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Her yıl nisan ayında bu köşeyi çocuklara ayırıp onların yazdığı yazıları, 
öyküleri paylaşmayı sürdürüyorum. Bu ayın konuk yazarı Doğa Erdağ. 
Doğa, Ankara’da T. Emlak Bankası İlköğretim Okulu 7/A sınıfında 
okuyor. Kaleme aldığı öyküsünün yanısıra, Kasım 2012’de birincilik 
ödülü aldığı şiirini de bizlerle paylaşan Doğa’yı kutluyor, güzel ve 
değerli çalışmalarıyla hep bizlerle birlikte olmasını diliyorum...

SÖZ ÇOCUKLARIN

Benim Biricik Öğretmenim

Bilgiyi sen öğrettin
Davranışlarımızı sen düzeltin
Yaptıklarımıza sabrettin
Benim biricik öğretmenim

Bize hep gülümsersin
Biliriz, bizi çok seversin
Kanatsız bir melek gibisin
Benim biricik öğretmenim

Durmadan çalışırsın gündüzleri geceleri
Öğretmeye çabalarsın harfleri heceleri
Hep mutlu olmamızı istersin
Benim biricik öğretmenim

Hep Atatürk’ü översin
Onun gibi olun dersin
Onu örnek almamızı istersin
Benim biricik öğretmenim

Aydınlatırsın bizi bilginle
Benzersin bilgi dolu güneşe
İçinde sönmeyen bir ateşle
Benim biricik öğretmenim
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Çünkü hiç görmedim ki babamı, hiç 
dokunmadım ki ona, hiç öpmedim ki onu, 
hiç bilmiyorum; kokusunu bile, çok az 
hatırlıyorum. Onu da hâyâl meyal.

-Çok merak ediyorum lütfen söyler misin?

-Ben 11 yaşındaydım. Babam bizi çok severdi. 
Halime daha 8 aylıktı. Babamla geziyorduk. 
O sırada bir adam gördüm. Çok uzaktaydı 
ama yerde yatıyordu. Elinde de bir şey… 
Sonra oradan bir ateş sesi geldi. Ta uzaktan 
o adam babama ateş etmişti. Babam birden 
yere düştü. Birden her yer kan oldu. Ben çok 
şaşırmıştım. Babamın komik şakalarından 
biri olduğunu düşünmüştüm. Babamı 
öptüm. Annem kolumdan tutup eve götürdü 
beni. Üzerinden aylar geçse de annem çok 
perişandı. Ağlamaya bile gücü kalmamıştı. 
Ama şimdi unuttu. Ya da ben öyle sanıyorum. O 
sırada annem geldi:

-Ne konuşup duruyorsunuz burada? Hadi 
hemen yatağa!

Hemen koşup yattık. Böylece dört yıl 
geçmişti. Annem çok hastaydı. Hastalığın 
adını bize söylemediler. Ama bu hastalığa 
yakalanıp da kurtulan çok nadirmiş. Ve biz 
hiç üzülmüyorduk. Çünkü annemin çok 
güçlü olduğunu, bu hastalığı yenebileceğini 
biliyorduk. 
Köyümüzün en bilge ve yaşlı kadını olan Emine 
Nine bizim eve gelmişti. Çok büyük bir olaydı 
bu. Çünkü Emine Nine çok nadir dışarı çıkardı. 
Dağlardan, derelerden topladığı otları, suları, 

“A rtık biz de eve gidelim.” 
dedi annem.  Akşam 
olmuştu. Yan odada 
oyun oynarken bize 

doğru geldiğini gördük. “Hadi, kalkın, 
eve gidiyoruz.’’ Annemizi üzmeye 
kıyamazdık. Hemen toparlanıp Sakine 
teyzenin evinden çıktık. Ablam Ayşe, 
Halime’nin elinden tutuyordu. Ablamın 
çok gür siyah saçları beline geliyordu. 
Saçlarını her gün tarar, özenle 
örerdi. Evin tüm işlerini annemle 
Ayşe yapardı. Ben de yavaş yavaş 
öğrenmeye başlamıştım. Her gün 
ablamla parka gider oyun oynardık. O 
bir kenara oturur, bizi izlerdi. Ben ve 
üç kardeşim de tozu dumana katardık. 
Yorgun argın eve dönerdik. Annem, 
“Oyalanmayın ellerinizi yıkayın yoksa 
sofraya oturamazsınız.” derdi ve bizi 
gönderirdi. Koşa koşa çeşmeye gidip 
ellerimizi yıkamak için sıraya girerdik. 
Yine bir gün akşam yemek yerken, en 
küçük kardeşim Halime, “Anne, babam 
nerede?” dedi. Evde büyük bir sessizlik 
oluştu. Kimse konuşmuyor, kimse 
yemeğini yemiyordu. Ablamın gözleri 
dolu dolu oldu. Annem ne diyeceğini 
bilemedi.  “Çok konuşuyorsun sen!” 
deyip annem yemeğine devam etti. 
Ablam katlı gitti. Ben de arkasından…  
Sonra cesaretimi toplayıp sordum:

-Abla,  babama ne oldu?

BAŞIMIZA GELENLER Yazan : Doğa Erdağ, T. Emlak Bankası İÖO, 7/A
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çiçekleri bir güzel karıştırıp anneme içirdi. 

-Çok yormayın bakayım ananızı! Çekilin kenara!
Ama annem günden güne kötüleşiyordu. 
Dedikoducu kadınlara malzeme olmuştu annem:

-Valla hiç umut yokmuş. Dört bebesi hem anasız 
hem babasız kalacak…

Gözlerim dolmuş, elim kolum tutmaz hale 
gelmişti. Koşa koşa eve gittim. Tüm kardeşlerim 
annemin başına toplanmıştı. Annem öleceğini 
anlamış, tüm kardeşlerimle son konuşmasını 
yapıyordu.

-Bak Ayşe, sen evin en büyüğüsün çok da 
kuvvetlisin maşallah. Evi çekip çevirebilecek 
tek kişi sensin. Baban da çok severdi seni, 
kardeşlerine iyi bak kızım. Ahmet’im, oğlum 
ablalarını üzme, yaramazlık yapma. Büyü, 
okumuş adam ol. Canım oğlum. Kızım Halime, 
Fatma ablalarınıza yardım edin Ahmet’i koruyun 
kızım. Ben bu dünyada göreceğimi gördüm, 
yaşayabileceğim kadar yaşadım. Allah hepinize 
uzun ömür versin. Zorda kalırsanız Sakine size 
hep yardım eder, hiç çekinmeyin.

Hepimiz ağlıyorduk. Birden annem durdu. Rengi 
soldu. Ellerini yanına koydu. Son nefesini verdi…

-Herkes çıksın! Gidin oyun oynayın.

Ablam hepimizi dışarı çıkardı. Evde annemin 
üzerine kapanmış, bağıra bağıra ağlıyordu. 
Saatlerce dışarıda bekledik. Ablamı susturup 
elini yüzünü yıkadılar. Birkaç gün sonra halam 
da haberi almıştı. Bence hiç üzülmemişti. Halam 
kara kuru biriydi. Cansız siyah saçları omzundaydı. 
Çok cılız ve çok mutsuz bir insandı. Bizi hiç 
sevmezdi. Tüm yaşam kaynağı oğlu Mehmet’ti. 
Mehmet halama hiç benzemiyordu. O çok güler 
yüzlü, bizimle oyun oynamayı çok seven biriydi. 
Eniştem bizi pek tanımazdı. Zaten o hayatla 

bağlarını kesmiş gibi gözüküyordu… Halama 
gitmemize en çok Ahmet sevinmişti. Çünkü 
Mehmet’i çok severdi.
-Herkes kendi eşyalarını toplasın. Şükran 
Halime’yle Ahmet’e yardım et.

Hem kendi eşyalarımı hem de Halime ve 
Ahmet’in eşyalarını topladım. Sakine teyzeye 
gittik. Bizi doyurdu, hepimizin çantasına para 
koydu. Sonra hemen arabaya atladık. Oğlu 
Hasan arabayı kullanıyordu. 

-Ben her ay halanızı arayacağım. Halanız sizi 
döverse ne yapın edin bana haber yollayın… 
İşte geldik hadi inin bakalım.

Korkuyordum. Bir yandan halamın sesini 
duydum:

-Çok çocuk var…

Ahmet hemen Mehmet’e sarıldı. Halamın evi 
iki katlıydı. Çok fazla odası vardı. Mehmet bize 
kalacağımız odaları gösterdi. Beş kardeş iki 
odaya sığacaktık. Ablamın planına uyduk. Ben 
ve Fatma birlikte kalacaktık. Ablam, Ahmet ve 
Halime’de yan odada.

Halam geldi.

-Hadi yerleşin yemeğe inin hemen!

Sabahları ilk Mehmet yemeğini yiyor, okula 
gidiyordu. Biz de onun çantasını hazırlayıp 
kendimize kahvaltı hazırlıyor, yiyorduk. 
Sonra da evi süpürüyor, ütü yapıyor, halıları 
siliyorduk. Böylece yıllar geçmişti. Ben ve 
ablam evin hizmetçileri hâline gelmiştik. 
Halam yine de bizim masraflarımızı 
karşılamaktan çok sıkılmıştı. Halime küçük 
olduğundan ona iş yaptıramadığında çok 
bozuluyordu. Bir gün bu konuyu eniştem açtı:

-Şu küçük olanların ayak altında 
dolaşmalarından sıkıldım. 

Ben bu konuşmaları üst kattaki balkondan 
rahatlıkla duyabiliyordum. Çünkü halam ve 
eniştem alt kattaki mutfak balkonunda sigara 
içerken hep bizim hakkımızda konuşurdu. 
Sonra devam etti:

-Bence şunları bir dağıtalım. Şu en büyük olan 
Ayşe kalsın iyi iş yapıyor aylık 200 verdik mi 
hemen kardeşlerini unutur. Bir küçüğü Şükran 
mı ne? Onu da evlatlık verelim gitsin. Bir de 
Halime. Onu da sevmedim. Mehmet ders 
çalışırken dikkatini dağıtıyor. Onu da Şükran’ın 
yanında veririz. Halam:

-Geriye iki tane kalıyor. Şu en küçükleri 
Ahmet.  Onu da köye geri göndeririz.  Fatma 
da ablasının yanında kalsın. İşleri öğrenir o da 
yardım eder. 

Sonra ikisi de gülmeye başladı. Bunları duyar 
duymaz ablama anlattım. O kardeşlerime 
söylemedi. 

-Bence hemen Sakine teyzeye söyleyelim. 

-Ama onun oğlu öldükten sonra çok üzüldü. 
Bize bakar mı sanıyorsun? Unutmuştu bizi.

-Haklısın. Peki ne yapacağız? Ben gitmek 
istemiyorum.

-Biz de kaçarız. Burayı hiç sevmemiştim zaten. 
Mehmet’e anlatmayalım. Halama söyleyebilir.

-O zaman haftaya kaçıp köyümüze gidiyoruz.

-Arabayla üç saatlik yolu yürüyerek nasıl 
gideceğiz.
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-Bakarız bir çaresine.

O günden sonra hep farklı farklı kaçış planları 
düzenlemeye başladık. Sonra bu planlarımızı 
Fatma’ya da anlattık. Ahmet’le Halime’nin hiçbir 
şeyden haberi olmayacaktı. Eğer onlara söylersek 
olup olmadık yerde bağırabilir, Mehmet’e 
söyleyebilirlerdi. Birden halam geldi.

-Yarın arkadaşlarım buraya gelecek.  Sakın 
ayak altında dolaşmayın. Ayşe dışındakiler bir 
odaya toplansın yarın sizi oraya kilitleyeceğim. 
Ayşe sen de arkadaşlarıma hizmet edeceksin. 
Kardeşlerinden birinin sesi aşağıdan duyulursa 
hepinizi döverim ona göre.

Bu bizim için çok güzel bir fırsattı. Ama bizi 
odaya kilitlerse nasıl kaçacaktık? Yarına kadar 
hazırlanamazdık. Ablamla konuştum ama o da 
yarın olmazsa hiçbir zaman kaçamayacağımızı 
söylüyor eşyalarını toparlıyordu.

-İyi de kilitli odadan nasıl kaçacağız?

-Haklısın. 

Arkamızda bizi dinleyen Fatma’yı gördük. Elinde 
odanın anahtarı vardı. 

-Salonda bir anahtar kutusu var. Orada evdeki 
tüm anahtarlar var. Ahmet’le oyun oynarken o 
kutuyu bana getirmişti. Ben de lazım olur diye 
saklamıştım.

-Çok iyi yapmışsın.

-Halam yarın bizi buraya kilitlediğinde yarım 
saatte hazırlanırız sonra alt katın deposuna 
saklanırız. Bu evde halamın bakacağı en son yer 
orasıdır. Halam arkadaşlarıyla yemek yerken Ayşe 
bize işaret verecek ve biz de kaçacağız. Halam ilk 
Şükran ablamı yollayacaksa ben, Şükran ablam ve 
Ahmet gidebiliriz. Ayşe ablam da başka bir plan 

yapıp Halime’yle kaçabilir. Ablam ve Ahmet’le 
yukarıda gördüğümüz terk edilmiş dağ evine 
gideriz. Orada eski de olsa mobilyalar vardı. 
-Çok haklısın Fatma. Hem seneye Ahmet 
birinci sınıfa başlayacak. Annemize sözümüz 
var. Biz okuyamasak da onu okutacağız.

-Peki akşam olup da halam bana kardeşlerin 
nerede deyince ben ne diyeceğim?

-Halam odamıza gelip yoklamaz bizi. Ama eğer 
gelirse de bir bahane uydurursun.

-Yat artık Halime.

-Ahmet sen de yat. Gecenin köründe oyun 
oynama.

Konuşurken uyuya kalmışız. Sabah halam 
kalkar kalmaz ablamı alıp odamızı kilitledi. 
Aradan iki saat geçti. Fatma:

-Hadi abla çok bekledik. 

-Tamam ama Halime yalnız oturabilecek mi?

-Halime’ye bir şey olmaz.

Fatma’yla Ahmet odanın kilidini açtılar.

Planladığımız gibi Ahmet’le Fatma kaçtılar. 
Dağ evinde Fadime teyzeyle kocası onları 
bekliyordu. 

-Siz kimsiniz? Burası bizim eski evimiz. Kendi 
evinize gidin.

-Korkma Fatma benim Fadime. Hatırlamadın 
mı? Emine ninenin torunu.

-Hatırladım. Sizi kim gönderdi buraya? Neden 
buradasınız?

-Ablan Ayşe gönderdi. Başınıza gelenleri 
anlatınca çok üzüldüm.
-Gitsen iyi olur. Biz burada kalacağız. 

-Siz bizimle geliyorsunuz. Size bundan sonra 
ben bakacağım. 

Ablam hiç mutlu değildi. Sadece işleri 
yapıyor Halime’ye hep kızıyordu. Benimle 
de sık sık kavga ediyordu. Böylece bir yıl 
geçti. Fatma bize her ay mektup yollardı. 
Halama göstermeden onu alıp okurduk. 
Ahmet okula başlayıp her gün öğrendiklerini 
Fatma’ya anlatıyormuş. Halam kardeşlerim 
kaçtıktan sonra bizi daha fazla gözetim altında 
tutuyordu. Ama biz gene uygun bir fırsat 
bulduk ve kaçma planları yapmaya başladık. 
Ama bu sefer başarılı olamadık. Halime ile 
ben kaçtık ama ablamı halam yakaladı. Hiç 
durmadan koştuk ve Fadime teyzenin evine 
gittik. Fatma bizi karşıladı. Bir yılın ardından 
kardeşlerimize tekrar kavuşmuştuk ama 
ablam için hepimiz üzülüyorduk. Ve böylece 
yıllar geçti. Biz köyümüze döndük. Sakine 
teyze bizi evlat bellemişti. Fatma çok güzel 
genç bir kız olmuştu. 

Bir gün köye bir araba geldi. İçinden yirmi 
yaşlarında siyah saçlı bir kız çıktı. “Ben Ahmet, 
Halime, Fatma ve Şükran’ı arıyorum” dedi. 
Onun ablam olduğunu anlamıştım. Koşarak 
ona sarıldım. Göz yaşlarımız sel olmuş yerdeki 
kuru toprağı sularcasına akıyor, akıyordu.

Aydınlık yarınlarımızın güvencesi 
çocuklarımıza Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve ulusal iradenin ve egemenliğimizin 
simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 93. yılını kutlarım.  
   
Ankara, 31.03.2013
İ. İlker Tabak
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