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Ay şe

Yer yü zün de, adı Ay şe olan ne çok kim se var dır kim  
bi lir. Kim se bi le mez.

Ben bir ta ne si ni ta nı yo rum. Bu, beş ya şı nı bi ti-
rip al tı sı na ba san kü çü cük bir kız.

O, be nim bir par çam. Çün kü, be nim bu öy kü-
le rim le gel di yer yü zü ne.

Önü müz de ki yıl, oku la baş la ya cak. Ama bu 
yıl, an ne siy le ba ba sı işe gi din ce gün bo yu ev de yal-
nız ka la cak. Kü çü cük kız mı yal nız ka la cak? Evet. 
Öy le ol ma sı ge re ki yor. Baş ka ça re yok. Öy kü le ri 
oku yan lar bu nun ne de ni ni an la ya cak lar. Bir de 
şu nu an la ya cak lar. Bu Ay şe, çok akıl lı bir kü çük 
kız. Na sıl bir ço cuk mu? Şöy le: Ufak te fek. Be yaz 
de ğil. Kum ral de sen, o da de ğil. Ka ra kız hiç de ğil. 
Onu ta nım la mak zor. Balren gi göz le ri var. Ba zen 
ela, ba zen kah ve ren gi sa lı nı yor. Giy di ği giy si nin 
ren gi ne gö re de ği şi yor göz le ri nin ren gi de. İn sa nın 
yü zü ne, öy le de rin de rin, öy le dik kat le ba kı yor ki, 
kü çük bir kız mı, yok sa, er miş ye tiş miş, gör müş ge-
çir miş bir yetişkin mi şa şı rı yor in san.

Ya kın la rıy la, sev dik le riy le be ra ber ken ne şe li, 
ko nuş kan. Dur ma dan so ru lar so ru yor, at lı yor, zıp-
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lı yor, ko şu yor. Oy sa, ta nı ma dık la rı nın ya da ye ni 
gör dük le ri nin ya nın da, sus kun, ka pa lı, utan gaç 
bir ço cuk olu yor. Bir de çok he ye can lı. An la tı la-
maz. Yü re ce ği ni pır pır et ti ren, ya nak la rı nı sol du-
ran bir he ye can.

Uzun, açık kah ve ren gi saç la rı var. Yu mu şa cık, 
ipek si saç lar. An ne si on la rı te pe sin den bağ lı yor. 
Ama o, ço ğu za man “acı dı” de yip çö zü yor. Da ğı-
nık saç la gez mek ho şu na gi di yor her hal de. Bi lin-
mez ki. An ne si ona, bu yüz den, “sa çak lı” di yor. 
Ol sun. Gü lü ve ri yor Ay şe. Son ra saç la rı nı kü çük bir 
baş ha re ke tiy le, om zu nun üze rin den ar ka ya doğ ru 
ha fif çe sa vu ru yor. An ne gü lü yor. “Has bam” di yor 
ona.

Kim bu Ay şe?
Bil mem ki!
Aca ba ben mi yim?
Ama ol maz ki. Ben ya za rım. Ko ca man bi ri yim.
Pe ki be nim ço cu ğum mu?
De ğil. Be nim ço cuk la rım da bü yük.
Pe ki kim bu Ay şe o za man? Kim bu kü çük kız?
Tam bi le mi yo rum. Ama onu çok se vi yo rum. 

Üs tü ne tit ri yo rum. Bu öy kü le ri ya zar ken yü re ğim 
sev giy le ka ba rı yor. Se vi ni yo rum. Çok eğ le ni yo rum 
ken di ken di me.

Ona bir ev ku ru yo rum.
Ön ce, iki ya nı ağaç lı, göl ge li, se rin bir so kak 
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se çi yo rum. Öy le gü zel bir so kak ki! Ses siz, din gin. 
Esin ti, per de le ri ha fif ha fif uçu ru yor. Kuş lar ge lip ge-
çi yor. Yo lu bu so ka ğa dü şen le rin, iç le ri erinç le do lu-
yor. “Ne gü zel bir so kak bu ra sı” di yor lar.

Ay şe, an ne si ba ba sı, bu so kak ta, çok yük sek 
ol ma yan bir apart ma nın üçün cü ka tın da, kü çük 
bir da i re de otu ru yor lar. Ye ni ta şın dı lar. Apart man-
la rın ço ğu nun önün de bah çe si var. Bir de, he men 
hep si bal kon lu. Ön de de, ar ka da da. Hat ta, ba zı-
la rı nın yan ta ra fın da, mut fak bal ko nu bi le var. 
Üs te lik hep si çi çek ler için de. Bah çe ler de öy le. Pe-
tun ya lar, sar dun ya lar, or tan ca lar, mar ge ri ta lar, 
ka sım pa tı la rı, sar ma şık lar, pa pat ya lar... Par mak-
lık lar dan ta şan, du var la ra tır ma nan bu çi çek ler, 
so ka ğı renk len di ri yor.

Ya şa sın! Bu kü çük kı za ne gü zel bir so kak bul-
dum. Son ra evi de ya za ca ğım. En sev di ğim bi çim-
de, içi sev gi do lu, sı ca cık bir ev dö şe ye ce ğim on la-
ra. Ay şe, an ne si ve ba ba sı için. Ev iç le ri ne gü zel dir. 
Oda lar, so fa lar, pen ce re ler, do lap lar, kol tuk lar, 
per de ler, ha lı lar...

Bu Ay şe, çok akıl lı bir ço cuk sa hi den. Ba yı lı-
yo rum ona. Onun la düş sel bir ko nuş ma ya pa rak, 
an ne si ni ba ba sı nı, onun gör dü ğü gi bi ya za bi li rim. 
Ko lay olur bu. Ör ne ğin, şöy le so ra rım ona:

“Ay şe cim, an nen ev de mi?”
“An nem ban ka sı na git ti.”
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“Se nin an nen ban ka cı mı?”
“Evet. Ha ni o ko ca man ban ka var ya, iş te ora sı 

an ne min ban ka sı.”
“Ne za man ge le cek aca ba, bi li yor mu sun?”
“Ak şamüze ri ge le cek.”
“İş ten çı kın ca, he men ge lir mi der sin?”
“Ha yır. He men ge le mez. Çün kü çar şı ya gi de-

cek. Çok şey ler ala cak.”
“E, ben dün gör düm an ne ni. Elin de ko ca man 

tor ba lar var dı. Hep si nin içi tı ka ba sa do luy du. Bu-
gün git mez ar tık çar şı ya.”

“Gi de cek. Çün kü, ya rın ak şam bi ze bir çok ko-
nuk ge le cek. Ba ba mın ar ka daş la rı ge le cek, an ne-
min ar ka daş la rı ge le cek, Bu rak lar ge le cek. An nem 
bir çok ye mek ya pa cak.”

“Se nin an nen ye mek yap ma yı bi li yor mu?”
“Aaa!”
“Ne ye gü lü yor sun? N’ol du?”
“An ne ler hiç ye mek yap ma sı nı bil mez olur 

mu?”
“Pe ki, sen yar dım edi yor mu sun an ne ne?”
“Ta bii edi yo rum. May da noz ayık lı yo rum. Tep si 

fa lan ve ri yo rum. Biz an nem le iki miz hep iş ya pı-
yo ruz za ten.”

“Sa hi mi? Ne gü zel! Ne iş ler ya pı yor su nuz ba-
ka lım?”

“Bal kon dan ça ma şır la rı top lu yo ruz. Son ra on-
la rı kok lu yo ruz.”
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“Aa, o da ne de mek?”
“İş te öy le. Biz kok lu yo ruz.”
“Pe ki ne di ye kok lu yor su nuz? Ça ma şır kok la nır 

mı?”
“Ta bii kok la nır. Çün kü çok gü zel ko ku yor. An-

nem öy le söy lü yor.”
“Ha di ca nım! Ney se. Baş ka?
“Son ra, an nem ba na hep ki tap oku yor.”
“O sa yıl maz. Ki tap oku mak iş mi?”
“Evet. Ba bam öy le di yor.”
“Ne di yor?”
“Sen an ne sin, bu se nin işin di yor.”
“Eh, ma demki ba ban öy le di yor, ha di öy le ol-

sun ba ka lım.”
“Be nim an ne min çok ki ta bı var. Ba ba mın da 

var. Si zin de var mı?”
“Ol maz olur mu? Ben ya za rım. Dur ma dan ki-

tap oku yo rum.”
“Be nim an nem le ba bam da hep ki tap oku yor-

lar. Pe ki ba ka lım, on lar da mı ya zar?”
“Yok. Her ki tap oku yan ya zar de ğil dir ki.”
“Ne den?”
“Öy le. Söy le ba ka lım şim di, se nin an nen gü zel 

mi?”
“Ta bii gü zel. Saç la rı nı omuz la rı na dö kün ce en 

gü zel. Ama, be nim an nem saç la rı nı hep ar ka dan 
bağ lı yor.”
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“De mek ki se nin an nen süs lü bir ha nım de ğil.”
“Ha yır. Hiç de bi le. Be nim an ne min çok gü zel 

giy si le ri var. Ye ni kot pan to lo nu bi le var.”
“Pe ki söy le ba ka lım, se nin an nen mi ni etek gi-

yi yor mu?”
“Ta bii gi yi yor. Biz an nem le iki miz di kiş di ki yo-

ruz.”
“Ha di ca nım. İnan mam.”
“Ne den? Ben doğ ru söy lü yo rum. Ben hiç ya lan 

söy le mem.”
“Ne iyi. Ben de ya lan söy le yen le ri hiç sev mem.”
“Ama ba bam söy lü yor.”
“Aman ya rab bi! Sa hi mi?”
“Evet. Ak şam ye me ğe ge le ce ğim di yor, gel mi-

yor. An nem de o za man çok kı zı yor.”
“Ney se biz mi ni ete ğe dö ne lim. An ne nin mi ni 

etek le ri gü zel mi? Ge ne ne den gü lü yor sun?”
“An ne min mi ni etek le ri ni söy le ye yim mi si ze?”
“Söy le ba ka lım.”
“An nem es ki etek le ri ni, ama uzun etek le ri ni 

fırt di ye ke si yor, son ra ma ki ne de di ki yor, mi ni etek 
olu yor.”

“Aa! Ne akıl.”
“Biz an nem le iki miz, süs le nip püs le nip gez me-

ye gi di yo ruz.”
“Öy le mi! Ne gü zel. De mek ki an nen se ni çok 

se vi yor.”

12



“Ta bii se vi yor. Ba zen an nem ba na da ruj sü rü-
yor.”

“A, ha yır. İnan mı yo rum.”
“Sü rü yor ama, son ra krem li pa muk la si li yor. 

Biz çok gü lü yo ruz. An nem ba na apu kur ya mas ka-
ra sı na dön dün di yor.”

“Ay o da ne de mek, hiç işit me dim.”
“An nem öy le di yor. Ar ka apart man da bir tey ze 

var. O çok ko ca man kü pe ler ta kı yor, yü zü ne bo ya-
lar sü rü yor. Bir de böy le, çok yük sek cam baz gi bi 
ayak ka bı gi yi yor. An nem ona da öy le di yor.”

“Se nin an nen de çok akıl lı. Bak ne ler bi li yor.”
“Ba bam da akıl lı.”
“Sa hi mi? Ne re den bi li yor sun?”
“Çün kü be nim ba bam, hep ma ki ne de ya zı ya-

zı yor. Son ra, te le fon da adam la ra ba ğı rı yor.”
“A, ya zık. Ne den ba ğı rı yor?”
“Amaa on lar da yan lış ya pı yor lar. Dik kat et-

mi yor lar. Son ra ev ler yı kı lır, yaa! Ba bam bir ba ğı-
rı yor, on la rın ödü pat lı yor.”

“Pe ki, ba ban da an nen gi bi gü zel mi?”
“Bi li yor mu su nuz, ba ba mın göz le ri nin ren gi 

be nim kin den. İki mi zin bir ör nek. Ama ba bam bi-
raz şiş ko.”

“Ne den gü lü yor sun?”
“An nem ba ba ma hep şiş ko di yor.”
“Şiş ko mu?”
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“De ğil ama bi ra yı çok içer se, şiş ko ola cak. Böy-
le gö be ği ola cak o za man.”

“Ben se nin ba ba nı ta nı yo rum.”
“Ya! Kim pe ki?”
“Ha san Tü tün cü. Sa kal lı. Bı yık la rı kap ka ra.”
“Ha yı ı ı ı ır. De ğil. Bi le me di niz.”
“Pe ki ne renk?”
“Ba ba mın sa kal la rı da, bı yı ğı da be nim sa çı-

mın ren gin de.”
“Ne renk se nin sa çın?”
“Şey, şey ren gi, ay, açık kah ve ren gi.”
“Pe ki ta mam. Ka bul edi yo rum. Ama ge ne de 

ta nı yo rum ba ba nı. Gör düm iki ni zi. Bo yu se nin bo-
yun ka dar. Öy le de ğil mi?”

“Aa aa! Hiç olur mu?”
“Ne den gü lü yor sun? Ol maz mı?”
“Ta bii ol maz. Çok ko mik. Be nim ba ba mın bo-

yu an nem den uzun.”
“O za man, an ne nin bo yu se nin ka dar.”
“Şa ka de ğil mi? An ne le rin bo yu ço cuk la rın ki 

ka dar ol maz ki. On lar bü yük.”
Ay şe’nin an ne si çok se vim li. Yü zü hep gü ler. 

Hep gü lüm se ye rek, hiç kız ma dan ko nu şur. Öy le 
çok işi var ki, yor gun luk tan yü zü so lu yor. Ge ne de, 
gü lü ve rir. Ban ka da çok iş ya pı yor, ev de çok iş ya pı-
yor... Ama ne olur sa ol sun, Ay şe’ye va kit ayı rı yor. 
Onun la oy nu yor. Onu ku ca ğı na alı yor, bal ko na 
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çı kıp ak şam gü ne şi ne kar şı otu ru yor lar. Ay şe an-
ne si nin ku ca ğı na iyi ce yer le şi yor. An ne, baş lı yor 
an lat ma ya: So ka ğı an la tı yor. So kak tan ge çen le ri, 
kar şı apart man la rı, bal kon la rı, çi çek le ri, per de le-
ri... Ba zen öy le ko mik şey ler söy lü yor ki, iki si bir-
den hah hah hah gü lü yor lar. An ne Ay şe’nin saç la-
rı nı öpü yor. İki si be ra ber çok eğ le ni yor .

Kar şı apart man la rı, ora da ya şa yan la rı da an-
la tır an ne. On lar hak kın da dü şün dük le ri ni... Ay şe 
gö zü nü kırp ma dan din ler. Ara so kak la rı an la tır. 
İki apart man ara sın dan gö rü nen, ar ka da ki bü yük 
cad de yi, so kak ke di le ri ni, on la rın se rü ven le ri ni, 
alış ve ri şe çı kan ka pı cı la rı, yol dan ge çen sa tı cı la rı, 
bir den ha va la nan kuş la rı, gök yü zü nü, bu lut lar-
dan fal bak ma yı, Ay şe’ye ör me yi dü şün dü ğü sa rı 
ka za ğı, ak şa ma pi şi re ce ği kıy ma lı ma kar na yı, ak-
lı na ne ge lir se her şe yi an la tır.

An ne an lat tık ça, Ay şe an lar ki, ev de yal nız kal-
mak, sa nıl dı ğı ka dar zor bir şey de ğil.

An ne bir de, sık sık şu nu söy ler: “En önem li-
si, in sa nın bek le di ği bir şey ol ma sı dır.” Çok doğ-
ru. Ör ne ğin Ay şe ev de yal nız ka la cak ama ak şa ma 
ge le cek olan an ney le ba ba yı bek le ye cek. Gün or-
ta sın da, uy ku ya yat ma dan ön ce ya da öğ le uy ku-
sun dan kal kar kalk maz an ne te le fon ede cek. Ak-
şamüze ri de ba ba.

Doğ ru su Ay şe pek gü zel ida re edi yor ev de yal-
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nız ya şa ma yı. Ba zen te le fon çok ça lı yor. O za man 
gün da ha ça buk ge çi yor. Zil ça lı yor, aa! An ne gel-
miş bi le.

Bir şey da ha var. Ev de tek ba şı nay ken in san, 
oda la ra gi rip çık mak, evin ses le ri ni, ses siz li ği ni 
din le mek, evi ya şa mak çok de ği şik, çok hoş bir 
duy gu dur. Ay şe bu nu iyi öğ ren di.

Di ye lim bu ev, ko ca man bir kent tir. Kent te 
ne ler var? Yol lar, park lar, don dur ma cı lar, bü yük 
ma ğa za lar, apart man lar fa lan. Pe ki, ev de ne var? 
Oda lar, ara lık lar, ma sa lar, ka pı lar, san dal ye ler... 
Evi bir kent gi bi dü şün me yi be ce re bi lir se in san, 
oho o oo, evin için den tren bi le ge çer. Bi ner sin tre ne, 
dü ü üt! Gi der sin. Ola maz mı? Bal gi bi olur. Haf ta-
da bir gün iş yap ma ya ge len Gü li zar Ab la da bi-
li yor bu oyu nu. Te miz lik ya par ken, san dal ye le ri 
peş  pe şe di zip tren ya pı yor. Ay şe, Mü ge’yi alıp ku-
ca ğı na, ku ru lu yor tre ne. Son ra, Gü li zar Ab la, Ay-
şe, Mü ge, üçü bir den ba ğı rı yor lar: Dü ü üt! Çuf çuf 
çu uf! Öy le eğ le ni yor lar ki. Hep gü lü yor lar. Gü li zar 
Ab la, gün bo yu, dur ma dan gül dü rü yor Ay şe’yi. 
Yal nız bir ku su ru var. Ay şe’ye çok ye mek ye di ri yor. 
Ma sal lar an la tı yor, ko mik lik ler ya pı yor, Ay şe’yi 
kan dı rıp lok ma yı ağ zı na tı kı ve ri yor. Ama ol sun! 
Ay şe Gü li zar Ab la sı nı çok se vi yor.

Böy le ce, Ay şe bu yı lı ev de yal nız ge çi re cek. Çün-
kü an ney le ba ba nın, anaoku lu na pa ra la rı yet mi-
yor. Öy le bir pa ha lı ki!
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An ne, Ay şe’ye du ru mu iyi ce an lat tı. Ay şe, an-
ne si nin yü zü ne ba ka ba ka, dik kat le din le di. Din le-
di din le di, son ra, “Pe ki” de di. “Ben bü yü ğüm. Ka-
la bil li rim.” El le ri ni bi le çırp tı.

Akıl lı bir ço cuk o. Bu nu ba şa ra bi lir.
Ev de yal nız ya şar ken, ba zı sa kın ca lı du rum lar 

da ol maz de ğil ha ni. Ör ne ğin, se di rin üze rin de, üs-
tü açık uyu ya kal mak gi bi. Eh, o ka dar ku sur ka dı 
kı zın da da olur. Yaa! De mek bir za man lar, ku sur-
suz bir ka dı kı zı var mış. An ne si bir gün bu ma sa lı 
an lat ma lı Ay şe’ye.

Böy le bir ku sur iş le nin ce, iki ak sı rık, üç tık sı rık, 
he men gel sin bir be be as pi ri ni, bir bar dak pa şa ça-
yı, iş ler yo lu na gi rer. Ay şe, pa şa ça yı nı çok se ver 
za ten.

Ba zen de, ge lir gi der fıs tık yer se in san, çi ko la-
ta la rı atış tı rır sa, ye mek ye mez se ne olur? Olan lar 
olur iş te. An ne onun ye me ği ni ha zır la yıp bı rak mı-
yor mu? Bı ra kı yor. En sev di ği ye mek le ri ya pı yor 
ona. Eh, ye mez de has ta olur sa, doğ ru su key fi bi lir. 
Ne der an ne: “Ap tal ol ma yan her in san, ba şı nın 
ça re si ne bak ma lı dır.”

İş te bu öy kü ler, adı Ay şe olan, bu mi ni cik, sev-
gi li ço cu ğun, ba şı nın ça re si ne na sıl bak tı ğı nın, 
okul ön ce si, bir yıl da, ev de yal nız ya şa ma yı na sıl 
ba şar dı ğı nın öy kü le ri.
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