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GÜLSÜM CENGİZ

BİR BULUTUN 
ARDINDA

AYŞE’NİN GÜNLERİ -II



DEMİR KAPININ ÖNÜNDE

“Geri çekilin! Sıraya girin! Gürültü yapmayın! Ses-
siz olun!”

Ayşe, babasıyla birlikte karıştığı kalabalığın üzerine 
doğru gelen adama baktı. Siyah takım elbisesinin içindeki 
beyaz gömleği ve boynundaki kırmızı kravatıyla kapının 
önünde bekleşenlerden hemen ayrılıyordu. Orta yaşlı, orta 
boylu bir adamdı. Sabahın çok erken bir saati olmasına 
karşın kapının önü çok kalabalıktı. Giysilerinden ve dav-
ranışlarından yoksullukları ve köylerden geldikleri belli 
olan birçok insan, ellerindeki kâğıtları, dosyaları sıkı sıkı 
tutarak öne geçmeye çalışıyordu. Ayşe ve babası da erken-
den kalkıp gelmişlerdi buraya. Gelince de gördüğü kala-
balık karşısında Ayşe şaşıp kalmıştı.

Kapının önünde bekleşenler, adamın bağırıp çağırması 
üzerine hemen gerilediler ve sıraya girdiler. Ayşe ile babası, 
önlerinde bulunan kişinin arkasında durdular. Kapının önün-
de birikenler sıraya girince, Ayşe demir kapıyı gördü. Bilek 
kalınlığında demirlerden yapılmış, kale kapısına benzeyen 
bir kapıydı bu... Bir yanında nöbetçi kulübesi, öteki yanında 
da demir turnikeler vardı. Nöbetçi kulübesindeki ve turnike-
nin başındaki siyah takım giysili, beyaz gömlekli, kırmızı 
kravatlı görevlilerin bazıları sarışındı ve Ayşe’nin anlama-
dığı bir dilde konuşuyorlardı. Sırası gelen kişi, kulübedeki 
görevliye elindeki belgeleri gösteriyor, oradaki kişi onaylarsa 
turnikeden geçip kapıdan içeri girmesine izin veriliyordu.

Sıranın kendilerine gelmesini beklerken Ayşe çevresine 
bakmaya başladı. İşte o zaman gördü demir kapının ardında-
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ki sarayı; daha doğrusu saray benzeri binayı... İlgiyle, bina-
nın oymalı pencerelerine, süslü balkonlarına ve o güne dek 
hiç görmediği biçimdeki çatısına baktı. Binanın önündeki di-
rekte dalgalanan bayrakta iki başlı bir kartal resmi dikkatini 
çekti. Aynı iki başlı kartal figürü demir kapının üzerinde de 
vardı. Ayşe, merak etti. Kapıdan içeri girince bu güzel binaya 
mı gireceklerdi? Dışı böyle güzelse, içi nasıldı kim bilir?

Siyah takım giysili görevli yanlarından ayrılır ayrılmaz 
sırada bekleşenler yine yüksek sesle konuşmaya başladılar. 
Pembe başörtülü, uzun kahverengi mantolu bir genç kadın, 
biri kız biri erkek iki çocuğunun elinden sıkı sıkı tutmuş 
beklerken önündeki genç kadına durumunu anlattı.

“Çocukların babası Almanya’da... Bizi de çağırdı yanı-
na ama bakalım izin verecekler mi?”

“Kim bilir,” dedi kadın. “Hiç belli olmuyor. Ben de iş 
için başvurdum. Bakalım ne olacak?”

Bu konuşmaları duyan Ayşe’nin içini bir kaygı kapladı. 
Eğer izin çıkarsa o da annesinin yanına gidecekti. Baba-
sıyla buraya bunun için gelmişlerdi.

O sırada, kolunun altındaki dosyalarla kalabalığın ara-
sında dolaşıp duran bir adam yanlarına geldi. Ayşe’nin ba-
basına, gereken işlemleri kendisinin yapabileceğini, bunun 
karşılığında fazla para almayacağını söyledi. Ayşe’nin ba-
bası adama sıkıntıyla baktı; bu işlerden pek anlamıyordu, 
kendisinin yerine birisinin takip etmesi iyi olurdu ama ne 
yazık ki buna ayıracak parası yoktu. Adama teşekkür edip 
istemediğini söyledi.

Adam, sıradaki başka birine doğru yürürken baba içini 
çekti. Ayşe, babasının iyice zayıflamış bedenine ve çök-
müş yüzüne baktı. Sıkıntılı ve mutsuz görünüyordu ve 
Ayşe onun için çok üzülüyordu. Oysa birkaç ay önce her 
şey nasıl da güzeldi...
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Ayşe, pekiyi dereceyle ilkokulu bitirip diplomasını aldığı 
gün, eve döndüğünde annesinden mektup geldiğini öğren-
di. Mektuptan kısa süre sonra da anne kesin dönüş yaptığını 
söyleyerek eve döndü. Annesine kavuşmak, yeniden birlik-
te yaşayacaklarını düşünmek Ayşe’yi öyle mutlu etmişti ki 
yatılı okul sınavını kazanamayışına üzülmedi bile.

Annenin gelişinin ardından aile, birlikte güzel düşler 
kurmaya başladı. Annenin biriktirdiği parayla küçük bir 
ev alıp artık kendi evlerinde yaşayacaklardı. Ayşe ve ab-
lası Aynur da orta okula gideceklerdi...

Annenin, Almanya’da biriktirdiği markların tutarını 
duyan Melahat teyzenin gözleri parlamıştı. Ama bunu on-
lara belli etmedi. Küçümser bir ses tonuyla, “Bu paraya ev 
bulamazsınız,” dedi.

“Arıyoruz. Biraz uzakta da olsa buluruz,” dedi anne.
“Aa, tabii, surların dışında filan belki bulursunuz. Ama 

orada nasıl oturacaksınız? Pek iyi söz etmiyorlar oralar-
dan. Kızları nasıl büyüteceksiniz oralarda? Hem o semt-
lerde doğru dürüst okul da yok.”

Ayşe’nin annesinin neşesi kaçmıştı. Sustu. Melahat teyze, 
Ayşelerin üzerine gecekondu yaptıkları arsanın ve bahçenin 
içindeki öteki iki evin sahibiydi ve arsa için yer kirası alı-
yordu. Ayşe’nin annesinin düşünceli ve kararsız halini gören 
Melahat teyze sözlerini sürdürdü: “Valla aslında ederi daha 
fazla ama eğer isterseniz elinizdeki paraya oturduğunuz evin 
arsasını size satabilirim. Bahçe içinde, çarşıya pazara yakın 
eviniz olur. Üstelik en iyi okullar bu semtte... İkisi de akıllı 
kızlar, kötü okullara giderlerse bunlara yazık olur.”

Sonra Melahat teyze anneye, onun yokluğunda kızlara 
nasıl göz kulak olduğunu, onlara annelerinin yokluğunu 
duyurmadığını anlattı uzun uzun.

“Sağ ol,” dedi Ayşe’nin annesi. Başka da bir şey deme-
di. Konuşmalara başından beri kulak kabartan Ayşe ile 
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Aynur bakıştılar. İkisi de babalarını etkileyip Aynur’un 
okula gitmesini engelleyen, Ayşe’yi sık sık babasına şikâ-
yet eden Melahat teyzenin nasıl bu kadar rahat yalan söy-
leyebildiğine şaşıp kalmışlardı. Yalan söyleyip annelerini 
kandırmak istemesine de kızmışlardı.

Melahat teyze, o akşam önerisini babaya da tekrarladı. 
Baba sesini çıkarmadı ama onun aklı bu öneriye yatmış 
gibiydi. Akrabalarıyla birlikte yaşadıkları bu bahçede, 
herkesin birbirini tanıdığı bu sokakta kızlar güven için-
deydiler. Görmüş geçirmiş iyi aileler, kim olduğu belli in-
sanlar yaşıyordu mahallelerinde.

Baba, o gece, yatmadan önce anneye bunları söylediğinde, 
anne bunu kesin bir dille reddetti: “Hayır. Kesinlikle olmaz. 
Ben elin memleketinde onca yıl alın teri döktüm; elimin 
emeği, gözümün nuruyla kazandım bu parayı. Her yanından 
rüzgâr giren; tahtakurusunun, pirenin eksik olmadığı bu pis 
barakanın yapıldığı çöplüğü almak için çekmedim onca sı-
kıntıyı... Hem elimizdeki para o kadar da az değil. Eğer iyi 
ararsak bu mahallede de daha iyi bir ev buluruz.”

Anne, bunları söyledikten sonra arkasını dönüp yorga-
nı üzerine çekti. Konuşmaları duyan Ayşe ve Aynur bir-
birlerine baktılar. Annelerini haklı buluyorlardı. Annele-
rinin yokluğunda kendilerine onca kötü davranan Melahat 
teyzenin, ne kadar açgözlü ve iki yüzlü bir kadın olduğunu 
iyice anlamışlardı.

Baba, bir süre sustuktan sonra alçak bir sesle yanıtladı 
anneyi: “Haklısın. Yaşanacak yer değil ama biz çaresizlik-
ten sığındık buraya. Evet, aramayı hızlandıralım. Umarım, 
getirdiğin parayla yaşayabileceğimiz bir ev bulabiliriz.”

Babanın yanıtını duyan kızların içi sevinçle doldu. O 
gece, gelecekten umutlu, rahat bir uykuya daldılar. Ancak 
bir süre sonra gelişen olaylar umutlarının kırılmasına ne-
den oldu.
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Annenin getirdiği parayla alabilecekleri bir ev aradık-
ları günlerden bir gün, baba öğlen vakti işten çıkageldi. 
Yüzü sapsarıydı, bitkin ve üzgün görünüyordu. Ayşe, du-
varın dibinde Orhan, Arzu ve Serap’la oyun oynuyordu. 
Babasının o saatte eve dönmesi onu şaşırtmıştı ama ken-
dini oyuna kaptırdığı için neler olduğunun pek üstünde 
durmadı. Çocuklara bir şey söyleyen de olmadı zaten; ta 
ki Ayşe ile Aynur, anneyle babanın o geceki konuşmaları-
nı duyuncaya kadar... Babası, annesine ev aramaktan vaz-
geçmesini söylüyor, annesi de buna karşı çıkıyordu: “Hep 
bu kötü kulübede mi kalacağız? Tuvalet yok, mutfak yok. 
Ev değil ki burası, her yanından rüzgâr giren; tahtakuru-
sunun, pirenin eksik olmadığı pis bir baraka...”

“Ben iş buluncaya kadar,” dedi babası sıkıntıyla.
“O ne zaman olacak peki? Neden çıkardılar ki seni işten?”
“Kaç defa söyleyeceğim? Ben iyi çalışmadığım için 

çıkarılmadım işten. Patron, ‘ekonomi kötü, işlerim bozul-
du,’ diyerek benimle birlikte iki kişiyi daha çıkardı...”

Ayşe, o zaman, babasının neden o gün eve erken gel-
diğini ve üzgün olduğunu anladı. Annesiyle babasının 
konuşmalarına bir süre daha kulak kabarttı. Başını çe-
virince Aynur’un da kendisi gibi uyanık olduğunu gör-
dü. Ağzını açıp bir şeyler soracaktı ki Aynur işaretpar-
mağını dudağına götürerek susmasını işaret etti. Ayşe, 
yorganı başına çekip yüzünü yastığa gömdü. Gözlerini 
sımsıkı kapatıp uyumaya çalışırken içinde belli belirsiz 
bir korku büyümeye başlamıştı. Babası işten çıkarılmış-
tı. Annesinin getirdiği parayla ev alamayacaklardı. Peki, 
bundan sonra ne olacaktı?

Bu soruların yanıtını öğrenmek için Ayşe’nin çok bek-
lemesi gerekmedi. Annesi, söylene söylene de olsa ev ara-
maktan vazgeçti. Çünkü yaşamlarını sürdürebilmek, ev ki-
rası vb. giderleri karşılayabilmek için onun getirdiği paraya 
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gereksinimleri vardı. Baba, yeni bir iş bulmak için her sa-
bah erkenden çıkıp gidiyor, eve akşam geç vakit dönüyordu. 
Gittikçe daha sinirli ve içe dönük bir insan olmuştu. Yüzü 
gülmüyor, kızlarla konuşmuyor, sürekli sigara içiyordu.

Bir süre sonra onun bu alışkanlığı da anneyle çatış-
malarının artmasına neden oldu. Annesi, onun boş gez-
diğini ve kendi parasıyla sigara içtiğini söylüyordu. Sık 
sık kavga etmeye başlamışlardı. Ayşe ve Aynur onların 
tartışmalarını ve kavgalarını kaygıyla izliyorlardı. Yazın 
güzel günleri, onların bu tartışmalarının ve kavgalarının 
gölgesinde sürerken, bir gün anne, Almanya’ya döneceği-
ni açıkladı: “Böyle olmayacak. Sen iş bulamıyorsun. Eski 
işyerimden ayrılırken bana dönmek istersem işe alacakla-
rını söylemişlerdi. Bu kez işim daha sağlam olacak. Kısa 
süre sonra seni ve kızları yanıma aldırabilirim.”

Annenin bu sözlerine, baba yanıt vermedi. Uzun uzun 
içini çekti. Umarsızdı. İşten çıkarıldığı günden beri çal-
madığı kapı kalmamıştı neredeyse. Yoktu, iş yoktu. Ül-
kede askerî yönetim vardı, ekonomik durum iyi değildi. 
Karısını yine Almanya’ya göndermek istemiyordu ama 
yapabileceği bir şey yoktu. İşsizdi, eve ekmek getiremi-
yor, küçücük kulübenin bile kirasını ödeyemiyordu.

Babanın sesini çıkarmadığını görünce, anne eski işyerine 
başvurdu ve kabul kâğıdı kısa süre içinde geldi. İşte o andan 
sonra olaylar hızla gelişti. Anne, birkaç gün içinde hazırlanıp 
işe başlamak ve birlikte yaşayabilecekleri bir ev bulmak için 
Almanya’ya gitti. Ayşe ve Aynur ne olduklarını anlayama-
mışlardı bile. Tam her şey yoluna girdi derken işler yine um-
madık bir biçimde bozulmuştu. Babaları umutsuzca iş arıyor 
ama bir türlü bulamıyordu. Mutsuz ve gergin olduğu için, en 
küçük bir aksaklıkta kızlara bağırmaya başlıyordu.

Ayşe ve Aynur için, annelerinin olmadığı zaman çek-
tikleri sıkıntılar yine başlamıştı. Evin temizliği, çamaşır, 
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bulaşık gibi işler Aynur’un üstüne kalmıştı. Çamaşırları 
leğende yıkamaya çalışıyor, küçücük elleriyle güçlükle sık-
tığı çamaşırları Ayşe’yle birlikte bahçedeki ipe asıyorlardı. 
Evde yemek pişmediği için ne bulurlarsa onu yiyorlardı.

Günler sıkıntı, kaygı ve üzüntüyle geçerken, bir sabah 
postacı kapılarını çaldı. Anneden beklenen mektup gelmiş-
ti. Baba zarfı heyecanla açtı. Zarfta bir de Almanca yazıla-
rın bulunduğu resmî bir belge vardı. Baba, annenin mektu-
bunu bir solukta okudu. Ancak mektuptaki haberler ailenin 
beklediği gibi değildi. Almanya’da da ekonomik sorunlar 
vardı, fabrikalar yeni işçi almıyor, hatta bazıları işçi çıka-
rıyordu. Bu nedenle anne, yalnızca kızlar için Almanya’ya 
giriş izni alabilmişti. Mektupta yazılanları okuyunca baba-
nın yüzü sapsarı oldu. Hırsla bir sigara çıkarıp yaktı. Uzun 
uzun sustu, uzun uzun düşündü. Öyle sıkıntılı ve üzgündü 
ki... Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu.

Ayşe ve Aynur, babalarının incir ağacının altındaki 
tahta sandalyede oturup gün boyu sıkıntıyla sigara iç-
mesini izlediler. Ama babalarına bir şey sormaya cesa-
ret edemediler. Onu kızdırmamak için acıktıkları halde 
seslerini çıkarmadılar. Sonunda Aynur’un, kıştan kalan 
tarhanadan yaptığı çorbayı içtiler. Baba, üzüntü ve öfke-
sinden yemek de yemedi.

Osman amca, işten döndüğünde baba hâlâ incir ağacı-
nın altındaki tahta sandalyede oturuyordu. Melahat teyze-
nin eşi olan Osman amca, babanın uzaktan akrabasıydı. 
Onun sıkıntılı halini görünce bir sandalye çekip yanına 
oturdu. Baba, bütün gün içinde tuttuğu sıkıntı ve öfkeyle 
konuşmaya başladı. Anlattı, anlattı. Uzun süredir içinde 
biriktirdiği kaygı, kuşku ve üzüntüyü sözcüklere giydi-
rip sıraladı art arda... Osman amca, sessizce dinledi onu. 
Sonra sakin bir sesle, bu kadar üzülmesinin yersiz oldu-
ğunu söyledi. Kızların kabul edilmesi bile önemli bir ge-
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lişmeydi. “Gönder, gitsinler,” dedi. “Orada okula gidip bir 
meslek sahibi olurlar. Sen burada onlara bakamazsın. Ne 
zaman iş bulacağın belli değil. Hem kızlar gidince, senin 
için de izin çıkar belki.”

“Belki,” dedi baba acı bir sesle.
O sırada kapının dışına çıkan Melahat teyze, ilgiyle iki 

adamın konuşmasına kulak kabarttı. Konuşulanları duyar 
duymaz da bir sandalye kapıp yanlarına oturarak söze karıştı. 

“Öyle diyorsun da...” dedi kocasına. “Kızlar gidince 
burada onun durumu ne olacak? Hem kızların ikisi de ya-
nında olunca Fatma para gönderecek mi bakalım ona?”

“Eh, sen de haklısın. İşin bir de bu yönü var,” dedi Os-
man amca.

“Bence küçük kızı gönder, hastalıklı zaten. Annesi ba-
kar ona. Büyük kız da senin yanında kalıp evin işlerini 
yapar, sana yardım eder.”

“Bu da doğru,” dedi Osman amca. Zaten onun Melahat 
teyzeye karşı çıktığı görülmemişti ki o güne kadar.

Baba, konuşulanları hiç sesini çıkarmadan dinledi. Ge-
cenin karanlığı evlerin ve ağaçların üzerine çökerken içeri 
girdi. Kızlar onun konuşmasını beklediler. Ama baba on-
lara hiçbir şey söylemedi.

O gece, baba uzun süre yattığı yerde dönüp durdu. Ayşe 
ve Aynur’un da gözlerine uyku girmedi bir süre... Baba-
larını kızdırmamak için bir şey söylemeye ya da sormaya 
çekiniyorlardı. Kendi aralarında bile konuşmadılar. İkisi 
de farklı kaygı ve korkularla rahatsız bir uykuya daldılar...

Ertesi sabah, uyandıklarında babalarının gittiğini 
gördüler. Küçük bir tencerede süt ısıtıp bırakmıştı kız-
lara. Ayşe fırına gidip ekmek aldı ve kardeşler süte doğ-
radıkları ekmekle karınlarını doyurdular. Ayşe, oyun 
oynamaya çıkmadı. Kimseyi görmek ve konuşmak is-


