aynı hırs ve gayret-
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le çalıştığı için; Emine, daima ikiye bir mağlup oluyordu. Ayrı-
ca Halit ve Kadriye’nin kırıcı, acımasız ve gaddar tavırları da ek-
lenince; Emine’nin tek başına onlarla baş etmesi hemen hemen 
imkânsızdı. Kocası geldiğinde, onlarla yaşadığı tüm olumsuzluk-
ları Salih’e anlatmış; ancak Salih’ten beklediği güçlü bir tepki ve 
desteği görememişti. Salih sadece: “Onlardan uzak dur, bana laf 
getirme!” demekle yetinmişti. Bu durum karşısında Emine’nin 
derdini içine atıp, zaman zaman ağladığı görülüyordu.

İkinci Dünya Savaşı, Avrupa ve tüm dünyada bütün şiddetiyle 
devam ediyordu. Almanya, İtalya ve Japonya’dan oluşan mihver 
devletlerinin başarıları günden güne artıyor, konu radyo ajansla-
rından tüm ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Zaman zaman Salih ama 
çoğu kez de Fuat Efendi, kış günleri yapılan akşam ev gezmele-
rinde komşularına bu bilgileri aktarıyorlardı. Kırsal kesimde ya-
şayanlar pek hissetmese de şehirde oturanlar ve memurların ya-
şantıları bayağı zorlu geçiyordu. Hemen her şey karneye bağlan-
mıştı. Gaz, tuz, bez, şeker, sigara, içki, sabun vs... Her türlü te-
mel madde ve hatta fırında satılan ekmek bile hane halkının sa-
yısına göre veriliyordu. Hiç kimse ihtiyaçtan fazlasını alamıyor-
du. Bu sıkı önlemler, sınırlarımızın çok yakınlarında devam eden 
korkunç savaşın bize de sıçrayacağı endişesinden kaynaklanıyor 
ve devletin tüm kurum ve kuruluşları ile bu önlemlere uyulma-
sı emrediliyordu. Hatta evlerde geceleri zaman zaman karartma 
tatbikatları yapılıyor, bu kurala uymayanlar çok sıkı uyarılıyor-
lardı. Ancak kırsal kesimlerde bu sıkı önlemler ve kuralların pek 
uygulandığı yoktu. Zaten kapalı bir yaşam tarzı sürdüren bu in-
sanlar hemen hemen tüm gereksinimlerini kendileri karşılar, ay-
larca çarşı ve pazara gitmeseler de olurdu. O yıllarda, Yozgat il 
merkezi dışında, hiç bir yerleşim biriminde elektrik bulunmadığı 
için gece karartmalarının pek bir önemi de yoktu. Bununla bera-
ber halk elverdiğince karartma emrine uyar, idare ya da gaz lam-
balarının pencerelerden sızan ölgün ışıklarını, kilim ve çarşaf gi-
bi örtülerle kapatmaya çalışırdı. Kırsal kesim evlerinin pencere-
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lerinde pek perdeye de rastlanmazdı. O yıllarda henüz öyle bir a-
lışkanlık yoktu. Bir yabancı, gece boyu evin içini rahatlıkla izle-
yebilirdi.

Kış günleri komşular gece oturması için birbirlerinin evine 
misafirliğe gider; günlük işlerden, gelmişten geçmişten konu-
şurlar, dedikodu yapar ve böylece vakit geçirirlerdi. Sıklıkla Sa-
lihler Fuat Efendilere, onlar da Salihlere giderdi. Bu ziyaretlerin 
değişmez misafirleri arasında Asım’lar, Güneyli Mehmet ustalar 
ve Nurettinler olurdu. Ara sıra Abdullah Ağa ile Elif kadın, Sa-
tı bacı, Yunus Ağa’lar ve göçmenlerden Yakup ustalar da ziyare-
te gelirdi. Öyle çok kalabalık olunduğu günlerde, genellikle Salih 
ya da Fuat Efendi’ye “Menakıb” denilen kitaptan dinsel motifli 
tarihi hikâyeler okuturlar ve büyük bir huşu içerisinde dinlerler-
di. En görgülü kişi olarak Fuat Efendi, dünyanın ahvalinden, sa-
vaşın gidişatından, memleket meselelerinden de bahsederdi. Ya-
kup ustaların olduğu günlerde, söz çoğu kez Yakup ustaya da dü-
şer; o nasıl göçtüklerini, Balkan’lardaki Türk ya da Müslüman-
ların durumunu, başından geçen ilginç olayları kendine özgü şi-
vesiyle anlatırdı. Dinleyenler, Yakup Usta’nın o ilginç anlatım-
ları karşısında bazen kahkahalarla gülerler, bazen de yaşadıkla-
rı sıkıntıları duydukça üzülürlerdi. Yakup Usta marangozluk ya-
pardı ve o günün Sorgun’unda en iyi marangoz ustası olarak ün-
lenmişti.

Savaşın yol açtığı sıkı önlemlerin uygulanması, başta jandar-
ma olmak üzere, devleti temsil eden her kesim tarafından yürü-
tülür ve denetlenirdi. O nedenle köylerde ve mahallelerde muh-
tarlıkların da geniş yetkileri vardı. Bir kısım kişiler, bu yetkileri-
ni gayet adilane ve görev şuuru içinde kullanırlarken; bir kısmı 
da halk üzerinde zulüm ve gaddarlığa kadar varan bir baskı ara-
cı haline getirmişler, adeta halkı canından bezdirmişlerdi. Bu i-
kinciler arasında devlet malını gasp eden, emanete hıyanet eden 
pek çok tıynetsiz kişiye de rastlanıyordu. 

Devlet halkın kullanacağı bazı maddelerin dağıtımını muhtar-
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lar aracılığı ile yaptırıyordu. Savaş yıllarında bu maddeler adeta 
tekel maddeleri haline gelmişti. Sümerbank fabrikalarının üret-
tiği bez ve yabancı kumpanyalardan temin edilen gaz örnek o-
larak verilebilir. Bu iki temel madde, hane halkının ihtiyacını, 
en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanıp, köy ve mahal-
le muhtarlıklarına dağıtılıyordu. Zincirin bu son halkasında, her 
türlü yolsuzluk, her türlü adaletsizlik, her türlü adam kayırmacı-
lık gırla gidiyordu. Her bir yetkili, kendi karakterini olanca teza-
hürüyle gösteriyordu. Sıkı devletçiliğin en kötü yanlarından biri-
si bu olsa gerekti. Kontrol sistemlerinizi kuramazsanız, kimi kö-
tü niyetli kişiler devlet adına at oynatır ve halkı inim inim inle-
tirdi. 1950’deki iktidar değişikliğinin temelindeki nedenlerden 
birisinin de bu baskı olduğu söylenebilir. 

Geçen yazı İskenderun’da geçiren Salih, bu sene de aynı ye-
re gitmeye hazırlanıyordu. Rıza Kalfa, bu kez, İskenderun li-
man inşaatından bir bölüm betonlama işinin ihalesini üslenmiş-
ti. Sorgun’a gelerek geçen yıl çok memnun kaldığı inşaat ekibi-
ni yeniden oluşturmuş ve bu defa daha erken, Mayıs başında yo-
la çıkmışlardı. Geçen yıldan deneyimli oldukları için bu kez yö-
reye daha çabuk uyum sağlamışlar ve şantiye çadırlarını kurarak 
kısa sürede işe başlamışlardı. Artık ekip birbiriyle adeta bütün-
leşmiş, bir aile gibi kaynaşmışlardı. Çoğu otuz beş-kırk yaşları a-
rasında, evli ve genç insanlardı. Yaşları otuzun üstünde olduğu i-
çin ihtiyat askerlikten kurtulmuşlardı. Rıza Kalfa ve Salih’e kar-
şı çok saygılı davranırlar, onları bir ağabey gibi severlerdi. Za-
ten Salih de mizaç olarak çok iyi niyetli olduğundan onların her 
türlü sorunlarıyla uğraşır, mektuplarını yazar, paralarını memle-
ketteki yakınlarına havale ederdi. Hatta özel ihtiyaçlarının gide-
rilmesinde bile onlara öncülük eder, bazı hızlı yaramazlarla Be-
len yaylasında çapkınlığa dahi giderlerdi. Ne de olsa hepsi de 
genç ve sağlıklı insanlardı. Evlerinden uzun süre ayrı kalmaları 
bu ihtiyacı haklı gösteriyordu. Salih bu konuda çok aşırı giden-
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leri frenler, onları daha makul ve sağduyulu davranmaya ikna e-
derdi. Rıza Kalfa da aynı durumdaydı ancak o, işçilerle bu konu-
da fazla yüzgöz olmuyordu. Ne de olsa işveren konumundaydı. 
Ekibin yemek yapma işini de Salih üslenmişti. Zira hapisteyken 
mutfak işlerinde hayli deneyim kazanmıştı.

Emine artık alışmıştı, Salih olmadan da evini çekip çevirebili-
yordu. Ancak 1941 yılının yazı onun için oldukça gergin ve çileli 
geçmişti. Salih olmadığı zaman Halit’in baskısı had safhaya va-
rıyordu. En ufacık olumsuzlukları bahane ederek Emine’ye ağır 
konuşuyor, hakaret ediyor, bazen de üstüne yürüyordu. Emine 
de lafın altında kalmıyor, cevabını anında yetiştiriyor, ancak o ge-
lirken evine kaçıp kurtuluyordu. Artık araları iyice gerginleşmiş, 
adeta birbirlerinin izine kurşun atar olmuşlardı. Çocuklar da bu 
durumun tarafları haline gelmişlerdi ve birbirleriyle artık hiç ko-
nuşmuyorlardı. Mevlüde kadın olanlara çok üzülüyor, Halit’e bir 
türlü söz geçiremiyordu.

Emine bir gün, arkın altındaki tarlada bostanı çapalıyor, ço-
cuklar da ekilmeyip boş kalan bölümde kuzuları otlatıyorlar. On-
lar oyuna dalıp, kuzuları bir an unutunca, kuzulardan üç dört ta-
nesi bitişikteki Halit’in bostanına geçmiş, orada otlamaya baş-
lamıştı. O sırada evde bulunan Halit, hışımla koşarak kuzular-
dan birini yakalayıp, cebinden çıkardığı bıçakla zavallı hayvanı 
oracıkta kesmeye başlamıştı. Çocuklar korkularından analarına 
doğru kaçmış, olayı fark eden Emine “Niye sahip çıkmadınız ku-
zulara?” diye bir taraftan çocuklarına kızarken, bir taraftan da 
Halit’e “Etme kaynım günahtır, o kuzunun ne suçu var, yeğenle-
rine iki tokat vursaydın!” diye yalvarır ama nafile. Halit o ana ka-
dar kuzuyu kesmiş ve tarlanın sınırına bırakmıştır. İyice canı sı-
kılan Emine “Adamda vicdan ilazım, senin ettiğini gâvur bile et-
mez!” diye söylenirken, Halit’i takip eden Kadriye de olay yeri-
ne ulaşır ve karşılıklı ağız dalaşına başlarlar. Kadınların karşı-
lıklı atışmaları Halit’i iyice çileden çıkarır ve zaten öteden be-
ri diş bilediği Emine’ye fiilen saldırır. Emine’nin çocukları ağla-
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şarak ninelerini yardıma çağırmaya koşarlar, ancak tarlanın orta-
sında yapayalnız kalan Emine, Halit ve Kadriye’nin birikmiş kin-
leri tükeninceye kadar dayak yemeye devam eder. Saçı başı da-
ğılan Emine, hiç bir karşılık veremeden, kollarıyla başını ve yü-
zünü kapatıp yere kapaklanarak sadece beddua edip ağlar. Tarla-
sında çalışırken uzaktan bu manzarayı gören Abdullah Ağa, ge-
lip Emine’yi Halitlerin elinden kurtarır ve yeğenine oldukça a-
ğır sözler söyler. Bu sırada Mevlüde kadın da yetişmiş, oğlunu 
ve gelinini azarlayarak “Hiç yakıştı mı bu size? Ersiz bir kadın 
dövülür mü? Siz hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz?” diye or-
talığı yatıştırır. Sonra Emine’nin yanına vararak onunla birlikte 
ağlamış, biraz olsun gelinini teselliye çalışmıştır. Olay yerinden 
ayrılırken, Kadriye’nin elinde Emine’nin bir tutam saçı vardır. 
Emine’ye ne kadar hırsla saldırmış olmalı ki, çekip onun bir be-
liğini (saç örgüsü) koparmıştır. Yıllar yılı Kadriye bu beliği sak-
layacak ve bir övünç vesilesi olarak anlatacaktır.

Bu büyük kavga ve dayak yeme olayından sonra Emine, Halit’e 
iyice kinlenmiş ve onu artık en büyük düşman olarak görmeye 
başlamıştır. Çocuklarını başına toplayarak; bundan böyle onla-
rın evine gitmemelerini, kapılarının önünden dahi geçmemele-
rini ve çocuklarıyla konuşmamalarını tembih etmiştir. Bir taraf-
tan da her namazdan sonra Halit’e kargış vermeye ve beddua et-
meye başlamıştır.

O gün için Emine’nin başka bir seçeneği yoktu. Elinden başka 
bir şey gelmezdi. Kalkıp karakola gitmek ya da savcılığa şikâyet 
etmek gibi bir niyeti dahi olamazdı. Böyle bir hareketi zül adde-
derdi. “İnsanlar bana ne der? Amaaan, kaynı ile karakola mı düş-
müş?” derler diye bunu en büyük utanç vesilesi sayardı. Zaten 
toplumda, yakın akraba arasında yapılan kavgaların hiç birisinde 
karakola gitmek gibi bir düşünce asla akla gelmezdi. Kaldı ki Ha-
lit muhtardı. Çevrede ve hükümet nezdinde belli bir itibara sa-
hipti. Emine şikâyet etse dahi kim onun şikâyetini dikkate alır-
dı? Yoktu böyle bir şey! O günün koşullarında olamazdı da. Ko-
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cası olsun, kaynı olsun, babası, kardeşi ya da kayınbabası olsun; 
bunlardan yediği dayağı, bir kadın asla resmen şikâyet etmez-
di, edemezdi. Toplumsal baskı, gelenek ve görenekler bu kuralı 
böyle koymuştu. Kafası gözü yarılsa, kolu bacağı kırılsa bunu si-
neye çekmekten başka seçeneği yoktu kadının. Toplumda belki 
her gün onlarca kadın kocasından ya da onun yakınlarından ben-
zeri şiddete uğrar, ancak gıkı dahi çıkmadan bunu kabullenmek 
zorunda kalırdı. Bu durumda kadının tek yapabileceği ağlamak, 
dertlenmek, söylenmek, içine atmak ve giderek unutmaktı. Ka-
deri bu idi kırsal kesim kadınının.

Emine de öyle yapmıştı. Zaman zaman uğrayan Mevlüde ka-
dın ve Şaziye hanımla dertleşmiş, ağlayıp söylenmiş ve günün 
yoğun uğraşı içerisinde giderek bu olayı unutmaya başlamıştı. 
Artık Halitlere karşı daha tetikte duruyor, daha dikkatli davranı-
yordu. Onlarla her türlü ilişkiyi kesmişti ve en ufak bir temasta 
dahi bulunmuyordu. Bazı zorunlu münasebetler Mevlüde kadın 
üzerinden sağlanıyordu.

Harmanlar kalkmış, artık bağ kaynatma vakti gelmişti. Emine 
köye haber göndererek, kardeşlerinden kendisini köye götürme-
lerini istedi. Zaten Tekmile ile Yusuf’u iki hafta önce göndermiş-
ti bağ beklemeleri için. Dokuz yaşındaki Remzi, Emine’nin ya-
nında kalmış, ev işlerinde anasına yardımcı oluyordu. İki buçuk 
yaşına basan Rauf basit cümleler kurarak konuşabiliyor, koşup 
oynuyor, artık fazlaca Emine’ye ayak bağı olmuyordu. Remzi’nin 
arkasında, o nereye gitse peşinden koştururdu. Arada bir canı is-
tediğinde, anasını yakalar ve onu emerdi. Özellikle sabah kalktı-
ğında ve akşam uyumadan önce bu emme işini mutlaka devam 
ettirirdi. Emine’nin sütü hâlâ boldu ve sabahları ilk emzirdiğin-
de çocuğu neredeyse doyuruyordu.

Bir kaç gün sonra Ali, kağnının üzerine yüklediği beş çuval 
buğdayla Sorgun’a geldi. Bunların üç çuvalını Emine’ye bıraka-
cak, ikisini buğday pazarında satacaktı. Gelirken bir sepet üzüm, 
bir sepet de karışık meyve getirmişti. Hazır gelmişken, Emine 
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ondan samanlığın doldurulmasını da istedi. Zaten Asım ve diğer 
harmancılardan kaç çeten saman alacağını önceden belirlemiş-
ti Emine. Kardeşi gelince, bu işi hemen eyleme koymuşlardı. Sa-
manı getirenler, samanlığın küçük penceresinden içeriye yabaltı 
(büyük yaba) ile samanı attıkça, pencerenin önünde biriken sa-
manları da Ali, yaba ile daha ilerilere taşıyarak, samanlığın her 
tarafının dolmasını sağlıyordu. Remzi de hem dayısına yardım 
ediyor, hem bu işi eğlenceli bir oyun kabul ederek arada bir sa-
manların içinde yatıp yuvarlanıyordu. Bu işe “samanlık yosmak” 
denirdi. Aslında hiç de eğlenceli olmayan; kapalı dar bir alanda, 
yoğun toz içinde çalışılan zahmetli bir uğraştı samanlık yosmak. 
Eminelerin samanlığı tam oniki çeten saman alıyordu. Akşama 
doğru samanlık dolduğunda Ali, pencereden dışarıya adeta sü-
rünerek çıkmış; kaşı, gözü, burun delikleri ve kulaklarının içine 
kadar saman tozu dolmuştu. Ayrıca genzine de tozlu balgam bi-
rikmişti. Zaman zaman aksırıp bu balgamı atıyordu. Kardeşinin 
bu özverili çalışmasından Emine çok memnun kalmış, hemen 
bir kazan su ısıtarak Ali’nin yıkanmasını sağlamıştı. Akşam bacı 
kardeş uzun uzun dertleştiler. Emine Halitlerin ettiğini ağlaya-
rak anlatmıştı. Ali çok üzülmüş, canı çok sıkılmıştı. Elinden ne 
gelirdi? Kendisi de burada yabancı idi. Aradan günler geçmiş, o-
lay iyice soğumuştu. Zaten bir taşkınlık yapacak olsa buna Emi-
ne mani olur, kardeşini belaya bulaştırmak istemezdi. Onun tek 
tesellisi, beddua edip işi Allah’a havale etmekti.

İki gün sonra Ali, Emine’yi de alarak köye götürdü. Bu kez 
köyde on gün kaldı Emine. Zira Sorgun’daki evini fazla yalnız bı-
rakmak istemiyordu. Her ne kadar Mevlüde kadın ve Şaziye Ha-
nım hayvanlarla ilgilenecek olsalar bile onun aklı hep evinde kal-
mıştı. Zaten bu yıl, sakar camız kısır olduğu için akşamdan ak-
şama sağılıyor ve en çok iki litre kadar süt veriyordu. Koyunlar 
hep merada kalıyor, manda ve sığırlar da gündüz sığırcıya katılı-
yordu. Mevlüde kadının tek yapacağı, sabah onları sığıra katmak, 
akşam gelince de yerlerine bağlayıp camızı sağmak olacaktı. Şa-
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ziye Hanım da kendisine yardımcı idi. Mevlüde kadın sağdığı sü-
tü Şaziye hanıma veriyordu. Emine ile öyle anlaşmışlardı. Şaziye 
Hanım da çocuklarına bol bol sütlaç yapıyor, arada bir yoğurt da 
çalıyordu. Zira Fuat Efendi manda yoğurdunu çok severdi.

Ali’nin ilk iki üç yıl çocuğu olmamıştı. Sonra bir kızı olmuş 
ve bebek kısa süre içinde ölmüştü. Karısı Fadime gelin biraz na-
rin yapılı idi. İki yıl kadar sonra bir oğlu olmuş, o da ancak altı 
ay kadar yaşayabilmişti. Karı koca bu duruma çok üzülüyorlardı. 
Allah’tan, bu sene baharın bir oğulları daha olmuş adını dualarla 
“Şıh Memed” koymuşlardı. Ama herkes bebeği “Şıhı” diye sevi-
yordu. Emine orada iken, Şıhı altı aylık olmuş, bibisi (halası) o-
na nazar boncuklu bir altın maşallah takmıştı. Kardeşi Hasan’ın 
da iki oğlu vardı. İlk oğlu Ömer ikinci karısı Hatçe gelinden ol-
muş, bir yıl sonra da ilk eşi Nadiye’den ikinci oğlu Halit dünya-
ya gelmişti. Rauf, Halit’ten yaklaşık altı ay büyük, Ömer’den al-
tı ay küçüktü. Emine köydeyken çocuklar hep birlikte oynamış-
lardı. Bunların oyunlarına, bağa gitmediği zaman Yusuf da katı-
lıyordu. Ancak Hasan’ın kızları ile Tekmile ve Remzi’nin tercih-
leri her gün bağlara gitmek oluyordu. Gedikhasanlı’nın bağları, 
büyük küçük herkesi kendine çekerdi. Zaten o köyde bağ bekle-
mek köklü bir gelenekti. Tekmile ve Remzi de bu işin tadına çok-
tan varmışlardı. Emine izin verse bütün bir yazı bağlar kaynatı-
lıncaya kadar burada geçirmek isterlerdi. Fakat Emine, çocukla-
rının kardeşlerine fazlaca yük olmasını hiç bir zaman istemezdi. 
Zira onların Sorgun’da da görevleri vardı. Bahçe, bostan, davar, 
sığır, tavuk, cücük (civciv), burada da işler hiç bitmiyordu. Za-
ten iki yazdan beri Salih, Sorgun’da bulunmadığından; tek başı-
na kalan Emine’nin çocuklarına bir hayli ihtiyacı oluyordu. Artık 
Tekmile on iki, Remzi dokuz yaşını bitiriyordu.

Salih ve Rıza Kalfa’nın ekibi Cumhuriyet Bayramı’nda İsken-
derun’daki işlerini bitirmişler, Sorgun’a dönmüşlerdi. Salih yi-
ne evine ve çocuklarına bir hayli öteberi almıştı. Bu kez mandali-
na, limon ve portakal karışımı bir sepet dolusu meyve getirmişti. 
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Hatta çocukları için bir miktar şeker kamışı ve tatlı patates bile 
almıştı. Ayrıca porselenden büyük bir çay fincanı takımı ve yine 
porselen bir demlik çıktı bavulundan. Bunlar Fransız malı, kali-
teli ve gösterişli şeylerdi. Salih çok severdi böyle ince işleri. E-
mine de bu porselen takımları çok beğendi ve yıllar yılı gözü gi-
bi korudu onları. Bu takımlar, ancak ağır bir misafir geldiğinde 
kullanılırdı. Bir de bavulun en altından, Edirne Selimiye camisi-
nin camlı ve çerçeveli güzel bir resmi çıktı. Bu resim belki yirmi 
yıl kadar döşeli evin duvarını süslemişti. Ayrıca çocukların her 
birine ve Emine’ye özel hediyeler getirmişti. Emine, Salih’in bu 
bonkör tavrına hem seviniyor; hem de içinden “Ne gereği vardı 
bu kadar şeye? Parasını çarçur etmeyi pek sever bizim herif!” di-
ye geçiriyordu. Oysa çocuklar çok mutluydu. Hem aldıkları hedi-
yeler için, hem de babalarına kavuştukları için... Ancak iki buçuk 
yaşını henüz dolduran Rauf, başlangıçta babasını epey yadırgadı. 
Oysa Salih en çok onu, o küçük oğlunu özlemişti. Rauf’u kucak-
layıp bağrına basmak, öpüp koklamak istiyordu. Salih diğer ço-
cuklarını sarılıp öperken, o anasının kucağına sığınmıştı. Emine 
“Oğlum bu baban, hani attaya gitmişti ya! Bak şimdi geldi!” diye 
onu alıştırmaya çalışıyor, Salih de cebinden çıkardığı şekerleri u-
zatarak yakınlaşmak istiyordu. Bir süre devam eden bu çabadan 
sonra çocuk yavaş yavaş babasına alışmış ve nihayet onun kuca-
ğına oturabilmişti. Bu çabada ablası Tekmile’nin de önemli kat-
kısı olmuş, “Bak Rauf babam bu, babam! Senin de baban!” diye-
rek sık sık Salih’e sarılıp babasını öpmüştü. Evin içindeki herke-
sin Salih’i kabullenmesi ve ona sıcak davranması, Rauf’un o kör-
pe yüreğini yavaş yavaş ısıtmış ve giderek babasına alışmıştı. E-
mine bu durumdan oldukça etkilenmiş ve Salih’e “Yeter artık 
herif, daha böyle uzun süre gitme. Bak öz çocuğun bile seni ya-
dırgadı. Altı aydır babasını görmezse unutur tabi. Ben neler çek-
tim bu yaz bir bilsen!” diye dertlenmeye ve Halit’le Kadriye’nin 
ettiklerini bir bir anlatmaya başlamıştı. Salih ne diyeceğini şaşır-
mıştı. Artık bu Halit çok oluyordu. Koruyacağı yerde onu döv-
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mesi, saçını başını yolması kardeşliğe yakışır mıydı? “Anamdan 
meselenin aslını bir öğreneyim de ne gerekiyorsa yapayım” di-
ye geçirdi içinden. Emine’yi yatıştırıcı sözlerle teselli etmeye ça-
lışıyordu.

Ertesi günü, Mevlüde kadın oğlunu ziyarete gelmişti. Salih a-
nası için de kına ve başörtüsü getirmişti. Ana oğul biraz sohbet 
edip hasret giderdikten sonra Salih konuyu Halitlerin kavgasına 
getirip, “Suçu neymiş benim karımın? Niye dövüyor?” diye sor-
muştu. Mevlüde kadın bu konuda çok dertliydi. “Bilmez misin 
oğul ne kadar huysuz olduğunu. Ben de çok söyledim, ayıp de-
ğil mi dedim. Güya kuzular yeni ektiği fideleri yemiş ve tepele-
miş. Bunu görünce delilenmiş, hırsını kuzuyu keserek çıkarma-
ya çalışmış. Bir de Emine ileri geri laf edince onun üstüne yürü-
müşler. Ben olsam dövdürür müydüm oğlum! Çocukların çığlı-
ğı üzerine vardım yanlarına. O zamana kadar olan olmuştu” di-
ye kısaca özetlemişti o gün olanları. Salih: “Söyle ona ana, be-
nim böyle bir kardeşim yok! Benim çoluğuma çocuğuma dokun-
masın! Bizden uzak dursun! Başka bir şey istemiyorum” diye-
rek içindeki öfkeyi yatıştırmaya çalışmıştı. Zaten Halit o günler-
de Sorgun’da değildi. Tarlalarını ektirmek için birkaç günden be-
ri Küçükköhne’de bulunuyordu. Bir daha da bu konu hiç konu-
şulmamıştı.

Akşam olunca Fuat Efendiler ve Asımlar Salih’e hoş geldin zi-
yaretine geldiler. Daha sonra Güneyli Mehmet ustalar da uğradı-
lar. Emine misafirlerine çay demledi, Salih’in getirdiği meyveler-
den ikram etti. Salih gittiği yerleri ve gördüklerini anlattı. Son-
ra laf dönüp dolaşıp Alman harbine geldi. Neler olup bittiğini, 
bu kez Fuat Efendi anlatmaya başladı: “Adamlar tüm Avrupa’yı 
işgal ettiler nerdeyse. Önce Romanya’yı alıp petrolünün üzeri-
ne oturdular. Sonra Yugoslavya’yı tepelediler. İtalyan’ların elle-
rine yüzlerine bulaştırdığı Yunan işgalini destekleyip oranın işi-
ni de bitirdiler. Ancak İngilizler, Yunan’a bir hayli arka çıkıyor-
muş. Özellikle Girit adasında, İngilizlerin güçlü bir deniz filosu 
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tetikte bekliyormuş. Amma, Alman ordularına kim dayanabilir 
ki? Zaten Bulgarları çoktan kendi saflarına çektiler. Harp nerdey-
se sınırımıza geldi dayandı. Bize bulaşmazlar inşallah! Ne de ol-
sa eski dostluğumuz var. Alman’ın gözü şimdi Rusya’da… İki ay-
dan beri orda boğuşuyorlar. Rusya’nın toprakları çok geniş, ba-
kalım ne yapacaklar?” Bu arada lafa karışan Asım “Yahu Fuat E-
fendi! Bu Alaman’ın topu tüfeği hiç bitmez mi? Bunun ne kadar 
askeri varımış böyle, tüm dünyayı almaya kalkıyorlar” diye ço-
ğu kişinin kafasındaki bir soruyu Fuat Efendi’ye sormuştu. O da 
Asım’ın anlayacağı şekilde şöyle dedi: “Asım Ağa, mesele aske-
rin çokluğunda değil. Mesele bilim, fen ve kafa meselesi… Dün-
yadaki pek çok icat Almanlardan çıkıyor. Top, tüfek, tank ve tay-
yare yapan yüzlerce fabrikası varmış. Hani bizim bir tane var mı? 
Adamlar arı gibi çalışkanmış, gece gündüz hiç durmaz çalışırlar-
mış. Bir de nizam, intizam, disiplin ve bilgi eklenince, adamla-
rın önüne kimse çıkamıyor. Adamlar iyice bilenmiş. Birinci Dün-
ya Harbi’nde yenildiler ya, şimdi onun öcünü alıyorlar. Asıl he-
defleri İngiliz. Şu İngiliz’i bir alt edebilseler, mesele çok kolayla-
şır amma İngiliz gâvuru dünyanın dört bucağına kök salmış. On-
ları söküp atmak kolay olmayacak sanırım. Korkarım bu Alman-
lar, İngiliz’le kolay baş edemeyecek gibi. Zira onların arkasında 
bir de Amerika var. Hemen hemen ikisi de aynı millet, aynı dili 
konuşurlar. Siz Amerika’yı pek bilmezsiniz. Neredeyse tüm Av-
rupa kadar tek bir devlet… Eğer var ya, Amerika bu tarafa doğru 
bir yönelirse, Alman’ın işi oldukça zora girer.” Güneyli Mehmet 
usta “Aman bize bulaşmasınlar da kırsınlar birbirini kefereler!” 
diye söze karışmıştı. “Zaten kolay kolay bulaşamazlar, baksana 
hükümet üç yıldan beri tetikte bekliyor. Almanlar bilir, Türk as-
kerinin ne yaman harbettiğini” diye yorum getiriyordu Fuat E-
fendi. Hepsi birden “Aman inşallah bulaşmazlar” temennisinde 
bulundular.

Okullar açılalı bir ay kadar olmuş, Remzi bu sene üçüncü sı-
nıfa başlamıştı. Uzun süren yaz tatillerinde çocuklar öğrendik-
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lerinin çoğunu unutur, öğretmenler ilk bir iki haftayı eski öğret-
tiklerinin tekrarı ile geçirirlerdi. Remzi’nin okulda en iyi arka-
daşları, mahalleden muhacirlerin Nuri ve Fakı’nın Mehmed’in 
oğlu Yaşar’dı. Zaten okula da hep Nuri ile gidip gelirdi. Bu se-
ne Sorgun’a tayini çıkan öğretmen Bekir Bey’e Remzilerin sını-
fını vermişlerdi. Bekir Bey; Yozgat merkezden, iyi ve idealist bir 
öğretmendi ve yaklaşık sekiz yıl kadar Sorgun Yeşilyurt İlkoku-
lunda çalışacaktı. Zaten o zamanın tüm öğretmenleri idealistti. 
Atatürk’ün “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır!” i-
fadesini kutsal bir emir gibi benliklerine sindirmişlerdi ve ülke 
çocuklarını eğitmek için birbirleriyle yarışırcasına çalışıyorlardı. 
Toplumdan da büyük saygı ve itibar görürlerdi. O yılların öğret-
meni her zaman önder ve örnek insandı. Giyimi, kuşamı, davra-
nışı ve aile yaşamlarıyla herkesin gıpta ettiği kişilerdi. Çocuklar 
da öğretmenlerini taparcasına severlerdi. Aynı zamanda onlar-
dan korkar ve çekinirlerdi de. Sokakta öğretmenlerini gördükle-
rinde dururlar, yüzlerini öğretmene çevirip başlarıyla selam ve-
rirlerdi. Öğretmen de hafif bir gülümseme ve baş eğme ile onla-
ra karşılık verirdi.

Koç katımı başlayalı üç gün olmuştu. Bu havalide koç katı-
mı Cumhuriyet Bayramı’nda başlardı. Artık davar mer’ada yat-
maz, akşamları evlere dağıtılırdı. Salihlerin yaklaşık on beş ka-
dar davarı vardı koça gelen. Bunların üç tanesi tiftik keçisi i-
di. Yazdan sakar camız da öğürsemiş, onu manda boğasına çek-
mişlerdi. Muhtemelen önümüzdeki bahara o da balaklayacak-
tı. İskenderun’dan dönen Salih, dünkü Perşembe pazarında hay-
vanlar için arpa ve zavar almış; çocuklarının kışlık ihtiyaçları-
nı ve evin diğer eksiklerini de karşılamıştı. Değirmenci ile gö-
rüşmüş, buğday öğütmek üzere haftaya sıraya girmişti. Zaten i-
ki günden beri Emine ile bostandaki son mahsulleri toplamış, 
pürçekli (havuç) ve kumpürleri (patates) sökmüşlerdi. Toplanan 
kelekler (ham kavun) ve kızarmamış domateslerle turşu kura-
caktı Emine. Turşu, Orta Anadolu insanının kış boyu tükettiği 
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en önemli yiyeceklerdendi. Öyle az uz değil, her ailede en az iki 
üç küp turşu kurulurdu. Böylece kış sebzesinin hiç bulunmadığı 
dönemler turşu ile karşılanmış olurdu. Ayrıca pek çok meyve ve 
sebze yazdan kurutularak kış boyu kullanılırdı. Buna örnek ola-
rak erik, elma, kayısı, vişne, patlıcan, biber, yeşil fasulye sayıla-
bilirdi. Ayrıca bozulmadan saklanabilen ayva, kış armudu, balka-
bağı, havuç, pancar, lahana, patates, soğan ve sarımsağı da bu lis-
teye eklemek mümkündür. Bu yiyecekler evin bir odasına yerleş-
tirilir, Kasım’dan Nisan’a kadar hemen hemen hiç bozulup çü-
rümeden, sanki soğuk hava deposundaymış gibi saklanırdı. Ger-
çekten de İç Anadolu’da, kış boyu hep soğuk olduğu için ocak ya 
da sobanın yanmadığı odalar, doğal buzdolabı gibi, tüm yiyecek-
leri bozulmadan saklayabiliyordu. O yılların Sorgun’unda, hal-
kın hemen hemen yüzde doksanı, kendi yiyeceklerini kendi bağ 
ve bostanlarından sağladıkları için hiçbir zaman manavdan mey-
ve ve sebze almazlardı. Alanlar sadece kamuda görevli ve dışar-
dan gelen memurlardı. Herkes kendisine yetecek kadar ektiği i-
çin fazla üretip de satayım gibi bir alışkanlıkları yoktu. Fazla çı-
kan mahsul eşe dosta hediye edilir ya da fakirlere verilirdi. O yıl-
larda meyve ve sebzeyi pazara çıkarmak halk arasında ayıp bir iş-
miş gibi karşılanırdı. Pazarda satma fikri ancak zamanla gelişe-
cek ve günün birinde onlar da ekonomiyi öğreneceklerdi. Fakat 
yağ, peynir, süt, yoğurt ve yumurta gibi hayvansal gıdaların satıl-
masında bir beis görülmezdi.

Geçen kış ve baharda yağan kar ve yağmurlardan sonra damın 
bir kaç yerden aktığını ve çatının kışa girmeden mutlaka aktarıl-
ması gerektiğini söylemişti Fuat Efendi. Henüz havalar iyi gider-
ken, Salih yanına bir yardımcı bularak çatıyı aktarmaya başlamış-
tı. Ev yapılalı hemen hemen on beş yıl olmuş ve bu güne dek ça-
tısı hiç aktarılmamıştı. Gerçekten de yer yer bazı kiremitlerin kı-
rıldığı, baca tuğlalarının çatlayıp yarıldığı, kimi yerlere kargala-
rın yuva yaptığı, ahşap pervazlardan bazılarının çürümeye başla-
dığı görülüyordu. Salih ve yardımcısı bu işi dört günde tamam-
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lamışlar ve çatıyı yenilemişlerdi. Artık daha bir on beş yıl kadar 
aktarılmak istemezdi çatı. Bu arada Salih de ilk kez yaptığı bu iş-
te bayağı deneyim sahibi olmuştu ve ilerde bu işi de yaparak ek-
mek parası kazanacaktı.

Aktarma işi bittikten yaklaşık bir hafta sonra ilk kar düştü. 
Fuat Efendi ve Şaziye Hanım, çatının kış bastırmadan aktarılıp 
kapatılmasından çok mutluydular. “Ya mazallah çatı açıkken kar 
başlasaydı, halimiz nice olurdu?” diye memnuniyetlerini dile ge-
tiriyor ve Salih’e teşekkür ediyorlardı.

Kasımın on beşinde başlayıp aralıksız yağan kar bir hafta bo-
yunca devam etti. Artık Orta Anadolu’da kış bütün şiddetiyle 
hüküm sürüyordu. Allah’tan, çatının işi biter bitmez değirmen-
deki sırası da gelmiş, götürdüğü üç çuval buğdayı öğüterek ge-
ri evine getirmişti Salih. Değirmenci, işin sonunda Salih’e bir de 
değirmen kömbesi (tuzsuz somun) pişirmişti. Bu yörede gele-
nekti: Kışlık buğdayını öğütüp bitirenlere kendi unundan, de-
ğirmenci ustası, tuzsuz çok katı bir hamur yoğurur ve bu hamu-
ru ocağın kızgın taşı üzerinde pişirip o kişinin evine hediye ola-
rak gönderirdi. Değirmen kömbesi çok sert ve tıkız olur, ancak 
çocuklar tarafından sevilerek yenirdi. Tuzsuz oluşu ona ayrı bir 
tat ve çeşni katardı. Değirmencinin geliri öğüttüğü tahılın yir-
mide biri olurdu. Buna “Değirmenci hakkı” denirdi. Değirmen-
ler faaliyetlerine harmandan sonra başlar; arktaki sular donma-
yıp aktığı sürece, kış ve bahar ayları boyunca devam ederdi. An-
cak yaz boyu, iki üç ay kadar ara verilir; bu süre içerisinde değir-
menin bakımı yapılır ve değirmen taşları özel çekiçlerle dişlenir-
di. Zaten bu dönemde arktan akan su tarla ve bostanların sulan-
masında kullanılırdı.

Uzun süren kış mevsimi insanları iyiden iyiye bunaltmış, ba-
harın gelmesini iple çeker olmuşlardı. Karlar yer yer erimeye 
başlamıştı. Bu nedenle yol ve sokaklar, gündüz çamur deryası-
na dönüyor, gece dona çektiği için tekrar takır takır kuruyordu. 
Sorgun’un yeri çok düz olduğu için çamuru da bol olurdu. Sade-
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ce çarşının içinde arnavutkaldırımı vardı. Onun dışındaki sokak 
ve yollar, doğal halde bırakılmıştı. Zaten bu haliyle Sorgun, ba-
zı kamu binası ve çarşıyı katmazsanız, büyücek bir köy görünü-
mündeydi. Yerli halkın yaşam biçimi ve uğraş alanı da köyden 
farksızdı. Memurlar ile birkaç sanatkâr ve esnafın dışında, he-
men herkes çiftçilik yapar ve toprakla uğraşırdı.

Sanatkârların büyük çoğunluğu ermeni vatandaşlar ve göç-
menlerden oluşuyordu. Ne hikmetse yerli halk sanata pek yö-
nelmemişti. Artık son birkaç yıldan beri bu kural değişmeye baş-
lamış, insanlar çocuklarını sanatkâr olmaya yönlendirmişlerdi. 
Gerçi Türklerden de bir iki istisna ile sanatçı vardı ama çoğun-
luk Ermenilerde idi. Demirci topal Osman, terzi Hüsnü ve ber-
ber Cemal gibi birkaç örnek sayılabilirse de ancak bunlar da vak-
tiyle bir yerlerden göçüp Sorgun’a yerleşmişlerdi.

Mart dokuzu yaklaşırken ardı ardına yeniden kar yağışı başla-
mış ve kış daha bir süre hükmünü sürdürür olmuştu. “Mart ka-
pıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü, gerçekten boş yere 
söylenmemişti. Bu soğukların biteceği hiç yok gibiydi. Daha sı-
rada kocakarı soğukları, beldüracuz ve abrulbeşi gibi karlı ve fır-
tınalı günler vardı. O nedenle halk mevcut yakacaklarını idare-
li kullanmayı öğrenmişti. Ancak yine de çoğu yoksul kimselerin 
yakacak ve yiyeceği tükenir, daha varlıklı olanlardan yardım ta-
lep ederlerdi. Kimi zaman da hayvanların yemi ve samanı biter, 
yine fazlası olan komşulardan tedarik edilmeye çalışılırdı. Salih 
hapisteyken, bir keresinde Eminelerin de samanı tükenmiş, aç 
kalan hayvanların imdadına Asım yetişmişti. O seneden beri, ar-
tık temkinli davranıyor, samanlığı ağzına kadar dolduruyorlardı. 
Bu nedenle Salihlerin samanlığında her zaman bir miktar saman 
artıyor, onlar da darda kalanlara yardım ediyorlardı. Nitekim ge-
çen gün, Satı kadının beslediği tek ineğin samanı tükenmiş; Sa-
lih, ona iki çuval saman vermişti.

Bin dokuz yüz kırk iki yılının mart ayı biterken Rauf üç yaşı-
nı tamamlamış, artık her şeyi anlıyor ve konuşuyor olmuştu. E-
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vin en küçüğü olduğu için herkes tarafından çok seviliyordu. Ö-
zellikle Salih, ölen oğlunun adını verdiği Rauf’a çok düşkündü. 
Yusuf da altı buçuk yaşına girmişti. Eski pabucu dama atıldığı 
için Rauf’u kıskanıyor, kimseye çaktırmadan etini kıvırıyor, o-
nun canını acıtıyordu. Ama sokakta oynarken de diğer çocuklara 
karşı onu hep koruyordu. Özellikle Nurettin’in oğlu Osman ve 
Halit’in oğlu Kerim, Rauf’tan iki yaş kadar büyük oldukları için, 
Rauf’u sık sık ağlatırlar, bu arada Yusuf imdada yetişir ve her iki-
sini de haklardı. Fuat Efendilerin gözdesi hâlâ Yusuf’tu. Evde a-
nası onu dövdüğü zaman, soluğu Şaziye hanımın yanında alırdı. 
Şaziye Hanım ona bir şeyler ikram ederek teselliye çalışır, “Söy-
le bakalım Gıdi, anan seni niye dövdü?” diye sorduğunda, heye-
canla bir şeyler anlatır, “Ben büyüyünce gösteririm onlara” di-
ye bir de kafa tutardı. Şaziye Hanım, Yusuf’un bu efelenmeleri-
ne bayılırdı. Akşam kocasına da Yusuf’un söylediklerini anlatır, 
birlikte gülerlerdi.

Mayısın sonlarına doğru okullar kapanmış ve Remzi bu sene 
sınıfta kalmıştı. Üçüncü sınıfı seneye tekrar okuyacaktı. Nüfus 
cüzdanlarına göre Remzi bir yaş, Yusuf iki yaş daha küçük ya-
zılmıştı. O bakımdan Remzi’nin sınıfta kalması pek önemli gö-
zükmüyordu. Evin büyük oğlu olduğu için evde kendisine bazı 
sorumluluklar verilmiş ve belki de yeterince ders çalışamamış-
tı. Zaten üçüncü sınıf müfredatı çoğu öğrenciler için ağır gelir-
di. Hiç bilmedikleri pek çok yeni konunun öğretilmesi, matema-
tikte dört işlem ve çarpım cetvellerinin ezberletilmesi, seri o-
kuma alışkanlığının kazandırılması birçok öğrenciyi zora sokar-
dı. Muhtemeldir ki Remzi de bu öğrencilerden birisi idi. Emine, 
Remzi’nin sınıfta kalmasına pek aldırış etmemişti. Onun için e-
vin işlerinin yapılması, kuzuların otlatılması çok daha önemliy-
di. “Ne yapayım, gözünün önüne bakaydı, seneye iyi çalışır geçer 
inşallah” diye tepkisiz bir yorum getiriyordu. Ancak Remzi üzül-
müştü. Sınıfta kaldığından çok samimi olduğu sınıf arkadaşla-
rından ayrı düşeceğine üzülüyordu. Salih, çarşıda Remzi’nin öğ-
retmeni Bekir Beyle karşılaştığında; öğretmen Remzi’nin duru-
munu babasına açıklamış ve bir yıl daha okuyarak bilgilerini iyi-
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ce pekiştireceğini söylemişti. Salih bu durumdan memnun kal-
mış, “Çok haklısınız Bekir Bey, böylesi daha iyi” demekle yetin-
mişti.

Bu yıl Salih çalışmak için bir yerlere gitmemişti. Zaten Emi-
ne öyle uzaklara gitmesini istemiyordu. İş bulursa bu yörede ça-
lışır, olmadı yine köye giderdi kardeşlerine yardım için. Bıkmış-
tı Emine Halitlerin baskısından. Olmadık şeylerden hır çıkarı-
yorlar ve her seferinde Emine’nin üzerine yürüyorlardı. Hiç ol-
mazsa, Salih burada olacağı için bu baskıyı fazla hissetmeyecek-
ti. Ama iş hiç de Emine’nin düşündüğü gibi değildi. Halit’in öf-
kesi kabardığı zaman Salih’i falan dinlemezdi. Ayrıca adam muh-
tardı. Eli kolu her yere ulaşıyordu. Tepesi atmaya görsün, hiç 
bir engel tanımaz, yapacağını yapardı. Salih burada olmuş ol-
mamış onun için önemli değildi. Kendisinin zulmü yetmezmiş 
gibi Nadide’nin kocası Arapların Hüseyin’i de kışkırtır, zaman 
zaman Salihlere cephe almasını sağlardı. Nadide, Salih ağasını 
çok sevmesine karşın, Halit’in karakterine yakın olan kocasının 
huysuzluğundan pek sesini çıkaramazdı. Evdeki dirliği de pek i-
yi sayılmazdı. Kocasının ablası olan Pembe kadın eşinden ayrıl-
mıştı ve sürekli Nadidelerle birlikte yaşıyordu. Kocasından çek-
tiği yetmezmiş gibi bir de görümcesinin kahrını çekiyordu Na-
dide. Velhasıl Nadide’nin evliliği kör topal gidiyordu. Necip’ten 
sonra Mehmet adlı bir oğlu, Turhan ve Emine adlı iki kızı daha 
olmuştu. Mehmet yaklaşık Yusuf’la yaşıt; Turhan, Rauf’tan altı 
ay kadar büyük; Emine de daha bir yaşında idi. Nadide, yengesi 
Emine’yi çok sevdiği için ikinci kızına onun adını koymuştu. Za-
man zaman Halitlerle birlikte yaşayan anasını ziyarete geldiğin-
de, gizlice Emine’ye de uğrar, biraz olsun onunla dertleşirdi. Na-
didelerin evi tam Salih Paşa camisinin önünde idi. Caminin av-
lusu onların avlusu ile karışıktı. Bu avlunun tam ortasında bü-
yük bir dut ağacı vardı. Nadideler içme suyunu caminin pınarın-
dan getirirlerdi.

Yaz ortasında Fuat Efendi’nin Sorgun’dan başka bir yere tayin 
emri çıkmıştı. Akşam eve gelip karısına durumu ilettiğinde, Şa-
ziye Hanım buruk bir heyecan yaşamıştı. Yeni yerler görmek, ye-
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ni insanlar tanımak onu hep heyecanlandırırdı. Ancak buraya da 
çok alışmışlardı. Eminelerle sanki bir akraba gibi olmuşlardı. Ye-
mekten sonra kalkıp Salihlere gitmişlerdi durumu bildirmek i-
çin. Buradan ayrılacaklarını duyunca, Emine çok üzülmüş, “Ne 
kadar da alışmıştık birbirimize Şaziye hanım. Yokluğunuza na-
sıl dayanacağız bilmem ki? Ne diyelim, Allah hakkınızda hayır-
lısını versin. Biz sizden hiç ağrıyıp incinmedik. Her başımın sı-
kıştığında imdadıma yetiştiniz. Bana bir akraba, bir kardeş ka-
dar yakındınız. Allah bundan sonra da işinizi rast getirsin. Tut-
tuğunuz altın olsun, ne diyeyim!” diyerek duygularını dile getir-
mişti. Benzer şeyleri Şaziye Hanım ve Fuat Efendi de söylemiş, 
“Yolumuz Sorgun’a düşerse ziyaretinize geliriz inşallah” vaadin-
de bulunmuşlardı.

Ertesi günden itibaren Şaziye Hanım evini toplamaya başla-
dı. Emine de zaman zaman ona yardıma geliyordu. Üç gün için-
de hazırlıklar tamamlanmış, denkler yapılmıştı. Dördüncü günü, 
Fuat Efendi küçük bir kamyon getirmiş, eşyaları yüklemişlerdi. 
Artık ayrılık vakti gelmişti. Halitlerin dışında, tüm komşular Fu-
at Efendileri uğurlamaya çıkmıştı. Şaziye Hanım bütün kadınlar-
la tek tek kucaklaşıp vedalaşmış, sıra Emine’ye geldiğinde ikisi 
de gözyaşlarını tutamamıştı. Birbirlerine uzun uzun sarılmışlar 
ve karşılıklı iyilik dileklerinde bulunmuşlardı. Fuat Efendi, yol-
cu edenlerin ellerini teker teker sıkarak vedalaşmış, çocuklarıy-
la birlikte şoför mahalline binmişlerdi. Şoför ağır ağır gaza ba-
sarken Emine, daha önce Tekmile’nin hazırladığı bir helke suyu 
kamyonun arkasından yere serpmişti su gibi akıcı, temiz ve ka-
zasız belasız gitmeleri için...

Ev boşaltıldıktan sonra yeni kiracı almamaya ve kendi evleri-
ne taşınmaya karar vermişlerdi. Emine bıkmıştı beş yıldan beri 
oturduğu daracık ahırsekisinden. Ne de olsa Salih hapisten çık-
mış, eski dar günler geride kalmıştı. Artık kendi yağları ile kav-
rulacaklardı. Salih iyi kötü çalışıyor, beş on kuruş kazanıyordu. 
Boşalttıkları ahırsekisini ahıra katarak, belki hayvanların sayısını 
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biraz daha artırırlardı. O da bir kazanç ve gelir demekti.
İyi ki Salih bu yaz bir yerlere gitmemişti. Yoksa Emine tek ba-

şına bu taşınma işiyle nasıl baş ederdi? Önce evin tüm odaları-
nı bir güzel elden geçirmişler, ufak tefek dökülen yerleri iyice ta-
mir etmişlerdi. Bahçeye bakan arka odanın ocağını iptal etmişler, 
sonra badanasını yapıp temizlemişler ve yavaş yavaş taşınmaya 
başlamışlardı. Yıllardır depo olarak kullandıkları arka odaların 
birinde istiflenmiş halı ve kilimler dışarı çıkartılıp havalandırıl-
mış,  yataklar, yorganlar, minderler, yastıklar ve benzeri eşyalar 
çırpılıp güneşletilmişti. Yine yıllardır kullanmadıkları cam büfe 
eşyaları kutularından çıkartılıp döşeli eve yerleştirilmişti. Bu oda 
ağır misafirlerin geldiğinde kullanılmak üzere çok özel bir şekil-
de döşenip donatılmıştı.  Çocuklar oraya pek girmezlerdi. Öte-
den beri buraya döşeli ev deniyordu. Sadece bu odanın pencere-
lerinde oyalı perdeler vardı. Makatın üzerini tümüyle makat ha-
lısı kaplıyordu. Ayrıca birer tane yanlarda, dört tane de karşıda 
olmak üzere altı adet içleri kuru ot doldurulmuş halı yastık ma-
katın duvara dayalı yanlarını dolduruyordu. Halı yastıkların üze-
ri de boydan boya beyaz patiskadan yapılmış, kanaviçe işleme-
li ve kenarı oyalı bir örtü ile süsleniyordu. Yine üç adet rahat o-
turulacak yün minder makatın ortasına ve köşelerine yerleştiril-
mişti. Bu odanın tabanı tahta ile kaplıydı. İki adet kilim tabanın 
tamamını kapatmıştı. Onların üzerine ve tam ortaya gelecek şe-
kilde küçük bir taban halısı serilmişti. Halının orta yerine de sa-
rı pirinçten bir mangal konmuştu. Oda kışın misafirler geldiğin-
de mangalla ısıtılırdı. Kilimlerin üzerine karşılıklı, büyükçe birer 
yer minderi konmuş, yine arkaları halı yastıkla desteklenmişti. 
Makatın tam karşısındaki duvara üzeri aynalı küçük bir konsol 
yerleştirilmiş, onun üzerine de Salih’in İskenderun’dan getirdiği 
Selimiye Camisi’nin camlı ve çerçeveli resmi asılmıştı. Bu haliyle 
döşeli oda herkesin içini açan, ferah ve gösterişli bir mekân hali-
ni almıştı. O yılların Sorgun’unda, herkesin evinde benzeri süs-
lü odalar pek bulunmazdı. Özellikle Salih böyle şeylere öteden 
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beri meraklı idi. Hele şükür; beş yılı aşkın yaşadıkları izbe, güb-
re kokan ahırsekisinden kurtulmuşlardı. Bu mekân değişikliğine 
en çok çocuklar sevinmişti.

Evin taşınması biter bitmez, Salih yine Gedikhasanlı’ya, ka-
yınbiraderlerine yardıma gitti. Üç senedir görmediği köyü o da 
özlemişti. Köyde ilk işi, kayınpeder ve kayınvalidesinin mezarla-
rını ziyaret etmek olmuştu. Herkes “Enişte” diye Salih’e büyük 
ilgi ve saygı gösteriyordu. Kayınbiraderleri ırgatlık işlerken, o bir 
gün de bağlara gezmeye gitmişti. Kendi bağını merak ediyordu. 
Her zaman olduğu gibi bağ yine bakımlı ve güzeldi. Bu bağın ba-
kımı ile hep Ali ilgilenirdi. Henüz üzümler olmamıştı ama kayı-
sı, erik ve elma gibi yenebilecek bir hayli meyve vardı. “Haber 
göndereyim de Tekmile ve Remzi de gelsinler” diye düşündü. 
Nasıl olsa her hafta Sorgun pazarına, köyden birileri gidiyor ve 
çoğu kez Emine’de misafir kalıyorlardı. Onlar çocukları alıp ge-
tirebilirdi. Kendisi her halde bir ay kadar burada kalacaktı. Nite-
kim düşündüğü gibi olmuş, bir kaç gün sonra Azgınların Ömer, 
Remzi ile Tekmile’yi de köye getirmişti. Çocuklar köyde bağ bek-
leme işinden çok keyif alıyorlardı. Remzi; akranları olan İsmail, 
Karaca ve diğer akraba çocukları ile bütün gün Kanak’ta çimer 
(yüzmek), balık tutardı. Tekmile de hafiften tığ ile oya örmek gi-
bi el işleriyle uğraşırdı dayısının kızlarıyla. Köyde bağ alındıktan 
sonra, her yaz Tekmile buraya geliyordu.

Geldiğinin üçüncü günü, Salih de ırgatlık işlemeye başlamıştı. 
Hani doğrudan tırpan biçmek değil de deste yapmak, tırmık çek-
mek, yığın yığmak gibi daha hafif işlerde çalışıyordu. Bu işler bi-
le bir kişiyi meşgul ettiği için Hasan ve Ali nezdinde oldukça ho-
ra geçiyordu (makbule geçmek). Onlar ekin biçmekte çok alışık 
ve çok mahir olmuşlardı. Salih’in onlarla aşık atması söz konusu 
bile değildi. Azapları Osman bu sene de yine onlarla birlikte ça-
lışıyordu. O, artık bu evin demirbaşı haline gelmişti.

Irgatlığın arkasından harman başlamıştı. Salih, iki hafta ka-
dar da harmanda döven sürmede yardım etmişti kayınbirader-
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lerine.  Beraberinde getirdiği kaçak tütün azalmıştı. Biterse köy-
den tütün ve sigara bulması mümkün gözükmüyordu. Biraz da 
bunu bahane ederek harman sonunu beklemeden köyden ayrıl-
mış,  çocukları köyde kalmışlardı. Nasıl olsa iki üç hafta sonra, 
bağ kaynatmak için Emine de oraya gidecekti.

Salih’in köyde bulunduğu günlerde Emine’nin yanında Mev-
lüde kadın kalıyordu. Artık iyice yaşlansa da eli ayağı tutuyor, 
kendini idare edebiliyordu. Yaşını kendisi de pek bilmiyordu a-
ma sekseni aştığını söylüyordu. “Benim akranlarım hep göçtü 
gitti, bir ben kaldım” diyor ve “Allah imanla gitmeyi nasip et-
sin” diye ekliyordu. Mevlüde kadın, her zaman Salihlerde kalma-
dığından mıdır nedir, Salih’in çocuklarını daha çok severdi. Bu-
rada kaldığı sürece Rauf’u hiç yanından eksik etmemiş, gecele-
ri bile onunla yatmıştı. Halitlerdeki kavgalı, gürültülü ortamdan 
çıkıp buraya geldiğinde, Emine’nin evini pek sakin ve huzurlu 
bulmuştu. Belki de Tekmile ve Remzi köye gitmeselerdi bura-
sı da gürültülü olurdu ama şimdi çok rahat ediyordu. Emine bü-
tün gün bahçe ve bostanda uğraşırken, o en küçük torunu ile ev-
de sakin sakin oturup ibadetini yapabiliyordu. Emine ona “Ana 
artık biraz da bizimle kal, bak nasıl olsa geniş eve taşındık, ol-
maz mı?” diye sorduğunda, “Hele bakalım yavrum, Salih bir gel-
sin de” diye yanıtlıyordu.

Salih Sorgun’a döndüğünde, anasının burada pek rahat ettiği-
ni görerek çok mutlu oldu ve bir süre de kendilerinde kalması i-
çin ısrar etti. Bu teklife içinden çok memnun olan Mevlüde ka-
dın “Kalırım oğlum, niye kalmayayım. Burası da oğlumun evi… 
Allah razı olsun, gelinim beni pek rahat ettirdi” diye kararını a-
çıklıyordu.

Savaş dünyanın her tarafında bütün şiddetiyle devam eder-
ken, İç Anadolu’da yaşayan kırsal kesim halkı savaşın etkilerini 
fazla hissetmeden günlük yaşamlarını sürdürüyor, küçük dünya-
larında kendi işleriyle uğraşıyordu. Çoğunun dünyada neler o-
lup bittiğinden haberleri bile yoktu. Arada bir aklı yetenler, rad-
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yodan duydukları haberleri gelip anlattıklarında bilgileri olurdu 
ancak. Oysa hükümet ve devlet diken üstündeydi. Her an bir Al-
man saldırısının endişesi yaşanıyordu. Şu ana kadar Türkiye ta-
rafsız kalmış, iyi bir taktik ve diplomasi ile durumu idare edebil-
mişti ama bundan sonrası çok çetin gözüküyordu. Her iki taraf 
da Türkiye’yi kendi yanına çekmek için yoğun çaba harcıyordu. 
Hitler en güvendiği adamlarından Von Papen’i büyükelçi olarak 
Türkiye’ye göndermiş ve böylece ülkemizin müttefikler safında 
yer almasını bir ölçüde engellemişti. Kendi taraflarında olmasak 
bile, Türkiye’nin tarafsız kalışı Almanların çok işine yarıyordu. 
Onların birinci önceliği Rusya idi. Rusların işini bitirdikten son-
ra Türkiye kolay dize gelirdi. Bunu hisseden Cumhurbaşkanı İs-
met İnönü ve onun hükümeti, ülkeyi savaşın dışında tutmak i-
çin, dışarıda olağanüstü diplomatik çaba harcıyor; içeride de or-
dusunu en üst düzeyde hazırlıklı tutuyordu. Mareşal Fevzi Çak-
mak, ordunun moral ve savaş gücünün zirvede olduğunu açıklı-
yordu. Harp malzemesi ve teknoloji bakımından oldukça geri o-
lan Türk Ordusu’nun bütün gücü Mehmetçiğin yiğitliğine daya-
nıyordu. Ama artık savaşlar, üstün silahlar ve teknoloji ile kaza-
nılıyordu. İleri ülkeler arasında kıyasıya bir harp teknolojisi re-
kabeti sürüyordu. Bu savaşta her an yeni ve birbirinden güçlü si-
lahlar icat ediliyor ve acımasızca karşı taraf üzerinde kullanılı-
yordu. Bakalım bu işin sonu nereye varacaktı?

Alman orduları 1942 sonbaharında Rusya steplerinde yoğun 
bir direnişle karşılaşmış, kuşattıkları Stalingrad’ı bir türlü ala-
mamışlardı. Rusların karşı saldırısı ile püskürtülen Alman bir-
likleri, yoğun kışın da bastırması ile ilk kez geri çekilmek zorun-
da kalıyorlardı. Kafkas cephesindeki kuşatmayı bırakıp Staling-
rad önündeki birliklere destek amacıyla oraya yönelen Alman 
kuvvetleri, Stalingrad bozgununu önleyememişlerdi. Bu büyük 
bozgun, İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktasını oluşturuyor-
du. Almanların müttefiki olan Japonlar da Uzak Doğu’da ve Pasi-
fik adalarında Amerikalılar karşısında gerilemeye başlamışlardı.
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Ekimin ilk haftasında Emine, Yusuf ve Rauf’u da alarak ba-
ğı kaynatmak için köye gitmişti. Kendisini bu kez büyük karde-
şi Saadettin’in oğlu Abdullah götürmüştü. Abdullah, yirmi ya-
şında olmasına karşın nüfusa küçük yazıldığı için daha askere a-
lınmamıştı. Yaklaşık iki sene sonra askere gidecekti. Emine köye 
vardıktan birkaç gün sonra pazara gidenlerle Remzi’yi Sorgun’a 
göndermişti. Zira okullar açılalı bir hafta olmuş, daha Remzi o-
kula gidememişti. Üçüncü sınıfı tekrar okuyacağı için geç başla-
mayı o kadar da önemsemiyordu. Remzi’yi bu sene Şamil Diler 
okutuyordu. Şamil Bey de çok iyi ve disiplinli bir öğretmendi ve 
aslen o da Yozgatlıydı. 

Yusuf, yedi yaşının içinde olmasına karşın boyu çok ufak ol-
duğu için bu sene okula verilmemişti. Zaten onun doğum tari-
hi nüfusa 1937 olarak yazdırılmıştı. O yıllarda okula yedi yaşını 
dolduranlar kaydedilirdi. Hoş, çoğunun nüfus kaydı da olmazdı 
ya! Okula gelen çocuklara, öğretmen şöyle bir bakar, boyu posu 
uygunsa sınıfa alırdı. İlla nüfus kaydı olmak zorunluluğu aran-
mazdı. Öyle öğrenciler vardı ki, nüfus cüzdanları okulu bitirdik-
lerinde, şahadetname (diploma) alacakları zaman çıkarttırılırdı. 
O bakımdan sınıflarda öğrencilerin aynı yaş grubundan olmala-
rı pek mümkün gözükmezdi. Birinci sınıfta, yedi yaşında bir ço-
cuk olduğu gibi on iki, on üç yaşında bir çocuk da olabilirdi. İle-
ri yaşta olanlar, okuma yazmayı söktükten sonra, çoğu kez oku-
lu bitirmeden, okuldan ayrılırlardı. Bu alışkanlık kız çocukları a-
rasında daha yaygındı. Zira aileleri on iki on üç yaşından sonra 
hiç bir kız çocuğu okula gitsin istemezlerdi. Zaten bir kısmı da 
hiç okula gitmemişti, Tekmile ve Zeynep örneğinde olduğu gi-
bi. Kimi aileler o yıllarda bırakın kızlarını, oğlanlarını bile okula 
göndermezdi. Sorgun’un içinde bunun pek çok örneği vardı. Bü-
yük çoğunluğu çiftçilikle geçinen Sorgun halkı için çocuğun o-
kula gitmesi, iş gücü kaybı demekti. On, on iki yaşındaki erkek 
çocuğu çift sürmede babası ya da ağabeyine yardım edecek; ge-
rekirse o da çift sürecek, ekin ekecek, hayvanları otlatacak ve kı-
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şın hayvanların bakımını yapacaktı. Çiftçi evinde iş mi biterdi? 
Her türlü işin ucundan tutacaktı! O yıllarda kırsal kesim halkı-
nın okula bakış açısı böyle idi. Çocukların babaları, kendi arala-
rında “Okuyup da ne olacak? Vali mi olacak, paşa mı olacak?” di-
ye çocukların okula gönderilmeleri konusunda isteksiz ve umur-
samaz davranırlardı. Oysa ileride, aynı Sorgun’un içinden vali de 
çıkacaktı, paşa da...

Emine, iki hafta sonra bağını kaynatmış olarak Sorgun’a dön-
müştü. Bu kez kendisi ve çocuklarını Hasan getirmişti. Pekme-
zin yan ısıra kardeşinin hanımları bir hayli kışlık yiyecek de yük-
lemişlerdi kağnıya. Her sonbaharda olduğu gibi yine yüklü bir 
erzakla dönmüşlerdi Sorgun’a. Bu, Salih’in şansı idi. Böyle gani 
gönüllü, eşine ve çocuklarına sınırsız destek çıkan kayın birader-
leri olduğu için şanslı idi. Salih de onlara elinden geldiğince kar-
şılığını yapar ve resmi dairelerde ne kadar işleri olursa takip e-
derdi. Sadece kayınbiraderleri ve Emine’nin yakın akrabaları de-
ğil, o köyden herkesin ilçedeki işleriyle uğraşır ve pazara gelen 
herkes, Salihlerin evinde bir gece yatarlardı. Kimi köylüler o ka-
dar yoksuldu ki, handa yatmaya ve hayvanını hana koymaya güç-
leri yetmezdi. Mecburen bir tanıdığın kapısına sığınır ve eşeği-
ni ya da atını orada barındırırdı. O bakımdan Gedikhasanlı köy-
lüleri için Salih ve Emine’nin evi ücretsiz han gibi çalışır; gelen-
ler de heybelerinin içinde çam sakızı çoban armağanı misali köy 
yumurtası, meyve, yoğurt, tereyağı, peynir, köy çöreği gibi yi-
yeceklerden hediye getirirlerdi. Yeni evlerine taşınalı beri misa-
fir sayısı hayli artmıştı. Duyan birbirine haber veriyor; çarşamba 
geceleri Eminelerin evinden köylüleri hiç eksik olmuyordu. Ba-
zen o denli kalabalık olurlardı ki evin içi almaz, yataklar kafi gel-
mez; avluya çul çuval serilir, üzerlerine evde ne varsa bir iki yas-
tık ve minder konarak battaniye ve kilimlerin altında uyumala-
rı sağlanırdı. Bu durum ancak sıcak yaz günlerinde söz konusu i-
di. Böylece köylüler, güvenlikli bir dam altı ve hayvanlarının ko-
runacağı bir ahır imkânı bulmuş olurlardı. Ertesi günü, erken-
den pazar alış verişlerini yaparlar ve öğlene doğru köylerinin yo-
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lunu tutarlardı.
Salihlerin misafirleri sadece Gedikhasanlı köyünden gelmez-

di. Onun hemen hemen birçok köyde samimi olduğu ahbapları 
vardı. Örneğin: Cumafakılı, Alcı, Mehmetbeyli, Temrezli,  Göz-
baba, Yazılıtaş, Gevrek, Dişli, Tiftik, Çavuşköyü, Çıkrıkçık, Sa-
lur, Kürtköyü, Karahacılı gibi köylerden de gelenler olurdu. Köy-
lülerin kasabadaki bir tanıdığı yanında misafir olma alışkanlıkla-
rı taa 1960’lı yıllara kadar devam etmişti. Ne zaman ki köy yol-
ları modernize edilmiş ve karayolu taşımacılığı yaygın hale gel-
mişti, işte o zaman bu gelenek ve âdetler de yavaş yavaş orta-
dan kalkmaya başlamıştı. Bunda, 1950’lerden başlayan köylü-
nün kalkınması ve fakirlikten kurtulmasının yanında, yurt dışı-
na çalışmaya gidişin de büyük katkısı olmuştur denebilir.

Ahırsekisinden asıl eve taşındıktan sonra, oradaki tandır iptal 
edilmemişti. Emine, yufka ekmeğini yine orada yapıyordu. Tan-
dırın önü ve etrafı tahta perdelerle kapatılmış, geri kalan kısım 
ahıra katılmıştı. Ekmek yapılacağı zaman bu tahtalar yana çeki-
lir, tandırın önünde sekiz on metrekarelik bir alan oluşturulur-
du. Bu alan, ortaya serilen iteğa (un ve bezelerin konduğu çadır 
bezinden yaygı) ve tahtalarının başına oturup yufka açacak ka-
dınlar için yeterli bir alandı. Yufka yapılırken, en az iki ya da üç a-
det açıcı kadın, bir de pişirici kadın olurdu. Sonbahardan kışa gi-
rilirken uzun süre yetecek kışlık yufka ekmeği hazırlanırdı. Yuf-
ka yapma işinde mahallenin kadınları imece usulü birbirine yar-
dım ederdi. Emine, kendi ekmekleri yapılırken genellikle pişiri-
ci konumda olurdu. Evin kızları on iki on üç yaşına gelince yuf-
ka açmak için tahtanın başına oturtulur ve yavaştan yufka aç-
ma öğretilirdi. On beş yaşına basan her genç kız, artık mükem-
mel bir yufka açıcısı olurdu. Ama öğreninceye kadar pek çok kez 
hata yapar ve yine pek çok kez anasından oklava ile dayak yer-
di. Hiç bir kadın, bu aşamada anasından dayak yemediğini iddi-
a edemezdi. Zira dayak, genci eğitmenin en geçerli yöntemiydi 
o yıllarda. Bu yalnız yufka açmada değil, her işin öğretilmesinde 
uygulanan bir usuldü. Bu usul sadece kız çocuklarına evde ana-
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ları tarafından değil, çiftçilik öğrenen erkek çocuklarına babaları 
tarafından, ya da sanat öğreniyorlarsa ustaları tarafından, okul-
da öğretmenleri tarafından, askerde komutanları tarafından hep 
uygulana gelmişti.  O dönemde eğitme ve terbiye etme anlayı-
şı öyle idi. Bu anlamda Tekmile de iyi yufka açmayı öğreninceye 
dek Emine’den hayli dayak yemişti. Bir keresinde başına vurdu-
ğu oklava kafasında kırılmış ve günlerce Tekmile’nin kafasında-
ki şişkinlik inmemişti. Ama sonunda Tekmile iyi bir yufka açıcı-
sı olmuştu. Anaların bütün derdi, kızlarına işi iyi öğreterek ge-
lin gidecekleri yerde mahcup olmamak ve evinin kadını olacakla-
rı için her bildiklerini öğretmekti. Emine, Nazife öldükten sonra 
kalan bu tek kızını en iyi biçimde eğitmek, her işi öğretmek, o-
nun kimseden geri kalmamasını sağlamak için elinden gelen ça-
bayı gösteriyordu. Tekmile ilerde çok güzel kanaviçe işleyecek, 
oya örecek, yün taramayı, boyamayı ve eğirmeyi öğrenecek, yol-
luk, çul ve kilim dokuyacak ve ayrıca güzel yemek yapmayı, ça-
maşır yıkamayı, velhasıl hemen her türlü ev işini mükemmel bir 
şekilde öğrenecekti.

1942’yi 1943’e bağlayan kış, tüm Avrupa kıtasında olduğu gi-
bi İç Anadolu’da da çok şiddetli geçiyordu. Radyo geniş hatla-
rıyla Rus cephesinde savaşan Alman ordularının soğuktan bü-
yük sıkıntı yaşadığını ve nerdeyse motorlu araçların benzinle-
rinin dahi donduğunu söylüyordu. Bu ağır kış koşulları Alman-
ların moralini hayli bozacak ve artık Rusya’nın hesabını bitir-
mek hayali suya düşecekti. 1943 yılının baharı Almanların o ye-
nilmezliği fikrini tümüyle silecek ve savaştıkları hemen her cep-
hede geri çekilme ve mağlubiyet emareleri görülecekti. ABD’nin 
büyük oranda harbe katılması, savaşın gidişatını önemli ölçüde 
müttefikler lehine çevirmişti. Öyle ki Amerika, ülkesindeki tüm 
fabrikaları savaş malzemesi üretmeye yönlendirmiş ve müttefik-
lerine muazzam bir ikmal desteği sağlamaya başlamıştı. Bu ko-
şullarda ne Almanya, ne de Japonya bu devasa güçle baş edebile-
cekti. Ama yine de Alman cephelerinde geri çekilme olsa da sa-
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vaş kıyasıya devam ediyordu.
Yoğun süren kıştan sonra baharın gelişi, insanlarda müthiş 

bir yaşama sevinci ve canlılığa yol açıyordu. Karların kalkmasıyla 
çiftçiler sonbaharda yetiştiremedikleri ekinlerini ekiyorlar, bağ-
ların gözleri açılıyor ve budanıyor, bostan ve bahçeler sürülüp 
belleniyor, yakında ekilecek zerzevat için yerleri hazırlanıyordu. 
Salih de her gün yukarı bahçeden bir miktar yer belliyor, Emi-
ne bellenen yerde çapa ve tırmıkla karıklar yapıyor ve her biri-
ne uygun sebze tohumu ekiyordu. Arkın altındaki bostan yeri de 
Asım’a sürdürülmüş, bir kısmına patates, bir kısmına da kavun 
karpuz ve fasulye ekilmek üzere hazırlanmıştı.

Koyunlar henüz gece mer’ada yatmıyor, sabah otlatmaya gö-
türen çoban akşamüstü onları geri evlerine dağıtıyordu. Nisan a-
yı boyunca bu iş böyle devam eder, çoban her gün heybesinde ye-
ni doğmuş bir kaç kuzu ile dönerdi. Kimin koyunu kuzuladı ise 
onları bilir ve zaten anne koyunlar da çobanın eşeği üzerindeki 
heybede bulunan kuzularına kavuşmak için meleyerek çobanın 
etrafında dört dönerlerdi. Tam bu günlerde sığırcılar da belirle-
nir ve büyük baş hayvanlar erkenden sığır sürüsüne katılırlardı. 
Böylece ahırlar gün boyu boş kalırdı. Pencere ve kapısı açılarak i-
çerisi bol bol havalandırılır, birikmiş gübre dışarı atılır, samanlı-
ğın köşelerinde kalıp küflenmiş samanlar güneşlendirilerek tan-
dırda yakılmak üzere saçkılığa (tandırda yakılan malzeme) yığı-
lırdı. Kerme denilen koyunların altlıkları da kavlatılarak kuru-
mak üzere avluya dizilirdi. Evinde koyun ve sığırı olan her çift-
çi ailesi, benzeri işleri her bahara çıkışta yapardı. Bu işler, Emine 
ve Salih için de kaçınılmaz uğraşlar arasındaydı.

Rıza Kalfa, mayıs başında Yozgat’tan Sorgun’a gelerek Salih’le 
görüşmüştü. Bu kez Ulukışla yakınlarında yapılacak iki demir-
yolu köprüsünün ihalesini almıştı. Yine eski ekibini oluşturup 
oraya götürmek istiyordu. Rıza Kalfa, işin üç ayda tamamlana-
bileceğini öngörüyordu. Zaten anlaşmanın şartnamesine de bel-
li bir tarih konmuştu. Salih, eve gelip Emine’yi yine ikna etmiş-
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ti ve Ulukışla’ya gitmek istiyordu. “Bu sefer daha kısa sürecek-
miş, ne olacak canım, üç ay gider gelirim. Hem bu sefer anam 
var yanınızda” diyordu. Salih gitmek istedikten sonra Emine ne 
diyebilirdi ki! Erkeklerin reyleri ellerindeydi. Hem gittiğinde beş 
on kuruş para getiriyordu. Artık kira da alamadıklarına göre na-
kit paraya daha çok ihtiyaçları vardı. Emine mecburen kabullen-
mişti Salih’in gidişini. Mevlüde kadın da söz vermişti, yanların-
da kalacaktı.

Rıza Kalfa ekibini toplamış, yine bir kamyona doldurup 
Niğde-Ulukışla’ya doğru yola çıkmışlardı. Yapılacak köprüler, 
Kayseri’yi Ulukışla’ya bağlayan demiryolu üzerinde, Kardeşgedi-
ği denen bir yerde olacaktı. Bölgeye ulaşan ekip kısa sürede yer-
leşmiş, gerekli malzeme Niğde’den temin edilerek şantiyeye ta-
şınmış ve hemen işe başlanmıştı. Salih’in görevi, eskiden olduğu 
gibi yine, puantörlük yapmak, hesapları tutmak ve yemek pişir-
mekti. Kalıplar yapılırken arada bir yardım da ederdi.

O yıllarda sıtma hastalığı, Anadolu’nun her tarafında çok yay-
gındı. Devlet, bu işin üzerine henüz gereği gibi gidememişti. Yaz 
ayları gelince, hastalığın yayılması artar ve özellikle çocukları ya-
kalardı. Yusuf’la Rauf da sıtmaya yakalanmışlar, iki üç günde bir 
sıtma nöbetleri geçiriyorlardı. O gün için bu hastalığın tek ila-
cı “Kinin” di. Muhtar olan Halit, kendi çocukları da hastalan-
dığı için, sağlık dairesinden kinin temin etmiş, Mevlüde kadın 
aracılığıyla bir miktar ilaç Emine’ye de ulaşmıştı. Ancak ağız-
dan alınan kinin çok acı idi. Çocuklara içirmek büyük sorun o-
luyordu. Yusuf’un aklı yettiği için ilacı içmeyi kabullenmiş, an-
cak Rauf bir türlü içmiyordu. Emine ve ablası Tekmile hayli dil 
dökmüşler, fakat bir türlü içirememişlerdi. Ağzına aldığı ilacı tü-
mü ile geri tükürmüştü. Bunun üzerine hayli sinirlenen ve kı-
zan Emine, Rauf’u bir güzel pataklamıştı. O da ağlayarak dışa-
rı kaçmış ve bir süre ortalıkta gözükmemişti. Neden sonra yok-
luğu fark edilmiş ve “Nereye saklandı bu çocuk?” diye arama-
ya başlamışlardı. Evin her tarafını, bahçeyi, komşuları aramışlar, 
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bir türlü bulamamışlardı. Saatler geçtikçe Emine ve Mevlüde ka-
dın endişeye kapılmış, gelenden geçenden çocuğu sormaya baş-
lamışlardı. Remzi ve Tekmile, Eğriöz Çayı’nın kenarlarını, değir-
men arkı boyunu aramışlar ve elleri boş dönmüşlerdi. Emine i-
çinden “Keşke dövmeseydim!” diye acı ve pişmanlık duyuyor-
du. Kuşluk vakti kaybolan çocuk, ikindi ezanı okunmuş ve hâlâ 
bulunamamıştı. Herkeste müthiş bir telaş ve endişe başlamıştı. 
“Allah’ım nereye gider bu çocuk?” diyorlardı. Emine iyiden pa-
niklemiş,” Babası da yok ben ne yapacağım şimdi?” diye ağla-
maya başlamıştı. Mevlüde kadın, Halit’e haber salmış, o da ma-
halle bekçisini göndermişti çocuğu araması için. Bekçinin arayı-
şından da sonuç çıkmamıştı. Mevlüde kadın, Emine’yi artık zor 
teselli ediyordu. “Üzülme kızım, çocuk bu, bir yerlerde uyuyup 
kalmıştır. Uyanınca çıkar gelir inşallah” diyordu. Kaybolduğun-
da Rauf, dört yaş dört aylık kadardı. Her şeyi biliyor, her şeyi ko-
nuşuyordu. Derken, akrabadan Emetin Hacıali’nin karısı Göğüş 
gelin, evlerinin önünden ağlayarak geçen Rauf’u tanımış ve “A-
maan! Bu Salif Ağamın oğlu, nasıl gelmiş taa buralara?” diye o-
nu içeriye alıp karnını doyurmuştu.  Biraz yatıştıktan sonra uyu-
ya kalan çocuğa kıyamadığı için “Uyanınca götürürüm” diye dü-
şünmüş ve ikindiden sonra alıp Emine’ye getirmişti.  Göğüş ge-
linin evi Yozgatyolu Mahallesi’nde, Eminelerin evine en az bir 
bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Göğüş’ün dediğine 
göre, “Ulukışla’da çalışan babamın yanına gidiyorum. Bana ar-
palı ekmek yediriyorlar, acılı ilaç içiriyorlar” diye ağlıyormuş ço-
cuk. “Yorulmuşsun, gel azcık dinlen de ben seni babana götüre-
ceğim dedim, inandı. Ben de kucağıma alıp yukarı çıkardım. Bir 
şeyler yedirdim. Baktım ki uyuya kalmış. Azıcık uyusun da öy-
le götüreyim dedim. İşe güce dalmış ve çocuğu unutmuşum. Bir 
de baktım ki ikindi okunuyor. Amaan! Anasıgil şimdi nasıl me-
rak etmiştir deyip uyandırdım ve alıp getirdim işte” diyordu Gö-
ğüş gelin. Çocuğuna kavuştuğu için dünyalar Emine’nin olmuş-
tu. Onu alıp bağrına basmış ve emzirmeye başlamıştı. Göğüş’e 
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hepsi birden onlarca kez teşekkür etmişlerdi. Artık kinini şeker-
li suya katıp içireceklerdi.

Rauf’un “Arpalı ekmek yediriyorlar” ifadesi o yılların acı bir 
gerçeğini ortaya koyuyordu. Savaş boyunca devlet, askerini bes-
lemek için, çiftçinin elindeki buğdayın önemli bir bölümünü al-
dığından halk daha ucuz olan çavdar ve arpa gibi tahılları da ö-
ğüterek buğday ununa karıştırırdı. Evde buğdayın tükendiği za-
manlarda doğrudan arpa unu ile yufka yapılırdı. O undan yapı-
lan yufkalar fazlaca kepekli olur ve yiyenin boğazından zor ge-
çerdi. Zaten otuz yaşına kadar olan erkek işgücü ihtiyat asker-
liğinde olduğu için tahıl üretimi yeterli miktarda olmuyor, ço-
ğu tarlalar ekilip biçilemiyordu. Yirmi yıl arayla yaşanan iki bü-
yük savaş, ülkelerin erkek nüfusunda eksilmelere yol açmış, Tür-
kiye de bu durumdan fazlasıyla nasibini almıştı. Özellikle Or-
ta Anadolu’da, nüfus yoğunluğu oldukça azalmıştı. Bunun sebe-
bi sadece savaşlar değil; önlenemez salgın hastalıklarla, yetersiz 
beslenmeye bağlı bebek ve çocuk ölümleriydi. O yıllarda ülkenin 
tüm nüfusu, bugünkü İstanbul nüfusu kadar bile değildi.

Eylülün ortalarında Salih, Ulukışla’dan dönmüştü. Millet he-
nüz harmandan kalkmadığı için hayvanların kışlık saman ihtiya-
cını sağlamış, birikmiş kuru yoncayı da sürdürerek samanlığın 
bir bölümüne yonca kesi olarak doldurtmuştu. Evin ufak tefek 
eksiğini karşılayıp bir kaç gün Sorgun’da kaldıktan sonra Rıza 
Kalfa’da kalan bir miktar parasını tahsil etmek üzere Emine’yle 
birlikte Yozgat’a gitmişlerdi. Tekmile ve Remzi bir aydan beri bağ 
beklemek için Gedikhasanlı’da bulunuyorlardı. Küçük oğlanlara 
da Mevlüde kadın bakacaktı. Emine, Yozgat’ı ilk kez görüyordu. 
Bindikleri kamyon Muslubelen yokuşunu zorlanarak aşmış, an-
cak iki saatte Yozgat’a ulaşabilmişti. Emine, taa uzaklardan se-
çilebilen Büyük Cami’nin kurşunlu kubbesini ve ince zarif mi-
naresini görünce hayli heyecanlanmış, şehre yaklaştıkça bu me-
rak ve heyecan iyice artmıştı. Sarı taş mektebin (lise binası) gör-
kemi, etrafı çam ağaçlarıyla süslü ve parke taş kaplı gelişli-gidiş-
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li yolun güzelliği, bu yolun çevresine dizili iki katlı konaklar, so-
nunda kamyonun yolcularını indirdiği geniş meydan ve ortasın-
da yükselen saat kulesi Emine’yi adeta şaşkınlığa sürüklemiş-
ti. “Demek Yozgat bu imiş, ne kadar da güzelmiş!” diye geçir-
mişti içinden. Doğrudan Rıza Kalfaların evine varmışlardı. Karı-
sı Dilber de zaten Sorgunlu idi. Emine eskiden beri tanırdı on-
ları. Dilber’in kız kardeşi Şemsi öğretmen Ahmet Çetiner’le ev-
liydi ve Ahmet Bey Eminelerin köyünde öğretmenlik yapıyordu. 
Geleceklerinden haberli olan Dilber Hanım, misafirlerini çok sı-
cak karşılamış ve hemen üvey oğlu Cavit’le kocasına haber ulaş-
tırmıştı. Emine, hediye olarak bir sitil koyun yoğurdu, bir miktar 
yumurta, kesilip temizlenmiş bir horoz ve kendi yaptığı mayalı 
ev çöreğinden getirmişti. Biraz sonra eve gelen Rıza Kalfa ile bir-
likte öğle yemeği yemişlerdi. Yemekten sonra hep beraber çar-
şıyı gezmeye çıkmışlar, eve geri gelirken düzenli yürüyüş halin-
de talimden dönen bir tabur askerle karşılaşmışlardı. Bu tabloyu 
gören Emine, çok duygulanmış ve ağlamaya başlamıştı. Ömrün-
de ilk kez böyle yürüyen askerler görüyordu. “Acep Ethem’le Hü-
seyin de mi böyle yürüyorlar?” diye yüreği coşuyor ve gözyaşları 
hiç dinmiyordu. Salih’in amcası Abdullah Ağa’nın oğulları olan 
Ethem’le Hüseyin şimdi ihtiyat olarak tekrar askerdeydiler ve E-
mine onları kendi evlatları gibi severdi.

Yozgat’ta üç gün kalıp Sorgun’a dönmüşlerdi. Zira bağ kay-
natmak için Emine’nin köye gitmesi gerekiyordu. Köye haber 
salmışlar; kardeşi Ali, Sorgun’a gelirken Remzi’yi de getirmiş-
ti. Çünkü Remzi, ekim başında açılan okula gidecekti. Bu yıl 
Yusuf da okula başlıyordu. Boyu çok ufaktı ama yaşı tutuyor-
du Yusuf’un okula başlaması için. Yusuf’u ilk gün ağabeyi Rem-
zi okula götürmüş, “Kardeşimi okula getirdim” diye öğretme-
nine söylemişti. O da Yusuf’u alarak birinci sınıfı okutan Kamil 
Bey’e teslim etmişti. Yusuf’un adı sınıf listesine yazılıyor, arada 
bir kaytarsa da böylece okula başlamış oluyordu. Ancak Yusuf bi-
rinci sınıfı tekrar okuyacaktı. Kamil Arıburnu aslen Antalya Ak-
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sekili olup Sorgun’a tayin olduğunda, Vehbi Efendi’nin kızı ile 
evlenmiş ve Sorgun’luların damadı olmuştu. Ertesi yıl başöğret-
men (müdür) olacak ve iki yıl sonra da Sorgun’dan ayrılacaktı.

Emine, köye giderken sadece Rauf’u yanına almıştı. Tekmi-
le zaten köyde bulunuyordu. Her yıl bağ kaynatmak için köyüne 
gitmesi, Emine’yi artık yoruyordu. Kardeşlerine fazla yük oldu-
ğunu düşünüyor, “Bu böyle olmayacak, artık burayı elden çıka-
rıp Sorgun’da bir bağ edinmeye bakalım” diye geçiriyordu için-
den. Bu düşüncesini Hasan’a da açmıştı. O da “Sen bilirsin ba-
cım, bize hiç yük olmuyorsun ama illa da satalım diyorsan bir ça-
resine bakarız” demişti. Bağı kaynatıp Sorgun’a döndükten son-
ra, bu fikrini Salih’e de açtı Emine. “En azından burada bir bağı-
mız olsun istiyorum. Çocuklar üzüm yemek için onun bunun e-
line bakıyorlar. Üzüm zamanı, hepsini de alıp köye götürecek ha-
limiz yok ya. Hiç olmazsa iki üç güne bir kendi bağımızdan gider, 
üzüm getiririz. Yeter artık kardeşlerime yük olduğumuz. Henüz 
bir şey demiyorlar ama ben utanıyorum. Babandan kalan boz ba-
ğı adam et, orayı bakıp şeneltelim” diyordu. O gün için Salih, bu 
fikri kabul etmiş gözükse de zamanı geldiğinde, adı geçen bu ba-
kımsız bağı adam etmeye pek yanaşmadı. Daha böyle bir kaç yıl 
bu iş sürüncemede kalacaktı. 

Bahar geldiğinde Emine, yanına Remzi ile Yusuf’u alıp boz ba-
ğın gözünü açmaya gitmiş, ancak seyreklemeden on beş-yirmi 
asma kökü bulunan bu yerin kolay kolay adam olamayacağını 
anlamıştı. Adam etmek için çok ciddi çaba harcanması gereki-
yordu. Bu iş kadın ve çocuk işi değildi. Salih de bu işe hiç yatkın 
gözükmüyordu. Yeni bir bağ oluşturmak amacıyla, her bir as-
ma fidanı için, yaklaşık 80/100 cm. boyutlarında ve yine 80-90 
cm. derinliğinde geniş çukurlar kazılır ve asma çubukları bu çu-
kurlara daldırılarak üzerleri yumuşak toprakla örtülürdü. Bu çu-
kurlara “Emen” adı verilirdi. Bol yağışla nemini almış bu yumu-
şak toprakta köklenen asma fidanları, ancak üç dört yıl sonra ü-
züm vermeye başlardı. Bir dönüm bağda yaklaşık 250-300 kadar 
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üzüm kütüğü bulunması gerekirdi. Bitişikteki bakımlı bağı Ha-
lit ele geçirmiş, yıllardır görülmeyen ve boz kalan bu kısım da 
Salih’in payına düşmüştü. İşte Emine bunu hazmedemiyordu. 
Niçin has bağı Halit almıştı da Salih avucunu yalamıştı? Boz ba-
ğın adam edilmesi, en az üç dört yıl yoğun çaba gerektirirdi. Bu 
ceht, Salih’te hiç yoktu. En iyisi başka bir yerden, yeni bir bakım-
lı bağ satın almaktı.
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Beş Yaşındayım, Birçok Şeyi Hatırlıyorum
SANIRIM 1944 yılının baharıydı: Anamgil eski ahırsekisinde 

yufka ekmeği yapıyordu. Demek ki anam yufka yapmanın telaşı 
içerisinde, uyandığımda beni emzirmeyi unutmuş; bu yoğun ge-
çecek günde, aklına bile düşmemişim. Zaten epeyden beri niye-
ti beni memeden kesmekmiş. Yufka yapan kadınlarla da tembih-
leşmişler ve bana memeyi bıraktırmak için bir hile düşünmüşler. 
Arıdan ve sinekten çok korkarmışım. Avluda biraz oynadıktan 
sonra anamı emmek için doğru tandırlığa koştuğumu ve anamın 
kucağına oturup göğsünü açmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Aaa! 
Bu da nesi? Memelerinin her iki ucuna da siyah katran sürülmüş 
ve üzerlerine birer arı konmuş. Arıları görünce korkmuş ve geri 
çekilmiştim. Kadınlardan birisi “Bak! Artık memeyi onlar emi-
yor. Anayın memesi pis olmuş. Artık sen onu ememezsin!” gibi 
laflar söylüyordu. O günden sonra anamı emmeyi hiç düşünme-
miş ve emmek için hiç teşebbüs dahi etmemiştim. Bana kurulan 
bu tuzağı gayet net anımsıyorum.

Biz üç erkek kardeş, Tekmile ablamıza sadece “Bacı” diye hi-
tabederdik. Erkeklerden küçükler de büyüğüne abi (ağabey) der-
di. Akşam olunca oturduğumuz odaya üç kat yatak serilirdi. Ben 
bacımla, Yusuf ve Remzi abimler de ikisi birlikte yatarlardı. U-
yuyuncaya dek hemen her gün, onların yatakta didiştiklerini ve 
yorgan kavgası yaptıklarını hatırlarım. Anam bu duruma çok kı-
zar, yanında bulundurduğu sopa ile dölek durmaları (uslu dur-
mak) için yorganın üzerinden onların ayaklarına vururdu. Sopa-
yı yiyince biraz uslanır ve sonra uyurlardı. Biz, bacımla hiç kavga 
etmezdik. O, benden on yaş kadar büyük olduğu için sanki onda 
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ana sıcaklığını bulurdum. Bacım da beni çok sever, sürekli bağrı-
na basar ve uyuturdu. Bacımla benim yatağım makatın (sedir) ü-
zerine, babamların ve abimlerinki odanın zeminine serilirdi. Bu 
yataklar her sabah toplanıp yüklük denen yere katlanarak yığılır 
ve gece yatmadan önce geri serilirdi. Bütün aile oturulan bu o-
dada yatardık. Kışın soba da bu odaya kurulurdu. Yaz günleri, a-
bimlerin yatağı bazen sofaya, bazen de kapı önündeki terasa se-
rilirdi. Abimler biraz büyüyünce, bahçede armudun altında ya da 
tandırlığın damı üzerinde yatmayı alışkanlık haline getirmişler-
di. Ancak havalar soğuyup dışarıda yatılamayacak duruma gelin-
diğinde, evin içine serilirdi yatakları. Biz bacımla, hep aynı yerde 
yatardık. Abimlerle dışarıda yatmaya ben de heveslenirdim ama, 
“Sen daha küçüksün” diye izin vermezlerdi.

Babaannem Mevlüde uzun boylu bir kadındı ve artık bizde 
kalmıyor, Halit emmimlerde kalıyordu. Biz ona sadece “Ebe” di-
yorduk. Beni, elimden tutup emmimlere götürdüğünü ve son-
ra da uykum geldiğinde kucağına alıp, bize getirdiğini hayal me-
yal hatırlıyorum. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum, em-
mimgilde büyük bir kalabalık oluştuğunu anımsıyorum. Ebemin 
öldüğünü söylediler. Anam ve babam ağlıyorlardı. Hadi anam sık 
sık ağlardı, pek çok kez görmüştüm onun ağladığını. Ama ba-
bamı ağlarken hiç görmemiştim. Kocaman adam nasıl ağlar di-
ye düşünmüştüm. Her halde ölümün ne olduğunu henüz idrak 
edemiyordum. Baktım, bacım da ağlıyordu. “Artık ebem yok, e-
bem öldü. Ebem hiç gelmeyecek, onu toprağın altına gömecek-
ler” diye bana ölümü anlatmaya çalışıyordu ben sorgulayan göz-
lerle bacımın yüzüne baktıkça... Ortalıkta yağmur çamur olma-
dığına göre ebemin yaz günü öldüğünü düşünüyorum. Kanımca 
1944 yılının yazı idi.

Okula gidinceye kadar erkek çocuklarına da fistan giydirirler-
di o yıllarda. Benim de fistanım vardı. Acıktığım zaman, eteği-
me yufka ekmeği doldurup çukur bahçeye indiğimi ve orada kar-
nımı doyurduğumu hatırlarım. Yaz günleri, bacağımıza pek don 
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da giydirmezlerdi. Çişimiz geldiği zaman, hemen eteğimizi kal-
dırıp, oracıkta işerdik bahçenin bir köşesine. Bizi görecekler ya 
da ayıplanacağımız endişesini hiç taşımazdık. Zaten ayakkabı-
mız da olmaz, hep yalınayak dolaşırdık. Ancak ortalık iyice so-
ğuyup kış gelince çorap ve ayakkabı giydirirlerdi. Bütün gün he-
men hemen kendi başımıza oynar, büyüklere hiç bir şekilde ayak 
bağı olmazdık. Zaten onların işleri başlarından aşkın olurdu ve 
5-6 yaşındaki çocuklara ayıracak hiç vakitleri bulunmazdı. An-
cak karanlık basıp akşam olunca içeri girerdik ve belki o zaman 
varlığımızın farkına varılırdı. Bilemiyorum, hiç bir sorumluluğu-
muz olmadığı için belki de bize öyle geliyordu. Akşam yemeğin-
den hemen sonra “Küt” diye bulunduğumuz yerde uyuya kalır-
dık. Daha sonra büyüklerden biri alıp bizi yatağımıza yatırırmış. 
Sabah uyanınca aynı terane yine başlardı. Oyun arkadaşlarım ge-
nellikle emmimin oğlu Abbas’la Kerim, Güneyli’nin kızı Zeliş 
(Zeliha) ve Nurettin emmimin oğlu Osman olurdu. Osman ara-
da bir küçük kardeşi Cumhur’u da yanımıza getirirdi. Yusuf a-
bim ancak mektepten gelince aramıza katılırdı.

Bağlar kaynatılacağı zaman Hasan dayım anamla beni köye 
götürmüştü. Oradan aklımda kalan, Ali dayımın çıplak ayakla-
rıyla koca bir oluk içindeki üzümleri tepeleyişiydi. Ayaklarıyla e-
zilen üzümler, oluğun deliğinden şıra olarak aşağıya akıyor ve yi-
ne kocaman bir küpeli bakır kazana dolduruluyordu. Bir de ha-
tırladığım, Ali dayımın küçük oğlu Kasım için hazırlanmış top-
raklıkta (höllük toprağının konduğu küçük bölme) oynayışımız-
dı. Dayımgilin çocuklarıyla topraklığın duvarına çıkar, yumuşak 
toprağın üzerine atlardık. Köyden nasıl ve ne zaman döndük pek 
hatırlayamıyorum.

Bizim eve bir haber ulaşmış, bacımı içeri saklamışlardı. Bi-
raz sonra, başlarında üniformalı bir asker ve iki üç tane sivil me-
mur ve yanlarında muhtar olan Halit emmim bizim eve geldi-
ler. Onlar soruyor, emmim cevaplıyordu. Babam evde yoktu. A-
nam kendi işiyle meşgul gözüküyordu. Emmim “Burası da kar-
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deşimin evi, kızı on sekiz yaşında, okul çağını çoktan aştı. Aşa-
ğı yukarı benim kızımla yaşıtlar” diye memurlara ifade veriyor-
du. Sonradan anladığımıza göre, Pazarören Köy Enstitüsü’nde o-
kutmak için yaşları 12-16 arası olan kızları toplayıp götürüyor-
larmış. Oysa bacım 15, Zeynep 14 yaşında imişler o tarihte. Tüm 
aile bu duruma çok sevinmiştik. Bacımlar hiç okula gitmemişler-
di ama o iş nasıl olacaktı bilemiyorum. Okula gitmeyenlere belki 
özel kurslar düzenlenecek ya da başka bir yöntem uygulanacak-
tı. Şimdi düşünüyorum da, bacımlar okumuş olsa ne iyi olacak-
tı. Ertesi yıl okullar kapandığında, bizim evin yanındaki yoldan 
grup halinde golf pantolonlu, üniformalı, başları açık genç kız-
ların geçtiğini hatırlıyorum. “Bunlar, alevi köylerinden okumaya 
gönderilen kızlarmış” diyorlardı. Anlaşılan o yıllarda, Sorgun’un 
yerli halkı böyle tablolara hiç sıcak bakmıyordu ve oldukça bağ-
nazdı. Bu kızları görünce anamın tepkisi: “Ocaklardan ırak, şun-
ların haline bak!” şeklinde olmuştu. Eminim, kızını ele vermedi-
ği için hiç sevmediği emmime o an dualar etmiştir.

Okullar açılmıştı, Yusuf abim sınıfta kaldığından birinci sı-
nıfı tekrar ediyordu. Bu sene onu Edip Otan okutuyordu. Edip 
Bey de Yozgatlı idi ve Sorgun’dan Büyük Hocaların damadı Fa-
ik Bey’in kızı ile evliydi. Faik Bey’in karısı Safiye Hanım babama 
akraba idi ve biz ona “Safiye Hala” derdik. Oğulları Nedim’in sa-
atçi dükkânı vardı. Edip Bey titiz ve disiplinli bir öğretmenmiş. 
Yusuf abimi bir ve ikinci sınıfta okutacak, sonra başöğretmen o-
lacaktı. Benim okula başladığımda, Edip Bey yeni başöğretmen 
olmuştu. Bu sene Remzi abim de dördüncü sınıfa gidiyordu. O-
nu beşinci sınıfı bitirinceye kadar Şamil Bey okutacaktı. 

Kış gelmişti, her taraf kar ve buz içindeydi. Kasabanın bütün 
çocukları, pazar günleri kızak kaymak için bizim mahalleye ge-
lirlerdi. Abimler ilk kez bu kış beni de kızak kaymaya götürmüş-
lerdi. Karavağal’ın Çatak bizim eve yakındı. Tepenin üzeri karın-
ca yuvası gibi çocuktan geçilmiyordu. Büyük bir hevesle tepenin 
başına kadar tırmanıyor, sonra kızağın üzerine oturup iki dakika-
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da aşağı iniyorduk. Genellikle Remzi abimin kucağında, oturarak 
kayıyorduk aşağı doğru. Kızağa binmek bana çok keyif veriyor-
du. Kim bilir o gün belki on beş-yirmi kez tepeye tırmanıp aşağı 
kaymışızdır. Giderek yün çoraplarımın ve paçalarımın ıslandığı-
nı fark etmiş ve biraz da üşümüştüm. Ama o kadar eğlenceliydi 
ki, üşüdüğümü abimlere söylemiyordum bile. Eve ancak güneş 
batarken gelmiştik. Anama gözükmeden, bacım hemen çorapla-
rımı çıkarmış, üstümü başımı kurutmaya çalışmıştı. Ertesi sabah 
abimler okula gitmiş, ancak ben yataktan kalkamamıştım. İyice 
başım ağrıyordu ve hastalanmıştım. Ateşim çok yüksek olmalı 
ki havale geçiriyormuşum. Bir hayalet geliyor, beni çok yüksek-
lerden aşağıya bırakıyordu. Aşağı düşerken başım dönüyor, göz-
lerim kararıyor ve kendimi çok kötü hissediyordum. O hayaleti 
gördükçe ben, durmadan “Geliyor, geliyor” diye bağırıyordum. 
Başucumda babamlar ve Güneyli Mehmet usta vardı. Bu gün-
kü gibi hatırlıyorum: Kapı açıldığı zaman, siyah yuvarlak bir göl-
ge kapıdan içeriye giriyor, duvar üzerinden benim yattığım yere 
kadar ulaşıyor ve ben bağırmaya başlayınca geri kaçıp çıkıyordu. 
Babamlar o gölgeyi bir türlü görmüyordu. “Vah, vah! Çocuk ha-
vale geçiriyor!” diyorlardı. Anam alnıma sirkeli ıslak bez koyu-
yor, babam da içinden okuyup üzerime üflüyordu. Anamın ikide 
bir, Remzi abimi kastederek “Şu büyük oğlanda hiç akıl var mı? 
Bir karış çocuk, sabahtan akşama kadar kızak kaymaya götürü-
lür mü?” diye söylendiğini duyuyordum. Bu ateşli halim kaç gün 
sürdü bilmiyorum. Gördüğüm o siyah gölge ne idi? Bugün bile 
çözebilmiş değilim.

Bu olaydan sonra beni o kış bir daha kızak kaymaya götürme-
diler. Zaten abimler de her pazar gitmiyorlardı. Havanın açık ve 
güneşli olduğu pazarlarda giderlerdi. Diğer günlerin nasıl geçti-
ğini pek hatırlayamıyorum. Ancak arada bir ahıra gidip Remzi a-
bimin güvercinlerine yem verdiğimiz aklıma geliyor. Onun çok 
güvercini vardı. Ahırın içindeki orta direk üzerinde, onların yu-
vaları bulunurdu. Güvercinler gurul gurul o kadar güzel öterler-
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di ki anam “Onlar zikir çekiyor yavrum” derdi. Abim bazen a-
hırın küçük penceresini açarak kuşların dışarı çıkmasını ve bi-
raz uçmalarını sağlardı. Sonra ahırın damı üzerine biraz yem a-
tar, onların yem yemelerini seyrederdik. Bu kuş sevdası giderek 
Yusuf abime de geçecek ve onun ileride çok daha fazla güverci-
ni olacaktı. Nedense ben güvercinlere hiç ilgi duymamış, onlar-
la pek uğraşmamıştım.

Yine bir gün ahırda oynuyorduk. Abimler benim ellerimi ar-
kadan bağlamışlar ve gözerin (kalburdan daha büyük, iri göze-
nekli gereç) üstünden içine atlamamı söylemişlerdi. Bu oyun ba-
na eğlenceli gelmişti. İki ayağımı birleştirip zıplayarak gözerin i-
çine atlıyor ve yine zıplayarak dışına çıkıyordum. Ne olduysa ol-
du, bir anda yere kapaklandım ve yüzükoyun düştüm. Ağzım, 
tam gözerin kasnağının kenarına gelmişti. Ellerim bağlı olduğu 
için hiç bir şey yapamamıştım. Ayağa kaldırdıklarında, bütün ön 
dişlerim acıyor ve ağzım kanıyordu. Ağlıyordum. Beni eve götür-
müşlerdi ve anam ikisini de bir güzel pataklamıştı. Ağzımın içi 
yara olmuş, günlerce katı şeyleri yiyememiştim. Ağladığım za-
man dişlerim hemen kanardı. “Bu çocuğun ağzı kara salkım ol-
muş!” diyorlardı. Bir kaç dişim dökülmüş sonra yeniden çıkmış-
tı. Anamın olayı, “Yavrumun inci gibi dişleri vardı, hep nazar 
değdi!” diye yorumladığını hatırlarım.

Hacı Kâ’nın kızı ve Asım emmimin karısı olan abam günler-
dir hasta imiş. Anam sık sık onu yoklamaya gidiyordu. Uslu o-
turmam koşulu ile bir gün beni de götürmüştü oraya. Yatağını 
sobanın yakınına sermişlerdi. Bizi görünce yataktan doğrulmaya 
çalışmış ama doğrulamamıştı. Asım emmim, arkasını yastıklarla 
desteklemişti. Anama; “Emine, ben bu dertten kurtulamam ar-
tık” dediğini hatırlıyorum. Dört beş gün sonra öldüğünü söyle-
mişler ve bizi ölü evine götürmemişlerdi.

Anamın anlattığına göre, Nadide ememin başı kelmiş ve onun 
kelliği bize de bulaşmış. Üç erkek kardeşten üçümüzün de ba-
şında kellik belirmiş. Saçlarımız kesilince hastalık daha çok orta-
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ya çıkıyormuş. Anam bu durumdan çok kaygılanır ve kendi yön-
temleriyle bizleri tedavi etmeye çalışırdı. Düşünüyorum da ne 
ıztıraplar çekmişiz o yıllarda. Kelliğin en etkili ilacı tentürdiyot-
tur. Eğer babam bu işi doktora sorsa, bir şişe tentürdiyotla iş bi-
tecek ve bizim canımız yanmayacaktı. Ama yok!. Toplum öylesi-
ne kör, bilgisiz ve içine kapanık ki, atadan dededen ne gördüler-
se onu uyguluyorlardı. Zaten babamın, çocuklarını hekime gö-
türmek aklına bile gelmiyor. Bu umursamazlık yalnız babama 
özgü değildi, herkes aynı durumdaydı. Anam hastalık ilerledik-
çe, her iki üç ayda bir bizim başımızı dağlardı. Küçük bakır bir 
tabağın içine bazı ilaçlar koyar ve ocakta eritirdi. Bu ilaçlardan 
turuncu renkli olanın adı “Sulur” idi. Diğerleri neydi, bilmiyo-
rum. Sanırım biraz da yağ katıyordu içine. Kurşun kalem kalın-
lığındaki bir çöpün ucuna şerit şeklinde bir çaput sarar, çöpün o 
çaputlu kısmını erimiş kızgın ilaç kabına batırıp kucağına yatır-
dığı bizlerin başımızı dağlardı. Kızgın ilaç, nasıl canımızı yakar-
dı, anlatamam? Rahat durmaz isek bir güzel de döverdi. Korku-
muzdan o işkenceye razı olurduk. Remzi abim daha büyük ve ak-
lı yetik olduğu için o daha bir tahammül göstermiş ve onun has-
talığı bir kaç uygulamadan sonra tamamen iyileşmişti. Ama Yu-
suf abimle benimki bir türlü iyileşmiyordu. Demek ki biz daha 
az tahammül gösteriyor ve anamın esaslıca dağlamasına izin ver-
miyorduk. Anam her seferinde Remzi abimi örnek gösterir, “Ba-
kın yavrularım, abinizinki tümü ile iyileşti. Azcık dayanın, sizin-
ki de iyileşecek!” diye bizi iknaya çalışırdı. Dağlama işi başlayın-
ca yine çok canımız yandığı için yaygarayı basar, ter ter tepinir-
dik. Sanırım burada ilacın etkisinden çok ısının etkisi iyileşmeyi 
sağlıyordu. Kelliğe yol açan mantarın kıl kökündeki sporları dağ-
lamakla yakılıp imha ediliyordu. Anamın tek bildiği çare bu idi. 
Çocuklarının kel olması eminim ki onu çok üzüyordu. Ama bi-
zim de çok canımız yanıyordu. Bu tedavi işkencesine dayanamı-
yorduk. O bakımdan tedavimiz sürüncemede kalıyor ve hastalık 
bir türlü iyileşmiyordu. Daha bir kaç yıl, biz bu derdi çekecektik. 
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Ben küçük olduğum için okulda ve sokakta, benden çok Yusuf a-
bimi kızdırırlarmış “Kel Yusuf” diye.

Kellik, başın derisi üzerinde bozuk para büyüklüğünde bir kaç 
yere serpintili üzeri gri kepekli ve hafif kaşıntılı bir mantar has-
talığıdır. Kıl köklerine yerleşen mantarlar, zamanla saçın dökül-
mesine de yol açmaktadır. Günümüzde artık bu hastalığa pek 
rastlanmamaktadır.

Sanırım ilkbahardı. Karlar erimiş, köy yolları açılmıştı. Bir 
gün anamın yeğeni Abdullah dayım bize gelmişti. Onun aske-
re gideceğini söylemişlerdi. Anam kaygılanıyordu askere gidiyor 
diye. Babamın ona “Üzülme Emine, artık harp tehlikesi yok. Al-
manlar yeniliyor. Gör bak, yakında harp bitecek” dediğini hatır-
larım. Abdullah dayım ertesi günü şubeye teslim olmuş, biz de 
bakmaya gitmiştik. Civar köylerden toplanan tüm asker adayları 
camiye doldurulmuş, giysileri değiştirilmiş, topluca götürülece-
ği günü bekliyorlardı. Babamla ben Abdullah dayımın sivil giy-
silerini bize getirmiştik. Anam onları gelen gidenle köye gönde-
recekti. Abdullah dayımın jandarma olacağı söylenmişti. Bu sev-
kiyat sırasında emmimin oğlu Salim abi de askere gidecekti. Ba-
bası muhtar ve evi de Sorgun’da olduğu için Salim evinde kalı-
yordu. O, yeni asker elbiseleriyle şubeye evden gidip geliyormuş. 
Sonradan Salim’in Konya’da, Abdullah dayımın da Ordu’da as-
kerlik yaptıklarını öğrenecektik.

Yine bir gün, emmim Halit’le ememin kocası Arapların Hüse-
yinin -ki biz ona enişte diyorduk- ellerinde kazma ve kürekler-
le bizim avluya gelmişler ve tam çıkış kapımızın iki metre önün-
de, yukarı bahçeye doğru bir hendek kazmaya başlamışlardı. Ba-
bam evde yoktu ve anam korkusundan içeri kaçmış, kendi kendi-
ne söyleniyordu. Anladığım kadarıyla bizim avlu ve bahçeden, e-
nişteme yer vermeye çalışıyorlarmış. Bu nasıl olacaktı? Bize hiç 
yaşama alanı kalmıyordu. Avlunun tamamı, su kuyumuz ve ahı-
rımız hendeğin öbür tarafında kalıyordu. Hemen abimlerden biri 
babamı bulmaya gitmişti. Biraz sonra gelen babamla emmimgil 
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hayli ağız dalaşı yapmışlardı. Duyan komşular bizim kapının ö-
nüne birikmişti. Kimisi sadece seyrediyor, kimisi de “Bu yaptığı-
nız ayıp yahu! Bacısı gelip burda mı oturacak?” diye onları kını-
yordu. Anam da zaman zaman dışarı çıkıyor, babamdan ve kom-
şulardan güç alarak tepkisini dile getiriyordu. Bir an ortalık iyi-
ce kızışmış, sakin mizaçlı babam bile çileden çıkmıştı. Eniştem 
ona belin sapı ile hücum etmiş, o da zelve (boyundurukta ökü-
zün boynunu tespite yarayan kalın ağaç çubuk) ile ona vurma-
ya başlamıştı. Ben babama zarar verecekler diye korkumdan ağ-
lıyordum. Araya girenler kavgayı yatıştırmışlardı. Babam emmi-
me, “Enişteni çok kayırıyorsan, sen ver avlundan” diyor, o da 
“ Ben oraları hazineden aldım, benim yerimde kimsenin hak-
kı yok. Sen vereceksin, onun hakkı sende!” diye babama karşı-
lık veriyordu. Neden sonra ortalık yatışmış, hendek kazanlar bi-
zim kapının önünden ayrılmışlardı. Oysa Nadide ememin bu o-
laydan hiç haberi yokmuş. Eniştemi hep emmim kışkırtıyormuş. 
Ertesi gün emem bize gelmiş, ağlayarak babamdan özür dilemiş-
ti kocası adına. “Ben sizden mal istemiyorum. Adam olsun da 
kendi malına sahip çıksın. İsterse beni boşasın. Ben kardeşle-
rimden mal almam!” diyerek üzüntülerini belirtiyordu. Babam 
da “Tamam bacım, istiyorsan verelim amma her şeyin bir yakışı-
ğı olur. Gelip kapımın önüne hendek kazması zorbalıktır, dağ ba-
şı mı burası?” diye kızgınlığını dile getiriyordu. Ememin bu tav-
rından ve ortalığın yatışmasından rahatlamıştık. Açılan hendek 
zamanla geri dolduruldu ve bir daha da eniştemin bu konularda 
hiç bir talebi ve girişimi olmadı. Demek ki asıl hak sahibi olan e-
mem, bu işin karşısında durunca, o da fazla ileriye gidememiş-
ti. Zaten bir kaç yıl sonra eniştem çok genç yaşta vefat edecekti.

Halit emmimin bu tavırları anamı çok yıldırmıştı. Hiç bir za-
man onun adını ağzına almaz, ondan daima nefretle söz eder-
di. Bizler de en büyük düşman olarak emmimizi biliyorduk. O-
nun adı bizim evde sadece “Pırtıcı” diye anılırdı. Anam karısı 
Kadriye’ye de “Deliavrat” lakabını takmıştı. Onlardan mutlaka 
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lakaplarıyla bahsedilirdi. Emmim, bu hendek kazma olayında, 
sonuca ulaşamadığı için kendini yenik düşmüş sayıyor ve fırsatı-
nı buldukça bizimle dalaşıyordu. Onların yolu bizim kapının ö-
nünden ve bizim avludan geçerdi. Ancak biz onların tarafına asla 
geçemezdik. Her kapının önünden geçişlerinde bizim tarafa yan 
yan bakarlar, bazen küfrederlerdi. Anam ve bacım, onlardan biri-
sini görünce hemen arkalarını döner, ya da içeri kaçarlardı. Böyle 
gergin ve hınç dolu bakışlar altında yaşamak kim bilir anama ne 
kadar ağır geliyordu. Tam bu günlerde, emmimin muhtarlıktan 
el çektirildiğini duyan anam pek sevinmiş, “Olacağı bu idi hırsız 
herifin. Daha beter olsun, geç bile kalındı” diye içinden geçenle-
ri açığa vurmuştu.

Onlar da anama “Dınılı” lakabını takmışlardı. Arada bir ağız 
dalaşı yaptıklarında, Deliavrad’ın anama en hafif küfrü “Dını-
lı burnuna sıçtığım!” olurdu. Anam da ona “Utanmaz Deliav-
rat, ağzından bok akıyor!” diye karşılık verirdi. Mahalledeki ka-
dınlar, aralarında kavga ettiklerinde, birbirlerine hep lakaplarıyla 
haykırırlar, içlerindeki öfkeyi ancak böyle hafifletirlerdi. Hemen 
hemen mahallemizdeki her kadının, bizim evce bilinen bir laka-
bı vardı. Bu lakapları sanırım anam takıyordu. Zira anladığımıza 
göre, onların köyünde lakapsız insan yokmuş. Pek çoğuna her-
halde köylerindeki lakaplardan alıntı yapıyordu. Hatta yeri gelin-
ce, bizlerdeki bir eksikliği ya da hatayı gördüğünde “Bizim köylü 
falanca gibi” diye hemen bir yakıştırmada bulunurdu. Bugünkü 
aklımla düşünüyorum da, anamın köyünde, her türlü davranış 
ve karakteri simgeleyen insan kaynağı bulunuyormuş diyorum. 
Ya da anam bu kadar değişik kişiliğe, farklı örnekler bulduğuna 
göre, çok iyi bir gözlemci imiş diye geçiriyorum aklımdan. Zaten 
Anadolu’da “Er lakabıyla anılır” diye bir deyim vardır. Oysa bi-
zim oralarda sadece erkeklerin değil, kadınların da birer lakapla-
rı bulunuyordu. Örneğin: Nurettin emmimin karısı İkbal’in la-
kabı “Ecikmen”, Ethem’in karısı Nadire yengeninki “Kiriz”, ho-
canın karısı Selver’in lakabı “Cıngıllı Selver”, Asım emmimin ka-
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rısı Yeter’inki  “Köse”, Sadel ustanın karısı Yeter’inki “Götü bü-
yük”  gibi pek çok lakap sayabilirim.

Bizim mahalle ya da diğer adıyla “Yukarı Evler”; Eğriöz 
Çayı’nın üzerindeki tek gözlü, kemerli taş köprü ile kasabaya 
bağlanıyordu. Köprünün güney ucunda yol Y harfi gibi ikiye ay-
rılıyordu. Sağa gideni Yazlak mevkiine, Küçükköhne, Mehmet-
beyli, Şahmuratlı, Temrezli, Alcı, Gözbaba köylerine; sola ayrıla-
nı da bizim mahalleden sonra Bağlar’a, Danışman Çiftliği, Ako-
luk, Yazılıtaş, Sarıhamzalı, Kürtköyü, Çavuşköyü, Gedikhasan-
lı  gibi pek çok köye ulaşıyordu. Hatırladığım kadarıyla bu köp-
rü eski tekniğe göre kemer şeklinde taştan yapılmış; tek gözlü 
ve çok dar, biraz da yüksekçe bir köprü idi. Sanırım kamyonların 
geçmesine de pek elverişli değildi ya da kısmen bir bölümü yıkıl-
dığı için tehlike arzediyordu. Belki de o nedenle olacak, buraya 
yeni bir köprü yapımına başlanmıştı. Bu köprüyü de Rıza Kalfa 
yapıyordu ve yine babam burada çalışıyordu. Zaman zaman ba-
bamın yanına gittiğimi ve temel atılırken su motorunun çukur-
daki suyu sürekli dışarıya pompaladığını hatırlıyorum. Bu yeni 
köprü, eskisine göre 15-20 m. daha batıya yapılıyordu. Yeni köp-
rü bitince eskisini yıkmışlardı.

Eğriöz’ün hemen yakınında ve bizim mahalleye giden yol 
üzerinde, 8-10 hanelik bir yerleşim alanı daha oluşmuştu. 
Arpaoğlu’nun Bilal, Fakı’nın Mıstık, Aniş’in Mahmut, Memiş’in 
Bahri, Osman Ağa’nın Salih ve Cüfer (Cevher) emmimin evle-
ri de bu oymağın içindeydiler. Sonra 500-600 metrelik bir boş-
luk başlar, daha sonra da bizim evlerin bulunduğu küçük ma-
hallemize ulaşılırdı. Benim beş altı yaşındayken hatırladığım ka-
darıyla Yazlak mevkiinde de Varlığ’ın Osman ve Yetimoğlu’nun 
Bekir’in evleri bulunmaktaydı. Bizim mahalle ile Yazlak mevkii 
arasında ve tepelerin eteğindeki hafif meyilli alanda yeni mezar-
lık yer alıyordu. Mezarlık, Yazlak mevkiine daha yakındı. Burada 
çok farklı bir mezar vardı. Bu mezar, 1940’lı yılların başında, Al-
cı köyündeki çatışmada vurulmuş bir jandarma erinin mezarıy-
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dı. Yerden 50 cm. yüksekliğinde beton bir kaide üzerine oturtul-
muş, tabanı sekizgen bir küp şeklinde, sonra daralarak yükselen 
dikdörtgen bir sütun biçimindeydi. Yerden yüksekliği iki metre-
yi geçmekteydi. Bu anıt mezar, taa uzaklardan dahi gözükürdü. 
Kuzuları otlatırken, bu mezarın üzerinde pek çok kez oynadığı-
mızı hatırlarım. Sanırım 1950’li yıllarda, Mehmet Akyol beledi-
ye başkanı iken, mezarlığın alanı bizim mahalleye doğru genişle-
tilmiş ve çevresi taş duvarlarla örülerek koruma altına alınmıştı. 
Daha sonra da ağaçlandırılarak modern bir görünüm kazanmış-
tı. Bugün dahi bu mezarlık kullanılmakta ve Sorgun’un ihtiyacı-
nı karşılamaktadır.

Bir gün, Nurettin emmimin evinden acı feryatlar gelmeye baş-
lamıştı. Bizim evin hemen arkasında olduğu için ağıt seslerini ve 
çığlıkları duyabiliyorduk. Sanırım soğuk bir gündü, kış ayları ol-
malıydı. Anam hemen kapıya fırlamış, “Vah, vah! Öldü herhal-
de” diye onların evine koşmuştu. Bacım da alelacele hazırlanıp, 
beni elimden tutarak oraya götürmüştü. Anam bizim varlığımı-
zı fark edince, “Ne işiniz var burada? Al götür çocuğu!” diye ba-
cıma çıkışmıştı. Ben kalabalıkta bir şey görememiştim ama bü-
tün kadınlar hıçkırarak ağlıyorlardı. Arada bir karısı İkbal abla-
nın “Bizi kodun da nereye gittiiin! Ben bu iki yetimle ne yapa-
cağım şimdiii!” diyen sesini ayırt edebiliyordum. Anamın ika-
zı üzerine evimize dönmüştük. Bacım da eve ağlayarak giriyor-
du. Bu iki yetim dediği Osman ve Cumhur olmalıydılar. Osman 
benim oyun arkadaşımdı. Belleğimde kaldığı kadarıyla, Nuret-
tin emmim, aynı abisi Asım emmim gibi ince uzun boylu birisiy-
di. Ethem Ağa sülalesinin erkekleri, Halit emmim dışında, hep 
uzun boyluydular. Nedense o çok kısa kalmıştı ve çevrede ona 
“Gödek Halit” derlerdi.

Anam sabahları çok erken kalkar, namazını kıldıktan sonra u-
zun uzun tespih çeker ve dua ederdi. Duasını hep sesli yapardı, 
bizler dahi duyardık. Bütün dileği, Tanrı’nın onu Cennete gön-
dermesi idi. Ne çok isterdi bunu, ne kadar yürekten isterdi an-
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latamam. Bu yakarışlar sırasında, bazen gözleri dolar ve ağlardı. 
Ben o zaman niye ağladığına bir türlü anlam veremezdim. Bel-
ki yüreği coşup Tanrı aşkıyla ağlıyordu, belki de ölen çocukları 
ve yakınları aklına düştüğü için ağlıyordu. Daha sonra sözü Ha-
lit emmime getirir, ona da uzun uzun beddua ederdi. Anamın 
bu her sabah tekrarladığı dua ve beddua merasimine alışmıştık. 
Arada bir beni dizinin dibine oturtur, nasihatler ederdi. Aklım-
da en çok kalan nasihati “İçki ve sigara içmemem, hırsızlık yap-
mamam” konusundaki sözleriydi. Bu uyarılarını o denli etkileyi-
ci söylerdi ki, büyüdüğümde bile anamın bu telkinleri bana reh-
ber olmuştu. Sadece bana değil, üç erkek çocuğuna da aynı na-
sihatleri yapardı. O nedenle bizlerden hiç birimiz, içki ve sigara 
gibi kötü alışkanlıklara yanaşmamıştık. Asla haram yememiş ve 
hırsızlık yapmamıştık. Ancak aklımız yettikten sonra anlamış-
tık, anamızın bizlere neler vermek istediğin. Kendine özgü ifade-
siyle göğüslerini göstererek: “Eğer hırsızlık yapar, haram yerse-
niz, şundan emdiğiniz kan, şundan emdiğiniz irin olsun!” derdi. 
“Size hakkımı helal etmem, eğer cuvara (sigara) içerseniz” der-
di. Bu nasihat ve telkinler bir gün, beş gün değil, yıllarca devam 
etmişti. Kanımca bizim kişiliğimizin gelişmesi ve karakterimizin 
oluşmasında, anamın etkisi babamınkine göre on kat daha fazla 
olmuştur diyebilirim.                                                                                         

Sanırım İkinci Dünya Savaşı bitmiş, ihtiyat askerleri yavaş ya-
vaş terhis olmuşlardı. On beş gün ara ile Ethem ve Hüseyin em-
mimler de evlerine dönmüşlerdi. Sanki kendi oğulları askerden 
gelmişçesine anam, onların evlerine döndüğüne çok sevinmişti. 
Bir kaç gün sonra Ethem emmimlerin terhisleri adına bizim ev-
de geniş bir ziyafet verilmişti. Tavuklar kesilmiş, tatlı ve börek-
ler yapılmış, iki üç gün boyunca bu davet için hazırlanılmıştı. A-
namgile Ethem emmimin karısı Nadire yengem de yardıma ge-
liyordu. Hatırladığım kadarıyla, döşeli eve iki sofra kurulmuştu. 
Babam komşu erkekleri de bu yemeğe davet etmişti. Birisi dışın-
da gelenlerin hepsini tanıyordum. Ancak o tanımadığım yaban-
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cı bana çok ilginç gelmişti. Üzerinde boz renkli, yakalarında par-
layan demirleri olan, özel bir giysi taşıyordu. Başında da ay yıl-
dızlı, yeşil şeritli bir şapkası vardı. Çok şişman, göbekli birisiydi. 
O güne dek böyle giyimli bir kimse görmemiştim. Onlar yemek 
yerken ben hep o yabancıyı izliyordum. Bir ara babamın yanına 
sokularak “Baba bu Atatürk mü yoksa?” diye sormuştum. Ba-
bam bir kahkaha atmış ve oradakilere benim ne söylediğimi ilet-
mişti. O yabancı da “Gel bakayım yanıma” diye beni okşayıp ya-
nına oturtmuştu. Sonradan o kişinin tekel idaresinde çalışan ba-
bamın samimi arkadaşı, Yemenlerin Çavuş olduğunu öğrenecek-
tim. Yemeyi içmeyi çok seven Çavuş Ağa’ya, sonraları “Yemen-
lerin Yalloz” dendiğini de hatırlarım. İleriki yıllarda, yine gittiği 
bir davet yemeğinde, boğazına lokum kaçarak tıkandığını ve öl-
düğünü söylemişlerdi zavallı adamın.

Bizim evdeki yemeğin arkasından kahveler içilmiş ve sohbe-
te başlanmıştı. Ethem emmim İstanbul hakkında bilgi veriyor, o-
nun ne kadar büyük bir şehir olduğunu anlatıyordu. Yürüyerek 
şehrin içinden beş saatte bile çıkılamayacağını söylüyordu. De-
nizin içinde, dağ gibi vapurların yüzdüğünü, düdüğünü öttürdü-
ğü zaman yerin göğün inlediğini anlatıyordu. İstanbul’u görme-
yenler bu anlatılanları ilgiyle dinliyordu. Savaş bitmişti, ancak 
hepsi: “Şu Almanların yenilgisi kötü oldu” diyordu. “Almanya’da 
taş taş üstünde kalmamış, her taraf bombalanmış” diyorlardı. 
“Artık Almanlar bir daha belini doğrultamaz” diyorlardı. “Amma 
Amerikalılar bu harbe girmese, Almanları kimse yenemezdi” di-
yorlardı. “Baksana adamlar iki Atom Bombası attı, Japonları da 
dize getirdi” diyorlardı. “Bu atom bombası ne mene bir şeymiş 
yahu! Bir bomba koca bir şehri yakıp kül etmiş” diyorlardı. Bü-
tün bu konuşmaları merakla dinlediğimi hatırlıyorum.

Sonbahar gelmiş, herkes kış hazırlığına başlamıştı. Ali dayım 
anamla beni bağ kaynatmak üzere yine köye götürmüştü. Sanı-
rım, bağ kaynatmak için köye bu son gidişimiz olacaktı. Anam, 
köydeki bağı sattırıp Sorgun’dan bir bağ almaya kesin kararlıydı. 
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Dayımlara “Bu bağı artık bu sene satalım. Yeter artık bıktım her 
sene her sene bağ kaynatmak için gelmeye.” diyordu. Hasan da-
yım “Tamam bacım satarız, ben muhtarınan bir konuşayım da. 
Muhakkak bir alan bulunur” demişti. Köyde iki hafta kadar ka-
lıp dönmüştük. Ben orada hep dayılarımın çocuklarıyla oynamış-
tım. Sorgun’a döndüğümüzde abimler okula başlamıştı. Bu sene 
Yusuf abim 2. sınıfa, Remzi abim de 5. sınıfa gidiyorlardı. Yazın, 
tatil boyunca, Remzi abimi demirci çırağı olarak vermişlerdi To-
pal Osman’ın Bilal’in dükkânına. Bir keresinde, babamla bu de-
mirci dükkânına gittiğimizde, Remzi abimin kocaman bir demir-
ci körüğünü çektiğini hatırlıyorum. Boyu bile körüğe yetişme-
diği için ayaklarının altına bir yükselti koymuşlardı. Artık yerli 
halk da çocuklarını sanat öğrenmeye yönlendiriyordu.

Hemen hemen iki aydan beri koyun sürülerinden çıkarılarak 
ayrı otlatılan koçlar bir güzel kınalanmış ve boyanmışlar, ertesi 
gün yapılacak koç katımına hazırlanmışlardı. En az yirmi beş, o-
tuz koyunu olan her ailenin bir koçu vardı. Biz de bir tane bes-
liyorduk. Babam onu bir kaç renk aşı boyası ile boyamış, bacım 
da başına kırmızı bir kurdele bağlamıştı. Yarın koçu koyunların 
arasına katacaktık. Bizim küçük mahallemizde bizden başka da-
varı olan yoktu. O nedenle biz davarlarımızı kasabadaki bir ko-
yun sürüsüne katıyorduk. Daha çok bu sürü Gö Kız’ın Bekir’in 
davarlarının bulunduğu sürü olurdu. Onların en az yetmiş, sek-
sen kadar koyunları vardı. Hangi ailenin en çok davarı olursa o 
aile baş olur, genellikle çobanı o kişi belirler; az olanlar da o baş 
ailenin grubuna katılır, böylece davar sürüsü şekillenmiş olur-
du. Bir sürü ortalama iki yüz, iki yüz elli koyun ve keçiden olu-
şurdu. Sorgun’da Hürüş’ün Kadir gibi tek başına sürü sahibi a-
ileler de vardı.

Uzun kış gecelerinin en büyük eğlencesi, ailelerin birbiri-
ne misafirliğe gitmesiydi. Her gün olmasa bile, haftada en az i-
ki üç gün insanlar birbirine gidip gelirlerdi. Bu misafirliklerde 
günlük işlerden, gelmişten geçmişten konuşulur ve arada bir de 
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hikâyeler anlatılırdı. Anamın anlattığı çok güzel hikâyeler var-
dı. O anlatmakta biraz nazlanır, ama biz çocuklar ısrar edince 
dayanamaz, anlatmaya başlardı. Şimdi ayrıntılarını unuttuğum 
şu üç dört hikâyeyi çok detaylı anlatırdı. Bunlardan aklımda ka-
lanları “Peri padişahının kızı, Üç üzüm, Yılan Bey ve Kalaynigo-
ratlı Şehir” adlı hikâyeler idi. Bu hikâyeleri o kadar güzel ve ay-
rıntılı anlatırdı ki, herkes can kulağıyla dinlerdi. Sanırım her bir 
hikâyenin anlatılışı, bir bir buçuk saat kadar sürerdi. Hele de 
Hasan dayım köyden gelmişse o gece ona mutlaka “Seyreti” ad-
lı kitaptan hikâyeler okuturduk. Anam bizlerle komşulara haber 
gönderirdi: “Dayım geldi, akşama hikâye okuyacak.”  Komşular 
da gelip toplanınca, sobanın en yakınına dayım için oturacağı ö-
zel bir yer hazırlar, gaz lambasını da ona en yakın duvara asardık. 
Dayıma en çok “Hazreti Ali’nin Cengi, Kan Kalesi ve Kesikbaş’ın 
Hikâyesi”ni okuturduk. Dayım yüksek sesle:  

“Ali gitti Kayzer-i Rum üstüne/Ol kâfiri derdest etmek kasti-
ne...” diye başlayınca hepimiz dikkat kesilir, hayranlıkla dinler-
dik. Bu hikâyeler, manzum şekilde yazılıydı ve dayım onları a-
henkli bir biçimde okurdu. Kitapta yazılanlar, aynı Kuran’ın ya-
zılışı gibi harekeli (üstün, esre, ötre) olduğu için dayım bunu ko-
lay okuyordu. Oysa bir de” Menakıb” adlı kitap vardı bizim evde. 
Dayım onu okuyamazdı. Onu ancak babam okuyabiliyordu. Ba-
bama hikâye okutmak her zaman mümkün olmazdı. O ancak çok 
özel bir misafir geldiğinde ve misafirin ricası olursa okurdu. Bu 
bakımdan babamın okuduğu hikâyeleri hiç hatırlamıyorum. Za-
ten babam genellikle akşam yemeğinden sonra evden çıkar, yat-
sı namazını camide kılar, daha sonra kahveye gidip epey bir oya-
landıktan sonra eve dönerdi. Babam eve geldiğinde, biz çocuklar 
genellikle yatmış olurduk. Hatırladığım kadarıyla, bizim evde si-
yah ciltli bu iki kalın kitabın dışında, bir de Kur’an’ı Kerim var-
dı. Kur’an, üzeri kanaviçe işlemeli özel bir kılıf içerisinde, döşe-
li evdeki duvarda asılı dururdu. Babam zaman zaman Kur’an’ı a-
çar, okurdu. Biz çocuklar abdestsiz olduğumuz için Kur’an’a do-
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kunmazdık. Anam bazen namazdan sonra kabından indirir, say-
falarını açar, okuyormuş gibi yapar, sonra yüzüne götürür büyük 
bir huşu içinde sayfalarını öperdi. Daha sonra kapağını kapatır, 
bir kaç saniye başının üzerinde tutar, sonra da kılıfına yerleştirip 
yine yerine asardı.  Hatırladığım kadarıyla bizim evde bu üç ki-
tabın dışında kitap yoktu. Bir de babamın küçük, siyah ciltli bir 
defteri vardı. Onun içinde, kendi el yazısıyla eski Türkçe yazdığı, 
kimi şairlerden alıntı şiirler bulunurdu. Bu defteri hapishane yıl-
larında edindiğini biliyorduk. Bilhassa Alcılı Aşık Muhittin, yine 
Alcılı Kasım Kazancıklıoğlu, Hüznü Baba ve Aşık Demli mahlas-
lı Müftü Hasan Efendi’den seçme şiirler doldururdu bu defteri. 
Duyduğu ve etkilendiği güzel bir şiiri hemen defterine kaydeder-
miş babam. Ben ortaokuldayken bunların çoğunu bana okumuş-
tu. Şimdi o kitaplar ve o defter nerededir bilmiyorum.

Bazen dayımgil eşlerini de Sorgun’a getirirlerdi. Anam kar-
deşlerinin hanımlarını birkaç gün bırakmazdı. Biz Hasan dayı-
mın hanımlarına hala derdik. Bir gün Hasan dayım, ikinci karısı 
Hatçe hala ile oğlu Ömer’i de bize getirmişti. Kendisi pazar alış 
verişini yapıp köye dönmüş, Hatçe halam Ömer’le bizde kalmış-
tı. Anamgil onları hamama götürmek istiyordu. Sorgun’un ha-
mamı o yörede ünlü idi. Hamam, yaklaşık kasabanın 2 km. do-
ğusunda, Eğriöz Çayı’nın kenarında bulunuyordu. Suyu kükürt-
lü ve çok sıcaktı. Havuza akan suyu ılıştırmak için yarı yarıya so-
ğuk su katılırdı. Kadın ve erkek hamamı olarak iki bölümlü idi. 
Anamgiller hemen hemen her bir, bir buçuk ayda bir hamama gi-
der; yıkanırlardı. Sorgun’un tüm yerli halkı hamamda yıkanmayı 
âdet haline getirmişti. Okula gidinceye kadar erkek çocukları da 
anaları ile kadın hamamına girerdi. Biz çocuklar, hamamın havu-
zuna çırıl çıplak dalardık. Kimi yaşlı kadınlar da tamamen çıplak 
girerlerdi hamamın içine. Havuzun derinliği yaklaşık bir met-
re kadardı. Bacım beni kucağına alır yüzdürmeye çalışırdı. Sanı-
rım, ben yüzmeyi hamamın havuzunda öğrenmiştim. Hatırladı-
ğım kadarı ile havuzun tabanı ve yan duvarları yassı taşlarla kap-



Rauf  Yücel│203

lıydı ve yosunlu, yeşilimsi bir renkteydi. Havuzun tavanı açık, et-
rafı dört beş metre yüksek duvarlarla çevriliydi. Yer düzeyinden 
bayağı çukurda idi ve basamaklarla inilirdi içine. Sabunlanmak i-
çin ayrı bir bölümde kurnalar vardı. Biz çocuklar havuzda biraz 
oynadıktan sonra bizi keseleyip sabunlarlar ve giydirip dışarı çı-
karırlardı. Hamam çok sıcak olduğu için bizler dayanamazdık. 
Bizden sonra anamlar en az bir saat kadar daha içerde kalır ve u-
zun süre keselenip yıkanırlardı. Dayımın oğlu Ömer, ilk kez gör-
düğü ve yıkandığı hamamı pek sevmişti. Her Sorgun’a geldiğin-
de anama, “Bibi bizi hamama götür” derdi.  İleriki yıllarda, artık 
kendi başımıza erkek hamamına gidiyorduk. Bize geldiklerinde 
dayımın çocuklarını da götürürdük.

Anam bir kaç günden beri uzaktan akraba olan Deli Hacı’nın 
Hüsein’in karısı Miyase emelere gidiyordu. Her gittiğinde bir si-
til yoğurt, yumurta vs. gibi hediyeler götürürdü. Maksadı, onla-
rın “Orta bağlar” mevkiindeki satılık bağlarını bizim almamızı 
sağlamaktı. Fiyatı çok yüksek olduğu için anam anlaşılan onu bi-
raz makul düzeylere indirmeye çalışıyordu. Hatta bir akşam, karı 
kocayı birlikte bize yemeğe çağırmışlar ve o sırada da bayağı pa-
zarlık yapmışlardı. Anladığım kadarı ile bin liradan, sekiz yüz li-
raya kadar düşürmüşler ve pazarlık o fiyattan bağlanmıştı. Para-
yı denkleştirmek için bir kaç koyun ve bir buzağılayıcı düve sa-
tıldığını hatırlıyorum. Ayrıca köydeki bağımız da satılmıştı. Sa-
nırım, köprü yapımında çalışan babamın bir miktar birikimi de 
olmuştu. Sorgun’da bir bağımızın olacağına ailece çok seviniyor-
duk. Zaten anam iki, üç yıldan beri bunu hep istiyordu. Nihayet 
bu arzumuza kavuşmuştuk. Bağımız çok büyüktü ve 22 bellik di-
ye ifade ediliyordu. Geçen yıl bakımı yapılmadığı için iyi durum-
da değildi ama biz baharla birlikte ve büyük bir hevesle bağın 
bakımı ile uğraşmıştık. Bağ belleme zamanı geldiğinde, Küçük 
köhne’den birçok belleyici getirtilmiş ve üç dört gün içinde bu iş 
tamamlanmıştı. Bağımızın hemen girişinde, beş altı dut ağacı ve 
farklı yerlerde de bir armut iki zerdali ağacı vardı. Bu ağaçların 
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çok bol meyveleri olurdu ve biz onları vakti geldiğinde toplama-
ya giderdik. Bağımız, Orta Bağlar bölümünün en yukarı kesimle-
rindeydi. Buradan Sorgun çok güzel görünürdü. Bağımızın doğu 
sınırında Gö Kız’ın Bekir’in bağı, batı sınırında Aksoyların bağ-
ları vardı. Kuzey kesimi taşlık, boş bir alandı. Güney komşumu-
zu pek hatırlayamıyorum. Bağımıza Fakı’nın Pınar’ının önünden 
geçilerek gidilirdi. Bu pınarı Sorgun’da bilmeyen yoktur sanırım. 
Özelliği suyunun çok tatlı, yumuşak ve yaz kış debisinin hiç de-
ğişmeden kurşun kalem kalınlığında akıyor olmasıydı. Önünde 
beyaz mermerden oyulmuş, en az 30-40 litre alabilen bir kurna-
sı vardı. Lüleden akan su oraya dolar, insanlar da o dolu kurna-
dan su alırlardı. O yıllarda bile bu pınarın en az seksen yüz yıl-
lık bir geçmişi olduğu söylenirdi. Sanırım, bağların içindeki tek 
pınar bu idi ve bağlara gelen herkesin ihtiyacını karşılayabiliyor-
du. O yıllarda, Orta Bağlar’ın bekçisi, babamın amcasının oğlu 
Celal emmimdi. Celal emmimin sorumlu olduğu bağların tama-
mını izleyebileceği, hâkim bir yerde haymalığı (kulübe) vardı. 
Oğlu Hacı Osman, sık sık babasının yanında kalırdı. Sorgun’un 
bağları üç cepheli idi. En batıdaki “Gavur Bağları”, orta bölüm-
deki “Orta Bağlar”, doğudaki kesim de “Kıyı Bağlar” idi. Bağla-
rın bulunduğu tepeler, Sorgun’un güney batısından başlayıp gü-
ney doğusuna doğru uzanan Karlı ya da Beştepeler denen alçak 
dağ silsilesinin doğu kesimini oluşturmaktaydılar. Bu dağ silsi-
lesi Sorgun arazisinin güney sınırını çizmektedir. Dağların arka-
sında, batıdan doğuya doğru sırasıyla Mehmetbeyli, Temrezli, A-
koluk, Danışman çiftliği ve Cihanşarlı köyleri ve onların arazile-
ri bulunmaktadır. Bu dağların doğu ucu Kıyıbağları’nı oluşturur 
ve dik yamaçlarla Eğriöz Çayı’nın geçtiği derin vadiye iner. De-
demizden kalan boz bağ, bu Kıyı Bağları’nın sınırları içindedir. 
Bu bağların hepsi de adı geçen dağ silsilesinin kuzey yamaçların-
da yer alır ve yüzleri Sorgun’a dönüktür. Bağlara çıkıldığı zaman 
bütün Sorgun ayaklar altında kalır. Bağları Sorgun’un merkezine 
uzaklığı, yer yer üç dört km. arasında değişmektedir.
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Bir de “Kırgı Bağları” vardır Sorgun’da. Kırgı Bağları da tam 
aksi yönde, yani Sorgun’un kuzey sınırındaki  tepelerin arasında-
dır. Buradaki bağların sayısı daha azdır ve seyrekleme dağılmış-
tır. Kırgı Bağları’nın bulunduğu tepelerin batı kesimi Dişli köyü-
nün, kuzey kesimi de Cumafakılı köyünün arazilerine sınırdır. 
Bu tepelerin doğu etekleri Delibaş Çayı’nın geçtiği geniş vadi-
ye uzanır. Vadi Sorgun’a yaklaştıkça daha da genişleyip yayılarak 
“Ayrıklı” adı verilen ovayı meydana getirir. Ayrıklı’daki topraklar 
Sorgun’un en verimli arazilerinden sayılır. Tamamı sulanabilen 
bu arazinin su arkı, Hanbaşı Mahallesi’ndeki “Değirmen Tepe-
si” denen yerde kurulu bir değirmenle son bulurdu. Şimdilerde 
bu değirmenin yerinde yeller esmektedir. Oraları çok değişmiş 
ve yoğun yapılaşmaya uğramışsa da, tahmini olarak yerinin çar-
şıdan yeni belediyeye çıkan hafif rampa üzerinde olduğunu söy-
leyebilirim. Değirmenden çıkan su, okula giden şosenin altından 
geçip, Molla Pehli’nin Abdullah’ın bahçesini dolanarak Eğriöz 
Çayı’na karışırdı. Ben bu değirmeni ve oradan akan suları, okula 
gittiğim ilk yıllardan hatırlarım. 1946-1947’li yıllardan...

Sorgun’un içinde pek çok çeşme vardı o yıllarda. Bu çeşme-
lerden bol sular akar, hemen hemen tamamı bahçeli olan evlerin 
bahçelerini sulardı. Kimi evlerde de su kuyusu bulunurdu. Ta-
banı çok sulak olan Sorgun’da 3-4 metre kazınca suya ulaşılırdı. 
Çeşmelere gelen suyun kaynağı genellikle Ayrıklı mevkii idi. O-
rada “Çil İbiş’in Eşme” denilen yerde, çok bol bir su kaynağı var-
dı ve çeşmelere gelen su bu kaynaktan alınırdı. Hatırladığım ka-
darıyla, Hanbaşı Mahallesi’nde dört, Yozgatyolu Mahallesi’nde 
üç, Çay Mahallesi’nde de üç çeşme vardı. Ayrıca bir tane bizim 
küçük mahallemizde, bir tane de Yazlak mevkiinde, eski mezar-
lığın yanında akan çeşme bulunmaktaydı. Çekerek yolu üzerin-
deki muhacir mahallesinde çeşme var mıydı, yok muydu pek ha-
tırlayamıyorum. Çeşmelerin bulunduğu yerler hâlâ gözlerimin 
önündedir. Hepsinin nerede olduklarını tarif edebilirim. Yine 
Hanbaşı Mahallesi’nden başlarsak, burada muhacir mahallesi-
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ne ve Değirmen Tepesi’ne doğru giden bir cadde vardı. İlk çeş-
me bu caddenin üzerinde, Bektaşların evini geçince yolun solun-
daydı. İkincisi, aynı ana yol üzerinde ama daha aşağıda, çarşıya 
daha yakın, Miktatların ve Kel Apış’ın evinin karşısında, bu kez 
yolun sağında bulunurdu. Üçüncüsü, caminin çeşmesiydi ve he-
men minarenin dibinde, Delibaş Deresi’nin kenarında idi. Dör-
düncüsü, camiden kuzeye doğru giden sokak üzerindeki küçük 
meydanda, Palabıyık Hacı Ahmet Efendi ve Bahattin Efendilerin 
evine yakın üç lüleli pınardı. Gelelim Yozgatyolu Mahallesi’nde 
olanlara: İlki, Yozgat’a giden şose üzerinde, yolun solunda, Ha-
cı Ethem’in yaptırdığı, İbalı’nın İhsan’ın evinin önündekiydi. İ-
kincisi, İğdeler’e giden yolun sağında, Kiremitçilerin evlerine ya-
kın, yine Delibaş Deresi’nin kenarında olanıydı. Üçüncüsü, ka-
rakolun arkasında, Yemenlerin evini geçince, Gözübüyüklerin e-
vine yakın, yolun sağında küçük bir meydanda bulunanı idi. Bu 
çeşmenin suyu çok bol olduğu için burada sık sık buğday yı-
kandığını hatırlıyorum. Çay mahallesindeki çeşmelerin ilki, çar-
şıdan Dutluğa doğru inen sokak üzerinde, Hamide’nin Hasan 
ve Topal Kamil Efendi’nin evlerinin önündekiydi. İkincisi, Uzun 
Muhittin’in konağının batısında, Kel Dırığ’ın Arif ’in evinin ö-
nünde bulunurdu. Bu pınarın ayağı, hemen yakınındaki salhane-
nin (mezbaha) önünden akıp Eğriöz Çayı’na karışırdı. Üçüncü-
sü, askerlik şubesinin hemen güneyinde, çarşıya çok yakın, kili-
se adı verilen çeşme idi. Bu çeşme de Delibaş Deresi’nin kena-
rında bulunur ve suyu oraya akardı. Bu çeşmelerin hemen hep-
sinin birer adı vardı ama ben şimdi hangisinin ne ad aldığını ka-
rıştırabilirim. Kasabanın içindekilerden başka Sorgun’un arazisi 
içinde de çeşmeler vardı. Bunlardan Kazanpınar, Çömçepınar ve 
Körpınar’ı sayabilirim. Ayrıca dere kenarlarında ve vadilerde sa-
yısız kaynaklar bulunurdu. Tarlasında çalışan ya da hayvanlarını 
otlatanlar bu çeşme ve kaynaklardan yararlanırlardı. Ben de ar-
kadaşlarımla kuzu güderken, bu kaynaklardan pek çok kez su iç-
mişimdir.
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Okula Başlıyorum

YIL 1946, sonbahar mevsimi. Okullar açılalı birkaç gün ol-
muştu. Babam Yusuf abime, “Yarın kardeşini de mektebe götür” 
diye talimat vermişti. Yusuf abim, ikinci sınıfta kaldığı için aynı 
sınıfı tekrar edecekti. Üç yıldan beri okula devam ettiğinden ba-
yağı okulun kıdemlisi olmalıydı. Onu iki yıldan beri okutan E-
dip Otan bu sene başöğretmen olmuştu ve onları Ali Rıza Bey o-
kutacaktı.

Sabah kalkınca, abimle kestirmeden okulun yolunu tutmuş-
tuk. Bacağımda nasıl bir pantolon vardı bilmiyorum ama ayak-
larım çıplaktı. Sırtımda uzun kollu, tirşe renkli, el örgüsü yün 
bir kazağım vardı. Çocukluğumuzda, burnumuz devamlı aktığı 
için, sümüğümüzü hep kollarımıza silerdik. O nedenle kazağı-
mın her iki kolunda da kurumuş sümük kalıntıları vardı. Abim, 
bu halimle okula gitmenin ayıp olduğunu düşünmüş olmalı ki, 
Eğriöz Çayını geçerken akan suda kollarımın kirini yıkadığımı-
zı ve öylece ıslak ıslak okula gittiğimizi hatırlıyorum. Abim bir 
öğretmeni görerek, “Kardeşimi okula yazdırmaya getirdim öğ-
retmenim” demişti. O öğretmen beni almış, bir kaç öğretme-
nin bulunduğu bir odaya götürmüştü. Anlaşılan beni kaydede-
ceklerdi. Adımı soyadımı, ana ve babamın adını sormuşlar, hep-
sini yanıtlamıştım. Yaşımı sorduklarında, “yedi” demiştim. Ma-
hallem sorulduğunda, “Yukarı Evler” diye cevaplamıştım. Ora-
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dakilerden birisi, Çay Mahallesi diye düzeltmişti. O kayıt anı-
mı, bu günmüş gibi anımsıyorum. Sonra beni, bizi okutacak, a-
dı Şamil Bey olan öğretmene teslim etmişlerdi. Şamil Bey güleç 
yüzlü, çok hoş, yakışıklı bir öğretmendi. Daha o anda öğretme-
nimi sevmiştim. Beni almış, okulun batı ucunda, giriş katında-
ki büyük bir sınıfa götürerek, sonradan, adının Mükerrem oldu-
ğunu öğrendiğim bir çocuğun yanına oturtmuştu. Sınıfımız ba-
na çok kalabalık görünmüştü ve oradaki çocuklardan hiç birisi-
ni tanımıyordum. Mükerrem’e bazı şeyler soruyordum ama hiç 
yanıt vermiyordu. Kalemi sıradan aşağı düşmüş, üç gün boyun-
ca eğilip de almamıştı. O kadar sessiz ve konuşmayan bir çocuk-
tu. Okula başladığım ilk günlerden aklımda kalanlar bunlardı...

Okulumu çok sevmiştim. Her gün sıraya dizilip sınıflarımıza 
girişimiz, öğretmenimizin sınıfa girişinde  “Günaydın çocuklar” 
dediği zaman hep birlikte “Sağol!..” deyişimiz benim çok hoşu-
ma giderdi. Her gün yeni bir şey öğreniyorduk. Öğretmen sı-
nıfa girince ilk işi isim yoklaması yapmaktı. Hâlâ hatırımdadır: 
“1-Sevim Kırdemir, 3-Sümer Aşıcı, 7- Behzat Tuncer…”   Adı o-
kunan çocuk “Burda!..” diye bağırırdı. “110 Rauf Yücel”: Bu kez 
ben “Burda!.” diye seslenirdim.

Sınıfımızın en büyük çocuğu Osman Gülle adlı bir oğlandı. 
Sanırım yaşı en az 14-15’ti. Bir gün öğretmenimiz “Yalancı Ço-
ban” hikâyesini sınıfta temsili olarak bizlere oynatmıştı. Osman 
çoban rolündeydi. O gün bizler için çok eğlenceli geçmişti. Öğ-
retmenimizin Osman’a, sınıfın içinde davul çaldırdığını hatırlı-
yorum.

Günler ilerledikçe, harfleri ve rakamları öğreniyor ve bunla-
rı defterimize sayfalarca yazıyorduk. Bu harf ve rakamlardan ba-
zen da evden götürdüğümüz kibrit çöpü ve kuru fasulye tanele-
ri ile sıraların üzerinde şekiller yapıyor ve öğretmenimize beğen-
dirmeğe çalışıyorduk. Nedense, fasulye ile üç rakamını oluştur-
mak bana zor gelmişti. Öğretmenimiz, “Önce büyük B yap, son-
ra B’nin sol yanındaki dikmeyi kaldırınca geriye kalan şekil üç o-



Rauf  Yücel│209

lur” diye pratik 3 yazmayı öğretmişti bana. Hiç unutmuyorum: 
Ona yakın olmak, onun ilgisini çekmek için ne çok soru sorar-
dık öğretmenimize... Fakat o, hiç üşenmeden yanımıza gelir, sa-
bırla bizlerle ilgilenirdi. Kurşun kalemimizin ucu kütleştiği ya da 
kırıldığında, öğretmenimize açtırırdık uçlarını. Birisi öğretmene 
kalemini açtırmaya gittiğinde, en az beş altı çocuk “Benimkini de 
aç öğretmenim!” diye sıraya dizilirdik.

Hatırladığım kadarıyla önce harfleri, sonra heceleri öğrenmiş-
tik. Öğretmenimiz her sesli ve sessiz harfle oluşan yüzlerce he-
ce seçeneği hazırlayıp fişlere yazıyor, bizler de o fişleri defterimi-
ze geçiriyor ve onları öğreniyorduk. Bir gün beni tahtaya kaldırıp 
orada asılı bulunan bütün fişleri yüksek sesle okuttuğunu ve so-
nunda bana “Aferin” diyerek sınıfta alkışlattığını hiç unutamam. 
Giderek heceleri birleştirip basit sözcükler ve basit cümleler ku-
ruyorduk. Bir kış günü dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Kar ta-
nelerinin çok güzel desenler oluşturduğunu söylüyordu öğret-
menimiz. O güne dek hiç dikkat etmemiştik karın desenli ol-
duğuna. O güzel kar şekillerini daha belirgin izlememiz için öğ-
retmenimiz, üzerinde lacivert ceketi olan Terzi Hüsnü’nün oğ-
lu Mustafa Alan’ı bahçeye çıkarmış ve üzerine kar yağması için 
üç beş dakika bekletmişti.  Sonra sınıfa geri çağırmış ve bizlerin 
kar tanelerini görmemizi sağlamıştı. Gerçekten de kar taneleri-
nin çok farklı biçimlerde olduğunu gözlemlemiştik. Mustafa es-
mer ufacık bir oğlandı. Unutmuyorum, sınıfımızdaki kızlar onu, 
“Mustafa Alan, sınıfta kalan!” diye kızdırırlardı. Yine bir gün, o-
kulun önünden, davul zurna çalarak düğün alayı geçiyordu. Öğ-
retmen “Nedir bu ses çocuklar?” deyince, hep bir ağızdan “Dü-
ğüüün!” diye bağırmıştık. Ancak düğünün nasıl yazıldığını bil-
miyorduk. Öğretmenimiz tahtaya “DÜĞÜN” yazarak, yumuşak 
G’nin sözcük içinde kullanımını göstermişti.

Benim en çok sevdiğim ders “Hayat Bilgisi” idi. Öğretmeni-
miz bizleri her konuda yüreklendirir, günlük olayları ve gözlem-
lerimizi anlatmamızı isterdi. Ben daha çok bizim kuzulardan söz 
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açar, onları nasıl otlattığımı anlatırdım. Bir de Kel Apış’ın oğlu 
Rıfat’ın, köpeklerinin yavrularını anlatışı aklımda kalmış. Rifat, 
“Öğretmenim, bizim itin enikleri şöyleydi, böyleydi!” diye daki-
kalarca ve büyük bir coşkuyla anlatırdı. Onun konuşurken köpü-
ren ağzı ve kirli sarı dişleri hâlâ gözümün önündedir. Şimdi Rifat 
nerelerdedir acaba? Hiç bilmiyorum. Bir de öğretmenimizin oğlu 
Yüksel Diler’i anımsıyorum. Bizden daha küçük olan ve henüz 
okula gitmeyen Yüksel’i öğretmenimiz arada bir sınıfa getirirdi 
ve hepimiz öğretmen oğlu diye ona gıptayla bakardık. Sonradan 
Yüksel’le Ankara’da bir kaç kez karşılaşmıştım. Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde okuyordu. Birinci sınıftan anımsadıklarım şimdi-
lik bu kadar...

Okullar kapanmış, ben ikinci sınıfa geçmiştim. Bize göre u-
zun bir yaz tatili başlıyordu. Artık okumayı iyice sökmüştük. 
Her çarşıya gittiğimde, dükkânların üzerindeki tabelaları oku-
maya çalışırdım. Okuduğum o tabelalardan aklımda kalan, iki 
katlı bir dükkânın üst katında “Demokrat Parti-1946” yazılı bir 
levha ile Ethem’in kahvesindeki dış kapının üzerinde asılı duran 
hoparlörün altında “Philips” yazısı idi. Bu yazıyı çok zor okumuş 
ve ne demek olduğunu bir türlü anlayamamıştım.

Bazen anamgilin bir siparişi için çarşıya gider, babamı bu-
lur, dükkânın birinden bir şeyler alırdık. Babam, siparişleri ba-
na teslim ettikten sonra, “Hadi bakalım enteruh!” derdi. Baba-
mın bu sözcükle, “Hadi işin bitti, götür artık bunları” demek is-
tediğini anlardım. Ama hâlâ “Enteruh” sözcüğünün ne anlama 
geldiğini bilmiyorum. Belki Arapça bir sözcüktü ve babam sa-
nırım İskenderun’da bulunduğu yıllarda öğrenmişti bu kelime-
yi. Bu güne dek hiç aklıma düşmedi bu sözcüğün ne anlama gel-
diği. Oysa birçok Arap arkadaşım olmuştu. Mısır, Tunus, Suudi 
Arabistan ve Dubai’de bulunmuştum. Aklıma düşse hiç öğren-
mez miydim? İşte şimdi, 65 yıl önceye dönünce, yeniden can-
landı belleğimde babamın bana birçok kereler söylediği o “En-
teruh!” sözcüğü...
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Benim ikinci sınıfa geçtiğim yaz, Ramazan ayı tam ırgatlık za-
manına denk gelmişti. Babam hariç, çevremizdeki herkes çift-
çilikle uğraştığı için hem oruç tutup hem ırgatlık işlemek (e-
kin biçmek anlamında), özellikle Asım ve Ethem emmimler için 
çok zor geçiyormuş. Asım emmimin Dursun adlı bir azabı vardı. 
O, işinin zor olanını azabına yaptırıyor, azabı da oruç tutmuyor-
muş. Ama Ethem emmim hem ırgatlık işliyor, hem de oruç tu-
tuyormuş. Aktaş Deresi mevkiinde tırpan biçerlerken, bir gün o 
kadar susamış ki nerdeyse bayılacakmış. Kendisine yardım eden 
yaşlı babasına: “Şu karnımı yarsan da Eğriöz’ün suyunu oraya a-
kıtsan, belki ancak susuzluğumu giderebilirim” diyormuş. Son-
ra Müftü Efendiye danışmışlar da kalanını ileride telafi etmek ü-
zere ırgatlık bitene kadar oruca devam etmemiş. Bu olayın, bi-
zim evde konuşuluyorken anam tarafından bile anlayışla karşı-
landığını hatırlıyorum.

Bu sene, Yusuf abim de üçüncü sınıfa geçmişti. Evde artık o-
nun da bir zanaat öğrenmesine karar verilmiş ve o yaz, Ermeni 
asıllı kalaycı Karabet ustaların dükkânında çıraklığa başlamıştı. 
Karabet ustalar üç kardeşti ve üçü de aynı dükkânda kalaycılık 
yaparlardı. Ortanca kardeşinin adı Bedrik, küçük kardeşininki A-
vidis idi. Zaten Remzi abimin çalıştığı demirci dükkânı ile kalay-
cı dükkânı yan yana, aynı sokağın içinde bulunuyordu. Abimler 
erkenden kalkar, çıraklık yaptıkları dükkânlara giderlerdi. Baba-
mın, düzenli bir işi yoktu. Arada bir sokakların arnavutkaldırımı 
döşenmesinde çalışır, bazen kimi evlerin badana edilmesini, ki-
mi evlerin de çatısının aktarılmasını yapar ve evin geçimine katkı 
sağlardı. Evdeki hayvanlardan elde edilen süt, yoğurt, peynir ve 
bahçemizden sağlanan zerzevat ile kıt kanaat geçindiğimizi ha-
tırlıyorum. Çırak olan abimler, öğle ve akşam yemeklerini usta-
larının evinde yer ve öyle bize gelirlerdi. Bu durum, bizim evde 
iki kişilik eksik boğaz demekti ve aile bütçesi için çok önemliydi. 
Sanırım Remzi abim için haftalık çok az da bir ücret ödeniyordu 
babama. Zira Remzi abim artık 14 yaşındaydı.
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Bundan böyle evin ufak tefek işleri artık bana kalmıştı. Sa-
bah ve öğleden sonra kuzuları otlatırdım. Öğleyin koyunlar sa-
ğılacağı zaman onların başını tutarak kaçmalarını önlerdim. Sa-
ğım işini çoğu kez bacım yapardı. Her gün bir helkeye yakın sü-
tümüz çıkardı. Yazın başlangıcında doluya yakın olan helke, son-
bahara doğru koyunların sütü azaldıkça yarıya kadar inerdi. A-
nam koyun sütünü, bizim koyunların katıldığı diğer davar sahi-
bi kadınlarla ödünçleşirdi.  Bu işleme kendi aralarında “Süt ön-
düşleşmesi”  derlerdi. Her kadının getirdiği süt belli bir ölçü-
ye vurulur ve sıra ile herhangi bir ailede sütler toplanırdı. Ge-
tirilen sütün miktarına göre kimi aileler daha uzun süre, kimi-
leri daha kısa süre bu sütleri alırlar ve peynir yaparlardı. Örne-
ğin: Gö Kız’ın Bekir’in hanımı, günde yaklaşık üç helke süt geti-
rirken, Memiş’in Bahri’nin karısı Nuruya (Nuriye) abla bir hel-
ke, Yemenler’in Tevfik’in karısı bir helkeye yakın, Cüfer (Cev-
her) emmimin karısı yaklaşık iki helke, anam da bir helke ka-
dar süt götürürlerdi. Ben her zaman anamla birlikte olduğum i-
çin kadınların bu süt ödünçleşme uygulamalarını çok yakından 
gözlemlerdim. Süt toplama sırası bir sağım mevsiminde bize iki 
ya da üç kez gelirdi ve en az dört-beş gün sütler bizde toplanır-
dı. Getirilen sütler tülbentlerden süzülerek büyük küpeli kaza-
na doldurulur, sonra hafifçe ısıtılıp içine yeterli miktarda peynir 
mayası katılarak mayalanmaya bırakılırdı. Maya tuttuktan sonra 
Amerikan bezinden yapılmış torbalara doldurulan peynirler, su-
yunu salması için büyük bakır leğenlere (teşt) alınır, daha sonra 
oradan çıkarılır, yassı tahtaların üzerine dizilen torbaların üze-
rine ağırlık taşları konarak iyice suyunun süzülmesi sağlanırdı. 
Ertesi sabah torbalarından çıkarılan taze peynirler doğranıp tuz-
lanarak çanaklara basılırdı. Bir süre çanakların ağzı güzelce sa-
rılıp ters çevrilir ve kilerin kuytu bir köşesinde yığılı kum öbeği-
nin içine gömülerek peynirin olgunlaşması sağlanırdı. Artık son-
bahardan itibaren çanaklar açılır, peynirler kış boyu tüketilirdi.

Süt toplama sırasının bizde olduğu son gün, sütler akşamüstü 
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iyice kaynatılarak büyük teştlere soğutulmaya bırakılırdı. Böyle-
ce üzerleri kaymak tutardı. Biz bu işleme “kaymak serme” der-
dik. Anam ertesi sabah erkenden sütlerin kaymağını toplar ve o 
sabah kahvaltıda tüm aileye kaymak ziyafeti çekerdi. O gün bi-
zim için sanki bir bayram gibi olurdu. Bazen kaymağın üzerine 
bal konur ya da toz şeker serpilirdi. Ben sütle karışık bu soğuk 
kaymağı, yufka ekmekle sunak (banak) yapıp yemeye doyamaz-
dım. Dedim ya, kaymak serildiği gün, biz kardeşler için evimiz-
de bir bayram havası eserdi ve o kaymakların lezzetini hiç unu-
tamazdık.

Sonbahar yaklaştığında, koyunların sütü iyice azalıp koyula-
şınca, artık süt ödünçleşmesi bırakılırdı. Anam bu sütü, sağılan 
inek ya da mandanın sütü ile karıştırarak her gün yoğurt çalar ve 
o yoğurdun içine tuz katarak tulum yüzülmüş bir koyun derisi-
nin içinde toplardı. Bu işlem aşağı yukarı bir, bir buçuk ay kadar 
devam ederdi. Deri içine doldurulan yoğurt yavaş yavaş suyunu 
sızdırır ve katılaşarak peynir kıvamını alırdı. Biz buna “deri yo-
ğurdu” derdik. Daha sonra deriden boşaltılan bu katı yoğurt, ılık 
su ile sulandırılıp yayıkta yayılır, tereyağı elde edilirdi. Arta ka-
lan ayran kısmı ile yoğurtlu çorbalar yapılırdı. Bu tuzlu ayranın 
da kendine özgü mayalanmış gibi bir tadı, bir çeşnisi vardı ve iç-
mesi çok güzel olurdu.

Bahar gelince anam, tavuk ve hindileri gurka yatırarak, yu-
murtalardan otuz kırk kadar civciv ve hindi palazı çıkartırdı. Ku-
zuların yanı sıra, hindi palazlarını da analarıyla birlikte otlatmak 
benim görevlerim arasındaydı. Bu görev ortaokul son sınıfa ge-
linceye kadar devam edecekti. Bazı yıllar, hindi palazı sayısının 
elli altmışı bulduğunu hatırlıyorum. Kışa doğru artık iyice ergin-
leşen bu hindiler pazarda satılırdı. Evimiz kasabanın dışında ve 
doğrudan harman yeri ve mer’aya açıldığı için hayvanların otla-
tılmaları kolay olurdu. Çoğu kez bunları Karavağal’ın çatağın e-
tekleri ve harman yerinde otlatırdım. Harman yerinin otları aza-
lınca Kocalar deresi boyunca uzanır, hatta Üçtepeler’e kadar çı-
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kardık. Üçtepeler’in eteklerinde çekirge çok bol olurdu. Hindi-
ler özellikle çekirge kovalar ve çoğu kez kursaklarını çekirge i-
le doyururlardı. Bu seneki hindi palazlarının içinde, adını Küçük 
Bey koyduğum bir yavru vardı. Biraz cılızdı ve özel bakım istiyor-
du. Ben yakaladığım çekirgeleri pantolonumun cebine doldurur, 
“Gel Küçük Bey!” diye çağırdığımda, diğerlerinden ayrılıp koşa-
rak yanıma gelen bu hindi palazına yedirirdim. O, benim bu da-
vetime o kadar alışmıştı ki, elli metre öteden bile sesimi duysa 
koşturup gelirdi. Daha o zaman anlamıştım hayvanların da ba-
zı şeyleri öğrenebileceğini. Bu hindi ve kuzu otlatma işinde ben 
yalnız değildim. Halit emmimin oğlu Abbas’ın da hindi ve kazla-
rı olurdu. Ayrıca Satı ablanın üvey oğlu Mehmet’in iki tane bu-
zağısı, Hırlak Arif ’in kayınbiraderi  Hüseyin’in de hindileri ve 
buzağısı vardı. Çoğu kez bu çocuklarla birlikte mer’aya çıkar ve 
hayvanları birlikte otlatırdık. Hayvanlar boş ve geniş mer’ada ot-
larken, biz de aramızda çeşitli oyunlar oynardık. Bu oyunlardan 
aklımda kalanı, çelik çomak ve beş taş oyunu idi. Oyunda kaybe-
den “Kuş gösterme” cezasına uğrardı. Bu ceza yenen tarafın, ye-
nilenin kulağını çekmeye başlamasıyla havada uçan bir kuş görü-
lünceye kadar kulağın çekilmesine devam edilmesi şeklinde uy-
gulanırdı. Çeken taraf kulağı çok acıttığı zaman aramızda kavga 
bile çıkar, bir süre birbirimize küserdik. 

Çelik çomak oyununda, çeliğin çomakla havada vurulup ala-
bildiğine uzağa fırlatılması esastı. Bu uzaklık; başlangıç nokta-
sından ayakla, aşağıdaki tekerleme söylenerek ölçülür, eğer me-
safe kısa kalmışsa çeliği fırlatan cezaya uğratılırdı. Her bir ayak 
birbirinin önüne konarak ve her ayak için şu tekerleme söylene-
rek uzaklık ölçülürdü: “Naldır naç – kıldırgıç – kırküç – kırkdört 
– kırkbeş – kırkaltı – kırkyedi – kırksekiz – kırkdokuz – elli – pa-
hası belli – ala dana – kara dana- şükür bizi – yaradana – göncü 
oğlu – gönüm ala – topak gele – bir mut – iki mut – üç mut – dört 
mut – beş mut – altı mut – yedi mut – sekiz mut – dokuz mut – 
on mut - con mut – hesiye – hüsüye – tüküreyim – kör gavurun 
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– kesiye – yorgan – döşşek – gel bizim – kır – mır – eş – şek !”  
Böylece kırkbir ayak sayılmış olurdu. Mesafe çoğu kez kısa kalır 
ve çomağı vuran cezaya uğrardı. Aramızda çeliği en uzağa Hüse-
yinin fırlatırdı. Zira o bizden bir kaç yaş daha büyüktü. Sokakta 
herkes ona “İpsiz Üsüyün” derdi.

Aramızda başka oyunlar da oynardık. Örneğin: Oyun kurucu 
olarak ebe’yi (birinciyi) belirlemek için yine çeşitli tekerlemeler 
söylerdik. Hepimiz ayakta daire oluşturacak şekilde durur, teker-
lemeyi okuyacak olan işaret parmağını dudağına götürüp bir kaç 
kez, “Ooo!” dedikten sonra her bir sözcüğü ya da sözcük küme-
sini, en yakınındakinden başlayıp tek tek arkadaşlarını eliyle işa-
ret ederek söylerdi. Tekerleme kimde biterse o ebe olurdu. Sonra 
aynı yöntemle ikinci ve üçüncü de seçilirdi. Bu seçmeler için pek 
çok tekerleme söylenirdi. Aklımda kalan bir kaç tanesini yaza-
yım: “ Oooo! – eveleme – develeme – karakuşu – kovalama – hal-
kada bülbül –cığarada sümbül – sümbül kuşum – ne zaman gelin 
– yazladım – güzledim – bi kenara – düzledim!” Yine bir örnek: 
“ Oooo! – iğnem – iğnem – ucu diğnem – pembeli iğnem – pakiş 
iğnem – kol ağacı – koldur keçi – nene fakı - otur oku – çembel – 
çürük – çık kızın – kara – kara – kö – rük !” Böylece günümüzü o-
yun ve eğlencelerle geçirir, akşam basarken evlerimize dönerdik. 
Kuzu ve hindi gütme işi bütün bir yaz devam ederdi. Ancak öğ-
le üzeri iki üç saat mola verirdik. Bu mola içerisinde öğle yeme-
ği yenir ve davar sağma işi gerçekleştirilirdi. Ben her zaman  sa-
ğım sırasında koyunların başını tutardım.

Sanırım, Eylül 1947 de, askerden yeni gelen emmimin oğlu 
Salim abinin düğünü olmuştu. Gelin Yozgat’tan getirilmişti ve 
gelinin adı Dürdane idi. Üç gün boyunca davul zurna ile düğün 
yapılmış, emmimgilin avlusunda her gün oyunlar oynanmış, ha-
laylar çekilmişti. Biz galiba o sene emmimgille barışıktık. Çünkü 
anam ve bacım da arada bir düğüne katılıyorlardı. Anam Salim 
abiyi sever, o ailede onu ayrı bir yere koyardı. Zaten Salim abi de 
o güne dek anamın hatırını hiç kırmamış, “Emine Ana” diye o-
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na saygıda kusur etmemişti. Emmimin büyük kızı Zeynep’in, a-
bisinin düğününde sürekli oynadığını hatırlıyorum. Emmimin o 
günlerde 3-4 yaşında, Elif adlı bir kızı daha vardı. Sonra, yıllar i-
çerisinde, Ali adlı bir oğlu, Fatma ve Sabriye adlı iki kızı daha o-
lacaktı. O günlerde yaklaşık 17 yaşlarında olan Zeynep beyaz te-
ni, yeşile çalan ela gözleriyle çok güzel bir genç kız olmuştu. Ba-
cım ondan bir yaş daha büyüktü ama Zeynep kadar güzel değil-
di. Zeynep’in hafiften, komşumuz Güneyli’nin oğlu Fahrettin’e 
meyli olduğu söyleniyordu.

Güneyli’nin büyük oğlu Fahrettin, demirci kalfası idi. O yıllar-
da yaklaşık 19-20 yaşlarında vardı. Babası Güneyli Mehmet usta 
bir yıl kadar önce ölmüş, anası Saniye abla iki erkek, iki kız ço-
cuğu ile dul kalmıştı. Fahrettin’in küçüğü Hasan 14-15 yaşların-
da, bir berber dükkânında zanaat öğreniyordu. Sonra Zeliş (Ze-
liha) adlı bir kızları vardı, o da benim oyun arkadaşımdı. Bir de 
2-3 yaşlarında Belgizar (Bergüzar) adında bir kızları daha var-
dı. Bahçe komşumuz oldukları için Güneyli’nin karısı ve çocuk-
ları ile sık sık temasımız olurdu. Evin sorumluluğu büyük oğul 
Fahrettin’in omuzlarına binmişti. Fahrettin dengeli, ağır başlı, 
hatırşinas bir komşu abimizdi. Onun gönlü de Zeynep’e düş-
müştü. Uzaktan, uzaktan Zeynep’le görüşmeye çalışmış, çevre-
sine pek hissettirmese de yüreğinde Zeynep’in sevgisini büyüt-
meye başlamıştı. Bu sevgi giderek tutuşmuş, zamanla iki gen-
cin yüreğini alevler sarmıştı. Saniye kadın, oğlunun Zeynep’e o-
lan bu ilgisini sezinliyor, “Aman oğlum bu sevdadan vazgeç. O 
kızı bize vermezler. Biz kim! Halit Ağa’nın kızı kim?” diye oğlu-
nu uyarıyordu. Ama gönül ferman dinlemezmiş. Fahrettin’in hiç 
vazgeçecek hali yoktu. Gece gündüz düşlerini ve hayalini Zey-
nep süslüyordu. Zeynep’in, pınarın başına su doldurmaya geldi-
ği saatleri öğrenen Fahrettin, çalıştığı dükkândan biraz erken ay-
rılır ve evlerinin avlusundan Zeynep’i izlerdi. Onun pınara doğ-
ru geldiğini görünce heyecanı doruk noktasına ulaşır, o da eline 
bir testi alıp su doldurma bahanesiyle pınarın başına varırdı. Bu 
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kez aynı heyecan, Fahrettin’i görünce Zeynep’in yüreğini sarar-
dı. Çok kısa bir süre bile olsa, birbirlerine sevgilerini ilan ederler 
ve fazla dikkat çekmeden pınarın başından ayrılırlardı. Bu karşı-
laşmalar, çoğu kez karanlık basmaya yakın gerçekleştiği için, ala-
ca karanlıkta, pınarın başında kimlerin olduğu pek fark edilmez-
di. Pınara en yakın ev Güneyli’nin evi olduğu için sadece Saniye 
kadın bu buluşmayı fark ederdi. O nedenle de oğlunu ikaz etme 
gereği duyuyordu. Dul ve Sorgun’da hiç kimsesi olmayan Saniye 
kadın, sosyal konum olarak kendini Halit Ağa ile kıyaslıyor, o ca-
hil kafası ile bu işin hiç olamayacağını, kapılarına varırlarsa mut-
laka kovulacaklarını düşünüyordu. “Etme oğlum, baban öleli az-
cık bir dirliğimiz kaldı, onu da yitirmeyelim! Biz Halit Ağa’nın 
kapısına kız istemek için nasıl varırız? Vallahi bizi kapısından 
kovar. Gel bu sevdadan vazgeç oğul!” diye oğluna her zaman en-
dişesini belirtiyordu. Ama Fahrettin’in yüreği anasının uyarıla-
rına hiç aldırmıyordu. Bu uzaktan görüşmeler ve gizli buluşma-
lar, Fahrettin’in askere gideceği 1949 yılına kadar ateşinden hiç 
bir şey eksilmeden devam etmişti. Kızının çektiği bu aşk acısını 
zaman içerisinde Kadriye kadın da anlamış, kızına destek olup 
ona anlayışla yaklaşacağı yerde onu bir güzel dayağa çekmişti. 
“Güneyli’nin oğlu da kim? Dış kapının mandalı! Hiç onlar bizim 
dengimiz mi? Hiç baban seni ona verir mi? Aklını başına topla. 
Bir daha duyarsam, bacaklarını kırar, saçını başına yolarım valla-
hi!” diye Zeynep’i bir güzel benzetmişti. Ancak Zeynep’in gönlü 
de hiç ferman dinlemiyordu. Anasının dayağı ve sıkıştırması bir 
kaç gün sonra etkisini yitirmiş, yüreği yeniden Fahrettin’in aş-
kı ile çarpar olmuştu. Bu olaydan sonra Kadriye, Zeynep’i bir sü-
re, su doldurmak için pınara göndermemiş, bazen kendisi, bazen 
da yeni gelin Dürdane’yi pınara yollamıştı. Ama kızını eve kilit-
leyecek hali yoktu ya. Kocaman bahçe, bostanlık varken Zeynep 
bir şekilde dışarıya çıkıyor ve Fahrettin’le buluşma fırsatı yara-
tıyordu. Bu haberleşme ve buluşmalar bazen bir aracı vasıtasıy-
la sağlanıyor, bazen da gece vakti el ayak çekildikten sonra doğ-
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rudan gerçekleşiyordu. Her buluşmada, birbirlerine heyecan ve 
coşku ile sarılıyorlar “Bizi ancak ölüm ayırabilir birbirimizden!” 
diye karşılıklı yeminler ediyorlardı.

Ekim ayı başlarında okullar açılmıştı. Ben, bu sene ikinci sı-
nıfa gidiyordum. Çok sevdiğim öğretmenimiz Şamil Bey, tayi-
ni çıkıp Sorgun’dan ayrılmış; bizi Bekir Bey okutmaya başlamış-
tı. Kısa sürede Bekir Bey’e de alışmış, bu öğretmenimizi de sev-
meye başlamıştık. Bekir Bey uzun boylu, pembe suratlı bir in-
sandı. Kulakları birazcık ağır işitiyormuş. Biz onu pek fark et-
mezdik. Öğretmenimize “Sağır Bekir” dendiğini sonradan duy-
muştuk. İkinci sınıfta neler öğreniyorduk, hangi konuları işli-
yorduk, doğrusu hiç hatırlayamıyorum. Aklımda kalan, mahalle-
mizden muhacir Salih ustanın oğlu Süleyman’la aynı sırada, bir-
likte oturmamız ve teneffüse çıktığımızda da birlikte kovalama-
ca oynamamızdı. Süleyman gök gözlü, sarışın bir çocuktu. Bur-
nunun bir deliğinden sürekli sümük akardı ama o hiç aldırış et-
mezdi. Bir de Mıstık Kâ’nın kızı Sevim Dölek vardı sınıfımızda. 
Evleri Eğriöz’ün köprüyü geçince, bizim evin yolunun üzerinde 
idi. Bazen okuldan evlerimize birlikte dönerdik. Çok karlı ve so-
ğuk günlerde, anası Fıtnat abla beni de evlerine çağırır, üşüyüp 
ıslanmış ayaklarımı ve ellerimi sobada ısıtıp kuruttuktan sonra 
yoluma devam etmeme izin verirdi. Bazen da Sevim’le ev ödevi-
ni birlikte yapardık. Dördüncü sınıfa kadar Sevim ile aynı sınıfı 
paylaştık. Sanırım o sonra devam etmedi. Büyüyüp genç kız ol-
duğunda, kasabamızdan kunduracı Ali Yeşil’le evlenmişti. Abi-
si Hasan Dölek, bizden iki sınıf önde ve Sorgun ortaokulunun 
ilk mezunlarındandı. Sonradan İstanbul’a yerleşip izini kaybet-
tirmişti. Asker kaçağı olduğu için Sorgun’a gelemediği söylenir-
di. Şimdi ne yapar, nerelerdedir ya da hayatta mıdır, hiç bilmi-
yorum. Bir de Sevim’den iki üç yaş küçük kardeşi Salim vardı. 
Salim’le de yıllardır ilişkim olmadı. O oymakta oturan, Aniş’in 
Mahmut’un oğlu Süleyman adlı bir sınıf arkadaşım daha vardı. 
Süleyman’ın annesi Alime eme, bize uzaktan akrabaydı. Çok sı-
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cak kanlı ve akraba canlısı olan Alime eme beni de çok severdi. 
Süleyman büyüyüp askere gittiğinde, bir gün Sorgun’a izinli ge-
lir. İçeri girdiği zaman bir bebek beşiği ile karşılaşır. “Ana bu ki-
min bebeği ?” diye sorduğunda, Alime eme, biraz utanarak da 
olsa “Bizim oğlumuz, kardeşin Ahmet!” deyiverir. Süleyman çok 
şaşırır ama başka da bir şey diyemez. İşte o Ahmet bebek, şimdi 
Sorgun’un Belediye Başkanı olan Ahmet Şimşek’tir... 

O dönemlerde, kışlar çok soğuk geçerdi Sorgun’da. Yaklaşık 
kasım başı ya da ortalarında yağmaya başlayan kar ancak nisan 
ayının ortalarında kalkardı. Bütün bir kış, aylarca, her taraf bem-
beyaz karlarla kaplanır, toprak yüzüne hasret kalırdık. Isı hemen 
daima sıfırın altında seyrederdi. Karın yağmadığı bazı açık ve gü-
neşli havalarda, öğleye doğru güneşin etkisiyle eriyen karlar so-
kakları çamur deryasına çevirir, güneş ikindiye dönüp etkisi aza-
lınca, çamurlu yollar takır takır yeniden donarak insanların yü-
rüyüşünü rahatlatırdı. Tam karakışın ortasıydı sanıyorum, saba-
ha kadar şiddetli bir tipi olmuş, giriş kapımızın önünde bile bir 
metreye yakın kar birikmişti. Sabah kalkınca ilk işimiz, karın ka-
pattığı ahır, kuyu ve tuvaletin yolunu açmak olmuştu. Abimler 
de ahırın damındaki karları kürümüşlerdi. Avluda, kuyunun ya-
kınında, çapı bir metre kadar yuvarlağa yakın, yassı büyük bir 
taş vardı. Bu taşın üzerine koyunların yalaması için tuz serper-
dik. Adı geçen taşın kuytusunda anafor yapan fırtına taşın üze-
rine öyle bir kar yığmıştı ki, kardan kocaman bir öbek oluşmuş-
tu. Yüksekliği yaklaşık üç metre kadar vardı. Anamın ilk tepki-
si “Bu kar burdan ağustosa kadar kalkmaz” demek olmuştu. Ben 
bu kar öbeğinin üzerine çıkar, oturak kızağı ile aşağı doğru ka-
yardım. Ancak zamanı geldiğinde, bu koca kar öbeği bir kaç gün 
içinde eriyip gitmişti.

Çocukluk yıllarımın Sorgun’unda, kış günlerinde, halkın “Ti-
yatoru” adını verdiği müzik yapan gruplar olurdu. Bir grubun i-
çinde şarkı söyleyen bir kadın, keman ya da cümbüş çalan bir a-
dam, bir de darbukacı olurdu. Bu grup bir kahvehane ile anla-
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şır, akşamları orada program yapardı. Müşterileri genellikle yir-
mi otuz yaşlar arasındaki genç ve bekâr erkekler olurdu. Evli o-
lanlar ayıplanırdı “Tiyatoru’ya gidiyor” diye. Bekârların gitmesi-
ne toplum daha bir hoşgörü ile bakardı. Ancak hatırladığım, top-
lumdan da çok tepki alan yaşlı bir kişinin, bir kış boyu her ge-
ce, bu eğlence mekânına gitmesiydi. Bu kişi, o günlerde elli ya-
şın üzerinde olan, Gücük İsmail’in Hacı isimli kasabanın yerli-
si bir çiftçi idi. Boyunca büyük oğulları vardı ve kasabada herke-
sin diline düşmüştü. Ailesi ve çocuklarının bu durumdan mah-
cubiyet duydukları söylenirdi. Sanırım Hacı Ağa, daha önce dua-
latarak bıraktığı sakalını “tiyatoru” için yeniden kestirmişti. Bel-
ki de dualanmış sakalını kazıttığından dolayı toplumun tepkisi-
ni daha çok çekiyordu. O yıllarda toplum daha bir kapalı ve gele-
neklerine bağlı idi. Hacı Ağa’nın bu davranışı, yıllarca halkın di-
linden düşmemişti.

Ben bu tiyatorucuları, program yaparlarken bir kez görmüş-
tüm. Hatırladığım kadarı ile her akşam oraya giden komşumu-
zun oğlu Servet abiyi, anası Atiş (Atiye) abla acilen çağırmıştı. 
Ben o kahveye anasının çağırdığını Servet abiye söylemek için 
gitmiştim. Çocuksun diye içeri almamışlardı. Kapı aralığından 
gördüğüm tombul, esmer, çok boyalı bir kadının, elinde çıngı-
raklı tefle şarkı söylediğini bu günkü gibi hatırlıyorum. Sanırım 
Anadolu’da bu tür gezici gruplara artık pek rastlanılmamaktadır.

  Ne olduysa, bu kış boyu da emmimgille aramız yine limoni 
idi. Babamlar kendi aralarında konuşurlardı ama anamgil emmi-
min karısı ve çocuklarıyla yine küs idiler. Bu küslük ve gergin-
likten biz çocuklar da çabuk etkileniyor, onların oğlanlarıyla pek 
konuşmuyorduk. Oyunlarda bile hemen parlıyor, karşılıklı kü-
fürleşiyorduk. Ama yine de çoğu kez birlikte oynardık. Zira baş-
ka seçeneğimiz yoktu. Bu küçük mahallemizde, topu topu sekiz 
on kadar çocuk olurduk.

Kış geceleri, bize sıklıkla Asım ve Ethem emmimler oturmaya 
gelirdi. Bizim evde nelerin konuşulduğunu Kadriye hep merak e-
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der, bizim pencerenin önüne casuslarını dinlemeye gönderirmiş. 
Anam bu durumu sezinliyor, şu casus kimse yakalatmak istiyor-
muş. Çünkü Asım emmimler, bir iki gün sonra da Halit emmim-
lere gittiklerinde, bizde ne konuşulmuşsa, Kadriye, Asım em-
mimlerin yüzüne vuruyor, onlar da son derecede mahcup olup 
üzülüyorlarmış. Zira Asım emmimler hem bize, hem onlara gi-
dip gelen, hepimizin sevdiği, iyi niyetli ve tarafsız bir akrabamız-
dı. Yine bizde toplanılacak bir gece anam, casusu yakalamak için 
bacımla Remzi abimi gizlice görevlendirmişti. Sonucu merakla 
bekliyor, ama gelenlere hiç bir şey hissettirmiyorduk.  Bizim ev 
yine kalabalıktı. “Tekmile ile Remzi nerde?” diyenlere, onların a-
hırda işleri olduğunu söylüyordu anam. Bacımla abim üzerleri-
ni bir çarşafla kapatıp dışarıda evin bir köşesine gizlenmişler. Bu 
arada Asım emmimler de bize gelmiş, ancak gözcüleri hiç fark 
etmemişler. Derken on beş, yirmi dakika sonra casus ortaya çık-
mış. Yavaşça giriş kapısının yanına kadar gelip, oturduğumuz o-
danın köşedeki küçük penceresine gözünü ve kulağını dayamış. 
O yıllarda bizim evlerin pencereleri perdesiz olduğu için odanın 
içinde kimlerin bulunduğu ve neler konuşulduğu, açık bir bi-
çimde anlaşılıyormuş. Kış geceleri çok karanlık olduğundan ge-
len hayalet gibi belli oluyormuş. Sonunda bacımla abim, casu-
su teşhis etmişler. Bu, ölen Nurettin emmimin karısı İkbal imiş. 
Benim gözüm ve kulağım hep dışarda olduğu için bir süre sonra 
kapımızın önünde bir vaveyla koptuğunu şimdiki gibi hatırlıyo-
rum. “Ne oluyor?” diye herkes dışarıya fırlarken, anam açıklama 
yapıyordu “Kapımızı dinleyeni yakalattım!” diye. Bacımla abim, 
yakaladıkları İkbal’i bir türlü bırakmıyorlar, görenler de ayıplayıp 
kınıyorlardı. Hele Asım emmim çok kızmıştı ölen küçük karde-
şinin karısının bu müzevirliğine. “Yazıklar olsun sana, tuu yüzü-
ne! Mezarda kardeşimin kemiklerini sızlatıyorsun!” diyordu. A-
namın “Ecikmen” lakabını taktığı İkbal’in adeta dili tutulmuştu, 
hiç bir şey söyleyemiyordu. İyice aşağılanan İkbal, bir kaç dakika 
sonra bırakılmış ve kös kös evine dönmüştü. Olayı duyan ve ge-
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ce bekçisi olan kocası Habip, ertesi günü gelip anamdan karısı a-
dına özür dilemiş ve “Onu dolduruşa getiriyorlar, ne olur cahil-
liğine verin. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak!” diye anamı 
temin etmişti. Bu olay Kadriye’ye de iyi bir ders olmuş, anamgil 
ve komşularımız bu kışı dedikodusuz geçirmişlerdi.

Her bahar geldiğinde, biz üç kardeş, bağ gözü açmaya gider-
dik. Bağ gözü açmak demek, asma kütüklerinin kenarlarını kaz-
ma ya da çapa ile eşerek belirli bir çukur oluşturmak ve bahar 
yağmurlarının bu çukura dolup asma kökünün yeterli suyu al-
masını sağlamaktır. Bu uygulama her bahar tekrarlanırdı. He-
men iki üç hafta sonra da babam bütün kütükleri budardı. Biz 
yine birkaç gün sonra budanmış asma çubuklarını toplamaya gi-
der, bağın bir kenarına yığardık. Daha sonra bu çubuklar bir ya-
kınımızın kağnısı ile eve taşınır ve yaz boyu ocakta yakılırdı. Ku-
rumuş asma çubukları çıtır çıtır çok güzel yanardı. Hatta bir kıs-
mını ayırır, satırla kıyarak kışın soba tutuşturmada kullanırdık. 
Ormanı olmayan bölgemizde halk her türlü yanacak maddeyi de-
ğerlendirir, çoğunu kış için istif ederdi. Buna hayvan gübresi de 
dâhildi. Taze hayvan gübrelerini, anam hemen toplar, yumruk 
büyüklüğünde yuvarlaklar yapıp üzerine biraz saman serper ve 
eliyle yassıltarak bahçe duvarına yapıştırırdı. Beş on gün içinde 
kuruyan bu tezekler, samanla karışık olduğu için, ocakta çok gü-
zel yanardı. Yaz boyu, avludaki ocakta pişirilen yemekler için hep 
bu tezekle kullanılırdı. Bacım bize zaman zaman tezeğin ateşin-
de taze mısır közlerdi. Bu ateşte pişen mısırların tadı hâlâ dama-
ğımdadır. 

Okullar kapanmış, ben üçüncü sınıfa geçmiştim, Yusuf abim 
de dördüncü sınıfa. O, geçen yaz çalıştığı Karabet ustaların yanı-
na yine çırak olarak girmiş, ben de kuzu ve hindi gütme işini ye-
niden üstlenmiştim. Mahallemizden aynı arkadaşlarla mutad i-
şimize devam ederdik. O günlerden unutamadığım bir kaç anı 
kırıntısı şöyle idi: Bizim kuzu otlattığımız harman yerine çok-
ça harman kurulurdu. Sanırım, her çiftçinin belirli bir yeri var-
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dı ve her yıl harmanlarını aynı yere kurarlardı. Bu çiftçilerden bi-
ri de Kekeç’in Hasan denilen bir amca idi. Hasan amca sarışın, 
çilli yüzü güneşten kavrulmuş, yalama dudaklı, başında yün tak-
kesi ile çirkin görünümlü birisiydi. Ben kuzularımı ve culukları-
mı (hindiler) otlatmak için hemen her gün onun harmanının ya-
kınından geçirirdim. Hasan amca her seferinde, “Nörüyon ana-
sı güzel?” diye bana takılmadan edemezdi. Bu “Anası güzel” la-
fına çok bozulurdum ama bir şey de diyemezdim. Benim bozul-
duğumu anlayınca, hemen bir kaç tekerleme ile gönlümü alma-
ya çalışırdı. Demek ki nüktedan ve tekerlemeyi seven bir kişiydi. 
Sıcaktan bunalmış ve ağzını açarak soluyan hindilerimi görünce 
hemen, “Culuk ağzını açıyo, culuk yan yan kaçıyo!” ya da “Cu-
luk seni niderim, tarlalarda güderim!” gibi ölçülü, kafiyeli birer 
beyti anında uydurur ve söylerdi. Benim gülümsediğimi görünce 
o da mutlu olur ve işine devam ederdi. Hasan amca böyle bütün 
bir harman mevsimi bana takılır, benimle şakalaşırdı.

Pınarın suyu harman zamanı hem çok azalır, hem de ılık aktı-
ğı için harmancılar suyu buz gibi soğuk olan bizim kuyuya gelir-
lerdi çoklukla. Bazen su çektikleri ip kopar, insanların helke ya 
da bakraçları kuyunun içine düşerdi. Herkes kuyuya inip bakra-
cını çıkarmaya cesaret edemezdi. Ben küçük olduğum için bu işi 
korkmadan ve maharetle yapıyordum. Ancak her düşen kabı çı-
karmaya inmezdim. Kuyunun içinde bir kaç tane birikir ve ana-
mı da ikna ederlerse, öyle inerdim. Önceleri belime sağlam bir 
urgan bağlanıp, yukarıdan tutularak kontrollü bir şekilde iniyor-
ken, giderek basacağım yerleri iyice öğrenmiştim ve artık bağ-
lanmadan iniyordum. Harman zamanı kuyunun içinde, en çok 
80-100 cm. kadar su bulunurdu. Ucu çengelli bir sopa ile bakraç-
ları arar, bulduğumu aşağı sarkıtılan ipe bağlayarak yukarı çekti-
rirdim. Artık sopaya takılan bir şey bulamayınca dışarı çıkardım. 
İnsanlar beni omaçlı ya da ballı bir dürüm veya ufak tefek hedi-
yelerle ödüllendirirlerdi. Demek ki o yıllarda, bakır bir helke ya 
da bakraç çok değerli olmalıymış ki kaplardan hiç vazgeçmez, 
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günlerce onun peşine düşülürdü.
Kasabanın Delibaş Deresi’nin kenarında, Pazar kurulan bir 

meydanı vardı. 23 Nisan ve Cumhuriyet bayramları da bu mey-
danda kutlanırdı. Sonradan buraya Hükümet konağı yapılmıştı. 
Yazları, bir kaç günlüğüne ip cambazları uğrar, gösterilerini bu 
meydanda yaparlardı. Onları seyretmek için ne çok insan birikir-
di anlatamam. Cambaz gelmiş denince, biz çocuklar da mutlaka 
bir çıkar yol bulup oraya koşardık. O gün kuzu ve hindiler biraz 
daha az otlatılmış olurdu. Anam bu işe pek sıcak bakmazdı ama 
ona o kadar çok dil dökerdim ki, sonunda razı olurdu gitmeme. 
Diğer arkadaşlar da gelirdi ve zaten izin koparmada hep birbiri-
mizi örnek gösterirdik. Diğerleri gidiyor denince, mecburen o-
nun anası da izni verirdi. Artık günlerce, cambazda gördükleri-
mizi aramızda konuşur, onları taklit etmeye çalışırdık. Hatırladı-
ğım kadarıyla meydanda 7-8 m. uzunluğunda, yaklaşık 15 m. a-
ralıkla iki direk dikilir ve bunların tepesine yakın uçlarından da 
kalın bir tel halat gerili olurdu. Cambaz, elinde uzun bir ağaç so-
pa ile direklerden birine tırmanır ve gerili t üzerinde, yürümeye 
başlardı. Elindeki sopayı dengesini sağlamada kullanırdı. Bir iki 
defasında tam gerili ipin ortasına geldiğinde, tek ayakla seke se-
ke yürümeye başlamıştı ki ahaliden müthiş bir uğultu ve sonun-
da uzun bir alkış kopmuştu. Cambaz yere inince, bu kez meyda-
na “Kemiksiz Fatma” diye takdim edilen bir kadın çıkmıştı. O 
günler için bizlere olağanüstü gelen bedeni hareketler yapmıştı 
kadın. Herkes bu gösterileri adeta ağzı açık seyrediyordu. Göv-
desi lastik gibi o kadar çok bükülüyordu ki, herhalde o nedenle 
adını “Kemiksiz Fatma” koymuşlardı. Daha sonra acayip kılıklı, 
burnu kıpkırmızı boyalı ve adı “Boncuk” olan bir palyaço ortaya 
çıkmıştı. Yanındaki küçük köpeği ile çeşitli maskaralıklar yapı-
yor, arada bir izleyenlere takılıyor ve milleti gülmekten kırıp ge-
çiriyordu. Tüm bu gösteriler yaklaşık bir saat kadar sürüyordu. 
Gösterinin hemen ardından Boncuk’la Kemiksiz Fatma, ellerin-
de birer kap, halka şeklinde dizili olan seyircilerden para topla-
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maya çıkıyorlardı. Herkes gönlünden ne koparsa o kapların içi-
ne bozuk para olarak atıyordu. Biz çocuklar hiç para atmazdık. 
Zaten paramız olmazdı ki... Çocukluk yıllarımda bir kaç yaz arka 
arkaya bu cambaz ekibinin Sorgun’da gösteri yaptıklarını hatır-
lıyorum. Sonraları bu tür gruplar nedense pek görülmez oldular. 
Ortaokuldayken sınıfımızın en komik öğrencisi İlhami Ünver’e, 
palyaçonun adından dolayı Boncuk diyorduk. Gerçekten de İlha-
mi çeşitli maskaralıklar yapar, hepimizi güldürürdü.

Kocaman bir yaz geçmiş, okullar yeniden açılmıştı. Bu sene 
ben üçüncü sınıfa gidiyordum. Bizi yine Bekir Bey okutuyordu. 
Sınıfımız kaç kişiydi, pek hatırlamıyorum ama sınıf çavuşumuz 
Cemil adlı bir oğlandı. Sanırım Cemil, bizlerden üç dört yaş da-
ha büyük olmalıydı. Öğretmenimiz gelmediği ya da geç gelece-
ği zaman sınıfın yönetimini bu Cemil teslim alırdı. Sınıfta öyle 
bir otorite kurardı ki nefeslerimizi dahi çok yavaş alırdık ve sı-
nıfta çıt çıkmazdı. Cemil bu disiplini nasıl sağlardı, doğrusu hâlâ 
bilmiyorum. Öğretmen bir an önce gelse de bu cendereden kur-
tulsak diye düşünürdüm. Öğretmen gelince, hepimiz özgürlüğü-
müze kavuşmuş gibi pervasızca hareket eder, konuşur ve yüksek 
sesle gülerdik. Sonradan Cemil ne oldu bilmiyorum. Kimin ne-
siydi, onu da bilmiyorum. Zira dördüncü sınıfta bizimle değildi. 
Eğer askerlik mesleğini seçtiyse, çok disiplinli bir asker olduğun-
dan hiç şüphe etmem.

Tarihini pek hatırlamıyorum ama 1948/49 kışı idi. Yine her 
taraf karlarla kaplıydı. Cumafakılı köyünden babamın hapis ar-
kadaşı ve aile dostumuz olan Şevket dayımın büyük oğlu Şahin 
abinin düğünü olacakmış. Anamla bacım köye düğüne gitmiş-
ler, bir kaç gün sonra düğünü yapıp dönmüşlerdi. Biz gerçek ak-
raba gibi Şevket dayımları çok severdik. Düğünden iki hafta ka-
dar sonra yeni damat Şahin abinin çok fazla üşütüp hastalandığı 
ve Yozgat Devlet Hastanesi’ne yatırıldığı haberi gelmişti. Anam 
çok üzülmüş, “Vah yavrum, Allah kurtarsın!” diye dua etmişti. 
İki üç gün sonra bir akşamüstü Şevket dayım, karısı, kızı ve ta-
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ze gelini alıp bize gelmişlerdi. Ertesi gün, hasta oğullarını ziya-
ret etmek için Yozgat’a gitmek istiyorlardı. Ancak o yılların ge-
lenek ve göreneğine göre taze gelinin hasta damadı ziyarete git-
mesi pek doğru bulunmuyor olacak ki, gelini Yozgat’a götürüp 
götürmeme konusund aralarında bir tereddüt vardı. Sanırım ba-
bam da gelinin götürülmemesi gerektiğini söylemiş, “İyileşince 
nasıl olsa beraber olacaklar” demişti. Ama gelin hanım herhalde 
çok üzülüp ağlamış olmalı ki, eğitmen olan Şevket dayım, “He-
le bir Sorgun’a varalım, bakalım Salih Efendiler ne diyecek?” di-
ye düşünmüş ve gelini de getirmişlerdi. Durumun hassasiyetini 
kavrayan anam, “Bu gece ben bir rüyaya yatayım” demiş ve ken-
dince okuyup dua ederek uykuya dalmış. Gece rüyasında, açık 
bir arazide geziniyor iken iki üç kişilik genç bir grup, ellerinde 
kazma kürek, toprakta çalışıyorlarmış. Anam selam verip yanla-
rına varmış, “Ne yapıyorsunuz yavrularım, kolay gelsin!” deyin-
ce “Mezar kazıyoruz hala, mezar kazıyoruz!” diye yanıtlamışlar. 
Anam erkenden uyanıp rüyasını babama anlatmış ve “Aman he-
rif, ben bu rüyadan çok korktum! Allah korusun, bir şey olursa 
içlerine dert olur. Bırak gelini de götürsünler!” diye babamla ka-
villeşmişler. Misafirler uyanınca, onlara, anamın rüyasından hiç 
söz açmadan, “Yahu madem getirdiniz, hadi gelini de götürün, 
gönlü kalmasın. Hep birlikte gidin. Eminim Şahin de memnun 
olur bu ziyaretten” gibi teşvik edici ifadelerle hepsini Yozgat’a 
göndermişlerdi. Aradan üç gün geçmedi, Şahin abinin cenazesi-
ni getirdiler Yozgat’tan. Anamın düşü bir kez daha çıkmıştı. Biz 
ailece çok üzülmüştük. Anamın kurup kurup günlerce ağladığı-
nı hatırlıyorum.  

 Yusuf abimlerin öğretmeni yine Ali Rıza Bey’di. Kanımca Ali 
Rıza Bey okulun en vicdanlı, en baba öğretmeniydi. Biz çocuklar, 
kış günleri erkenden okula gittiğimizde, okulun bahçesinde bek-
letilir, içeri alınmazdık. Öyle çok üşürdük ki elimiz ayağımız do-
nardı.  Genellikle zil çalmaya üç beş dakika kala kapıları açarlar-
dı. Öğretmenler birer ikişer içeriye girer, çok üşüdüğümüzü be-
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lirtmemize karşın bizlerin halinden hiç anlamazlardı. Ancak A-
li Rıza Bey geldiğinde, kapıları hademeye açtırır, hepimizin içe-
riye girmesini sağlardı. Niye diğer öğretmenler bizleri üşütürdü, 
hâlâ anlamış değilim. Ali Rıza Beyin, Yusuf abimle aynı sınıfta o-
kuyan Uğur adlı bir oğlu vardı. “ Öğretmen oğluyum” diye Uğur 
çok şımarır, kimi öğrencilere işkence bile ederdi. Zaten hafif ke-
keme, çakır gözlü, asabi bir çocuktu. Bu kadar vicdanlı ve iyi bir 
öğretmen olan Ali Rıza Bey, herhalde oğlunun huysuzluk ve şı-
marıklığının farkında değildi. Yusuf abimin de Uğur’a diş biledi-
ğini biliyordum. Bir gün iyice kapışmışlardı da  “Öğretmen be-
ni dövecek” diye hayli korkmuştu abim. Oysa Ali Rıza Bey bu o-
laydan sonra hiç bir tepki vermemişti. Ya oğlunun kavga ettiğini 
duymamış, ya da büyüklük gösterip duymazlıktan gelmişti. Yu-
suf abim de az kavgacı ve asabi değildi. Okulda onun sayesinde 
ben çok rahat ederdim. Ondan korktukları için kimse bana pek 
sataşamazdı. Ama kızdığı zaman beni de çok dövdüğü olmuştur. 
Abimdi ne de olsa, bunları olağan kabul ederdik. Abimlerin sı-
nıfında, en az onun kadar kavgacı, Çakırların Ömer diye bir ço-
cuk daha vardı. Sanırım Ömer’in yaşı abimden biraz küçüktü. 
Bir gün Ömer, bizim evin yolu üzerindeki bostanlarının yanın-
dan geçerken hiç sebepsiz yere beni sıkıştırıp dövmek istemiş, 
ben de var gücümle kaçarak kurtulmuştum. Ama Ömer, arkam-
dan hayli küfredip tehditlerde bulunmuştu. Sanırım, abime olan 
takıntısını benden çıkarmak istiyordu. Durumu hemen Yusuf a-
bime aktarmış, beni kovaladığını söylemiştim. Bir kaç gün sonra 
abim gerekeni yapmış, Ömer’i bir güzel haklamıştı. Artık Ömer 
bana hiç sataşmıyor, gördüğünde, yan yan bakıyordu. Çocukluk 
işte, niye kavga ederdik, bilmiyorum.

Bir gün ders esnasında sınıfa yabancı biri girmiş, öğretmeni-
mizin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bu kişinin müfettiş olduğunu 
sonradan öğrenmiştik. Bir kaç dakika öğretmenimizle bir şey-
ler konuşmuşlar, sonra öğretmen arka sıralara geçip oturmuş-
tu. Müfettiş, öğretmenimize göre daha yaşlı ve güler yüzlü bir a-
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damdı. Bizimle biraz konuştuktan sonra hepimize bir matema-
tik sorusu sormuş ve yanıtını “Gelip kulağıma söyleyeceksiniz” 
demişti. Ben hemen aklımdan yanıtı bulmuş ve herkesten önce 
müfettişin yanına giderek eğilen müfettişin kulağına sayıyı söy-
lemiştim. Sonra diğer çocuklar birer ikişer gelip müfettişin kula-
ğına yanıtları söylemişlerdi. Müfettiş, duyduğu yanıtlara göre ki-
mini benim arkamda, kimini de başka bir çocuğun arkasında sı-
raya dizmişti. O arada öğretmenimizle göz göze gelmiştik ve ba-
na tebessüm etmişti. Müfettiş herkesten yanıtları alınca sonu-
cu açıklamış, benim grubumdakilerin soruyu doğru, öbür gru-
bun yanlış yanıtladığını söylemişti. Hatırımda kaldığı kadarıyla 
sınıfın yarıya yakını müfettişin sorusunu doğru bilmişti. Müfet-
tiş ayrıldıktan sonra Öğretmenimiz bana sorunun ne olduğunu 
sormuş, ben de söylemiştim. Daha sonra öğretmen doğru yanı-
tın nasıl bulunacağını bütün sınıfa açıklamıştı.

İlkokulu okuduğum sürece hatırlıyorum, öğretmen bir şey 
sorduğu zaman parmağım hep havada olurdu. İsterdim ki bütün 
soruları ben yanıtlayayım ve çoğu kez de ayakta dururdum. Ne-
dense sorular bana çok kolay gelirdi. Sınıfta öğretmeni can kula-
ğı ile dinler, verdiği ev ödevlerini de hiç aksatmadan hemen ya-
pardım. Belki o şekilde konuları sıcağı sıcağına öğreniyor ve ak-
lımda tutuyordum. Öğretmen sınıfta her hafta bir dergi dağıtır-
dı ve daha çok konular bu dergilerden işlenirdi. Hiç unutmam, 
derginin fiyatı 7,5 kuruş idi ve ben her sayısını alamazdım. Çün-
kü babam para veremezdi. Ancak iki haftada bir alırdım. Alama-
dığım haftalarda, Sevim Dölek’in dergisini bir günlüğüne ödünç 
alır, ödevlerimi yapar, ertesi günü götürür Sevim’e geri verirdim.

Eskiden cumartesileri yarım gün okula giderdik. Hiç unutmu-
yorum, öğleden sonra bütün çocuklar bizim evin arkasında top-
lanmış, oyun oynuyorlardı ve cıvıl cıvıl seslerini duyuyordum a-
ma bir taraftan da yazılı ödevimi bitirmek istiyordum. Zira pazar 
sabahı ödünç aldığım Sevim’in dergisini geri verecektim. Her-
halde bir saatten fazla çalışmış, ödevimi bitirmiştim. Arkadaşla-
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rımın seslerini duymayayım diye kulaklarımı tıkadığımı hatırlı-
yorum. O yaşta bu ne biçim bir sorumluluk ise?.. Sonradan ben 
de oyuna katılmış, akşama kadar oynamıştık. Burada genellikle 
saklambaç ya da dokuztaş oyunu oynardık. Biz saklambaca “yu-
muçma” derdik. Ama daha çok dokuztaş oyunu revaçtaydı. Bu o-
yuna da “Dalya” derdik. Grup ikiye ayrılır, dokuz tane yassı taş 
ya da kiremit kırıntısı üst üste dizilir ve 5-6 m. uzaktan lastik 
topla rakip oyuncular bu dizili taşları devirmeye çalışırdı. Taş-
lar devrilince, deviren taraf çil yavrusu gibi etrafa dağılırdı. He-
def, bir fırsatını bulup taşları geri üst üste dizmekti. Ancak kar-
şı tarafın amacı da dizmek için gelenleri topla vurup saf dışı bı-
rakmaktı. Vurmak için atılan top, bazen rakip oyuncuya isabet 
etmezse uzaklaşır giderdi. Bu arada rakip oyuncular da taşların 
tamamını dizerek “Dalya!” diye bağırırlardı. Oyunun bir adı da, 
bu dalya ifadesinden gelmektedir. Böylece oyun yeniden başlar-
dı. Eğer taşları devirenler, tamamını dizemeden vurulup ölürler-
se, bu kez taş devirme hakkı karşı tarafa geçerdi. Bu oyun şama-
tanın çok yaşandığı, eğlenceli bir oyundu.  Özellikle top vurulan 
kişinin gövdesine ya da kol ve bacağına tam isabet etmeliydi. E-
ğer pantolon ya da ceketini sıyırıp geçerse derhal itiraz ve anlaş-
mazlık başlardı. İtirazın en büyük dayanağı “Orayı kes bakalım, 
kan çıkacak mı?” sorusuydu. O nedenle topun, mutlaka kan çı-
kacak canlı bir bölgeye değmesi gerekmekteydi.

Öğretmenin dağıttığı haftalık dergilerin içinde çok güzel renk-
li resimler, çok hoşumuza giden öykü ve masallar ve de çok lirik 
ve etkileyici şiirler olurdu. O şiirlerden bir tanesi hâlâ ezberim-
dedir. Kaç dörtlüktü hatırlamıyorum ama şu iki dörtlüğü hiç u-
nutmam:

Düven sürdüm harmanında           
At oynattım meydanında
Balık tuttum savlanında                                
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Köyüm seni unutmadım    

Bir rüyaymış bir masalmış 
Su götürmüş, seller almış 
Çocukluğum sende kalmış
Köyüm seni unutmadım                                                                                                                                                                                                                                  

Köyüne olan özlemini bu kadar içli, bu kadar duygulu dile ge-
tiren şairin kim olduğunu, ne yazık ki hatırlayamıyorum. Zaten 
o çocuk yaşımızda kimin yazdığını idrak bile edemezdik. Yine o 
yılların okuma kitabında bulunan şu şiir de çok anlamlı ve etki-
leyiciydi:

Başaklardan kundağın
Bağ bahçe solun sağın
Yıldızlar oyuncağın
Ağlama güzel çocuk. 
 
Uruban yama yama
Gönül koyma akşama
Güzel çocuk ağlama
Anan orak biçiyor

Tanrım sevsin başını 
Rüzgar silsin yaşını
Babanı kardaşını              
Sakarya ufkuna sor! 

Oğlusun bir askerin
Ağlama derin derin 
Başak tutan ellerin 
Bir gün Albayrak tutar!
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Ne yazık ki bu şiirin tamamı belleğimde kalmamış ve şairini 
de hatırlamıyorum.

Daha önce de değindiğim gibi; kışın kasabanın bütün çocuk-
ları cumartesi-pazar, bizim mahalledeki Karavağal’ın Çatak’ta kı-
zak kaymaya giderlerdi. Artık benim de kızağım vardı ve hemen 
her hafta sonu biz de Yusuf abimle kaymaya giderdik. Evde gü-
rültü olmasın diye kızağın tamirini ahırda yapardık. Hem ahırın 
içi kış günü daha sıcak olurdu. Kızağın oturulacak kısmına, yu-
muşak olması için post çakardık. Bu post, altımızı daha sıcak tu-
tardı. Ayrıca daha iyi kayması için kızağın kayan kısmına çember 
perçinlerdik. Ne eğlenceli olurdu oturarak kızak kaymak. San-
ki hiç yorulmazdık ve akşamın nasıl geldiğini hiç fark etmezdik. 
Arada sırada, karın içine düşüp yuvarlandığımız da olurdu ama 
ne gam! Biz yine tepeye tırmanır, kaymaya devam ederdik. Si-
yah yünden örülmüş başlığımız ve eldivenlerimiz vardı. Bu baş-
lık ve eldivenleri okula giderken de takardık. Başlığımızın sadece 
iki göz deliği vardı. Kafamıza geçirip kenarlarını aşağı doğru in-
dirdiğimizde bütün yüzümüzü kaplardı. Hırsızların maskesi gibi 
kimse bizi sokakta kolay kolay tanıyamazdı. Kışın o ayazında an-
cak böyle koruyabilirdik yüzümüz ve kulaklarımızı.

Bir gün, bizim kayak kaydığımız yere büyük abiler gelmişti. 
Bunlardan biri, Berber Cemal’in oğlu Necati abinin arkadaşı imiş 
ve Yozgat’tan misafirmiş. Elinde bir çift uzun kayak vardı. Üze-
rindeki giysi ve ayakkabıları çok özeldi. Bütün çocukların ilgisini 
çekmişti ve hepimiz o abinin başına toplanmıştık. Kayaklarını a-
yağına bağladı, elindeki bastonlarıyla bir iki hamle yapıp kayma-
ya başladı. Yönü bizim kaydığımız kuzeye doğru değil, doğu ta-
rafa, daha yayvan olan Kocalar deresine doğru idi. Kaymıyor, a-
deta uçuyordu. Hepimiz büyülenmiş gibi o abiyi izliyorduk. Kı-
sa sürede nasıl dereleri aştı ve geri karşı tepelere çıktı, bir tür-
lü inanamıyorduk. Taa mahallemizin doğu ucundaki Maşatlar’a 
(Ermeni mezarlığı) kadar gitti ve kayarak geri, bizlerin bulun-
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duğu tepeye geldi. İnanamıyorduk bir türlü. Kuş bile bu kadar 
hızlı uçamazdı! Sonradan onun Yozgat kayak takımının elema-
nı olduğunu öğrenmiştik. O günden sonra kayak öğrenmek,  be-
nim için bir tutku olacaktı. Ama nerde?.. O günün koşullarında 
ve imkânsızlığı içinde bu arzumu nasıl gerçekleştirecektim? Ya-
pabildiğim sadece bizim eski itme yayığın tahtalarını sökerek bir 
çift kayak hazırlamak olmuştu. Zaten yayığı bozdum diye, anam-
dan da bir güzel dayak yemiştim. Ama olsun ne gam, ben ka-
yaklarımı hazırlamıştım ya! Ayağımı geçireceğim yerlere takun-
ya kayışı gibi kayışlar çakıyordum. O kış düşe kalka epey bir ka-
yak kaymaya başlamıştım. Sonraki yıllar arada bir kaymaya çalış-
mış idiysem de hiç bir zaman doğru dürüst kayağım olmadı ve 
kayak yapma olanağını da bulamadım. 1994 de üç ay için bulun-
duğum, ABD/Madison kentinde eski eşyalarını satan bir Ameri-
kalıdan bir çift kayak takımı ve özel ayakkabısını almıştım, çok 
az bir paraya. Ama gel gör ki, getirdiğim kayakların ambalajı da-
hi açılmadı. Depoda öylece bekliyor. Şimdi benim yapamadığımı 
çocuklarım yapıyor ve çok mutlu oluyorum.

Anam arada bir, başımızdaki hastalıklı yerleri yine dağlar, faz-
la yayılmasını önlerdi.  Ama her seferinde bizim yüreğimizi kor-
kular sarıyor, dağlanma sırasında pek uslu duramıyorduk. Kim 
demişse “Bir de kezzap (nitrik asit) sürsün kel kısımların üze-
rine” demişler anama. Yusuf abimin ustalarından küçük bir şi-
şe kezzap temin edilmişti. Bir gün önce berbere gidip saçları-
mızı kestirmiştik hasta kısımların iyice açığa çıkması için. Za-
ten o yıllarda öğrenciler hiç saç uzatamaz,  tıraş makinesi ile bir 
ya da sıfır numara kestirilirdi. Hiç unutmuyorum: Hafta sonuy-
du. Anam bizi yine kucağına yatırmış, ucuna çaput bağladığı çö-
pü şişeye batırıp kezzabı başımızdaki kel kısımların üzerine sür-
meye başlamıştı. İlk bir kaç saniye ilacın etkisi pek anlaşılma-
mış, anam da çabucak sürüp bitirmişti. Ama biraz sonra bir yan-
ma başlamıştı ki aman Allah’ım, nasıl yanma! Dayanılacak gibi 
değildi. Ağlayarak dışarı kaçmış, başımızı karların içine sokarak 
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bu yanmayı biraz olsun hafifletebilmiştik. Kardan başımızı çe-
kince, yanma bütün şiddetiyle yeniden başlıyordu. Bacım çare-
yi, evin içine bir helke kar taşıyarak bizi yatırıp başımızın üzeri-
ne kar topakları koymakta bulmuştu. Bilmiyorum bu işkence kaç 
saat sürmüştü ama akşama doğru acılarımızın azaldığını hatırlı-
yorum. Bir kaç gün sonra kezzap sürülen yerler cılk yara olmuş, 
ancak on beş-yirmi gün sonra irinleşerek iyileşebilmişti. Biz ba-
şımızdaki bu yaralarla mecburen okulumuza gidiyorduk ve ben 
arkadaşlarımdan çok utanıyordum. Yanan yerler iyileştikten son-
ra oralardan bir daha hiç saç çıkmadı. Yusuf abimle ben o günün 
hatırasını hâlâ taşırız başlarımızda. Kafamın içinde en az sekiz 
on noktada irili ufaklı yanık izleri vardır. Allah’tan saçlar uzayın-
ca bu izler kapanıyor da dışardan pek belli olmuyordu. Ancak saç 
uzatmanın yasak olduğu ilkokul ve ortaokul yıllarımda, arkadaş-
larımın bazen imalı, bazen açıktan dalga geçişlerinin mahcubi-
yetini taa yüreğimin derinliklerinde hissederdim. Kimsenin ağ-
zı torba değildi ki büzesin, konuşurlardı işte. Bir gün, ortaokul i-
kinci sınıftayken, tarih öğretmenimiz Nuran Yener sormuştu da 
“Ne oldu oğlum senin başına?” diye, hemen Boncuk lakaplı İl-
hami “Hocam Rauf’un başına tolu düşmüş (dolu yağmış)” diye 
hoca dâhil hepimizi güldüren bir espri yapmıştı. Çocukluk işte, 
niye bu kadar utanırdım bilmiyorum...

Saç tıraşımızı babamın da arkadaşı olan Berber Cemal amca-
nın dükkânında olurduk. Dükkânda, kendisinden başka iki bü-
yük oğlu, Necati ve Vecihi abiler de çalışırlardı. Benim tıraşımı 
daha çok oğulları yapardı. Vecihi abinin çok güzel resim yaptı-
ğı söylenirdi. Sanırım, Remzi abimlerin sınıf arkadaşıydı. “Çar-
şının içinden bir at geçse aynı fotoğraf gibi o atın resmini çizer-
miş” diye söylenirdi. Bu üstün yetenekli Vecihi abi ilerde kadın 
berberliği yapmak için Ankara’ya gidecek, mesleğini çok ilerlete-
cek ve bir gün, kuaförler arasında yapılan yarışmada Türkiye bi-
rincisi olacaktı. Biz ortaokul ve lisede öğrenciyken, izinlerinde 
bir kaç günlüğüne Sorgun’a gelirdi. Çok şık giyinirdi ve çok yakı-
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şıklı idi. Onun, Bahattin Efendinin kızı ile evlendiğini duymuş-
tum. Bahattin Efendi,  ilk eşi ölünce, ikinci kez genç bir Çerkez 
hanımla evlenmiş ve bu evlilikten Yaşar ve Abdullah adlı iki oğlu 
ve son olarak bir de kızı olmuştu. İşte Vecihi abi ile evlenen bu 
kızı idi. Abdullah’la biz ilkokulda aynı sınıftaydık.

Berber Cemal amcanın bütün çocukları çok zeki, hoş ve yakı-
şıklı delikanlılardı. Necati ve Vecihi’den başka, Zekai (sağlık me-
muru olmuştu), Recai ve Sezai adlı üç oğlu daha vardı. Sanırım 
bir de kızı olacaktı. En küçük oğlu Sezai ile lise ve üniversite yıl-
larımda çok yakın arkadaş olmuştuk. Sezai’de de çok farklı yete-
nekler vardı. Çok güzel şiir okur ve müsamerelerde hep başrol 
oynardı. Öğretmen olan Sezai’yi, ileriki yıllarda, ne yazık ki bir 
trafik kazasında kaybedecektik. Çok sevdiğim bu değerli arkada-
şıma burada rahmetler diliyorum.

Bahar yeni yeni gelmeye başlamış, tepelerin kuzey yamaçların-
daki karlar henüz erimemişti. Daha tarlalar da ekili dikili olma-
dığı için malları (sığırları) sabah dışarıya çıkarıyor, bir kaç saat 
Eğriöz boyu ya da dere kenarlarında otlatıp hava almalarını sağ-
lıyorduk. Çoğu kez hayvanlar kendi başlarına dolaşıyor, ikindiüs-
tü de kendiliklerinden avluya dönüyorlardı. Henüz sığırtmaç be-
lirlenmediği için herkes malını bu şekilde dışarıya bırakıyordu. 
Biz okuldan geldiğimizde genellikle hayvanlar da eve dönmüş o-
lurdu. Bir gün eve geldiğimizde ineklerin dolaşıp eve döndüğü-
nü, ancak camızların (mandalar) dönmediğini öğrendik. Anam 
bize “Hadi, camızları bulun da getirin!” diye talimat vermişti. E-
limize birer peynirli dürüm alıp yiye yiye çevreyi dolaşmaya çık-
mıştık. Ama camızlar görünürde yoktu. Belki başka taraftan e-
ve dönmüşlerdir diye geri geldik, fakat henüz dönmemişlerdi. A-
nam telaşla “Nereye gider bu camızlar? Biriniz Yazlağ’a, biriniz 
de Darıyeri’ne bakın!” diye öfkeli bir şekilde yeniden aramamı-
zı istemişti. Yusuf abim mezarlığa doğru Yazlak mevkiine, ben-
se Darıyeri’nden değirmene doğru aramaya çıkmıştık. Güneşin 
batması yakındı. Hamamın tepeye kadar yürümüş, tüm Eğriöz 
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boyunu kolaçan etmiştim. Henüz söğüt ve kavakların yaprakları 
çıkmadığı için değil camızlar, en ufak bir karartı dahi seçiliyordu. 
Ama bu bölgede yoktular. Hamamın tepesinden hamama doğru 
bir koşu Cinni Kayaları geçip bağların eteklerine kadar yaklaş-
mıştım. Ancak görünürde hiç bir şey yoktu. Bu arada güneş de 
batmıştı. Karanlık bastırmadan hızla geri dönüp hamamın tepe-
yi aşınca mahallemize iyice yaklaşmıştım. Bu kez Maşatlar’ın ve 
muhacir evlerinin yukarısından dolaşıp pınarın önünden bahçe-
mize ulaşmıştım. Hemen hemen bir saatten fazla bir süredir do-
laşıyordum. İçimde “Belki Yusuf abim bulmuştur” diye bir his 
doğuyordu. Eve geldiğimde ortalık iyice kararmıştı. Benden on 
dakika sonra da Yusuf abim eli boş dönmüştü. Herkes bir te-
laş ve endişe içindeydi. Anam, kızgın bir şekilde babamı suçlu-
yor, “Ne vardı akşam ezanına dek kahvede oturmaya! Azcık er-
ken gelseydin de malını arasaydın! Bu herifin umursamazlığı be-
ni öldürdü!” diye ağzına geleni söylüyordu. Anamın tepkisi kar-
şısında babam genellikle sakin olurdu. “Dur avrat, hemen celel-
lenme! Sabah ola hayrola, nereye gidecekler, bir yerde yatıp kal-
mışlardır. Sabah erkenden çıkar ararım” diye anamın hırsını ya-
tıştırmaya çalışıyordu. Remzi abim bütün gün demirci yanında 
çalıştığı için onun hiç bir sorumluluğu yoktu bu işte ancak “Ba-
ba, sabah ben de aramaya çıkayım, ustadan izin alayım da” de-
yince, bu öneri anamın da hoşuna gitmiş, önceki kızgınlığı biraz 
olsun yatışmıştı. Bacım akşam sofrasını hazırlamıştı ama üzün-
tüden hepimizin iştahı kaçmıştı. Kolay değildi bizim için, ikisi 
ergin dört mandamız kaybolmuştu. Özellikle Sakar camız çok iyi 
süt veren, evimizin geçim kaynağı bir hayvandı. Zaten diğerleri 
de Sakar camızın yavruları idi. Bir-iki yaşına gelince, babam, er-
kek yavrularını satar, dişileri damızlık olarak evde bırakırdı. Sa-
kar camız oldukça yaşlanmıştı ama yine de her yıl yavrular ve çok 
bol süt verirdi.

Remzi abimle babam, sabah erkenden evden çıkıp yeniden ca-
mızları aramaya koyulmuşlar, biz de okulumuza gitmiştik. Öğle-
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yin yemeğe geldiğimizde camızlar henüz bulunmamıştı. Babam-
lar akşama kadar aramışlar, fakat eve yine eli boş dönmüşlerdi. 
Ancak babam önemli bir ipucu yakalamıştı. Hamamı geçip Mük-
remin köyüne doğru gittiğinde, hayvanların izlerini ve dışkıları-
nı görmüş, muhtemelen bizimkilerdir diye düşünmüş ancak ak-
şam yaklaştığı için eve geri dönmek zorunda kalmıştı. Akşam ev-
de yine gergin ve huzursuz bir hava vardı. Camızları açık arazi-
de kurtların parçalayacağından endişe ediliyordu. Anam hemen 
madımak topladığı cep bıçağını getirerek babamdan “Kurtağzı 
bağlamasını” istemişti akşam namazından sonra. O günlerin ge-
lenek ve inanışına göre, eğer bir kimse bir niyet tutar ve “Elem-
tere” suresini okuyup bıçağın ağzını kapatırsa, o niyetine göre 
kurtlar hayvana rastlasa bile, ağızları kilitleneceği için hayvanla-
rı yiyemezmiş. İşte öyle bir inanış... Neyse, o akşam babam kur-
tağzı bağlamış, anam da uzun süre dua ederek rüyaya yatmıştı. 
Anama rüyasında “Camızlarımızın, Sakar camızın satın alındı-
ğı Gevrek köyünde olduğunu, kocasının boş yere Sorgun ve çev-
resini aramamasını” söylemişler. Sabah uyanınca babama duru-
mu anlatmış. Zaten babam da dünkü izlerden hayvanların o yö-
ne gittiklerini keşfettiği için Mükremin köyünden Gevrek’in bu-
lunduğu Halil Baba dağının eteklerine doğru yol almış. Bir de 
ne görsün, bizim camızlar Gevrek’in çayırlıklarında otlamıyorlar 
mı? Babam büyük bir sevinç içinde hayvanları alıp ikindiüstü e-
ve getirmişti. Hepimiz çok sevinmiştik camızlarımız bulundu di-
ye. Anamın rüyası yine gerçek oluyordu ve ben buna bu gün bile 
bir açıklama getiremiyorum.

İlkbaharda bağlar budandığı gibi, söğüt ve kavak ağaçları da 
budanırdı. Bizim budanacak kavağımız çok değildi ama Halit 
emmimin, değirmen arkı boyunca, yoncalıkta ve yukarı bahçe-
de onlarca kavağı vardı budanacak. Budama işi günlerce sürer 
ve emmim, Küçükköhne köyünden budayacak işçi getirirdi. An-
cak herkes kavaklara kolay kolay tırmanamaz, hele de erişkin bir 
insan ağacın en ucuna kadar asla çıkamazdı. Kavağın düzgün ve 
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doğru büyümesi için yapılacak şey en uç dallarına kadar budan-
masıydı. Bu işi mahallede en iyi Remzi ve Yusuf abimler yapar-
lardı. Hiç korkmadan en uca kadar tırmanır, bizim kavakları her-
kesin gıptasını çekecek derecede budarlardı. Emmimin oğlanla-
rı bu konuda benim gibi yeteneksiz idiler. Halit emmim babam-
dan rica eder, iki üç seneden beri abimleri kendi kavaklarının zir-
velerini budatmak için götürürdü. Anam bu işe pek razı gelmez-
di ama babam izin verince de bir şey diyemezdi. Ne de olsa onun 
yeğeniydi abimler. Hep küs durmak, bizleri de üzerdi. Arada bir 
yardımlaşmak, sanırım Halit emmim nezdinde babama da say-
gınlık kazandırırdı. Yusuf abim karakter olarak, hık demiş em-
mimin burnundan düşmüştü. Asabi mizacı, kavgacılığı, kindar-
lığı ile “Aynı Halit’e benziyor bu oğlan” derdi anam. Henüz kü-
çük olmasına karşın emmimgille yapılan kavgalarda, hep Yusuf 
abim öne çıkar “Bir gün senden öcümüzü alacağım, leşini kağ-
nıya yükleyip karakola götüreceğim!” diye emmime tehditler sa-
vururmuş. O da kavağın tepesindeyken, tam lafı gediğine koyar, 
“Demek sen benim leşimi karakola sürükleyeceksin ha? Senin 
bana daha kırk yıl gücün yetmez” diye abime hem gözdağı verir, 
hem kavağını budatırmış.

Bir gün kahveden gelirlerken, Asım emmim “Salih, oğlanla-
rı gönderme Halit’in kavaklarını budamaya. Halit’in niyeti hiç i-
yi değil” diye babamı uyarmış. Babam da “Niye ki, ne oldu?” di-
ye ısrarla sorunca, Asım emmim açıklamak zorunda kalmış. Ha-
lit emmim, özellikle Yusuf abim için diyormuş ki  “Ulan Asım, 
o kadar zorluyorum ki en uca kadar tırmansın da oradan düşüp 
gebersin diye, amma itin dölü bir türlü düşmüyor. Bana şimdi-
den diş biliyor baksana. İlerde bu oğlandan çekeceğim var.”  me-
ğer haince ve vicdansızca planlar kurarmış. Hiç çocuğu olmayan 
Asım emmim, bu hain düşünceyi duyunca, adeta afallamış. Pek 
belli etmemiş ama babamı uyarmayı da bir vicdan borcu saymış. 
Emmimin bu vicdansızlığı babamı çok üzmüş: “Bu adam benim 
kardeşim olamaz, bu ne biçim bir insan? Hiç mi Allah korkusu 



238│Sorgun’dan Çıktım Yola

yok bu herifte!” Anam bu meseleyi duyunca, ”Kırk yıllık karde-
şini yeni mi tanıyorsun? Ben ondan her şeyi beklerim. Sen böy-
le bil.” diye Halit hakkında hiç yanılmadığını bir kez daha be-
lirtmişti. O günden sonra, emmimin taleplerini babam hep çe-
şitli bahanelerle geri çevirmiş, abimlere bir daha onun kavakla-
rını budatmamıştı. Zaten abimler de çağırsa bile gitmeme ko-
nusunda tembihlenmişlerdi. Sanırım emmim, babamın kulağı-
na kar suyu kaçtığını anlamış olmalı ki, sonraki yıllarda bir daha 
böyle bir talepte bulunmamıştı.

Değirmen arkının altında, bizim yonca ve bostan ektiğimiz bir 
tarlamız vardı. Büyük dedemizden kalan bu tarla, Ethem Ağa va-
risleri arasında bölünerek, her aileye 3-4 dönüm kadar bir yer 
düşmüştü. Bunlar eni dar, boyu uzun tarlalardı. Biz bu tarlanın 
en alt kesimindeki düzgün bölümüne yonca ekmiştik. Bir de tam 
bizim ve Halit emmimin tarlalarına üst taraftan sınır olan, doğ-
rudan değirmen arkının altında uzanan, Molla Hasan’a ait küçük 
bir tarla daha varmış. Babamlar, bu mahalleye ev ve bahçe yapın-
ca, kendi yerlerimizde bütünlük sağlansın diye Molla Hasan’dan 
bu uzun ve ensiz tarlayı satın alıp emmimle aralarında paylaş-
mışlar. Ancak garip bir durum vardı bu paylaşmada. Halit em-
mim, tam evinin hizasındaki orta bölümü kendine almış, bize i-
ki ucu bırakmıştı. Hadi bizim eve yakın olan batı uçtakini kendi 
bostan tarlamıza katmışız, pek bir sorun olmamış ama doğuda 
kalan ikinci parça, bizden bir hayli uzakta olduğu için, ekip dik-
mekte daima sorun yaratmıştı. Bu kısım yaklaşık 1,5 dönüm ka-
dar vardı. Emmim küs olduğumuz zamanlarda, bizim o bölüme 
geçmemize engel çıkarır, ektiğimiz şeyleri inadına hayvanlarına 
yedirirmiş. Gel zaman git zaman, emmim kendi bostan tarlası-
na doğudan sınır komşusu olan başka bir tarlayı satın alıp kendi 
hissesini oldukça büyütünce,  -ki bizim küçük parça, tam onun 
yeni aldığı yerin üst sınırını oluşturuyordu- gözünü bizim küçük 
parçaya da dikmiş ve ertesi yıl, kaşla göz arasında bizim parçayı 
satın aldığı kısmın içine katmış. Biz bu işgalin ancak iki üç hafta 
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sonra farkına varmışız. Babam bu duruma tepki gösterip hakkını 
aramamıştı. Anam günlerce ağlamış, sızlamış ve emmime bed-
dua etmekten başka elinden bir şey gelmemişti. Allah’tan o par-
çanın en doğu ucunda kalan yarım dönüm kadarlık kısmına, bir 
kaç yıl önce kavak fidanları dikmiştik. Kavaklar olduğu için, hiç 
olmazsa o bölümü işgal edememiş ve orası olsun bizim elimiz-
de kalmıştı. İşte emmim, dünya malına bir türlü gözü doymayan 
böyle haris birisi idi. Dikkatimizi çeken bir başka ilginç durum i-
se bostan ve yoncalığımızın, emmim tarafındaki sınırının, her yıl 
bizim tarafa doğru biraz daha yay gibi kavisli bir görünüm alma-
sıydı. Demek ki emmim her çift sürme döneminde, bilinçli ola-
rak sınırı bozup bizim tarafa doğru girerek, köşeden bakılınca ip 
gibi düzgün olması gereken sınırı, yay gibi kavisli bir hale getir-
mişti. Oysa batı komşumuz Nurettin emmimin sınırı cetvel gi-
bi düzgün gözükürdü. Emmimin bu haksızlıkları, çocukluğum-
dan beri beni çok rahatsız eder, onu hiç bir zaman öz amcam gibi 
görmezdim. Daima bizi ezer, bize karşı daima düşmanca tavırlar 
gösterirdi. Biz çocuktuk ne de olsa, olaylardan fazla etkilenmez-
dik ama anam bu cendereye nasıl dayanırdı, hâlâ onun için üzü-
lürüm. Anamın tek tesellisi her sabah namazdan sonra emmime 
beddua etmekti. Pek çok şey söylerdi alçak sesle ama onlardan 
aklımda kalan bir tanesi: “Allah seni, ırzınla terbiye etsin Halit! 
Irzınla ibret ol!” demesi idi. Bu ifadeden pek bir şey anlamazdım 
ama sonraları anamın bedduaları tam yerini bulacak, mazlumun 
ahı yerde kalmayacaktı. O yıllarda biz, anamın yüreğinin ne ka-
dar yandığını pek idrak edemezdik. Ancak büyüyüp erginleştikçe 
anlayabilmiştim öz amcamın bize neler çektirdiğini...

Bir Cumartesi öğleden sonra idi. Mahalleli çocukların bizim e-
vin arkasında oynadıkları duyuluyordu. Tesadüf bu ya, o sırada 
Remzi abim de evde bulunuyordu. Birden bir şangırtı geldi bi-
zim evin arka tarafından. Kilerin arka penceresindeki camı kır-
mışlardı. Abim koşarak dışarı fırlamış ve kimin kırdığını öğren-
meye çalışmıştı. Tüm çocuklar, emmimin oğlu Kerim’i işaret et-
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mişler. Kerim bir çalımla abime diklenmiş “Ben kırdım ne ola-
cak?” dercesine. Abim de onun suratına bir şamar vurmuş niye 
kırdın diye ve sonra da çarşıdaki çalıştığı demirci dükkânına git-
mişti. Kerim’in kulak altı bölgesinde, halkın köstü (köstebek) 
dediği, akıntılı bir yarası varmış. (Muhtemelen kulak altı lenf 
yumrusu apsesi olmalı). Tesadüf, abimin şamarı, o tarafa denk 
gelmiş ve Kerim’in yarası açılıp kanamış. Çok da acımış olmalı 
ki ağlayarak evlerine gitmiş ve kendisini abimin dövdüğünü söy-
lemiş. Hemen babasına haber göndermişler ve on beş-yirmi da-
kika sonra emmim, bütün ailesini toplayıp bizim eve baskına 
gelmişti. Gelirken de yüksek sesle söylenip küfürler ettikleri i-
çin duyan insanlar da bizim avluya toplanmaya başlamışlardı. O 
sırada anam, avluda bir şeylerle uğraştığı için olaylardan haberi 
olmamıştı. Emmimin kendisine doğru hışımla geldiğini görün-
ce, saldıracağını anlayıp içeri doğru kaçmak istemişse de koşa-
rak gelen emmim, anamı dış kapının merdivenlerinde yakalayıp 
dövmeye başlamıştı. Gürültüye koşan bacım da, suratında şakla-
yan emmimin şamarı ile yere kapaklanmıştı. Artık anam ve ba-
cımın sırtında, tekme tokat bir inip bir kalkıyordu. Yusuf abimle 
ben, çaresiz onları çekip duruyorduk ama arada bize de tokatlar 
iniyordu. Emmimin karısı, kızı, gelini hepsi birden anamlara sal-
dırmışlardı. Komşular aralamaya çalışsa da pek etkili olamıyor-
lardı. Yusuf abim daha bir etkin, kavgaya müdahale ediyordu a-
ma emmim arada bir ona da saldırıyor ve onu geri püskürtüyor-
du. Ne de olsa daha on üç, on dört yaşlarında bir çocuktu. Toka-
dı yiyince iyice canı yanan ben, bahçeye girip çapayı elime almış 
ve anamı döven, arkası bana dönük emmimin kızı Zeynep’in sır-
tına bütün gücümle vurmuştum. Zeynep geriye dönüp beni ya-
kalamak istemişse de koltuğunun altından ok gibi fırlayıp kaç-
mıştım. Sonradan anlatıldığına göre, Zeynep günlerce sırt ağ-
rısı çekmiş. Eğer o an beni yakalasaymış gırtlağımı sıkıp boğa-
cakmış. Zaten aylarca, onlardan birini görünce uzaklardan gider-
dim. Kavga bittikten bir saat sonra eve gelen babam, yine hiç bir 
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şey olmamış gibi sesini çıkarmamış, ancak bacımın yüzündeki 
kıpkırmızı şamar izini görünce, “Çok acıyor mu kızım?” diye ü-
züntüsünü belli etmişti. Demek ki babam, “Ya kavga sevmiyor 
ya da emmimden korkuyor” diye düşünüyordum o çocuk aklım-
la. Emmim de bunu çok iyi bildiği için her fırsatta bize saldır-
maktan geri durmuyordu.

Okullar kapanmış, ben dördüncü sınıfa geçmiştim. Anam bu 
sene de bana yetecek kadar hindi palazı üretmiş ve kuzularımla 
birlikte otlatmam için, önüme katmıştı. Hindi palazları yumur-
tadan çıktıkları ilk beş on gün oldukça narin olurlar ve özel ba-
kıma gereksinim duyarlardı. İlk günler, yağda pişmiş tuzsuz yu-
murta ile beslerdik onları. Sonraları, çok ince bulgurun (Düğür-
cük) suda ıslatılmasıyla elde edilen bir lapa yedirirdik. Bu besle-
me şekli, bir bir buçuk aylık oluncaya kadar sürerdi. Bu süre do-
lunca otlatmaya çıkarırdık. Artık mer’ada ne bulurlarsa, yeşil-
lik, bitki tohumları, çeşitli böcek ve tırtıllar, ama en çok da çe-
kirge avlayarak beslenirlerdi. Bu beslenme işinde, anaç hindiler, 
palazlara öncülük eder, onlara yemeyi öğretirlerdi. O yılların do-
ğal ortamı içinde, kuzu ve hindilerin yiyebileceği pek çok şey bu-
lunurdu mer’alarda. Biz onları açık araziye bırakır, uzaktan iz-
ler, vaktimizi çoğu kez oyun oynamakla geçirirdik. Beş taş oyu-
nu en çok oynadığımız oyundu. Başka oyunlar da oynardık, bir-
dirbir gibi. Eğer sulak bir bölgede isek, çamur patlatırdık. Böyle-
ce bütün yaz, kırlardaki doğal ortamda, doğanın bütün canlıları-
nı izlerdik. Köstebek yuvalarının ortaya çıkışını, yılanların değiş-
tirdiği gömlekleri, tarla farelerinin nasıl deliklerine kaçtığını, her 
türlü böceğin nasıl çiftleştiklerini, el öpenleri (kertenkele) yaka-
ladığımızda, nasıl kuyruklarından bir parçanın koptuğunu, rast-
ladığımız kaplumbağaları, karıncayiyen böceğin kurduğu tuzak-
ları tüm ayrıntılarıyla gözlemlerdik.

Yine bir gün arkadaşlarımızla kırlarda kuzu ve hindilerimizi 
otlatırken, hayvanların hiç yemediği “Sütleğen” denilen gri be-
yaz yapraklı ve sarımtırak çiçekli bir otu koparmaya başlamış-
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tık. Otun dallarını ve yapraklarını kopardıkça, damla damla be-
yaz süt akardı kopan yerlerden. Oyun olsun diye biz de bu beyaz 
sütleri ellerimize sürüyorduk. Tadı çok acıydı ama bu sütlü sıvı-
nın hafif yapışkan oluşu, sanırım çok ilgimizi çekmişti. Sonra bu 
yapışkan sütü ellerimizle yanaklarımıza da sürüyor ve ellerimi-
zin yanağımıza yapışmasından keyif alıyorduk. Bilmiyorum, bu 
oyun ne kadar devam etti. Belki yirmi dakika belki de yarım sa-
at. Derken yanaklarımın hafiften yanmaya ve gözlerimin önün-
den bir şeylerin uçuşmaya başladığını hissettim. Diğer iki arka-
daşımda da aynı şeyler oluyordu hafif hafif. Birden bir korku sar-
mıştı hepimizi. Daha sonra ben, hiç bir şey göremez olmuştum. 
“Ben kör oluyorum!” diye ağlamaya başlamış ve benden daha 
büyük olan arkadaşım Hüseyin’e beni eve götürmesini söylemiş-
tim. Onların da yanaklarının yandığını, ancak henüz gözlerinin 
gördüğünü konuşmalarından anlıyordum. Hüseyin, elimden tu-
tup rehberlik ederek bir koşuda beni eve getirmişti. “Ben kör ol-
dum! Ben kör oldum!” diye durmadan ağlıyordum. Olayı anama 
alelacele anlatmıştık. Anam, “Bu nasıl iş yavrum? Sütleğen ze-
hirdir. Niye ellerinizi yüzünüze sürdünüz?” diye bir taraftan bize 
çıkışırken, bir taraftan da elimi yüzümü bol soğuk su ile yıkama-
ya başlamıştı. Ben suçluluk duygumu bastırmak için daha da şid-
detle ağlıyor ve gerçekten de hiç bir şey göremiyordum. Bu ara-
da ellerim, yüzüm ve başım bir kaç kez sabunlanarak iyice yıkan-
mıştı. Anam Hüseyin’e  “Git yavrum evinize, sen de iyice yıkan” 
diyerek onu evlerine yollamıştı. Sonra bana iki bardak ayran i-
çirmişler ve beni yatırmışlardı. Bir süre daha ağlayıp sızladık-
tan sonra uyumuşum. Kaç saat uyuduğumu bilmiyorum. Uyan-
dığımda, hele şükür görüyordum. Vakit akşam olmuştu. Babam, 
bacım ve abimler başucuma gelmişler, beni okşuyorlar, bir taraf-
tan da nasihat ediyorlardı. Az ötemde, akşam namazının duası-
nı yapan anamın, gözüm açıldı diye Tanrı’ya şükrettiğini duyu-
yordum. Ertesi gün yine kuzu ve hindi otlatma işime dönmüş a-
ma artık sütleğen otunu gördükçe beş metre ötesinden dolaşıyor 
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olmuştum. Hani ne denir: “Bir musibet, bin nasihatten evladır.”  
Kör olmama ramak kalmıştı ama biz de sütleğenin ne kadar ze-
hirli bir ot olduğunu böylece öğrenmiştik.

Okula giderken her gün hükümet konağının önünden geçer-
dim de o güne dek içine hiç girmemiştim. Pazar kurulan meyda-
nın batısında, demir kapılı bir bahçe içindeydi bu bina. Aynı bah-
çe içinde, hükümet konağının güney tarafında, bir de jandarma 
karakolu vardı. Karakolun penceresi açık olduğunda sürekli  “A-
lo, santral! Alo, santral!” seslerini duyduğumu hatırlarım. Bizim 
camızlardan birinin balağı (malak) günlerden beri hasta idi. A-
nam çareyi baytara göstermekte bulmuş ve bu iş için beni görev-
lendirmişti. Hükümet konağının içine girip baytarın yerini sor-
muştum. Binanın, sanırım depo ya da arşiv gibi kullanılan bir 
bodrumu ve iki yandan çıkılan taş merdivenleri vardı. Ana giriş 
kapısı öne doğru çıkıntılı ve tavanı soğan şeklinde bir yarım kub-
be ile örtülüydü. Pencereleri ve çatısının saçaklarıyla çok güzel 
ve gösterişli bir konak görünümündeydi. 1957 de yeni hükümet 
binası yapılınca, bu eski konak niye koruma altına alınmadı da 
yıktırıldı hâlâ anlayabilmiş değilim. Aynı şekilde, eski Salih Pa-
şa Camisi’nin 180 yıllık o zarif taş minaresi de hoyratça bir ge-
cede yıktırılmış, bu işi yapanlar bunu büyük bir marifet saymış-
lardı. İncelik ve zarafetten nasibini almamış hırs ve cehalet, yeri-
ne koydukları beton minarelerin şerefelerinde bile eşitliği sağla-
yamamıştı. Sorgun’a her gittiğimde, bu özensiz minarelerin gö-
zümü tırmaladığına şahit olur ve çok üzülürüm... Neyse, ben o 
gün, odasının üzerinde “Hayvan Sağlık Memuru” yazılı daireye 
girmiş; içerideki memura balağımızın hasta olduğunu, bakma-
sı için anamın kendisini çağırdığını söylemiştim. Memur otuz-
lu yaşlarda, genç ve çakır gözlü bir adamdı. Beni de motosikleti-
nin arkasına bindirip bizim eve gelmiştik. İlk kez bir motosikle-
te binmiştim. Balağımızı avluda muayene etmiş, çantasından çı-
kardığı ilaçlarla, bir de iğne yapmıştı. İşi bittiğinde bacımın ona 
2,5 lira ödediğini hatırlıyorum. Sanırım kasapta bir kilo et de 2,5 
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lira kadardı o yıllarda. Bir gün benim de “Veteriner Hekim” ola-
cağım, o zaman hiç aklıma gelmemişti. Daha doğrusu, hayvanla-
rın da bir hekimi olacağını hiç düşünemezdim. O güne dek has-
talanan hayvanların, hep kesilip etlerinin değerlendirildiğine şa-
hit olurduk. Zaten iki gün sonra daha da kötüye giden o bala-
ğımız da kesilmiş, eti bir şekilde değerlendirilmişti. Biz kasap-
tan çok nadir et alırdık. Çoğunlukla et ihtiyacımızı, evde besle-
nen tavuk ve hindileri keserek karşılardık. Arada bir koyun, ke-
çi, sığır ve manda eti yediğimiz de olurdu. Büyükbaş bir hayvan 
kesildiğinde, etleri daha çok komşular arasında, ücret karşılığın-
da pay edilirdi. Hatırlıyorum, bizim yaşlı Sakar camız hastalan-
dığında avluda kesilmişti. Derisi yüzülüp karkası parçalandıktan 
sonra başına epey bir ahali toplanmış ve kantarla tartılarak, her-
kese istediği kadar, ücreti karşılığında dağıtılmıştı. Oysa küçük-
baş hayvanlar kesildiğinde, biz onu kendimiz tüketmeye çalışır-
dık. O yıllarda evlerde elektrik ve buzdolabı olmadığı için etin i-
yi kısımları kemikten ayrılır ve kavurma yapılırdı. Geriye kalan 
kemikli kısımlar, bolca tuzlanarak güneşe asılır ve kurutulurdu. 
On beş-yirmi gün güneşli havada iyice kuruyan kemikli etler, sa-
tırla daha küçük parçalara bölünür ve bir bez torbaya konarak 
kış mevsiminde kullanılmak üzere kilerde saklanırdı. Bu kuru-
muş kemikli etle yapılan yemekler o kadar lezzetli olurdu ki an-
latamam. Ya da bize öyle gelirdi. Anam genellikle kuru fasulye, 
patates, nohut ve mercimek gibi yemeklerde kullanırdı bu kuru-
tulmuş etleri.

Ramazan ayı 1949 yılında, tam yaz ortasına rastlamıştı. Bizim 
evde iftar sofrası, her akşam kapımızın önündeki sekiye kuru-
lurdu. Ben topun sesini duymak için avludan dışarı çıkar bekler-
dim. Top atılınca bir koşu babamlara haber verirdim. Zaten onlar 
da duydukları için benim geldiğimde iftarlarını açmış olurlardı. 
Yusuf abimle ben henüz oruç tutmuyorduk. Sabah uyandığımız-
da ilk işimiz, sahurda artan bişileri (pişi) yemek olurdu. Öyle se-
verdik ki bu taze ve yumuşacık bişileri yemeyi... Ne yazık ki her 
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zaman çok artmazdı. Ramazanda sahurda bişi yapmak bir gele-
nekti. Bacımın her gece yatmadan önce, bir miktar mayalı hamur 
yoğurduğunu hatırlarım. O hamur, sahura kadar iyice mayala-
nırmış ve sahur için uyandıklarında bişiyi yaparlarmış. Bişi ma-
yalı hamurun kızgın sadeyağda, kızarıncaya kadar pişirilmesiyle 
hazırlanırmış. Sırf bişi yemek için çok isterdim beni de sahurda 
kaldırmalarını ama “Sen daha küçüksün, oruç tutamazsın” diye 
uyandırmazlardı. Oruç tutmam için daha iki yıl bekleyecektim.

Yukarı bahçedeki meyve ağaçları henüz büyümediklerinden, 
aralarına sebze ve bostan ekilirdi. Bahçemizde çok güzel “To-
patan” kavunları yetiştiğini hatırlarım. Bu kavun ve karpuzla-
rın ramazanda sofraya getirildiğini de gayet net anımsıyorum. 
Daha önce yazdığım gibi, pınarın suyu buradaki bahçe sahip-
leri tarafından dönüşümlü olarak kullanılırdı. Her bahçe sahi-
bi, suyun birikmesi için bahçesinin hizasında küçük bir gölet ya-
par; gün boyu biriken su, göletin deliği açılınca bol miktarda a-
kar ve bahçeleri sulardı. Ağustos ayında pınarın suyu epey azal-
dığı için belirlenen düzenleme süresi yetmez ve bahçe sahiple-
ri arasında ihtilaf çıkardı. Sanırım, sıranın bize geçeceği gece, 
komşu bahçe sahipleri Güneylilerle bizimkiler arasında münaka-
şa başlamış. Münakaşa kavgaya dönüşmüş. Suyu bizim gölete a-
kıtmak için önce bacımla Remzi abim gitmişler. Sonra çıkan ni-
za ve gürültüye anam da yetişmiş. Kavga büyüyünce, sahura u-
yanan bahçe sahipleri hep oraya toplanmışlar. Güneyli’nin karı-
sı Saniye abla, güçlü kuvvetli olduğu için anamla dalaşıp onu gö-
letin içindeki çamurlara yatırmış. Anamın dövüldüğünü gören 
Remzi abim, bir koşu, evden ekmek bıçağını kaptığı gibi Sani-
ye ablanın baldırlarına bir kaç kez saplamış. Büyük oğul Fahret-
tin askerde olduğu için, küçük oğul Hasan anasının bıçaklandı-
ğını görünce, kavgayı bırakıp kaçmış. En sonunda ağıt figanı du-
yan babam da pınarın başına koşmuş ve kavgayı diğer komşula-
rın yardımıyla aralamışlar. Bu kavgada bıçaklama olunca, tabii ki 
Halit emmimlerin yönlendirmesiyle, sabah jandarma karakolu-
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na şikâyete gitmiş Saniye abla. Şikâyetinde, kendisini babamın 
bıçakladığını ifade etmiş. “Remzinin yaşı tutmaz, ona ceza gel-
mez, beni babası bıçakladı diyeceksin” demişler. Bu şikâyet üze-
rine evimize jandarmaların geldiğini ve babamı karakola götür-
düklerini hatırlıyorum. Ben gece uyuduğum için hiç bir şeyden 
haberim olmamıştı. Babam bir gün nezarette kaldıktan sonra er-
tesi günü savcı tarafından hapse atılmıştı. Babamın hapse düşü-
şüne biz çocuklar çok üzülmüştük ve o seneki ramazan bayramı-
nı biraz buruk karşılamıştık. Saniye abla kaç gün rapor almış, i-
şin mahkeme safhası kaç gün sürmüş, bilmiyorum ama babamın 
40 gün sonra salıverildiğini ve yakınlarımızın bizim eve “Geç-
miş olsun” demeye geldiklerini anımsıyorum. Karıncayı bile in-
citmeyen zavallı babam, günahsız yere abimin yerine hapis yat-
mıştı. Tabii dul ve kimsesiz bir kadını bıçaklamak hiç de onayla-
nır bir davranış değildi ama keşke o fiili işleyen cezalandırılsay-
dı diye düşünüyorum. O günlerde Remzi abimin nüfustaki yaşı 
on altı gözüktüğünden, emmimin yaptığı yalancı şahitlikle, su-
çu olduğu gibi babamın üzerine yüklemişler. Zaten olay, gece ka-
ranlıkta cereyan ettiği için, babam her ne kadar “Ben yapmadım, 
oğlum yapmış” dese de olay mahallinde bulunması, fiile katıldı-
ğının delili sayılmış ve böylece içeri atılmış. Artık başka kimler 
şahitlik etmiş, diğer şahitler ne demişler, pek bilmiyorum. Bildi-
ğim, babamın o olayla ilgili 40 gün hapis yatmasıydı. Babam çık-
tığı gün, Saniye ablanın savcılığa gidip,  “Beni bıçaklayan dışarı 
çıkmış, bu nasıl iş?” diye şikâyet ettiğinde, “Hanım, kanun böy-
le emrediyor; onun da çoluğu çocuğu var, on yıl yatacak değildi 
ya!” deyip Saniye ablanın ikinci şikâyetini savcının dikkate alma-
dığını anlatmışlardı bize.

Bayramlarda ya o gece ya da arife günü öğleden sonra, abim-
lerle hamama gider, bir güzel yıkanırdık. Yatmadan önce de el-
lerimize kına yakılır, sabaha kadar sarılı ellerimizle uyurduk. U-
yandığımızda ilk işimiz, ellerimizin sargısını açıp kınalı elleri-
mize bakmak olurdu. O yıllarda gelenekti her halde, bayramlar-
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da bütün çocukların ellerine kına yakılırdı. Anam hem ellerine, 
hem de başına kına yakardı, saçındaki aklar belli olmasın diye. 
Ancak kendi aralarında, Ermeni kadınlarının saçlarına hiç kına 
yakmadıklarını söylerlerdi.

Benim bildiğim, o yılların Sorgun’unda en az on, on beş ka-
dar Ermeni ailesinin yaşamakta olduğuydu.  Bunların başında, 
kasap Mihran Usta (Gavur Arif lakaplı) gelirdi. Mihran usta, ay-
nı zamanda Sorgun’daki Ermeni cemaatinin papazlığını da yapı-
yordu. Kızı Siranuş, iyi bir kadın terzisi idi. Sorgun’un ileri ge-
len hanımlarının elbiselerini Siranuş dikermiş. Arada bir bacım-
gil de ona elbise diktirirlerdi. Ama bizimkiler elbiselerini daha 
çok, İzzetli’nin Hanife’ye diktirirlerdi. Siranuş’u, adı Artin olan, 
Yozgat’lı ermeni bir gençle evlendirmişler ve onu da Sorgun’a 
getirmişlerdi. Artin erkek terzisi idi. Uzun yıllar Sorgun’da ya-
şadıklarını anımsıyorum. Biz lisede okurken, bizden çok bü-
yük olmasına karşın, Artin’le çok top koşturmuştuk. Yusuf a-
bimin ustaları olan Karabet, Bedrik ve Avidis Ustalar, Hanbaşı 
Mahallesi’nde, geniş bir bahçe içindeki evlerinde otururlardı. A-
bimin ustaları diye biz onlarla çok iyi görüşüyorduk. Onlara İs-
tanbuldan misafirleri geldiğinde, bize gezmeye getirirlerdi. Ka-
rabet Ustaların oldukça yaşlı “Filyan Dudu”  adlı bir de annele-
ri vardı. O hanım, bir gün bize gelip bacıma baklava yapmayı öğ-
retmişti ve o sırada da ziyaret ettiği Beyrut anılarını anlatmıştı. 
Zira Beyrut’ta akrabaları varmış. Ben o zaman Beyrut’un nerede 
olduğunu bilmiyordum. İstanbul’dan vapurla birkaç günde gidil-
diğini ve Beyrut’un çok güzel bir şehir olduğunu söylemişti. O 
günden beri hâlâ merak ederim Beyrut’u. Görmek bir türlü kıs-
met olmadı. Kim bilir belki bir gün görürüm... Ayrıca Berber A-
ram Usta, Kunduracı İshak Usta, Demirci Ohannes Usta gibi ta-
nıdığım Ermenileri de sayabilirim. Ama bir de Kunduracı Ezik 
Usta vardı. O, yakın bir geçmişte Müslüman olup, Mehmet adı-
nı almıştı. Keza Kunduracı Hidayet Usta’nın da çok önceden di-
nini değiştirdiği söylenirdi. Aram Usta’nın oğlu Garbis, benden 
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iki üç yaş küçük, sportmen bir gençti. Sonradan Almanya’ya git-
tiğini duymuştum. 1952 yılında, Sorgun’a ilk kez sinema binası-
nı yaptıran da Aram Usta olmuştu. Bu insanlar Sorgun’un kök-
lü ve yerleşik aileleriydi. Zamanla, kimi baskılara dayanamayıp, 
kimi de gönüllü olarak, birer ikişer Sorgun’u terk ettiler. Şimdi 
Sorgun’da Ermeni ailesi yaşıyor mu, bilmiyorum?

Sonbahar gelmiş, okullar yeniden açılmıştı. Bu sene 4. Sınıfa 
gidiyordum ve öğretmenimiz yine Bekir Beydi. Sınıf mevcudu-
muz çok az olmalı ki bize zemin katta öğretmen odasının yanın-
daki küçük sınıfı vermişlerdi. Kaç öğrenciydik pek hatırlamıyo-
rum ama sınıfta sadece üç kız öğrenci olduğunu anımsıyorum. 
Bunlar; nüfus memurunun kızı Gökşen, esmer güzeli bir kız o-
lan Yaşar Atilla, bir de Cemile idi. Yaşar Atilla’ya “Has Kumru”, 
Gökşen’e de “Çil Keklik” derdik. Gökşen üzülür ve kızardı çil 
keklik deyişimize. “Niye, has kumru benim. O çil keklik olsun!” 
diye sınıfta ağladığı bile olurdu. Çocuk aklı işte!  Yaşar Atilla’nın 
çok iri, siyah ve güzel gözleri vardı. Bir memur kızıydı sanırım. 
Güzelliğinin farkındaydı ve kendisine “Has Kumru”  deyişimiz-
den mutlu olurdu. Gökşen, ilkokuldan sonra devam etmedi. Bü-
yüdükçe gelişip çok güzel bir genç kız olduğunu ve kasabamı-
zın ilk üniversite okuyanlarından (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Os-
man Selçuk ağabeyimizle evlendirildiğini duymuştum. Sonra hiç 
karşılaşmadım. Cemile ise Hanbaşı Mahallesi’nde oturan fakir 
bir ailenin kızıydı ve muhtemelen Sorgun’un yerlisi değildi. Yıl-
lar sonra ben üniversitede okurken, Cemile ile karşılaşmıştım. O 
da okuyup hemşire çıkmış ve Cebeci’deki Ankara Hastanesi’nde 
çalışıyormuş. Bir iki kez buluşup, sinemaya falan gitmiştik. Ay-
nen ilkokul yıllarındaki gibi ufak tefek, çelimsiz bir kızcağızdı 
Cemile.

Sınıfımızda İsmet adlı, Çekerek yolundaki muhacir mahalle-
sinden gelen bir oğlan vardı. Hâlâ gözümün önündedir. Öğret-
men tahtaya kaldırdığında, çocuğun suratı kıpkırmızı kesilir ve 
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burun delikleri aşırı genişlerdi. Heyecandan olacak sanırım, bu-
run delikleri kocaman açılırdı ve nasıl açıldıklarına bir türlü akıl 
erdiremezdim. İlhami Aksoy da bizim sınıftaydı. Şaynez (Şeh-
naz) ememin oğluydu. Bizimle akraba diye İlhami ile önce çok 
iyi arkadaş olmuştuk. Sonraları nasıl olduysa aramız bozulmuş 
ve birbirimize küsmüştük. Herhalde ikimiz de çok gururlu ol-
malıyız ki, bu küslük yaklaşık sekiz on yıl kadar devam etmiş-
ti. Ben ortaokul ve liseye giderken, İlhami de çarşıdaki bakkal 
dükkânlarında çalışır, birçok kez karşılaşmamıza rağmen konuş-
mazdık. Sonradan barıştık mı pek hatırlamıyorum ama büyük 
kardeşleri Emin ve Abdullah abilerle her zaman çok iyi diyalo-
gum olmuştur. Ayrıca, babamın hocası olan Bahattin Efendinin 
oğlu, Abdullah Tüzüner’le de çok iyi arkadaştık. Abdullah, anası 
Çerkez olduğu için kumral, güzel bir çocuktu. Çok sakin, efendi, 
halim selim bir arkadaştı. İlkokulu bitirince, dini eğitim almak i-
çin İstanbul’a gönderildiğini ve babası gibi iyi bir din adamı ol-
duğunu biliyorum. Kasabamızın müftüsü Atıf Hoca’nın kızı ile 
evlendirilip İzmir’e yerleştiğini öğrenmiştim. Onun büyüğü Ya-
şar abi Sorgun’da kalmıştı ve ben her Sorgun’a gittiğimde, Yaşar 
abiyle görüşürdüm...

Biz 4. sınıftayken, Nadide ememin kocası Hüseyin eniştenin 
öldüğünü duymuştum. Aramız açık olduğu için sanırım, pek gi-
dip gelmiyorduk. Nadide ememin ikinci oğlu Mehmet, benden i-
ki üç yaş büyük olmasına karşın bizim sınıfta okuyordu. Babası 
öldükten sonra okulu bırakmıştı. Öğretmenimiz, Mehmet’in o-
kula gelmesi için benimle evlerine haber göndermişti. Mehmet 
birkaç gün sonra okula gelmiş, “Öğretmenim, babam öldü. Ben 
artık mektebe gelmeyeceğim.” demiş ve okulu tamamen terk et-
mişti. Gerçekten de Mehmet, fedakârlık yapmıştı. Kendinden 
küçük beş kardeşi daha vardı. Abisi Necip’le el ele verip bütün 
ailenin sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Mehmet büyüyünce; ol-
dukça atak, gözü kara, yiğit bir delikanlı olmuştu. Uyanıklığı ve 
girişkenliği sayesinde ileride çok zengin olacaktı. Süleyman Sır-
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rı İçöz’ün Sorgun’daki tüm mal varlığını varislerinden satın ala-
rak ekonomik durumunu bir hayli düzeltecekti. Ememlerle ko-
cası öldükten sonra daha sık görüşmeye başlamış, daha sıcak i-
lişkiler içerisinde olmuştuk. 

Bizim evle okulun arası, kestirmeden bir km. kadar vardı. An-
cak köprüden dolanıp normal yoldan gidilirse mesafe iki katı-
na çıkıyordu. Biz hep güzel havalarda tarlaları geçerek, kestir-
me yoldan okula giderdik. Bu yolda bize en büyük engel, Eğriöz 
çayı idi. Çayın derinliği normal zamanlarda yer yer, 20-25 cm.yi 
bulurdu. Kışın ya da yağmur yağdığında, su daha da çoğalırdı. 
Mahallemizin en doğusunda göçmen evleri olduğu için çarşıda 
dükkânı bulunan göçmenler de Eğriöz çayını geçerek işlerine u-
laşırlardı. Bu insanlar, çayın en yayvan yerine büyük taşları diz-
mişlerdi, onlara basarak karşıya geçerlerdi. Aynı dizili taşları, o-
kula giderken biz de kullanırdık. Ama bazen taşı denk getire-
mez ya da ayağımız kayar, suya düşerdik. Böyle durumlarda, ıs-
lak pantolon paçaları ve ıslak ayakkabılarla okula gitmek büyük 
işkence olurdu benim için. Eğer okul dönüşü suya düşmüşsek, 
pek sorun olmazdı anamın “Gine mi düştün, benim beceriksiz 
oğlum!” demesinden başka. Bu suya düşmeler kış boyu çok tek-
rarlanmış olacak ki; babamın bir gün, bir çift çizme alıp sınıfa ge-
tirdiğini hatırlarım. Babam öğretmenle iyi tanışıyorlar olmalı ki, 
teklifsizce kapıyı çalıp sınıfa kadar gelebilmişti. Ben nasıl mutlu 
olmuş, nasıl gururlanmıştım, anlatamam. Öğretmenimiz de çiz-
melerimi giymeye hemen izin vermiş, babam, çıkardığım ayak-
kabılarımı alıp götürmüştü.

Yine bir sabah okula gidiyorduk. Tam Eğriöz’ü geçmeye ça-
lışırken, muhacir komşularımızdan bir grupla karşılaştık. Aile-
ce görüştüğümüz marangoz Yakup Usta, onun okula giden kızı 
Sabriye ve komşuları pastacı Rıfkı Usta,  geçit noktasında bize u-
laşmışlardı. Yakup Usta’nın çizmeleri vardı, kızını kucağına alıp 
karşıya geçirmişti. Sonra da bizlere yardım edip çayı geçmemi-
zi sağlamıştı. Sıra Rıfkı Usta’ya gelmişti. Önce, onun evinde ha-
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zırladığı iki tepsi pastayı karşıya bırakmış, sonra da Rıfkı Usta’yı 
sırtına almıştı. Tam suyun ortasına geldiklerinde, Rıfkı Usta’nın 
elinde taşıdığı kocaman bir bez torba, nasıl olduysa suya düş-
müştü. Rıfkı Usta hemen, yarısı Türkçe yarısı Boşnakça ferya-
dı basmış, “Aman da şekerlerum! Aman da pastalarum!” diye 
bağırmaya başlamıştı. Yakup Usta hemen onu kıyıya bırakmış, 
suda sürüklenen ağzı bağlı torbayı yakalamıştı. Sudan çıkardığı 
torbanın köşelerinden şarıl şarıl sular akmaya başlamıştı. Yakup 
Usta da torbayı yukarıya kaldırıp, akan şekerli suları içmeye ça-
lışıyordu. Görülmeye değer bir manzaraydı. Rıfkı Usta “Ne yapı-
yorsun? Çabuk getir onu buraya” dedikçe, Yakup Usta “Ne yapa-
yum kardaşum, içiyorum. Yani boşa mı aksın?” diyordu. Biz ço-
cuklar bir taraftan gülüyor, bir taraftan da “Acep bize de bir şey-
ler düşer mi?” diye bekliyorduk. Belli ki, Rıfkı Usta’nın canı çok 
sıkılmıştı. Torbasını ve tepsilerini aldığı gibi oradan uzaklaşmış-
lardı. Bu olayı her hatırladığımda hâlâ gülerim.

Yılbaşı piyangosu, çocukluk yıllarımızda çok önemsenirdi. 
Hemen her aile bir iki bilet alır, zengin olma hayali kurardı. Her 
evde radyo olmadığı için insanlar gece 12’de radyonun yayınla-
yacağı milli piyango çekilişlerini dinlemek için ya çarşıdaki kah-
vehanelerde toplanır ya da radyosu bulunan bir eve misafirliğe 
giderlerdi. 1950 yılına girileceği akşam, biz de muhacir Yakup 
Ustaların evinde toplanmıştık. Zira mahallemizde sadece onla-
rın evinde radyo vardı. Anam Yakup Usta’nın karısı Safiye abla i-
le iyi ilişki içerisindeydi. Büyük kızı Fatma, bacımla akran sayı-
lırdı. Zaman zaman onlara süt, yoğurt ve meyve götürdüğümü 
hatırlarım. O akşam, bizden başka iki üç komşu ailesi daha var-
dı Yakup Ustalarda. Tek bir odada soba yandığı için hepimiz bir 
odada toplanmıştık. Büyükler aralarında konuşup sohbet eder-
ken, biz çocuklar da kendi aramızda kıkır kıkır gülüşüp bir şey-
ler anlatıyorduk. Derken çoğumuzun uykusu gelmiş ve birer kö-
şede uyuyup kalmıştık. Gece 12’ye doğru, tembihlediğim için, 
bacım beni zorla da olsa uyandırmıştı. Piyango çekilişini mutla-
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ka dinlemek istiyordum. Tok bir ses, heyecanla bir şeyler anlatı-
yordu. Odadaki herkes, pür dikkat, radyoya kulak vermişti. Aynı 
ses, “Sevgili dinleyiciler, işte beklenen an geldi! Bir milyon liralık 
en büyük ikramiye bu gece çıkacak!” vs. gibi insanları coşturan i-
fadelerle listeyi okumaya başlamıştı. Önce amorti çıkan rakamlar 
söylendi. Sonra sıra ile 5 bin, 10 bin, 25 bin, 50 bin, 100 bin lira 
çıkan listeler seri halde okundu. Bizimkilerden elinde bileti olan-
lar, kendi numaralarına yaklaşıldıkça ümide kapılıyor, bilet nu-
maraları söylenmeyince de “Yok canım, atladı geçti!” diyerek ü-
züntülerini dile getiriyorlardı. Sıra büyük ikramiyelere gelmişti. 
O yıl iki tane 500 bin, bir tane de bir milyon liralık ikramiye var-
dı. Büyük ikramiye biletlerinin nerede satıldığı da açıklanıyordu 
radyodan. Hiç unutmuyorum, spiker “Çekerekliler! Hazır olun, 
500 bin liranın bir tanesi sizin!” deyince, bizim odada heyecan 
doruk noktasına ulaşmıştı. Sonra biletin numarası okunmuştu. 
O yıl ikinci 500 binin Bodrum’a, bir milyonun da İstanbul’a çık-
tığını hatırlıyorum. Bizimkiler, komşu kasaba Çekerek’e 500 bin 
liranın çıkmasına, sanki kendilerine çıkmış gibi sevinmişlerdi.

İlkbahar gelip tepelerin eteklerinde karlar eridiğinde, kırlarda 
ilk önce sarı çiğdem çiçekleri açardı. Hafta sonu tatillerinde, biz 
çocuklar, kırlara çiğdem sökmeye giderdik. Ellerimize, ucu siv-
riltilmiş “Kisgiç” adını verdiğimiz birer değnek alırdık. Bu kis-
giçle toprağın 5-6 cm. derinliğindeki çiğdem soğanlarını, çiçek-
lerini pek örselemeden söker ve torbalarımıza doldururduk. Ye-
terli miktarda topladıktan sonra evlerimize döner, büyük bir ku-
rumuş iğde dalı bulup onun dikenleri üzerine çiğdem soğanları-
nı batırırdık. Kuru dal bu haliyle sanki çiçek açmış gibi görünür-
dü. Sonra torbamızdaki rezerv çiğdemleri de yanımıza alıp kapı 
kapı dolaşır, komşulardan yağ ve bulgur toplardık. Bu toplama i-
şi sırasında, yüksek sesle şu tekerlemeyi söylerdik: “Çiğdem çiğ-
dem çiçecik! Ebem oğlu köçecik! Yağ verenin oğlu olsun! Bulgur 
verenin kızı olsun! Kız çatlasın ölsün! Oğlan yanımıza arkadaş 
kalsın! “Biz kapıda bağıra bağıra bu tekerlemeyi söyleyince, evin 
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hanımı mutlaka dışarıya çıkar ve kendi gönlünce bize ya bir ka-
şık sadeyağ ya da bir sahan bulgur verirdi. Biz de kendisine tor-
bamızdan bir avuç çiğdem verirdik. Sonunda, topladığımız yağ 
ve bulgurları aramızda pay eder, evlerimize götürürdük. Ne gü-
zeldi bu bahar eğlencelerimiz...

Beşinci sınıfları öğretmen Ahmet Çetiner okutuyordu. Ahmet 
Bey çok disiplinli, çok bilgili, öğrencisine bir şeyler öğretmek i-
çin çırpınan, idealist bir cumhuriyet öğretmeni idi. O müzik, be-
den ve resim gibi derslere pek önem vermez, daha çok fen bil-
gisi ve kültür derslerine ağırlık verirdi. Onun öğrencileri, çok i-
yi bir genel kültür alarak yetişirlerdi. Ne yazık ki ben, Ahmet 
Bey’in hiç öğrencisi olamadım. Bizim ev uzak olduğu için okul 
çıkışı çoğu kez Yusuf abimi beklerdim, birlikte eve dönmek için. 
Ancak paydos zili çalıp tüm öğrenciler evlerine dağılırken, Ah-
met Bey’in girdiği 5. sınıfın dersi bir türlü bitmezdi. Belki bir sa-
at iki saat daha fazladan ders yaparlardı. Ben de çoğu kez 5. sını-
fın kapısının önünde oturur onların çıkmalarını beklerdim. Yine 
bir gün, ben kapıda beklerken, öğretmen aniden dışarı çıkmış, 
“burada ne beklediğimi”  sormuştu. Beni zaten tanıyordu. Ben 
de “Yusuf abimi bekliyorum” deyince, “Gir bakalım içeri” diye-
rek beni sınıfına almıştı. Sınıfta gördüğüm tablo hâlâ gözlerimin 
önündedir. Büyük bir masanın üzerine Akdeniz ve çevresindeki 
ülkelerin balmumundan haritası yapılmış, Akdeniz ve Karadeniz 
tümü ile maviye boyanmıştı. Yine güneyden kuzeye doğru akan 
mavi renkli Nil nehri ve onun deltası yeşile boyanmış, kibrit çö-
pünün üzerine sarılan pamuklar, Nil ve Nil deltası boyunca yere 
batırılarak Mısır’da ne yetiştiği belirtilmişti. Ayrıca tahtadan ya-
pılmış minik gemilerin üzerine pamuklar konarak, Akdeniz’den 
Avrupa’ya doğru yol alışları sergileniyor ve Mısır’ın en önem-
li dışsatım ürününün, pamuk olduğu vurgulanıyordu. Altmış yıl 
öncesinin ilkokul 5. sınıfında böyle bir eğitim veriliyordu. Şim-
di gelin de bu tabloyu unutun. Hiç mümkün mü? Kim bilir onun 
öğrencileri daha buna benzer ne tablolar öğrenmişlerdi?  Zaten o 
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sene Ahmet Bey’de okuyan öğrencilerin pek çoğu ortaokul ve li-
seye giderek, eğitim sürelerini başarı ile tamamlamışlardı. Bun-
lardan ilk aklıma gelenler: Nurettin Turan, Şakir Arslan, Servet 
Bora, Hüseyin ve Şahin Boran kardeşler... Ahmet Bey gibi idea-
list öğretmenler hâlâ kaldı mı bilmiyorum. Emekli oluncaya dek 
Sorgun’da çalışan ve emeklilik dönemini de Sorgun’da geçiren 
Ahmet Çetiner hocamın “Ruhu şad olsun!” diyorum.

Mahallede ne kadar çocuk ve genç varsa, hafta sonları bizim e-
vin arkasındaki harman yerinde toplanır, birlikte kovalamaca, a-
rakestim ya da yumuçma (saklambaç) gibi, oyunlar oynardık. Bu 
grubun içine bazen yaşları on beş, on altı olan abiler bile katılır-
dı. Bilhassa mahallemize yeni komşu gelen hocanın oğlu Muhlis 
abi de zaman zaman aramıza gelirdi. Muhlis abiler köyden gel-
dikleri için bize uyum sağlamada zorlanır, bazen pot kırar ve he-
pimiz onlara gülerdik. Bir de muhacirlerden İdris katılırdı ara-
mıza. Bu sene biz İdris’le aynı sınıftaydık. İdris sarışın, ipince, 
kuru bir oğlandı ama o kadar hızlı koşardı ki; onu hiç kimse tu-
tamazdı. O nedenle oyunlarda eşleşme yapılırken, herkes önce 
İdris’i kendi grubuna almak isterdi. Hiç unutmuyorum: Bir ke-
resinde, Muhlis abinin aramıza yeni katıldığı dönemlerdeydi ve 
o İdris’i pek tanımıyordu. Herkes İdris’i grubuna almaya çalışır-
ken, o, “Ne var bu çocukta, bir karış bacağı var. Ben onu iki a-
dımda yakalarım!” diyerek kendine fazla güvenmiş ve İdris’i kü-
çümsemişti. Sonunda oyun başlayıp, İdris’i yakalama görevi ona 
düşünce, hepimiz merakla onları izlemeye koyulmuştuk. Kova-
lamaca çok zevkli bir gösteriye dönüşmüştü. Daha ilk hamlede 
İdris, ok gibi fırlamış ama Muhlis abi kendinden emin, yakalarım 
umuduyla peşine düşmüştü. Muhlis bir adım atarken, İdris üç a-
dım atıyor ve gittikçe arayı açıyordu. İdris’in yakalanamayacağını 
anlayan Muhlis abi sonunda pes etmiş ve “Yahu bu çocuk tazı gi-
bi koşuyor!” diye çaresizliğini dile getirmişti. Yıllar sonra Muhlis 
abi, İdris’in ablası Kime (Kıymet) ile evlenecek ve enişte-kayın-
birader olacaklardı. İlkokulu bitirince İdris, abileri Eyüp ve Nu-
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ri Ustaların yanında terzi çıraklığına başlamıştı. Eyüp Ustalar, 
Sorgun’un en iyi terzileri idi. Üniversite yıllarımda, elbiselerimi 
ben de Eyüp Usta’lara diktirirdim. Uzun yıllar Sorgun’da kalan 
Eyüp Usta’ların, daha sonra Bursa’ya göçtüklerini duymuştum. 
Muhlis abi ile olan ilişkimiz hep devam etmiştir bu güne dek. 
Mahallemizin adamı olduğu için Sorgun’a her uğradığımda, kar-
şılaşır ve görüşürdük. Sanırım okula hiç gitmemiş, ilkokulu dı-
şardan bitirmişti. Ancak doğuştan yetenekli birisi olmalı ki, ya-
şamı boyunca, hep kendisini geliştirmiş, yeniye ve yeniliğe kar-
şı içinde büyük bir arzu beslemiş ve olanakları ölçüsünde bu ar-
zusunu gerçekleştirmeye çalışmıştı.  Çocukluğundan beri onda-
ki cevheri gören üvey annesi Selver kadın, Muhlis abiyi hep kol-
lar, kendi oğlu gibi onu öne çıkarırdı. Komşumuz oldukları için 
ben bu durumu yakinen gözlemlerdim. Muhlis abi önce berber-
lik mesleğini öğrenmiş, iyi bir berber ustası olmuştu. Tatillerim-
de çoğu kez ona tıraş olurdum. Bilirsiniz berberler ayaklı gazete 
gibidir. Her şeyden haberleri olur. Muhlis abi de mesleğini icra 
ederken, kendisini bir hayli geliştirmişti. Artık sözü sohbeti din-
lenen, olgun ve aydın bir kişiydi.  Günün birinde onun Sorgun 
Tapu Dairesine kâtip olarak girdiğini duymuştum. Bu dairenin 
karmaşık işlerini kısa sürede öğrenmiş, tapuda herkes tarafından 
aranan bir eleman haline gelmişti. Bizim bile pek çok tapu işimi-
zi maharetle ve severek çözümlemişti. Giderek, tapu müdürün-
den sonra gelen, o dairenin en yetkilisi konumuna yükselmişti. 
Sorgun’a her gittiğimde, dairesine uğrar, çayını içerdim. Farkın-
daydım, o da benim ziyaretlerimden son derecede mutlu olur; 
etrafındakilere beni tanıtırken gözlerinin içi ışıldardı. Çocukla-
rına hep yüksek tahsil yaptırdı. Simdi Sorgun’da, huzurlu bir e-
meklilik yaşamı sürmektedir. Kendisine esenlikler diliyorum...

Ağır ceza hâkimi, Sorgun’un Alcı köyünden Niyazi Ünal, ma-
yısta yapılacak genel seçimler için Demokrat Parti’nin (DP) Yoz-
gat adayı olarak liste başı seçime giriyordu. Babamla çok eskiye 
dayanan bir ahbaplığı varmış. Sorgun’a gelmeden önce kendisi-
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nin Maraş’ta ağır ceza reisi olduğunu öğrenmiştik. Seçim propa-
gandası için Sorgun’a geldiklerinde, hep bizde kalırlardı. O yıl-
larda, kasabamızda doğru dürüst bir otel olmadığı için hatırlı ki-
şiler ancak evlerde misafir edilirlerdi. Niyazi Ünal fötr şapka-
lı, taslak suratlı, çok şık giyimli, güzel yüzlü bir amca idi. Bizim 
döşeli evde misafir ederdik onları. Yanında daima bir iki kişi da-
ha olurdu. Niyazi amcalar geldiğinde, anamgil çok özel yemekler 
yapardı. Mutlaka bir tavuk kesilir, suyu ile bulgur pilavı pişirilir-
di. Sade yağda pişen sahanda yumurta sofradan hiç eksik olmaz-
dı. Biz çocuklar utandığımız için yanlarına pek girmezdik. Bir de-
fasında beni görüp yanına çağırmış ve dizine oturtarak bazı soru-
lar sormuştu. Önce çok heyecanlanmıştım ama sonra, sakin sa-
kin cevaplar vermiştim. Kaçıncı sınıfta okuduğum, hangi ders-
leri daha çok sevdiğim vs. gibi sorulardı bunlar. Sonunda baba-
ma dönüp, “Salih Efendi bak, Sorgun’a bu sene Ortamektep de 
açıldı. Bu delikanlıyı mutlaka ortamektebe gönder” diye temen-
nide bulunmuştu. Ben elini öpüp yanından ayrılırken de avucu-
ma bir hayli bozuk para bırakmıştı. Parayı önce almak isteme-
mişsem de, o ısrar edince içimden çok sevinmiştim. Ertesi gü-
nü okuldan gelirken, caminin önündeki meydanda yoğun bir ka-
labalığın toplandığını görmüştüm. Baktım ki akşam bizde misa-
fir olan Niyazi amca, kalabalığın ortasında, yüksekçe bir yerden 
konuşma yapıyordu. Arada bir insanlar alkışlıyor, “Yaşa! Varol!” 
diye bağırıyorlardı. Kalabalığın arasına ben de karışıp dinlemiş-
tim söylediklerini. Aklımda kaldığı kadarıyla kendi yaşam öykü-
sünden bahsediyordu: Gençlik yıllarında nasıl fakir olduğunu, ö-
küzünün biri ölünce, onun yerine diğer öküzün yanına kendisi-
nin koşulduğunu, karısı Fatma hanımın da çift sürdüğünü, son-
ra bir fırsatını bulup Ankara’ya iş aramaya gittiğini, bu kötü ta-
lihini değiştirmek için orada gece gündüz çalıştığını, günün bi-
rinde, önüne çıkan hâkim kurslarına katılma fırsatını değerlendi-
rerek stajyer hâkim olduğunu, daha sonra mesleğinde üstün ba-
şarılar göstererek ağır ceza hâkimliğine kadar yükseldiğini” bü-
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yük bir keyif ve iftiharla anlatıyordu. Bu hikâyeleri dinleyen halk, 
onu çılgınca alkışlıyordu. O an, Niyazi amca gözümde dev gi-
bi büyük gözüküyordu. Sanırım o yılın 14 Mayıs’ında genel se-
çimler yapılmış, Demokrat Parti büyük çoğunlukla iktidara gel-
mişti. Tabii Alcılı Niyazi Ünal da Yozgat’tan liste başı milletve-
kili seçilerek Meclis’e girmişti. Ertesi yıl babam,  Niyazi amcala-
ra gözaydın demek için bacımı da alarak Ankara’ya gitmişti. Ba-
cım, ilk kez gittiği Ankara’yı ve Niyazi amcaların görgü ve yeni-
liklerini uzun yıllar anlatırdı. Özellikle karısı Fatma Hanım hala, 
bacımı çok sevip yakınlık göstermiş ve ona dönüşünde çok gü-
zel hediyeler vermişti.

Niyazi Ünal hakkında çok ilginç olaylar anlatılırdı. Hâkim o-
larak çalıştığı yıllarda, bir gün tırpan biçen bir köylünün tarla-
sının yanından geçiyormuş. Niyazi Bey, yanında karısı ile selam 
verip köylünün yanına varmış. Kendini tanıtmış ve “Ver bakalım 
şu tırpanı, bir bacak da ben biçeyim” diye köylüden tırpanı iste-
miş. Köylü “Aman beyim etme, gitme; elini ayağını kestirirsin!” 
diye vermek istememişse de sonunda tırpanı teslim etmiş. Bak-
mış ki Niyazi Bey çok güzel tırpan biçiyor. Köylü şaşkın ve bir o 
kadar da mutlu. “Hiç ağır ceza reisi tırpan biçer miymiş?” diye 
geçiriyormuş içinden. Bacağı başa ulaştırıp köylünün yanına gel-
diğinde, köylü ne diyeceğini şaşırmış ve ellerine sarılarak öpmek 
istemiş. Tam o sırada karısı Fatma Hanım “Ver bakalım Niyazi 
Bey şu tırpanı, bir bacak da ben çıkayım.” demez mi? Köylünün 
gözleri dört açılmış, “Aman hanımım yapma! Elini ayağını öpe-
yim, bir sakatlık çıkarırsın. Ben ne yaparım bu dağ başında sen 
sakatlanırsan?” dediyse de Fatma hanım kocasının elinden tırpa-
nı alarak ekini biçmeye başlamış. O da tırpanı en az eşi kadar gü-
zel biçiyormuş. Köylü iyice afallamış ve ne diyeceğini şaşırmış, 
ancak dua etmeye başlamış: “Allah sizi başımızdan eksik etme-
sin, Allah ne muradınız varsa versin!” diyerek onları uğurlamış...

Perşembe günleri Sorgun’a pazar kurulurdu. Parti propagan-
daları da hep o gün yapılıyordu. Yine bir gün, okuldan dönerken, 
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belediyenin önünde yoğun bir kalabalığa rastlamıştım. O günkü 
mitingi CHP’liler düzenliyormuş. Konuşmalar bitmişti ama yo-
ğun kalabalık bir grubun peşinden gidiyordu. Elinde fötr şapkası 
olan açık başlı ve uzun boylu bir zata yol açıyorlardı. Bu kişinin 
Yozgat valisi Baran Baran olduğunu söylemişlerdi. Merak saikiy-
le adamın yakınına kadar sokulmuş, dikkatle yüzüne bakmıştım. 
Adamın yüz ifadesi hâlâ gözümün önündedir. Sanki bir şeye canı 
sıkılmış gibi, suratı oldukça gergindi ve durmadan kaşı seğriyor-
du. Herhalde seçimi kaybedeceğinin sezgisi yansımıştı yüzüne. 
Siyaset zor bir sanat olsa gerekti. Koca vali, belki de bu işi içine 
sindiremiyordu. Zaten bir süre sonra yapılan dürüst ve demok-
ratik genel seçimlerde, 27 yıldan beri iktidarda olan CHP kay-
betmiş, büyük bir çoğunlukla Demokrat Parti, seçimi kazanmış-
tı. Kulaktan duyduğum bilgilere göre İsmet İnönü artık Cum-
hurbaşkanı değildi. Yerine, Celal Bayar Cumhurbaşkanı olmuş-
tu. Evimizde radyo olmadığı için önemli haberleri babam kahve-
de duyar ve sonra evde bize anlatırdı.

Mayıs sonu okullar kapanmış, ben beşinci sınıfa geçmiştim. 
Her yaz olduğu gibi, yine yapacağım belli bir işim vardı, kuzula-
rı ve hindileri otlatmak... Yusuf abim 5. Sınıfı bitirdiği için artık 
sürekli Karabet ustaların yanında çalışmaya ve kalaycılık sanatı-
nı öğrenmeye başlamıştı. Kalaycılık mesleği o yıllarda çok revaç-
ta idi. Zira bütün halkın kullandığı kap kacak bakırdan imal edi-
liyordu. Henüz alüminyum kaplar piyasaya çıkmamıştı. Hele bu 
günkü gibi melamin ve plastik kap kacak düşünülemezdi bile. 
Bu tür plastik mutfak eşyaları, 1960’lı yıllardan sonra yaygınlaş-
maya başladı. Belki porselen tabak çanak her zaman vardı ama 
yerli halk için bu tür malzemeler çok lüks sayılırdı. Zaten kimse-
nin evinde de bulunmazdı.

Çiftçilik yapmayan aileler, oğullarını, ilkokulu bitirdikten son-
ra, bir sanat öğrensin diye sanatkârların yanına çırak olarak ve-
rirlerdi. Bana öyle bir şans tanınmamıştı. Evin en küçük çocu-
ğu olarak ayak işlerini yapacak birisine ihtiyaç vardı. Beni de bu 
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işler için ayırmışlardı. Belki de bir bakıma bu benim şansım ol-
muştu. Henüz bir yere çırak olarak başlamadığım için ortaokula 
gönderilmiştim. Zira ortaokul yıllarımın yaz tatillerinde de evin 
tüm ayak işlerini ben üstleniyordum. Hatta bu hizmetler, lise yıl-
larımda bile şekil değiştirerek devam ede gelmişti. O yıllarda işin 
şekli, artık çobanlıktan çok bağ bahçe belleme, ekin ve mercimek 
yolma, yonca biçme, döven sürme ve harman kaldırma biçimine 
dönüşmüştü. Şimdi büyük bir nostalji ve keyifle yaptığım bahçe 
ve toprak işlerini, doğrusu o yıllarda zorunlu olarak ve yüksüne-
rek yapardım. İyi ki o gençlik yıllarımda, toprakla uğraşmayı öğ-
renmişim diyorum. Yoksa bugün o işin keyfini çıkaramazdım...

Babamın düzenli bir işi yoktu ve bizim evin geçimi ailenin or-
tak çabası ile sağlanıyordu. Babam iş buldukça çatı aktarır, evler-
de kireçle badana yapar, belediyenin sokak kaldırımlarını döşer-
di. Bu işler her zaman olmaz, ayda yılda bir çıkardı. Asıl geçimi-
miz bağ ve bahçeden gelen ürünler, sığır ve davarların yağı, pey-
niri, yoğurdu, yapağısı, erkek dana ve tokluların satılmasından 
ele geçen paralar ve yine tavuk ve hindilerin satışlarından sağ-
lanan gelirlerle olurdu. Anam oldukça tutumluydu. Yoğurt, yu-
murta ve tereyağı satışlarından belli bir gelir temin eder; o para-
larla bacıma ufak ufak çeyiz hazırlardı. O yıllarda, genç kızların 
“Sandık içi çeyizi” dedikleri oya ve kanaviçe örgüleri çok revaçta 
idi. Her genç kız, mutlaka kanaviçe işlemeyi öğrenir ve kendi çe-
yizini hazırlardı. Yastık ve yorgan kılıfları, karyola etekleri, san-
dık örtüleri, makata serilen halı yastıkların örtüleri, pencere per-
deleri, koltuk kırlentleri, yatak örtüleri, dolap ve rafların örtüle-
ri, Kur’an kılıfı, radyo kılıfı, konsol örtüsü v.s. gibi beyaz patiska-
dan hazırlanan bu örtü ve kılıflara; değişik motiflerden kaneviçe 
ile kenar süsü işlenir ve bu kenarlar yine oya denilen dantellerle 
süslenirdi. Bu ince işler, bir genç kızın üç beş yıllık zamanını alır-
dı. Onlar için o kadar çok emek ve göz nuru dökülürdü ki... Ne-
rede bir güzel model görülse, hemen her genç kız, o modelden 
kendine de yapmak isterdi. Bacımın işlediği kanaviçe yumakları-
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nı, okuldan gelirken çoğu kez ben alırdım. En kaliteli yumaklar, 
Demse (Daimce) marka olanları idi. Bu yumaklar sanırım ithal 
ediliyordu ve biraz da pahalıcaydı ama renkleri hiç solmazdı. O 
nedenle bütün genç kızlar Demse yumağı tercih ederlerdi. Şimdi 
bile bacımı ziyarete gittiğimde, o kanaviçe işlemelerin altmış yıl-
dan beri hiç solmadan kullanıldığını görüyorum.

Beşinci sınıfa geçtiğim yaz, bizim yıllık buğday ihtiyacımızı, a-
ilece yolma (ekin) yolarak karşılamaya çalışmıştık. Sanırım da-
yımlar artık eskisi gibi pek destek olmuyorlardı. Zaten yıllar yılı 
hep yardım etmişlerdi. Şimdi abimler de büyümüştü. Artık her-
kesin kendi başının çaresine bakması gerekiyordu. Anam böyle 
bir mesaj almış olmalı ki; “Yeter gayri, kardeşlerime yüzüm kal-
madı” diyordu. Bizim evin yıllık buğday ihtiyacı, yaklaşık 120-
130 şinik kadardı. Bunun 15-20 şiniği ile bulgur ve yarma yapı-
lır, geri kalanı öğütülerek yufka ekmeği için un haline getirilirdi. 
Yerli halk, genellikle yufka ekmeği tüketir, arada bir mayalı ha-
murla çörek ve eşgili gibi ekmek türleri de yapılırdı. Yani evlerde 
her zaman çuvalla un hazır bulundurulurdu. Un azaldığı zaman 
kadınlar telaşa kapılır, mutlaka hemen yeterli miktarda un temi-
nine gidilirdi. Zira unun yokluğu kıtlığı çağrıştırırdı. Anadolu in-
sanı, her şeyden önce karnının doymasını düşünürdü. Bu da an-
cak ekmekle mümkün olurdu. Ekmek, karnının doymasında, o-
nun tek güvencesiydi.

Ne hikmetse babam çiftçilik yapmaz, dededen kalan tarlaları-
mız da ekilmez, boz kalırdı. Hani birilerine ortakçılığa verip ek-
tirmeyi de düşünmezdi. Sanırım çiftçilik yapmayı ya da bedenen 
çalışmayı sevmiyordu babam. Bu günkü düşüncemle ben ancak 
böyle yorumluyorum. Ne var ki geçinme derdi ve onun sorumlu-
luğu babamı yeni çareler bulmaya zorlamıştı. Bir tanıdığının ö-
nerisi ile onun 20 dönümlük buğday tarlasını yolup yığın yapma 
işini üstlenmişti. Babama el emeği olarak adam, bir dönüm için, 
bir şinik buğday ödemeyi vaad etmişti. O yıl, mevsim biraz kurak 
geçtiği için çiftçiler daha çok saman elde etmek amacıyla, ekin-
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lerini biçmek yerine kökünden yolmak işine yönelmişlerdi. Yol-
ma eylemi, “Kalıç” denilen bir gereçle yapılırdı. Kalıç orağa ben-
zer, ancak küt ağızlı bir aletti. Ekinin saplarını kesmez, kökü i-
le sökülmesini sağlardı. Babam bu iş için çocuklarına güvenmiş-
ti. Bacım ve iki abim, ekin yolma işini büyük bir beceri ile ger-
çekleştiriyorlar; yerde bir tek başak tanesi bile bırakmıyorlardı. 
Beş altı günde yirmi dönümlük tarlayı yolmuşlardı. Tarla sahibi 
bu işten çok memnun kalmıştı. Bunu gören diğer tarla sahiple-
ri de babama başvurarak kendi tarlalarının da yolunmasını taleb 
etmişlerdi. O yılki ırgatlık boyunca bacımgil, yıllık buğday ihti-
yacımızı karşılayacak kadar ekin tarlası yolup, ailemizin geçimi-
ne büyük destek sağlamıştı. Abimler yolma yolarken, babam on-
ların azıklarını götürür, sularını taşır, yolunup destelenmiş ekin-
leri yığın haline getirirdi. Ben de zaman zaman, hindi ve kuzula-
rımı, bacımların çalıştığı tarlaların yakınlarında otlatır, onları iz-
lerdim. Hatta fırsat buldukça, ekin yolma işine de katılırdım. Ba-
bam, abimler için ustalarından izin almıştı ırgatlık boyunca. O 
tarihlerde bacım 21, Remzi abim 18, Yusuf abim 15 yaşında ol-
malıydılar. Bacımgilin ekin yolduğu tarlalardan biri, bağların yo-
lu üzerinde, Kazanpınar mevkiinde idi. Tam o tarlanın karşısın-
da Cuppullu’nun Memili’nin de tarlası vardı. Bacımlar ekin yo-
larken, onlar da kendi tarlalarında çalışırlarmış ailece. Memili 
dayı, bacımın iyi çalıştığını görüp “Keşke şu kızı oğlum Mehmet 
Ali’ye alsam” diye düşünürmüş. Tarlaya gidip gelirken bacımı da 
görüp beğeniyorlarmış. Harmanları kaldırdıktan sonra kışa doğ-
ru bacımı oğullarına istemeye gelmişlerdi. Kısmet bu ya, bir kaç 
kez istemeden sonra bacım, Memili’nin oğlu şimdiki eniştemle 
nişanlanacaktı.

Okullar açıldığında, öğretmenimiz Bekir Bey’in artık okulda 
olmadığını anladık. Onun yerine, bizim 5. sınıfa, İhsan Taylan 
adlı bir öğretmenin gelmişti. İhsan Bey’in orta 1. sınıfa giden Er-
bay ve ilkokul 3. sınıfa giden Erhan adlı iki oğlu ve bir de yetişkin 
kızı vardı. Ben ortaokul son sınıfta iken, kızını Fransızca öğret-
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menimiz Karslı Kazım Bey’le evlendirecekti. İhsan bey de Bekir 
Bey gibi babacan, deneyimli bir öğretmendi. Kısa sürede kendi-
sine alışmıştık. Bir önceki sınıftan çok mu kalan oldu ya da baş-
ka yerlerden atanan memur çocukları mı geldi bilemiyorum, sı-
nıfımız çok kalabalıklaşmıştı. O nedenle okulun batı cephesinde 
ikinci kattaki büyük sınıf ayrılmıştı bizim için. Birinci sınıfı da o-
nun altında, eşit büyüklükteki derslikte okumuştum. Tam anım-
sayamıyorum ama sınıfımızda en azından on, on iki kız öğrenci 
vardı. Tüm mevcudumuz, herhalde otuz beş, kırk olmalıydı. Oy-
sa 4. sınıfta yirmi öğrenci kadardık.

Anamın saf ve samimi itikadı beni daha o yaşlarda çok etkile-
miş, onun yaptığı telkinlerle günde beş vakit namaz kılmaya baş-
lamıştım. Çevremdekilerin bana takdir dolu bakışları gururumu 
okşar, içten içe büyük bir mutluluk duyardım. Kısa sürede, na-
maz surelerinin çoğunu ezberlemiş ve namaz kılarken okur ol-
muştum. Bu arada, kulaktan dolma da olsa, pek çok dini bilgiler 
öğrenmiştim. İmkân buldukça, namaz kılmak için camiye de gi-
diyordum. O yıllarda, benim yaşımda hiç bir çocuk yoktu camiye 
giden. Kimi amcalar bana “Molla Rauf”, ya da “Küçük Rauf ho-
ca” diye hitabettikçe, mahcubiyetle karışık, beğenilme duygula-
rı yaşardım. Bazen sabahın karanlığında uyanıp müezzinden ön-
ce camiye gittiğim bile olurdu evimiz camiye çok uzak olmasına 
karşın. Bendeki bu heves ve sağlam inancı gören caminin imamı 
ve müftü efendi, babama birçok kereler “Bu çocuğa dini eğitim 
verelim, hatta ileride, İstanbul ve Mısır’a gönderelim” tarzında 
teklif ve temennide bulunurlarmış. Ben bu kabil önerileri duy-
dukça çok heyecanlanır, adeta mutluluktan uçardım.

Kimin anlattığını bilmiyorum, meşhur bir evliyaya “Kur’an-ı  
Kerim’i rüyasında bir gecede ezberlettiklerini ve sabah hafız ola-
rak uyandığını” hikâye ederlerdi. Bu olağan dışı duruma samimi 
olarak ben de inanır ve her gece yatmadan önce “Beni de bir ge-
cede hafız etmesi” için Tanrı’ya dua ederdim. Ancak bu dileğim 
hiç bir zaman gerçekleşmeyecekti... Şimdi düşünüyorum da ne 
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kadar saf, ne kadar çocukça ve ne kadar samimi bir inancım var-
mış o yıllarda. Oysa her başarının yoğun emek ve uzun süren ça-
balarla elde edilebileceğini çok sonra anlayacaktım. Ne yazık ki, 
o yıllarda, benim yakın çevremin ve ailemin din anlayışı ve görü-
şü tamamen mucizelere dayalı bir öğreti üzerine kurgulanıyor, a-
kıl ve mantık pek hesaba katılmıyordu. Hoş bu gün de farklı de-
ğil ya... Bunu bana telkin eden anam, bir gecede hafız olunama-
yacağının farkında bile değildi.

Sanırım o yıl, ilkokulun beşinci sınıflarında, zorunlu din 
dersleri de okutulmaya başlanmıştı. Bu uygulama, Demokrat 
Parti’nin ilk icraatlarındandı. Sınıfımızda Vahan adlı Ermeni a-
sıllı bir oğlan vardı. Din dersi saatlerinde, öğretmen ona izin ve-
rir, “İstersen dersi dinlemeyebilirsin” derdi. Ama o, sınıftan dı-
şarı çıkmak istemez, bizimle, din derslerini de dinlerdi. Bir kaç 
zaman sonra, sadece din dersleri için üçüncü sınıfın öğretme-
ni bizim sınıfa gelmeye başlamıştı. Bizim öğretmen de onun sı-
nıfına gidermiş. Ben, bu yeni din dersi öğretmenini zaman za-
man camide görürdüm. Her halde dini bilgileri bizim öğretmen-
den daha fazla olmalı ki, böyle bir değişime gerek duyulmuştu. 
Bir gün öğretmen, sınıfta namaz kılma uygulaması yaptıracağı-
nı söylemişti. Önceki derslerde ezberlememiz için verdiği namaz 
surelerini, o gün uygulamalı olarak göstermek istiyordu. Baba-
sı sürekli namaz kılan bizim Şaynez (Şahnaz) ememin oğlu İlha-
mi Aksoy’u, bu uygulamayı yaptırmak için hazırladığı boş bir sı-
ranın üzerine çıkardı. “Hadi bakalım bize, öğle namazının sün-
neti nasıl kılınır, göster” dedi. İlhami kıpkırmızı kesilmişti. An-
laşılan, namaz kılmayı hiç bilmiyordu. Öğretmen bir iki teşvikte 
bulunduysa da İlhami’den çıt çıkmıyordu. Bunun üzerine çok si-
nirlenen öğretmen,  “Bir de baban hoca sayılır, ne biçim Müslü-
man çocuğusun sen!” diyerek sıradan aşağıya indirip onu bir gü-
zel dövmüştü. Sonra sınıfa dönüp, “Kim namaz kılmayı göstere-
cek? dediğinde, sadece benim parmağım havaya kalkmıştı. Ya ço-
ğunluk korkudan sinmişti ya da gerçekten kimse namaz kılma-
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yı bilmiyordu. Zaten ben sürekli namaz kıldığım için çok kolay-
lıkla ve bütün sure ve duaları açıktan okuyarak öğle namazının 
sünneti nasıl kılınır, arkadaşlarıma göstermiştim. Öğretmen çok 
memnun kalmış ve sınıfa dönüp, “Arkadaşınızı örnek alın ve he-
piniz nasıl namaz kılınır öğrenin!” demişti.

O sene kışa girerken bacıma arka arkaya dünürcüler gelme-
ye başlamıştı. Bunlardan en ısrarcı olanları Dotni’nin Hacıgil ve 
Cuppullu’nun Memiligil idi. Dotni’nin Hacı’nın oğlu çiftçi idi ve 
anamın onlara kız vermeye pek gönlü yoktu. Beş on gün ara i-
le üç dört kez bacımı istemeye gelmişler ve son gelişlerinde ba-
bam, “Kısmetinizi başka yerde arayın” diyerek kesin kararını a-
çıklamıştı. Bu arada bir üçüncü talip de kulağıma çalınmıştı. Ba-
bamın hapis arkadaşı, Alcılı âşık Muhittin Kaynar’ın, Pazarören 
Köy Enstitüsü’nü bitiren öğretmen oğlu Selahattin Kaynar’ın adı 
geçiyordu. Yeniliğe ve eğitimli kişiye meyli olan babamın bacımı 
öğretmene vermeye gönlü vardı ama anam, “Bir tek kızımı gur-
bete veremem” diye kararlı tavrını ortaya koymuştu. Ayrıca Se-
lahattin Kaynar’ın içki içtiğini duymuş, “Ben ırakı içene kız ver-
mem, onun babası da içermiş” diyerek babamın eğilimini boşa 
çıkarmıştı. O yılların gelenekleri gereği, genç kızlar hiç fikir be-
yan edemezler, ana ve babaları kimi münasip görürse onunla ni-
şanlanırlardı. Ancak kız anaları kızlarının meylini sezinler, ona 
göre kocalarını yönlendirirlerdi. Muhtemelen bacım için de ay-
nı durum söz konusu olmuştu. Yazın tarlada ekin yolarlarken, 
bacım hem Memili’nin oğlu ile bir kaç kez karşılaşmış, hem de 
Remzi abimle dükkân komşusu olan aday, eniştesinin yanında 
demirci kalfalığı yaptığı için Remzi abim tarafından huyu suyu 
az çok biliniyormuş. Remzi abimin, Memili’nin oğlu Mehmet A-
li hakkında anama olumlu görüş bildirdiğine şahit olmuştum. O 
kış boyu, dört beş kez de Memiligiller bacıma dünürcü gelmeye 
başlamışlardı. Her seferinde daha bir umutla ayrılmışlar, nihayet 
1951 yılının şubatında söz kesilmişti. O zamanın âdeti, kızlar i-
çin başlık parası istenirdi. Bacıma da bin lira başlık parası, bir 



Rauf  Yücel│265

çift lira yarısı altın küpe, üç gıremise (Beşibiyerde benzeri, an-
cak ondan daha ince, boyuna takılan 22 ayar altın takı) ve on bat-
man yün, kararlaştırılmıştı başlık olarak. Tabii istenen bu başlık 
bir defada hemen karşılanmaz, oğlan tarafının ekonomik gücü-
ne göre nişanlılık süresince peyderpey ödenirdi. Düğünden önce 
vadedilen tüm ödemeler yapılmış ve takılar takılmış olurdu. Yak-
laşık bir ay kadar sonra nişanlılığın ilk töreni olan “Şerbet içme” 
merasimi yapılmış ve bacıma nişan yüzüğü ile altın küpesi takıl-
mıştı. Artık bacım resmen Memili’nin oğlu Mehmet Ali eniştem-
le nişanlı sayılıyorlardı. Ben de eniştemi çok sevmiştim. Her kar-
şılaştığımızda bana harçlık verirdi. Eniştemin küçük kardeşi Ke-
rim dördüncü sınıftaydı. Onunla da arkadaş olmuştuk.

Bacımın şerbeti içildikten sekiz on gün sonra “Sultan Nevruz” 
denilen 21 Mart günü gelmişti. O gün yörenin âdeti gereği, ni-
şanlı kızlara “Heybe takma” adı altında oğlan tarafından hediye-
ler gönderilirdi. Eskiden hediyeler heybe içinde götürüldüğü i-
çin böyle isimlendirilen bu âdet, o günlerde, artık bakır bir sini 
üzerine yerleştirilen hediyelerin açıkta götürülmesi şeklinde uy-
gulanıyordu. Siniyi taşıyan davetçi kadın, sokak aralarından ge-
çerken, onu gören meraklı mahalle kadınları taşıyıcıyı durdurur, 
giden heybenin kime gittiğini sorar ve neler gittiğini incelerler-
di. Böylece nişanlı kızlara ne tür hediyeler gittiğine dair çevre-
de genel bir kanaat oluşurdu. Özellikle oğlan tarafı, mahcup ol-
mamak için giden sinide hiç eksik bırakmamaya gayret ederdi. 
Sininin üzerine renkli yarı saydam bir poşu örtülürdü. Genelde 
nişanlı kızlara yılda dört kez heybe gönderilirdi. Bunlar, iki dini 
bayram arifesinde ve Sultan Nevruz ile “Eğrice” denilen 6 Mayıs 
(Hıdırellez) günlerinde olurdu. Nişanlı bir kıza gönderilen hedi-
yeler arasında, oğlan tarafının zevkine ve ekonomik gücüne gö-
re kalitesi değişen çeşitli giyim eşyaları olurdu. Örneğin: Bir çift 
ayakkabı, bir çift terlik, iç çamaşırı, ipekli ya da basmadan enta-
rilik kumaş, müslin çorap, blüz ve hırka, oyalı yemeni, saç toka-
sı, tarak, bir paket kına v.s. gibi kızın kullanabileceği şeyler gön-
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derilirdi. Bazen, kızın anasına da entarilik kumaş yollanırdı. Bir 
kaç gün sonra kız tarafı da siniyi boş göndermez, oğlan tarafına 
daha az teferruatlı hediyeler salardı. Bu güzel geleneklerin hâlâ 
devam edip etmediğini doğrusu bilmiyorum...

Bin dokuz yüz elli bir yılının ilkbaharı bereketli yağmurlarla 
başlamış, bütün çevre ve tarlalar yeşilliklere boğulmuştu. Çift-
çiler bu durumdan son derecede memnun gözüküyor, bunu De-
mokrat Parti iktidarının uğurlu geldiğine bağlıyorlardı. Hele de 
o günün toplumu, ezanın yeniden Arapça okunuşundan müthiş 
hoşnut olmuştu. Duvar diplerinde güneşlenen ihtiyarların kendi 
aralarında; “Allah bu hökumetten razı olsun. Çok şükür semala-
rımızda yeniden Ezan-ı Muhammedi’yi dinlemeye başladık” de-
diklerine pek çok kez şahit olmuşumdur. Bizim evde anam da ay-
nı görüşteydi. Durup durup Başvekil Menderes’e dua ederdi. Ço-
cuktuk, işin pek farkında değildik ama bizler de etkilenirdik bu 
durumdan. Oysa büyüyüp aydınlanınca, bu işin inanç ve imanla 
ilgili olmadığını, sadece namaza bir çağrı aracı olduğunu anlaya-
caktık. Ha Arapça, ha Türkçe, ne fark ederdi ki...
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Emmimin Kızı Zeynep’in Kaçışı

KOMŞUMUZ Güneyli’nin büyük oğlu Fahrettin bir kaç ay ön-
ce askerliğini yaparak terhis olmuştu. Anası Saniye abla, oğlu-
nun askerliğini bitirişine çok sevinmiş ama bir taraftan da kuş-
ku ve endişeleri yeniden başlamıştı. Zira Fahrettin’le Zeynep a-
rasındaki aşk çok daha güçlenmiş olarak devam ediyordu. Ay-
larca Fahrettin’in yolunu gözleyen Zeynep, sevgilisinin terhis o-
luşuyla yeniden eski heyecan dolu günleri yaşamaya başlamış, 
daha bir neş’eli ve keyifli hale gelmişti. Kızındaki bu beklen-
medik değişim Kadriye’nin gözünden kaçmamış, kendi kendi-
ne: “Ne olacak bu kızın hali? Babası duyarsa ikimizi de öldü-
rür vallahi!” korkusuyla yeniden kaygılanmaya başlamıştı. Kad-
riye artık iyice emin olmuştu Zeynep’le Fahrettin’in gizli gizli 
buluştuklarından. Bir akşam geç saatlerde su dökmeye çıktığın-
da, değirmen arkının kenarındaki çukur bahçede, ağaçların ara-
sında sarmaş dolaş olmuş iki karartıyı fark etmişti. “Kim var bi-
zim bahçede?” diye yüksek sesle kendi kendine söylenince, ka-
rartının birisi hızla bahçenin derinliklerine doğru kaçmış; diğe-
ri sessizce, ağaç dallarının arasına saklanmıştı. Bu saklananın kı-
zı Zeynep’ten başkası olamayacağına iyice kanaat getiren Kadri-
ye, eve girip Zeynep’in yatağında olmadığını görmüş ve hışım-
la dışarı çıktığı anda, Zeynep’i tedirgin bir şekilde bahçede yaka-
lamış ve oracıkta kızının saçını başını yolmaya başlamıştı. Zey-
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nep, suçluluğun ağırlığı altında önce gıkını dahi çıkarmamış; so-
nunda anasının ellerini tutarak karşı gelmiş ve “Seviyorum iş-
te!... Öldürseniz de seviyorum! Ondan başka kimseye varmam, 
bunu böyle bilesin!.. Eğer vermezseniz kaçarım! Söylemedi de-
me!” şeklinde isyanını dile getirmişti.  Bu sözleri duyan Kadriye, 
daha bir öfkeyle Zeynep’e saldırmış; eline geçirdiği sopa kırılın-
caya kadar Zeynep’i dövmüştü. Bir taraftan da “Seni gidi kızgın 
fışkı, baban bu irezilliği duyarsa, dilim dilim doğrar, bunu böy-
le bilesin!” diye ağzına geleni söylemişti. Sonunda hırsından de-
liye dönmüş bir şekilde, “Zıbar yat burda, eve gelme, baban seni 
böyle görmesin!” deyip eve girmiş ve kapıyı arkadan kilitlemişti.

Bahçeden fazla uzaklaşmayan Fahrettin, anasının Zeynep’e 
yaptığı bu saldırı ve işkenceyi karanlığın içinde bir köşeye sak-
lanarak takip edecek ve sevdiği kızın kendi yüzünden uğradığı  
vahşeti yüreği kan ağlayarak izleyecekti. Zeynep’in yediği sopalar 
sanki ona vuruluyormuş gibiydi. Zeynep’i anasının elinden kur-
tarmak için birkaç kez hamle yapmak geçtiyse de içinden, daha 
büyük bir rezalet çıkmasın diye bu düşüncesinden vazgeçecekti. 
Yavaşça Zeynep’e yaklaşıp fısıltı halinde “Gidemedim, burdayım. 
Ananın yaptıklarını uzaktan izledim. Sen üzülme, bunların hep-
sinin üstesinden geleceğiz. Sana yaptığına bir gün pişman ola-
cak anan. Ben seni canımdan bile çok seviyorum. Değil baban ve 
anan, bir ordu bile üzerime gelse, ben senden vazgeçmem!” di-
ye Zeynep’i kollarının arasına almış, acıyan başını göğsüne yas-
layarak yüzünü okşamaya ve sıcak nefesini yüzünde gezdirme-
ye başlamıştı. Bütün acılarını unutan Zeynep, sevgilisinin kolla-
rında hazdan ve mutluluktan eriyor, tüm güçlükleri aşacakları-
na olan inancı iyice pekişiyordu. “Hiç bir kuvvet bizi birbirimiz-
den ayıramaz sevgilim, eğer ayırmaya kalkışırlarsa yemin ediyo-
rum, bileklerimi keserim!” diyordu Zeynep. Gecenin karanlığın-
da epey bir süre birbirlerine sarılmış olarak kalmışlar, mayıs ayı-
nın serinliğinde, hafiften üşümeye başlamışlardı. “Sen artık içe-
ri gir” dedi Fahrettin. Zeynep’i dış kapının ağzına kadar götür-
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dü. Kapı arkadan kilitlendiği için Zeynep bir türlü kapıyı açama-
mıştı. Mecburen tandırlığa girdiler ve orada, saçkıların üzerinde, 
sabah ezanı okununcaya kadar seviştiler. Birçok kez birbirlerinin 
bedenlerinde bütünleşip eridiler. Zeynep ilk kez bu gece teslim 
olmuştu Fahrettin’e. Bir ölçüde anasından yediği dayağın öcü-
nü almak istemişti. Zaten kaçma fikrini de o gece kararlaştırdı-
lar. Artık olan olmuştu. Dünya Zeynep’in umurunda bile değildi.

Sabah ezanı okunduktan sonra baba Halit Ağa’nın camiye git-
mek için kapıyı açtığını duydular. Babasının evden iyice uzaklaş-
tığını gören Zeynep, tandırlıktan çıkıp usulca evin kapısını aça-
rak içeri girmiş ve doğruca yatağına uzanmıştı. Aynı odada kü-
çük kardeşleri de yatıyorlardı. Kadriye, sözüm ona Zeynep’i dı-
şarıda bırakmakla cezalandırmıştı. Onun sessizce eve girip yeri-
ne yattığını hissetmiş, “Oh olsun sana, adı batasıca, işte şimdi 
aklın başına gelmiştir! İt gibi kapıda bekletirler adamı işte böy-
le! Hele bir sabah olsun, bak ben sana ne yapacağım?” diye ge-
çiriyordu içinden. Fahrettin uzaklardan dolaşarak evine gitmiş, 
kapıyı açan anası, büyük bir endişeyle “Oğlum nerdeydin saba-
ha kadar? Bütün gece seni bekledim, gözüme uyku girmedi” de-
yince, “Ana boş ver, sen üzülme; bak geldim işte” cevabıyla ge-
çiştirmeye çalışmış, o da: “Nasıl üzülmem oğlum, dünyanın bin 
bir türlü hali var, başına bir şey gelmiştir diye çok korktum. Yine 
o kızın yanındaydın değil mi?” demişti. Fahrettin’in sessiz kal-
dığını gören Saniye kadın, “Oğlum gel bu sevdadan vazgeç, du-
yulursa Halit evimizi başımıza yıkar vallahi!” diye korku ve en-
dişesini bir kez daha dile getirmişti. Fahrettin, “Hiç bir şey ya-
pamaz ana, Zeynep benimle olduktan sonra o hiç bir şey yapa-
maz. Sen gönlünü ferah tut!” Annesi: “Nasıl ferah tutayım oğul, 
şurda kimimiz var bize arka çıkacak? Sen Halit ağanın kim oldu-
ğunu bilmiyor musun?”  Fahrettin: “Ana biliyorum. Ben her şeyi 
göze aldım. Ben bu sevdadan asla vazgeçmem, bunu da sen an-
la artık. Ben deli gibi seviyorum Zeynep’i. Ben Zeynep’siz yaşa-
yamam. Ben ona çılgın gibi sevdalıyım ana! Halit Ağa’nın gad-
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darlığı bize sökmez. Gerekirse karşısına çıkar, teke tek mücade-
le ederim.”  Oğlundaki bu kararlılığı gören Saniye kadın, içinden 
“Vay başıma geleceklere!.. Ben ne ederim bu oğlan bir delilik ya-
parsa?” diye Fahrettin’in bir gün Zeynep’i kaçıracağına artık iyi-
ce kanaat getirmiş ve ondan sonra neler olabileceğini düşünmek 
bile istememişti. Ancak kader ağlarını yavaş yavaş örecek, Saniye 
kadının korku ve endişesi hiç bir işe yaramayacaktı.

Kuşluk vakti yataktan kalkabilen Zeynep, aynaya baktığında 
bir de ne görsün? Yüzü gözü şişip morarmış, sırtında da sopa iz-
leri kalmıştı. Kadriye, çocuklarının hepsini dışarıya göndermiş, 
sonra Zeynep’in yanına varmıştı. Bir taraftan içindeki kin ve kız-
gınlık, diğer yandan ana yüreğinin acıma duygusu birbiriyle ça-
tışma halindeydi. Zeynep’in o beyaz güzel yüzü ve yeşil gözleri-
nin morarmış hali Kadriye’nin içini acıtmış; gayet sakin bir şekil-
de kızının yanına oturarak ona nasihat etmeye başlamıştı: “Bak 
kızım, sen benim ilk çocuğumsun. Ben seni ne umutlarla büyüt-
tüm. Seni ağalara, beylere gelin vermek isterim. Bak emmiyin kı-
zı, bize nisbet edercesine nişanlandı. Güneyli’nin oğlu bize ya-
kışmaz, baban dünya dünyaya kalsa, seni ona vermez. Babanın 
huyunu bilmez misin yavrum? Taa geçen sene şöyle bir ağzını a-
rayım dedim, kalktı beni bir güzel patakladı biliyorsun. ‘Bir da-
ha ağzından böyle bir laf duyarsam, şart olsun seni boşarım!’ de-
di. Ben onun için bu iş olmaz diyorum kızım. Ben senin mutlu 
olmanı, alınla yeşilinle düğününü yapmayı istemez miyim yav-
rum? Sen benim dalımı aha taa şurdan kırdın, gözü kör olmaya-
sıca!” diye kızına içini dökmeye çalışıyordu. Anasının bu duygu 
dolu konuşması karşısında Zeynep’in bir taraftan geceki yedi-
ği dayak, diğer taraftan sevgilisiyle birlikte oluşu ve onun utan-
cı, bütün psikolojisini altüst etmiş, anasının dizlerine kapanarak 
hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Bu duruma Kadriye de çok 
üzülmüş, bir kaç damla yaş da onun gözlerinden akmıştı. “Baban 
seni böyle görürse, merdivenden düştüğünü söyle” deyip kızının 
yanından ayrılmıştı Kadriye.
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O gün akşama kadar Zeynep, babası ile karşılaşmadı. Zaten 
Halit Ağa, çocuklarıyla fazla ilgilenmez; onları, çoğu kez akşam 
yemeğinde görürdü. Zeynep, başındaki ve yüzündeki şişlikleri, 
başörtüsünü yaşmak yaparak kapatmaya çalışmışsa da gözün-
deki morluklar yine de belli oluyordu. Halit Ağa’nın bir mese-
leden dolayı canı sıkılmıştı ve son derecede gergin ve asabi i-
di. Zeynep’in gözündeki morlukların farkına bile varmamıştı ye-
mek boyunca. Zaten yemekten sonra evden çıkmış, yatsı nama-
zını kılmak için camiye gitmişti.

Haziran ayının başı idi, günler iyice uzamış, sıcaklar başlamış-
tı. Akşam namazından sonra ortalık iyice kararmış, herkes evi-
ne çekilmişti. Ben, değirmen arkının karşı geçesinde bulunan e-
vimizin helâsından çıktığımda; kucağında kocaman bir bohça ile 
emmimin kızı Zeynep ablaya benzettiğim bir karartının hızlı a-
dımlarla, bizim ark üzerindeki tahta köprüden geçip evimizin ya-
nından arkaya doğru fırlandığını (dönmek) görmüş ve “Nereye 
gidiyor acaba?” diye düşünmüştüm. Zaten onlarla küs olduğu-
muz için kendisiyle konuşmamış, evde de kimseye bir şey söyle-
memiştim. Sabah olduğunda, Zeynep’in kaçtığı haberi ile uyan-
mıştık. Anamgile dün akşam gördüğümü anlattığımda, “Demek 
ki daha akşamdan kaçmış bu fışkı” demişti. Anamın yüzünde ne 
üzüntü ne de memnuniyet belirtisi vardı.  Tek söylediği şuydu: 
“Olacağı buydu. Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya kaçar 
ya da zurnacıya.”  Halit emmim, anamın en büyük düşmanı ol-
masına karşın anam, bu konuda ne düşündüğünü pek açığa vur-
muyordu. Belki Zeynep’in kaçışı, bizim de namusumuz sayıldığı 
için kabullenemiyor, belki de emmime olan kininden dolayı iç-
ten içe seviniyordu. Arada bir durup durup, “Kaçak oruspu, ken-
dini irezil etti!” dediğini duyuyorduk. O yıllarda bir kızın kaçma-
sı, ailenin namusuna sürülen en büyük leke sayılır ve asla kabul 
görmezdi. Hele de kızın ana ve babası için en ağır utançtı. Halit 
emmim gibi gaddar ve acımasız bir adamın kızının kaçması asla 
kabul edilemez bir olaydı. Zaten iş anlaşıldığında, emmim çılgı-
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na dönmüş; ilk işi karısını alabildiğine döverek onu boşamak ol-
muştu. O yıllarda bir erkek karısına, “Üçten dokuza şart olsun, 
seni boşuyorum” dediğinde, kadın dinen boşanmış sayılırdı. Ar-
dından, evde önüne gelene saldırmış, sağı solu kırıp dökmüştü. 
Daha sonra hırsını alamayarak Güneyligilin kapısına dayanmış-
tı. “Çık dışarı oruspu!.. Hepinizi öldüreceğim!.. Nereye saklan-
dınız ulan?!.. Gödek Halit öldü mü sanıyorsunuz? Ben sizi bu 
dünyada yaşatır mıyım? Topunuzu keseceğim, haberiniz olsun!.. 
Aç itin oğlu! Benim kızımı nasıl kaçırırsın? Ben bunun hesabı-
nı sormaz mıyım?” gibi daha bir yığın tehdit ve küfürle, Saniye 
kadının avlusunu basmıştı. Korktuğu başına gelen zavallı Saniye 
kadın, iki küçük kızını alarak evin içine saklanmış ve kapıyı ar-
kadan kilitlemişti. Küçük oğlu Hasan, erkenden kalfalık yaptığı 
berber dükkânına gittiği için baskınla karşılaşmamıştı. Halit’in 
avazını duyan komşular korkularından evlerine girmiş, kimse o-
nun önüne çıkma cesaretini gösterememişti. Kapıyı ve pencereyi 
hayli zorlayıp tekmeleyen Halit, içeriye giremeyeceğini anlayın-
ca, kafasında çılgın bir düşünceyle evinin yolunu tutmuştu. Bi-
raz sonra yanına oğulları Kerim ve Abbas’ı da alıp bir el arabası 
dolusu toprak kerpici Saniye kadının avlusuna taşımıştı. Amacı, 
kadının dış kapı ve penceresini kerpiç duvarla örüp kapatmak ve 
onları içeride açlık ve susuzluğa mahkûm etmekti. Kerim’le Ab-
bas, avluya yeteri miktarda kerpiç taşımışlardı. Kendisi hemen o-
racıkta, pınardan akan su ile çamur karmış, o çamuru harç yapa-
rak kapı girişine duvar örmeye başlamıştı. Önce içeriye kaçıp bir 
süre korkudan sesini çıkaramayan Saniye kadın, kapısının önüne 
duvar örüldüğünü pencereden görünce dayanamayıp Halit’e yal-
varmaya başlamıştı: “Etme Halit Ağam! Sen ne yapıyorsun böy-
le? İtin köpeğin olayım, bize kıyma! Şu yetimlerin ne suçu var? 
Korkularından tir tir titriyorlar sabahtan beri! Vallahi benim bir 
suçum yok! Çok söyledim, ‘Etme oğlum ayaklarını öpeyim, Ha-
lit Ağa kim, biz kimiz?’ dedim. Norüyüm, beni dinlemedi adı ba-
tasıca. Bizi burda böylece bırakıp kendileri kaçıp gittiler.”  Halit 
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Ağa o kadar kızgın ve öfkeliydi ki kadının söylediklerini hiç duy-
muyor, arada bir küfürle karışık, “Daha bu başlangıç, dur başı-
nıza neler getireceğim!” diye sövmeye devam ediyordu. Bir sa-
atin içinde kapının örülmesi bitmiş, sıra avluya bakan pencere-
ye gelmişti. Pencere demirli olduğu için Halit’in içeri girme şan-
sı yoktu. Saniye kadın, tek ışık ve nefes aldığı penceresinin örül-
düğünü de görünce, daha bir yalvarmaya ve avaz avaz bağırma-
ya başlamıştı: “Vay başıma gelenler!.. Bunu da mı görecektim? 
Adı batasıca oğlum! Sen kaçıp kurtuldun, belayı benim başıma 
yıktın!  Etme Halit Ağa! Bana acımıyorsan şu yetimlere acı! Biz 
ne yer, ne içeriz? Etme gurbanların olayım, etme ayaklarını öpe-
yim!.. Komşular!.. Hiç biriniz beni duymuyor musunuz?” Ama 
hiç kimse Halit Ağa’nın önüne çıkamıyor, ona engel olma cesa-
retini gösteremiyordu. Oysa Saniye kadının sesi evin arkasındaki 
küçük pencereden bütün mahallede yankılanıyordu.

Bahçe komşumuz olan Saniye ablanın imdadına, bizim taraf-
tan da hiç kimse yetişmiyordu. Anam, bizlerin bahçeye çıkma-
mızı bile menetmişti. Ama ben bir ara, bizim eriklerin altına sak-
lanmış, kısmen olanı biteni izleyebilmiştim. Halit emmim işi bi-
tince; kazmayı, küreği ve malayı el arabasına yükleyip küfürler e-
de ede Saniye ablanın avlusundan ayrılmıştı. Akşama kadar kim-
se cesaret edip de ona yardıma gidememiş, küçük oğlu Hasan e-
ve geldiğinde, bu manzara ile karşılaşmıştı. Anası ile ancak evin 
arkasındaki küçük pencereden konuşabilmişlerdi. Henüz 18 ya-
şında olan Hasan da anasının telkini ile bu pencereden içeri gir-
meye cesaret edememiş, geceyi ustasının evinde geçirmeye ka-
rar vermişti. Komşular, Hasan aracılığıyla Saniye kadına biraz yi-
yecek ve su göndermişlerdi.

O gece durumu ustasına anlatan Hasan, sabah olunca jandar-
ma karakoluna şikâyete gitmiş, anasıgilin iki kız kardeşi ile bir-
likte evlerinde hapsedildiklerini bildiren bir dilekçe vermişti. 
Öğleden sonra karakol kumandanı, iki jandarma ile olay mahal-
line keşfe gelmiş ve yerinde zabıt tutarak durumu savcılığa inti-
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kal ettirmişti. Ertesi gün savcılık, iki bilirkişi ve mahalle muhta-
rının eşliğinde, Saniye kadının kapatılan kapı ve penceresini aç-
tırmış, bu işi yapandan şikâyetçi olup olmadığını sormuştu. Sa-
niye kadın, Halit’in korkusundan şikâyetçi olmayacağını belirt-
miş, “Ne yapayım Müddeim Bey, benim oğlum da onun kızını 
kaçırdı. Halit Ağa öfkesinden ne yaptığını bilemez olmuş. Böyle-
ce ödeştik. Ben onlardan şikâyetçi değilim” diyebilmişti. Zaten 
muhtar da Halit Ağa’nın aslında iyi bir insan olduğunu, kızı kaç-
tığı için üzüntüsünden böyle fevri davranışta bulunduğunu be-
yanla, Savcının kamu davası açma ihtimalinin önünü almaya ça-
lışmıştı. Bir bakıma muhtar ve diğer bilirkişiler, Halit Ağa’nın 
şerrinden çekiniyorlardı.

Gelelim genç sevgililere... Zeynep’in Fahrettin’e kaçtığı ak-
şam, Fahrettin’in bir arkadaşı onları Hanbaşı Mahallesi’nde bir 
süre misafir etmiş, sonra hamam yoluna çıkarıp Akdağmadeni 
yönüne giden bir kamyona bindirmişti. Yanlarına bir süre ida-
re edecek kadar erzak, şahsi eşyalarını ve bir miktar da para al-
mışlardı. Zaten Fahrettin, askerden geldiğinden beri, demirci-
likten kazandığı paralarını biriktiriyordu. Birazını anasına bırak-
mış, geri kalanını yanına almıştı. Kaçmaya, on beş gün önceki 
birlikte oldukları gece karar vermişlerdi. O gece bütün ayrıntı-
ları konuşmuşlar, nasıl ve nerede kalacaklarının planlarını yap-
mışlardı. Fahrettin, vaktiyle babasının göçtüğü Akdağmaden’i-
nin Güney köyüne götürmek istiyordu yavuklusunu. Orada ak-
rabaları vardı ve kendilerini bir süre misafir edebileceklerdi. Fah-
rettin bir hafta önce oraya giderek akrabaları ile görüşmüş ve işi-
ni sağlama almıştı. O geceden beri Zeynep de kendi hazırlıkları-
nı gizli gizli yapıyor, bu hazırlık sırasında tatlı bir heyecan duyu-
yordu. Daha çok yükte hafif, pahada ağır şeyleri götürmeyi plan-
lıyordu. Anasının dikkatini çekmesin diye alacağı şeyleri son gü-
nüne kadar bulundukları yerde bırakmıştı. Özellikle anası ve ni-
nesi Mevlüde kadından intikal eden bazı ziynet eşyalarını almak 
istiyordu. Zaten anası zaman zaman demez miydi  “Bunları se-
nin için saklıyorum kızım!” diye. O bakımdan götürmekte bir sa-
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kınca görmüyordu. O gece bohçasına koyduğu şeyler, iç çamaşı-
rı ve elbiseleri ile işte bu ziynet eşyasından ibaretti. Fahrettin’in 
tembihi üzerine nüfus cüzdanını da  yanına almayı unutmamıştı.

Gece yarısına doğru kamyondan inerek, akrabalarının köyüne 
ulaşmışlardı. Artık bütün tehlikeleri geride bıraktıkları için derin 
bir nefes almışlardı. Halit Ağa burasını ne bilir ne de ulaşabilir-
di. Ertesi günü, akrabaları köyün imamını çağırarak, onların dini 
nikâhlarını kıydırmışlardı. Bir kaç gün sonra da Akdağmadeni’ne 
inmiş, resmi nikah muamelelerini başlatmışlar ve on beş, yir-
mi  gün sonra o işlemleri de tamamlamışlardı. Böylece Zeynep’le 
Fahrettin resmen karı-koca olmuşlar, artık önlerinde hiç bir en-
gel kalmamıştı. Arada bir Sorgun’dan haberler alıyorlardı. Bir 
keresinde de küçük kardeşi Hasan, onları ziyaret etmiş ve çok 
ayrıntılı bilgiler ulaştırmıştı. Ortalık biraz yatıştıktan sonra artık 
Sorgun’a dönmek istiyorlardı. Bu süreç tam üç ay kadar devam 
etmişti. Sorgun’a döndüklerinde, kendi evlerinden uzak bir ma-
hallede ev kiralayarak orada oturmaya başlamışlardı. Fahrettin, 
ortalıkta fazlaca gözükmeden, eski çalıştığı demirci dükkânına 
gidip geliyor, Zeynep ise hemen hemen hiç dışarı çıkmıyordu. 
Zeynep üç aylık hamile idi ve yaklaşık altı ay sonra ilk çocukları 
Meliha dünyaya gelecekti. Zeynep’in ailesiyle barışması ise tam 
on yıl sonra mümkün olabilmişti.

Halit emmim, kızının kaçışını bir türlü içine sindirememişti. 
Eski haline göre daha bir gergin, daha bir asabileşmişti. Kimse 
yanına yaklaşamıyor, hiç kimse o konuda bir şey söyleyemiyor-
du. Boşadığı karısı Kadriye, geçici bir süre Küçükköhne’ye kar-
deşlerinin yanına gitmişti. Arada bir kız kardeşi Nadide, Halit’in 
yanına uğruyor; evin ufak tefek işlerini görüyordu. Oğlu Salim, 
bir yıl önce Yozgatlı eşinden boşandığı için, evin işlerini görecek 
pek kimse kalmamıştı yanlarında. İkinci kızları Elif daha çok kü-
çüktü. Halit emmimin düştüğü bu duruma anamın içten içe se-
vindiğini hissediyordum. Zaman zaman “Daha beter olsun, bi-
ze az çektirmedi!” dediğine şahit oluyordum. Babamın bu konu-
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da ne düşündüğünü pek kestiremiyordum. Ne olumlu, ne de o-
lumsuz hiç bir tepki verdiğini hatırlamıyorum. Bir süre sonra 
emmim, karısının köyüne haber göndererek onu geri getirmele-
rini istemişti. 
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İlkokul Bitiyor, Ortaokula Başlıyorum

HAZİRANDA bitirme sınavlarına girmiş, ilkokuldan me-
zun olmuştum. Her yaz tatilinde kuzuları ve hindi palazlarını 
güttüğüm için bu tatilde de aynı göreve devam edecektim. Bi-
zim mahalledeki harman yerleri ve Karavağal’ın çatağın etekle-
ri hayvanlarımı en çok otlattığım yerler arasındaydı. Bazen Ko-
calar Deresi’nden Üçtepeler’in eteklerine, bazen mezarlığın ü-
zerindeki düzlüklerden Durağın bağlara, bazen da mahallemi-
zin doğu kesiminde Maşatlar ve Hamam’ın tepesi ile Kazanpı-
nar mevkiine kadar uzandığımız olurdu. Bu saydığım alanlar; o 
yıllarda tamamen boş, tarla ve mer’a şeklindeki alanlardı. Şimdi 
bu alanların tümünün binalarla dolduğunu görünce, altmış yıl-
da Sorgun’un ne denli büyümüş olduğuna bakıp hayretler için-
de kalıyorum...

Bir gün ben kuzularımı otlatırken; sınıfımızdan benimle bir-
likte mezun olan, sağlık memurunun oğlu Yılmaz Şenses bisik-
letiyle bizim harman yerine çıkagelmişti. İlkokulu bitirdiği için 
babası ona ödül olarak bir bisiklet almıştı. Yılmaz’a o gün nasıl 
imrenmiş, nasıl gıpta etmiştim anlatamam. O yıllarda, bizim i-
çin bir bisiklete sahip olmak hayal bile değildi. Ben o an kuzu-
ları falan unutmuş, Yılmaz’ın bisikletine odaklanmıştım. Gönlü 
gani arkadaşım, bir süre bana da bisiklet sürmeyi öğretmeye ça-
lışmış; o gün benim için unutulmaz bir gün olmuştu. Yılmaz’ın 
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desteği ile bir kaç dakika bisikletin üzerinde durabilmeye başla-
mış, bir kaç kere de yere düşmüştüm. Tabii her düşüşte bisiklet 
yere çakılıyor, eminim Yılmaz’ın da içi eriyordu. Sonunda “Bu 
günlük yeter artık Rauf, bak bisikletimin boyaları sıyrılıyor, son-
ra babam bana kızar” diyerek benim sınırsız hevesimi frenleme-
ye çalışmıştı. Sonra tozlanan bisikleti Çatağın eteğindeki su kay-
nağında bir güzel silip temizlemiştik. O gün benim için bisiklet-
le ilk tanışma günüm olmuştu. Sonraları imkân buldukça, paralı 
bisiklete binme serüvenimiz başlamıştı. Dakikası bir kuruşa bi-
siklete bindirirlerdi. Elime on kuruş dahi geçse, gider on daki-
ka bisiklete binerdim. Babam beni hep çalıştırırdı “Bisiklet ala-
cağım” diye. Özellikle ortaokulun yazlarında, hayvanlara kışlık 
yem olsun diye nadasa bırakılan tarlalarda, kangal dikeni kesme-
ye giderdik. Her yaz, “Bir dahaki sene alacağım oğlum” der ve o 
bir dahaki sene hiç gelmezdi. Anlayacağınız, hiç bir zaman bi-
sikletim olmamıştı. Şimdi düşününce babama da çok hak veri-
yorum. Geçimimizi güç bela sağlayabiliyorduk, nerde kaldı bana 
bisiklet alınacağı... Demek ki moralimi bozmamak ve beni daha 
bir gayretle çalıştırmak için; yalan da olsa, “Mutlaka alacağım” 
diye beni oyalarmış. Belki gerçekten almak istiyordu ama imkânı 
yoksa ne yapabilirdi ki...

İlkokulu bitirdiğim yıl, sürekli namaz kılmama karşın yaşım 
daha küçük diye oruç tutturmuyorlardı. Ramazan bu sene, hazi-
ran-temmuz aylarının en uzun ve sıcak günlerine denk gelmiş-
ti. Arada bir niyet eder, ben de tek tük oruç tutardım. Yine o-
ruçlu olduğum bir gün, bizim koyunlardan birinin kayıp oldu-
ğu ortaya çıkmış; onu bulmam için anam beni görevlendirmiş-
ti. Sorgun’da ne kadar koyun sürüsü varsa, ikindiüstü otlatmaya 
çıkarılırken hepsini tek tek arıyordum. Sorgun’un batı kesimi e-
kinlik, doğu kesimi herklik (nadasa bırakılma) olduğu için sürü-
ler ekili olmayan tarafa otlatılmaya götürülüyordu. Yani Hanba-
şı Mahallesi’nden Çekerek Yolu yönüne doğru gidiyordu. Daha 
o zaman TMO’nün siloları yoktu. Sanırım o yıllarda, Sorgun’dan 
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en az sekiz on sürü koyun çıkıyordu. Ben bütün sürüleri çoba-
nından izin alarak kontrol ediyor, koyunumuzu arıyordum. Her 
sürüye bakmak en az yarım saatimi alıyordu. Koyunların yürür-
ken tarlalardan çıkardığı toz ve ikindi güneşinin yakıcılığı beni 
bir hayli terletmiş ve müthiş susamaya başlamıştım. Oruçlu ol-
duğumdan o en uzun günlerin sıcağında dilim damağım kuru-
muş, ama ben orucumu bozmamak için inat etmiştim. Bir ara o 
denli bitkinleşmiştim ki; gözümün önü kararmış, toprağın üzeri-
ne yığılıvermiştim. Orada bir süre sırtüstü yattıktan sonra, biraz 
dinçleşmiş olarak evin yolunu tutmuştum. Sürüler benden hay-
li uzaklaşmış, ama aradığım koyunumuzu bulamamıştım. Ana-
mın bana kızacağından korkuyordum. Güneş iyice alçalmış, ifta-
ra az bir zaman kalmıştı. Eve geldiğimde, “Ana çok susadım, a-
ma koyunu bulamadım” diyebilmiştim bitkin bir şekilde. Anam 
“Hâlâ oruçlu musun?” diye sorduğunda, “evet” anlamında başı-
mı sallamış ve anamın müthiş bir acıma duygusuyla karşılaşmış-
tım. “Vah yavrum vah! Niye bozmadın orucunu?” diye beni ok-
şayıp bağrına basmıştı. O zaman bütün bitkinlik ve yorgunluğu-
mu unutmuştum...

Sorgun’da perşembe günleri pazar kurulur ve Sorgun paza-
rı çok canlı, çok kalabalık olurdu. Bu yörenin en meşhur paza-
rı sayılırdı. Zira o yıllarda Sorgun’un yaklaşık 120 kadar köyü 
vardı ve bütün köylüler bu pazardan alışveriş yaparlardı. Belki 
komşu kazalardan bile Sorgun pazarına gelenler olurdu. Hele 
Kayseri’nin Erkilet beldesinden gelen pazarcıları hiç unutamam. 
O pazarcılar, Kayseri bez fabrikasının ürettiği her türlü kuma-
şı eşeklerine yükler, tüm çevre pazarları dolaşırlarmış. Eşekleri-
ni otlatmak görevi de bizim yaşımızdaki çocuklarının sorumlu-
luğuna düşerdi. Mahallenin harman yerleri ve kırları, perşembe 
günleri Erkiletli çocuklar ve onların eşekleriyle dolardı. Biz de 
aynı yerlerde kuzu ve hindi otlattığımız için o çocuklarla her haf-
ta karşılaşır, arkadaşlık ederdik. O yıllarda, önemli bir taşıma a-
racı olarak hâlâ eşekler kullanılırdı.
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Yine böyle bir perşembe günü, akrabamız Şaynez (Şahnaz) e-
memin oğlu Ali abi; zahire (arpa-buğday) alım satım işleriyle uğ-
raşırken babamla karşılaşmış ve ona 50 lira vererek “Dayı şunu 
bir bozdur da bana getir” diye ricada bulunmuş. Babam parayı a-
lınca, elinde tuttuğu sigara paketinin arasına sıkıştırmış elli lira-
yı. Pazarın içinden bir süre ilerleyip parayı bozduracağı dükkâna 
girdiğinde, paranın yerinde yeller esiyormuş. Hayli üzülmüş, ge-
ri dönüp geçtiği yerlere bakmış ama çarşı o kadar kalabalıkmış 
ki, ne mümkün bulması. Ali abinin yanına varıp “Yeğenim para-
yı düşürmüşüm, çok üzüldüm. Ama öderim borcumu, merak et-
me” demiş. Ali abi, o yıllarda otuzlu yaşlarda genç adam, ne de-
sin, “Dayı çocuk gibisin vallahi, hiç para paketin arasına sıkıştırı-
lır mı?” diye öfkeli bir şekilde babama çıkışmış. Bir kilo etin 2,5 
lira olduğu o yıllarda, 50 lira oldukça önemli bir para idi. Baba-
mın para kaybettiğini duyan anam günlerce üzülmüş ve söylen-
mişti. ”Bu herifin elinden bıktım anam! Çoluğun çocuğun rızkı-
nı düşünmediği gibi, sen tut bir de elin parasını kaybet. Hiç mi 
aklın yok savak herif? Hiç para, kâğıdın arasına sıkıştırılır mı? 
Niye cebine koymuyorsun? Niye muhkem bir yere saklamıyor-
sun? Allah el âleme akıl dağıtırken, sen nerdeydin? Bu herif be-
ni öldürecek komşular, ben ne edeyim bu herifin elinden, ben 
nerelere gideyim?” diye hem ağlamış, hem dertlenmişti. Baba-
mın para kaybettiği kısa sürede emmimin karısı Kadriye’nin ku-
lağına ulaşmış, sanki o kaybolan parayı Halit emmim bulmuş gi-
bi çocuklarına yeni elbise ve ayakkabılar alıp anama nisbet yap-
maya başlamıştı. Binde bir dahi bu ihtimalin olamayacağını dü-
şünemeyen anam Kadriye’nin  bu blöfünü yutmuş, daha da fazla 
üzülüp ağlamaya başlamıştı. “Sen parayı kaybet, düşman bulsun 
ve bayram etsin!” diyerek gözyaşları dökmüştü. Ertesi perşembe 
babam, bir kuzulu koyun satarak Ali abinin 50 lirasını ödemiş ve 
böylece o konu kapanmıştı.

Demokrat Parti bir yıldan beri iktidardaydı. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra tüm dünyada yeni oluşumlar, yeni paktlar ku-
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rulmaya başlanmıştı. Komünist Rusya, Doğu Blok’unun lideriy-
di. ABD ise Rus yayılmacılığına karşı batıda NATO ittifakını o-
luşturmuştu. 1950’lere doğru yoğunlaşan bu bloklaşma pek çok 
ülkede korku ve endişe yaratmıştı. Türkiye de bu endişeyi taşı-
yan devletlerden biri idi. Kuzey komşusundan sürekli korkuyor, 
kendine yeni müttefikler arıyordu. İkinci Dünya Savaşı’nda ta-
rafsız kalmıştı ama artık öyle bir şans gözükmüyordu. Yakın bir 
geçmişte Rusya Türkiye’ye bir nota vererek Kars, Ardahan ve 
Artvin üzerinde, hak iddia etmişti. Büyük acılar yaşanarak kaza-
nılan İstiklal Harbi’nden sonra çizilen ülke hudutları asla pazar-
lık konusu olamazdı. Türk halkı bir karış toprağını bile kimseye 
veremezdi. Toplum bu konuda çok duyarlıydı.

Bölgemizde böyle huzursuzluklar yaşanırken Uzakdoğu’da 
Kore savaşı başlamıştı. Güney ve Kuzey Kore olarak ikiye bölü-
nen ülkede kıyasıya bir mücadele vardı. Komünist rejim altında-
ki Kuzey Kore’yi Sovyet Rusya ve Çin destekliyor ve bu rejimin 
yayılmasını istiyordu. Buna karşılık Birleşmiş Milletler’in des-
teğini arkasına alan ABD, Güney Kore’nin yanında yer alıyordu. 
Sonunda silahlı çatışma kaçınılmaz olmuş ve Kore savaşı baş-
lamıştı. ABD ve Batı dünyası, kendine yeni bir müttefik arayan 
Türkiye’ye tam da bu aşamada yeşil ışık yakacak; eğer Türkiye 
Kore’ye asker gönderirse NATO’ya kabul edilecekti. Yeni hükü-
met tereddütsüz bu teklifi onaylayacak ve Tuğgeneral Tahsin Ya-
zıcı komutasında, 4.500 askerden oluşan bir tugayımızı 1950 yı-
lının sonbaharında Kore’ye gönderecekti. Kunuri savaşlarında, 
Türk askerinin gösterdiği üstün başarı ve kahramanlık; Batı dün-
yasında büyük yankı bulacak ve ancak bundan sonra Türkiye, 
NATO’ya girebilecekti.

Sorgun’un içinden de bir askerin Kore’ye gönderildiğini duy-
muştuk. Bu asker, Meleğin Haydar’ın oğlu Hacı Yusuf idi. Hacı 
Yusuf abinin Kore’ye gidişi, o günlerin ancak 2500-3000 nüfus-
lu Sorgun’unda büyük yankı yapmıştı.  Çiftçi olan babası Haydar 
emmi, herkesten ilgi ve itibar görüyordu. Bir kaç ay sonra Hacı 
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Yusuf’un Kore’de şehit olduğu haberi ulaşmıştı Sorgun’a. Bütün 
Sorgun bu acıyı taa yüreğinde hissetmiş, Meleğin Haydar’ın evi, 
taziyeye gelenlerle dolup taşmıştı. Kederli şehit ailesi üzüntüle-
rini yüreklerine gömüp günlerini geçirirken askerlik şubesinden 
bir haber daha ulaşmıştı şehidin babasına. Meğer oğulları esir a-
lındığı için kayıplar listesine girmiş ve şehit olmuştur gerekçe-
siyle künyesi gönderilmişmiş. Oysa oğulları yakın bir gelecekte 
gemi ile vatana ulaşacak ve görevini şerefle tamamlayıp terhis e-
dilecekmiş. Kasabaya bomba gibi düşen bu yeni haberle Sorgun 
halkı, yeniden büyük bir heyecan dalgası yaşamıştı. Asker baba-
sı Haydar Ağa, bütün milletin önünde, “Oğlum eğer sağ salim şu 
avludan içeri girerse, öküzümün tekini kurban keseceğim!” diye 
adakta bulunmuştu. Fakir bir çiftçi evladı için ancak bu denli bir 
özveride bulunabilirdi. Gerçekten de Hacı Yusuf abi bir ay kadar 
sonra Sorgun’a ulaşmış, tüm Sorgun halkı onu karşılayıp evleri-
ne kadar götürmüş ve Haydar Ağa, oğlunun ayaklarının önünde 
öküzünün tekini kurban etmişti. O görkemli karşılama ve kur-
ban kesme olayını biz çocuklar da izlemiştik. Bütün yakınları ve 
arkadaşları Hacı Yusuf abinin boynuna sarılıyor ve sevinç göz-
yaşları döküyorlardı. O gün gördüğüm coşku ve heyecanı hiç bir 
zaman unutamam.

O yaz bizim mahalleye yeni bir komşu gelmişti. Asım emmim, 
değirmen arkının hemen altındaki tarlasından bir dönüm kadar 
arsayı aslı Halilfakılı köyünden olan demirci Sadel Usta’ya sat-
mıştı. Bu satılan arsa tam bizim evin kuzey cepheden karşısına 
düşüyordu. Arada değirmen arkı ve bizim çukur bahçe vardı. Sa-
del Usta, o yıllarda kırk yaş civarında, çok çalışkan, çok gayret-
li birisi idi. Demircilik sanatını Alaca’da öğrenmiş, bir süre o il-
çede yaşamış ve orada kendisinden yaşlı bir kadınla evlenmiş. 
Sonra eşinden ve Alaca’daki işinden ayrılarak Darıcı köyüne ge-
lip dükkân açmış. Bu köyde çalışırken, şimdiki karısı Yeter ablayı 
kaçırmış ve onunla evlenmiş. Sorgun’a göçüp bize komşu geldik-
lerinde; 6 yaşlarında Ahmet adlı bir oğulları, 3 yaşlarında Gülha-
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nım adlı bir kızları vardı. Biz onları çok sevmiş, sanki bir akra-
ba gibi sahiplenmiştik. Zira, bizim eve en yakın ev onlarınki ol-
muştu. Sadel Usta’nın Asiye adlı yaşlıca bir de anası vardı. Asi-
ye nine, Sadel Usta’yı yetimlikten büyüttüğünü söylerdi. Sadel 
Usta’nın Alacalı eşinden Nutuş adlı yetişkin bir kızı vardı. Za-
man zaman babasıgilde kalır, ama çoğu kez Alaca’da annesinin 
yanında bulunurdu. Nutuş abla ile bacım iyi arkadaş olmuşlar-
dı. Nutuş abla çok güzel ve kibar bir genç kızdı. Darıcı köyün-
den sözlüsü bulunan, Pazarören Köy Enstitüsü’nü yeni bitirmiş 
genç öğretmen o sene aniden öldüğünden kızcağızı avunması i-
çin Sorgun’a getirmişlerdi. Bacımla sık sık dertleşirdi.  İki sene 
kadar sonra Nutuş abla, ailesi Sorgun’a göç eden Deli İbrahim’in 
oğlu Mehmet Ali adlı başka bir öğretmenle evlenecekti.

Sadel Usta’nın karısı Yeter abla, otuzlu yaşlarında olması-
na karşın çok şişmandı. Mahallede lakabı “Götü büyük” olarak 
tescillenmişti. Yeter abla, çok iri gözleri olan, güzel bir kadın-
dı. Onu istemediği birisi ile nişanlamışlar, ama o Sadel Usta-
ya kaçmıştı. Sorgun’a göçtükten sonra ikişer yaş ara ile beş ço-
cuk daha doğurmuştu. İlki kızdı ve bacımın önerisiyle adını Ze-
lihe koymuşlardı. Bu bebek çok yaşamadan ölmüştü. Sonra sıra-
sıyla Misket, Âdem, Asım ve Asiye dünyaya gelmişti. Yeter abla-
nın çocukları çok güzel oluyorlardı. Zira Sadel Usta da yeşil göz-
lü, yakışıklı bir adamdı. Zamanla Sadel Usta ve Yeter ablanın ço-
cuklarından adı Gülhanım olan ilk kızları Yusuf abimle evlene-
rek yengem olacaktı. Gülhanım benden en az sekiz yaş kadar kü-
çüktü. Abimle on bir yaş vardı aralarında. Diyebilirim ki, o yıl-
larda Sorgun’un en güzel kızıydı Gülhanım. Yusuf abim, “Ondan 
başkasını almam” diye adeta terör estirmişti evimizde. Ben o za-
man üniversitede okuyordum. Komşumuzun kızı Gülhanım yen-
gem, bu gün bile bana karşı hep ağabey sevgi ve saygısını taşı-
mış, elli yılı aşkın bir süreden beri beni ve eşimi hep el üstünde 
tutmuştur. Ben de kendisini yengem değil de sanki öz kız karde-
şim gibi sever ve yakın bulurum.
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Altmış yıl öncesinin Sorgun’unu şöyle bir gözümün önüne ge-
tiriyorum da, bu nasıl bir gelişme ve büyüme, inanılacak gibi de-
ğil diyorum. O yıllarda en çok üç bin olan nüfusu, 20 kat arta-
rak altmış binlere ulaşmış durumda. Kim kimin nesi, herkes bir-
birini tanırdı o zaman. Memurların dışında, hiç bir şekilde kim-
se bir yerlere gitmez; herkes kendi köyü ya da beldesinde oturur-
du. Ülkede iç göç, yani köylerden kasaba ve şehirlere doğru akım 
1950’li yıllarda başlamıştı. Bu günlerde hâlâ hızını artırarak de-
vam etmektedir. Sanayileşme ve onun getirdiği istihdam olanak-
ları, özellikle büyük kentlerde daha bir aşırı yığılmalara yol aç-
maktadır. Bunun çok küçük bir örneği Sorgun’da da yaşanmak-
tadır. 1960’lı yılların ortalarında işletmeye açılan linyit kömür o-
cakları ve onun yarattığı taşımacılık sektörü komşu ilçeler ara-
sında Sorgun’u ön plana çıkarmıştır. Ayrıca Ankara’yı Sivas’a ve 
Kayseri’yi Samsun’a bağlayan kara yollarının buradan geçmesi 
ve yine Yozgat Şeker Fabrikası’nın Sorgun’a yapılması onun ge-
lişmesinde büyük rol oynamıştır. Vaktiyle bahçe ve tarla olan e-
kili alanlar arsaya dönüşmüş ve üzerlerine modern binalar ve a-
partmanlar yapılmıştır. İtiraf edeyim ki, ben şimdiki Sorgun’u ta-
nımakta bir hayli güçlük çekiyorum.

Şimdi de anımsayabildiğim kadarıyla, altmış yıl önceki 
Sorgun’u anlatmaya çalışacağım. Önce, o yıllarda ‘Yukarı Evler’ 
denilen bizim mahalleden başlayalım. İlk kez oraya, bizim evin 
yapıldığı mahallemizden...  Sonraki yıllarda, Çay Mahallesi’nden 
ayrılarak adı Karşıyaka olan mahallemizden…  1930 yılının başı-
na kadar Eğriöz Çayı’nın güney yakasında hiç ev yokmuş. Daha 
önce sözünü ettiğim gibi, ilk oğlunun çaya düşüp boğulmasın-
dan sonra babam bizim evi bu mahalleye yapıyor. Benim ilkokulu 
bitirdiğim 1951 yılında, mahallemizde yaklaşık yirmi hane bulu-
nuyordu. Bunlardan dördü değirmen arkının hemen altında, ge-
risi arkın üstündeydi. En doğuda; Maşatlara (Ermeni mezarlığı) 
varmadan bağ bekçisi Hırlak Arif ’in evi, onun hemen aşağısında 
muhacir Pastacı Rıfkı Usta’nın ve Marangoz Yakup Usta’nın ev-
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leri vardı. Onların batısında yine muhacir Terzi Mehmet Usta ve 
onun yetişkin çocukları Salih, Yahya ve Eyüp Usta’ların evleri i-
le “Körkürt” lakaplı çoban Hasan Ağa’nın veremden ocağı sön-
müş bir aileden satın aldığı evi, değirmen arkına doğru inen e-
ğimli arazi üzerinde bulunuyordu. Batıya doğru biraz daha düz-
leşmiş alanda, Tuzlacık köyünden göçmüş kuyumcu Tatar İbra-
him Usta’nın evi ve ona yakın yerde de Yunus Ağa’nın evi vardı. 
Biraz daha batıya gelince; geniş bahçeler içerisinde Halit emmi-
min evi, ahırı ve tandırlığı bulunurdu. Emmimin yukarı bahçesi-
nin doğu kesiminde, kocası ve kızı öldüğü için hayatta tek başı-
na kalan ve sonra üç çocuklu Ali adlı bir kişiyle evlenen Satı ka-
dının evi vardı. Bu Satı kadının üvey kızlarından küçüğü -adı Fer-
muş olanı- ilerde Nurettin emmimin oğlu Osman’la evlenecek-
ti. Halit emmimin evi ve bahçesinin hemen batı sınırında; bizim 
ahır ve samanlık, geniş avlumuz, yukarı bahçemiz ve çatısı kire-
mitli evimiz yer alıyordu. Mahallemizin çatısı kiremit olan ikinci 
evi de en doğu uçtaki muhacir Yakup Ustanın eviydi. Bizim ev-
den sonra Nurettin emmimin evi, onun yukarısında Güneyli’nin 
bahçesi ve evi; en batıda da Abdullah emmimin dünürü, iki eşli 
Hoca’nın evi bulunurdu. Bütün bu evler değirmen arkının güne-
yinde, yani üst kesiminde konuşlanmışlardı. Arkın hemen altın-
da; doğudan batıya doğru demirci Sadel Usta’nın yeni yaptırdı-
ğı evi, Asım emmimin evi, Ethem ve Hüseyin emmimlerin evleri 
yer alıyordu. Bizim evin arkasında, yani tam batısında; Nurettin 
ve Ethem emmimlere ait iki dönümlük bir harman yeri vardı. Biz 
çocuklar hep bu meydanda oynardık. Yaz gelince de buraya har-
man dökülürdü. Ama asıl harman yeri, bizim mahalle bittikten 
sonra değirmen arkı ile Karavağal’ın Çatak arasında kalan geniş 
düzlük alandı. Bu alan ağustos/eylül aylarında harmancılarla do-
lardı. Orasıyla bizim mahalle arasından Sorgun’un güneyindeki 
köylere ulaşan bir yol geçerdi. Bu yol, aynı zamanda bağlara da 
giderdi. Önce tatlı bir meyille başlayan yol; harman yerleri bitin-
ce oldukça dikleşir, Kocalarderesi’nin doğu kesimindeki tepele-
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re tırmanırdı. Kocalarderesi’nin batı kesimini ise, Karavağal’ın 
Çatak denilen çok daha dik sırtlar oluştururdu. Bu sırtlar batı-
ya doğru yayvanlaşır, Yazlak mevkiinde bulunan mezarlığa kadar 
uzanırdı. Karavağal’ın Çatak’ın sırtlarından Sorgun’u seyretmek 
çok hoşuma giderdi. Mezarlığın altından bizim mahalleye doğru 
ulaşan bir kağnı yolu vardı. Bu yol; kimi yerde değirmen arkını 
takip ederek harman yerinin ortasından doğuya doğru uzanır, bi-
zim yukarı bahçelerin üstünden ve pınarın önünden geçer, hafif 
rampayı tırmanır, muhacir evlerinin güneyinden Maşatlar’ı aşa-
rak yine değirmen arkına ulaşırdı. Bir süre ark boyunca ilerledik-
ten sonra ikiye ayrılır; üstteki kol, Hamamıntepe’yi aşıp hamama 
ve kıyı bağlarına doğru gider, diğeri, ark boyunca ilerleyip bendin 
kenarındaki değirmende son bulurdu. Çok kuzu otlattığım için 
buraları gayet iyi hatırlıyorum. Hamamın tepeyi aşan yol üzerin-
de “Cinli Kayalar” denilen bir bölge vardı. Güya buralarda cin-
ler yaşarmış. O bölgeden geçerken içimizde daima bir korku ta-
şırdık. Maşatlar denilen Ermeni mezarlığında, bir papaza ait ol-
duğu söylenen, kapı büyüklüğünde, yassı ve çok kalın, üzerinde 
kabartma haç olan bir mermer taş vardı. O taşın üzerinde çok o-
turmuş, oynamıştık. Yirmi, yirmi beş yıl sonra o bölgeye Devlet 
hastanesi yapılacak ve her taraf evlerle dolacaktı. Antika mermer 
taşa ne oldu acaba? Hiç bir bilgim yok...

Sorgun düzlüklerine girince yatak eğimi çok azalan Eğriöz Ça-
yı, Sorgun’un çevresinde menderesler yaparak ilerlerdi. Bunlar-
dan ilkinde Yozgatyolu Mahallesi’nin güneybatı kesimi ve orada-
ki bahçeler bulunuyordu. Sonra kuzeydoğuya yönelen çay; tat-
lı bir eğimle doğu yününde akıyor, tam güneye kıvrıldığı köşe-
de Sorgun’u ikiye bölen Delibaş deresini bünyesine katıyordu. 
Çay’ın doğuya doğru yöneldiği noktada, Yazlak mevkii ve bizim 
mahalleyi kasabaya bağlayan beton köprü yer almıştı. Köprüyü 
geçer geçmez V şeklinde ikiye ayrılan yolun batıda kalanı; Yazlak 
mevkii, mezarlık ve Sorgun’un güneybatısındaki köylere gider-
di. Doğuya ayrılan yol ise bizim mahalleye ulaşırdı. Köprüyü ge-
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çer geçmez, hemen bizim yolun üzerinde, akrabalarımızdan Cü-
fer (Cevher) emmimin, Osman Ağa’nın Salih’in (diğer Salih Yü-
cel), Fikri Mat, Hüdai Mat, Memiş’in Bahri, Aniş’in Mahmut ve 
Aniş’in Yusuf’un evleri ile Arpaoğlu’nun Bilal, Celal ve İkbal’in 
evleri vardı. Bir de yolun sağında Çay Mahallesi’nin muhtarı o-
lan Mıstık Kâ’nın evi bulunurdu. Kızı Sevim Dölek, sınıf arka-
daşımdı. Bu oymak ve onların bahçeleri Eğriöz çayının oluştur-
duğu, çayın güneyinde kalan ikinci büklümün içinde yer alırdı. 
Bu evlerden sonra yaklaşık 500-600 metre kadar bir boşluk baş-
lar, sonunda bizim mahalleye ulaşılırdı. Yani bizim yukarı evlere.

Güneye doğru akan Çay, Memiş’in Kırpıkları’nda yeniden gü-
neydoğuya yönelir, bizim yoncalığa iyice yaklaşarak tekrar ku-
zeydoğuya doğru kıvrılır ve burada kocaman bir büklüm daha 
yapardı. Şimdiki Belediye Parkı ve Adliye Sarayının bulunduğu, 
Dutluk mevkii olarak da bilinen bu alan, Çay’ın kuzey kesimi i-
çinde yer alırdı. Kuzeydoğu ve kuzey yönünde akan Çay, Molla 
Pehli’nin Abdullah’ın bahçesinin güney köşesine yakın bir yer-
de tekrar kıvrılarak doğu ve güneydoğuya doğru akardı. Çay’ın 
güney kesiminde kalan bu dördüncü büyük büklüme de “Darı-
yeri” denirdi. Burada sulanabilen çok verimli tarlalar bulunur-
du. Bir ara iyice güney yönüne doğru akan Eğriöz Çayı, Hama-
mın Tepe’nin kuzey batı eteklerinde, değirmen arkına iyice yak-
laşıp sonra yeniden doğuya dönerek, artık fazla büklüm yapma-
dan hamama kadar yoluna devam ederdi. Hamamın Tepe’ye en 
çok yaklaştığı yerde, bir değirmen vardı. Bu değirmenden yakla-
şık 200 metre doğuda, Mükremin köyünün altındaki diğer de-
ğirmene (Sobalı Değirmen) su taşıyacak olan bent tutulurdu. 
Biz kasabanın çocukları ve gençleri bu bentte yüzmeye giderdik. 
Sorgun’a çok yakın bir mesafede, böyle yüzülecek bir suyun ol-
ması, sıcak yaz günlerinde o yıllar için bulunmaz bir nimet sayı-
lırdı. Eminim pek çok Sorgunlu genç yüzmeyi bu bentte öğren-
miştir. Bendin en derin aşağı kısımları, sanırım 2,5-3 metre ka-
dar vardı. Baharda, Eğriöz’ün debisi artınca ya da şiddetli yağ-
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murların getirdiği sellerle bent yıkılır, Çiftçi Koruma Birliği ime-
ce usulü yıkılan bentleri yeniden yaptırırdı. Eğriöz Çayı’nın ke-
narlarında çok fazla söğüt ve kavak ağaçları bulunurdu ve uzak-
tan bakılınca Sorgun’un çevresi yemyeşil görünürdü.

Eğriöz Çayı’nın üzerindeki beton köprüden sonra ikiye ayrı-
lan yolun batı tarafta kalanı Yazlak mevkiine ulaşırdı. Bu bölge-
de de bir kaç ev vardı. Bunlardan ilki, yolun sağında biraz çu-
kur içindeki, maliyede memur olarak çalışan Varlığın Osman’a 
aitti. Burası yeşillikler arasında güzel bir evdi. Değirmen arkını 
geçtikten sonra yol tekrar ikiye ayrılırdı. Sağa gidenin üzerinde-
ki ilk ev, ekin koruculuğu yapan Zırtzırt’ın Osman’ın idi. Sonra, 
Zeynedin köyünden göçmüş Sığırcıların evi; daha sonra da don-
durmacı Abdullah Usta’nın evi vardı. Doğru giden yol ise es-
ki mezarlığın önünden geçerek Küçükköhne, Mehmetbeyli, Şah-
muratlı gibi Sorgun’un güneybatısında bulunan köylere ulaşır-
dı. Bu düz giden yol ile sağa ayrılan yol arasında, Yetimoğlu’nun 
Bekir’in evi bulunurdu. O yıllarda, hatırlayabildiğim kadarıyla, 
Yazlak mevkiinde ancak beş hane yaşamaktaydı. Değirmen arkı-
nı geçtikten sonra mezarlığa doğru düz giden yolun sol tarafın-
daki alan yine harman yeri olarak kullanılırdı. Eniştem, 1958 yı-
lında, ilk evini bu mahalleye yapacaktı. Sonraki yıllarda yapılaş-
ma hızlanacak, burası da ayrı bir mahalle olarak anılacaktı.

Görüldüğü gibi Eğriöz Çayı’nın karşı tarafında, yani güney ya-
kasında, o yıllarda ancak 35 hane bulunmaktaydı. Zamanla Eğri-
öz tam şehrin ortasında kaldı, her yönde alabildiğince yapılaşma 
başladı. O günlerin çekirdek Sorgun’u, asıl Delibaş Deresi’nin i-
ki geçesi ile Eğriöz Çayı’nın kuzey yakasında yer alıyordu. Çay 
Mahallesi, Yozgatyolu Mahallesi ve Hanbaşı Mahallesi olmak ü-
zere üç mahallesi vardı.

Yozgat’tan gelen ana yol (Şose), kasabayı batıdan doğuya doğ-
ru tam ortasından ikiye bölerdi. Hemen hemen cetvelle çizilmiş 
gibi düzgün bir yoldu burası. Delibaş Deresi, kuzey/güney yö-
nünde akar ve mezbahanın (salahhane) önünde Eğriöz Çayı’na 
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karışırdı. Anayolun Delibaş deresini kestiği yerde kalın kalaslar-
dan yapılmış bir ahşap köprü vardı. Hemen bu köprünün doğu 
ucundan başlayan şosenin iki tarafında çarşı uzanırdı. Kasaba-
nın tek camisi (Salih Paşa Camisi), Delibaş Deresi ile köprünün 
kesiştiği noktanın doğusundaki üst köşede bulunurdu. Caminin 
tam karşısında, sağdaki alt köşede de askerlik şubesi olarak kul-
lanılan iki katlı taş bina vardı. Delibaş Deresi üzerindeki bu köp-
rü ve cami hemen hemen Sorgun’un merkezi sayılırdı. İnsanlar 
bu ahşap köprünün korkuluklarına yaslanarak sohbet ederler ve 
geleni geçeni izlerlerdi. Caminin tam batı cephesinde ve minare-
nin dibinde bir çeşmede abdest alırlardı. Çeşmenin suyu, yanın-
dan akan Delibaş Deresi’ne karışırdı. Bu dereden çok şiddetli sel 
geldiği için sonraki yıllarda derenin iki tarafına beton duvarlar ö-
rülmüş (kanal) ve taşkınlar kontrol altına alınmıştı.

Eğriöz Çayı’nın üzerindeki köprüden kuzeye, kasabanın mer-
kezine doğru gidildiğinde; sağ tarafta bu yol ile Delibaş Deresi a-
rasında kalan alanda, sekiz on hanelik küçük bir oymak bulunur-
du. Bu oymağın içinde Kel Mıstık’ın, Fakı’nın Mehmet’in, Kun-
duracı Mehmet Kara’nın, Buzağıcı Kadir’in, Vehbi Efendi’nin, 
Kürt Habib’in, Kel Mahmut’un, Celal emmimin ve Aliciğin 
Faik’in evleri vardı. Vaktiyle, dedemlerin evleri de aynı alanın i-
çinde, tam iki çayın birleştiği noktada imiş. Bu evlerden sonra 
Delibaş’ın köprü’ye kadar uzanan geniş bir meydana varılırdı. 
Pazarın bir kısmı bu meydanda kurulur, bayramlar bu meydan-
da kutlanırdı. Daha sonra buraya Hükümet Konağı yapılacaktı.

Yolun solu ise artık Yozgatyolu Mahallesi sayılıyordu. Burada-
ki ilk ev Kara Hasan’ın evi idi. Biraz ilerleyince sola bir sokak ay-
rılırdı. Sokağın sağında karakol, solunda Yemenlerin Tevfik’in evi 
vardı. Karakolla aynı avlu içinde, daha önce sözünü ettiğim yıktı-
rılan hükümet konağı bulunuyordu. Bu sokak kuzeybatı yönüne 
doğru Yozgat’tan gelen şoseye bağlanırdı. Adını hatırlamadığım 
sokağın üzerinde, başta Yemenlerin evleri olmak üzere Gö Kız’ın 
Bekir’in, Gözübüyükler’in, Sariye’nin, Delibekir’in Alinin, Til-
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ki Ahmet’in Yusuf’un, Mübaşir Salih’in, Topal’ın Mehmet’in ve 
Aksoyların evleri bulunurdu. Aynı sokağın üzerindeki küçük a-
landa iki lüleli, suyu bol akan bir de çeşme vardı. Bu çeşmede 
çok sık buğday yıkandığını hatırlarım. Kahveci Muhacir Ethem’e 
ait, çatısı sac kaplı iki katlı ev de bu çeşmenin doğu tarafındaki 
sokak üzerindeydi. Hatta evin çatısı üzerinde, rüzgârda fırıl fırıl 
dönen kocaman bir pervane vardı. Sanırım, Ethem amcanın ile-
ri görüşlü oğulları Zekeriya ve Muzaffer ağabeyler kurmuşlardı 
bu pervaneyi. Anaları Bebiş eme bize uzaktan akraba olurmuş. 
Bizim evin yolu üzerinde bahçeleri vardı da orada sık sık karşı-
laşırdık Bebiş eme ile. Bu sokak doğuya doğru uzanır, sonra bir 
zikzak yapıp pazar kurulan meydana açılırdı. O sokağın üzerinde 
de pek çok ev bulunurdu. Sildirler’in Pembe’nin evi, Hafızoğlu 
Mehmet ve Beşir’in evleri, Cuppullu’nun Memili’nin evi (eniş-
temlerin), Çerkez Bilal’in evi anımsayabildiklerim arasında idi.

Yozgat’tan gelen ana yolun üzerinde, sağlı sollu evler sıra-
lanmıştı. En batı ucundan başlayarak aklımda kalanları zikret-
meye çalışayım. Sorgun’a girişte sol tarafta, ilk önce Bektaş-
ların benzin istasyonu vardı. Bu, Mobil şirketine ait bir istas-
yondu. Tabelasında kocaman bir kanatlı at görülürdü. 150-200 
metre sonra ilk evler başlardı. Yolun sol kolu üzerindeki ilk ev, 
Delikız’ın Cemal’in evi idi. Sonra Hacı eniştenin ve gece bekçi-
si Topal İbrahim’in evleri gelirdi. Daha sonra Emet’in Hacıali ve 
kardeşi sağır Ahmet’in evleri vardı. Buradan kuzeye ayrılan kü-
çük ara sokak içinde pek çok evden hatırlayabildiklerim: Göbekli 
Osman’ın evi, Arzuhalci Topal Şükrü’nün (Dordilinin Şükrü) evi, 
Körgüççük’ün evi, Cırlacı’nın İbrahimin evi, Turşu’nun Kamil’in 
evi, Topal Mustafa’nın evi, Kezik Dudu’nun evi, Üllüye’nin e-
vi, Hacı Kâ’nın Fahrettin’in evi, İmmihan’ın evi  ve Kör Ömer’in 
Celal’in evi...  Ancak sokağın doğu köşesinde, babası Nüfus me-
muru olan Gökşenlerin oturduğu güzel bir konak yer alırdı. 
Şoseden doğuya doğru ilerledikçe, bir kaç evden sonra Tifin’n 
Ali’nin evi gelirdi. Buradan kuzeye doğru çıkan ikinci bir sokak 
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daha ayrılırdı ve bu sokak ileride, “İğdeler” denen yolla bütünle-
şirdi. İğdelerden Cumafakılı ve Eymir gibi Sorgun’un kuzeyinde-
ki köylere ve Kırgı Bağları’na ulaşılırdı. Onun sağ tarafında De-
libaş Deresi akar ve Delibaş’ın suladığı verimli “Ayrıklı” mevkii 
bulunurdu. Bu ikinci sokağın üzerinde de pek çok ev vardı. Özel-
likle Kiremitçilerin oturduğu çatal kapılı evi iyi tanıyordum. Ay-
rıca Kamil’in İriza’nın, Kaşif Akdoğan’ın, Fırıncı Ahmet’in, Çam 
Ali’nin, Dutçuların Mahmut’un, Solak’ın Faik’in, Hacı Kâ’nın, 
Düvenci İrfani’nin, Gıttan’ın Mehmet’in, Kurban’ın Yakup’un 
ve Gödek Halil’in evleri de burada idi. Sokağın karşı köşesinde; 
Kamil’in Osman’a ait iki katlı konak, Tombuş’un Satılmış’ın evi, 
Davavekili Sadettin Efendi’nin konağı ve Zaim Ağa’nın evleri yo-
lun kuzey kesiminden hatırladığım diğer evlerdi.

Şosenin güney tarafında ise; yine en batıdan başlayarak, 
İbalı’nın İhsan’ın evi, oradaki çeşmeyi yaptıran Hacı Ethem 
Ağa’nın evi, Köyağasıoğullarının evleri, Urguş’un Ahmet’in e-
vi, Dağlı’nın Hasan’ın evi, Demirci Bilal Usta’nın evi, Belediye 
kalfası Hasan Emmi’nin evi vardı. Hüseyin Torun (Alağaz Hüse-
yin), Hacı Mehmet Torun, Apış Torun ve Gardiyan Salih’in evle-
ri de hatırlayabildiklerim arasında idi. Yozgatyolu Mahallesi’nde, 
ara sokaklar içinde daha bilmediğim pek çok ev bulunurdu.

Delibaş’ın Köprü’sü üzerinden doğuya doğru yürüdüğümüz-
de çarşı başlamış oluyordu. Buradaki dükkânların çoğu tek 
katlıydı ve sayılamayacak kadar çok dükkân vardı çarşıda. Bu 
dükkânlardan başka, kapısı çarşıya açılan dört beş tane de han 
vardı çarşı boyunca. Uzak köylerden pazara gelenler bu hanlar-
da konaklarlar, at ve eşeklerini  de hanın ahırlarına bağlarlardı.

Delibaş Deresi’nin doğu tarafı ile çarşıdan geçen ana yolun 
kuzeyinde kalan kesim Hanbaşı Mahallesi’ni oluşturuyordu. Ca-
minin önünden geçip Delibaş Deresi’ne paralel giden sokak üze-
rinde Koca Hüseyin’in evi, Kayım Ağa’nın evi, Kavas Efendi’nin, 
Tomili’nin ve İhsan Selvi’nin evleri vardı. Yine caminin hemen 
doğusunda dar ve büklümlü bir sokak başlar ve kuzeye doğru 
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giderdi. Bu sokak ilerde daha doğudan kuzeye ayrılan diğer bir 
sokakla birleşirdi. İkinci sokakta üzüm pazarı kurulurdu. Özel-
likle Şahmuratlı köylüleri, sonbaharda, kağnının üzerindeki çe-
tenlerle getirdikleri üzümleri kasabalıya burada pazarlarlar-
dı. Her iki sokakta, hatırlayabildiğim kadarıyla, çarşıya en ya-
kın olandan başlamak üzere sırasıyla; Kekilli’nin Hamza’nın e-
vi, Dombak’ın Kazım’ın evi, Arapların Hüseyin’in evi (ememgi-
lin ev), Gıdak’ın evi, Kedi Ahmed’in evi, Halim’in Bekir’in evi, 
Bahattin Efendi’nin evi, Palabıyık Hacı Ahmed’in evi bulunur-
du. İkinci sokakta Gülbenk’in Rifat ve Mehmed’in iki katlı ev-
leri vardı. Ham Mahmut’un Salih ve Kamil’in evleri, karşısında 
Kemal’in Hacı Bekir ve Elvan’ın evleri, Dınılı Mahmut’un evi ile 
Çap Celal’in evleri;  buradan kuzeye çıkıldıkça, Fettahların evleri 
ve Abbasların evleri, daha kuzeye gidilince de Dotni’nin Hacı’nın 
evi, Meliğin Haydar’ın evi, Berber Cemal’in evi gibi pek çok ev 
vardı. Bu iki sokak arasında, giriş kapısı çarşıya açılan Fettahla-
rın Hanı yer almıştı. Nalbant Halil Usta’nın dükkânı hanın giriş 
kapısındaydı. Yine bu arada en az on, on beş kadar dükkân sıra-
lanmıştı. Bunlardan aklımda kalanlar: Cemal Kâ’nın Mustafa’nın 
tuhafiye dükkânı, Hidayet Usta’nın kunduracı dükkânı, Berber 
Seyit’in dükkânı ve Bektaş Efendi’nin mağazası idi. Biraz daha 
doğuya yüründüğünde, bir kaç dükkândan sonra, Ali Çavuş’un 
hanının giriş kapısına ulaşılırdı. Bir iki dükkândan sonra Kör 
Kamil’in lokantasına gelinirdi. Arada bir kaç dükkân, Uğur’un fı-
rını ve yine dizili dükkânlar sokağın başına kadar devam ederdi. 
Bu dükkânlardan biri Ethem’in Muzaffer’in tuhafiye dükkânı, di-
ğer biri Gencağa’nın manifatura dükkânı idi. Tam köşede de To-
pal Kamil’in damadı Halis Ünal’ın tuhafiye dükkânı bulunurdu. 
O dükkânların pek çoğundan alış veriş yaptığımızı hatırlarım. 
Tam Halis Ünal’ın dükkânının yanından, kuzeye doğru dikleme-
sine geniş bir sokak daha ayrılırdı. Bu sokağın içinde bir iki de-
mirci ve kalaycı dükkânı, sol tarafta Haviş’nın iki katlı evi vardı. 
Aynı sırada Terzi Muzaffer’in evi; bunların karşısında, Hürüş’ün 



Rauf  Yücel│293

Kadir’in sonradan yazlık sinema olan hanı ve sekiz on odalı i-
ki katlı oteli bulunurdu. Sokaktan kuzeye doğru devam edilince; 
solda Kel Apış’ın evi, büyük çatal kapılı Miktatların evi, Berber 
Ali’nin evi; sağ tarafta ise Hava Pınarı ve karşısında bankacı Seyit 
abinin ve öğretmen Halis Altan’ın evleri yer alırdı. Bu sokak bi-
raz ilerde kuzeydoğuya yönelir ve muhacir evlerine kadar ulaşır-
dı. Sokağın son kesiminin sağ tarafı, Değirmen Tepesi’ni oluştu-
rurdu. Burada da pek çok ev vardı: Aşağıdan yukarıya doğru Ku-
rukulağın Osman’ın evi, Bektaşların büyük avlulu ve çatal kapı-
lı evleri, Estili’nin Mehmet’in evi, Durak’ın Veyis ve Rıza’nın ev-
leri, Belediye Reisi Mehmet Akyol’un evi, Cennet’in Celal’in e-
vi ve solda bir çeşme...  Bu evler bize çok uzak olduğu için, onla-
rı tüm ayrıntılarıyla hatırlamıyorum. Kasabanın kuzeyinden ge-
çen Sivas karayolu henüz yapılmadığından o sokak muhacir ev-
lerinde son bulurdu. 

Bütün kasabalı çocukların tanıdığı ve korktuğu, muhacir ev-
lerinde oturan “Salli” adında bir dilenci vardı. Salli, o yıllarda o-
tuz beş-kırk’lı yaşlarda; mavi gözlü, sarışın, konuştuğu pek an-
laşılmayan, muhtemelen zihinsel bir hastalığı olan ve biraz da 
dengesiz yürüyen zavallı bir dilenci idi. Sanırım, bütün kasaba-
da kapı kapı dolaşıp dilendiği için bizim yukarı evlere ancak üç 
dört haftada bir uğrayabiliyordu. Geldiğini, “Abba, mamma!” di-
ye bağırışından anlar ve ona gözükmemek için mutlaka bir yer-
lere saklanırdık. Boynunda bir torba asılıydı, topladığı sadakala-
rı bu torbaya doldururdu. Kadınlar, ağlayan çocuklarını sustur-
mak için “Seni Salli’ye veririm ha!” diye korkuturlardı. Sanki Sal-
li, bizi torbasına koyup götürecek sanırdık. Salli’den niye bu ka-
dar korkardık, hâlâ anlamış değilim...

Bu sokaktan tekrar çarşıya indiğimizde; önünde selvi kavak-
ları olan, iki katlı, uzunlamasına binalar vardı. Bu binaların alt-
larında dükkânlar vardı ama kimlere ait olduğunu bilmiyordum. 
Ancak binaların arkası hapishane olarak kullanılırmış. Giriş ka-
pısında her zaman bir jandarma beklerdi. Buradan biraz daha do-
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ğuya yürüdüğümüzde, bir kahvehane ve bir kaç dükkân ile çarşı-
nın bir yarısı bitmiş olurdu. Sonra, dar bir sokaktan girilen geniş 
bahçeli evlere ulaşılırdı. Yusuf abimin Ermeni ustalarının evleri 
de bu sokağın içinde idi.

Şose üzerinde bulunan bir kaç evden sonra artık mektebe ka-
dar yolun kuzey kesiminde ev yoktu. Burada bulunan son ev 
Tatar’ın Süleyman’ın evi idi. Oğlu Ekmel okuldan arkadaşımızdı. 
Sanırım o yıllardaydı; saatçi Nedim, bu evin doğusundaki geniş 
bahçeye mazotla çalışan ilk değirmeni kurmuştu. Halk buna ‘a-
teş değirmeni’ derdi. Bu değirmenin yanından, yukarıdaki su de-
ğirmeninin tahliye suyu akar, şosenin güney tarafına geçer, ora-
dan da Molla Pehli’nin Abdullah’ın bahçesini dolanarak Eğriöz’e 
karışırdı. Kadir Çetin ve Bektaşlar, daha sonra bu bölgeye ev ya-
pacaklardı. Yani yolun kuzeyindeki son evden okula kadar olan 
yaklaşık 300 metrelik alanda hiç ev yoktu. Ancak okulun hemen 
batısından kuzeye doğru dik bir yol daha çıkardı. Bu yol da ilerde 
muhacir evlerine ve oradan da Kötüköy (Bağlarbaşı), Zeynedin, 
Karabalı ve Gökiniş gibi Sorgun’un kuzeydoğusundaki köylere 
ulaşırdı. Okuldan sonra bu yolun üzerinde, sadece zahire ticareti 
yapan Kadıgüllü Hacı’nın evi vardı. 1951 yılında okulun bahçesi-
nin hemen kuzeyine Sorgun’un ilk elektrik jeneratörü kurulmuş 
ve kasaba akşamdan akşama, jeneratörün çalışmasıyla elektriğe 
kavuşmuştu. Bu jeneratörü, eşi Sorgun’da Ebe Hanım olarak gö-
rev yapan elektrik mühendisi Ömer Bey çalıştırırdı. Sanırım ku-
ruluş ve montaj işlemlerini de o yapmıştı. Böylece kasabamız-
da ilk yazlık sinema da o yıl oynatılmaya başlanmıştı. Daha son-
ra Berber Aram Usta ve Ethem’in Zekeriya Sorgun’un ilk kapa-
lı sinema salonunu yapacaklar ve Sorgun halkı, uzun süre burayı 
hem sinema hem de düğün salonu olarak kullanacaktı.

Yeşilyurt İlkokulu’nun taş duvarla çevrili geniş bir avlusu ve 
okulun arkasında da, en az iki dönümlük bahçesi bulunurdu. 
Bu bahçe okulun hademeleri tarafından ekilir, dikilir ve başöğ-
retmenin yararlanmasına sunulurdu. O yıllarda okul müdürüne 
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“Başöğretmen” denirdi. Yine şose üzerinde, okulun doğusunda 
ve aynı sırada, zemini yerden hayli yüksek, iki taş bina daha var-
dı. Bu binalar, 1930’lu yıllarda Halkevi ve parti binası olarak ya-
pılmıştı. Bunlardan ilkokula yakın olanı şimdi ortaokul olarak, i-
kincisi sağlık dispanseri olarak hizmet vermekteydi. Dispanserin 
doğusunda son bir taş yapı daha vardı. Bu binaya “Selektör” de-
niyordu. Sanırım, tahılları temizlemek için kullanılırmış. Daha 
sonra burası yıktırılarak yerine cezaevi yapılmıştı. Buradan son-
ra şose, bir kilometre kadar cetvelle çizilmiş gibi düzgün şekilde 
ve iki taraflı söğüt ağaçları boyunca uzanır; sonra hafif sağa kıv-
rılarak Bedirbaba’nın önünden geçip hamamın yakınlarına kadar 
ulaşırdı. Bu yol, gençlik yıllarımızda akşamüstleri ve geceleri ge-
zindiğimiz çok güzel bir hıyabandı. Sonra yol, devlete ait büyük 
fidanlığın çevresini dolanarak Mükremin köyünün altındaki bo-
ğaza doğru devam ederdi. Onu zaman zaman Sobalı Değirmen’e 
su taşıyan değirmen arkı takip ederdi. Zaten Sobalı Değirmen de 
bu boğazın içinde yer almıştı.

Eğriöz köprüsünden Delibaş köprüsüne uzanan yolun doğu-
su ve çarşıdan geçen şosenin güney tarafında kalan kesim de Çay 
Mahallesi’ni oluştururdu. Askerlik Şubesi’nin köşesinden güne-
ye inen ilk sokak üzerinde, Çorumlu bakırcıların ve Demirci Sa-
del Usta’nın dükkânları yer alırdı. Onların karşısında ve biraz 
çukurda, ‘Kilise’ denen bir çeşme vardı. Bu sokak biraz sonra gü-
neydoğu ve doğuya doğru kıvrılarak çarşıdan inen ikinci sokakla 
kesişirdi. Burada da Tenekeci Hacı Ahmet Usta ve Demirci Fazlı 
Usta’nın dükkân ve evleri bulunurdu. Sokağın içinde isimlerini 
bilmediğim daha birçok kişinin evi vardı. Çarşıya paralel olarak 
doğuya doğru ilerleyen bu sokak, çarşıdan inen üçüncü sokakta 
son bulurdu. Kasap Kambur Ali’nin evi, Çakırların evi, Demir-
ci Hasan Usta’nın evi, orada hatırladığım diğer evler arasında i-
di. Çarşıdan güneye doğru dik inen ikinci sokağın köşe başında, 
Nazım Bektaş’ın büyük dükkânı yer almıştı. Hemen arkasında 
çok işlek olan Mahir’in kahvesi bulunurdu. Kahvenin tam karşı-
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sında da kimin olduğunu bilmediğim bir han vardı. Kışın kasa-
baya gelen gezginci tiyatro grupları bu handa kalır ve gösterile-
rini Mahir’in kahvesinde yaparlardı. Sokak güneye doğru ilerle-
yip mal pazarı kurulan meydanda sonlanırdı. O sokakla Delibaş 
Deresi arasında kalan kısımda, Efendilerin oymağı ve Tekkeli’nin 
evleri yerleşmişti. Sokağın doğu tarafını, kaymakam evinin ge-
niş bahçesi kaplıyordu. Bu evin girişi, daha doğudaki ara soka-
ğın içinde idi. Aynı sokakta; beyaz sakallı Bekir Hoca’nın evi, 
Ebedi’nin Sülük’ün evi, Kunduracı Hidayet’in evi ve daha güney-
de Uzun Muhittin Efendi’nin iki katlı yüksek konağı vardı. Bu 
yüksek konağın çatısı üzerinde sürekli bir leylek yuvası bulunur-
du ve her bahar buranın müdavimi leylekler gelir, yavrularını bü-
yütür ve ekim ayına kadar kalırlardı. Adı geçen konağın hemen 
batısında ve biraz çukurda, bir çeşme daha akardı. Çeşmenin su-
yu, mezbahanın yanından Eğriöz’e karışırdı. O çeşmenin yakın-
larında bir kaç ev daha vardı. Bunlardan bazıları; Keldırık’ın Ha-
cı Arif ’e, Panavır’ın Hüseyin’e ve Topal Ali’ye aitti. Bunlar Çay 
Mahallesi’nin bu kesiminde bulunan son evlerdi. Sonra, Eğriöz 
Çayı’nın geniş yayı içerisinde bahçe ve tarlalar başlardı.

Çarşıdan güneye doğru dik inen üçüncü sokak, Hanbaşı 
Mahallesi’nde kuzeye doğru dik çıkan geniş sokağın tam karşı-
sında yer alırdı. Bu sokağın içinde sırasıyla Nalbant Hacı Ah-
met Usta’nın dükkânı, Gödek Bilal’in demirci dükkânı, Karabet 
ve Bedrik kardeşlerin kalaycı dükkânı vardı. Bu dükkânların he-
men arkasında ve geniş bir avlu içinde, Hacı Ahmetlerin Nazım 
ve Yusuf’un evleri bulunurdu. Karşılarında da Kadir Efendi’nin 
(Kekeç Kadir) evi ve bizim mahallenin muhacirlerinden terzi E-
yüp ustaların dükkânı vardı. Daha güneye inildikçe, Zileli Rıza 
Efendi’nin çatısı sac kaplı iki katlı konağı ve karşısında nalbant 
Halil Usta’nın geniş avlulu evi gelirdi. Biraz daha ilerleyince, ka-
sap Mihran ustanın evi (Gavur Arif) ve hemen önünde bol su-
lu bir çeşme ile Hamide’nin Hasan’ın evi bulunurdu. Çeşmenin 
tam karşısında, sokağın sol tarafında, topal Kamil Efendi’nin i-
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ki katlı evi vardı. Halis Ünal, bu evin damadı olarak burada otu-
rurdu. Oğulları Ekrem ve Mükerrem benim arkadaşlarımdı. Bu 
evin tam güneyinde Bektaşların Kâzım’ın evi; sonra geniş avlulu 
ve çatal kapılı, Hürüş’ün Kadir’in iki katlı evi bulunuyordu. O-
nun da yanında kahveci Mahir’in evi yer alırdı. Bu evlerin kar-
şısında ve sokağın sağ tarafında, Veli’nin Apış’ın evi, Kekeç’in 
Hasan’ın evi,  Pireli’nin Rıza’nın evi ile Patlağın Mustafa’nın e-
vi vardı. Yonuz’un İbiş ve Yonuz’un Asım’ın evleri gibi, daha pek 
çok evin bulunduğu bu sokak, Tatar Yunus’un evi önünde son 
bulurdu. Etrafı yüksek kerpiç duvarlarla çevrili olan o evin bah-
çesindeki elma, armut ve erikler oradan geçenlerin iştahını ka-
bartırdı. Bazen okula gidip gelirken, Eğriöz’ü geçip kestirme di-
ye bu sokağı kullanırdık. Tatar Yunus’un bahçesi, tam bizim ev-
lerin karşısına düşüyordu. Bizlerin de kimi zaman bu bahçeden 
meyve aşırdığımız olmuştur. Bu ev ve bahçe, Çay Mahallesi’nin 
güneyindeki en uç nokta idi. Şimdi bu alan, tamamen Dutluk 
Parkı’na dönüşmüştür.

Çarşının güney kesimindeki dükkân ve iş yerleri yine batı-
dan doğuya doğru sıralanmıştı. Askerlik şubesinin karşısında-
ki sokağın başında, Fettahların kahvesi, yanında bir kaç dükkân 
ve fırın, Kiremitçilerin Salim’in dükkânı ve sonra Bektaşların 
Nazım ve kardeşlerine ait, içinde her şeyin bulunduğu büyük 
dükkâna ulaşılırdı. Bu dükkânı, otuz yıl sonra, kardeşim Yusuf 
Yücel satın alacaktı. Köşe başından üçüncü sokağa kadar yine 
pek çok dükkân ve iş yeri bulunuyordu. Bunlardan aklımda ka-
lanlar: Kayım Ağa’nın dükkânı, Cennet’in Celal’in, Aksoyların 
ve Mıstık Kâa’nın dükkânlarıdır. Arada bir kaç dükkândan son-
ra üç dört basamakla çıkılan, yüksek ve geniş, Ethem’in kahvesi 
vardı. Yanında Yetimoğlu’nun Mehmet’in berber dükkânı, Mol-
la Pehli’nin Abdullah’ın ve Hürüş’ün Kadir’in dükkânları hatır-
layabildiklerimdendir. Karşı köşede; kapısı 3. Sokağa açılan Ka-
dir Çetin’in (Kekeç Kadir) evinden sonra, Refik Çetin’in (Pinti 
Refik) yol üstündeki küçük oteli ve yeni yaptırılan Belediye bina-
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sı gelirdi. Belediye binasının alt katına Ziraat Bankası yerleşmiş-
ti. O yıllarda, banka müdürü olarak “Yarım Dünya” denilen, ger-
çekten boyu en az 2.20 m. kadar dev gibi bir kişi görev yapıyor-
du. Bu müdürün eşi, ilkokulda öğretmen olan Naciye Hanım’dı. 
Karısıyla yan yana geldiklerinde, kadıncağız adamın koltuğunun 
altında kalırdı. Onların sepetli bir motosikleti vardı. Müdür Bey 
hanımını motorun sepetine bindirir, gezerlerdi. Naciye Hanımın 
yüzü yanık iziyle kaplıydı ve çok gayretli bir öğretmendi.

Belediye binasının doğusunda, eskiden millet bahçesi olarak 
anılan park şimdi pazarcıların sergilerini açtığı bir meydandı. Be-
lediye, bu meydanın tam ortasına, çarşıya diklemesine uzanan 
tek katlı ve çift cepheli dükkânlar yaptırmış ve kasabanın esna-
fına bu dükkânları kiraya vermişti. Bu meydanda bir de halkın 
kullanımı için çeşme yaptırılmıştı. Buradan doğuya doğru gidil-
dikçe, yol üzerinde artık dükkân kalmamış, birçoğunu bilmedi-
ğim pek çok bahçeli ev sıralanmıştı. Bunlardan bir tanesi, sanı-
rım, Maşuk’un evi idi. Diğer biri, sınıf arkadaşım Gürbüz Ateş-
lerin (Tevfik Usta’nın)  idi. Sonra Saatçi Nedim ve babası Faik 
Efendinin evi gelirdi. Faik Efendi’nin karısı Safiye hala bize ak-
raba olduğu için okul musluklarından su akmadığı zaman bir 
koşu onların tulumbalı kuyularına gider, su içerdik. O yıllarda 
Sorgun’un en güzel evi olan ve hep doktorların oturduğu bir ko-
nak vardı. Nedim Ustaların evinden sonraydı. Bu konak iki kat-
lı ve çok gösterişli idi. İlkokula başladığım sene başöğretmen E-
dip Otan bu konakta oturuyordu. Edip Bey, Faik Efendi’nin da-
madı olduğuna göre, sanırım, mülkiyeti onlara aitti. Konağın he-
men doğusunda, kısa bir çıkmaz sokak daha vardı ve burada da 
iki üç ev bulunurdu. Şosenin en doğu ucunda, Molla Pehli’nin 
Abdullah’ın geniş bahçeli evi yer alıyordu. Bu son evle okulun a-
rası yaklaşık 100 metre kadardı. Artık yolun güney tarafında, Eğ-
riöz Çayı’na kadar ev yok, tarlalar vardı. 1951 yılının Sorgun’un-
daki yerleşim böyleydi. Belki adlarını bilmediğim ve sayamadı-
ğım pek çok ev daha bulunmaktaydı. Ben sadece on iki yaşındaki 
bir çocuğun belleğinde kalanlarını buraya aktardım. Eminim ya-
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zamadıklarım, yazdıklarımdan çok daha fazla idi.
Bütün ülkede olduğu gibi 1950’li yıllardan sonra Sorgun’da 

da gözle görülür bir gelişim başlayacak ve 1960’lara gelindiğin-
de nüfus ikiye katlanacak, 1970’lerin başında ise on bini aşacak-
tı. Benim çocukluğumun Sorgun’u, 2011 yılına gelindiğinde he-
men hemen yirmi kat büyümüştü. O günkü Sorgun’u satırlara 
dökmekteki amacım; gelecekte, bu şehrin geçmişini kaleme a-
lacaklara belki bir ipucu, belki bir kaynak oluşturur düşüncesi-
dir. Umarım, aktardığım bu tablo, günün birinde birilerinin işi-
ne yarayacaktır...

Evin en küçüğü olmam nedeniyle, evdeki ayak işlerini görecek 
birisine duyulan ihtiyaçtan dolayı beni yaz tatillerinde sanat öğ-
renmem için bir yere çırak vermemişlerdi. İlkokul bitince, “Bunu 
da ortaokula verelim bari” diye bir eğilim belirmişti ailemizde. 
Ortaokula gidersem, uzun yaz tatillerinde, yine evin ayak işleri-
ne bakacağım düşüncesi yatıyordu bu eğilimin arkasında. Yoksa 
okuyup adam olacağım gibi bir fikir ne anamın, ne de babamın 
aklından geçerdi. Neyse kısmetmiş diyelim... Okullar açıldığın-
da, o sene üçüncü yılına başlayan ortaokula kaydım yapılmış ve 
böylece ortaokullu olmuştum. Ortaokula başladığım gün, yakla-
şık bir yıldan beri aralıksız kıldığım namazı bırakmıştım. İçimde 
sanki bir boşluk doğmuş, ama o ölçüde de ümit ve heyecan verici 
bir duygu yaşamaya başlamıştım ortaokullu olmakla. İlkokuldan 
farklı olarak her derse değişik bir öğretmen giriyordu. Müdürü-
müz Hüseyin Avni Bey, bizleri bir baba şefkati ile kucaklıyordu. 
Yeni okulumu çok sevmiştim. Okulumuzda toplam 35 öğrenci 
ve müdürle birlikte 5 öğretmen vardı. Bizim birinci sınıfta 15, i-
kinci sınıfta 9, üçüncü sınıfta 11 öğrenci eğitim görüyordu. İlk 
kez bir yabancı dil olarak Fransızca öğrenmeye başlamıştık. Ar-
tık kıyafetlerimiz de değişmiş, önlük ve yaka yerine takım elbise 
giyiyor ve kravat takıyorduk. Ayrıca başımıza da sarı şeritli, si-
perlikli, subay şapkalarına benzer lacivert renkli şapka giyiyor-
duk. Bu ayrıcalık ortaokul öğrencilerine farklı bir hava veriyor-
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du. Sokakta görenlerin sanki bize saygı duyduğu hissine kapılı-
yorduk. Zaten okulda da öğretmenlerimiz, bizlere sıkı muaşeret 
kurallarını öğretiyor, topluma örnek olmamız gerektiği telkinin-
de bulunuyorlardı. Artık benim için yeni bir dönem başlıyordu.
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Ortaokul Yıllarım

DAHA önce belirttiğim gibi okulumuz; yerden 2,5-3 metre 
kadar yüksekçe, tek katlı, taş bir bina idi. Sanırım 1930’lu yıllar-
da Halkevi ve Parti binası olarak yaptırılan iki binadan biri idi. 
Güneye bakan ön cepheden yüksek merdivenlerle içeri girilince, 
20-25 metre karelik bir antre, sağ tarafta müdür odası ve onu ta-
kibenden koridorda öğretmenler odası ile tuvaletler bulunurdu. 
Girişin sol yanındaki büyük oda, 3. sınıfların okuduğu derslik i-
di. Koridor, binanın kuzey yarısında bulunan iki dersliğe açılırdı. 
Bu dersliklerden büyük olanı kuzey batı köşede, diğeri tam ku-
zeyde yer alırdı. Binanın kuzeydoğu köşesinde bir oda daha var-
dı ama burası depo olarak kullanılırdı. Bizim 15 mevcutlu birinci 
sınıfımız, kuzeybatıdaki büyük sınıfta ders yapardı. İkinci sınıf-
ların dersliği kuzeydeki küçük odaydı.

Okulumuzun tek hizmetlisi adı Fazlı olan, çakır gözlü, 
Sorgun’un yerlisi bir abi idi. Fazlı abiyi tüm öğrenciler çok se-
verdik. Onun işi sınıfları temizlemek, okulun götür getir işlerini 
yapmak, kışın sobaları yakmak ve öğretmenlerin hizmetinde bu-
lunmak idi. Kış bastırmadan alınan kok kömürü ve meşe odunu-
nu depolamak da onun görevleri arasındaydı. Okulun bir bodru-
mu vardı ve yakacaklar orada depolanırdı. Okul, önünden geçen 
şoseden 10-12 metre kadar daha içerde kurulmuştu. Önde, yan-
larda ve arkada geniş avlusu vardı. Avlunun yol tarafında alçak 
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bir taş duvar ve geniş giriş kapısı okulu yoldan ayırırdı. Avlunun 
kuzeybatı köşesinde öğrenci tuvaletleri bulunurdu.

Okulun mevcudu o kadar azdı ki, hepimiz, avluya giriş kapı-
sı ile merdivenlerin başladığı yere kadar uzanan 7-8 metrelik dar 
bir beton zemin üzerinde toplanır, İstiklal Marşı’nı okurduk. Öğ-
retmenler de merdivenin üzerinde bize karşı dururlardı. En sağ-
da 3. sınıflar, ortada 2. sınıflar, solda da bizim sınıf, boy sırasına 
göre dizilirdik. Bayrak merasimi bitince, önce 3. sınıf olmak üze-
re sırasıyla dersliklerimize girerdik. Bayrak merasimi, her pazar-
tesi sabah ders başlamadan, her cumartesi öğleyin dersler bitti-
ğinde yapılırdı. İstiklal Marşı’na başlamadan önce, genellikle, o-
kul müdürümüz Hüseyin Avni Bey bir konuşma yapar, bizlere u-
yarı ve eleştirilerde bulunurdu. Müdürümüz bu konuşmaların-
da çoğu kez genel muaşeret kurallarından bahseder, okulda ve 
dışarıda nasıl davranmamız gerektiğini açıklar; okula, ailemize 
ve topluma karşı görev ve sorumluluklarımızı dile getirirdi. Hat-
ta zaman zaman öyle ayrıntılı konulara girerdi ki, bu konular a-
rasında tuvaletleri nasıl kullanacağımız bile vardı. Zira o yılla-
rın öğrencileri olarak büyük çoğunluğumuz, Sorgun’un yerlisi ve 
kırsal kökenli olduğumuzdan, tavır ve davranışlarımızda ölçüsüz 
ve muaşeret kurallarından habersiz idik.

Müdürün dışında kadrolu üç öğretmen daha vardı okulumuz-
da. Bunlar karı-koca olan Nebahat Hanım ve Sadrettin Bey ile 
Nuran Yener idiler. Ayrıca Kaymakam Bey dışarıdan Fransızca 
derslerimize, Müdür Beyin kızı olan genç bir hanım da resim 
ve müzik derslerimize girerdi. Nuran Yener şişmanca, esmer, o-
tuz beş-kırk yaşlarında tipik bir Adanalı hanımdı. Ders araların-
da bize Adana, Çukurova ve Toros Dağlarından bahsederdi. Ta-
rih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi ve Türkçe derslerimize girerdi. 
Nebahat Hanım sarışın, mavi gözlü, narin yapılı, gözlüklü, 28-
30 yaşlarında çok hoş bir öğretmendi. Fizik, tabiat bilgisi ve ta-
rım derslerimize girerdi. Sanırım İstanbullu idi. Bize ceza vere-
ceği zaman ojeli uzun tırnaklarını kulağımıza batırırdı. O güne 
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dek kadınların tırnak uzattıklarını hiç bilmezdik. İlk kez Neba-
hat hanımda görmüştük uzun tırnakları. Kocası Sadrettin Bey, 
matematik dersine girerdi. O da otuzlu yaşlarda uzun boylu, ya-
kışıklı bir öğretmendi. Karı koca birbirlerine çok yakışırlardı ve 
ikisi de okulda çok seviliyordu. Kaymakam Bey, haftada üç saat 
olan Fransızca dersimize geliyordu. Sarı kehribar bir tespihi var-
dı ve sınıfta hep şaklatarak bu tespihi çekerdi. Biz onu ilçenin 
en üst mülki amiri değil de bir öğretmen olarak görürdük. Kırk-
lı yaşlarda, orta boylu, fötr şapkalı, hoş bir adamdı. Çarşıda kar-
şılaştığımızda selam verirdik, o da bize şapkasını çıkararak mu-
kabele ederdi. Adını bilmiyordum ama sonraki yıllarda vali oldu-
ğunu duymuştuk.

Bazı dersler ilkokulda öğrendiklerimizin bir devamı gibiydi a-
ma biraz daha ayrıntılıydı. Ancak yabancı dil, fizik, tarım, yurt-
taşlık bilgisi gibi dersleri ilk kez görüyorduk. İlkokuldan farklı o-
larak her derse ayrı öğretmen giriyordu ve bu derslerin ayrı ay-
rı kitapları vardı. Ben en çok tarih ve coğrafya derslerini seviyor-
dum. Belki de Nuran öğretmende bir anne ya da abla sıcaklığı 
bulduğum için ya da öğretmen bizlere daha yakın davrandığı ve 
bizlerden birisiymiş hissini uyandırdığı için onun derslerini da-
ha çok sevmiştim.  Zaten fiziki bakımdan da bizlerin görmeye a-
lışık olduğu Anadolu kadını tipini temsil ediyordu. Oysa Neba-
hat Hanım fizik olarak da, davranış olarak da çok farklıydı. Çok 
narin, çok ince; konuşmaları ve davranışları bizlerin algılayama-
yacağı kadar üst düzeyde ve adeta aristokrat idi. Ona yaklaşmak-
ta çok ürkek ve çekingen davranırdık. Aramızda sanki ulaşılmaz 
bir mesafe varmış gibi hissederdik. Ya da bana öyle gelirdi. Bem-
beyaz teni, sarı bukleli saçları ve gözlüklerinin arkasından da-
ha da iri gözüken mavi gözleriyle bakışlarından çekinir; korkuyla 
karışık bir saygı duyardık. Bazen sınıfta bir öğrencinin yanına gi-
der oturur, onun sorduklarını özenle açıklardı. Tek tük başka so-
ru soran da olurdu ama gidip onların yanına oturmaz, sıralarının 
başında ayakta açıklamada bulunurdu. Yanına gidip oturduğu o 
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öğrencinin adı İsmail Hakkı Amcaoğlu idi. Yeşil gözleri, siyah u-
zun kirpikleri, parlak beyaz yüzü ile çok güzel bir çocuktu. Bir 
memur çocuğu idi fakat babasının kim olduğunu bilmiyordum. 
Bizim gibi Sorgun’un yerli çocuklarına hiç benzemiyordu. O gü-
nün koşullarında, bizlerin çoğu; suratlarımızı güneş yakmış, ka-
ra kuru, kıyafetlerimiz derme çatma ve de oldukça bakımsız ço-
cuklardık. Tabii ki Nebahat Hanım gidip İsmail Hakkı’nın yanın-
da oturacaktı, benim yanımda değil ya...

Bizim ev okula çok uzak olduğu için kış günleri, öğle teneffü-
sünde eve gitmez, çantamda getirdiğim azığımı yerdim. Bu azık 
ya bir peynirli dürüm, ya bir parça çörek ve haşlanmış yumurta 
ya da omaçlı bir dürüm olurdu. Bir gün sınıfta tek başıma getir-
diğim azığımı yerken, kapı açılıp içeri Sadrettin Bey girmiş ve ye-
mem için bana sefer tasının içerisinde, üzerine kuru fasulye kon-
muş bir miktar pirinç pilavı getirmişti. Ben utancımdan kıpkır-
mızı olduğumu ve sanki suçüstü yakalanmış duygusuna kapıldı-
ğımı hatırlıyorum. Bir süre getirileni yiyip yememe konusunda 
tereddüt etmiştim. Bilemiyordum; acaba yemeli miydim, yoksa 
yememeli mi? O çocuk düşüncemle, çok utanmıştım. Acaba ba-
na acımışlarda mı getirmişler diye düşünüyordum. Pilavın üze-
rine kuru fasulye konduğunu ilk kez görüyordum. Acaba artıkla-
rını mı biriktirmişler de bana getirdiler diye olumsuz bir düşün-
ce geçiyordu aklımdan.  O güne dek hiç görmemiştim ki pilavın 
üzerine iki kaşık kuru fasulye döküldüğünü!.. Ben tam bu dü-
şüncelerle zaman geçirirken, Çekerekli bir sınıf arkadaşımız içe-
ri girmişti. Benim tereddütlü halimi görünce, kaşığı eline alarak 
kuru fasulyeli pilavı yemeye başlamış ve bana; “Ne çekiniyorsun 
oğlum, sana ye diye getirmişler, bunda utanacak ne var?” demiş-
ti. O böyle gayet pişkin ve pervasız bir davranış gösterince ye-
meğin geri kalanını da ben yemiş, boş kabı teşekkür ederek tes-
lim etmiştim. Şimdi düşünüyorum da, o yıllarda ne kadar mah-
cup ve çekingen davranıyormuşum! Öğretmenlerim, gayet insa-
ni duygularla tek başına kuru şeyler yiyen bir öğrencilerine, i-



Rauf  Yücel│305

ki lokma sıcak yemek yedirmek istemişlerdi. Bu çok anlaşılır bir 
duygu... Ama çocuk aklı işte… Bir tarafta mahcubiyet, bir taraf-
ta onur... Ne denir?  O yıllarda bize öğretilen ya da bizim aldığı-
mız terbiye öyle idi.

Nuran Yener, Türkçe derslerimize de giriyordu. Şiiri ve şiir 
okumayı seven bir öğretmendi. Bize ezberlememiz için Yahya 
Kemal’in “Ses”  adlı şiirini yazdırmıştı. Şiir çok güzel ve çok an-
lamlı olmasına karşın orta birinci sınıf öğrencileri için kanımca 
fazla ağdalı ve fazla Osmanlıca sözcükler içeriyordu. Öğretmeni-
miz bir kaç gün sonra hepimizi sıra ile tahtaya kaldırıyor ve bu 
şiiri okutuyordu. Her tahtaya kalkan öğrenci, kafasını gözünü 
yararak, şiiri okumaya çalışıyordu. Hiç unutmuyorum: Kara Du-
rak dediğimiz Durak Gülle adlı arkadaş: “His var mı bu âlemde 
nebahat gibi tatlı -  Gönlüm bu sevincin halecanıyla kanatlı”  di-
ye okumaya başlayınca hocayı bir gülme krizi tutmuş, dakikalar-
ca gülmüştü. Sonra da “Aman çocuklar, Nebahat Hanım duyma-
sın, sonra çok üzülür!” demişti. Kendisi tahtaya geçerek, o söz-
cüğün “nebahat”  değil, “nekahat”  olduğunu öğretmişti.  Biz o 
zaman “nekahatın” ne olduğunu da anlamıyorduk. Ben, o şiiri 
ta o günlerden ezberlemiştim,  ama pek çok eski sözcüğü yanlış 
söyleyerek. Ancak lise son sınıf edebiyat şubesinde okurken bu 
yanlışımın farkına varacaktım. Taa o günlerde Nuran Hoca, bi-
ze şiirin içerdiği derin anlamları sindire sindire açıklamış, Yahya 
Kemal ve şiirini sevdirmişti.

Orta birinci sınıfta 15 öğrenciydik. Hiç kız öğrenci yoktu. Ha-
tırladığım kadarıyla, tüm okulda sadece bir kız öğrenci vardı. O 
da üçüncü sınıfta, Nalbant Halil Usta’nın torunu Gönül Alaslan 
idi. Gönül abla ile yıllar sonra Ankara’da karşılaşmıştım. Ankara 
Hukuk Fakültesini bitirmiş, avukat olmuştu. Anımsayabildiği-
me göre sınıfımızdaki öğrencilerin isimleri şöyle idi: Burhan Öz-
türk, Halit Nazlıoğlu, İsmail Hakkı Amcaoğlu, Orhan Dönmez, 
Güngör Okullu, Gürbüz Okullu, Cumhur Baratan, Can Polat Er-
kan, Durak Gülle, Behzat Tuncer, İlhami Ünver, Hacı Ömer Bö-
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lükbaşı, Kadıgüllü Hacı’nın yeğeni Yalçın, adını hatırlayamadı-
ğım Çekerekli arkadaş ve ben Rauf Yücel. Hepimiz bu kadardık.  
İlkokul 4. sınıftan beri samimi olduğum Orhan Dönmez’le aynı 
sırada otururduk. Orhan’ın babası İsmail Onbaşı, jandarma ka-
rakolunda görevliydi sabit hizmetli olarak. Orhan’ın annesi Ge-
libolulu, babası Çorumlu idi. Sık sık ben onlara giderdim, Or-
han da bize gelirdi. Orhan yaz tatillerinde, mutlaka Gelibolu’da-
ki dedesinin köyüne gider ve dönüşünde bize tatil anılarını an-
latırdı. Orhan’la lise sona kadar aynı sınıfları paylaşmıştık. O, li-
se sonda fen, ben edebiyat şubesine ayrılmıştık. Orhan İstanbul 
Tıp Fakültesinde okudu ve sonra göz hastalıklar uzmanı olarak 
Gaziantep’e yerleşti. On beş yıl kadar önce bir kez karşılaşmış-
tık. Şimdi hâlâ Antep’te olduğunu biliyorum. Oğlu Cevat, İstan-
bul Veteriner Fakültesini kazanmış ve benim öğrencim olmuştu. 
Şimdi nerededir bilmiyorum...

Dişli köyünden gelerek ortaokula başlayan Burhan ve Halit ar-
kadaşlar, çok başarılı birer eğitim dönemi geçirerek üniversite-
de okumuşlardı. Halit Nazlıoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakülte-
sini bitirip kaymakam, Burhan Öztürk İstanbul Orman Fakülte-
sinde okuyup orman mühendisi olmuşlardı. Halit sonradan ma-
li müşavirlik yapmaya başlamış, Burhan, Orman Bakanlığında 
müfettiş olmuştu. Durak Gülle’nin ortaokuldan sonra astsubay 
okuluna gittiğini duymuştum. Cumhur Baratan ve Hacı Ömer 
Bölükbaşı’nın da Kadastro teknisyeni olduklarını biliyordum. 
Diğer arkadaşlarımla pek ilişkim kalmamıştı ve nerede olduk-
ları, ne yaptıkları konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip değilim.

Öğretmenimiz yalnızca “Ses”  adlı şiiri değil, herkesin daha 
başka başka birer şiir seçerek ezberlemelerini istemişti. Ben han-
gi şiiri seçtiğimi pek hatırlamıyorum, ancak Durak Gülle’nin be-
lediyede zabıta memuru olarak çalışan ve Kara Feyzi’nin Niyazi 
adıyla anılan mahalli bir halk şairinin yazdığı  “Delik örtük ta-
vuklar yok” adlı şiir, çok hoşumuza gitmişti. Zira o kış, Niya-
zi ağabey’in kümesine tilki giriyor ve bütün tavuklarını kaçırı-
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yor. O da, bunun üzerine bu şiiri yazıyor. O yıllarda yeni yeni ta-
nınan Niyazi Ersoy, ileride çok güzel şiirler yazacaktı. O gün o-
kunan şiirden aklımda kalan bir dörtlük şöyle idi: “Hele bir çil 
tavuk vardı/Zemheride yumurtlardı/Kümese nasıl çıkardı/Delik 
örtük tavuklar yok.” 

Fransızca dersleri de çok ilgimi çekerdi. Öğrendiğimiz her ye-
ni sözcüğü evde abimlere de söylerdim. Özellikle öğretmene, “lö 
profesör” dendiğini,  Remzi abim çok ilginç bulmuş, kendisi de 
başlangıçta, dili pek dönmese de öğrenmeye başlamıştı. Yine a-
namın işe yaramaz birisi hakkında söylediği   “Emmeye yaramaz, 
gommeye yaramaz” deyimindeki “gomme” sözcüğünün Fransız-
cada silgi anlamına geldiğini heyecanla anama anlattığımı hatır-
larım. Fransızca kitabımızda, arka arkaya yürüyen üç tavuk res-
mi ve o resmi açıklayan bir de şiir vardı. Hatırlayabildiğim ka-
darıyla o şiir şöyle başlıyordu:  “Quand  trois  poule  vont  au  
champs/La premiére  marche  devant/La second  a  la  premiére/
La  troisiéme  marche derriere” Öğretmenimiz Kaymakam Bey 
bize bu şiiri de ezberletmişti. Fransızcayı unuttuğum için imla-
sında belki hatalarım olabilir. Ama aradan altmış yıl geçmiş ol-
masına karşın hâlâ aklımda kalmış...

Sanırım nisan sonu ya da mayıs başı idi. Okulun merdivenle-
rinde hiç unutamayacağım bir olay meydana gelmişti. Teneffüs i-
çin avluya çıkmıştık; zil çalmış, sınıflara giriyorduk. Hemen he-
men tüm öğrenciler girmiş, ben dâhil bir iki öğrenci içeri girmek 
için merdivenlerin önüne yaklaşmıştık ki, sonradan posta mü-
dürü olduğunu öğrendiğimiz fötr şapkalı ve uzun boylu bir a-
damın hızla merdivenlere tırmandığını ve o an merdiven başın-
da bekleyen matematik öğretmenimize yumruk attığını görmüş-
tük. Yumruğu yiyince neye uğradığını şaşıran öğretmene “Gir i-
çeri, bunun hesabını soracağım utanmaz adam!” gibi sözler söy-
lüyordu o zat. Biz sessiz sessiz sınıflarımız girerken, onların hı-
şımla Müdür Bey’in odasına girdiklerini ve yüksek sesle bağırış 
çağırışlarını duyuyorduk. Sonradan öğrendiğimize göre, güya o 
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öğretmen, orta ikide okuyan posta müdürünün yeğeni Rahmi’ye 
sarkıntılık edesiymiş. Aslında ne olduğunu kimse bilmiyordu. 
Ortalıkta dolaşan söylentiye göre, öğretmen Rahmi’nin yanağını 
okşayıp, “Bize uğra sana ders çalıştırayım” diyesiymiş. Hatırladı-
ğım kadarıyla, Rahmi hoş sempatik bir çocuktu. İlerde Yozgat li-
sesinde kendisi ile aynı sınıfta okuyacaktık. Sanırım Rahmi, Ala-
calı olmalıydı. Düşünüyorum da, o yıllarda toplumun değer yar-
gıları ve namus anlayışı çok katı olmalıymış. İç yüzünü kesin ola-
rak bilmemekle birlikte evli bir öğretmenin bir erkek öğrencisine 
bile biraz yakınlık göstermesi çok sert tepki doğurabiliyormuş. 
Rahmi dayısına ne anlatmıştı? Dayısını bu denli çileden çıkaran 
olayın aslı ne idi? Bilmiyoruz ama bu olaydan sonra Sadrettin 
Bey ve Nebahat Hanım okula gelmemişlerdi. Aradan iki hafta ka-
dar bir zaman geçince, onların Akdağmadeni Ortaokulu’na atan-
dıklarını duymuştuk. Galiba Rahmi de tasdiknamesini alıp nak-
lini başka yere yaptırmıştı. Zira okulda onu da göremiyorduk.

Aradan bir yıl kadar bir süre geçmişti. Bir gün 
Akdağmadeni’nden gelen bir otobüs, Sorgun’un içinde mola 
vermiş; ön koltuklarda oturan öğretmenlerimiz Sadrettin Bey ve 
Nebahat Hanım’ı hemen tanımıştık. Kucaklarında yaklaşık al-
tı aylık bir bebekleri vardı. Adının Cemil olduğunu öğrendiği-
miz bebeği alıp sevmiştik. Sanırım 2. sınıftan Osman Bölükba-
şı da orada idi. Kucağıma aldığım bebeğin kurşun gibi ağır oldu-
ğunu hatırlıyorum. Bilinçli anne baba herhalde bebeklerini çok 
iyi besliyorlardı.

O yıllarda, yılda üç kez karne alırdık. Birinci karne, yılbaşın-
dan hemen önce alınırdı ve bir haftalık karne tatiline girerdik. Bi-
rinci karnede hiç zayıfım yoktu. İkinci karneler, martın ortasın-
da verilirdi ve yine bir haftalık tatil olurdu. İkinci karnede de za-
yıf getirmemiştim. Son karne sınıf geçme karnesiydi ve mayıs’ın 
son günlerinde verilirdi. Hazirandan itibaren uzun bir yaz tatili 
başlardı. O yıl ben orta birinci sınıfı doğrudan geçmiştim.

Okullar kapanınca yine evin ayak işlerini yapmayı üstlenmiş-
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tim. O sene keçi koyun yirmi beş kadar sağmal davarımız vardı. 
Mayıs ve haziran aylarında sağılmak için öğle vakti evlere dağı-
tılan davarlar, yaz ortasından itibaren artık evlere getirilmezdi. 
Eğriöz Çayı boyunda, kasabaya hayli uzak, söğüt kavak gölgesi 
olan bir alanda dinlenmeye bırakılırdı. Sağmalı olan kadınlar da 
bu bölgeye gider, davarlarını orada sağarlardı. Mesafe bizim eve 
bir hayli uzak olduğu için bu sağım işine çoğu kez bacımla birlik-
te giderdik. Benim görevim, sürünün içinde bizim koyunları bul-
mak ve sağım sırasında uslu durmayanların başlarını tutmak o-
lurdu. Kimse kimsenin koyununa dokunmazdı. Bir yanlışlık olsa 
dahi çoban hemen ikaz ederdi. Herkes kendi koyununu tanırdı. 
Zaten başkasının koyununu sağmak kimsenin aklından bile geç-
mezdi. Toplumda öyle sağlam bir ahlak anlayışı vardı.

Davarların sağım işi, inek sağar gibi yandan değil, koyun ya 
da keçinin tam arkasından yapılırdı. Bazen hayvanlar sağım sıra-
sında dışkılarını yaparlardı. Her ne kadar sağıcı kadın helkesini 
(bakraç) yana çekse de bir kaç dışkı topağı sütün içine düşebilir-
di. Çok tıkız ve sert olan bu dışkılar o kadar önemsenmezdi. Sa-
ğıcı kadın elini sütün içine daldırıp dışkıları toplayarak dışarı a-
tardı. Süte sadece dışkı topakları karışmaz; kıl, saman çöpü, bit-
ki tohumları gibi koyunun yününe yapışmış yabancı cisimler de 
dökülürdü. Süt eve getirildiğinde, ince bir tülbentten süzülerek 
bu kaba döküntülerden temizlenirdi. Ama asla sütün içine davar 
idrarının karışmasına izin verilmezdi. Sağım sırasında hayvan a-
niden sidiklemeye başlasa ve bir miktar sidik süte karışacak ol-
sa, o süt hemen yere dökülür, helke yeniden yıkanırdı. Bilmiyo-
rum nedenini ama sidiğin süte karışmasına karşı öyle bir duyar-
lılık vardı. Aynı duyarlılık dışkı topaklarına karşı gösterilmezdi. 
Süte karışan idrar belki de yoğurt ya da peynir yapılacak sütün 
mayalanmasını engelliyordu. Bu sadece benim tahminim. O yıl-
larda bunun niçinini hiç sorgulamamıştım. Yalnız anamın, “Süt 
mekruh oldu” dediğini hatırlarım. Demek ki toplumda böyle bir 
inanç yerleşmişti. İdrar karışmış süt, ikrah edilecek bir konu-
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ma düşürülüyor ve o nedenle de tereddütsüz yere dökülüyordu.
Eniştem askere gideli bir yılı aşmıştı ve o yaz bir aylığına iz-

ne gelmişti. Sanıyorum o yıllarda askerlik süresi 2,5 yıl olmalıy-
dı. Onun Erzurum Aşkale’de askerlik yaptığını biliyorduk. Ara-
da bir, bizim eve gelen mektuplarına anamın ağzından ben cevap 
yazardım. Ne bacı, ne de eniştem okuma yazma biliyordu. Tabii 
anam da okuma yazma bilmiyordu. Herhalde eniştem mektupla-
rını yazma bilen arkadaşlarına yazdırıyordu. Ben anamın ağzın-
dan bizim tarafta olanı biteni anlatıyor, “Nişanlın da mahsus se-
lam eder” diye mektubu bağlıyordum. Anam yokken arada bir 
bacım bana “Şunu da yaz gurban olduğum” diye çok özel cüm-
leler de yazdırırdı. Zaten ben bu konularda hemen hemen bacı-
mın sırdaşı idim…

Yazın abimler, aşağı bahçede armudun altında yatarlardı. Tah-
tadan yüksekçe bir seki kurulmuştu ve yatakları onun üzerine 
serilirdi. Zaman zaman ikindi üzerleri, bacımla Nutuş abla, bu 
sekinin üzerinde otururlar ve işlengi işlerlerdi. O günlerde Nu-
tuş abla da Mehmet Ali öğretmenle nişanlıydı. Tesadüf bu ya iki-
sinin de nişanlısının adı Mehmet Ali idi.

Daha önce belirttiğim gibi gelin gideceği güne kadar ben ba-
cımla yatardım. İki abim de birlikte yatarlardı. Öyle herkese ay-
rı yatak serme alışkanlığı ve geleneği yoktu o yıllarda. Belki de 
bir zorunluluktu iki kardeşin birlikte yatması. Soğuk kış günle-
rinin ayazında, birbirlerinin sıcaklığına sığınırdı insanlar kalın 
yün yorganların altında. Biz bacımla pencerenin önündeki sedir-
de yatarken; fırtınalı günlerde, pencere aralarından kar tanele-
rinin içeriye girdiğine şahit olurduk. Ellili yılların başında Orta 
Anadolu’ya çok yoğun kar yağardı. Şimdilerde, nerdeyse hiç kar 
yağmıyormuş bizim oralara. İklimler de değişti büyük oranda...

Biz bacımla yaz boyu döşeli odada yatmaya başlamıştık. Ba-
bamlar zaten oturma odasında, abimler de dışarıda yatarlardı. 
Önceleri biz aynı yastıkta yan yana yatarken sonra bacım beni 
ikna etmiş, ayakuçlu başuçlu yatmaya başlamıştık. Ben önce pek 
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bir anlam verememiş, hatta itiraz etmiştim “Ayak ucunda yat-
mam” diye. Ama o, “Uykum tutmuyor, çok sağa sola dönüyor, 
beni uyutmuyorsun”  gibi gerekçelerle beni razı etmişti ve artık 
birkaç günden beri öyle yatıyorduk. Bir gece yarısı, çenemin altı-
na dayanmış kocaman bir ayağın itmesiyle uyanmıştım. Bu ner-
deyse ağzımın içine girecek gibi yün çoraplı büyücek bir ayaktı. 
Fısıltı şeklinde konuşmalar da duyuyordum. Şöyle ellerimle bir 
yokladım, bu bacımın ayağı olamazdı. Hem onun boyu çeneme 
uzanacak kadar uzun değildi, hem de bacımın ayağı daha küçük 
ve çorapsızdı. O an aklımdan, “Şimdi anlaşıldı, beni niye ısrarla 
ayak ucunda yatmaya zorladı” diye bacıma hem kızmış, hem de 
onların oyunlarını bozmak istemiştim. Ellerimle o çoraplı aya-
ğı yoklayarak bacaklarından yukarı doğru çıkarken, o iri gövde-
nin yavaş yavaş kendisini yataktan uzaklaştırıp yerdeki halı üze-
rine doğru kaydığını fark etmiştim. O ana kadar gayet sakin, u-
yuyormuş numarası yapan bacım, benim ellerimin eniştemin ü-
zerine doğru uzandığını anlayınca birdenbire canlanmış, “Hadi 
ordan yat yerine, beni deli etme! Yat yerine diyorum sana” diye 
olanca haşinliği ile beni paylamaya başlamıştı. O anda eniştem 
oturur vaziyete gelmiş, gayet mahcup ve suçüstü yakalanmışlı-
ğın ezikliği içinde, “Kimseye deme emi, daşşağını yediğim, yarın 
dükkâna uğra, sana harçlık vereyim” diyerek benim gönlümü al-
maya çalışmıştı. Nişanlıların keyfini kaçırmıştım. Biraz sonra e-
niştem gitmiş; bacım da yanıma gelerek, “Abinlere söyleme, za-
ten fırsat kolluyorlar, emi gurban olduğum. Ben sana yarın, yağ-
da yumurta pişiririm, omaç ederim, höşmerim yaparım” diye be-
ni rüşvete boğuyordu. Ben eniştemi çok severdim. Zaten onla-
rın sırlarını kimseye söylemek istemezdim. O yıllarda nişanlılar 
hep gizli görüşürlerdi. Özellikle kızın erkek kardeşleri, bacıları-
nın nişanlısı ile görüşmelerine hep karşı çıkarlar, bu gizli buluş-
maları dahi namusa müdahale sayarlardı. Biliyordum, abimlerin 
ikisi de bu konuda çok duyarlıydılar. Oysa ben henüz pek bir şey 
anlamıyordum. Ayrıca eniştemi de çok seviyordum. Eniştemle o-
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lan bu sevgi bağı altmış yıldan beri hiç kopmadan devam etmiş-
ti ve hâlâ da devam etmektedir.

O yazın, yani 1952 yılının yazında, mahallemizdeki harman 
yerinin tamamı birdenbire bir inşaat alanı haline dönüşmüştü. 
Onlarca insan kendilerine ayrılan parsellerde, önce topraktan 
kerpiç dökmeye başlamışlar, sonra da bir kaç gün içinde kuru-
yan toprak kerpiçlerle bir örnek evlerini yapmaya başlamışlardı. 
İnşaat boyunca bir kaç resmi görevli, yanlarında belediye kalfa-
sı Hasan Emmi olmak üzere onları yönlendiriyor, inşaat alanla-
rının sınırlarını belirliyorlardı. Bu insanlar, Bulgaristan’dan gö-
çen Türk kökenli muhacirlerdi. O sene mahallemize tam yirmi 
iki tane göçmen evi yapılmıştı. Evlerden yirmisi, ortasında ge-
niş bir yol kalacak biçimde karşılıklı oturtulmuş, geri kalan ikisi, 
harman yerinin daralan kuzey kesimine kondurulmuştu. Bu iki 
ev bizim eve daha yakın bir konumdaydılar. Evlerin tamamı, giriş 
holünden başka iki odadan oluşuyordu. Giriş holünün hepsinde 
birer ocak bulunuyordu. Her evin yaklaşık 500 metrekare kadar 
bir bahçesi vardı. Hayvanı olanlar bu bahçe içine ahır ve saman-
lık da yapmışlardı. Yine her eve, bahçe kenarında küçük birer tu-
valet yapılmıştı. Göçmenlerin büyük çoğunluğu çiftçilikle uğraş-
tıkları için onlara at, araba ve tarla da verilmişti. Hemen hep-
si de, kendi evlerinin yapımında işçi olarak çalışmışlardı. Evle-
rin damları, kiremitli çatı ile kapatılmıştı. Yaklaşık bir buçuk, iki 
ay içerisinde bütün evlerin inşası tamamlanmış ve yeni komşu-
larımız konutlarına taşınmaya başlamışlardı. Göçmenlerin geli-
şiyle mahallemiz bir kat daha büyümüş, yeni yeni komşularımız 
olmuştu. Hepsi de Müslüman ve ana dilleri Türkçe olan bu in-
sanlar, Türkçeyi farklı bir şive ile konuşuyorlardı. Yaşantıları, ge-
lenek ve görenekleri, yiyecek ve giyecekleri Orta Anadolu’ya gö-
re çok farklı olan yeni komşularımız mahallemize yeni bir renk, 
yeni bir hava getirmişlerdi. Pınardan su taşımaları bile farklı ge-
reçlerle oluyordu. Örneğin: Bir sopanın iki ucuna astıkları bak-
raçlarını, sopayı omuzlarına alarak terazili bir şekilde taşırlardı. 
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Oysa biz helkeleri elimizde taşırdık. Kimi de eşyalarını başının 
üzerinde taşıyordu. Kadınlarının giysilerine “Ferace”  deniyor-
du. Tüm vücudu boydan boya örten koyu kahverengi bir bürük-
tü. Erkeklerin giysileri bizim yerli halkınkine daha yakındı. Çoğu 
açık tenli ve mavi gözlüydü. Ekmeklerini tandırda değil, fırında 
yapıyorlardı. Hemen her evin avlusunda yine topraktan yaptık-
ları bir fırın vardı. Bu fırınların yarım küre biçiminde, yerden 70 
– 80 cm. yüksekliğinde, ekmek tepsisinin girebileceği genişlikte 
bir ağzı; duman çıksın diye tepesinde de bir deliği vardı. Burada 
pişen mayalı ekmeklere biz “Somun” diyorduk. Tabanında yak-
laşık 0,5 cm. kalınlığında kahverengi kabuğu olan bu ekmekler 
çok lezzetli olurdu. Biz göçmen arkadaşlara yufka ekmeği, onlar 
da bize somun verirlerdi.

Yirmi iki göçmen ailesinden ikisi çiftçilik yapmıyor, sanatlarıy-
la uğraşıyorlardı. Bunlardan biri kunduracı, diğeri terzi idi. Dev-
let bunlara tarla yerine çarşının içinde dükkân vermişti. Terzi o-
lan Mustafa Usta’nın evi bizim eve en yakın olanıydı. Karısı Naz-
miye teyze yorgan yapardı. Çok güzel örneklerle yorganları kö-
pürdü (işlemek). Kısa sürede ünü tüm Sorgun’a yayılmış, gelin 
olacak kızlar yorgan köpütmek için sıraya girmişlerdi. Nazmiye 
teyze bacım için de iki tane yorgan köpümüştü. Oğulları Kemal 
benden bir yaş küçüktü ve ilkokulu o sene Bulgaristan’da bitir-
mişti. Kemal’le çok iyi arkadaş olmuştuk. Bu arkadaşlık ben or-
taokulu bitirinceye dek devam etmişti. Kemal’in küçüğü Müjgan 
ve Suzan adlı iki kızları daha vardı Nazmiye teyzelerin. Sorgun’a 
göçtükten sonra bir kızları daha olmuştu. Müjgan yeşil gözlü, 
çok güzel bir kızdı. Bulgaristan’ın Tuna boylarındaki Wratsa şeh-
rinden göçmüşlerdi. Nazmiye teyze görgülü, hoşsohbet, iyi ni-
yetli bir kadındı. Oğlu Kemal’i ararken ona seslenişi hâlâ kula-
ğımdadır: “Kemaaal!  Kemal be!” diye avluya çıkar, onu çağırır-
dı. Nazmiye teyzenin sesini duyunca, ben hemen Kemal’i arar ve 
bulurdum. Kemal, fırından çıkmış taze somun üzerine tuz ve ka-
rabiber serper, bize de getirirdi. Sonra da “Tuzla biber, hızlı gi-



314│Sorgun’dan Çıktım Yola

der” diye bir tekerleme söylerdi.
Kemaller sekiz-on yıl kadar Sorgun’da yaşadıktan sonra sanı-

rım Bursa’ya göçmüşlerdi. Kemal de ortaokula başlamıştı ama o-
kulu bitirememişti. Sorgun’dan ayrılmalarından önce arada bir 
görürdüm onu. Küçük kız kardeşi Suzan’ı, Sorgun’un bıçkın de-
likanlılarından Battal’ın kaçırıp evlendiğini duymuştum. Güzel 
kızları Müjgan kiminle evlendi, bilmiyorum.

Kendilerine tarla, at ve araba verilen bir grup göçmenin tarla-
larından getirdikleri ekin yığınlarını harman yerine serdiklerin-
de, onları dövenle ezip ufalayacaklarına, sapların üzerinde sa-
dece atları koşturarak ezdiklerini izlemiş ve bu yöntemi hayret-
le karşılamıştık. Demek ki onlar döven kullanmayı bilmiyorlar-
dı. Ezilen sapların içinden tahıl tanelerini nasıl çıkardıklarını pek 
hatırlamıyorum ama kullandıkları yöntemin pek de iyi olmadığı-
nı anlayan bu göçmenlerin, ertesi yıl bizim yerli çiftçiler gibi, dö-
ven kullanmaya başladıklarına şahit olmuştuk.

Yeni kurulan bu muhacir evlerinin ortasından geçen yol, 
Yazlak mevkiinden gelip bizim bahçelerin üzerinden geçerek 
Maşatlar’a doğru uzanır, oradan da Hamamın Tepe’yi aşıp hama-
ma ve kıyı bağlarına ulaşırdı. Bu yol aynı zamanda tarlalara da 
giden kağnı yoluydu. Mahallemizin çeşmesi de tam bizim bahçe-
nin hizasında, aynı yol üzerinde idi. Tüm mahallenin su ihtiyacı 
ordan karşılanırdı. O güne dek bu yolun üst tarafında, yani gü-
ney kesiminde hiç ev yoktu. Buraya ilk evi, Melek abla ile evli Sa-
ğır Salih ve bizim mahalleye de çobanlık yapan Kürt İsmail yap-
mışlardı. Çoban İsmail’in kardeşleri olan Kürt Hüseyin ve Kürt 
Çerkez Ağalar, bir iki yıl önce mahallemize gelip yerleşmişlerdi. 
Bu ailelerin kökeni, sanırım Akdağmadeni taraflarındaki bir gö-
çebe obasıydı. Özellikle, İsmail Ağa ve çocuklarının yaşamları o 
güne dek hep çadırlarda geçmişti. Bunu İsmail Ağanın karısı Ay-
şe abla anlatırdı. Kocası çobanımız olduğu için bizim eve sık sık 
gelirdi Ayşe abla ve odanın ortasında yanan ve tüm evi ısıtan so-
bayı, gıpta ve hayranlıkla izlerdi. Hemen ertesi kış onlar da evle-



Rauf  Yücel│315

rine soba kurmayı öğrenmişlerdi. Onların da bir miktar davarla-
rı vardı ve Ayşe abla bu davarların sütünden çok lezzetli tulum 
peyniri yapardı. İsmail Ağanın, 19-20 yaşlarında Mustafa adlı bir 
oğulları, ondan küçük ya üç ya dört kızları vardı. Babası çoba-
nımızdı ama asıl işi, yani çobanlığı Mustafa yapardı. O nedenle 
Mustafa sık sık bizim eve gelir ve yemek yerdi. Biz kendisini çok 
severdik. O yıllarda çobanların yemeği davar sahipleri tarafından 
karşılanırdı. Mustafa uzun boylu, esmer, çok hoş ve yakışıklı bir 
delikanlıydı. Okuma yazma bilmiyordu ama, oldukça aklı başın-
da, oturup kalkmasını bilen, saygılı bir gençti. Sofraya, hep bir-
likte otururduk. Babamın yanında çok sıkılır, sofrada ne yapaca-
ğını şaşırırdı. Anam hemen devreye girerek, “Rahat ol oğlum, 
şöyle iyice karnını doyur, sen bizim evladımız sayılırsın, hadi sı-
kılma, yemene bak!” diye onu rahatlatmaya çalışırdı. Babam o-
dadan çıkınca; Mustafa hemen normalleşir, abimlerle konuşma-
ya başlardı. Mustafa ve babası uzun yıllar mahallemizde çoban-
lık yapmışlardı. Onları lise ve üniversite yıllarımda görürdüm, a-
ma şimdi ne oldular, bilmiyorum.

Harman yerinin büyük bölümü muhacirlere tahsis edildiği için 
çiftçiler arta kalan yerlerde harmanlarını kurmaya başlamışlardı. 
Bizim evin hemen arkasındaki oyun alanımız, pınarın üst tara-
fındaki tepelere kadar uzanan eğimli alan ve Kocalar Deresi’nin 
iki yanındaki yine meyilli alan hep harmancılarla dolmuştu. O 
yıllarda hâlâ yoğun olarak çiftçilik yapıldığından insanlar bir şe-
kilde harmanlarını kaldıracak bir yer bulmuşlardı. Bu yoğun har-
man işlerinden sonra sonbahar da yaklaştığından okulların açıl-
ma dönemi gelmişti. Her yaz tatilinde olduğu gibi, ben yine ağır-
lıklı olarak kuzu ve hindi otlatma işi ile uğraşmıştım.

Okullar açılmış, ortaokul 2. sınıfa devam etmeye başlamış-
tım. Okulumuza bu sene üç tane yeni öğretmen atanmıştı. Bun-
lardan Sevim Dingiloğlu, fizik ve kimya derslerine; Dursun Bey 
matematik dersine; Raif Akbulut da beden eğitimi dersine giri-
yorlardı. Müdürümüz Hüseyin Avni Bey ve tarih coğrafya öğret-
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menimiz Nuran Hanım yine okulumuzda idiler. Sevim Hanım, 
Kırklareli kökenli idi. Gözlüklü, gayet kibar, çok güzel bir öğret-
mendi. Bizlere karşı son derecede sıcak ve sevecendi. Öğrencile-
re hiç kızmaz, bazı yaramazlık yapanlara ikazda bulunacağı za-
man bile kendi yüzü kızarırdı. Bizim okul onun ilk görev yeri i-
miş. Sorgun’da, orta üçüncü sınıfta okuyan bir kız kardeşiyle bir-
likte kalıyorlardı. Kız kardeşi çok iyi Fransızca biliyordu. Arada 
takıldığımız konularda gider, o kıza sorardık. Hiç unutmuyorum: 
Fransızca kitabında çok zor bir cümle vardı; onun çevirisini yap-
mak için bu kıza götürmüştüm. Kızcağız bana o cümlenin çevi-
risini yapmıştı ama onun yaptığı çeviriyi de anlamamıştım. Ha-
tırımda kaldığı kadarıyla cümle aynen şöyleydi: “Benim annem 
hiç sipariş yapmaz.” Sipariş sözcüğünün ne anlama geldiğini bil-
miyordum. “Nasıl yani, ne demek sipariş yapmaz?” diye sordu-
ğumda, “Yani o hiç ısmarlamaz, ısmarlama yapmaz demektir”  
diye açıklamıştı Ama ben yine tam olarak kavrayamamıştım ne 
demek istediğini. Artık anlamış gibi gözükmüş ve karşılıklı gül-
müştük. Düşünüyorum da, demek ki o güne kadar bizim çevre-
mizde böyle bir sözcük hiç kullanılmamış ya da bu sözcüğün kul-
lanılmasını gerektiren bir durum ortada yokmuş. Kaldı ki ısmar-
lama sözcüğünü bile tam kavrayamamıştım. Ben bu sözcüğü sa-
dece “Allahaısmarladık” deyiminde kullanılırken duyardım.

Sevim Hanımı bir öğretmenden çok bir abla gibi seviyorduk. 
Babamın arkadaşlarından Alcılı Âşık Muhittin (mahlası Dinda-
ri) bir gün bizde misafirken, konu benim derslerim ve öğretmen-
lerimizden açılmıştı. Kendisine en çok Sevim Hanımı sevdiği-
mizi söylemiştim. O da öğretmenim hakkında benden biraz bil-
gi aldıktan sonra yarım saat kadar bir köşede oturup, benim ağ-
zımdan Sevim Hanım için bir şiir yazmıştı. Hâlâ bir kaç dörtlü-
ğü aklımdadır: 

Gönlüm hasta olsa, sensin tabibim 
Bulunmaz yazmakla imkânın Hocam.                                      
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.......................................................        

........................................................        
Tabiat kimyadan yoktur füturun
Fizik tarım dersi bütün umurun                                                                   
Yüksek tahsilinde asla kusurun   
Bir ilim mahzeni irfanın Hocam.    

Hoş hüsn-ü ahlakın tatlıdır dilin
Sevim Dingiloğlu şöhretin bilin                                                    
Memleketin maruf o Kırklareli’n      
Bütün il ilçeler hayranın Hocam.

Ertesi günü, şiiri Sevim Hoca’ya verdiğimde okumuş, çok 
mutlu olmuştu. “Bunu sen mi yazdın?” diye sormuştu. Zira şii-
rin son dörtlüğünde, sanki ben yazmışım gibi benim adımı kul-
lanmıştı Muhittin amca. Ben de “Hayır Hocam, babamın arkada-
şı bir âşık var, o yazdı”  demiştim.

Sevim Hanım, ben ortaokulu bitirdikten sonra bir kaç yıl da-
ha Sorgun Ortaokulu’nda çalışmış ve oraya sonradan tayin olan 
Türkçe öğretmeni Hasan Latif Sarıyüce ile evlenmişti. Hasan La-
tif Bey’in ileriki yıllarda, Çorum’dan milletvekili olduğunu duy-
muştum.

Matematik öğretmenimiz Dursun Bey sarışın, mavi gözlü ve 
gözlüklü bir öğretmendi. Çok güzel ders anlatırdı. Karadenizli 
olduğunu söylemişti ama hangi ilden olduğunu pek hatırlamıyo-
rum. Müsamerelerde, kemanla okul şarkıları çalardı.

Beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Raif Akbulut, Erzu-
rumlu idi. Uzun boylu, çakır gözlü, atletik yapılı, babayani bir 
öğretmendi. Okulun tüm öğrencileri onu çok severdik. Haftalar 
geçtikçe hocanın milli güreşçi olduğunu öğrenmiştik. O nedenle 
olacak, kulak kepçeleri çok kalındı. Meğerse hoca, 1952 Helsin-
ki olimpiyatlarında, kilosunda altın madalya kazanmış ünlü bir 
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güreşçi imiş. Kendisi bekâr olduğu için Hürüş’ün Kadir’in oğlu 
Hasan Ekim’in işlettiği otel odasında kalırdı. Otelin altı handı. 
O yıllarda güreş, İç Anadolu’da da çok yaygın bir spordu. Hemen 
hemen her düğünden sonra meydanlarda güreş yapılırdı. Davul 
zurna eşliğinde halk bu güreşleri keyifle izlerdi. Düğün sahibi-
nin ekonomik gücüne göre, başa güreşecekler için koyun, keçi, 
koç ya da boğa konurdu. Ona göre de en ünlü pehlivanlar davet 
edilirdi. O günlerde bizim yörenin en ünlü güreşçisi Eymirli Nu-
ru (Nuri) Pehlivan idi. Raif Hoca’nın güreşçi olduğu, Sorgun’da 
kısa sürede duyulmuştu. Halk onun da güreşmesini istiyordu. 
O ki milli güreşçi ve şampiyondu, Sorgun’da da kendini göster-
meliydi. Halkın nazarında onun dengi Nuru Pehlivan olmalıydı. 
Hasan Ekim aracılığıyla hocaya bir kaç kez teklif gitmiş, ancak 
“Koltuğunun altında bir çıban varmış, o iyileşmeden güreşemez-
miş” haberi yayılmış ortalığa. Arkasından hemen malum yorum-
lar başlıyor halk arasında: “Yok canım, korkuyor, çıban bahanesi. 
Nuru Pehlivan kim, bu öğretmen kim? Dayanır mı dağ gibi Nuru 
Pehlivan’a? Alimallah daha kimse onun sırtını yere getiremedi, 
bu şeherli öğretmen mi yenecek? Onlar güreşi ne bilsin!? Onla-
rınki tırı vırı. Korkuyor işte, şimdiye kadar çıban iyileşmez mi?”  
Bu lafları bizler de duyuyorduk okulda. Hatta hocanın kulağına 
da gidiyormuş. Bir kaç hafta sonra, “Çıban iyileşti, artık güreşe-
bilirim” haberi Hasan Ekim aracılığı ile ortalığa yayılınca, hemen 
ilk yapılacak düğünde, hocanın Nuru Pehlivan’la güreştirileceği 
kararlaştırılmış ve bu olay tellal çağırtılarak halka duyurulmuş-
tu. Okulda da müthiş bir heyecan dalgası yayılmıştı.

O yılların Sorgun’unda hemen her hafta sonu bir düğün olur-
du. Düğünler cuma günü başlar, pazar günü öğleden sonra ge-
linin indirilmesiyle son bulurdu. Arkasından güreş etkinlikleri 
başlar, hava kararıncaya kadar devam ederdi. Güreşecek pehli-
vanların sayısına göre en az dört, beş güreş yapılırdı. Tabii başa 
güreşecekler meydana en son çıkarlardı. Güreşleri yönetecek ki-
şi, o gün için kaç güreş olacağını, kimlerin güreşeceğini ve orta-
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ya konan ödülleri ilan ederdi.
O gün, hatırlı bir kişinin oğlu evlenmişti. Güreş alanına bü-

yük bir kalabalık toplanmıştı. Neredeyse ortaokulun tüm öğren-
cileri de orada idi. Güreşler başlamış; ayakaltı, ayak, orta altı, or-
ta ve başaltı güreşleri yapılmış; sıra başa güreşeceklere gelmiş-
ti. Meydana önce Nuru Pehlivan çıkmıştı. Orta boylu, tıknaz, o-
muzu bir hayli geniş, ensesi oldukça kalındı. Gerçekten de yiğit-
çe bir görünümdeydi.  Kispetini giymiş, meydanda bir kaç kez 
perdah yapıp dolaşmıştı. Herkes merakla hocanın da çıkması-
nı bekliyordu. Bir kaç dakika sonra Raif Hoca da kispetini giy-
miş ve meydana çıkmıştı. Hoca, Nuru Pehlivana göre daha uzun 
boyluydu, o kadar kalın değil ama vücudu üçgen gibiydi, omuz-
ları oldukça adaleli, görenlerin maşallah diyeceği çok mütenasip 
bir vücudu vardı. Nuru Pehlivan belki daha ağırdı ama hoca da 
ondan 10 cm. daha uzun gözüküyordu. Meydancı, güreşi her iki-
sine de başarı dileyerek başlatmıştı. İlk bir iki dakika, birbirleri-
ni şöyle bir yoklamışlardı. Sonra Nuru, alttan dalmış ve hocanın 
gövdesini kavramaya çalışmıştı ama hoca, çok kıvrak bir şekilde 
onun hamlesinden kurtulmuştu. Sanırım hoca Nuru’nun gücü-
nü tartmaya çalışıyordu. Sonra, bir hamlede hoca, Nuru’nun ar-
kasına dolanıp belini kavramış ve ayaklarını yerden keserek onu 
yere indirmişti. Bütün millet pürdikkat olanları izliyordu. Ho-
ca bir elini Nuru’nun karnı altından geçirip öbür eliyle kenet-
lemiş ve bacaklarını da Nuru’nun kalçası etrafında sararak çok 
kısa sürede onu tuşa getirmişti. Millet sanki büyülenmiş gibi, 
Nuru’nun tuşa geldiğine inanamıyor, güreşi sessizce izliyordu. 
Birden öğrenciler arasında müthiş bir alkış kopmuştu. Meydancı 
güreşçilerin yanına varıp onları ayağa kaldırınca, Nuru Pehlivan 
hemen hocanın elini öpmüştü. Bu davranış halk tarafından daki-
kalarca alkışlanmıştı. Artık Sorgun halkı arasında hocanın itiba-
rı tavan yapmıştı. Hemen her düğüne davet ediliyor ve güreştiri-
liyordu. Koyun, koç, tosun gibi kazandığı ödüller handaki bir a-
hırı doldurdu deniyordu...
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Raif Hoca, Sorgun’da ancak bir eğitim yılı kalabilmişti. 19 Ma-
yıs Gençlik ve Spor Bayramı için bizleri çok iyi hazırlamıştı. Bay-
ram günü yapılan toplu jimnastik gösterilerinin yanı sıra, kaşık-
la ağızda yumurta taşıma yarışı, çuval içinde koşma yarışı ve bay-
rak yarışı gibi o güne dek Sorgun halkının hiç görmediği etkin-
likler düzenlemişti. Yine ilk kez, özel giysiler yaptırılarak bir iz-
ci timi oluşturulmuştu. Ben de o izci timinin içindeydim. Öğ-
rencilerin gösterileri bitince, sıra Raif Hocanın kendi gösterileri-
ne gelmişti: Yere, kalınca bir bez serilmiş ve hoca, o güne kadar 
hiç birimizin görmediği yer hareketleri yapmıştı. Bunlar, aklım-
da kaldığı kadarıyla, köprü kurmayla başlayıp arka arkaya bir kaç 
parende ile devam eden ve sonra ters taklalar, sırt ve ense kipe-
si gibi çok güzel ve göz alıcı hareketlerdi. Her hareket bittiğin-
de başı ile protokolü selamlıyor ve halktan müthiş alkış alıyordu.

Hocanın yaptığı bu gösterişli yer hareketleri beni çok etkile-
miş ve mutlaka ben de yapmalıyım diye aklımdan geçirmiştim. 
Okullar tatil olunca, kuzularımı otlattığım sırada, bir gün aklıma 
düşmüş ve bütün gün köprü kurmaya ve köprüden kalkmaya ça-
lışmıştım. Önceleri çok zorlanmama ve birçok kez başarısız ol-
mama karşın akşama doğru artık rahatça köprü kurup köprüden 
kalkabiliyordum. Anladığım kadarıyla köprü kurmak ve köprü-
den kalkmak işin temelini oluşturuyordu. Sonraki günlerde ar-
ka arkaya perende atmayı, sırt ve ense kipesi yapmayı da başar-
mıştım. Kazandığım bu beceri, ileriki yıllarda, Yozgat Lisesi’nin 
Kasa/Minder gösteri takımında yer almamı sağlayacaktı. 27 Ma-
yıs 1960 ihtilali nedeniyle, gününde yapılamayan 19 Mayıs bay-
ramı, haziran sonuna ertelenmişti. Üniversiteler tatil edildiğin-
den Sorgun’da bulunuyordum ve o bayramda, yıllar önce hoca-
mın yaptığı gösterilerin bir benzerini ben de bizim Sorgunlulara 
yapmış, hayli alkış toplamıştım.

Bir coğrafya dersinde, Nuran Hoca’nın sorduğu bir soruyu 
doğru bildiğim için tam not olan 10 numara almıştım. Soru şöy-
leydi: “Doğu Anadolu’daki yüksek dağların, Orta Anadolu’ya 
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doğru gelindikçe, yayla (plato) haline dönüştüğü benzer bir ör-
nek acaba dünyada başka nerde vardır?”  Bir kaç arkadaş bir şey-
ler söylemiş, hoca “Hayır” demişti. Ben de parmak kaldırmış, 
“Himalaya dağları ile Tibet yaylası hocam” demiştim.  Hoca “A-
ferin, otur yerine, şimdi sana 10 veriyorum” demiş ve not defte-
rini açarak 10 numarayı yazmıştı. Belki daha birçok örnek var-
dır benzer şekilde ama demek ki hocanın aklındaki cevap o imiş 
ve ben de tam isabet onu bulmuşum. Zaten öteden beri harita-
ya bakmak ve dünyayı tanımak çok ilgi duyduğum bir alandı. Te-
sadüf o gün bunun semeresini görüyordum. Bu coğrafya mera-
kım, yaşam boyu devam edecek ve ben dünyadaki beş kıtayı da 
görecektim. Şu anda bile yeni yerler, yeni ülkeler görmek için 
“Norwegian Pearl” adlı bir yolcu gemisi ile Bahama adalarından 
Jamaica’ya doğru yol alıyoruz ve ben bu satırları, Okyanus’un or-
tasında, 13 katlı geminin kütüphanesinde yazıyorum. Bu gün 20 
Kasım 2011 Salı...

Özel idarenin mülkiyetinde olan Sorgun kaplıcaları, biz orta i-
kide okurken yeniden düzenlenmek üzere restorasyona alınmış-
tı.  Tamirat aylarca devam etmiş, eski havuz yıkılarak planı ve 
projesi tümü ile değiştirilmişti. Tamirat sırasında, yere gömülü 
ve üzerinde motifler olan bir taş bulunmuş ve bizim okula da ha-
ber verilmişti tarih öğretmeni gelip görsün diye. Nuran Hoca, bir 
öğleden sonra tüm okulun öğrencilerini de alıp hamama götür-
müştü. Adı geçen taş, şimdiki erkek hamamının giriş kapısı ya-
kınlarında yere yatay olarak oturtulmuş, üzerinde bir kadın port-
resinin olduğu kapı büyüklüğünde bir şeydi. Hoca Hanım, bu-
nun Roma dönEmine ait bir mozaik olduğunu söylemişti. Sanı-
rım, o taşı yerinden çıkarıp bir müzeye göndermemişler ve oldu-
ğu yerde bırakıp üzerini toprakla örtmüşler. Sonradan bize öyle 
söylemişlerdi. Dikkatlice araştırılsa, kim bilir daha neler çıkardı 
hamamın çevresinden. Buradan anlaşılıyor ki; Sorgun hamamı, 
taa Roma-Bizans döneminden beri kullanılan bir kaplıca özelliği 
taşımaktadır ve belki de hamam ve çevresi yoğun bir meskûn a-
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landı. Burada arkeologların dikkatine sunulur...
Sorgun ve çevresi, o yıllarda adeta bir tahıl ambarı olduğu i-

çin, çiftçinin ürünü Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın a-
lınır ve açık araziye yığılarak üstü kapatılıp bir süre bekletilirdi. 
Sonra buradan, bütün bir kış boyu kamyonlarla bir yerlere taşı-
nırdı. O kadar çok loda (tahılın yığıldığı upuzun öbekler) yapılır-
dı ki toplanan tahıl belki de binlerce tona ulaşırdı. Bu verimliliği 
gören TMO, Çekerek yolu üzerinde, Sorgun’a bir silo yaptırma-
ya başlamıştı. O gün için Sorgun’un en görkemli yapısı TMO’nin 
bu silosu idi. Dört adet dev hacimli silindirik silonun tam ortası 
üzerine bir silindirik yapı daha oturtulmuş ve silonun yüksekli-
ği yaklaşık 35-40 metreyi bulan devasa bir görünüm almıştı. Ta-
mamen metalden oluşan bu yapı parlak gri, beyaza çalan rengiy-
le çok uzaklardan bile görülürdü. Kasabamıza böyle bir silonun 
yapılması bizleri çok sevindirmişti.

Bir kaç yıl sonra belediye, silonun biraz uzağına, bir de be-
tondan su deposu yaptırmıştı. Bu depo, betonarme ayaklar ü-
zerine oturtulmuş, yaklaşık 18-20 metre yükseklikte idi. Zaten 
Sorgun’un bu bölgesi, şehrin diğer yerlerine göre, daha yüksek 
konumda idi. Çeşitli kaynaklardan sağlanan içme suyu bu depo-
ya doldurulur, oradan da mahallelere dağıtılırdı.

Eğriöz Çayı’nın ova benzeri geniş vadisinde yer alan Sorgun, 
çevre köylerine göre yazın daha bir sıcak olur ve pazar için topla-
nan insanları bunaltır. Pazara gelen yaşlı iki kadın, aralarında ko-
nuşurlar ve Sorgun’un sıcağından yakınırlar. Biri ötekine, “Tabi-
i bu kadar sıcak olur anam, sobayı kurmuşlar, mangalı kurmuş-
lar, habire yakıyorlar. Yaz günü, ne gereği var bu kadar ateş yak-
maya” der. Ofisin silosunu soba, su deposunu da ayaklı mangal 
sanıyormuş garibim.

Okullar kapanmış, karnelerimizi almıştık. O da ne?  Yurttaş-
lık bilgisinden ikmale kalmışım. Böyle bir şey ilk defa başıma ge-
liyordu. Hem de Nuran Hoca’nın dersi. Tarih coğrafyayı çok sev-
meme karşın demek ki yurttaşlık bilgisini fazla sevmiyormuşum 
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ya da o derse yeterince çalışmamışım. Bizim evde zaten pek ça-
lışma şansım olmazdı. Varsa yoksa ev işi görülecek. Okuldan eve 
geldiğimde, bir yığın iş verirlerdi yapmam için. Evde hiç iş eksik 
olmazdı ki... Abimler bütün gün sanata gittikleri için, okuldan 
geldikten sonra evin tüm ayak işlerini bana yıkarlardı. Pınardan 
su taşınması, hayvanların altlarının temizlenmesi ve yemlenme-
si, çarşıdan alınacak siparişler ya da evdeki süt ve yoğurdun sat-
mak için çarşıya götürülmesi de benim işimdi. Folluktan hindi 
ve tavukların yumurtalarının toplanması, yakmak için her gün 
dışarıdan çalı çırpı ve odunların içeri taşınması, ocak ve sobanın 
temizlenip, küllerinin atılmasına da yardım ederdim.

 Sonbaharda bahçede yetişen zerzevatın toplanıp depolanma-
sı, ilkbaharda bahçenin bellenip ekilmesine yardım, anam ve ba-
cımın evde yaptıkları her zamanki işlerin ucundan tutulması (Ev 
süpürmek ve yayık yaymak gibi), daha aklınıza ne gelirse ve bir 
evde ne kadar iş yapılırsa beni de hepsine ortak ederlerdi. Bu 
konuda anam çok katı ve disiplinliydi. Onun için birinci önce-
lik evin işlerinin yapılması idi. Babama yaptıramadığı işleri bi-
ze yüklerdi. Arada bir, yoğun ev ödevim olduğunda, işleri bırak-
mak istesem hemen mani olur, “Ben seni akşama kadar mekte-
be gönderiyom. Orda oku, yaz! Eve iş getirme! Evde buranın iş-
lerini göreceksin!” diye evde ders çalışmama sürekli karşı çıkar-
dı. Anamın o günkü anlayışı öyle idi.  Onu kimse değiştiremez-
di. Hadi ilkokuldayken, sınıfta öğretmenin anlattıkları aklımız-
da kalır, onunla yetinir ve sınıflarımızı geçerdik ama ortaokul-
da öyle değildi. Öğretmenin anlattıkları yetmiyordu. Evde konu-
ları tekrarlamak ya da yeni konuları kendi başımıza kitaptan öğ-
renmek gerekiyordu. Anama bir türlü bunu anlatamıyordum. O 
nedenle ortaokul hayatım, özellikle ikinci sınıftan itibaren pek 
başarılı geçmiyordu. Bu aksak gidiş bir kaç yıl daha devam ede-
cekti. Anamın okuyup adam olacağımız konusunda hiç bir fik-
ri yoktu. Sanki evin işlerini bir süre daha yapayım diye ortaoku-
la gönderilmiştim. Sadece anamın değil, evdeki diğer kardeşleri-
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min de bir gün, lisede ya da üniversitede okuyabileceğimi öngör-
meleri pek mümkün gözükmüyordu. Evin en küçüğü olduğum 
için “Hele şimdilik ortaokula gitsin bakalım; ilerde durum ne o-
lur, Allah kerim!” diye düşünürlerdi. Sadece babam, “Ben oğlu-
ma güveniyorum, okusun okuyabildiği kadar!” diye zaman za-
man arkamda olduğunu hissettirirdi bana. Ama bir gün de, “Şu 
çocuk ders çalışsın, onun yapacağı işleri ben yapayım” dediği ol-
mamıştır. Sanırım o da böyle bir bilinçten yoksundu. İşte ben bu 
koşullarda ortaokulu bitirmeye gayret ediyordum...

Tatilde yine kuzu ve hindilerimi gütmeye başlamıştım. Hiç u-
nutmuyorum: Bir pazar günü idi, aşağı bahçedeki arpayı biçmek 
için tırpanı almış, Yusuf abimle bahçeye varmıştık. O biçecek, 
ben yardım edecektim. Arada bir, ben de tırpan biçme denemele-
ri yapıyor; ama tam olarak beceremiyordum. Abim tırpanı eline 
alıp bana nasıl biçileceğini göstermek istiyordu. Ne olduysa ol-
du, o an, birden sol bacağımın çizilir gibi acıdığını hissettim. Kı-
sa pantolon giydiğim için bacağım açıktı. Bir de baktım ki baca-
ğımın iç yüzünde 10 cm. kadar bir yarık açılmış ve oluk gibi kan 
akıyor. Bu kanlı yarayı görünce ağlamaya başlamıştım. Abim iyi-
ce suçlanmış, ne yapacağını şaşırmıştı. Nasıl olduğunu o da pek 
anlayamamıştı. Beş on dakika yerde oturmuş, kanamanın din-
mesini beklemiştim. Yaranın derinliği yaklaşık 1 cm. kadar vardı 
ve içinden yağ doku kitlesi taşmıştı dışarıya. Yara, tibia’nın orta 
ön yüzünden başlayıp içe doğru verevine devam ediyordu. Yarım 
saat kadar sonra yaranın acısı iyice azalınca ayağa kalkmış ve tır-
panı elime alarak ben de biçmeye başlamıştım. Zaten genel bir i-
nanış vardır: Tırpan biçmeyi öğrenmek için kişinin mutlaka bir 
yerini tırpana kestirmesi gerekirmiş. Ama bizimki oldukça bü-
yük bir kesi idi. Akşam eve vardığımızda, anam abime çok kız-
mış “Göz göre göre çocuğun bacağını doğramış!” diye tepkisini 
dile getirmişti.

Böyle bir yaralanmada doktora gitmek kimsenin aklına bile 
gelmezdi o yıllarda. Yaram aylarca süren bir iyileşme devresin-
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den sonra tamamen kapanmıştı.  Yaraya, tereyağı üzerine toz şe-
ker serperek oluşturulan bir merhemi sürer, üzerini tülbentle sa-
rardık. Şimdi hâlâ sol bacağımın iç yüzünde, o yaranın kocaman 
bir izi vardır.

Yusuf abim kalaycı çıraklığı yapmaktan bıkmış, “Ben illa çift-
çilik yapacağım!” diye tutturmuştu. Babam bu düşüncesine karşı 
çıkıyor, anam ise onu destekliyordu. Zaten ikisi bir tarafta, ikisi 
de diğer tarafta olmak üzere dört tarlamız vardı. Babam, “Bu tar-
laların ekilmesi bizi zor geçindirir. Kolay mı çiftçilik yapmak?” 
diye abimi önlemeye çalışıyordu. Belki de kendisi çiftçiliği sev-
mediği için “Bu yaşımda bir de onun peşine mi düşeyim?” diye 
düşünmüş olabilirdi. O yıllarda babam yaklaşık elli beş, elli altı 
yaşlarında; Yusuf abim on yedisinin içinde idi. Sonunda anamın 
da teşvikiyle abimin fikri kabul edilmiş ve ilk olarak üçer yaşlı 
bir çift kısrak satın alınmıştı. Atlar henüz çok acemi idi ve onla-
rı çifte ya da arabaya alıştırmak bayağı zaman almıştı. Önceleri 
göçmenlerden ödünç aldığımız koşum takımlarını giderek ken-
dimiz temin etmeye başlamıştık. Atlar koşum takımına alıştık-
tan sonra bir de at arabası satın almıştık. Çiftçilikte at koşmak, 
öküz koşmaya göre daha avantajlı ve işlerin daha çabuk yapılma-
sını sağlardı. 

Abim başlangıçta büyük bir hevesle işe sarılmıştı ve atlarını 
çok seviyordu. Sabah akşam onların tımarını yapar, zaman za-
man üzerlerine biner gezerdi. Ata binmeyi ben de o yıllarda öğ-
renmiştim. Ata binmek ve hele de geniş bir alanda alabildiğine 
dörtnal koşturmak büyük bir keyif verirdi.

Her meslekte olduğu gibi, çiftçiliğin de öğrenilmesi gereken 
zor tarafları ve püf noktaları vardı. Yusuf abim, büyük bir heves 
ve inatla bu zorlukları aşmaya çalışıyor ve gün be gün bu yeni i-
şini daha çok öğreniyordu. Ona en büyük yardımcı, çok iyi anla-
masa bile, yine de babam oluyordu. Yıllardır sürülüp ekilmeyen 
ve boz kalan tarlalarımızı, ertesi seneye hazırlık olsun diye önce 
bir kez herk ediyorlar, sonra da ekiyorlardı. Bu vesileyle daha ön-
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ce hiç gitmediğimiz ve bilmediğimiz tarlalarımızı ailece öğren-
miş oluyorduk. “Sahipsizin malı olamaz” diyen atasözündeki gi-
bi; bizim tarlalar da yıllardır ekilmeyip sahipsiz kaldığı için kimi-
ni yol etmişler, kiminin sınırlarını bozarak kendi tarlalarına kat-
mışlardı. Bu haksız sınır tecavüzleri, yıllarca mahkemelerde uğ-
raşmamıza yol açmıştı.

Atlarımızdan birisi daha küçük yapılı idi. Demiri kır donunda-
ki bu uysal hayvana biz “Küçük At” diyorduk. İlk önce o satın a-
lındığı için onu daha çok severdik. Diğeri bakla kır donunda, bi-
raz daha iri yapılı bir kısraktı. Ona da “Büyük At” diyorduk. E-
vimizde bir çift at ve arabamızın oluşu anamı çok mutlu ediyor-
du. Bir iki kez araba ile dayımgilin köyüne gitmiştik. Bir çiftçi a-
ilesinin kızı olarak anam çiftçiliği neredeyse özlemişti ve Yusuf 
abime her zaman manevi destek olurdu. Abim çift sürmeye git-
tiğinde ona özel azıklar hazırlardı. Şimdilerde anamın nazarında 
Yusuf abimin yeri farklı bir konumdaydı.

Okullar açılmadan bir hafta önce ikmal imtihanları yapılmış 
ve ben yurttaşlık bilgisinin sınavını vererek orta üçe geçmiştim. 
Bu sene okulumuza yeni müdür ve yeni öğretmen atanmıştı. Es-
ki müdürümüz Hüseyin Avni Bey’in emekli olduğu söyleniyor-
du. Onun yerine Nurettin Yücesoy isimli yeni müdür gelmişti. 
Nurettin Bey, daha önce Pazarören Köy Enstitüsü’nde resim öğ-
retmeniymiş. İri yarı, hafif sarışın, gösterişli bir insandı.  Eski 
müdür kadar otoriter gözükmüyordu. Onun da Yozgatlı olduğu 
söyleniyordu. İkinci atanan öğretmen, Kazım Bey adlı Fransızca 
öğretmeniydi. Kazım Bey ince uzun boylu, esmer, tipik bir Karslı 
idi. Boyuna göre küçük bir kafası vardı. Sınıfa girdiği andan çık-
tığı ana kadar sürekli Fransızca konuşur, kulağımızı Fransızca i-
le doldururdu. Onun konuşmasından bizler pek bir şey anlamaz-
dık. Arada bir ne dediğinin Türkçesini de söylerdi ama genellikle 
hep Fransızca konuşurdu. Sınıfta sadece bir öğrenci onu anlar ve 
hocanın sorularını yanıtlardı. Bu öğrencinin adı Suna idi. Sınıfın 
tek kız öğrencisi olan Suna’yı benimle aynı sıraya oturtmuşlardı. 
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Herhalde daha çok tıfıl olduğumdan Suna’ya bir zararım dokun-
maz diye düşünmüş olmalılar. Suna, o sene Sorgun’a tayin edi-
len malmüdürünün kızı idi. Gediz Ortaokulu’ndan geldiğini öğ-
renmiştik. Fransızcası bizlere göre oldukça iyi olmalı ki, hocanın 
tüm söylediklerini anlıyordu. Hoca da çoğu kez bizim sıranın ö-
nüne gelir, sürekli eli pantolonunun cebinde, Suna’ya bakarak 
bir şeyler söyler, Suna da kıs kıs gülerdi. Suna, yaşı 14 olması-
na karşın erken olgunlaşmış, etine dolgun, esmer güzeli bir kız-
dı. Ben pek bir şey hissetmezdim ama diğer arkadaşlar, “Hocanın 
Suna’ya sulandığını” söylerlerdi. Hatta bir gün kendisine “Etes 
vous amoureuse?” gibi bir şey sormuştu da, Suna kıpkırmızı ol-
muştu. Sonunda bizim atak öğrenciler bu cümleyi çözümlemiş-
lerdi. Meğer hoca, Suna’ya “Âşık mısın?” diye soruyormuş. Se-
nenin sonuna doğru, Suna’nın kasabamızdaki dava vekilinin ya-
kışıklı ve yeşil gözlü oğlu Gürkan’la işi pişirdiği şayiası yayılmış-
tı. Gürkan, o günlerde üniversitede okuyan bir öğrenciymiş. Biz-
ler kendisini pek tanımıyorduk. Zira Sorgun’un yerlisi değillerdi. 

Kazım Bey, Fransızca konuşmasının yanında çok da güzel şiir 
okurdu. Özellikle Mehmet Akif ’ten ezbere okuduğu şiirler hâlâ 
kulağımdadır: “Harekatın görüyorsun ya hocam en kolayı/Yalna-
yak Kafkas’ı tutmak, başaçık Sina’yı” (Çanakkale şehitlerinden), 
diye devam eden uzun bir şiir de okumuştu. Fransızcayı iyi öğ-
renmemiz için elinden gelen gayreti gösterirdi. Bir kaç ay sonra 
hepimiz, kendi aramızda Fransızca konuşuyor olmuştuk.

Bir gün bayrak merasimi için okulun merdivenleri üzerinde 
toplanmıştık. Müdür Bey’le Kazım Bey arasında bir sürtüşme 
başlamış, Kazım Bey, uluorta söylenip duruyordu niçin bu ka-
dar kızdıysa. Müdür Bey alttan alıyor, “Biz burda eşşek başı mı-
yız? Biraz sakin ol!” dediğinde, Kazım Bey’in, daha da hiddetle-
nerek, “İstersen soğan başı ol!” diye Müdür Bey’e posta attığı-
na şahit olmuştuk. Koca koca öğretmenlerin, biz öğrencilerin ö-
nünde böyle pervasızca konuşmalarını çok yadırgamış, çok üzül-
müştüm. Sonra araları nasıl oldu, bilmiyoruz. Ben ortaokulu bi-
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tirmiştim ki, Kazım Bey’in benim 5. sınıf öğretmenim olan İh-
san Taylan’ın kızı ile evlendiğini duymuştuk. İhsan Bey’in çok u-
zun boylu oğlu Erbay Taylan lise birde sınıf arkadaşım olmuştu.

Ortaokul 3. sınıfta mevcudumuz kaç kişiydi pek hatırlamıyo-
rum ama aklımda kaldığı kadarıyla, bazı arkadaşların isimlerini 
sayabilirim: Dişli köyünden Halit Nazlıoğlu ve Burhan Öztürk, 
Gürkan Yıldırım, Mümtaz Tuncer, Osman Bölükbaşı, Yusuf Zi-
ya Ünver, Cumhur Baratan, Orhan Dönmez, Durak Gülle, Can 
Polat Erkan, Suna ve ben. Bizim sınıf, okulun ağabeyleri sayılı-
yorduk.  Bayrak merasimlerinde, uzun boyu ve gösterişli fiziği i-
le bayrağı göndere her zaman Mümtaz Tuncer çekerdi. Bu arka-
daşımız sonradan astsubay okuluna giderek, askerlik mesleğini 
seçmişti. Keza Durak Gülle de aynı okula gitmişti.

Bir kış günü, pazartesi sabahı, bayrak merasimi için tüm okul 
merdivenlerin önünde toplanmıştık. Herkesin dikkatini 2. sınıf-
ta okuyan Dursun Kartal çekmişti. Zira Dursun, o sabah okula 
uzun paçalı donu ile gelmişti. Kimimiz Dursun’a bakıp kıs kıs 
gülüyor, kimimiz de haline acıyorduk. Dursun, Mehmetbeyli kö-
yünden, köyde çobanlık yapan birisinin oğlu idi. Okula geç baş-
lamıştı. Benden üç yaş kadar büyüktü. Sonradan Dursun’la çok 
iyi arkadaş olacaktık. Meğerse Dursun, giydiği tek pantolonunu, 
kirlendiği için hafta sonu yıkamış ve kuruması için sobanın altı-
na sermiş. Sonra da fark etmemiş, pantolon sobanın altında gö-
ğünüp yanmış ve giyilemez hale gelmiş. O da mecburen uzun 
donu ile okulun yolunu boylamış. Öğretmenler, hemen duruma 
el koyarak, ertesi günü, Dursun’a bir pantolon almışlardı. Zira 
Dursun çok fakir ama o derecede çalışkan bir öğrenciydi.

Eniştem askerden terhis olalı altı ay kadar olmuştu. Ailesi ar-
tık bahara doğru düğün yapmak istiyorlardı. Başlık parasının ka-
lanını da yatırmışlar, üç altın gremisenin sonuncusunu da yılba-
şında bacımın boynuna takmışlardı. Bizim tarafta da çeyiz anla-
mında bütün eksiklikler tamamlanmış sayılırdı. Zira bacım, üç 
yılı aşkın süreden beri, gece gündüz durmadan çeyiz işlemişti. 
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“Sandık çeyizi” diye ifade edilen ince işleri, gelin adayı hep ken-
disi yapardı. Zira gelenek öyle idi. Çarşıdan mobilya denebile-
cek karyola, sandık, konsol ve bir iki sandalye ile halı ve halı yas-
tık satın alınırdı. Terzilik bilen ya da zengin aile kızlarına, dikiş 
makinesi bile çeyiz olarak verilebilirdi. Bir kızın götüreceği çeyiz 
ancak bir odanın içini doldurabilirdi. Zaten o günlerin geleneği, 
gelinin damadın baba evine götürülmesiydi. Bütün aile aynı evde 
yaşarlardı. Evin en iyi odası gelin için hazırlanırdı. Eğer evlene-
cek başka erkek çocuklar da varsa, aile onlar için de birer müsta-
kil oda hazırlamakla mükellefti. Bu mümkün olamıyor ise genel-
likle evin en büyük evli oğlu baba evinden ayrılarak ya avlu içine 
yeni bir ev yapar, ya da başka bir yerde başının çaresine bakardı.

Bacımın gelin gideceği ev, Sorgun’un Yozgatyolu  Mahallesi’nde, 
çarşıya çok yakın bir yerdeydi. Alt katı ahır olan iki katlı bir ev-
di. Avluda bir de tandırlıkları vardı. Avlu bir çatal kapı ile soka-
ğa açılırdı. Eniştemin dört erkek kardeşi vardı. İki ablası gelin o-
larak evden çıkmışlardı. En büyük kardeşi Osman abi, iki üç yıl 
kadar önce Tombuş’un Satılmış’ın kızı ile evlenmiş, evin ön oda-
larından biri onlara ayrılmıştı. Eniştem ikinci erkek evlattı. Ona 
da ikinci ön oda hazırlanmıştı. Evin ortasında uzunca bir sofa, 
yanlarda da ikişer oda sıralanmıştı. Evin reisi Memili Dayı, karı-
sı Melde Abla (Mevlüde) ve geri kalan diğer iki oğul (Süleyman 
ve Kerim) ya sofada, ya da arkadaki odalardan birinde yatarlardı. 
Zaten diğer oda hazın damı (kiler) olarak kullanılırdı. Hem sofa-
da, hem de diğer arka odada ocak vardı. Gündüz olunca bütün a-
ile yazın sofada, kışınsa sobanın yandığı arka odada otururlardı. 
Bir İç Anadolu çiftçi ailesinin ev düzeni üç aşağı beş yukarı böy-
le, ya da bunun benzeriydi. Evlerin hemen tamamı kerpiç, ya da 
kerpiç taş karışımı doğal malzemeden yapılırdı. Bu doğal malze-
menin ısı yalıtımı çok güzel ve bu evlerde oturmak çok sağlıklı 
olurdu. 1953 yılının Sorgun’unda, evlerin hemen hemen yüzde 
doksan’ının damları toprakla kaplı idi. Eniştemler bu evi üç dört 
sene önce yapmışlardı. Onların damı da topraktı. 
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Eniştemin kendisinden büyük iki kız kardeşi (Kezik ve Ay-
şe ablalar) evliydiler. Kezik (Kezban) ablanın ilk eşi uzun süren 
müzmin bir hastalıktan ölünce, kendisi dul kalmış ve baba evi-
ne dönmüştü. Henüz çocuğu yoktu. Bir yıl kadar sonra onu kö-
keni Erzurum muhaciri olan ve onun da karısı ölen, İbrahim ad-
lı bir kişi ile evlendirmişlerdi. Bacımların düğününden bir kaç ay 
sonra, bu evlilikten ilk çocukları H. Ahmet doğmuştu. Kezik ab-
lanın daha sonra Mehmet ve Safiye adlı iki çocukları daha ola-
caktı. Bir kaç yıl sonra kocası İbrahim enişte, Asım emmimin e-
vini ve bahçesini satın alarak bize komşu gelmişlerdi. İbrahim e-
nişte çok mutekit, halim selim, değerli bir komşumuzdu. Çocuk-
ları büyümüş, çok güzel eğitim almışlardı. Büyük oğul H. Ah-
met fizik öğretmeni olmuş; küçük oğul Mehmet Kurdoğlu, ba-
şarılı bir yönetici olarak yurdun değişik yerlerinde kaymakamlık 
yaptıktan sonra Ankara vali yardımcılığı görevine getirilmişti. E-
niştemle bacım bu yeğenlerini çok sever, onun görev yaptığı her 
yerde ziyaretlerine giderlerdi. Bayramlarda Sorgun’a gittiğimde 
ben de bazen Mehmet’le karşılaşır, görüşürdük.

Benim orta sonu okuduğum 1953/54 kışı oldukça soğuk ve 
karlı geçiyordu. Sabahları kalkınca her tarafın buz tutmuş oldu-
ğu ve damların çörtenlerinden (yağmur oluğu) ya da çatıların sa-
çaklarından sivri buz sütunlarının sarktığı görülürdü. Hava açık-
sa öğleye doğru güneş buzları biraz eritir ve bu kez de sokaklar 
çamurdan geçilmez olurdu. Akşamüstü güneş etkisini yitirince, 
ortalık tekrar donar, sokakta yürümek daha bir kolaylaşırdı. Ne 
yazık ki çarşının dışında, hiç bir sokakta henüz kaldırım taşı dö-
şenmemişti ve her taraf ham yoldu. O nedenle Sorgun’un kışın 
çamuru, yazın tozu çok olurdu. Biz içinde yaşayanlar bu duruma 
alışık idik. Daha iyisini görmediğimiz için bu durum bize doğal 
gelirdi. Yani genel anlamıyla, o günün Sorgun’u büyücek bir kö-
yü andırırdı. Yine de biz orada yaşamaktan çok mutlu olur, çok 
keyif alırdık...

Sonbahardan ilkbahara kadar, hemen her hafta sonu bir dü-
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ğün olurdu Sorgun’da. Düğünler cuma sabahı, gelinin hamama 
götürülmesiyle başlar; pazar günü ikindi vakti, gelinin baba e-
vinden alınıp, damadın evine teslim edilmesiyle son bulurdu. Bu 
üç gün boyunca genç kızlar ve genç erkekler gönüllerince ha-
lay çeker ve eğlenirlerdi. Düğünlerin vazgeçilmez çalgısı davul 
ve zurna idi. Kimi zengin aileler; Yozgat’tan keman, cümbüş ve 
darbuka çalan bir ekip de getirirlerdi. Bu ekibe “çalgıcı” denir-
di. Halk çalgıcıyı pek tutmazdı ama dediğim gibi, biraz tuzu ku-
ru, biraz daha modernliğe özenen aileler ekstradan çalgıcı da ge-
tirtirlerdi. Asıl heyecan davul ve zurnanın çalmaya başlamasıy-
la ortaya çıkardı. Davulun sesi çok uzaklardan bile duyulur, insa-
nın yüreğini hoplatırdı. Davul zurna genellikle açık alanda, avlu 
ya da sokakta çalınırdı. Kapalı mekânda çalınınca, çıkan yüksek 
ses insanları rahatsız ederdi. Oysa çalgı daha çok kapalı alanlar-
da ya da teraslarda çalınırdı.

Benim çocukluğumun Sorgun’unda, o yörenin sevilen zurna-
cısı Kötüköylü Kâmil ve onun davulcusu Veli idi.  Ancak zaman-
la Kamil’in yerini Zurnacı Hasgül alacaktı. Sanırım Hasgül Bo-
ğazcumafakılı köyündendi ve sonra bizim mahalleden arsa alıp 
ev yaparak Sorgun’a yerleşmişti. Bacımın düğününü de Hasgül 
çalmıştı. Düğün sahibi, zurnacı ekibiyle üç günlük düğün için 
belli bir ücrete anlaşırlardı. Düğün boyunca alınan bahşişler eki-
bin fazladan geliri olurdu. Ailelerin ekonomik durumuna göre, 
damat tarafının vereceği bahşişler bazen ekibin gerçek ücretinin 
bir kaç katına çıkardı. O nedenle davulcu, işini gayet usturuplu 
yaparak damattan ya da sağdıç ve damadın arkadaşlarından bol 
bol bahşiş toplayabilirdi. Kız tarafı da davulcuya bahşiş verirdi a-
ma asıl yüklü bahşişler damat ve yakınları tarafından ödenirdi.

Düğün gününden iki üç gün önce, kızın tüm çeyizi babasının 
evindeki bir odada sergilenir ve düğüne gelenler çeyizi görür ve 
incelerlerdi. Gelin olacak kızlar arasında, sergilenen çeyizi gör-
mek çok önemsenirdi. Zira kendi çeyizlerini hazırlama bakımın-
dan bu inceleme iyi bir ön fikir olurdu. Ayrıca yapacakları çeyiz 
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için bir kıyaslama fırsatı bulurlardı.
Düğünler cuma sabahı davulcu ve zurnacının kız evine ulaş-

masıyla başlardı. Ekip, yol boyunca sevilen ezgileri çalarak düğü-
nün başladığını ilan eder ve kız evine ulaşırdı. Orada bir saat ka-
dar davul ve zurna çalınır, bu arada gelin olacak kız ve arkadaş-
larının hamama gitmek için hazırlıkları tamamlanırdı. Kızlar ha-
mama ya yürüyerek ya da soğuk ve yağışlı günlerde yaylılarla gi-
derlerdi. Davul zurna yine bu kafileye eşlik ederdi. O gün kadın-
lar hamamı, tamamen gelin için kiralandığından, katılanlardan 
hiç kimse hamam ücreti ödemezdi. Gelinin arkadaşları hep bir-
likte yıkanırlar, getirilen azık ve yiyecekleri yerler ve ikindiüstü 
yine davul ve zurna eşliğinde kız evine dönerlerdi. Davul zurna 
bütün gün kız tarafında bulunduğundan; akşamüstü iki üç saat-
liğine damat evine gider, biraz da oğlan tarafındaki düğüncüler i-
çin çalardı. Davul zurna çalarken, çoğu kez yöresel oyunlar oyna-
nır ve halaylar çekilirdi. Öyle ki bu oyun ve halaylar, gençler iyice 
yoruluncaya kadar devam ederdi. Düğün süresince davul ve zur-
na, yemek molaları hariç, hiç durmadan ve gece yarılarına kadar 
günün sevilen ezgilerini çalar; düğüne katılan herkesin gönülle-
rince eğlenip kurtlarını dökmelerini sağlardı.

Ertesi günü aynı şeyler damat için de yapılırdı. Bu kez oğlanın 
arkadaşları ve tüm gençler, “Güvey Hamamı”na giderlerdi. Ha-
mama girmeden önce uzun süre halay çekilir ve ter atılırdı. Son-
ra arkadaşları damadı yıkarlar, getirilen yiyecekler yenir ve ha-
mam faslı bitince tekrar Sorgun’a dönülürdü. Hamam yaklaşık i-
ki kilometre kadar Sorgun’un doğusunda ve Eğriöz Çayı’nın tam 
kenarında bulunuyordu. Damadı ve arkadaşlarını hamamdan ge-
tiren davulcu ve zurnacı hemen gelin evine dönerlerdi. Geline 
yakın akrabaları ve en yakın arkadaşları davet verirdi. Bu durum 
düğün boyunca devam ederdi. Davete gelinin tüm arkadaşları 
katılır, en az yarım ya da bir saat kadar süren bir ikram faslı baş-
lardı. Davete katılacak kızlar, yine davul zurna eşliğinde ilgili ye-
re giderler ve yine orada bir kaç fasıl halay çekerlerdi. Ana öğün-
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lerde davet yemekli yapılır, ara öğünlerde ise börekle çay, ya da 
kurabiye ve çay gibi hafif şeylerle geçiştirilirdi. Gelinin hısım ve 
akrabası çoksa, onun bir düğün boyunca en az on beş yirmi ka-
dar davete katılması gerekebilirdi. Tabii davet vereceklere kafile-
nin varacağı gün ve saat önceden yaklaşık olarak bildirilirdi.

Düğünün ikinci günü, damat ve arkadaşları hamamda iken, 
kız evinde önemli bir etkinlik gerçekleşirdi. Bu etkinliğe “Tö-
re çağırtma” denirdi. Yani kızın akrabalarının, yakın arkadaşları 
ve komşularının ona verdikleri hediyelerin sesli bir şekilde du-
yurulması âdetiydi bu. O yıllarda, geline verilen hediyelerin he-
men tamamı kalaylanmamış bakır kaplardı. En büyük bakır kap, 
ağırlığına göre, küpeli çamaşır kazanı ya da “Teşt” denilen büyük 
hamur leğeni olurdu. Bu kapları, gelinin en yakınları olan dayı-
sı ya da amcası hediye ederdi. Varsa eğer hala ve teyzeleri de o-
na yakın büyüklükte bir çift helke (su bakracı) soba kazanı ya da 
bir sini veya büyük yemek kazanı gibi eşdeğer büyüklükte ba-
kır kaplar alırlardı. Aynısı olmasın diye akrabalardan kimin ne a-
lacağı önceden aralarında kararlaştırılırdı. Sonra yakınlık sırası-
na göre herkes büyük kaplardan küçüklere doğru belki yüzler-
ce bakır parça hediye ederdi. Bu hediyeleri davetçi kadın (çığırt-
kan kadın) kabı eline alıp havaya kaldırarak yüksek sesle: “Dayı-
sından bir küpeli kazan! Darısı oğlunun, kızının başına!..”  ya da 
“Komşuları Osman Ağa’dan bir kapaklı sahan! Darısı oğlunun, 
kızının başına!..” diye oradakilere ilan ederdi. Bu merasim hedi-
ye getirenler bitene kadar devam ederdi. Gelinin akraba ve çev-
resinin genişliğine göre biriken bu bakır kaplar, neredeyse bir at 
arabasını doldururdu. Gelinin anası ve yakınları gelen hediyele-
ri tek tek inceler, kızına yetecek kadarını çeyiz olarak ayırır, ge-
ri kalanını çuvallara doldurarak satılması için bakırcı dükkânına 
gönderirlerdi. Elde edilen para ile de kızın son ihtiyaçları karşı-
lanırdı. Örneğin: Bir radyo, duvara asılan bir halı ya da Singer di-
kiş makinesi gibi... Hatırlıyorum, biz bacıma Philips marka bir 
radyo almıştık.
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Düğün gününün ikinci akşamı kız evinde “Kına Gecesi”  ya-
pılırdı. Yine davul zurna eşliğinde en güzel havalar (ezgiler) ça-
lınır, kızın ellerine kına yakılırdı. O gece için damat, nişanlısına 
baklava ve fındık fıstık gibi çerezlerden gönderirdi kız arkadaş-
larıyla yemeleri için. Bu arada, gece yarısına doğru el ayak çeki-
lince, yavukluların birbirleri ile görüşmeleri başlardı. Delikanlı-
lar kendi nişanlısı, sözlüsü ya da sevgilisini yakından takibe alır 
ve bir buluşma şansı yakalamaya çalışırlardı. O gece bu kabil gö-
rüşmelere biraz daha hoşgörü ile bakılırdı. Gecenin sonuna doğ-
ru gelinin yanında kalan kızlar onun serili çeyizini toplar ve san-
dığa yerleştirirlerdi. 

Düğünün son günü -ki genellikle pazar günü olurdu- sabah 
erkenden damat tarafı çeyizi götürmeye gelirdi. Çeyiz arabaya 
yüklenirken, gelinin yakınlarından aklı başında bir iki kişi giden 
çeyizin kabaca bir listesini tutardı. Listenin başına Kur’an’ı Ke-
rim yazılırdı. Her gelin olacak kıza bir Kur’an hediye edilmesi 
âdettendi ve o Kur’an, gelin odasında, hemen karyolanın üst ta-
rafına asılırdı. Sonra görünen büyük eşyalar listeye girerdi. Ör-
neğin: Bir karyola takımı, üç kat yün yatak, beş yorgan, bir makat 
halısı, bir taban halısı, beş adet halı yastık, bir konsol, bir boy ay-
nası, üç adet yün minder, üç iskemle, bir bakır mangal, bir radyo, 
bir ceviz sandık ve içi el işi sandık eşyasıyla dolu v.s….   İğneden 
ipliğe ne gönderiliyorsa, yaklaşık olarak o günkü fiyatlarıyla bir-
likte listeye yazılır ve güvenilir bir kaç kişi tarafından imza altına 
alınırdı. İki nüsha halinde hazırlanan bu listenin biri gelin, diğe-
ri damat tarafına verilirdi.

Davul zurna eşliğinde oğlan evine gönderilen gelinin çeyizi, 
kızın ve oğlanın çok yakını bir kaç kadın tarafından gelin odasına 
yerleştirilir ve ikindiye kadar hazır hale getirilirdi. Zira gelin da-
madın evine ilk kez geldiğinde, kısa bir süre için bu odada din-
lenirdi. Eğer zengin bir evin kızı ise gönderilen çeyizi bazen bir 
at arabası almaz, ikinci bir arabaya daha yüklenirdi. O günün ko-
şullarında, orta halli bir aile kızının çeyizi bir at arabasını doldu-
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racak kadar olurdu. Ailemizin en büyük çocuğu ve tek kızı olan 
bacımın çeyizi iki arabayı doldurmuştu. Çeyizin en önemli eşya-
sı yün yataklar olurdu. Bacıma üç kat yatak verilmesi çevremizde 
uzun yıllar konuşulmuştu.

Çeyiz arabaya yüklenirken bazı adetlere de uyulurdu.  Örne-
ğin, kızın kardeşlerinden biri, sandığın üzerine oturur ve belli 
bir bahşiş ödenmeden oradan kalkmazdı. Ablamın düğününde 
bu görev, en küçük kardeş olarak bana düşmüştü. Önceden tem-
bihli olduğum için yüklüce bir bahşiş almadan sandığın üzerin-
den kalkmamam söylenmişti. Tüm eşyalar yüklenmiş, sıra san-
dığa gelmişti. Eniştemin büyük kardeşi Osman abi önce bana 10 
lira uzatmış, kalkmadığımı görünce, bir beş lira daha çıkararak 
hafifçe eğilip kulağıma “Azımızı çoğa say, daşşağını yediğim, ha-
di kalk artık!” diyerek gönlümü almış, ancak o zaman sandığın 
üzerinden kalkmıştım ve böylece sandık da yüklenmişti.

Konu açılmışken, bu arada damat tarafını terleten iki gelenek-
ten daha söz etmeliyim. Bunlardan biri “Vekilcelik”, diğeri “Kar-
deş yolu” denilen âdetlerdi. Her ikisi de düğünün belli aşamala-
rında, damat tarafının ödemesi gereken paralardı. Sanırım vekil-
celik Remzi abime, kardeş yolu da Yusuf abime ödenmişti. Hatır-
ladığım kadarıyla onlar ellişer liradan aşağı almamışlardı. Ben bi-
raz ucuza gitmiştim ne yazık ki... Vekilceliğin anlamı, gelinin ba-
basına vekâlet eden en büyük erkek kardeşin, gelinin evden çık-
masına sembolik olarak izin vermesi demekti. Gelenek böyley-
di. Bu izin alınmadan, kız baba evinden çıkarılmazdı. Kardeş yo-
lu ise, tam gelinin baba evini terk edip; ata, yaylıya ya da arabaya 
bindirileceği sırada, kardeşlerinden birisi tarafından gelinin beli-
ne kırmızı bir kurdelanın üç kez bağlanıp geri çözülmesi şeklin-
de uygulanan bir âdetti. Bunun anlamı, gelinin baba eviyle her 
türlü bağlarından çözülmesi ve artık tümü ile koca evine ait ol-
masıydı. Bilmiyorum, bu gelenekler hâlâ devam ediyor mu?

Gelinin çeyizi damadın evine indirildikten sonra davul zurna 
bir süre daha oğlan evinde kalır ve düğüne katılanları eğlendir-
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meye devam ederdi. Gençler halay çekerken pek çok mani söyle-
nirdi. Onlardan bir kaç örnek:

Gökte yıldız yüz altmış
Mevla’m neler yaratmış.
Ak gerdanın altında                                                          
O yar uykuya yatmış                                                                    

Aya bak yıldıza bak
Şurdan gelen kıza bak                    
Kız Allah’ı seversen                          
Bir de dön de bize bak.                  

Merdivenin altında
Kalayladım kazanı                          
Kız ben senin uğrunda
Yedim ıramazanı.                               

Bu arada berbere haber verilir ve damadın tıraş faslı başlardı. 
Berber özenle damadın saç ve sakalını tıraş eder,  yine iyi bir üc-
ret alırdı. Daha sonra davul zurna, kız evine yönelir ve artık ge-
lin, baba evinden çıkana kadar orada kalırdı. Bu arada arkadaşla-
rıyla birlikte, akrabalarının verdiği son davetlere de katılır, ora-
larda da yenilip içildikten ve halaylar çekildikten sonra baba evi-
ne gelinir ve gidiş için son hazırlıklara başlanırdı.

Gelinin evden çıkacağı an yaklaştıkça, zurna “Gelin ağlatma-
sı” denilen en içli, en dokunaklı ezgileri çalardı. Bu ezgileri du-
yan komşu ve akrabalar yavaş yavaş yeniden kız evine toplanır, 
gelin evden çıkıncaya kadar düğün evinde kalırlardı. Bu aşamada 
artık halay çekilmezdi. Eğlence bitmiş, hüzünlü anlar başlamış 
olurdu. Başta gelin ve gelin anası olmak üzere, gelinin en yakın-
ları ufak ufak ağlardı. Gelinin makyajı tazelenir, taç ve duvağı ba-
şına oturtulur, ne kadar takısı varsa koluna ve boynuna takılırdı. 
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Üç günden beri şen ve şakrak eğlenen gelin, artık çok hüzünlü ve 
gözü yaşlı bir hal alırdı. Öğle vaktinden biraz sonra gelini götü-
recek düğün alayının araba ve yaylıları (O yıllarda en çok fayto-
na benzeyen bu lüks at arabaları kullanılırdı) kız evinin çevresi-
ne dizilir, geline eşlik edecek kadın ve kızları götürmek için hazır 
beklerdi. Onların bu yolculuğuna “Yenge binmek” denirdi. Geli-
nin aracına en yakınları olan iki üç kız veya kadın binerdi. Yenge 
binecek tüm kız ve kadınlar yaylılarda yerlerini alırken, sıra ge-
lini bindirmeye gelirdi. Bu an hüznün, heyecanın ve üzüntünün 
doruğa ulaştığı andı. Gelin, tek tek en yakınlarına sarılır vedala-
şırdı. Kardeş yolu merasimi de bu aşamada yapılırdı. Gelinin ba-
basının elini öpmesi, boynuna sarılması ve ağlayarak vedalaşma-
sından sonra en hicranlı an gelirdi: Anasıyla vedalaşma anı...  Kız 
anası, üzüntüsünü artık dışa vurarak,  içli diyeşetleri (hüzünlü 
dörtlükler) söyleyerek, yüksek sesle ağlar ve kızına sarılırdı. Bu 
anda herkes duygulanır,  kadınların hıçkırıkları yükselirdi.  So-
nunda damadın sağdıcı ve yakınları gelini itina ile arabasına ya 
da yaylısına bindirirlerdi.

Gelinin yerine yerleşince, düğün alayı hareket eder, davul zur-
na eşliğinde kasabanın ana yollarında dolaşılarak oğlan evine va-
rılırdı. Düğünün en heyecanlı anı “koltuk merasimi” denilen bu 
an olurdu. Oğlan evini dolduranlar, yenge binip gelmiş kız ve ka-
dınlar gelinin yaylıdan indirilişini beklerlerdi. Gelin, çok özen-
li bir şekilde indirilir ve hazır bekleyen damadın koluna girme-
si sağlanırdı. Düğündeki herkes gelinle damadı alkışlamaya baş-
lardı. Damat önceden cebine hazırladığı bozuk paralarla karışık 
renkli elişi kâğıdı kırpıntılarını orada bulunanların üzerine avuç 
avuç serper, gelini evin içine götürür ve önceden hazırlanan oda-
ya girerlerdi. Burada damat gelinin duvağını açar, “Yüz görüm-
celiği” denilen armağanını takar ve beş on dakika sonra kol kola 
dışarı çıkarlardı. Damat izin isteyip topluluktan ayrılınca, gelini 
uygun bir yere oturturlar ve bu kez, oğlan tarafının “Töre Çağırt-
ma”  âdeti başlardı. Bu törede yalnız para çağırtılırdı. Damadın 
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en yakın akrabalarından başlamak üzere, o günün rayicine göre 
herkes yakınlığı ve gücü nispetinde belli bir parayı davetçi kadı-
na vererek yüksek sesle çağırtırdı. Örneğin: “Emmisi Sülüman 
Ağa’dan elli  lira!.. Darısı bir tek oğlunun başına!”  ya da  “Sildir-
lerin Pempe’den on lira!, darısı oğlunun, kızının başına!” Çağrı-
lan tüm paralar oturan gelinin eteğinde toplanırdı. Töre takacak-
lar bitince, düğün evindeki kadınlar yavaş yavaş dağılmaya baş-
lardı. Toplanan paralar, oğlan tarafının yaptığı düğün masrafları-
na oldukça büyük katkı sağlardı.

Eğer oğlan tarafı isterse, koltuk merasiminden sonra davul-
zurna erkekleri güreşilecek alana götürür ve bu düğün şerefine 
bir de güreş yapılırdı. Daha önce anlatıldığı gibi, hemen hemen 
her iki düğünden birinde mutlaka güreş olurdu. Zira ata spo-
ru olan güreş, o yıllarda halk tarafından çok sevilir ve çok rağ-
bet görürdü.

Düğünden bir kaç gün önce kıyılan resmi nikâhtan başka ger-
dek akşamı bir de dini nikâh kıyılırdı. Damadın yakınları cami-
nin imamını eve davet ederek gelinle damadın dini nikâhlarını 
kıydırırlardı. Nikâh merasiminden sonra damat dışarı çıkar, bir 
süre erkek arkadaşları ve sağdıcıyla sohbet ederdi. Sonra deli-
kanlılar, yüksek sesle dua edip temennilerde bulunarak dama-
dı gerdeğe sokarlardı. Bu arada, kimisi de muziplikler de yapıl-
maz değildi; damadın bacağına iğne batırmak ve sırtını yumruk-
lamak gibi... O gece için gelinin odasına baklava, fındık, fıstık gi-
bi enerji verici yiyecekler konurdu. Bu yiyeceklere “yastık çerezi” 
denirdi. Yastık çerezini genellikle gelinin anası hazırlardı. Böyle-
ce, üç günden beri devam eden düğün sona ermiş olurdu. Erte-
si sabah erkenden davetçi kadın oğlan evine gelir, bir bohça içine 
hazırlanmış kanlı çarşafı kızın anasına götürürdü. Bu âdet, geli-
nin bekâretinin nişanesi ve çok gizli yapılan bir uygulama idi. E-
ğer daha önce bir kaza olmuşsa, onun çaresini de damat bulmak 
zorundaydı. 

Bacımın düğünü de benzer âdet ve geleneklere 1954 yılının 
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mart ayı ortalarında yapılmıştı. Onun gelin gitmesi anama çok 
zor gelmiş, günlerce ağlamıştı. Biliyorduk ki bu ağlayışlar mut-
luluk gözyaşları idi. Bir tek kızını alı ile, yeşili ile gönlünce ev-
lendirmişti. Özellikle Halit emmimlere karşı bir zafer kazanmış 
gibiydi. Emmimler, bacımın düğünü boyunca, bu olayı görme-
mek için evlerini terk etmişler, başka bir köye gitmişlerdi. An-
cak düğünden bir kaç gün sonra Sorgun’a dönmüşlerdi. Biz pek 
hissetmiyorduk ama bacımın düğününü görmek, anlaşılan onla-
ra ağır gelmişti.

Gelinle damat, düğünün kırkı çıkmadan kızın baba evini ziya-
rete gidemezdi. Ancak ben, bacımı çok özlediğim için daha haf-
tası dolmadan onu ziyaret etmiştim. Henüz çocuk sayıldığım i-
çin bu ziyaretim hoşgörü ile karşılanmış, anama bacımdan ha-
berler getirmiştim. Sonraları okul dönüşü, iki üç günde bir ba-
cıma hep uğrardım. O sene ortaokul son sınıftaydım ve on beş 
yaşımın içindeydim. Düğünden tam yirmi gün geçmişti. Bir ge-
ce, bacımla eniştem, gizlice bizim eve gelip sürpriz yapmışlardı. 
Bacım anamı çok özlediği için dayanamamış, eniştem de kimse-
ye çaktırmadan gizlice bacımı bize getirmişti. Hepimiz evdeydik, 
nasıl sevinmiştik anlatamam!  Anam mutluluktan bir kez daha 
ağlamış, onlara ne ikram edeceğini şaşırmıştı. İki saate yakın o-
turduktan sonra ayrılmışlardı. Asıl el öpme ziyareti, kırkı çıktık-
tan sonra yapılacaktı. Ancak ondan sonra gelin rahatça babası-
nın evine gidip gelebilirdi. O günlerde töre böyleydi. Şimdi bu 
âdetler hâlâ devam ediyor mu, bilmiyorum?...

Büluğ çağına ermeye başladığım bu yıllarda, bende yaklaşık 
bir-iki yıl boyunca, arada bir rastlanan “uyurgezer”  hali ortaya 
çıkmıştı. Nasıl olduğunu bir türlü anlayamazdım. Uyandığım-
da, yatakla ilgisi olmayan çok farklı yerlerde bulurdum kendimi.  
Bu durum nasıl ortaya çıkar, hiç akıl erdiremezdim. Çoğu kez bir 
rüya ile bağlantılı olurdu. Bunlardan en çok hatırladığım üç ola-
yı, aktarmak isterim:  Sanırım orta üçe geçtiğim yazdı. Düşümde 
bağdan topladığımız budanmış bağ çubuklarını bir kağnıya yük-
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leyip eve getiriyormuşuz. Ben kağnının üzerine çıkmış, çubukla-
rın üstüne sırtüstü yatmışım. Kağnı yolda hareket ettikçe, sert 
çubuklar başıma ve sırtıma batıyor, canımı acıtıyormuş. Bir de u-
yandım ki, gerçekten de yakmak için avludaki pinniğin (kümes) 
üzerine yığdığımız bağ çubuklarının üzerinde yatmıyor muyum 
don gömlek! Serin yaz gecesi, biraz da üşümüşüm. Evden gece 
yarısı nasıl çıkmışım, kapıları açarak o çubuk yığınının üzerine 
nasıl tırmanmışım, hiç bir fikrim yok. Zira bu çubuk yığını, pin-
nikle birlikte yerden en az iki iki buçuk metrelik bir yükselti o-
luşturuyordu. Yerimden doğrulup karanlıkta etrafıma baktığım-
da, önce, beni buraya kimin getirdiğini düşünmüş, sonra da an-
cak kendi kendime gelebileceğim kanısına varmıştım.  Böylece 
ilk kez, daha önce duyduğum insanlarda gözlenen uyurgezer hal-
lerinin bende de olmuş olabileceğini kavramıştım. Sabah uyanıp 
bu durumu anamlara anlattığımda, hiç birinin haberi yoktu ora-
ya nasıl gittiğimden. Anam beni teselli etmiş ve üzerime “üç kul-
hü, bir elham” okumuştu.

İkinci olay, bacım gelin gittikten sonra olmuştu. O yıllarda, e-
niştem işi gereği Eymir, Peyik ve Çekerek gibi yerlerin pazarla-
rında nal, mıh, köz tavası, maşa v.s. gibi demircilik malzemesi 
satmaya gider ve oralar uzak olduğundan bir gün önceden yola 
çıkardı. Ben bu durumu bildiğimden bacımı yalnız bırakmamak 
için ona gider ve gece yanında kalırdım. Yine öyle bir gün, Ha-
san dayımın oğlu Ömer Sorgun’a gelmişti. Onu da alarak bacıma 
misafir olmuştuk. O gece bacım kendi karyolasını bize bırakmış, 
kendisi de makatın üzerine yün minderleri sererek orada yat-
mıştı. Ben yine uyurken bir rüya görüyordum. Rüyamda çişim 
gelmişti ve bir taraftan da yağmur yağıyordu. Ben yağmur sula-
rının aktığı değirmen arkı üzerine işemiştim. Meğerse yataktan 
çıkıp ayağa kalkmışım oda kapısının arkasında duran eniştemin 
çizmelerinin içine çişimi yapmışım ve geri yerime yatmışım. Sa-
bah uyandığımızda bacım bize kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltı es-
nasında  çizmelerin üzerindeki ıslaklığı fark etmiş, “Aman!.. Bu 
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suyu kim dökmüş buraya” diye kendi kendine söylenirken, sidi-
ğin keskin konusunu anlamış olmalı ki, “Vay körolasıca kedi, bak 
gelmiş buraya işemiş!” diye evin kedisini suçlamaya başlamıştı. 
O an ben, gece rüyamda, “Çişim geldiği için, kapımızın önünden 
akan değirmen arkına işediğimi ” hatırlar gibi olmuştum. Ama 
utancımdan en ufak bir ipucu dahi vermemiştim bacıma. Sonra 
bacım çizmeleri dışarıya çıkarmış, içini ve dışını bir iyice yıka-
mıştı. Aradan 60 yıl geçti, bu olayı ilk kez itiraf ediyorum.

Üçüncü olay ortaokulu bitirdiğim senenin yazında başıma gel-
mişti. Abimler yazları tandırlığın üzerindeki damda yatarlar ben 
babamlarla aynı odada, artık tek başıma yatardım. Gece yatak-
tan kalkmışım, yorganı başıma çekerek, salonun ortasına gelip 
oturur vaziyette, yerde serili kuru çulun üzerinde uyumaya de-
vam etmişim. Yorganın altındaki dimdik görüntüm sanki küçük 
bir çadırı andırıyormuş. Tanyeri ağarırken anam sabah namazına 
kalktığında, sofanın ortasında bu acayip görüntüyle karşılaşınca, 
önce birden korkup ürpermiş, sonra hemen yattığımız yere geri 
dönmüş ve beni yatakta bulamayınca meseleyi anlayıp biraz ra-
hatlamış. Sonra beni yavaşça dürterek, “Ne yapıyon burda  oğ-
lum?” diye uyandırmıştı. Uyandığımda oraya nasıl ve niçin gitti-
ğimi, yine hiç hatırlamıyordum. Liseye başladıktan sonra uyur-
gezer halim pek kalmamıştı. Bu durumun ergenlik çağı ile bağ-
lantılı olduğunu düşünüyorum.

Remzi abim nerdeyse askerlik çağına gelmişti ve nalbant Ha-
lil ustanın yanında kalfa olarak çalışıyordu. Sanırım nalbantlık 
mesleğini iyice öğrenmişti ve ustasından haftalık ücret alıyordu. 
Arada bir gereksinim duyduğumda, benim harçlıklarımı da Rem-
zi abim verirdi. Ben okuyorum diye onun bana karşı ayrı bir ilgisi 
ve sevgisi vardı. Bir gün okulda, Alacahöyük’e bir gezi düzenlen-
diğini öğrendim. Bu geziye katılmayı ben de çok istiyordum. Ön-
ce anama söylemiştim, o karşı çıkmıştı. Sonra Remzi abime me-
seleyi açmış, onun desteğini istemiştim. Abim hiç tereddütsüz 
gezi parasını vermiş, “Git sen de adını yazdır” demişti. Abimin 
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bu anlayışı beni ne çok sevindirmişti, anlatamam. Gezi tarih öğ-
retmenimiz Nuran Yener’in başkanlığında yapılıyordu. Bir oto-
büs kiralanmıştı ve biz tüm otobüsü doldurmuştuk. İlk kez yöre 
dışı bir geziye katılıyordum. Çok sevinçli ve heyecanlıydım. Gezi 
günü birlik yapılacağı için sabah erkenden yola çıkılmıştı. Orada 
yememiz için, evlerden azık hazırlamıştı analarımız. Sanırım, iki 
buçuk üç saatlik bir yolculuktan sonra Alacahöyük’e varmıştık. 
Açık alanda devasa kayalardan yapılmış aslan figürleri vardı. Bu-
radan kalenin içine giriliyordu. Kazılardan çıkarılan bir yığın ça-
nak çömlek doldurmuştu etrafı. Tarih öğretmenimiz bizlere bun-
lar hakkında bilgiler veriyordu. Sonra Alacahöyük Müzesine git-
miştik. Müzede çok daha ayrıntılı, küçük ve zarif buluntular ser-
gileniyordu. Müze görevlisi, eserler hakkında bizlere bilgiler ve-
riyor ve “Bunların daha güzelleri ve özellikle altın ve gümüş o-
lanları, Ankara’da,  Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergile-
niyor”  diyordu. Güneş kursları, boynuzlu geyik heykelleri, tes-
ti benzeri değişik motiflerden su kapları hatırımda kalanlar ara-
sındaydı. İkindiüstü geziyi bitirmiş ve Sorgun’a geri dönmüştük. 
Doğrusu bu geziden pek çok şey öğrenmiştik.

Alacahöyük gezisi çok hoşumuza gitmiş, ufkumuzu açmıştı. 
On gün kadar sonra dört arkadaş, bir hafta sonu da Yozgat’a git-
meye karar vermiştik. Orhan, Halit, Burhan ve ben... Orhan’ın 
dışında hiç birimiz, daha Yozgat’ı görmemiştik.  İlimiz nasıl bir 
şehirdi acaba diye merak ediyorduk. Harçlığımı yine Remzi abim 
vermişti. Bir otobüse binip bir saatten fazla yol aldıktan son-
ra Yozgat’a varmıştık. Otobüs Muslubelen’in yokuşunu zorlana-
rak tırmanmış ve tam zirveye vardığımızda şehir uzaktan görün-
müştü. İlk dikkatimi çeken, güneşte pırıl, pırıl parlayan Büyük 
Cami’nin kubbesi olmuştu. O güne dek hiç böyle bir şey görme-
miştim. Yozgat’a yaklaşıyorduk. Şehrin girişinde bizi ilk karşı-
layan, içinde dört yıl okuyacağım sarı taştan yapılmış Yozgat Li-
sesi olmuştu. Büyük bir avlu içinde bulunan lise binası gözüme 
çok devasa ve görkemli görünmüştü. Otobüs çift yönlü bir cad-
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deden geçerek geniş bir meydanda durmuştu. Meydanın orta-
sında kocaman bir saat kulesi, çevresinde Sorgun’da hiç görme-
diğimiz çok güzel binalar yer almıştı. Bu geniş meydanın kuze-
yinde, biraz yüksekçe bir yere yapılmış Hükümet Konağı bulu-
nuyordu. Bu konak o kadar büyük ve gösterişliydi ki, gözümü 
bir türlü ayıramıyordum. Demek Yozgat burası idi. Ne kadar bü-
yük ve ne kadar güzel ve bakımlıydı. Bütün meydan ve caddeler 
parke taşlarla kaplıydı. Sorgun’a hiç benzemiyordu. Bütün evler, 
kiremit çatılıydı. Şehrin çarşısını ve Büyük Cami’yi gördükten 
sonra bir payton kiralayarak Çamlık’a çıkmıştık. Paytoncu bizi, 
Kaymak Donduran çeşmesine kadar götürmüş ve geri dönmüş-
tü. Biz Çamlık’ta biraz eğlendikten sonra yürüyerek şehre inme-
ye karar vermiştik. Yozgat Çamlık’tan da çok güzel gözüküyor-
du. Dördümüz de liseyi burada okuyacağımız için şimdiden he-
yecanlanıyorduk. İkindiüstü şehre inmiş ve otobüsle Sorgun’a 
dönmüştük.

Haziranda başlayan bitirme sınavlarına girmiş, ancak doğru-
dan mezun olamamıştım. Tabiat bilgisi ve Fransızcadan ikmale 
kalmıştım. Yaz tatilinde beni, yine yoğun işler bekliyordu. Artık 
kuzu gütme işini bırakmış, çiftçilik yapan Yusuf abime yardım 
etmeye başlamıştım. Yonca biçilmesi, atların çayırda otlatılması, 
Temmuz ayı boyunca devam eden ırgatlık işlemek (Arpa ve buğ-
dayların yolunması ya da tırpanla biçilmesi), sap arabası ile tar-
ladaki yığınların harman yerine taşınması, döven sürülmesi, har-
man savrulması, samanların samanlığa doldurulması gibi olağan 
rençperlik işlerinde, babam ve Yusuf abime elimden geldiğince 
yardım ediyordum. Bu arada çiftçiliğin tüm ayrıntılarını da pey-
derpey öğreniyordum. En hoşuma gideni tırpan biçmek olmuş-
tu. Özellikle yonca biçmeyi çok seviyordum. Ayrıca ekin biçmek 
de bana keyifli geliyordu. Bütün gün sıcağın karşısında çalışmak 
zordu ama ben bedenen çalışmayı seviyordum. Ekin iki türlü bi-
çiliyordu: Birincisine “bacak biçme”, diğerine “zo”ya biçme, ya 
da “çalgaraya biçme” denirdi.  Zo’ya biçme daha basitti. Biçilen 
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ekin, tırpanın ağzında toplanarak sol tarafta bir şerit oluşturacak 
şekilde birikirdi. Yonca ve çayır da zo’ya biçilirdi. İkinci bir kişi, 
biçilmiş bu ekin şeridini anadut denilen bir gereçle deste yapar-
dı. Yapılan desteler, bir gün bekletildikten sonra bir kağnıyı dol-
durabilecek büyüklükte yığın haline getirilirdi. Yığınlar tarlada 
döven sürme vaktine (harman zamanı) kadar bekletilirdi. Bacak 
biçme daha usturuplu bir biçme şekliydi. Biçen kişi biçme sıra-
sında desteyi de kendisi yapardı. Bu iş sol ayağa takılan, çıtlık o-
tundan yapılmış basit bir düzenekle sağlanırdı. Bu düzenek sü-
pürge şekline getirilmiş üç demet çıtlık otunun H harfi şeklin-
de birbirine bağlanmasıyla elde edilirdi. Sol ayak düzeneği oluş-
turan iki ana demetin arasına sıkıca sokulurdu. Biçilen ekin tır-
panın ucu ile bu düzeneğin arasında toplanır ve adım adım iler-
lenirdi. Biçilen ve toplanan ekin destesi artık sol bacağın taşıya-
mayacağı bir büyüklüğe ulaştığında, deste yerinde bırakılır ve ar-
tık yeni bir deste oluşturmak üzere biçmeye devam edilirdi. Ben 
bacak biçmeyi de iyice öğrenmiştim. O yaz bütün ekinleri Yusuf 
abimle ikimiz biçmiştik. Babam genellikle yığın yapar, toplanan 
destelerin yerini tırmıklar, bize azık ve su getirirdi.

Irgatlık zamanı en sıcak aylar olurdu. Bizim çiftçiliğe başla-
dığımız yıl Sorgun’un doğu kesimindeki arazi ekinlik, batı ke-
simi herklik olarak bırakılmıştı. Ekinlik tarafında bizim iki bü-
yük tarlamız vardı. Bir tanesi, İkikara köyü yolu üzerinde, yak-
laşık 40 dönüm kadar, yol boyunca uzunlamasına giden bir tar-
la idi. İlk ekin biçme deneyimim bu tarlada başlamıştı. Kasaba-
ya yakın olduğu için sabah erkenden gider, güneş batınca eve dö-
nerdik. Bu tarlada en az iki hafta kadar ekin biçtiğimizi hatırlıyo-
rum. Bir gün çok susamıştım, babam su getirmekte geç kalmış-
tı. Bize su ulaştığında, yaklaşık iki litrelik bir yoğurt tası dolusu 
suyu bir dikişte içmiştim. Zira sıcak altında çalışmak müthiş bir 
terlemeye ve su kaybına neden oluyordu. Yıllardır ekilmeyip boz 
kalan bu tarlamızda o yıl çok verimli bir buğday ürünü olmuştu. 
Sanırım, sarıbursa türü buğday ekmiştik. İleriki yıllarda, Sorgun 
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büyüyüp geliştikçe bu tarlamız parsel parsel satılacak ve bizlere 
bir hayli maddi destek sağlayacaktı. Özellikle İstanbul’daki evim 
yapılırken bu arsaların satışından çok yararlanacaktım.

İkinci tarlamız, Karlı denilen Sorgun’un güneyindeki en yük-
sek tepelerin yamacında idi. Bu tarla da yaklaşık 20 dönüm ka-
dardı. Bizim tarlanın bitişiğinde Asım emmimin de bir tarlası 
vardı. Buraya da sarıbursa türü buğday ekilmişti. İkikara yolun-
daki tarlada işimiz bitince, buradakini biçmeye gelmiştik. Zira 
burası daha yüksekte olduğu için ekin daha geç olgunlaşmıştı. 
Dağın yamacında olan bu tarlanın yüzeyi çok eğimliydi. Biçme-
ye pek uygun düşmüyordu. Üç dört gün boyunca, daha yayvan o-
lan bölümünü biçmiş, geri kalanını yolmaya karar vermiştik. Zi-
ra çok eğimli olan bölümdeki ekinlerin boyu da cılız kalmıştı ve 
biçmeye pek elverişli olmuyordu. Yolma işi kalıç denilen, orağa 
benzer bir gereçle yapılırdı. Ancak kalıcın ağzı küt olduğu için o-
rak gibi ekin saplarını kesmez, onların kökleriyle birlikte yolun-
masını sağlardı. Böylece ekinin köklerinden de saman üretimi i-
çin yararlanılmış olurdu. O yılların çiftçileri bu denli tasarruf-
lu olmak zorundaydı. Tarlada tek bir başağın dahi kalmasına ra-
zı olunmazdı. Biz bu tarlaya gidip gelirken çok zaman kaybetti-
ğimiz için abimle tarlada yatmaya karar vermiştik. Babam kuş-
luk vakti suyumuzu ve azığımızı getirir, yolduğumuz desteleri 
yığın yapar ve ikindiüstü eve dönerdi. Geceleri ekin yığınının içi-
ne girer, abimle orada uyurduk. Açık havada ve berrak gökyüzü-
nün altında, yıldızları seyrederek uyumak çok keyifli gelirdi bi-
ze. Zaten bütün gün çalışıp yorulduğumuz için kısa sürede uy-
kuya dalardık. Sabah tan yeri ağarırken uyanır, yeniden çalışma-
ya başlardık. Sabah serinliğinde çalışmak hem daha verimli olur, 
hem de hafif çiğ düştüğü için ekin sapları kırılmadan daha kolay 
yolunurdu. Dağdaki bu tarlayı da on gün içinde bitirmiştik. E-
ve dönüp aynaya baktığımda yüzümün güneşten kapkara yandı-
ğını hatırlıyorum. 

Irgatlık bitmiş, sıra ekinlerin harman yerine taşınmasına gel-
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mişti. Harman yeri olarak, bizim evin arkasındaki boşluğu kulla-
nıyorduk. Asım ve Ethem emmimler de aynı yerde harman kur-
muşlardı. Arabamızın üzeri özel bir şekilde genişletilerek “Sap 
arabası” haline dönüştürülmüştü. Bu arabada bir yığın ekin tü-
müyle taşınabiliyordu. İkikara yolundaki tarlanın ekinleri pey-
derpey taşınmış ve dövende sürülmüştü. Sıra dağdaki tarlanın e-
kinlerine gelmişti. Sap taşıma işini genellikle Yusuf abimle ba-
bam birlikte yaparlardı. Tarladaki son yığını getirmek üzere ba-
bamla abim yine tarlaya varmışlar, yığını arabaya yüklemişler, si-
cimle sapları dökülmesin diye sıkıca bağlamışlar, tam hareket e-
decekleri sırada, babam, yere düşmüş bir başak tanesini almak 
için eğildiğinde, beline şimşek hızında bir ağrı saplanmış ve a-
cılar içinde bağırarak yere yığılıp kalmış. Abim çaresizlik için-
de sağa sola koşturmuş ve uzaklardan bir kaç kişi yardıma ge-
lerek babamı güç bela sap arabasının üzerine yatırıp eve getir-
mişler.  Babamın bağırtısını duyan komşular başımıza toplanmış 
ve onu bin bir zorlukla eve taşımışlardı. Onun acı feryatları he-
pimizi kahretmiş ve ben ilk defa, “Babam ölecek mi acaba?” di-
ye korku ve paniğe kapılmıştım. Hiç kimse ne olduğunu bilmi-
yor, her kafadan bir ses ve yorum çıkıyordu. Vücudunun en kü-
çük bir hareketi babamda korkunç ağrı ve feryatlara yol açıyor-
du. Şimdiki bilgilerimizle, bunun bir bel fıtığı olduğunu gayet i-
yi biliyoruz ama o yıllarda herkes bu konulardan bihaberdi. An-
cak iki gün sonra doktor çağırabilmiştik. Doktor babama çeşit-
li ilaçlar yazmış ve sert bir yatağa yatırmamızı önermişti. Baba-
mın rahatsızlığını duyan eş dost onu ziyarete geliyordu. Babam 
yaklaşık bir buçuk ay sonra ayağa kalkabilmişti. Bu arada bütün 
harman Yusuf abimle bana kalmıştı. O yaz döven sürme, mala-
ma aktarma, harman savurma gibi çiftçilik işlerinin tüm ayrıntı-
larını öğrenmiştim. Başlangıçta eğlence gibi gelse de döven sür-
menin usanç verici bir iş olduğunu söylemeliyim. O nedenle za-
ten büyükler bu işi daha çok gençlere ve çocuklara bırakırlardı.

Kasabanın güney doğu kesiminde, Eğriöz Çayı üzerinde bulu-
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nan su bendi, biz kasabanın çocukları ve gençleri için iyi bir din-
lenme ve yüzme imkânı sağlardı. Diyebilirim ki, hepimiz o bent-
te ve hamamın havuzunda yüzmeyi öğrenmiştik. Sıcak yaz gün-
lerinde bunaldığımız zaman soluğu bentte alırdık. Bendin derin-
liği, en ön kısımlarında yaklaşık 2,5-3 metreyi bulurdu. Bir kaç 
yüz metre geriye doğru gidildiğinde sığlaşır, oralarda yüzülmez-
di. En geniş bölümünde eni, yaklaşık 20-25 metre kadardı. Ben-
din tutuluşu (kuruluşu) tamamen taş toprak ve çamurdan yapıl-
dığı için genellikle suyun dibi gözükmezdi. Zaten çevresinde yo-
ğun söğüt ve kavak ağaçları bulunan Eğriöz Çayı’nın suyu ancak 
öğle üzeri ısınabilirdi ve yüzmeye de genellikle öğleden sonra gi-
dilirdi. Bendin çevresi daima yeşillik ve çimenlik olurdu. Tatil 
günleri, kimi memur aileleri, buralarda piknik yaparlardı.

Çoğumuz kulaç atarak yüzmeyi bilmezdik. Genellikle elleri-
miz suyun içinde, ayaklarımızla suyu tepikleyerek yüzmeye ça-
lışırdık. Hele de kurbağalama ve kelebek gibi yüzüş şekillerin-
den hiç haberimiz yoktu. O yıllarda sırtüstü yüzmeyi de pek bi-
len çıkmazdı. Hiç unutmuyorum: arkadaşlarımızdan birisine 
Eskişehir’den bir akraba çocuğu gelmiş, o da, onu alıp bende 
yüzmeye getirmişti. On üç, on dört yaşlarında bir çocuktu. Yüz-
mek için suya girdiğinde, herkes durmuş, onu seyrediyordu. Başı 
ve tüm göğsü suyun dışında, kollarıyla kulaç atarak yüzüyordu. 
O güne dek hiç böyle bir yüzme şekli görmemiştik. Sanki bu ço-
cuk yüzmüyor, gövdesinin yarısı suyun dışında, kollarıyla suyun 
üzerinde yürüyordu. Eskişehirli bu çocuğun yüzüş şeklinden çok 
etkilenmiştik. Hemen hepimiz, o çocuğun etrafını çevirmiş, na-
sıl böyle hiç suya batmadan yüzdüğünü sormuştuk. Hatırladı-
ğım kadarıyla, “Bu yüzüş şeklinde bacaklara çok iş düştüğünü” 
söylemişti. O günden sonra hep o çocuk gibi yüzmeye çaba har-
camışsam da hiç bir zaman onun gibi yüzmeyi başaramamıştım.

Son aylarda, yavaş yavaş kasık ve koltuk altlarımızda tüyle-
rin çıktığını ve giderek büluğ çağımızın başladığını fark etmiş-
tik.. Elimizde olmayan bir şekilde, birilerinin gece rüyalarımıza 
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girdiğini ve sabah uyandığımızda da külotumuzun kirlendiğini 
görüyorduk. Bizden bir iki yaş büyük arkadaşlara sorduğumuz-
da, bu durumun normal olduğu, artık cinsel tatmine ulaşabile-
ceğimiz söyleniyordu.  O yıllardaki kırsal kesim gençlerinin he-
men tamamı bu dürtülerini kendi kendilerine tatmin yoluyla gi-
deriyorlardı.

Yine o yıllarda, cenabet (cünüp) gezmek bizlere telkin edilen 
büyük bir günah sayılırdı. En kısa sürede gusül abdesti alıp yı-
kanmazsak, büyük bir suçluluk duygusu yaşardık. Hangi koşul-
da olursak olalım, ilk işimiz yıkanmak olurdu. Eğer hamamcı ol-
muşsak, ocağın üzerine bir tencere su koyup ısıtmaya bırakmak 
her şeyi açıklar ve yıkanmamız daha bir anlayışla karşılanırdı. Ki-
mi zaman da anneler, “Oğlum su ısıtayım mı?” diye sorar, ses-
siz kalmanız kabul anlamına gelirdi. Ama dışarıda, başka şekil-
de bir cinsel tatmin yaşanmışsa bu durumdan asla evdekilerin 
haberi olmaması gerekirdi. Ondan sonrasını tamamen kendiniz 
hallederdiniz. Hamam çok uzak ve ücretli olduğu için her zaman 
hamama gidemezdik. Bahar ve yaz aylarında yıkanmak sorun ol-
mazdı. Genellikle Eğriöz Çayı’nda ya da derelerden akan su kay-
naklarında yıkanırdık. Ama soğuk kış aylarında, boy abdesti al-
mak hiç de kolay değildi. Eğriöz Çayı’nın buzunu kırıp yıkandı-
ğımızı çok hatırlarım. Bir başka yol da kuyudan su çekip ahırda 
gizlice yıkanmak olurdu. Kışın kuyu suyu hem ılık çıkardı hem 
de ahır, kapalı ve korunaklıydı. Anamın inek sağarken kullandı-
ğı tahta oturağın (inek sekisi) üzerinde yıkanırdık. Hiç unutmu-
yorum: Bir gün Nurettin emmimin oğlu Osman’la (Ne yazık ki 
genç yaşında rahmetli oldu) bizim ahırda yıkanıyorken anama 
yakalanmayalım mı? Nasıl utanmıştık, anlatamam! Anam, hiç 
bir şey görmemiş gibi kapıyı kapatıp geri çıkmıştı ve ben bir kaç 
gün anamın yüzüne bakamamıştım.

O günkü olaylar aklıma geldiğinde, buz gibi sularda yıkanma-
mıza karşın niçin hastalanmadığımıza bir türlü akıl erdiremem. 
Doğru dürüst kurulanamadan, ıslak elbiselerle buz gibi ayazda 
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dolaşırdık ve hiç bir şey olmazdı. Demek ki o günler delikanlılık 
çağı imiş. Gerçekten de kanlarımız deli deli akarmış...

Ortaokulu bitirdiğim sene, kasabamıza Müftü Hasan Efendi 
yeniden atanmıştı. Aslı Ahmetfakılı köyünden olan Hasan Efen-
di çevresinde çok saygı uyandıran, halkın çok sevip hürmet etti-
ği, ağır başlı, oturaklı bir insandı. Aynı zamanda şairliği de var-
mış. Bizim Halit emmimle yıllardan beri küs olduğumuzu bir 
şekilde öğreniyor ve babamla emmimi barıştırıyor. Sanırım bir 
bayram günüydü, hangi bayram olduğunu pek hatırlamıyorum. 
Emmimin karısı Kadriye (biz ona Kadriye eme diyorduk) bizim-
le bayramlaşmaya gelmiş, elini öpüp anamla barışmış. Ben o sı-
rada evde yoktum. İkindiüstü anam, beni de alıp Halit emmim-
lere gitmiştik. Yıllardan sonra anam ilk kez emmimlere gidiyor 
ve beni de götürüyordu. Kendimi bildim bileli en büyük düşman 
ve hasım bellediğimiz Halit emmimin elini öpüyor ve barışıyor-
du anam. Aralarında çok normal konuşmalar geçiyor ve birbir-
lerine hal hatır soruyorlardı. Benim için bu manzara olağanüstü 
bir değişimdi. Garip duygular içindeydim ama daha çok sevinç 
ve mutluluk duyduğumu itiraf etmeliyim. Emmimgille aramızda 
tam bir bahar havası yaşanmaya başlanmıştı. Halit emmimi yeni 
yeni tanıyor, ondan korkmayı değil,  onu sevmeyi öğreniyordum. 
Artık sık sık birbirimize gidip geliyor, oğulları Kerim ve Abbas’la 
daha çok birlikte oluyor ve beraber geziyorduk. Onlar da anama 
hep “Emine Ana” diye hitabediyorlardı. Sanırım bu bahar hava-
sı, iki üç yıl kadar devam etmiş, sonra yeniden ailelerimiz üzeri-
ne kara bulutlar çökmüştü. Halit emmim, okuma yazma bilmez-
di. Oğulları ilkokulu bitirmişlerdi ama pek işlek okuyamadıkları 
için emmim arada bir beni evlerine çağırır, Yavuz Sultan Selim’i 
anlatan bir kitaptan onun Çaldıran ve Mercidabık seferlerini o-
kuturdu. Emmim benim bu düzgün ve hızlı okuyuşumdan mut-
lu olur, oğullarını, “ Yedikleri gözlerine dursun!” diye karalardı.
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Liseye Başlıyorum

YOZGAT Lisesi’ne nasıl kaydolduğumun ayrıntısını pek ha-
tırlamıyorum. Ortaokulu birlikte okuduğumuz Dişlili Halit ve 
Burhan arkadaşlarımla ortak bir ev kiralandığını ve bizleri o eve 
yerleştirdiklerini çok iyi anımsıyorum. Benim babam, Halit’in a-
ğabeyi ve Burhan’ın babası birlikte hareket etmişlerdi bu ev ki-
ralama işinde. Ayrıca Burhan’ın küçük kardeşi Ünal da o yıl ilko-
kulu bitirmiş, Yozgat İmam Hatip Lisesi’ne başlıyordu. Eşya ola-
rak birer yatak yorgan, bir kaç kap kacak ve ders kitaplarımız var-
dı. Yiyecek ve yakacaklarımız heybe ya da çuvallara doldurularak 
Sorgun’dan gönderilirdi otobüslerle. Biz de gider, otobüs dura-
ğından teslim alırdık. Kuru yufka ekmek, gecgere (tahtadan ya-
pılmış, kulplu taşıma gereci) üzerine sarılır ve öyle gönderilirdi. 
Yakacak odunlar, kıyılarak çuvallara doldurulur ve yine otobüse 
verilirdi. Ev kiramız, kişi başı 3 liraydı. Benim bütün harçlığım 
aylık 10 lirayı geçmezdi. Kira ödendikten sonra geri kalan para i-
le idare etmek zorunda kalırdım. Öyle her ay düzenli para da gel-
mezdi. “Param bitti” diye ne zaman haber göndersem,    beş on 
lira gönderirlerdi evden.  Evimize, Remzi abimin haftalığı dışın-
da, düzenli bir para girmiyordu. Ancak bir şeyler satılırsa (yağ, 
peynir, yumurta, tavuk, hindi, erkek toklu ya da erkek dana gi-
bi) babamın eline biraz para geçebiliyordu. Babam artık pek ça-
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lışmıyordu. Sadece çiftçilik yapan Yusuf abime destek oluyordu.
Bu sene Yozgat lisesine Sorgun ortaokulundan, bizim dışımız-

da, Nurettin Turan, Osman Bölükbaşı ve Cumhur Baratan kayıt 
yaptırmışlardı. Onlar da kendi aralarında ev tutmuşlardı.  Biz-
ler ortaokulda Fransızca öğrendiğimiz için hepimizi IV B sınıfı-
na toplamışlardı. A şubesinde okuyanlar, yabancı dil olarak, İngi-
lizce öğreniyorlardı. Sınıfımızda, Yozgat’ın içinden olduğu gibi, 
çevre il ve ilçelerden de öğrenciler vardı. Yaklaşık, 45-50 öğren-
cilik bir sınıftık. İlk defa böyle kalabalık bir sınıfta okuyordum. 
Akdağmadeni’nden,  Boğazlıyan’dan, Yerköy’den, Alaca’dan, 
hatta Kırşehir ve Nevşehir’in ilçelerinden öğrenciler vardı. Dı-
şardan gelen öğrencilerin çoğu yatılı olarak lisenin pansiyonun-
da kalıyorlardı. Akdağmadeni ortaokulundan Tuncer ve Nerin 
Sarı’yı hatırlıyorum. Tuncer çok uzun boylu bir çocuktu ve Fran-
sızca öğretmeni Tomris Hanım ona, “Fasulye sırığı” diye takı-
lırdı. Sınıfımızın iki uzunu daha vardı. Bunlardan biri Nuret-
tin Turan, diğeri ilkokul öğretmenim İhsan Taylan’ın oğlu Erbay 
Taylan’dı. Bu üç arkadaşın boyları sanki her hafta uzuyordu ve yıl 
sonunda yaklaşık iki metreye ulaşmıştı.

Yozgat’ın ayazı ve soğuğu çok ünlüdür. Kaldığımız ev, zemin 
katta, altı yassı taşlarla kaplı, genişçe bir oda idi. Her şeyimizi bu 
odanın içine koymuştuk. Odada bir ocak vardı ve yemeğimizi ba-
zen bu ocakta bazen kurduğumuz soba üzerinde pişirirdik. Çeş-
me ve tuvalet avludaydı. Evin dış kapısı, boş, geniş bir sofaya açı-
lırdı. Sofanın iki yanında birer oda bulunuyordu. Odalardan biri-
ni biz tutmuştuk, diğerini de hafızlığa çalışan bizden daha küçük 
çocuklar kiralamışlardı. Onlarla pek temasımız olmazdı. Ancak 
sabahın çok erken saatlerinde, yüksek sesle okudukları Kur’an 
seslerini duyardık. Bu evde kaç ay oturduk, pek hatırlamıyorum. 
Ancak bir sabah uyandığımda, yorganın dışında ve yerde kalan 
sağ bacağımın kazık gibi kaskatı kesildiğini ve bir türlü bükül-
mediğini anımsıyorum. Gece kaç saat açıkta kaldıysa, bacağım a-
deta donmuştu. Pijama giyme geleneğimiz olmadığı için yatağa 
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kaput bezinden dikilmiş don gömlekle girerdik. Dizimi bükme-
ye çalıştıkça ağrımaya başlıyordu. Zaten yataklarımızı yere seri-
yorduk. Taş zemin gecenin ayazında ne kadar soğuyor idiyse, ar-
tık Allah bilir, uykudayken yataktan sarkıp taş zEmine kayan ba-
cağım buz gibi taş üzerinde ve açıkta, belki saatlerce kalarak, şi-
fayı kapmıştı. Arkadaşlar havluyu ısıtıp ısıtıp bacağıma sarmış-
lardı. Bir süre uğraştıktan sonra bacağım biraz esnemiş, sonra 
da aksaya aksaya okula gitmiştim.  O gün başlayan diz ağrılarım 
uzun yıllar devam edecekti. Biraz ayaklarım üşüse, baldırlarım 
buz gibi olur ve bacaklarım sızlamaya başlardı. Allah’tan, yaptı-
ğım spor ve beden hareketleriyle zaman içerisinde bacaklarım-
daki bu üşüme ve sızılar azalarak tamamen ortadan kalkmıştı.

On beş, on altı yaşlarında dört çocuk aynı odayı paylaşıyor-
duk. Yemeklerimizi kendimiz yapıyor, bulaşıklarımızı kendi-
miz yıkıyorduk. Odanın temizliğini sıra ile her gün birimiz ya-
pıyorduk. Ben Burhan’la yaşıttım, Halit bizden iki yaş büyüktü. 
Burhan’ın kardeşi Ünal on iki yaşındaydı. İçimizde en gayretli 
çalışanı Halit’ti. Zaten ortaokulda da çok çalışır ve iftihara geçer-
di. Burhan da ondan geri kalmıyordu. Aynı köyden oldukları için 
sanırım aralarında bir iddia ve rekabet vardı. Ben onlara göre da-
ha tembeldim. Bir türlü düzenli çalışamıyor ve bu derbeder ya-
şama uyum güçlüğü çekiyordum. Onlar, ne de olsa ortaokulu da 
böyle okudukları için, daha bir alışık ve deneyimli idiler. Özellik-
le ailemi ve Sorgun’u çok özlüyordum. Sık sık anamgili düşüm-
de görürdüm. Sorgun’dan gelen otobüslerin durağına gider, ora-
da bir kaç tanıdık görmeye çalışır, babamgilden haber sorardım. 
Sorgun- Yozgat arası 35 km. idi ama ancak yılbaşında verilen bi-
rinci karne tatilinde eve gidebilmiştim. Yaklaşık üç aylık bir has-
ret çekmiş ve evimizi çok özlemiştim. Karnem oldukça kötü idi. 
Müzik dâhil 7 zayıfım vardı. Bu kadar kötü bir karneyi bu güne 
dek hiç almamıştım. Halit ve Burhan’nın zayıfları yoktu. Ben na-
sıl bu kadar tembellik yapmıştım, bir türlü anlayamıyordum.  O 
kadar zayıfı babamlara hangi yüzle açıklayacaktım? Ama kork-
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tuğum olmadı. Babam bu durumu daha bir anlayışla karşılamış, 
“Düzeltirsin oğlum, canın sağ olsun” demişti. Anamın karneden 
falan pek anladığı yoktu, o sadece beni özlemişti.

İzne geldiğimin üçüncü günü iyice üşütmüştüm ve boğazım 
şişmişti. Gece müthiş ateşim yükselmiş, sayıklamaya başlamış-
tım. Korkunç düşler görüyordum. Beni karanlık bir kuyunun i-
çine bırakıyorlar ve bir türlü ordan çıkamıyordum. Sonra baba-
mı, mahallemizdeki Kürt Hüseyin öldürmeye çalışıyor, ben de 
“Baba, baba!” diye bağırıyordum. Bu bir rüya değil, tamamen 
kâbustu. Sesime babam da, anam da uyanmış, başucuma gel-
mişlerdi. Babam, “Bak oğlum yanındayım, beni kimse öldürmü-
yor. Sen kötü bir rüya görmüşsün” diye beni teselliye çalışmış-
tı ve ben de biraz rahatlamıştım. Ama başımın ağrısı ve yüksek 
ateş beni hayli sarsmıştı. Ertesi günü eniştem beni yoklamaya 
gelmişti. Zira bacım, yeni doğum yaptığından henüz dışarıya çı-
kamıyordu. İlk yeğenim Mehmet dünyaya gelmişti. O yıllarda, 
doğum yapan kadınların kırkı çıkmadan evden dışarıya çıkması 
pek hoş karşılanmazdı. Ama ben bacımı, tatile geldiğim ilk gün-
lerde, iki üç kez ziyaret etmiştim. Bu hastalıktan ancak bir haf-
tada iyileşebilmiş ve okula da bir hafta geç başlamıştım. Bir kaç 
gün sonra okul idaresi, gelmediğim günler için benden rapor is-
temişti. Ben o yıllarda, niye rapor istenir, rapor nasıl alınır, onu 
bile bilmiyordum. Babama rapor alması için haber göndermiş-
tim. Sonra babam Yozgat’a gelmiş, dâhiliyeci bir doktordan geç-
miş günlere ilişkin bir rapor almış ve ben de okul idaresine ver-
miştim. Doktorun yazdığı rapor ve babamla olan konuşmasını 
hâlâ acıyla hatırlarım. Babam, doktorun talep ettiği ücretin ta-
mamını veremediği için “Doktor bey, kusura bakmayın, param 
ancak bu kadar çıkıştı” dediğinde, Doktor sinirlenip söylenme-
ye başlamış: “Hem yalan yere rapor ver, hem paranı alama!” di-
ye babamı adeta azarlamıştı. Ben nasıl utanmış ve babam adı-
na nasıl üzülmüştüm anlatamam. Rapor doktora ait bir reçete 
kâğıdı üzerine yazılmış iki cümleden ibaret bir metindi. Altında 
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doktorun kaşesi ve imzası vardı. Hatırladığım kadarıyla, “Hasta-
nın malarya nedeniyle şu tarihler arasında istirahatı uygun bu-
lunmuştur”  ifadesini taşıyordu. Raporu okul idaresine götürün-
ce mesele kapanmıştı. 

Sorgun Ortaokuluna göre Yozgat Lisesi çok büyük bir okuldu. 
Sarı taştan yapılmış, tarihi bir bina idi. Sanırım 1912 yılında a-
çılmış ve “Sarı Mektep” diye ünlenmişti. Ortaokullular da aynı 
binada ders görüyorlardı. Yaklaşık yirminin üzerinde derslik var-
dı. Müdür ve muavinlerin odası, öğretmenler odası, fizik, kimya 
ve biyoloji laboratuvarları ayrı birer mekânda bulunuyordu. Li-
senin arkasında yatılı öğrenciler için büyükçe bir pansiyon bina-
sı ve bu binanın zemin katında da geniş bir toplantı salonu mev-
cuttu.  Kışın soğuk ve karlı günlerinde, beden eğitimi dersini bu 
salonda yapardık. Her türlü etkinlik ve müsamereler yine burada 
olurdu. Bir yıl sonra bu binanın üst katındaki bir mekân müzik 
dersleri için hazırlanmış, bir piyano, gramofon ve çeşitli plaklar 
konulmuştu. Artık müzik dersleri de bu mekânda yapılacaktı.

Benim asıl ilgimi çeken, fizik ve biyoloji laboratuvarları idi. Bu 
laboratuvarların başında, her ikisi de Yozgatlı olan kıdemli iki 
öğretmen vardı. O öğretmenler adeta o laboratuvarların demir-
başıydı. Fizik laboratuvarının öğretmeni Vehbi Bey, biyolojinin 
ki Fazlı Bey idi. Her ikisi de çok yaşlı gözüküyordu. Zaten o se-
nenin sonunda yaş haddinden emekli olmuşlardı. Öğrenciye kar-
şı anlayışlı, sevgi dolu ve babacan davranırlardı. Meslek yaşam-
larının büyük bir bölümünü Yozgat Lisesi’nde geçirdikleri söy-
lenirdi. Biz öğrenciler, kendilerini, öğretmenden çok bir baba ve 
hatta bir dede gibi görür ve severdik. 

Hiç unutmuyorum: Bir biyoloji dersinde Fazlı Bey mikrosko-
ba bakmayı öğretmiş ve bir cam kavanozdaki yosun tutmuş yeşil 
sudan pipetle bir damla suyu lam üzerine koyarak tek hücreli bir 
canlı olan “Kamçılı Hayvan”ı (Öglena) göstermişti. Suyun için-
de kıpır kıpır oynayan bu canlıyı gördüğümde müthiş meraklan-
mış ve biyolojiye karşı büyük bir ilgi duymaya başlamıştım. Bel-
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ki de ilerde eğitimini alacağım Veteriner Hekimlik mesleğini ter-
cihimin altında bu ilgi yatıyor olabilir. 

Vehbi Beyin fizik laboratuvarı iki bölmeli idi. En içteki böl-
me, bir yığın fizik ders araç ve gereçlerinin bulunduğu tam bir 
laboratuvar odası, diğeri sıraların kademeli olarak yerleştirildi-
ği dershane idi. Biz öğrenciler, fizik dersini bu kademeli derslik-
te yapardık. Asıl laboratuvara öğrenciler pek giremezdi. Kapısı a-
çık olduğu zamanlar şöyle bir başımızı uzatır, içerisine bakardık. 
Vehbi Bey’in çalışma masası da bu iç bölmede bulunurdu. O, 
dersi olmadığı zamanlar, pek öğretmenler odasına gitmez, kendi 
laboratuvarında oturur ve orada meşgul olurmuş. Fizik dersini 
işlerken pek çok deney yaptığımızı hatırlıyorum. Bunlardan ak-
lımda kalanlar, buhar makinesi ile pistonun çalışması ve elekt-
rik üretilmesi, ışığın merceklerden kırılarak geçmesi, havası bo-
şaltılan Magdeburg yarım kürelerinin bütün gücümüzle çekme-
mize karşın birbirinden ayrılmaması gibi örneklerdi. Şimdi dü-
şünüyorum da, eski ve köklü bir lisede eğitim almak bizler için 
büyük bir şansmış.

Hemen hemen bütün öğretmenler çok deneyimliydiler ve çok 
güzel ders anlatırlardı. Bunlardan matematik öğretmenimiz olan 
İbrahim Onat çok özellikleri olan bir kişiydi. Benim cebir geo-
metri derslerim hep zayıftı ama öğretmenimizden çok etkilenir-
dik. O, yalnız matematik anlatmaz, bizlere hayat dersi de verir-
di. Öğrenciler arasında lakabı “Madrabaz”dı. Bu deyimi kendisi 
çok kullandığı için sanırım öğrenciler ona bu lakabı takmışlardı. 
Kısa boylu, tıknaz, saçları dökük, sokakta fötr şapka giyen, kırk-
lı yaşlarda, hiç evlenmemiş bir öğretmendi. Doğru sözlü, mert 
ve hakkaniyetli bir kişiliğe sahipti.  Öğrencilere karşı daima tatlı 
sert bir tavır sergilerdi. İbrahim Bey İzmirli olduğunu söylemişti.

Beni çok etkileyen diğer bir öğretmen de edebiyat dersimi-
ze gelen Mediha Balkan Hanım’dı. Mediha Hanım Yozgatlıydı ve 
köklü bir ailenin kızı olduğu söylenirdi. Babası eski Yozgat Bele-
diye Başkanı, dayısı da meşhur politikacı, eski Ankara valilerin-
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den Avni Doğan Bey imiş. Mediha Hanım çok saygın bir öğret-
mendi. Sınıfta müthiş bir otoritesi vardı. Hiç kızmaz, hiç ikaz et-
mez, ancak yaramazlık yapana, kaşını kaldırıp şöyle bir bakması 
yeterdi. Edebiyat kitabındaki bütün parçaları önce kendisi okur, 
sonra bizlere de okutarak anlamadığımız yerleri açıklardı. Öyle 
güzel ve ahenkli bir şiir okuyuşu vardı ki, hepimiz hayran hay-
ran dinlerdik. Sınıfta bir gün Uğur Köktürk adlı çok çalışkan bir 
arkadaşımıza Divan edebiyatı örneklerinden bir gazel okutmuş 
ve  “Bu okuyuşa, tereddütsüz 10 numara verilir” diye arkadaşı-
mızın okuyuşunu taltif etmişti. Gerçekten de Uğur, çok etkile-
yici bir ses tonuyla ve aruz vezninin tüm incelikleriyle okumuş-
tu gazeli. Sanırım bendeki şiir merakı, taa o yıllardan köken al-
mış olabilir. Gerçi edebiyatım da çok iyi değildi ama o dersi sev-
miştim. Lise sonda, edebiyat şubesine ayrılacak ve bu dersi da-
ha çok sevecektim.

Müzik öğretmenimiz, Mersin lisesinden buraya atanan Hik-
met Hazar Beydi. Çok değişik bir insandı. Duygulu, coşkulu, hep 
yüksek idealler taşıyan ve bunu sınıfa yansıtan bir öğretmendi. 
Sürekli Mersin özlemini dile getirir ve sanki “Benim bu küçük 
şehirde işim ne?”  der gibi bir tavır takınırdı. İstiklal Marşı’nı 
hep kendi okutur ve Jandarma alayındaki bando takımının çal-
dığı marşları, “Hepsini yanlış çalıyorlar!” diye hiç beğenmezdi. 
Bir gün sınıfa girmiş, kemanını eline almış, hiç konuşmadan bir 
ders boyu keman çalmıştı. Ertesi yıl tayini çıkmış ve Yozgat’tan 
ayrılmıştı. 

Kimya dersimize Melahat Hanım geliyordu. Sanırım ilk görev 
yeri Yozgat Lisesi olmuştu. Sınıfta otorite kurmaya çalışır, an-
cak genç ve deneyimsiz olduğu için ara sıra öğrencilerle takışır 
ve sınıfta gergin bir ortam yaratırdı. Güzel bir hanımdı. Ben lise-
yi bitirinceye kadar Yozgat Lisesi’nde çalışmıştı. Bir sene sonra 
da Yozgat’ta hâkimlik yapan, önceki lise müdürlerinden Selman 
Bey’in küçük kardeşi ile evlenmişti. Hakim Bey, Melahat Hanı-
mı her sabah okula bırakır ve geri dönerdi. Orta Anadolu çocuk-
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ları olarak bizler, o yıllarda bu davranışın inceliğini pek anlamaz-
dık ve  “Hâkim Bey ne kadar da kılıbıkmış!” diye yorumlardık.

Fransızca dersimize Tomris Hanım adlı yine yeni mezun 
genç bir öğretmen geliyordu. Okulda “Merkrödi” lakaplı yaşlı 
bir Fransızca öğretmeni daha vardı. Sınıfın yaramaz öğrencileri 
Tomris hanımı kızdırırlar, hatta bazen, sınıfta aşırı gerginlik ya-
şanırdı. Bu durumu Tomris Hanım anlaşılan idareye şikâyet et-
miş ki, bir gün onun dersinde sınıfa Başmuavin Namık Bey gir-
mişti. Namık Bey öğrenciler tarafından sevilen ve sayılan bir öğ-
retmendi. Daha çok ortaokulun derslerine giriyordu. Bizlerle çok 
açık ve mertçe konuşmuş, “Genç bir bayan öğretmene bu yapı-
lanlar, erkekliğe yakışmaz, kancıklıktır. Sizlere bunu hiç yakış-
tırmıyorum” şeklindeki uyarı ve ikazıyla tamamı erkeklerden o-
luşan bizim IV B sınıfına iyi bir ders vermişti. Bu olaydan son-
ra sınıf Tomris Hanımla daha fazla dalaşmamış ve daha bir edep-
li davranır olmuştu. Zira hepimiz, 15-17 yaşlar arasında, olduk-
ça pervasız, kontrolsüz, kanları deli akan gençlerdik. İçimizdeki-
lerden kimileri çok efendi ve uslu idi ama her türlü serkeşliği ve 
yaramazlığı yapacak mizaçta olanlarımız da vardı. Bu kabil yara-
mazlıkları daha çok Yozgat merkezden olan arkadaşlarımız ya-
pardı. Biz taşradan gelenler, ne de olsa çekingen davranıyorduk.

Tarih dersimize Menşure Hanım, coğrafya dersimize Nevin 
Çizer Hanım geliyordu. Menşure Hanım genç olmasına karşın, 
sınıfla iyi bir iletişim kurmuştu. Kendi halinde, dengeli, vasat bir 
öğretmendi. Hiç bir öğrenci onunla dalaşıp didişmezdi. Pek gü-
zel de sayılmazdı ama sınıfın onunla hiç bir sorunu olmuyordu. 
Ancak coğrafya öğretmeni Nevin Hanım, hiç de Menşure Hanım 
gibi değildi. Oldukça saf, kolay kandırılabilen, sınıfta hiç otorite 
kuramayan bir kişiliğe sahipti. Güzel bir kadındı ama hiç de öz-
güveni olmayan davranışlarda bulunuyordu. Bizim bıçkın öğren-
ciler, onu adeta “tiye” alırlar, o bunun farkına varmazdı. Yapılan 
şarlatanlıklara kızamazdı bile. Azıcık kızacak gibi olsa yüzü kıza-
rırdı. Hiç unutmuyorum, bir gün ders bitmiş, notlarımıza bakma 
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bahanesiyle on beş, yirmi öğrenci kürsünün etrafında halkavari 
toplanarak öğretmeni meşgul ederken; yaşı biraz daha büyük o-
lan iki öğrenci, cep aynasını hocanın eteğinin altına tutuyordu.  
Bu edep dışı davranışı öğretmen hiç fark etmemişti. Doğrusu 
ben böyle bir edepsizliği çok yadırgamıştım. Nevin Hanım ben 
liseyi bitirinceye kadar Yozgat’ta bulunmuş ve o da iki yıl sonra 
Yozgat’ta görev yapan bir hâkimle evlenmişti. 

Lisede iki beden eğitimi öğretmeni vardı. Birisi kızların be-
den dersine giren Ayşe Hanım, diğeri erkeklerinkine giren Do-
ğan Bey’di. Lisenin büyük avlusu aynı zamanda futbol sahası o-
larak kullanılırdı. Doğan Bey çok da güzel futbol oynardı. Lisede 
sınıflar arası futbol maçları yapılırken Doğan Hoca ortaokul ta-
kımında yer alırdı. Futbol o yıllarda da çok sevilen bir spordu ve 
lisede iyi futbol oynayan öğrenciler vardı. Okulun açık hava top-
lantıları ve Bayrak merasimi de futbol oynanan bu alanda yapı-
lırdı. Bizden önceki yıllarda bir Bayrak töreni sırasında, İstiklal 
Marşı okunurken gökyüzünde bulutlar Atatürk’e benzer bir figür 
oluşturuyor. Lisenin resim öğretmeni de o anın fotoğrafını çeke-
rek orijinal bir resim elde ediyor. O resim öğretmeni, çektiği o 
fotoğrafla epey popüler olmuş ve ödül kazanmış. Benim Yozgat’a 
geldiğim yıllarda kendisi, Yozgat İmam Hatip Lisesi’nin müdür-
lüğünü yapıyordu.

Kışın hava çok soğuk ve genellikle kar yağışlı olduğu için be-
den eğitimi derslerini pansiyonun zemin katındaki salonda ya-
pardık. 19 Mayıs için hazırlıklar daha kış aylarından başlardı. Bir 
gün Doğan Bey kasadan atlama ve minder hareketlerini göste-
riyordu. Önce kendisi nasıl parende atılacağını göstermiş, son-
ra da sınıftan tek tek bu hareketi yapmamızı istemişti. Sıra bana 
geldiğinde, hatasız bir parende atmıştım. Hoca hemen, “Bakın, 
işte çıktı bir tane” diye memnuniyetini belirtmiş ve beni 19 Ma-
yısta yapılacak kasa minder gösterisi ekibine seçmişti. O günden 
başlayarak liseyi bitirinceye dek lisenin özel kasa minder gösteri 
ekibinde yer alacaktım. Herkesin yapabileceği bir mahareti bulu-
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nurmuş. Demek ki, ben de bu yönde başarılı oluyordum...
Sınıf mevcudumuzun 45-50 dolayında olduğunu daha ön-

ce belirtmiştim. Aklımda kaldığı kadarıyla, Yozgat merkezden: 
Uğur Köktürk, Servet Bora, Fethi Açıl, Ruşen Keven, Yaşar Er-
baz, Erbay Taylan, adını hatırlayamadığım “Ayran” lakaplı bir ar-
kadaş. Boğazlıyan’dan: Orhan Akalın, Nihat Yılmaz, Mükremin 
Yalçın, Oğulcuklu Bilal. Sorgun’dan: Nurettin Turan, Yusuf Ziya 
Ünver, Halit Nazlıoğlu, Burhan Öztürk, Osman Bölükbaşı, Cum-
hur Baratan ve ben Rauf Yücel. Akdağmadeni’nden: Nerin Sarı, 
ve Tuncer. Nevşehir’den: Halil Yüksel, Hilmi Şahin ve Osman 
hatırlayabildiğim sınıf arkadaşlarımdı. Bu arkadaşlardan pek ço-
ğu üniversite ve yüksek okulları bitirmişler ve başarılı birer mes-
lek adamı olmuşlardır. Hatta Servet Bora ve Yaşar Erbaz, bir dö-
nem milletvekili seçilmişlerdir.

Senenin sonuna doğru Mediha Hanım’ın sahneye koyduğu bir 
piyesi seyretmiştik. Eser, Sofokles’in “Antigone” adlı bir traje-
disiydi. Gündüz lisenin tüm öğrencilerine gösterilmiş, gece de 
Yozgat halkına ve protokolüne oynanmıştı. Biz Sorgunlular, o 
güne kadar, hiç böyle bir şey görmemiştik. Nasıl beğenmiş ve 
nasıl etkilenmiştim, anlatamam!  İleriki yıllarda, Ankara tiyatro-
larında seyrettiğim eserlerle boy ölçüşecek bir mükemmellikte i-
di. Dekor ve kıyafetler bizleri büyülemişti adeta. Piyesi lisenin 
en yetenekli öğrencileri oynuyordu. Özellikle, Kral Kreon rolün-
deki lise VII. sınıftan Şeref adlı ağabey çok başarılıydı. Sergiledi-
ği rol hâlâ gözlerimin önündedir. Keza Antigone ve İsmene rol-
lerini oynayan kızlar ve hangi rolü oynadığını hatırlayamadığım 
Tevfik Arıburnu çok göz doldurucu idiler. Bu piyesi seyrettikten 
sonra Antik Yunan eserlerine karşı merakım artmıştı. Her yıl ö-
nemli bir eseri sahneye koyan Mediha Hanım, bizlere ve Yozgat 
halkına tiyatro zevkini aşılamaya çalışıyordu. Kanımca bunda da 
çok başarılı oluyordu. İleriki yıllarda, Moliére’in “Kibarlık Bu-
dalası” ve “Hastalık Hastası” gibi komedilerini de sahneye ko-
yacaktı. Bu eserlerin ikisinde de başrolü Abdullah Şahinbaş oy-
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nayacaktı.
Sene sonu yaklaşmış ve nihayet karnelerimizi almıştık. Bak-

tım üç dersten bütünlemeye kalmışım. Bu dersler, cebir, geomet-
ri ve Fransızca idi. Kompozisyon dersimi de kurul kararıyla kur-
tarmışlardı. O yıllarda en çok üç dersten bütünlemeye kalınıyor-
du. Daha çok zayıfı olan doğrudan sınıfta kalırdı. Öğretmenler 
kurulu kompozisyon dersimi kurtararak bana bir şans tanımıştı. 
Öğrenci yaz tatilinde çalışıp bütünlemeye kaldığı dersleri verir-
se sınıfını geçsin diye. Oda arkadaşlarım Halit ve Burhan doğru-
dan sınıflarını geçmişler, diğer Sorgunlular benim gibi birer iki-
şer dersten ikmale kalmışlardı. Sorgun’a biraz üzgün, biraz mah-
cup dönmüştüm. Nasıl olsa önümde üç aylık yaz tatili var, çalışır, 
bu dersleri veririm diye ümit ediyordum...

Sorgun’a geldiğimde, meğer yoğun bir iş programı beni bekli-
yormuş. İki yıldan beri çiftçilik yapan Yusuf abim artık bu işten 
sıkıldığını, yeniden kalaycılık/bakırcılık sanatına dönmek istedi-
ğini söyleyerek evde huzursuzluk çıkarıyormuş. Dahası benim o-
kuldan dönmemi bekliyormuş. Tam o günlerde sabah ahırdan ot-
latmaya çıkardığımızda, bir atımızın sağ ön bacağından topalla-
maya başladığını gördük. Nasıl olduğunu kimse bilmiyordu. An-
cak eşinin çifte darbesine maruz kaldığı tahmin edilmişti. Görü-
nürde bacakta şişlik falan yoktu. Babam hemen konu komşuya 
sorarak, çareler aramaya başlamıştı. Nihayet ertesi günü, mahal-
lemizde oturan yaşlı bir Bulgaristan göçmeni atı kontrole geldi 
ve ne yapacağına karar verdi. Komşulardan hiç kimse at topallı-
ğı hakkında bir şey bilmiyordu ve o nedenle de bu göçmenin ö-
nerisi koşulsuz kabul edildi. O yıllarda Sorgun’da Veteriner He-
kim yoktu ama var olan Hayvan sağlık memuruna danışmak bi-
zimkilerin aklına bile gelmiyordu. Bu kabil işler oldum olası ca-
hil bilmişlerin elinde idi. 

Göçmen komşumuz, bizden eski bir çarşaf ve muşamba iste-
di. Helâdan kürekle aldığı insan dışkısını muşamba üzerine ya-
yarak atın omuzu üzerine yapıştırdı ve çarşafı da koltuk altların-
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dan geçirip muşambayı yerinde tutsun diye hayvanın boynu üze-
rinde bağladı. “Bu sargı, üç gün yerinde duracak, sonra gelip a-
çacağım” dedi. Biz merakla o üç günü bekledik. Üçüncü günün 
sonunda komşumuz gelip felaket kokan o sargıyı açtığında, sarı-
lı bölgeden oluk gibi irin akmaya başlamıştı. Dışkıyı ve akıntıla-
rı bol su ile yıkadılar ama atın topallığı, daha da artmıştı. Önce 
ayağını yere basıp orta derecede topallık gösterirken şimdi hay-
van, adeta üçayakla yürümeye çalışıyor, o bacağını hiç kullana-
mıyordu. Komşumuz, bir hafta on güne kadar atın iyileşeceği u-
mudunu pompalayarak evine gitmişti, üstelik biraz da hediye a-
larak. Atımız iyi olacak diye bir kaç gün umutla beklemiştik ama 
ne mümkün!  Hayvan iyileşeceğine gün be gün kötüleşiyordu. 
Giderek iştahı azaldı ve zayıflamaya başladı. Her gün taze yonca 
biçip önüne koyuyorduk. Bol bol su içiyordu hayvan. Bu hal yak-
laşık bir ay kadar devam etti. Bir sabah, açık olan ahır kapısın-
dan çıkıp telaşla ve adeta üç ayakla sekerek yoncalığa doğru yü-
rüdü ve orada yığılıp kaldı. Artık can çekişiyordu. Öğleden son-
ra aynı yerde öldü. 

Bir Veteriner Hekim, cerrahi hastalıklar hocası ve özellikle at-
ların topallıkları ve ortopedik hastalıkları konusunda uzman bir 
kişi olarak, şimdi düşünüyorum da; o yıllarda halkımız, ne bü-
yük bilinçsizlik ve çaresizlik içerisinde imiş. O atımız göz göre 
göre cehalete ve bilgisizliğe kurban gitmişti. Kulaktan dolma bil-
giler, bir şekilde cesaretle ve pervasızlıkla, bir canlı üzerinde uy-
gulanabiliyordu. Ne gibi yarar sağlayacağı hiç düşünülmeden, en 
iğrenç bir madde olan insan pisliği tedavi aracı olarak kullanıla-
biliyordu. Oysa bir gramında bile milyarlarca mikrop ve bakte-
ri taşıyan dışkı hiç yarar sağlar mıydı? Vakıa sebebi bilinmeyen 
ve bir türlü iyileşmeyen çok eski omuz topallıklarında “tesbit çı-
banı” denilen, yapay oluşturulmuş aseptik (mikropsuz) bir apse 
(çıban) geliştirilir. Apse açılarak yara bir süre işletilir ve topallık 
gitgide azalır. Ama o işi, bilinçli olarak ancak bir hekim yapabilir 
ve sorumluluğu da ona aittir. Bu olayda mikrop, hiç işin içinde 
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yoktur, olamaz. Prosedür tamamen mikropsuz bir ortamda ge-
liştirildiği için hayvana hiç bir zararı dokunmaz. Oysa bizim göç-
men komşumuz öyle bir uygulama yapıldığını nereden duydu ve 
öğrendiyse, o yanlış bilgileri bizim ata uygulamıştı. Ama kullan-
dığı çare ve yöntem tamamen kulaktan dolma ve yanlıştı. Bir ke-
re, mikrop nedir ve mikrobun vücuda girmesiyle ne olur, onun 
bilincinde bile değildi. İkincisi, bizim atımızın topallığı çok akut 
(yeni) olup, daha bir günden beri devam ediyordu. Yapılan iş ta-
mamen yanlış ve cahilce idi. Doğru olanı, atı üç beş gün dinlen-
dirmek ve mümkünse bölgeye soğuk su püskürtmekti. Böyle bir 
şey yapılsaydı, eminim hayvan sekiz on gün içinde tamamen sağ-
lığına kavuşacaktı. Hatta hiç bir şey yapılmayıp yalnız dinlendi-
rilmiş olsaydı bile, hayvan biraz daha geç ama tamamen iyileşe-
bilirdi. Böyle durumlarda dinlendirme, tedavinin yaklaşık yüzde 
altmışı demektir.

Oysa bizim atımızda durum çok vahim bir seyir takip etmişti. 
Sağlam deri üzerine sarılan dışkı ve içindeki yoğun mikrop kolo-
nisi deriden içeri nüfuz ederek sağlam dokuları yıkımlamış; ko-
kuşuk, irinli bir apseye yol açmıştı. Hiç bir antibiyotik de uygu-
lanmadığı için mikropların gücü ve tahribatı gün be gün ilerle-
yerek omuz eklEmine kadar ulaşmış ve bir kaç gün sonra olay i-
rinli eklem yangısına dönüşmüştü. Yaradan bir çöp soktukların-
da, ucunun kemiğe dayandığını hatırlıyorum. Bu evrede, olduk-
ça geniş olan omuz ekleminden mikropların hızla kana karışma-
sı ve septisemi denilen kan zehirlenmesi, kaçınılmaz bir tablo-
dur. Eminim öleceği gün hayvanın can havliyle kendini şuursuz-
ca dışarı atması septisemiye bağlı yüksek ateşin bir tezahürüy-
dü. Belki günümüzde bile bilinçsiz ve bilgisizce ne hatalar yapıl-
makta ve ne canlar feda edilmektedir. “Cahil, cesur olurmuş” a-
tasözü ne doğru bir sözdür!...

Temmuz ortalarına doğru ekinlerin olgunlaşmasıyla ırgat-
lık işleme zaman gelmişti. Tam bu günlerde, Remzi abim aske-
re gitmişti. Onu Erzurum’un Aşkale ilçesindeki bir topçu birli-
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ğine sevk etmişlerdi. Abimin ilk mektubu geldiğinde çok sevin-
miştik. Dört ay sonra Ankara’ya, çavuş kursuna göndermişlerdi. 
Çavuş olduktan sonra yine eski birliğine dönecekti. Nalbantlık 
mesleği askerde çok işine yarıyormuş. Abim askerde iken, onu, 
Fakı’nın Mehmet’in kızı, Pembe ile nişanlamıştık. Askerden gel-
dikten sonra düğünleri olacaktı.

Bu kez ekinlik kasabanın batı tarafı idi. Bizim bu geçede de i-
ki tarlamız vardı. Bir tanesi, ortası çayır olan Yazlak mevkiindeki 
yaklaşık 20 dönümlük tarla, diğeri Kargacali mevkiindeki orta-
sından yeni Sivas yolu geçirilen 45 dönümlük büyük tarlaydı. Bu 
tarlamız, ileriki yıllarda, kasaba büyüdüğü için, resmi parselas-
yon yapılıp satılacak ve biz kardeşlere çok büyük mali imkânlar 
sağlayacaktı. Irgatlık boyunca Yusuf abim ustalarından izin al-
mıştı. Ekinleri birlikte biçmiş ve yığın yapmıştık. Babam yine bi-
ze azık getirir ve yığın yapmada yardımcı olurdu. Irgatlık işle-
me dönemi yaklaşık üç hafta sürmüş, sonra ekinler harman ye-
rine taşınmıştı. Atımızın teki öldüğü için kalan atı arabaya koşa-
mıyorduk. Zaten çelimsiz yapıdaki bu hayvan,  bir ay kadar ön-
ce kulunlamış, dişi bir tay doğurmuştu. Çok sevimli olan bu tay, 
ölen büyük atın acısını biraz olsun unutturmuştu bizlere. An-
cak annesini yalnız başına döven sürmeye alıştırmak biraz zor 
olmuştu. Tarladan bizim ekinleri bazen Ethem emmim, bazen e-
niştemin kardeşi Osman abi, bazen da başka komşular taşımış-
tı. Getirilen ekinler evimizin arkasındaki harman yerine dökülü-
yordu. Burada diğer akrabaların harmanları da vardı. Mahallenin 
asıl büyük harman yerine, iki üç yıl önce Bulgaristan’dan gelen 
göçmenler yerleştirildiği için çiftçiler nerede uygun bir yer bu-
lurlarsa harmanlarını orada kuruyorlardı. Bu yılki harmanın kal-
dırılması tamamen benimle babamın üzerine kalmıştı. Irgatlık 
işlendikten sonra Yusuf abim yeniden ustalarının yanına dön-
müştü. Dövene koşulan küçük at, vücutça ağır olduğu için, baba-
mı pek taşıyamıyordu ve o nedenle döven sürme işi yüzde dok-
san bana kalıyordu. Ağustosun sıcağında, sabahtan akşama dek 
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döven sürme çok monoton ve usanç verici bir işti. Evde anam, 
babam ve benden başka kimse kalmamıştı. Mecburen, bu işi ben 
yapacaktım. Daha 16 yaşımda idim ama çift sürme dışında çiftçi-
liğin hemen hemen bütün ayrıntılarını öğrenmiştim. Çift sürme 
zamanı, genellikle okulda olduğum için çift sürme ve ekin ekme-
ye gitme imkânım olmamıştı. Bu işi, iki yılı aşkın bir süredir Yu-
suf abim götürmüş, sonunda çiftçilikten bıkarak,  geri mesleği-
ne dönmüştü. Çiftçilik öyle kolay bir meslek değildi. Bedeni gü-
ce dayanan, sabır ve özveri isteyen bir işti. Verimi artırmak için 
tarlaların önceden bir kez daha sürülüp (herk etme) hazırlan-
ması gerekiyordu. Ancak Sorgun’daki arazilerin büyük çoğunlu-
ğu sulanamaz (kıraç) arazi oldukları için ürünün kalitesi ve artı-
şı tamamen mevsimsel yağışlara bağlı kalıyordu. Nisan ve mayıs 
aylarında iyi yağmur yağarsa çiftçinin yüzü güler, yeterli yağış ol-
mazsa ekinler verimsiz ve kavruk kalırdı. Böylece Anadolu insa-
nı bedbin ve mağdur olurdu. Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi 
bile geri ödeyemezdi. Bizim aile de bu zor durumu yaşayanlar-
dan birisiydi. O nedenle, hatırlarım, hemen her sene yağmur du-
asına çıkılırdı. Halk çiftçiliğin yanında hayvancılık gibi yan işleri 
yapmasa, eminim geçimini sağlamada çok sıkıntıya düşerdi.  Bi-
zim evde de gerek büyük ve gerekse küçükbaş hayvan yetiştirici-
liği hiç eksik olmazdı. Hayvansal ürünler hem evimizin gereksi-
nimini karşılar, hem de fazlası satılarak diğer ihtiyaçlar giderilir-
di. Hele de erkek dana, kuzu ve oğlaklar, belli bir iriliğe ulaşın-
ca satılır ve aile bütçesine büyük destek sağlardı. Benim okul ih-
tiyaçlarım bile bu tokluların satışından karşılanırdı. Bu yaz artık 
hindi yetiştiriciliği yapmıyorduk. Zira bu yıla dek onları hep ben 
otlatırdım. Ben artık çiftçilikle uğraştığım için anam hindi pala-
zı üretmemişti. Ancak evimizin ihtiyacına yetecek miktarda ta-
vuk ve ördek üretiliyordu. Tavuklar avlu ve bahçede kendiliğin-
den yetişiyor, ördekler de yine avlu ve evin önünden akan değir-
men arkında uygun ortamı buluyorlardı.

Ağustos ayı; yoğun olarak döven sürmek, harman savurmak, 
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çıkan tahılları eleyip çuvallamak ve elde edilen samanı samanlı-
ğa taşımak gibi işlerle geçmişti. Bu arada biçilip kurutulan yon-
ca yığını da harmana taşınıp dövenle sürülerek yonca kesi haline 
getirilmiş ve yine samanlığın bir bölümüne doldurulmuştu. Dö-
ven sürdüğüm günlerde, bacım bize ara sıra uğrar, ilk yeğenim 
Mehmet’i de getirirdi. İlk torun olduğu için anamgil Mehmet’i 
çok severdi. O sırada 8 aylık kadar olan Mehmet’i kucağıma alır, 
dövene bindirirdim. Mehmet biraz asabi ve asık suratlı bir be-
bekti. Ama yine de onu çok severdim ve görmediğim zaman öz-
lerdim. Bütün bu işler benim tüm zamanımı almış, koca bir yaz 
tatili geçip gitmişti. Eylül başında bütünleme sınavları başlaya-
caktı. Benim bütünlemeye kaldığım derslerin sınav günlerini öğ-
renmiş, ilk sınav gününden iki gün önce babamla Yozgat’a git-
miştik. Doğrusu, yaz boyu kitapların kapağını bile açamamıştım. 
Oysa ki bütünlemeye kalan birçok arkadaşım yaz kurslarına da 
katılarak yoğun ders çalışmışlardı.

Yozgat’ta, Küçükköhne köyünden babamın akrabası Sıdıka 
halalara gitmiştik misafir olarak. Babam onlara anamın hazırla-
dığı yağ, peynir, yumurta ve köy çöreği gibi hediyeler götürmüş; 
benim bütünleme sınavları boyunca onlarda kalmamı sağlamış-
tı. Sıdıka halanın kocası “Cin İdris” lakaplı bir beydi ve ben o-
na “İdris enişte” diyordum. Sıdıka halaların evi, Büyük Cami’nin 
batı tarafında, küçük bir derenin kenarında kurulmuş iki katlı ve 
bahçeli bir konaktı. Zaten o yıllarda Yozgat’ın bütün evleri bah-
çeli nizam, çatılı, tek ya da çift katlı evlerdi. Evin benden küçük 
bir kızı vardı ve bana “Rauf abi “ diyordu. İdris enişte, hayvan 
ticareti yaparmış. Erzurum’dan sürek malı getirir satarmış. Bü-
yük kızları, yakın bir geçmişte, Yozgat’taki sinemacıların oğlu-
na kaçtığı için Sıdıka hala pek keyifli değildi ve babama daha ilk 
günden olayı bütün ayrıntısıyla anlatmış ve biraz da “Kızı istedi-
ler, babası vermedi” diye kocasını suçlamıştı. Babam ertesi günü 
Sorgun’a dönmüş ve ben, sınav boyunca, yaklaşık iki hafta kadar 
onlarda kalmıştım. Okuyorum diye, Sıdıka hala bana çok iyi dav-
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ranıyordu. Ders çalışmam için her türlü imkânı sağlıyordu. Za-
man zaman bana da açılır, kaçan kızı hakkında benimle dertleşir-
di. “Kaç defa kızı istediler, enişten inat etti vermedi. Kızla oğlan 
birbirini seviyorlarmış. Ne yapsın kız, umudu kesilince sonun-
da kaçtı. Ben istemez miydim, ilk kızımı telli duvaklı gelin etme-
yi” diye yakınır ve gözleri yaşarırdı. Ben o zaman, ne diyeceğimi 
şaşırırdım ve benim de gözlerim dolardı. Bunun üzerine halam 
“Vah yavrum! Üzülme sen, kurban olduğum! Ne yapalım, onun 
kaderi böyleymiş!” diyerek beni teselli ederdi. Babamın akraba-
sı olan bu halayı, daha önce hiç görmemiştim; ama bazen bizim 
evde konuşulur ve bahsi geçerdi. Kocası Cin İdris de iyi bir in-
sandı. Evde çok seyrek karşılaşırdık, o da bana müşfik ve baba-
can davranırdı. 

Bütünleme sınavları bitmiş ve sonuçlar belli olmuştu. Ben 
yalnız geometriden yeterli not almış, maalesef cebir ve Fransız-
cayı veremediğim için sınıfta kalmıştım. Bu durum bana çok a-
ğır gelmişti. Şimdi Sorgun’a ne yüzle gidecek ve durumu nasıl a-
çıklayacaktım? İlk sınav cebirdi. Çalışmak için hiç zamanım ol-
mamıştı ki. Geometri için arada 8 günlük bir süre vardı. O dersi 
kısmen de olsa gözden geçirebilmiş ve geçerli notu alabilmiştim. 
Fransızcaya da üç dört günlük bir süre kalmıştı. Ne yazık ki o-
nu da verememiştim. Benim dışımda, Sorgun’dan gelen tüm ar-
kadaşlar (Nurettin Turan, Yusuf Ziya Ünver ve Osman Bölükba-
şı) lise ikiye geçmişlerdi. Bu durum beni daha çok üzüyordu. E-
ve geldiğim an, müthiş bir duygu yoğunluğu içinde hüngür hün-
gür ağlamıştım. Anam beni güç bela teselli etmeye çalışıyordu. 
Hem ağlıyor, hem söyleniyordum: “Harmanınız, döveniniz yü-
zünden sınıfta kaldım. Ben arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakaca-
ğım, ben babamın yüzüne nasıl bakacağım? Babam beni, ya tek-
rar göndermezse?  Ben okumak istiyorum!”  O sırada babam da 
çarşıdan gelmiş ve beni teselliye başlamıştı. “Üzülme oğlum, ca-
nın sağ olsun, önümüzdeki sene daha iyi çalışır geçersin” diyor-
du. Babamın bu ifadesinden bana bir şans daha vereceklerini an-



Rauf  Yücel│367

lamış ve biraz teselli bulmuştum. Zaten babam çarşıdayken öğ-
renmiş benim sınıfta kaldığımı. Nurettin’in babası Emet’in Ha-
cıali, “Salih Kâ, senin oğlan sınıfta kalmış, artık daha gönder-
mezsin herhalde”  diye babama nispet yaparmış. Babam da “Ol-
sun, geçmek kadar kalmak da mukadder. Ucunda ölüm yok ya. 
Eğer oğlum okumak isterse yine gönderirim” diyerek Hacıali da-
yının kinayeli sözünü boşa çıkarmaya çalışmış. Ben bu olayı duy-
duktan sonra daha çok hırslanmış, babamın güvenini boşa çıkar-
mayacağıma kendi kendime söz vermiştim.

On beş gün sonra okullar yeniden açılıyordu. Bu kez yine Ha-
lit, Burhan ve Dursun Kartal ile dördümüz, bir ev kiralamıştık. 
Dursun da o yıl ortaokulu bitirmiş, Yozgat lisesine başlamış-
tı. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Dursun’la birlikte Zahir Kayhan 
ve Orhan Dönmez de lise bire bizim sınıfa devam ediyorlardı. 
Orhan’la taa ilkokul 4. sınıftan beri sınıf arkadaşı idik. Geçen yıl 
orta sonda bir kaç dersi veremediği için bir yıl boyunca köyün bi-
rinde vekil öğretmenlik yapmış ve bu sene o da liseye başlamış-
tı. Babası İsmail Onbaşı, tayinini Yozgat Karakolu’na yaptırarak 
evlerini de Yozgat’a taşımışlardı. Zahir ise lisenin pansiyonunda 
yatılı kalıyordu. Anne ve babası olmayan Zahir’i, durumları biz-
lere göre daha iyi olan akrabaları Kayhanlar yatılı okutuyorlardı. 
Zahir gelecek vaadeden, üstün zekâlı bir çocuktu. Kafası özel-
likle matematiğe çok iyi çalışırdı. Bu arkadaşlarımla, lise yılları-
mız boyunca,  acı tatlı çok anılarımız olacaktı. Yeri geldikçe on-
lara da değineceğim. 

Geçen yılki lise müdürü Selman Bey ayrılmış, yerine Necati 
Girgin adlı bir müdür tayin olmuştu. Necati Bey, matematik öğ-
retmeniydi ve bizim IV B sınıfının matematik derslerine geliyor-
du. Orta boylu, hafif kırçıl saçlı bir öğretmendi. Çok güzel ders 
anlatır ve öğrenciyle iyi ilişki kurardı. Müdür diye ondan hiç çe-
kinmezdik. Çok babacan tavırları vardı. Hafifçe peltek konuşur-
du. Lise biri tekrarladığım için daha sene başında dersleri sıkı ta-
kip etmeye başlamıştım. Müdür Bey, bir gün bizi cebirden yazılı 
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yapmış ve üç soru sormuştu. Sorunun biri çok zordu ve karşılığı 
4 puan idi. O soruyu hiç kimse yapamamıştı. Ben de yapamamış-
tım ama kıyısından köşesinden biraz kurcalamıştım. Sonuçlar o-
kunuyordu ve en yüksek not 6 idi. Ben de 6 bekliyordum. Öğret-
men benimkini 7 olarak okudu. Tek yüksek not benimkiydi. So-
nunda öğretmen bir açıklamada bulundu: “Zor olan soruyu, bi-
raz kurcaladığın için, sana teşvik olsun diye ordan da bir not da-
ha verdim ve böylece en yüksek notu sen almış oldun.” Artık se-
ne sonuna kadar matematiği hiç ihmal etmemiştim.

Edebiyat dersimize bu yıl Muzaffer Hanım geliyordu. Eşi Re-
cep Bey, liseye başmuavin olarak atanmıştı ve felsefe grubu öğ-
retmeniydi. Muzaffer Hanım, Bilecik’in Bozüyük ilçesinden ol-
duğunu söyler ve Bozüyük’e karşı daima özlemini dile getirirdi. 
Geçen yılki edebiyat öğretmenimiz Mediha Hanıma göre çok de-
neyimsizdi ve yüzeysel ders anlatırdı. Yani hiç bir zaman Medi-
ha Hanım’ın yerini dolduramıyordu. Ama iyi niyetli, sevecen bir 
öğretmendi.

Fransızca öğretmenimiz Tomris Hanım, coğrafya öğretmeni-
miz Nevin Hanım ve tarihçimiz Menşure Hanım değişmemişler-
di. Ancak geçen yıl kimya dersimize gelen Melahat Hanım, bu 
yıl fizik dersimize geliyordu. Kimya dersine ise Nermin Hanım 
giriyordu. Nermin Hanım kısa boylu, alımlı ve güzel bir öğret-
mendi. Geçen yıl ortaokulun kimya dersine girermiş; oradan sı-
nıfın çalışkan öğrencilerini tanıyor ve özellikle de Abdullah Şa-
hinbaş için “Onun mutlak 10 alacağından eminim” diyordu.  An-
cak Abdullah, ortaokuldaki üstün başarısını lisede pek göstere-
meyecek ve ortalarda bir öğrenci olarak liseyi bitirecekti.  Son-
radan İstanbul’da çok yakın dost olduğumuz Abdullah, o yıllar-
da ağır bir “sürmenaj”  rahatsızlığı geçirdiğini anlatmıştı bana.

Biyoloji dersimize Yozgat’ın yerlisi, Ziraat Yüksek Mühendi-
si Ülkü Kafaoğlu dışardan geliyordu. Ülkü Hanım, öğretmenden 
çok bir abla gibi davranırdı bize. O denli sıcak, sevecen, hepimi-
zi kucaklayan, hiç otorite kurmaya çalışmayan, hatalarımızı hep 
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affeden, komplekssiz bir tavır sergilerdi. Biraz yaramazlık yapa-
nın yanına gülerek gider, “Uslu ol bakayım, kulağını çekeceğim 
senin” diyerek çocuğu mahcup ederdi. Artık o arkadaş, bir daha 
yaramazlık yapmazdı.

Beden eğitimi öğretmenimiz yine Doğan Beydi. Müzik öğret-
meni Hikmet Hazar, Yozgat’tan ayrılmış, yerine Ayten Hanım 
adlı sarışın, mavi gözlü, çıtı pıtı bir öğretmen atanmıştı. Daha 
önce açıkladığım gibi müzik dersleri artık müzik odasında ya-
pılıyordu. Öğretmenimiz çok güzel piyano çalıyordu. Ben piya-
noyu ilk kez orada görmüştüm. Öğrettiği şarkıları piyanoda ça-
lar ve kendisi de bizimle birlikte söylerdi. Bir gün güzel bir şar-
kı öğretmişti, şimdi o şarkıyı pek hatırlayamıyorum. Biz şarkıyı 
kalın perdeden, öğretmen de aynı anda ince perdeden okuyarak, 
kanon yapardık. Şarkının bir yerinde, öğretmen hanım o kadar 
tizleşir ve öyle güzel okurdu ki, sanki büyülenmiş gibi hepimiz 
susar onu dinlerdik. İnsan sesi, bu kadar güzel olamazdı. Adeta 
bülbül şakıması gibi, şarkının o kısmı bizi mest eder, hayranlıkla 
dinlerdik. Her müzik dersi geldiğinde, öğretmenden hep o şarkı-
yı birlikte söylemeyi isterdik. Bir gün öğretmen, “O tiz bölüm-
de niye susuyorsunuz, çocuklar?” diye sorduğunda, Halil Yük-
sel adlı, lakabı “Goril” olan, patavatsız bir arkadaş, “Biz hep se-
ni dinliyoruz öğretmenim, çok güzel okuyorsun” deyince, öğret-
men, “Ya! Öyle mi?” diye bozulduğunu ima etmiş ve bir daha da 
o şarkıyı hiç çalıp söylememişti. Bazı günler gramofonda, klasik 
müzik parçaları çalar ve bize dinletirdi. Beethoven’in 9. senfoni-
si, Schubert, Haydın ve Mozart gibi müzik dehalarını hep o yıl-
larda tanıyıp öğrenmiştik. Hele de Mozart’ın Türk Marşı’nı o ka-
dar çok sevmiştik ki, öğretmenden sık sık o marşı çalmasını is-
terdik.

Resim dersimize Mehmet Özel geliyordu. Mehmet Bey uzun 
boylu, esmer, çok yakışıklı bir öğretmendi. Sanırım Konyalı idi. 
Ben, güzel resim yapamadığım için, o konuda söyleyecek fazla 
bir anı hatırlamıyorum. Yalnız bizim Orhan Dönmez, resme kar-
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şı çok yetenekliydi. O yıllarda Mehmet Özel de Yozgat Kız Sanat 
Enstitüsü öğretmenlerinden bir hanımla evlenmişti. Resim öğ-
retmenimizin, ileriki yıllarda, Kültür Bakanlığında güzel sanat-
larla ilgili önemli bir mevkiye geldiğini duymuştum.  Basından 
ya da tanıdıklar aracılığıyla kulağıma çalınmıştı. Zaten ağırbaşlı 
ve yüksek karakterli bir öğretmendi. Geldiği makamları hak etti-
ğini söylemek isterim.

Yine uzun boylu, esmer bir binbaşı askerlik dersimize geliyor-
du. Sınıfın mümessili, öğretmen içeri girerken dikkat çeker, he-
pimiz ayağa kalkardık. Binbaşının oğlu Dorsan, lise son sınıfta i-
di ve çok güzel futbol oynardı. Askerlik dersinde disiplin, düzen, 
askeri birliklerin ve rütbelerin isimleri, harp tarihi ve İstiklal Sa-
vaşı ile ilgili konuları işlerdik. Haftada bir saat olan askerlik der-
si biz erkek öğrenciler için çok ilginç ve zevkli geçerdi. Gelen öğ-
retmenler hep anlayışlı ve babacan tavırlı idiler. Sınıfta belirgin 
bir sükûnet ve disiplin hâkim olurdu.

Hiç unutmam: Fizik dersimize giren Melahat Hanım ilk ya-
zılı sınavını yapıyordu. Beni şeytan dürttü, sıranın altında du-
ran fizik kitabını elimle karıştırarak sorulardan birinin yanıtını 
bulmaya çalışırken, öğretmenle göz göze gelmeyeyim mi? O an, 
herhalde birden panikleyip yüzüm kızarmış olmalı ki, öğretmen 
kopyaya teşebbüs ettiğimi hemen anlamış, elini sıranın altına 
sokarak, sayfaları açık fizik kitabını ordan almış ve kâğıdımın ü-
zerine kırmızı kalemle kocaman bir sıfır yazdıktan sonra beni sı-
nıftan dışarı çıkarmıştı. O zaman nasıl utanmış ve üzülmüştüm, 
anlatamam. Oysa lise birde, ikinci senemdi. Bu sene dersleri sı-
kı tutacağıma, kendi kendime sözüm vardı. Aslında kopya çek-
meye bile hiç ihtiyacım yoktu ama bilemiyorum, öğrenci psiko-
lojisi demek ki. Daha iyi bir not alayım güdüsüyle hakkım olma-
yana el atarken yakalanmış ve sıfır alarak aklım başıma gelmiş-
ti. Bundan sonra fiziğe ne kadar çalıştıysam da birinci karnemde 
zayıf almaktan kurtulamamıştım. Bütün amacım ikinci karne dö-
neminde daha çok çalışıp öğretmenin benim hakkımdaki olum-
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suz düşüncesini silmekti. Melahat Hanım, öğrencileri her sözlü 
sınava kaldırışta, ben de parmağımı uzatıp tahtaya kalkmak isti-
yordum. Ama öğretmen, her seferinde beni görmezlikten geliyor 
ve bir türlü sözlü sınava kaldırmıyordu. Nihayet ikinci karneleri 
almamıza bir kaç gün kala, beni de sözlüye kaldırmıştı ve sordu-
ğu tüm soruları eksiksiz yanıtlamıştım. Öğretmen, “Gördüğüm 
kadarıyla iyice akıllanmışsın. Sana 10 veriyorum” diyerek aylar-
dır beklediğim sonuca ulaşmamı sağlamıştı. Bu kopya teşebbüsü 
ve aldığım sıfır, öğrenciliğim boyunca, bana iyi bir ders olmuştu. 
Bundan sonra, liseyi bitirinceye dek, Melahat öğretmenin der-
sinden hep başarılı olacaktım.

Sınıfımız yine oldukça kalabalıktı. IV B sınıfında yaklaşık 50 
öğrenci vardı. Abdullah Şahinbaş, Turan Bektaş, Yılmaz Koç, İb-
rahim Bulut (sonradan Çelebioğlu), Dursun Kartal, Orhan Dön-
mez, Zahir Kayhan, Erdal Kazancıklıoğlu, Halil İbrahim Kazan-
cıklıoğlu, Necmettin Uyar, Nevzat Altınbek, Talat Şahiner, Ha-
lil Yüksel, Hilmi Şahin, Muhsin Ayanoğlu, Ebenin oğlu diye bi-
linen Nurhan, Boğazlıyan’ın Oğulcuk köyünden Bilal, Musa Yal-
çın ve Orhan Akalın ilk aklıma gelenlerdendir.  Orhan Akalın, 
senenin ortalarına doğru, askeri liseye geçmiş ve sonunda subay 
olmuştu. Sorgun’un yerlisi, Boğazlıyan’da nüfus memurluğu ya-
pan Fehmi Tüzüner’in kızı, ilkokul 5. sınıfta birlikte okuduğu-
muz Türkan ile evlenmiş ve Sorgunluların eniştesi olmuştu. Yıl-
lar sonra Orhan’la Sorgun’da bir kez karşılaşmıştık. Kıdemli al-
bay iken emekli olduğunu, kayınbiraderi Korgeneral Hakkı Baha 
Tüzüner’den öğrenmiştim.

Lise biri tekrar ettiğim bu eğitim yılı benim için oldukça ba-
şarılı geçmişti. Artık Yozgat Lisesi’ne ve çevreye iyice uyum sağ-
lamıştım. Eskisine göre eve olan özlemim de nispeten azalmış-
tı. Daha çok dersleri ve başarılı olmayı düşünüyordum. Hem ev, 
hem sınıf arkadaşım olan Dursun’la birlikte ders çalışırdık. Ö-
zellikle Fransızca alıştırmaları, tamamını anlamasak bile, ezber-
leyerek öğrenir ve Tomris Hanım’ın gözüne girmek isterdik. Bi-
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rinci karnede zayıf olan fizik dersini de düzeltmiştim ve ikinci 
karnede hiç zayıfım yoktu. Son karne döneminde de aynı tempo 
ile çalışarak lise ikiye doğrudan geçmiştim. Babama ve kendime 
verdiğim sözü yerine getirdiğim için çok mutluydum. Dursun 
Kartal da sınıfını doğrudan geçmişti. Zahir Kayhan edebiyat ve 
kompozisyondan bütünlemeye kalmıştı. Bizden bir sınıf önde-
ki Halit ve Burhan doğrudan lise üçe geçmişler, Nurettin Turan, 
Yusuf Ziya Ünver ve Osman Bölükbaşı, bir kaç dersten bütünle-
meliydiler. Eylüldeki bütünlemelerde Nurettin ve Yusuf Ziya li-
se sona geçecekler, Osman Bölükbaşı lise ikiyi tekrar okuyacaktı.

Mayıs sonunda okullar kapanınca Sorgun’a dönmüştüm. Ar-
tık bizim evde çiftçilik yapılmıyordu. Tek kalan küçük at, tayı ile 
birlikte satılmıştı. Babam tarlalarımızı ortakçıya vermişti. Ama 
bağ bahçe işlerine devam ediyorduk. Her sene olduğu gibi yon-
calığımız yine vardı ve ben yonca biçmeyi çok severdim. Bahar 
ve yaz ayları boyunca sürekli sulanan yoncalar, her üç dört haf-
tada bir biçilirdi. Biçilen yoncalar, kuruması için iki, üç gün ka-
dar yerinde bırakılır; sonra  “Anadut” denilen bir gereçle deste 
yapılıp yoncalığın bir köşesine yığılırdı. Harman zamanı, bu ku-
rumuş yonca yığını da harman yerine taşınarak dövenle sürülür 
ve “yonca kesi” denilen saman haline getirilirdi. Hayvanlar, ye-
şil renkli olan bu kuru yonca kesini daha bir iştahla yerlerdi. Bi-
zim evde büyük ve küçükbaş çiftlik hayvanı hiç eksik olmadığı i-
çin yem bitkisi olarak her zaman yonca yetiştirilirdi.

Son iki yaz tatilinde, çiftçilik yapan aileme yardım etmiş-
tim. Lise ikiye geçtiğim 1956 yazında, artık 17 yaşındaydım, ku-
zu ve hindi palazı otlatacak çağı çoktan aşmıştım. Şimdi doğru-
dan para kazandıracak mevsimlik iş aramalı ve aile bütçemize 
katkı sağlamalıydım. Bu amaçla babam, akrabalarımızdan Ab-
dullah Aksoy abinin tuğla ocağında çalışmak üzere bir iş ayarla-
mıştı. Tuğla ocağı Yozgatyolu Mahallesinin batı tarafında, Eğriöz 
Çayı’nın kenarında, Yozgat’a giden şosenin sol tarafında bulunu-
yordu. Buradaki topraklar, tuğla yapımına elverişli, mil tabir edi-
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len gayet güzel alüvyonlu topraklardı. Ocakta, bir usta ile benim 
yaşıtım dört beş genç işçi çalışıyorduk. Sabah güneş doğarken 
yola çıkar, yarım saat kadar yürüdükten sonra ocağa ulaşırdım. 

Bir gün önceden ustanın hazırladığı tuğla çamuru, tezgâha 
gelmeden önce bir kez daha karılarak yumuşatılır ve belli bir 
kıvama ulaşınca kalıplara konarak üzeri usta tarafından silinir, 
sonra kuruyacak yere taşınıp düzgünce yere serilirdi. Her kalı-
bın içinde üç tuğlalık çamur taşınırdı. Biz genç işçilerin görevi, 
ustanın çamurla doldurup üzerini sildiği bu kalıpları taşımaktı. 
Yevmiyemiz, o günün rayici ile 4,5 lira idi. Bu, ay sonunda yak-
laşık elimize 130-135 lira geçecek demekti. Pazar tatili yoktu, a-
ralıksız çalışırdık.

O sene Sorgun’da, TMO’nin yakınında ve yeni geçecek Sivas 
yolu kenarında yirmi kadar kooperatif evi yapılıyordu. Bizim ü-
rettiğimiz tuğlalar, o evlerin yapımında kullanılıyordu. Ayrıca, 
sinemacı berber Aram Usta’nın da bir tuğla ocağı vardı. O ocak, 
bizden 1 km kadar daha yukarıdaydı. Bizim ocakta, Sorgun’un 
yerlisi Necip diye genç bir usta çalışıyordu. Necip ağır başlı, sa-
kin bir gençti. Ama biz kalıpta çalışanlar, Aram Usta’nın oca-
ğında görevli Avanoslu Aker Usta’yı istiyor ve bunu patronu-
muz Abdullah abiye duyuruyorduk. Aker Usta’nın çok cevval, 
çok renkli bir kişiliği olduğunu söylüyordu geçen yıl onunla ça-
lışan kalıpçı arkadaşlar. Aaa! Bir gün baktık, Abdullah abi müj-
deyi verdi: “Yarından itibaren Aker bizim ocakta çalışacak.” Çok 
sevinmiştik bu habere. Gerçekten de Aker, ertesi günü bizim o-
cağa gelmiş ve çalışmaya başlamıştı. İşinin ehli bir gençti ve biz-
lerle hemen kaynaştı. Çok hızlı ve çok iştahla çalışıyordu. Biz ka-
lıpçılar onun hızına zor yetişiyorduk.  Ondaki bu cevvaliyeti gö-
rünce, bizlere de bir gayret gelmişti. Abdullah abi, bu durum-
dan çok memnundu. Hazırlanan günlük çamur işlenip bittiğin-
de, hep birlikte, yanı başımızdan akan Eğriöz Çayı’na dalar, gü-
nün yorgunluğunu çıkarırdık. Aker, çok da güzel yüzerdi. Yüz-
meyi Avanos’tan geçen Kızılırmak’ta öğrendiğini söylerdi. Ayrı-
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ca Eğriöz boyunca uzanan söğüt dallarına tutunarak Tarzan nu-
maraları yapar ve Tarzan gibi bağırırdı. Bizler de ona eşlik etme-
ye çalışırdık. İşyerimiz, artık keyifli ve mutlu bir gençlik kampı-
na dönüşmüştü. Bu güzel günler hiç bitmesin istiyorduk.

Kuruyan tuğlalar, aralarına kat kat saman ve linyit kömürü dö-
külerek koca bir yığın halinde istif edilir ve yığma işi bitince, bir 
köşesinden yakılmaya başlanırdı. Ateş, giderek bütün öbeği sa-
rar ve yaklaşık sekiz on gün boyunca için için yanan ocak tüm 
tuğlaları pişirirdi. Ocaktan duman tütmesi kesilince, artık iyice 
yanıp bittiği kanısına varılır ve iki üç gün içinde soğumuş tuğla-
lar kamyonlara yüklenip satışa gönderilirdi. Bir gün, özenle ha-
zırlanıp yakılan ocak, iki üç gün sonra biz çalışıyorken, birden-
bire orta yerinden yarılmış ve gürül gürül yıkılmıştı. Bunu gören 
patronumuz Abdullah abinin “Eyvah! Ocağım battı, ocağım bat-
tı!” diye yanan ocağa doğru koşmasını hiç unutamam. Kolay de-
ğildi, en az iki üç haftalık emek ve üretim heba olacak demek-
ti. O yıkılan ocağı ve yarı yanmış tuğlaları sonradan ne yaptılar? 
Pek hatırlamıyorum. Zira o işi patronla birlikte başka birileri ya-
pıyordu.

Yeni açılan Sivas/Ankara karayolunun Sorgun’dan geçen bö-
lümü henüz ulaşıma açılmadığı için son bir iki yıldan beri sa-
yıları giderek artan şehirlerarası otobüsler eski yolu kullana-
rak Sorgun’un içinden geçerlerdi. Eski yol, bizim ocağın yakla-
şık 300 m. yakınından geçip “Yarış Beleni” denilen yerde yay gi-
bi bir kıvrım yaparak hafif yükseltiye ulaşır ve sonra düz olarak 
Yozgat’a doğru devam ederdi. Özellikle Yozgat tarafından gelen-
ler, önlerindeki vadide,  yolun birden bire sola döndüğünü, eğer 
bir işaret yoksa hiç fark edemezlerdi. Bu yolu bilen mahalli sürü-
cüler, o noktaya gelince hızlarını keser ve güvenle viraja girerler-
di. Oysa son aylarda artan şehirlerarası seyrüsefer nedeniyle bu 
yolu bilmeyen yabancı şoförler, biraz da süratli gidiyorlarsa, vi-
rajda büyük bir riskle karşı karşıyaydılar. Sanırım o yıllarda, ka-
rayolu işaret levhaları bu günkü gibi pek yaygın kullanılmıyor-
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du. Son bir hafta içinde, Yozgat tarafından gelen araçlardan üçü 
o noktada kaza yapmıştı. Dördüncüsü, biz tuğla ocağında çalışır-
ken bir kuşluk vakti vuku bulmuştu. Bizim ocağa yaklaşık 500-
600 m. uzaklıktaki bu virajda bir yolcu otobüsünün devrildiğini 
gözlerimizle görmüştük. Biz çalıştığımız için bize izin yoktu ama 
patronumuz Abdullah abi ve çevreden başka kişiler kaza mahal-
line koşmuşlardı. Bir müddet sonra Sorgun’dan da insanlar ka-
za yerine ulaşmışlar ve kurtarma çalışmalarına başlamışlardı. İki 
saat geçmişti ki, yanımıza gelen Abdullah abi kaza hakkında bi-
ze bilgi vermişti. Devrilen bir İran yolcu otobüsü imiş… İki ka-
dın ve bir erkek kaza anında ölmüşler. Onlarca kişi de hafif ve a-
ğır yaralı olarak Yozgat Devlet Hastanesine gönderilmiş. Abdul-
lah abi, ölenlerin genç insanlar olduklarını söylerken çok üzgün-
dü. Adına ölüm virajı denen bu yerde, bir kaç gün sonra, hum-
malı bir çalışma başlatılmış, dozerler, kepçeler ve iş makineleri 
ile o viraj düzeltilmişti. Zaten bir kaç ay sonra yeni yol da ulaşı-
ma açılmış ve artık eski yol hiç kullanılmaz olmuştu.

O yaz, sanırım iki ay kadar, Abdullah abinin tuğla ocağında 
çalışmıştım. Derken sonbahar gelmiş ve okullar açılmıştı. Bu se-
ne, lise ikiye gidecektim. Yozgat’a vardığımızda, yine Halit ve 
Burhan’la ortak bir ev kiralamıştık liseye çok yakın bir yerde.  
Burası ortada bir sofa ve karşılıklı iki odası olan basit bir evdi. 
Sanıyorum, damı toprakla kaplıydı. Bu evin diğer odasını da Os-
man ve Nurettin kiralamışlardı. Arada sırada Hüseyin Gözübü-
yük bizi ziyarete gelirdi. Zira o da lise sonda okuyordu. Evin li-
seye uzaklığı 100 m. kadardı. Bölge eğimli olduğu için lise aşa-
ğımızda kalırdı. Evin yakınında Yozgatlıların iyi bildiği “Ayna-
lı Hamam” vardı. Arada bir, o hamama gider yıkanırdık.  Hiç u-
nutamam, bir akşam yine hamama gitmiştik. Hamamda, elektri-
ği yanmayan bir bölmenin elektrik düğmesini ararken kolumun 
şiddetle sarsıldığını ve yere kapaklandığımı hatırlıyorum. Arka-
daşlar hemen yanıma gelip ayağa kaldırmışlar ve beni dışarı çı-
karmışlardı. Akım beni o kadar şiddetle çarpmıştı ki, sanki ko-
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lum kopacak sanmıştım. Arkadaşlarım durumu hamamın yetki-
lisine söylediklerinde o, olağan bir vakaymış gibi, “Ha öyle mi? 
Doğru, orda arızalı bir düğme var. Bir türlü elimiz değip yaptıra-
madık!” gibi gayet pişkin bir cevap vermişti. Ben o akıma kapılıp 
ölebilirdim. Ne yazık ki o yıllarda insanlar, böyle duyarsız ve ka-
yıtsız davranabiliyorlardı. Ya da elektriğin çarpıp insanı öldüre-
bileceğinin bilincinde değillerdi. Böyle bir kazada, başlarına na-
sıl bir belanın geleceğini düşünemiyorlardı bile. Zaten o günden 
beri elektrikten hep korkar ve çekinirim. Evdeki basit sigorta te-
li bağlamayı bile daima hanım yapar.

Bir akşamüstü Halit, kıpır kıpır yerinde duramıyor ve evin i-
çinde dört dönüyordu. Biraz önce çarşıdan gelmiş, eve üzüm fa-
lan almıştı. Ondaki bu değişikliği ve yüzündeki heyecanı görün-
ce merak ettik. Soran gözlerle yüzüne baktığımızda, artık daya-
namadı  ve “Ben çok zengin oldum çok!. Artık hayatım değişe-
cek. Belki okulu bile bırakırım. Ben büyük bir para buldum” di-
yerek bulduğu cüzdanla içindeki paraları bize gösterdi. Cüzda-
nın içinden tam 660 lira çıkmıştı. O gün için gerçekten büyük 
paraydı, aylık cep harçlığımızın 7-8 lira olduğu düşünülürse. Bu 
paranın büyüklüğü biz öğrenciler için daha iyi anlaşılır. Artık e-
vin içinde Halit’e daha farklı gözle bakıyor ve ona patron diye hi-
tap ediyorduk. Ufak tefek masraflarımızı Halit karşılıyor; ama 
bunları borç olarak verdiğini söylüyordu. Biz kabullenmiş gö-
zükerek pek sesimizi çıkarmıyorduk. Ne de olsa evimizin içine 
bir bolluk gelmişti. Her istediğimizi alıyor, pek sıkıntı yaşamı-
yorduk. Halit de bu parayı nasıl değerlendireceğini, nasıl sakla-
yacağını bilemiyordu. Bankaya yatırmak hiç aklımıza gelmiyor-
du. Bankada bir tasarruf hesabının açılacağını, o yıllarda hiç bil-
miyorduk. Sonunda Halit, Osman’la çarşıya gidip tahta bir bavul 
ve onu koruyacak asma bir kilit almıştı. Parayı o bavulun içinde 
saklıyor, ihtiyaç duydukça ordan bir miktar çıkarıp harcıyordu. 
Kilidin anahtarını daima yanında taşıyor, gece yastığının altında 
saklıyordu. Ortak masraflarımızı, hepimizin adına ayrı ayrı bir 
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deftere yazıyor ve zaman zaman “Şu kadar borcunuz oldu” diye 
bizleri bilgilendiriyordu. Bizim cevabımız hazırdı: “Tamam, pa-
ramız gelince öderiz! “Borçlarımız da öyle büyük meblağlar de-
ğildi. Her birimizin 2,5-3 lira gibi küçük borçlarımız birikmişti. 

Bir gün Osman, ailesinin kendisini Sorgun’a çağırdığını ve bir 
kaç gün için burada bulunamayacağını söyleyerek, Yozgat’tan ay-
rılmıştı. Ertesi günü Halit, telaş ve öfkeyle, paranın yarısının yok 
olduğunu adeta bizleri suçlayarak yüzümüze çarpmıştı. Hepimiz 
şok olmuştuk. “Nasıl olur, bavulun kilitli değil mi?” demiştik. 
O da “Kilitli ama işte yarısı yok. Nereye gider bu para? Kim al-
dıysa söylesin. Hepinize yemin ettireceğim, Kur’an’a el bastıra-
cağım!”  diye bizi hırsız yerine koymuştu. Ben, kendimden emin 
olduğum için hemen en büyük yeminleri etmiş ve “Ben çalma-
dım!” diye getirdiği Kur’an’a el basmıştım. Aynı şekilde, Burhan 
ve Nurettin de almadıklarını yeminlerle belirtip Kur’an’a el bas-
mışlardı. Artık tek şüpheli Sorgun’a giden Osman kalmıştı. Hat-
ta Nurettin, “Osman niye gitti ki durup dururken?” diye hak-
lı bir soru sormuştu. Bu ağır suçlama ve sorumluluktan kurtul-
mak için hepimiz Osman’ın dönmesini bekliyorduk. Nihayet üç 
gün sonra Osman Sorgun’dan dönmüş ve Halit’in parasının ça-
lındığını güya öğrenmişti. Önce kendisinin almadığını söylemiş, 
“Ben Sorgun’daydım, ne bileyim senin paranı kimin çaldığını!” 
diye kaçamak cevaplar vermiş ve bir türlü yemin etmeye yanaş-
mamıştı. Bunun üzerine Nurettin; “Kardeşim, bu evde beş kişi 
yaşıyoruz. Hepimiz şüphe altındayız. Biz üçümüz almadığımıza 
dair yemin edip Kur’an’a el bastık. Şimdi sen de. Eğer almadıy-
san yemin et ve Kur’an’a el bas!” deyince, Osman “Ben yemin et-
mem!” diye karşı çıkmıştı. O zaman Halit, “O halde sen çaldın!” 
diye Osman’ı suçlamıştı. İyice sıkışan Osman, “Evet ben çaldım! 
Var mı diyeceğin? Zaten buluntu para... Nerden senin oluyor-
muş? Hepimizin hakkı var o parada. Ulan cimri herif! Günlerdir 
patron diye seni el üstünde tutuyoruz. Biraz cömert davransay-
dın bunlar başına gelmezdi. Pazardan aldığın 15 kuruşluk üzü-
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mü bile, üçer kuruş bizlerin borç hanesine yazmışsın. Bu üç ku-
ruşun yazıldığını görünce tepemin tası attı. Gittim, bavulu aldı-
ğımız yerden aynı kilitten aldım ve siz okuldayken bavulu açıp 
üç yüz lirasını aşırdım. Sonra da Sorgun’a gittim. Ohh ettim! Var 
mı başka diyeceğin?” diye pişkince ama gerekçeli bir açıklamada 
bulunmuştu. Hepimiz donup kalmıştık. Odada buz gibi bir ha-
va esmişti. Halit’in Osman’a yapabileceği bir şey yoktu. Kavga e-
demezdi, zira Osman daha güçlü kuvvetliydi. Ancak “Haram ol-
sun, yarın ahirette hakkım olsun! Arkadaşlar, sizin borcunuzu 
da siliyorum. Yarından tezi yok, bu evden ayrılıp başka bir ev tu-
tacağım. Burhan, artık seninle beraber oturalım” diyerek mese-
leyi kapatmıştı. Zira Burhan’la Halit aynı köyden idiler. Halit’in 
Sorgun’un içinden olan Nurettin ve bana da güveni sarsılmıştı. 

Bir kaç gün içinde, liseye çok yakın olan bu evden, hepimiz ay-
rılmıştık. Halit’le Burhan, kendilerine yeni bir ev bulup oraya ta-
şınmışlar, biz de Yusuf Ziya Ünver’in oturduğu, yaşlı bir teyze-
nin evine geçmiştik. Bu evin bahçeye bakan önde iki odası, ar-
ka tarafta sofaya açılan, ışıksız üçüncü bir odası vardı. Ev sahi-
besi, bu karanlık odaya geçmiş, öndeki diğer aydınlık odayı Nu-
rettinlere kiraya vermişti. Pansiyondan ayrılan Zahir, Osman’la 
Nurettin’in yanına taşınmıştı. Ben de Yusuf Ziya’larla beraber 
kalacaktım. Yusuf Ziya, annesi ve küçük kız kardeşi ile birlik-
te oturuyordu. En azından, Yusuf’un annesi Pembe abla yemeği-
mizi yapacak, evin diğer işlerini görecek ve ben de biraz rahat e-
decektim. Ancak evin her türlü masrafına, yarı yarıya ortak ola-
caktım. Bu benim de işime geliyordu. Böylelikle daha düzenli bir 
hayata kavuşuyordum.  Oturduğumuz odanın aylık kirası 6 liray-
dı. Elektriği olmayan bu evde, gaz lambasıyla aydınlanıyorduk.

Yusuf Ziya’nın annesi Pembe Abla girişken bir kadındı. Ba-
zı günler, mahallede yufka açan kadınlara gündelikçi olarak gi-
der, akşam dönüşünde bize, bazlama (lavaş ekmeği benzeri) ge-
tirirdi. Hemen yakınımızdaki bir evde de yine Sorgun’un için-
den, kunduracı Hidayet Usta’nın kızları ev kiralamış, oturuyor-
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lardı. Zira Hidayet’in küçük kızı Sevil, bu sene liseye başlamış-
tı. Eşinden ayrıldıktan sonra baba evine dönen ablası Yıldız Ha-
nım, Sevil’i okutmak için onun yanında kalıyordu. Yıldız abla, 
yirmi sekiz, otuz yaşlarında, güzel bir bayandı. Sık sık bize gelir 
ve Pembe ablayı ziyaret ederdi. Ayrıldığı eşi Musa adlı bir astsu-
baymış. Sohbet sırasında hoşuna giden bir şey oldu mu, sevinci-
ni belirtmek için, “Ahh, evladım Musa!” diye eski kocasını anar-
dı. Musa kimin nesiydi, nereliydi, ben bilmiyordum. Ancak Sor-
gunlu değildi. 

Kunduracı Hidayet Usta, Sorgun’un yerlisi bir Ermeni dönme-
siydi. Karısının Müslüman adı almasına karşın hâlâ Hıristiyan 
olduğu söylenirdi. Herkesin içini Allah bilir, ne denir ki... Erkek 
çocuğu olmayan Hidayet ustanın üç kızı vardı. Sevil en küçük kı-
zı idi. Ortanca kızları Nimet, Yemenlerin Şeref ’i sevmiş ve ona 
kaçmıştı. Ben orta sonda iken, Şeref abi okulun müstahdemi o-
larak çalışıyordu. Nimet’le mutlu bir yuva kurduklarını hatırlı-
yorum. En büyük kızları Yıldız abla idi ve o da şimdi Yozgat’ta 
Sevil’le birlikte yaşıyordu. Biz çok gençtik, pek farkında değil-
dik ama Sorgun’un hovardalarından pek çok kişinin Yıldız’ın pe-
şinde olduğu söylenirdi. Bir gün ben, gözlerimle şahit olmuş-
tum, kasabamızın o günkü Belediye Başkanı İsmail Ağa’nın İh-
san (o yıllarda 40-45 yaşlarında olmalıydı) bir sabah Yıldız abla-
nın oturduğu evden çıkıyordu. Beni görünce, tanınmamak için, 
fötr şapkasını iyice yüzüne indirmiş, ben de mahcup olmasın di-
ye onu görmemiş gibi başka yöne bakmıştım. “Demek ki İhsan 
abi de az çapkınlardan değilmiş” diye düşünmüştüm. O olaydan 
uzun süre hiç kimseye bahsetmemiştim, ta ki önümüzdeki yaz 
tatilinde, Yusuf Ziya, Yıldızla ilgili bir şeyler anlatıncaya kadar.

Lise ikide V B şubesinde idik. Sınıf mevcudumuzu pek hatır-
lamıyorum ama kırktan az olmalıyız ki, bizi zemin katta, ana gi-
rişin sol tarafında bulunan dar ve uzun bir sınıfa yerleştirmiş-
lerdi. Bu sene sınıfımıza iki ilginç öğrenci gelmişti. İkisi de pan-
siyonda yatılı olarak kalıyordu. Birinin adı Ersin Atalar idi ve 
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Gaziantep’ten naklen gelmişti. Öyle yırtık bir çocuktu ki, her ta-
şın altından çıkar, her lafa karışırdı. Matematik öğretmenimiz o-
na “Pırlanta” adını takmıştı. Diğeri,  Bursa Lise’sinden gelen, so-
yadını hatırlayamadığım Ata adlı bir arkadaştı. Ata’nın diksiyonu 
çok güzeldi ama onun da biraz ayarı bozuktu. Daima bir kasıntı 
içindeydi. O nedenle sınıf ona “Kazık” lakabını takmıştı. Ersin’le 
sürekli didişirlerdi. 

Tam bizim üstümüzdeki sınıfta VI Edebiyat şubesi ders görür-
dü. Bunu şuradan hatırlıyorum: Bir gün başmuavin olan psikolo-
ji hocamız Recep Bey, bizimle ders yaparken, üst kattan çok yo-
ğun gürültü ve koşuşturma sesleri gelmişti. Sanırım, dersleri boş 
geçiyor olmalıydı ki, sürekli bir patırtı, gürültü duyuyorduk. Ho-
ca, “Kim ders yapıyor yukarda?” diye sormuş, biz de “VI Edebi-
yat hocam!” demiştik.  Hoca, “Tamam anladım da, hankısı, han-
kısı?” diye hangi öğrencilerin tepiştiklerini öğrenmek istiyordu. 
Hocanın bu “Hankısı” lafı çok dikkatimizi çekmiş ve kendi ara-
mızda, bu sözü sürekli tekrarlar olmuştuk. Zira Recep Bey, Di-
yarbakırlı idi ve farkında olmadan kendi yöresinin ağzını kullan-
mıştı belki de. Recep Bey uzun boylu, siyah kaytan bıyıklı, hoş 
bir adamdı. Ciddi görünüşünün arkasında, babacan tavırları var-
dı. Eşi de edebiyat öğretmenimiz Muzaffer Hanım’dı.

Bu sene Fransızca derslerimize Mehmet Buzluk adlı bir öğret-
men giriyordu. Mehmet Buzluk hayli kısa boylu, gözlüklü, ka-
fasının orta bölümündeki saçları dökülmüş, esmer, gür kaşlı bir 
öğretmendi. Çok güzel Fransızca konuşur ve bizlerin öğrenmesi 
için çırpınırdı. Hiç beklemediğimiz bir anda sorular sorar ve ya-
nıtını kimden almak istiyorsa, o öğrenciyi parmağı ile işaret e-
derek, vurgulu bir şekilde “Vous!”, yani “siz yanıtlayın!” demek 
isterdi. “Piyango kime isabet edecek”  diye huzursuzlukla bek-
ler ve mahcup olmamak için hocayı can kulağı ile dinlerdik. Bi-
ze bir gün, kendi yaşam öyküsünü anlatmıştı. İlkokulu hiç oku-
madan, sınavlarını vererek dışardan bitirdiğini, çocukluk yılla-
rında hep çobanlık yaptığını, bir tesadüfle ortaokul ve liseyi o-
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kuduğunu, sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Fransızca bölümü-
nü bitirip, öğretmen olduğunu söylemişti. Çok saygın ve kişilik-
li bir öğretmendi. Bizim oturduğumuz eve yakın bir yerde otu-
ruyordu. Bir gün, Dursun Kartal’la Fransızca çalışırken, aklımız 
bir konuya takılmış ve bir türlü çözememiştik. “Hadi kalkıp gi-
delim ve öğretmene soralım” diye bir fikir gelmişti aklımıza ve 
çıkıp öğretmenin evine gitmiştik. Biraz heyecan ve endişeyle ka-
pısını çaldığımızda, karısı kapıyı açıp bizi karşılamış, meramımı-
zı anlayınca da öğretmenimizi çağırmıştı. On-on beş saniye son-
ra, kucağında bir bebekle Mehmet Hoca kapıya gelmiş ve “Hayır-
dır çocuklar, niçin geldiniz?” demişti. Biz de takıldığımız konu-
yu söyleyip öğretmenin açıklamalarını dinlerken, sıkılıp huzur-
suzlaşan çocuğuna “ Haluk, Haluk, bak abiler!” diyerek yanağını 
okşadığını hatırlıyorum. Böylece çocuğunun oğlan ve adının da 
Haluk olduğunu öğrenmiş oluyorduk. 

Matematik derslerimize yine İbrahim Onat geliyordu. Bu se-
ne okuduğumuz geometriye, “Uzay geometri” diyorduk. Anla-
şılması zor, daha soyut kavramları işliyorduk. Hoca, çoğu konu-
ları basite indirger, anlamamızı sağlardı ama oldum olası benim 
matematiğe fazla meylim olmadığı için kavramakta zorlanır ve 
o nedenle de bu derse biraz göz ucuyla bakardım. Cebir için de 
aynı şeyi söyleyebilirim. Zira bu sene cebirde, logaritma ağırlık-
lı konular işlenmekteydi. Benim logaritmaya karşı da doğrusu 
pek ilgim yoktu. Bilemiyorum, niye böyle oluyordu. Evde oturup 
matematik çalıştığımı pek hatırlamıyorum. Oysa İbrahim Hoca-
yı sever ve takdir ederdim. Bize sadece matematik dersi değil,  ö-
nemli hayat dersi ve öğütler verirdi. Benim o günkü değerlendir-
melerime göre, çok mert, çok düzgün bir öğretmendi. Ancak öğ-
retmenin kulağına bazı şeyler gelmiş olmalı ki, bir gün sınıfta, 
üstü kapalı serzenişte bulunmuş, ”Beni yıldırmaya çalışıyorlar, 
ben doğru bildiğimden asla şaşmam, ben kimsenin önünde eğil-
mem”  demişti. Buradan, öğretmen hakkında şikâyette bulunul-
duğu sonucunu çıkarmıştık. Nitekim bir kaç gün sonra, bizim sı-
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nıftan ben ve Yılmaz Koç, derslerine girdiği diğer sınıflardan da 
ikişer öğrenci alınarak, başmuavinin yönlendirmesiyle bir sınıfta 
toplanmıştık. Bizleri niçin topladıkları hakkında hiç bir fikrimiz 
yoktu. Biraz sonra tanımadığımız bir bey sınıfa girerek, kendi-
sini bakanlık müfettişi olarak tanıtmış ve “Çocuklar, soracağım 
soruları tarafsız ve dürüst bir şekilde cevaplamanızı istiyorum. 
Buradan çıkınca da hiç kimseye, ne yazdığınızı söylemeyeceksi-
niz, tamam mı?” diye tembihlemişti.  Aklımda kaldığı kadarıyla, 
sorular tamamen matematik öğretmenimiz İbrahim Onat hak-
kında idi ve onun sınıfta, bizlere kötü davranıp davranmadığı, i-
yi ders anlatıp anlatmadığı, not konusunda hakkımızı yiyip ye-
mediği gibi üç dört maddede toplanan sorulardı. Gayet iyi anım-
sıyorum, ben bu değerli hoca hakkındaki o suçlamaların hiç bi-
rine katılmadığımı, kendisinin çok iyi bir öğretmen olduğunu ve 
bizlere bir şeyler öğretmek için elinden gelen çabayı gösterdiği-
ni, kimseyi horlayıp küçük görmediğini yazmıştım.

Yazılı ifadelerimizi verdikten sonra bizim sınıftan Osman, Za-
hir ve Dursun gibi Sorgunlu arkadaşlar, “Ne soruldu, ne yaz-
dın?” diye beni sıkıştırmaya başlamışlardı. Ben de “Söz verdik, 
kimseye bir şey açıklayamam” diyordum. Sonunda beni yavaş 
yavaş çözmüşler ve ne yazdığımı kısmen öğrenmişlerdi. Bunun 
üzerine bana, tam bir tavır koymuşlardı: “Madrabaz herkesi, i-
nim inim inletirken, sen nasıl böyle ifade verirsin?”  O inleyen-
ler arasında belki ben de vardım. Benim cebir geometrim de kar-
nemde zayıftı. Fakat bu durum hocayı kötülemem için sebep o-
lamazdı. Aslında biz tembeldik ve beleşten ders geçmek isti-
yorduk. Ben bunun farkındaydım. Zaten hocamızı bakanlığa ki-
min şikâyet ettiği de kısa süre sonra anlaşılmıştı. Bu kişi, bizim 
Sorgun’un Alcı köyünden emekli öğretmen ve şair Kasım Ka-
zancıklı imiş. Kasım amcanın bizim sınıfta okuyan iki oğlu var-
dı, Erdal ve Halil İbrahim. Erdal’ın ayağı biraz aksaktı ve benden 
iki üç yaş daha büyüktü. Belki Halil İbrahim’le yaşıttık. Her iki-
si de tembel denecek kadar başarısız, asabi mizaçlı ve huysuz ar-
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kadaşlardı. Sınıfta sürekli problem çıkarır ve öğretmenlerle tar-
tışırlardı. Hele de kimyacı Melahat Hanım ve coğrafyacı Nevin 
Hanım’a etmediklerini bırakmazlardı. Aile çocuklarını okutmak 
için, Yozgat’a göçmüştü. Kasım amcanın, sanırım, o yıllarda ik-
tidar olan Demokrat Parti’nin il yönetiminde idari görevleri var-
dı. Oğullarının dolduruşuna gelerek İbrahim Hoca’yı Yozgat’tan 
sürdürmek istiyordu. Bunu oğlu Erdal, sınıfta açık açık söyle-
mişti. Ben bu değerli öğretmenin neden şikâyet edildiğini şimdi 
daha iyi anlıyordum. Çirkin politika, taa o yıllarda bile, devletin 
kurumlarını yıpratmaya başlamıştı.

Bir kaç hafta sonra İbrahim Bey derslere girmez olmuş ve a-
çığa alınmıştı. Ama Yozgat’tan ayrılmamıştı. Onun akşamüstle-
ri, kimi insanlarla ve özellikle de bizim Sorgunlu İlhami Çetin’le, 
Lise caddesinde gezinti yaptıklarına şahit olurduk. Bu süre için-
de matematik derslerimiz boş geçiyor, onun yerine fazladan baş-
ka dersler yapılıyordu. Yaklaşık bir bir buçuk ay kadar sonra öğ-
retmenimiz tekrar derslerimize girmeye başlamıştı. Bu kez ek-
sik kalan program yetişsin diye, daha yoğun matematik dersi gö-
rür olmuştuk.

Sene başından beri yeni müdürümüz Yunus Murat’tı. Aynı za-
manda fizik öğretmenimizdi. Uzun boylu, saçlarını arkaya tara-
yan, dudağının kenarında bir yara izi olan, yüzü hiç gülmeyen, 
ciddi ve otoriter bir kişiydi. Karısı Behiye Hanım ise, tam aksine 
çok gülen, neşeli bir öğretmendi. Bu sene bizim dersimize gel-
miyordu ama onu okulda ve teneffüslerde hep gülerken görür-
dük. Müdür Bey’in en düşük notu üçtü. Yazılıda boş kâğıt bile 
versek yine 3 alırdık. Bunda, öğretmenin nasıl bir amacı vardı, 
pek anlamazdık. Karnelerde de 3 ten aşağı not verdiği, hiç görül-
müş değildi. Ağır ağır ve sindire sindire ders anlatır, sınıfta en u-
fak bir çıt çıkmazdı. Yalnız yürürken iskarpinlerinin çıkardığı gı-
cırtı sesini duyardık. Öğretmenler üzerinde de müthiş bir otori-
tesi vardı. Bir gün, fizik laboratuvarında deney yapıyordu biz öğ-
rencilere göstermek için. Nasıl olduysa, parmağı düşük voltajda 



384│Sorgun’dan Çıktım Yola

bir elektrik akımına kapılmış, deney aygıtından hafif bir kıvılcım 
çıkmıştı ve hoca şiddetle elini geri çekip yüzünde hafif bir tebes-
süm belirmişti. Ben dâhil, pek çok öğrenci, “Bugün, Müdür Bey 
güldü” diye defterimize not düşmüştük.

Pek çok dersimizin öğretmeni değişmemişti. Çoğu, geçen yıl 
lise birde gelen öğretmenlerdi. Değişenler, yukarıda değindiğim 
gibi, Fransızca, psikoloji, fizik ve matematik öğretmenleriydi. Bir 
de askerlik dersimize gelen binbaşı değişmişti. Bu binbaşı, hafif 
sarışın ve gözlüklü bir beydi. Çok milliyetçi ve Atatürk’ü çok se-
ven bir askerdi.  Bize ülkenin gerçeklerini anlatır, Zap vadisinde 
ve kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde yaşayan insanlarımızı da 
düşünmemiz, onları da koruyup kollamamız ve aydınlığa çıkar-
mamız gerektiğini telkin ederdi. O öğretmenimizin sözleri hâlâ 
kulaklarımda çınlar. Bizim kuşak böyle ideallerle yetiştirilirdi.

Birinci karnemde yine birçok dersten zayıfım vardı. Zaten za-
yıfı bulunmayan öğrenci o kadar az olurdu ki, onlar da iftihara 
geçerlerdi. Bir sırada, üç öğrenci otururduk. Ben genellikle, bo-
yum kısa olduğu için, en ön ya da ikinci sırada otururdum. Sıra 
arkadaşlarım ilkokuldan beri birlikte okuduğumuz Orhan Dön-
mez ve bir kolu sakat (çolak) Hasan adlı bir öğrenciydi. Hasan’ın 
boyu benden de kısaydı ve pek konuşmazdı. İçine kapanık, bed-
bin bir ruh hali vardı. Belki kolundan dolayı dünyaya küsmüş gi-
bi, çevreye ilgisiz bir tavır takınıyordu. Dersleri de pek başarı-
lı değildi. Lise sonda beraber olmadığımıza göre sanırım, sınıf-
ta kalmıştı.

Karne tatilinden dönünce, kendimizi yoğun bir uğraş içinde 
bulmuştuk. Sorgun’dan gelen lise öğrencileri olarak, hemen he-
pimiz aynı evde oturuyorduk. İkinci karne tatilinde, Sorgun’da 
sahnelenmek üzere bir piyes oynama fikri doğmuştu aramız-
da.  Edebiyat şubesinde okuyan Nurettin ve Yusuf Ziya, Namık 
Kemal’in “Vatan yahut Silistre” adlı eserini seçmişlerdi. Bu pi-
yeste bir tane de bayan rolü vardı. Onu lise birde okuyan Sevil 
üstlenecekti. Aramızda rol dağıtımı yapılmış, başrolü Yusuf Ziya 
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Ünver almıştı (İslam Bey ). İkinci önemli rol Abdullah Çavuş idi 
ve onu da Zahir Kayhan oynayacaktı. Nurettin, Osman ve ben, 
diğer rolleri üstlenmiştik. Haftada en az iki üç gün bizim evde 
provalar yapıyorduk. Bu piyesi oynamakla, aramızdaki samimi-
yet ve dostluk bağları artmıştı. Yıldız abla ve Sevil daha sık ge-
liyorlar, haftanın bir kaç akşamında birlikte yemek yiyor, oyna-
dığımız rollerin değerlendirmesini yapıyorduk. Bizi yönlendiren 
ne bir ustamız, ne de rejisörümüz vardı. Tamamen kendi başımı-
za ve kendi yeteneğimize göre oynuyorduk. Arada bir, bize gö-
re daha görgülü olan Yıldız abla fikir verirdi ama onun da eğitim 
düzeyi, ilkokul idi. Şimdi düşünüyorum da, meğer hepimizde ço-
cukça bir özenti varmış. Provalar esnasında bir türlü doğal dav-
ranamıyor, sanki rol yapmış olmak için davranıyorduk. Sanırım 
bunda izlediğimiz Türk filmlerinin etkisi vardı. Bana göre, sade-
ce Abdullah Çavuş rolündeki Zahir arkadaşımız doğal ve yapma-
cıksızdı. O nedenle de piyesi sahneye koyduğumuz Sorgun’da en 
çok o beğenilmiş ve alkışlanmıştı.

İkinci karne tatili yaklaştıkça, biz de provalarımızı sıklaştır-
mış, piyesi artık hatasız oynayacak düzeye getirmiştik. Martın i-
kinci haftası karnelerimizi almış ve bir haftalık tatil için hepimiz 
Sorgun’a gitmiştik. Yozgat lisesinde okuyan Sorgun’lu gençler o-
larak, Sorgun halkına bir müsamere vereceğimiz haberi kısa sü-
rede duyulmuştu. Yeşilyurt İlkokulu’nun bodrum katında bulu-
nan sahne ve salonu hemen hazırlamış, hatta orada iki prova da-
ha yapmıştık. Ortaokul öğrencilerinden,  ilgi duyan bir kaç çocu-
ğu figüran olarak almıştık. Piyesin geçtiği dönemin kıyafetlerine 
uygun fes, salta,  cepken, kuşak, üçetek, şalvar, meşin çizme, po-
şu, askeri üniforma, tüfek, tabanca ve kasatura gibi giysi ve mal-
zemeyi askerlik şubesi ve yöre halkından temin etmiştik. İlkoku-
lun başöğretmeni İbrahim Kalemoğlu bize her türlü desteği sağ-
lıyordu. Bizi tanıyan ortaokul öğretmenleri sömestre tatili ne-
deniyle memleketlerine gitmişlerdi. Biz dört beş gün içinde ha-
zırlıklarımızı tamamlamış ve tatil haftasının cuma akşamı piye-
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si sahneye koymuştuk. Başta Kaymakam Bey ve Belediye Başka-
nı olmak üzere Sorgun’daki tüm protokol ve Sorgun halkı salo-
nu hınca hınç doldurmuştu.  Sahnede başarımız tamdı. Piyesin i-
çinde milli duyguları coşturan güzel sözler vardı. Bu bölümlerde 
seyirciden yoğun alkış alıyorduk. Özellikle, halk adamı Abdullah 
Çavuş’un, en zor durumlarda bile, olaylara bilgece yaklaşımı ve 
onları tevekkülle karşılayarak, “Ne olacak canım, kıyamet mi ko-
par?” cümlesini sık sık kullanması, izleyiciler tarafından çok be-
ğenilip alkışlanıyordu. Piyes bittiğinde, Kaymakam Bey bir ko-
nuşma yapmış, bizlere teşekkür etmiş ve hepimizi tek tek kutla-
mıştı. Böylece biz de kasabamıza karşı bir kültür hizmeti yapmış 
olmanın haklı gururunu yaşamıştık.

Tatil dönüşü okul ve okul dışı hayatımız aynı şekilde devam 
ediyordu. Tek değişiklik Osman’la Nurettin’in yanına, geçici bir 
süre için, Osman’ın annesi Sıddıka Ablanın gelmiş olmasıydı.  
Pembe abla, ne kadar cabbar, ne kadar iddiacı ve ne kadar cin gi-
bi gözü açıksa, Sıddıka abla da o kadar halim selim, yardımse-
ver ve munis bir kadındı. Adeta hepimizi kucaklar ve kendi oğ-
lundan hiç ayrı tutmazdı. Çok hatırşinas ve sıcakkanlıydı. Rama-
zanda rahat edelim diye bize bakmaya gelmişti. O güne kadar e-
vin tek kadını ve anası olan Pembe abla, Sıddıka abla’nın varlı-
ğından, sanki rahatsız olmuştu.  Ona üstünlük taslamaya çalı-
şırdı. Gerçi ayrı odalarda kalıyorduk, hesabımız ve masrafları-
mız ayrı idi ama çoğu kez akşam sofrasında birlikte olurduk. Ya 
bizim odada ya da Osman’ların kaldığı odada toplanırdık. Arada 
bir Yıldız abla ile Sevil’i de yemeğe çağırır, sanki geniş bir ailey-
mişiz gibi birlikte yemek yerdik. Bazen Yıldız abla da kendi pi-
şirdiği yemeklerden getirirdi. Bu samimiyetin, giderek arttığını 
fark ediyordum. Artık neredeyse her akşam, Yıldız Abla bize ge-
liyordu.  Biz ders çalışırken o Pembe abla ile çene çalar ve nakış 
işlerdi. “Evde tek başıma sıkılıyorum, Sevil ders çalışmaya baş-
layınca konuşacak hiç kimse yok!” diyordu. Odamızda soba ya-
kardık. Soba söndüğü zaman evin içi giderek soğur ve ben de ü-
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zerime paltomu alırdım. Yusuf Ziya’nın yatağı pencereye yakın 
bir divanın üzerindeydi  ve her zaman serili dururdu. Benim ve 
Pembe ablanın yatağı gece serilir, gündüz toplanırdı. Evde elekt-
rik yoktu, aydınlatmayı gaz lambası ile yapardık. Lamba daima 
Yusuf’un yattığı divanın başucunda asılı durur ve ışıktan en çok 
o yararlanırdı. Benim kitap ve defterlerimi içine koyduğum kü-
çük bir çekmecem vardı. Ben de çekmecemi makatın üzerine, ı-
şığa karşı koyar, öyle ders çalışırdım. Ancak odadaki herkesin ı-
şığa şiddetle gereksinimi olurdu. Pembe abla, genellikle yün ço-
rap, yün kazak gibi örgü işleriyle uğraşırdı. Yusuf Ziya’nın sarı-
şın, gök gözlü ve daima burnu akan, 12-13 yaşlarındaki kız kar-
deşi yeni yeni oya örmeyi öğreniyor ve o da ışığa yakın olmak is-
tiyordu. Yıldız ablanın elinde her zaman kocaman bir dantel o-
lurdu. Pek fark ettirmese de, bir taraftan üşüdüğü bahanesiyle, 
bir taraftan da ışığa yakın olmak için Yusuf’un serili yatağının alt 
ucundan yorganı kaldırır, içine girerdi. Bir süre sonra uykusu ge-
len Pembe abla, kızıyla birlikte yattığı yatağını yere serer ve kı-
sa sürede uykuya dalarlardı. Önce yorganın üzerinde oturan Yu-
suf Ziya, odanın iyice soğumasıyla yorganı üzerine çekerdi. Yıl-
dız Ablanın yavaş yavaş Yusuf’a doğru sokulduğunu görür ve ka-
fam karışırdı. Üçümüz bir süre daha böylece otururduk. Sonra 
ben de yatmaya hazırlanırken, Yıldız abla, “Artık kalkayım” der, 
yorganın içinden çıkar ve gitmeye hazırlanırdı. Yusuf Ziya, onu 
evlerine kadar bırakır ve geri dönerdi. Yıldız abla ile bu akşam o-
turmaları artık mutat hale gelmişti. Bazen ben de erken uyur ve 
Yıldız ablanın ne zaman gittiğini duymazdım. Bu durum, Yusuf 
Ziya’ların yanından ayrılıp Osman’ların odasına geçtiğim nisan 
ortalarına kadar böyle devam etmişti.

Orta son ve lise birde, Yusuf Ziya ile sınıf arkadaşı olmamıza 
karşın bu sene onlarla birlikte oturduğum için, başlangıçta pek 
belli etmese de, o,  giderek sanki yanlarında sığıntıymışım gi-
bi bir tavır koymaya, farklı davranışlar göstermeye, bana üstün-
lük kurmaya ve hatta zaman zaman tahakküm etmeye başlamış-
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tı. Önceleri pek aldırış etmezdim. Ama giderek bana ağabeylik 
taslamaya ve emirler vermeye de başlamıştı. Zaman zaman öy-
le anlamsız çıkışlar ve öyle yersiz ikazlarda bulunurdu ki, şaşar 
kalırdım. Benim ders çalışmamı bile kıskandığı duygusuna kapı-
lırdım. Bir gün, defterime yazı yazıyordum. “O kadar hızlı yaz-
ma, defterinin hışırtısından rahatsız oluyorum” demişti. Bunun 
gibi, daha pek çok ikazda bulunur ve beni, psikolojik baskı altın-
da tutardı. Gerçi benden üç yaş büyüktü ama biz onunla sınıf ar-
kadaşı olmuştuk. Bu hakkı nerden alıyordu? Onlar üç kişi ben 
tek kişi olmama karşın evin her türlü masrafını yarı yarıya kar-
şılıyordum. Niçin böyle yapıyordu, anlamıyordum. Pembe abla 
da zaman zaman bana bu baskıyı hissettirir, beni lütfen yanla-
rında barındırıyorlar duygusunu aşılardı. Çoğu kez, dikkat çek-
memek için, sofradan karnım doymadan kalkardım. Pembe ab-
la, sanki beni kontrol ediyor gibi göz ucuyla,  ne kadar yediğime 
bakıp dururdu.  Bütün bunların farkına varır, olanları içime atar-
dım. Bir gün kahvaltı yapıyorduk. Pembe abla, yufka ekmeğin bir 
parçasını sobanın borusunda gevretiyor, içine peynir koyarak dü-
rüm yapıp bize veriyordu. Bana hazırladığı dürüm ya az parça ek-
mekle yapılmıştı, ya da ben hızlı yemiştim, bilemiyorum. Anlaşı-
lan, ikinci bir dürüm daha bekliyordum. Yusuf Ziya hemen, “Bol 
bol yiyen, böl böl bakar, işte böyle!” diye gayet ağır bir laf etmiş-
ti. Ben bir an şaşırmış, yutkunmuş ve kendimi çok kötü hisset-
miştim. Giderek gözlerim dolmaya başlamıştı. Pembe abla, ben-
deki bu değişikliği görünce, oğlunu ikaz edeceği yerde, “Ne dedi 
ki şimdi, ne üzülüyorsun, o senin abin sayılır” diye ortalığı ya-
tıştırmaya çalışmıştı. Ama o an, her şey bitmişti, artık daha faz-
la tahammül edemezdim. Ayağa kalktım, “Ben sizden ayrılıyo-
rum” dedim. Bu beklenmedik kararım karşısında, 180 derece dö-
nüş yapan Pembe abla ne kadar dil döktü ve beni iknaya çalış-
tıysa da kararımdan dönmedim. Önce karşı odada bulunan Nu-
rettin ve Osman’a haber verdim “Sizin yanınıza geliyorum” di-
ye. Sonra da yatağımı, çekmecemi ve diğer kişisel eşyalarımı ta-
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şımıştım karşı tarafa. Zaten Osman ve Nurettin, bana uygulanan 
baskıdan kısmen haberdar idiler ve “Ne zaman istersen bize ge-
lebilirsin”  demişlerdi.  Bu tepkime Yusuf Ziya çok bozulmuştu. 
Sanırım bir kaç hafta konuşmamıştık. Zira benim yanlarında kal-
mam çok işlerine yarıyordu. Kirayı ortak veriyorduk. Her türlü 
masrafa ortak oluyordum. Onlar üç kişi, ben bir kişiydim. Buna 
rağmen beni ezmeye çalışıyorlardı. Bu kararımla çok isabetli bir 
adım atmıştım. Nitekim Nurettinlerle birlikte yıl sonuna kadar 
çok huzurlu ve uyumlu bir eğitim dönemi geçirmiştik.  Onlarla 
kalan Zahir ikinci karneden sonra, tekrar pansiyona dönmüştü. 
Odamızın aylık kirası olarak, eskiden 3 lira ödüyorken şimdi 2 li-
ra ödüyordum. Yusuf Ziya, artık kirayı tek başına ödeyecekti. Bu 
durum onların bütçesini hayli sarsmış olmalıydı.

Nurettinlerin tarafına geçtikten bir kaç hafta sonraydı. Yusuf 
Ziya’ların odasından çok taze, mis gibi ekmek kokuları geliyor-
du. Pembe abla, genellikle komşulara yufka ekmeği yapmaya gi-
der ve oralardan bazlama ve benzeri şeyler getirirdi. Sanırım çok 
acıkmıştık. Nurettin’le bir plan yapıp o bazlamadan biraz aşır-
mak istedik. Odalarında kimse yoktu ve kapılarımızı pek kilitle-
mezdik. Bir ara ben kapıda gözcülük yaptım. Nurettin içeri da-
lıp, bazlamalara sarılı, taze pişmiş mis gibi dayamaları (katmer 
benzeri yağlı ekmek türü) bulunca, nefsimizi köreltecek kadar 
bir miktar aşırmıştı. Bu hırsızlığımızı zaman zaman hatırlar ve 
güleriz...

6 Mayıs, Orta Anadolu’da bir bayram havasında kutlanır. O 
gün ailece pikniğe gidilir, tatlılar yapılır, yemekler yenir. Yozgat-
lılar bu günü, genellikle Çamlığa çıkarak kutlarlar. Resmi tatil ol-
madığı için daireler ve okullar o gün açık olurdu. Öğrenciler ve 
kamuda çalışanlar, ancak mesaiden sonra, ikindiüstü bu eğlence-
lere katılabilirlerdi. Bundan önceki yıllarda, bir iki kez bu cüm-
büşlü güne katılmak için Çamlığa çıktığımızı hatırlıyorum. Bu 
sene, 6 Mayıs sabahı bir uyandık ki, o da ne? Ortalık bembeyaz, 
yer dört parmak kalınlığında karla kaplanmış. Bahçedeki kayısı 
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ağacının kocaman çağlaları üzerine bir kaç santim kar yağmıştı. 
Karşımızda her zaman yemyeşil duran Çamlık, yeniden beyaz bir 
örtüye bürünmüştü. Bir ara, bu gün Hıdırellez eğlencelerinin o-
lamayacağını düşünmüştük. Okula bu düşünceyle gitmiştik. An-
cak öğleye doğru hava açmış, günlük güneşlik, güzel bir ilkba-
har gününe dönmüştü. Kısa sürede eriyen karlar, ortamı yeniden 
piknik yapılacak hale getirmişti. Biz gitmemiştik ama o gün ak-
şama kadar Çamlık’ta eğlencelerin devam ettiğini öğrenmiştik. 
İşte iklim, Yozgat’ta insanlara böyle sürprizler yapabiliyordu. Bu 
olay 1957 yılının 6 Mayısında vuku bulmuştu.

Mayıs sonunda okullar kapanmış, ben yine üç dersten ikma-
le kalmıştım. Bunlar, lise birdeki gibi; cebir, geometri ve yine 
Fransızca idi. Kurul kararı ile kurtarılmış dersim yoktu. Sıra ar-
kadaşım Orhan Dönmez de aynı derslerden ikmale kalmıştı. Os-
man Bölükbaşı ve Zahir Kayhan da sınıfı doğrudan geçememiş-
lerdi. Sorgunlulardan yalnızca Dursun Kartal doğrudan lise so-
na geçmişti.

Sorgun’a döndüğümde, Remzi abimin askerden yeni terhis ol-
duğunu öğrenmiştim. Abim yıllık iznini kullanmayarak bir ay 
önce bitirmişti askerliğini. Evde bir kaç gün dinlendikten sonra, 
askere gitmeden önce yanında çalıştığı Nalbant Halil Usta’dan 
müsaade isteyerek kendi dükkânını açmaya karar vermişti. Us-
tasından müsaade istemesi çok anlamlı, eski bir gelenekti. Usta-
sı izin verince; abim, Ali Çavuş’un hanı içinde küçük bir nalbant 
dükkânı açmıştı. Eş dost ve çoğu babamın tanıdığı çevre köy-
lerden gelen müşterilerle, abimin dükkânı kısa sürede tanınmış 
ve tutunmuştu. Kendisi de sanatını gayet maharetle yapıyordu. 
Abimin bu serbest işi ve para kazanması, evimizde hemen bir 
bolluk ve rahatlık yaratmıştı. Zaten Yusuf abim de bakırcı Vah-
det Usta’ların yanında haftalıkla çalışıyordu. Anam, bir an evvel 
Remzi abimin düğünü olsun ve gelini eve getirsin istiyordu. Zi-
ra bacım gelin gideli beri evin tüm işi, tek başına anamın üzerine 
kalmıştı. Gerçi daha eli ayağı tutuyor, pek çok ev işini yapabili-
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yordu ama; yıllardır hep yaşlandığını, artık kendisinin bir köşeye 
çekilip ibadetle uğraşacağını söyleyip duruyordu. Ancak eve ge-
lin geldikten sonra hiç de öyle davranmamış,  gerçek kaynanalı-
ğını zamanla göstermişti. Ben, evliliğinin daha ilk aylarında bile 
yengemi çok kereler payladığına şahit olmuşumdur. Anamla ge-
çinmek pek kolay değildi. Kafası kızdığı zaman kırar döker,  gö-
zü hiç bir şey görmezdi.  Velhasıl anamı idare etmek zor bir işti. 
O nedenle şahit olduğum olaylarda ben hep yengeme arka çıkar-
dım. Bu kötü bir gelenekti, sanki kaynana olunca gelinlerin ezil-
mesi gerekiyordu. Belki de bilinçaltında, vaktiyle kendilerine ya-
pılanların öcünü alıyorlardı.

Remzi abim askerden gelince, Yusuf abim, bakırcılık mesleği-
ni daha da ilerletmek için Çorum’daki bir ustanın yanına çalış-
maya gönderilmişti. Bu işi, Sorgun’daki ustası, Vahdet Usta a-
yarlamıştı. Zaten Vahdet Ustalar da Çorumluydular. Yusuf abim, 
Çorum’da sekiz ay kadar çalışmış, oradan geldikten sonra da as-
kere gitmişti.

Okullar kapanıp Sorgun’a dönünce, Arazi Kadastro Müdürü i-
le görüşerek yaz tatilinde çalışmak istediğimi söylemiştim. Zi-
ra bu müdürlük Sorgun’da, iki üç yıl kadar önce kurulmuştu ve 
köyleriyle birlikte tüm ilçedeki arazilerin yeni usullerle kadast-
rodan geçirilmesini hedefliyordu. Ekipler önceden belirledikle-
ri bir köye gidiyor ve orada, o köyün işi bitinceye dek bir kaç 
ay çalışıyorlardı. Müdür Bey beni, Muğallı köyünde çalışan eki-
bin yanına göndermeyi uygun bulmuştu. Muğallı, Sorgun-Ak-
dağmadeni şosesi üzerinde bulunan bir alevi köyü idi. Yaya o-
larak Sorgun’a yaklaşık üç saatlik bir uzaklıktaydı. Otobüsle o-
raya kadar gidip köyün kenarında inmiştim. Muhtarın odasını 
bulmuş, kendisine bir süre kadastro ekibinde çalışacağımı söyle-
miştim. Akşam ekip arazideki çalışmasından dönünce müdürün 
resmi yazısını kendilerine vermiştim. Ekip iki kişiydi. Birisi da-
ha gençti ve adı Mehmet’ti. Diğeri 35 yaşlarında, orta boylu ve 
bıyıklı bir abi idi ve adı Saim’di. Her ikisi de Yozgat’ın içinden-
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miş. Mehmet abi bekâr, Saim abi evliydi. Mehmet abi lise mezu-
nu olduğu için ekibin şefi konumundaydı. Kadastro teknisyenli-
ği, ortaokul ya da lise mezunlarının Ankara’da 9 aylık bir kursla 
kazandıkları bir meslekmiş.

Beni gayet sıcak karşılamışlar ve ne yapacağımı anlatmışlar-
dı. Ekipte ayrıca, köyün içinden jalon (3-3,5m boyunda, üzerin-
de rakamlar olan, ensiz tahta levha) tutan iki işçi, bilirkişi olarak 
da yaşlı iki köylü bulunuyordu. Sabah erkenden yola çıkılır, öl-
çümü yapılacak bölgeye ulaşılır, her tarlanın değişik köşelerine 
jalonlar tutularak gök dürbünü gibi ayaklı bir aletle ölçüm yapı-
lır ve çıkan rakamlar deftere yazılırdı. Ölçüm işini hep Mehmet 
abi yapardı. Saim abi de tarlanın biçimini ve dış görünüşünü bir 
kâğıda taslak şeklinde çizerdi. Bu çizime “Orijinal” denirdi. Bi-
lirkişiler tarlanın kime ait olduğunu, miras yoluyla mı yoksa sa-
tın alınarak mı kazanıldığını belirlerdi. Akşam muhtarın odası-
na gelince, yemekten sonra gündüz yapılan işlerin kayda geçme-
sini sağlardık. Aletle okunan rakamlar, orijinal taslakla karşılaş-
tırılarak tarlanın gerçek boyutları, aydınger kâğıt üzerine, çini 
mürekkeple milimetrik olarak çizilirdi. Böylece tarla metrik sis-
temle tapuya tescil edilmiş olurdu. Ayrıca tarlanın mevkii, sahi-
binin kimliği, kendisine nasıl intikal ettiği, ayrıntılı olarak o kö-
yün kütük defterine yazılırdı. Yazı işlerinin çoğunu ben yapar-
dım. Hatta o zaman, yazı karakterimi bile değiştirmiştim. Zira 
okunaklı ve küçük harfle yazmam isteniyordu. Gündüz, Mehmet 
abinin aletle jalondan okuduğu rakamları deftere kaydetmek yi-
ne benim görevimdi.

Muğallı’da iki ay kadar çalışmıştım. Hatırladığım kadarıyla 
yevmiyem 6 lira idi. Bu köyde çok güzel bir dostluk ve çalışma 
ortamı vardı. Her gün bir aile bize yemek yapardı. Muhtarlık bu 
işi öyle düzenlemişti. O köyde yediğim börekleri hiç unutamam. 
Zira o yörede, “Muğallı’nın böreği, Kötüköy’ün çöreği!” diye bir 
deyiş vardı. Gerçekten de Muğallı’nın böreği üzerine söylenecek 
söz yoktu. Ayrıca tavuk suyu ile pişirilen bulgur pilavının tadı 
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hâlâ damağımdadır. 
Bilirkişilerden Hasan Çavuş adlı bir amca vardı. Bize her sa-

bah erkenden uğrar, “Hasta ve hamamcı olan var mı?” diye so-
rardı. Ben bir kaç defa da olsa, utanarak hamamcı olduğumu söy-
lemiştim de o amca bir yerlerde çabucak yıkanmamı sağlamıştı. 
Akşam yemeklerinde muhtar genellikle bizimle olurdu. Zaten 
muhtarın köy odasında yatıyor ve orasını büro olarak da kullanı-
yorduk. Yüzü, güneşten iyice esmerleşmiş, yaklaşık 50 yaşların-
da olan Haydar adlı muhtarımız; bazı akşamlar masaya şarap ge-
tirir, Mehmet abiyle birlikte içerlerdi. Saim abi ve ben içmezdik.

O güne kadar Aleviler hakkında bize telkin edilen taraflı bil-
gilerin tamamen asılsız olduğunu orada anlamış ve o insanlara 
karşı beslediğim olumsuz düşüncelerim tamamen ortadan kalk-
mıştı. Davranış ve yaşantılarında bizim Sünni köylerinden hiç 
bir farkları yoktu. Hatta daha açık sözlü ve daha hoşgörülü idi-
ler. Bizim Sünnilerin Alevilere karşı beslediği bu kin ve bağnaz-
ca nefret nereden kaynaklanıyordu, doğrusu bilmiyordum. Jalon 
tutan genç köylülerle arada bir sohbet eder kafama takılan bazı 
soruları sorardım. Örneğin: Dedeleri geldiğinde “Mum söndür” 
âdetinin nasıl yapıldığını ve oradaki uygunsuz hareketlerin na-
sıl olduğunu öğrenmek istediğimde, genç jaloncu gayet açık yü-
reklilikle ve samimi olarak, bunun “tamamen Sünniler tarafın-
dan uydurulmuş bir yalan” olduğunu söylemiş ve şu açıklama-
yı yapmıştı: “Dedelerin zaman zaman köylerimizi ziyaret ettikle-
ri doğrudur. Dedeler, biz Alevilerin dini önderleridir. Köyün ge-
niş bir evinde toplanılır, dini sohbetler edilir. Dede bizlere Ale-
viliğin kurallarını öğretir. Özellikle elimize, dilimize ve belimize 
sahip olmamız konusunda telkinlerde bulunur. Bu telkinleri din-
leyen cemaat, nasıl olur da, mum söndü rezaletine rıza gösterir? 
Sen, gözünden sakındığın genç karını, uğruna cinayet dahi işle-
yebileceğin bacını, ananı, avradını nasıl olur da ellerin kucağına 
teslim edersin? Bunu aklın alıyor mu?  Bu, Alevilere yapılmış en 
büyük bühtan, en büyük zulüm ve iftiradır.” Jaloncunun bu söz-
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leri beni de son derecede etkilemiş ve üzmüştü. Ne diyeyim? Bu 
iftirayı ortaya atanları Tanrı’ya havale ediyorum. Bir toplum iş-
te böyle ayrıştırılır...

Muğallı’da, Haydar Efendi adında, görmüş geçirmiş, eli ka-
lem tutan, o yılların köylüsüne göre oldukça ileri görüşlü ve ay-
dın bir zat vardı. Haydar Efendi bize karşı son derecede anlayış-
lı, hatta yol göstericiydi ve köylüler arasındaki ihtilafların çözül-
mesinde yardımcı olurdu. Bizim ekip de kendisini sever ve sayar-
dık. Haydar Efendi’nin büyük oğlu Pazarören Köy Enstitüsü’nü 
bitirip öğretmen olmuştu. Küçük oğlu Sinan Aycan, Sorgun orta-
okulunda okumuş, o sene Yozgat Lisesi’ne başlayacaktı. Sinan i-
lerde,  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni bitirecek o da öğretmen 
olacaktı. Hatta bundan on sekiz-yirmi yıl kadar önce, Silivri Lise-
si müdürüyken Sinan’la İstanbul’da bir kez karşılaşmıştım. Köy-
lerinde geçirdiğim eski günleri yâd etmiştik.

Ağustosun yirmisi gibi, Muğallı’daki görevimi tamamlayıp 
Sorgun’a dönmüştüm. Eylülün ilk haftasında ikmal imtihan-
ları başlıyordu. Bu kez lise birdeki hataya düşmek istemiyor-
dum. Vakitlice Yozgat’a gidip yoğun ders çalışmak istiyordum. 
Yozgat’a vardığımda, Orhan ve ikmale kalan diğer Yozgatlı sı-
nıf arkadaşlarım bir aydan beri matematik kursuna gidiyorlar-
dı. Kursu, Basri Çakır adlı üniversitede okuyan bir abi veriyordu. 
Sadece lise ikiden ikmale kalan A ve B şubelerinin öğrencileri bu 
kursa katılıyordu. Yirmi, yirmi iki kadar öğrenci vardı. Kurs, Bü-
yük caminin yakınlarındaki bir ilkokulda yapılıyordu. Orada pek 
çok sınıf arkadaşımla karşılaşmıştım. Orhan Dönmez, Necmet-
tin Uyar, Nevzat Altınbek, Turan Bektaş, Erdoğan Körpeli onlar-
dan bir kaçı idi. Benim kursa katıldığım gün cebir geometri ki-
taplarını bitirmişler, şimdi tekrara başlamışlardı. Bize kurs ve-
ren Basri abi konulara çok hâkimdi ve bir öğretmen kadar gü-
zel ders anlatıyordu. Kurs günde en az dört saat devam ediyor-
du. Ben de kısa sürede konuları kavramış ve bana hep itici ge-
len, çok zor görünen matematiği, sevmeye başlamıştım.” Aslın-
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da hiç de korkulacak bir ders değilmiş” diye düşünüyordum. İki 
haftalık kurs boyunca matematiğin tüm konularını yeniden göz-
den geçirmiş, tamamen olmasa bile, büyük oranda öğrenmiştim. 
Bütünleme sınavlarına, önce cebirden girmiştik. Kursa katılanla-
rın hemen hepsi soruları başarıyla yanıtlamışlardı. Bunu ertesi 
gün tekrar kursa gittiğimde öğrenmiştim. Soruları tek tek hatır-
lamış ve Basri abiden doğru yanıtlarını alarak yaptıklarımızı te-
yit etmiştik. Hepimize bir moral gelmiş, hocamız da bu durum-
dan çok mutlu olmuştu. Bir hafta sonra geometri sınavı vardı. O 
güne kadar yine kursa devam etmiştik. Kurs hocamız kendisine 
abi dememizi pek istemez, “Bana sadece Basri deyin yeter” der-
di. Ama ben yine de kendisine arada bir abi derdim ve göz göze 
geldiğimizde tatlı tatlı tebessüm ederdi. Basri Çakır Ankara’da, 
Veteriner Fakültesi’nde okuyormuş. O yaz, fakültenin üçüncü sı-
nıfına geçmiş. Ben de liseyi bitirip Veteriner Fakültesi’ne baş-
ladığımda, Basri abinin fakültemizin 4. sınıfında okuduğunu, 
hem de fakülte talebe cemiyetinde çok aktif olarak çalıştığını öğ-
renmiştim. Çok değerli hemşehrim ve meslektaşım olan Basri 
Çakır’la yıllara dayanan bir dostluğumuz vardır. Şimdi onun da 
çoktan emekli olduğunu ve Konya’ya yerleştiğini biliyorum. Za-
man zaman telefonda konuşuruz. Kendisine nice sağlıklı ve uzun 
ömürler diliyorum.

Geometri ve Fransızca derslerini de başarı ile vermiş, lise so-
na geçmiştim. On beş, yirmi günlük yoğun kurs bana yeniden 
büyük bir okuma azmi aşılamıştı. Çok seviniyordum. Geçen yıl 
Yusuf Ziya ile kaldığımız odayı kiralamıştım ev sahibimiz teyze-
den. Bu ev, hem okula yakındı, hem de çevresine alışmıştık. Kurs 
ve bütünleme sınavı boyunca bu evde kalmıştım. Nurettin, Halit 
ve Burhan liseyi bitirmişler, Yusuf Ziya bir iki dersten bütünle-
meye kalmıştı. Osman, Zahir, Dursun ve ben lise son sınıfa geç-
miştik. Bu süre içinde, arada bir Orhan Dönmez bana gelir, bir-
likte Fransızca çalışırdık. Son iki yıldan beri Orhanlar Yozgat’a 
göçmüşlerdi. Zaman zaman ben de onlarda kalırdım. Şimdi en 
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büyük karar hangi şubeye ayrılmamız olacaktı. Benim meylim 
ve gönlümde yatan edebiyat şubesiydi. Zira öteden beri edebi-
yat ve tarih coğrafya gibi sosyal konulara daha çok ilgi duyuyor-
dum. Orhan kararsızdı. Yaz boyu gittiği yoğun matematik kur-
sunda çok şey öğrenmiş ve matematiğe de yatkın olduğunu anla-
mıştı. Ama benimle aynı sınıfta olmayı da çok istiyordu. Sonun-
da bize komşu olan aslı Sorgun’lu, çok yaşlı Sariye teyzeye sor-
maya karar vermiştik. Sariye teyze ne derse, Orhan o şubeyi se-
çecekti. Durumu Sariye teyzeye, onun anlayacağı şekilde açıkla-
mış ve “ Hadi söyle teyze, Fen mi olsun, Edebiyat mı?” diye sor-
duğumuzda, Sariye Teyze  “Fen” demişti. Belki diline daha ko-
lay geldiği için.  Böylece Orhan fen şubesini seçmişti. Çevrenizde 
görgülü, bilgili, sizi yönlendirecek bir büyüğünüz olmazsa, seçi-
miniz işte böyle kura çekmeye ya da tesadüflere kalıyordu. O yaz 
matematik kursu alan pek çok arkadaşım fen şubesine ayrılmış-
tı. Bu arada Zahir, Osman ve Dursun da Fen şubesine yazılmış-
lardı. Bir ben Edebiyat şubesini seçmiştim. Geleceği kimse bile-
mezdi. Kısmete bakın ki, ertesi yıl liseyi bitirdiğimizde, İstanbul 
Tıp Fakültesi, Fen şubesini iyi derece ile bitiren tüm öğrencileri 
sınavsız fakülteye kaydetmiş, Orhan, Zahir, Necmettin ve Nev-
zat Altınbek gibi arkadaşlar İstanbul Tıp Fakültesine girmişler-
di. Zahir Kayhan, bir şanssızlık eseri, fakülteyi bitirememişti a-
ma diğerleri doktor olmuşlardı. İlerde Orhan göz hastalıklar uz-
manı, Necmettin radyoloji uzmanı, Nevzat da dâhiliye uzmanı o-
larak çok başarılı hizmetler vermişlerdi. Hepsinin hayatta olduk-
larını ümit ettiğim bu sevgili arkadaşlarıma esenlikler diliyorum.

Okulların açılmasına bir hafta kala Sorgun’a gelmiştim. Lise 
sona geçişime ailem de çok sevinmişti. Liseden mezun olamayıp 
iki dersten takıntısı olan Yusuf Ziya Ankara’ya giderek, iş arama-
yı planlıyormuş. Bir gün evimize beni görmeye ve veda etmeye 
gelmişti. Yusuf’la geze geze Kocalar deresinden, Üçtepeler’in e-
teklerine kadar yürümüştük. Hep eski günleri yâd etmiş, güzel 
anılardan bahsetmiştik. Yusuf Ziya âşıktı. Hem de öyle bir aşk 
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ki, dumanı tepesinden çıkıyordu. Yusuf’la birlikte oturduğumuz 
günlerde,  biraz hissediyordum ama işin bu boyutta olduğunu 
pek tahmin etmiyordum. Meğerse bir yılı aşkın bir süredir iliş-
kileri devam ediyor ve giderek alevleniyormuş. Yusuf bunları an-
lattıkça hem gözlerinin içi parlıyor, hem müthiş bir umutsuzluk 
ve çaresizlik okunuyordu yüzünde. Zira geçen ay, Yusuf’un ana-
sı Pembe abla, meseleyi kızın annesine çıtlatacak gibi olduğun-
da beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmış ve o andan itibaren ara-
larındaki her türlü bağlantı kopmuş. Taa geçen yıldan beri ben 
biliyordum, Pembe abla sürekli onlara gider, ekmeklerini pişirir, 
yapılacak işlerine yardım ederdi. Kızın annesi de zaman zaman 
onu ziyarete gelirdi. Bu hanım, bizim de tanıdığımız daha önce 
bahsettiğim babamın arkadaşı Rıza Kalfa’nın karısı idi. Karı ko-
ca, aslen Sorgunluydular. Rıza amcaların bizim oturduğumuz e-
ve yakın, iki katlı güzel bir evleri vardı. Bayağı zengin ve görgülü 
bir aile olmuşlardı. Kızları sanırım bizden iki üç yaş küçüktü ve o 
yıllarda Kız Sanat Enstitüsü’nde okuyordu. Ben de görmüştüm,  
güzel bir kızdı. Demek ki Yusuf Ziya, arada bir onlara gidip gel-
dikçe ve bazı günler kıza ders çalıştırdıkça, birbirlerine meylet-
miş ve gönüllerini kaptırmışlardı. Yusuf Ziya babasız büyümüş, 
dul bir kadının oğlu idi. Abisi Rahmi Sorgun’da şoförlük yapar-
dı. Sosyal konum olarak aileler birbirlerine denk değildi. Vakıa 
Yusuf Ziya liseyi bitiriyordu ama henüz bir mesleği yoktu. Zaten 
kızın annesi de bu farklı statülerini öne sürerek, bu işin asla ola-
mayacağını söyleyip “En iyisi, şimdiden her türlü ilişkiyi kopara-
lım” diye kestirip atmıştı. Buna Pembe abla çok bozulmuş; hat-
ta ağız dalaşı bile yapmışlar. Yusuf, içinde bulunduğu durumun 
farkındaydı ve o nedenle de çok umutsuz ve bedbindi. Çok bariz 
bir aşk acısı çekiyordu. “Sevdiğim kız daha çok küçük, on yedisi-
ne henüz girdi. Kaçırmayı düşünürüm ama kaçırırsam başım be-
laya girer.” diyerek içinde bulunduğu çıkmazı ve çaresizliği açığa 
vuruyordu. Yusuf’a çok üzülmüş ve o gün onu, durmadan teselli 
etmiştim. Hani ne derler:  “Dert ağlatır, aşk söyletirmiş.” Demek 
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ki Yusuf da içini dökecek bir arkadaş aramış ve beni bulmuştu. 
Zaten Ankara’ya göçmeyi ve buraları terk etmeyi “Sevdiğim kızı 
unuturum” düşüncesiyle istiyormuş. Yusuf Ankara’ya gittiğin-
de, Maliye Bakanlığı’nda iş bulmuş, annesigili de yanına alıp ora-
ya yerleşmişti. Ertesi yıl liseyi bitirip Ankara Hukuk Fakültesi’ne 
kaydını yaptırmıştı. 1960 ihtilalinden sonra yedek subay öğret-
men olarak gittiği Muğla’nın bir köyünden evlendiğini duymuş-
tum. Sonra pek irtibatımız olmadı. Hukuk’u bitirememiş ve ba-
kanlıktaki memuriyetine devam etmişti. Yaklaşık yirmi yıl kadar 
önce vefat ettiğini öğrenmiştim. Allah rahmet eylesin diyorum. 
Ölüm karşısında başka ne de denilir ki?..

O gün ayrıca Yıldız abla ile olan ilişkilerinden de söz et-
mişti Yusuf Ziya. Hani her akşam bize gelen ve üşüyorum di-
ye Yusuf’un yatağına sokulan Yıldız abla. Zamanla Yusuf’a daha 
da yakınlaşarak onu baştan çıkarıyormuş. Anasıgil erken uyku-
ya dalınca, ben de Yusuf’lardan ayrıldıktan sonra artık önlerin-
de bir engel kalmamış ve haftada en az iki üç kez birlikte oluyor-
larmış. Yusuf ilk birlikteliklerini öyle bir heyecanla anlatmıştı ki, 
benim de vücudum uyanmıştı. Önce uzun uzun öpüşmüşler bel-
li bir kıvama gelince ilk cinsel temasları başlamış. Ancak kadın, 
çıldırmış gibi tavırlar gösterip, acayip sesler çıkarınca, Yusuf bir-
den korkuya kapılmış ve anasıgil duymasın diye onun ağzını ka-
patmış. Ondan sonraki seferlerinde, daha uyumlu ve sakin seviş-
mişler. Yusuf Yıldız’la birlikte oldukları her an, sevdiği kıza karşı 
vicdan azabı çektiğini anlatmıştı. İşte o zaman, ben de “Bir gün, 
Belediye Başkanı İhsan Çetin’in Yıldız ablaların evinden çıktı-
ğını” söylemiştim. Aradan iki yıl geçmişti. Ankara’da okurken, 
Yozgat Talebe Yurdu’nda kalıyordum. Bir gün yurttan çok er-
ken çıkmış, Cebeci tren yolu köprüsünden geçip Dikimevi’nden 
Bahçeli’ye giden otobüse binmek için hızla yolda yürürken, Yıl-
dız abla ile karşılaşmıştım. Beni görünce hafif paniklemiş ve son-
ra tanımamazlıktan gelmişti. Suratı iyice bozulmuş, gözleri şiş-
miş ve makyajsız haliyle çok çirkinleşmişti. “Sabahın bu erken 



Rauf  Yücel│399

saatinde, ne yapıyor sokaklarda bu kadın?”  diye düşünmüştüm.
Bu sene ortaokulu bitirip Yozgat lisesine kaydını yaptıran 

Eşref ’in Ali’nin oğlu Hacı Yusuf Kıymazaslan’la birlikte oturma-
yı kararlaştırmıştık. Hacı Yusuf Efendi, iyi huylu bir çocuktu. A-
bisi Şeref, Celal emmimin kızı Binnaz ile evliydi. Bundan ötü-
rü bir yakınlık, bir hısımlık duyuyorduk birbirimize karşı. Evle-
ri Hanbaşı Mahallesi’nde olduğu için Hacı Yusuf’u önceden pek 
tanımıyordum. Zaten ben ortaokulu ondan üç yıl önce bitirmiş-
tim. O sene Sorgun ortaokulunu bitirip Yozgat’a gelen başka ço-
cuklar da vardı. Bunlardan Sezai Kümbetlioğlu sanat okuluna, 
Müftünün oğlu Hasan Kılıç liseye başlamışlardı.

Okulların açıldığı ilk günlerde, Hacı Yusuf anasıyla birlikte 
gelmiş, bir kaç gün bizimle kalıp oğlunun yerleşmesine ve çev-
reye uyum sağlamasına yardımcı olmuştu. Çok iyi bir teyzeydi.  
“İlerde yine gelirim” diyerek Sorgun’a dönmüştü. Bizim otur-
duğumuz evdeki karşı odayı da, Hasbek nahiyesinden gelip ye-
ni ortaokula başlayan Ali ve Celal adlı iki çocuk tutmuştu. Da-
ha çok küçüktüler. Biz onlara hep ağabeylik yapardık. O sene 
Hasbek’ten bayağı öğrenci gelmişti Yozgat’a. Kimi ortaokul, ki-
mi imam hatip, kimi de sanat okulunda okuyorlardı. Bunlardan 
en ilginci, yaşı yirmiye yaklaşan Turan adlı bir öğrencinin ortao-
kula başlaması idi. Turan’ı zamanla daha yakından tanıyacak ve 
iyi arkadaş olacaktık. Zira o, lisede üç yıldan beri sınıf arkadaşım 
olan İbrahim Çelebioğlu’nun köylüsü ve yakını idi. Zaten ileride 
ikisi de bacanak olacaklardı.

Kasım sonlarıydı. Remzi abimin düğünü için Sorgun’a gitmiş-
tim. Düğün, her zaman olduğu gibi üç gün sürmüş ve pazar gü-
nü gelini (Yengemi) eve getirmiştik. O günün âdetlerinden ola-
rak, gerdek gecesinin sabahı,  erkenden yengem yatağımın başu-
cuna gelerek bana aldıkları hediye gömleği sunmak istemişti. Bu 
duruma hem şaşırmış, hem de memnun olmuştum. Yatağımdan 
kalkınca yengem elimi öpmüş, hediyesini vermişti. O gün öğle 
üzeri Yozgat’a geri dönmüştüm. Yengem bana uzun süre gelinlik 
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yapmıştı (yani yanımda alçak sesle konuşurdu). Anadolu’da bu 
eski bir gelenekti. Ama hâla bayramlarda elimi öper sağ olsun...

VI Edebiyat şubesinde 26 öğrenciydik. VI Fende ise 14 öğ-
renci vardı. Demek ki o yıl, Yozgat Lisesi’nden mezun olmaya a-
day 40 öğrenciydik. Sınıfımızda 6 kız, 20 erkek öğrenci bulunu-
yordu. Çok uyumlu bir sınıftık. Hemen hemen tüm arkadaşları-
mı şu anda hatırlıyorum ve gözümün önüne getiriyorum. Kadim 
sıra arkadaşım Orhan Dönmez Fen şubesine ayrılınca, bütünle-
me sınavı döneminde samimi olduğumuz İbrahim Çelebioğlu i-
le aynı sırada oturmaya başlamıştık. Giderek İbrahim’le daha bir 
samimi oluyor, bir ömür boyu sürecek dostluğun ve kardeşli-
ğin temellerini atıyorduk. İbrahim, ortaokulu Antalya/Elmalı’da  
Ziraat Bankası müdürü olan amcasının yanında okumuş; lise-
ye Yozgat’ta başlamıştı. Son iki yılı birlikte okumamıza karşın 
o pansiyonda kaldığı için pek samimi olamamıştık. Bu sene ara-
mızda bir samimiyet doğmuş ve birbirimizi daha yakından tanı-
mıştık. İbrahim aracılığı ile de Hasbek’ten gelip Yozgat’ta oku-
yan Bahattin, Turan, Çelebi ve kardeşi Hacı Mehmet’le de sami-
mi olmuştum. Bahattin sanat okulunda, Çelebi ve Hacı Mehmet  
İmam hatip’te okuyorlardı.

Okulun açılışından bir ay sonra, sınıfımıza, Balıkesir 
Lisesi’nden naklen Halis Yüksel adlı bir arkadaş gelmişti. Halis, 
Akdağmadenili olduğu için hemşehrim diye İbrahim onu da bi-
zim sırada oturmaya davet etmişti. Aynı sırada üç kişi, biraz sı-
kışıyorduk. Zira artık çocuk değil, hepimiz ergin birer delikan-
lıydık. Baktık olmuyor, en öndeki sıramızdan İbrahim feragat e-
derek en arkada yalnız başına oturan Bilal’in yanına gitmişti. Yer 
değiştirmesi gereken Halis’ti ama o hiç oralı olmamıştı. Giderek 
Halis’le de samimi olmuş, yıl sonuna kadar birlikte oturmuştuk. 
Liseden sonra Halis Yüksel’le hiç karşılaşmadık. Meslek olarak 
bankacılığı seçtiğini, hatta İstanbul’da bir banka şubesinin mü-
dürü olduğunu öğrenmiştim ama o günden beri görüşmek kıs-
met olmamıştı. Eğer hayatta ise, Allah selamet versin, iyi bir ar-
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kadaştı.
Hatırlayabildiğim kadarıyla, o sınıftaki arkadaşlarımın isim-

lerini şöyle sıralayabilirim: Kızlar: Tangül, Yakar, Ruhsar, Sevgi, 
Yurdagül ve Fransızca öğretmenimiz Sevinç Hanım’ın küçük kız 
kardeşi Tülin.  Erkekler: Halis Yüksel, İbrahim Çelebioğlu, sınıf 
mümessili Güven, Alacalı Şenol, Abdullah Şahinbaş, Turan Bek-
taş, Erdoğan Körpeli, Ümit Özkan, Nazmi Dede, Oğulcuklu Bi-
lal, Bursa’lı Ata, Esat Cevheroğlu, Ersin Atalar, Erhen  İçöz, Ya-
şar Barut, Karadenizli Lütfi, Hilmi Şahin ve ben Rauf Yücel. İki 
arkadaşımız daha olacaktı ama ne yazık ki onları çıkaramadım.

Bu seneki derslerimizden çok keyif alıyordum ve düzenli ders 
çalışıyordum. Evdeki yaşantımız da Hacı Yusuf’la çok uyumluy-
du. Hiç bir sorun çıkmıyordu. Hacı Yusuf edebiyatı bilhassa şii-
ri seven, esprili bir çocuktu. Dersleri de başarılıydı. Onunla çok 
iyi anlaşıyorduk. Okulların açılışından bir ay sonra, anası yeni-
den yanımıza gelmiş, iki ay kadar bize bakmış, yemeğimizi pişir-
miş ve temizliğimizi yapmıştı. Evde çok rahat ettiğimiz için bi-
ze sadece ders çalışmak kalıyordu. Yozgat’ta kış çok soğuk ge-
çerdi. Kasımda yağan kar, nisanda ancak kalkardı. Evde soba ya-
kardık. Soba sönünce, sabaha doğru ev iyice soğurdu. Yatakta ü-
şüdüğümden midir, yoksa gençliğin verdiği hormonal etkinlik-
ten midir, haftada iki üç kez hamamcı olurdum ve mecburen ev-
de yıkanmam gerekirdi. Başlangıçta Yusuf’un anasından çok u-
tanırdım ama başka da çarem yoktu. Yanan soba üzerine bir kova 
su koyunca, kadıncağız hemen anlardı. Giderek Yusuf da hafta-
da bir hamamcı oluyordu. Sonra bu iş o denli sıklaşmıştı ki, gün 
aşırı ikimizden biri hamamcı olurduk. Kadıncağız, artık her sa-
bah sobanın üzerine bir kova su koyar, “Bu gün sıra kimde?” der 
gibi gözümüze bakardı. Allah’tan, yatakları yığdığımız yüklüğün 
bir köşesinde kapalı bir “Gusülhane” vardı da yıkanma işini o-
rada hallederdik. Yoksa sabahın ayazında her seferinde hamama 
gitmek akıl karı değildi. Ayrıca hamama o kadar para veremez-
dik. Ancak on beş, yirmi günde bir gidebilirdik keselenmek için.
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Ocak sonunda karne tatili başlamış, hepimiz Sorgun’a dön-
müştük. İkinci dönem başında da benim anam yanımıza gelmiş-
ti. Analarımız yanımızda kaldığında çok rahat ediyorduk ve okul 
başarımız daha da artıyordu. Diyebilirim ki, 7 yıl süren ortaokul 
ve lise yaşantımda, en huzurlu ve en başarılı yıl VI Edebiyat’ta o-
kuduğum bu yıl olmuştur.

Bu sene derslerimize gelen öğretmenlerin çoğu değişmişti. 
Fransızca derslerimize, Yozgat’ın yerlisi Sevinç Hanım adlı çok 
genç ve cici bir öğretmen geliyordu. Sevinç Hanım, iyi niyetli ve 
duyarlı bir öğretmendi. Sınıfta hiç kimse onunla bir sorun yaşa-
mıyordu. Hepimize elinden geldiğince yardımcı olur, çok sıcak 
ve samimi yaklaşırdı. Kız kardeşi de sınıf arkadaşımızdı. Biraz da 
onun için onu bir abla gibi görürdük.

En ağırlıklı dersimiz Edebiyat idi. Sanırım, haftada 8 saat e-
debiyat dersi vardı. Bu dersimize Mediha Balkan Hanım geliyor-
du. Mediha Hanım, lise birde sınıfta kaldığım sene de edebiyat 
öğretmenimizdi. Dört dörtlük bir öğretmendi. Mediha Hanım’ın 
bizlere çok şey verdiğini çok şey aşıladığını içtenlikle belirtmeli-
yim. Ancak ne var ki hocamız, senenin ortalarına doğru özel ya-
şamında büyük bir acı ile karşılaşacak ve eşini kaybedecekti. Bu 
nedenle yaklaşık üç ay kadar okula gelemeyecekti. Ancak sene 
sonuna iki ay kala derslerimize yeniden başlayacak, kaybettiği-
miz zamanı telafi için hemen hemen haftanın yarısını edebiyat 
dersi yaparak geçirecektik.

Bu yıl Edebiyat şubesi olarak sadece cebir görüyorduk. Bu der-
se de Sofu Ahmet diye anılan gözlüklü, hafif köse, dindar bir öğ-
retmen geliyordu. Sanırım Bursalıydı. Ahmet Bey, çok inançlı ol-
duğundan Cuma namazlarını kaçırmamak için o gün öğleye ka-
dar programına ders koydurmazmış. Şeyhlerin Ahmet Efendi’yle 
sık sık görüşebilmesi maksadıyla evini onun camisinin yakının-
da tuttuğu söylenirdi. Halim selim, kendi halinde bir öğretmen-
di. Bu sene cebir dersinde, ağırlıklı olarak, entegraller, parabol ve 
hiperbolleri işlerdik.  
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Lise son sınıfta ilk kez, mantık ve felsefe gibi yeni dersler gö-
rüyorduk. Bu derslerimize, Müdür Beyin eşi Behiye Hanım gi-
riyordu. Daha önce değindiğim gibi, Behiye hanım, şen şakrak, 
her şeye kahkahalar atan, öğrenciye hiç kızmayan, hiç bir şeyi 
dert edinmeyen, çok iyimser, çok iyi niyetli bir öğretmendi. Yu-
varlak yüzlü, biraz şişmanca, esmer güzeli bir hanımdı. Müdü-
rümüz Yunus Murat Bey ne kadar ciddi, ağır başlı ve otoriter i-
se; Behiye Hanım da o derecede neşeli ve güler yüzlü idi. Bir gün 
Ersin sınıfta bir patavatsızlık yapmıştı. Bir an Behiye Hanım çok 
sinirlendiğini belli etmiş, ancak sinirlendiğine kendisi de inan-
mamış olmalı ki, hemen kahkahayı basmıştı. İşte böyle bir öğret-
mendi Behiye Hanım. İki ve ya üç yaşında Emre adlı bir oğulları 
vardı. Çocuğu arada bir okula getirdiklerinde görür ve severdik. 
Behiye Hanım da çok iyi ders anlatırdı. Mantık ve felsefenin ka-
rışık konularını bizlerin anlayacağı şekle indirger, bol bol örnek-
ler vererek açıklardı. Bütün sınıf, büyük bir ablamız gibi Behiye 
Hanım’ı çok severdik.

Tarih dersimize adını hatırlayamayacağım; esmer, gözlük-
lü, bıyıklı ve saçlarının ortası dökülmüş bir hoca geliyordu. Sa-
nırım, lisenin devamlı kadrosuna atanmamıştı. Zaman zaman 
Ankara’da bulunurdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’yle ilişkisi 
olmalıydı. Üstü kapalı, orada da görevli olduğunu anlatırdı. Pek 
anlamıyorduk ama bu günkü değerlendirmeme göre, belki de dı-
şardan master ya da doktora yapıyordu. Tarihi olayları farklı bir 
bakış açısıyla değerlendirirdi. Dersteki açıklamaları klasik tarih 
öğretmenleri gibi değildi.

Geçen yıl olduğu gibi fizik dersimize yine Müdür Bey, kimyaya 
Melahat Hanım, coğrafyaya Nevin Hanım, müzik dersine de Ay-
ten Hanım giriyorlardı. Beden eğitimi öğretmenimiz değişmişti. 
Erdal Bey sarışın, ince uzun boylu ve atletik yapılı bir öğretmen-
di. Onun bale eğitimi de aldığını sonradan öğrenmiştik. Zaten 
ertesi yıl Yozgat’tan ayrılmış, Ankara Büyük Tiyatro ve Operasın-
da balet kadrosuna atanmıştı. Üniversiteye başladığımızda ken-
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disini ziyaret etmiştik. Bizim İbrahim’e, operada figüranlık göre-
vi bulmuştu. İbrahim tek dersten takıntılı olduğu için, o sene ü-
niversiteye girememiş, kendine Sümerbank’ta bir iş ayarlamıştı 
maaşlı olarak. O nedenle opera oynandığı geceler İbrahim’i izle-
meye giderdim. Ayrıca o sene Büyük Tiyatro’da oynayan bütün 
temsilleri İbrahim’le ücretsiz seyrederdik, onun orada küçük bir 
görevi olduğu için.

Demokrat Parti hükümeti, 1957 sonbaharında, erken genel 
seçim kararı almıştı. Ekim ayı boyunca partiler, meydanlarda mi-
tingler yapıyordu. Bir hafta sonu, CHP’nin mitinginde, eski An-
kara valisi Avni Doğan’ı ve diğer CHP adaylarını izlemiştik. Er-
tesi hafta sonu da DP miting yapmıştı. DP mitinginde, mevcut 
Yozgat milletvekilleri de kısa kısa konuşmuşlar sonra kürsüye 
DP Meclis Grup Başkan Vekili Atıf Benderlioğlu çıkmış, uzun 
bir konuşma yapmıştı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Tevfik 
İleri’nin adı anons edilmişti.  Bakan,  uzun uzun konuşmuş ve 
akşam olurken miting sona ermişti. Ertesi pazar yapılan seçim-
lerde, DP yine iktidarda kalmıştı ama CHP de 34 olan milletveki-
li sayısını 185’e çıkarmıştı. O zamanki seçim sistEmine göre bir 
ili tümü ile bir parti kazanır ya da kaybederdi.

Yozgat’ın yerlisi olan sınıf arkadaşımız Yaşar Barut, serbest 
vezinle şiirler yazar ve güzel de şiir okurdu. Dersleri pek başarı-
lı değildi, fakat öğretmenlerle tartışacak kadar şiir ve edebiyata, 
hele de yeni edebi akımlara merakı vardı. Bir gün, cebir hocası 
Sofu Ahmet’le, münakaşaya tutuşmuşlardı. Konu Orhan Veli ve 
onun şiir anlayışıydı sanıyorum. Konunun nasıl ve nereden açıl-
dığını pek hatırlamıyorum. Bir ara Ahmet Hoca, şair için “İyi ol-
du, geberdi gitti” ifadesini kullanmıştı. Bu katı ifade karşısında 
çoğumuz irkilmiş, Yaşar Barut ise itirazı basmıştı: “Hocam, Or-
han Veli’ye geberdi diyemezsiniz!”  Sofu Ahmet, “Öyle bir ada-
ma geberdi derim, sen karışamazsın!”  diye kanaatinde ısrar e-
dince, Yaşar çok sinirlenmiş, yakınında oturanlar onu güçlükle 
sakinleştirmeye çalışmışlardı. Tabii, sınıfta çok gergin bir hava 
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esmişti. Şimdi düşünüyorum da, aklı başında bir öğretmen, hem 
de dindar bir öğretmen bu ülkenin edebiyat tarihine geçmiş, bir 
şairine, ulu orta sınıfın içinde, böyle söylemeli miydi? Bence bu 
bir çapsızlık ve hazımsızlıktı. O kişinin sanatını, fikrini ve görü-
şünü beğenmeseniz bile ölümünün arkasından böyle hakaret do-
lu ifadeleri inançlı bir öğretmenin ağzına hiç yakıştıramamıştım. 
Bu gün de yakıştırmam.

Anam Yozgat’ta iken kendisine yakın çevreden çok iyi komşu-
lar ve arkadaşlar bulmuştu. Hatta Vasfiye adlı bir teyzeyle o ka-
dar samimi olmuşlardı ki, kendi aralarında “Biz artık ahiret kar-
deşi olduk” derlerdi. Baharın gelişiyle, evimizin yakın çevresin-
deki arazilere çıkıp madımak topladıkları bile olurdu. Madımak 
ilkbaharda harman yerleri, meralar ve otlaklarda kendiliğinden 
çıkan, yere yapışık, küçük yapraklı bir ot türüdür. Hanımlar onu 
küçük bir bıçakla keserek yerden toplayıp eteklerine doldururlar. 
Bir yemek yapacak miktara ulaşınca, hiç bekletmeden yıkayıp, 
satırla ince ince kıyar sonra içine bir avuç bulgur katıp pişirirler 
ve pişince de üzerine pastırmalı, kızgın sade yağ döküp karıştı-
rırlar. Yerken üzerine sarımsaklı yoğurt da dökülebilir. Madımak, 
bahar aylarında, Orta Anadolu kırsalında hemen her gün yeme-
ği yapılan bir ottur. Bir kez onun tadına varanlar, her gün madı-
mak yemek isterler. İşte anam da o teyzelerle zaten Yozgat’ın ke-
narında olan evimizden çıkıp arada bir madımak toplamaya gi-
der ve akşama madımak pişirirdi.

Anam, Vasfiye teyzeyi o kadar çok sevmişti ki Remzi abimin 
üçüncü kızına Vasfiye adını vermişti. İlk kız yeğenim, ölen Nazi-
fe ablamızın adını, ikincisi Emine olarak kendi adını, üçüncüsü 
de bu Vasfiye teyzenin adını almıştı. Kadere bakın ki, bu üçün-
cü kız yeğenim, adını aldığı Yozgatlı teyzeden olacak sanırım, yi-
ne Yozgat’a gelin gitmişti. Şimdi orada mutlu bir evlilik sürdür-
mektedir.

Mediha Hanım, uzun bir aradan sonra, yeniden okula dön-
müş ve bizim edebiyat derslerimize girmeye başlamıştı. Mevcut 
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programı yetiştirmek için haftada 20 saate yakın edebiyat dersi 
işliyorduk. Hocanın yokluğunda, edebiyat saatleri başka dersle-
re pay edilmişti. Şimdi ödünç verilen o saatler geri alınarak ede-
biyat dersine aktarılmıştı. Daha önce de değindiğim gibi, Medi-
ha Hanım, kitaptaki bütün edebi metinleri ve şiirleri önce kendi-
si okur ve bize güzel okuma zevkini tattırırdı. Nerelerde ve nasıl 
vurgu yapılacağı, noktalama işaretlerine nasıl dikkat edileceği, 
tırnak içindeki metinlerin nasıl okunacağı gibi özellikli hususla-
ra çok belirgin vurgu yaparak, bizlere okuma sanatının örnekle-
rini verirdi. Bir gün sınıfta, hepimizi son derecede üzen duygulu 
bir sahne yaşamıştık. Hiç unutmuyorum: Halit Ziya Uşaklıgil’in, 
Aşk-ı Memnu romanından bir metin okuyordu öğretmenimiz. 
Metinde, annesi ölmüş küçük bir kız çocuğunun (Nihal) anne-
sine olan özlemini, babasına (Adnan Bey) nasıl dile getirdiği, iç-
li cümlelerle anlatılıyordu. Bu cümleleri okurken Hoca Hanım’ın 
sesi karıncalanmış, sanki boğazına bir şeyler düğümlenmiş ve 
gözleri dolmuştu. Sınıfa müthiş bir sessizlik çökmüştü. Ve son-
ra birden kız öğrencilerden hıçkırık sesleri yükselmişti. Aradan 
on saniye geçti geçmedi, Hoca Hanım birden kendini toparlaya-
rak, “Ersin, kaldığımız yerden sen okumaya devam et!” deyip en 
arkadaki boş bir sıraya oturmuştu. Ersin okumaya devam etmiş, 
sekiz-on dakika sonra kendini toplayan öğretmen zilin çalmasıy-
la “Önümüzdeki ders, kaldığımız yerden devam ederiz” demiş 
ve sınıftan çıkmıştı. Aynen romandaki gibi, kocası öldüğü za-
man, öğretmenimizin de 6-7 yaşlarındaki kızı yetim kalmıştı. A-
radan bunca zaman geçti, sınıfın o günkü matemini unutamam. 

Yıllar sonra Mediha Hanım’ı İstanbul/Ataköy’deki evinde 
bulmuş, Abdullah Şahinbaş’la birlikte pek çok kere ziyaretine 
gitmiş ve beraber piknikler yapmıştık. Bir gün konu nasılsa sını-
fımızda cereyan eden bu olaya intikal ettiğinde Hoca Hanım bü-
tün içtenliğiyle “Bizim sınıfa o gün çok minnettar olduğunu” i-
fade etmişti. En ufak bir sululuğa meydan vermeden, matEmi-
ne ortak olduğumuz için… İşte hayat buydu. Kime, nerde, nasıl 
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sürprizler hazırladığı bilinemezdi...
Yine bir gün Müdür Bey, fizik dersinden yazılı sınav yapıyor-

du. Sorular sorulmuş, üzerinden on beş-yirmi dakika geçmişti. 
Müdür Bey’in ayakkabısının gıcırtısından başka hiç ses çıkmı-
yordu sınıftan. Birden, benim arkamdaki sıradan bir patırtı gel-
meye başladı. Döndüm baktım ki Hoca sınıf mümessili Güven’i 
sille tokat pataklıyor. Güven kafasını sıranın önüne doğru eğmiş, 
hiç ses çıkarmadan sopayı yiyordu. Müdür Bey hırsını alıncaya 
kadar bir iki dakika Güven’i dövdükten sonra, “Şimdi çık dışarı, 
gözüm görmesin seni!” diyerek onu dışarı atmıştı. Sonradan an-
laşıldığına göre, Güven kitaptan bir fasikülü koparmış ve dizinin 
üzerine koyarak kopya çekiyormuş, hem de Müdür’ün dersin-
den. O güne dek Müdür Bey’i hiç böyle sinirli görmemiştik. He-
men arkamda geçen bu olay bir süre beni de germiş, sonra soru-
ları yanıtlamaya devam etmiştim. Müdür Bey’i bu denli çileden 
çıkaran esas sebep kopya çekmeden çok kitaptan bir bölümün 
koparılmasıymış, eşi Behiye Hanımın bize anlattığına göre...

Anamın Yozgat’a gelmesiyle, Sorgun’daki evimizde babam, 
Remzi abim ve yengem kalmışlardı. Yusuf abim, Çorum’da Al-
kan Usta’nın yanında sekiz ay kadar çalışmış, oradan döndük-
ten kısa bir süre sonra da askere gitmişti. İlk acemi birliği, Edre-
mit/Balıkesir olarak belirlenmişti. Orada dört ay kaldıktan son-
ra İstanbul/Alemdağ’daki çavuş talimgâhına geçmiş ve sonra ça-
vuş olmuştu. Artık terhisine kadar hep İstanbul’da kalacaktı. 
Edremit’te iken birlik komutanları, Müftü Hasan Efendi’nin oğ-
lu, Binbaşı İhsan Müftüoğlu’ymuş. Hemşehrisi olarak Yusuf abi-
mi epey koruyup kollamış ve çavuş kursuna da o göndermiş. İh-
san abi günün birinde, askerlik mesleğini erken bırakıp sivil ha-
yata dönünce memleketi olan Sorgun’a gelmiş ve burada Bele-
diye Başkanı seçilmişti. O seçimde, kendisine çok yakın buldu-
ğu Yusuf abimin de Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilmesini sağ-
lamıştı.

Haziran ayı boyunca lise bitirme sınavlarımız devam etmişti. 
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Önce üç dersten yazılı sınav olmuştuk. Bunlar: Edebiyat, kom-
pozisyon ve felsefe grubu (mantık, felsefe) dersleriydi. Kompo-
zisyon sorusu Atatürk’ün gençler için söylediği uzun, veciz bir 
cümlenin açıklanmasıydı. Cevabımın üç sınav kâğıdını doldur-
duğunu hatırlıyorum. Bir kaç gün sonra sonuç listeleri asılmış 
ve ben 9 almıştım. Diğer yazılı sınavlarım da çok başarılı geç-
mişti. Daha önce belirttiğim gibi, bu sene çok iyi çalışmış ve par-
lak bir eğitim-öğretim yılı yaşamıştım. Sözlü sınavlarım da bir-
birinden başarılı geçmiş ve haziran döneminde, doğrudan lise-
yi bitiren, üç sınıf arkadaşından biri olmuştum. Ne kadar sevin-
miştim! Sorgun’a, ailemin yanına gururla dönüyordum. Mezuni-
yet not ortalamam 8,4’ tü.  0.1 not daha alsaydım, edebiyat pe-
kiyi mezunu olarak, İstanbul Tıp Fakültesi’ne girebilecektim. Ne 
denir, bu işler tamamen kısmet işi...

Sanırım, bu güne dek Sorgun merkezden liseyi bitiren beşinci 
kişi olmuştum. Ötekiler: Osman Selçuk, Mehmet Ceylan, Mus-
tafa Köyağasıoğlu ve geçen yıl mezun olan Nurettin Turan idi-
ler. Yusuf Ziya Ünver, bu haziranda da mezun olamamıştı. Hüse-
yin Gözübüyük hâlâ takıntılıydı. Keza Osman Bölükbaşı ve Za-
hir Kayhan da bütünlemeye kalmışlardı. Bizden çok önce liseyi 
okuyan İlhami Ağabeyin (Çetin), ne zaman liseyi bitirdiğini, ha-
tırlayamıyorum. Zira o, son yıllarda Ankara’da yaşıyordu ve bir 
kamu sektöründe çalışıyordu. İlhami abi, ilerde CHP’den Yozgat 
milletvekili seçilecekti. Babası Kadir Efendi (Kekeç Kadir diye bi-
linir) Sorgun ve çevresinde ünlenmiş, saygın bir kişiydi. Ben de 
Kadir Amca’yı çok sever ve sayardım. En küçük oğlu Nevzat’la, 
üniversite yıllarımızda çok iyi dostluklar kurmuştuk. Nevzat’tan 
üç yaş kadar büyük olduğum için beni hep abi olarak görürdü. 
Nevzat, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Maliye şubesini bi-
tirince Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde göreve başlamıştı. 
Uzun yıllar bu bankada müfettişlik ve üst düzey yöneticiliği yap-
mıştı. Şimdi o da emeklidir. Çok sık olmasa bile Nevzat’la ilişki-
miz hâlâ devam ediyor. Hatta geçenlerde uzun bir telefon görüş-
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mesi yaparak hasret gidermiştik.
1957 ve 1958’de hükümetin dış politika gündemini ağırlık-

lı olarak Kıbrıs davası işgal ediyordu. Zira İngilizler Kıbrıs’ı tü-
mü ile bırakma noktasına gelince, ada Rumları kısa sürede teşki-
latlanmış, başında emekli general Grivas ve Papaz Makarios’un 
da bulunduğu EOKA adlı gizli bir örgüt kurmuşlardı. EOKA’nın 
amacı, Kıbrıslı Türkleri yok ederek adanın bütününe sahip ol-
maktı. Buna karşı Kıbrıslı Türkler de kendi aralarında, Dr. Fazıl 
Küçük başkanlığında teşkilatlanmış, Rumlara karşı mücadele e-
diyorlardı. Her iki taraf da kendi devletlerinin (Türkiye ve Yuna-
nistan) gizli teşkilatları tarafından, el altından destekleniyordu. 
İki üç yıldan beri gizli yürütülen bu mücadele, 1957 yılına gelin-
diğinde, artık açıkça yürütülmeye başlanmış ve iki NATO üyesi 
ülkeyi karşı karşıya getirmişti. Hükümet, hem dış dünyada yankı 
bulsun, hem de iç kamuoyunu arkasına alsın ve davaya sahip çık-
sın diye 1958 yılının başından beri her hafta sonu bir ilde Kıbrıs 
mitingi düzenletiyor ve bunu canlı olarak Ankara radyosundan 
yayınlatıyordu. Temmuz ayı içinde bir pazar günü Yozgat mitin-
gi yapılacaktı. Miting günler önce ilan edilmiş ve her yerden üc-
retsiz otobüsler kaldırılmıştı Yozgat’ta toplanmak için. Bu mi-
tinge, biz de Sorgun’dan büyük bir kalabalıkla katılmıştık. Halk 
saat kulesinin bulunduğu geniş meydanda toplanmıştı. Meydan 
o kadar kalabalıktı ki, iğne atılsa yere düşmezdi. Askeri bando 
marşlar çalıyor, halkı heyecan ve galeyana getiriyordu. Herkes 
ellerinde Kıbrıs flaması ve Türk bayrağı sallıyordu. Bir ara mey-
danda Makarios’un kocaman bir posterini yakmışlardı. Meyda-
nın kuzey kesimine yüksekçe bir kürsü kurulmuştu ve konuşma-
cılar o kürsüden halka hitabediyorlardı. Onların arasında edebi-
yat öğretmenimiz Mediha Hanım da vardı ve çok anlamlı bir ko-
nuşma yapmıştı. O güne dek tanımadığım, Kayseri İmam Hatip 
Lisesi’ni bitirmiş Sarıkayalı Yasin Yordanlı (sonradan Hatipoğlu) 
da çok güzel konuşmuştu. Bir kaç ay sonra Yasin’le Ankara Yoz-
gat Talebe Yurdu’nda karşılaşacak ve birbirimizi daha yakından 
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tanıyacaktık. Yasin Hatipoğlu, Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitir-
dikten sonra Çorum/Alaca’da avukatlık, Belediye Başkanlığı ve 
nihayet Milli Selamet Partisi’nden Çorum milletvekili seçilerek 
uzun süre Parlamentoda görev yapacaktı. Hatta bir dönem, Mec-
lis Başkan Vekilliği bile yapmıştı. Uzun yıllar sonra, geçen se-
ne, yeğenim aracılığı ile Ankara’da yaşayan Yasin’le, bir kez kar-
şılaşmıştım.

Yozgat Kıbrıs mitinginden önceki gece,  Sorgun’da büyük bir 
sosyal facia ve utanç verici olaylar yaşanmıştı. Sorgun’un nam-
lı serkeş ve kopukları, 25-30 kişi kadar, aralarında örgütleniyor-
lar; -yapılacak mitingin heyecanı ve Rumlara olan nefretin  dür-
tüsüyle, Sorgun’un yerlileri ve Yusuf abimin de ustaları olan Er-
meni asıllı Karabet, Bedrik ve Avidis kardeşlerin (hepsi aynı av-
lu içinde yaşıyorlardı) evlerini basıp karılarını ve kızlarını zorla 
dağa kaldırıyor ve sabaha kadar tecavüz ediyorlar. Sabah olunca 
da Yozgat mitingine katılıyor ve yaptıkları kepazeliği ulu orta an-
latıyorlar. Bu işin elebaşları;  Dursun Keseroğlu, Kedi Ahmet’in 
Nurettin, Şoför Rahmi Ünver gibi yaşları otuzun üzerinde, evli 
barklı insanlarmış. Olay sabahı, Sorgun’daki Ermeni cemaatinin 
başkanı olan Kasap Mihran Usta (Gavur Arif olarak da bilinir), 
derhal Ankara’ya, İç İşleri Bakanlığı’na şikayete gidiyor. Bunun 
üzerine Bakanlık, ciddi bir soruşturma açıyor, tam yetkili bir sav-
cı ve müfettişler gönderiyor. Bir kaç gün içinde olaya karışan bü-
tün suçlular yakalanıyor ve nezarete atılıyorlar. Aylarca süren bir 
muhakemeden sonra, elebaşları 24’er yıl olmak üzere, çeşitli ha-
pis cezalarına çarptırılıyorlar.

Cehaletin kol gezdiği, kinin, nefretin, ayırımcılığın ve öteki-
leştirmenin pompalandığı toplumlarda bu kabil çirkin olaylar 
hep olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bin yıldan beri, çeşitli 
topluluklarla iç içe yaşadığımız bu topraklarda, ne yazık ki, insan 
sevgisi ve hoşgörüyü, hâkim kılamamışız. Oysa hem ceddimiz 
Osmanlının, hem de dinimiz İslam’ın tarihi bu hoşgörünün üs-
tün örnekleriyle doludur. Koca Yunus, “Yaratılmışı hoş gördük, 
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Yaradan’dan ötürü!” dememiş midir?.. Keza Mevlana, “Ne olur-
san ol, yine gel! İster Mecusi, ister puta tapan ol, yine gel! Bizim 
dergâhımız umutsuzluk dergâhı değildir!”  diyerek evrensel hoş-
görüyü yüceltmemiş midir? Ne oluyoruz Allah aşkına? Hâlâ kin,  
nefret,  ayırımcılık, yetmedi mi?...

O güne dek asayişin Jandarma ile sağlandığı Sorgun merke-
zinde olaydan sonra Polis teşkilatı kurulmuş, kasabamıza bir ko-
miser ile üç polis memuru atanmıştı. Bu çirkin olayı, kasaba hal-
kı nefretle kınamış, tecavüze uğrayan ailelere, günlerce giderek 
üzüntü ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Hatta anamlar da 
ziyarete gitmişlerdi. Karabet ustanın 14 ve 16 yaşlarındaki kız-
ları, “Eğer Yusuf abi askerde değil, burada olsaydı, mutlaka bizi 
kurtarırdı” demişler anama.  Anam bunları anlatırken hemcins-
lerinin uğradığı vahşeti hem kınıyor, hem ağlıyordu. Bu yaralı a-
ile Sorgun’da daha fazla kalamamış, evlerini ve dükkânlarını, u-
cuz pahalı satarak, İstanbul’a göçmüşlerdi. Uzun yıllar sonra Yu-
suf abim İstanbul’a beni ziyarete geldiğinde, ustalarından en kü-
çüğü olan Avidis Ustayı, Kapalı çarşı yakınındaki Bakırcılar çar-
şısında ziyaret etmiştik. Büyük ustası Karabet’in,  Amerika’ya 
göçtüğünü, ortancaları Bedrik Usta’nın vefat ettiğini öğrenmiş-
tik. Bu ziyaretimiz, Avidis ustayı çok duygulandırmış ve gözle-
ri yaşarmıştı...

Bu yaz çok keyifli bir tatil geçiriyordum. Evimizde yapılacak 
fazla bir iş kalmamıştı arada bir yonca biçmekten başka. Onu da 
zevkle yapıyordum. Remzi abimin dükkânı gayet iyi çalışıyor-
du. Artık evimizin geçimini, tümüyle abim karşılıyordu. Benim 
cep harçlığımı da abim verirdi. Beni hiç sıkıntıda bırakmaz, bana 
karşı hep eli açık davranırdı. Evimizin hemen hemen bütün işle-
rini artık yengem yapıyordu. Anam uzun süre benimle Yozgat’ta 
kaldığı için yengem evin her işini çeviriyordu. Kendisi hamileydi 
ve bir kaç aya kadar ailemize bir bebek gelecekti.

Sorgun’da benim kuşağımdan öğretmen olan, lisede ve sanat 
okulunda okuyan yahut terzi, berber gibi esnaftan genç bir nüfus 
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vardı. Bu arkadaşlarla futbol ve voleybol oynardık. Hatta kamu-
da çalışan bazı devlet memurları da bu etkinliklerimize katılırdı. 
Sorgun Spor Kulübü diye amatör bir kulüp kurulmuştu. Bu kulü-
bün yönetimini, bazen nüfus memuru Sacit Abi, bazen maliyede 
çalışan Yozgatlı Necip abi ve bazen da ofiste çalışan başka bir abi 
üstlenirdi. Geceleri Sorgun’un doğu çıkışındaki iki tarafı ağaçlık-
lı güzel yolda piyasa yapar, sohbet eder ve şarkılar söylerdik. Ö-
zellikle ortaokulu yeni bitiren Nevzat Coşkun, koyu bas sesiyle, 
Türk Sanat Müziği’nin sevilen şarkılarını okurdu. Diğer biri, ta-
a ilkokul 1. sınıfta birlikte okuduğumuz Mükerrem Ünal müthiş 
etkileyici ve yanık sesiyle, en güzel gazel ve bozlakları okurdu. O 
da ortaokula geç başlamış ve bu sene yeni bitirmişti. Yine lisede 
okuyan Hacı Yusuf Kıymazaslan, Hasan Kılıç, Sezai Kümbetlioğ-
lu, Yaşar ÇilKerim, İkikaralı Kadir Şahin, Öğretmen Okulunu ye-
ni bitiren Ekmel Tuncer ve Celal Kayhan, Pazarören Köy Enstitü-
sü mezunu Şakir Arslan, Sağlık Memuru Okulunu bitiren Ekem 
Ünal, yine lise arkadaşlarım Zahir Kayhan ve Osman Bölükbaşı, 
esnaftan berber Hacı Karslıoğlu, Terzi Artin, Karakol komutanı 
başçavuş, hem futbol  ve voleybol oynadığımız, hem de gecele-
ri birlikte gezdiğimiz arkadaşlardı. Liseyi bitirmiş birisi olarak, 
bu özgürce gezip tozmayı hakkım olarak görüyor, ailem de artık 
benim bu serbestliğime büyük müsamaha gösteriyordu. Yakın-
da üniversiteye başlayacaktım, onun fikri hazırlığı içindeydim.

Bizim Sorgun Spor Klübü’nün voleybol ekibi olarak, maç yap-
mak için yeni ilçe olan Sarıkaya’ya gitmiştik. O yıllarda Sarıkaya 
köyden farksız bir yerdi. Kaldığımız binaya otel demek için bin 
şahit isterdi. Maçı kazanmış, Sorgun’a çok mutlu dönüyorduk. 
Ben Karaveli köyünde inip oradan yaya olarak dayımgilin köyü 
Gedikhasanlı’ya gitmiştim. Köyde iken dayımların eşeği ile günü 
birlik Alişar Höyüğünü gezmiş ve dönüşte Sivri dağının tepesine 
tırmanmıştım. Dağın tepesinden çevre köylerini ve uçsuz bucak-
sız Anadolu platosunu izlemek çok keyifliydi.  O günden beri ne-
rede bir yükselti görsem, mutlaka tepesine tırmanmak isterim.
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İki aylık yaz tatili çabucak bitmişti. Lise sonda çok samimi ol-
duğum sınıf arkadaşım İbrahim, amcasının banka müdürü ola-
rak görevli bulunduğu İmroz (Gökçe Ada) adasında tatilini ge-
çirmişti. Bu süre içinde, İbrahim’le iki üç kez mektuplaşmıştık. 
Bütünleme sınavları için Yozgat’a gelmişti ve sınavdan sonra 
Sorgun’da bize gelmiş, beni ailesinin yaşadığı Hasbek nahiyesi-
ne davet etmişti. İbrahim bir gece bizde kalmış, ertesi günü Ak-
dağmadeni otobüsüne binerek, Ozan’ın Köprü’de inmiş ve ora-
dan yaya olarak üç saat yürüyüp, Hasbek nahiyesine ulaşmıştık. 
İbrahim ailesinin tek erkek çocuğu idi. Evde anne ve babasından 
başka, kendisinden iki yaş büyük bir de ablası (Bediye) vardı. 
Hasbek’te geçirdiğim o bir haftayı unutamam. Babası Mehmet 
Amca (Mehmet Onbaşı), hoşsohbet, nüktedan, görmüş geçirmiş 
birisiydi.  Annesi, adeta oğlunun üstüne titriyordu. İbrahim’den 
on yaş büyük, Mustafa adlı bir oğullarını daha 20 yaşındayken 
kaybettikleri için ailesinin bütün umutları ve yaşama sevinçleri, 
İbrahim üzerinde toplanmıştı. Onların beklentisi, İbrahim’in Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyarak, kaymakam olmasıydı. Ü-
niversite kayıtları için Ankara’ya birlikte gitmeyi kararlaştırmış-
tık. Hatta babası, Ankara’da yaşayan bir akrabanın yanında kal-
mamız için girişimde bile bulunmuştu.

Ben Sorgun’a döndükten sonra İbrahim bütünleme sınav so-
nuçlarını öğrenmek ve diploma örneği almak için Yozgat lisesine 
gittiğinde, maalesef mezun olamadığını, felsefe grubu derslerin-
den yeterli not alamadığı için bir yıl beklemesi gerektiğini öğre-
niyor ve adeta dünyası yıkılıyor. Beni haberdar ettiğinde mane-
viyatı son derecede bozuktu. Bu haliyle vaktini Hasbek’te geçi-
remeyeceğine göre yine de Ankara’ya gidip orada iş aramaya ka-
rar vermişti. Böyle olunca, Ankara’ya birlikte gitme ve fakültele-
re birlikte başvuru planlarımız suya düşmüş oluyordu. 

Bir kaç gün sonra, ben de Yozgat’a gitmiş, mezuniyet diploma-
mı ve başvuracağım fakülteler için yeterli çıktı örneklerini alarak 
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Sorgun’a dönmüştüm. O yıllarda fakülte başvuruları ve sınavları 
ekim ayı içinde yapılıyor ve üniversiteler kasım başında açılıyor-
du. Bir kaç gün içinde hazırlıklarımı yapmış, tahta valizime kişi-
sel eşyalarımı doldurarak eylülün son günlerinde Sorgun’dan ay-
rılmıştım. Yozgat üzerinden Yerköy’e gelip de üniversite kayıt-
ları için ilk defa bineceğim trenle Ankara’ya hareket ederken bü-
tün heyecanlarla, ümitlerle, hayallerle dolu yeni bir hayata adım 
atmanın sevinç ve saadetini yaşıyordum. Bundan sonraki hayatı-
mın rolünü, beni bugün bile şaşırtan, fakat mesut eden sürpriz-
lerin, tesadüflerin, fırsatların sahnesinde oynayacaktım.

11 Ekim 2012
Göynük-K E M E R

BİRİNCİ CİLDİN SONU 
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