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İlla Aşk’la
ADEVVİYE ŞEYDA KARASLAN



“O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve 
hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır.” 

MÜLK/2
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Her şeyimi borçlu olduğum, ilk ve son aşkım, tek sığınağıma;  
Her şeye rağmen hep affeden, her an ve her koşulda tek yanımda 

bulunanım, şah damarımdan yakınımda olanıma; 
Rab’bime! Biricik hayatımı ve her şeyimi lutfedene. 

Sonsuz şükürlerle…



İLLA AŞK’LA

Günlerdir deli deli esen rüzgar dindi, ince bir yağmur başladı 
nihayet. Güneş de var üstelik. Yağmur damlaları billur gibi 

parlıyor güneş ışığıyla. Dağdaki otların, zeytin ağaçlarının yeşili 
gözlerimi kamaştırıyor. Koyunların çıngırak sesleri, yeni doğmuş, 
zıplaya zıplaya annelerinin peşinden koşuşan kuzucukların me-
lemeleri inanılmaz huzur veriyor her zamanki gibi. Kış aylarında 
gündüz, yaz aylarında ise geceleri gelirler koyunlar dağa. Kuzula-
rın melemelerine karışan çıngırak sesleri ve çobanın seslenişleri 
duyulmaya değerdir. Koyunların sahibi ve çobanı Mustafa amca 
çok sevdiğimi bildiği için özellikle evimin hizasında otlatıyor sü-
rüyü. Bazen selamlaşıp hal hatır soruyoruz. Fırsat bulmuşken te-
şekkür ediyorum. Çok mu seviyorsun, sağlığına iyi mi geliyor ku-
zucuklar? Çok iyi görünüyorsun maşallah diyor. 

Dağın yamacındaki komşu Ali bey yumurta getirmeyince ken-
dim gitmek zorunda kaldım önceki gün ve iyi ki getirmemiş de-
dim. Dağ muhteşemdi çünkü, yakından çok daha güzeldi. Yuka-
rılara çıktıkça gökyüzü de daha bir güzelleşiyordu. Elini uzatsan 
dokunacakmışsın hissi ile bambaşka duygulara neden oluyordu. 
Çiçeklerinin kokusu içimi bayıltan iğde ağaçlarını, çoğunun adını 
bilmediğim ancak çocukluğumdan çok iyi hatırladığım rengarenk 
dağ çiçeklerini seyredip fotoğraflarken, o kümesleri dolaşıp beş 
tane bulup getirdi hemen sağ olsun. Günlük taze getireyim, şifa 
olsun inşallah Şöhret hanım; Oturmaya da buyur gel, biz komşu-
yuz dedi. İnşallah, siz de buyrun diyerek ayrıldım. Dönüşte daha 
dikkatli baktım, bitki örtüsü de değişmişti her yıl olduğu gibi. 
Şubatta dağ laleleri ile başlıyor hep, gelincikler, papatyalar der-
ken mayıs sonunda hatme güller ve mor deve dikenleri açıyor. 
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Bahardaki yeşillik yerini güneş ışığında uhrevi bir güzelliğe bü-
rünen altın gibi parlayan saman sarısına bırakıyor. 

Elli yıla yakın yorucu, limit üzeri zor hayat sonunda emekli 
olarak İstanbul’un ezici kalabalığından kaçıp sığındığım, memle-
ketim Manisa’nın Salihli ilçesindeki güzel huzur yuvam, zor ha-
yatım için Rab’bimin tesellisi, hediyesi diye hissediyorum. Lütfu-
nun farkında, her daim şükründeyim de şükürler olsun. Uzakta 
olduğum otuz beş yıl boyunca, hep üzerinde çoban ve kuzula-
rıyla Bozdağları hayal etmiştim, hatta resimler çizerdim dağda 
otlayan koyun, kuzular ve çoban figürlü fakat çobanı hep bir 
ağaca yaslanmış oturup kaval çalarken resmederdim. Nereden 
aklımda kaldı ise. Burada hep ayakta olduğunu gördüğümde ço-
banın eline bir kaval verip, lütfen şu zeytin ağaçlarından birine 
yaslanır mısınız, ben sizi hep böyle hayal edip resmetmiştim de-
mek gelir içimden. Meğer çobanlar hiç oturmazmış, otururlarsa 
koyunlar kaçarmış. Evimi alıp içini yaptırdığım günlerde bilmi-
yordum dağa çoban ve koyunların geldiğini, hiç rastlamamıştım, 
taşındığım gün gördüm ve sevinçten çıldırdım.

Yıllarca her atandığımız şehirde, lojmanımızı görmeye git-
tiğimizde, eve girer girmez hemen mutfak penceresine koşar-
dım. Pencereden bir tek de olsa bir ağaç görünüp görünmediği 
olurdu merakımın, heyecanımın nedeni. Anne olarak evin bana 
düşen bölümü daha çok mutfak olduğundan, penceremden o bir 
tek ağaç üzerinden kainattaki değişimi, mucizeyi, sırrı takip et-
mekti en büyük zevkim, heyecanım çünkü.

İlkbahar gelince doğanın tomurcuk tomurcuk aşkla uyanışını, 
sonrada yeşilin tonlarını izlerdim açıktan koyuya günbegün yap-
raklarında. Belki çiçek de açardı, akasya ya da badem, erik, ki-
razsa. Yazın koyulaşırdı renkleri yaprakların, gölgesi olur, meyve 
verir, çocuklar asılırdı dallarını. Sonbahar gelince de yapraklar 
hayran olduğum o muhteşem kızıl rengine dönüşüp konfeti gibi 
dökülürdü sonbahar rüzgarlarıyla. Sonbaharın sonlarında tek tük 
kalan yaprakları saymaya çalışır, son yaprakları sayarak ölümü 
bekleyen hastane arkadaşı için, yağmurlu bir gecede tıpkı diğer 
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yapraklar gibi yaptığı bir yaprağı ağaça sıkıca bağlayarak, bir ha-
yat kurtarmakla mucize yaratan, yağmurda ıslandığı için kendisi 
hastalanıp hayatının şaheserini yapmış ve bir hayat kurtarmış ol-
manın mutluluğuyla bedenen ölen ancak hikayesiyle ölümsüzle-
şen ressamın son yaprak adlı hikayesini düşünürdüm. Kış geldi-
ğinde, tam içime kasvet veren çıplaklık oluştuğunda aniden kar 
bastırır o kup kuru dallar gelin gibi ne muhteşem olurdu, seyre 
doyamazdım. Tıpkı mevsimler ve ağacın mevsimlerle değişen gü-
zelliği gibi hayatın her dönemi de ayrı güzel, yaşamak her şeye 
rağmen, her haliyle ne güzeldi!

İşte bu evime yerleşince anladım ki; Allah’ım o çok sevdiğim 
ve özlemle hep görmeyi dilediğim mucizesi ağacını, onlarca ola-
rak, üzerinde çoban ve koyunlarıyla üstelik Boz dağlarımı da pen-
cerelerimin önüne getirmişti adeta. Lütuflarına layık olabilmeyi, 
devamını, hakkını verebilmeyi, rıza dairesinde, sağlıkla, huzurla, 
mutlulukla yaşamayı, hakkınca kulluk, ibadet ve hizmet edebil-
meyi de nasip eylesin inşallah. Amin.

Sürekli İzmir’e tedaviye gidip gelmelerim bitti çok şükür, ar-
tık üç ayda bir kontrole gideceğim sadece. Evde kullanacağım 
ilaçlarımı, çok mutluyum bu yüzden. Altı aydır hastanelerde, yol-
lardaydım. Evimi çok özlemişim. Yağmur nedeniyle dağım da, 
on bir yıl sonra yeniden ve bu kez üstelik tek başıma ciddi has-
talıkla mücadele sürecinde iyice bilenen duygularım nedeniyle 
her bahane ile doluveren gözlerim gibi ıpıslak. Misk gibi toprak 
ve genzimi yakan kuru ot kokusu yayılıyor evimin içine. Dağda 
inecikler, horoz ve tavuklar da otlardan beslenmeye çalışıyor. 
Kargalar istila etti bir ara çığlık çığlık, toplu halde gelip gittiler. 
Pisiciklerim de beni çok özlemişler. Hava serin olduğundan mut-
fakta yaptım kahvaltımı. Beni göremedikleri için olsa gerek, açık 
balkon kapımdan girip paspasın üzerine uzanarak beni izliyor-
lar. Bakışlarında, şükran, özlem ve sevgiyi görebilmek ne güzel... 
Sevgi, huzur, dua ve şükürle; İlla Aşk’la yaşamak ne güzel! Son-
suz şükür Rab’bim!
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Yıllarca koşuşturmanın, elli beş yıllık yorgunluğun ardından, 
her konuda elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmiş ol-
manın huzuruyla evde olmak, tek başına olabilmek, ibadet dı-
şında hiç bir zorunluluk altında bulunmamak ne iyi geliyor. Hep 
hayal ettiğim gibi, Boz dağların eteğindeki huzur yuvamda, uza-
nıp alabileceğim mesafeye koyduğum okumam gereken kitapları 
yoruluncaya kadar okumak, yorulduğum anda, koltuğumun üze-
rinde hazır duran evlat- cennet kokulu, yavrularımın hediyeleri 
yün şallarımı üzerime çekip, kucağımda kitabımla oracıkta uykuya 
dalmak. Acıkınca kalkıp sadece yemek istediğim şeylerle karnımı 
doyurmak. Köy usulü doğal kahvaltı, bol meyve, salata, özellikle 
kestane, portakal bu mevsimde. Greyfurt, portakal suyu da içi-
min yangınına en iyi gelen serin serin. Artık ağır yemek ve bitki-
sel de olsa hiç ilaç istemiyor bünyem, görmek bile istemiyorum. 

Komşularım ilk kez günlerdir tül perdelerimi kapalı görüp 
merak etmişler. Dağı seyredebilmek için ve genellikle kimse ol-
madığından kapatmazdım hiç. Artık koyu renk olduğu halde tül 
perdelerin arkasına gizlenmek, günü oradan izlemek geliyor 
içimden. Ne çok yorulmuşum meğer. İçimde sadece dayanılmaz 
bir yazma aşkı duyuyorum nedense, yaşadıklarım, hissettiklerim 
benden sonra kalsın, okunsun istiyorum. 

İlk yazma hevesim ilkokul yıllarıma dayanır. Tam bir kitap 
kurdu olduğumdan öyle çok okumuştum ki sonunda yazma he-
vesine kapılmıştım. Yaz tatilinde ele geçirdiğim kullanılmamış 
bir defteri doldurmuştum hatta. O zamanlar çok ilgi gören köy 
konulu romanları taklitti sanki. Köyün zalim ağası, ikili oynayan 
muhtarı ve sömürülen köylüleri epey konuşturmuştum. Köyün 
en güzel kızı ile en yakışıklı delikanlısı arasında olmazsa olmaz 
aşk da vardı elbette. Tam otuz sekiz yıl önce, yatılı okul yılla-
rımda da yazma niyetine girmişken ne olduysa bırakmıştım yine. 
Evli olduğum, çalıştığım yıllarda değil yazmak doğru dürüst oku-
maya bile halim vaktim olamamıştı maalesef. Askeri hastaneler-
deki nöbetli yoğun işim, peş peşe doğan iki yavrumu büyütme 
çabası ve neredeyse nefes alamadığımız hastalıklarla boğuştum 
ancak. Yirmi yılım hastaneler ve mutfakta geçti. Kırk yaşımda, ilk 
kanserle karşılaştığım ve alt üst olduğumda, kızımın götürdüğü 
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Boğaziçi üniversiteli genç ve güzel psikolog Pınar hanım; “Ken-
dinizi çok güzel ifade ediyorsunuz, sizin rahatlamanız için tek 
çare yazmanız.” demişti. Yazmak için hiç hazırlığım, donanımım 
yok ki bahanemi öne sürdüğümde cevabı; Bir yerden başlamak 
gerek ama değil mi olmuştu. Bir türlü başlayacak o yeri bulama-
mıştım ne yazık ki. 

Zorunlu hayat meşgalelerine fazlaca kapılmak, önceliklerimi 
belirleyememek, kendimi hep en sona bırakmak gibi süregen ha-
talarla her beş yılda yeni bir bağışıklık sistemi hastalığı eklenerek 
kırk yaşıma gelmiş ve nihayet kansere de yakalanmıştım ancak 
hala hatalarımın idrakinde değildim maalesef. Huzura hasret ve 
bir o kadar daha yorucu on yıl sonra hastalık ikinci kez taarruza 
geçtiğinde ister istemez başladım ay ışığında ve gaz lambası ya-
zılarımla. Yazmadan dayanamayacağımı anlamıştım sanıyorum. 
Artık çalışmıyorum, yavrularım da yuvadan uçtu, hiç bahanem 
kalmadı. Aklıma, pek çok bahaneyle bir türlü yazmaya başlaya-
mayan, yıllar sonra gereken her şeye sahip olmuşken, en sonunda 
koşullar uygun olduğu halde yazmaya başlayamamasına sinek-
leri bahane bulan hikaye kahramanı gelip gülümsüyorum kendi 
kendime. Onun gibi de olma sakın diyorum. Artık sinek bile yok 
evimde. Rab’bim sağlık, ömür lutfetsin inşallah tamamlayabil-
mek için. Yazmalıyım ama acılara, umutsuzluğa değil, güzellik-
lere, umuda odaklı, benimle benzer durumdaki canlara moral, 
güç kaynağı,umut ışığı olabilmek için inşallah. 

Başıma gelen her hastalık başka bir hayra vesile ve farkın-
dalık sebebi oldu. On bir yıl ara ile iki radyoterapi tedavisi sekeli 
olarak kalp ve nefes darlığı sorunum ortaya çıktığında alabildi-
ğim her nefes için şükür sayım da arttı kalp atışlarımla birlikte. 
Hasta olunca hatıralar ve o güzel yılların tanığı eski fotoğraflar 
önemli oluyor nedense. İnsan ölmekten çok yaşadıklarının, his-
settiklerinin kalıcı olamamasını, unutulacak olmasını önemsiyor 
galiba. Dünyaya daha çok tebessüm eden fotoğraf ve kelimelere 
dökülmüş yaşanmışlıkları, duyguları ile gönlünden döküldüğü, 
elinden geldiğince bir hoş seda bırakabilmek istiyor. İnşallah. 
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AY IŞIĞINDA

Boz dağların eteğindeki yeni hayatımda ilk dostlarım, Ömercik 
ve Sezercik isimlerini verdiğim apartmanımdan sekiz yaşla-

rında iki tatlı çocuk olmuştu. Ömerciğim, ilk yazımı yazma vesi-
lem, ilham kaynağım, Sezerciğim de benim evimi ikinci evi diye 
tanımlayacak kadar yakınımdı. Hem uzaklarda ki çok özlediğim 
yavrularım, hem de hayali torunlarımdı onlar benim.

Zor hastalık süreci vesileliğiyle, neden benim başıma geldi, 
nerede hata yaptım sorgulamasıyla tüm hayatımı gözden geçire-
rek kendimi bulma yolculuğuna kalkıştığım; Sevgi, huzur, dua ve 
şükür tılsımıyla açılsın yürekler, kalan ömrüm illa Aşk’la yaşan-
sın inşallah dediğim 2011 yılıydı. Yıllar sonra nihayet yeniden, 
üstelik tasavvuf okumaya başlama şansım sayesinde, öğrendik-
lerimi hayata geçirme öğüdüne uyarak kalkıştığım aşk yolculu-
ğum uğruna göze aldıklarım nedeniyle alt üst olmuş hayatım-
dan sonra yepyeni bir hayata yelken açmış, bir yıldan fazla süre 
boyunca yeni evimde tek başıma, neredeyse kimseyle görüşme-
den yaşamıştım. On beş günde bir halk kütüphanesine giderek 
üç kitap alıyor, bütün gün, gece ibadet, zikir ve okumayla meş-
gul oluyordum. Sadece akşamüzerleri bir saat bahçemizi sula-
maya çıkıyordum.

İşte öyle bir akşamüzeri, çok ama çok yağmur yüklü bir bu-
lut gibi dolu ve sevgiye muhtaçken, Ömercik ile Sezercik de evin 
önünde bisikletlerini sürüyorlardı. Ömercik az sonra bisikle-
tini apartmanın içine çekti.”Ne oldu Ömercik, eve mi gidiyor-
sun, erken değil mi henüz dediğimde, o boncuk gözlerini göz-
lerime dikip boynunu konuşurken hep yaptığı gibi mahçupça 
bükerek,”Hayır, eve gitmiyorum, şey, ben sizi izlemek istiyorum 
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da.” dedi. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atmaya başladı sevinç-
ten. Hortumu tutmadığım kolumla aniden sıkıca sarıldım belin-
den. Kendime çekip, hem ağlar, hem de sevinçten çağlar bir ses 
tonuyla, “Sen Şöhret teyzeni çok mu seviyorsun?” dedim .”Evet, 
çok seviyorum.” dedi. Sonra Sezercikle beraber bahçe duvarının 
üzerine oturup beni izlediler.”Şöhret teyzecim, sizin eşiniz, ço-
cuklarınız, kimseniz yok mu, siz çalışmıyorsunuz da, faturala-
rınızı kim ödüyor, nasıl geçiniyorsunuz?” gibi sorularla devam 
eden sohbetlerini ettiler benimle. Yüzümde hüzünlü tebessüm-
lerle cevapladım meraklı sorularını. Ne söylesem beni bildikleri 
hiç bir kategoriye sokamıyorlardı besbelli.

O akşam evime mutlu girdim. Ay ışığında, her zaman ki gibi 
balkonumda laptopumun başına geçtiğimde düşündüğüm şey 
sevginin kaynağıydı. Bu iki tatlı çocuğun bana olan sevgisi nere-
den geliyordu, ben onları neden bu kadar çok seviyordum. Sahi 
biz sevgiyi aramızda alıp veriyorduk, kullanıyorduk da bu sevgi 
nereden geliyordu? Tabii ki Rab’bimizden. Her şeyin kaynağı ol-
duğu gibi sevginin kaynağı da O’ydu. İhtiyaç içindeki her kuluna, 
yine başka bir kulu aracılığıyla yetişiyordu hemen.

Peş peşe hastalıklar ve içinden çıkılmaz ailevi sorunlar nede-
niyle depresyondan dibe vurduğum, bir çıkış yolu bulamadığım 
o zor yıllarda, her gün işten eve döndüğümde, hemen heyecanla 
posta kutularına bakardım, bilmediğim bir yerden, kişiden mek-
tup beklerdim geleceğinden çok emin gibi. O mektup o gece geldi 
işte, ay ışığında. Elli yıllık zorlanmanın ve ciddi hastalık uyarısı-
nın sonunda, yeni baştan gözden geçirme ihtiyacı ile alt üst ol-
muş hayatımda, uzun ve derin yalnızlığın, hayal kırıklığının so-
nunda, kendimden kendime…

Sevgili Şöhret;
Bu sana ilk mektubum. Biliyorum yıllardır gözlerinin posta 

kutularında olduğunu, postacıları gözetlediğini, çok bekledin 
biliyorum. Sen de biliyordun aslında benim de her an seni gö-
zetlediğimi. Sana sık sık, başka başka kişiler, olaylarla mesajlar 
gönderdim aslında. Bazen farkettin, aldın mesajı, bazen de hiç 
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anlamadın saf saf bakındın neler oluyor diye. Sorduğun her so-
ruyu bendim cevaplayan. Hatta sana o maniyi söyleyen de ben-
dim aslında. Hani sarı saçlı, yeşil gözlü, küçücük bir kızken, öğle 
saatlerinde güzellik uykundan uyandığında, mahsuscuktan ağla-
yarak, nazlı nazlı gözlerini oğuşturarak anneciğine koşarken, an-
neciğinin sevgiyle kollarını açarak sana söylediği, o çok sevdiğin, 
sevindiğin, hiç unutmadığın mani;

(Aman) Bu gelen kimin kızı,
Yanakları kırmızı,
Gerdanında beni var,
Sandım seher yıldızı!

O sığındığın sıcacık kucak benim kucağımdı. Seni sevgiyle 
saran kollar benim kollarımdı. O sarı, sırma saçlarını okşayarak 
tarayan bendim, çok sevdiğin yakışıklı, iki numara ağabeyciğin 
değil. Ağladığında boncuk gözyaşlarını silen de bendim, yufka 
yürekli, maviş gözlü dört numara ağabeyciğin değil. Hani, hiç 
aklına gelmeyen kötü şeyler olduğu için hep, hiç kötü bir şey ol-
masın, hiç kimse ölmesin diye, aklına kötü şeyler getirmeye ça-
lıştığında, sana oyun oynayan, aldatan da bendim. Hiç bir zaman 
başaramadın kötülüklerin olmamasını. Bütün kötülükleri aklına 
getiremezdin çünkü sevgili Şöhret! Senin tertemiz, küçücük zih-
nine sığmazdı bu dünyanın bütün kötülükleri.

Şimdi aklıma geldi sevgili Şöhret; Yaşadığın badire dolu zor 
hayatı, maruz kaldığın kötülükleri düşününce. Yoksa sen de hani, 
“Beni öyle büyüt ki Rab’bim, cehennemi tek başıma doldurayım, 
başka hiç kimseye yer kalmasın.” diyen Hz. Ebubekir gibi, tüm 
kötülükleri ben yaşıyayım da başkasına kalmasın diye mi uğraş-
tın bu kez de aklına getirerek önleyemeyince?

Ah sevgili Şöhret ah! Başkalarına zarar vermeyeyim düşünce-
siyle, yanlış kararlar, davranışlarla, sevgin ve iyiliğinle yola geti-
rebileceğini sandığın kötülere kendini tükettirmeseydin bir ömür 
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boyu, kim bilir neleri başarırdın, daha ne kadar sevgi dolu olur, 
tüm dünya’ya yayardın sevgini, güzelliklerini!

Hani o dinlerken çok içlendiğin Fadime gelinin türküsündeki 
gibi, sen kötünün harcı değildin sevgili Şöhret! Küçüklükten me-
raklıydın, hazırdın okumaya, öğrenmeye, iyilik meleği olmaya. 
Henüz sekiz yaşında iken, ikinci annen ablacığının edebiyat ki-
tabında rastlayıp bir nefeste okuduğun, aklını yitirme derece-
sinde etkilenerek kızlar da derviş olabilir mi acaba acıklı sorusu 
ile küçücük yüreğinde ilk aşk ateşinin tutuştuğu Bizim Yunus’u-
muzun hikayesi ile dervişliğe; Dahası izlediğin Leyla ile Mecnun 
ve hatta kadın evliya Rabia filmlerinden sonra ne çok yakışmıştın 
Fatma Giriğin oynadığı baş rollere hayalinde. Bağınızın kenarın-
daki bahçenizde, börülce çiçeklerinin arasında tek başına dolaşa-
rak düşünürken, Allah’ını görmeyi dilerken, neden göremezmişiz 
ki Allah’ımızı diye o küçücük kafanı yorarken, üzüm asmalarının 
arasında, Mecnun gibi güneşe bakarak “Leyla Leylaaa!” diye pro-
valar yaparak inlerken çok tatlıydın. Ne kadar da gönüllüydün 
aşk uğruna acılar çekmeye daha o yaşında. Bir Mecnun’un ek-
sikti, çok beklemen gerekse de illa bulacaktın onu da.

Sen Boz dağların eteğindeki bereketli Gediz ovasında; Her 
biri birbirinin aynı, basit ama tertemiz, mutlu çocukluk günle-
rinde; Gün doğumu ve batımını izleyerek derin hayallere dalan; 
Yem yeşil bağların arasında küçücük bir bağ evinde, ağabeyle-
rinin çaldığı bağlama, kaşıklara türküleriyle eşlik eden; Kümes 
dolusu tavuklara masallar anlatan, yemyeşil kırlarda kuzularını 
otlatan, arap-yörük-muhacir melezi, cıvıl cıvıl, küçük, tatlı bir 
kızdın. Bağ evinizin yanında ağabeylerinin kurduğu sazdan çar-
dakta saatlerce yıldızları seyrederdin geceleri. Kimse duyup ra-
hatsız olmasın, kızmasın diye, kulağını dayadığın radyodan bü-
yük aşk hikayelerini dinlerdin büyük bir hevesle, içler geçirerek, 
ahlar çekerek daha o yaşında. Çok geçmeden başına gelecekleri, 
küçücük yaşında kendine biçtiğin çok büyük rollerin, kalkıştığın 
aşk gibi boyundan büyük hayallerinin bedelini, hayatın sana ha-
zırladığı acı sürprizleri bilemezdin…
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BİR KÖYÜ OLMALI İLLA İNSANIN 

Her seferinde çocukluğuna hasretle, aynı heyecanla gittiği. 
Mor dağlarına, yemyeşil bağlarına, şırıl şırıl akan deresi ve 

kumru seslerine, gelincik papatya tarlalarına doyamadığı, erik, 
dut dallarını elli beşinde bile aynen beş yaşındaki heyecanıyla 
asıldığı. Mutlu hatıraların acı olanları çok şükür hep bastırdığı!

Doğup büyüdüğüm köyüm, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı 
Dereköy, yetmişli yılların başında kasaba olarak Kavaklı dere 
adını aldı. Orada yaşadığım mutlu ilk on üç ve sonraki okuya-
bilmek ve küçük yaşta evlendirilmeye karşı mücadele sebebiyle 
yorucu, üzücü iki yılımı yazmak zor ama eminim çok da faydalı 
olacak. Yazmanın bana şifa olacağını da ümit ediyorum. İnşallah.

Alaşehir’e bağlı ama Salihli’ye de hemen hemen aynı uzak-
lıkta, karlı Boz dağlardan eriyip gelen taşkın suların çağıldadığı 
bir dere kenarında, dağın eteğinde kuruluydu. Adını da bu dere-
den ötürü almış olmalıydı. Etrafı bağlar, zeytinlikler, bahçelerle 
süslüydü. Sokaklarında ve evlerimizin bahçelerinde hakim olan 
ağaçlar, serin gölgesinde akşamlara kadar oynamaya doyama-
dığım, bahar geldiğinde bembeyaz, mis kokulu salkım çiçekler 
açan akasyalar ve zihnimdeki ilk hatıralarımdan olan; Anneciği-
min hemen meyve vermeye kalkma, kavakları örnek al, dimdik, 
dosdoğru uza, çok büyü diyerek örnek verdiği, deli rüzgarlarla 
nazlı nazlı sallanan upuzun kavaklardı.

Çocukken hacıların Mekke’den, hurma ağacından yakalayıp 
getirdiği anlatılan, arap kökenli olan babamın dedesi Ömer ve 
oğlu İbrahim dedelerimiz sarışın avşar yörüğü kızlarla evlenmiş-
ler. Babam ise hem annesi hem babası rumeli kökenli muhacir 


