
Tilki, Baykuş,
Bakire

Yaprak Öz



Bana kitapları sevdiren anneme,
Avladığı tilki ve baykuşların öykülerini anlatan babama,

Hayal gücüme inanan ve hep yanımda olan Gürgen’e, 
sevgi ve teşekkürlerimle...



Yıldızınız Diyor ki...

Bir zamanlar, simsiyah saçları omuzlarından aşağı dökü-
len, yeşil gözleriyle kendisine bakanları büyüleyen, gülleri, 
kitapları, rüzgâr çanlarını çok seven bir kız varmış. Tilkiler 
ve baykuşlarla dolu bir evde, insanları imrendirecek kadar 
güzel giysiler içinde, masallardaki gibi bir hayat yaşarmış. 
Onu uzaktan tanıyanların gözünde, çok şanslı biriymiş. 
Oysa bu kızı yakından tanısalar, hiç de şanslı olmadığını, 
hatta dünyanın en mutsuz insanı seçilebileceğini hemen 
anlarlarmış. Ancak bu kızı gerçekten tanıyan hiç kimse 
yokmuş. Hiç kimse... Kız, sonsuz güzellikteki bir gül bah-
çesinde, yağmur sonrası yaprakları ışıldayan güller gibiy-
miş ama yapraklarında biriken yağmur damlaları değil, 
gözyaşlarıymış. Peri masallarındaki kahramanlara benze-
yen bu kız, güzelliğini, iyiliğini, masumiyetini her gün 
biraz daha kaybederek solup sararmış, kış vakti buz tutan 
güllere dönmüş ve hatıralarda öyle kalmış...

Bugün, hatıralar günüm. Bir süredir haftada bir günü “hatı-
ralar günü” ilan ediyorum. Ada üniversiteye başladığından 
beri, evde boş zamanım daha fazla. Kızım artık büyüdü 
ve dışarıda daha çok zaman geçiriyor, sık sık arkadaşla-

rıyla eğlenmeye gidiyor. Ben de onsuz saatlerde kendime 
dönüyorum. Eskisinden daha çok kitap okuyor, yemekle-

re, sinemaya, konserlere gidiyorum. Bir de bu “hatıralar 
günü” fikrini buldum; o zamandan beri geçmişe dönmek, 
saklı kalmış anları ve hissettirdiği duyguları hatırlamaya 
çalışmak bende saplantı hâlini aldı. Böylece, hem hafızamı 
diri tutuyor hem de o zamanlar anlayamadığım bazı şeyleri 
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şimdi anlayabiliyorum. Yaşla, olgunlukla ilgisi olsa gerek. 
Kırklı yaşlarım olaylı, heyecanlı başlamıştı ama son bir-
kaç yılda hayatım düzene girdi. Artık sükûnet istiyorum. 
Durup düşünmek, hatırlamak ve yine düşünmek istiyorum.

Bugün, yani bu defteri tutmaya başladığım bu sonbahar 
sabahında, Ada’nın on beş yaşındayken tuttuğu günlüğe 
bakıyordum. Altı yıldır elime almaktan kaçındığım, bana o 
zamanları hatırlatmasına hazır olmadığım günlüğü okuma-

ya sonunda hazır hissettim kendimi. Ve artık, kızımla 
hayatımızı derinden etkileyen o korkunç dönemle barışma 
zamanının geldiğini anladım. Ada’nın lise yıllarına ait 
hatıra eşyalarını sakladığım kutuyu dolaptan çıkarıp salon-

daki halının üzerine yaydım ve elimin ilk gittiği eşya, lise 
birinci sınıfta kızımın hem çizimler yaptığı hem de günlük 
olarak kullandığı moleskine defter oldu. Kapağının iç kıs-

mına, “Ada ve Begüm’ün yeni hayatı” yazılmış defter. 
Yarısı boş sayfalarla dolu; yılın geri kalanında Ada’nın hiç-

bir şey çizmeye cesaret edemediği defter. Yarım bırakılma-

dan önceki son sayfaya, en yakın arkadaşı Beril’in, düzgün 
elyazısıyla yukarıdaki satırları geçirdiği defter... Beril’in 
masalıyla sona eren defter...

Ada, günlük tutan insanlardan olmadı hiçbir zaman. 
Daha doğrusu, yazarak günlük tutan biri değildi. Ergenlik 
yıllarında geliştirdiği, resim yaparak günlük olayları anlat-
ma huyu hâlâ devam ediyor. Bazen bir tek şekil, birkaç 
desen, bazense tam sayfa çizilmiş bir resim ve yanına alı-
nan notlar, o gün yaşadıklarını, hissettiklerini anlatmaya 
yeterli oluyor. Şimdi, lise birinci sınıfta çizimler yaptığı, 
hoşuna giden fotoğrafları, sinema biletlerini, kuruttuğu 
çiçek ve yaprakları yapıştırdığı, bana ve arkadaşlarına hatı-
ralar yazdırdığı günlüğe bütün sabah boyunca baktıktan 
ve o yıl yaşadıklarımızı en ince ayrıntısına kadar hatırla-

yıp kötü anılarla barışmaya hazır olduğumu fark ettikten 
sonra, ben de başımızdan geçenleri yazmaya karar verdim. 
Bugün ben de bir defteri doldurmaya başlıyorum.
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O zamanlar epey gürültü koparan tüm o korkunç olay-

lardan mümkün olduğunca uzaklaşmak istemiştim ama 
şimdi yaklaşmak, her şeyi anlatmak, saklamak ve bazen tek-

rar okuyarak, Ada’nın okumasını sağlayarak insanların ne 
kadar kötü olabileceğini, hayatın ne kadar acımasızlaşabile-

ceği gerçeğini kızımın aklından çıkarmamasını istiyorum. 
Böylece on beş yaşındayken yaşadıklarının silikleşmesine 
asla izin vermeyeceğim. Bazı insanları tanıdığımızı zannet-
sek de büyük yanılgılara kapılabileceğimizi, kendisini hep 
koruması gerektiğini aklından hiç çıkarmamış olacak.

Kızım liseye başladığında, ergenliğinin en hareketli ve 
hassas döneminde onun yakınında olma isteğiyle, okul 
kütüphanesinde yarım gün gönüllü çalışmaya karar ver-
dim. Kütüphane, semt sakinlerinin ve mezunların yıllar 
boyunca bağışladığı kitaplarla zenginleşmiş, kitap kurtları-
nın her türden eseri bulabileceği bir yere dönüşmüştü, 
ancak sahipsiz ve bakımsızdı. Derslerin, sınavların yoğun-

luğundan, kütüphaneden sorumlu öğretmenler burasıyla 
fazla ilgilenememiş, kitap almaya gelen öğrenciler ortalığı 
dağıtmış, tüm bunların sonucunda her köşeye bir düzen-

sizlik hâkim olmuştu.
Lise hayatında kızımın yakınında olma isteğim bas-

kın çıkınca, ilk olarak Okul Aile Birliği’ne başvurmuştum 
ancak Aile Birliği toplantısının çoktan yapıldığını ve iki 
annenin seçildiğini öğrenmiştim. Üzülmüştüm ama bu 
haberin arkasından hemen sevindirici bir gelişme oldu: 
Kütüphaneyle ilgilenmemi, orayı düzene sokmamı ve 
öğlene dek okulda kalarak, kitap almaya yahut boş dersle-

rinde çalışmaya gelen öğrencilerle ilgilenmemi teklif edi-
yorlardı. Hemen kabul ettim. Bundan daha iyi bir teklif 
olamazdı. Okul Aile Birliği’ndeki sıkıcı evrak işleri yerine 
kütüphanede yalnız olmak ve kitaplara dokunmak, onlarla 
ilgilenmek, bu arada uzaktan Ada’yı takip etmek harika 
olacaktı. Düzeni seven bir yapım olduğundan, kütüphane-
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nin dağınıklığını toparlamak benim için zevkti. Öte yan-

dan, öğlen okuldan çıkıp boşandıktan sonra taşındığım 
yeni evimdeki kocaman çalışma masamda işlerime devam 
edebilecektim. Bundan daha iyi bir yeni yaşam planı ola-

mazdı. Heyecanlı ve mutluydum.
Kütüphanede çalışmaya başladığım haftaysa gerçekten 

heyecanla doluydu. Okulun açıldığı gün, kutular dolusu 
kitap bir semt sakini tarafından okula bağışlanmıştı ve 
kütüphane girişi karton kutularla doluydu. İlk işim, bun-

ları boşaltıp hangi kitapların okula uygun olup olmadı-
ğını belirleyerek, kalacak kitapları etiketlemekti. Kutular 
sürprizlerle doluydu, çünkü çoğu ellili, altmışlı yıllardan 
kalma yayınlardı. Benim gibi bir eski eşya meraklısı için 
hazine değerindeki bu yığınla ilgilenirken zevkten dört 
köşe olmuştum. Okul idaresi, okula uygun bulmadığım 
kitapları, geri dönüşüme göndermek yerine alabileceğimi 
söylediğindeyse sevinçten âdeta havaya uçmuştum.

O hafta eve, üzerinde “Begüm Eralp” yazılı pek çok kar-
ton kutu taşıdım. Çöpe gitmemesi için özenle ayırıp etiket-
lediğim bu kutulardan çıkanlar sayesinde, eski kitap kolek-

siyonuma pek çok kitap ekledim. En sevdiklerim, ciltli, 
dışı renkli ofset kapaklı ve kapak üzerinde ellili, altmışlı 
yıllara özgü romantik kadın-erkek çizimleri olan, Şahe-

ser, Akba, Altın Kitaplar, İnkılâp gibi yayınevlerinin bas-

tığı kalın kitaplardı. Bunların hepsi zaman geçirmelik aşk 
romanları değildi. Bazıları Tolstoy, Brontë Kardeşler, Char-
les Dickens, Françoise Sagan yahut Joyce Carol Oates gibi 
yazarların romanları da olsa, kapaktaki romantik çizimle-

rin tarzı değişmezdi. Ben de bu çizimlere ve kitapların eski 
dildeki o ağdalı çevirilerine bayılıyordum.

Kütüphanedeki ilk haftam, kutuları boşaltıp raflara diz-

mekle geçerken başka bir sürprizle daha karşılaştım. Bir 
kutudan 1965 yılına ait Hayat dergilerinin ciltlenmiş bas-

kısı çıkmıştı. O yıllarda çok gözde olan Hayat dergilerinin 1 
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Ocak 1965 ile 22 Nisan 1965 tarihleri arasında yayımlanan 
sayılarının toplandığı bu cilde çocukların ilgi göstermeyece-

ğini belirten okul idaresi, diğer “romantik” kitaplarla birlik-

te bunu da alabileceğimi söyleyince, eve gider gitmez hepsi-
ni güzelce silmiş, yeni evimde bir duvarı tamamen kaplayan 
kitaplığa onları yerleştirdikten sonra, Hayat cildi, birkaç fin-

can kahve ve 1971 yılından bir plak eşliğinde keyif yapmak 
üzere kanepeye yerleşmiştim. Seçtiğim plak, okulun yakın-

larındaki eskiciden o gün eve dönerken satın aldığım birkaç 
plaktan biriydi: The Roger Webb Sound.

İlk sayıyı okurken, Yıldızınız Diyor ki bölümüne gülüm-

seyerek göz attım. Burçlarla ilgilenmeyen biri olduğum 
halde, pek çok insan gibi merakla karışık bir duyguyla, 
burcumda yazanları bazen okurdum. 1 Ocak 1965 tarihin-

de Koç burcunda ne yazdığına baktım; çok umut verici 
sözlerdi. Boşanmamın ardından kendi evime taşındığım, 
evde çalışmaya başladığım yeni hayatımı düşünerek, orada 
yazanları “iyi bir işaret” olarak algılamaya karar verdim 
ve not defterime o satırları gülümseyerek geçirdim: Yeni 
yıl sizin için fazla hareketli geçecek. Beklemediğiniz bazı 
hadiselerle karşılaşacaksınız. Sağlık durumunuzda hiçbir 
aksama yok.

Bu yazılanları, güzel anları çağıran başlangıç cümlele-

ri gibi algılayarak not defterime geçirmiştim. Belki yıllar 
sonra yeniden birine âşık olmak ve boşanmanın kötü izle-

rini silmek, Ada’yla hayalini kurduğumuz Akdeniz turu-

na çıkmak gibi... Oysa 1 Ocak 1965’in, kendime bir oyun 
havasında yorduğum Koç burcu kehanetleri farklı yönde 
doğru çıkacak ve birkaç ay sonra Yıldızınız Diyor ki köşesi-
ni öfkeyle hatırlıyor olacaktım.

Aslında tam tersi olması gerekirdi. Yaşamımda olumlu 
bir döneme adım atmıştım. Umutla doluydum. Son birkaç 
yıldır hayatımı sessiz bir işkenceye çeviren evlilik sorunla-

rından kurtulmuştum. Ada boşanmayı yaşından beklen-
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meyen bir olgunlukla karşılamış, korktuğum kadar kötü 
etkilenmemişti. Girdiği sınavı kazanmış, iyi bir okulda eği-
tim görmeye başlamıştı. Boşanmanın ardından ilişkimiz, 
anne-çocuk ilişkisinden uzaklaşıp abla-kardeş havasına 
bürünmüştü ve bu ikimizin de çok hoşuna gidiyordu.

Ben zayıflamıştım ve çevremdeki herkesin dediğine 
göre, gençleşmiş görünüyordum. Ada’yla dışarı çıkarken bir 
örnek yaptığımız, yandan yahut ortadan ayırarak aynı şekil-
de taradığımız uzun saçlardan cesur bir kararla vazgeçmiş, 
onları kısacık kestirmiştim. Kestirmeden önce güneşte sarı 
parıltılar saçan kumral saçlarım, artık koyu kahverengiydi 
ve neredeyse bir erkek çocuğununki kadar kısaydı. Yeni 
saçımı çok beğenmiştim. Ada kısa saçlı hâlimi beğenmese 
de zamanla alışmış, onun da hoşuna gitmeye başlamıştı.

Ben doğmadan önce Almanya’da çalışmaya başlamış 
annem ile babam, liseyi orada değil, kendi ülkemde oku-

mama karar verdiklerinde, İstanbul’da birlikte yaşadığım 
teyzemin evi, çocuğu olmadığı için o ölünce bana kalmıştı 
ve öldüğünden beri kiradaydı. Boşanma aşamasında, kira 
gelirinin eksilmesini göze alarak kendi evime taşınmaya 
karar vermiştim. Salonu dışında oldukça küçük ama güzel 
bir evdi. Apartmanın bodrum katındaydı ama çok aydın-

lıktı, çünkü apartmanın arka bahçesine açılan kocaman, 
camla kaplı bir verandası vardı. Bahçe korunaklıydı; beya-

za boyanmış tuğla duvarlar, dairenin yükseklik hizasında 
bitiyordu. Salon büyüktü ve bodrum katlarında rastlanıl-
mayan genişlikte pencerelerle kaplıydı. Zamanında tey-

zem yaptırmıştı bu pencereleri. Küçük mutfak, birbirine 
bağlı salon ve yemek odası bölümüne açılıyordu. Mutfağın 
hemen arkasındaki duvarın baktığı, salona ait koridorumsu 
bölgeye çelik bir kitaplığı boylu boyunca yerleştirmiştim. 
Kitapların aralarına eski daktilo koleksiyonuma ait parça-

ları koymuş, kitaplığın önüneyse camdan çalışma masamı 
dayamıştım. Kendime bir ev-ofis ortamı yaratmıştım.
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Yıllardır çalıştığım grafik şirketinden ayrılmış, bana 
daha çok para kazandıracak şirketler, yayınevleri ve çeşit-
li dergilerle serbest çalışmaya başlamıştım. Ada okulda 
yahut babasındayken büyük bir keyifle işlerime yoğunlaş-

tığım çalışma masamın biraz ötesinde daha dar bir koridor 
uzanıyordu. Bir yanında sokak kapısı, diğer yanındaysa 
Ada’nın odasının, banyonun ve yatak odamın kapısı vardı. 
Evdeki dengesiz mimari, bu kısımda çok göze batıyordu. 
Banyo genişti ancak Ada’nınki ile benim odam küçüktü. 
Yine de odalarımıza sığmıştık. Eski kocam, boşanma kara-

rımın yarattığı pişmanlığının etkisiyle, yıllar içinde alıp 
biriktirdiğimiz ve benim çok düşkün olduğum tüm eski 
eşyaları bana vermişti. Ayrıca teyzemden kalma ve annem-

lerin Almanya’daki evinden gelme eşyalar da vardı; hepsi 
birleşince ortaya yetmişli yılların dekorasyon dergilerin-

den fırlamış gibi görünen, sade ama şık bir ev çıkmıştı.
Eşyalarım çoğunlukla, cam, çelik ve deri malzemeler-

den yapılmaydı ve baskın renkler turuncu, sarı, beyaz, kır-
mızı olmuştu. Bir tek kendi odamda farklı renkler kullan-

mıştım. Koyu mavi duvarlar ve tatlı yeşil abajurların 
bulunduğu, Ada’nın deyimiyle “okyanus karanlığı rengin-

deki” odamda, beyaz bir yatak, iki pencere arasına yerleş-

tirdiğim aynalı beyaz komodin ve beyaz panjur kapaklı 
dolaplarla odaya hâkim koyuluğu kırarak, kendime gayet 
huzurlu bir ortam hazırlamıştım. Oysa odamı tasarlarken 
hiç de huzur verici olmayan bir filmdeki kadın kahrama-

nın yatak odasından ilham almıştım: Yetmişli yıllardan, 
tarzını çok beğendiğim The Perfume of the Lady in Black 
adındaki giallo filminin baş karakteri Silvia’nın mavi oda-

sından. Yeni evim gerçekten çok güzeldi.
Plak dinleyerek, kahve içerek, keyifle kanepede otu-

rup Hayat dergilerini karıştırdığım o ekim günü, her şeyin 
başladığı gündü aslında. Zıvanadan Çıkan Gençlik başlığı 
altında verilmiş, Beatles üyelerinin daha ağırbaşlı şarkılar 
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söylemeye başlamasının ardından kıvrak melodilere ihti-
yaç duyan İngiliz gençliğinin yeni gözdesi The Rolling Sto-

nes grubunun, önü alınamayan çılgınlıklara neden oldu-

ğuna dair bir yazının ve Mick Jagger’ın sahnede çekilmiş 
fotoğraflarının olduğu bölüme geldiğimde, arka sayfalarda 
bir tuhaflık hissederek ileri atladım. Sonraki sayfalar bir-
birine sıkıca yapışmıştı. İlk birkaçını güçlükle birbirinden 
ayırmayı başardım. Şaşkınlığım, sayfaları ayırdıktan sonra 
gördüğüm manzarayla ortaya çıktı: Birbirine özellikle 
yapıştırılmış gibi görünen sayfa kalabalığının ortası biraz 
beceriksizce oyulmuş, oyuğun içine soluk pembe kadife 
kurdeleyle bağlanmış mektuplar yerleştirilmişti. Gözleri-
me inanamıyordum. Birisi, kim bilir ne kadar zaman önce, 
buraya özenle bu mektupları saklamıştı. Uçları tiftiklen-

miş kurdeleyi heyecandan titreyen ellerimle açıp hemen 
mektupları okumaya başladım. O sırada The Roger Webb 
Sound plağında hemen vurulduğum “Moonbird” adlı 
parça çalıyordu, bunu çok iyi hatırlıyorum. Bende tuhaf 
hisler yaratan o parçanın eşliğinde mektupları okuma-

ya başlamamla, “yıldızımın dedikleri”nin gerçekleşeceği 
hareketli günlere ilk adımımı da böylece atmış oluyordum.



Kütüphanedeki Sır

2/11/1954
Saadet,
Hani sen bana diyordun ya, hep iş güç; mektuplarımı 

onlarla dolduracaktım ama senin sandığın kadar insafsız 
olmadığımı bilmen için bunu yapmıyorum. Sana hastane 
işleri hakkında hiçbir şey yazmayacağım. Sen yine kıskanç 
kardeşinin dediği lafa inanadur.

Niçin mektup yazmıyorsun? Benim bu sıkıcı günlerim-
de sen böyle mi yapacaktın? Ayın on beşinde İstanbul’a 
gelip seni gezmeye götürme hayaliyle yaşayan nişanlına, 
sen niçin iki satır mektup dahi yollamıyorsun? Gelince 
saçlarını iyice yolarım ha!

Şaka... İpek saçlım benim. O güzel, simsiyah saçların, 
evlenince yastığımın süsü olacak, canım sevgilim.

Annen baban nasıllar? Peki, ya haylaz kardeşin? Hâlâ 
evleneceğiz, seni alıp uzaklara götüreceğim diye huysuzla-
nıyor mu?

Sana bu mektubu evde yazdığımı zarftan anlamışsındır. 
Seni gelince çok fena öpeceğim, seveceğim, seveceğim... Çok 
ama çok özledim. Ankara’daki işlerim tamama bir ersin, 
hemen nikâhımızı kıyar, yolculuk hazırlıklarına başlarız.

Mektubu yatak içerisinde yazıyorum, yazımın çirkinli-
ğinden bunu anlamışsındır. Bu bekâr evinde pek yalnızım. 
Tatil günleri yataktan çıkasım gelmiyor. Kahvaltımı dahi 
tepsi içinde, yatağımda radyo dinleyerek yapıyorum. Başu-
cumda senin o mahcup bakışlı, gamze yanaklı fotoğrafın...

Sana güzel günler diler, yanaklarından öperim canım 
sevgilim.

Ailene hürmetler.
Daima senin, Kemal
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24 Haziran 1955
Çok sevgili anneciğim, babacığım,
Dün New York’a vardığımızı ve bizi bir kadının karşıla-

dığını bildiren mektubumuzu New York’tan attık. Şimdi 
seyahatimizin geri kalan kısmını anlatayım.

Dün postaneden sonra şöyle bir New York’u gezmeğe 
başladık. Bizim Beyazıt ya da Galata Kuleleri’ni kat kat 
aşan yüksek binalara bakmaktan yorulunca, dükkân vit-
rinlerine bakmaya koyulduk. Gerek erkek, gerek kadın 
elbiseleri fevkalade güzel ve ucuz. Mesela elli-altmış sente 
naylon çoraplar, kırk sente yünlü erkek çorapları var. 
Gayet güzel keten bir tayyör yedi dolar. Çok güzel emprime 
etekler üç dolar. Hele bir otomobil mağazası önünde ağzı-
mız bir karış açık kaldı. Hem renklerine hem de fiyatlarına 
hayran kaldık. Dodge otomobiller 1.999 - 2.299 dolar arası, 
Plymouth 1.970 dolar, Chrysler otomobiller ise 3.600 dolar 
kadar. Pahalı görünen yalnız yiyecek ve deri eşyası oldu. 
Makineler de ucuz. On beş dolara güzel radyolar, yüz elli 
dolara frijiderler gördük.

Bu gezintimiz bitince (Bu arada bir yerde yemek yedik.) 
istasyona geldik. Biraz sonra sabahki kadın geldi ve bizi 
trene yerleştirdi. İki kişilik yer içerisinde yüznumarası, 
lavabosu, kâğıt bardakları, havluları ve gardırobu olan bir 
tren odası. Bunu sakın kocaman bir şey zannetmeyin.

Genişliği bizim yataklar kadar fakat o kadar güzel yer-
leştirmişler ki her kapaktan bir şey çıkıyor. Hatta vantilatö-
rü de vardı. Böylece gayet rahat bir yolculuktan sonra sabah 
7:18’de Toledo’ya vardık. Bizi hastaneden bir adam karşıla-
dı. Kendisi doktorlardan biri ve bizim komşu. Gayet lüks 
otomobiliyle valizlerimizle birlikte bizi hastaneye getirdi.

Hastane kırmızı küçük tuğlalardan yapılmış büyükçe 
bir bina. Hastanenin yanındaki ilk evin üst katı bizim. Evi-
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miz gayet güzel, iki katlı, alt katta bizi sabahleyin karşıla-
maya gelen adam oturuyor. Hani Kınalıada’da damları 
aşağı doğru inen, annemin “şale” dediği evler vardı ya, 
onlar gibi. Bizim kapı ve merdivenimiz ayrı. Bavullarımızı 
bir zenciye taşıttırdıktan sonra, anahtarı bize teslim edip 
öğlen buluşmak üzere adam yanımızdan ayrıldı.

Şimdi gelelim evin içine. Her şey fevkalade güzel, gayet 
rahat. Koltuklar alçak, masalar Amerikanvari. Lambader-
leri, kütüphanesi, şöminesi, ütü masası, dolabı, frijideri, 
fırını, havagazı, mutfak eşyası, sıcak ve soğuk sulu banyo-
su, telefonu, yani her şeyi mevcut bir ev. Banyoda sarı-yeşil 
çiçekli plastikten bir banyo perdesi var, çok sevdim. İskem-
leler kırmızı kumaş kaplı, koltuklar mavi, kanepe yeşil. 
Raflı bir yük odası da var.

Öğlene kadar biraz eşya yerleştirip dinlendikten sonra 
hastaneye gittik. Sabahki adam, bizi ilk karşılayan kadın 
ve bir doktor daha buluşup yemek yedik. Sonra onlar, 
yarın dokuzda Kemal’le buluşmak üzere bizden ayrıldılar. 
Yarın ona hastaneyi gezdirecekler ve işinde lazım olan 
malumatı verecekler. Böylece Kemal’in Amerika’daki dok-
torluk macerası, benim de Amerikan ev hanımı olacağım 
hayatım başlayacak. Birazdan Kemal’le akşam yemeği 
yemek üzere dışarı çıkacağız.

Sizin mektupları hastanede verdiler. Çok sevindik. Biz-
leri hiç merak etmeyin. Siz kendinize çok iyi bakın. Bura-
da olmanızı isterdik. Her yer çok temiz. Bütün evler iki-üç 
katlı ve tertipli bahçeler içinde. Fakat istasyon tarafında 
New York’taki gibi kocaman binalar var. İstasyon otomo-
bille beş-on dakika mesafede.

Hepinize iyi, neşeli günler diler, ellerinizden, gözleri-
nizden, yanaklarınızdan milyonlarca öperiz. Sakın eski 
meselelere üzülmeyin. Ben burada iyiyim ve geçmişi 
düşünmüyorum. Her şey elbet iyi olacak. Zamanla Suat, 
delikanlılık çağında geçirdiği bu çılgınlıkları unutacak, ile-
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ride Kemal eniştesi gibi başarılı bir adam olacak. Ben buna 
eminim. Her şeye rağmen, kardeşimin gözlerinden öperim.

Kâğıdın kusuruna bakmayın, valizlerde buruşmuş. Ban-
yodan yeni çıktığım için de elim ıslakmış, biraz lekelendi.

Sizi hemencecik özleyen kızınız,
Saadet

10 Haziran 1958
Çok sevgili anneciğim,
30 Mayıs tarihli mektubunu alarak çok sevindim. Her-

halde şu anda kendini biraz daha iyi hissediyorsundur. 
Kınalıada’daki eve erken gitmeniz isabet olmuş. Deniz 
havası sana iyi gelecek. Son mektubundaki suallerine 
cevap vereyim. ‘Çocukları ile mutlu, sıhhatli, beraber olan 
aileleri kıskanıyorum’ yazmışsın. Bana öyle geliyor ki, 
asıl kıskanan o aileler olmalı. Zira senin hayırlı bir evlilik 
yapmış ve mutlak bir gün memlekete dönecek sağlıklı bir 
kızın, başarılı bir doktor olan damadın, tüm asiliklerine 
rağmen son derece zeki ve yakışıklı bir oğlun var. Hayır, 
Suat’ın sıhhatiyle ilgili şüphelerine katılmıyorum, o yüz-
den o konudaki fikrimi soran suallerine şöyle cevap vere-
ceğim: Suat’ın ne zihninde ne de ruhunda bozukluk yok, 
anneciğim. Son derece sıhhatli bir genç. Babamın aşırı 
disiplini, Suat’ın isyankâr ruhuna ters düşen katılığı ve 
benim evlenerek çok uzaklara gidişim, küçüklüğünden 
beri ablasına çok bağlı bu çocuğu, buluğ çağında derinden 
sarstı, o kadar. Hepsi geçecek...

O son iki senede olanlar, bana şimdi bir hayal gibi geli-
yor ve belki de biraz yanıldığımızı, hatta Suat’ın davranış-
larını abarttığımızı bile düşünüyorum. Onu nasıl özledim... 
Biricik kardeşim. Üniversite hayatında çok başarılı bir tale-
be olacağından eminim. O çok zekidir. Eniştesi gibi iyi bir 
doktor olacak, buna da eminim. Demek ihtisasını psikiyatri 
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üzerine yapmak istiyor? Bu iyi bir şey zira kendi ruhundaki 
dalgalanmaları daha iyi anlayacaktır düşüncesindeyim.

Hep benim uzakta oluşumdan, sık gelemeyişimden, yal-
nızlığından şikâyet ediyorsun. Anneciğim, Kemal maddi 
durumumuzun her geçen ay daha iyiye gittiğini belirtiyor. 
Ben de idareli bir ev hanımıyım. Güzelce geçinip gidiyoruz 
ve artan paramızı biriktiriyoruz. Hayat şartlarımız gayet 
iyi. Kemal doçent unvanını aldığında daha da iyileşecek, 
o vakit yılda iki kere gelip kalırım seninle. Nasılsa Suat 
da büyüdü sayılır artık, okulla, dersleriyle meşgul. Belki 
kız arkadaşı bile olur, mezuniyet ve tayin sonrası evlenir, 
geçmişi tamamen unutur.

Torunla ilgili sualine gelince, henüz dikkatliyiz, anne-
ciğim. Hayatımızı yeterince toparlayana dek çocuk sahibi 
olmayı düşünmüyoruz. Kemal, bebek için erken olduğunu 
söylüyor. Doktor adam, elbet daha doğrusunu bilecek. On 
sekiz yaşında evlilik zaten zor zanaat, yirmi bir yaşında 
annelik erken, “Bir dahaki seneye daha olgunlaşmış ola-
caksın” deyip duruyor. Bebeğimiz olunca, elbet adını sen 
ve babam koyacaksınız. Kemal, rahmetli anasının babası-
nın yerine sizi koyduğundan beri, hürmeti sonsuz ve bir 
torununuz olduğunda sizlere harikulade bir hayat hediye-
si vereceğimizi düşünüyor.

Babamın sağlığı nasıl? En son diyabeti çok zalim bir hâl 
almıştı ama o zamandan beri daha iyice mi? Kemal, sık 
kontrol edilirse diyabetin hiçbir hayati faaliyet üzerinde 
fena tesirinin olmayacağını söylüyor. “Kontrolünü, ilacı-
nı ihmal etmesin” diyor. Ona ayrı bir mektup yazacağım, 
Suat hakkındaki cümlelerden rahatsız olduğunu yazdığın-
dan beri daha dikkatliyim, görüyorsun. Kötü bir şey yaz-
masam da, olanları neredeyse unutmaya yüz tutmuş, affet-
miş olsam da neden hâlâ rahatsızlık duyuyor, biliyorum. 
Oğlunun davranışlarını görmezden gelmek, hiç olmadığı-
na kendini inandırmak istiyor da ondan. Oysa daha çocuk 
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sayılırdı Suat, bunu unutuyor mu? Kemal arada bir beni 
sıkıştırıyor, Suat’la ilgili gerçeği, senin ve babamın üzüntü-
lerinin sebebini bilmek istiyor fakat ben senin tavsiyelerine 
uyarak, aile sırrımızı canımdan çok sevdiğim kocama bile 
anlatmıyorum. Anlayışlı bir adam olduğu için Kemal de 
fazla zorlamıyor, çok şükür. Anlatsam Suat’a olan sevgisi 
söner diye korkuyorum.

Şimdi kocama yemek hazırlayacağım. Hastaneden gel-
mesi yakındır. Akşam da babama mektup yazar, kocamla 
radyo dinler, biraz örgü örerim.

Sana iyi, neşeli günler diler, ellerinden, gözlerinden, 
yanaklarından çok öperim.

Saadet

Üçüncü mektubu okumayı bitirdiğimde, alttaki mektup-

ların arasına sıkıştırılmış iki siyah beyaz fotoğraf ile bir 
kartpostalın varlığını fark ettim. Merakla fotoğraflara göz 
gezdirdim. İlk fotoğraf, Saadet olduğunu tahmin ettiğim, 
çarpıcı güzellikte bir kadının fotoğrafıydı. Boynu iri bir 
fiyonkla bağlanmış, beyaz, şık bir bluz içinde, saçları zama-

nın modasına uygun yapılmış kadının bakışlarını, siyah 
kalem çekilmiş gözlerini, çıkık elmacık kemiklerini, gam-

zelerini, hafifçe kalkık üst dudağının arasından görünen iri 
dişlerini inceledim. Kalın ve kavisli siyah kaşlarına, yan-

dan ayrılıp biraz kabartılarak omuzlarına bırakılmış siyah 
saçlarına ve açık bir renk olduğu anlaşılan badem şeklin-

deki gözlerine baktım bir süre. Saadet’e hayran kalmıştım. 
Kocasının ona hemen âşık olduğuna ve evlenmeyi sabır-
sızca istediğine emindim. İkinci fotoğrafta, Saadet’in yüzü 
biraz toparlanmış, elmacık kemikleri daha da belirginleş-

mişti. Karnı şişti. Üzerindeki bol hamile elbisesinin içinde 
bile güzelliği göz kamaştırıyordu. Kemal olduğunu tahmin 
ettiğim bir adamın koluna girmiş, ağaçlıklı bir yerde objek-
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tife gülümsüyorlardı. Kemal’i dikkatle inceledim. Karısı-
nın güzelliğinin yanında biraz sönük kalmıştı ama fena 
değildi. Yakışıklı olmasa da yüzündeki ifade güçlü bir kişi-
liğe sahip olduğu izlenimi bırakıyordu. Hafifçe kelleşmeye 
başlamış, koyu renk saçlı, yapılı bir adamdı.

Kartpostala baktım; üzerinde kocaman harflerle Tole-
do Station yazan kartta, Central Union Station tabelasıyla 
süslü, ışıklı bir binanın gece çekilmiş fotoğrafı vardı. Tren-

den indikleri istasyon bu olmalıydı. Peki, bu mektuplar, 
fotoğraflar ve kartpostal, neden böyle özenle saklanmıştı? 
İçimi dayanılmaz bir gizem ve merak duygusu sarmıştı. O 
sırada biten kahvemi tazelemek üzere kahvedanlıkla mut-
fağa girdiğimde, bunu düşünüyordum. Kahve pişerken, 
durmuş plağı diğer yüzüne çevirdim; bahçeye açılan cam 
kapıyı açıp başımı dışarı uzatarak bir sigara içtim. Kanepe-

ye geri döndüğümde, büyük bir heyecanla kalan mektup-

ları okumaya devam ettim. En merak ettiğim şeyse, Suat 
adındaki küçük kardeşin aileyi bu kadar üzecek ne yapmış 
olduğuydu ve diğer mektuplarda bu sırra ilişkin yeni ipuç-

ları bulmayı umuyordum.

9/11/1959
Muhterem anneciğim, babacığım ve Suat,
Saadet az önce doğum odasından çıktı, kendisi çok iyi. 

Mektup yazıp size müjdeyi vermemi istedi. Çok güzel bir 
kızımız oldu, bir tutam siyah saçla doğdu. Gözleriyse 
annesine değil, bana çekmiş, koyu kahverengi.

Doğum muhteşem geçti, işten arkadaşlar hazır bulun-
dular. Doğum odasında tam altı doktor vardı ve iki aneste-
zi uzmanı ile doğum servisi başkanı, üç intern arkadaş da 
doğumda bulundular. Herkes gülüyor ve diyordu ki, “En 
büyük ameliyatlarda bile bu kadar kişi bir arada bulun-
mamıştık.”
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Torununuz (ve Suat’çığım, yeğenin), 8,3 pound (3,5 kg). 
Çok yakında fotoğrafını size yollayacağız. Şimdi Saadet, 
doktor arkadaşın hemşire karısıyla konuşuyor. Ben kâğıt 
almaya aşağıya gittiğimde herkes beni tebrik etti, “Kızınız 
da pek tatlıymış” gibi sözler söylediler.

Kız olduğu iyi oldu. Oğlan olsaydı, on sekiz yaşına 
gelince Türk veya Amerikan tarafından birini seçmesi 
lazım geliyordu, kız olunca böyle bir şey yok ve ölünceye 
kadar inşallah Amerikan ve Türk olarak yaşayacak.

Türk Konsolosluğu’ndan gereken kâğıdı bugün aldık; 
yarın taahhütlü olarak yeni havadislerle size yollayacağız. 
Kızımızın ismini, önceden kız olursa diye düşündüğünüz 
üzere, Lamia koyduk. Muhterem anneciğim, isminiz toru-
nunuza çok yakıştı.

Üçümüz de hepinize selam eder, sizleri hasretle öperiz.

Kemal

26 Nisan 1960
Çok sevgili anneciğim ve babacığım,
Geçen hafta sizlerden mektup alamadık, nasılsınız? İki 

gün evvel Suat’tan aldığımız mektupta, sizin sıhhatte ve 
afiyette olduğunuz, babamın da kale gibi kuvvetli hisset-
meye başladığını öğrendik. Neden yazmadınız? Bizi hava-
dissiz bırakmak olur mu?

Burada havalar iyileşmeye yüz tuttu; yerler yeşer-
di, ağaçlar yaprak açıyor. Son günlerde Kemal’in konfe-
ransları filan biraz sıkıştırdığı için dışarı çıkamaz olduk. 
Önümüzdeki hafta da hep konferanslar, toplantılar var. 
Kemal’in hastanesinde yetişmiş ancak dışarıda pratik 
yapan doktorlar gelip kendi enteresan vakalarını anlata-
caklarmış. Kemal’in yoğunluğu dışında çok iyiyiz. Lamia 
her geçen gün daha da güzelleşiyor. Biraz daha büyüsün, 
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yanınıza bırakabileceğim. O zaman torununuzu görmeye 
inşallah doyacaksınız.

Bayramın ayın on ikisinde olduğunu öğrendik ve akra-
balara gidecek kartları vapurlara bindirdik. İnşallah vak-
tinde alırlar.

Burada türlü türlü memleket yemekleri pişiriyorum. 
Yoğurt yapmaya da muvaffak oldum. Mayayı kaybetme-
mek için iki günde bir yoğurt yapıyorum. Geçen gün de gül 
toplayıp gül reçeli yaptım.

Bu mektupla beraber, sizlere üçümüzün Forest Park’ta 
yürüyüş yaparken çektirdiğimiz bir fotoğrafımızı yolluyo-
rum. Lamia’nın ne kadar büyüdüğünü, ne tatlı bir bebek 
olduğunu göreceksiniz.

Mektuplarınızı dört gözle bekler, her ikinize sonsuz sıh-
hat, neşe ve iyi günler temenni eder, yanaklarınızdan mil-
yonlarca öperim.

Saadet

11 Mayıs 1961
Sevgili Suat,
Daha mayıs ayında olmamıza rağmen hava çok sıcak. 

Dışarısı cayır cayır yanarken, biz evde havalandırmayı 
açıp bey gibi oturuyoruz. Şu anda akşam saat on. Biz kol-
tuklarımıza oturmuş televizyona bakıyoruz, Lamia da oda-
sında uyuyor. Çok şükür rahatımız yerinde. Birkaç sene-
ye bir çocuk daha düşünüyoruz. Kemal yine kız istiyor ve 
“Kız olursa adını Hande koyacağım” diyor. Bu ismi yeni 
duymuş, çok beğenmiş. “Erkek olursa Suat koyalım” diyor. 
Babam ne der bilmiyorum... Bunlar için çok erken tabii. 
Babamla aranız nasıl?

Kınalıada’daki eve taşınmışsın; annem yazdı. Orada 
rahatın yerinde mi? Bekâr hayatı zordur, evlenmeyi düşün-
düğün bir hanım arkadaşın yok mu? Bana bir dahaki 
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mektubunda okuldaki çalışmalarını da yaz. Hâlâ psiki-
yatri ihtisası yapmayı düşünüyor musun? Burada olduk-
ça makbul bir dal hâlini almaya başladı. “İleriki yıllarda 
Türkiye’de de çok makbul olacak” diyor Kemal. Yapmanı 
tavsiye ediyor.

Bu yaz inşallah Lamia’yı annemlere bırakabileceğimi 
düşünüyorum. Böylece sen de yeğeninle hasret giderirsin. 
Ondan iki ay ayrı kalmak bize zor gelecek fakat annem 
ve babam çok mutlu olacak. Hem Kemal, küçük yaşta 
daha çok Türkçe konuşma duysun, kulağı alışsın istiyor. 
O bakımdan faydalı olacak. Bizimle birlikteyken, Türkçe 
sözcüklerden çok İngilizce sözcükler söylemeye başladı. 
Kemal de bu durumdan pek hoşnut değil.

İşte böyle Suat’çığım. Seninle küçüklüğümüzde olduğu 
gibi yeniden yakın olmak, abla kardeş samimiyetini pekiş-
tirmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Kendine dikkat et. 
Derslerine yönel. Babamla uzaklığınızı dert etme. Aksidir, 
yaşlandıkça daha da aksileşiyor, o yanlış anlamayı unut-
muyor. Ben artık ailemizin geçmişinde olanlara, bir yanlış 
anlama gözüyle bakıyorum. Zira sen çocuktun o vakit.

Yanaklarından milyonlarca öper, sıhhatli, neşeli günler 
dilerim.

Saadet

15-8-1961
Ankara

Muhterem Hanımefendi ve Beyefendi,
Önce size kendimi tanıtayım. Dr. Kemal Okay’ın ABD’de 

çalıştığı hastaneye gidecek doktorum. Kemal Bey ile yaptı-
ğımız muhaberelerde, çocuğunu götürmem hususunda 
karara varmıştık. Bugün aldığım mektubunda, oğlunuz 
Suat Demirok’un da Amerika’ya gelebileceğinden ve çocu-
ğu onun götürebileceğinden bahsediyor ancak henüz kati 
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değil diyor. Netice ne oldu, bilmiyorum. Durumu sizlere 
anlatmayı uygun buldum. Ben bu ayın yirmi yedisinde, 
saat on beşte kalkacak P.A.A. 65 için biletimi aldım. Toru-
nunuz için de aynı tayyarede, Enternasyonal Turizm 
Acenteliği’nden (İstiklal Cad. 388/ D. Tel no: 44 50 48) yer 
ayırttım. Ben halen Ankara’dayım. İstanbul’a 24 Ağustos’ta 
geleceğim. Acente neticeden bir an evvel haberdar olmak 
istiyordu. Oğlunuz Suat Bey’in gidip gitmeyeceği hemen 
kesinleşirse, acenteye acilen bilgi verir ve beni de haberdar 
ederseniz çok müteşekkir kalacağım. Acenteye torununu-
zun soyadını vermiştim. Çocuğu ne kadar çabuk daha iyi 
tıbbi koşulların olduğu Amerika’ya ulaştırırsak, beyindeki 
hasarla ilgili o kadar çabuk bir karara varılır ve ona göre 
bir muayene şekli seçilir.

Hürmetler ederim efendim.

Dr. Zeynep Tandoğan
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı

5.12.1978
Chicago

Çok sevgili Suat Dayı’cığım,
Gönderdiğin kart ve mektuba binlerce teşekkür. Bana 

hediye olarak çizdiğin çiçek harikulade, onu ileride çer-
çeveye koyacağım. Doğum günüm güzel geçti. Pastamın 
görünüşü şahaneydi ama tadı pek hoşuma gitmedi.

Ben buraya alışmaya çalışıyorum ama New York’tan 
sonra burası bana çok bayat geldi. Keşke babam hastanesi-
ni hiç değiştirmeseydi, New York’ta kalsaydık. Fakat bura-
da imkânlarımız daha iyiymiş, annem öyle diyor.

Yakında Noel geliyor, kim bilir New York şimdi ne 
kadar güzeldir. Süslü vitrinleri ile... Orada olmayı hakika-
ten çok isterdim.
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Buradaki okulum hoşuma gitti, arkadaşlarım çok sevim-
li. Hava artık iyice soğudu; daha kuzeyde kar yağıyormuş, 
bize henüz gelmedi. Burada kışın yapacak fazla şey yok. 
Çoğu zaman evdeyiz.

Suat Dayıcığım, bugünlük burada bitireyim, çünkü 
yarın imtihanım var, sonra daha uzun yazarım.

Seni hasretle kucaklar, çok öperim.
Biricik yeğenin, pamuk prensesin,
Gözde’n.

Mektupları okumayı bitirdiğimde, Ada’nın eve geliş saati 
yaklaşmıştı. Okuldan eve geldiğinde yaptığımız çaylı ikin-

di kahvaltımızı hazırlamam gerekiyordu ancak düşünceler 
içindeydim. Bir hayal âlemindeymişçesine, okuduklarımın 
etkisi altında mutfağa girip yiyecekleri hazırlamaya başla-

dım. Bir yandan düşünüyordum: Acaba küçük Lamia’ya 
ne olmuştu? Hastalanmış ve aceleyle Amerika’ya götürül-
müştü ancak sonrasında iyileşmiş miydi? Gözde adındaki 
kız, Suat’a dayı dediğine göre, Saadet ve Kemal’in ikinci 
çocuğu olmalıydı. Bu insanlara ne olmuştu, ailenin geçmi-
şinde özenle korunan sır neydi? En önemlisi de bu mektup-

ları kim, neden saklamıştı? Arada yazılmış diğer mektuplar 
neredeydi? Kitapları bağışlayan kişi aileden biri olmalıydı 
ve demek ki, Hayat cildinin içinde mektupların saklı oldu-

ğuna dair hiçbir fikri yoktu.
Keşfettiğim bu gizemli hikâyenin aslını öğrenmek için 

merakla yanıp tutuşuyordum. Kapı çaldığında, Ada’yı kar-
şılamaya giderken kararımı vermiştim: Kitapları bağışla-

yan kişiyi araştırıp bulmalı, mektupları ona teslim etme-

liydim. Bir ailenin bu kadar özel anılarının paylaşıldığı 
mektuplara sahip olmak, o kişinin hakkıydı. Hem belki 
biraz sohbet eder, Lamia’ya, Saadet’e ve Suat’a neler oldu-

ğunu öğrenirdim. 1978 tarihli son mektuba göre, Gözde 
benim yaşlarımda olmalıydı. Nasıl birisi olduğunu, nere-
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de yaşadığını çok merak ediyordum. Belki de İstanbul’da 
yaşıyordu ve kitapları bağışlayan da oydu, kim bilir... İçimi 
tatlı bir gizem duygusu sarmıştı. Acaba kütüphanedeki sır-
rın ne olduğunu öğrenebilecek miydim?


