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Asiye Nine 
 

Hüner Şencan 
 
 

Biz kendisine, harfleri uzatmaya yarayan düzeltme işaretini kullanmadan, “Asiye nine” diye 
hitap ederdik. Ama sonradan öğrendik ki, doğrusu Âsiye nine… Âsiye, Firavun’un karısı olan ve 
Hz. Musa AS’ı bebekken Nil Nehri’nden kurtarıp sarayda büyüten ve sonra onun 
peygamberliğine imân eden kişi… Âsiye ile Asiye kelimelerinin günümüzdeki anlamları farklı… 
Asiye, “isyan eden” anlamında… Babası yeni doğduğunda Müslümân bir kıza herhalde “isyan 
eden” anlamında Asiye adını vermemiştir. Lisân-ı galat olmalı… Eskiler öyle söylemişler: “Deme 
kalbura kallâbur, lisân-ı galat, lisân-ı fasih’ten evlâdır.” Bu nedenle, düzeltme işareti olmaksızın 
“Asiye” sözcüğünü kullanamaya devam edeceğiz.  
 
İlkokula gidiyordum. Haftada birkaç gün babamla birlikte bazen iş çıkışı sonrası, bazen hafta 
sonu yakınımızda bulunan Babaeski kasabasına gider Asiye nineyi evinde ziyaret ederdik. 
Babaeski kasabası minübüslerle 15 dakikalık bir mesafedeydi. Minübüsten iner, eski maacır 
mahallesine doğru yürürdük. Târihî hamamın karşısındaki Fâtih Câmii’nin önünden geçerken 
mutlaka “Eski Baba”nın türbesine uğrar bir Fâtiha okurduk. Bazılarına göre, bu türbe Sarı 
Saltuk’a aitti… Türbenin ön tarafında bulunan, demirden yapılmış önü açık, küçük bir kutucukta 
uzun beyaz mumlar bulunurdu.  Eğer ziyareti, hava karardıktan sonra yapmışsak sekiz on 
mumun birden yandığını görürdük. Kutunun kenarları is içindeydi ve dibi eriyen mumların 
birikintileriyle doluydu. Babam mum yakmazdı, sadece dua eder, Fâtiha okurdu. Bana Eski 
Baba’nın hikayesini anlatırdı. Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u feth etmek üzere 
Edirne’den yola çıkıp bu köye geldiğinde yaşlı bir kişiyle karşılaşır. Ona “Baba, yaş kaç?” diye 
sorar… Yaşlı kişi “Baba atîk… baba atîk…” şeklinde cevap verir. Fatih sultan mehmet bu 
cevaptan etkilenir ve o yerleşim yerinin adının bundan böyle Babâ-i Atîk (Eski Baba) olmasını 
ferman buyurur. Babam, bu türbede söz konusu zatın yattığına inanırdı. Eski Baba Türbesi, 
babamın önem verdiği öncelikli ziyaret yerlerinden biriydi. Sadece çocuklarını değil, torunlarını 
dahi bu ziyarete alıştırmak isterdi. Ruhunu teslim etmeden önceki son altı ay içinde kendisiyle 
yaptığımız Babaeski ziyaretinde Eski Baba’nın kabir toprağına, her dâim yeşil kalan “şimşir 
fidesi” ile “beyaz gül fidesi” diktirmişti. Kabir toprağında hâlen var olan büyük kırmızı gülleri de 
kendisinin diktiğini söylemişti. Gözleri görmediğinden, diktiğim fideleri demir parmaklıklar 
arasından kollarını sokmak suretiyle bizzat elleriyle yoklayarak yerlerinin uygun olup olmadığını 
kontrol etmişti. Babaeski ziyaretimiz, “Eski Babayla” başlar, “Yaşlı Nineyle” devam ederdi. O 
vakitler mahalle minübüsleri olmadığından “yaya gitmek” zorundaydık… Yürüyerek dört yol 
ağzındaki Heykel’i geçer, Edirne yolu üzerinde sola sapan dört sokağı arkamızda bırakır, beşinci 
sokaktan içeri girerdik. Yaklaşık  300  metre sonra Asiye ninenin evine varmış olurduk. Babam 
önce köşe başındaki bakkala uğrar; ekmek, tâhin helvası, peynir, şırlan yağı ve kibrit gibi bazı 
temel maddeleri alır, yanımızda getirdiğimiz bez torbaya koyar ve ondan sonra yaşlı Asiye 
ninenin kapısını çalardık.  
 
Bez torba… Artık hatıralarımızda kalmış bir nostalji, tatlı bir anı…  Annem, sağlam bir bezden, 
evdeki dikiş makinesinde büyük bir torba diker, bu torbaya tutup taşımak için iki uzun kulakçık 
eklerdi. Kulakçıkların torbanın kenarına tutturulan bölümlerini uzun tutar, birkaç çapraz dikiş 
atar, böylece taşırken dayanıklı olmasını sağlamaya çalışırdı. Bez torba, o zamanlar bizim 
“file”mizdi. Naylon poşetimiz, küçük çantamız, yerine göre bavulumuzdu. Pazara, pamuk 
ipliğinden yapılmış “örme file” ile gitmek ve satın alınan malzemelerin başkaları tarafından 
görünmesine imkan vermek “ayıp” sayılırdı. “Göz hakkı” denen bir şey vardı. Alamayanların, 
fakirlerin duygularını görmezlikten gelemezdik. Müslümân insana bu yakışmazdı… El-âlem ne 
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yaparsa yapsın, bize uygun düşmezdi. Annem çocukluğumda çok bez torba dikmiştir. Kirlenir, 
yıkardık… Bazen çalıya takılır yırtılırdı. Ya çiter, ya yama yapardık.  Annemin diktiği en sevdiğim 
bez torbası, ağzı lastikli olanıdır. Annem de kendisini geliştiriyordu. Bir defasında böyle lastikli 
bir torba dikmişti. Torba dolduğunda lastiğini çekiyor ve ağzının büzüşmesini sağlıyorduk. Torba 
daha güvenli oluyordu… Asiye nineye elimiz boş gitmezdik, torbamızda her zaman ya evden 
götürdüğümüz veya dükkandan satın aldığımız bir şeyler olurdu.    
 
Babaeski gezilerini eğlenceli bulurdum. İlkokulda belki ikinci, belki üçüncü sınıfa gidiyordum. 
Kimbilir belki beşinci sınıftı… Fakat, bunun önemi yok… Eğlenceliydi, çünkü yaşadığım köyün 
dışına çıkıyordum… Minübüs yolculuğu yapıyor, yaşlı bir kadınla tanışıyordum. Bizimkinden çok 
farklı bir ev çevresi, eşyalar, is içinde kalmış büyük bir şömine, eski püskü giyisiler görüyordum.  
Dönüşte, durakta minübüsün kalkış saatini beklerken babamın bana dondurma alması da 
harikülâde duygular yaşamama neden oluyordu. Bir taraftan dondurmamı yalıyor, diğer 
taraftan durağın yanındaki kafede çalan müziği dinliyordum. Aman Allah’ım… Müziğin sesini ne 
kadar da çok açıyorlardı. Ortalık inliyordu… Hamiyet Yüceses, “Makber” şarkısını söylüyordu… 
Dönüyor, dolaşıyor aynı plağı koyuyorlardı. “Makber” şarkısı o günlerden iliklerime işlemiştir. 
Ne anlama geldiğini bilmezdim. Şarkıcının serâzâd âvâzı hoşuma giderdi. İşte o kadar. 
Duygulanırdım. Uzun yıllar  sonra makber sözcüğünün “kabir” veya “ebedî mekân” anlamına 
geldiğini öğrenecektim. Bu şarkıyı ne kadar çok dinlemişim ki, şartlanmışım. Efkârlanmak için 
arada, İnternet’teki “Sizin Televizyonunuz” sitesine girer onu dinlerim. Bir taraftan Eski Baba’yı, 
diğer taraftan Asiye nineyi düşünürüm… Allah, kabirlerini temiz ve pâk etsin. Taksirâtlarını 
afetsin, mutluluklarla dolu olan Naîm cennetine soksun… Hamiyet Yüceses, o pîr-i fânileri 
ziyaret ettiğimizi biliyor olmalıydı ki, “Her yer karanlık  / Pür-nûr, o mevkî / Mağrip mi, yoksa 
makber mi, yâ Râb? / Kabri çiçekten bir türbe olmuş / Dönmüş o türbe bir haclegâha” diye 
sesleniyordu. Şimdi düşünüyorum da, Yüceses’in o yanık, o duygulu sesiyle haykırmasına vesile 
olan, Eski Baba ve Asiye nine idi… Eski Baba’nın kırmızı güllerle bezenmiş türbesini haclegâha 
dönüştüren kişi ise, babamdı…  
 
Asiye ninenin evine vardığımızda kapıyı açtırmak için oldukça uğraşırdık. Babam kapıya 
yumruğuyla vurur “Asiye nine! benim, ben… Mâmût…” diye seslenirdi. Asiye nine, babamı 
memleketteki adı olan Mahmut ismiyle bilirdi. Asiye ninenin kulakları pek iyi işitmezdi. Bu 
nedenle kapıyı daha kuvvetli çalmak ve daha yüksek sesle bağırmamız gerekirdi. Ben de 
bağırırdım… Bu eğlenceli bir yaklaşımdı. Zavallı bir kadına seslenmek bir çocuk için eğlenceli bir 
olaydı. Neden sonra içeriden titrek bir ses gelirdi. “Geldim” veya “Geliyorum” derdi.  
 
Asiye nine, kapının arkasına dayak olarak dayadığı birkaç uzun sopayı, ağacı arka arkaya çeker 
ve ondan sonra kucaklayarak kapıyı yarım aralık açmaya çalışırdı. Eski, boyasız, çürümeye yüz 
tutmuş  ağaç bir kapıydı. Babamla ben yavaşça yarım aralık kapıdan içeriye girerdik. İçerisi yarı 
karanlıktı. Gözlerim bir zaman karanlığa alıştıktan sonra, içerisini farkederdim. Yerde kilim, 
yaygı ve hatta bir hasır bile yoktu. Döşeme topraktı. Tam karşıda gözünüze kocaman bir şömine 
çarpardı. Şöminenin kenarları, bacanın üst tarafı siyahlar ve is içindeydi. Alaca karanlıkta 
duvarların ne renk olduğunu farkedemezdiniz. Kimbilir belki on senedir badana yapılmamıştı.  
Şöminenin hemen önünde yere serili, eski püskü, kirli bir yatak bulunurdu. Odada sedir, divan 
yoktu. İskemle de bulunmuyordu. Babam araştırır, bana bir şilte, bir minder bulur yere 
çökerdim. Babam ninenin hâl ve hatırını sorar, getirdiklerini ona verirdi. Malzemeleri 
yerleştirmesine yardım ederdi. Her yer darma dağınıktı ve ne varsa her şey o odanın içindeydi.  
Evin başka bir odası yoktu. Yatak odası, mutfak, tuvalet, salon, antre aklınıza ne geliyorsa… 
Hepsi o odadan ibaretti. Bir tarafta sahanlar, tencereler; öbür tarafta bohçalar, çıkınlar…. Dış 
kapıya göre sol tarafta irili ufaklı, ağızları bağlanmış, üst üste yığılmış bir bohça yığını olduğu 
görülüyordu.  
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Odanın bahçeye bakan küçük bir penceresi vardı. Babam içerisinin aydınlanması için perdeyi 
biraz kenara çekmek ister, fakat Asiye nine karşı çıkardı. Gözlerinin rahatsız olduğunu söyler, 
perdenin açılmasını istemezdi. Fakat babam yine de onu dinlemez, perdeyi aralardı. Böylece 
evin içini biraz daha iyi görme fırsatı elde ederdim. Yoksul bir yaşlı kadın evi idi. Günümüzde 
televizyonlara konu olan “çöp evlerle” ilgisi yoktu. Eşyası, kabı-kacağı azdı. Bahçede tahtadan 
yapılmış derme çatma bir tuvaleti olmasına karşın, dışarı çıkamıyor olmalı ki, bir kenarda 
lacivert sırmalı, beyaz çinko bir lazımlık gözüme çarpardı. Bir çok kez, babam dolu lazımlığı alır, 
götürüp bahçedeki tuvalete dökerdi.  
 
Asiye ninenin yemek yediği tabaklar hep kirli olurdu. Öyle anlaşılıyordu ki tabakları bir durlayıp 
üzerine yemek koyup yerdi. Bir kenarda orta büyüklükte iki toprak testi ve bir bakraç 
duruyordu. Su kaplarının yanında tenekeden yapılmış bir ibrik vardı. Asiye nine onu abdest 
almak için kullanırdı. Ziyaretlerimizde babamın görevlerinden biri ona yemek yapmaktı. Bunda 
şaşılacak bir şey yoktu, çünkü babamın mesleği zaten aşçılık idi. Ayrıca annemin evde yaptığı 
yemekleri büyük “sefer taslarıyla” ona getirirdik. Bazen bu yemekleri ısıtır, bazen menemen 
pişirirdik. Her defasında dualar eder, babama zahmet ettiğini bildirir, uğraşmamasını söylerdi. 
Benim için en eğlenceli olanı babamın pompalı gaz ocağında ona tarhana çorbası pişirmesi  
olurdu. Pompalı gaz ocakları o vakit gaz yağıyla çalışır, bütün yemekler bu ocaklarda pişirilirdi. 
Bizim evimizde de bu ocaklardan bulunurdu. Alevi azalınca, gaz haznesinin yan tarafında 
bulunan düzenekten hava pompalanır ve “kafa” kısmındaki kırmızı-mavi renkli alevlerin daha 
harlı çıkması sağlanırdı. Gaz ocağı toprağın üzerinde, yere serili yatağın hemen yanıbaşında idi. 
Odanın içinde tezgah, lavoba gibi bir düzenleme yoktu.  
 
Babam Asiye ninenin sofrasını hazırlar yemeğini bizim yanımızda yemesi için onu teşvik ederdi. 
Bu arada ortalığı toplar, bazı kirli eşyalarını annemin yıkaması için yanına alır ve eve getirirdi. 
Asiye ninenin evinde yaklaşık bir saat kadar oyalandıktan sonra kendisinden izin ister ayrılırdık. 
Asiye nine arkamızdan kapıyı tekrar dayaklar, değnek ve ağaçlarla sıkı sıkıya kapanmasını 
sağlardı.  
 
Asiye  nine o yıllarda herhalde 90 yaşını aşmış olmalıydı… Elinde eğri-büğrü bir değnekle iki 
büklüm yürüyordu, daha doğrusu yürümeye çalışıyordu. İkiye katlanmış gibiydi… Yüzü kırış 
kırıştı, göz yuvaları derin ve karalık bir çukurluğun içinde kaybolmuş gibiydi.  Tek görebildiğim 
yüzü ve elleri idi. Karanlık bir çehreye, esmer bir görünüme sahipti. Kirli tülbentini başına öyle 
bir sarıyordu ki, yüzünün çok az bir kısmı görülebiliyordu. Kaderin bütün zorlukları ve sıkıntısı, 
ince örülmüş siyah bir dantel gibi suratına yansımıştı. Yüzüne baktığınızda sadece acı ve ızdırap 
okurdunuz. Bugün, Asiye ninenin güler yüzlü görüntüsünü veya tebessüm eder halini hayal bile 
edemiyorum…  
 
Asiye nine, memleketimiz olan Romanya’nın Maçın bölgesinden gelmiş… Çok zengin olan 
dedemin kahyasının hanımı imiş. Babamla birlikte aynı kafilede Türkiye’ye göç etmişler. Eşini 
memlekette kaybetmiş. Bir kızı, bir de oğlu varmış. Kızı memlekette kalmış. Akıldan biraz 
noksan olan oğluyla birlikte Türkiye’ye gelmişler. Devlet baba, Babaeski’de onlara bir ev 
vermiş… İlk zamanlarını nasıl geçirmişler bilmiyorum. Tek bildiğim, akıldan zâif olan oğlunun bir 
gün mum yakmak suretiyle oynarken evi yakması… Evin bir bölümü, o yangında mı yıkılmış tam 
bilmiyorum… Asiye ninenin kaldığı odanın öte tarafında yıkık oda duvarları vardı.  Metruk halde 
kalmış, yıkılmış kerpiç duvarlar yağan yağmurların, esen rüzgarların insafına terkedilmişti. 
Odada bizim girdiğimiz sokağa bakan kapının dışında bir kapı daha vardı.  Bu kapı bahçeye 
bakıyordu ve o da dayaklarla arkasından sıkı sıkıya kapanmıştı. Komşular,  akıldan zayıf olan 
oğlunun o yangında öldüğünü anlatırlarmış. Asiye ninenin Türkiye’de başka hiç kimsesi yoktu. 
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Oğlunu da kaybedince kendisine komşular sahip çıkmışlardı. Sadakalarını, zekatlarını kendisine 
verirler, yemek yapıp evine götürürlerdi.  
 
Asiye nine  epey bir zaman böyle yaşamış… Babam kendisini ne zaman bulmuş, ne zamandan 
beri kendisini ziyaret ediyordu, bilmiyorum. Tek bildiğim, benim dünyayı algıladığım ve 
hatırladığım zamanlardan beri onu düzenli olarak ziyaret ediyor olduğu… Kendime göre hesap 
yapıyorum. Babam 10 yaşında Türkiye’ye gelip, 16 yaşında Alpullu Şeker Fabrikasına  girdiğine 
ve 18 yaşında askere gidip dört yıl askerlik yaptığına göre devamlılık kazanan ziyaretleri 
annemle yaptıkları evlilik sonrasına ait olmalı… Ben yalnızca, ilkokul sonrasını hatırlıyorum… 
1961 ve ötesini… Süreklilik kazanmış olan ziyaretleri, herhalde son üç dört seneye ait olmalı… 
Bu ziyaretler, babamda âdeta bir dînî ritüel haline gelmişti. Derin bir vicdanî sorumluluk 
hissediyor, ziyaretlerini bir ibâdet aşkıyla yerine getiriyordu.  
 
Annem anlatmıştı…  Son ziyaretinde kendisine “Asiye nine hasta… Gidip onu alalım. 
Kalkamıyor, yemek yiyemiyor” demiş. Son zamanlarda komşuların kendisini zehirleyip evine el 
koymak istediklerinden şüpheleniyormuş. Bu yüzden kapısını ne komşulara açıyor, ne de 
onların getirdikleri yemeği yiyormuş. Tek güvendiği kişi babammış. Fakat son zamanlarda halsiz 
düşmüş,yatağa bağlı kalmış.  
 
Annem babamın teklifine itiraz etmiş. “O yaşlı bir kadın. Buraya gelmek istemez. Hem buraya 
alacağız da nereye yatıracağız. Sonra yaşlı annen ne der” diye karşı çıkmış. Fakat babam inatçı 
bir insandır. Bir kere kafasına bir düşünce geldi mi, onu mutlaka uygular. “Kalk, hadi” demiş. 
“Gidip onu alacağız ve burada biz bakacağız.” 
 
Asiye ninenin evine varmışlar. Kapının arkasındaki ağaç dayakları iteleye kakalaya zorla 
açmışlar. Yaşlı kadın halsiz mecalsiz, karanlık odanın içinde yerde yatıyor, cansız gözlerle onlara 
bakıyormuş. Annem perdeyi çekmiş, camı açmış içerisini havalandırmış. Babam kendisine 
teklifte bulunmuş. “Nine bak, sana Firdevs’i getirdim.  O senin kızın. Müsaade et, sana o baksın. 
Eğer izin verirsen, seni bizim eve götüreceğiz. Seni yıkayıp paklayacağız. Orada hem anamla da 
tanışırsın. Onunla sohbet edersin” demiş. Asiye nine donuk gözlerle bir babama, bir de anneme 
bakmış. Aslında evinden ayrılmak ve kopmak istemiyormuş. Sonra cılız bir sesle “Tabî, o benim 
ahret kızım” diye cevap vermiş. Annem de “Asiye nine, iyileştikten sonra, ben seni yine evine 
geri getireceğim.” demiş. Yaşlı kadın “Öyle mi?” diye seslenmiş. Sonra, “Ben kendime 
bakamayacağım. Tuvalete de gidemiyorum” demiş.  
 
Babam kendisinden bu şekilde dolaylı bir rıza alır almaz hemen dışarı çıkmış, seri adımlarla 
çarşıya, Babeski noterine gitmiş. Durumu anlatmış. Yaşlı kadını ölünceye kadar bakmak üzere 
kendi evlerine götürmek istediklerini söylemiş. Noter, “bu bakma işini niçin yapmak 
istediklerini” sormuş. Babam durumu anlatmış. Kocasının bir zamanlar babasının çiftliğinde 
kahya olarak çalıştığını söylemiş. Noter, akıl vermiş… Bakma işinin, “Asiye ninenin yaşadığı evin 
annemin üzerine geçirilmesi karşılığında” olursa “bir karşılık bulacağını ve ciddiyet 
kazanacağını” söylemiş.   
 
Bunun üzerine babam çarşıdan bir taksi kiralamış ve Asiye ninenin evine geri dönmüş. Ninenin 
eşyalarını toplayıp taksinin bagajına koymuşlar.  Komşulara haber verip Asiye nineyi köye 
götüreceklerini söylemişler ve arabaya kadar taşımak için onlardan yardım istemişler.  
Komşular; “Ah, ne büyük hayır yapıyorsunuz. Bize kapıyı açmıyor. Yoksa burada ölüp gidecek.” 
demişler. Yaşlı ninenin koltuğuna girip onu taksiye yerleştirmişler.  
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Babam ve annem Asiye nine ile birlikte doğruca notere gitmişler. Asiye nine, çarşıya 
geldiklerinde camdan dışarıya bakıyormuş. Eski hatıraları canlanmış… “Ah… Ben buralara böber 
almaya gelirdim” demiş. Bizim için çok sıradan ve anlamsız bir  söz, yıllardır çarşıya çıkamayan 
Asiye  ninenin ağzında “anıların bal tadıyla” dile dökülmüş. Çarşıda Babeski esnafından iki şahit 
bulmuşlar. Noterde, şahitlerin huzurunda Asiye nine “hayat boyu bakılma şartıyla” evini 
anneme devr etmiş. Noter işlemleri tamamlanınca doğruca köyümüze gelmişler. Koca annemin 
yatağını ki, sonra uzun yıllar artık babamın yatağı olmuştu, Asiye nineye vermişler. Elbiselerini 
çıkarmışlar, yeni elbiseler giydirmişler. Islak bezlerle vücudunu silmişler. Koca annemi ise aynı 
odada, sobanın başında bulunan karşı yatağa yatırmışlar. Annem anlatır: “Koca annen rahatsız 
oldu. Ben de hastayım demeye başladı”. Annemin ve babamın ilgisi yaşlı Asiye nineye yönelince 
koca annem sıkılmış. Babam ilk gün, her ikisiyle bütün gece ilgilenmiş. Asiye nine sessiz, 
hareketsiz  yatarken; koca annem  inleyen, sızlayan bir konumda olmuş. Babam bütün gece, 
her ikisine sabaha kadar hizmet etmiş.    
 
Asiye nine evimize geldikten sonra kaç gece yatmış, tam hatırlamıyorum. Annem “ya iki, ya üç 
gece” diyor. Babam ertesi günü veya üçüncü günü tapu işlemlerini bitirmek üzere annemi de 
yanına alarak Babaeski’ye gitmiş. Evin tapusunu annemin üzerine geçirmeleri gerekiyormuş. 
Öğleden sonra saat dörde kadar resmî işlemlerle uğraşmışlar. Akşam üzeri minübüse binip köye 
geldiklerinde daha minübüsten iner inmez çocukların bağrışmalarıyla karşılaşmışlar. Çocuklar, 
“Nine öldü… nine öldü…” diye sesleniyorlarmış. Meğer, ecel vâki olmuş Asiye nine Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuş. Babam ve annem çok üzülmüşler. Tam yaşlı kadına biraz rahat ettirmeyi 
düşünüyorlarmış ki, kaçınılmaz sonla karşılaşmışlar. Bu ölümün, tapu işlemleri sonrasına denk 
gelmesi de ayrıca bir rahatsızlık yaratmış annem ve babamda… Fakat, “Hiç kimse Allah'ın izni 
olmadan ölmez” ayeti gereğince “sabır ve metanet” hâlet-i rûhiyyesine girmişler.  Yaşlı nine için 
magfiret dilemişler… Komşuları toplayıp Yâsin, Tebâreke ve Amme surelerini okumuşlar, 
ruhuna hediye etmişler… 
 
Asiye nineyi “rahat döşeğine” aldıktan sonra babam, “Ben Babaeski’ye gideyim komşularına 
haber vereyim” demiş. Öyle yapmış. Komşuları da çok üzülmüşler, bir taraftan da “huzura 
kavuştuğunu” söylüyorlarmış. Babam köyümüze gelmeleri için bir minübüs kiralamış. Bir araba 
dolusu kadın evimize gelmişler, ailemize başsağlığı dilemişler. Anılarını annem ve babamla 
paylaşmışlar. “Son zamanlarda iyice içine kapandığını ve kimseyle görüşmediğini” söylemişler.  
 
Asiye nine bahçede çarşaf ve bezlerden perdeler çekilerek yapılan özel bir yerde yıkanmış… 
Hoca dua etmiş, komşulardan helallik dilemiş, daha sonra namazı kılınmak üzere camiye 
uğurlanmış. O vakitler kadınlar ölüyü uğurlamak için, câmiye veya câmi avlusuna gitmezlerdi. 
Evin bahçesinde ayakta, yaşlı gözler ve dualarla  kendisini uğurlarlar, sonra alçak sesle okunan 
Kuran’ı Kerîm tilavetini dinlerlerdi. Kuran’ı Kerim’in sonunda okunan Fâtiha ve salavatlarla 
birlikte misafirler yavaş yavaş evlerine dönerlerdi.  Babam Babaeski’den gelirken cenazeye 
gelecek misafirlere dağıtılmak üzere küçük, “tahin helvası” paketleri yaptırmış. Kuran’ı Kerim 
tilâvetinin sonunda yüzer gramlık bu helva paketleri misafirlere dağıtılmış. Eskiden, cenaze  
törenlerinde komşular ev sahibine yemek yapıp getirirlermiş. Artık, komşuların yemek getirme 
adeti iyice azaldı. Günümüzde cenazeye gelen misafirlere, cenaze sahibi  küçük plastik tabaklar 
içinde pilav ve kapalı plastik kutularda ayran dağıtmakta... Bunun nedeni, şehirlerarası yolculuk 
yapıp uzaktan gelen misafirlerin cenaze telâşesi nedeniyle aç kalmamalarını temin etmek...  
 
Yaşlı nineyi dâr-ül ukbâ’ya uğurlayıp bir hafta on gün kadar tâziye ziyaretlerini kabul ettikten 
sonra,  babam Babeski’deki evi derleyip toparlamaya gitmiş. İşe yaramayacak eski eşyaları ve 
kırık dökükleri atmış. Asiye ninenin lazımlığını, leğenini köyümüze getirdiğini hatırlıyorum.  
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Elbiselerini, bez, çarşaf niteliğindeki bütün eşyalarını anneme yıkatmış. “Ziyan olmasın. Bunları 
yıka, pala yap sonra Burgaz’a götürür kilim dokuturuz” demiş. Annem, bez anlamında ne varsa 
hepsini yıkamış, kurutmuş.  Hatırlarım, aylarca bu elbiselerden, çarşaflardan iki santim eninde 
şerit bezler keser ve uçlarını birbirine denk getirerek iğneyle dikerdi. Daha sonra bu uzun 
şeritlerden futbol topu büyüklüğünde büyük yumaklar yapardı. Yüklüğümüzün yan tarafındaki 
boşluklarda bu türden çok sayıda top olurdu. Kaç toptan bir kilim çıkardı bilmiyorum. Fakat 
belli bir sayıya ulaşınca babam bu topları bir çuvala doldurur ve Burgaz’daki dokumacıya 
götürürdü. Kilimci, dokuduğu metre üzerinden bir ücret alırdı. Bir hafta on gün sonra dokumacı 
pala şeritlerden yapılmış kilimleri bize teslim ederdi. En sevdiğim yön, yeni dokunmuş pala 
kilimleri çimonto döşemenin üzerine sermekti. O gün evimizde bir sevinç ve hoşnutluk olurdu. 
Günümüzde evimize yeni bir halı satın aldığımız zaman kendimizi hangi duygular içinde 
hissediyorsak, o gün de öyle olurdu. Pala kilimler, o günlerde bizim halılarımız yerine geçiyordu. 
O vakitler, bugünkü manada halımız hiç olmamıştı. Hatırlağım tek halı, babamın hacdan 
getirdiği, yatak odamızın duvarında asılı duran ve halı havası veren büyükçe bir bezdi. Bu 
halının bir yarısında Kâbe’nin ve diğer yarısında ise Mescid-i Nebevî’nin resmi vardı. İlkokul 
yıllarımı bu duvar halısına yanında yatarak geçirdim.  
 
Babam bohçaları ve çıkınları açıp içlerinde ne olduğuna bakarken bir çıkında iki avuç dolusu 
kadar demir Romen parası bulmuştu. Asiye nine herhalde göç ederken bu paraları getirmişti. 
Fakat Türkiye’de bu paralar geçmeyince öylece bir kenarda kalmış olmalıydı. Babam o paraları 
bana verdi. Epey bir süre onlarla oynadığımı hatırlarım. Her alışkanlık bir öze dayanır. Eski 
paralara karşı tutkunluğum vardır. Sıkı bir koleksiyoncu olmasam da, eski paraları gördüğümde 
bunları satın alıp biriktirmeye çalışırım. Çocuklarımıza değil ama, torunlarımıza bırakacağımız 
en değerli mirasın bu tür antik eşyalar olduğunu düşünürüm. Bu eşyalar eğer torunlarıma 
ulaşabilirse, onların da bir şekilde bu tür koleksiyonlara ilgi duyacaklarına inanıyorum. Romen 
paralarıyla sadece oynamıyordum, onları inceliyor, yazılarını okumaya, üzerindeki grafiklerin ne 
anlama geldiğini çözmeye çalışıyordum. Ben, zaten her zaman aşırı meraklı bir çocuktum…  
 
Babam, Asiye ninenin metrûk evini tamamıyla yıkıp oraya yeni bir ev yapmaya ve kiraya verip 
ek gelir temin etmeye karar vermişti. Çünkü, babamın aşçılık maaşından başka geliri yoktu.  
 
Kerpiç evi yıkmak zor olmadı. Bir hafta sonu, babamla birlikte Babaeski’ye gidip evi yıktık. Ben 
çıkan tahtaların bir kenara taşınmasına ve yığılmasına yardım ettim. Daha sonra babam usta 
arayışına girdi. Evi “götüre” olarak bir ustaya verip yaptırmak istiyordu. Evin planlarını 
Belediyeye gidip çizdirdi. Sırt sırta vermiş iki haneli bir ev planlamıştı. Hanelerin her birinde iki 
oda, bir mutfak ve küçük bir banyo olacaktı. 
 
Tanıdıklarının tavsiyesiyle bir usta bulmuştu. Usta evi iki ayda yapacaktı. Briketten yapılma bir 
ev olacaktı. Usta bir yardımcısıyla birlikte iki karış kadar bir temel kazdıktan sonra, yığma 
biriketten duvarları örmeye başlamıştı.  
 
Artık her akşam, benim okul çıkışım ve babamın iş çıkışında minübüsle Babaeski’ye gidiyor evin 
yapılması sırasında biz de ustalara yardım ediyorduk. Harç karıyor, harç taşıyor, biriketleri 
ustanın yanına götürüyorduk.   
 
Babam ustadan ayrı olarak, kiracılar için bahçenin üst tarafına iki tane kömürlük yapmıştı. Bu 
kömürlüklerin tahtalarını kendimiz çatmış, kiremitlerini babamla birlikte ikimiz döşemiştik. 
Ustalar evle ilgilenirken, biz kömürlüğün kiremitlerini yerleştiriyorduk.  
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Evin içinde tuvalet yoktu. Tuvaletler bahçedeydi. Biz o vakitler helâ derdik…  Babam bahçede 
her iki kiracının tuvaletleri için iki büyük çukur kazdırdı. Bu çukurların üzerine, tahtadan kalıp-
iskele yaparak ve kalıbın üzerinde büyükçe bir kapak yeri bırakarak  beton attık.  
 
Ustalar işlerini neredeyse bitirmek üzereydiler. Çatının üzerine Avrupa kiremidi satın aldık. 
Dışarıdan bakıldığında oldukça modern bir görünümü vardı. Yalnız, duvarların üzerine beton 
atamadığımızdan tavanları nasıl yapacağımız ciddi bir sorun olarak ortada duruyordu. Babam 
yıkılmış bir evden çıkmış eski tavan tahtaları bulmuştu. Bu tahtaları satın almış ve tavana onları 
çakmıştık. Lambiri tahtasına benziyordu, fakat lambiri tahtalarından hem daha geniş, hem de 
daha inceydi. Sonraki yıllarda bu tahtalar epey başımızı ağartacaktı. Kiracılar kışın 
ısınamadıklarını söylüyorlar ve bizden bir şeyler yapmamızı istiyorlardı. Bunun üzerine bir yaz, 
babamla birlikte bahçede topraktan harç karıp, bu tahtaların üzerine, soğuk olmaması için 
çamur döşedik.  
 
Evin veya sırt sırta vermiş iki hanenin tamamlanmasından sonra babam onları kiraya verdi. 
Böylece ailemize ek gelir gelmeye başlamış oldu. Fakat babam kira bedellerini her zaman düşük 
tutardı. Sık sık annemle tartışırlardı. Annem babamı suçlar, “niçin düşük fiyatla kiraya verdiğini” 
sorardı. Babam, “Allah bereket versin, o kadar para alıyoruz.” derdi.  Belki de, Asiye ninenin 
sevabına yazılması için böyle yapıyordu… Bilmiyoruz… Ama genel tavrı bu idi. Bazı kiracılardan 
ev kirasını alamadığı olurdu… Aylarca kirasını ödemeyen bir subay, ancak başka bir ile tayininin 
çıkmasıyla evimizi boşaltmıştı.  Babaeski’de ninenin evi çok kısa zamanda yapılmış olduğundan, 
eksiği hiç bitmezdi. Sonraki yıllarda iki komşu arasına bir bahçe duvarı örmüştük. Kömürlüğün 
kiremitleri kırılır veya kayar, her yaz babamla birlikte kiremitliği aktarmaya giderdik. Yaz 
dönemlerindeki kiremit aktarma işinden bana artık bıkkınlık gelmişti.  
 
Yıllar çok çabuk geçiyordu. Lise, üniversite bitti. Master yaptım, doktora öğrencisiyken 
üniversiteye asistan olarak girdim… Evlendim… Aldığım asistan maaşının yüzde altımışını kiraya 
veriyordum. Eşime para biriktirip bir ev satın almamız gerektiğini, kiracılıktan kurtulmamızın 
daha iyi olacağını söylüyordum. İstanbulda daire fiyatları çok yüksekti. Asistan maaşıyla daire 
almak mümkün gözükmüyordu. Babamın Babaeski’deki evden aldığı kiranın üç katını ben 
istanbul’daki ev sahibime veriyordum. Babama teklif götürdüm. “Babaeski’deki evi satalım. O 
parayı bana ver, ben buradan bir daire  alayım. Sonra ben sana geri öderim” dedim. Fakat 
babam râzı olmadı. Bir süre daha böyle gittik. Arada, birkaç defa daha konuyu dile getirdim. 
Nihayet bir gün, “tamam satalım, ama oradan alacağımız para senin İstanbul’dan ev almana 
yetmez” dedi. Ben kendisine, “Arkadaşlarımdan, akrabalarımızdan borçlanarak ve ayrıca 
düğünde toplanan paralarla başımızı sokabileceğimiz bir daire alabileceğimi” söyledim. Evi 
satışa çıkardık ve o zamanki parayla üç buçuk milyona sattık.  Üzerine üç buçuk milyon da ben 
ilave ettim. Fatih Edirnekapı’da, yedi milyona giriş katından küçük bir daire satın aldım. Böylece 
kira ödeme stresi üzerimden kalkmış oldu. Asiye ninenin evi yok olmadı, buharlaşmadı, 
İstanbul’a taşındı… Birinci ikizlerim, kira ile oturduğumuz başka bir evde doğmuşlardı, fakat bu 
dairede büyüdüler ve dördüncü sınıfa kadar bu mahalledeki ilkokula devam ettiler. İkinci 
ikizlerim ise, bu dairede doğdular ve üç yaşına kadar bu dairede yaşadılar. Akademik 
hayatımda, onlarca poşete yerleştirdiğim bilimsel çalışmalarımı ve doçentlik dosyalarımı yine 
bu dairede hazırladım. Bir zamanlar, babam Asiye nineye bakmıştı, fakat şurası bir gerçek ki, 
şimdi Asiye nine bizim yaşamımıza katkı sağlıyordu… Benim, eşimin ve çocuklarımın yediği 
ekmekte, içtiği suda hakkı vardı…  
 
Bu evde uzun yıllar oturdum. Sonra Avcılar’dan başka bir daire satın alınca oraya taşındık. 1999 
Depremi ile Avcılar’daki evimiz hasar görünce Edirnekapı’daki evimize geri geldik. Giriş 
katındaki 75 metrekarelik bu küçük daire; Asiye ninenin hatırasını, ikizlerimin beşiğini, stres 
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içinde olduğum doçentlik sınavına hazırlanma günlerimin hatırasını taşıyor. Avcılara 
taşındığımız zaman bu küçük daireyi Malatya’lı bir arkadaşıma kiraya vermiştim. Evlenirken, 
gelinlik satıcılığı yapıyordu… Şirketinin ismi “Lale Gelinlik” idi. Onun dükkanına gidip nişanlıma 
gelinlik seçmiştik. Dairemde dört beş yıla yakın bir süre kiracı olarak kaldı. Adı Fikret idi… Fikret, 
bir süre sonra gelinlik işini bıraktı, eğitim sektörüne girdi. Bir özel ilk öğretim okulunun müdürü 
oldu. Orada senelerce müdürlük yaptı. Amansız bir hastalğa yakalanmış, kanser olmuştu. Çok 
insan tanıdım, ama onun gibi içten, samimi ve dobra bir insan görmedim. Düşündüğünü açık 
yüreklilikle söyleyen, mert bir kişiydi. Bir işim dolayısıyla Ankara’da idim. Cep telefonuma 
“ruhunu teslim ettiği” mesajı düştü. Gözlerimde yaş damlaları birikti… İnsanların arasında, 
kendimi tutamadım… Allah mekanını cennet eylesin, günahları varsa magfiret etsin… Biz 
onunla aynı mekanı, Asiye ninenin evini paylaşmıştık… Kendisi, içten sevdiğim bir arkadaşımdı. 
Evler, daireler ve insanlar değil, ama hatıralarımız kutsal… İnsanların hatırlarına dokunulmasın, 
hatıralar hafife alınmasın…  
 
Bir gün annemle sohbet ediyorduk, söz Asiye nineye geldi. Annem, “Babana sordum. ‘Asiye 
ninenin bizim üzerimizde hakkı var mıdır? Sen onun için bir şey yaptın mı?’ dedim. Baban, 
‘Merak etme. Ben yapılması gerekeni yaptım. Onun, bizim üzerimizde inşallah hakkı yoktur’, 
diye cevapladı.” dedi. Anlıyordum ki, hem annem, hem babam emanet üzerinde titizlik 
göstermişler ve yapılması gerekeni yapma kararlılığı içinde olmuşlardı.    
 
Asiye ninenin ölümünden sonra kaç yıl geçti, bilmiyorum. Koca annemi kaybettik… Mezarlıkta 
Asiye ninenin hemen yanına defnettik. Kardeşim Abdülgafur’u lösemi rahatsızlığı nedeniyle 
Rahmet-i Rahman’a uğurlayınca, mezarı için koca annemin başucunu uygun görmüştük. 2013 
Ağustosunun yirmisinde, bu kez babam rahmetlik olunca, onu da koca annemin ayakucuna 
gömdük… Şimdi onlar, yine birlikte ve yine beraberler… Biz ise, babamın bâkî kalan mahfûz 
vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz.  
 
 
  
 


