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Her şeyin “böyle gelmiş, böyle gidecek” umutsuzluğuna kapılıp 
gittiği günümüzde insanların hayatlarını değiştirmek için dahil 
olduğu pek çok pratik mevcut. Bunlardan bazıları Tanrı ile ku-
rulan bir anlaşmayı içerirken, bazıları kişinin kendine verdiği 
sözlerden oluşuyor. Kutsal ve dünyevi arasındaki çizgi bulanık-
laştıkça materyalist, çıkarcı, bencil talepler daha görünür olu-
yor. İnsanlar ya da insanlık, potansiyelini yavaş yavaş kaybedip 
gerçekleşmesi mümkün olmayan/şansa bağlı dileklere tutun-
maya çalışıyor. Bencillik, hayal kurmanın bile materyalist ka-
lıplara sıkışması, toplum ile bireyin yaşadığı karşılıklı gerginlik, 
Ulus Baker’in Spinoza’dan mülhem sözleri ile, “iyi karşılaşma-
lar örgütlemek” imkanını sıfırlıyor. Bu noktada insan, eli kolu 
bağlı olsa bile umut ederek bir şeyler diliyor. Etrafını saran her 
türlü baskı, insanın umut etmek, dilekte bulunmak, istemek 
ve talep etmek gibi dış dünya ile kurduğu farklı ilişki türleri-
ni sarsmış durumda. Umutsuzluk da bir tür devam edememeyi 
getiriyor yanında.

Bir Mucize İhtimali, umut etmenin, dilekte bulunmanın, is-
temenin, talep etmenin–yahut arzulamanın–irili ufaklı muci-
zelerin gerçekleşmesini istemek olduğu ön kabulü ile hareket 
ediyor. Bu umut ediş ise “İnsan neyi diler? Neyi umut eder?” 
sorularını beraberinde getiriyor. Bu soruların ve potansiyel 
cevaplarının irdelenmesi noktasında serginin kavramsal çer-
çevesi aynı adak pratiğinin etrafında dönen yedi hikaye ile so-
mutlanıyor. Hikayeler de genel olarak şans, kader, umut, niyet 
ve korkunun insan yaşamındaki düzensizliği üzerine yazılmış, 
neden ve sonuç ilişkileri karmaşık hikayeler. Toplumun fark-
lı katmanları, farklı çevreler ve dönemlerden yedi hikaye, İs-



tanbul’dan San Francisco’ya, Atina’dan New Mexico’ya farklı 
ülkelerde kiliselerde halen bir ölçüde sürdürülen ama giderek 
unutulmaya yüz tutmuş bir adak pratiğini merkezine alıyor. Bir 
adak dolabına asılmış yedi adağın (Yun. tama, çoğ. tamata) hi-
kayesini aktarıyor aslında.







Rum kültürü ve adaklar üzerine kısa bir giriş yazısı yazmam is-
tendiğinde çok mutlu oldum. Özellikle de bu talep İstanbul’dan, 
yani doğup büyüdüğüm yerden, memleketimden geldiği için. 
Türkçe uzun zamandır bir yazı yazmamıştım, bu sebeple dili-
mi mazur görmenizi rica edeceğim. Baltimore’daki teyzemin 
yanına üniversite okumaya gelmek için İstanbul’dan ayrıldım 
ve maalesef temelli bir ayrılık oldu bu benim için. Fakat, o za-
manlar daha tamata geleneği sürüyordu. Kapalıçarşı civarında 
ustalar gümüş kakma adaklar yapar, hatta sık talep görenlerin 
kalıpları çıkarılırdı. Bu gelenek öylesine uzun zamandır sürü-
yordu ki, Larissa ve Ekin Kapalıçarşı’da adak yapan yalnızca bir 
usta kaldığını söylediklerinde çok şaşırdım. En eskileri, Yunan 
sağlık tanrısı Asklepios’a adanan asklepionlarda–mesela Türki-
ye’deki Bergama kentinde bir tanesi mevcuttur–adak taşları ve 
yazıtlar olarak tezahür eder. Bu adak taşlarındaki kabartmalar 
öylesine İstanbul’daki adaklara benzer ki. Yani Rumların kültü-
ründe uzun süredir büyük yer kaplar ve kültürdeki devamlılığa 
ve tabii ki değişime de delalet eder. Dediğim gibi, İstanbul’dan 
ayrıldığımda adak kültürü yoğunlukla devam etmekteydi. 1955 
yılında adak geleneğinde hem bir artış hem de müteakip bir aza-
lış olmuştur kanısındayım. Şimdi burada yeniden yad ederek 
ne kendimi ne de başka kimseleri üzmek istemediğim birtakım 
vakalar hasebiyle pek çok insan maddi yahut manevi kayıplara 
uğramıştı. Bunun üzerine pek çoğunun adaklar yaptıklarını ha-
tırlıyorum. 1955 yılının sonlarında ise benim gibi pek çok Rum 
da başta Yunanistan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine 
gitmiş, orada bir hayat kurmuştur. Bu sebeple de muhteme-
len adak geleneğinde bir azalma yaşanmış olmalıdır. Baltimo-
re’a ilk geldiğimde böyle bir adak yapan tek usta vardı. Aslen 
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saat, takı ve benzeri aksesuarları tamir eden Antonis Vondas 
isimli bu usta ile, oğlu Spiros ile olan arkadaşlığım sayesinde 
tanışmıştım. Antonis usta öldükten sonra en azından Baltimo-
re’da da gelenek pek yaşatılmadı diye biliyorum. Dilek dilemek, 
Allah’tan istekte bulunmak bir itikadın göstergesidir ve insan-
lar muhtemelen ya itikatlarını kaybetmekte ya da daha dün-
yevi dertlere düşmektedirler. 1955’te yaşananlar gibi vahim ve 
elim vakalar muhtemelen Allah’tan başka dönülecek kimsenin 
kalmadığı zamanlar yaratır. Ümit ederim ki Allah hiçbir ulu-
sa, hiçbir insana böyle bir zaman yaşatmasın. Öte yandan, bazı 
adaklar insanları bir araya getirecek, onları daha mutlu edecek 
şeyler için yapılır. Özlenen bir kimsenin dönmesi, sevilen kişi 
ile evlenmek, hayırlı bir evlada sahip olmak bunların arasın-
dadır. Ben bu yazıyı yazarken sergide göreceğiniz hikayelerden 
kalp tamatasının hikayesi dışında kalanlarını okumuştum, bu 
yazının yazıldığı anlarda henüz o hikayenin fikri ortada yok-
tu. Ancak okuduğum kadarıyla bu hikayeler tam olarak bu tür 
adakların hikayelerini anlatıyor. Oldukça gerçekçi ve yaşanmış 
olması olası–belki de gerçek hikayelerdir hiç sormayı akıl ede-
medim doğrusu–hikayeler bunlar. Tüm bunların yanı sıra, bu 
adak kültürünün yahut geleneğinin geldiği durumu, kayıpları-
mızı, unutulanları görmek için de bu öykülerin güzel bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum şahsen. Kaybettiklerimizin farkında 
olmak, onlar için kendi usulümüzce ağıtlar yakmak, kaybedi-
leni geri getirmez ama bunun acısını, bu yükü taşımamızı ko-
laylaştırabilir ve herkesin yüreğindekini de hafifletebilir. Kay-
bolanların, gidenlerin anısını yaşatmak da naçizane fikrimce 
büyük bir sevaptır.

Prof. Dr. George Panagiotidis
University of Maryland, Baltimore
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Hristaki Pasajı’nın yanında ufak bir dükkanı vardı babamın. 
Pastalar, kekler filan yapardı. Ben de onun yanında çalışır-
dım bazen yazları. Dimo da babamın yakın bir dostunun oğ-
luydu. Tatavlalı genç bir delikanlıydı. Daha tüyü bitmemiş bir 
çocukken çapkınlığa başlamıştı. Bazen ben babamın dükka-
nında yalnızken yanıma gelir, babamın pastalarından tıkınırdı. 
Ben kızardım, ama bir şey de diyemezdim. Babam pastaları-
nı bana emanet ettiği için kendimi kötü hissederdim ama en 
yakın arkadaşımdan pasta sakınmak da ayıp gelirdi. Babamın 
fırını beni çok etkilerdi. Saatlerce fırıncı Yorgo’nun yanına ge-
çer, ateşi izlerdim. Kekler kabarırdı yavaşça, üstleri kızarmaya 
başlayınca da çatlarlar, bir o yana bir bu yana açılırlardı. Pasta 
keklerinin ise dengeli kabarması, çatlamaması gerekirdi. Onla-
rın tarifi farklıydı tabii. Yorgo bunların hepsini ezbere bilirdi. 
Sessiz sakin bir adamdı. Topallaya topallaya yapardı işini ya-
vaştan, ama en güzel şekilde yapardı. Neden topalladığını Yor-
go’ya sordum bir gün dayanamayıp, biraz da utanarak. Büyük 
bir saldırı olmuş buralarda, altmış yılı geçti şimdi. Ben daha 
bebektim herhalde. Önce dükkanımızı taşlamışlar. Camlar 
inince içeri girmişler, o sırada babam yokmuş, Yorgo ekmek pi-
şiriyormuş. Yorgo’yu öldüresiye dövmüşler. Masaları sandalye-
leri kırmışlar, fırın yanarken içine parçalarını atmışlar. Bütün 
dükkan yanmaya başlarken de önceki günden kalan pastaları 
alıp yemişler. Yorgo anlatıyor bunu. Bayıla bayıla yiyorlarmış. 
Parmaklarını yalamışlar. Yorgo içinde bulunduğu şoktan mı ne 
artık, çok sevinmiş pastalar beğenildi diye. Sonra da bayılmış. 
Babam son anda yetişmiş de bari adamcağıza bir şey olmamış.
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Demir, takside arkadaşının düğününe giderken, cep telefonunu 
karıştırıyordu. Instagram’da Berk’in Kamboçya’dan paylaştığı 
bir fotoğrafı gördü. Sırtında yirmi litrelik bir çanta, saçı sakalı-
na karışmış, çıplak ayakla ormanda yürüyordu. Kendi kendine 
gülümsedi. Üniversitede ilk yöneticilik sertifikasını aldığı bir 
liderlik sempozyumuna giderken Berk onunla dalga geçmişti. 
Şimdi bu pahalı takımın içinde, iş arkadaşının düğününe taksiy-
le giderken Berk ile karşılaşmak hoş bir tesadüf olmuştu onun 
için. Taksiden inip kilisenin bahçesine girdiğinde, yakın arkada-
şı Rıza’yı gördü. Dini nikahın saçmalığından ve önceki akşamki 
boks maçından bahsedip içeri girdiler. Girişte camlı dolap gibi 
bir şeyin içine asılmış gümüş figürler gördüler. Demir’in dik-
katini çekti bu: “Ne ki bu?” diye sordu. Rıza umursamamıştı, 
omuzlarını silkip devam etti. O sırada arkalarından hoş bir ses 
duyuldu: “Bunlar adaktır, sağlık için esenlik için dilenir, bura-
ya asılır. Mesela evlilik için kalp asılır, sağlık için vücut filan.” 
Demir dönüp baktığında onun damadın - yani arkadaşının - kız 
kardeşi olduğunu gördü. “Naber Meryem?” Meryem gülümse-
di, Demir’in koluna girdi ve sohbet ederek içeri devam ettiler.

Düğünden birkaç ay sonra, Demir’in departmanınının senior’ı 
çalışanları topladı ve terfi ettiğini, bu yüzden de kendi pozisyo-
nunun önümüzdeki aylarda boşta kalacağını anlattı. Bu başta 
herkesi germişti ama senior, kendi pozisyonu yerine içeriden 
birini almaları için patronları ikna ettiğini söyleyince, herkesin 
yüreğine su serpildi tabii. Demir, ne olursa olsun bu pozisyona 
gelmeliyim diye düşündü, öğle arasında şirketin yer aldığı pla-
zanın en alt katındaki spor salonunda koşu bandında koşarken. 
Senior’ın Facebook’ta paylaştığı köpek videolarına like değil 
de kalp atmaya başladı istemsizce. İşe nedense çok daha erken 
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gidiyordu, bir de işten nedense çok daha geç çıkıyordu. Daha 
fazla iş bitiriyor, öğle arası yemeğini ofise söylüyordu. Spor sa-
lonundaki antrenörü egzersizleri aksattığı için sitem ediyordu 
Demir’e. Fakat Demir, hedefe kilitlenmişti bir kere. Yalnız, bu 
tip işlerde üç faktör vardı: kişisel ilişkiler, iş bitiricilik ve şans. 
Kişisel ilişkiler ve iş bitiriciliğe check atabilirdi rahatlıkla. Ama 
ya şans faktörü? Doğru adımlar atıldığında şansa yer yoktur 
diye telkin etti kendine ve istemsizce gülümsedi. Demir bunu 
düşünürken omzunda bir el hissetti. Bu birkaç ay önce evlenen 
arkadaşıydı. Birden aklına bir fikir geldi Demir’in. Arkadaşı, 
Demir’in düşünmesine vakit tanımadan baba olacağını söyledi. 
Bütün ofiste bir kutlama hasıl oldu.

Birkaç gün sonra, Demir, düğüne gittiği kiliseye gidip bir adak 
almak istediğini söyledi. Ne için istediğini sorduklarında, bir 
an afalladı ve masa üzerindeki adak tepsilerinde genç bir kız 
figürü gördü. “Bunu istiyorum,” dedi. Demir rastgele bir figürü 
kendi dileği ile birleştirmişti. Dolaba şöyle bir baktı, sonra ken-
dinden emin bir şekilde adağı dolabın tam orta yerine asıverdi.

Departmanın yeni senior’ı “Demir Bey” olmuştu değerlendir-
me sürecinin sonunda. Tüm arkadaşları onu kutladı, ufak bir 
parti verildi, sonra herkes işine döndü. Demir iyi kişisel ilişki-
leri ve iş bitiriciliği ile bu pozisyonu hak ettiğine emindi. Kendi 
kendine gülümserken aklına “şans” faktörü geliverdi. Bu po-
zisyon ona Allah’ın bir lütfu muydu sanki canım! Kendi çalış-
mış, çabalamış, gününü gecesine katmış, canını dişine takmış 
ve buralara gelmişti. Bu dilekle şansla olacak iş değildi. Kendi 
kendine bunları söylüyordu iş çıkışı kiliseye giderken. Etrafa 



baktı, kimsenin onu görmediğinden emin biçimde kiliseye gir-
di. İçerisi boştu, adak dolabının önüne geldi, dolabı açtı ve orta 
yerine astığı o genç kız figürünü söküp cebine attı.

Aradan bir yıla yakın süre geçtikten sonra Demir, arkadaşının 
çocuğunun vaftizine davet edilmişti. Kiliseye gitti, adak dola-
bının önünde geçerken, onu şaşırtan bir şey oldu. Aylar önce 
oradan aldığı adak halen duruyordu. Emin olamadı, aklı ona 
bir oyun mu oynuyordu yoksa? Kimseye çaktırmadan bu adağı 
da söktü. Sonra gidip ofisteki çekmecesine baktı. Aylar önce 
söktüğü adak orada durmuş ona bakıyordu. Elindekini onun 
yanına bıraktı. Günler geçse de bu iş aklından çıkmıyordu. Bu 
dilek, bu adak, onun için hiçbir şeydi. Önemsiz bir detaydı sa-
dece. O pozisyon için ter dökmüş ve kazanmıştı. Tekrar kiliseye 
gitti ve korkarak adak dolabına yaklaştı. Korktuğu şey başına 
gelmişti. Adak orada duruyordu. Onu tekrar sökmekten başka 
çaresi de yoktu.
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Sevgili Arzu,

Nereden başlasam bilemiyorum. Dahası beni hatırlar mısın 
ondan bile emin değilim ama seni bulmak için ta San Francis-
co’dan İstanbul’a geldim. Seni bulamayacağımı içten içe bili-
yordum, hatta bu akşam burada keşfettiğim şeyi de çoktan bil-
diğimi ama kendime itiraf edemediğimi düşünmeye başladım 
bu mektubu yazarken. Bu mektup muhtemelen sana ulaşma-
yacak çünkü neredesin hiçbir fikrim yok. Ama yine de yazmam 
yahut anlatmam gereken şeyler var.

Seninle tanışmadan önce çocukluğumun büyük kısmı kilisede 
geçmişti. Babam Mission Dolores’te çalışıyor, annem de bir El 
Salvador restoranında pupusa yapıyordu. Ben tüm gün kilise-
de dolaşır, mezarları ezberler, kilise resimlerine bakar, ayinle-
ri dinlerdim. Bir gün babam bana defter ve kalem aldı ve ben 
de kilisede gördüklerimi çizmeye başladım. Bu defterin rahi-
bin eline geçmesi ise hayatımda bir dönüm noktası oldu. Beni 
seninle tanıştığımız o okula yolladılar. Geldiğin yerin adını hiç 
duymamıştım, aslına bakarsan yabancı ülkeden gelen tanıdı-
ğım ilk kişi sendin. Ne olduğunu bilmiyorum ama ilginç bir şey, 
daha önce hiç hissetmediğim bir şey beni sana çekmişti. Belki 
aslında benim de şöyle ya da böyle bu toprakların “yabancı-
sı” olduğumu düşünmem...emin değilim. Benimle ilgilenmen, 
yaptıklarımı sevmen hoşuma gidiyordu. Senden gerçekten de 
bir şeyler öğreniyordum. Evine beni götürdüğünde kalbim hız-
la atmaya başlamıştı, bana nü modellik yaptığında ise gözle-
rim kararacak gibi olmuştu! Senin bana çok benzer olduğunu 
düşünüyordum ama belki de değildin; fakat o zamanlar senin, 



olmak istediğim gibi biri olduğuna emindim. Sıkı bir Katolik 
eğitiminden geçmiştim; değil mahallenin, kilisenin bile dışına 
nadiren çıkıyordum. Ama seninle geçirdiğim zaman beni San 
Francisco’nun büyülü dünyasını keşfetmek konusunda teşvik 
etti. Beni Castro’ya, Haight-Ashbury’ye götürmüştün; Golden 
Gate Park’ta yaşlı hippielerle takılmıştık, Fillmore’da dönemin 
önemli bazı gruplarını canlı izlemiştik. Her şey çok iyi gidiyor-
du, yeni arkadaşlarım vardı artık–ve hepsi senin sayendeydi! 
Hayatımda ilk kez eşcinsel biriyle tanışmıştım mesela ve bir 
günahkar olduğunu düşünmeme rağmen ona bunu yansıtma-
mak için kendimle mücadele etmiştim. Bir oğlanı öpmüştüm 
sonra, eve geç geldiğim için babamla kavga etmiştim. Büyüyor 
ve değişiyordum; giderek de daha çok sana benziyordum sanki. 
Üniversiteye de senin sayende kabul almıştım. Fakat okulun bi-
tip de Türkiye’ye dönmen gerektiğinde bunu kabullenmem zor 
oldu. Sen gittiğinde oyalanabilecek çok fazla yeni arkadaşım 
vardı, evet.  Ama gittiğinde, bir daha seni belki de hiç göreme-
yeceğimi anladığımda, San Francisco’nun kapalı ve rüzgarlı ha-
vası içime içime işliyormuş gibi gelmişti ilk kez. Lezbiyen arka-
daşım Tanya’ya bunu anlattığımda, bana seni farklı bir şekilde 
sevmiş olma ihtimalim olabileceğini söyledi. Şiddetle reddet-
miştim bunu. Ama seni tekrar görmeyi ölesiye istiyordum. Dua 
etmeye kiliseye gittim. Şu an biraz utanç verici geliyor ama 
seni tekrar görebilmek için dua ederken, lezbiyen olmamak 
için de dua ediyordum. Duadan sonra kiliseden çıkarken adak 
dolabını gördüm. Bu adaklara İspanyolcada milagro deriz biz. 
Mucize yani. Sağlık için, evlilik, mal mülk için yapılır. Aklıma 
bir milagro yapmak geldi. Çizdiğim nü bedeninden bir milagro 
yapacak ve adak dolabına asamasam da yanımda taşıyacaktım. 



Tanrı bağışlayıcıydı, beni de affedecekti elbet.

Milagroyu yaptıktan kısa bir süre sonra o meşum haberi aldım. 
Harvey Milk öldürülmüştü. Tanıdığım herkes yas içindeydi. Ne 
yapacağımı bilemiyordum ama burada kalmak istemediğimi 
düşünüyordum. Bir yolculuğa çıkma vaktim gelmişti sanırım. 
Senin peşinden gelmeye karar verdim. Gerçekten ne hissetti-
ğimi, kim olduğumu bulmam gerekiyordu. Hakkında hiçbir şey 
bilmiyordum ama denemek zorundaydım. Okulu dondurdum, 
bazı zengin çocuklarına hızlandırılmış resim dersleri vererek 
biriktirdiğim tüm paramı uçak biletine yatırarak uzun ve ak-
tarmalı bir uçuşla İstanbul’a vardım. Benimle beraber uçaktan 
inen yabancıların peşine takıldım. Beni Sultanahmet diye bir 
yere götürdüler. Orada kalacak bir yer buldum, bir kızla payla-
şıyordum odayı. Angelina diye bir Afrikalı-Amerikalı’ydı. Lou-
isville, Kentucky’de büyümüş, on altı gibi evden kaçmış, Chi-
cago’da şarkıcılık yapmış sonra bir şekilde para bulup buraya 
gelmişti. Ona hikayemi anlattığımda etkilendiği gözlerinden 
okunuyordu. Aradığım kişinin sadece adını soyadını bildiğimi 
söylediğimde güldü. Beni ertesi gün bir yere götüreceğini söy-
ledi. Ertesi gün Pudding Shop diye bilinen bir yere gittik, de-
ğişik puding çeşitleri, çorba vesaire satan bir dükkandı burası. 
İçerisi de hep yabancılarla doluydu. Sanki bir ara ot kokusu bile 
duydum. Angelina beni bir sürü insanla tanıştırdı, onlara seni 
sordum ama ne fayda! Günler geçti ve Pudding Shop merke-
zinde tüm İstanbul’u dünyanın dört bir yanından insanlar ile 
dolaşırken buldum kendimi. Angelina da hep yanımdaydı. San 
Francisco’da sen benim için neysen, İstanbul’da da Angelina o 
oluyordu sanki. Bir akşam odada yatmaya hazırlanırken Ange-



lina bana senin nasıl biri olduğunu sordu. Kaçamak bir gülüm-
semeyle hiçbir şey demeden çantamdan senin çıplak bedenini 
işlediğim milagroyu gösterdim. Angelina milagroyu eline alıp 
gülümsedi. Baş parmağını kabartıların üzerinde gezdirdi ve 
gözlerini kaldırıp gözlerimin içine dikti. O an kalbimin çok hızlı 
attığını hatırlıyorum. Sonrasında da Angelina’nın beni öptüğü-
nü. 

Şu an İstanbul’da bir oteldeyim, genelde yabancılar kalıyor bu-
rada. Saat de gecenin üçü ya da dördü emin değilim. Arkam-
daki yatakta Angelina yatıyor. Yarın, Angelina beni bir kiliseye 
götürecek. Girişinde bir adak dolabı varmış aynı bizim kilisede 
olduğu gibi herhalde. Angelina’ya bakıyor ve düşünüyorum şu 
an. Senin peşinden geldim buraya ve sanırım seni\bir açıdan\
buldum. Bu yüzden de yarın o milagroyu o dolaba asacağım.

Sevgiler,
Rosa

 





Aga, sen askerdeydin olayı bilmiyorsun. Ama bak bunu yalnız 
sana anlatıyorum, bak aramızda kalsın. Boktan da bi’ mevzu. 
Bizim çocuklar anlamaz laf yaparlar sonra işin yoksa dök dişle-
rini. Neyse, şimdi, bizim yeni dükkanın yan dükkanı bunun ba-
basınınmış. Var ya takı toka bir şeyler satıyoruz turistlere. Ben 
de bizim pederin yanındayım sürekli, Allah razı olsun laf da et-
miyor iş bul diye. Ha, askerlik olayını çözdüm bu arada bedelli 
parasını söğüşlüyoruz pederden. Gerekirse gideriz tabii oğlum 
da, neyse. Bu gelip gidiyor böyle, yakıyor ama ince bilekler, dal-
galı saçlar filan. On numara anlayacağın. Neyse ben buna göz 
koydum, geçerken selam veriyorum filan, başta pek sallamıyor 
gibiydi. Eyvallahımız yok, tavla mavla oynarken geliyor ben de 
sallamamaya başladım tabii. Sonra bana bi laf attı, naber maber. 
Ben ses etmedim, neyse bir gün dükkanı kapatacağım, babam 
Cuma’dan sonra gelmemiş tabii. Bak, burda, baştan söyleyeyim 
bu kız gavur. Şimdi o aşamaya gelsek, ben zaten diyeceğim yani 
Müslüman olursun diye. Neyse gelemedik velhasıl. Ne diyor-
dum? Hah, dükkanı kapatacağım, bu geldi. Evli misin, çıktığın 
var mı ayağı çekti. Güldüm geçtim, dedim kızım benle dalga geç-
me, hadi yürü al voltanı. O sırada bunun babası geldi selam ver-
di, ben gidiyorum kızım geliyor musun diye sordu, bu kız da sen 
git babacığım ben sonra gelirim filan dedi, adam da tamam de-
yip bastı gitti ya! İçimden güldüm tabii ben, oh dedim, fırsat bu 
fırsat. Şimdi doğruya doğru ben indirdim kepengi yedim biraz 
bunu orda. Tabii lan yalan borcum mu var sana? Sonra gitmem 
lazım filan, çekti gitti. Dedim tamam bu iş olacak. Sonra işte 
birkaç gün sonra da bayram, biz babamla taktık dükkanın camı-
na Türk bayrağını. Bi’ baktım, bunlar da asmış. Kızı tuttum ko-
lundan dışarıda yakalayıp, siz gavur değil misiniz ne alaka bay-
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rak dedim. Bana diyor ki, bizim de bayrağımız değil mi canım 
diyor. Şöyle yarım ağız güldüm ama hoşuma da gitti. Bunu ben 
Müslüman da yaparım evelallah dedim. Zaten olmazsa bize de 
olmaz kanka. Değil mi? Neyse gel zaman git zaman, biz bunla 
görüşmeye başladık, alıyorum arabaya turluyoruz. Bazen nar-
gileye götürüyorum. Yok lan o bizim oğlanların mekana götü-
rür müyüm ya, allasen akbaba onlar akbaba, leş mekanda ha-
tunun ne işi var! Boğazdaki şekil şukul mekanlara çekiyorum. 
Benim bi siyah yelek var ya onu çok beğendi, içine mavi giy di-
yor, şunu bunu diyor yani tam yengeniz olmaya adaydı aslında. 
Biz bununla akıyoruz boğaz ortamlarına. Neyse dedi ki gel bak 
şurda bizim kilise var, oraya gidelim. Şimdi bunlar bana ters bi-
liyorsun ama yani turist gibi giderim icabında dedim. İşte gittik 
içeri girdik, bir baktım içeride bir dolap var, böyle içinde metal-
den kaş göz burun ağız ev araba filan asılmış. Bu ne diye sor-
dum ben tabii, dedi bu dilek dolabı. Yahu dedim siz putperest 
misiniz? Takıldım yani şaka yollu. Vallahi alındı. Ya dedim, şaka 
yollu takılamayacak mıyız? Bozuldu, kızardı bozardı işte neyse. 
Dur ben de dilek dileyeyim madem inanmıyorsun dedim. Beni 
götürdü bu adaklardan seç dedi. Baktım ince uzun bi’ kızcağız 
var, onu aldım, taktım dolaba, sana benziyor bu dedim, hoşuna 
gitti bir de. Neyse, bunlar da gümüşmüş, küçük bi’ serveti ya-
tırdık karı kız uğruna, evlat acısı gibi koydu mübarek de neyse. 
Sonra hadi kızım dedim seni bırakıyorum ben maça kaçıyorum. 
O akşam UEFA maçı vardı işte, o akşam yani. Neyse, sonra, iki 
gün filan sonra beni aradı. Diyor ki benim aldığım adak yerinde 
yokmuş. Bak bak. Sorun yok güzelim dedim, gittik beraber yine 
aldım adaktan, yine taktık. Ulan sonra yine arıyor beni yine 
yok adak diyor. Eh başlatmayın sülalenize dedim. Yine gittim 





taktım ama. Biri bunu söküyor ben de onun dişlerini sökerim 
diyorum. Kız diyor ki saçmalama bu iyiye işaret değil. Neyse bu 
dediğim olay 5-6 kere oldu. Ben en sonunda delirdim bu kili-
sede buna bi’ azar kaydım papaz mı ne meymenetsiz suratlı bi’ 
herif geldi. Bu keresteye de sert çıktım tabii, artistlik yapıyor 
kendince. Başlatmayın lan dolabınıza dedim. Çaktım bir tane 
camına yumruğu, çakış o çakış bastım gittim. Kız nasıl bağırı-
yor ama ben seni seviyordum sana aşıktım evlenecektim beni 
rezil ettin geldiğimiz duruma bak ve saire ve saire. Ya sana bir 
gavurlara iki dedim. Ben alacağımı almışım sonuçta. Lan, tabii, 
yalan mı diyeceğim sana? Evet, evet, aynen bu çizikler ordan. 
Cama vurdum ya, kesti cam. Aynen.



“Odun yarıcı!”

Sami’nin çocukluğu ve gençliği mahallede dolaşıp komşuların 
odununu kesmekle geçti. Babası da oduncuydu, ama baltayla 
parmaklarını kestiği için kendini erkenden emekli etmişti. Ders 
çıkışı biz Sami’yi topa çağırırdık, ama o çalışmaya giderdi. Ar-
kadaşlarım pek sevmezdi Sami’yi ama ben onu severdim. Bi-
zimkiler onun erkenden olgunlaşmasını çekemezdi herhalde. 
Sami’yi kıskanmalarının bir sebebi de Neriman’ın ona yanık 
oluşuydu muhtemelen. Neriman mahallenin en güzel kızıydı. 
“Ben alacağım bu kızı,” derdi Efrem, ama Müslüman bir kız-
la evlenemeyeceğini de bilirdi. Aslına bakarsanız, Neriman’ın 
Sami’yle evleneceğini hepimiz biliyorduk da yine de şaşırmış-
tık evlendiklerinde. On yedi yaşında odun kesen bir çocukla ne 
diye evleniyor demiştik. Ben bile, evet. Sonra Sami fabrikada 
işe girdi, uzun yıllar çift mesai harıl harıl çalıştı. O esnada ço-
cukları oldu, Aliş. Ali de işte, Sami Aliş derdi hep, bizim de di-
limiz öyle alıştı. Ben de babamın yanında çalışmaya başladım, 
daha evlenmemiştim o zamanlar. 

Aradan yıllar geçti, evlendim yan mahalleye taşındım. Sami’yi 
her gece fabrika çıkışında görüyordum. Bizim evin önünden 
geçerdi. Böyle böyle yeniden yakınlaştık Sami ile. Arada rakıya 
davet ederdim. Balkonda oturur geçişini beklerdim. Çünkü ben 
işten dönüp yemeğimi yedikten sonra anca çıkardı fabrikadan. 
Muhabbetimiz iyiydi, meğer Sami de çocukken en çok beni se-
vermiş mahallede. “En delikanlıları sendin!” Gel zaman git za-
man birkaç gün üst üste Sami’yi göremeyince evine gideyim 
dedim. Bir de ne göreyim, yılların odun yarıcısı elini makine-
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ye kaptırmış, birkaç parmağı kopmuş. Gözlerime inanamadım, 
çok da üzüldüm. Oğlu Aliş 16-17 yaşındaydı, ben çalışırım baba-
ma bakarım diyordu. Sami’nin de Neriman’ın da gözleri yaşlıy-
dı. Çok duramadım içeride, çıktım. 

Sonradan öğrendim ki Sami’nin çalıştığı şirketin başına pat-
ronun oğlu geçmiş. Almanya’da tahsil yapmış bir mühendis. 
Aydın bir kimse. Demiş ki biz Sami’yi tazminatsız bırakmayız. 
Şaşırtıcı bir para vermişler Sami’ye. Yani bir ev alacak kadar 
filan. Çok sevindim tabii, Sami’nin de yüzü gülüyordu. Yine de, 
oğlumu okutacağım diye tutturdu, çalışmaya başladı. Hem de 
ne işi!

“Odun yarıcı!”

Duyduğumda inanamadım. Gerçekten Sami, kendini yollara 
vermiş, odun kesiyordu. Böyle böyle oğluna harçlık veriyordu 
işte. Sonra Aliş’i dershaneye gönderdi. Sadece zengin çocukları 
giderdi o zaman. Aliş kazanamadı, sonra yine kazanamadı, vaz-
geçti. Bir iş kuracağım dedi. Batırdı. Sonra biri dolandırdı Aliş’i. 
En sonunda öğrendik ki kumar borcu varmış. Alkole düşmüş. 
Her gece ama her gece “odun yarıcı” nidasını duydum. Gece-
leri bu sesi duyuyordum, gündüzleri Aliş ile ilgili haberleri alı-
yordum. Sami’ye gidip olan biteni sormaya içim elvermiyordu. 
Halim vaktim yerindeydi. Para teklif etsem, borç olarak yani… 
Alınırdı, “en delikanlıları sendin ama sen de kof çıktın” derdi 
belki. Yine de gidip görmem gerekiyordu onu. Gittim evlerine. 
Kimse yoktu. Alt kattaki bakkal anlattı. Evi satmışlar, Neri-
man’ın babasından kalma tarla varmış köyde oraya gitmişler. 



Aliş’le birlikte. Aliş’in bir dolu borcu varmış, artık nereye bil-
miyorum. Bana veda etmeden gitmesine biraz alınmıştım ama 
mağrur bir adamdı Sami. Kömür varken odun yarılamayacağını 
anlamıştı. 

O Pazar kiliseye gittiğimde aklıma yine Sami geldi işte. Onun 
için en azından bunu yapabilirim diye düşündüm. Bir adak asa-
caktım kiliseye. Ev adağı mı asmalı, el adağı mı, yoksa hayırlı 
evlat adağı mı? Sami’nin haberi olmasın bundan ama, alınır, 
gönül koyar bana.







Sevgilisinden ayrılışının birinci yıl dönümünde telefonuna Tin-
der kurmasının böyle bir felakete yol açacağını bilse, emin olun 
ki hiç kalkışmazdı bu işe. Ama olan olmuştu bir kere…

Leyla tam Tinder’da dolaşmaya başlamıştı ki kapısı nazikçe 
tıklatıldı. Üzerindeki battaniyeyi köşeye fırlatıp kapıya doğru 
yürüdü. Gelen ev sahibesi Anahit Hanım idi. Dişlerini göster-
meyen geniş bir gülümseme yayıldı yüzüne Leyla’yı görünce. 
Yüzünün kırışıklıkları daha bir belli olmuştu. Bunu gören Ley-
la, “iyi ki Tinder’ı yükledim,” diye geçirdi içinden. “Leyla kızım, 
senden bir ricam olacak,” dedi Anahit Hanım. “Benim bir çi-
çeğim var yukarıda, salondaki cumbada durur, onu sulaman 
mümkün olur mu? Ben adaya gideceğim birkaç günlüğüne.” 
Leyla her cümlesine tabii tabii anlamında bir kafa sallaması ile 
cevap veriyordu. “Ama her gün sulanması lazım.” Tabii, tabii. 
Leyla ev sahibesinden çok memnundu. Ona güvenmiş olma-
sından da mutlu olmuştu açıkçası. Anahit Hanım’dan anahtarı 
kapıp koltuğuna döndü. Bu hislerle Tinder’da dolaşmaya başla-
dı. Sonra tatlı bir çocukla konuşmaya başladı. Akşam altı gibi 
buluşma kararına varmışlardı. Eh o gün de Cumartesiydi, ne-
den beklesinlerdi ki? “Sekizde Taksim’de buluşalım,” yazmıştı 
çocuk.

Akşam eve geldiğinde Leyla çok üzgündü. Böylesine boş bir va-
kit, böylesine sığ bir karakter... Dönüp bir yıldır elinde olanla-
ra baktı ve elinde hiçbir şey olmadığını fark etti. Bir yıl önce 
bugün sevgilisine olmadık laflar edip onu terk ettiği anı hatır-
ladı. Pişmandı sanki. Ama olmamalıydı. Geleceğe çevirmeliydi 
yüzünü, önüne bakmalıydı. Tinder’ı sildi ilk iş telefonundan. 
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Sonra oturdu, Spotify’da yaptığı “damar” listesini açtı, dinler-
ken uyuya kaldı. Ertesi sabah uyandığında hiçbir şey yapmak 
istemediğini fark etti. Liste hala çalıyordu, hava kapalı ve griy-
di. Kahvaltı hazırlamaya üşendi ve dışarıdan yemek sipariş etti. 
Onu yerken eski Türk filmleri açtı birkaç tane YouTube’dan. 
Bunları izlerken bazen ağladı bazen sinirlendi. Kısa sürede ak-
şam olmuştu, güneş zaten batmıştı. Aklına dolaptaki şarap gel-
di. Onu açtı ve içmeye başladı. Gece iki gibi eski sevgilisine me-
saj atarken buldu kendini. Ertesi sabah mesajın görüldüğünü 
ama yanıtlanmadığını fark etti. Çok pişmandı, uyumaya devam 
etti. Öğleden sonra zil ile uyandı. Ağzı burnu kayık bir şekil-
de kapıyı açtığında karşısında Anahit Hanım’ın hiç görmediği 
endişeli yüzünü gördü ve birden içten içe bir korkuya kapıldı. 
“Leyla kızım, çiçeği suladın değil mi?” Leyla yalan söylemek-
ten başka seçeneği olmadığının farkındaydı, iki gün çiçeği su-
lamasa ne olurdu sanki? “Sanki yapraklarının ucu sararmaya 
başlamış gibi de…” Anahit Hanım daldı, Leyla’nın gevelemesini 
dinlemiyordu bile.

Ertesi akşam Leyla’nın kapısı nazikçe çaldı yine. Bilgisayarında 
bir iş halletmeye çalışıyordu. Kalkıp kapıyı açtı ve gelenin Ana-
hit Hanım olduğunu gördü. Yüzü bembeyaz, gözleri kırmızıydı. 
Leyla içeri buyur etti onu. Anahit Hanım ilk kez içeri geliyordu. 
Ona papatya çayı yaptı ve uzunca bir sessizlikten sonra Anahit 
Hanım derdini anlatmaya, içini dökmeye başladı. Yıllar evvel 
terk etmişti İstanbul’u, çocukluk arkadaşı, ilkgençlik aşkı olan 
o adam, George. Okumaya Amerika’ya giderken ona bir çiçek 
vermişti. Çiçek öyle bir çiçekti ki sulandığında ve doğru bakıldı-
ğında hiç ölmüyor, yeşilliğini koruyordu. Öyle ki, yıllar boyun-



ca çiçeğin başına hiçbir şey gelmemişti. Fakat ilk kez yaprakları 
üstten sararmaya ve dökülmeye başlamıştı. Leyla da suladığını 
söylediğine göre (burada sesi çatallaştı ve ağlamaya başladı) ke-
sin adamın başına bir şey gelmişti. “Offf,” diye içinden geçirdi 
Leyla, ayıp olmasa gözlerini de devirirdi. “Çiçek solduğu için 
adam da ölüyordur kesin. Çiçek ve adam birbirine bağlıdır. Çün-
kü bu ikinci sınıf bir Hollywood filmi değil mi Anahitciğim?” 
Anahit’in gözyaşları makyajını akıtıyor, cildinin gerçek yaşı 
ortaya çıkıyordu. Leyla onu teskin etmek için uğraştı. Bunun 
çiçeğin dönemsel geçirdiği bir şey olduğuna ikna etmeye çalı-
şıyordu onu. Sonuçta Leyla sulamayı unuttuğu için çiçek biraz 
solmuştu, şimdi de sulandığı için birkaç gün içinde düzelmesi 
gerekiyordu. Her şey Leyla için çok basitti ama şimdi de aslında 
çiçeği sulamadığını itiraf edemezdi ya! Anahit Hanım pek ikna 
olmamıştı ama evine gitti. Leyla işini bitirdi ve yattı. Gecenin 
yarısında, neredeyse sabaha karşı denilebilecek bir saatte, bir 
çığlığa uyandı. Bir kadın çığlığıydı bu, ardından da ağıtlar ve 
hıçkırıklar geliyordu. Leyla hemen üzerine bir sabahlık giyip 
üst kata fırladı. Anahit Hanım’ın kapısını çaldı hızla. Kapıyı aç-
mıyordu. Birden yedek anahtarın halen onda olduğunu hatır-
ladı Leyla. Aşağı koştu, anahtarı kaptığı gibi yukarı çıkıp kapıyı 
açtı. Anahit Hanım, elinden sarkan ahize ile yere çökmüş, öne 
geriye sallanarak ağlıyordu. Gözleri, sanki elli yahut altmış yıl 
öncesini görebilme gücüne sahipmiş de geçmişi izliyormuş gibi 
bomboş bir şekilde duvarda bir köşeye kilitlenmişti. “Anahit 
Hanım!” diyebildi Leyla. Ne demesi gerektiğini, ne olup bitti-
ğini de bilmiyordu. “Ölmüş,” dedi görece sakin bir sesle Anahit 
Hanım hıçkırıkların ve gözyaşlarının arasında. “Birden hasta-
lanmış birkaç gün önce, hiçbir şeyi de yokmuş ama bugünü çı-



karamamış, ölmüş.” Sonrası sürekli kendini tekrar eden bazen 
anlamlı bazen anlamsız laflardı. “Ölmüş,” diyordu devamlı. “Öl-
müş.” Leyla şok içinde çiçeğin durduğu yere doğru baktı, çoğu 
yaprağı dökülmüş, geriye kalanlar da sararmıştı. Bitki ölmüştü.



Kapalıçarşıda kuyum ustası olan Yordan, daha geçen sene kendi-
siyle yapılan bir ropörtajda artık kimsenin bu mesleğe çırak ol-
mak istemediğinden dem vurmuştu. Yusuf’un serzenişine gök-
ten verilen bir cevap gibi belirivermesi ilk başlarda çok mutlu 
etmişti onu. Fakat emin olamıyordu, acaba Yusuf bu işi isteyer-
ek mi yapıyordu yoksa mecbur kaldığı için mi? Yusuf’un anası 
babası yoktu, yetiştirme yurdunda kalıyordu. Cemaatten biri 
çıkıp da “ben bunun anasını tanırdım, Kapadokyalıydı,” demese, 
kimsenin Yusuf’tan haberi olacağı da yoktu. On sekizini bitirip 
yurttan yol verilmeden önce de cemaatteki yaşlılar, çocuğu bir 
yere çırak vermek istediler. Yordan da gönüllü oldu, “atölyenin 
üst katında yatarsın” da dedi hatta. Çocuk yerleşti yeni evine, 
Yordan da yıllardır çırak yetiştirmemiş olmanın verdiği heye-
canla çocuğu rahat ettirmek için elinden geleni yaptı. Şu büyük 
pillerden on iki tane koyunca çalışan siyah beyaz televizyonlar-
dan bile buldu bir tane. Bu mesleğe ilgi göstermeyen, anasının 
babasının zoruyla atölyesine bırakılan ve kaçmak için her fır-
satı kollayan o çırak bozuntularını düşününce Yusuf bir nimet 
gibiydi. Bu yüzden de Yusuf’un bu işe istek duyuyor olması 
onda şüphe yaratmıştı. Fakat Yordan ne dese yapıyordu Yu-
suf, bir işi öğrettiğinde ikinci kez anlatmasına gerek kalmıyor-
du. Yusuf geç saatlere kadar çalışıyor, kendisini geliştirmek 
için elinden geleni yapıyor, ustasının bir dediğini iki etmiy-
ordu. Detaylara önem veriyordu ve harika bir gözü vardı. İlk 
kez başından sonuna kendi yüzüğünü yapmaya sıra geldiğinde 
Yusuf çok heyecanlanmıştı. Ancak işi ustalıkla kıvırmıştı. Yor-
dan’ın rötuş yapacağı birkaç nokta vardı elbet. Ama çok iyiy-
di yine de. Büyüteç gözlüğü takıp parçayı incelerken Yordan 
kendini Yusuf’un işinde hata ararken buldu. Fakat, hiçbir hata 
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yok gibi görünüyordu ve bu Yordan’a göre imkansızdı. Yusuf’a 
bundan bahsetmedi ama ona daha zor bir iş verdi. Yusuf bu 
işin de altından kalktı. Hatta, Yordan’ın gedikli müşterilerin-
den Halil Bey, “senin bu oğlan seni geçecek vallahi ustam” diye 
takıldı Yordan’a. Yoksa, ciddi miydi? Yordan, Yusuf’u zincir ya-
pan bir ustaya gönderdi, zincir yapmayı da görsün diye. Yok-
sa, atölyesinden uzak tutmak için mi? Yusuf atölyeye dönünce, 
onu zor işlere koşmaya başladı. Temizlik yaptırıyordu ona, 
eşya taşıtıyordu. Akşamları atölyenin alt katını kilitliyordu, 
Yusuf inip de çalışmasın diye. Yusuf gizliden gizliye çakısıyla, 
sağdan soldan topladığı ahşap artıklarına desen oyup ustasına 
gösteriyordu. Yordan bunları gördükçe ne yapacağını bilemiy-
ordu. “Bu çocuğun cemaatten olduğu ne belli, yaşlı delinin teki 
anasını tanırdım deyince bitiyor mu iş!” diye tekrar ediyordu 
kendi kendine. Bir akşam gizlice çakısını çaldı Yusuf’un, sonra-
ki akşam Yusuf köşedeki lokantadan aldığı kör bıçakla daha iyi, 
daha güzel desenler oyuyordu bulabildiği her maddeye. Sonra-
ki akşam televizyonuna su döktü Yusuf’a fark ettirmeden. Yu-
suf ustası ne yapsa, ne emrederse yerine getiriyor, yüzünden o 
sevimli ve bir o kadar da naif gülümsemesini asla silmiyordu. 
Yordan’ın dualarına karşılık Tanrı bir lütuf göndermemiş, tövbe 
etmediği için onu cezalandırmış olabilir miydi? Oğlanın gözü 
ve elleri öylesine bir uyum içinde çalışıyordu ki sanki ustası 
Mikail’den bile daha iyiydi. Bu mümkün olabilir miydi? Yordan, 
tövbe etmeye, af dilemeye kiliseye gitti. Kilisede duran adak 
dolabını gördü, on yıllar önce, evlenmek için koyduğu adak ha-
len orada duruyordu. Hiçbir işe yaramamıştı, ama bir kez daha 
denemekten ne zarar gelirdi ki? Madem Tanrı onu cezaland-
ırıyordu… Göz şeklinde bir adak aldı, dolaba iğneledi. Papaz, 



“hayrola Yordan usta, gözlerinde sorun mu var?” diye sordu 
hatta. Bir şeyler geveledi papaza ve içinden, “benimkinde yok,” 
diye geçirdi.










