Bizi sizlerle buluşturan bu anı kitabının öyküsü içinde büyüdüğümüz toplumun temel taşı ve en küçük birimi olan ailelerimize atfettiğimiz değerleri doğru anlama ve sonraki kuşaklara kalıcı biçimde anlatma ve aktarma endişesiyle yola çıktı. Ailenin ve
onun taşıdığı, yücelttiği moral değerlerin toplumu bir arada tutan
önemli maya unsurları olduğundan hareket ettik bu projeyi hayata geçirirken. Ve bugün bu anı kitabı ile bir yastığa 40 yıl baş
koymuş örnek ailelerin mutlu evlilik ipuçlarını sizlere ve yeni aile
adayı çiftlere sunuyoruz.
Bizler yöneticisi bulunduğumuz şehirlerde bir yandan altyapı, sağlık, sosyal, kültür gibi alanlarda artılar katarken bir yandan da kentin moral kimliğini oluşturan aile değerlerini önceleyerek bu değerlerin yeni kuşaklara doğru aktarılmasını önemseyen sosyal politikalara taraf olduk. Bu tarafgirliğin önemli adımlarından biri de elinizde tuttuğunuz bu kitapla ve filmlerle somutlaşan “Bir Yastıkta 40 Yıl” projesi oldu. Klasik tanımıyla modern
zaman tasavvurunun ailenin taşıyıcısı olduğu birçok ahlaki, manevi, kutsal ve geleneksel değeri yoksaydığı bir dönemde bizler tam da bu değerlerin en önemli taşıyıcı kültür aracı olan aile
ile yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine inancımızla hareket ettik. Elinizde tuttuğunuz kitap ve filmler ile somutlaşan bu projeyi başlattığımız 2012 yılının ilk aylarında ne yazık ki ülkemizdeki boşanma oranları evlenme oranlarını % 51 oranla geçmiş ve
dengeyi boşanmalar lehine çevirmişti. Bizler tam da bu noktada, bu toprakların üstünde bizi biz yapan ve bizleri bir arada tutan aile değerlerinin yüceltilmesi ve aile temel taşının devamının
önemini anlatmak amacıyla “Bir Yastıkta 40 Yıl” projesine başladık. Böylelikle ilçemizde yaşayan ve örnek aile yaşamı ve evlilikleri ile yeni kuşaklara örnek olacak çiftleri seçerek onların 40 yıllık mutlu evliliklerinin ipuçlarını ve örnek aile yaşamlarını belgeleyerek bu anı kitabını ve filmleri ortaya çıkardık. Şim-
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di bizler, elinizdeki 40 yıl anı kitabı ve filmleri ile aile değerlerini
önemseyen ve bu değerleri bir sonraki nesile küçük de olsa birer başucu kitabı ve filmi olarak aktarabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Inancımız ve umudumuz odur ki bu projeyle ortaya çıkan bu anı kitabındaki 40 yıllık mutlu aile ve huzurlu evlilik sırları yeni evlenecek veya evli tüm çiftlere, tüm ailelere bir sıcak dokunuş, bir tatlı huzur katacaktır. Aile olmanın biz olmaktan, saygı ve sevgiden geçtiğini kavramalarına katkıda bulunacak, mutlu ailelerin ve uzun evliliklerin temellenmesine vesile olacaktır.
İyi günde kötü günde bir arada olup Bir Yastıkta 40 Yıl
projesine hayat veren
katılımcı ailelerimize teşekkür ediyor tüm aile
ve aile adayı çiftlere
bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Birbirini anlamak söz konusu olduğunda “aynı dili konuşmak” gerekliliğinden dem vururuz. Aynı hisleri yaşayan, olaylara aynı şekilde tepki veren, dili ortak olan insanlar artık birbirine “yabancı” değillerdir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, birkaç tanesi hariç, görücü usulüyle evlilik yapmış ve neredeyse yarım asırdır aynı yatağı
paylaşan çiftlerin hikâyesini anlatıyor.
İlk bakışta benzer hikâyeler gibi görünseler de o kadar çok faklılıkları var ki… Kimisi birbirini ilk kez fotoğraflarda görmüş, kimisi
ise ilk kez kendi düğününde! Bazı çiftler sırf babası istiyor diye bu
evliliği “kader” bilip kabul etmiş, bazısı ise ailesi karşı çıktığı halde sevdiği kızla inadına evlenmiş! Gezmeden, tozmadan, el ele
dolaşmadan, diz dize konuşmadan iki “yabancı gibi”, hem de küçük yaşta, birçoğu ilk kez evlenince bir araya gelmişler. Birbirlerini, büyük aile içinde, tek evde bazen 10, bazen daha da fazla kişiyle yaşayarak tanımışlar. Zamanla olaylara aynı tepkiyi verecek, aynı şeyleri hissedecek şekilde bir ortak dil oluşmuş aralarında… İşte onları 40 yıl, 50 yıl, 55 yıldır bir arada tutan şey, bu ortak
dil olmuş…
Uzun evliliklerde erkeklerin belirleyiciliğinin öne çıktığını görüyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda, fedakârlıkta sınır tanımayan eşlerinin karşısında, erkeklerin “ıslah olma” hallerine tanık oluyoruz. Bir bey itiraf ediyor: “Babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz bir despotluk vardı geçmişte, erkeklikte; O şekilde yetiştik.
Hanımlarımızın sözü fazla geçerli değildi. Şimdi o despotluklar aklıma düştükçe, çok üzülüyorum, özür diliyorum!”
Bir başka koca; “Allah’tan sonra secde edilecek biri olsa, karıma
secde ederim” diyor. Uzun sürmüş bu evliliklerin gelenekçi yapıları
kesin hatlarla ortaya çıkıyor. Bir hanımefendi “Gözünü nerede açtıysan orada ölürsün. Allah’ın emridir, Boşanmak yasak bir şeydir”
diyor. Yetiştikleri coğrafyada “Gelinlikle gidersin, kefenle çıkarsın”
inanışı hâkim…
Çiftler az ile yetinmeyi erken yaşta öğrendiklerini, sıklıkla vurguluyorlar: İyi buldun, iyi yersin, kötü buldun, kötü yersin!
Görücü usulü evliliklerin kendine özgü bir çimentosu oluyor. GeTuluhan TEKELİOĞLU

leneklerin ortasında karılan harcın, zamana karşı dayanıklılığı da
teslim ediliyor. Ortak özellik olarak “Kanaatkâr olma ve sabretme”
halleri bu harcın temel malzemesi; Susmak da öyle… Anadolu kadınının makûs talihi bu kitapta bir kez daha ortaya çıkıyor.
Konuşan kadınlardan bazıları “Biri sinirlenince diğerinin susması lazım” diyor… Susanlar da zaten hep kadınlar olmuş! Uzun evliliklerde dayanışma ruhu çok gelişkin. Bu alanın “mecburi yıldızları” yine kadınlar. Yıllanmış beraberliklerin temelinde kadın dayanıklılığı yatıyor. Erkeğe göre daha duygusal olan kadınlar, kocalarının kafasını belki de sadece bir tek konuda meşgul
etmek istiyorlar: Sevilmek! Fedakârlıklarının arkasında sevilme ve sevildiğini görme isteği yatıyor. Büyük ailenin yeri, bir ömür boyu etkisini
gösteriyor. Görücü usulüyle evlenmek, ailelerin de evlenmesi anlamına geliyor. Büyüklerin sözü evliliğin başından itibaren hep
belirleyici olmuş. Uzun yollar ve yıllar aşıldıktan sonra varılan yerin adresi değişmiyor: İnsan sevgisi!
Bu kitapta okuyacağınız hikâyelerin tam
ortasında bu insan sevgisi yer alıyor. Bunun aslan payı da yine kadınlara ait. İnsana
ulaşmanın, insanca yöntemlerini kadınların
“satır arası” sitemlerinde bulabiliyoruz.
Evlilik söz konusu olduğunda kadınların özverisi her dönemde öne çıkıyor. Kitap bunun sayısız kanıtlarını
ortaya koyuyor. Çağlar öncesinde
böyleydi, günümüzde de değişmedi. Çok eski bir atasözümüz
aynı şeyi söylemiyor mu: “Yuvayı yapan dişi kuştur!”

İki değerli akademisyen, sanatçı, Uğur ve Çiçek Derman 47 yıllık evliler. Güne hiç küs uyanmamışlar. Kavgalarında bile birbirlerine hitapları hep Çiçek’im, Uğurum diye olmuş.
Karlı bir İstanbul günü evlerine konuk oldum. Uğur Derman pek keyifliydi. Çiçek Hanım Marmara Güzel Sanatlar Akademisi Dekanlığı’ndan ayrılalı, emekli olalı henüz
birkaç gün olmuş. Artık birlikte planladıkları dünya seyahatine çıkabileceklerdi. Ama yapacakları ilk iş, çatı katındaki kütüphaneyi birlikte düzenlemek olacak.
Evliliğinizin 47. Yılını kutluyorsunuz. Hiç kavgalarınız oldu mu?
‚ i• ek Derman: Olmaz mı? Kavgalar evliliğin tuzu biberidir. 18 Şubat 1965 yılında evlendik, Uğur Bey 30, ben
20 yaşındaydım.
Uğur Derman: Cenap Şahabettin’in bir beyiti vardır,
ben çok severim: “Hem his olarak çarpması bir an iki
kalbin / Arzın budur ancak bize vaadettiği lezzet” . Bunu
hep sürdürdük. Tabii hisler zaman içinde şekil değiştiriyor. Aynen yürümüyor.
Siz Klasik Türk Süsleme Sanatları konusunda yaşayan en büyük uzmansınız…
U.D: Estağfurullah, ben hat ve Türk kitap sanatları tarihi çalıştım. Hatla uğraştım ama gözümdeki arıza dolayısıyla onu dahi çok genç yaşımda bıraktım. Ama bu sanatların tarihî seyrini inceleme konusunda hâlâ aynı hızla çalışıyorum.
Sizce evlilik de süslenmedikçe körelen bir kurum
mu?
U.D: Tabii... Her eskiyen şey öyle olur. Bir ev yapıldıktan sonra bakımı yapılmazsa, hiç süslenmezse yavaş

yavaş çöker gider. Evlilik için de aynı şey geçerli; onu
diri tutacak, canlı tutacak birtakım müdahaleler lazım.
Bu müdahaleleri genelde siz mi yaptınız Çiçek Hanım?
Ç.D: Evlilik muhakkak büyük fedakârlık istiyor. Bunu her
evlenecek genç baştan göze almak zorunda. Bir de, tabii ailelerin yeri çok mühim. Bugün 92 yaşındaki anneciğim beni gelin ederken dedi ki, burası artık senin için bir
misafir evidir. Esas evin orası, annen orada ve sen kocanı mesut ettiğin kadar ben burada mesut olacağım.
Şunu bil ki mesut etmeden mesut olamazsın. Biz bu şekilde yolcu edildik baba evinden. Bu çok mühim. Ve daima Uğur haklıdır, Uğur kıymetlidir, Uğur değerlidir.
Uğur haklı olmasa da ,haklı mıdır?
Ç.D: Evet, bizde çünkü anneannemden gelen bir Saraybosnalılık var, ailemizde daima damatlar ve gelinler
vardır. Hiç şaşmaz, bu sebeple şikâyet diye bir şey yoktur. Ben anneme bir gün kocamı şikayet etmedim, çünkü buna izin vermedi ve hep eşim kıymetlidir, ona hürmet edilmelidir. Onun annesinin kendi annemden farkı yoktur. Bu, aileyi bir arada tutan bir özelliktir. Şikayet
bir defa hiç yoktur. Aile mahremiyeti çok önemlidir. Ailede olan dışarıya asla aksettirilmez. İyi halini de kötü halini de evin içinde halletmekle mükellefsin.
Siz de çocuklarınıza aynı öğütleri mi veriyorsunuz?
Ç.D: Evet. Benim 3 oğlum var, onları evlendirirken dedim ki, “çok iyi düşünün, evlilik hiç kolay bir şey değil”.
O da bir anne baba evladı, o da bir defa dünyaya geldi,
onun da mesut olmak hakkıdır ve ben bir kötülük olursa daima hemcinsimin yanında olacağım, bunu bilin dedim. Mesela ortanca oğlum yürütemedi evliliğini ve bizim evlilik hayatımızda en çok üzüldüğümüz hadise, o

boşanma hadisesidir. Çünkü bir de torunumuz vardı.
Ama eski gelinim bugün hâlâ devamlı konuştuğum, görüştüğüm, aradığım kızım durumunu hiç kaybetmedi.
Onu hep ararım, kollarım. Ailemizde gelin ve damat bir
evlat gibi kabul edilir .
Çiçek Hanım size hep neyi ifade etti?
U.D: Güzelliği.
Ç.D: Bana Çiçek dememiştir, “Çiçeğim veya hatun” der.
U.D: O da bana “Uğurum” der.
Ç.D: Çok kızdığımız zaman da kavgalarımız “Çiçeğim,
Uğurum” diye olur. Ailede sevgi kadar kıymetli şey,
saygıdır. Saygı kaybedildiğinde, sevgi tek başına
kurtaramıyor, evliliği.
Bir evliliğin yürümesi için olmazsa olmazlar nedir?
Ç.D: Eş değer saygı ile sevgi.
Hedefler de önemli midir? Aynı hedefler, aynı
değerler, birlikte bir hedef için sabretmeyi
öğrenmek?
Ç.D: Aynı şeylerden zevk almak çok mühim. Bir
yazı aldığımız zaman o karşımda, beraber
süsleyerek seviniriz. Bu ne kadar mühim
bir şey veya hiç zevk almayan biri olsaydım, Uğur Bey için hayat işkence olurdu.
“Ben” olunca evlilik yürümüyor. Ben
bunu istiyorum demeyeceksin, “Biz”
istiyorsak olmalı bu, diyeceksin. Tek
başına yaşamıyorsunuz ki.
Evlilikte genelde fedakârlığı kadın
mı yapar?
Ç.D: Kadın, kadın, kadın. 3 defa
kadın, 1 defa erkek. Rabbim
böyle yaratmış.
Kadın belki sevildiğini daha
çok bildiği için affediyor ve
fedakârlık yapıyor olabilir mi?
Ç.D: Ama sevmek de güzel bir
şey. Yalnız sevilmek yeter mi?
Ve sevmeyen fedakârlık ya-

pamaz ki? Mesela çok kızdığım, sinirlendiğim zamanlar olmuştur ama birden sahip olduğum kimsenin değeri
gelir aklıma ve kendi kendimi ayıplarım.
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Ô Ô Uğur hep kıskançtı.
Nikah masasına bile
makyaj yapmadan
oturdumÕ Õ

Öyle zamanlarda nasıl hareket ediyorsunuz?
Ç.D: Bende baba tarafından bir Çerkezlik de var. Sabır
benim en büyük dayanağımdır ve Allah’ın büyük bir lütfudur bu bana. Sanatım da, çünkü ben tezhiple uğraşıyordum, bu sabrı bana perçinledi. Mesela çok sinirlendiği zaman Uğur Bey, ki yüksek tansiyonu vardır; çok çabuk sinirlenir. Haklı dahi olsam susarım. Çünkü bilirim
ki, o anda ben de cevap versem işler büsbütün dü
ğüm olacak. Sakinleştikten sonra, o
konuda niçin hatalı olduğunu anlatır ve kendi düşüncemi söylerim. Ama o anda asla cevap vermem. Yani sabrıma çok şey borçluyum.

Bu, zamanla öğrendiğiniz bir şey mi?
Ç.D: Yaratılışımda var ama ailem de bana bunu öğretti. Örnek bir anneanne, örnek bir anne. Babam askerdi,
dediğim dedik bir erkekti. Annemin ona karşı davranışları bana hep örnek oldu. Hatta bir gün, ortanca oğlum
iki buçuk-üç yaşında, sofrada hep beraber yemek yiyoruz. Bir konuda anlaşamadık. Baktım ki iş tatsızlığa gidiyor, Peki “Uğurum” dedim. Oğlumun biraz da hakkını
arayan bir yaratılışı var. Bir müddet sonra ben sofradan
kalktım, yemek almak için mutfağa gittiğimde hemen arkamdan geldi ve içini çekti, “ anne niçin hep sen peki”
diyorsun diye.
Siz hiç “peki” demediniz mi Uğur Bey?
U.D: Çook…
Ne gibi fedakârlıklar yaptınız bu zamana kadar?
U.D: Tahsil hayatı benim ev hayatıma çok tesir etti. Çiçek biz evlendikten 21 yıl sonra iş hayatına başladı.
Çünkü konusunda iyi yetiştiği halde
evde oturuyordu ve o gitmeseydi
hiç layık olmayan bir kimse o konuma gelecekti ve olan sanatına
olacaktı. “Evi de ihmal etmemek
kaydıyla çalışabilirsin” dedim
ama bu sözde kaldı. (gülüyor)
Haliyle dışarıda çalışan, hem de
akademik sahada çalışanın evi
ihmal etmesi pek tabii mümkün.
Neydi beklentiniz, evi ihmal
etme konusunda?
U.D: Öyle bir gün
olur ki gelir, “sen
bugün toksun
değil mi”, der
bana. Bu,
evde yemek
yok demektir.

Ç.D: Dışarıdan sipariş edilir. Ben 20 yaşında anne olunca tahsilimi bıraktım. Uğur Bey, “tercihini yap”, dedi.
Tercih yapacak halim yok, karnım burnumda, tahsilimi
gözyaşlarıyla bıraktım. Çünkü çok severek okuyordum
sanat tarihinde. Fakat bir gün yine devam edeceğim isteğimi hiçbir zaman kaybetmedim. Arkadan ikinci oğlum geldi, arkadan üçüncü oğlum. Allah’ım bana yardım
et, şunu bitireyim, çünkü çok istiyorum diye dua ediyordum. 1976 yılında af çıktı. Af çıkınca “Uğurum ben çok
istiyorum, ne olur izin ver”dedim. O dönem Uğur Bey
ikinci defa Kıbrıs Harekâtı için askere alındı. Ben rektöre bu konu için görüşmeye gittiğimde, “geç kaldınız dediler. “Askere alınan siz olsaydınız bunu kabul ederdik
ama siz buradaydınız” dediler. Sonra ikinci bir af çıktı tekrar koşa koşa gittim ve kabul edildim. Gece saat
12’den sonra çocukları yatırır, ders çalışırdım. Uğur Bey
benim çalışma hayatımı hiç istemedi. “Kadının yeri evidir” dedi.
Ama sonra sizin ne kadar istekli olduğunuzu görünce çalışmanızı kabullenmiş.
U.D: Evet, sonra ben kendim teklif ettim çalışmasını.
O zaman kaç yaşındaydınız?
Ç.D: Tam 40 yaşındaydım, 1985 yılında üniversiteden
davet aldım. Ve o davet telefonuna Uğur Bey çıktı. Hiç
umut etmiyordum, çünkü katiyen istemiyordu. “Çocuklar, ev ve ben hiçbir zaman ihmal edilmeme kaydıyla,
kendine güveniyorsan çalış”, dedi.
Çocuklar kaç yaşındaydı o zaman?
Ç.D: En büyük oğlum 20, ortanca 16, öbürü de 5 yaşındaydı. Oğullarım her an evde hazır bir anne bulmaya alışmışlardı. Çok zor kabul ettiler ve “baba niçin izin
verdin” dediler.
40’ında ne oluyor kadınlara?
Ç.D: 40’tan sonra ben yeni baştan doğdum. Doktoramı
yaptım, doçentlik imtihanlarımı verdim, profesör oldum.
Bu arada kongreler, tebliğler, neşriyatlar vardı ama ailem daima birinci planda oldu.
U.D: Gayretinden hiç şüphem yok da tatbikatta hiç böy-

le olmadı. (Gülüyor)
Ç.D: İyi niyetimi biliyordu, ama bir insan ancak bu kadar
yetişebiliyor, dört erkek var evde, çok zordu.
Peki kavgalarınız yüksek sesle mi olurdu? Yoksa
daha mı alçak?
U.D: Olurdu değil, oluyor hâlâ.
Kavga etmeyi sever misiniz?
U.D: Sevmem ama mecburiyet nedeniyle oluyor.
Ç.D: Evet. Kavga etmedik demiş bir çift, vah vah, onun
tadını bilmiyorsun, demişler.
Hiç küs yatağa girdiniz mi?
U.D: Muhakkaktır ama sabaha o kavga kalmamıştır.
Sabaha, artık her şey yumuşamıştır. Kıskanç bir eş
misiniz Uğur Bey?
U.D: Ben kıskanç bir eştim. Yavaş yavaş kaybettim onu.
Eski kıskançlığım kalmadı. O kıskanç halim belki de
gençliğimin getirdiği bir şeydi. Bir de kendisi çok çok güzeldi. Şimdi çirkin değil ama o gençliğin daha bir cazip
tarafı var tabii. Herhalde o yüzden. Mesela ehliyet aldı,
ben araba kullandırtmadım kıskançlıktan, çünkü alıp
başını gidecek o zaman.
Ç.D: Ben “ee, sen kim oluyorsun,” diyemedim.
U.D: 15 yıl evvel kendisine ayrı araba aldı. Ama birkaç
kez kullandı. Şu anda garajda çürümekte olan bir arabamız var. Birkaç kez yazlığımızda kullandı ama nedense faturası bana çıktı.
Başka neler vardı bu kıskançlıkta? Araba kullandırtmadınız, başka?
U.D: Aşırı makyajını asla istemedim.
Ç.D: Hiçbir makyajı istemedi, aşırıyı da çıkartalım.
U.D: Evet ama ihtiyacı da yoktu, kendisi kabullendi onu.
Ben yüzümü sabunla yıkayıp nikah masasına oturdum,
krem dahi yoktu yüzümde. Uğur hep kıskançtı. Nikah
masasına bile makyaj yapmadan oturdum.
Ç.D: Mesela kırmızı renk giymedim, hâlâ da giyemem.
Sevmedi istemedi, dikkat çekme, zaten yeteri kadar dikkat çekiyorsun dedi.
İstemediniz mi kırmızı giymesini?

U.D: Evet, istemedim.
Ç.D: Ama benim istemem mühim değildir. Onun istememesi mühimdir.
Başka?
Ç.D: Dekolte yok. Mesela bir toplantıda çok keyifliyimdir
ve uzun uzun gülmeyi çok severim ben, aklıma gelmeyen kahkahalarım vardır. En sonunda kulağıma eğilir ve
bir tek sensin gülen, farkında mısın, der. Benim bütün
neşem gider. Fazla gülmek de kıskançlığının içinde.
Siz neyi kısıtladınız Uğur Bey’de?
Ç.D: Ben Uğur Bey’de bir şey kısıtlamadım. Ona uymaya çalıştım. Çok istediğim, zevk aldığım bir muhiti vardı, onu buldum Uğur Bey’in hayatında ve memnuniyetle girdim o muhite. Çok kıymetli insanlar tanıdım.
Hem sanatkâr olarak hem ilim âleminde. Uğur Bey babasını doğmadan kaybetmiş, tamamen bu muhiti kendi
imkânlarıyla ortaya çıkarmış, hazırlamış. Yani bir babadan amcadan, dayıdan değil kendi gayretleriyle hazırlamış. Bugün iyi ki tanıdım dediğim çok değerli insanlar
var, pek çok sanatkâr var. Bunları hep Uğur’un sayesinde yakından tanıma imkânı buldum.
U.D: Bir kısmı şimdi hayatta değiller.

Ô Ô ‘Ben’ Olunca
Evlilik Yürümüyor,
‘Biz’ Olmak LazımÕ Õ

Birbirinize benzemeyen çok özelliğiniz var mı?
Ç.D: Tek özelliğimiz şu: Ben son derece tertipliyim, aşırı tertipli biriyim. Uğur Bey de katiyen tertibi, düzeni sevmeyen biridir. Ama şunu da söyleyeyim; ben o tertibimle aradığım bir şeyi çok zor bulurum, Uğur Bey ucundan
çeker, bakarız ki o aradığıdır.
Çok huzurlu bir evliliğiniz var, bu, evinize de yansımış. Peki, hiç huzurla şüphe yer değiştirdi mi?
Ç.D: Bir tek gün böyle bir düşünce uyanmadı.

Bir acaba dediniz mi? Çünkü erkeğin doğasında
olan bir şeydir sadakatsizlik, bunu hiç hissettiniz
mi?
Ç.D: Hiç hissettirmedi. Ve ben hep onun bu güvenine
layık olmaya çalıştım. Ne bir sözünde, ne bir davranışında böyle bir şey görmedim.
Birbirinize sık sık seni seviyorum der misiniz?
Ç.D: Hayır, o kelime söylenmez, davranışlarla gösterilir.
Evlilikle mutluluğun yan yana gelmesi için ne yapmak lazım? Çünkü bir yıl dolmadan bir sürü genç
boşanıyor.
U.D: Bu sabah işittim daha, ilk 5 yıl evli kalanların yarısı
boşanıyormuş Türkiye’de. Bir kere fedakârlık yok. Hanım tarafının da çalışmaya başlaması, kendi ayaklarının
üstünde durabilmesi... Eskiden daima kocasına bağlıydı kadınlar. Çalışan kadın o kadar azdı ki. En büyük sebep o.
Bunu olumlu mu görüyorsunuz, olumsuz mu?
U.D: Olumsuz görüyorum tabiî ki.
Niye olumsuz görüyorsunuz?
U.D: Evliliğin yürümeyişi açısından.
Evet ama erkek onu suiistimal edebilir, eşi çalışmıyor diye.
U.D: Öyle, ama mühim olan ona yol açmamak.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Ç.D: Bu benim param, ben kazanıyorum, sen nasıl karışıyorsun… Böyle konuşmalar çok yanlış.
Her şeyiniz ortak mıdır?
Ç.D: Hayır. Benim kazancım benim cep harçlığımdır.
Onu eve kullanmama izin vermez. Evin mesuliyeti benim üzerimde olmalıdır, diyen bir babadır.
U.D: Çalışmadan da çalıştıktan sonra da o değişmez bir
şey. İmkân ölçüsü içinde bu yükü ben almışımdır.
Ortak hayaliniz ne şimdi? Emekliliğinizi nasıl geçireceksiniz?
U.D: İmkân ölçüsünde ben seyahatlere çıkmayı arzu
ediyorum. Çünkü çok fazla yere yalnız gittim, Çiçek
Hanım’ın dersleri dolayısıyla. Artık istiyorum ki beraber gidelim.

Ç.D: Beraber bir gün kütüphane günü yapacağız.
U.D: Evi toplayacağız. Bir buçuk yıl evvel buraya taşındık, evvelce Beşiktaş’ta otururduk fakat taşınırken evin
birtakım eşyamız (kitap, arşiv malzemesi, CD, bant) o

evde kaldı gelirken. Acele de etmedik, şimdi eve talip
çıkınca alelacele kutulara koyduk eşyaları, yukarıdaki
depoda duruyor. Kütüphanemizi toplayacağız birlikte.

İkisi de aynı mahalleden, Isparta’nın Yalvaç
Kazası’ndan. Ramazan Bey Gülten Hanım’ı görür görmez çok beğenir. Henüz 15’inde olan Gülten de ondan
etkilenir. 10 ay nişanlı kalır, aşık olarak evlenirler. Ancak nikah mahkeme izniyle kılınır. Çünkü Gülten Hanım
16’sına yeni basmıştır. 56 yıldır birlikteler, bir gün kavga
etmemişler. Eşinin iyi huylu olduğunu her daim vurgulayan Ramazan Bey, bir gün ormandan getirdiği mantardan zehirlendikleri halde Gülten Hanım’dan kötü bir söz
bile işitmemiş. Gülten hanım’ın hastanededki tedavisi tam 12 gün sürmüş….Doğaya, Ümraniye’ye aşık Ramazan Büyükboyacı, aynı zamanda Ümraniye’ye özgü
bir çiçek olan Ümraniye Çiğdem’ini de bulan kişi.
İkiniz de Isparta’nın Yalvaç kazasındansınız? Akraba mısınız?
Ramazan Büyükboyacı: Hayır. Ailelerimiz tanışıyordu. Ablam, Gülten Hanım’ın mahallesinde ikamet ediyordu. Sık sık ablama gider gelirdik, o sebeple daha yakın tanımış olduk birbirimizi. Ben yedek subaylığımı
Ankara’da yaptım. Ankara’dan Yalvaç’a bazen hastalık
dolayısıyla, bazen izin dolayısıyla gelirdim. Bana “hoş
geldin” ziyaretine gelirlerdi, orda birbirimizi gördük, tanıdık. Ben çok beğendim Gülten Hanımı.
Aşık olarak mı, yoksa görücü usulüyle mi tanıştınız?
R.B: Aşık olarak.
İlk aşk kıvılcımı sizden mi doğdu Ramazan Bey?
R.B: Evet.
Siz mi önce açıldınız Gülten Hanım’a?
R.B: Evet.ı. Aradan bir yıl geçti, evlendik. Tam 56 yıl olmuş

G.B: 10 ay nişanlı kaldık, daha sonra evlendik.
Ramazan Bey size nasıl açıldı Gülten Hanım?
G.B: Aynı mahalledeydik. Ramazan Bey’in annesi vefat
etmişti. Benim anneannemle rahmetli babası evlenmişti,
akraba olduk tabii. Ramazan Bey babası evlendiği için
Yalvaç’a gelmişti. Bizim de akrabamız olduğu için yemeğe çağırdık. Biz de hoşgeldine gittik. Daha sonra Ramazan Bey Ankara’da yedek subaylığını yaparken sık
sık Yalvaç’a gelmeye başladı. Kaçıp kaçıp geliyordu.
Belki sizin için kaçıp kaçıp geliyordur?
G.B: Evet, onun içinmiş. O zaman da daha 15 yaşında
falandım. Hatta 16 yaşında olduğum için nikâhımız düşmedi, mahkeme aracılığıyla nikâhlandık.
Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde?
G.B: Evlendiğimde daha 16 yaşıma girmemiştim. Nişanlandığımda 15 yaşındaydım.
Siz kaç yaşındaydınız, aranızda kaç yaş vardı Ramazan Bey?
R.B: 7 yaş var.
Peki, eşinizi bir cümleyle anlatmak isteseniz nasıl
anlatırsınız?
G.B: Eşim çok iyi bir insan. 56 sene geçmesine rağmen
daha dün gibi; hiç birbirimizi kırmadık. Birbirimize
karşı hiç kırıcı söz kullanmadık. Hayat arkadaşı, evde
yardımcı, çok iyi bir eş, çok iyi bir babadır. 56 sene
oldu, fakat bana dünmüş gibi gelir.
Ramazan Bey, siz eşinizi bir cümleyle anlatmak isteseniz?
R.B: Gülten Hanım ilk evlendiğimiz zaman bile kendi
yaşından beklenmeyecek kadar olgun, düşünceli, tam
bir ev hanımıydı. Aldığımız maaş yetmediği zamanlarda falan sıkıntıya katlanmasını bilirdi. Biz zaten alışıktık,

ben ortaokulu İstanbul’da okudum. Alışkındık buranın
zor şartına ama Gülten Hanım’ın bu sürprizlerden haberi yoktu. Beraber atladık geldik birlikte yuvayı kurduk.
Benimle beraber benim çektiğim bütün sıkıntıları o da
çekti. Çok sabırlı ve candandır. Gayet içtendir, yumuşak
kalplidir. Biz kavga etmesini bilmeyiz. İçtenlikle söylüyorum, eşim beni bu zaman kadar çok mutlu etti.

‘‘Mahkeme
aracılığıyla nikahlandık’’

R.B: Hanımım çok uysaldır, herkesle iyi geçinir. Mahallede birbirine düşen çok kişiler var; benim eşim
hiç düşmemiştir.
Gülten Hanım’ın
huyu çok yumuşaktır. Kimseyle dargın
değildir, dargın olamaz zaten.

Eşinizde en beğendiğiniz özellik nedir Gülten Hanım?
G.B: Eşim insancıldır, merhametlidir, bana karşı çok kibardır, hiç bir kırıcılığını görmedim şu zaman kadar.
R.B: Ben eşimin bu yumuşak tabiatlılığından, herkese karşı duyduğu merhamet duygusundan dolayı çok
takdir ediyorum. Hatta yavrularımız ilkokula başladığı zaman burada Ümraniye’de barakalar vardı. Amerikan ordu tipi barakalar vardı. Bu barakalarda çocuklarımız ders görürlerdi. Zübeyde Hanım Okulu tam teşekküllü değildi, ortaokul yoktu burada. Ortaokul için
Altunizade’ye giderlerdi.
Kaç yılında geldiniz Ümraniye’ye?
R.B: 1959 yılında geldik. 4 yıllık evliydik henüz. Ortaköy’de oturuyorduk, daha sonra
buraya geldik.
Peki Gülten Hanım, beğenmediğiniz,
değiştirmek istediğiniz bir özelliği
yok mudur Ramazan Bey’in?
G.B: Değiştirecek bir huyunu görmedim Allah’a şükürler olsun. Çok ısrarcıdır ama şu huyundan bıktım dedirtecek bir yönünü görmedim.
Peki sizin beğenmediğiniz değiştirmek istediğiniz bir özelliği var mı Gülten Hanımın?
Ramazan Büyükboyacı
Gülten Büyükboyacı

1933 Isparta
1940 Isparta

Ruhen yapısında yoktur. Okullarda bile sınıf anneliği
yapmıştır. 5 yıl sınıf anneliğinde devam etti. Hem öğrenciler hem öğretmenler Gülten’siz yapamazlardı. Paçasına sarılırlardı o kadar yumuşak kalplidir.
Bu sorunun cevabını biraz almış gibiyim ama
yine de soracağım. 56 yıllık evliliğinizde en fazla
fedakârlığı kim yaptı?
G.B: Tabii ki ben yaptım. Erkeklerin birçok şeyden haberi olmuyor. Bu evlilik sürecekse
hanımların fedakâr olması lazım.
Hesaplar ortak mıdır, ayrı mıdır?
R.B:

Ben maaşımı daireden veya çalıştığım yerden aldığımda ilk işim onu hanıma teslim etmektir. Artık bütün ekonomik işleri hanım sırtlanır. Mali yönden girdi çıktı hiç ilgilenmem, hatta ekmeğin kaç para olduğunu uzun süre
bilmezdim. Çalıştığım yerden çok yorgun bitkin gelirdim.
Ev işiyle fazla meşgul olmazdım. Ne alınacak, ne verilecek hanım tedarik ederdi. O yüzden maaşımı hanım
kontrol ederdi. Beni de idare ederdi. Şimdi de öyle devam ediyoruz.
Peki hiç ilişkinizi gözden geçirdiğiniz, kafanızda
soru işareti olduğu dönem oldu mu?
R.B: Hayır, kesinlikle olmadı. Aklımızın ucundan bile
geçmedi öyle bir şey.
Sizce 50 yıl boyunca evliliğin devam etmesini sağlayan formül neydi?
R.B: Herhalde birbirimizi ilk gördüğümüz andan beri
olan aşkımızdır.
Her şey 56 sene önceki gibi mükemmel mi yani?
Konuşmanızın başında, “daha dün gibi, nasıl
geçmiş hatırlamıyorum,” dediniz.
GB: Evet, 56 sene ama 56 günmüş gibi geliyor. Hiçbir zaman birbirimizi kırmadık.
Bunun formülü ne acaba?
GB: Mutluluğun formülü hoşgörü. Karşındaki sana, sen de ona anlayış gösterirsen çok güzel yürüyor evlilik, mükemmel
yürüyor.
R.B: Bu işe şaşıranlar da oluyor.
Geçen gün yine gelinime anlattım.
Datça’da tatildeydik bir evli çift balayına geldiler. Aşağı yukarı 10 sene
oluyor. Masamıza oturuyorlar. Sizin
şimdiki sorduğunuz sualleri onlar da
sordular. “Kaç yıllık evlisiniz” falan,
o zamanlar 45 yıllık evliyiz.
“45 yıllık evlilik hayatınızda kaç defa
kavga ettiniz?” diye sordular. “Ne

kavgası dedim, biz kavga etmesini bilmeyiz”. Şaşırdılar herhalde, gelirken kavga ettiler. Biz öyle dalaşmayı,
kavga etmeyi sevmeyiz. Ama kızdırdın mı tabii ki olur,
insanın doğasında bu.
En çok ne yaptığında kızarsınız?
G.B: Bir arkadaş buldu mu evi unutur, arkadaşı daha
çok memnun etmeye çalışır.

inanın. Aman birbirinizi kırmayın,” derim. Bunu tavsiye
ederim. İnsanlara kızınca çok kolay laf söylersin. Ama
bunu tamir etmek çok zordur. Ben torunlarıma bile hep
bunu aşılamışımdır. Hep hoşgörülü olun, gelenle kanaat edin. Birbirinize sevgi saygı gösterin. Çok şükür onlar
da mutlular. Otuz senelik iki gelinimiz var. Onlar da çok
şükür bizim gibi iki elti yan yana otururlar.

Ama öyle ciddi şeyler hiç görmedim. Anlık kızgınlık olur.
R.B: Bizde öyle dargınlık sürmez… 5-10 dakika sonra
her şey normale döner.
Sizce para mutluluk getirir mi? Aşk mı Para mı?
R.B: Kesinlikle para mutluluk getirmez. Para, olan mutluluğu da götürebilir. Şöyle ki ben emekli olduktan sonra 5-6 yerde çalışmak durumunda kaldım, orada servislerim vardı, memurlarım vardı, yaklaşık 100-150 kişilik servislere hükmettiğim oldu. Zamanında görmediğim
durumları emekli olduktan sonra gördüm. Onlar ahlakî
yönden hemen hemen zayıftı. İşte kimisi eve gitmezdi,
kiminin kadınlarla ilişkisi vardı. Para azıttırıyor, altında
Mercedes araba var, arabasına güvenip evini ihmal ediyor insan. Bunu sivil hayatta hemen hemen her patronumda gördüm, resmi hayatta hiç görmedim. Para mutluluk getirmez, aksine mutluluğu götürebilir.
GB: Bence aşk asıl mutluluktur.
Peki, yeniden genç olsanız ve birbirinizle yeniden
evlenmiş olsanız 56 yılın tecrübesiyle neler yapardınız? Neler yapmazdınız?
RB: Ben şimdi Allah ömür verip yanına aldıktan sonra orada da eşimle beraber olmak isterim. Yani İnşallah
ölünce de beraber oluruz öbür tarafta derim.
Mutlu bir evlilik için gençlere ne önerirsiniz? Gençler ne yapmalı? “56 yıl geçmiş ama ben hâlâ ilk günkü gibi hissediyorum,” dediniz. Bu heyecanı nasıl
yaşatabilir yeni nesiller?
G.B: Bizim dört tane kız torunumuz var. İkisi evlendi. En
büyük torunumun bebeği var. Onlara, “hep hoşgörülü
olun yavrum birbirinizi sayın, saygının sevgi getirdiğine

Çocuklarınız nasıl evlendi görücü usulüyle mi? Sizleri örnek aldılar mı?
R.B: Kendileri tanışarak buldular.
Herhalde sizdeki formülü onlara verdiniz ki başarıyla devam ediyorlar?
RB: Bizim için ne mutlu ama yaratılışları da mayaları da
ona müsait kişiler. Ne bizim gelinlerimizle ne de iki gelinim birbirleriyle bir sorunu olmadı.
G.B: Hiç üzülmedik yani gelinlerimizden de.
Peki siz neler tavsiye edeceksiniz gençlere?
R.B: Gençlerden, eşlerine sevecen davranmalarını, yuvanın kıymetini en önde tutmalarını istiyorum. Bilhassa
yuvanın kıymetini en önde tutmalarını istiyorum ve para
harcama konusunda aşırıya kaçmamalarını öneriyorum.
Kazançta da öyle, çok aşırı hırsa gitmesinler, dışarıda
gözleri olmasın. Bunları tavsiye ediyorum.
Bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda Ümraniye çiğdemini bulan kişisiniz.
RB: Evet, o yönümden hiç bahsetmemiştim. Oradan biraz bahsedeyim. Bu arada doktorlar bana demişlerdi ki Ramazan Bey sen zihnini çok yoruyorsun. Bedenini de aynı şekilde yor ki denge sağlansın. Yoksa dinlenemezsin. Benim de burada av hastası birkaç arkadaşım vardı. Onlar bana da bulaştırdılar, ben de başladım

‘‘Evliliğin devamı için
kadının fedakarlığı
lazım’’

ava. Ava giderken eskiden civar köylere arabalar çok
çalışmazdı. Ümraniye’ye otobüs bile zor bulurduk. Nereye gidersek yayan giderdik. Şimdi bizim buradan çıktıktan sonra elimizde tüfek nikah sarayına kadar yürürdük. Hemen Nikah Sarayı’nın oradan orman başlardı.
Oralardan başlardık avlanmaya, sürekli yayan gezerdik,
adım adım, karış karış ormanı tanıyorum. Ormanda neler yetişir, meşe ağaçları nerededir, kayın ağaçları nerededir, böğürtlenler nerede olur, çiçekler nerede olur,
hangi mevsimde açar, mantar nerede olur...
GB: Bir defasında mantardan zehirlendik.
RB: Çiğdem açtı. O zaman da yağmur yağıyordu. 15
günlük ömrü var çiğdemin çok fazla dayanmıyor. Cansız bir bedeni var çiğdemin. Kışı seviyor ve kışın açıyor
çiçek ve 15 gün sonra kayboluyor. O zamanı kaybetmemek için ben ormana gittim, geldim araştırdım, buldum,
haber verdim. Muhtelif çiçek uzmanlarına bunu gösterdim. Hatta o numuneyi okeyletmek ihtiyacı duydum. Büyük Çamlıca Fidanlığı’nda ziraat mühendisine götürdüm. Açtı bilgisayardan buldu, onlarla karşılaştırdık ince
ince araştırdık. O zaman kanaat getirdim çiçeği bulduğuma.

Mantardan nasıl zehirlendiniz?.
G.B: Ramazan Bey yedi, “nasıl olsa bir şey olmadı diye,
ben de sabah kahvaltısında pişirdim, yedik. O ara Ramazan Bey camiye gitti. Ben kötü oldum. Hava da çok
yağmurluydu. Ramazan Bey geldi, “iyi misin” dedi.
“Mantar bana dokundu, zehirledi” dedim. O ara hep lavaboya koşuyorum. Sonra baktım ki kalbim sıkışıyor,
nefes alamıyorum, hemen Numune Hastanesi’ne gittik. Orada bana serum taktılar, biraz iyi oldum. Evdekilere de haber vermeden gitmiştik, çünkü Ramazan Bey
mantar yüzünden sürekli tepki alıyordu. Doktor, “daha
beş gün yatacaksınız”, dedi. Beş gün orada mantar zehirlenmesi tedavisi gördüm. Ama mantardan bir şey çıkmadı. Benim tiroidim vardı, o çıktı. Ondan sonra da 12
gün kaldım hastanede.
O zaman kızdınız mı peki mantardan zehirlediği
için?
G.B: Evet, o zaman kızdım. Hastanede çok öfkelendim.
Çünkü tedavisi çok zormuş.
R.B: Ben başımıza bunun gelmesinden çok memnun
kaldım. Çünkü tiroit hastasıymış, bilemedik onu. Derhal müdahale edilmesi gerekiyormuş. Her şeyde bir hayır vardır.

Muammer Güler uzun yıllar İstanbul valiliği yaptı; olayları hızlı değerlendiren, hızlı hareket eden, hızlı konuşan ve çalışkan bir valiydi. Evliliğinde de hızlı hareket
etmiş, uzaktan gördüğü, sevdiği, halasının kızı Neval
Hanım’ı ailesine istetmiş. Evliliklerinde 35 yılı devirmişler. Bu evlilikte Neval Güler’in fedakarlığı çok. O, Muammer Güler’in başarısının arkasındaki görünmez kahraman. Belki de bu yüzden Muammer Güler eşine konuşurken hep hoca hanım diye hitap ediyor…
Nasıl tanıştınız?
Neval Güler: 1976’da nişanlandık, 1977’de evlendik.
Muammer Güler: Ben kestirmeden anlatayım, ben Neval Hanımı çok eskiden beri tanıyorum, benim halamın
kızı. Ailecek tanışıyoruz yani. Küçüklüklerinde bize geliyorlardı, oradan tanıyorum.
N.G: Farklı yerlerde yetiştik. Bir, iki kere gördük birbirimizi.
Evliliğiniz görücü usulü mü oldu, yoksa bu bir aşk
evliliği mi?
M.G: Tabii birbirimizi gördük, birbirimizi beğendik, ama
aile büyüklerimizin de yol göstermesiyle oldu. Bizim geleneklerimizde akraba evliliği biraz yoğundur. Şimdilerde eskiye göre azaldı ama akraba evliliklerinin esprisi
de şu: Birbirini tanıyan bilen, birbirine tahammülünü artıran, aile birliğini güçlendiren birtakım mekanizmalar
var.. Ama insan birbirini beğenmezse, kanı ısınmazsa,
birlikte yaşayacağını aklı kesmezse elbette böyle bir izdivaç olmaz. O nedenle hem görücü, hem de birbirimizi tanıyıp birbirimize kanımızın ısınması diyebiliriz. Başlangıçta ille bir flörtü sevgi bağı olarak görmüyorum. Ailenin kendi içinde, evlilik kurumunun kendi içinde bera-

ber gelişen çok önemli kurumları var. Bir kere o kurumların içinde bağlılık, saygı, sevgi ve ortak paylaştığınız
şeyler; Bunların en başında da çocuklar gelir. Sonra beraber yaşadığımız bir mekan, beraber paylaştığınız bir
hayat, beraber üstlendiğiniz sorumluluklar, beraber elde
ettiğiniz kazanımlar olur. Mesleğinizin beraberinde getirdiği alışkanlıklar, çevreler, bunların hepsi insanları birbirine bağlayan, saygıyı sevgiyi, sadakati, evliliği de güçlendiren ve çocuklarınızın da gelişmesini ve her geçen
gün yeni bir sorumluluğu beraberce yüklenmenin getirdiği bir kurumdur. Yeni evliliklerin, evlilik kurumu içinde
daha çok gelişeceklerine inanıyorum. Sevgi tabii ki çok
önemli ama birlikteliğin de beraberinde getirdiği sorumluluklar, bağlılıklar var ve onlar daha da önemli.
Neval Hanım, Muammer Bey’in sizi istediğinden nasıl haberiniz oldu?
Aile mi size münasip gördüğünü beyan etti?
N.G: Bir dayımız vardı, o münasip gördü. İki aileyi de
etkiledi sanıyorum. Birbirimizi görmüştük, beğenmiştik,
dayım babama telefon açtı,” istemeye geliyoruz” dedi..
Gelince sözlendik. Daha sonra nişanlandık, bir buçuk
yıl nişanlı kaldık. 1977 yılında da evlendik.
Peki, nasıldır Muammer Bey? Nasıl bir 35 yıl geçti?
N.G: Eve geldiğinde çok sakindir. Sinirlense dahi bir anlık parlar ve ondan sonra geçer. Çok merhametli, çok iyi
bir insandır. Çok iyi bir baba. Yani her yönüyle iyidir. .
M.G: Hocamın söylediklerini ben söyleyeceğim şimdi,
hocam bazı eksiklikleri söylemiyor. Mesela evde vaktimin çok az olduğunu söylemiyor.
N.G: Tabii şöyle, iki yönlü fedakârlıklar olması lazım. Eşler arasında farklılıklar olabilir ama o farklılıklar
fedakârlıkla kapatılabiliyor.

Daha çok kadına mı düşüyor bu fedakârlık?
N.G: Tabii yani, kadının sabırlı olması gerekiyor. Bizim
toplumumuzda erkek, rol olarak biraz daha baskın, öyle
değil mi?
Bir önceki görevi İstanbul Valiliği çok meşakkatli, zor bir vazifeydi. Ardından şimdi siyaset, vekillik.
Eşinize “seni az görüyorum” diye isyan ettiğiniz zamanlar oldu mu?
N.G: Tabii, çocuklar da öyledir. Ama dediğim gibi,
fedakârlık yapmak durumundayız. O hizmet veriyor, ülkeye hizmet veriyor. Akıllı, iyi bir idareci. Ülkenin onun
fikirlerinden onun çalışmalarından faydalanması gerekir. İşini kolaylaştırmak zorundayız. Hep, “biz sorun
olmayalım” diye düşündük. Zaten çok yoruluyor bir
de biz onu yormayalım diye düşündük ama bazen
tabii serzenişlerimiz oluyor.

‘‘Evlendiğimizde
hiçbir şeyimiz yoktu.
Her şeyimizi
birlikte aldık’’

lık yaptım. 10 seneye yakın İçişleri Bakanlığı’nda merkezde üst düzeyde yöneticilik yaptım. 18 yılı aşkın süre
valilik yaptım. Bir yıl müsteşarlık yaptım. Şimdi de milletvekili seçildim. Geldiğim her görevi çocuklarım biraz daha fedakarlık, biraz daha onlardan verilmesi gereken şeyler gibi değerlendirdiler ama benim onlara çok
özel bir borcum var. Onlara yeterince vakit ayıramadığımı biliyorum. Birçok ailenin beraberce yaşadıkları, birlikte geçirilen zamanları biz yapamadık, onu ben biliyorum ama bunda en çok eşimin rolü var. Eşim bir kere
çok tutumlu, evine ve çocuklarına çok bağlı, o eksiklikleri bana hiç hissettirmeden
ve beni hiç yormadan giderdi… İstanbul Valiliği dönemi, çok yoğun geçti. 24 saat devam eden bir görev.
Gecenin bir yarısında bile kalkıp gidiyorsunuz. Sürekli stres
içindesiniz, onu aşabileceğiniz bir ortamdır, tabii
ben bu mutlulu-

M.G: Eşim başta olmak üzere,
çocuklarımın da ciddi fedakarlığı var. İşimi her zaman ailemin
önüne aldım. Bu tabii ki bir eksiklik olarak da değerlendirilebilir ama hayat tarzım böyle.
Onun için onlara çok şey
borçluyum. Çok az beraber olabildik. Beraber
yaptığımız tatiller çok az
oldu. Ki ben meslek hayatımda çok az tatil yapan bir insanım. 10 seneye yakın kaymakamMuammer Güler
Neval Güler
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ğu evimde buldum.
Keşke ailemle “şunu yapabilsem”dediğiniz ne var?
M.G: Keşke ailemle uzun süre tatil yapabilseydim. İnsan çocuklarının büyüdüğünü fark etmiyor. Bu meslek,
ev hayatını maalesef çok sınırlandıran bir meslek. Kaymakamlık dönemimiz hariç, o da çocuklarımın çok küçük olduğu zamana rastladı, bir şey anlayamadık ama
İçişleri Bakanlığı’nda çalışırken orada da çok yoğun
bir mesai dönemine geldi. Ben mükemmeliyetçi bir anlayışa sahibim. İşimin en iyisini yapmak için her türlü
fedakârlığı yaparım. Yani benim işim ailemden de çocuklarımdan da önce gelir derken, değer olarak değil de
bir vakit ayrılacaksa ailemin de vaktinden ayırarak işime vermeye alıştım. Yani başkalarının
bir günde yaşadığı dolu dolu mut-

luluğu ben belki yarım saate sığdırmak zorunda kalıyorum.
Zor oldu mu bu tempoya alışmak sizin için?
N.G: Valilikte her zaman birlikteydik, şimdi daha zor oluyor. Ben tek başıma çocuklarla birlikte birtakım sorunlarına göğüs germek zorunda kalıyorum ama o zaman
da arıyorum, paylaşıyorum telefonda eşimle. Valilikten
daha zor benim için. Ama dediğim gibi, onunla gurur duyuyoruz.
M.G: Başarımda hoca hanımın etkisi büyüktür. Özellikle
korunmaya muhtaç çocuklarla, çocuk yuvalarıyla, sosyal hizmet alanındaki derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadın kuruluşlarıyla hoca hanımın çok ortak projeleri oldu. Halen de bu görevlerini sürdürüyor, tabii İstanbul çok önemli bir bölge. Biz beş ilde valilik yaptık, bunun dördü büyük şehirdi. 19 yıla yakın valiliğimizde hep hoca hanım bu görevleri üstlendi. Hoca hanım aynı zamanda matematik öğretmenliği de yaptığı için, uzun yıllar o görevini de
sürdürdü.
Neval Hanım’a genelde hoca hanım diye mi
hitap edersiniz?
M.G: Hoca hanım diyorum.
N.G: Öğretmen olduğum için.
M.G: Söylediğim gibi, özel hayatta bile birtakım
formalite, bakın “hoca hanım” tabiri bile bizim
aramızda; yani toplum içerisinde saygıyı
sevgiyi ifade eden bir söz olması lazım. Böyle bir seremoni var aslında. Seremonisiz olmuyor, çünkü insanlara örnek olmak durumundasınız. Valinin, kaymakamın, insanların çok
önünde olması, hep
göz önünde olması
çocuklarınızın davranışlarını da, gün-

lük hayatınızı da kısıtlıyor. Çocuklarımın öyle bir sıkıntı
yaşadıklarını biliyorum. Özellikle valilik dönemi bittikten
sonra onların da çok sınırlı bir çevreleri vardı. Bir kere
herkes gibi eğlence hayatlarının olması, herkes gibi toplumun önünde rahatça davranmaları mümkün değil. O
bizim değerlerimize uymaz. Zaten ben onu çocuklarımla hep paylaştım. Eğer kendiniz olmak istiyorsanız veya
kendiniz başka bir şey yapmak istiyorsanız, ben bu görevi yapmam. Ama ben bu görevi yapıyorsam siz bu görevin gerektirdiği sorumlulukları toplumun sizden beklediği gibi hareket edeceksiniz. Çünkü toplum hep farklı
algılıyor valiyi, kaymakamı, eşini, çocuğunu, hatta akrabasını. Ona ayrı bir rol biçiyor, o rolü bozmamak lazım,
o rolü etkileyecek davranışlarda bulunmamak lazım.
O çok farklı bir şey yani. Herkes bir şey alır, siz alınca farklı algılanırsınız. Herkes bir yere gider siz gidince
farklı algılanır. Siz kahkaha atarsanız farklı algılanırsınız. Ki çocuklarımızın özel hayatlarındaki ilişkilerinde de
çok dikkatli davranmaları gerekir, bu anlamda çocuklarıma hep kısıtlayıcı müdahalelerim olmuştur.

‘İyi nesiller ancak
iyi ailelerden çıkar’’
N.G: Ama kazanımları da var.
M.G: Tabii, vali çocuğu olmanın, kaymakam çocuğu olmanın sosyal anlamda, toplumdaki yeriniz anlamında
elbette kazanımları var ama bütün bunların bir bedeli var. Belediye başkanı için de bu geçerli, genel müdür
için de geçerli, daire müdürü için de geçerli. Toplumun
önündeyseniz, yaptığınız her şey daha dikkat çekiyor.
Şimdi siyasetçi olarak daha da öteye geçiyor.
35 yıl bir yastığa baş koydunuz acısıyla, tatlısıyla,
zorluklarıyla güzellikleriyle…
Şimdiki nesil bir kavgada kapıyı çekip gidebiliyor,
boşanma oranları evlenme oranlarını geçmiş durumda. Gençlere bu konuda neler tavsiye ediyorsu-

nuz? Siz gençlere neler tavsiye ediyorsunuz? Mesela hiç küs kaldınız mı?
N.G:Bence sabırlı olmaları gerekiyor. Bir de eşlerini çok
iyi tanımaları gerekiyor. Evlenirken tanıyıp öyle evlenmeleri gerekiyor. Sabır, fedakârlık, sadakat, ailelerinden
almış oldukları o değerler, paylaşım çok önemli.
M.G: Evlilik kurumu, onların kutsalları olmalı. Korumaya mecbur oldukları bir kurum gibi bakmalılar. Elbette ki
fedakârlıkları olacak, elbette ki sabır olacak, saygı olacak ama dışarıya karşı koruyacakları en önemli yuva
kendi evlilikleridir. Hemen dışarıdaki o gelip geçici zevkler, gelip geçici değerler… Toplumda maalesef bizim en
çok sıkıntısını yaşadığımız bir sanal âlem var şu an. Bu
internet ortamının, twitter ortamının sosyal medyanın
getirdiği saadet zinciri gibi görünen bir şey ama bunun
hiçbir temeli yok. İnsanlar farklı bir hayatta yaşıyorlar,
farklı bir tüketim toplumu haline gelmişiz. Ayağını yorganına göre uzatmama, birçok ailenin de bu yanlış tüketimden, israftan, hak etmediği birçok şeye talip olmasından zor durumda kaldığını biliyoruz. İnsanın hak ettiği, kazandığı bir şeyi paylaşması veya onu elde etmenin zevki kadar güzel bir şey yok. Ama hak etmeden de
bir yere gelmek mümkün değil. Onun için bir kere aile
onun namusu olmalı, aile onun koruması gereken en
güçlü kurum olmalı ve bunu ömür boyu devam ettirilmesi gereken bir şey olarak görmeli. Çünkü insanın eşi itibarıdır, onurudur, prestijidir. Toplum insanı sadece kendisi olarak değil eşiyle beraber değerlendirir. Bir mahremiyeti var evliliğin.
N.G: Evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu bizim, her şeyimizi birlikte aldık.
M.G: Hatta kaymakamdım ben, belki orta düzeyin üstünde bir geçim düzeyimizin olmasına rağmen… Önce
televizyonu aldık, sonra çamaşır makinesini.
N.G: Nişanlandıktan bir buçuk sene sonra mobilya aldık, çamaşır makinesi aldık. Yatak odası aldık, vali bey
salon takımını falan aldı. Tamamlanması bir buçuk yıl
sürdü, nişanlı kaldık o dönemde, birbirimizi tanıdık, öyle

evlendik. Ondan sonra tayin olduğumuzda yine eksik
bir şeylerimiz çıktı. İkimizin bütçesini birleştirip ne zaruriyse onu aldık. Bulaşık makineleri yeni çıkmıştı ama
birkaç sene bekledim, çocukların servis parası, şu bu,
diye. Bütçemizi birleştirip eşya sahibi oluyorduk, mutlu
oluyorduk…
Sizin ortak mıydı hesabınız?
N.G: Hep ortaktı.
M.G: Hoca hanımla bizim hiç ayrımız gayrımız yoktur,
hatta benim hesabımın hepsini hoca hanım bilir, ben o
işlere karışmam, para işine de hoca hanım karışır, hoca

hanım bana harçlığımı verir demeyeceğim ama patron
hoca hanımdır. Allah’a şükür geçim anlamında insanın
bir geçim sıkıntısı olmuyor. Ben kırk yıl devlet hizmetinde bulundum. Hoca hanım 27 yıl, yani düşünün, ikimizin 67 yıl hizmeti var devlete. Çocuklarımız da çalışıyor Allah’a şükür. Ama şunu söyleyeyim, huzur her şeyin başıdır, ama önce sağlık. Eğer sağlık ve huzuru bulmuşsanız Allah’tan isteyeceğiniz uzun ömürdür. Ama
hep dualarımızda da vardır, sağlıklı ve huzurlu bir ömür.
Allah kimseyi sağlıkla ilgili sıkıntıya düşürmesin. İç huzur da çok önemlidir.

Eli maşalı, bir Karadeniz kadını Nur Yazıcı. O
Ümraniyeliler’in Nur Ablası. Karadeniz yemekleriyle
meşhur lokantasında, yoğurdu bile kendisi yapıyor. 44
yıllık evli olduğu Fevzi Bey Nur ablayı “o başka türlü bir
kadındır” diye anlatıyor. Eşinden gizli ehliyet almış, eşi
razı olmadığı halde aktif siyasete atılmış, eşine inat pek
çok kararı tek başına almış. Ama bir yandan da eşine
aşık bir kadın Nur Abla “Fevzi’nin saçının bir teline zarar
gelse, Roma’yı yakarım” diyecek kadar…
Karadeniz erkeği nasıldır?
Fevzi Yazıcı: Vurduğunu kırar.
Nerelisiniz?
F.Y: İkimiz de Rize Çayeli’deniz.
Kaç yıllık evlisiniz?
F.Y: 44 yıl oldu. 1968’de evlendik. 1970 yılında
İstanbul’a geldik.
Nur Yazıcı: 43 sene malımıza sahip çıktık, atalar büyükler gidince, malımıza mülkümüze sahip çıkmak bize
düştü. Ev yaptık köyümüze. Oraya gidip gelirim ben,
bağım bahçem var.
Lokantanızdaki ürünler Rize’den mi geliyor?
N.Y: Yazın oradan geliyor, sebzeler, biberler maydanoz
vs. Ben çok meraklıyım, çalışmadan duramam. Şimdi
torun, torba sahibi olduk, 6 torunum var. Dört evlat yetiştirdim ama çalışmayı çok seviyorum. Evde oturamam.
Fevzi Bey de sizin kadar çalışkan mıdır?
N.Y: Çalışkandır. O da yerinde hiç duramaz.
Nasıl tanıştınız?
N.Y: Akrabaydık zaten.
Görücü usulü mü?
F.Y: Görüyorduk zaten birbirimizi (Gülüyor).

N.Y: Aynı mahalle, aynı köyde yetiştik.
F.Y: Dedelerimiz kardeşti.
Birisi mi gördü beğendi sizi.
F.Y: Yok, Nur beni gerçekten çok uğraştırdı.
Niye uğraştırdı sizi?
F.Y: Ne bileyim, inat etti “evlenmeyeceğim” diye.
N.Y: Daha hazır değildim. Yaşım 17’ydi.
F.Y: 17 yaş küçük mü?
N.Y: Tabii küçük. Rahmetli annemin baskısıyla biraz
ikna oldum. Çok isteyenler vardı, “seni kaçıracağım” diyenler vardı, ben bir de babasızdım, 9 yaşında babamı
kaybettim. Annem bana bir şey olur diye evlenmem için
çok baskı yaptı. Pişman değilim, ama şimdiki aklım olsa
ben hiç evlenmezdim!
Neden?
N.Y: Bekarlık, sultanlıktır.
Sizde mi böyle düşünüyorsunuz?.
F.Y: Ben evlenirim, niye evlenmeyeyim. “Evlenmezdim”
dediğinin altında şu var, kendisi çok farklı bir yaratılışta. Şimdi buradan gider eve, saat 10’dan 1’e kadar mutlaka ev işi yapar. Kendine bir iş üretir. Kadınlarda bir eksiklik gördüğü zaman “bu nasıl evlendi” diye kendi kendine düşünüyor.
N.Y: 1983 yılında siyasete atılacaktım. Çocuklarımı büyüttüm, dedim ki “ben siyasete atılacağım, evde boş duramam”.
F.Y: İşte orada Nur’a engel olmaya çalıştım..
N.Y: Ama ben dinlemedim, gittim üye oldum. ANAP’ta
uzun yıllar kongre üyeliği yaptım
F.Y: Nur çok faklı bir insandır. Onun kahrını çekmek de
zordur. İdare etmek de zordur. Ben cennetliğim mesela…(Gülüyor)

N.Y: Detaycıyım, kuralcıyım ve disiplinliyim.
Nur abla siyaset yaparken siz ne iş yapıyordunuz
önceden?
F.Y: Ben o zaman gıda piyasasındaydım.
Burayı açmaya nasıl karar verdiniz beraber?
F.Y: Evde baklava yapmayla başladı.
N.Y: 6 sene evde baklava yaptım.
F.Y: Ben de akşam eve gelir hamur yoğururdum. Onun
gücü yetmezdi, ben pişirirdim.
N.Y: Şimdi ben Çayeli Derneği’ndeyken, orada iftar yemekleri veriyordum. Baklavalar, tatlılar yapıyordum.
Oraya gelen esnaflardan biri, “bu baklavayı kim yaptı”
diye sormuş. Beni anlatmışlar. Aradı beni. “Fırınım için
baklava yapar mısın”dedi. “Mümkün değil, evde bunu
yapamam” dedim. “Sadece bir tepsi yapacaksın” dedi.
Yaptım bir tepsi, geldi aldı. Bir saat sonra aradı, “Yine
yap, tezgâha koymadan bitti” dedi. Bu baklava hayatımın bir parçası oldu.
N.Y: Evdeki fırını 4 katlı yaptım, yine yetmedi. Bir tepsi,
iki tepsi, bu oldu 50 tepsi. Bir Ramazan’da evden 300
tepsi baklava çıkardık. Sonunda kendi yerimizi açmaya
karar verdik.

‘‘Fevzi’nin saçının
bir teline zarar gelse
Roma’yı yakarım’’
F.Y: Nur kafasına koyduğunu yapar.
N.Y: 11 sene evvel. 1997’de, “ehliyet alacağım” dedim.
Karşı çıktı. Dinlemedim, gittim müracaat ettim.
F.Y: Dinlemeyecek, bir de araba isteyecek.
N.Y:Dosyalarımı görünce yırttı. Ben de o zaman
gizli gittim, ehliyetimi alırken ona söyledim. Şimdi çok mutlu. Ama ilk arabanın anahtarını vermedi. Ben de aldım anahtarı sabah namazından sonra dolaştım dolaştım, sonra koy-

dum arabayı oraya. Ben çok inatçıyım, işimin aşığıyım.
Alnının teriyle para kazanacaksın, helal para kazanacaksın ve çalışacaksın.
F.Y: Çok iyi otomobil kullanır oldu. Geçtiğimiz yıl sevgililer gününde, ona Mercedes Jeep aldım.
Nasıl bir iş bölümü var aranızda?
F.Y: Finans işleri bana ait, yemekler Nur Hanım’a.
Şimdiki gençleri nasıl görüyorsunuz?
N.Y: Sokakta tanışıyorlar, sokakta boşanıyorlar, aileyi
tanımıyorlar. Ben seni seviyorum ama senin anneni babanı aileni sevmiyorum, dediği zaman işte biz orada yokuz.
Niye?
N.Y: Beni seviyorsan,
benim annemi babamı seveceksin.
Ben de senin anneni babanı seveceğim, saygı
duyacağım. Biz
yaşlıların duasıyla ayakta duruyorlar.
Senin
annen
seni
yetiştirmiş,
büyütmüş

Fevzi Yazıcı
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ondan sonra aç kalmış, sefalet çekmiş, okutmuş seni birbiriyle birleştirmiş sonra
seni sevmiyorum.
Fevzi Bey
burada çok
sık kalıyor musunuz, yok-

sa başka işlerle de uğraşıyor musunuz?
F.Y: Sabah ben açarım, akşam ben kapatırım.
Hayaliniz nedir? Ortak bir idealiniz var mı?
N.Y: Hayalim çok şube değil, Karadeniz’in kaybolan mutfak kültürünü bütün dünyaya tanıtmaktır benim
amacım.
Ne zamandır Ümraniye’desiniz?
F.Y: 32 senedir buradayız.
Birbirinizin özelliklerinden bahsedelim biraz. Siz
Fevzi Bey’de neye aşık oldunuz?
N.Y: O zaman aşık olacak aklım yoktu.
Aşık olmadan mı evlendiniz?
N.Y: O zaman çocukluk vardı, öyle aşk meşk
yoktu.
Sizce nedir aşk?
N.Y: Tarif edilemez ki. Onu iyi yaptıktan
sonra, sevgi saygı olduktan sonra o tarif
edilmez ki.
Duygu mudur? Çok sevmek midir?
N.Y: Sevgidir, saygıdır. Oradan başlar.
Ne zaman aşık oldunuz eşinize?
N.Y: Evlendikten sonra. “Saçının bir teline zarar gelse Roma’yı yakarım”. Çocuk annesi olduktan sonra aşık oldum daha çok. Çok tatlı evlatlar yetiştirdiğimden dolayı, çocuklarımla mutlu oldukça beyimle
de mutlu olduk. Ama zihniyetlerimiz değişik.
Birbirinizi nasıl tamamlıyorsunuz?
N.Y: Anlaşıyoruz işte, yarı
kavga yarı normal. beyimle
iş icabı çok kavga ederiz.
F.Y: Benim hanım doğrusunu yapar ama bunlara
katlanmak da zordur. Mesela “ben bunu yapacağım” diyor, bu olur mu olmaz mı düşünmez. Bir de

çok hızlı kara verir.
Nasıl tanıştınız?
F.Y: Aslında hep tanışıyorduk ama düğün günü eve gelene kadar doğru düzgün hiç konuşmadık. Bir de nikah
işlemleri
için gittik fotoğraf falan çekildik.
N.Y: Görüyorduk ama konuşmuyorduk. Topal mıdır?
Yamuk mudur? Onları biliyorduk.
Ailenin tek kızı mısınız?
N.Y: Yok, son kızı.
F.Y: Bunlar sülale olarak, kardeşleri de çok cesurdur.
N.Y: Annem çok kuvvetliydi. Babam eğitimciydi.
Başlık parası ödediniz mi?
N.Y: Yok öyle bir şey yok. Karadeniz’de böyle şey yok.
Şimdi iki uç noktadasınız. Fevzi Bey hangi noktada,
siz hangi noktadasınız?
N.Y: O biraz daha sabırlı, yarın olsa ne olur diye düşünür. Ben asla bu yarın olsun diye düşünmem.
F.Y: Ben daha idareci ve ılımlıyım. Ama eşim çabuk karar verir.
N.Y: Ben çok kuralcıyım, bu işin kuralı budur derim.
Otoriterim. Ama iş için bu yapılması gerekiyor. Esnaflıkta böyledir, maymunun oynarsa, kazanın kaynarsa dostun çok olur. O nedenle kuralcıyım. Ben işe aldığım bir
insanı hissederim, sen nasıl bir niyettesin diye. Hislerim
çok kuvvetlidir.
Nur Abla Türkiye’de evlerin %11’i tapuya sahip. Geri
kalan %90’ın tapusu bile yok. Sizde nasıl, ev kimin
üzerine?
F.Y: Ev hanımın üzerine.
N.Y: 5 tane araba vardır hepsi beyimin üstüne, dükkân
da onun üstüne. Benim üstüme bir şey yoktu.
Ya boşanırsanız bir gün ne olacak?
N.Y: Nereye boşanacak, kolay mı benden boşanmak?
Allah kısmet etti, bir tane ev aldık. Onu senin üstüne yapacağım dedi. Bizde öyle bir şey yok, yanlışlık olmaz.
Yakaladığım hiç bir şeyi yok. Eşimin içkisi kumarı, gece
hayatı yok. Bismillah, namaz kılınır işinin başında.
Mutlu musunuz Nur Abla ile evlendiğiniz için?
F.Y: Çok mutluyum. Hayatımızda birbirimize destek olduk.

N.Y: Her kararı ailecek alırız. Çocuklarımı çok gaddar
yetiştirdim ama içimde yaşadım hep, anne oğluna gaddarlık yapar mı? İçinden kan ağlıyordum ama çocuklarımı adam gibi yetiştirmek zorundaydım. Okulda, bir toplantıda senin çocuğun şunu yaptı demediler. Ama gaddar olmasam böyle evlat yetiştiremezdim. Ailelerine, çocuklarına bağlı. Kahveleri bile yok.
Yeni evlenecek gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?
N.Y: Anne babalarının sözünden dışarı çıkmasınlar, arkadaşlarını iyi seçsinler. İyi bir aileden iyi bir evlat yetişir. Allah korkusunu çocuğa aşılayacaksın. Yoksa o hiçbir şey bilmez. Günah nedir, helal haram nedir, çocuk
bunları bilmeli.
O zaman evlilikte mutluluk olur mu?
N.Y: Anne baba mutluysa mutlu bir evlat yetiştirir ve
mutlu bir ailesi olur.
Siz hep mutlu mu oldunuz?
N.Y: Mutluyduk.
F.Y: Allah korkusu varsa, mutluluk da vardır, para da
vardır, her şey vardır.
N.Y: Ben hep mağaza vitrinlerine bakıp dua ederdim
onları alabilmek için. Binlerce katını Rabbim bana verdi. 45 sene Allah’a dua ettim, aç kaldık, soğukta kaldık ama şükrettim. 2 yumurta koyuyordum çocuklarımın
beslenmesine. Dua ediyordum, çocuklarımın yanına
zengine aile çocuğu oturmasın diye. Bir kadın çalışacak, evin çoluk çocuğuna katkıda bulunacak. Topyekûn
çalışmamız lazım. Ben dışarıda yemek yemem. Evimiz burası artık. Memlekete giderken evlere bakardım,
burada bir barakam olsun isterdim, dua ederdim, şimdi
8-9 bir evim var orada. Misafirimin banyo tuvaletini bile
ayrı yaptım. Beni de Rabbim böyle yaratmış, çok şükür.
Ama hayatım roman olur. Ben kitap bastıracağım diyorum, bütün ev hanımlarına da bedava dağıtacağım.
Bunu bana inşallah Rabbim nasip eder. Türkiye’de işsizlik diye bir şey yok. Tembellik var. Ben bileğimle kazanırım. Konuşsam, saatler yetmez. Sizinle konuşmak
beni çok mutlu etti.

Yanlışlıkla aranan bir telefon hayatlarını değiştirmiş. Birbirlerini tanımadan önce seslerine aşık olmuşlar. Birkaç
telefon görüşmesinden sonra ise buluşmuşlar. Naz yapan Meliha Hanım olmuş. İlk buluşmaya dahi kendi gitmemiş, yakın arkadaşının eşini göndermiş. Abdulkadir
Bey sabır göstermiş. Bunca yıllık evliliklerinde birbirlerine bir kötü söz dahi etmemişler. Çocuklarına da bunu
öğütlemişler
Nasıl tanıştınız?
Abdulkadir Demirsan: Ben NETAŞ’ta çalışırken ilk
defa bir Türk ekibiyle Ordu’ya santral teslimine gittik.
Otomatik telefon santrali. 1970-71 yılı. Giderken dediler ki bana “oraya giden muhakkak evlenip döner”. Ekip
olarak santrali bitirdik. Ben ekibin başındaydım. Hatları
kontrol ederken Meliha Hanımın dikiş atölyesini aramışız meğer kontrol için. Güzel bir kadın sesi açtı. Sesten
birbirimize kısmetmiş demek ki. Sonra çeşitli vesilelerle
ben onu test ettim, o beni aradı.
İlk telefonu ettiniz ve karşınıza Meliha Hanım çıktı?
A.D: Evet, “ben kiminle konuşuyorum” falan dedim. O
küçük olduğu için ismini söylemedi, “Kezban” dedi.
Meliha Demirsan: O zaman ailem rahattı, beni sıkmazlardı, güvenirlerdi. Fakat galiba bir yanlışlık yaptım. PTT’deki kızlara gelinlik dikiyordum. Onlar mı bağladı bilmiyorum. Dedim ki bu çok değişik bir ses, çok kibar birisi. Kardeşim de Hacettepe’de okuyordu. Onun
arkadaşları zannettim, “aman ismimi söylemeyeyim” dedim. “İsmim Kezban” dedim, kapattım. Ertesi gün beni
tekrar aradı.
A.D: Bu biraz kısmet meselesi ben İzmir’e gittim görev
icabı, Eskişehir’e, değişik illere gittim. Oralarda çok baktık kısmetimize ama olmadı.

Ne kadar kaldınız siz Ordu’da?
A.D: Teslimden sonra bir ay daha kaldım. Ne olduysa o
zaman oldu. O sırada bir kez daha onu aradım ve derken her gün araşmaya başladık.
Her gün mü?
M.D: Her gün arıyorduk. Görüşmeye çağırdı beni. Ben
biraz ağırdan alıyordum, evlenmeyi düşünmüyordum.
Kaç yaşındaydınız?
M.D: 26 yaşındaydım. Pastaneye davet etti. Pastaneci Rizeli, ağabeyim de o zaman oranın kaymakamıydı.
“Ben gelemem” dedim o zaman. Gelirsin, bekliyorum”
dedi ve kapattı telefonu.
A.D: Bir baktım başka bir erkek arkadaş geldi. “Meliha
Hanımı mı bekliyorsun” dedi, “evet dedim. “Ben arkadaşının eşiyim” dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Sonra ben
Meliha’ya telefon açtım. Biraz da sitem ederek işte “niye
gelmedin seni görmek istiyorum falan” dedim. “Arkadaşım seni çok beğenmiş” dedi. “Onun beğenmesi önemli” değil dedim.
M.D: “Ben Mürsel’le mi evleneceğim” dedi.
Siz mi açtınız ailenize böyle böyle bir şey var diye?
M.D: Anneme anlattım. Orada da çok bekleyenim vardı.
Evlenmeyi düşünmüyordum birkaç yıl daha.
A.D: Hem güzeldi hem de oranın sosyete terzisiydi.
Kısmeti çokmuş.
M.D: Vermezler falan dedim. Sonra arkadaşlık teklif etti.
Atölyeye geldi.
İlk yüz yüze görüşme nasıl oldu?
M.D: PTT’de oldu.
A.D: Ben sonra davet ettim. Bir pelerin giymişti, güzel
gözlük takmıştı. İlk kez merdivenlerden çıkarken görüştük.
Hatırlıyor musunuz hâlâ o ânı?
A.D: Hatırlarım hâlâ. Merdiven çıkışını da hatırlarım.

M.D: Hiç tanımadan evlendik ama telefonla görüştük.
Sonra ne kadar sürdü?
MD: 3-4 ay.

‘‘Her evlilik
yıldönümümüzde
bana bir tablo aldı’’
A.D: Ben bir ay kaldım orada. Döneceğim, bir an önce
bir şeyler yapalım dedim. Annen baban gelsin dediler. Ama ben işimi garantiye alayım dedim. Çünkü ailem Adapazarı’nda, uzakta. Ben önce gideyim, isteyeyim dedim. Kendim istedim bir tek. Ondan sonra bunlar
beni araştırmaya geleceklerdi. O sıra çalıştığım yerde
çoğunluk Kanadalıydı, birkaç kişi vardı Türk. Abisi geldi
dolaştı, gördü. Ordu’da âdetmiş, önce nikâh yapıyorlar.
Nişandan önce iş sağlama alınsın diye. Nikâhı yaptık, ben görev icabı İstanbul’a geldim. Daha sonra işi
uzatmayalım, evlenelim dedik.
Evlenince Ümraniye’ye buraya mı geldiniz ilk?
A.D: Evet, buraya gelmiştik. Ben Karakaş Sitesinden almıştım burayı. Bahçeli diye burayı aldım.
M.D: Deniz görüyor diye burayı almış.
A.D: Meliha soruyor “nereden aldın, ne görüyor”
diye. “Deniz adalar falan görüyor “dedim.
M.D: Biz de deniz kenarında oturuyorduk.
Buraya geldim, “dedim neresi deniz? Aa
şu toplu iğne başı gibi görünen yer mi”?
“Evet orası” dedi.
Peki nasıl hitap edersiniz birbirinize?
A.D: Benim için Abdulkadir der
Meliha. Ben de Melihacım.
İlk başlarda espri olsun
diye Kezban diyordum.
M.D: Hacı olduğu için hacım diyorum.

Dile kolay, bir yastığa kırk yıl baş koymuşsunuz. Nasıl başardınız bunu?
A.D: Ben okul bittikten, işe başladıktan sonra her sene
beş senelik planlar yapardım kafamda. Ne zaman ne
yapacağım, evlilik ne zaman gelecek, ne zaman ev alacağım, askerlik vs. diye. Sıra evliliğe gelmişti. O arada kitaplar
vardı evlilikle ilgili, ben onları okurdum. Evlilik nasıl
olur, kim kimle evlenir,
anlaşmak nasıl olur, aile
yakınlıkları... Evliliğe
hazırlanırken ben bunları okurdum. Çevremizde de güzel
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örnekler vardı. Eskiden böyle değildi, hemen boşanmıyorlardı, aile devam ediyordu.
O kitapta okuduğunuz, size yön veren şeyler nelerdi?
A.D: Orada bir mühendis mühendisle mi evlenmeli, tahsilleri aynı mı olmalı, bunlar anlatılıyordu.
Siz neye inanıyordunuz peki?
A.D: O kitapların sonunda vardığım; anlaşma, sevgi ve
saygıdaymış. İlk önce aşkla sevgiyle başlıyor. Fakat
sevgi saygı ve sabır oluyor. Ben Meliha’ya onu söyledim. Biz bir şeye sinirlendiğimiz zaman öbürümüz susarız. Sinirimiz geçince ertesi gün haklı da olsam haksız
da olsam özrü ben dilerim. Ben dileyince o anlar zaten.
Tatlılığa bağlanıyor. Bir öpücükle bitiyor.
M.D: Biz baştan dedik ki, başkalarının yanında bir hatam da olsa bana sakın söyleme. Tamam hayatım dedi.
Söylemem dedi. Titizdi biraz. Titiz ama kırıcı değil. Titiz
olup hep benim iyiliğim için düşündü. Bir gün dedi anahtar hep burada duracak. Ben bir gün çantamda unutmuşum. O zaman, “anahtar dedi. Ben de “pardon hayatım
çantamda kalmış” dedim, getirdim astım. Yeğenlerim
gelmişti, yeğenim toz sepetine çöpü koymuştu. Meliha
“sen mi koydun bunu buraya” dedi. “Yok, hayatım Gülseren koymuş” dedim. “Bak hayatta en sevmediğim şey
yalan konuşmaktır, biliyordum senin koymadığını, yalan
konuşsaydın seni bir daha affetmezdim” dedi.
A.D: Yalan meselesi hakikaten çok önemli. Çocukları
yetiştirirken de buna çok dikkat ettim ben. Benim tercihim şöyle: Bir şey bir kabahat olduktan sonra bana doğru söyleyin, açık söyleyin kızmayacağım derim. Kızmıyorum da doğru söyleyince. Eşinize ve çocuklarınıza
baskı yaparsanız yalana kaçıyor. En sevmediğimiz şey,
yalana hiç tahammülümüz yok.
Çocuklarınız nasıl evlendi, sizin gibi severek mi?
Kendi istekleriyle mi, yoksa sizin de onayınızı alarak mı?
A.D: Üç tane oğlumuz var. Üç tane gelinimiz, kızımız
oldu. Onlar evleneceği zaman hakikaten çok düşün-

düm. Nasıl yapacağız diye, başıboş bırakmak istemedik. Kendimi düşündüm, ailem çok baskı yapmıştı bize
ama ben kendim buldum. Öbür kardeşimi düşündüm, o
da kendi buldu, diğer herkes kendi buldu. Ama ondan
önce çocukları yönlendirmek lazım, yani o ateş düştükten sonra, sevdikten sonra hiç bir şeyi gözü görmüyor.
O ateş düşmeden çocukları hazırlamaya çalıştık.

Ô Ô Birbirimizi hiç
tanımadan evlendik ama
telefonla görüştükÕ Õ
Peki, neler söylediniz?
A.D: Sevgili Peygamberimizin bir sözü var: “Bir kız üç
şeyi için alınır. Bir güzelliği için alınır, iki zenginliği için
alınır, üç güzel ahlâkı için alınır. “Siz güzel ahlâkı olanı
seçin “diye. Bu çocuklara düstur edildi ve o yönde seçmeleri için gayret edildi. İlk ikisi iş çevresinden aldılar
eşlerini, üçüncüsü de burada tanıdığımız bir komşumuzun kızını aldı.
Evlilikte aşk mı para mı? Para mutluluk getiriyor
mu? Ne kadar gerekli ne kadar şart?
A.D: Tek başına para demek de tek başına aşk demek
de mümkün değil. Paranın da lazım olduğu yer, lazım
olduğu zaman var. Ama her zaman için sabırlı olmak lazım. Sıkıntıya düştüğümüz zaman oldu, birçok şeyimizi
taksitle aldık. Pek para sıkıntısı çekmedik. Ben üst düzey yöneticilik yaptım. Sevgi ve saygı, bir de birbirimizden hiçbir şeyimizi gizlemedik. Ben Meliha’ya hep şunu
söylerim: “Benim ağzımdan duymadan hiç bir şeye
inanma ama bir şey de duyarsan gel bana sor” böyle mi
diye. Aramızda hiçbir zaman gizli şey olmadı. Birbirimize açık olduk. Doğrular söylenince de birbirimize kızmadık.
A.D: Hele hacdan sonra daha çok birbirimize yakınlaştık. Allah razı olsun beni güzel, mübarek yerlere götür-

dü. Mutluyuz. Çocuklarımız da haftasonları geliyorlar.
Her evlilik yıldönümümüzde bir tablo hediye getirir veya
bir altın bilezik, bir çiçek getirirdi. Kibardı yani.
Hangi çiçeği alırdınız?
A.D: Karanfili daha çok severdi. Ordu’da istemeye giderken, orada uzun saplı çiçekler yoktu, kısa saplı karanfilleri bulduk, onlara çöpleri bağladık uzun hale getirdik arkadaşlarımla. Onlar da şaşırmışlar Ordu’da öyle
çiçek olmadığı için.
Gençlere neler tavsiye edersiniz?
A.D: Önce evlenecek duruma geldiklerinden emin olsunlar sonra evlensinler. Maddi durumu düzeltsin, işini
düzeltsin, askerliği varsa yapsın. Ondan sonra da, güzel ahlâklı, ailesine uygun bir eş bulup evlensin. Evlendikten sonra başta sevgi, sabır oluyor. Birbirlerine hiçbir zaman yalan söylememeleri lazım. Önce tabii iki ayrı
çevreden gelmiş iki ayrı insan, onların üstesinden uzatmadan gelmeli. O sinirlenince ben sustum, ben sinirlenince o sustu, özür diledik tekrar kaldığımız yerden devam ettik.
M.D: Kırk senelik evliyiz. Yemin ederim bir tokat dahi
yemedim. Allah razı olsun, çok iyi bir insan. Çocuklara
da aynı, hiç vurmamıştır.
A.D: Çocuk yetiştirmek de çok önemli. Derler ya, ağaç
yaşken eğilir. Zamanında okula giderlerken televizyonu

bile açmazdık. Çok isterse yatak odamıza koyardık televizyonu, yeter ki çalışsınlar, okusunlar diye. İlerisi için
en büyük yatırım emeklilikten başka, hayırlı evlat yetiştirmek. Çok arkadaşlar görüyoruz evlatlarından dolayı huzurları kalmıyor. Hasta oluyorlar. Anıtkabir’i yapan
mimara sormuşlar, sen bu kadar güzel eserler yaptın,
peki kendine nasıl bir köşk yaptın? Demiş ki ben kendime güzel evlatlar yetiştirdim. Hakikaten çocuk yetiştirmek çok önemli, hem onlar için hem de sizin için. Erkek
çocuk yetiştirirken pek baskı uygulamadım. İşim icabı şuna inandım: Erkek çocuğun biraz daha çetin yetişmesi lazım. Evde eğer erkek çocuğa baskı uygularsanız çocuk pasif yetişiyor. Hayatta mücadele veremiyor.
Ben çok titiz olmama rağmen çocuklara çok toleranslı
davrandım, arkadaş gibi davrandım hiç ezmedim onları.
Hepsi de başarılı oldular.

Eşim bana çok güvenir. Yurtdışına seyahatlerim çok
olurdu. Asla engel olmadı. Hatta çok yorulduğum
için tek başıma da beni dinlenmek için tatile yollardı. Eşimin hiç kaprisi yoktur. Ben de onun bu güvenini hiç sarsmadım.

Nezihe Uçar, ablasının doğumuna gidince hayatının erkeğini de buldu. Tabii onun etrafa bakacak hali yoktu.
Cemalettin Uçar Nezihe Hanım’ı uzaktan görünce içinden “işte bu” diye bir ses yükseldi ama bunu kendisinden başka duyan olmadı. Sonrası kendiliğinden geldi.
Öncelikle 46 yıl öncesine dönelim, nasıl tanıştınız?
Cemalettin Uçar: Sivas’ta komşumuza misafir gelmişti Nezihe.
Kaç yaşındaydınız?
C.U: 17 yaşındaydım. Komşumuzda gördüm onu, görücü usulüyle evlendik.
Komşunuzda mı görüp bu hanımı istiyorum dediniz?
Nezihe Uçar: Ablamla evleri karşılıklıydı, ablam doğum
yapmıştı, ona geldim ben. Beni gördü, sonra ablamla
kayınvalidem memleketime, istemeye geldiler.
Gördüğünüzde “ evleneceğim hanım bu mu “dediniz?
C.U: Evet, anneme “bu kızı bana alın” dedim.
Neyini beğenmiştiniz?
C.U: Çok güzeldi, çıtı pıtıydı, böyle şişman değildi. 4550 kilo civarlarındaydı.
Çıtı pıtı bir hanımefendi, kaçırmayayım dediniz.
C.U: Evet, öyle dedim biz de kaçırmadık, kaptık
Siz de aynı hevesle istediniz mi bu evliliği?
N.U: Doğrusu önce istemedim, sonradan annem, “ondan iyisini mi bulacaksın” dedi. Önceden gezeyim, tozayım yoktu. Annenin babanın razılığı oluyordu, veriyorlardı. İyi idi, bir kötülüğünü görmedim 46 senedir.
Ne dediler size, iyi bir çocuk mu?
N.U: “İyi” dediler, tanıyorum zaten, görmüştüm. Görüştük ama öyle konuşmamız olmadı, işte o oradan geçi-

yordu ben de ablamın evinde oturuyordum. Nişanlıyken
bile konuşmadık. Gelin geldim, duvağımı açtım, ben
onu gördüm.
Görücü usulüyle evlendiniz ama 46 yıl bir yastığa
baş koydunuz. Bunu nasıl başardınız?
N.U: Mutluyuz, huzurluyuz. Çok iyiyim, seviyorum.
C.U: Saygı olmayan bir yerde mutluluk olmaz. Biz de
birbirimizi sevip sayıyoruz. Saygı çok önemli. Sevginin
başı saygıdır.
Seviyorum hâlâ dediniz, sevgi hep kalıyor mu? Nasıl yaşatabiliyorsunuz?
N.U: Kalıyor. O bana karşı iyi davranıyor, ben de ona
karşı. Her şey olur ama her şeyi hoş göreceksin, işte o,
kötülüğü kapatıyor.
Önce istemedim, sonra kabul ettim dediniz. Ama
sonradan sevgi geliyor…
N.U: Sonunda gelin geliyorsun, görüyorsun. Ben resmi nikahsız geldim, 3 ay oturdum beyimle. Yaşımız tutmuyordu, hükümet nikahımız yoktu. Ağabeyim öğretmendi o bana kefil oldu. Nikâhımız olduktan sonra insanın birbirine kanı kaynıyor. Çocuklarım oldu. Dile kolay 46 sene. Dört tane çocuğum var Allah’a şükür. Mutluyum huzurluyum. Bazen bağırır çağırır ama onu ben
kapatır geçerim.
Sinirlidir dediniz, siz ne yaparsınız o zaman?
N.U: Hiçbir şey. Sonradan hacı neden bağırıyorsun, insanın kalbini kırıyorsun, ortada ne var derim? Her şeyi
hoş göreceksin.
Küs kalır mısınız peki?
C.U: Hayır, öyle bir huyumuz yok. Ufak tefek bir konuda
birbirimize kırıcı olmuyoruz. Demin dedik ya; saygı. Birimiz sinirliysek öbürümüz susar, canım şöyle oldu böyle

oldu deriz, ortam yumuşar. Bu kadar basit.
N.U: Ben iki sene asker yolu bekledim, iki yaşındaki çocuğumla. Allah’tan başka hiç kimsem yoktu.
Mektup var mıydı o dönem?
N.U: Vardı. Neler yazardı neler... (Gülüyor)
Romantik birisi midir? Özlemini nasıl dile getirirdi Cemalettin Bey?
N.U: Manilerle.

‘‘Annem, babam yoktu.
Bütün sevgimi
Nezihe’ye verdim’’
Var mı aklınızda bir tane?
N.U: Saklamadım mektuplarımı maalesef. Ben onu koynumda büyüttüm. Askere yolladım, askerden geldi. O
uykudan kalkardı, çocuk gibi ayakta durur ben onun üstünü başını giydiririm, çoraplarını giydiririm,
ayakkabılarını giydiririm. Haydi Allah işini
rastgetirsin derim gider.
Evlendiğiniz erkek biraz da çocuğunuz olmus…
N.U: Bizim o tarafta erkekler kadınlarına, kadınlar erkeklerine
çok düşkündür.
Hürmetlidir.
Mesela beyim
gelse kalkarım kapısını açarım,
o gelmeden

biz yemek yemeyiz.
Birlikte mi yemek yenilir?
N.U: Evet.
C.U: Ben iş dolayısıyla gece 1’de de gelsem, o yemeğini yemez, yatmaz uyumaz. Sabaha kadar çalışsam, sabah 6’da da gelsem, yatağa yatıp yattığını bilmem. Zile
bile basmam, perdeyi hafif oynatırdı, perdenin arkasında olduğunu anlardım. Ben hayatta gömleğimi giymedim, pantolonumu giymedim, çorabımı giymedim, ayakkabımı boyamadım, eğilip de ayakkabımın bağını bağlamadım. hep kendisi yaptı.
Bunu severek yapıyorsunuz, değil mi?
N.U: Evet, severek yapıyorum. Dediğim gibi,
önce istemedim, kabul etmedim, sevmem etmem diye,
ama sonra çok
sevdim.

Cemalettin Uçar
Nezihe Uçar

1949 Sivas
1946 Sivas

Çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz dediniz, kaç kişisiniz?
C.U: 2 oğlum, 2 gelinim. 3 çocuk birinde var, 3 çocuk diğerinde. Hep beraber oturuyoruz. Hiçbiri de gitmek istemiyor. Ağzımızın içinde kemiksiz bir et parçası var. O
var ya o, göklere de çıkartır, yerin dibine de sokar. Gelinlerim de canını verir bizlere. İki gelin şu evde oturuyor. İki oğlum burada oturuyor.

Ô Ô Mutluluktan hiçbir
zaman taviz vermedikÕ Õ
Nasıl yakaladınız bu huzuru?
C.U: Bazen her şeyi görmeyeceksin, her şeyi duymayacaksın, her şeyi konuşmayacaksın, bazen kulağın sağır
olacak, gözün kör olacak… İşte bundan kaynaklanıyor.
Her şeyi görmem ben, her şeyi duymam.
Hep beraber miydiniz, hesabınız da mı beraber?
N.U: Hesabımız da beraber, yatmamız da yememiz de
içmemiz de, her şeyimiz. Bu evi idare eden kimdir, büyüklerdir. Gelinim demem ben hiç, anam, canım, gözüm
derim.
Beyefendiye nasıl hitap edersiniz?
N.U: Ona da aynı. Şimdi Hacca gittik geldik, hacı diyorum. Daha evvel canımla, gözümle.
Siz eşinize nasıl hitap edersiniz?
C.U: İsmiyle. Canım, güzelim demek bize bu yaştan
sonra uygun olmuyor. Kaynata olduğun zaman bir kenara çekilip oturman gerekiyor, kaynana olduğun zaman bir kenarda oturman lazım.
N.U: Benim yerim orasıdır, orada otururum ben. Yeriz
içeriz, gelinlerim sofrayı toplarlar, yatağımı yaparlar. Her
zaman böyle. Saygı olmayan bir toplumda sevgi hiç olmaz, boşanmalar da ondan meydana geliyor. Bazı konularda insanın biraz susması lazım. Her şeyi, duymak,
görmek, söylemek iyi bir şey değil.
Şimdiki gençlerin evleri de var, arabaları da, eşyaları da ama pek huzur yok. Para saadet getirir mi siz-

ce?
C.U: Hayır, benim için para geçerli değil. Biz öyle haller
yaşadık ki ekmek bulamadığımız günler oldu. Memleketimizde iş sahasının yokluğundan dolayı, ekmeksiz günlerimiz oldu. İstanbul’a geldik. Yerine göre ağabey kardeş olduk, yerine göre ana baba olduk birbirimize. Her
şeyde beraberdik. Varlığı da gördüm, yokluğu da gördüm. İyi günümüzde de kötü günümüzde de devam etti.
Bir tabağın içinde kırmızı biber, tuz ve kuru soğanı günlerce yediğimiz günleri biliyorum.
Eşinize, parasız günlerinizde isyan ettiğiniz oldu
mu?
N.U: Hayır. Gittim çöpten ayakkabı topladım, Fatih’te
oturuyorduk o zaman. Beyimin gözleri hastalandı işe gidemedi 2-3 ay. Mecbur kaldım, dantel ördüm, işleme işledim parayla. Gittim topladım, o zaman 3 tane çocuğum
vardı.
Boşver Cemal’im, bu da geçer dedim. Yeter ki Allah
sağlık versin dedim. Annem babam hepsi vardı ama sahip çıkmadılar bize.
6-7 ay kira veremedik biz. Ev sahibim gelirdi, kocası
çok iyiyidi, kadın fenaydı. Gaz lambasıyla oturdum ben
Fatih’te. Bizim çektiğimizi hiç kimse çekmedi.
C.U: Ama mutluluktan hiçbir zaman taviz vermedik.
N.U: Ben onu idare ettim, o beni idare etti. Benim yerimde bir başkası olsa bırakıp giderdi. Allah onu benim
önümden eksik etmesin. Koca, evin altın direğidir. 10
tane çocuğun olsun, erkek olsun kız olsun, kocanın yerini hiç bir şey tutamaz. Ben onsuz yapamam, o da bensiz yapamaz.
Bir yere gider misiniz, bırakıp gidebilir misiniz?
N.U: Şimdi şimdi gidiyorum, bırakmazdı daha önce beni
hiçbir yere, pazara bile göndermezdi.
Kıskanır mıydı yoksa?
N.U: Tabii.
C.U: Pazara bile göndermezdim.
Çok güzel olduğu için mi?

CU: Evet.
N.U: Ablam gider alırdı benim pazar eksiğimi.
Karagümrük’teyken sen gitme derdi, ablam gelirdi, ona
parasını verirdi. Alıp getirirdi.
Hiç gideceğim demediniz mi?
N.U: Demezdim ki. Şimdi şimdi, Sivas’tan kızım geldi,
Beylikdüzü’ne taşındı da, gittim orada 15 gün kaldım.
15 gün gittim diye hemen kavga yaptı, sen beni bıraktın
gittin diye. Sevgimiz günden güne artmakta.
N.U: Ben onu sevmesem, onun kahrını çeker miydim?
Elinizden geldiği kadarıyla sevginizi nasıl ifade ettiniz? Ufak hediyeleriniz oldu mu mesela?
C.U: Yok, olmadı.
N.U: Doğum günümü bilmez, evlenme yıl dönümünü
bilmez. Bir emekli aylığı ile, 12 kişi yaşıyoruz, nasıl isterim ondan bana hediye almasını? Allah razı olsun ondan.
Peki gençlere tavsiyeleriniz neler? Mesela saygı çok
önemli dediniz.
C.U: Saygı olmadan mutluluk olmaz benim düşüncem
bu. Şimdi gençler paranın çokluğundan ayakkabıyı beğenmiyorlar, çorabı, elbiseyi beğenmiyorlar, o dönemi
yaşamadıkları için, yokluğu görmüş olsalardı. Biz aynı
pantolonu aylarca giyiyorduk. İki tane pantolonumuz
vardı. Biri yıkanıyordu temizleniyordu, bir tanesini giyiyorduk. Şimdi 3 yaşındaki çocuğa elbise beğendiremiyorsun.
46 yıl öncesine gitseniz, eşimi üzmemek için şunu
yapmazdım dediğiniz bir pişmanlığınız var mı?

C.U: Onu aşırı üzecek bir hareket yapmadım ki. Ufak
tefek sinirlilik her evde olan bir olaydır.
Ya sizin?
N.U: Ben onu hiçbir zaman için üzmedim, bir tek lafına
da karşılık vermedim. Her zaman için de severim, her
zaman başımın üstünde yeri var.
C.U: Benim için öl deseler ölürdü.
N.U: Ne yapayım, çok sevdim. Ama o beni o kadar sevmedi. Hadi bir kerecik de seviyorum de.
Seviyor musunuz?
C.U: Sevmez olur muyum. Benim annem babam yoktu,
öksüzdüm, yetimdim. Ne abim vardı ne kardeşim, hiçbir
şeyim yoktu. Tüm sevgimi ona verdim. Her şeyim oldu.
Yerine göre annem, yerine göre babam yerine göre ablam, yerine göre kardeşim. Ne kadar sevgi varsa ona
verdim.
Çocuklarınız nasıl evlendi? Onlar severek mi evlendi
yoksa görücü usulüyle mi?
C.U: Büyük oğlum görücü usulü evlendi, gelinimi ben
beğendim. Onlar da görüştüler, birbirlerini istediler, öyle
oldu. İkinci oğlumda ise kendileri tanışıp anlaşmışlardı,
bize de isteme düştü.
N.U: Bir gelinim kendi memleketlim, diğeri de Samsunlu. İkisinden de çok memnunum. Gençler büyüklerinin
sözlerini dinlesinler, saygılı olsunlar, yarın gittikleri zaman olur ekmek bulamazlar, her zaman için idareli olsunlar. Kocasına karşı saygılı, sevgili olsunlar. Maddi sıkıntı halinde hemen çekip gitmeyi düşünmesinler, biraz
sabredip dayansınlar.

Çocuk yaşlarında evlenmişler. Meryem Hanım 15, Ahmet Bey 17 yaşındaymış. Bir süre çocukları olmamış. 5
sene kadar acı çekmiş ikisi de. Meryem Hanım, bu süre
içinde kayınvalidesinin, eşini başka bir kadınla evlendirmek istediğini fark etmiş. Ahmet Bey ise ne olursa olsun
“Ben Meryem’imden vazgeçmem” demiş. Şimdi 5 çocukları var ve o günleri gülümseyerek anıyorlar…Ahmet
Acuner “Sevgi, çok acıkmış bir insanın yemek yemesi
gibidir. Karnı doydu mu, onun tadı da biter, zevki de biter. Ama bilinçli bir şekilde olursa, o zaman hep o damak tadını hatırlar, ona devamlı özlem duyar.” diyor…
Aynı köydenmişsiniz….
Ahmet Acuner: Matkap için taş almaya gittim, orada
gördüm. Televizyonda deniliyor ya, elektrik aldım falan,
biz o zaman elektriği bilmediğimiz için sadece Meryem
hoşuma gitmişti. Sonra istedim. Babamlar ne kadar direndiyse biz de o kadar direndik, işte Allah kısmet etmiş.
O elektrik aynı anda sizde de oldu mu?
Meryem Acuner: Bizim haberimiz yok öyle elektrikten, beyim daha önce sözlenmiş, 1,5 sene nişanlı kalmış. Sonra bizdeyken, ben bir odadan bir odaya geçerken görmüş beni. Ben de güzel bir hanımdım o zaman.
(gülüyor)
Kaç yaşındaydınız?
M.A: 13-14 yaşlarındaydım.
A.A: 15 yaşındayken düğün yaptık, ben 17-18 yaşındaydım o zaman.
Peki, “ailem istemedi” dediniz.
A.A: Ailem istemedi, direndi, pek istekli bakmadı. Çünkü onlar biraz daha öbür tarafa meyilliydiler, ben biriy-

le nişanlı kaldığım için. Öbür taraf toprak açısından biraz daha varlıklıydı, bu tarafta bir şey yok. Biz de kadere inanarak, mutluluk olursa her şey olur, dedik ve ona
dayanarak Allah’tan istedik.
Siz aşkı seçmişsiniz.
A.A: Evet, varlığı, malı değil de dediğiniz gibi aşkı seçtik.
Kaç yıl oldu evleneli?
A.A: Aşağı yukarı 48 yıl oldu. Evlendiğimiz günün saatini bile hatırlıyorum. 19:30’du.
Nasıl geçti 48 yıl?
A.A: 48 yıl biraz meşakkatli geçti, ama biz hanımımla
çok güzel anlaştık. 9 sene köyde kaldık.
M.A: Benim 3 sene çocuğum olmadı, kayınvalidem yeniden evlendirmek istedi eşimi.
Siz ne yaptınız peki, direndiniz mi?
A.A: Ben evlenmek istemiyorum dedim, verecek olan
Allah’tır. Allah istiyorsa verir, onun işine karışılmaz dedim. Allah da bir sene sonra verdi.
Siz de karınızdan vazgeçmediniz...
A.A: Evet, ben kadere inanan bir insanım, Cenâb-ı
Hakk da verdi, 5 tane çocuğumuz oldu, ikisi köydeyken
oldu.
M.A: İki sene de asker yolu bekledim. Zor oldu; eltim
vardı, onun 9 tane çocuğu vardı, kaynana, kaynata vardı. Bir evde 12 kişi kalıyorduk. Mektup gönderirdim ama
Ahmet’e veriliyor muydu, bilmiyorum.
A.A: O kadar senelik evliyiz, hiç kavga olmadı aramızda. Varlıkta, yoklukta hep birbirimize destek olduk.
İstanbul’a ilk geldiğinizde neyiniz vardı, neyiniz yoktu?
A.A: Bir kat yatakla geldik, başka hiçbir şeyimiz yoktu.

İki çocuğu aldık, geldik. Şirinevler’e geldik o zaman, su
motorları imal eden bir firmada çalıştım. 1 odada kaldık.
M.A: Bir başka aileyle kaldık.
A.A: 4 sene kirada kaldık. 5. yıl Kocasinan’da 4 bin liraya bir arsa aldım. Sonra ev yaptım işte.
M.A: Hamileyken, doğuracağım gün dağdan odun taşıdım.
A.A: 7 yıl özel sektörde çalıştım, 18-20 yıl devlet memurluğu yaptım. Bu zaman zarfında benim dışarıda yemek yediğim az görülmüştür, yani yemedim. Verilen yol
paralarını çocuklarıma getirir kıyma alarak paylaştırırdım. Ben bu şekilde buraları yapma imkânı buldum. Cumartesi, Pazar, bayram olmadı, hep çalıştım. Tatil yerlerine hiç gitmedim. Kötü alışkanlığım, içkim, sigaram
yok. Kahvede 1 saat oturmuşumdur en fazla, zaman
bulamadım çünkü.

‘‘Varlığı, malı değil,
aşkı seçtik!’’

koyardım, ısınırdı, onunla yıkardım çamaşırı.
Zor günler geçirmişsiniz.
M.A: Çok zor günler geçirdim.
Şimdiki gençlikte her şey var, her türlü teknolojik,
maddi imkan varken 3 ayda, 1 senede boşanabiliyorlar. Niçin sizce?
A.A: Bir atasözü vardır, sokakta bulunan sokakta kaybedilir, bu hızlı bir aşk, gördüm âşık oldum. Bir insan,
hanım olsun erkek olsun, bir kere kadere inanacak. Evlilik böyle ısmarlama bir şey değil, bakkaldan peynir almıyorsunuz. Evlilikte büyük bir vebal vardır, eğer boşanmak gerekiyorsa, bazı vasıfların olması gerekir.
Bu vasıfların dışında İslam
dini boşanmayı ha
ram etmiş-

Evde hanımefendi, dışarıda siz.
A.A: Tabii, tabii. Emlakçılık yaptım, boyacılık yaptım, devlet memurluğu yaptım, inşaatçılık yaptım.
M.A: Ben de bir yere girip de bir meyve suyu
alıp içmemişimdir. Kocamdan izinsiz bir çeyrek alamam. Gitsem alsam, alırım da, cesaretim yok.
A.A: Ben emekli olana kadar eşimi hiç çarşıya çıkarmadım, meyveyi, sebzeyi ben temin ederdim.
Kıskançlıktan mı?
A.A: Hayır, hayır, çocuklara bakıyor, zamanı yok, çamaşır makinesi yok, bulaşık
makinesi yok, onun için. Haftalık veya aylık alışverişi alır gelirim. Giyeceği elbiseye kadar ben gider çarşıdan alır getiririm.
M.A: Merdaneli makine aldık, o zaman
da yine elde yıkadım. Güneşe su bidonu
Ahmet Acuner
Meryem Acuner

1946 Yozgat
1944 Yozgat

tir. Durup dururken bir ailenin yuvasını bozmak arş-ı
alayı yıkmış gibidir, deniliyor. E, ben sevdim ama şu an
bu hoşuma gitmiyor, işte bu olmaz.
Siz çocuk olmadığı halde bırakmamışsınız.
A.A: Tabii, bırakmadım. 5 sene çocuk olmadı. “Allah isterse verir, onun işine karışılmaz,” dedim.
Daha fazla sürseydi, yine sabreder miydiniz?
A.A: Vallahi ben hiç ayrılmayı düşünmüyordum. Hep
karımı düşündüm. “Demek ki böyle hayırlıdır” dedim
kendi kendime. “İnşallah olur” dedim, olmazsa da Allah
böyle takdir etmiştir dedim. Yani kadere boyun eğmek
zorunda kaldım.
M.A: Nasıl aldıysa beni, sevgisi üzerinde hâlâ. Aynı duruyor sevgi.

Ô Ô 3 Sene Çocuğum Olmadı,
Kayınvalidem Eşimi
Yeniden Evlendirmek
İstediÕ Õ
Sevgi aynı şekilde yaşatılabiliyor mu?
A.A: Şimdi yaşatılabiliyor. Bu karşılıklı saygı ve sevgiye
bağlıdır. Hanım aslında bir erkeğe emanettir. Eğer o erkek kendi kimliğini, kişiliğini biliyorsa hanımına gözü gibi
bakması lazım. Yemesiyle, içmesiyle, gezmesiyle, her
şeyiyle… Onu mağdur etmemesi lazım. Biz bunlara imkanlar dahilinde özen gösterdik. Hanım benden, olmayan bir şeyi istemedi. İsteseydi de olmazdı zaten. O benim getirdiğime razı oldu. Biz de ona gereken ihtimamı
gösterdik.
Bu noktada siz toprak sahibi olan kızı da tercih etmemişsiniz, şimdiki gençler mala, mülke daha çok
bakıyor, para saadet getirir mi?
A.A: Huzurun olmadığı yerde para hiç saadet getirmez,
mutluluk olmaz. Hani diyor ya, “mutlu olursan soğan ek-

mek yeter”, gerçekten de doğrudur. Ben öyle aile gördüm ki suyun içine biraz şeker koymuş, ekmeğini ona
bandırıp yiyor. Onunla mutlu oluyor. Ama karşılıklı saygı, sevgi çok önemli.
M.A: Şimdi “11 senelik evliyim sevmiyorum” diyor.
11 senede mi anlamışlar sevemediklerini?
M.A: Biri telefon etti bana anlatıyor, “evde yok denilebilecek bir şey yok, ama bir senedir başkasını sevdim” diyor. Böyle şey olur mu?
A.A: Burada, kimliğini bilmek çok önemli. Eğer bir insan
kimliğini kişiliğini bilmiyorsa, dinini diyanetini bilmiyorsa
o adamdan hiçbir şey olmaz. Çünkü bir celsede bitirir
o. Sevgi, saygı bir anda biter çünkü emaneti bilmiyor o.
Kendine emanet edileni bilmiyor, hanımın ne olduğunu
bilmiyor, bir anne olduğunu o çocukların annesi olduğunu, o evin direği olduğunu bilmiyor. Biz bunların bilincindeyiz elhamdülillah, yani temelden yetiştik.
Ama sizin yaptığınızı her erkek yapmıyor.
A.A: Bu bilinç meselesi, yapı meselesi.
Nasıl hitap edersiniz eşinize?
A.A: Hanım diye hitap ederim, Meryem diye hitap ederim.
Ya siz?
M.A: Ahmet diye.
A.A: Benim 16 yaşımdan beri şehir hayatım var. Buraya
gelmeden önce 16 yıl Ankara’da kaldım. Askerliğimi de
orada yaptım. Buraya gelince de hep kendimden yaşlılarla oturdum kalktım. O bana bağırır küser, ben gülerim. Evlilikte kültür çok önemli, Efendimiz’in hadisleri
var, evlenirken kültürünüz, mal varlığı, soy sop meselesi birbirinize uyacak diye. Ama bunun yanında karşılıklı saygı, sevgi şart. Ben bugün üniversite mezunu bir kız
ile ortaokul bitiren bir gencin evlenmesine karşıyım, bir
kompleks, bir üstünlük oluşur orada. Veya Anadolu’dan
bir kız gelse burada biriyle evlense, o zaman da o kız
rencide olacak, bunlar evliliği bitirir. Bunların olmaması
için baştan bunlara dikkat edilmesi lazım.
Çocuklarınız nasıl evlendi? Görücü usulüyle mi?
Kendi istekleriyle mi?

A.A: Çocuklarımın ikisini ben kendi isteğimle, görücü
usulüyle evlendirdim. Fakat kendileri gördüler, vasıta oldum, onlar sadece gitti baktı. İkisi de kendileri isteyip
evlendiler. Ama benim baktıklarımla onların evlendikleri arasında fark var.
Ne aradınız gelinlerinizde denklik olarak?
A.A: Gelinlerimde, önce aileye, yaşantısına, haline hareketine baktım, Yaradan’a sığınarak gittim istedim.
Başka bir şey istemedim yani, zenginlik hiç istemedim.
Benim gelinlerimin hepsi de gariban çocuğu, hali vakti kendine yetecek derecede yani. Şimdi rahatlar, mutlulukları yerinde.
Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
A.A: “Sokakta gördüm âşık oldum, evlenmek istiyorum,”
demesinler. İyice araştırsınlar, genç kızlara tavsiyem,
“bir anda kendilerini başkalarının kucağına atmasınlar.
Araştırdıktan sonra, eğer iyi ise, hayat boyu kendilerine
arkadaşlık yapabilecek biri ise evlensinler.”
M.A: Beni çağırtmıştı, kuzenimle konuşmak istemişti
daha tanışmadan önce, ama gitmedim.
A.A: Çok hoşuma gitmişti gelmemesi.
Burada aile terbiyesi çok önemli, değil mi?
A.A: Aile terbiyesi başta gelir. Şimdi benim gördüğüm
kadarıyla, teknoloji çıktı, televizyonlar, telefonlar, bil-

gisayarlar, bunlar güzel şeyler gerçekten, teknoloji bizim için olmazsa olmazlardan biri, ama güzel kullanırsan güzeldir.
İlişkileri bitirdi mi sizce teknoloji?
A.A: Bitirdi. Eskiden 3-4 kez gidilirdi kız istemeye. Şimdi kız ve oğlan anneyi babayı, aileyi ortadan çıkarıyor.
Kendileri karar veriyor ama 1 ay, 1 sene geçmeden annelerinin kapısına gidiyorlar. Ben üzülüyorum. Yine kendileri karar versin ama aileler birinci planda tutulsun. Ailelerin görüşü alınsın, oluru alınsın sonra kendileri karar
versinler. Ama aile onaylamazsa, bunun vebali büyük,
altından kalkamazlar.
Sevgi, çok acıkmış bir insanın yemek yemesi gibidir.
Karnı doydu mu, onun tadı da biter, zevki de biter. Ama
bilinçli bir şekilde olursa, o zaman hep o damak tadını
hatırlar, ona devamlı özlem duyar.

Prenses gibi baktım ben eşime. Terliklerini, çorabını
giydiririm. O mutfakta hazırlar, ben sofrayı kurarım,
çayını doldururum. Eşimi sofraya çayını doldurunca
davet ederim. Bize gıbtayla bakarlar, köyde gençlere örnek olurum davranışlarımla.

Ayşe Gedik, tanıştıklarından bugüne eşine “Rambocum” diye hitap etmekte. 1977 yılında tanışmışlar. Onları bir araya getiren şey, önce “bal” sonra “çikolata” olmuş. Ramazan Gedik, tatlıya düşkün olan Ayşe Hanım’ı
bir çikolatayla kandırmış. O günden bu yana sevgileri
çikolata tadında devam etmekte. Bazen acı, bazen tatlı kıvamında. Ve dönüp baktıklarında şöyle yad etmekteler geçmişi; “O zaman daha güzeldi her şey sanki. Tamam, yoksulluk vardı, imkansızlıklar vardı ama sevgi
muhabbet de vardı”
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ramazan Gedik: Aslen Sivas Koyulhisarlı’yım. Nüfus
kâğıdına göre 1960 doğumluyum ama biraz küçük yazdırmışlar. 2 yaş falan daha büyüktür yaşım. Çok ufak
yaştan beri İstanbul’da yaşamaktayım.
Ayşe Gedik: Aslen Kastamonuluyum. 1961 doğumluyum.
Nasıl tanıştınız?
A.G: Her şeyi bugünkü gibi hatırlıyorum. 1977 senesinde iş yerinde gördüm Ramazan Bey’i. İkimiz de bal firmasında çalışıyorduk. Orada başladı bizim ilişkimiz.
Peki, ilk önce kim açıldı?
A.G: Eşim beni önce çikolatalarla kandırdı. Çok severim çikolatayı. Yemek saatlerinde bir arada olmaya çalışıyorduk. Önce eşim bana açıldı. Sonra hemen el ele tutuşup, gezmeye başladık. Küçüktüm o zaman, 16 yaşında. Ramazan Bey’in ikramlarından etkilendim. Bir şekilde bu 8 ay devam etti. Annem öğrendi ve babamdan bayağı bir süre gizledik. O dönemde eşim Çeliktepe’de, ben Mecidiyeköy’de oturuyorum.
Çeliktepe’den Mecidiyeköy’e geliyor, beni alıyor, bera-

ber işe gidiyoruz. Annem de yanımızda. O da aynı şirkette çalışıyordu. Eşimle çok güzel bir flört dönemi yaşadık. Nişanlandıktan sonra babam beni işten aldı. Görüşmemize izin vermedi. Kayınvalidem izin istiyordu babamdan misafirlerine göstermek için, babam “hayır” diyordu. “Evlendiğin zaman istediğini yaptırırsın” diyordu.
Biz 3 ay nişanlı kaldık.
Nasıl geçti bu nişanlılık dönemi?
R.G: Ben yine de görmeye çalışıyordum Ayşe Hanım’ı.
Uzaktan da olsa. Oturduğu eve yakın yerlerden geçmeye çalışıyordum.
Eşinizi anlatsanız nasıl anlatırsınız? Öfkeli, sinirli,
neşeli?...
A.G: Ben onu kanatsız melek olarak tanımlıyorum. Yani
çok mükemmel, dört dörtlük bir insan.
Siz Ayşe Hanım’ı siz nasıl anlatırsınız?
R.G: Ben şimdi sırf eşimle ilgili değil, kimsenin kalbini
kırmak aklımdan geçmez. Hiç kimsenin hakkında kötü
düşünmem, kötülüğünü istemem. Herkesin çok iyi olmasını isterim.
A.G: Çocuklarına ve torunlarına çok iyi bir baba ve
dede. Çok mükemmel bir insan.
R.G: İkimiz de çok şanslıyız birbirimizi bulduğumuz için.
35 yılı devirmişsiniz? Bu işin formülü ne?
A.G: İlk başta sevgi, belli bir dönem sonra saygıya bırakıyor yerini. O saygıyı kurduktan sonra zaten uzun yıllar
devam edebiliyor.
Hiç kavga ettiniz mi? Neyden çıkar sizin kavgalarınız?
A.G: Sadece çocuklar yüzünden.
Peki, ne yaparsınız o zaman? Ramazan Bey mi susar, o müdahale ederse siz mi susarsınız?

A.G: Genellikle eşim. Hatta beni de yatıştırır, çok mantıklı bir şekilde müdahale eder ortama. En kızgın olduğumuz zaman bile ya o evden çıkar ya ben susarım.
Çok kavga etmeyiz ama.

‘‘Eşimi kanatsız bir melek
olarak tanımlıyorum’’
Nasıl hitap edersiniz Ramazan Bey’e?
A.G: Rambocum derim ben.
Siz nasıl hitap edersiniz hanımefendiye?
R.G: İsmiyle hitap ederim. Özellikle aile büyüklerimizin
yanında daha çok ismiyle hitap ederim. Diğer zamanlarda da güzel sözlerle hitap ederim tabii ki.
Peki, en iyi anlaştığınız nokta nedir?
R.G: Ben evcimenim, Cumartesi işten gelirim, Pazartesi
işe giderim. Dışarıda pek dolaşmam.
Yardım eder misiniz Ayşe Hanıma?
A.G: Sadece çocuklarımızı büyütürken. Onun dışında
ev işlerinden pek anlamıyor. Mesela ben kız kardeşime
gideceğim diyorum, çocuklarıma gidip bir gece kalayım,
dolapta yemek var diyorum fakat dolaptaki hazır yemeği
ısıtıp yemiyor. Ben hiçbir yerde kalamıyorum o yüzden.
Şimdiki evlilikler kısa sürüyor. Bir problem yaşadığımızda hemen kapıyı çekip gidiyoruz, siz nasıl
bu kadar uzun bir süre birlikte kalabildiniz?
R.G: Tabii ki sevgi de olacak saygı da. Yerine
göre fedakârlık yapacaksınız. Ben o konuda çok
fedakârlık yaptığımızı düşünüyorum. Mesela kendi sosyal hayatım yoktur. Sırf çocuklarıma, torunlarıma bir şey verebilmek için.
A.G: Gençlere sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum ama şimdiki gençlerde bunu pek göremiyorum. Hemen kapıyı çekip gitmeye kalkışıyorlar.
Özgüven ve sabır çok önemli. Evliliği bir oyun
gibi görüyor gençler, ayrılanlar çok. Allah onlara sabır, hoşgörü versin.

R.G: Birbirlerine karşı saygıyı kaybetmedikleri takdirde
sabır da gelir zaten arkadan.
Daha zor şartlarda yaşadınız, öyle değil mi?
A.G: Tabii şimdi bolluk zamanı, her şey var. Elini uzatsalar her şeye ulaşıyorlar. Ama 34 sene önceki hayat
çok farklıydı. Su bile yoktu. Sular taşıdık biz. O kadar
imkânsızlıklar vardı. Her şeye fedakârlık göstermek lazım. Ama şimdi çok şükür her şey çok güzel.
R.G: O zamanlar burası İstanbul’un dış noktasıydı. Şimdi şehrin içindeyiz, el arabalarıyla su taşıyorduk.
Peki şimdiki gençlerin en çok tartıştığı konuya gelirsek; aşk mı para mı? Para saadet getirir mi?
A.G: Bence getirir. Gençler paraya çok önem veriyor,
aşk onların gözünde hemen bitiyor. Maddiyata
çok önem veriyorlar. “Para var, aşk var” diyorlar. Bense “aşk”
diyorum.
R.G: O kadar
kişi var milli piyangodan büyük
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paralar kazanmış, o zaman onların çok mutlu olması
gerekiyordu. Rahmetli Sabancı maddiyatının miktarını
kendisi bile bilmiyordu. Ama çocuğunun sağlığı iyi değildi. “Keşke paralarım yerine çocuğumun sağlığı olsa” diyordu. Asıl saadet ailenizin, çocuklarınızın sağlığı.
Tekrar ilk evlendiğiniz zamana dönersek, şunu yapmazdık evliliğimizde, pişmanım, dediğiniz bir şey
var mı? Daha dikkatli olurdum dediğiniz bir şey?
R.G: Benim açımdan yok. Şunu yapmasaydım dediğim
bir şey yok.
A.G: Bende de yok. O zaman daha güzeldi her şey sanki. Tamam, yoksulluk vardı, imkansızlıklar vardı ama
sevgi muhabbet vardı.
R.G: Şimdiki nesil bazı değerlerin kıymeti bilemiyor. Biz
o sıkıntıları çektiğimiz için bazı değerleri, daha iyi anlayabiliyoruz. Belli dönemlerde sıkıntılar çektik. Zamanla
durumumuz düzelince bazı değerler yükseldi. Kardeşlerim bu düzelmiş zamana geldikleri için bazı şeyleri daha
kolay harcadılar. Ben kazandığım değerleri olmayacak

şeylere harcamamaya çalışırım.
Peki, maaşı alıp hanıma mı verirsiniz kim yönetir hesabı?
R.G: Genelde bende olur ama eşimden de hiç eksik olmaz. Eşim de nereye ne harcayacağını çok iyi bilir.
Yeni evleneceklere tavsiyeleriniz nelerdir?
R.G: Evli olan çiftler ilk olarak birbirlerine saygıyı ve
sevgiyi eksik etmesinler. Saygıyı kaybetmedikleri sürece hayat onları mutluluğa götürecektir. Kalp kırmamaya çalışsınlar.
A.G: Eşime katılıyorum. Ayrıca gençler birbirine az karşı gelse, evlilikler daha uzun sürebilir. Biri bağırdığı zaman biri hemen sussa tartışmaları uzamayabilir. Birbirlerine güvenseler sorunlar azalır. Severek de evlenilse,
çoluk çocuğa karştıktan sonra sevgi daha çok çocuklara
veriliyor. Saygı da çok önemli. Gençler argo konuşmalar yaptığı zaman çok üzülüyorum. Birbirlerini dinleseler
her şey yoluna girer.

Abdullah Çil, ilkokul’da sınıf arkadaşı Nurten’e tutulmuş.
Bunu ancak ortaokula geldiklerinde itiraf edebilmiş.
“Mezara kadar var mısın benimle olmaya” diye sormuş.
Ancak Nurten’den gelen “evet” cevabı evliliğe yeterli olmamış. İkisinin de ailesi bu evliliğe razı gelmemiş. Ancak ne aileler, ne de 60 darbesi engel olabilmiş evlenmelerine… Bugün 52. evlilik yıl dönümlerini kutlarken
“dört dörtlük evlilik vardır, o da bizimki” diyorlar.
Nasıl tanıştınız?
Abdullah Çil: 1950 senesinde, ağabeyim İstanbul’da
görevliydi. Okumak için Sinop’tan buraya geldim. İyi de
bir talebeydim. Maçka İlkokulu’nu iftiharla bitirdim. O zaman Tophane Sanat Okulu’na başarımdan dolayı imtihansız alındım. İlkokulda başarılıydım fakat oraya gidince, kimsesiz kalınca insan birisinin yardımına ihtiyaç
duyuyor. 3 sene sonra ayrılmak zorunda kaldım. Sonra da iş hayatına atıldım. İlkokulu beraber okumuştuk.
Nurten Nişantaşı Kız Lisesi’ne gitmişti. O da okuyamadı.
İlkokul arkadaşısınız yani?
A.Ç: Evet, dördüncü ve beşinci sınıfı birlikte okuduk.
Aynı mahallede mi oturuyordunuz?
A.Ç: Aynı mahallede, aynı binada oturuyorduk. Birkaç
yıl nişanlı kaldık, 1960’ta artık bunu birleştirelim dedik
ve nikâh kıydık.
İlk kim açıldı? Kim daha çok istedi bu evliliği?
A.Ç: Aslında ben açıldım. Zaten ilkokuldayken ben ona
aşıktım (Gülüyor). Ama ilkokul deyince şimdiki çocuklar gibi ufak tefek çocuklar değil, o zaman bayağı iri insanlardık biz. O yüzden erken yaşta evlenirlerdi. Böyle
olunca, “mezara kadar var mısın” dedim, “o zaman va-

rım” dedi.
Nasıl söyledi size, hatırlıyor musunuz o günü?
Nurten Çil: Aynı anlattığı gibi. İlkokulda başladı, ortaokulda devam etti. Ondan sonra ben daha fazla okuyamadım. O da yalnız olduğu için çok fazla okuyamadı.
Bir de âşıklık vardı, ikisi beraber gitmedi. Ondan sonra beş altı sene daha devam etti arkadaşlığımız. Zaten
yan yanaydık o okulda yatıyor kalkıyor, biz de karşıda
gecekonduda yaşıyorduk. Beraber her gün buluşup konuşurduk. Abdullah Bey çok kıskançtı. Hâlâ da kıskançtır. Bir yere göndermez beni. Arkadaşlarla biraz samimi
olsam, kızıyordu.
Kafaya koymuştu yani sizinle evlenmeyi?
A.Ç: İlkokuldayken de iş ciddiydi! Ortaokulda da ciddileşince evlenmeye karar verdik. Ve hâlâ da aşk devam
ediyor.
N.Ç: Ama ikimizin de ailesi evlenmemize razı değildi.
Niçin?
N.Ç: Okuyalım diye. Ama biz kendi kararımızı verdik.
Her şeyimizi ikimiz birleşip kendimiz yaptık.
Kaç yıl oldu evliliğiniz?
N.Ç: 52 yıl oldu. 1960’ta evlendik.
A.Ç: 18.06.1960. 1960’ın en kötü günleriydi memleketimiz için. Allah bir daha da göstermesin öyle günleri.
Ne gibi sıkıntılar yaşadınız?
N.Ç: Yağ sıkıntısı çektik. Ocak sıkıntısı.
A.Ç: O zaman bir Sana yağı vardı. Bir paket almak için
bir hafta sonrayı bekliyordun. Bir tüp almak için bir hafta
sıra bekliyordun. Hiç bir şey yoktu.
O yoklukla nasıl yeni bir hayat kurdunuz? Zor olmadı
mı?
A.Ç: Hem öyle hem de oturduğumuz yer o zaman jan-

darma kışlasından üniversiteye döndürüldü. Her gün
olaylar oluyor ve o olayların içindesiniz. Her an silahlar
patlıyordu, çünkü evimiz orayla bitişikti. Allah o günleri göstermesin.

‘‘Çocukluğumuzdan beri
birbirimizi seviyoruz’’
Bu kadar zor günlere rağmen 52 yıldır berabersiniz.
Nasıl başardınız, bunun formülü ne?
A.Ç: Hanımlara çok iş düşüyor. Sadık olacak, kanaatkâr
olacak, sevgiyi saygıyı unutmayacak. Eğer bunlar olursa devam ediyor, yoksa etmiyor. 50 sene öncesiyle
şimdiki İstanbul bir değil. O zaman Şişli’den ötede yer yoktu. Kimseye de fazla muhtaç olmadık. 1980’e kadar buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, elektrik görmedik. Her şey
elle yapılıyor. Bunlara katlandığı için bu
iş yürüdü. Biz de aç açık bırakmadık,
çalıştık.
N.Ç: Anne babanın yetiştirme şekli çok önemli. Benim annem Çanakkale Harbi’nde kaybolmuş da gelmiş. 30 sene sonra babasını buluyor. Onun korkusundan, eve geç geldiğimizde bizi merak ederdi. Eşim de
o zamanlar korur kollar, götürür getirirdi. Kıskanırdı.
Sizin gibi güzel hanımefendiyi kıskanır
tabii!
N.Ç: O da çok güzeldi. Benim bütün arkadaşlarım onun peşinde koşardı.
Nasıl korudunuz, elinizde tuttunuz?
N.Ç: Onun sevgisi ve Allah’ın böyle yazması
Siz nasıl hitap edersiniz Abdullah
Beye?

N.Ç: Çocukluğundan kalma olarak Apo derim. O da
bana “hanım” der. Birbirimize çocukluğumuzdan beri
aşığız. Belki de o yüzden zaman zaman o çocuksu hareketlerimiz hâlâ da devam eder.
N.Ç: Sevgi de hâlâ devam ediyor.
Nasıl korunuyor sevgi yıllarca, o
formül nedir?
A.Ç: Birbirine karşı
olan saygıyı kaybetmezsen sevgiyi de bitirmiyorsun. İkimizde de kin
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yok. Kin olursa evlilik uzun sürmez.
Peki siz anlatsanız Abdullah Beyi, sinirli midir, neşeli midir?
N.Ç: Hem neşeli hem sinirli, ikisi de var. Benim kalbimi
kırarsa, eve gelirken bir şeyler alırdı. Çikolatayı çok severim. Çikolata, tatlı, çiçek alırdı.
Siz Nurten Hanım’ı anlatsanız birkaç cümleyle, o nasıldır?
A.Ç: İlkokuldan beri kandırılması çok kolay. Bir şey yapsam hemen gönlünü alırdım. Hâlâ da öyledir, gene de
kanar. Bu da birazcık iyi niyetli oluşundan kaynaklanıyor.
Çocuğunuz yok mu?
N.Ç: Hiç olmadı.
A.Ç: Belki tıp o zaman şimdiki gibi ilerlemiş olsaydı olabilirdi, ama o zaman çok iyi işlerde çalıştım. Çok iyi doktorlara götürdüler. Ama olmadı. Ama bu hiçbir zaman
aramızda problem olmadı. Benim aile tarafımdan çocuğun olmadan olur mu, diye söyleyenler vardı.
Baskı oldu mu?
A.Ç: Baskı değil de. Öyle daha ağzından çıkarken hiçbirini konuşturmadım.
Düşündünüz mü peki tekrardan evlenmeyi?
N.Ç: Yok yok, öyle bir şey olmadı.
A.Ç: Kesinlikle. Asla onsuz kalmayı veya başka bir evliliği hayal bile etmedim. Allah bize çocuk vermedi. Tedavi ettirme görevi benimdi, ben tedavisini yaptırdım. Ama
olmadı. Allah vermeyince hiçbir şey yapamazsın.
Kadın mı daha çok fedakârlık yapıyor?
N.Ç: En çok kadın yapıyor bence.
A.Ç: Hanımların yapması lazım ama erkeğe de düşen
bazı şeyler var.
Para mutluluk getirir mi peki?
A.Ç: Para kesinlikle mutluluk getirmez. Biz parasızız
mesela, ama mutluyuz. Villalarda, saraylarda yaşayanlar var. Bakıyorsunuz mutlu değiller. Fakat gençken birikim yapmalı gençler. Biz hep güne baktık. Bir evimiz
yok. Onun dışında pek muhtaç değiliz.
N.Ç: Yok yok… Evde huzur olmayınca bana bal yedir-

seler ne olacak ki? Biz varlıkta da yoklukta da birlikteydik. Şimdikiler mesela evlenirken onu istiyor, bunu istiyor. Biz evlendiğimiz zaman bir karyolamız bir dolabımız vardı, bir odada yiyorduk, içiyorduk o kadar.
Bir misafir de gelse aynı odada yatıyorduk.
Peki sizce mutluluk ne?
A.Ç: Eğer ki azla kanaat edersen, gününü kimseye
muhtaç olmadan bitirebiliyorsan, kapına kimse gelip şu
borcunu ver demiyorsa, Allah ne verdiyse güle oynaya
yiyorsan… Bundan büyük mutluluk yok.

Ô Ô Varlıkta da yoklukta da
birlikteydikÕ Õ
Dört dörtlük evlilik var mıdır?
A.Ç: Dört dörtlük evlilik var. Biz mesela dört dörtlük bir evlilik yaşadık. Ben ortaokula gittiğim zamanlar
İstanbul’un hanımefendileri, beyefendileri vardı. Onlar o
zaman belli oluyorlardı, kesinlikle hanımefendisiz, beyefendisiz konuşmuyorlardı. Onların içlerinde çok yaşadık,
onların dört dörtlük evlilikleri vardı.
Neye bağlıydı bu?
A.Ç: Saygı konusunu ben onlardan örnek aldım. Beyefendi kızdığı zaman hanımefendi “tamam” derse veya
tam tersi, hanımefendi kızdığı zaman beyefendi tamam
derse o iş orada bitiyor. Onların o saygıyla birlikte sevgisi de tükenmez. Sonra aileler arasında sevgi-saygı
vardı. Düşünebiliyor musunuz, bir Pazar günü mahalle toplanır, Eminönü’den bir vapur kalkardı. Fındıklı, Salıpazarı, Kabataş, Üsküdar, Kadıköy iskelelerine uğrardı. Kumbaba’ya giderdi. Ama geminin üstünde herkes
neler getirmişse sererlerdi yere, yenirdi. Biz o zaman kimin hangi ırktan hangi milletten olduğunu bilmezdik.
Herkesin birbirine saygısı vardı.
Gençlere tavsiyeleriniz? Genç kızlar eşlerine nasıl
davranmalılar?
N.Ç: Sinirli olmasınlar, biraz da karşılık vermesinler. Biri

laf söyleyince öbürü sussun. Kin gütmesinler bence.
Birbirlerine bağlı olsunlar.
A.Ç: Eşime katılıyorum. Ayrıca genç kızlarımızın kendi
ailesinden olan kişilere saygıları varsa zaten başkalarına da saygılı davranırlar. Saygılı davranmayı öğrensinler. Sevgi kendiliğinden gelir o zaman. Bilhassa evlenecekleri zaman kendileri mutlaka bir iş yapsınlar, kendilerini sigorta güvencesine alsınlar. Sonradan pişman olurlar. Çünkü ben bunları yaşadım gördüm. O zaman halleri vakitleri yerinde olanlar şimdi zor durumdalar. En
önemlisi okumaları. Okusunlar, bileziklerini taksınlar.
Sonradan işlerini ister yapsın ister yapmasınlar. Şimdi imkanları var gençlerin. 50 yaşında, 60 yaşında okula gidenler bile var.

52 yıl önceki zamana dönsek, yaşadığınız deneyimlerle “şunu yapmazdım, Nurten Hanıma da şunu
yaptım, pişmanım” dediğiniz bir şey var mı?
A.Ç: Var tabii. Gençliğin verdiği havayla o zaman anlayamadım. Hiç olmazsa başımızı sokacak bir evimin olması için uğraşırdım. Para buluyorduk ama yiyorduk.
Gençler gayrimeşru yollara sapmasınlar. Şimdi bilgisayar çağına girdik. Gençler derslerinden başka şeylerle
uğraşmasınlar internette. Okuyanlar öğretmenlerine çok
saygılı olsunlar. Biz öğretmenlerimizden çok güzel şeyler öğrendik. Onların söylediklerinden sapmadık. Saygısızlığı gözlerinin önüne getirmesinler.
N.Ç: Paramız olsaydı emekli yaptırırdı beni de. Düzgün
bir evde otururduk. Ben sevmiyordum çalışmayı. Çocukluğumdan beri alışık değildim.

Seher ve Nizamettin Çelik, yaşıtları pek çok Ümraniyeli gibi, görücü usuluyle evlenmiş. Nizemettin Bey Seher
Hanım’ı ne söz takılırken ne de nişanda görmüş. Evlenir evlenmez de askere gitmiş. İki yıl asker yolu gözleyen Seher Çelik tanımadığı bir aileye gelin gitmenin
zorluğunu yaşamış önceleri. Ancak yıllar geçtikçe kocasına gönülden bağlanmış.
Nasıl tanıştınız?
N.Ç: Ben daha önceleri futbol oynuyordum. Eniştemlerle Karadeniz’e gitmem gerekiyordu. Karadeniz’e gittim,
hanımın dayısının oğlu da benim kız kardeşimle evlidir.
“Ben Ünye’ye geliyorum beni orada karşılayın”, dedim.
Sonra “hocam maçlar iptal oldu, gitmiyoruz” dedi. Eniştem “biz seni köye götürelim, sen bizle gel dedi. İşte gidiş o gidiş. Kardeşim darıldı. Yüzünü dahi görmedim.
Nasıl yani? Sizin kendi kardeşiniz mi?
N.Ç: Tabii, kız kardeşim.
Seher Hanım, siz tanıyor muydunuz kız kardeşini?
S.Ç: Tabii, tanıyorum. Zaten köye gelir gelmez “seni
ağabeyime alacağım” demişti. Ben de “kısmet” dedim.
Öyle oldu.
Sonra siz evlenene kadar hiç mi görmediniz kendisini?
N.Ç: Hiç görmedim. Hatta “tanıştırın, bakalım nasıl biri
dedim. Ama gelmedi. Sonra yolda karşılaştık. Elinde de
küfe vardı. Beni görünce saklandı. Küfeyi bıraktı kaçtı.
İnanın evlenene kadar hiç görmedim. Ama kardeşime
güvendiğim için tabii…
Peki, kaç yaşındaydınız bu evliliği kabul ettiğinizde?
S.Ç: 17 bitmiş 18’den gün almıştım. Kısmet yani. Evlendik işte.
N.Ç: 1976’ydı. Tam 37 yıl oldu. Nişanımda da sözümde
de yoktum.

S.Ç: Köylerde eskiden öyleydi.
Yani gıyaben söz, nişan takıldı. Fotoğrafını görmüşsünüzdür herhalde.
N.Ç: Ben görmedim ama o beni gördü. Yakın arkadaşları var, amcasının kızları, ben devamlı tarlaya gittiğim
için sık sık onu soruşturuyordum orada. “Nasıl birisi, fiziğini, görünüşünü anlatın” dedim. Bir teyzesinin kızı
vardı, o da bana bak onu gör diyordu. O benden biraz
daha zayıf diyordu. Zaten kardeşime güvencem sonsuzdu. Kardeşim devamlı söylüyordu, ağabeyim tam
sana göre, tam sana layık bir kız.
Peki siz hiç merak etmediniz mi?
S.Ç: Etmedim demek ki. Merak etsem araştırırdım.
Aile uygun görünce daha fazla araştırılmaz mıydı?
S.Ç: Babamdan çok çekindiğimiz için, hatta babam
bana sormadı bile, amcamın kızına sordu. İstiyorsa vereyim demiş. Ben de tamam dedim. Başka köylerden isteyenler de vardı. İstanbul deyince işler değişti. Ancak
geldiğim zaman çok pişman oldum. Burası böyle değildi, bildiğin dağdı. Amcamın kızı ile geldik. O, burası hiç
güzel değil, istersen geri gidelim dedi. Buralar hep gecekonduydu, ormandı hep.
Tabii siz deniz kenarından, Karadeniz’den geliyorsunuz.
S.Ç: Mesela Ünye çok güzeldir. Çaybaşı benim köyüm.
Çok güzel bir köydü.
Burayı sevmediniz ama beyefendiyi sevip 36 seneyi devirdiniz.
S.Ç: Evlendik, iki ay sonra askere gitti. Hiç izne de gelmedi.
N.Ç: Bizim orada o ara kolera salgını başlamıştı. Karantinaya almışlardı. Siz burayı terk edip giderseniz bizim
askerlere sıçrayabilir diyerekten izin vermedi bölük. O

sırada biz kaçakçılarla çatışmaya girdik, o zaman böyle terörist yoktu kaçakçılar vardı. İşte o arada bir-iki asker şehit olmuştu. “Sizi mahkemeye çıkaracağız” dediler. Sonra bizi izin kullanmadığımız için erken yolladılar.
Sürpriz yaptım bizimkilere.

‘‘Nişanımda da
sözümde de
yoktum’’
Peki nasıl geçti o günler? Mektup var mıydı?
S.Ç: Bekledim. Üstelik benim okuryazarlığım da yoktu. Burada bir akrabanın
kızı vardı. Mektupları ona yazdırır ona okuturdum. Ondan sonra oğlum birinci sınıfa gidince ben de onunla okula gittim, ikimiz beraber okuma yazma öğrendik.
N.Ç: Çekinme, söylesene, niye çekiniyorsun? Genellikle ben çok sevdiğimi ve ayrılıp giderken çok
hüzünlü olduğumu yazdım.
Askerde genelde hep ağladım. Çok burukluk çektim ben, çünkü çok küçük yaşta yetimlik çektik, babasız büyüttü annem bizi onun için de
bırakıp giderken “seni
ilk olarak Allah’a sonra sana bırakıp gidiyorum” dedim. Giderken
arkama dahi bakmadım, çünkü daha kötü
olacağını biliyordum.
Askerde biriyle tanıştım, o bana “sen çok

hüzünlüsün, sana çok yardımcı olacağım” dedi ve bana
çok yardımcı oldu.
Kolay değildi eşinizi bırakmak?
N.Ç: Tabii ki, bir de ben giderken resmi nikâh da yapamamıştık biz o çok hüzünlendirdi beni, imam nikâhlı gittim buradan. Zaten yaşı da tutmuyordu.
S.Ç: Babam hemen yaşımı büyüttü. O zaman amcam
Ünye’nin ileri gelenlerindendi. Bir saat içinde büyüttü
benim yaşımı, ama buraya gelince kayınpeder nikah olsun, öyle git dedi ama üç gün sonra askere gitti.
Hatta para da verdi, gider gitmez hemen yıldırım nikahınızı yapın diye.
Siz o zaman çok
hüzünlendiniz.
N.Ç: Çok, inanır
mısınız her

Nizamettin Çelik
Seher Çelik

1956 İstanbul
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Allahın günü mektup yazardım. Tarihlerin hepsini peş
peşe atardım, hepsini birden yollardım.
S.Ç: Oğlum okula başladığı zaman aynı ben de oğlum
ile yazı yazdım. Sonra o birinci oldu geldi, anne dedi,
benim dedem çok salakmış, niye oğlum dedim, senin
nikâhın yok ya babam ölseydi ben ne olacaktım dedi.
İşte o bana çok koymuştu. Üç gün ben onun yüzünden
ağladım. Büyükler o zaman daha düşüncesizmiş, babamın sorması lazımdı. O zaman, keşke askerden dönünce evlenseydim dedim.
Hem sizin için de zor, arkanızda bırakıp gidiyorsunuz nikâh bile kıymadan.
N.Ç: Çok zor geçti. Ben futbolcu olduğum için askerde çok rahattım, ama kafamda hep ev düşüncesi vardı. Acaba ne yapıyorlar? Bir de çevresi de yabancıydı.
Kimseyi tanımıyordu.
S.Ç: Bir de kayınvalide üveydi. Bahçe kapısından dışarı çıkarmazdı beni. Ama kayınpederim sağolsun her
hafta, her Pazar beni gezmeye götürürdü. Her Pazar
Üsküdar’a, Kadıköy’e götürürdü. Zaten çocuk olduktan
sonra ben onunla avundum.
Beyefendi daha romantik, daha duygusal, sözlerinden öyle anlıyorum… Nasıl birisidir sizce, sinirli midir? Sakin midir? Esprili midir?
S.Ç: Çok sinirlidir. O bağırır, ben susarım, sonra çıkar gider, sakinleşir öyle gelir, nasılsın canım diye hitap
eder…
Sakinleşip mi geliyordunuz?
N.Ç: Evet.
Peki siz ne yapıyorsunuz, nasıl sakinleşiyorsunuz?
N.Ç: Bende çocukluktan kalma bir panikatak var, bir
şeyi yapmak istediğim zaman hemen yapmam gerek.
Mesela bir şey söyler bana, eğer onu yapamayacaksam
sinirlenirim hemen yapamadığım için. Sinirlendiğim için
bağırmam gerekiyor, bağırınca da üzülüyorum. Ama yanında belli etmiyorum, hani erkeklik gururu var ya, yanında belli etsem belki daha fazla ileri gitmeyecek. Kızıyorum, çekip gidiyorum, sonra gelince de Aşkım na-

sılsın diyorum, ya kusura bakma, hata bende diyorum,
özür diliyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi… Hiç dargın duramayız, ne o durabilir ne ben.
Çiçekle mi ikna ederdi sizi, nasıl kandırırdı?
S.Ç: Kavga ettikten sonra getirmezdi, sokağın başına
kadar gider gelirdi. Ancak diğer zamanlarda getirirdi.
En çok hangi çiçekleri sever?
N.Ç: Gülü sever
S.Ç: Dünya kadar mücevher, altın olsa gözüm görmez,
bir tanecik gül olsun, yeter bana ben çiçekleri çok seviyorum. Balkon dolu, her taraf dolu.
Beyefendi sizi çözmüş, bir tane gülle mutlu ediyor.
Evliliğiniz hangi şartlarda başladı, aile ile birlikte mi
oturdunuz?
S.Ç: Biz beş sene iki odanın içinde oturduk.
Kaç kişi?
S.Ç: Görümce, kayın, kayınpeder, iki de çocuk oldu
ama iyiydik mutluyduk.
N.Ç: Yani üveylik falan yoktu. Çok güzel geçindik.
Siz, Ünye’den, daha iyi şartlardan geldiğimde bir
şaşkınlık yaşadım demiştiniz, peki hiç niye böyle,
dediğiniz oldu mu?
S.Ç: Tabii, ben mesela buraya geldiğim zaman çok çöküntü hali hissettim kendimde. Mesela aile tarafım daha
varlıklıydı. Her şey genişti. Her şey elimizdeydi. Mesela beyim geldi, hemen iş sahibi olamadı. Annem babam
hep destek oldular. Maddi, manevi her şeyiyle, çocuklarıma hiç yoksulluk çektirmedim.
Peki şuan 36 yılı devirmişsiniz, bu nasıl başarılabiliyor?
N.Ç: Ben ailemi çok severim, sokaktaki hiç kimseye
bakmam, hepsini kardeşim bacım gibi görürüm. Yanımdayken biri dönüp baktığında çok tuhaf olur içim ama
belli etmem, kıskançlık vardı ama ben belli etmezdim.
Ben çok kıskanırım ama onda hiç kıskançlık yoktur. Mesela düğüne giderdik, “sen git arkadaşınla dans et” derdi, hiç kıskanmazdı ama ben onu çok kıskanırdım. .
S.Ç: Ama ne yapacaksın? Mecbur ben oynamadığımdan

kalksın istediğiyle oynasın.
Kıskanmazdınız yani ama o sizi çok kıskanmış. Çocuklarınıza, ne öğüt veriyorsunuz evlilik konusunda?

‘‘Allah izin verirse
severek aldım severek
öleceğim ’’
S.Ç: Onlar da karşılıklı kavga ediyorlar, ama beyim
bana dünyayı söylese ben cevap veremiyordum. Ağlardım hep. Ben şimdi kızıma bakıyorum, çatır çatır geri
söylüyor kocasına, mesela gelinim de söylüyor. Bizde
öyle bir şey yoktu. Ben 17 sene kayınpederimin yanında oturdum, onun yanında çocuklarımı dövdüğümü hatırlamıyorum. Mesela kızım da döver gelinim de döver
çocuklarını. Hem de misafirin yanında döver. Ben hayatta bir kere çocuklarıma bağırdığımı da hatırlamıyorum.
Yani büyüklerine saygılı olsunlar diyorsunuz.
S.Ç: Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük.
Birbirinize nasıl hitap edersiniz?
N.Ç: Ben aşkım derim.
Ya Siz?
S.Ç: Ben isimle söylerim bende öyle canım cicim yok.
Siz bekler misiniz canım demesini?
N.Ç: Her evlilik yıldönümünde sürpriz yaparım. Tabii ki,
mesela bu sene yıl dönümünde aldım götürdüm onu yemeğe götürdüm. Ayrıca her sene tatile gideriz.
Romantik bir erkek bulmuşsunuz, şimdiki kadınlar
arayıp bulamıyor.
S.Ç: Ben dışarıda yemeği sevmiyorum, kendim evde pişirdim mi daha güzel oluyor, daha fazla zevk alıyorum.
Evde çoluk çocuk hep bir arada yiyelim diyorum.
Evlilik yıl dönümünü hiç unutmaz mısınız?
N.Ç: Unutmam, hep sürpriz yapmışımdır, hep bir şey almışımdır. Küpe aldım mesela. Bu sene alamadım ama.

Yukarıda Mardinliler’in kebap yapan bir yeri var, oraya
gittik. Gezecektik gezmedik, saat 23.30 gibi döndük geri
geldik. Genelde gezdiririm yani. Yazın 15-20 gün tatile
gideriz Muğla’ya. Akova’ya gider çadır kurarız, çadırı da
beğenmez hiç. Buradan hasta gider, gelirken hiçbir şeyi
kalmaz, ne şeker ne mide rahatsızlığı, ayrıca çok güzel
havası vardır orman içinde.
S.Ç: Bunlara göre güzel de bana göre güzel değil. Orada rahat olabilmek için açık olacaksın. Otel gibi bir yer
olsa daha güzel olur benim için. Çünkü oralarda kamplarda duş yerleri hep ortak olduğu için rahat edemiyorum. Kendime ait olması lazım.
Peki dört dörtlük evlilik var mıdır?
N.Ç:Zannetmiyorum. İllaki bir çatırdama vardır. İki kişinin anlaşması çok önemli. Mesela ben kızdığım zaman
o ses çıkarmıyor, o kızdığı zaman ben ses çıkarmıyorum. Mesela hanım hasta olsun, burada yatsın, hiç kimseyi aramam, her çeşit yemeğimi yaparım. Bulaşığımı,
çamaşırlarımı yıkarım. Mesela hanım 15 gün yattı, dışarı dahi çıkmadım, yalnız pazara gittim. Yemeği yaptım,
bulaşıkları yıkadım, çorbasını yaptım.
Şimdi şartlar değiştiği için mi boşanmalar arttı?
N.Ç: Şimdiki şartlar o zamanki şartlar gibi değil. Mesela ortaokula giderken bir kalemi üç kardeş pay ederdik.
Çok sıkıntılı dönemlerden geçtik, şimdi her şey var. Ufacık çocuğun elinde cep telefonu var. Şartlar daha iyi.
Anlaştık diyorlar, evleniyorlar bir sene geçiyor, tak ayrılıyorlar, neden? Çünkü görüş ayrılıkları oluyor. Birden aile ortamına ayak uyduramıyorlar. Yahut da o diyor benim dediğim olacak, kız diyor benim dediğim olacak, işte ne oluyor çatırdama başlıyor. Ama birisi alttan
alsa, sorun kalmayacak, biz hep böyle yaptık, böyle yoluna koyduk her şeyi. Bu zamana kadar kırmadık birbirimizi, çok iyi geldik. İnşallah benim oğlum da aynı olur.
Çünkü benim babam 4-5 tane evlilik yaptı. Tabii geçinemedi, ayrıldı… İnşallah babam gibi olmam dedim. Çünkü çocuklar hep babalarını annelerini örnek alıyorlar.
Hatta hanımın rahmetli babası bana, sen de baban gibi

olacak mısın, demişti. Hiç unutmam, fındık topluyorduk, hayır dedim, “Allah izin verirse severek aldım severek öleceğim” dedim. İnşallah bu zamana kadar geldik. Uzun yıllar daha gider diyorum. Ben bir de çok aktifim, hiç durmam, aynı zamanda dernek başkanıyım, bu
apartmanda yöneticiyim. Siyami Ersek Hastanesi’nde
Kalp Koordinatörü var, onunla birlikte organ bağışı ile ilgili tanıtım yapıyorum. Bilgi dağıtıyorum. Bütün organlarımı vermişimdir. Üç ayda bir düzenli olarak kan bağışı yapıyorum Zeynep Kamil’e. Çok severler beni orada,
madalyalarım vardır. Gençlere şunu söylüyorum; mümkün olduğunca ailelerine iyi davransınlar, anlamadan
dinlemeden annesinin babasının üstüne gitmesinler.
Mümkün olduğu kadar kendi gözüyle görmeden inanmasınlar. Ben kendimce mutluluk böyle oluyor, diyorum.
Peki, 36 yıl öncesine gittiğinizde eşimi üzmemek
için şunu yapmazdım dediğiniz bir pişmanlık var
mı?
N.Ç: Tabii ki var. Dediğim gibi, futbol oynuyordum, bu
yüzden biraz anlaşmazlığa düşüyordum. Haftada iki
antrenman, bir maç, oluyordu. Mahalle maçıyla dört, bir
de öyle çağırıyorlar beş. “Cumartesi ve Pazar bizi gezdir”, diyorlardı. Olmuyordu o zaman, keşke diyorum, hem
top oynayıp hem ailemle ilgilenseymişim.
S.Ç: Şimdi götürüyor ama gitmiyorum. Ama o zaman

gençlik vardı. İstiyordum gitmeyi.
N.Ç: Ben gece uyurken ayakkabılarımı, formalarımı
saklardı, derdim aşkım formamı, ayakkabımı ne yaptın?
Falanca yerde, yorganın altında derdi, uykulu uykulu
söylettirirdim. Sabah erkenden alır giderdim. Öğlen de
hiçbir şey olmamış gibi gelirdim.
Saklıyor muydunuz her şeyini?
S.Ç: Yok, her zaman değil, mesela bir Pazar günü var,
“onu bize ayır çocuklar da istiyor, bir yerlere gidelim”
derdim. Yok, benim maçım var, gelemem diyordu.
Siz şimdiki aklım olsa daha fazla vakit geçirirdim diyorsunuz.
N.Ç: Tabii ki.
S.Ç: Mesela bir giderdi üç gün gelmezdi, kızıma gelinime falan siz olsanız 3 gün bekler misiniz diyorum? Nereye gittiği de belli değil. Sonradan hiçbir şey yokmuş
gibi gelirdi.
Affeder miydiniz hemen?
S.Ç: Evet, ben dargın duramazdım. Eğer dursaydım
bu evlilik yürümezdi. Açlık gibi, giyecek gibi, hiç sıkıntı çekmedim, her şey vardı. Ne kadar şey olsa da çoluğunla çocuğunla eğlenmek istiyorsun. Ama şu an beni
Antalya’ya da götürsen evimiz daha güzeldir. Bir ağacın dibine götür koy beni, en güzeli o. Gençliğinde hepsi olacaktı.

Zeynel Doğan, Kumru Doğan hem anne, hem baba tarafından akraba. Birbirlerini önce fotoğrafta beğenmişler, ilk tanışmaları ise düğünlerinde olmuş! Yarım yüzyıldır evliler. Kumru Hanım’ın eşine bakışları sıcak, şefkat
dolu. Birlikte büyümüş, hayatın zorluklarına karşı el ele
verip mücadele etmişler. Zeynel Doğan “yeni evleneceklere, dikkat” diyor; “Maddiyat ve maneviyat dengeli
değilse huzur bozulur.”
Kaç yıllık evlisiniz?
Zeynel Doğan: Anne tarafından olsun, baba tarafından
olsun, akrabayız. Hanımefendiyle yüz yüze, göz göze
gelip tanışamadım. Akrabalar bana izah ettiler “böyle
böyle bir hanımefendi” vardı diye. 1951’de askere gittim, 1954’te gelince “ille gidip isteyin” dedim, istediler
1954 Mayıs’ında evlendik.
Hiç görmemiş miydiniz?
Z.D: Hayır, düğün gecesine kadar görüşmedik. Kumru Hanım çok sakin, mütevazı, köyün belli başlı ailelerinden olduğu için beni sabırla bekledi. Hiç tanımadığı
beni… Hâlâ o ilişkiyi, o çileyi hatırladıkça ağlamam geliyor. O günkü gibi, daha fazla sevmek istiyorum. Neden,
çünkü fedakârlık. 1954’ün Mayıs ayında evlendik.
Bu büyük bir risk değil mi? Hiç görmediğiniz biriyle,
hiç tanışmadan evlenmek?
Kumru Doğan: Babam söyledi bana, iki sene de bekledim, askerden gelince evlendik. Nişanlı kaldık. Hiç görmemiştim.
Nasıl birisi diye hiç araştırdınız mı?
K.D: Akrabaydık, tanıyıp biliyorduk uzaktan. Onu görmedim ama fotpğrafını görmüştüm. “Çok iyi, gözü tok”
biri dediler.

Z.D: Fotoğrafı askerden göndermiştim.
K.D: Görmesem de babamın dediği oluyordu.
Z.D: Geçmişteki insanlar, çok fazla manevi geleneklere bağlı, anane ve göreneklere bağlıydı. Çok ağır töreler vardı. İnsanlar eziliyordu ama yararları zararlarından
fazlaydı bu geleneklerin. Zararları bazı katı kurallardı,
törelerdi. Elbette ki bunlar mantık dışıydı. Olumlu yönleri, manevi değerlere dayanarak, mesela bir Türk kültürü, Anadolu kültürü, yöresel kültürüne baktığımız zaman saygılı kalıyordu ve manevi değerlerimiz işliyordu.
Manevi değerlerin gölgesinde bir milli duygu meydana
gelirdi, bir bağlılık olurdu. Allah huzurunda bir ahd, yemin ediyordum ve buna saygılı kalıyorduk. Şimdi hanımefendi geliyor, “”sen bugün bizim nikâh merasimimize gelir misin şahit olur musun? Geliyorum. Sabahleyin
yine kapı çalıyor, “vallahi biz anlaşamadık”. Akşamleyin
nikâh şahidi, sabahleyin boşanma şahidi, böyle bir ortama getirdiler. Bu neden oldu? Metropoller doldu, bütün kültürler birbirine karıştı, kime neye hizmet edeceğini şaşırdı. Türkiye’de biraz da asalet meselesi ön plandadır. Bunu kötüye kullanmamak şartıyla bu gereklidir.
Asaletine bakarak utanırdı, ben falan ailenin kızıyım,
çocuğuyum bana yakışmaz diye. Ben neler yaptım, bu
hanımın başına neler getirdim, ama yine kopamadık,
çünkü belli bir ailenin kızıydı, ben de belli bir ailenin çocuğuydum, her iki aile de her iki köyde ileri gelen, ilerdeki insanlardı. Gerek kültür yönünden yöresel, gerek
manevi anlamda hiçbir dini ve tarikatı gözetmeksizin insanlara hizmet veriyorlardı. Toplum olarak birbirine saygılılardı. Köyümde ileri gelen 3-4 aile vardı, onlardan birisi benim ailemdi. Ben çalıştım ve köyde öne çıktı, sadece ailemin başını yere vurmamak için.

Tanıştınız, birbirinize nasıl alıştınız?
Z.D: İlk gece tanıştık konuştuk, o Asya’da kaldı ben
Amerika’da. O kadar açık bir ara vardı düşüncelerimizde. 3 gün beraber kaldık, 4. gün iş için Karakoçan’a çağırdılar, oraya gittim. Sabah köyün ağası beni gördü,
taşladı, “sen nasıl çıkmış gelmişsin eve gitmiyorsun”
diye. 2 saatte 30 km’yi atla geldim. Pencereye baktım
bir ışık var, güneş vuruyor, püsküllü filan gümüşler, takılar parlıyor. Evlendiğimi dahi unutmuşum.

‘‘Düğün gecesine kadar
görüşmedik ’’
Baktınız, güzel bir hanım var pencerede.
Z.D: Vallahi yemin ederim bu ışık karanlıktır. Fizik yapısı o kadar etkiliydi. İçeriye girdim, ay Zeynel geldin mi”
dedi boynuma sarıldı. Çok sevindim, elbiselerime sığamadım, oda dar geldi. Ondan sonra hep iltifatlıydı.
Nasıl hitap edersiniz hanımefendiye?
Z.D: Ruhum, cicim, hayatım, Kumru… ne biliyim,
o an nasıl gelirse.
İsmi de çok güzel zaten. Siz nasıl hitap
edersiniz Zeynel Bey’e?
Z.D: O hep Zeynel der. Yalnız çok
sevdim, kurban olurum sana diyor.
K.D: Biraz çok iyidir, biraz sinirlidir.
Siz nasıl idare ettiniz o siniri?
K.D: Valla idare ettim, ben ne bileyim... Buraya kadar getirdim işte.
O sinirli olduğu zaman sustunuz mu, alttan mı aldınız?
K.D: Sustum, dışarı gittim.
Cevap vermedim, karşılık
vermedim.
En sevdiğiniz huyu nedir?
K.D: Şakacıdır, gözü toktur, merhametlidir, iyidir.

Siz Kumru Hanım’ın en çok hangi huyunu beğenirsiniz?
Z.D: Bir örnek vereyim, param olsa ben Kumru’ya 1 milyar para versem, sonra da bana “10 lira ver” desem,
yoktur. Ben bu huyunu sevdim.
K.D: Dağıtıyorum, elim açıktır.
Para saadet getirir mi?
Z.D: Yok, sadece yardım ediyor, destektir.
K.D: Yok getirmez. O zaman Zeynel memurdu, biz
Tunceli’ye giderken hiçbir şey götürmedik, bir yatak götürdük ama çok mutluyduk. Öyle huzurluyduk ki. Ama
şimdi araba var, ev var her şey var ama yine de huzur
yok. 		
Niye sizce?
Z.D: Hakikaten ben
ortama o kadar
üzülüyorum ki.
Kültürümüz
dejenere oldu.

Zeynel Doğan
Kumru Doğan

1929 Elazığ
1938 Bingöl

Türk kültürü dejenere oldu. Neden, biz zamanında çağın gereklerine göre ihtiyaçlara teknolojik olarak geri
kaldık, sonradan geliştik, buraya geldikten sonra gördük, özenti başladı. Değerler sıfırlanmaya başladı. Kimde güzel bir şey varsa “onunla evlenirim” denildi, yüze
göze akıla bakılmadı ve geçinilemedi, ayrıldılar. Geri
kalışımızın sebebiyle biz özendik. Biz kendi genel kültürümüzü ayakta tutmadık, cahilcesine Avrupa’nın
Paris’ine Londra’sına şusuna busuna çobanlarımızı indirdik. Böylece değerlerimiz kayboldu. Maddiyat ve maneviyat dengeli değilse huzur bozulur.
Değerlerimizi kaybettik diyorsunuz…
Z.D: Kaybettirdiler.
57 yıl öncesine dönersek, evlendiğiniz ilk günlere,
bugünkü deneyimlerinizle Kumre Hanım’ı üzmemek
için neleri yapmazdınız?
Z.D: Parkta hocayla, cemaatle oturuyoruz, dedi ki “cennette 72 tane huri verilir.” Ben de espri olsun diye dedim ki, “benim hanım ne olacak?” Dedi ki, o onların başkanıdır. Dedim, Hoca Efendi “yemin ederim benim hanımı evlendiğim o dönemdeki haliyle verin, huriler sizin
olsun, alın götürün”. Ben hanımım yanımda olmasa da
söylerim bunu. Kellem gider, doğruluktan ayrılmam.
Hep dürüst mü oldu Zeynel Bey, size karşı?
Z.D: Yok, çok kırık ayaklarını buldum.
K.D: Biraz vardı.
Z.D: Biraz değil, çok vardı.
Gezmeyi sever miydiniz?
Z.D: Gezmeyi, yemeyi, içmeyi, ama meşru bir şekilde. 57-58 sene olmuş, Allah bin kere razı olsun ondan,
dese ki senin kazancında haram oldu, diyebilirse ayaklarını öperim.
K.D: Öyle bir şey yok.
Z.D: Ben böyle bir hayat yaşadım.
K.D: Biraz böyle gözü dışarıdaydı.
Z.D: Kumru Hanım’a, evlendiğim gece sevgim neyse
şimdi de odur. O yokken, uyumuyorum. 2 gece hastanede kaldı, ben de evde sabaha kadar oturdum, uyumadım.

Bu nasıl bir bağlılık, nasıl bir sevgi?
Z.D: Uyuyamadım, o beni görmezse, çocuk gibi ağlardı,
ben onu görmezsem çocuk gibi ağlıyorum.
Öyle mi, ağlıyor muydunuz?
Z.D: Ben küserdim, yemek yemezdim, o da ertesi gün
ben yiyene kadar yemek yemezdi.
K.D: Seviyordum, hakikaten seni seviyordum.
Küser miydiniz eşinize?
Z.D: Evet ama o küskünlük 24 saati geçmezdi.
K.D: Ben biraz inatçıydım. Bir-iki saat küsüyordum.
Z.D: Ama yine sarılıp barışıyorduk.

Ô Ô Maddiyat ve
maneviyat dengeli
değilse huzur bozulurÕ Õ
Peki, gençlere tavsiyeleriniz neler?
Z.D: Gençlere en büyük tavsiyem özenti olmasınlar,
ciddi bir temel kursunlar, sakın arabaya taksiye, binaya, anahtara âşık olmasınlar. İnsanın karakterine ve geleceğine baksınlar. Doğacak çocuğun huzuru için baş
başa anlaşarak, meşru davransınlar. Kesinlikle hiçbir
şey huzur vermez, huzur verecek olan onların karakteri, kabiliyeti ve dürüstlüğüdür. Sakın maddiyatsız da kalmasınlar, dengeyi sağlasınlar. Maddiyat hayatlarının bir
malzemesidir. Bir binaya ne gerekiyor harç, o da harçtır.
Peki, siz neler söylersiniz genç kızlara tavsiyeleriniz neler?
K.D: Ben şimdiki gençleri hiç beğenmiyorum. Evleniyorlar, araba istiyorlar, ev istiyorlar bilmem ne istiyorlar. Bir
kat yatakla geldim ben. Şimdiki kızlar felakettir, ben hiç
beğenmiyorum.
Yani biraz ailevi değerlerine bağlı mı olsunlar?
K.D: Tabii, bağlı olsunlar.
Z.D: Aileler de metropole ayak uydurmuştur. Evet, bunları sınıflandırmak bana yakışmıyor ama ekonomisi za-

yıf aileler sabah git gece gel, evden haberi olmayan,
genel kültürden yoksun babanın tavsiyeleri olmuyor,
kızlar özeniyor. Bu ekonomi belasının ailenin çöküşüne
de fazla etkisi oluyor. Sağ kolun olmazsa denge bozulur, sol kolun olmazsa denge bozulur, maddiyat ve maneviyat birbirine denk gitmeli. Maddiyat seni günaha,
gayrimeşruya teşvik edecek oranda olmayacak. Sistem

olarak seni oraya sürüklemeyecek. Maneviyatı da dinî
ilimleri de inancı da çocuklarına aşılayacaksın.
“Melek benim karım. Mezarlarımızı ayırmasınlar.
Kumru Hanım’ı da benim mezarıma koysunlar,
orada da birlikte olalım”

Trabzon’un ekmekleriyle ünlü ilçesi Vakfıkebirli İsmet
Aydın (1957) ile yine aynı ilçeden Ayşe Aydın’ın (1959)
izdivaç hikayesi umutsuz bir başlangıcın ardından, benzeri filmlerde görülebilen “kız kaçırma” operasyonuyla
heyecanlı bir finale uzanıyor. Onların bir araya gelebilmelerinin gerisinde ustaca aşılmış sayısız engel yer alıyor. Hala ilk günkü gibi heyecanlı olan İsmet Bey’in karmaşık anlatımında bu “ilk görüşte aşk”ın heyecanı yatıyor.
Kaç yılında evlendiniz?
İsmet Aydın: 01.01.1972. Yılbaşı günü hanımı kaçırdım.
Kaçırdınız?
İ.A: Evet, bizim evliliğimiz çok maceralı.
Nasıl başladı bu aşk?
İ.A: Rahmetli babam hayvancılıkla uğraşıyordu. Özel
yaylamız vardı Gümüşhane hudutlarında. Babam yaylaya giderken, hanımın babası da aynı işle iştigal oluyordu. O kiralık yaylaya gidiyordu, bizimki özel mülkümüzdü. Babamlar arkadaş oldukları için bir sene onu da bizim yaylaya getirdi. Hanım da babasıyla birlikte yaylaya geldi. Benim büyük ağabeyim yaylaya çıkıyordu, ben
köydeydim. Büyük ağabeyim görmüş onu. Ben de çocuktum, 14–15 yaşında evlendim. Ağabeyim çağırınca yaylaya gittim, oraya gittiğimde gördüm ama benden
daha yapılıydı. “Bu kız beni almaz”, dedim.
Siz kaç yaşındaydınız Ayşe Hanım?
Ayşe Aydın: Benim de yaşım çok yoktu ama iri yarıydım o zaman.
İ.A: Gittim, gördüm beğendim, rahmetli büyük nenem
vardı, o çok istiyordu bu işin olmasını. Her nedense ba-

bam hanımın babasına söylemek istemedi.
Siz orda mı karar verdiniz evlenmeye?
İ.A: Tabii tabii, orada karar verdik.
Bugünkü gençlerin ‘elektrik’ dedikleri orada doğdu
yani?
İ.A: Elektriklenme orada başladı. Yayladan aşağı indikten sonra biz istemeye gittik, rahmetli kayınpederim “olmaz” dedi, ama kadınlar aradaydı, kadınlar bu işi yoğurdular. Biz o zaman buraya kurbanlık hayvan getirmeye
geldik. Tabii mektuplaşıyorduk, o zamanlar bir tane telefon vardı. Neticede, yengem vardı, muhtar olan ağabeyimin hanımı, o memleketteydi, bu işleri takip ediyordu.
O mektup yazdı, “Pazartesi günü almazsak, daha da
alamayacağız.” dedi. Ben gitmek istedim, babam göndermedi. O zaman biz babamıza bir şey diyemiyoruz.
Anneme söyledik, annem babama bu konuyu aksettirdi. Babam “olmaz” dedi. Burada çok hayvanımız vardı, kurban yaklaşıyor, bu malı satacaksın, veresiye aldığın var, onu vereceksin vs… Babam bu riski almadı. Ali
Amca diye birisi vardı, o olayı duydu. Aynı gün bu iş cereyan ediyor, dışarıda kar yağıyor, o Ali Amca “babama
gidilecek” dedi. Babam beni göndermiyor. Muhtar olan
ağabeyimi çağırdı “sen köye gidiyorsun, hanımını alıyorsun, çarşıya çıkıyorsun, gelirse getiriyorsun, gelmezse zorlama yok”. Yenge de gidiyor çarşıya.
Peki, siz çarşıya indiğinizde biliyor muydunuz sizi
kaçıracaklarını?
A.A: Babam beni başka bir yere verecekti, onu da istemedim. Tanımıyorduk birbirimizi de. Babalarımız arkadaştı, o kadar. Bir kere görmüştüm.
A.A: Çarşıya indiler, sonra yengem, ağabeyim, bir de
eniştem vardı, kaçırdılar, onu köyden aldılar gittiler.

Ne ile geldiniz, bir hazırlığınız var mıydı?
A.A: Yok, hazırlık hiç yok. Üstelik hava da kara kış.
İ.A: O dönemler burada bizim kendi evimiz dahi yoktu. Burada derme çatma barakalar vardı, orada 2-3 ay
kurbanlıkları satıp memleketimize dönecektik, hesabımız öyleydi. Neticede biz hanımı kaçırdık, babası şikayet etti.

‘‘Bir yılbaşı günü hanımı
kaçırdım’’
Nerede kaldınız, barakada mı?
İ.A: Evet, ama kendimize bir oda yaptık. O zaman mobilya filan, doğru dürüst bir şey yok. Göçebe usulü diyelim.
A.A: 5-6 ay öyle kaldık, ondan sonra ev yaptık. Yazın
köye gittik tekrar.
İ.A: Babamla köye gittiler, ben burada ev yaptım. Kendi evimize geçmeden babam hanımımı köye götürdü.
O zaman 500 koyunumuz vardı, Millet Caddesi’nde
çobanlarla birlikte kalıyordum ben. Bir gün çobanları da bir yere gönderdim, kafama esti bu hanım niye
gelmedi diye. 500 koyunu orada bıraktım, gelen minibüslerle buraya haber gönderdim. “Ben acil memlekete gidiyorum, hayvanlara bakın” dedim. Atladım
otobüse, Trabzon’a gittim, hanımı aldım, tekrar buraya geldim. Ondan sonra, ev yaptım. Bir çocuğumuz oldu, o da küçüktü. Babam geldi, bizi evde
bulamayınca annem haber gönderdi, babası çok
ağlıyor, geri dönsünler diye. Hanım bana geriye
dönelim, dedi. Ben de biraz gurur ettim. Bir komşumuz vardı, o bize cesaret verdi. Ertesi gün biz
hanımla buraya geldik, babamızın elini öptük af
diledik, kalktık gideceğiz, babam “para vereyim”
dedi, “paramız var” dedim. Hâlbuki yoktu. Bir kişilik otobüs paramız vardı. Hanımı otobüsle yolladım, ben yaya olarak geldim eve. İnşaatçılığa

başladık o zaman.
İyisi ile kötüsüyle, bir
otobüs parasıyla gittiniz ve 40 yıl geçti, 4 çocuğunuz olmuş.
İ.A: Çocuklarımızın üç tanesi evli,
hepsi gözümüzün
önünde. Çok çalıştık.
A.A: Biz evlendiğimizde. 18 ay, 2
çocukla

İsmet Aydın
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asker yolu bekledim.
Zor olmadı mı?
A.A: Çok zor oldu, ama yine de aşılıyor zorluklar.
Nasıl aşılıyor Ayşe Hanım?
A.A: Biraz çaba, biraz gayret, biraz da fedakârlık yapınca aşılıyor.
İsmet Bey’in sevgisi, aşkı mı acaba o sabrı göstermenizi sağladı, yoksa gelenekler mi?
A.A: Bizim örf ve adetlerimizde, hani derler ya, “gelinlikle gidersin, kefenle çıkarsın, gittiğin yerde bağlı olacaksın, gittiğin yerde yuva kurarsın, taş üstünde yuva
yaparsın”. Ne bileyim bizde böyle. İyi buldun iyi yersin,
kötü buldun kötü yersin. Aileden gelen değerler bunlar.
İ.A: Çok mücadele ettik ama mücadelemiz hep helal
mücadeleydi. Ben inşaatçılığa başladım, çok kısa zamanda çok uzun mesafe kat ettim. Hatta başlangıçta
burada bir mermer fabrikasında amele olarak başladım,
1 hafta sonra oranın kalfalığını teklif ettiler bana. Kafam
çalışıyordu ve yürüttüm, tezgahları kurdum, burada çalışmamı istediler ama ben inşaatçılık yapacağım dedim.
20 küsur yıl işimi müteahhitliğe kadar yükselttim. Yurtdışına gittim, Suudi Arabistan’a orada da iş yaptık. Neticede kamyonculuk yaptık, bakkallık yaptık, ama hayatım boyunca Allah’ın yardımıyla her girdiğim işte başarı sağladım.
Peki, 40 yıl bir yastığa birlikte baş koymuşsunuz,
nedir bunun formülü? Siz dediniz ki “gelinlikle girip
kefenle çıkmak”, bizim değerlerimiz bu mudur gerçekten?
İ.A: Evet. Kavgasız ev olmaz, kavga da ederiz biz. Ama
saygı sınırlarını aşmadan
Küser misiniz?
İ.A: Hayır. Bizim küslüğümüz yatak odasının kapısına
kadardır. Orada bağlarız onu.
Peki, ilk önce kim barışır?
İ.A: O konuda hanıma biraz fedakârlık yaparım. Ben hiç
hanımın dediğini yapmadım nedense, sevdim ama yapmadım. O konuda fedakârlık yaptım ben, onu daha çok

hiddetlendirmek istemedim. Zaman ilerledikçe o yıkımlar gelir, ona müsaade etmedim.
Uzatmadınız yani?
İ.A: Uzatmadık. Sağolsun, o da anlayışlıdır.
İsmet Bey nasıldır, sinirli midir?
A.A: Siniri 5 dakikalık. O kadar, inatçı da değil, kinci de
değil.
Kızsanız da konuşur musunuz?
İ.A: Konuşurum. Sadece hanımımla da değil ben kimseye kin tutmam. Öyle bir yapım var. Hanımla anlaşamadığımız bir konu var diyelim, bir birikimimiz olduğu
zaman bir yere yatırım yapacağız, ama bir arkadaşımızın işi çıktı, ben o işi yapmayıp onun işini görürüm, orda
da hanım der ki, bize de lazımdı. Tabii, yardımcı olduğumuz yerde sonradan sıkıntı da çekeriz, ama ben de
insanlara yardım etmeyi çok seviyorum.

Ô Ô Bizim küslüğümüz
yatak odasının kapısına
kadardır.Õ Õ
A.A: Şimdiki insanlara güvenemiyorsun ki verdin mi de
gidiyor. “Sen bekle alacağım” diye, o zaman biz sıkıntıya düşüyoruz.
Peki gönlünü nasıl alırsınız hanımefendinin? Sevdiği çiçek var mıdır? Hediyeler alır mısınız? Nasıl mutlu edersiniz Ayşe Hanımı?
İ.A: Şimdi, hediye ile mutluluklar çok sürmez, mutluluk
birbirine sevgi, saygı gösterdiğin zaman olur. Anlayış ve
güven de çok önemlidir.
A.A: Ben utanırım, bir sefer sevgililer gününde bir bilezikle bir kazak getirdi, ben utancımdan alamadım bile.
Alışmadığımız için, ben utanırım. Ama onun parası, benim param öyle bir konumuz da yok.
İ.A: Hanımın idare ettiği bir tek olay var; gelinlerin idaresi ondadır.

Peki, dört dörtlük evlilik var mıdır? Böyle bir beklenti içinde olmalı mı insanlar?
A.A: Olsa çok iyi olur. Ama “hep benim dediğim olsun
olmaz, hep onun dediği olsun o da olmaz”. Ama dört
dörtlük olsa güzel olur yani.
İ.A: Hayat müşterektir ama, anlayış göstermek gerekir.
A.A: Ama dört dörtlük bir evlilik kim istemez? Her yer
güllük gülistanlık olsun. Dinî eğitim almış olanların da
evliliği dört dörtlük oluyor.
Şimdi gençler şunu tartışıyor, para saadet getirir
mi?
A.A: Ama parasız da olmuyor ki.
İ.A: Allah’a şükürler olsun şu ana kadar ne istediysem o
hedefime ulaştım. Nereye girdiysem orayı Allah’ın yardımıyla kazandım. Hangi işe el attıysam zor başardım.
Zoru da çok seviyorum, meşakkatli işi seviyorum.
İsmet Bey’in en beğendiğiniz huyu nedir?
A.A: Şimdi söylesem şımarır, her yönüyle iyi çok şükür.
Ya sizin?
İ.A: Ben hanımefendinin en çok tutumluluğunu beğeniyorum. Zaten o olmasaydı ben bu seviyelere gelmezdim. O çok önemli, derler ya yuvayı dişi kuş yapar, hanım herkes gibi dağıtsaydı böyle olmazdı. Allah razı olsun, onun aldığı eğitim, benim aldığım eğitim, birleştirdik bir yerlere geldik. Şu ana kadar, her şeyi yaptık çok
şükür.
Değiştirmek isteseydiniz hangi huyunu değiştirirdiniz İsmet Bey’in?
A.A: Çok acelecidir, onu değiştirmek isterdim. Bir yere
gidecek olsak kapıda bekler, arabayı da çalıştırır.
İ.A: O konuda çok aceleciyimdir.
Başka?
A.A: Onlarda da bekletiyorum biraz, başka da yok.
Siz ne yapıyorsunuz o sizi beklerken?
A.A: Birini getiriyorum birini unutuyorum, anahtarı içerde unutuyorum.
Hâlâ öyle mi?

A.A: Hâlâ öyle.
Peki, tekrar 40 yıl önceye, evlendiğiniz zamana gitsek, eşinizi üzmemek için şunu yapmazdım, pişmanım dediğiniz bir şey var mı?
İ.A: Yok yok, hiç böyle kırıcı bir olayımız olmamıştır.
A.A: Hiç kırıcı bir lafı olmamıştır.
Son olarak gençlere ne söylersiniz evlilikle ilgili?
İ.A: İsrafçı olmamak, hanımın en güzel yönü de odur,
ben biraz israfçıyımdır. Erkek topladığı zaman kadının
dağıtmaması gerekiyor. Erkeğin topladığını onun muhafaza etmesi gerekiyor. Ama şimdiki gençler bizim yetiştiğimiz gibi değil, daha değişik yetişiyorlar. Herkes bir
elini taşın altına koyacak, bir şeyler yapacak. Biraz da
bunu şuraya bağlıyorum ben, din faktörü devreye giriyor. Dinî eğitim, biz de veremedik belki çocuklarımıza
ama dinî eğitimi genç yaşta almak lazım.
A.A: Biz almış olsak bile, cahil olduğumuz için çocuklarımıza veremedik.
Gelinlerinize neler söylüyorsunuz, tavsiye ediyorsunuz?
A.A: Eş arasına biz karışmayız. O kendi aralarında.
Ama ben çayı nasıl yapıyorsam onun da öyle yapması
gerekir. Benim evimde benden gördü, 4 yıl birlikte kaldık. Şimdi kendi evinde aynısını uyguluyor.
İ.A: Gelinlerimizi önce yanımıza alıp eğittik. Ondan sonra kendi haline bıraktık. Kızımız yoktu, gelinlerimizi öyle
çok sevdiğimiz için yanımıza aldık. Biz de yanımızda istiyoruz ama şimdi dışarıdan gelenler pek istemiyor.
Eşlerini kendileri mi buldular, yoksa siz mi?
İ.A: Hepsini biz bulduk.
A.A: Ama kendileri gördü, beğendi.
İ.A: Önce çocuk beğendi, sonra biz gittik, oturduk, konuştuk.
Ailelerin de anlaşması çok önemli, değil mi?
İ.A: Tabii, Allah razı olsun, biz gelinlerimizin de aileleriyle çok iyi anlaşırız.
Hiç sıkıntı olmaz aramızda.

Birbirlerini tanımadan, fotoğraftan görerek evlenmişler. Emine Doğan henüz 15’indeymiş. Önce istememiş.
Ama babası “evleneceksin” deyince kaderine razı gelmiş. Bir evin tek kızı olarak 12 kişinin yaşadığı eve gelin
gitmiş. Üzerine de asker yolu gözlemiş. Özledikçe daha
çok sevmiş eşini. İlk zamanlar çocuğu olmadığı için kederlenmiş, üzülmüş. İstanbul’a gelip Okmeydanı’nda tek
gözlü bir odaya yerleşmişler. Birlikte tedavi görmüşler.
Sonra çocuklar peş peşe gelmiş… 6 çocuk sahibi olmuşlar.
Nasıl tanıştınız?
Mustafa Doğan: Akrabalığımız var ama ben hanımı hiç
görmedim. Eskiden öyleydi, resim gösterirlerdi.
Siz de Mustafa Bey’in fotoğrafını gördünüz mü?
M.D: O benim resmimi gördü. Ben İstanbul’daydım o
zaman.
Emine Doğan: Yengem gösterdi. Ben de hiç bakmadım
resme, sonra geldiler istediler, o zaman 15 yaşındaydım. Ben istemiyordum, sonra babam “Ben ne dersem
o olacak” dedi.
Evlenmek mi istemiyordunuz?
E.D: Evlenmek istemiyordum. Ama oldu işte, Allah’ın
yazısıymış.
Babanız uygun gördü, evlendiniz.
E.D: Babam biz nişanlandıktan 20 gün sonra öldü.
Evlendikten sonra İstanbul’a mı geldiniz hemen?
M.D: Yok yok, 7 sene köyde yaşadık. Ondan sonra
Manisa’ya gittik, 12 sene de orada kaldık.
Peki, hangi şartlarda evlendiniz?
E.D: Ben evin bir kızıydım, 12 kişinin içine geldim. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Beyim askere gitti, 4 eltiydik,

hiçbir tartışmamız olmamıştır.
Asker yolu beklediniz.
M.D: 3 sene askerde kaldım ben.
Mektup var mıydı?
E.D: Mektup vardı da yazamıyordum, benim okumuşluğum yoktu. Ama benim yazdığım bir mektup vardı, adres yanlış yazılmış, mektup geri geldi.
Peki siz mektup yazar mıydınız?
M.D: Yazardım, gönderirdim ben.
Neler yazardı eşiniz?
E.D: Selam yazardı, ayrı mektup gelmezdi, toplu gelirdi.
O zaman saygı vardı. Şimdiki gibi değildi. Ondan sonra da 5 sene çocuğumuz olmadı. “Ben baktıracağım” filan dedi. İstanbul’da Okmeydanı’nda kaldık, bir göz ev
kiraladık. Evimizde bir tahta divan vardı, misafirler gelince otururdu, divan kırıldı, aşağı çöktü. Amcam vardı, o
bir şeyler verdi. Ondan sonra tedavi oldum. Büyük kızıma hamile olarak köye gitmiştim. Oradan da Manisa’ya
geçtik. 12 sene kaldık. Dördü oğlan beş tane çocuğumuz orada oldu. Çocuklarımız Manisa doğumludur. Çocuklarla tarla ekip çalışıyorduk. Çocuklarımı kimseye
muhtaç etmeden, geçindik.
Hep beraber mi?
E.D: Hep beraberdik. Hiçbir tartışmamız olmamıştır. 80
tane hayvan baktık. Çocuğu çamaşır sepetine koyardım, hayvanlara bakardım. Kimseye muhtaç olmayayım, sıkıntı olmasın diye. Etimiz, sütümüz, tavuğumuz
vardı. Bahçe yaptık, salata, sebze sattık. Bize imrendiklerini söylediler. “Eviniz yok, yeriniz yok, bakıyorum da,
mutlusunuz 6 çocukla. Bizim taksi var, üzüm bağları var
ama o kadar mutlu değiliz. Köyde sizin kadar huzurlusunu bulamıyorum. Hep beraber gidiyorsunuz geliyor-

sunuz” demişti bir komşumuz.
M.D: O köydekiler biz buraya gelirken hep ağladılar.
Peki nasıl sağladınız bu huzuru, mutluluğu? Yani şimdiki gençler para mı, aşk mı diye tartışıyor.
M.D: Bizim parayla bir işimiz yoktu. Bol bulduk bol yedik, yarı bulduk yarı yedik. Ben burayı alırken iki buçuk
liraya aldım, onlar orada kaldılar üç ay, ben de buralarda çalıştım. Yaptık burayı, ama tam 1 sene üzerimize kar yağıyordu. Çocuklarımızla o günleri yaşadık biz,
yorganlar ıslanıyordu. Şimdiki nesil zoru gördü mü kaçıyor hemen.

‘‘Tam bir sene
evin içine kar yağdı’’
Niye öyle oluyor sizce?
M.D: Mutluluk bulamıyorlar nedense, yediklerinden mi
içtiklerinden mi nedir… Ama biz öyle bir sorun yaşamadık yani. Tartışmadık bile hiç.
Beyefendi, şakacı mıdır, neşeli midir?
E.D: Çok bağırır, sinirli.
Siz ne yaparsınız o sinirlendiğinde?
E.D: Susacaksın artık, ikisi birden bağırdı mı zaten o şey yürümez. Ben bağırdım mı o susacak, o bağırdığında ben susacağım. Kadının
susması lazım işte, evliliğin yürümesi için.
Çocuklarım bile “anne ben hep sizin evliliğiniz gibi bir evlilik bekliyorum” diyor.
Çocukların yanında daha hiç tartışmamışızdır. Çocuklarıma sırf haramı helali öğrettim. Bizim durduğumuz eve
yan evden üzüm dalları sarkıyordu.
Bir tanesini koparmadılar. Adam
“Ben bu yaşıma geldim, burada
6 tane çocuk var bunların hiç mi
nefsi çekmiyor?” dedi. “Üzümün
bir tane tanesi kopmamış”

dedi. “Sizin gibi dürüst insanlara ben denk gelmedim”
dedi. Çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçirmemişizdir.
Peki, niye şimdiki evlilikler yürümüyor?
M.D: Bilmiyorum, gençlere sormak lazım. Bizim oğullarımız da aynen bizim gibi bir hayatı sürdürüyorlar.
E.D: Öyle işte, bu zamana geldik, bundan sonra zaten
niye tartışalım.
Şimdi arkadaş oldunuz herhalde.
E.D: Şimdi arkadaş olduk, şimdi birbirimizin derdini
daha iyi anlıyoruz. Yaşlandıkça daha çok
kıymet biliniyor. Hep destek olduk birbirimize. Öyle
sıkıntılı günler
geçirdik,
inekler
öldü,
ben
ne
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gelirse mala gelsin diyordum. Allah’tan geldi, var idi
öldü. Çoluğa çocuğa bir şey olmadı çok şükür. Bugünlere geldik.
Şükrederek, sabır göstererek.
E.D: Tabii, kimsenin bir şeyine de imrenmedim. Şükür
Allah’a. Hiç, niye almadın, niye etmedin demedim. Arada çok kahveye gitti mi tartışırdık, sigaradan o kadar.
Şimdikiler gibi büyük bir şey değil.
Şimdi mesela, gençler evleniyor, her şey var, ama
kapıyı çekip gidiyor en ufak tartışmada.
E.D: 3 çocuğu bir yatakta yatırırdım. Sabah gelir bakardım, yatağın üstü kar olmuş. Şimdi her şey var ama o
huzur yok.
Peki, evlendiğiniz zamana tekrar geri döndüğünüzde, hanımımı üzmemek için şunu yapmazdım dediğiniz, mesela kahveye gitmemek gibi, şunu yapmazdım dediğiniz bir olay var mı?
E.D: Hep ben bağırırdım, o bağırmazdı. Çünkü suçu
olunca hiç sesini çıkarmazdı. Yani bir saat küs durmamışızdır. Küslük zaten dinimizde yok.
Peki, ne tavsiye edersiniz genç kızlara?
E.D: Sabırlı olmaları lazım. Her şeye sabırlı olsunlar,
gün olur yağlı yer, gün olur yemez, gün olur bir çeşit,
gün olur iki çeşit yer. “Şunu niye getirmedin, bunu niye
getirmedin” diye üstüne varmaması lazım, idare etmesi
lazım. Biz suyu dışarıdan getiriyorduk, çamaşırı elde yıkıyorduk, hazır bez hiç kullanmadık. Şimdi bulaşığa bulaşık makinesi, çamaşıra çamaşır makinesi var.
Peki, şimdiki kadınlar niye mutlu değil?
M.D: Hiçbir şey yok, bir yemek yapacak şimdi.
Uğraşacak bir şey yok, o yüzden mi diyorsunuz?
E.D: Uğraşacak bir şeyi yok.
M.D: Hastalık da çoğaldı şimdi, o zaman hep eliyle çamaşır yıkardı, bulaşık yıkardı, ekmek yapardı, şimdi
öyle bir şey yok.
E.D: Ben hiç uyumadan çalıştığım günleri bilirim. Kuzine sobası olurdu, onun üzerine su koyduğum kazanla
çamaşırı yıkardım, içinde de büyük ekmek yapar pişirir-

dim. Yemeği ekmeği pişirir, çamaşırları da yıkardım. Sabahleyin de tütün biçmeye giderdim, hatta öğlen paydosunda uyuyakalmışım gece uyumadığım için, çok uyumadan çalıştığım günler oldu.
Kadınlara çok iş düşmüş.
M.D: Eskiden öyleydi evet, ama şimdi yok.
E.D: Şimdi çoluğu çocuğu düşünen yok. İnsan çocukları için
her şeye de katlanacak. Yoksa olan çocuklara oluyor,
çocuklar ortada kalıyor.
M.D: O, eski yaşadıklarını bir gün yaşamaz şimdiki
gençler.
Gençler şimdi çok sabırsız.
E.D: Kira vermeyeyim diye hayvan bakıyordum ücretsiz.
Peki, şimdiki aklınız olsa tekrar geriye dönseniz?
Geri döndüğünüzde aynı şeyleri yine yapar mıydınız?
E.D: Ben hayatımdan memnunum. Yapardım, yine ineklerimiz var bizim aşağıda. Onlarla uğraşıyoruz hâlâ. Bir
şeyle uğraşmazsa insan sıkılıyor. Hiç yerim yoktu benim, tenekelerde biber, patlıcan, nane yetiştirirdim. Hiç
suyum yoktu, yerim de yoktu, komşular gelip benden
maydanoz filan alırdı. Komşumuzun kocası “Utanmıyor musun o kadından bir şey almaya, suyu yok, bahçesi yok. Senin bahçen var suyun var, gidip ondan istiyorsun.” demiş. Ben bahçeyle uğraşmasını çok severim.
Bir bahçeli eve denk gelmedim işte, bir o kaldı.
Son olarak söylemek istediğiniz, gençlere örnek olması için bir şeyler var mı?
E.D: Sabırlı olacak, fazla bir şey istemeyecek, şu yokmuş, bu yokmuş demeyecek. Tartışmayacak, biri tartıştı
mı biri susacak. Kadın kadınlığını yapacak erkek de erkekliğini yapacak.
Ama siz de çalışmışsınız erkek gibi.
E.D: Çalıştım ben, yorulmak nedir bilmiyordum. Şimdiye
kadar hiç yorulmadım.

Anlattığınız kadarıyla bu evlilikte çok emeğiniz var.
E.D: Çok şey yaptım ama hep beraber.
Siz yapmasanız olur muydu?
E.D: Olmazdı, bir kişinin yapmasıyla nasıl olacak. O da

bir ufak yardım oluyordu. Beyim de inşaat işlerinde çalıştı, öyle belirli bir işi yoktu. Ektik biçtik, bu zamana kadar geldik. Şimdi Allah’a şükür çocuklar çalışıyor, evlendirdik yoluna koyduk.

Aynı köyün çocukları. Büyükler onları birbirine uygun
görmüş, evlenmişler. Bu evlilik bugünlere gelmiş. Acı,
tatlı dertler yaşanmış. Ferihan Hanım’ın lezzetli eli, hazırladığı sofralar bu dertleri unutturmuş. Ferihan Hanım
boşanma sözünü ilk İstanbul’da suymuş. “Allah’ın emridir, boşanmak yasak bir şeydir, ben boşanmayı ilk buralarda duydum”diyor. Eşi Behzat Bey ise gücü, imkanı
olan erkeğin eşini çalıştırmamasından yana.
Nasıl tanıştınız? Anladığım kadarıyla aynı köydensiniz….
Behzat Batur: Benim halamın kızıydı. Akrabayız. Ben
İstanbul’daydım. Bizde akrabalar arasında böyle bir
mevzu hiç olmadı. Edep, haya edilirdi. O zamanki şartlar öyleydi zaten.
Okuyor muydunuz, çalışıyor muydunuz
İstanbul’da?
B.B: Ben çalışıyordum. 14 yaşında İstanbul’a geldim.
Ben burada çalışırken Feriha’nın babası geldi.. Bizim
orada “ağabey” derdi herkes. Selahattin Ağabey, tahsilliydi, varlıklıydı, görmüş geçirmiş bir insandı. Erzurum
merkezden gelmişti bizim oraya. Babası köye dönerken
akrabamızla konuşmuş. Benim hareketlerim hoşuna gitmiş, “kızımla evlenmeyi düşünür mü”, demiş. Tabii ben
de 1967’de askere gideceğim. Rahmetli amcam “askere
gitmeden bir nişan yapalım” dedi. O zaman aklımda hiç
böyle bir şey yoktu. Ama aile tarafından, “böyle bir şey
çok iyi olur” denilince 1967’de nişan yapıldı. Sonra ben
askere gittim. 1969’da da düğün yaptık.
Peki, size nasıl haber verdiler Behzat Bey ile evleneceğinizi?
Ferihan Batur: İstemeye geldiler, benim o zaman ha-

berim oldu.
B.B: Ama tanıyorduk birbirimizi.
Nasıl bilirdiniz peki Behzat Bey’i?
F.B: İyi bilirdim. O zaman çok da yakışıklıydı.
Peki aranızda kaç yaş fark var?
B.B: İki yaş.
1969 dediniz, 40 yılı devirmişsiniz. Bu kadar yıl nasıl geçti, yani bunun formülü nedir? Şimdiki gençler, mutluluk için sabır gösteremiyor, hemen kapıyı
çekip gidiyor….
F.B: Allah’ın emri, yani boşanmak yasak bir şey. Allah
onu yasak etmiş. Bizim oralarda yok zaten. Ben boşanmayı buralarda duydum. O zamanlar öyle bir şey yoktu.
B.B: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, benim ailemde
dedeme Köy Ağası derlerdi, odası vardı. Ferihan’ların
da böyle bir düzenleri vardı, durumları daha da güzel,
babası da tahsilli bir insan. Dedem, ben 14 yaşında
İstanbul’a giderken oğlum “sakın içki içenlerin yanına
yaklaşma,” demişti. Benim medrese hayatım da var. Bir
kere evlilik müessesesi inanca bağlı bir şey. Allah’ına,
Peygamber’ine, Kitabı’na, bir kere helale harama bağlı bir şey. Bugün bizde, benim şu anki görüşüm mesela hanımın dışındaki bütün hanımlar, büyükleri ablam,
küçükleri kardeşim. Beni onların başına çoban dikseler ben onları korumakla mükellefim, canımı ortaya koyarım onlara bir şey olmasın diye. Mesele bu. Evlendiği anda bir insan elini ayağını her şeyden çeker, bir ailesi vardır. Diğer bir mesele “saygı”. Şimdikiler moda yapmışlar, “sevgiye” çevirdiler bunu. Sevgi hepimiz için vardır, her şeyi severiz biz, fakat saygı başka bir şey. Saygı olmazsa sevgi olmaz. Bir kere bizim hacı (Ferihan), o
kadar fedakâr bir insan ki, köyden çıktığımızda ikimizin

de maddi durumu güzeldi ama ben iş hayatına atıldım.
Öyle an olmuştur ki ben ekmek alamamışımdır, eve gelmişimdir, hiç unutmam ben bu sahneyi 1972’nin sonları,
içeriye girdim bir tek odada oturuyoruz.

‘‘Birbirimizden gizli
hiçbirşeyimiz yoktur’’

da oturduk. 1972’de 80 bin lira borcun altına girdim ben,
kuru temizleme fabrikası açıyordum Gültepe’de. Bu
para bugünün 200-250 milyarı yapar. Ama o zaman insanlar birbirine güvenirdi. Makine vs. alıyorduk. Bir hedef koyduk biz
de, dedik ki biz bu borcu ödeyene kadar
bu evden çıkmayacağız.

Çocuk var mıydı?
B.B: 1971’de çocuğumuz oldu. İçeriye girdim, “ekmek
almadın mı dedi, ben de unuttum” dedim, dışarıya çıktım ama bir lira yoktu cebimde. “Boşver gel, makarna
var evde,” dedi.
İdare ettiniz yani, bunu sorun etmediniz?
F.B: Evet, sorun etmem böyle şeyleri.
B.B: Biz bu şekilde geldik. Mesela şimdi evlenen insanlar yolda buluyorlar, okulda buluyorlar, çok üzülüyorum ben. Ondan sonra iki günde üç günde konuşuyorlar mesajlaşıyorlar, hemen istismar başlıyor. Evlilik öyle değil, saygı öyle değil. Sonra bize düğün yapıldı mesela, Anadolu’da çeyiz sandığı vardı eskiden. Bir çeyiz sandığı, altı
metre kare bir kırmızı halımız vardı, eşimin bir
iki bir şeyi vardı, eşyamız buydu. O şekilde
geldik buraya. Bir odalı bir ev kiraladım, hemen başladım işe, dükkân açtım daha sonra.
Peki, size zor gelmedi mi o varlıktan tek
gözlü bir odaya geldiniz?
F.B: Valla, gelmedi. Zor gelmedi yani.
B.B: Sonra o bir odada bir hedef aldık
ikimiz. Bizim Anadolu’da bir havlu vardır;
“şal havlu” derler. O şal havluyu akşam
perde yapardık gündüzde bir yere çıkarken onu alırdı başına. Çünkü onlara harcayacak paramız yoktu. İş kurmuştum, benim derdim bir an evvel iş
kurmaktı. Altı sene o bir odada kiraBehzat Batur
Ferihan Batur
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Birlikte mi karar verdiniz? Eşinize sordunuz mu?
B.B: Kesinlikle, her şeyimizi paylaşıyoruz. Bizim birbirimizden saklı hiçbir şeyimiz yok. Yani diyelim ki ben
onun sinirleneceği bir hata işlesem, o da görse bana
sorsa, onu söylemek zorundayım. Gizlimiz yok. O da
aynı ben de aynıyım. Eşimin sayesinde girdim ben bu
borcun altına.
Teşvik mi etti?
B.B: Evet, onun yaptığı fedakârlık benden daha fazladır. Mesela bir sürü insan geliyor, misafirimiz geliyor,
onlara yemek pişiyor, sadece bir odamız var, burada
oluyor hepsi.
Siz anlatın biraz o günleri, sizin dilinizden dinleyelim.
F.B: Öyleydi, gelenimiz gidenimiz, yatılı misafirlerimiz,
beş tane kardeşi vardı, onlar hep geldiler benim yanıma, çocuklarımız oldu yani.
Çok sevmeden böyle bir fedakarlık yapılamaz galiba?
F.B: Tabii canım. Gelenler dayımın çocukları yani öyle
de düşündüm. Hepsini aile olarak gördüm.
B.B: Çok enteresan şeyler yaşadık. Mesela varmış yokmuş, hiç hesap yapmadık. Şu mesajı vermek de fayda görüyorum. Bugünün gençleri ne yapıyor, biliyor musunuz? Üniversitede tanışıyorlar diyelim, anaya babaya sormadan sözleşiyorlar. Ondan sonra ikisi okulunu bitirince işe giriyorlar, üç-dört odalı bir ev kiralıyorlar, dolduruyorlar oraya eşyayı, haydi işe. Bunların altından kalkamıyorlar. Şu andaki gelişmeler, şunlar bunlar,
göz alıcı şeyler bunları büyülüyor. Bu hedeflerin hepsi yarıda kalıyor. Çünkü diyorlar ki ikimiz de çalışıyoruz,
şu kadar sen alıyorsun şu kadar da ben alırım, şu kadar
eşyaya veririz, şu kadarla şunu yaparız. Ama hesaplar birbirini tutmuyor. O aldıkları eşyaların altında eziliyorlar, sonra da o sevgi, saygı kalkıp gidiyor, huzursuzluk başlıyor.
Aşk mı, para mı? Şimdi gençler onu tartışıyor ya.
Para mutluluk getirir mi sizce?
B.B: Kesinlikle hayır. Ben bir şey söylemiştim: Ekmek
alamamıştım ama biz makarnayla mutlu olduk. Mesele

bu. Şu şöyle yapmış, şu şunu almış değil. Biz neredeyiz? Müslüman’ız Elhamdülillah, Peygamber Efendimiz
buyuruyor ki “Zengin olmak istiyorsan kanaat yeter”. Bir
kere kanaatkâr olmak lazım. Öbür insan lokantada keyif yaparken ben onun hesabını yapmam. Ben sofraya
oturuyorum, hanım bir kuru fasulye pişirmiş, inanın dünyanın en güzel yemeğinden daha iyi, biz böyle düşünüyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, 3-4 sene içinde borcu ödedim, ev aldım vs… Benim hedefim vardı,
40 yaşına kadar bunları çözmem lazımdı. Allah’ın yardımıyla, bazen arabamız da oldu, giderken gel lokantaya
gidelim derdim, hayır derdi. Hiç unutmuyorum, kaç para
yiyeceğiz derdi, derdim ki 30-50 Lira. Derdi ki bir kilo et
al yarısını biz, yarısını çoluk çocuğumuz yesin, yarısı da
artsın paranın. Böyle yani.
Peki, hesaplarınız nasıldı? Hep kendiniz mi yapardınız? Eşiniz nasıl dahil olurdu?
B.B: Şöyle söyleyeyim, yalnız bir şeye üzülürüm, bugünkü tecrübelerim olsaydı o kadar hırpalanmasına göz
yummazdım. Şu anda o yaşta olsam bunun o şekilde
şeyine müsaade etmezdim. Fakat şimdiki aklım olsa, o
kadar işlerin altına girip o riskleri almazdım.
Başka bir cesaret değil mi?
B.B: Kesinlikle, ben o andaki cesaretime delilik diyorum. Eskiden mesela bizde şu an yanlış kabul ettiğim
bir kültür vardı. Hanımlar ikinci sırada zihniyetinin bir
rüzgârı vardı. O sevgi, saygı bastırıyordu onu, ama o
yanlışlarım vardı benim. Fakat ona rağmen Ferihan’ın
fedakârlıkları hepsini aştı. Mesela başka bir şey söyleyeyim, iş kurduktan sonra yeme içme konusunda her
şeyi alırdım ben. Ama hanım gitsin kendi harcasın, öyle
bir şey yoktu. Temelde inanç olacak. Bu inanç nasıl bir
inanç, hem Allah’a, Peygamber’ine, Kur’an’ına hem de
o insana, yaşantına inanacaksın. Açık-saçıklık konusu
var bir de. Ama Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;
“insanları gördüğünüz” gibi yargılamayın. Açık, saçık,,
şu kapalı iyidir, bu açık kötüdür, böyle bir şey yok. İnsanın kalbinde ruhunda o güzellik vardır, eğer o güzellik

varsa sorun bitmiştir. Kimin cennete, kimin cehenneme
gideceğini bilemeyiz. Ondan sonra ne yapıyorlar o insanlara dört oda huzur vermiyor. Bir odada altı-yedi kişi
yattığımızı biliyorum. İşte bunlar da eşimin fedakârlığı.

‘‘Muhteşem Yüzyıl’daki
Süleyman’ın yeteneğini bana
versinler, kadınları çalıştırmam’’
Yeni evleneceklere tavsiyeniz nedir?
B.B: Evlendikleri zaman ölene kadar, iyi günde kötü
günde beraber olmayı hedeflesinler. Ufak tefek şeylerden birbirlerini incitmesinler, kırmasınlar. Öyle bir şey
olsa ki Muhteşem Yüzyıl’daki Süleyman’ın yetkisini
bana verseler, kadınları hiç çalıştırmam. Sebebine gelince, ben onlara acıyorum, üzülüyorum onlar çok değerli varlıklar, onlar analardır, onların çalışmasına ne
gerek var. Ben az bir şey daha fazla çalışayım, onlar
da rahat etsinler, evimiz de huzurlu olsun. Çocuklarına
baksın. Çalışamaz değil, ben sabahleyin işe giden hanımları gördüğüm zaman ciğerim yanıyor. O aile bozukluklarının, ayrılmaların nedeni işte odur. Allah hanımları nazik yaratmış, onlar sabah altıda işe giderse, akşam
gelip ona sofra hazırlatamazsın, böyle bir hakkınız yok.
İşte bunun da çok etkisi var.
Hiç kavga ettiniz mi? Kavga nedeniniz nelerdi?
B.B: Kavga demeyelim biz ona, tartışma diyelim. Tartışmasız ev olmaz. Fakat ben tartışmaların %90’ında eşimin haklı olduğunu biliyorum.
En iyi anlaştığınız nokta nedir?
BB: Öyle güzel yemek pişirir ki hanım...(gülüyor)
Ooo, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş.
BB: Yetenek meselesi. Bu ne çalışmayla oluyor ne bir
şeyle oluyor.
FB: Ben çok severim yemek yapmayı, sevdiğim iş de
güzel oluyor. Fedakârdım. Evdeki kadın fedakâr olsun,

çocuklarına baksın. Biz böyle yaptık yani. Şimdi zaten
her şeyin makineleri var. Elimde çamaşır yıkadım, ne
makinesi. Tabii hiç bir şey yok. Elektrik yoktu ilk geldiğimiz zaman, -iki üç sene sonra geldi- su yok.
Okuma yazmayı sonradan mı öğrendiniz?
B.B: Ben bir günde öğrendim okuma yazmayı. Şu anda
insanlar tahsilli, üniversite okumuş insanlar yaygınlaştı. Mesele bu değil, kalp, gönül. Ben ilkokulu dahi görmedim. Fakat askerden gelen bir amcaya abeceyi yazdırdım. Dört günde öğrendim, dağlarda kitap okurdum
ben. Ama biz ilmin ne olduğunu öğrendik. Çünkü benim
Peygamber’im ilim sahibi. Okumanın ne kadar güzel olduğunu biliyorum ama sadece bir yönlü okumak bir şey
değil, ilim sahibi olduk. Tahsil başka, ilim başka, kültür
başka. Bugünkü nesil ben okudum diyor, ben tahsilliyim
diyor, halbuki yaşantısına bir bakıyorsun ne alaka diyorsun. Bana göre ilim sahibi bir insan irfan sahibi olur. Dolayısıyla bir yerde hata yapılıyor, bu ayrılmaları falan bir
marifet zannediyorlar. İkinci bir mesele de medya. Bu
milleti mahvetti, televizyonlar. İnanın şu yayın yapan kanallar da öldürdü aileleri. En son nokta şudur, “inanmak, Allah korkusu, Peygamber korkusu, ben öldükten
sonra bana bu konuda hesap sorulacağı”. Yani çok büyük günahlar var, bir erkeğin bir kadına yanlış bakması kadar. Biz böyle bir şey düşünemiyoruz bile. Dolayısıyla ayrılma kelimesini duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Bugünkü insanlar sırf paranın peşinde. Böyle şey olur mu? Diyelim ki bu gün benim ayda
100 milyar gelirim var ya da daha fazla, o parayı yiyemiyorsun ki sen, olsa ne olmasa ne. Sabah yediğin iki
lokma ekmek ve peynir. Meseleye böyle bakmak lazım,
kanaatkâr olmak lazım. Fakir mi olalım, çalışmayalım
mı? Hayır. Müslüman en zengin insan olmalı. Düşmanınız size hangi silahla ateş ederse siz de ona onunla
mukavemet edin. O ayrı bir mevzu ama aile demek ne
demek biliyor musunuz? Evlenip de ayrılan o çocuklar
zulümdür. Cenabı Allah’a dua edelim de inşallah bu zulmü kaldırsın başımızdan.

Gülali Çam ile Gülhanım Çam amca kızlarının çocukları
olarak aynı yıl 1951’de Samsun’un Terme ilçesinde
dünyaya geldiler. Onların izdivacına “masal gibi” demek
abartı olmaz. Masal dinleyecek yaşta söz kesilmiş,
biraz serpilince de gelin-damat oluvermişer.
16 yaşlarına geldiklerinde ise ilk çocukları
kucaklarındaymış.
Nasıl tanıştınız, akrabalık var mı?
Gülali Çam: Annelerimiz amcakızları, akrabayız. Zaten
görüşüyorduk.
Görüşüyorduk derken bu bir aşk evliliği mi?
G.Ç: Görüşüyorduk derken şöyle, benim altı yaşımdan
beri ona duyduğum ilgi, 12 yaşımda sözlenmemle, 15
yaşımda düğünümüzün olmasıyla devam etti. Eşimi
bilemem de ben isteyerek evlendim. O zamanlar Kur’an
mektepleri vardı, onlara gidiyordum, okul da yoktu o
zaman.
Gülali Bey “severek, aşık olarak evlendim” dedi. Ya
siz?
G.Ç: Çocuktan ne olur, o zaman herkes de büyüklerinin
dediğiyle hareket ediyordu. Zaten akrabalık da vardı.
Öyle devam etti gitti işte.
Peki sizin nasıl haberiniz oldu, Gül Ali Bey size
ilgisini gösteriyor muydu?
G.A.Ç: Göstermem mümkün değildi, zaten göstersem
sopa yerdim. Çünkü çok sertti, taş atardı bana. Öyle
şeyleri kabullenmiyordu. 15 yaşında evlendik, 16
yaşında bir oğlumuz oldu.
Çok erken değil mi?
G.Ç: Çok erken, ama o zaman büyüklerin görüşleri
öyleydi. Çocuk yaşta gelin olduğumu bilmeden öyle
büyüdüm gittim.

Hangi şartlarda evlendiniz? O günün şartlarıyla
neler vardı?
G.Ç: Hiç bir şey yoktu. Yatak ve elbise, o kadar.
G.A.Ç: O zaman 3-4 lira, başka da bir şeyimiz yoktu.
Bir şey istemediniz mi?
G.Ç: O zamanlar herkes öyleydi. Herkesin şartları ona
göreydi. Ayrı gitmek yok zaten, hep beraber.
Aileyle miydiniz?
G.Ç: Evet aileyle. Daha askerlik vardı, eşim askere
giderken benim üç tane çocuğum vardı. Üç tane
çocukla çalışıyordum.
Kaç sene beklediniz?
G.A.Ç: 20 ay askerlik.
Zor geçmedi mi bu dönem?
G.Ç: Çalışırken onu düşünmüyordum, o zaman böyle
ev aletleri yoktu. Dolap yok, çocukların iki tanesini
görümceme bırakıyordum, akşam alıyordum. O
zorlukları hiç sormayın artık
G.A.Ç: Sağolsun o zamanki Milli Eğitim Müdürü’nün
yardımıyla okula aldılar eşimi, orada çalıştı ben askerdeyken. Oradan emekli olmuş oldu.
Beklediniz çocuklarla?…
G.Ç: Evet, askerden sonra bir tane daha oldu. İki
oğlumuz bir kızımız olmuş oldu. 10 tane torunumuz var.
Gülali Bey’de sevdiğiniz, sevmediğiniz huylar nelerdir?
G.Ç: Hiç o konulara girmeyelim, o biraz üstte kalır.
Dediği olur yani. Onun istediği olur.
G.A.Ç: Maalesef doğru, bana kalsa yürümeyebilirdi.
Ama eşim gerçekten çok ağır yükler taşıdı. Allah’tan
sonra secde edilecek birisi olsa karıma secde ederdim.. O kadar bende hakkı vardır. Ben kaza geçirdim,
ameliyat oldum bunlarda hep yanımda oldu. Kaza

geçirdiğimde iki ay yataktan kalkmadan yattım 15 gün
yatanların etrafı çürürken benim hiç bir yerimde bir
kızarıklık bile olmadı. Bana bebek bakar gibi baktı. Hâlâ
kazanın verdiği bazı şeylerden dolayı rahat hareket
edemiyorum, protezim var. Çoraplarımı hâlâ giydirir.
Sağ olsun. Pişman değilim, dünyaya bin defa daha
gelsem iki bin defa onunla evlenmeyi düşünürüm.

‘‘Allah’tan sonra secde
edilecek biri olsa, karıma
secde ederdim’’

Paylaştık yani. Ne biliyorsak birlikte yaptık. Şunu
prensip edinmişimdir, ben dışarıda yediğim yemekten
aileme çocuklarıma getiremiyorsam asla o yemeği
yemem, yiyorsam da aileme de getiririm.
Gülali Bey, şimdi neden her şey var saadet yok? Siz
46 yılı bir yastıkta geçirmişsiniz.
G.A.Ç: Şunu söyleyeceğim, “en
sabırsız olan insan benim
yeryüzünde “diyorum, ama
sabretmek gerekiyor.
Şu kapıdan girdiğimde
yemeğim hazır değilse
çıkar

Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?
G.Ç: Artık bizim kaderimiz böyle.
Gülali Bey çok sevmiş sizi…
G.Ç: Öyle söylüyor sürekli. O söyler, bende de çekingenlik, utangaçlık var. Böyle şeyleri itiraf edemiyorum, ona üzülüyor, kızıyor. Bende öyle girişkenlik,
konuşkanlık yok, ifade edemiyorum.
G.A.Ç: Onun da bana sevgisi var. Söylemiyor, ben
babamı annemi kardeşlerimi kırmışımdır, ama
eşim ne annemi ne babamı ne de kardeşlerimi,
birlikte oturduğumuz halde kırmamıştır.
Kardeşlerime kendi çocukları gibi bakmıştır.
Ailem, benden çok onu sever. Derler ya “keser
döner sap döner, bir gün gelir hesap döner”.
O zaman onların ihtiyacı vardı. Şimdi benim
ihtiyacım oldu.
Hep kadına mı düşüyor fedakârlık?
G.Ç: Bir taraf daha zorsa öbür taraf daha
fedakâr olmalı. Televizyonlarda görüyoruz
çoluk çocuğun durumunu, ben o şeylere
katlanamam. Elimden gelen her şeyi yapmaya
çalışırım.
G.A.Ç: İşten erken geldiğim zaman benim
de yemek yapıp bulaşık yıkadığım olmuştur.
Gülali Çam
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dolaşırım, yemeği beklemeye tahammül edemem. Buna
rağmen şunu düşünmek gerekiyor: Ben bir kadına
baktığım zaman önce annemi düşünüyorum, beni
dünyaya getiren anne de kadındı. Ondan sonra kız
kardeşlerim oldu, ondan sonra evlendim, eşim oldu.
Peki hiç küser misiniz?
G.A.Ç: Olmuştur.
G.Ç: Alttan girer üstten çıkar, gider bir misafir çağırır,
hiç anlamazsın.
G.A.Ç: O ortamı gerginliği kaldırmak
için. Zaten evden bir defa uzaklaştım, bir defa acısını
yaşadım, bir daha da yapamıyorum. Bir otele gittim.
Sabah bir kalktım, üzerimde bit olmayan bir yer yoktu.
Gittim mağazaya, yeniden çamaşır, elbise aldım.
Hamama gittim, ondan sonra çamaşırlarımı değiştirdim,
çöpe attım öyle geldim eve, bir daha da gitmedim.
Gençlere neler tavsiye edersiniz, evlilikte mutluluk için?
G.A.Ç: Ben şunu söylüyorum; evin iyisi suyun durusu
pek bulunmaz. Elinizdekinin değerini bilip yetinmek
gerekir, daha iyisini bulacağım derken, çok kötü bir
belaya rast gelebilir.
G.Ç: Benim eşim ölse veya ayrılsam
ikinci birini asla düşünmem.
G.A.Ç: Ama kabahat benden ziyade onun, o beni
şımarttı, alıştırdı. Bana bebek bakar gibi baktı.
Küçük evlensek de birbirimize karşı sevgi hep var oldu.
O sevgi hep kalıyor mu?
G.A.Ç: Hiç değişmiyor. Benim ilk günkü duygum ne ise
hâlâ hiçbir değişiklik yok.
6 yaşındaki gibi mi?
G.A.Ç: İnan öyle. Bak ne dedim az önce, bin defa dünyaya gelsem iki bin defa yine eşimi seçerdim. Çünkü
kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malını kıskanmaz,

ben idare etmem ama o der ki “böyle yapalım, yetinelim”. Allah razı olsun diyorum, her zaman kendisine
teşekkür ediyorum.
Tekrar geri dönseniz, 46 yıl öncesine, eşinizi üzmemek için ne yaparsınız? Pişmanlığınız var mı?
G.A.Ç: Pişmanlığım şöyle var, öfkelendiğim zaman,
bir şey aldığım zaman o beğenilmezse, ona tahammülüm yok. Bu hata da onun değil benim. Yaptıklarım
benim elimde değil, o yüzden yine aynısını yapardım.
Ben yoksa kesinlikle isteyerek eşimi ve bir başkasının
kalbini kırmak istemem. Biz ağa torunuyduk, hep birlikte
oturuyorduk, 11 odamız vardı, bir tanesi nezarethane
idi, karakol geldiği zaman ağalardan bir tanesini götüremezdi. Biz hep disiplin gördük. Misafire, etrafına olan
saygın her şeyden önce gelir. Yani denilir ya ne ekersen
onu biçersin, göstereceğin saygı, başkasına değil kendinedir. Yapacağın kötülüğü de kendine yaparsın.
Siz genç kızlara neler tavsiye ediyorsunuz?
G.Ç: Çok düşünmelerini, çok sabırlı olmalarını, çok
dikkat etmelerini, okuyup akıllarını başlarına almalarını
tavsiye ederim.
Şimdi olsa o yaşta evlenir miydiniz?
G.Ç: Evlenmeyiz, ama biz o zaman hiçbir şey bilmiyorduk. 12 yaşında çocuk nişanlanmış, tuhaf geliyor
şimdi….
Şimdiki aklınız olsa küçük yaşta evlenir miydiniz?
G.Ç: Önce okurdum.
G.A.Ç: Köyümüzde öyle bir olay vardı ki, okul zaten
yoktu. Bir kız bir yerde yetiştiği zaman eğer iyi bir
ailenin kızıysa, daha 12-13 yaşına gelince sözlenirdi.
Bir başkası kapmasın diye. Olay oradan kaynaklanıyor.
Ordu’nun kaç yerine babam kaç kere göndermiştir beni.
Ama ben istemiyorum, onu istiyorum demişimdir.

Hayatlarının üçte ikisi birlikte geçmiş. Onların evliliği
taaa beşikten ayarlanmış. Varlığı da, yokluğu da birlikte
yaşamışlar. Yarım yüzyılı bulan evlilikte Zekiye Tobay’ın
mutlu olmak için yeni evleneceklere tavsiyesi şu oldu;
“Küçük düşürmeyeceksin kocanı” başkasının yanında.
Kocan da seni başkasının yanında küçük düşürmeyecek. Zaten en kötü şey kocanın seni başkasının yanında küçük düşürmesi. Kendi aranızda paylaşın, ve sakın
yaşadıklarınızı dışarı vermeyin…”
Akrabalık var mı?
Ahmet Tobay: Babam ikinci eşinden olan, kayınbiraderinin kızını aldı bana.
Kaç yılında evlendiniz?
Zekiye Tobay: 22 Temmuz 1969’da.
“Komşumuzdu” dediniz, “evlenmeyi siz mi arzu ettiniz, görücü usulü mü oldu”?
A.T: Valla biraz böyle beşik kertme mi diyelim, ne diyelim?
Z.T: Annesi evlenince ben kırk günlük bebekmişim, annesi yeni gelin olunca bize geliyormuş, babaannem de
annesinin bebeği olunca “bu kızı bu oğlana vereceğim”
demiş, öyle de olmuş. Bizi bir yaşındayken birbirimize
uygun görmüşler.
Gerçekten mi?
AT: Asıl karar Zekiye ile bizim kararımız tabii.
ZT: Beraber büyüdük sayılır. Kur’an dersine giderken,
bize geliyorlardı biz birlikte gidiyorduk. Beşik kertmesinin de etkisi olmuştur belki, bilmiyorum ama bizim de
gönlümüz istedi yani. Ve 3-4 sene de nişanlı kaldık.
AT: 22 yaşındaydım evlendiğimde. Öğrenciydim o zaman. 1960 yılına kadar köyümüzde ilkokul yoktu. İlkokula da bir sene, 5. sınıfa gittim. Ondan sonra İstanbul’a

geldim. Ortaokulu bitirdim, liseye geçtiğimiz sene evlendim. Herkes benim için “artık okuyamaz” dedi. Ben de
gayret ettim, hanımımın da yardımıyla, liseyi bir senede
bitirdim. Ondan sonra yüksek okula geldim. Evlendikten sonra bir sene Bursa’da kaldık, orada okudum sonra, İstanbul’a yüksek okula geldik. 3 çocuğumuz oldu.
Şimdi onlar 39, 40, 41 yaşlarında. Sonra bir çocuğumuz
daha oldu. Dört oğlumuz var..
Evlendiğinizde liseye başladığınızı ve eşinizin desteğiyle bir senede bitirdiğinizi ifade ettiniz. Siz karınıza destek oldunuz mu?
A.T: Ev tuttuk, evde yemeğimizi yaptı. Daha sonra
dükkân açtık, terzilik yaptık, dikiş diktik ikimiz beraber.
Z.T: Çocukları vitrinlerde büyüttük, yani vitrine koyardık
biz dikiş dikerdik. Para yoktu ama saadet vardı. Çalışıyorduk, güzel günler geçirdik. Evlendiğimizde, bir tahta masa vardı, üç tane de tahta sandalyemiz. İki tane
uzun kilimimiz vardı Bursa’da otururken. İstanbul’a geldik çalıştık, biraz koltuk falan aldık. .
A.T: Bu tabii karşılıklı sevgi, saygı ile oldu. Ben kötü
bir durumda olduğum zaman o bana destek oluyordu,
onun sıkıntısı olunca ben ona destek olurdum.
Nasıl geçti 43 sene, dile kolay?
Z.T: Çok acı günlerimiz geçmedi bizim çok şükür, günlerimiz güzel geçti. Çocukluğumuz dahil, hayatımızın
üçte ikisi beraber geçti.
Peki, nasıldır eşiniz?Sakin midir, sinirli midir, neşeli midir?
Z.T: Sakindir ve neşelidir. Sinirli olan, benim..
A.T: Tabii yaşlanınca, birtakım hastalıklar olunca asabi durum olabiliyor ama o da normal yani, bakıyorsunuz
bir yerleri ağrıyor.
ZT: Ama çok olgunlaştım eskiye rağmen ben, gelinle-

re karışınca daha çok olgunlaştım. Daha güzel günlerimiz oluyor şimdi.
Daha önce daha mı asabiydiniz?
Z.T: Çocuk büyütürken biraz daha zorluk çekiyorduk.
Şimdi daha sakiniz.

‘‘Bizi 1 yaşındayken
birbirimize uygun
görmüşler’’
Peki, neler öğütlersiniz, neleri tavsiye edersiniz
gençlere? Bu kadar uzun süre ayrılmadan, mutlu olmak için ne yapılmalı?
A.T: Mutlu bir yuvanın formülü de herhalde Peygamber Efendimiz’dir. Bizim tek örneğimiz odur. Peygamber
Efendimizin yaşantısını öğrenip ona göre davranırsak, hayatımızda gerçekten mutlu oluruz. Bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz hanımları ile beraber mutlu bir hayat sürmüş. Onlara hiç gücenmemiş. Bazı şeyler var ama onların sebepleri
farklı. Hanımları daha iyi yaşayan hanımları görünce, bizim de olsun gibi istekte bulunmuşlar, Peygamber Efendimiz üzülmüş ve onlarla bir ay kadar ayrı durmuş. Bu tabii onlara bir ders olması
bakımından önemli. Sonra ayet-i
kerime iniyor bu konuyla ilgili.
Peygamber Efendimiz diyor ki
siz dünya hayatını, süslerini nimetlerini istiyorsanız,
gelin sizi boşayayım,
istediğiniz gibi yaşayın. Ama yok Allah’ı,
Peygamberi, ahiret
yolunu istiyorsanız
benimle beraber

böyle mutlu bir şekilde yaşayın. Onlar da tabii ikinciyi
kabul ediyorlar. Mutlu bir hayat sürüyorlar. Peygamber
Efendimizin hayatında hanımları ile aralarında dünyevî
bir şeyden dargınlık olmamış. Onları dövme gibi bir şey
zaten hiç söz konusu değil. Biz onları örnek alırsak hayatımız güzel olur. Bir sıkıntımız oldu diyelim, dışarıda bir sıkıntım vardı, eve geldim şimdi o anda hanım da
benim atmosferime girip benim gibi davranırsa o zaman
sıkıntı olur. Ama o güzel davranıp sıkıntımı unutturursa,
hayat güzelleşir. Bazen de onun sıkıntısı olmuştur ama
buna rağmen yemeğini hazırlar, temizliğini yapar, temizlik hastasıdır zaten.
Öyle mi?
A.T: Evet, öyle. Her gün temizlik ya pacak, kendini üzme
diyorum ama dinlemiyor
o konuda.

Ahmet Tobay
Zekiye Tobay

1947 Ordu
1947 Ordu

Niçin kavga edersiniz? Mesela bu yüzden tartışır mısınız?
A.T: Kavga ettiğimiz çok nadirdir.
Z.T: Kavga etmeyiz biz.
Kocanızın kavga edecek bir yapısı yok gibi görünüyor zaten…
Z.T: Ben bağırsam da onun sesini duymadım daha.
Hiç yüksek sesini duymadınız mı?
Z.T: Yok, kavga etmez o.
A.T: Ben babamı da bu konuda örnek almışımdır. Babamın iki tane hanımı ölmüş, üçüncüye annemle evlenmiş. 5 kardeşiz, annemin çocukları var bir sürü. Babamla annemin dargın durduğunu veya birbirine bağırdığını
hiç duymadım.
Babam
1987’de
vefat etti.

en 40 yaşlarındaydım. 40 yaşına kadar babamla annemin dargın durduklarını bilmiyorum.
Hesabınız ortak mıdır?
Z.T: Tabii, ortak hesabımız vardı. Kendi dükkânımız vardı, çalışıyorduk. Üç lira para verirdi, pazara giderdim.
Sizce evlilikte fedakârlık daha çok kadına mı düşüyor?
Z.T: Tek taraflı değil, kadına düşüyor diye bir şey yok.
İki taraflı olacak.
Peki eşinizin en çok beğendiğiniz huyu nedir?
Z.T: Sessizliği; bağırmaz, çağırmaz. Sakindir, o huyunu
çok severim..
Sizin Zekiye Hanımda en sevdiğiniz özellik hangisi?
A.T: Beğendiğim çok huyları vardır, ama temizlik tarafı
çok güzel. İslam temizliktir biliyorsunuz. Temizliği sever,
çalışkandır, pratiktir, rahatsızlığı da olsa, o yapacağını yine de yapar. Ben, “yorma kendini” desem de o durmaz. Eve geliyorum, bir bakıyorum, börekler çörekler
açmış. “Bu kadar uğraşma” diyorum ama sağolsun yapar. Bu yönü iyi. Şimdi torunlarımız, gelinlerimiz var, onlara karşı davranışları çok güzel. Maaşını alır, bir bakmışsınız yarısını torunlarına harcamış. Cömerttir.
Z.T: Vermeyi, paylaşmayı çok seviyorum, alışverişi
çok seviyorum.
Gelinlerinize ne tavsiye ediyorsunuz? Konuşur
musunuz onlarla?
Z.T: Tabii, konuşuyoruz. Birbirlerine saygı, sevgi,
“küçük düşürmeyeceksin kocanı” başkasının yanında. Kocan da seni başkasının yanında küçük
düşürmeyecek. Zaten en kötü şey kocanın seni
başkasının yanında küçük düşürmesi. Kendi aranızda paylaşın, dışarı vermeyin.
Nasıl görüyorsunuz şimdiki gençleri, yeni evlilikleri? Yeni evlilikler niçin kısa sürüyor sizce?
A.T: Evlilik kurulurken işin başında bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Mizaçların birbirine uyması gerekir, aile fikirleri önemlidir. Şimdi bakıyorsunuz, sokakta tanışıp ani bir kararla evleniyorlar. Aileler birbirini tanımıyor. Ondan sonra aileler

arasında birtakım çatışmalar oluyor. Yahut, kız annesine düşkündür, annesi kızına düşkündür, paylaşamazlar
ya da tam tersi olur, oğlanın annesi oğlanı çok seviyordur, geliniyle paylaşamaz, bunlar birtakım şeylere sebep olur. Ondan sonra çekişmeler başlıyor, tolerans olmayınca da iş kopma noktasına geliyor. Onun için evlenirken çok dikkat etmek gerekir.
Onlara müdahale etmemek önemli mi yani?
Z.T: Evet, büyükler müdahale etmeyecek. En çok oradan çıkıyor zaten sıkıntı.
A.T: Şöyle olması lazım; çocuklarımızı evlendirirken bir
defa çocuklara baskı yapmamak gerek. Çünkü onlar
hayatlarını beraber sürdürecekler.
Görücü usulüyle mi yoksa kendi istekleriyle mi evlendiler?
A.T: Görücü usulü olabilir ama görücü usulünde de biraz
ilgili görgülü olması lazım.
Aileler birbirine denk miydi?
A.T: Ailelerin birbirini tanıması lazım. Birtakım eksiklikler varsa gizlememesi gerekir. Gizlerse yarın ortaya çıkınca bu sefer evlilik zarar görebilir. Bunlara dikkat edilirse görücü usulü olabilir. Ama dediğimiz şartlarda olması lazım. Şimdi internetten falan tanışıp evleniyorlar.
Kimse kimseyi tanımıyor. Böyle olunca çok kısa zamanda iş bitme noktasına geliyor. Daha evlenmeden, nişanlılık safhasında kavgalar başlıyor. Sonra evliliğin ilk yıllarında çok dikkat etmek lazım, çünkü ayrı yerlerdeki
iki insan bir araya geliyor. Ayrı birtakım kültürler bir araya geliyor. Bunları harmanlamak kolay bir şey değildir.
Bunlara dikkat etmek lazım.
Sabırlı mı olmak lazım?
A.T: Sabırlı olmak lazım, toleranslı olmak lazım. Ufak
tefek kusurlarını görmemek lazım. Çünkü her insanın
bir kusuru vardır. Dört dörtlük, yüzde yüz değildir kimse. Bunları da toleransla kapatırsanız o zaman mutlu bir
hayat yaşarsınız. Şu hayat zaten kavgaya gürültüye hiç
değmez. Bakıyorsunuz, 65 sene geçmiş, nasıl geçti bilmiyoruz biz. Çok hızlı geçiyor. İnsanoğlu ömrünü çabuk
tüketiyor.

Günümüzdeki şartları nasıl görüyorsunuz, biraz da
yaşam şartları mı etkiliyor gençleri; bu koşuşturma,
bu hız?
A.T: Hayat şimdi çok hızlı bir şekilde gelişiyor tabii, zorluklar olduğu gibi kolaylıklar da oluyor. Bundan 40 sene
evvelki hayat şartlarıyla bugünkü hayat şartları farklı.
Ben üniversite okurken, maddi durumumuz vardı biraz,
babamın durumu fena değildi, ama biz babama yük olmak istemedik. Burada çalışarak okudum ben. Dükkan
açtık, kendi kendime terzilik öğrendim, terzilik üzerine
diploma aldım. Çoluk çocuk var bir taraftan. Çok koşturmuşum ama sıkıntım yoktu. Onları kaldırabiliyormuşum
o zaman. Şimdi her şey var ama huzur yok. Bu huzuru
bulmak için İslam’a sarılırsa insan, Peygamberi örnek
alırsa, çok mutlu bir hayat sürdürür.
Tekrar geri dönseniz evlendiğiniz zamana, eşimi üzmemek için şunu yapmazdım dediğiniz bir şey var mı?
A.T: Hiç zannetmiyorum.
Z.T: Yok.
Hiç üzmemiş öyleyse sizi?
Z.T: Zaten gelinler gelene kadar bizim aşk bitmedi, gelinler torunlar olunca biraz azaldı, o nişanlılık dönemindeki aşk bitmedi bizde.
Bitmiyor mu gerçekten?
Z.T: Bitmiyor.
Onu nasıl yaşatabiliyorsunuz?
Z.T: Kavga ettiğimiz zamanlar da oluyor ama darılmadık, küsmedik.
Küslük ne kadar sürüyor? Kim küserdi daha çok?
Z.T: Ben küserdim daha çok.
A.T: Bir gün sürmezdi.
Z.T: Bir gün hiç sürmemiştir. Ben somurtuk duramıyorum.
A.T: Bir de büyükleri örnek almak da çok önemli. Babamla annem hayatlarında hiç kavga etmezlerdi.
Siz o zaman kavgaya alışık birisi de değilsiniz.
A.T: Amcam vardı, amcamla yengen devamlı kavga
ederlerdi. 20 gün 30 gün birbirlerine dargın duruyorlardı. Yemekleri ayrı ayrı yerlerdi. O zaman ben çok yadırgardım, hiç hoşuma gitmezdi. Evde böyle bir şey gör-

mediğimiz için. Babam da çok halim selim bir adamdı.
Evliliğe gençler kendileri mi karar vermeli? Yoksa
ailelerin beğenisi de mutlaka sorulmalı mı?
A.T: Mesela bizde bilhassa kız çocukları için geçerli,
anne baba, haberi olmadan evlendiriyor kızını. Kız istemiyor belki, veya oğlan istemiyor. Ondan sonra evli-

lik güzel yürümüyor, çünkü zorla olmuş, severek olmamış. Anne babanın şuna çok dikkat etmesi lazım; çocuklar beğensinler, ama siz de beğenin alacağınız gelini veya damadı yani öyle olursa onların mutluluğu daha
iyi olur.

Hafize Hanım, Ziya Bey’den iki yaş büyük. Bunu nikahlandıkları gün fark etmişler. Görücü usulüyle yapılan
bu evlilikte zaman zaman fedakarlık paylaşılmış. Evlilik emek ister. “Biri sinirlenince diğeri susmalıdır” diyorlar. Hafize Hanım’ın Çikolatam diye hitap ettiği Ziya
Ersoy’un çocuklarına verdiği öğüt, “Eşini ailesiyle birlikte kabul edeceksen, evlen. Aileler birbirine güvenirse
kuvvetli olur”…
Nasıl tanıştınız?
Ziya Ersoy: Görücü usulü oldu. Gerçi hanım beni tanıyormuş ama ben kendisini tanımıyordum.
Hafize Ersoy: Küçükken bizim yerimiz vardı. Biz oraya hayvan otlatmaya giderdik. Onlar da dereye hayvan
sulamaya giderdi. Hacının teyzesinin gelini, benim ablam olur. Daha öncelerden ailemiz birbirini tanıyordu.
Kız ararlarken görümcem beni düşünmüş.
Peki nasıl anlattılar size Hafize Hanım’ı?
Z.E: Ben evlenmek için istediklerimi söyledim.
Kriterleriniz nelerdi?
Z.E: Benim boyumda olacak. Beyaz ve sarışın olacak
dedim. Esmer istemiyorum dedim; ben esmerim çocuğum da simsiyah olurdu. Normal bir kiloda olsun dedim.
Ama “ben illa göreceğim” diyordum, ama göremedim,
babam ağır bastı. “Gidip isteyeceğiz” dedi.
Evlenene kadar birbirinizi hiç mi görmediniz?
Z.E: Ben görmüştüm de farkında değildim. Hafize
Hanım’ı istemeye biraz ani gittik. Gideceğimizi bilmiyorlardı.
H.E: Benim bir ablam var. Ablamların büyük geliniyle geldiler. Ben içerdeydim, ne olduğunu anlamadım.
O gün de annem yaylaya gidecekti. Yenildi içildi. Sonra

dediler ki ablanlar şunun için gelmiş…Tanıyoruz aileyi,
ablamlar da misafir olarak geldiler sandım. “Yok canım,
ben öyle bir şey duymadım”, dedim.
Şaşırdınız mı?
H.E: Ee tabii. Hacı benden 2 yaş küçükmüş, onu da biliyordum. Ben gelişmiş kızdım. Hacı biraz küçük ve zayıftı. 1958’de oldu bu olay 1959’da da evlendik.
ZE: Mutlaka “nikah istiyorum, nikahımız olsun, dedim.
Kayınvalidem de çok açıkyürekliydi. Bir gün bize gelmişti kayınvalidem, benim kızım yaşlıdır, ileride sorun
olmasın dedi.

Ô Ô Aile birbirine
güvenirse kuvvetli olurÕ Õ
H.E: Ben 25, o 23 yaşındaydı.
Z.E: Babam, “ben oğlumu çok iyi tanıyorum, sorun olmayacak,” dedi. Zaten akrabalığımız varmış, “ben bunu
daha da geliştirmek” istiyorum, dedi.
Yaş farkının sorun olacağını düşündünüz mü?
H.E: Düşünmedim ben.
Z.E: Nikâhlandık, bana nüfus kağıdını verdiler, o zaman anladım. “Kader böyleymiş” dedim. “Ailem münasip görmüşse, unutulur gider” dedim. Öyle başladı…
Ordu’da evlendik. Düğünümüz oldu. Oradan Kayseri’ye
gittik. Orada sekiz ay kaldık. Sonra İzmir’e tayinim çıktı,
İzmir’e gittik. Birkaç ay sonra oğlum oldu. O sırada babam vefat etti. Onun adını oğluma koydum, adını Memiş koyduk.. Bir arkadaşım bu nasıl isim diye dalga geçince ben sinirlendim. Sonra çocuğun geleceğini düşünerek ismini değiştirmeye karar verdim. İsmini Ha-

kan olarak değiştirdim. 2 sene sonra tekrar tayin oldum,
1963’te İstanbul’a geldim. Alemdağ’da göreve başladım. 1963’ten beri Ümraniye’deyim. 10 bin nüfusu vardı
o zaman buranın. Köydü burası. Eylül ayında belediye
teşkilatı kuruldu. O sıralar çok az okul vardı, yollar yoktu. Yeni gelişen bir semtti.
52 yılı devirmişsiniz evlilikte. Yarım yüzyıldır evlisiniz. Nasıl geçti bu 52 sene?
Z.E: O devir şimdiki devirlerden çok farklıydı. Bizim zamanımızdaki hayat şartları, görgü, bilgi, kültür…Bir
kere aile deyince büyük bir kitle olarak düşünüyorduk. Anne var, dede var, halalar var. Hepsi bir ailenin içine giriyordu. Şimdi çekirdek aile var ama
bu çekirdek ailenin bir geçmişi vardır. Geçmişini bilmesi lazım. Gençler bunu kabullenemiyor,
hazmedemiyor. Ayrılık da bundan geliyor. Damat kız tarafının akrabalarını kabul ediyor, kız
damat tarafının; anlaşma böyle oluyor. Bir de
ekonomik durum var. Şimdi hanımların çoğunluğunun ekonomik bağımsızlığı var. Bu yanlış bir
şey. Evlendiği zaman düşünmesi lazım, bir nesil
yetiştirecek dünyaya. Dolayısıyla bu çocukların durumu ne olmalı, düşünmeli. Biz de çekirdek aileydik ama
hiçbir zaman senin ailen benim ailem demedik. İznimiz
çıktı mı ailemize giderdik. Şimdikiler tatile gidiyor.
Taraflar ailelerini sahiplenmiyor mu?
Z.E: Evet, ben o konuda kopukluk görüyorum.
Sonra gençlerin yetişme tarzı çok değişti. Şimdiki
nesil dışarıda görüşüyor, tanışıyorlar.
Sizin çocuklarınız görücü usulüyle mi evlendi
yoksa kendi seçimleriyle mi?
Z.E: Ben çocuklarımla anlaşmıştım. “İstemediğinizi kesinlikle almam” dedim. Benim istediğimi siz istemeyebilirsiniz. Arada anlaşalım. Önce kızımı verdim, bacanağımın oğlu talip çıktı. Kızımıza sorduk. “O da razıyım” dedi. Yalnız benim damat adayı Almanya’da kalıyordu. “Yurtdışından gelmesini
istiyorum” dedim. Söz verdiler “gelecek” diye ama

olmadı, kızım Almanya’da şu anda. Oğluma gelince, tıp
fakültesini bitirdikten sonra Giresun’a tayin oldu. Orada kaldı, sonra askere gitti. Sonra geldi “baba ben evleneceğim” dedi. Kız aramaya başladık. “Oğlum git şöyle bir araştır, içinde uhde kalmasın, kafana uygun birini bulursan anlaşabilirsen meslektaşlarından olsun” dedim. “Yok baba” dedi, öyle bir tercihim yok dedi. Sonra
fikrini değiştirdi, gelin adayını evimize getirdi. “Ben kararımı verdim, evleneceğim “dedi. “Niye kararını verirken
söylemedin oğlum” dedim. Biraz öyle bir anlaşmazlığımız oldu. Baktım, okudum, dini
kitaplarda çocuğun isteğinin yerine
gelmesi gerekiyordu. Uygun gördüm.

Ziya Ersoy		
Hafize Ersoy

1937 Ordu
1935 Ordu

Gittik istedik, 1990 yılında evlendiler. Mutlular, iki çocukları var. Biz de mutluyuz. Aile birbirine güvenirse o zaman kuvvetli olur. Aile kuvvetli olursa devlet de millet de
kuvvetli olur, bağlar kopmaz. Şimdi ne aileler geçmişi
anlatabiliyor ne de
gençler geçmişi anlayabiliyor. Bir kopukluk var ama yavaş yavaş bu kopukluk ortadan kalkmaya başlayacak.
Hafize Hanım sizin için nasıl geçti bu 52 yıl? ?
H.E: Her yanı dört dörtlük, namazında bir insandır. Güzel geçti yıllar. Ben mutlu oldum, mutluyum, annesine
babasına duacıyım böyle bir insan yetiştirdikleri için. İyi,
çok iyi biridir. Her şeyiyle dört dörtlük bir insandır.
Kavga eder misiniz? Kavga neden çıkar?
H.E: Biz kavga etmedik. Biri sinirlenince diğerinin susması lazım. Bir de karşılıklı saygı şart. En başta sevgi,
sonra saygı. İkisi bir arada. Ben 52 sene ona hiçbir saygısızlık yapmadım. Öyle yuvarlanıp gittik. Çocuklarımıza vuracağı zaman “yapma” demezdim. Çünkü zaten
yapacak karşı durmazdım. Anneden de yüz bulunca çocuk şımarmasın diye bir şey demezdim. Öyle geçti gitti.
Torunlarım var, şimdi bir torunum evli.
Siz Hafize Hanım’ı anlatsanız nasıl anlatırsınız?
Z.E: Ben Hafize Hanım’la evlendiğim o günden bugüne kadar aramızda hiçbir şey değişmedi. Çok güzel anlaştık. Ben belki onun için üç dörtlüğümdür ama o benim için gerçekten dört dörtlüktür. En son söyleyeceğini ilk söyler ama altın gibi bir kalbi vardır. Kendisine ilk
defa burada söylüyorum. Bana karşı itaatlidir. Çok sever beni. Ben de onu seviyorum. Dini bilgilere sahip insanların eşine iyi davranması gerekir. Ben bazen hainlik yapıyorum ama bunları sonra telafi ettim. Benim sinirli olduğumu anladığı an o karşı gelmez. Şimdi baba bir şey
dediği zaman anne karşı geliyor. Çocuğun birinden çekinmesi lazım. Şimdi çocuklar babasını düşünseler de
cevap veriyorlar. Çünkü şimdiki çocuklara anne baba
birlikte karışıyorlar. Hatta oğlum, “baba biz de mi böyleydik” diye soruyor. “Oğlum diyorum onlar senin çocukların, sen benim çocuğumdun”. Şimdiki nesil çocukla-

rı serbest yetiştirmeye çalışıyor ama bu durumu kötüye
götürüyor. İyiyi kötüyü düzgün anlatması lazım. Ben sigara içiyordum ama oğluma bu kötü alışkanlığı “ben yapıyorum, sen sakın alışma” diye tembihledim. Ne oğlum
ne de kızım sigara içmiyor ben de bıraktım.

Ô Ô İznimiz çıktı mı
ailemize giderdik,
şimdikiler tatile gidiyorÕ Õ
Tekrar gençliğe, 52 yıl önceye dönsek, evlendiğiniz o güne, şu anki deneyimlerinizle neleri yapmazdınız?
Z.E: Rahmetli babamın ölümünden sonra aile arasına
nifak tohumları girdi. Ben evlendim, sorumluluklarım arttı. Ailenin eski anlaşması azaldı. Kardeşlerine bir şey
yapamıyorsun, bu sefer eşine zulmetmeye başlıyorsun.
Kızıyorsun, incitiyorsun, bir dönem böyle oldu ama sonra baktım bu yanlış bir şey, benim bundan dönmem lazım, yanlışlarımdan hatalarımdan döndüm. Gençliğin
verdiği havayla yaptım ama şimdi olsa bunları
kesinlikle yapmazdım.
H.E: Ben de bu durumu bildiğim için hoşgörü gösterdim.
Hacı diye mi hitap ediyorsunuz eşinize?
ZE: Bana önceleri “Çerkez” derdi.
HE: İsim söyleyemezdik o zamanlar. Kayınvalidem kayınpederime Çerkez derdi, ben de eşime Çerkez demeye başladım. Bazen de çikolatam derdim.
Anladığım kadarıyla siz çok sevmişsiniz Ziya Beyi?
HE: Tabii tabii… Ben seviyorum beyimi, çocuklarım da
ailelerini seviyorlar. Kızım, oğlum da eşlerini sever.
Gençlere neler öneriyorsunuz? Ziya Bey’in kırdım
dediği noktalarda insanlar artık bavulunu alıp gidiyor. Sizin gibi sabretmiyor. Bu tarz bir şey yaşadığında ne yapmalı, gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?
HE: Sabretmesi lazım, her şey geçicidir, çünkü her şe-

yin çözümü vardır. Biz hâlâ çocuğumuza nasihat ediyoruz.
Nasıl nasihatler bunlar?
ZE: Kocanın mahcup olmamasını istiyorsan ailesini
kendi ailenden üstün tut dedim. Bu önemli bir şart. Kocasını seven bir kadın evliliğini hayat boyu sürdürmek
istiyorsa o aileyi benimsemeli. Nasıl olursa olsun. Artık gençler “benim ailenle anlaşmam mühim değil” diyor. Asıl önemli olan ailesini de benimsemesi. Onları en
üstün seviyede tutacak. Böylece iki tarafın ailesi bütünleşecek. Benim gelinim de eşim de böyledir. Çok sever
gelinim bizi.

Eşimin kalp rahatsızlığı var ve iş yapmaması gerekiyor. Evimize yardımcı kadın sokmam, evimizin işlerini artık ben yapıyorum. Kendi evimi kendim temizliyorum. Süpürüp, siliyorum. Bulaşık yıkıyorum. Çöpleri atıyorum. Eşim 30 yaşındayken ciddi ve riskli bir ameliyat geçirdi. 5 yıllık evliydik. “Bir
şey olursa tekrar evlenirim” gibi bir düşüncem bile
olmadı. Asla tekrar başkasıyla evliliği hayal bile etmedim.

Evlilikte 40 yılı devireli tam 21 sene olmuş. 61 yılllık evliler. En büyük oğulları 60 yaşında. “İstanbul’un en güzel zamanlarını yaşadık” diyorlar. Aynı mahallede oturdukları için o yıllarda birbirlerini görmek için parola geliştirmişler. Naciye Hanım tencereleri birbirine vurur, Salih Bey onu görmek için dükkandan çıkarmış..61 yıl içinde 6 çocuk sahibi olmuşlar. “Şimdiki aklımız olsaydı bu
kadar genç evlenmezdik” diyorlar. Ama pişman değiller.
Uzun yıllar baktıkları çocukları şimdi anne-babalarına
bakıyor.
Ne işle meşguldünüz Salih Bey?
Salih Aksan: Ben bakkallık yapıyordum. Gittim memlekette, Erzincan’ın Kemaliye Kazası’nda dükkân açtım.
20 sene orada çalıştım. Sonra çocuklar “hep beraber
olalım” dediler, kalktık İstanbul’a geldik. İyi de yapmadık
ama çocukları kıramadık.
Kaç yıllık evlisiniz?
S.A: 61 yıllık evliyiz.
Naciye Aksan: Evet, 60 yaşına gelen oğlumuz var.
Hemen en başa gidelim. Nasıl tanıştınız?
S.A: Hanımın babası bizim memleketli, annesi
İstanbullu’ydu. Ben o zaman Tophane Sanat Okulu’na
gidiyordum. Emekyemez Mahallesi’nde hanımla karşılaşıyorduk. Kısmet oldu, birbirimizle tanıştık. Biraz zor
olsa da başardık.
Neden zor oldu?
S.A: Annesi babası, “yaşı daha çok küçük” dedi. 16 yaşında aldım ben eşimi. Ufak bir nişan yaptık. Rahat durmaz “eve gidip gelir” diye kaçırdılar. Onlar kaçırınca ben
de o sene evlenmeye karar verdim. Önce mahalle arkadaşı, çocukluk arkadaşı, ev arkadaşıydık. Yabancım değiller. Babası benim babamla sütkardeşiydi. Küçük yaş-

tan beri evlerine giderdim, oyun oynardık. Sonra okula
başladık. Çeşme vardı, Acıçeşmeye gidip gelirken parolamız vardı. Naciye Hanım tencereleri birbirine vuruyordu. O vurunca, ben de altında dükkanım vardı, çeşmeden güğümlerini evine taşıyordum. Çok güzel bir yaşantıydı o günlerinki. İstanbul’un güzelliği vardı o zaman. İstanbul, insanları ve komşuluğu güzeldi. Oturduğumuz mahalle Yahudi mahallesiydi. Çok iyi komşuluğumuz oldu.
Hiç yanlış parola oldu mu?
S.A: Yanlış olmazdı. Biz bilirdik. Benim kovam zaten
hep dışarıdaydı. Ne zaman dışarı çıkacak da parola verecek diye beklerdim. Böyle tanıştık. Daha evvel tanışmamız vardı ama evliliğe yakın zamanda bu gibi maceralarımız oldu.
Peki, nasıl ikna etti sizi? Salih Amca çok yakışıklı
biri, o zaman herhalde daha yakışıklıydı.
N.A: Yakışıklıydı tabii.
S.A: O zaman böyle kel başlı değildim ki. Yakışıklıydık
tabii ki
N.A: Tabii tabii, saçları vardı.
Nasıl çarpardınız tencereleri?Nasıl parola verirdiniz
birbirinize?
N.A: Çarpardım giderdim acı sudan almaya, o zaman
buzdolapları yoktu. Ramazanlarda giderdim en çok
suyu soğuktu, meyveleri soğutuyorduk. Suya gittiğimde
bayağı su kovası çarpıyordum.
S.A: Dayıları uzakta oturuyordu. Bayramlarda dayılarına gittikleri zaman düşerdim peşlerine. Yanlarında giderdim, kıskanıyordum çünkü.
N.A: Babam baktı ki kurtuluş yok razı oldu, sonra da
annem razı oldu. Bir söz yaptık, sonra ablamın yanına
kaçırdılar beni.

S.A: Ben zaten küçük yaşta annesine “anne” diyordum.
N.A: Evet o da ben nerden senin annen oluyorum canım diyordu.
61 yıl nasıl başardınız? İyi gününüz kötü gününüz
olmuştur, varlık olmuştur yokluk olmuştur.
S.A: Çok iyi günlerimiz oldu ama biz çocuğa boğulduk,
yaşayamadık o güzel günleri.
Kaç çocuğunuz var?
S.A: Altı tane çocuğumuz oldu. Küçük yaşta altı çocuk
sahibi olmak sıkıntı demek. Şimdikiler iki çocuk yapıyor, tamam. O zaman aklımız mı yoktu, cahillik mi vardı ne bileyim, altı çocuğu peş peşe getirdik. Çok şükür
şikâyetçi değilim. İyi ki yapmışız. Bugün o çocuklarımızın sayesinde burada oturuyoruz. Yoksa mümkün değil. Ben Bağkur emeklisiyim, aylık 600 lira maaşım var. Buraya 800
lira kira veriyorum 200 ünü çocuklar
karşılıyor. İyi ki varlar. Onlar olmasa
kim verecekti. Şişhanede bir iş yerim vardı, tinerciler yaktı, orası da
elimden gitti. Bugüne kadar hep
ben onlara destek oldum ama
şimdi onların yardım etmesi
çok zoruma gidiyor. Evladın
bile olsa getirdikleri
öteberi zoruma gidiyor.

Ben onlara veriyordum şimdi onlar bana veriyor.
N.A: Çocuklarımız, “niye böyle yapıyorsun” diye kızıyor
babalarına. Büyük oğlum telefonda, “söyle bak anne ne
istiyorsun” diyor. “Yok oğlum, hiç bir şey” diyorum. Bizim
tek sıkıntımız yemek yapma sıkıntısıydı. Çok şükür belediyemiz o sıkıntımızı da giderdi. Şadiye Hanım sayesinde belediyemizden yemek geliyor.
S.A: Hanım bana tencereleri kaldırttırıyordu. Dizinden
rahatsız. Baltalimanı’nda kemik hastanesine götürdüm
ameliyat için, ama ameliyat etmediler. Şişmansın dediler. “Zayıfla öyle gel” dediler. Zayıflatamadık.
Peki nasıl gitti nasıl başardınız? 6 çocuk
peş peşe…
N.A: 7 çocuktu aslında, biri de öldü.
Nasıl geçti seneler, aklımda olmuş
mu geçmiş mi bu seneler, “ yaşamış mıyım yaşamamış mıyım”,
hayal gibi oldu bana seneler.
S.A: O zaman çamaşır makinesi yok, leğenin içinde yıkanıyor çocukların ötesi
berisi.

Salih Aksan
Naciye Aksan

1934 Erzincan
1936 İstanbul

N.A: Buzdolabı yok, elektrik süpürgesi yok, çamaşır
makinesi yok.
Nasıl destek oluyordu Salih Amca size?
S.A: Ben hiç destek olamadım. Çünkü benim işim ağırdı. Sabah saat 7’de dükkâna gidiyordum akşam 9’da
geliyordum. Onun için bir yardımım olamadı. Ne yaptım,
aç bırakmadım, çıplak bırakmadım her istediğini alabildim verebildim. Çocuklarımı da güzel yetiştirdim okuttum. Oğlumun ikisi de okudu. Küçük kızım da okudu.
Diğer üç kızım zaten 16 yaşında evlendi, fırsat kalmadı
okula vermeye.
Salih Amcayı nasıl anlatırsınız bir cümleyle?
N.A: İyidir Salih Bey, ben bazen “ağa” derim ona.
Ya siz nasıl hitap edersiniz?
S.A: Bazen “hanım” diye bazen de ismiyle çağırırım. Bazen de kızar bağırır çağırırım.
N.A: Sigara içiyordu, bıraktı.
Ondan sonra hastalandı. Biraz sinirler geldi, önceden siniri yoktu. Bir
de
emekli

oldu, eve kapandı her erkeğin olduğu gibi. Şimdi yardım
ediyor arada, zaten biz sobalı yerlerde oturduk. Sobayı
hazır ederdi o zamanlar.
S.A: Kendi başına yemek yapmayı öğrendi.
Bilmiyor muydu?
S.A: Ben bunu sokakta top oynarken aldım. Çocuktu
daha.
N.A: Yardımcı vardı evde, hiçbir işe sokmadılar beni.
Çok kıymetliydim annemin evinde, hiç bir şey yapmıyordum ben evde.
Kendi kendine mi öğrendi?
S.A: Evet kendi kendine, çocukların çamaşırlarını da
kendi yıkadı, yemeği de kendi yaptı.
Evinizde yardımcınız varmış, evlenince zor oldu mu,
aradınız mı o eski günleri?
N.A: Aradım ama kalabalıktan çıkınca yalnız kaldım,
onun için aradım, iş için aramadım.
S.A: Ben askere giderken köye götürdüm bıraktım, bir
çocuğum vardı. Onunla beraber köyde kaldılar. Annem
babam iyi davrandılar. Gelin kaynana nasıl anlaşırsa
öyle anlaştılar.
N.A: Eskiden kaynanalar her şeyi hoş görmezdi şimdiki
kaynanalar hoş görüyor. Ben de kayınvalideyim ama
hiç karışmıyorum.
Ne yaptınız, sabırla beklediniz mi?
N.A: Bekledim… Her gün mektubu geldi, her gün
yazdım. Şimdi kalem bile almıyorum elime.
S.A: Askerde mektupla haberleşiyoruz, telefon
yok. Her şeyi yazıyordum. Onun orada oturabilmesi için ne kadar tatlı söz varsa söylüyordum.
Neler söylüyordunuz mesela?
S.A: “Aşkım, hayatım, bir gün yine
beraber olacağız, sen üzülme,
merak etme, askerliğim bitince
yine İstanbul’da yaşayacağız” diye oyalıyordum onu.

Mektuplar sizi mutlu ediyor muydu?
N.A: Ediyordu tabii. Her gün yolluyordu. O kasabaya giden alıp getiriyordu mektubu. Destan gibi uzun mektuplar geliyordu.
Naciye Hanım nasıldı, siz nasıl tanımlarsınız onu?
S.A: Biz aşkla, sevgiyle evlendik, birbirimizi severek evlendik. Onun için iyi idi. Ama yaşlanınca o eski şeyler
kalmıyor.
Gençler artık ilk kavgada kapıyı çekip gidiyor. Şu an
o yokluk durumları olmamasına rağmen hemen bitiyor evlilikler. Neden böyle oluyor sizce?
S.A: Şimdi bizden öğrenmediler öyle bir şey. Biz onlara öyle kötü şeyler öğretmedik. Çocuklarım da aynı bizim gibi.
İşte bunun sebebi ne, nasıl korudunuz? Kavga ettiğinizde küsmeyerek mi, susarak mı, fedakârlık ederek mi? Ne yaptınız?
S.A: Ben çocuklarıma devamlı nasihat ettim evlendikleri
zaman. “Bastığınız eşiğe, sahip olun” dedim. Ondan gelecek herhangi bir sıkıntıya katlanın dedim.
Çocuklarım onun için, kızlarım olsun oğlanlarım olsun,
bizim nasihatlerimizi dinlediler iyi geçiniyorlar.
İşte bu neye bağlı? Saygı, sevgi?
S.A: Saygı sevgiye bağlı. Şimdi torunlarım gelir, “dede
biz senden aldığımızı uyguluyoruz” diyorlar. Sadece ailesine değil bütün çevrelerine de saygılı olmalarını öğrettim ben. Ben onlara devamlı, insana insanca muamele etmesini öğrettim. Burada üç yıldır oturuyorum.
Komşularımla çok iyi geçiniyorum. İnsana karşı insan
olduktan sonra her şey çok güzel olur. Birincisi insanlar
birbirini sevecek, sayacak. Komşularım benim kardeşimden ileride olabiliyor.
Şimdi şartlar daha iyi, teknoloji olsun maddi düzeyler olsun. Yani para mutluluk getirir mi? Aşk mı,
para mı?

S.A: İkisi de birbirinin arkadaşıdır. Parayı da aşk gibi
seveceksin, para da seni aşk gibi idare edecek. Para olmadan olmuyor kızım. Kim derse ki para olmadan olur
ben inanmıyorum. Bugün şurada elektriği suyu doğalgazı ödeyemezsen, kapına haciz getirirsen, mutluluk olmaz. Ben faturalarımı gün geçirmeden öderim. Böyle
şeylere titizlenirim. Bunları ödemek için para lazım. Aşk
bunları ödemez. Ödemediğin zaman birbirinizle kötülük çıkar.
Peki, tekrar 61 sene önceye gitsek. Bugünkü tecrübeyle şunu yapmazdım dediğiniz bir şey var mı?
S.A: Var, ben bugünkü aklım olsa 16-17 yaşında evlenmezdim. Evvela hayatımı düzene sokar sonra evlenirdim.
Yine Naciye Hanımla mı evlenirdiniz?
S.A: Evet. Tabii o beni bekler miydi beklemez miydi bilemiyorum.
Bekler miydiniz?
N.A: Beklerdim.
Siz de mi daha geç evlenmeyi yeğlerdiniz?
N.A: Evet evet... Şimdiki gençler o yaşta evlenmiyor.
Peki, son olarak gençlere tavsiyeleriniz? Hemen
kavga ettiklerinde ayrılmaları konusunda ne dersiniz?
S.A: Tavsiyem hiç kavga etmemeleri. Kavgalı başlayan
hayat bir gün biter. Kötü söz bir gün gelir yakana yapışır. Eşlerine çocuklarına kötü söz söylemesinler. Hayatlarını kazanmadan evlenmesinler. Sıkıntı çekmemek
için evvela hayatlarını kazansınlar. Biz yanlış yaptık. Sıkıntılı oldu.
N.A: Ama bizim çocuklarımız yapmadı o yanlışı. 30 yaşında, istikbalini kurduktan sonra evlendi oğlum.
S.A: Şimdi 12 tane torunum var. On üçüncü yolda. Küçük kızımızın engelli bir çocuğu var.

Ankara’da astsubaylık yapan Mehmet Şükrü, aynı mahallede yaşadığı Humret Hanım’ı ailesinden ister. Aile
önce kızlarını vermek istemez, sonra kabul ederler. Birbirlerini tanımadan evlenirler. “Önce gezelim sonra evlenelim” anlayışı, onların zamanında önce evlenelim sonra gezelim’dir…Bu evlilik 56 yıldır devam etmektedir
Birbirinizi nasıl buldunuz?
Humret Yanar: Ankara’da aynı sokakta oturuyorduk.
Mehmet Şükrü Yanar: Annesine babasına baktım, hatta gittim dedim ki “siz beni tanımazsınız, ben sizin kızınızı tanımam. Ama hiç olmazsa biz nişanlanalım da, birlikte gezelim”. Bizim kitabımızda öyle şey yazmaz dediler. Benden tam notu aldı. O zaman babama da haber
verdim. Durduğun kabahat dedi babam. Humret Hanımın babası tam Müslümanlığı yaşayan kişilerdendi. O
zaman talip olduk.
Peki, nasıl gördünüz de talip oldunuz? Mahallede
arkadaşınız mıydı?
MŞY: Aynı sokaktaydık ama benim oturduğum yer başkaydı. Fakat evimin oradan geçiyorlardı. Ben evvela aileyi tanıdım.
Kızları olduğunu nereden biliyordunuz?
MŞY: Takip ettim. Komşuları bunu gördü. Ben de daha
sonra niyetimi söyledim. İki sefer İzmir’de nişanlandım
birisini onlar terk etti birisini ben terk ettim. Evlenip de
boşanmaktansa, ölene kadar yaşayacağın kişiyi aramak şart. Ben baştan sağlama aldım.
Ne iş yapıyordunuz?
MŞY: Ben emekli astsubayım. O zamanlar astsubaydım. O günlerde memurlar az maaş alıyorlardı. Çok fazla gezemezdik. “Gazozcu” diyorlardı. Paraları bir tek ga-

zoza yetiyordu.
Evlenmeye nasıl cesaret ettiniz?
MŞY: Ben dedim ki “kız bana ben kıza birer mendil bile
almadan birer yüzük takacağız”, o kadar. Babası olur,
hay hay dedi.
HY: Hâlbuki parası varmış yani.
MŞY: Vardı, evet. Ama yeminim vardı ve bunu yerine
getirdim.
Peki sizi istemeye geldiğinden haberiniz oldu mu?
HY: Oldu tabii. Babama haber göndermiş “geleceğim”
diye. Daha önce kabul etmemiştik. Ama beni devamlı
takip ediyormuş. Yollarda karşılaşıyorduk sürekli.
İlgisini hissettiniz mi karşılaştığınızda?
HY: Evet. Sonra haber geldi, babası gelmiş. Kardeşi var, babası var, onlara bakıyor. Babası, “git iste” demiş. Babama mektup yazıyor ondan sonra, kusuruma
bakmayın, tekrardan evlatlığa kabul ederseniz babamla geleceğiz diye. Babam da kabul etti. Geldiler istediler. Daha sonra nişan hazırlıkları yapıldı. Her şey alındı,
eve geldik. Mehmet Bey “boşver nişanı mişanı, gel şimdi takalım yüzüğü” dedi. Aile içinde yüzükleri taktık. Nikah işlemleri hemen başladı. Babam, öyle gezmenize
izin vermem dedi. Nikâhlarımız oldu.
Kısa bir sürede mi nikâhınız oldu?
MŞY: Temmuzda nişanlandık Ağustos’ta evlendik.
Ne kadar oldu evleneli?
HY: 56 sene.
Kaç çocuğunuz var?
HY: Üç çocuğumuz var; iki kız bir oğlan.
Onlar nasıl evlendiler, görücü usulüyle mi?
HY: Büyük kızımı hiç tanımadığımız dindar bir aileye
verdik. Ortanca oğlum küçük kızımın arkadaşının vası-

tasıyla evlendi. En küçük kızım da oğlumun arkadaşıyla
evlendi. Bizim desteğimizle, isteğimizle evlendiler.
Peki 56 sene nasıl geçti?
HY: Ankara’da evlendik. 9 sene sonra da Erzincan’a tayin edildi eşim. Orada şark hizmetini yapmış oldu. 4
sene Erzincan’da kaldık. 4 seneden sonra tekrar tayini Ankara’ya çıktı. Büyük kızımı Ankara’da bırakıp
Erzincan’a eşya toplamaya gittik. Sonra Ankara’da yaşadık. Emekli oluncaya kadar Ankara’da yaşadık.
1975’te emekli olunca İzmir’e geldik.

‘‘Kavga etsek de hiç
yatağımızı ayırmadık’’
MŞY: 11 bin lira taksite girdim ev almak için. İki bayram
benden yamalı çorap bile istemeyeceksiniz benden dedim. 1.250 lira maaşım var
1000 lira taksidim var.
Nasıl oldu peki?
Nasıl geçindiniz?
MŞY: Hesapladım,
450 lira mutfak masrafı tutuyor.
HY: Annemler ve
kız kardeşim yakındaydı. Onlar
destek oldular.
Annemden 200
lira, kız kardeşimden de
100 lira aldı.
Öyle geçindik.
Şimdiki
gençler
6 ayda

boşanıyor, 1 yılda boşanıyor, kapıyı çekip gidiyor.
Siz bu zorluklara nasıl sabrettiniz?
HY: Ben utanırım, öyle fazla lüks bir şeyler istemem.
Hatta evlendiğimizde girdiğimiz ev eşimin bekar eviydi.
Bir odanın birinde biz kalıyorduk. Bir odada kayınpeder
kalıyordu, kayınbiraderle. Mutfağı falan yoktu.
Siz hiç “kalmam” dediniz mi?
HY: Hayır, demedim çok da hoşuma gitti. Ne bileyim,
annemler daha düzgün bir evde oturuyorlardı ama hiç
özenmedim. Bir bahçede 5 tane aile oturuyordu, sadece 1 tuvalet vardı. Ama hiç kimseyle görüştürmedi eşim
beni. Onlar güle güle otur, hayırlı olsun demeye geldiler, fakat eşim
beni onlara göndermedi.
Kıskanır mıydı sizi Mehmet
Bey?
HY: Kıskanır mıydı bilmem de
izin vermiyordu işte. Kayınpederim, Mehmet’e bakma, ayıptır sen git görüş hepsiyle diyordu. Ama ben, yok baba, madem
izin vermiyor gitmeyeyim diyordum. Gitmedim de.
Kayınbiraderim suyu
dışarıdan taşırdı.
Ama hiçbir zaman
içimden bile hiç
şikâyet etmedim.

Mehmet Şükrü Yanar 1929 İzmir
Humret Yanar
1933 Amasya

O zaman siz çok sevdiniz Mehmet Beyi, bu kadar
şeye katlanmışsınız.
HY: Sevmişimdir tabii. Sonra evleneli bir sene oldu annemlere ilk defa bayram ziyaretine gideceğiz. Eşim dedi
ki “bak kimseyle görüşmedik bari bir bayram ziyareti yapalım”. Kayınbiraderle kayınpeder önceden gittiler anneme. Annemler de Vakıflar Apartmanında oturuyorlar lojmanda. Biz arkadan gideceğiz. Bu 5 aileyi dolaştık
sonra annemlere gittik, herkeste surat bir karış. Annem
ağlamış, üzülmüş Mehmet getirmeyecek bize sanmış.
Kayınpederim geldi, kızım niye bu kadar geç kaldınız
dedi? Baba, komşuları ziyaret ettik dedim. Herkes gülmeye başladı.
Nasıl birisiydi Mehmet Bey?
HY: Biraz aksiydi. Ama kavga da etsek hiç yataklarımızı
ayırmadık. Birbirimize küsmedik.
MŞY: Boşanma Peygamber Efendimizin (sav) en nefret
ettiği hususlardandır.
HY: Herkese onu tavsiye ederim, hiç ayrılmayın, yatağınızı ayırmayın.
Siz bayağı fedakarlık yaptınız yani?
HY: Evet. Sonra Mehmet Bey lojman tahsis etti.
Gençlere önerileriniz neler? 56 yıl aynı yastığa baş

koymuşsunuz, bunu birkaç cümleyle anlatsanız neler söylersiniz? Bu başarının formülü nedir?
HY: Bu, Allah’ın bir lütfu. Öyle nasip etmiş Allah, böyle oldu.
MŞY: Ben öfkelendiğim zaman o susuyordu.
Mehmet Bey, bir de sizden dinleyelim evliliğin bu
kadar uzun sürmesinin formülünü?
MŞY: Mutlu ve uzun evliliğin formülü Allah korkusu olacak. Şimdiki gençler evlenmeden evvel çok fazla flört
ediyorlar.
Şimdiki gençler senin sunduğun şartlarda yaşar
mıydı sence? Mesela sen demişsin ki hiçbir şey almam, bir yüzük
takarım. Şimdiki genç kızlar senin gibi bir erkek karşılarına çıksa, sence kabul ederler mi?
MŞY: Etmezler herhalde. Çünkü flört dönemleri var çok
fazla. Allah korkusuna bağlı.
HY: Evlatlarım da hemen hemen aynı şekilde evlendiler.
Büyük kızım kendi güçleriyle evlendi.
Kanaat etmek mi lazım?
HY: Evet, tabii. Her şeyin dört dörtlük olamaz. Bazı şeyler sonradan da olur. Küçük kızım yer minderleriyle evlendi. Karyola bile istemedi, biz de şart koşmadık.

Mehmet Öztürk ile Hayriye Öztürk İkinci Dünya
Savaşı’nın tam ortasında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldiler. O yıllarda her şeyin yokluğu
vardı. Evlenecek yaşlara geldiler, koşullar değişti ama
yokluk ve yoksunluk aynı kaldı. Bunu aşacak tek şey
vardı: eşlerin dayanışması! Genç Mehmet’le Hayriye
kendi elleriyle kurdukları yuvalarında çok mutlu olmayı
başardılar. Yoksulluğu böyle aştılar: Yoksulluk var,
mutsuzluk yok!
Öncelikle, nasıl tanıştınız?
M.Ö: Komşuyduk, zaten her gün görüyorduk birbirimizi.
İlk siz mi açıldınız, “evlenmek istiyorum” dediniz?
M.Ö: Önce ben karar verdim, ondan sonra Hayriye.
H.Ö: “Ben de büyüklerin razı olmasıyla olabilir”, dedim.
Değirmenlerimiz vardı bizim, değirmenlerimizin yanına
gelmişti, orada söyledi.
Değirmende sizi mi takip ediyordu?
H.Ö: Takip ediyordu, devamlı geliyordu. Marangozdu
çarşıda, bize uğramadan evine gitmezdi (Gülüyor).
Biraz anlatır mısınız o günleri?
M.Ö: O zamanlar büyüklerimiz vardı, birbirimizi görüyorduk ama görüşemiyorduk, konuşamıyorduk. Ama
şimdiki zamanda serbest gençler. Gittik değirmen içinde
anlaştık, sonra nişan oldu. İstanbul’a geldik, çalıştık
memlekete gittik, düğünümüzü yaptık. Ondan sonra
evlendik. Ondan sonra tekrar İstanbul’a geldik.
Ne kadar kaldınız orada?
H.Ö: Yedi sene kaldık büyüklerle. Evlendikten sonra
hep beraber bir evde kaldık.
Kaç kişi vardı evin içinde?
H.Ö: Ev kalabalıktı yani.
M.Ö: 7-8 kişi vardık.
Tek gelin miydiniz?

H.Ö: Yok, benden önce eltim vardı. Eltim ayrıldıktan
sonra beni aldılar. Birlikte yaşadık işte büyüklerle.
Yoksulluk vardı, tek odanın içinde oturuyorduk. Tek bir
odaya gelin geldim.
M.Ö: İstanbul’a geldiğimizde tek bir karyolamız vardı.
Çatal, bıçak tek tüktü. Aslında memlekette her şeyimiz
vardı da oradan alıp buraya gelmedik. Annem orada
olduğu için eşyamızı almadık, İstanbul’a o şekilde
geldik. Beşiktaş’a geldik, Beşiktaş’ta çalıştık yeniden bir
hayat kurduk.
Nasıl günlerdi o günler?
H.Ö: Çok güzel günlerdi. O günleri çok arıyorum. Çok
mutluyduk o zaman.
Yokluk olsa da, mutlu muydunuz?
M.Ö: Yoksulluk vardı ama mutsuzluk yoktu.
H.Ö: Bir gün çalıştık, tabak kaşık aldık, bir gün çalıştık,
başka bir şey aldık. Çok şükür bu hale geldik.
Mehmet Bey evine bağlı mıdır?
H.Ö: Bağlıdır.
En beğendiğiniz huyu neydi?
H.Ö: Her şeyi iyidir.
Eşinizi hala seviyor musunuz?
H.Ö: Çok seviyorum.
M.Ö: Zaten mutlu olmazsan bu yuva yürümez ki.
Nasıl yürüdü Mehmet Bey?
M.Ö: Çalışarak, çok çalışarak. Aileme darlık çektirmedim. Her ihtiyaçlarını temin ettim. Onun için birbirimizle
mutluyuz.
Peki, şimdiki gençlerde ev de var eşya da, ama bir
çoğu bir süre sonra evliliği sürdüremiyor. Siz ise bir
göz odaya geldiniz, “bir tas bir tencerem vardı ama
çok mutluydum, o günleri ararım” diyorsunuz….
H.Ö: Yoksulduk ama mutluyduk. Gezmeye giderdik,

her şeyi de yapıyorduk. Şimdiki gençler her şey aynı
anda olsun istiyor. Her şeyi istiyorlar, gezmek tozmak,
iyi giyinmek, iyi yemek… Karı-koca çalışıp da bunu
bulamayınca, minnet ediyorlar birbirlerine.
M.Ö: Şimdi, çocuğuna İslam’ı öğretmezsen, o çocuğun
yuvası ebediyen sürmez. Evlilikler ne oluyor, 3 aydan
6 aya kadar sürenler var. Biz evlendiğimiz zaman
büyüklerin yanında otururduk. Şimdiki gençler illa
“ayrı olacağız” diyor. “Gezelim tozalım,” hayatını öyle
sürüyor, bunun için evlilikler fazla sürmüyor.

‘‘Kocam evlenme teklifini
değirmende yaptı’’
Para saadet getirir mi sizce?
M.Ö: Para saadet getirmez. Para gelir, gider.
Fakat parayla saadet olmaz.
Sizin o günkü mutluluğunuz parayla satın
alınabilir mi mesela?
H.Ö: Hayır. Mehmet Bey beni çok mutlu
etti. Her akşam gezmeye gidiyorduk
parklara, eğlence yerlerine.
Nasıl bir karaktere sahiptir?Sinirli
midir, eğlenceli midir?
H.Ö: Sinirlidir. Birden heyheyi gelir,
birden söner. Ben sabırla beklerim
öfkesinin geçmesini.
Peki, siz eşinizi mutlu etmek
için neler yapardınız? Eşinizin
mutluluğu, hâlâ gözlerinde
görünüyor.
M.Ö: Tabii, mutlu olduğu belli,
her ihtiyacı yanına gelir. Bir şey
söylese hemen yapılır.
H.Ö: Bakkala gitmem, pazara
gitmem, her şeyi alıp getirir, Allah razı olsun. Binde bir benim

bir ihtiyacım olursa ben kendim giderim.
Size hayatınız boyunca yardımcı oldu, kolaylık
gösterdi o zaman?
H.Ö: Tabii, öyledir.
M.Ö: Yardımcı olup kolaylık göstermesek bu yuva böyle
gider miydi?
Sizce dört dörtlük evlilik var mıdır?
H.Ö: Bilmem, hiç zannetmiyorum.
Ya sizin evliliğiniz?
H.Ö: Bizim evliliğimiz iyi yani. Dört dörtlük.
Mehmet Bey gençliğinizde ve şimdi nasıl hitap eder
size?
H.Ö: İsmimle hitap eder.
Ya siz?
H.Ö: Ben “Mehmet”
derim.

Mehmet Öztürk
Hayriye Öztürk

1944 Trabzon
1943 Trabzon

Kalbinizi kırdığında ya da kavga ettiğinizde bir şey
alır getirir mi?
H.Ö: O huyu yoktur. Konuşmayla beni ikna eder.
Küskün durmayız yani. Kalbi çok temiz onun. Ben öyle
değilim, ben birine küstüm mü kolay kolay barışmam.
İnatçı mısınız?
H.Ö: Ben inatçıyım. O ise küs durmaz.
Hiç uzun süre küstüğünüz oldu mu?
H.Ö: Yok, olmadı.
Peki, ne tavsiye ediyorsunuz genç kızlara?
H.Ö: İyi olsunlar, azıcık bir şey demeyle küs olmasınlar,
barışsınlar. Güzel geçinsinler, evlilik bir sefer olur. Bir
adamın huyunu öğrendikten sonra tamamdır.
O ilk gördüğünüz değirmendeki kıza sevginiz devam ediyor mu?
M.Ö: Gerçekten, bizim yuvamız öyle şen olarak gider.
Neşeli midir Hayriye Hanım?
M.Ö: Neşelidir.
Eğlenmeyi sever miydiniz?
M.Ö: Mesela işimizden gelirdik, akşam çocukları alırdık,
gezerdik, parkları gezerdik, her yere götürürdük onları.
Bıkmadan usanmadan, kırılsanız da devam ediyorsunuz. Şimdiki gençler niçin devam edemiyor sizce,
o sabır mı kalmadı artık?
H.Ö: Bilmiyoruz artık. Sabırsızlar galiba.
M.Ö: Bir sabırsız, bir de kızını verdikleri zaman
dışarıdan kızın anası olsun babası olsun, müdahale
ediyor.
Kızınız var mı?
H.Ö: Bir tane kızımız var.
M.Ö: Biz mesela yanında kaldık, durumlarına baktık,
güzel geçiniyorlar.
Müdahale etmiyorsunuz, öyle mi?
M.Ö: Yok, niye müdahale edeyim ki?
H.Ö: Sen kızını verdin mi dışarı atarlarsa sahip

çıkarsın, ama güzel geçindikleri zaman karışamazsın ki.
M.Ö: Şimdi ben karıştığım zaman ne olur, evde mesela
dargınlık olur. Kızım gelse mesela dese ki “bana şu
hakareti ettiler”, şunu yaptılar, sen onu arkalansan olur
mu, olmaz. Bunun için onu geri göndereceksin.
Şiddet gibi kabul edilemeyen şeyler var tabii, ama
onun dışında devam etmesi için destekleriz diyorsunuz.
M.Ö: Muhakkak tabii. Mesela nasihat ederiz. Allah’a çok
şükür öyle bir sorunumuz yok.

Ô Ô Yoksulluk vardı ama
mutsuzluk yoktuÕ Õ
Çevrenizdeki gençleri nasıl görüyorsunuz?
M.Ö: Şimdiki gençlerin durumunu beğenmiyorum.
Zaten yetişme tarzını bile beğenmiyorum. Mesela ben
çocuklarımın hepsini ayrı ayrı yerlere göndermedim. İki
çocuğumla aynı binadayız.
Onlara ne tavsiyelerde bulundunuz evlilikleri için?
M.Ö: Evlilikleri güzel onların.
Evlilikleri nasıl oldu, görücü usulüyle mi?
M.Ö: Onlar da aynı, görücü usulüyle.
H.Ö: Büyük gelinim oğlumu hiç görmedi. Ben
beğendim, resmini gösterdim oğluma, “tamam anne,
sen beğendiysen olur” dedi.
M.Ö: Onlar çok iyi, gelinim, annesi babası…
Ailelerin birbiriyle anlaşması önemli midir evlilikte?
M.Ö: Aile çok önemli.
H.Ö: Küçük oğlum da kendisi gördü beğendi,
karışmadık ona hiç.
M.Ö: Hep mutlu yani, bizde ani evlilik olmaz. Önce
araştırırız, çevresini araştırırız, konuşuruz bakarız ona
göre. Ama yuva ölene kadardır.

İkisi de Samsunlu, uzaktan akraba. Recep Ali Çam
İstanbul’a taşınmış. Bir süre sonra memleketine gidip
Hatice Hanım’ı babasından isteyince, babadan “Benim
İstanbul’a verecek kızım yok” cevabını almış. Bu cevaba karşılık Hatice Hanım’la kaçarak evlenmişler. Heyecanla başlayan bu ilişkide üç çocukları olmuş. Recep
Ali ve Hatice Çam kıt kanaat geçirdikleri günleri gülümseyerek anıyorlar ve şimdiki gençlerin şımarıklığını hiç
anlayamıyorlar….
Bu evlilik nasıl başladı? Görücü usulüyle mi, yoksa
bir aşk evliliği mi?
R.A.Ç: Biz ilkokul arkadaşıydık. Ben ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a geldim. Tabii o dönem sadece
arkadaştık. Annesiyle benim annem kardeş çocukları.
Annemin dayısının torunu oluyor. Uzaktan akrabalık
var. Bağcılar’a yerleştik. Orada babam triko, konfeksiyon işine başlayınca, daha sonra eşimin teyzeleri
benim çalışma ve ahlak durumumu beğendiği için, “İlle
kızımızı verelim” anlamında bir şeyler söylemişler. Daha
sonra, “biz istedik vermediler, kaçarak evlendik.”
Nasıl oldu kaçırma olayı?
R.A.Ç: Babam gidiyor annemle birlikte dünürlük ediyor,
babası da “Allah yazdıysa bozsun. Biz İstanbul’a kız
vermeyiz.” diyor. Kendisi de istediği için babamın
peşine düşüyor. Evlenmek istiyorduk doğrusu, gençlikte var… Bizim anne de öz anne değil üvey anneydi.
Ben 1972 senesinde annemi kaybettikten sonra üvey
anneme çorabımı mendilimi dahi yıkatmadım. Ondan
dolayı kendi yaşamımı kendim idame ettim. Dolayısıyla
biz evlendik askerlik bittikten sonra, esas askerlik o zaman başladı. Nasıl? Ev yok, ocak yok, eşya yok hiçbir
şey yok…

Ne kadar beklediniz Recep Bey’i askerdeyken?
H.Ç: 1 sene falan olmuştur.
Geldiğinde neler hissettiniz?
H.Ç: Çalışıyorduk, ailesinin konfeksiyon atölyesi vardı,
kazak katlıyorduk, kesiyorduk.
Ayrı bir evde miydiniz? Birlikte mi oturuyordunuz?
R.A.Ç: Baba ile birlikteydik ama kısa zamanda ayrıldık.
Hiç anne baba yardımı yoktu. Anne üvey olduğu için
babaya hiçbir şey yaptırtmadı. “Kendi yuvanı kendin yürüt” dedi. Bizim hayat o zaman başladı. Çok
sıkıntılar çektik. Ama birbirimizle dayanışma, saygı
sevgi vardı. Gündüz çalışırdım, akşam saat 6-7 olduktan sonra işten gelirdim. Mahallemiz yeni geliştiği
için elektrik tesisatı, su tesisatı sorunluydu. Cumartesi
Pazar bunlarla uğraşırdım. Hiç boş durmadım. Hatta
buraya ilk geldiğimde buralar kırsaldı, çamlıklar vardı,
yabani çilek kökleri vardı toprağın içerisinde, o köklerin
kömürden hiçbir farkı yoktu, onlardan söktük, iki sene
kömür almadan hayatımızı idame ettik. Bağcılar’dan
Ümraniye’ye taşındık.
Neler yaşadınız, bir de Hatice Hanım’dan dinleyelim
H.Ç: Tarlada çalışmaktan sonra içeri kapanmak çok zor
geldi. Çalışırken bir gün kayınpederim dedi ki “Kamyon
geldi ama aşağı inemiyor, kazakları yukarı taşıyacağız”,
ben o zaman “Oh ne güzel, dışarıya çıkmak benim
için çok güzel bir şey” dedim. Beyim askerden geldi,
oğlumuz üç aylıkken kayınpeder ayırdı bizi evden.
Yarıldık, büyük kaynımın yanına bir odaya geçtik.
Odanın camı bile yoktu, battaniye gerdik, o camsız
evde oturduk. Sonra zamanla cam çerçeve taktık. Yeni
yapılmış evdi, daha camı falan takılmamıştı. Abisi “Gel
kardeşim, sen benim yanımda otur” dedi. 2 yıl onun
yanında oturduk, ondan sonra bir eve çıktık, orada 19

aylıktı çocuğumuz ikinci kattan aşağı düşüp yaralandı.
O dönemde kızım da dünyaya geldi. Öyle olunca ben
de “Kat falan istemiyorum” dedim ve evdeki müzik seti
gibi eşyaları satarak burayı aldık.
R.A.Ç: Gece gündüz çalışarak, burayı bu hale getirdik.
Burayı tripleks yaptık. Çok şükür ideallerime kavuştum
ama sağlık gitti. Diyabet hastasıyım, birbirimize destek
olarak beraber bu hale getirdik. Yuvayı dişi kuş yapar, o
konuda kendisine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyin
israfını istemez, her şeyini dört dörtlük değerlendirir.
Ona göre biz de kıt kanaat geçinerek bu hale geldik
çok şükür. İki oğlumuz, bir kızımız var, üçü de evli.
Toplam 9 torunumuz var. Her şeyden önce sabır,
aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Biz hayatımıza ilk
başladığımızda, inanın bir yastık bir yorgan, başka bir
şey yoktu. Yastık da tek kişilik bir yastıktı.
Bir yastıkta mı yattınız hep?
R.A.Ç: Tabii, öyle küstüm falan ayrı yastık hayatta
sevmem.
Tekrar geriye dönüp baktığınızda pişmanlığınız
var mı?
H.Ç: Hiç olmadı. Ayaklarımla kendim geldim.
Kendimi hiç gülünç bir hale düşürmek istemedim.
Peki, sevgi sonradan mı geliyor?
H.Ç: Ne sevgi, ne sevgisizlik öyle hayat
boyu.
R.A.Ç: Tabii ki zamanla oluşuyor o.
H.Ç: Annem hastaydı, yıllarca ona
baktım. Sonra vefat etti.
R.A.Ç: Bu yıl bizim için çok üzüntülü
geçti, 6 cenazemiz oldu. Önce
kayınpederimi kaybettik, kısa bir zaman sonra amcamın oğlunu kaybettim, sonra kardeşim vefat etti, onun
akabinde kayınbirader, onun akabinde
halam, halamın akabinde amcasını
kaybettik… Çok üzüntülüyüz, çok
sıkıntılıyız.

H.Ç: Buralara geldiğimizde, yol yoktu, bir şey yoktu,
çocuklarımı aşıya Ümraniye son durağa götürüyordum.
Bir teyze bana dedi ki, “Kızım buralar 7 yılda bu hale
geldi, 7 yılda bu sağlık ocağı buraya kuruldu.” Teyze
dedim “Ben ta derenin dibinden buraya yürüyorum,
arabamız yok.”
Yürüyerek mi giderdiniz?
H.Ç: Yürüyerek giderdim.
R.A.Ç: Arabamız yoktu.
H.Ç: Bir at arabası çalışıyordu
geldiğimizde, o da buraya inmiyordu
o zaman.

Recep Ali Çam
Hatice Çam

1956 Samsun
1960 Samsun

Hiç “Niye yok?” dediniz mi? Şimdi gençlerde her
şey var, eşya var, ev var, araba var. Siz yoklukta o
mutluluğu yakaladınız da gençler var olanla mutlu
olamıyor
H.Ç: Sabırsızlıktan. Ben her gence sabrı tavsiye ederim. Bizim suyumuz bile yoktu, dereden taşırdım, o zaman daha da zayıftım, teyzeler üzülürdü bana. Yaşlı bir
kadın suyumu taşımama yardım bile etmişti. Bak şimdi
çeşmemizde suyumuz akıyor.
R.A.Ç: Biz o zamanlar su için İSKİ’ye defalarca gittik,
hepsi bizi atlattı. En son şöyle bir şey yaptık, 47 hane
kendi aramızda para topladık, gittik suyu Topağacı
merkezden buraya kadar kaçak olarak getirdik.
Kazdık, boruları döşedik, bağladık. İSKİ Müdürlüğü
Kadıköy’deydi, gittik kendimizi kendimiz ihbar ettik,
biz böyle böyle kaçak su bağladık, keşfinin yapılması,
aboneliklerin yapılması açısından şikâyette bulunduk.
Ekip verdiler, onlara gösterdik, İSKİ abonelikleri yaptı,
yollar yapıldı, okul yapıldı.
Çok zor şartlarda evliliğinizi yürüttünüz, hâlâ berabersiniz, bunun formülü ne?
R.A.Ç: Bir defa aza şükretmeyen çoğu bulamaz, bir
de çalışarak kendi kazandığının zevkiyle olursa o
hayat daha tatlı oluyor. Şimdiki gençlerimizin her şeyi
hazır, maalesef anneden babadan bekliyorlar. Benim
de iki oğlum var, küçüğü çok aktif, çalışmak istiyor,
büyüğünün mide fıtığı var, rahatsız, o da çalışıyor ama
bünyesi onu rahatsız ediyor. Üç tane de çocuğu var
onun, şu ara işsiz, bizi üzüyor. Bugün soğan ekmek
buldun, onu yersin, yarın daha çeşitli şeyle çıkar onu
yersin, bu nedir, sabırdır. Yaşam neyi gerektiriyorsa
ona ayak uydurmak zorunda kalıyorsun. Şimdi bir
şey yoksa yaratmak Allah’a mahsus. Ne yapacaksın,
çalışıp çabalayacaksın. Ama şimdiki gençlik, “yiyeyim,
içeyim, gezeyim, tozayım” derdinde. Saygı yok, sevgi
yok. Memleketimizde dağın tepelerindeydi evlerimiz,
okul dönemlerimizde öğretmenler toplaşır bize misafir
olurlardı. Biz kapıda el pençe beklerdik, babam bizden

istekte bulununca hemen yerine getirelim diye. Babam
köyün imamıydı. Şimdiki gençlikte hiç büyüğe karşı
eğilme yok, saygı yok. Bizde büyüğe karşı saygı, sevgi
aşılanıyordu. Şimdiki gençlikte böyle bir saygı, sevgi
yok. Ben akşam kendi adıma gururlandım, karşıya
gitmiştim, metrobüsten indim minibüse bindim, bir
genç kızımız ısrarla amcacığım gel otur dedi. Şimdiki
gençlerde de böyle yetiştirme tarzı çıkıyor demek ki
dedim. Çok duygulandım. Aile edebi dışına çıkanları
sokaklarda gördüğümüz zaman biz utanç duyuyoruz.
Biz üç çocuk yetiştirdik ama hâlâ daha yetiştirdiğimiz
çocuklarımız parmakla gösteriliyor. Çünkü eğitim, bilinçlendirilme ile geçmişin ve geleceğin izahını yapıp bir
şeyleri paylaşırsak, daha faydalı olur.
Hatice hanım çok fedakârlık yapmış gibi gözüküyor.
R.A.Ç: Tabii ki. O evinde yuvasını büyütmeye çalıştı
ben de çalıştım, getirdim. Zaten o fedakârlığı yapmasa,
biz burayı bu hale getiremezdik. 32 senedir burada oturuyoruz. 32 senenin birikimiyle oldu bu ev.
Nasıldır Recep Bey? Sinirli mi? Esprili mi? Sakin mi?
H.Ç: Çok sinirlidir.
Siz ne yaptınız o sinirlendiği zaman?
H.Ç: Hiç söylenmezdim. Her şey yerli yerinde, iyi olsun
istiyordu ama yetişemiyordum, üç tane çocuk peş peşe
olunca hepsine yetişemiyordum. O da dışarıdan gelip
de yemek olmayınca çok sinirlenirdi. Ben de hiç bir şey
demezdim, susup beklerdim.
R.A.Ç: Şu an 56 yaşındayım hâlâ bile, isterim ki sabah
ezanla birlikte kalkılsın, herkes evini ocağını toparlasın,
kahvaltısını yapsın, işine gücüne baksın. Şimdiki
gençler, sabah kalkıp eşine veya kayınpederine kahvaltı
hazırlamaz. 10’da kalkacak 10’dan sonra kahvaltı yapacak, evini ocağını toparlayacak, sonra işi bitiremiyoruz.
Sen öğle vakti yatağından kalkarsan bu iş bitmez.
Peki, para saadet getirir mi?
H.Ç: Yerine göre paranın da olması güzel bir şey,
ihtiyacını gideriyor ama hep de paraya takılmaz.
İnsanlık çok önemli, sabır çok önemli, eşimin dediği gibi

sabah kalkıp, evini ocağını toplaması önemli.
Peki, eşinizin en sevdiğiniz huyu nedir Hatice
Hanım? Bu kadar sabretmişsiniz, sevgiyle
başlamadı dediniz ama birine bu kadar sabretmenin
bir nedeni olmalı.
H.Ç: Bana “Şunu yapmadın, bunu yapmadın…” diye
dırdırı, çenesi yoktur mesela. Bazı insanlar eşine küfür
eder, döver, kapıdan dışarıya atar. Bizde öyle bir şey
olmamıştır.
R.A.Ç: Benim evde en çok istediğim olay, geldiğim
zaman her şeyin dört dörtlük yerinde olmasıdır.

Paldır küldür bir misafirim gelir, çok titizim bu konuda.
Sadece kızgınlığım bunadır. Bu da tabii isteyerek
yapmamasından değil çocukların küçüklüğündendi.
Çocuklarımı evlendirdim Allah’a çok şükür mutluyum,
huzurluyum. Para vs. önemli değil, her şeyden önce
sağlık, saygı, sevgi. Allah herkese sağlık, huzur, mutluluk versin. Kanaatkâr olmak lazım. Sen kalpten iste,
Allah veriyor zaten, yeter ki doğruluktan, dürüstlükten
ayrılma. Hayatta en çok istemediğim şey de yalan
konuşmaktır. Şu yaşıma gelmişim, bir kişi bana “Recep
Beyin şu hatası var” diyemez.

İsmet Bal ile Perihan Bal Isparta’nın Yalvaç ilçesinde
yaşıyorlardı. Ama onları bir araya getiren talihli gelişme eniştesinin “öyle uygun görmesi” neticesinde başladı. Bugüne kadar da geldi. Zaman zaman Perihan
Hanım’ın onaylamadığı şeyler yapmış İsmet Bal. Ama
Perihan Hanım bir kez olsun bile kocasından ayrılmayı
düşünmemiş. “Gözünü nerede açtıysan orada ölürsün”
diyor. İsmet Bal ise eşinin fedakarlıkları için ona müteşekkir. “Cennete gideceksem onun sayesinde olacak”
diyor. Ve ekliyor. Artık karım ne derse “Peki Hanım” diyorum…
Nasıl tanıştınız?
İ.B: Köy yerinde, görücü usulü. Birbirimizi biliyorduk.
P.B: Görücü usulü demeyelim, eniştemin yeğenidir kendisi. Eniştem böyle münasip gördü, kısmet böyleymiş.
Peki, nasıl haberiniz oldu sizin?
P.B: Bizim köyde numunelikti eşim. Bir iki kere belki
görmüşümdür. Zaten köy yerlerinde, kızların erkeklerle
yaklaşmaları, konuşmaları yasaktır. İki abim vardı, çok
disiplinliydiler, öyle şeyler katiyen olmazdı. Eniştem münasip gördü.
Ama yine de siz biliyordunuz İsmet Bey’i, değil mi?
Numunelikti dediniz, kızlar arasında parmakla mı
gösterilirdi?
P.B: Tabii, biliyordum, evet parmakla gösterilirdi.
İ.B: Gerçeği şudur; mahallemizde erkekler arasında da
gerçekten yakışıklıydım, hanımların içerisinde en güzeli eşimdi.
P.B: Bir sefer halı tezgahı getirdi Isparta’dan, arabadan indirdikleri yer de bizim evin önüydü, oraya koymaya başladılar. O zaman da 15-16 yaşlarında, yakışıklı

mı yakışıklıydı.
İ.B: Askerden geldiğim zaman vitiligo hastalığım oldu,
bundan 40-50 yıl önce. O beyazlık vücudumun her yerini sardı.
P.B: Bir gün 13-14 yaşlarında yeğenim, pompalı tüfeğin içini saçmayla doldurmuş, bizimki de çarşıya gidiyormuş, İsmet Abi dur demiş, dur dediği yerde bir atıyor bütün saçma suratına geliyor. Sonra büyük kaynım aldı Yalvaç’a götürdü biraz temizletti. Doktor, bizim
yapacağımız iş değil demiş. Derhal İstanbul’a götüreceksiniz. Hemen İstanbul’a geldi. Yüzü bir daha bozuldu. 1957’nin 1. ayının, 27’sinde evlendik. Bir sene sonra askere gitti. Kerpiçten yapılmaydı, evimiz çok güzeldi. Kalabalıktık, 3 tane abisi var, amcaları var. Yemek
sofrası iki tane olurdu. Bir tarafta kadınlar, bir tarafta erkekler olurduk. O zaman nasıl ayrılacaksın? 4 tane halı
tezgâhı vardı, büyük eltim ustabaşıydı.
İ.B: O zaman çok ayıp sayarlardı ayrılmayı.
Halı mı dokuyordunuz?
P.B: Evet, halı dokuyorduk. 18 yaşında evlendik, 19 yaşında 30 ay askere gitti. İki buçuk yıl bekledim onu.
Mektup laşır mıydınızi?
P.B: Yok canım, ne mektubu, bize yazmazlardı. Babaannesi vardı, ona yazardı. Annesine yazardı, babaannesine yazardı. Babaannesi evin reisiydi.
İ.B: Mektuplarım hâlâ saklı, 1958-1959’da gönderdiğim
mektuplar hâlâ duruyor.
Nasıl geçti yıllar, onu anlatır mısınız? Şimdi iki ayda
anlaşamadık deyip, kapıyı çekip gidiyor gençlerimiz…
İ.B: Şimdi aynı memleket, aynı mahalle olunca birbirimizi biliyorduk. Ben 1960’ta İstanbul’a ticarete geldim.

Önce Kurtuluş, sonra Yenikapı’ya sonra buraya geldik.
Nereye gittiysek beraberdik. Her hususta bana en fazla yardımcı olan hanımım oldu. Birlikte sabrettik, birlikte
zor günler geçirdik. Kötü günleri birlikte atlattık..
Fedakârlık yapan hep Perihan Hanım mı oldu?
İ.B: Tabii, çok destek oldu.
P.B: Ben hiç çalışmadım, ama eşimi hep cesaretlendirdim. Durumumuza göre harcardım. Arkadaşlarına gider 2 gün gelmediği olurdu. Bir kızım vardı, onunla ikimiz camdan bakar, beklerdik. Dışarıda çok para
yedi, belki şimdi Aksaray’da 5 dairemiz olacaktı, daha iyi durumda olacaktık, ama dışarıda parayı çok yedi.

dım. Öyle gördük, babam bir şey demezdi ama biz öyle
görmüşüz, öyle yetişmişiz. Şimdi o sevgiyi torunlarımdan alıyorum.
P.B: Çok dürüsttük ikimiz de. Şimdi oğullarımız öyleler,
gelirler, telefon ederler, hal hatır sorarlar. Durumları da
iyi çok şükür.
Hayırlı evlatlar yani?
P.B: Çok şükür. Küçüğü Ülker’de müdür, 32 yaşında daha, biri daha
Ülker’de. Gelinlerimin de biri Aslan
Çimento’da.

‘‘Karım ne derse
‘Peki hanım’ diyorum’’
Ama siz yine de beklediniz?
P.B: Bekledim, Allah’a çok şükür bizim
töremizin namusumuzun gerektirdiği
budur, gözünü nerede açtıysan orada ölürsün.
İ.B: O zamanın aile terbiyesi, çocukların terbiyesi önce aileden
gelir. Biz öyle gördük.
P.B: Kaynatam içeri girdiği
zaman o yerine oturana kadar biz üç elti böyle duruyorduk. Ondan sonra akşam namazından gelince sofralarımızı kurar, yemeklerimizi hazırlar, yerdik.
İ.B: Benim 6 seneden sonra çocuğum oldu. 6 seneden
sonra doğan çocuğumu, babamın yanında kucağıma alamazİsmet Bal		
Perihan Bal

1938 Isparta
1938 Isparta

O yabancı, Eskişehirli ama tahsilinde, terbiyesinde çok
iyidir. Gelinlerim çok iyi.
İsmet Bey sinirli midir, esprili midir, neşeli midir?
P.B: Çok esprilidir, neşelidir, yaşatmayı sever, yedirmeyi sever.
İ.B: Cennete girersem, onun sayesinde gireceğim.
PB: Ben bir tokadını görmemişimdir. Ne kırar, ne bir şey
eder. Ama ben de kırılacak kadın değildim ki.
İ.B: Ben daima espriyi severim.
P.B: Esprilidir, herkes sever bunu.
“Cennete girersem hanımım yüzünden girerim” dediniz, nasıl yani?
İ.B: Bana sabrettiği için, diyorum onu hiç
kırmadım, üzmedim.

O dengeyi nasıl korudunuz?
P.B: Bizimki Isparta’da bir tanedir, böyle hoş görüşlü,
esprili, eve iyi bakan birisidir. Ama ben de çok sabırlıyımdır, annesine babasına da çok baktım. Kayınpederim de, Allah rahmet eylesin, sinirliydi.
İsmet Bey size biraz çektirmiş görünüyor.
P.B: Tabii, ama ben iyiliğini de gördüm.
Uzun yıllardır acısıyla tatlısıyla, varlığıyla yokluğuyla bir hayat geçirdiniz. Gençlere nasıl tavsiyeleriniz
ne olur?
İ.B: Önce birbirine saygı, sevgi. Aile terbiyesi en mühimi. Birbirlerinin halini bilecek, yapması gerekeni bilecek.
Önce aile terbiyesi, biz çocuklarımıza dürüstlüğü aşıladık.
Perihan Hanım’ın en çok beğendiğiniz
özelliği nedir?
İ.B: Efendim, karımın her şeyini beğenirim ben.
Karım ne derse, “peki hanım” derim. Çok
güzel yemek yapar. Önce bana sorar hangi yemeği yapayım diye.
Gençlerin tartıştığı bir konu var, para
saadet getirir mi? Aşk mı para mı?
Ne dersiniz?
İ.B: Para hiçbir şey getirmez. Önce
sağlık, sonra sevgi. Hiç unutmuyorum,
İran şahı demişti ki “Sağlığım, sıhhatim olsaydı çadırda yatsam da saray
istemezdim.” Sağlık her şeyin üstünde. Para saadet getirmez. Sevgi, saadeti getirir.
P.B: Ama erkek de çalışacak, işini bilecek. Kolay değil öyle yoklukla baş
etmek.
Genç kızlara siz ne tavsiye ediyorsunuz? Sabırlı mı olsunlar?
Fedakâr mı olsunlar, kanaat mi
etsinler?
P.B: Sabırlı olacak, belki işi daha
sonradan bozulabilir, onu tasa

etmeyecek. İyi oluncaya kadar uğraşacak. O çocuk da
evini terk etmeyecek. Şimdikiler bugün evleniyor, ertesi
gün ayrılıyorlar.
Neden öyle oluyor sizce, neden sizler gibi sabredemiyorlar?
P.B: Tabii bizler Anadolu’dan geldik, orada öyle değildi ki.
İ.B: Önce saygıyı, sevgiyi bilecek, hem erkek sevmesini
saymasını bilecek, ondan sonra hoşgörülü olacak.

Ô Ô Cennete girersem,
karım sayesinde
gireceğimÕ Õ
Yeniden evlendiğiniz âna gitseydiniz, yaşadıklarınızla ilgili pişmanlıklarınız olur muydu? Neyi yapmazdınız Perihan Hanım’ı üzmemek için?
İ.B: Hiç olmadı böyle bir şey.
Peki, küser misiniz? Her evde kavga olabilir küçük

büyük, küslük tutar mısınız?
P.B: Ben değil, bizimki küser.
İ.B: Küserim, ama 1 saat ya da 2 saat. O kadar, ondan
sonra gönlünü alırım, hatamı bilirsem özür dilemesini
de bilirim. İster oğlum olsun, ister hanımım olsun, özür
dilemesini bilirim.
Neler yaparsınız barışmak için?
P.B: Barışırız işte. Biz hiç dargın durmadık.
Siz daha mı duygusalsınız?
İ.B: Bana sorarsanız, ben ondan daha duygusalım.
P.B: Gençliğimizde, biz Anadolu’dan kalabalık geldik,
kırgınlığımız olursa, aile sebebiyle oluyordu.
Gönlünüzü alacak hediyeler alır mıydı?
P.B: Yok canım, sen de.
İ.B: Hiç hediye almadım mı?
P.B: Aldın canım, ama ben zaten öyle çiçek falan önem
vermem. Ben Anadolu’dan gelmişim, çiçekle gönlümü
alacaksa hiç almasın.
İ.B: Seven kişi her şeye katlanır. İllaki mobilya getirecek, elbise getirecek diye bir şey yok.

4o yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar. Tanışmaları bir akrabalarının aracılığıyla olmuş. Birbirlerini evlilikte tanımışlar. Türkan Hanım, “bana sorulmadı, babam evet
deyince bu evlilik oldu”diyor. Ama yıllar içinde Kemal
Bey’i çok sevmiş. Kocasını mutlu etmek için kendini Kemal Bey’e adamış. Türkan Hanım’ın genç kızlara tavsiyesi ve evlilikte mutluluk formülü ise şu; “Kadınlığınızı
bilip susarsanız, evlilik güzel yürür!”
Nasıl tanıştınız?
Türkan Yılmaz: Görücü usulüyle. Ailelerimiz tanışıyordu. Beni dayısı tavsiye etmişti. Kemal Bey de o dönem
İstanbul’da gurbetçiydi. Telefon etmişler “sana bir kız
buldum” diye. Geldiler görüştük, tanıştık. Ailelerimiz de
tanıştı. Babam münasip görüp, verdi.
Birbirinizi ne kadar tanıyarak evlendiniz?
T.Y: Hiç tanımayarak. Sadece babam “evet” deyince
oldu, o dönemler öyleydi, 1973’de.
Babanız uygun gördü, “iyi çocuk, uygundur mu”
dedi size?
T.Y: Tabii, bana bile söylemedi, anneme söyledi. Uygundur dedi, aileler birbirlerini tanıyorlar.
Çoğu çift görücü usulüyle evlenmişler ama aşkla
evlenen çiftlerden daha fazla sevgi ve saygıya sahipler. Bu nasıl oluyor sizce?
T.Y: İllaki öyle. O aşklar sokakta yaşanan aşklar, sokakta gençler hep iyi yüzlerini gösteriyor. Evlenip de bir
evin içine girince işler değişiyor. Nasıl değişiyor, maddiyatla. “Beni gezdir, beni şöyle yaşat, aman arkadaşım
böyle yaşıyor, ben de öyle istiyorum.” Bizde öyle bir şey
olmadı, olmaz yani.
Kaç yıllık evlisiniz?

T.Y: 40’a dayanmış artık. Bugün sorarsan dün evlenmiş
gibiyiz. Eşimin ailesini her zaman kendi ailemden daha
önde tuttum, evliliğin en büyük sırrı “senin ailen, benim
ailem” diye bir şey dememek. Önce eşimin ailesi gelir.
Annesini annem gibi gördüm. Zaten 18 yaşında evlendim. Şimdi kızlar çalışıyorlar, okuyorlar “hayat müşterek” diyorlar.
Kaç çocuğunuz var?
TY: İki oğlum, bir kızım var.
Sorunlar o yüzden mi doğuyor diyorsunuz?
T.Y: İllaki. “Hayat müşterek” diyor; çalıştım, sen şu işi
yapacaksın ben bunu” diyor. Kadın kadındır her zaman,
erkek erkektir. Neden erkekler doğurmuyor, erkek çünkü. Kadınlığımızı bilip biz susarsak evlilik güzel yürür.
Her zaman mı sustunuz?
T.Y: Her zaman da sustum. Haklı olsam da sustum.
Hani derler ya “Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin”. Gitmeyeceksen idare edeceksin, idare eden her zaman kadın olmalı. Alttan almayı bilmeli. Başka türlü yürümüyor ki. Yani bir evde iki kişi ben bilirim derse olmaz. İllaki birisi bilir. Eğrisi doğrusu yok
mu? Elbette var ama eğrisiyle doğrusuyla kadın onu yürütmek zorunda.
Nasıl biriydi Kemal Bey? Sinirli mi, esprili mi? Neşeli bir görünümü var.
T.Y: Evet, aynı göründüğü gibidir. Hiç kimseye kini yoktur. Bir anlıktır, gelip geçer. Onu bildikten sonra zaten
idare ediyorsun.
Kemal Bey’in en sevmediğiniz huyu nedir? Biraz
değiştirse şu huyunu dediğiniz?
T.Y: Öyle bir huyu yok. Keşke değiştirse dediğim hiçbir
şeyi yoktur.

Peki, sizce nasıl geçti bu kadar yıl?
Kemal Yılmaz: Gözlerimi kapatıyorum böyle, hayal gibi
gelip geçti 40 sene.
Kemal Bey, eşiniz sizden çok memnun gözüküyor…
K.Y: Ben de ondan memnunum. Neden? 40 sene kahrımı çeken bir insan. Babasının yanında 18 sene kalacak, gelip elin adamının yanında 40 sene kalacak, bunlar önemli şeyler. Şimdi, boşananları görüyorum, ben 38
senedir esnaflık yapıyorum. İnsanları görüyorum, geliyorlar buraya, benim aklım ermiyor bunlara. 3 sene birlikte gezip evleniyorlar, 3 ay sonra geliyorlar “boşanıyoruz” diye. Niye? Efendim anlaşamadık. Yahu 3 senedir
beraber geziyorsunuz, günah değil mi çocuklar, o kıza
da o anneye de babaya da yazık değil mi?

ca 4 yıl arkadaşlar. Ne onun ailesi onu ne de öteki ötekininkini hiç tanımıyor. Okul bitiyor, “biz evleniyoruz” diyorlar. Aile de demiyor ki, “kızım o kim, ailesi kimdir?”
Bir arayıp soralım.
Siz evlendiğinizde nasıldı?
K.Y: 1973’te Kanarya’da bir evde oturduk, tahtalı bir
evde. Halam yakın olduğu için orada oturduk. Bu tarafa oturuyorsun ev bu tarafa yatıyor, o tarafa oturuyorsun
ev o tarafa eğiliyor. 4 gün
yerde, hanımın pardösüsü üzerinde yattık,

‘‘Tüm sıkıntılar
şükürsüzlükten
kaynaklanıyor’’
Neden kaynaklanıyor sizce?
K.Y: Şöyle bir durum var; bu gençler analarının babalarının sözlerini dinlemiyorlar. Birini seviyor, “illa ben bunu alacağım, kellemi
koparsanız da başkası olmaz”, diyor. Ama
3 sene sonra mahkeme kapılarında, sevgi
bitiyor. Niye? Bu sevgi cicim ayı sevgisi.
Gerçek sevgi değil mi?
K.Y: Yok, onlar geçici, anne baba rızası
olmayan sevgi orada kalıyor. Anne baba
rızası çok önemli.
Şimdiki gençler aileleriyle evlenmiyor mu?
K.Y: Yok öyle bir şey.
T.Y: Aile yok ki. Şimdiki gençler, sokakta tanışıyor, okulda tanışıyor.
Üniversite okuyor, üniversite boyunKemal Yılmaz
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her şeyi parça parça aldık.
T.Y: Şimdi gençlerin her şeyi var ama mutluluğu yok.
Çünkü hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar.
K.Y: Şimdikiler eve geliyor ağzını açmıyor, kimse konuşmuyor, muhabbet yok. Bende de öyle bir şey yok.
Ben dengeli bakıyorum hanımın suratına, zaten belli
oluyor. Şimdiki nesilde sevgi diye bir şey yok.
Az önce dediniz ki, eşyalarımız gelene
kadar benim pardösümün üzerinde yattık. Çok zor şartlardı ama seviyordunuz
ve mutluydunuz. Peki, şimdiki gençler
neden hemen pes ediyor?
T.Y: Ben elimden geldiği kadar
şimdiki nesle, gençlere anlatmaya çalışıyorum bunu. Şu
tahtanın üzerinde de otursam
bu benim, sarayda, köşkte de otursam benim.
Önce benim ben olmam lazım. Eşyayla
kişi insan olmaz ki.
K.Y: Adam başta pazarlık yapıyor;
arabası var mı, dairesi var mı… Yani
“sen dünyaya arabayla mı geldin kızım, çalışın, birbirinize destek verin
helalinden emekle
kazanın.” Böyle olursa emekle kazanılanın
kıymetini bilirsin.
T.Y:Gençler onun için
kıymet bilmiyor, evleniyorlar kız anası, oğlan anası evi dayayıp
döşüyor. “Tamam oğ-

lum, bu ev sizin” diyor. “Kazanın yiyin,” onu bile yiyemiyorlar. Mutlu değiller, çünkü yokluğu bilmiyorlar. Ben evlendiğimde giderdim pazardan altı tane çay kaşığı alırdım, öbür hafta gider altı tane bardağını, öbür haftaya
da altına tabağını. Üç haftada bir çay takımı. Şimdi marka alınıyor ama mutluluk yok. Bir tane alüminyum tencerem vardı evlendiğimde, bir tane demliğim vardı, çayı
da suyu da içindeydi ama mutluyduk. Şimdi üç beş çaydanlık var, her şeyleri var ama ben o mutluluğu hiçbir
gençte göremiyorum. Ben evlendim, mutluyum, çok şükür. Herşey şükürsüzlükten kaynaklanıyor.
K.Y: Bir de mesela ikisi beraber çalışıyor. “Sen de mutfağa gireceksin” diyor, “Sen de çalışıyorsun ben de çalışıyorum”. Olur mu böyle bir şey? Bir kaide var, Allah insanları o kaideye göre yaratmış. Böyle bir şey olmaz.
Bu sevgiyi nasıl bulacaklar, yalnız tek bir çözüm var,
gençlere şunu söylüyorum: “Annenizin babanızın sözünü dinleyin”. Annesinin, babasının sözünü dinleyen
gençler adliye kapılarına gitmiyorlar. Annesinin sözünü
dinleyemeyen, şurada burada, okulda, çay bahçelerinde, internetlerde evlenen gençlerin bir sene mühleti var.
Niye? Bu sevgi orada bitiyor.
Çocuklarınız evliler mi?
T.Y: İkisi evli.
Nasıl evlendiler, görücü usulüyle mi?
T.Y: Aynen, görücü usulüyle.
Mutlular mı?
T.Y: Tabii.
Belli ki eşinizi mutfağa hiç sokmamışsınız?
K.Y: Yok, girmem ben.
T.Y: Salata bile yaptırmamışımdır. Mutfaktan konuyu
açtınız da, şimdiki gençlik tencere yemeğini bilmiyor.
Sabah ben ilk kalktığımda kahvaltımı yaparken bu gün
ne pişireceğimi düşünürüm. Tencerede yemeğimi yaparım, öğlen de saat en geç 2’de işim bitmiş, yemeklerim
de hazırdır. 40 yıllık evliliğimde 40 kere eşimden sonra
eve gelmedim. 40 kere tencereyi yemeksiz koymadım.
Hastalığımda bile yapmışımdır.

Sizce dört dörtlük evlilik var mı?
T.Y: Bence var. Örnek var işte. Her şeye sabredersen olur.
Hiç kavga ettiniz mi?
T.Y: İllaki.
Aklınıza gelen büyük bir kavga yok mu?
K.Y: Yok. Ama Türkan Hanım biraz kin tutar, 5-10 gün.
Bende öyle bir şey yok. 4 dakika sonra aldırış etmem.
Nefret ederim kinden. Aile içinde küslük olmaz.
Peki, nasıl barışırsınız hanımefendiyle?
T.Y: Ben biraz küs dururum, ama o da ille bir şeyleri bahane ederek barışır yani.
K.Y: Evin içinde o da olur. O da o sevginin bir tadıdır,
olacak tabii. Ama devamlı dengeli olmak lazım. Bir beyin saatinde gelmesi lazım.
T.Y: O eve geldiğinde sofrası hazır, ellerini yıkarken çorbası tabağındadır.
K.Y: Hangi yemek olacağına kesinlikle karışmam. Misafir gelmiş, bana ne.
T.Y: En çok kızdığım da odur, misafir gelecek, biraz sen
de gayret et. Ee, sen yapıyorsun ya nasıl olsa, diyor.
Fedakarlığı daha çok kadın mı yapıyor?
T.Y: Hiç yorulmadım, yani neden yorulmadım, hizmetten, yaptıklarımdan. Öyle oldu ki 70 tane öğrenciyi aldım, iftar daveti verdim, hiç yorulmadım. Onlar şimdi mimar, mühendis, hâkim oldular.
Ama yine de fedakârlık kadına düşüyor değil mi?
T.Y: İllaki. Hep benden verdim, ama memnunum. Çevrem var, eşim dostum var, arkadaşım var. Arayan herkes, eşimden önce beni arar. “Türkan Abla sen nasıl diyorsan,” derler. Eşimin ailesinde de eşimden önce bana
sorulur. Bu da güzel bir şey yani.
K.Y: Yanlış bir şey yapmadığı için tabii.
T.Y: Bugün 90 yaşında eniştesi var. Evinde herhangi bir
değişiklik olacağı zaman, “Türkan bu nasıl olur,” diye
sorar.
KY: Biliyor ki Türkan yanlış bir şey söylemeyecek, aileyi
bozacak bir şey söylemeyecek.
Peki, aşık olmadan görücü usulüyle evlenince sevgi

sonradan nasıl oluşuyor?
T.Y: Sonradan olmuyor ki. İlk evlendiğin gün oluyor.
Çünkü artık evlendin, hayatın böyle gidecek. O yıllar öyleydi. O yıllara dönse yine öyle olur mu? Yine öyle olur.
Tekrar evlendiğiniz yıla, 1973 yılına dönsek, şimdiki
deneyimlerinizle şunu yapmazdım dediğiniz bir şey
var mı?
K.Y: Var. Görücü usulüyle evlenmezdim. Neden evlenmezdim? Bizim oralarda gitmek, görüşmek ayıptı. Ama
burada böyle bir şey yok. Tabii gidip de Antalya’larda
gez dolaş, o şekilde değil.
Tanımak isterdiniz yani?
K.Y: Evet, tanımak isterdim. Evlenecek insanlarda kayınpedere, kayınvalideye karşı saygı olmalı. Saygı olmayınca hiç bir şey düzgün gitmez.
T.Y: Her şeyden önce “senin ailen, benim ailem” demeyeceksin. Evleniyorsan onun da ailesi var. Sen annene
nasıl saygı gösterilmesini istiyorsan, o da annesine saygı gösterilmesini ister. Senin ailen seni ne kadar istiyorsa onun ailesi de öyle, hiç değişen bir şey yok. Bir aile
oluyorsun.
Sadece iki kişi evlenmiyor değil mi, iki aile evleniyor?
T.Y: İki kişi evlendiğinde “senin annen, benim annem”
oluyor, yürümüyor.
Peki, nasıl hitap edersiniz ev içinde Kemal Bey’e?
T.Y: Sadece Kemal Bey derim.
Siz?
K.Y: Ben, Köroğlu derim.
Niçin Köroğlu?
K.Y: Babamdan kalan bir şeydir bu.
Babanız ne için kullanırdı?
K.Y: Babam anneme hep öyle hitap ederdi.
T.Y: Büyüklerin yanında ismiyle hitap edilmediği için.
Çocuğunu bile alamazdın mesela kucağına.
K.Y: 13 sene babamızın yanında çocuğumuzu kucağımıza almadık, ayıp olur diye.
T.Y: Çocuk orada ağlardı ama alamazdım. Bu güzel bir

şey mi? O kadar da değil. Ama saygı her zaman saygıdır.
K.Y: Güzel bir şeymiş. Şimdi gelin ayağını üst üste atıyor kayınpederinin yanında. Babana karşı, annene karşı saygılı olacaksın. Eşim 7 sene gelinlik yaptı, konuşma durumu yoktu. Babam, “kızım 3 tane çocuğun var, konuş artık” dedi sonunda.
T.Y: Evet ben 7 sene sofraya oturmadım. Biz öyle gördük, öyle yaptık.
Peki, son olarak gençlere söyleyeceğiniz sihirli cümleler nelerdir?
K.Y: “Annenizin babanızın sözünü dinlemeden evlenmeyin.”

T.Y: Ben de katılıyorum, aynen. Aile, önce aile.
K.Y: Para pul, onları boş verin.
T.Y: Aileler birbirini tanıyıp anlaşırsa o evlilik dört dörtlüktür.
K.Y: Damadım kızımı istemeye geldiğinde dedim ki “oğlum senden hiç bir şey istemiyorum. Rızkı veren Cenabı Allah, ona biz karışmayız.” Neden? O damadı da getiren Cenabı Allah’tır. Namusuna, şerefine sahiplik yapacak, başka bir şey istemiyorum. Anneye, babaya, büyüklere saygılı olacak. Sen bunu yap, Allah’ın kelamıyla, en kralı sensin.

Seyit ve Hanife Şarkışlalı iki genç olarak birbirlerini
“şahsen” tanıyorlar. O zamanlar gençler birbirlerini ancak uzaktan görüp sessizce beğenebiliyorlar. Seyit Boyraz polis olup da aile kurma çağına geldiğinde aklında sadece bir isim var, anne-babasına mektup yazarak
hayatını birleştireceği kız: Hacı Mustafa’nın kızı Hanife! Yıl 1971. O tarihten beri evliler. Zaman içinde Seyit
Boyraz’ın fark ettiği şey, bugün genç erkeklerin kulağına
küpe olmalı. “Babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz bir despotluk vardı geçmişte, erkeklikte. O şekilde
yetiştik. Şimdi o despotluklar aklıma düştükçe çok üzülüyorum, özür diliyorum. Bu bakışın çok yanlış olduğuna
inanıyorum, ama biz o gemiyi kaçırdık.”
Evleneceğiniz kıza siz karar vermişsiniz…
Seyit Boyraz: Vermiştim. Kafamda o vardı zaten. Kafamda geziyordu Şarkışla’da evleneceğim bir kız, onu
görüyordum o zaman.
Peki, kriterleriniz neydi Hanife Hanımı seçerken?
S.B: Şöyle bir şey vardı, ufak yerde olduğumuz için, kimin kaç tavuğu var, kaçı yumurtlar kaçı yumurtlamaz bilinirdi. Komşular birbirlerini tanırlardı. Öyle olduğu gibi
ben de Şarkışla’da hangi kızın ne yapıda olduğunu
uzaktan da olsa biliyordum. Benim aradığım, arkadaşı
olmayan, cıvık olmayan, ciddi biriydi. Bu da tam Hanife Hanım’a uyuyordu. Hanife Hanım’a bir bahaneyle bir
toplantıda benim resmimi gösteriyorlar, resmimi gösterdiklerinde beni beğeniyor.
Kim gösterdi o fotoğrafı size?
Hanife Boyraz: Ablamla amcamın kızı; Dediler ki
Asuman’ı bununla nişanlayacaklarmış, nasıl biri sence? İyidir dedim, Allah mesut eylesin. Güldüler onlar da,

niye gülüyorsunuz dedim, ondan sonra anladım. Ondan
önce de annesiyle kız kardeşi işleme bahanesiyle bana
bakmaya gelmişler. Oradan çaktım ben. O gelen kadının oğlu bu herhalde deyip resmi kaldırdım attım.
Niçin tepki gösterdiniz siz?
H.B: Genç kızız. “Hemen atılma gibi”… Allah da yazmış işte. Sonra, işte nişan yapıldı. Evlenene kadar hiç
görüşmedik.
S.B: Sıkıyönetim vardı. Mesleğim icabı sıkıyönetim nedeniyle izin alamıyordum. Nişana gidemedim.
Nişanınıza gidemediniz mi?
S.B: Gidemedim. Gıyaben nişan oldu. Bana gerekli şeyleri gönderdiler. O zaman da Sirkeci’de bir otelde
kalıyorum. Otelde arkadaşlarımla paylaştım gönderdikleri hediyeleri vs… Yüzüğü arkadaşlarım taktı, biz nişanımızı otel odasında yaptık o zaman arkadaşlarla. Hemen 6 ay içerisinde evlenelim diye bir düşünce doğdu.
6 ay içerisinde de yine izin alamıyorum. Bir de polislerle, subay ve astsubayların evleneceği kişilerin tahkikatı yapılırdı o zaman. O tahkikat için de müracaat etmiştim, neticelenmedi. Bayağı bir sürüncemede kaldık. Sağolsun o zamanki karakol amirimiz, başkomserimiz bize
kafadan izin verdi 1 hafta kaçak giderek evlendik, geldik.
41 yıl önce o günün evlenme şartları nasıldı?
S.B: O zamanki maaşlarla çok ev aradık. O dönemlerde
de ev kıtlığı vardı. Bugünkü gibi değildi. Kiralık ev bulmak imkânsızdı. Amcamın oğlu vasıtasıyla Feriköy’de
bir gecekondu bulduk. Köşk bulmuş gibi de seviniyoruz.
Gittim Tahtakale’den sandalye, masa aldım. Yağmur
yağıyor, evimizi su basıyor. Sel geliyor sokaklardan, lağımdan yukarı çıkıyor. Mutfağımız yok, yani çok rezillik
içerisinde, evde su yok.

H.B: Baktık olacak gibi değil, 3-4 ay sonra taşındık. Rahmetli kayınvalidem dedi ki, “ben kiranıza yardım edeyim, siz iyi bir ev bulun”. O sırada Elmadağ
Karakolu’nda çalıştığı için, Elmadağ’da bir evde girişin
üstünü bulduk. Orası bize saray oldu. Apartman dairesiydi. Orada oturduk epey bir zaman.

‘‘Büyüklerinizi
evliliğinize müdahale
ettirmeyin’’
Peki, nasıl geçti 41 yıl, acısıyla tatlısıyla?
S.B: Tabii ki babalarımızdan dedelerimizden
gördüğümüz bir despotluk vardı geçmişte erkeklikte. O şekilde yetiştik. Hanıma fazla müsaade edilmiyordu, hanımın sözleri çok fazla geçerli değildi. O dönemler öyleydi. Tabii bunlar yanlış şeylerdi. Bazı despotluklar yaptık, şimdi o despotluklar aklıma düştükçe çok üzülüyorum, özür
diliyorum.
Neler yaptınız mesela?
S.B: Mesela, “bu çorbanın tuzu
neden fazla, o gömleği giyeceğim, neden
o gömleği yıkayıp
ütülemedin” gibi
şeyler yapardım….
Şimdi üzülüyor musunuz bunları düşündüğünüzde?

S.B: Bunlara çok üzülüyorum ve devamlı helallik istiyorum. Hakikaten insanî bir hareket değilmiş. Fakat memlekette gördüğümüz oydu. Şimdiki gençler gayet iyiler,
onları tebrik ediyorum. Hakikaten insana insan gibi bakmak lazım. Kadınlar o zamanlar ve ondan önceki tarihlerde köle olarak görülmüş. Çocuk doğuracak, iş yapacak… Bu bakışın çok yanlış olduğuna inanıyoruz ama
biz gemiyi kaçırdık. Sonradan telafi etmeye çalıştım
elimden geldiğince.
Neler yaptınız mesela?
S.B: Karıma çok şeylerde yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ev işlerinde de yardımcı olur musunuz?
S.B: Tabii ki yardımcı olurum ve oldum da…Kendisinin
yetişemediği işleri bana ne söylerse yaparım. Diyelim
su istese kalkar gider suyunu veririm. Şunu getirir misin
dese, kalkar gider getiririm. Kendimi affettirmek
için elimden gelen gayreti sarf ediyorum. Yapmış olduğum hatalar da benden değil, benden
öncekilerden kaynaklanıyor.
Eşiniz günah çıkarıyor gibi konuşuyor
Hanife Hanım.

Seyit Boyraz
Hanife Boyraz

1941 Sivas
1949 Sivas

H.B: Evet, fedakârlık kadında. Yani yuvayı yürütmek istiyorsan, çocuğunun annesiz babasız kalmasını istemiyorsan, bazı şeylere göz yumacaksın zaten.
Eşiniz çok mu öfkeliydi?
HB: Çok sinirliydi. Banyoyu yıkıyorum mesela, kurulamadım, “niye kurulamadın da ben kaydım”... Ceketini
asardım, “ceket niye buradan asılmış, tam ortadan asılmamış”… Hele bir sefer koltuğunun altında ufak bir delik sökülmüş, orayı neden dikmemişim, gömleği çekti
yırttı. Hiç bir şey diyemezdim ki, susardım, ağlardım ondan sonra siniri geçtiği zaman biterdi.
SB: Sağ olsun, çok sabırlıdır. Hiçbir zaman kimseye derdini açmaz, konuşmaz ve bana cevap vermezdi,
hâlâ da öyledir.

Ô Ô Sevince her şeye
katlanıyorsunÕ Õ
Polislik mesleği de öfkeli yapıyor mu insanı?
SB: Mesleğin zorluğu da var tabii. Bir de o zaman, evlendiğin zaman önce cicim aylarında karı koca olunuyor. Ondan sonra erkeklik, despotluk başlıyor, kabadayılık başlıyor. Ondan sonra işler değişiyor, arkadaş olunuyor ama, arkadaş olana kadar da birçok yaralar açılıyor. Şimdi biz arkadaşız, gayet iyi arkadaşız, nereye gidersek birlikte gitmek istiyoruz. Bir misafirliğe falan gidilecekse, Sivas’a gidilecekse, mutlaka yanımda götürüyorum, gelmezse rahat edemiyorum. Her tarafa beraber gidip geliyoruz. Geçmişte mesleğin vermiş olduğu stresler, maddi sıkıntılar bizi bayağı yıpratıyordu. Bu
yıpratmanın ceremesini de Hanife Hanım çekiyordu. Allah razı olsun, iyi ki çekmiş, ben bir daha dünyaya gelecek olursam, komiser olmam, polis olurum. Evleneceksin denilirse yine Hanife Hanımla evlenirim. Bir çocuğunuz olacak derlerse, oğlum Ömer’i isterim.
Siz de aynı düşüncede misiniz Hanife Hanım?
HB: Evet.

O kadar şey yaşamış olmanıza rağmen?
HB: Sevdim ama ben onu. Hep sevdim! Sevince her
şeye katlanıyorsun. Sabır, hepsinin başı sabır zaten.
Seyit Bey’in en çok sevdiğiniz huyu nedir? Nasıl hitap edersiniz kendisine?
HB: Ben önceleri hep gülüm diye hitap ederdim, hiç
adını söylemezdim. Hep gülüm, gülüm derdim. Şimdi bazen diyor, eskiden hep gülüm derdin, şimdi neden
demiyorsun diye. Artık yaşlandık diyorum.
SB: Cicim ayları geçti işte, arkadaşı olunca şimdi, ismen hitap ediyor.
Siz nasıl hitap ederdiniz?
SB: Hanife diye hitap ederdim. Ben öyle şeyler konuşmasını; gülüm, cicim, hayatım, aşkım falan bilmem.
Siz içten içe sevmişsiniz ama Hanife Hanım sevgisini cümleleriyle, davranışlarıyla, sabrıyla belli de etmiş herhalde?
SB: Tabii tabii. Şimdi bu aleni olan bir şey. Allah’ın bildiğini kuldan esirgemeyeceksin. Çok insanî görevler yapmış değilim, yani bir koca olarak sevecen, eşine güzel sözler söyleyen biri olamadım ama bu biraz da yapı
meselesi. Ama ne olursa olsun dünya bir tarafa o bir tarafa. Her zaman için söylerim, bugün bile söylüyorum,
Allah eğer senin ömrünü aldıysa, sen öleceksen, senden 15 dakika önce ben öleyim diyorum. Senden sonraya ben kalmayayım diyorum. Ben onsuz yapamam.
Şimdi bir de insanlarda şu var, elimizde sağlıklı, sıhhatli
bir insan olduğu zaman değer vermeyiz, öldükten sonra
değer veririz. Normalde değer vermiyoruz ama işi ciddiye aldığın zaman dünyaya değişmem.
Şimdiki gençler bir kavgada hemen kapıyı çekip gidiyor. Özellikle Hanife Hanım, sizin gösterdiğiniz
sabrı göstermiyor genç kızlar. Ne tavsiye edersiniz
yeni evlenen çiftlere?
SB: Yuva kuruyorlarsa, devam ettirmek istiyorlarsa sabredecekler. Bir gün olur, iki gün olur, üçüncü gün unutulur. Ömür boyu sürecek bir şey değil. Zaten geçen günlerini beğenmiyorsun, gelecek iyi olur inşallah.

Geleceğe bakmalılar diyorsunuz, değil mi?
HB: Tabii, hele ki bir de çocuk varsa muhakkak sabır,
fedakârlık.
SB: Evlilikte yuvayı dişi kuş yapar derler ya, erkek de
o çöpü çeker. Her iş kadına yüklenmemeli. Bugün kışın eksi 4 dercede kimsesizleri belediye topluyor, kapalı spor salonuna koyuyor. Eğer Hanife sabretmeyip de
beni terk etmiş olsaydı, onlardan biri de bendim. Samimi olarak söylüyorum, onlardan biri de bendim. Allah işini rastgetirsin, bugünkü şu sıcak yuvamız, mutluluğumuz varsa hepsini Hanife Hanıma borçluyuz. Benim
pek katkım yoktur. Erkeklerin despotluklarını a bırakması lazım. Hanımına yardımcı olmalı, sadakat, dürüstlük,
doğru söz, sevecenlik ve Hanife Hanımın dediği gibi sabır lazım. Bunlar olmazsa bir sabunun suda eridiği gibi
suda erir gider ve o evlilik biter. Eskiden evlenmek kolay, boşanmak zordu. Şimdi boşanmak kolay, evlenmek
zor. Duyuyoruz iki ay üç ay sonra ayrılmışlar. Bu sanatçılar falan, üst düzey yaşantıya sahip olanlardan ziyade
orta halli insanların da, Anadolu insanlarının da yaşantısı şu an böyle. Aile kurumu bitti yani.
HB: Sen sen, ben ben diyorlar. Sen ne isen ben de
oyum diyor. Erkeğin konumu ayrı olur, kadının konumu
ayrı olur. Onu göstermiyorlar. Sen erkeksen ben de erkeğim diyor. O da sen kadınsan ben de kadınım diyor.
Eşitlik mi olması lazım?
HB: Evet, eşitlik olması lazım.
SB: Bir yakınım tarafından dolandırıldım ben. O zaman bile mutluyduk biz. Bugünkü bu sıcak mutluluğumuz o zaman da vardı. Para mutluluk getirmez. Para
nasıl harcanıyor, elden ele değişiyorsa mutluluk da öyle
elden ele geçer. İçten sevgi, saygı, birbirine bağlılık…
Hele bir de yavruların varsa gerçek mutluluk budur. Bir
de şimdi gençler, bilhassa erkekler ailesine düşkündür.
Evleniyorsan, evet saygı büyüktür onu bir tarafa koyacaksınız, sayacaksınız seveceksiniz ama büyüklerinizi
evliliğinize müdahale ettirmeyeceksiniz. Kızınki bir taraftan geliyor erkeğin ailesi bir taraftan geliyor.

Bu evlilik iki kişi ile yürümesi gerekirken dört kanala giriyor. O zaman da bocalamalar oluyor. Biraz da
bekârlığın, evlenip ayrılmanın moda olduğu bir şey var.
Onlar da modaya uyuyorlar. Yani Türk milleti için Müslüman bir millet için hiç hoş bir şey değil. Allah onları da
ıslah etsin. İnşallah mutlu olurlar. Ayrılma durumunda
olanlar inşallah vazgeçerler. .
Çok zor da olsa devam edilebilir mi?
HB: Edilir tabii.
SB: Sonradan da çok mutlu oluyorlar. Ben hep söylerdim, dernek başkanlığı yaptığım dönemde de, vakıf
başkanlığı yaptığım dönemde de, “benim iğnenin ucu
kadar bir sıkıntım yok” derdim. Bir stresim yok. Allah
herkese öyle hayat nasip etsin. Ben buraya dernek başkanı oldum, bütün derneğin sorumluluğu, üyelerin sorumluluğu, çilesi bende. Neden ben bu çileyi çekiyorum
diye de kendi kendime sorardım.
Hesabınız ortak mıdır?
SB: Yetişme tarzımızdan mıdır nedir, hiç ayrımız gayrımız yoktur, her şeyimiz ortadadır bizim. Maaş alınır konulur, onu Hanife Hanım ihtiyaçlarına göre harcar.
Hanife Hanım’a mı teslim edersiniz maaşı?
SB: Hanife Hanıma tabii. Çocuklarım karşı apartmanda oturuyor, dairede. Akşamleyin gelirler, onlar da burada yer içer. Hep beraber oluruz. Akşamleyin onlar kendi
evlerine çekilirler. Hesap kitap Hanife Hanımın elindedir.
Diyorum ki ben almasını satmasını bilmem. Ama bana
illaki sen getireceksin diyor. O da bana öyle zor geliyor.
Alışkın da olmadığım için. Hediye vermek güzel bir şey
ama onu da ben yapamıyorum.
HB: Yok ben istiyorum ki,” bunu sana getirdim” de, “hoşuma gider” diyorum. Yok, “git sen kendin al”, diyor. Ben
zaten kendim alıyorum ama sen bir tane getir, bir çiçek,
bir meyve veya bir çorap getir, yok. Bazen hatırlatırım,
29 Ekim evlilik yıldönümümüz, Seyit “yarın Cumhuriyet
Bayramı biliyor musun”, derim. “Bilmem ki” der.

Görücü usulü evliliklerin kendine özgü bir çimentosu
oluyor. Geleneklerin ortasında karılan harcın zamana
karşı dayanıklılığı da teslim ediliyor. Erzurumlu Yaşar
Derbazlar ile Hanım Derbazlar’ın izdivaçları da bu çerçeve içinde yer alıyor. İki “yabancı” olarak yola çıkan çift
yıllar sonra birbirlerine saygıyla bağlı eşler olabiliyorlar.
Yarım asrı aşan birlikteliğin zorlukları, onları birbirlerine
daha çok yaklaştırmış.
Yaşar Bey, nasıl tanıştınız Hanım Teyzemizle?
Y.D: Ailem beni evlendirmek istedi. Ben istemedim, bu
istememezlik de olmuyor. Büyüklerimiz razı olunca, onlara herhangi sıkıntı vermemek, saygısızlık yapmamak
için, ben de vekaletimi babama verdim, görücü usulü
evlendik biz. Önceden tanımıyorduk.
Ya Siz?
H.D: Ben de hiç tanımadım.
Fotoğrafını da mı görmediniz?
H.D: O zaman fotoğraf yoktu ki.
Peki, nasıl biri dediler de evlendiniz? Nasıl kabul ettiniz?
H.D: Babam yoktu ama amcam büyüğümüzdü, büyüğümüz ne derse onu kabul ederdik.
Vekalet verdim dediniz, siz neredeydiniz?
Y.D: Bu vekaletler dinî vekalet oluyor. Babamı vekil gösteriyorum, isteme yetkisi babamda oluyor. Babam ne
derse onu kabul ediyorum.
Siz neredeydiniz peki?
Y.D: Ben Erzurum’da köydeydim.
Ama babanız istemeye gitti.
Y.D: Evet, babam istemeye gitti.
Babanız gitti istedi, sizinkiler kabul etti, evlendiniz.

Y.D: Evet.
Ailenizle birlikte mi yaşadınız?
Y.D: Aile ile birlikte.
Bu yıl evliliğinizin kaçıncı yılı?
Y.D: 52. Bu arada 6 ay nişanlı kaldık. 6 ay sonra düğün
yaptık, büyükler karar verdi.
Peki, ilk ne zaman gördünüz eşinizi?
Y.D: Bizim usullerimizde, köy usullerinde dinî nikah yapıldıktan sonra, annelerden müsaade alınırdı, babaların haberi olmazdı. Annem dedi ki, “sen git hanımını, nişanlını bir ziyaret et”. Ata bindim, heybeyi aldım yanıma, gittim onların köyünde. Bir akrabam da onlara haber gönderdi. “Buyursun gelsin,” dediler, ben de gittim.
Ellerini öptüm, orada tanıştık ilk olarak. Ne ben tanıyorum ne Hanım beni tanıyor.
Peki, sonra nasıl gördünüz?
Y.D: Biz kabul deriz, yani itiraz edemeyiz. Niye edemeyiz, Allah’ın emrine itaat etmek için, kaderimiz bu deyip
kabul ederiz. Saygısızlık yapmayız.
Ama yine de 50 yılı aşan bir evlilik.
Y.D: 50-52 yıllık.
Nasıl başardınız hiç tanışmadan yarım yüzyıl birlikte
bir ömür yürütmeyi, nasıl başardınız?
Y.D: Evlilikler de sevmek de bir yere kadardır. Saygı olmayınca sevgi bitiyor. Sevgi dediğin zamana yayılır, evlattan tut da bütün insanlara kadar sevgi olması lazım.
Saygı olması lazım, saygı olmayınca sevgi bitmiş oluyor.
H.D: 4 kaynım, eşim, kaynatam, görümcem, vardı. Birlikte yaşadık. Hem de 25 sene birlikte yaşadık. Kardeşleri küçüktü, aynı evladım gibi. Ben yıkardım, temizlerdim, üstünü giydirirdim. Kayınlarımı tek tek ben büyütmüşümdür.

Çok da küçük evlenmişsiniz, zor olmadı mı?
H.D: Zorluğa da katlanıyorsun artık.
Peki, kadın olarak “kaderim” diye mi katlanıyorsunuz, yoksa Yaşar Bey’i de sevdiniz, onun da etkisi
var mı?
H.D: Tabi, sevgi vardır, sevgi olmadan hiç bir şey olmaz. Sevgi olmadı mı her şey kalkar ortadan.

‘‘Sevgi dediğin
zamana yayılır’’
Peki, Yaşar Bey’i bize nasıl anlatırsınız?
H.D: Sinirlidir. Sinirlendi mi önünde duramazsın. Aslında ben de sinirlendiğimde o çeker giderdi. Akşam gelirdi.
Sizi kırmamak için çekip gidiyordu, değil mi?
Y.D: Birbirine fazla karşılık vermesin diye.
Siz ne yapıyordunuz Hanım Teyze kızdığında, evden
çıkıyor muydunuz?
Y.D: Giderdim, akşam hiçbir şey olmamış gibi gelirdim.
Peki, Yaşar Bey kızdığında siz ne yapardınız?
H.D: Gerekirse susardım, gerekirse karşılık verirdim. O zamanlar o kadar sinirli değildi. Sonradan sinirlendi.
Peki, o günkü yaşam şartlarınız nelerdi?
H.D: Hiçbir şeyimiz yoktu, birkaç yatağımız, bir sandığım, iki tane kilimim vardı. O kadar. O zamanlar zaten kimsede yoktu bir
şey. Biz buradan
Üsküdar’a indik o zaman çiçekli menemen
tabakları vardı, birkaç tane
onlardan aldık, o kadar

mutlu olduk ki sanki bize bütün Üsküdar’ı verdiler.
Peki, “niye bana almıyorsun, niye yok” diye serzenişte
bulunuyor muydunuz?
H.D: Demiyorduk, herkes de aynıydı. Şimdi her şey var
ama katlanamıyorlar, huzur yok.
Niye?
H.D: Bir şey oldu mu hemen ayrılıyorlar. Ne çocuklarını düşünüyorlar, ne de ailelerini. Benim babam ölmüştü ama babamın ismi var diyordum. Ben babamın adını niye lekeleyeyim. Şimdikiler onu düşünmüyor. İnsanın şerefi, ismi, ailenin geleceği… 6 tane çocuğum var.
Benim onları düşünmem lazım. Ayrılınca olan çocuklara oluyor. Ama sabretmeleri lazım. Biri sinirlenirse öbürünün susması lazım. Öbürü sinirlenirse onun susması lazım. Birbirilerine katlanmaları lazım, yoksulluk da olur. Varlık
da olur. Düşüp
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kalkmayan bir Allah, bakarsın bir an var, bir an yok. Yok
olunca fedakârlık yapacaksın, çoluk çocuğun için, ailen
için, kocan için. Fedakârlık yapacaksın ki devam etsin.
O kocadan ayrılırsan öbürüne gidiyorsun, öbüründen
ayrılırsan başka kocaya, hiç birinde mutlu olmuyorsun.
Peki, para saadet getirir mi? Gençler şimdi aşk mı
para mı diye tartışıyor.
Y.D: Bence aşk geçici, sevgi kalıcı. Birincisi aile içinde
başlar sevgi, ikincisi insanlık için başlar. Çevreniz, akrabanız, komşunuz, hiç tanımadığınız insana saygıyla sevgi gösterirsiniz. Eğer bunu gösteremezsen zaten
o insanın bedeni, ruhu, zekası benim nazarımda çürümüş olur. Para başkadır, parasız da olmaz. Ama insan
düşüncesiz olursa, saygı olmazsa o para da bir şey ifade etmez.
H.D: İşte param yok, ben bugün şunu yiyemedim, şunu
giyemedim. Olabilir evlilikte böyle şeyler, var da olur,
yok da olur. Az da yiyebilirsin, az da giyebilirsin. Ailen
için, çoluk çocuğun için, her şeyi idare etmen lazım.
Y.D: Kadınlar fazla yükleniyor çocuklara; yedirmeyle,
içirmeyle, giydirmeyle sevgiyi görmek istiyorlar. Sevgi
sadece yedirmeyle, içirmeyle, giydirmeyle olmaz. Hepsinin birbirini tamamlaması lazım. Bir insanın eli ayağı
gözü varsa, zekası fikri varsa, bunların hepsini kullanmadığı zaman, mutlaka noksandır ve noksan kalır. Varlık saadet getirmiyor, 1970’lerde geldim ben buraya, o
zaman yokluk vardı. Şimdi her şey var… Hanım evden
çıkıyor, “ben şuraya gideceğim” diye beyine danışması
lazım. Beyinin de aynısını söylemesi lazım. Yani sırf hanımın hatır istemesiyle olmaz, bey de hanımından hatır isteyecektir. İnsanlarda ufak bir yanlış veya noksan
olunca hemen tartışmamak lazım. Aşırı derecede sürtüşme yaşanmamalı. Bir gün Ümraniye adliyesindeydim, adliyede listeyi okudum. 30 kişinin ismi yazılı, 27
kişininki boşanma diye geçiyor. Çok üzüldüm.

Listeyi görünce ben kendi kendime orada konuşmaya başladım. Benim de arka tarafımda bir bayan avukat
varmış, konuşurken duymuş, o da beni izliyormuş, ne
konuşuyorsun dedi. “Türkiye’nin çivisi çıkmış ya” dedim.
H.D: Evlilikler şundan bitiyor: Ne o, onun sorununa katlanıyor, ne de o, onun sorununa.
Genç evlilere ne tavsiye edersiniz?
H.D: Sabretmeleri lazım, erkeğin de kötü alışkanlıkları olmasın, evine barkına sahip olsun, çocuklarına sahip
olsun. Kadın da ona göre evlatlarına analık yapsın. Kocasına saygı göstersin. Aileler çok önemli. Kadın olmasa, erkek ne yapar, aileyi kadının yola getirmesi lazım,
çocukları kadının yola getirmesi lazım. 6 çocuk büyüttüm, eşimin hiçbir şeyden haberi yoktur.
Y.D: Allah eşimden de razı olsun, ben bu memlekete
geldim, Hanım’a dedim ki “büyük işle uğraşıyoruz, sıkıntılarımız oluyor, moralimiz bozuluyor, çeşitli sıkıntılarımız oluyor”. Hep katlandı. Bir de koca eşine olur olmaz, dengesiz konuşmamalı. Ben 67 yaşındayım ağzımdan bir küfür çıkmadı, aşağılayacak bir şey yapmadım, yapmam da. Hanıma “sen kötüsün” bile diyemem.
O benim hakkım değil. Çocuklarımın annesi odur, beni
ayakta tutan odur, bana destek veren odur, benim ailemi kucaklayan ve yücelten birincisi Allah, ikincisi hanımdır.
Hanımınız olmasa bu kadar başarılı olabilir miydiniz?
Y.D: Mümkün değil. Ben evden çıkardım İstanbul’da da
Erzurum’da da biz esnafız sabah kalkıp işe gidiyoruz.
Ben hanımıma güvenemezsem bir adım atamam. Beni
ayakta tutan, beni insanlar içerisine koyan, insanlarla yücelten hanımdır. Ben de hanıma o konularda hiçbir yanlış kelime söylemem. Şunu noksan yaptın dediğim de çok azdır. Noksan dahi görsem demem. Benden
daha çok düşünüyor, benden fazla düşünen insana ben
kalkıp da doğru konuşsam bile iyi bir konuşma olmaz.
Sıkıntı getirir.

