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Doğan güneşin yüzünü ısıtmasıyla uyandı o sabah
Agâh. Çok yorgun hissediyordu kendini. Etrafında
olan biteni anlamlandırmaya çalışıyor, yeni
gelişmelere ayak uydurmak için gayret
gösteriyordu günlerdir. Önce okulundan, sonra
evinden olmak hiç beklemediği bir durumdu. İki
yıl önce okulu kapatıldığı için yeni bir okula kayıt
yaptırmışlardı fakat yeni okuluna ve yeni sınıf
arkadaşlarına alışmak onun için pek zor olmuştu.
Zorlanmasına rağmen pes etmedi, uyumlu
davrandı ve kısa süre içinde birkaç arkadaş
edinmişti bile. Tam alıştım derken işler yolunda
giderken, doğduğu büyüdüğü mahalleden
taşınmaları gerektiğini öğrendi. Bu durum canını
bir hayli sıkmışa benziyordu. İçinden bir şey
yapmak gelmiyor, en sevdiği şeylerden lezzet
alamıyordu. Eski zamanlarda canı sıkkınsa yakın
arkadaşına telefon eder buluşur kafa dağıtırdı.
Şimdi  ne  öyle  bir  imkanı  vardı ne de imkanı olsa
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aksiyona geçecek hali. Uyumlu bir yapısı olmasına
rağmen düşüncelerinin sonunda kimi zaman
öfkeden içi kaynıyor, çatacak yer arıyordu.
Anlamsız öfke çıkışları oluyordu son zamanlarda,
kendi de bu duruma pek anlam veremiyor, nasıl
sakinleşeceğini kestiremiyordu. Öfkeli
tavırlarından sonra ne diyeceğini bilemez vaziyette
utanıp odasına kapanıyor, dikkatini dağıtacak
işlerle meşgul olmaya çalışıyordu. Bağırdığı ev
halkıyla göz göze gelip rahatsız hissetmemek için
kafasına kapşonunu çekiyor kendi evinde sessizce
işini görüp kimseyle karşılaşmadan bir an önce
odasına geçiyordu. Annesi Melek Hanım’ı pek
severdi, çocukluğundan beri ne zaman başı sıkışsa,
ruhu daralsa annesinin yanına gider huzur
bulurdu ama artık çocuk olmadığı için bunu
kendine yakıştıramıyor, annesinden de uzak
duruyordu.  Bir akşam hızlı adımlarla odasına
geçerken  Melek Hanım’ın salonda  bitkin bir halde 
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eşya toplamaya çalıştığını fark etti. Annesinin de
bu gelişmeden memnun olmadığı yüzünden
okunuyordu. Somurtkanlık yapıp canını daha da
sıkmak ya da bir hayalet gibi odasına geçip olanları
görmezden gelerek annesini o halde yalnız
bırakmak yerine kolileri hazırlayan annesine
yardımcı olmak için kolları sıvadı. Annesi de onun
gibi düşünmüş olacak ki hüznünü Agâh’a
yansıtmamak için ara ara göz göze geldiklerinde
yüzüne kırık bir gülümseme konduruyordu. Bir
süre hiç konuşmadan çalıştılar. Agâh hem
annesiyle birlikte bir şeyler yapabiliyor olmanın
rahatlığını yaşıyor, huzur buluyor, ferahlıyordu
hem de içini dökmek için fırsat kolluyor ama
nereden başlayacağını bilememenin verdiği
huzursuzlukla geriliyordu. ‘’Yorulduk biraz
dinlenelim, çay demlemiştim, ister misin sen de?’’
diye sordu Melek Hanım oğluna. Agâh’ın arayıp
bulamadığı   fırsat   ayağına    gelmişti.    ‘’Sen   çok 
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yoruldun annecim, ben getireyim’’ diyerek
mutfağa geçti, lafa nasıl başlayacağını düşünmek
için vakit kazanmış oldu böylece. Çayın yanına
annesinin sevdiği bisküvilerden de ekledi ve
balkona çıkıp karşılıklı oturdular.  Annesinin
hüzünlü çehresi dağıldı Agâh’ın jestini görünce.
Hayatta küçük şeylerden mutlu olmayı iyi bilen bir
aileye sahipti Agâh, bu da ayrı bir şükür sebebiydi.
Zorlu zamanlarda hayattaki güzellikleri
görebilmek gecenin karanlığında yolunu bulmak
gibi zor bir işti ama imkansız değildi. Melek Hanım
güzellikleri görmekte ustaydı, belki annesinin
genlerinden, belki öğretilerinden bu özellik Agâh’a
da geçmişti. Gel gör ki hayatının bu kısmında her
şey üst üste geliyor, sorunlar bir kar topu gibi
gitgide büyüyordu. Agâh işin içinden nasıl
çıkacağını kestiremiyor, bir yol gösterene ihtiyaç
duyuyordu. Hayat onun için yeni başlıyor sayılırdı,
henüz    15    yaşına    yeni    girmiş,     hayata    dair 
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tecrübeleri olsa dahi bu denli zor bir durumla
şimdiye kadar karşılaşmamıştı. Agâh bir yana
annesi bile böyle bir durumu ilk kez tecrübe ediyor
gibiydi. Emin olamadı Agah ve sordu: ‘’Annecim,
anlamıyorum…’’ göğsündeki tüm yükü atarcasına
derin bir iç çekti ve devam etmeye çalıştı. Aslında
konuşmaya böyle başlamayı planlamamıştı.
Önemli olan nasıl dediği değil bir şekilde yolunu
bulup dertleşmeye başlayabiliyor olmasıydı. Çok
takılmamaya çalışarak yine de bocalayarak
sözlerine devam etti. ‘’Her şey yolunda gidiyordu,
planlarım vardı, sınava iyi hazırlanıp Boğaziçi
Üniveresitesi’ne gitmeyi hedefliyordum, hem eve
de yakın, sizden ayrılmam da gerekmezdi…
Biliyorsun düzenimin bozulmasından hiç
hoşlanmıyorum.’’ Sahi kim hoşlanırdı ki düzeninin
bozulmasından? Bir es verdi o sırada Agâh,
derdinin ne kadarını paylamalıydı emin
olamıyordu.  Ne  çok  açılıp  tüm duygularını çarşaf 
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çarşaf ortaya sermek istiyordu ne de
anlaşılmayacak kadar sığ cümleler kurmak.
Üzgündü, hem de nasıl. Çaresiz hissediyordu.
‘Bunlar olmamalıydı’ diye düşündükçe kendine
acıyordu. Kendine acımasına ve çaresizliğine
kızıyor. Bir bunalıp bir öfkelenen haliyle sözlerine
devam etmeye çalıştı. ‘’Şimdi şu halime bak, önce
yıllardır hazırlanıp, uğraşıp didinip kazandığım
okulumdan oldum, şimdi de canım İstanbul’u
bırakıyoruz. Avcumun içi gibi bildiğim
İstanbul’dan ayrıldığıma mı yanayım, kaybettiğim
arkadaşlarıma, öğretmenlerime mi, ikinci kez
sıfırdan başlayacağıma mı yanayım…’’ Konuştukça
öfkelendiğini hissediyordu. Bir yandan üzgün,
kafası karışık bir vaziyetteydi, bir yandan öfkeli.
Bu durumlara sebep olanlara karşı öfkeliydi.
Kaybettiklerinden dolayı derin bir hüzün
hissediyordu ve geleceğe dair kafasında onlarca
soru   işareti    taşıyordu.  Belirsizlik   insanın   içini  
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kemiren berbat bir histi. Her şey açık net olsun
istiyordu. Annesi Melek Hanım sakin bir şekilde
dinledi Agâh’ı. Oğlu bu hislerini kendisine açtığı
için çok memnundu ve yüzüne sıcak bir
gülümseme yayıldı. ‘’İçinde olduğun durumu
biliyorum. Öfkeni, hüznünü, endişeni
görebiliyorum. Senin içini ısıtacak, seni
kaybettiklerine kavuşturacak ve huzura erdirecek
bir çözümüm olsun isterdim, fakat yok. Şu an
elimden gelen tek şey senin yanında olabilmek. Ne
ile dertleniyorsan derdinin ağırlığı altında
ezilmemen için seni rahatlatabilmek… Bunu
yapabilmem için bana fırsat verdiğin ve derdini
bana açtığın için annen olarak ne kadar memnun
olduğumu söylesem az. İçini dökmekle içindeki
duygu karmaşasından çıkmak için ilk adımı attın,
seni   tebrik ederim. Ben de seninle kendi
penceremden gördüklerimi paylaşayım…’’ Agâh
hem     derdini        paylaştığı       için        rahatlamış
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hissediyordu hem de çok fazla açılmış olmanın
endişesini taşıyarak sözlediklerini ölçüyor bir
yandan da annesinin anlattıklarına konsantre
olmaya çalışıyordu. Melek Hanım devam etti:
-Çok değil yaklaşık 20 yıl önceydi. Ben o zamanlar
daha 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuydum. Bir gece
yatağımda şiddetli bir sarsıntıyla uyandım, ‘’Anne
ne oluyor! Anne! Baba!’’ diye bağırarak kalktım ve
etrafıma tutunarak annem ve babamın yanına
ulaşmak için yürümeye çalıştım. Bir sağa
çarpıyordum bir sola. Vitrindeki tabak çanakların
şangırtıları dışardan gelen çığlık ve ağlama
seslerine karışıyordu. Evin duvarları çatlıyor,
kırılan parçalar yerlere dökülüyordu. Neye
uğradığımı şaşırmış ve dehşete düşmüş bir
haldeydim. Babam beni kucağına aldığı gibi aşağı
indirdi ve evimizin karşısındaki parkın boş alanına
götürüp orada beklememi, bir yere ayrılmamamı
tembihleyerek  tekrar  eve  koştu.  Donakalmıştım. 
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Akşam ezanından sonra gitmeme izin verilmeyen
parkın ortasında gecenin bi’ yarısı pijamalarımla
korkuyla uykudan uyanmış vaziyette ve
yapayalnız bir şekilde hareketsiz bekliyordum.
Gözlerimden başka hiç bir yerim kımıldamıyordu,
sanki taş kesilmiştim. Bir etrafımdaki koşuşturan
insanların endişeli hallerine bir şiddetle sallanan
zeminde parçalanıp çöken komşularımızın
evlerine bakarken yerinden çıkacak gibi çarpan
kalbimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Babam
nerde kalmıştı? İki gün önce ameliyat olan annemi
kucaklayıp getirmek için eve dönmüş olmalıydı.
Annem gelebilecek miydi? Evimiz çökerse nerede
kalacaktık? Kardeşim o gece ananemde kalmıştı,
onlar da iyi miydi? Dışarı çıkabilmişler miydi?
Kafamda dönen korkular vücudumda alarm
veriyor, ellerim titriyordu. Neyse uzatmayayım…
Babam bir kahraman gibi annemi getirdi ve
yanımdaki banka oturttu. Anneme sarılıp doyasıya
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ağladım. 
-Off, anne…
-O geceki dehşetin, üzüntünün, korkunun
üzerinde bir duygu yaşayabileceğimi
düşünmezdim. Bir gecede hayatımız değişmişti.
Bundan sonra ne yapabilirdik kimse bilmiyordu.
Arama kurtarma ekipleri, sosyal yardım
çalışanları, mahalleli hep birlikte birbirimize
yardım etmeye çalışıyorduk. Enkaz altında kalan
birileri varsa çıkması için herkes el uzatıyor, evi
sağlam olanlar içeriden erzak getirip dağıtıyor,
kimileri de çadır kuruyordu. Kardeşimin de iyi
olduğunu öğrenince rahatlamıştım fakat yine de o
gün hiç bitmeyecek, o sıkıntılar hiç düzelmeyecek
gibi gelmişti. Zamanla her şey düzeldi, yıkılan
evler onarıldı, sağlamlaştırıldı ve olası bir depreme
karşı dayanıklı hale getirildi. Evlerdeki eşyalar
deprem anında yıkılmasın diye duvarlara
montelenmeye       başlandı.       Depremde       evini 
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kaybedenler için yardım kuruluşları ev ve erzak
yardımında bulundu. İnsanlar kendilerinin ve
ailelerinin can güvenliği için almaları gereken tüm
önlemleri almaya başladı. Yıllar geçti, okulu yıkılan
çocuklar mezun oldu. Yıllar geçti, ailesini
kaybedenler yeni bir aile kurdu. Yıllar geçti,
depremde kaybedilenler hasretle ve sevgiyle anıldı.
Yıllar geçti ve hayat nice güzellikler getirdi.
Geçmeyeceğini sandığım, ondan daha dehşetli bir
şey yaşayamam diye düşündüğüm deprem günleri
mazide kaldı. Beni büyüttü, daha güçlü ve daha
tedbirli bir yetişkin haline getirdi. Kardeşin
geçenlerde televizyonu çekiyordu, üstüne düşecek
diye çok korkmuştun, hatırladın mı?
-Hatırlamaz olur muyum, sakinliğin beni çok
şaşırtmıştı.
-O an hiç endişelenmemiştim, depremi tecrübe
ettikten sonra büyük eşyaların düşmemesi için
önlem   aldığım   için  hiç  dehşete   kapılmamıştım, 

11



içim rahattı. Hayat ne getirirse getirsin, hangi acıyı
sunarsa sunsun, geçiyor. O zaman dilimini fırsata
çevirip, hayata tutunabileceğin yeni dallar
keşfediyor, hayatın sana gösterdiği yeni işaretleri
doğru okuyup yeni yollar bulabiliyorsan ne mutlu
sana. Hiç bir güçlük seni yıldırmak için değil, seni
daha da güçlendirmek için var. Bu sıkıntılı
zamanları yaşarken zorlandığın ve ne yapacağını
bilemediğin anlar elbette olacak. Bu seni
telaşlandırmasın, sabret oğlum hepsi geçecek.
Aman dikkat et, güçlükler senin üstünden
geçmeden sen onların üstesinden gelecek gücü
içinde hisset.
Sözlerini mütebessim bir ifadeyle tamamladı
Melek Hanım. 
Annesinin hikayelerine bayılırdı Agâh, şimdiye
kadar bunu ondan hiç dinlememişti. Bu hislerini
annesiyle paylaşmasa hiç dinleyemeyecekti belki
de…    ‘’Annecim,    rahatlattın    beni,   en    azından 
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geleceğe dair çok da karamsar olmamam
gerektiğini hatırlattın. Hatta geleceğe umutla
bakmam lazım sanırım... Baksana sen o
yaşadıklarından çıkardığın derslerle geçen gün
kardeşimin hayatını kurtardın belki de. Benim de
bu yaşadıklarım gelecekte bir çok güzelliğe vesile
olacak, kim bilir. Biraz bunları düşünsem iyi
olacak yoksa işin içinden çıkılır gibi değil...’’
diyebildi gökyüzüne dalgın ve düşünceli bakarken.
‘’Doğru söze ne denir...Yatalım mı artık, sabah
erken kalkacağız, daha çok işimiz var’’ diye ekledi
Melek Hanım. Gecenin derin sessizliğinde yarına
dair ne umutlar taşıyordu gökyüzü, güneş
oradaydı, sadece görünmüyordu şimdilik. ‘’Yarın
ola hayrola!’’ diyerek içeri geçtiler.
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