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Ses kaydımı değil de transkript edilmiş anonimleşmiş halinin kullanılmasını tercih ederim, bu anlamda. 
 
Ben Antakya'da 1987 yılında doğdum. Üniversiteye kadar orada yaşadım, ilkokulu, ortaokul, liseyi orada 
okudum. Biz Antakya'da *** Mahallesi diye bir mahalle vardır. Çok da bilindik bir mahalledir. *** 
Mahallesi'ndenim, ben de. Arap Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahalle, değişik de bir mahalle. 
Geleneksel kültürün çok baskın devam ettiği bir yer orası. Hem Arap Alevilik kimliği üzerinden hem de 
politik olarak çok geleneksel bir mahalledir. Orada büyüdüm. İki dedemlerim arasında büyüdüm. Bir taraf 
oldukça zengin baba babamın ailesi oldukça zengin [duraksıyor, düşünüyor]. Soğuk [gülüyor] bir taraf. Bir 
tarafta da anne tarafım. Evleri de karşı karşıya çok ilginç ama. Evler karşı karşıya ve ikisinin ortasında 
soğuk tarafla sıcak taraf gibi, iki taraf arasında büyüdük. Anneannemlerin kattığı çok şey var, dedemin, 
teyzelerimin sürekli... Çocukluğumu hatırladım zaman hep onların bahçesinde sıcacık güneşi kocaman bir 
portakal ağacını hatırlarım hep. Baba tarafım oldukça soğuk demiştim. Babam küçüklüğümüzden beri bizi 
sık sık terk ederdi, giderdi. Babamın ailesi de bunun suçlusu olarak hep annemi gösterirdi. "Eğer gerçek 
bir kadın olabilseydin, bu adam başka kadınlara gitmezdi" şeklinde. Çocukluğumuzdan beri hep bu 
şekilde büyüdük. “Kadınlık görevlerini yerine getirme” cümlesi. “Kadınlık vazifelerini yerine 
getirseydin bu adam gitmezdi” cümlesini o kadar duyduk ki... 33 yaşındayım ama halen daha bunu 
aşmış, bu cümleyi aşmış olduğumu hissetmiyorum. Hiçbir zaman da hissedemedim. Ne okuduklarım ne 
yazdıklarım ne gördüğüm geçirdiğim şeyler... 
 
Bu süreçte babamın ailesi bizleri, annemi cezalandırmak için bütün o zenginliğe ihtişama rağmen bize 
asla bakmazlardı ve annem bizi bir şekilde doyurmaya, bir şekilde büyütmeye, bir şekilde hayatı 
normal akışında devam ettirmeye çalışırdı. Yani akşam yapacak yemek olmazdı. Size sürprizim var. 
Bugün salça ekmek yiyoruz, ooo falan diye.. [gülerek anlatıyor]  öyle bir çocukluğumuz oldu. 5 kardeşiz 
biz. Bu süreçte annemin ailesi çok yoksul bir aile idi. Dedem simit satardı. Ama akşam eve gelirken 
kocaman bir karpuz getirirdi ve o karpuzu, o portakal ağacının altında bütün teyzelerimle... Biz o zaman 
tabi küçük en küçük kardeşim çok sonra doğdu. Yani biz gençlik annem 40 yaşındaydı, o zaman doğdu. 
O çocukluk zamanında 4 kardeştik. Biz dört kardeş olarak annem hayatta her şey çok yolunda gidiyormuş 
gibi, o ağacın altında otururduk. O karpuzu yerdik örneğin. O görüntüler vardır, çocukluğuma dair. Onun 
dışında çok fazla bir şey yok yani. Sürekli kavga eden anne-baba, sürekli değişik arayışlar içinde olan bir 
baba figürü. Ve bunun yanında annemin ailesi, bizi sürekli kollamaya korumaya toparlamaya çalışan bir 
dede. 
 
Öyle bir çocukluk geçirdim. Dedem hayatımda çok [vurguluyor] inanılmaz derecede yeri önemi olan bir 
insan oldu, hep. Annesini babasını çok küçükken kaybetmiş. İki kız kardeşi varmış. Askere giderken kız 
kardeşlerini hayattaki tek varlığı olan, yani akraba olarak da, bir amcası varmış. Amcasına emanet etmiş. 
Çanakkale'ye askerliğe gitmiş. Döndüğünde kız kardeşlerinden büyüğünü, amcası Adana'ya bir yaşlı 
adama çok zengin bir yaşlı adama satmış, para karşılığında, eş olarak. 13-14 yaşında bir kız... Yatalak bir 
adam, ona bakar eder falan diye istemişler. Gene Arap Alevi olan Adana'da başka bir aileye satmış. İkinci 
kız kardeşi, küçük olan kız kardeşi de isteyeni varmış o zaman daha, ***'den[Antakya'da bir mahalle]. Taa 
yani şimdinin mesafesiyle oldukça uzun bir mesafe, 40 kilometre kadar bir yolu yürüyerek ***'ye[aynı 
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mahalle] kadar gitmiş, köyünden. Siz beni istemiştiniz, işte hala istiyorsanız amcam beni satacak, abim 
askerde. Beni alır mısınız, demiş. O da 12-13 yaşlarında. Onlar da düğün dernek kurup, onu baş köşeye 
oturtup almışlar. Tabii bunun adı "kaçtı" olduğu için, dedem onu hiç affetmemiş. Dedem tabi askerden 
dönüyor. Kız kardeşleri yok. Amcası böyle bir şey yapmış. Alıyor sırtına torbasını, daha hiç yere 
koymadan. Antakya merkeze geliyor, köyünden. Bir tane portakal fidesi alıyor. Bir tane de quha[?] 
denilen, quha[?] odunluk, ahır demektir Arapça'da. Hayvan bağlanan yer. Bir ahır, küçücük bir ahır gibi, 
tepesi samandan olan duvarları kerpiçten olan bir yer yapıyor kendine. Ve o bahçede yaşamaya başlıyor. 
O yüzden lakabı *** olmuştur, ***[dedesinin adı ve şehirdeki lakabı] anlamında. Bir tek o odunluk gibi yer 
var, ahır var. Önde de diktiği portakal ağacı var ve biz o karpuzları yerken hep bize anlatırdı onun 
hikayesini. Ben buraya geldiğimde bu portakalın gövdesi gibi kuru bir daldım. Onu toprağa ektim, yeşerdi. 
Bak binlerce yaprak var, portakallar var. Sizler de işte benim dallarımsınız. Ben sizlerle yeşerdim ve bakın 
benim de torunlarım var. Benim de ailem var deyip geçmişine üzülürdü, kahırlanırdı, ağlardı. Ama o kadar 
sevgi doluydu ki yani hakikaten o bunu anlatırken hiç böyle karamsar, korkunç, trajik bir hayat öyküsü 
dinliyor gibi olmazdık, hiçbirimiz. Ya da ben hiç öyle olmazdım. İnanılmaz. O yapraklardaki yeşil gibi, o 
ışık gibi, o portakalların kokusu gibi bir hayat dinliyor gibi olurdum.  
 
Dedem öldüğü yıl, öleceği yıl, peçete satıyor artık, simit arabasını itemediği için. Peçete, bu sofra 
peçeteleri, Suriye'den gelirdi, onlar. Kocaman bir torbayla, böyle kafasına koyardı. Köy köy gezerdi ve 
onları satardı. Yani o kadar onurlu bir insandı ki... Ne kimseden yardım isterdi ne ekmek isterdi. Onu 
satardı, 73 yaşındaydı ve bu şekilde yaşamaya devam ederdi. Bir gün ***'ye[Antakya’da bir mahalle] 
gidiyor. Kardeşini hayatı boyunca görmüyor, bu arada. Nerede olduğunu ne yaptığını bilmiyor. Bir gün bir 
eve giriyor. Bir kadınla tanışıyor. İşte kadın soruyor, neredensin diye. *** [köyün adı] diyor, ***diye bir yer 
vardır, oradan bir köy. Kadın ağlamaya başlıyor. Sen ***'yi [dedesinin adı] tanır mısın diyor. Benim, diyor. 
Ve ikisi böyle o an gözlerinden birbirlerini tanıyorlar kadar inanılmaz bir şey ki... Dedem yaşlanmış 73 
yaşında bir adam. Kadın da ondan birkaç yaş küçük. İkisi de yaşlı başlı insanlar. Birbirlerini gözlerinden 
tanıyorlar. Kadın birden bağıra bağıra, koşun gelin bana hep kimsesiz dediniz, bakın benim abim var, 
abim geldi diye... Öyle o bir yıl dedemin öleceği o bir yıl dedem için böyle şenlik havasında geçti ya. O 
kadar mutluydu ki bir parçası var, yaşıyor. Bir kardeşi var ve o kadar mutluydu ki yani hep mutluydu. Bize 
hep mutluluk verirdi. Hep onurlu olma hali, hep o tertemiz gurur hali, hep zaten onun mirası gerçekten o 
kadar kuvvetli o kadar güçlü bir miras bırakmış ki... Ama o hal hiçbir zaman gözümün önünden gitmez, 
onların bütün ailece, dedemin o bahçesine gelmesi. Sonra bizim koca bir aile olarak onların bahçesine 
gitmemiz, bir arada olma hali onun o mutluluğu çok kıymetliydi.  
 
Bir gün yine peçete satarken dedeme araba çarptı. 8. gününde belden aşağısı alçıda. Dayımdan onu 
tuvalete götürmesini istemiş. Dayım da gerçekten eski Türk filmlerinin o hayırsız evlat karakteri. 7 kardeş 
arasında tek erkek ama o kadar... Yani bir insanı çok iyi bir insanı çok kötü olarak kategorize etmek belki 
yanlış ama gerçekten çok kötü bir insan. Tuvalete götürmemiş geceye kadar. Dedemin gururu o kadar 
kırılmış ki gece yarısı sürüne sürüne, belden aşağısı alçıda pencereyi açmış, kafa üstü kendini ikinci 
kattan aşağıya atmış ve öyle öldü. İşte yetmiş üç yaşındaydı. İstediği gibi yaşadı ama istediği gibi de öldü 
yani hani çok üzüldüm, çok kızdım, çok öfkelendim. Çünkü baba demekti benim için de, bizim için de 
hepimiz için... O kadar... O kadar yoksul olup o kadar gücü simgeliyor olması, hani para mal mülk güçle 
eşdeğer tutulmuştur ya... Hiç değil yani onun var olması, onun akşam vakti o sokaktan geçecek olması o 
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kadar büyük bir güçtü ki bizim için... Öyle... Dedem ayrı bir insandır, benim için de. Hayatımın tamamında 
da. Tabi sonra o bahçe, portakal ağacı kesildi. O bahçe apartman oldu. Şimdi o sokağa gidesim bile hiç 
gelmiyor. Anneannem gidiyor hala ama. Özlüyorum, seviyorum, aralarında olmak iyi geliyor. Ama orada 
olmak hiç iyi gelmiyor. Yıllar geçti. Onsekiz yıl olmuş, bu yıl. Ama içimden gelmiyor, o mahalleye bir daha 
gitmek. O sokaktan geçmek. Neyse ki oradan taşınalı çok uzun zaman oldu. Ben üniversitede iken 
taşındık. 
 
Öyle çocukluğum demek o portakal ağacı ve altındaki o ışık, dedemin hikayeleri.. O kadar masal anlatırdı 
ki... O kadar hikaye anlatırdık ki... Teyzelerimin kahkahaları... Bizim böyle merakla dinlememiz. Arapça 
bilmiyoruz ama bazı yerlerde Arapça bir şey anlatıyor ama öyle bir anlatıyor ki yani anlıyorduk [gülerek 
anlatıyor]. Yani hiç Arapça konuşmadığımız halde o hikayede hiçbir bölünme olmuyordu. Şimdi de 
yeğenlerime o hikayeleri anlatıyorum mesela ya da herhangi bir çocuğa uyuturken, otururken 
anlatıyorum, o hikayeleri. Çocukluk demek o demek, gençlik demek benim için. 
 
Babam alkolik aynı zamanda yani çapkınlığın yanında bir de alkoliklik boyutu var. [Bir süre sessizlik] 
Bilmiyorum yani yetiştiği aile ile ilgili olabilir. Sevilmemesi ile ilgili olabilir. Ya da illa bir sebep bulmamız 
gerekmiyor. Çok iyi, çok güzel bir insan değil ne yazık ki... Annemi, biz çocukluğumuzdan beri 
görüyorduk biliyorduk. Büyünce daha anlar olduk tabi. Hep aldatırdı bizi, hep terk ederdi. Ve cidden 
ben kendi ayakları üzerinde çok uzun yıllardır durabilen bir insanım. Çok okurum, öğrenmek için çok 
çabalarım. Çok insan tanıdım, çok dostlarım arkadaşlarım var. İçimde bir yerde yaşamın devamlılığı ile 
ilgili hayatın yarının ne olacağı ile ilgili kaygıyı da barındırıyorum. O telaşı da barındırıyorum. Politik olarak 
da toplumsal olarak da bunları çok önemsiyorum ve hayatımın temelini bunlar oluşturuyor. Ama öyle bir 
şey ki bütün bunlara rağmen o babamın annemi ezdiği gibi, bizleri ezdiği gibi, hiç söz hakkımızın 
olmaması hali halen daha böyle kimliğimden kişiliğimden hayatımdan atabilmiş değilim. O kadar baskın ki 
bunlar yani hani bir yerde, en olmadık yerlerde en olmadık zamanlarda öyle bir çıkıyor ki... Yani orada 
sinip köşede. Bir yere gizlenmiş o küçük çocuğu, hayatımda sıklıkla görüyorum yani ne kadar 
güçlü hissetsem de... 
 
Üniversiteye çok erken kazanıp gittim. On yedi yaşındaydım daha. Tabii  gitmem için babamın izni 
gerekiyordu, veli olarak [gülüyor]. Reşit değildim. Bir kağıda imza attı ve ben öyle üniversite okumaya 
gidebildim. Kaydım yapıldı falan, yurtta kalabildim. Ama öyle zordu ki yani üniversite yıllarını hiç 
hatırlamak istemem. Mesela yüksek lisans zamanı benim için çalışabildiğim için kendime yetebildiğim için 
hiç unutamadığım zamanlardır ama üniversite korkunç. Yani babam zengin bir adam, dünya kadar parası 
pulu da var ama annemi cezalandırmak için çünkü annem onun istediği kadınlık görevlerini yerine 
getirmiyordu. Kadınlık görevleri nedir, bilmiyorum hala. Herhalde, anladığım bu, babamdan anladığım 
bu, cinsel anlamda üst düzeyde tatmin olma hali, kadınlık görevleri bu anlama geliyor, sanırım benim için. 
Annemi cezalandırmak için bize hiç bakmadı, o dönemde de. Böyle şu an hala var mı bilmiyorum ama 
devlet yurdunda kalınca haftalık, haftanın 5 günü için yemek fişi verirlerdi. Öğlen akşam toplamında, bir 
su, üçgen peynir, yarım ekmek. Ve akşam yemeğinde bir tabak kadar ikinci tabak mümkün değil, bir 
yemek alabiliyordum. Böyle dört yıl geçirdim. Yani öyle okumak zorunda kaldım. Ve bu babamı hiç 
Etkilemedi de. Ama beni de bu anlamda ekonomik anlamda ezmedi. Başka bir hal ezdi. Yani sürekli evde 
şiddet gören, hem sözlü hem fiziksel şiddet gören bir anne. Annemin kırklı yaşlarına denk gelen bir 
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hamileliği. Biz okuyoruz. Küçük bir kardeşim oldu. Çok seviyoruz tırnağına zarar gelsin istemiyoruz ama 
yani yarın uyanacağız ve  yarın annem hayatta olacak mı bilmiyoruz. Öyle çok uzun yıllar geçirdik 
yani bir akşam içki içip dediği gibi senin gırtlağını keseceğim diyor. Yapar mı yapabilir ve bunu hatırlamaz 
belki de. Kardeşimin ilk öğrendiği kelimelerden biri hacizci idi [hafifçe gülerek söylüyor]. O kadar ilginç ki... 
Babam terk ediyor gidiyor, borç takıyor ve sürekli bu tefeci tarzı adamlardan borç alıyor, banka falan da 
değil. Adamlar kapıya dayanıyor. Annem kapıyı kilitliyor, pencereyi kapatıyor. Evde kimse yokmuş gibi 
saklanıyor. Anneme bir gün, kim geldi, dedim. *** [kardeşi] daha çok küçüktü ve hacizci, dedi. Böyle şok 
oldum yani çocuk daha abla demeyi doğru düzgün bilmiyor, hacizciyi nereden öğrendin. Duymuş çocuk. 
Korkulacak bir şey olduğunu biliyor, çünkü saklanıyorlar. 4 yılım da öyle geçti. Yani o yıllara dair çok ilginç 
ama hatırlayabildiğim çok çok fazla bir şey yok, anılar yok. Yani yurtta hep... 
 
Osmanlıca'da uzman oldum. Mesela nasıl oldum? Güzel Sanatlar öğrencilerine ders veriyordum. E bunun 
için hatla Osmanlıca'nın değişik üslupları ile ödevleri oluyordu mesela ama Osmanlıca bilmiyorlar. Yani 
Allah yazmayı bile öğrenmek için çok böyle resim çizgi bile yapsan, hani kolay bir şeydir, aslında. Onun 
için bile özel ders alan insanlarla karşılaştım mesela. Ve bunu yapabilmek için gece gündüz Osmanlıca 
belge çeviriyordum. Dönemin belgeleri, Ermenilerle ile ilgili belgeler, toplumsal belgeler, ekonomik, 
diplomatik... Habire oturup durmadan belge çeviriyordum ki okuyabileyim, kitap alabileyim çünkü temel 
ihtiyaçlarımı giderebilmek için zaten o yemek fişleri ile idare ediyordum ama kitap da almak gerekiyor.  
Başka ihtiyaçlar da oluyor. Şampuan almak gerekiyor mesela. Çok basit. Sabun almak gerekiyor. 
Osmanlıca'da o kadar yetkinleştim ki dördüncü sınıfta hocamız, dekan yardımcısıydı. Ve dersi bana 
bırakırdı. Yani çok üst düzey bir ders, diplomatik belgeleri okuduğumuz seçmeli bir dersimiz vardı. Dersi 
sen işle diyecek kadar bir öğrenciye dersi bırakacak kadar iyi öğrenmiştim dördüncü sınıfta. Öyle o 
dönemlere dair çok aklıma gelen çok bir şey yok. Yani sürekli ne zaman ne yapacağını bilmediğimiz bir 
baba, ne zaman ölecek diye beklediğimiz annem, nasıl büyüyecek dediğim kardeşim ve diğer 
kardeşlerim. Öyle bir dönemdi, benim için. 
 
[Diğer kardeşlerle] çok iyiydi. Yani öyle bir şey ki o ailedeki o hal bizi öyle bir araya getirmiş ki şimdi bile 
her an birbirimizden haberdarız. Kim ne yapıyor? Kim ne ediyor? Büyük ablam Antakya'da evli dört tane 
kızı var, örneğin. Yeni beşinci çocuğuna hamileydi, düşük yaptı, çünkü erkek çocuk doğurması 
gerekiyor, kocası için. Evliliği devam edebilirsin diye. Otuz bir, otuz bir diyorum seksen bir doğumlu. 
Şu ana kadar sanırım 9 hamilelik geçirdi. Bunların dördü doğdu. Diğerleri düşük oldu, kürtaj oldu. Yani 
çok aydın, çok eğlenceli bir toplum gibi görünür Arap Aleviler. Sofraları çok bereketlidir, çok tantanalıdır 
öyle... Havası suyu eğlencelidir gibi görünüyor ama gerçekten evet insanlar nispeten Anadolu'nun diğer 
yerlerine göre daha aydın. Evet kadınlar zorla kapatılmıyor. Evet istedikleri gibi giyinip gidiyorlar, 
konuşabiliyorlar, dışarıda gezebiliyor ama görünmeyen yüzü de o geleneksellik, o feodallik o kadar baskın 
ki... Yani seksen bir doğumlu bir kadın kocam başka bir kadın almasın diye, aynen bu cümleyi kullanıyor, 
erkek çocuk doğurmak için bir sürü şifacıya gidiyorsa zerre kadar kadir kıymet görmüyorsa sürekli 
bununla ilgili kavgalar gürültüler ve o diğer 4 çocuğun hiç bir önemi ehemmiyeti yoksa benim yaşadığım 
çocukluk gibi... Kadınlık ve kadınlık vazifeleri üzerinden o kadar baskın bir kültür var ki yani. Kadın 
ne demek? Gerçekten bunun için yüksek lisans yaptım ya Arap Aleviler'de kadın üzerine. Çünkü o 
kadar hayatımda etkili olmuş ki o kadar... Şu anımı bile o kadar etkilemeye devam ediyor ki... Ne kadar 
uzaklaşsam da 2-3 yılda bir gitsem de oraya. Gerçekten kimliğimizi dünyanın neresine gidersek gidelim 
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beraberimizde taşıyoruz. Değiştirme şansımız çok fazla olmuyor. Diğer ablam öğretmen, en çok onunla 
yakınız. İki oğlu var, küçükler daha. O ve ben ailedeki 2 şanslıydık çünkü sadece ikimiz okuyabildik. 
Küçük kardeşim de şimdi aşçılık okuyor ama o bizden biraz daha farklı. Diğer kardeşim, erkek kardeşim 
17 yaşındayken yaşını büyüterek mahkeme kararı ile Arabistan'a gitti. Arabistan'da 10 yıl çalıştı. Berber. 
Çünkü anneme ve küçük kardeşime bakması gerekiyordu. Çünkü başımızda bir baba yoktu. Eve 
bakacak kimse yoktu. Annemin çalışma şansı yoktu. O da ailenin bu sorumluluğunu aldı ve orada 
yaşadı. Şu an Katar'da bugün Türkiye'ye dönüyor. İşte onu bekliyoruz. Muhtemelen karantinada kalacak 
bir süre. Küçük kardeşim de işte babamın aynı mesleğini yapmak istiyor. Babam aşçı benim. Çok da ünlü 
bir aşçı. Antakya'da da çok takipçisi vardır, gideni. O nereye gitse nerede yer açsa ardından gelen 
insanlar vardır. Eli çok lezzetlidir. *** [kardeşi] da babam gibi aşçı olmayı istedi.  
 
Öyle. Sonra işte yüksek lisans, Gaziantep. Gaziantep daha iyiydi çünkü dershanede çalıştım. Küçük bir 
parayla çalıştım ama anneme destek olabildim o süreçte. Yüksek lisans yapabildim. Çok istiyordum, 
çok önemsiyorum. Çok insan tanıdım, çok arkadaşım, dostum oldu. Çok daha politiktim. Çünkü lisansta 
gerçekten bir şeyi düşünebilmek ile ilgili, bir kitap alabilmek ile ilgili, bir insanla bir araya gelebilmek gibi 
imkanım yoktu. Yani bir insanla yurdun bahçesinde bile oturmak demek, eline bir tane çay alıp gitmen 
demek. Ama o çayı almak için verebileceğim bir para yok. O yüzden çıkmıyorsun ya odandan çıktığın tek 
yer sınıf oluyor. Aynı Kampüs içinde. O yüzden üniversite kısmı böyle çöp gibi hatırlamak istediğim ya da 
oradan anıları getirebildiğim hiçbir şey yok. Yani orası böyle yaşanmamış yıllar gibi, değişik bir süreç 
benim için. Antep çok daha keyifliydi o anlamda, çok daha insan, çok daha dost kattı, bana.  
 
Antep'ten döndüğümde. Kaç yaşındaydım? 25 yaşındaydım. Evet 25 yaşındaydım ve o tarihe kadar 
hayatında hiç kimse girmemişti. Aşık olmuştum platonik aşklar yaşamıştım kendimce. Ama hiç cesaret 
edememiştim.  Daha politik bakıyorsun, olmaz diyorsun. Hayatta çok daha önemli şeyler var. Böyle bir 
şey yapamam gibi değişik bir kafa, değişik bir sertlik hali. Daha mekanik, daha sekter bir hal. Politik 
çevrelerle tanışıp o anlamda değişmek, başkalaşmak. O dönüşme halini Antep'te yaşadım, yaşayabildim. 
Konserler işte... 1 Mayıs'ı biliyoruz ama 1 Mayıs'a gitme hali. Hayal bile edemezdim. Ne demek? İstanbul 
[gülüyor] falan gibi öyle. Antep bu anlamda çok şey kattı, bana. Tabii o tarihe kadar hayatıma kimse 
girmemiş. Ben biriyle sevgili olmak nasıl olacak, imkansız gibi bir dönemde ***'la tanıştım. ***, o kadar 
başka bir insandı ki babama benzemiyordu ve hayatımdaki, çevremdeki arkadaşlarım bile çok 
sevdiğim çok değer verdiğim insanlar bile bir parça illa ki bir yerinden babama benzerdi. Ve 
mümkün değil benim herhangi bir insana yaklaşmam ama *** o kadar benzemiyordu ki tertemizdi. Çocuk 
gibi bakıyordu yani bakışları o kadar masum, o kadar güzeldi ki... Dertleri tasaları... Toplumla ilgili, kendi 
ile ilgili, insanlıkla ilgili, gelecekle ilgili, her şey o kadar güzel, o kadar inanılmazdı ki. *** işte öyle... İlk 
sevgilim oldu. İyi ki de olmuş. İyi ki de hayatımı güzellemiş. 3 yılı geçkin bir süre biz birlikteydik. 
Evlenmemize de çok kısa bir zaman vardı ve hayatım boyunca ilk defa gerçekten mutluydum. Bilmiyorum 
yani hiç hiç kimseye benzemiyordu, tertemizdi, başkaydı. Beni o kadar başkalaştırdı o kadar değiştirdi ki 
yani değiştirme çabası ile değil. Ben bir insanla tartışabilmeyi bilmiyordum, örneğin. Fikrimi 
savunmayı bilmiyordum. Bana fikrimi savunabilmeyi öğretti. Ben tek başıma ayakta, evet çok zorluklar 
yaşadım ama hep köşeye sinmiş bir insan olarak yaşadım yani hani. Üniversitede yarım ekmeği bölüp 
çeyreğini öğlen çeyreğini akşam yemeyi biliyordum. Ama babama bunun hesabını sormayı 
bilmiyorum. Şimdi olsa hesap sorardım. Rezil ederdim onu mesela. Ama o dönemde ben bunu söz 
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konusu etmeyi bile bilmiyordum. Zaten böyle bir hakkım olduğunu da hiç düşünmemiştim, her şeyle ilgili 
yani. Düşünceni savunmak, mutlu olmak. Kadın olduğunu hissetmek. Ben kadın olduğumu bilmiyordum 
yani yirmi beş yaşına gelmişim düşünsene. İlkokulda insanlar birbirleri ile sevgili olmaya başlıyor, artık bu 
dünyada. Bırak bir insan insanın elini tutma heyecanını yaşamayı, ben kadın olduğumu bilmiyordum, 
gerçekten yani. Kadın olmak demek çünkü kolundan bacağından annem gibi sürüklenerek, 
bağırtılarak yatak odasına çocuklarının önünde götürülmek demek, tecavüze uğrar gibi... Bir 
insanı tatmin etmeye çalışmak demek. Kadın demek benim için buydu. Baskı altında olmak demek, 
hakarete uğramak demek... Ya bir erkek hayatına girdiyse sana yapacakları bunlardır. ***'da ben 
bunları bir gün bile düşünmedim. Bir gün bile *** bana hakaret eder mi? *** bana bu şekilde tecavüz eder 
mi? *** şunu yapar mı, bunu eder mi diye düşünmedim. Biz bir yıl sevgili kaldık. Ben asla onunla birlikte 
olmadım, olamadım. Ve o bana bir kere bile bunun hesabını sormadı. Neden demedi. Bunu üzerine 
konuşmadı bile. Beni incitmedi ve aileme dair hiçbir şey bilmiyordu. Ben bunların hiçbirini ona 
anlatmamıştım. Sadece beni tanımaya çalışıyordu. İşte *** demek benim için o... Dedem nasıl o portakal 
ağacıysa, onunla o kadar özdeş ki... Yani o portakal ağacı ben olmuşum. *** da dalıma kondu. Yani o 
kadar kıymetliydi ki onunla yaşadığım her an. [Uzun bir sessizlik] 
 
Onunla evlenmek üzereydik artık buna karar verdik, hayaller kuruyoruz, gelenekleri konuşuyoruz. İşte 
bizde böyle yapmak gerekir.  Şu tarihte Antakya'ya gelsek nasıl olur? Benim sınavımın geçmesini 
bekliyoruz. KPSS'ye gircem. O kadar iyi hazırlandım ki öğretmen olacağım. Çünkü ben gerçekten hani 
ben neyim dersen ben bir öğretmenim. Tercümanlık da yapsam kırk ayrı işte de çalışsam benim kimliğim 
bu, gerçekten. Ben öğretebilirim. Hiç bıkmadan usanmadan bir insanı binlerce kez aynı şeyi anlatabilirim 
öğretmek için değiştirmek başkalaştırmak için sanırım hayatta en iyi yaptığım ya da beni en çok tatmin 
eden şey bu olmuştu. Atanacağım sonra sınavdan hemen sonra Antakya'ya gideceğim. Hazırlık 
yapacağız. Sonra *** ailesiyle gelecek beni isteyecek. Düğünümüz olacak. Ve o hep yanımda olacak artık 
diye beklerken 2 ay kalmıştı düğünümüze. Benim alan sınavıydı. Normal KPSS arasında bir haftalık bir 
süre vardı. O bir haftalık arada, hafta sonunda... İki kardeşlerdi onlar. Erkek kardeşi de. Ben intihar 
edeceğim. Ben artık dayanamıyorum. Vedat Türkali'nin kitabındaki Güven'deki adam gibi. Her gün 
kendimi bir küvete uzanmış, bileklerini kesmiş ve sonsuz uykuya dalmış görüyorum gibi bir şeyler 
söylemiş, ***'a. *** da o kadar telaşlanmış ki. Cuma günü beni aradı ve yeni araba almışlardı. 
**'a[Balıkesir’de bir yerleşim yeri] ***'lara [kız kardeşine] gidelim diyorum, bu hafta sonu, sen de gelir 
misin, dedi. Haftaya alan sınavım var, ben gelemem dedim. Kardeşiyle bir arkadaşını daha alarak ***'a 
[Balıkesir’de bir yerleşim yeri] gidiyorlar. Piknik yapıyorlar, ablam eniştem, yeğenim, bir iki arkadaşımız 
daha. İstanbul'dan 3 kişi gelmişler. Piknik yapıyorlar. Sonra piknik yerini değiştiriyorlar. Çok güzel bir 
şelale var, diyor arkadaşlardan biri. Görmek istiyorlar. Küçükkuyu tarafında bir şelale... Oraya gidiyorlar. 
Kardeşi, çocukluğumdan beri en büyük hayalim şelalenin arkasından yürümek, hep çizgi filmlerde 
görürdüm çok merak ederdim, diyor. Denemeden bilemezsin diyor, *** [sevgilisi] kardeşine. Ve sırayla 
herkes şelalenin arkasından geçerken sıra ***'a[sevgilisi]  geliyor. Oradan geçerken kayıyor. Suya 
düşüyor. Anafor var tabi, şelalenin döküldüğü yer olduğu için. Anafora kapılıyor. Boğularak ölüyor orada. 
Bana haber verdiler ama ben İzmir'deydim. Öldü demediler ama o kadar hissettim ki o nefes alamama 
halini, onun nefes almadığını hissettim. Biliyordum onun öldüğünü ama bana söylemediklerini. İzmir'den 
yola çıktım. Arkadaşımın abisi arabası ile götürdü bizi. Ta Küçükkuyu'ya kadar vardık. Yaklaşık 3 saat 
geçmiş, 3 buçuk saat geçmiş onun ölümünden ve hala sudaydı, çıkaramamışlar. Dalgıçlar gelmiş. Ben 
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gittiğimde yeni çıkarılıyordu. Sonr... Ben orada kocaman bir ay vardı gökyüzünde.  Sadece deli gibi 
bağırdığımı ağladığımı hatırlıyorum o gün. Sonra önünden bir cenaze arabası geçti. Arkasından arabaya 
bindik gittik. Küçükkuyu'nun camiine götürmüşler onu. Orada koyu yeşil, zeytin yeşili bir kapalı tabut, 
musalla taşının önünde içeride gasilhanede duruyor. Ben inanmadım yani bana gerçekten şaka 
yapıyorlar. Mümkün değil böyle bir şeyin olmuş olması mümkün değil, nasıl? Girdik içeri. Tabutu açtılar, 
ceset torbasını açtılar. *** yatıyor içinde. Gerçekten orada yatıyor [ağlamaklı anlatıyor]. Kocaman bıyıkları 
vardı, ***'ın. Bıyığının üstünde tam şurasında sudan çıkardıklarında son soluğu çıkmış, bir köpük duruyor.  
Son nefesi... Boğulurken imdat dememiş. Hiç *** [kendi adı] demezdi bana, *** [sevgilisinin onu çağırma 
şekli] derdi. *** [sevgilisinin onu çağırma şekli] demiş, son sözü bu olmuş. O köpük de, bıyığındaki köpük 
de muhtemelen o son sözünün köpüğüydü, son nefesinin köpüğüydü. Ertesi gün İstanbul'da ***'da, önce 
Cemevi'ne götürüldü. Orada yıkanırken son kez onu görmek için girdim. Dokundum. Sarsmak istedim 
uyandırmak isterdim ama... Elime bir tas su verdiler, niye verdiler bilmiyorum. Yüzüne dök, ***'nın dediler. 
Yüzüne suyu döktüm. Tam bir yıl ellerim ıslak hissettim. Hiç kurumadı sanki ellerim yani. Havlular 
tutuyordum ellimde o ıslaklığı hissetmemek için. Bir yıl boyunca ellerim ıslaktı. Yıllarca her gece rüyamda 
ben de boğuldum.  Bir gün mezarında yatıyor, rüyamda. Ben de üstüne yatıyorum ama toprakların 
arasından kolları da çıkmış ve beni sarıyor. Başka bir gün boğuluyor ve ben bir şey yapamıyorum. Başka 
bir gün ben boğuluyorum. Yıllarım öyle geçti... 2014'ün Temmuz ayında onu kaybettim. 12 Temmuz günü. 
Çok uzun yıllar korkunç bir yas süreci yani. Ne yaptıysam ne ettiysem gerçekten yaşıyor olamadım. Belki 
şimdi de öyle... Öyle bir şey ki... O kanat öyle bir kırılıyor ki yani yaşamaya devam ediyorsun. Ama bir 
daha asla uçamayacağını biliyorsun yani bunu görebiliyorsun. İnsan yeniden sevebilir, yeniden... Bir 
insanı tanımak isteyebilir. Her şey olabilir ama o başka bir şey... Uçamazsın yani o kanatlarım onunla 
beraber orada o mezarlıkta. Onu biliyorum görüyorum her şeye rağmen. Şu an bile. Yıllar yılı başta her 
haftada sonra iki haftada bir sonra ayda bir şeklinde hep gittim onun yanına. Hep gördüm onu. Toprağına 
dokunmak bile onu görmek demekti. Ya da içinde birikenleri toprağa anlatmak bile...  Öyle bir şey ki yani 
kupkuru... Onun mezarının üstünde yolun başından izliyorum mezarı. Kuşlar uçuyor. Kelebek uçuyor. 
Hayat belirtisi var yani mezarda. Her mezarda çiçek ekilmiş ama onun mezarındakiler o kadar gür, o 
kadar canlı, o kadar güzeller ki... Yıllarca şey dedim. Sen burayı da mı güzelleştirdin, buraya da mı hayat 
verdin diye.. Bir yıl sonrasında haftada bir gün sadece psikologla görüşebilmek için terapi amaçlı evden 
çıkıyorum, başka da hiç çıkmıyorum. O kadar ağır ilaçlar kullanıyordum ki antidepresanlar artık 
uyuşturucu gibi olmuştu. Yani günde 375 miligrama kadar çıktık. Çünkü artık kendime zarar veriyordum. 
Yüreğimdeki acıyı hissetmemek için bacaklarımı parçalıyordum. Yüreğimin acısını hissetmeyeyim yani 
gerçekten yürek acır mı? Göğsümde bir şey yanıyor ve durmadan yanıyor. Hep uyuyordum. Sadece 
uyumak istiyordum, ilk 1 yıl boyunca. Ve ölümsüz olduğumu zannediyordum, ben. Ben ölümsüzüm ve 
daha bin yıl yaşayacağım ve ben bu acıyı çekeceğim diye düşünürken bir gene vapura binip psikoloğumla 
görüşmeye gideceğim. Karşıyaka'da karşıya geçerken, vapur iskelesine algılamıyorum. Ne trafik ışıklarını 
algılıyorum ne arabaları algılıyorum. Beklemem gerekiyor ama algılamadım. İlaçların etkisiyle sanırım. 
Korkunç bir firen sesinde durdum. Arabaya baktım. Adam öfkelenerek hiddetlenerek indi ve böyle 
saldıracak bana yani hani ne geçiyorsun dercesine... Adam yüzüme baktı durdu. Geri döndü koltuğuna 
oturdu ve bekledi. Yani yüzümde o kadar yaşamıyor bir ifade vardı, o kadar perişan olmuş bir hal vardı ki 
demek, adam tek bir kelime bile etmedi bekledi geçmemi. Ben kendime gelemedim hemen. Arabaya 
bakıyorum. O kadar mutlu oldum ki o an... Tamam dedim ben ölümlüyüm [gülerek söylüyor] yani ölebilirim 
yani ölümsüz filan değilim yani bin yıllarca yaşamayacağım. Evet ben de ölümlüyüm dedim. O gün 



 8 

psikoloğa gittim ve şunu söyledim. Ben ölümlüyüm diye sevinerek gittim yani. İlk gülme halim oydu. 
Öleceğim diye güldüm.  
 
Öyle... Sonrasında *** diye bir kurumda iş buldum. Çünkü tercümanlıktan gelen para bana yetmiyordu. 
Kiramı ödeyemiyordum. Bir yıl boyunca arkadaşlarım hiç bana sormadan hesabıma para yatırdılar ve 
kiramı faturalarımı oradan ödediler. Ama tercümanlık ben hayatımı döndüremezdim ve bir gün *** hoca 
[bir tanıdığı] beni aradı. Ve tam senin için senden başkasının yapmaması gereken bir iş var, dediler. Ne 
olur, biliyorum görüşmek istemiyorsun, çalışmak istemiyorsun ama bir kere görüş eğer içine sinerse 
yaparsın. İçine sinmezse zaten yapmazsın dedi. Gittim ve bana öğretmenlikten başka hiçbir vasfının 
olmadığını düşünen birine öğretmenlik teklif ettiler. Ama şuydu. Arap kadınlarına mülteci Suriye'den 
gelmiş Arap kadınlara Türkçe öğreteceksin. Ama Türkçe öğretmeni değilim dedim. Ama öğretmensin 
dediler.  Oturdum çocuk gibi, programlar hazırladım, ödev hazırlar gibi. Hemen kabul ettim o gün kabul 
ettim işi. Ne parası ne pulu ne mesaisi ne ne kadar çalışacağım hiçbir şey sormadan tamam kabul 
ediyorum dedim. Sonra aynı hafta orada kadınlara Türkçe öğrenmeye başladım. Sınıfta öyle insanlar 
vardı ki 80 yaşına gelmiş bir yaşlı kadın vardı, örneğin. Kalem tutamıyor hayatı boyunca da kalem 
tutmamış. Arapça'da bile okuma yazması yok. Ha diğer gelen kadınları anlıyordum. Biraz daha gençti 
kadınlar. Biraz daha ihtiyaçları vardı. Hastaneye gidiyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ya gençler.  
Ama dayanamadım sordum. Teyze, dedim, sen niye öğrenmek istiyorsun, yani bir insan bir insana bunu 
sorar mı, dayanamadım sordum.  Ben, dedi, savaşta 3 oğlumu kaybettim. 3 oğlum öldü ve 3 oğlum da 
öğrenciydi, okuyorlardı ve savaşla hiçbir alakaları yoktu. Bir gün yaşadığımız mıntıkayı Esat aldı. ÖSO 
vurdu orayı dedi. Başka bir zaman orayı ÖSO aldı. Esat vurdu bizim yaşadığımız yeri. Bir oğlum da öyle 
gitti. Bir oğlumu da kim götürdü bilmiyoruz, kaçırıldı ve cesedini bile bulamadık dedi. 3 oğlum savaşta yitip 
gitti, dedi. Küçük oğlum yeni evlenmişti ve eşi hamileydi. 1 aylık hamileydi o öldürüldüğünde. Ekmek 
almaya gitti eve dönerken "kazife"[?] denilen bu tepeden duran ve kişiyi gördüğü yerde alnından isabet 
alıp vuran otomatik çalışan bir savaş aleti. Yani hangi canlıyı görürse, yani hayvan olsa köpek olsa insan 
olsa şu şekilde tarıyor ve gördüğü yerde indiriyor. Türkçe'deki karşılığını bilmiyorum, onun. 3. çocuğu da 
bu şekilde ölüyor. Bizim geleneklerimizde kadın tekrar evlenebilir ama tekrar evlenecekse eğer 
çocuğu hiç kimse büyütmez çünkü başkasının kanı, başkasının soyu. Çocuk bize verilecek. Bu 
çocuğun okulu var, hastanesi var. Ödevleri olacak ve bunları benim yapmam gerekiyor. O yüzden 
öğreneceğim dedi. İnanılmaz bir şeydi benim için yani kalem tutamıyor, kadın. Ama dili öğrenecek 
ve seksen yaşında bir kadın. Kaç yıl yaşayacağını kendi de bilmiyor. Belki 3 yıl daha yaşar. Belki bir yıl 
daha yaşar ama böyle bir çabaya giriyor. O kadar çok şey öğrendim ki o insanlardan. Evet yaşama 
devam etmek gerekiyor ve bunun için çok emek vermek gerekiyor. Seksen yaşındaki bir kadının bile 3 
oğlunu toprağa verdikten sonra bu kadar dirençle hayata bağlayan bir şey varsa, seni de hayata 
bağlayacak bir şeyler olmalı dedim ve o gün bugündür mülteci alanındayım ve asla ayrılmak 
istemedim, düşünmedim. Çok zorlayıcı çok yıpratıcı, çok ağır hikayelerin var olmasına rağmen. Bunların 
hepsi bir kenara çok şey öğreneceğimi daha da öğreneceğimi, çok insanın hayatına dokunabileceğimi de 
biliyorum. O yüzden çok uzun zamandır *** ölümünün ardından hiç hayal ettiğim tasarladığım 
düşündüğüm bir şey değildi ama. Hala bu alandayım hala bir şekilde çalışıyorum. Öyle... 
 
Sadece Osmanlıca biliyordum. Başka da bir meziyet yok. Arapça'yı da kendi çabamla öğrendim. Yani 
gramer kitapları aldım. Arapça filmler izledim. Yüksek lisansımı yaparken bu şekilde öğrenmiştim okuma 
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yazmayı konuşmayı. Konuşamıyordum da. Ben Antakyalıyım ama. Bizim evde konuşulmuyordu, annem 
de babam da. Dedem ninem bile Türkçe konuşurdu. Çok zorlandım öğrenirken. Kendi kendime öğrendim. 
Arapça'da tercümanlık yapabilecek kadar yetkin hissetmiyordum kendimi. Bir arkadaşım ***de [kurum adı] 
listeler açılmış, oraya bir başvursana dedi. Arapça'da güvenemediğim için sadece  veremediğim için 
sadece Osmanlıca'da başvurdum ve hemen tercüman oldum. Bayağı resmi bir tercüman. İlk zamanlar 
belgeler geldiğinde, okuyamıyordum yani öyle kendimde değilim. İlaçların çok ağır etkisi var. ***'ın 
ölümünün daha 6. ayında falandı, bu işte. Sürekli ağlıyorum, yaşamla en ufak bir köprüm bile yok. 
Yaşama belirtisi göstermiyorum. Peçeteyi evraklar ıslanmasın diye şöyle tutup yüzümü, şu şekilde kağıda 
eğilip tercüme etmeye çalışıyordum. Öyle hiç beklemediğim bir anda çok tesadüfen oldu aslında. Yani bir 
anda tercüman oldum. Sonra sözlü tercümanlık çok ilerleyince, yazılıda hala cesaret edemedim, sözlü 
tercüman listesine girdim Arapça'da, bir yıl sonrasında. Sonra yazılı tercüman listesine de girdim. Sonra 
bayağı uzman olarak yıllarca çalıştım. İşte şimdi şu son süreçte ***'le [kurum adı] çalışmaya başladım, 
Şubat ayından beri. *** [eski çalışma alanı] tamamen bıraktım. Orada sadece mültecilerle bu defa işin 
pozitif kısmı ile çalışıyorum yani şu ana kadar hep eksi tarafla çalıştım. Şu an psiko-sosyal destek 
ekibindeyim ve o kadar güzel şeyler yapılıyor ki yani. Kadınlarla ebru etkinliği yapılıyor, örneğin yani. Bu 
insanların evet ihtiyaçları var. Evet kiralarını ödeyemiyorlar belki.  . Çok sıkıntıdalar ama bu insanların 
insan yönü de var ve insan olduklarını gerçekten unutuyorlar, unutturuluyor. Yani hayat o kadar sert 
işliyor ki onlar için. Kadınlarla sanat aktiviteleri yapılıyor mesela. Hayatları boyunca belki karşılaşmadıkları 
bir ortam. İlk oturumda tamamen o mahallelerden yoksulluktan gelmiş insanlar olarak geliyorlar. Hiçbir 
şey yapmıyorlar. Yani hiç öyle dertleri yok. Sadece buraya gelirsek belki bir yardım alırız düşüncesiyle 
geliyorlar, ilk hafta. İkinci hafta aktivite dolduruyorlar gerçekten. 3. hafta keyif alıyorlar eğleniyorlar. Espri 
yapıyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar. Bir kadın örneğin ebru yaparken Suriye bayrağını yaptı. Uğraştı, 
şekil vermeye çalıştı. Kendini hayatını özlemlerini ifade etti. Ya oradan ayrılırken kucaklayarak ayrıldılar. 
hepsi. İlk defa işin pozitif tarafındayım. O yüzden çok mutlu hissediyorum kendimi. Onların hayatına. Bu 
şekilde dokunabiliyor olma hali, bu şekilde de dokunulabiliyormuş hali çok keyifli. Türkçe konuşma 
atölyesi yapmayı düşünüyorum. Eğer kurum da bunu onaylarsa. Belki daha önceki deneyimlerimi de 
aktarabileceğim bir mecra olur. Öyle... Çok uzun zamandır bu alanda varım. Ama o kadar tesadüfen oldu 
ki bu alanda olmam. Hala devam ediyorum.  
 
Hiç hayal ettiğim şeyler değildi. Yani İzmir'e gelişim 8 aylığına gelmiştim. 8 aylığına eşyalı bir ev 
tutmuştuk, ***'la[kaybettiği sevgilisi ile]. Burada ***'a [kurum adı], -mühendisti o- başvuru yapmıştı, 
mühendis olarak. Buradan cevap bekliyordu. Eğer buradan onay gelseydi İzmir'de yaşayacaktık. 
Gelmezse İstanbul'da zaten ***'ın [kurum adı] mühendisliğini yapıyordu. Orada yaşayacaktık ve tam o 
süreçteydik yani. Hani nerede yaşayacağımız belli değil. Bir yandan eşya seçiyoruz, eşyaları tasarlıyoruz. 
Bir yandan evlilik hazırlıkları diğer boyutlarıyla. Nikah elbisemi almıştım, gelinliğimi seçmiştim. Gelinliğimi 
daha almamıştık, seçmiştik, sipariş vermiştik. Öyle... 8 ay kalacaktım. *** [kaybettiği sevgilisi] eğer kabul 
edilirse İzmir'de yaşayacaktık ama hala hazırda 8 aylığına geldiğim bir şehirdi. O kadar çok şey yaşandı ki 
*** [kaybettiği sevgilisi] gitti. Ben bir öğretmen...[bir süre duruyor]. Öğretmendim aslında, atanıp görevimi 
yapacaktım kendimce ama o 8 aylık bir süreçti İzmir aşaması benim için. Ya öyle bir şey oldu ki ben 
burada kaldım. O evle aramla kurduğum bağ... Yitip giden sevdiğimle kurduğum bağa dönüştü. Kendimi 
eve kilitliyordum hep çünkü ev benim mabedimdi. Çünkü *** [kaybettiği sevgilisi]'la vardık biz, o evde. 
İkimiz oluşturduk orayı, ikimiz yaşadık orada. Çok değişik bir şey benim için. Yani şimdi düşünüyorum da 
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8 aylığına geldiğim bir yerde yaklaşık 7 yıldır yaşıyorum şu an. 7 yıl oluyor. Hep de burada olacağım 
herhalde, öyle görünüyor. 
 
Bir günüm nasıl geçiyor? Genellikle teorik kısımlar çok daha baskın geçiyor yani burada yeni işimde 
tamamen değişti aslında. Şu an sadece aktiviteye gidiyoruz. O da virüsten kaynaklı evden çalışıyoruz. 
Ama o ilk bir ayda Şubat'la Mart'ın başına kadar çalışırken ne yapıyorduk? Aktiviteye gidip kadınlar ebru 
yapıyorsa beraber ebru yapıyorduk. Ya da başka bir sanat aktivitesi yapıyorsa, bunu yapıyorduk. 
Eğleniyoruz yani gerçekten çalışıyorsun ama eğlenerek çalışıyorsun. O kadar güzel bir şey ki bu. Ama bir 
tercüman, yani bu kurumda tercüman değilim ben. Bu kurumda zaten herkes Arapça biliyor, çalışanlar da, 
danışanlar da herkes Arapça biliyor. Dolayısıyla bir dilden başka bir dile çeviri yapmamız gereken 
noktalar oluyor. O noktalarda yapıyorum ama görev tanımım tercümanlık değil. PSS elemanı olarak 
çalışıyorum. Psiko-sosyal destek ekibi. Mobil ekip ve ***'da, ***'da [çalıştığı sahalar] çalışıyoruz biz. Bu 
gibi imkanlara ulaşma şansı olmayan insanlara olanak sağlayarak yani onları alıp bir yerden bir yere bir 
merkeze, sanat atölyesine ya da başka bir yere götürerek ya da onların mahallelerinde aktivite yaparak 
bir çalışma yürütülüyor. Burası zaten çok kısa süreli bir aşama ve yeni tanımaya başladığım bir aşama. 
Ama bir tercüman olarak sorarsan bu noktaya kadar olan kısımla ilgili, günüm gecem hafta içim hafta 
sonum diye bir şey yoktu çünkü evde hep binlerce sayfalık evraklar oluyordu 30-40 dosya oluyordu, bir 
anda evde.  
 
İşimle ilgili benim. Daha fazla dil öğrenmek ile ilgili inanılmaz böyle isteklerim var. İngilizce gibi, Fransızca 
gibi, İtalyanca gibi... Farsçayı biliyorum biraz ama asla iletişim kurabilecek boyutta değil. Okuyabiliyorum, 
okuduğumu anlayabiliyorum ama konuşulanları anlamıyorum. İngilizcede olduğu gibi yazılı bir metinden 
çeviri yaparken biraz daha kolay oluyor bazı şeyler. Ama dinleyince hiçbir şey anlamadım diyorsun. Bir 
sürü dil öğrenmek istiyorum. Mesleki anlamda da bunların hepsini kullanmak istiyorum. Daha çok insanın 
hayatına dokunabileceğim bir alanda çalışmak istiyorum. Yani nasıl olur, ne yapılabilir bilmiyorum ama 
artık *** alanda [eskiden çalıştığı alan] bu kısır döngüye dönüşmüştü. Çaresizlik hali yani tecavüze 
uğramış mı uğramış. Ben bu insan için ne yapabilirim konuşmasını sağlayabilirim. Ve öyle bir bildiğim 
bütün yöntemleri teknikleri uygulayarak o insanı konuşturmalıyım ki... Bazen kaskatı kesiyordu. Bunu 
yapmaya çalışıyor olmak hep aynı kısır döngü içerisinde yer almak... Bu çok zordu ve sürekli aynı işi 
yapıyordum aslında. Ve bundan kaynaklı asla gelişmiyordum. Evet dil anlamında çok ilerledim. Çok 
geliştim. Dilin tüm inceliklerine hakim oldum. Yani Orta Doğu esprilerini bile böyle laf çarpıtmalarını bile, 
geleneksel dilde hakaretleri bile... Bir kişinin Suriye'nin hangi ilinden olduğunu bile Çıkarabiliyorum. Bu 
adam Deyrizorlu, bu adam Halepli, bu adam Halepli ama Halep'in Afrin bölgesinden, Kürdü. Bu adam 
kesin Şamlı, Lazkiyeli falan diye [gülerek anlatıyor] o kadar detayına varıncaya kadar artık ülkelerin bile 
kendi içerisindeki konuşulan bölgelerini çıkarabilir hale geldim. Tamam ama mesleki anlamda bu bana bir 
şey katmamaya başladı. 
 
Biraz ara verebilir miyiz? Hiç kapatmıyorum. 
 
[Elbette] 
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Tamam [başlayabiliriz anlamında] Biz ***'la[kaybettiği sevgilisi] oturduk ve bir karar vermemiz 
gerekiyordu. Kısa zaman sonra evleneceğiz ama ben evlenip atanamamış bir öğretmen olarak evde 
oturan bır yıl böyle çaba ile devam edip... Çok arkadaşım var, çünkü bu şekilde bir şekilde atanırım diye 
evlenip düzen kurup ama çoluk çocuk ev falan derken gerçekten bir ev hanımı olan o kadar çok 
arkadaşım var ki ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum ve mesleğimi 
yapmak istiyorum deyince o İstanbul'daydı. İstanbul'da yaşıyoruz. Erzincanlıydı o, aslen. Ama ailesiyle 
çocukluğundan beri orada yaşamışlar. Yüzde 80 biz zaten İstanbul'da yaşayacaktık. İzmir küçük bir 
ihtimaldi bizim için ama çok istiyorduk. Oturduk ve konuştuk. Eğer benim sınava hazırlanma evrem 
İstanbul'da olursa biz bir arada olmaktan kaynaklı düğün telaşına girmekten kaynaklı, ben gerçek 
anlamda sınava hazırlanamayacağım. Bunu biliyorduk. Bu yüzden o küçük ihtimal olan İzmir'de bir 
başlangıç yapsak *** [kaybettiği sevgilisi] da bu alanı zorlasa ve ben bu aşamada ayda iki kere bir araya 
gelip, genellikle o geliyordu ayda 2 kere 15 günde bir kesin geliyordu... Hafta sonu beraber geçiriyorduk. 
Ama onun dışındaki, o 4 gün dışındaki tüm zamanda ben inanılmaz derecede sınava hazırlanıyordum. 
Öyle bir karar verdik. Yani İstanbul mu İzmir mi? İzmir olması daha mantıklı geldi. Gerçek anlamda ben 
bu sınavı kazanmak, atanmak istiyorsam. İzmir'e geldik. Zaten sık sık buradaki arkadaşlarımıza gelip 
gidiyorduk. Genelde, ablamlarla yaşıyordum ben, yüksek lisans bittikten sonra formasyon alırken. 
Ablamın da buna ihtiyacı vardı, yanında olmama. Ablamlarla ***'da [yer adı] yaşıyordum ve o süreçte 
ablamlarla yaşarken hazırlanamayacaktım. Evde çocuk var kalabalık ve  başka bir evdesin ve kendi 
düzenini bu anlamda kurmam kendi programını uygulamam zor olacaktı. Çünkü bir yıl öyle denedim. 
Olmadı. O yüzden İzmir'e karar verdik ve İzmir'e geldik. 
 
Bir arkadaşımızda kalırken ev aramaya başladık. Ama evi tutup eşya almak çok mantıksızdı çünkü kendi 
evimizi kuracaktık zaten. Eşyalı bir ev olsun dedik. Eşyalı bir ev tuttuk. Geçen mayıs ayına kadar da o 
evdeydim ben çıkamadım o evden. Yani orayı bırakamadım bir türlü. İzmir'de yaşamaya öyle başladım 
yani başlangıçta 8 ay kalıp gidecektim ya da burada olursa da kendi evimizi kuracaktık. Ama sınavımın 
olduğu haftanın ertesinde ***'ı kaybedince, iki sınav arasında [bir süre duraksıyor] aile de bu süreçte 
yalnız olmamalısın Antakya'ya gel dediler. Ablam, seni bırakamayız, gel dedi. ***'ın[kaybettiği sevgilisi] 
ailesi İstanbul'da yaşamalısın. Sen bizim bir parçamızsın ve biz seni bırakamayız dediler ve hepsini 
reddettim. Hayır ben ***[kaybettiği sevgilisi] beni bir hayata hazırlamış. İstemeden bilmeden ve ben 
burada bir başlangıç yapmıştım zaten. Şimdiden sonra da bunu devam ettirmenin yollarını arayacağım ve 
burada kalacağım ben bu evi bırakamam. ***'ın[kaybettiği sevgilisi] dokunduğu kapının koluna, oturduğu 
koltuğu, kahvaltı hazırladığı mutfağı bırakamam bırakmayacağım dedim ve orada kaldım. Öyle İzmir'de 
yaşamaya başlamam bu şekilde oldu. Önce Antakya'da tabi orada doğdum büyüdüm. Isparta'yı geçtim 
[gülüyor] Sonra Antep'e gittim. Antep'te yüksek lisans yaparken iki buçuk yıl orada kaldım ve aynı 
zamanda çalıştım, orada da. Dershanede çalıştım. İkisini bir yürüttüm. Bir de Antep olmasının anneme 
yakın olmasından kaynaklı istedim. Çünkü o zaman babam çok uzun bir terk ediş macerasına atıldı. Bir 
kadınla birlikte yaşamaya başlamıştı, o zaman. Şubat ayında annemle babam boşandı bu arada. Yeni 
boşandılar. Sonunda boşandılar. İkisi ayrı yaşıyor artık. Antep Antakya'ya çok yakındı ve kardeşim 
çok küçüktü bebekti neredeyse, *** çocuktu, küçüktü yani. Sürekli gidip gelmem gerekiyordu. 
Onlara nefes olmam gerekiyordu. O yüzden Antep olsun istedim. Orada 2 buçuk yıl yaşadıktan sonra 
ablamın çocuğu oldu ve çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve kayın validesi Alevilik-Sünnilik muhabbetine sürekli 
evde kıyametleri kopartıyordu. Ablam öğretmen, bakıcı bulamıyorlar, şehirde yeniler. Ben de yüksek 
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lisansım bitmiş. O sıra yapacağım hiçbir şey yok. Antakya'ya gidecektim. Bize birkaç ay şubat tatiline 
kadar destek olur musun dediler. O bir yıla tamamlandı. Çünkü o arada eniştem tutuklandı, sendikal 
faaliyetlerden kaynaklı. Asla bırakamazdım bu süreçte. Sonra tabi tahliye oldu, beraat etti. Haksız bir 
tutuklama olduğu zaten anlaşıldı ama bu süreçte ablam da çocuk da ben de *** [kaybettiği sevgilisi] da 
çok ciddi anlamda. emek vermemiz gerekiyordu o süreçte. Orada olmamız gerekiyordu. ***'da yaşadıktan 
sonra, orada yaşarken formasyon alıyordum, başlamıştım. Formasyona başladıktan kısa süre sonra 
ablamların başına bu geldi. O arada formasyonu da devam ettirdim. Tamamladım. Balıkesir'e gidip 
geldim. Merkezdeydi o. Haftada bir gidiyordum. Balıkesir'de de 3 gün dersim olduğu için 3 gün kalmam 
için bir apart tutmuştuk. Apartta bir oda kiralamıştık ve 3 gün orada kalıyordum. Diğer günler ablamda 
kalıyordum. Dönemin zorluğu o kadar fazlaydı ki o yıl zaten sınavı kazanmayı beklemiyordum. Yani ne 
kadar çalışırsam çalışayım çok da bir sonuç alamayacaktım yani. Formasyonu yeni almaya çalışıyorum. 
Aile paramparça olmuş. Çok kabul edilmez bir durum yaşanıyor, çocuk var. Onun travması ablamın 
kendini salması derken o yıl kazanamadım tabi. Sonra tahliye oldu, beraat oldu derken, Benim sınava 
hazırlanmam gerekiyor çünkü evlenmeden önce ben bunu başarmak zorundayım diye düşünüyorum. 
***'la[kaybettiği sevgilisi] oturduk neresi derken İzmir oldu. Son durak da İzmir oldu. O gün bugündür de 
İzmir'deyim. Antakya ile Isparta'yı niyeyse böyle hiçbir yere koymak istemiyorum. Hayatımda hiçbir şeyle 
kıyaslamak istemiyorum. Birinde, Antakya'da köşeye sinmiş çocuktan başka bir şey yok. Isparta'da 
çok temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan öteye gidip hiçbir şey yapamayan, okumaya çalışan okulun bir 
şekilde bitirmek zorunda olup annesine bakmaktan başka hiçbir şey düşünemeyen bir insan vardı 
Isparta'da da. Antep çılgınca yediğim bir yerdi. 60 kilo filan olmuştum o zaman ben şu an elli iki kilo 
falanım. 65 kiloyu bulduğum. Sürekli yiyorduk. Sürekli bir aradaydık arkadaşlarımla. Bir yandan 
çalışıyordum. Bir yandan tezimi yazmaya çalışıyordum. Bir yandan mülakatlar yapıyordum ama bütün o 
yoğunluğa rağmen haftada neredeyse toplasan şimdiki uykumun dörtte birini uyuyordum herhalde o 
zamanlar ama çok keyifliydi. Ama çok keyifli idi. Antep benim için kasvetli bir yer değil. Eğlenceli bir yer. 
*** [Balıkesir'de bir yerleşim yeri] çok güzel benim için yani. *** [Balıkesir'de bir yerleşim yeri] demek aynı 
zamanda *** [kaybettiği sevgilisi] demek. ***'la Kaz Dağları'nda yürürdük örneğin. Evet oralarda öldü o 
ama ölümüne rağmen sen canını o dağlara ağaçlara suları o manzaraya vermiş gibi hissediyorum. Oraya 
gittiğim zaman. O kadar içim açılıyor. O kadar iyi hissediyorum. O kadar güçlü hissediyorum ki kendimi. 
*** [ablası] zaten, ablamın orada var olması benim için çok güçlendirici bir şe. Arkadaşım, dostum, 
sırdaşım, kardeşim her şeyim Benim. *** [Balıkesir'de bir yerleşim yeri] benim için böyle bahar bahçesi 
gibi bir yer, soluk alınan bir yer. ***[kaybettiği sevgilisi] varken de öyle oldu, *** öldükten sonra da öyle 
oldu ama benim için en yaşanılabilir, en iyisiyle kötüsüyle o korkunç yas sürecine rağmen bile ait olduğum 
ve hayatımı geçirmek istediğim her yerini, her şeyini sevdiğim şehir İzmir oldu. Hem çalışabiliyorum hem 
insanların hayatına dokunabiliyorum hem hayatıma dokunan çok fazla insan var. Üretebiliyorum, 
düşünebiliyorum. Kendimi bulma çabamda daha güçlü hissediyorum. Bu anlamda İzmir benim için 
hiçbiriyle kıyaslanamayacak kadar kıymetli güzel. İyi ki buradayım diyorum ben her defasında. Hiç gitmek 
istemiyorum, hiçbir yere.  
 
[Hayatı film olsa] bir bölümü İstanbul'da geçer. Kadıköy sokaklarında geçer muhtemelen. Kınalıada'da 
geçer. Orada memurluk yapan çok yakın bir arkadaşımız vardı. ***[kaybettiği sevgilisi]'la ortak 
arkadaşımız. [bir süre duraksıyor] ***'la[kaybettiği sevgilisi] buluşmalarımızın çoğu Kınalıada'daydı. Orada 
gecekondu mahallesi varmış örneğin, [gülerek söylüyor] Kınalıada'da bile. Taa tepesinde yokuş yukarı bir 
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çıkınca orada gecekonduda yaşayan insanlar varmış. Hiç hayat etmezdi insan orada böyle bir şeyi. Biz 
***'la[kaybettiği sevgilisi]  birbirimize daha açılmamışken İstanbul'da ben bir pikniğe gittim. Orada da bir 
konser olacaktı. Bir Yorum konseriydi ama benim içim içimi yiyor. Ertesi gün ben geri döneceğim ve hiçbir 
şey belli bile edemedim yani bırak aşık olduğumu söylemek. Ben yüzüne bile bakamıyorum yani o kadar 
utanıyorum. O kadar hani ne yapmam gerektiğini. Ne konuşmam gerektiğini bilmiyor. Hani milyonlarca 
şey anlatmak istiyorum ama tek bir cümle çıkmıyor ağzımdan. Çatlayacağım yani böyle bir şey olamaz. 
***'[kaybettiği sevgilisi]la buluştuk. *** beni aldı, o gün. Karşıladı ve normal bir arkadaşım olarak karşıladı 
işte ***'la, ***'ın, ablamla eniştemin yani, üniversiteden arkadaşı. Ben de ***'lara [ablası] gelmiştim, 
***'i[yeğeni] görmek için öyle tanışmıştım onunla. Gördüğüm anda böyle... [Gülerek anlatıyor] Hani şey 
olur ya bir anda böyle çizgi filmlerde filan aşık olur ve her taraftan böyle kalpler çıkmaya başlar ben 
böyleyim yani hani. Kocaman bir burnu var ama ben onu 1 yıl sonra fark ettim. Onu da arkadaşlar 
ablamlar falan patlıcan gibi burnu var ya ***'ın tam bir Erzincan erkeği burnu. Biraz zayıf değildi, çok 
yemeyi severdi kilolu değildi ama şey göbeği falan vardı. Bana çok şirin geliyordu "r"'leri söyleyemiyordu. 
Ama sanki dünyanın en güzel kuşu şakıyor ben böyle dinliyordum. Ne bileyim böyle yakışıklı bir adam 
değildi ama dünyanın en yakışıklı erkeğiydi benim için yani böyle. O bıyıkları bile, hani çok yaşlı 
gösteriyor hiç yakışmadı kes şu bıyıkları falan diyordu ama ben bıyıklarına böyle bakıp kalıyordum yani 
dünyanın, dünyada hiç kimseye bir bıyık bu kadar yakışmış olamaz diye bakıyordum. O zamanlarda işte 
Kınalıada'dayken biz yolda yürürken bir anda karşımıza bir köpek çıktı. Köpek havladı. Ben de Özkan'ın 
refleks olarak kolunu tuttum. O an sonunda demiş ve köpeği neredeyse öpecektim demiş [gülüyor]. 
Öyle... Oralarda geçerdi herhalde Kınalıada'da, Kadıköy'de ve İzmir'de geçerdi. Bazı bölümleri de ***'da 
[Balıkesir'de bir yerleşim yeri] olurdu herhalde. ***'da o deniz kenarında yürürken, dağlarda yürürken dere 
kenarında dereye taş atarken. Pazarda dolanırken [gülerek anlatıyor] pazar gezmeyi çok severdik ikimiz 
de. Yeşillik ot falan alırdık köylülerle konuşurduk. Oralarda geçerdi herhalde. İzmir'de. İzmir'de sadece... 
Bir sürü yere gittik. Bir sürü yer gördük, gezdik bir sürü mekanda oturduk, yedik, içtik ama İzmir'de 
evimizde geçerdi herhalde sürekli. Saatlerce kahvaltı ederdik saatlerce konuşurduk. Nereden bulurduk o 
kadar konuşacak şeyi ne konuşurduk bilmiyorum. Onun Havaş otobüsüne yetişmek için o koşuşunu 
camdan izlemem. Son ana kadar kalıp oyalanıp kesin kaçırdım deyip o sokaktan böyle arkasına bakarak 
koşması falan. O bölümler olurdu herhalde. Öyle... Buralarda geçerdi herhalde en çok. 
 
Büyüdüğüm yıllarda işte dedemin hayatımızı güzellemesinin dışında, annemin bize gerçekten her şey 
olma çabasının dışında çok bir şey yok yani. O kadar başka bir insan haline geldim ki yani. Oradayken 
kim bağırsa susan kim bağırsa cevap bile vermeyen yani bırak cevap vermeyi şöyle hani azarlanırken 
şöyle gözlerini kaldırıp o kişinin yüzüne bakmak bile, babaannemin dedemin babamın, o bile meydan 
okumak anlamına gelirdi. Onun için de dayak yiyebilirdin. Onun için bile annen dayak yiyebilirdi. O 
anlama geliyordu. Yani bırak bir şeye karşı durmayı gözlerini kaldırıp bakamıyordum bile. Öyle bir 
yerden. İnsan başkalaşıyor hesap soran, kabul etmediği istemediği, mantıklı bulmadığı hiçbir şeyi 
yapmayan, ne olursa olsun bir insana dönüşmüş olmak. Ve bunu, kimseye dayanmadan yani 
***[kaybettiği sevgilisi] öldüğünde şunu demiştim: Ben asla tek başıma yaşayamayacağım. Korkunç bir 
hayatım olacak. Birinin kanatlarında yaşayacağım ya evleneceğim hani o kadar çaresiz ki yani 
sanki hiç hayatım hiçbir şey katılmamış gibi bana. Ya kendimi öldüreceğim ya ailemin yanına 
gideceğim ya ***ların[ablası] yanına gideceğim ya bir zaman gelecek ve onların yanında da kalmaktan 
utanıp biriyle evleneceğim ve korkunç bir hayat yaşayacağım falan. Böyle düşünürken bir anda, hayır. 
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Çalışabilirsin. Hayır. Yapacağın çok iş var. Meslek yok elinde. Garsonluk da yapabilirim. Ben çok güzel 
yemek yaparım,  girer bir restoranda çalışabilirim. Antakya mezelerine çok hakimim. Benim babam aşçı. 
Ondan bana geçen tek şey bu galiba. Yani bir etten insan bile yaratabilirim herhalde[gülerek anlatıyor] 
falan diye eti havada bile doğrayabilirim gibi. Bütün ince detaylara hakimim. Atanamadım mı, 
atanamayım. Girerim yemek yapar satarım, garsonluk yaparım. Derken tercüman oldum. Derken 
çok hakim oldum bu alana. Derken bu alanda çalıştım bir sürü insan oldu, mülteciler oldu. Yani 
içimde bir yerde, o çocuk hep var yani biriyle tartışmam gerektiğinde, hakkımı aramam gerektiğinde 
kendimi savunmam gerektiğinde önce o çocuk ortaya çıkıyor. Böyle yenilmiş kafasını kaldırıp onu 
azarlayan...  
 
[bağlantı koptu] 
 
[yeniden bağlandık] 
 
Nerede kalmıştık? ... o çocuk çıkıyor ama öyle bir şey oluyor ki artık o başı kaldırıp göze bakmaktan ötesi 
de geliyor. Tamamen her şeyin tükendiği her şeyin yitip gittiği hiçbir şeyi başaramayacağım anlarda, şunu 
yapabilirim [gülüyor] gibi cümleler çıkıyor. Bunu böyle yapabilirim. Şununla şu şekilde baş edebilirim gibi 
cümleler çıkıyor. Çünkü şu ana kadar kontrol edemediğim tek şeyin ölüm olduğunu gördüm. Yani asla 
kontrol edemiyorsun. Asla müdahale edemiyorsun değiştiremiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ama 
onun dışında her şey için olumlu ya da olumsuz illa bir şeyi yapıp başarmak gerekmiyor. Yapamamak da 
benim hakkım saçmalamak da benim hakkım. Saçmalama hakkımın olduğunu bir kere kabul ettim. Bir 
şeyi yapamama halini de kabul ettim. Yapmak için neler yapabileceğimi sıralamayı da öğrendim. O 
yüzden o kadar farklı iki insan ki yani her ikisi de. Ama tabii ki o çocuk da, o çocuğun yaşadıkları da 
gördükleri de asla yok olmadı, ne yazık ki. ***'dan [kaybettiği sevgilisi] sonra, beşinci yılı bitmişti. Bir 
insanla tanıştım. Uzun zamandır tanıyordum kendisini ama kısmen tanıyordum. Ve o insan duygularını o 
kadar samimi bir şekilde bana açtı ki... Dört yıl yasının bitmesini bekledim. Bu son 1 yıldır sana açılmaya 
çalışıyorum. Beş yılı seni bekleyerek geçirdim. Ve seni tanımayı çok istiyorum. Beni tanımanı çok 
istiyorum dedi ve ilk defa bir insan bana bakarken ***'dan[kaybettiği sevgilisi] sonra, hep kim bana baksa 
tacize uğramış gibi hissediyordum. Eve geliyordum. Defalarca yıkanıyordum. Sanki ben sebep olmuşum 
gibi buna. Bir erkek nasıl sana bakar? Sen nasıl böyle bir ortamda bulundun deyip bırakıyordum ortamı 
yani bir arkadaşımın ortamı ise o ortama bir daha girmiyorum. Bir yerde oturuyorsak oradan kalkıyordum. 
Yani çok inanılmaz ister tepsiler veriyordum ve istemiyordum bunu hiçbir şekilde. İlk defa bir erkeğin bana 
bu kadarını anlatmış olması beni rahatsız etmedi, öfkelendirmedi.  Ve onu merak ettim, gerçekten. Sonra 
görüşmeye başladık. Ama öyle bir şey ki yani... ***'dan başka bir deneyim olmamış olması ve ilk 
deneyimimin de *** gibi bir insan olmuş olması hem çok şanslı bir şey hem çok şanssız bir şey. Çünkü 
hiçbir şeyi hiçbir davranışı anlayamıyor insan, kavrayamıyor. Sürekli tartışma hali, sürekli kavga etme 
hali, sürekli yargılanıyor olma hali. Ve bir zaman sonra da şunu söyledim ona yani... Sürekli beni 
ihanetle suçluyordu yani. Yanımızdan biri geçiyor. Ve o kişi sana baktı örneğin. Hangisi diyorum, kim 
bana baktı, hangisini diyorum. Kim anlamında söylediğim hangisi ooo kaç kişi baktı, ne demek hangisi. 
Kaç kişi sana bakıyor ki? Sen kaç kişiye baktın da bunları gördün ki? Gibi... Ya da telefonuma bir mesaj 
geliyor. Bu saatte nasıl mesaj geliyor? Gibi... Ya da bir mesaj siliyorum örneğin, telefonumda binlerce 
mesajı tutamam yani. Binlerce fotoğrafı tutmuyoruz. WhatsApp'tan gelen grup mesajları bilmem neyi 
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siliyoruz. Sen az önce mesaj sildin, kiminle mesajlaşıyordun, hangi mesajı sildin gibi. O kadar ağır şeyler 
yaşandı ki...  İşte bu babamın anneme hayatımız boyunca yaşattığı şeyler ve ben bir gün olsun 
şunu diyemedim ona: Sen ne biçim adamsın, sen bana ne diyorsun, sen kimsin, sen ne ayaksın 
falan gibi bir şey söyleyemedim örneğin, o kadar yaklaşık bir yıl, defalarca ayrılıp barışıp 
görüştüğümüz halde bir şekilde. Kavrayamadım davranışlarını. En son bana bir cevapsız arama 
geldi. Oradan işte kadınlık şeyini bağlamak istiyorum. Biliyorum biraz gereksiz bir ayrıntıyla boğdum şu an 
konuşmayı ama. Bir akşam otururken ocak ayında, bir cevapsız arama geldi bana. Telefonumu açtım. 
Alo, dedim, yaşlı bir kadın. Kızım beni aramışsınız, dedi. Yok teyze ben sizi aramadım, dedim. Kimsiniz, 
dedim. Beni aramışsın, dedi, kapattı kadın suratıma telefonu. Ama aramadım yani tanımıyorum da. Bir 
insan böyle bir şeye nasıl tepki verebilir? Allah Allah, der. Ya da ne bileyim ben olsam hani bir yanlış 
numara, derim. Başka bir şey derim. Direkt sen hangi adamı aramaya çalıştın da yaşlı bir kadını rahatsız 
ettin. Sen şöylesin. Sen böylesin. ***'dan[kaybettiği sevgilisi] sonra kimse hayatıma girmedi diyorsun ama 
Allah bilir 50 kişi gelmiş geçmiştir. Sen şöylesin böylesin. O kadar şey saydı ki... Ve ben dehşet içinde 
yüzüne baktım, kalakaldım yani hani... Bırak ihanet etmeyi ben senle kahve içebilmek için bile terapi 
aldım yani aylarca hani. Bu benim için o kadar büyük bir şeydi, o kadar zordu ki yani. ***'a, ***'dan sonra 
bir erkekle oturup o erkeğin gözünün içine bakmak ve onun duygularını bilerek. Bu benim için çok zordu. 
Gerçekten çok zordu ve bana bunları saydı. O gün ona şunu söyledim. Hayatım boyunca hep babam 
gibi bir insanın karşıma çıkmasından korktum. Ama sen babamı bile cebinden çıkardın dedim. 
Hayatım boyunca bir daha görmek istemiyorum, dedim. Söyleyeceğin şeyler de hislerin de duyguların da 
şu ana kadar yaşamış oldukların da defalarca aldatılmış önceki ilişkilerinde ama bunun sorumlusu ben 
değilim. Ben kimseyi arkadaşlarımı da, ***'ı [kaybettiği sevgilisi] da, onu da bir kere olsun aldatmadım, bir 
kere olsun kimseye ihanet etmedim. Bir kere olsun kimseyle ilgili yalan yanlış konuşmadım. Hani ne 
bileyim! Birçok her insan kadar kötü özelliğim de vardır belki ama bunu hiçbir zaman yapmadım. Aklıma 
da getirmedim gerçekten. Böyle arayış içinde olan bir insan hiç olmadım. Bunlar bana o kadar ağır geldi 
ki... O gün bugündür bir daha onu aramadım, sormadım, görmek istemedim. Ben de kurmak istediği 
bağlantıları reddettim. Öyle bir kere denemek istedim ama sanırım karşılaşabileceğim en kötü insanla 
karşılaştım. Ama her defasında böyle suçlamalar karşısında şunu yapmıştım, örneğin: Bana şunu 
söylüyordu: Sen beni sevmiyorsun gözlerinin içinde hala ***[kaybettiği sevgilisi] var. Sen hala ona 
sığınıyorsun, sen hala bana bakarken ona bakıyor gibi bakıyorsun. Sen beni bir kez olsun 
sevmeyeceksin, bağlanmayacaksın. Ve ben her defasında kendimi suçlu hissettim. Ben 
yapamıyorum, ben başaramıyorum Ben gösteremiyorum. Ben işte o güvenlik hissini, o güvende 
olma hissini ona veremiyorum deyip, her defasında bu büyük olaylardan sonra, bir şekilde, bir yıl 
boyunca düşe kalka düşe kalka bunu sürdürdük ama son olayda. Şunu söyleyebildim. Yani o değişmiş 
olma halini, gerçekten güçlenme halini. O çocuk gibi sinmeme halini. Hayır kötü olan ben değilim. 
Ahlaksız olan ben değilim. İlkesiz olan ben değilim. Bu sensin. Bir yaşlı kadının aramasından bile 
böyle hakaretler edebiliyorsan, benim hayatımda olmanı istemiyorum. Evet ona karşı duygularım vardı. 
Evet yeniden başlayabileceğimi düşündüm. Koca bir kara kış, 6 yıl süren neredeyse bir kara kışın 
ardından yüreğime bahar geldi ya da gelecek diye düşündüm hissettim ama gelmedi. Ama bunun 
sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu sensin. Ve ben seni değiştiremem. Sen değişmek istersen 
değişebilirsin dedim ve bir daha görmedim onu, istemedim. Bu durum da beni zorluyor. Yani şöyle 
suçlamalarda da bulunuyorum kendime. ***'[kaybettiği sevgilisi]dan sonra denemiş olmanın cezası gibi 
gördüğüm de oluyor bazen. Bazen şansızlık olarak görüyorum. Bazen başka türlü... Ama işte o şey hali 
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var ya ilk Ocak ayında Şubat ayında Mart ayında biraz daha iyiydim ama... Hep kendimi o babamın 
[anneme] söylediği şeylerle yargıladım. Kadınlık görevlerini yerine getiremedim galiba. Bir kadın 
olarak ona dokunduğumu hissettiremedim. Bir kadın olarak onunla birlikte olamadım herhalde. O yüzden 
hep eksik hissetti. Ya dönüp dolaşıp ne yaparsan yap, ne kadar muhteşem bir insanla muhteşem bir ilişki 
yaşamış olsan da bundan hiç eser kalmadığını düşünmüş olsan da bir yerden hortluyor ve karşına bu 
çıkıyor yani yaşadığın böyle bir olayda. İnsanlar sana babanın annene yaşattığı şeyleri hala 
yaşatabiliyorsa, annenle aynı düzeyde bunları yaşayabiliyorsan, aynı düzeyde bunları görmezden 
gelip tolere edebiliyorsan, o köklerimizden çok uzağa gitmemişiz diyorum, bazen. 
 
 [Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.] 
 
Ben teşekkür ederim.  


