
 

Gölge 

Her yıl çevre köylerden topladığımız işçilerle hallederdik hasadı. Kiraz bu; emek ister, 

hızlı olmak gerekir toplarken. Öyle kendi kendine toplayamazsın. Bu sene babam konuşmuş 

annemle kendimiz toplamamız lazım, diye. İyice zarar etmek istemiyormuş, yevmiye olmuş 

100 lira. Hem kaç kişiymişiz şu evde, kendi işimizi kendimiz görürmüşüz. Annem bir iki 

sızlandı, yok mok dedi ama o da biliyordu tabii durumu. Her sene, seneye ben gitmiyorum ne 

yaparsanız yapın, der; hatta ağaçların diplerine çamaşır suyu dökmekle tehdit ederdi babamı. 

Biz de onun bu anlık parlamalarını keyifle seyrederdik. 

 

Babam merdivencilik yapacak, annem ve ablam kirazları toplayacak, babaannem de 

kirazları seçecekti. Bana ise ayak işleri kalmıştı: Gonca kova getir, Gonca su getir, Gonca kasa 

çek… Dedemi de gönül koymasın diye götürecektik, yaşlılık malum, pek hızlı hareket 

edemiyor. Ben de gitmeyeceğim demek geldi içimden, millet tatile gider ben tarlaya diye karşı 

çıkacaktım. Tam ağzımı açıyordum ki babam geldi aklıma. O demiyordu. Hortumları seriyor, 

gübre atıyor, budama yapıyor, çalışıyor… Çalışıyor da çalışıyordu. Bunlar aklıma gelince 

utanıverdim, şımarıklığımdan utandım ağzımı açmadığıma sevindim.  

 

Gün geldi, babaannem hep ilk gün zor geçer der. Oruçta da öyle olur zaten. Sınavda da. 

İlkler hep zor olur. Babam keyifli olur hasat zamanı, onda bu işlemiyor. Annem uyandırdı beni, 

hava karanlık, dışarıda in cin top oynuyor. Haşlanan yumurtaların tıkırtılarını duydum, annem 

azığı hazırladı. Eskileri giydik bindik traktörün kasasına. Orhan Veli “Gün doğmadan, deniz 

daha bembeyazken çıkacaksın yola.” demiş ama biz bozkır çocuklarının denizden habersiz 

olduğunu unutuvermiş. Deniz bembeyaz mıydı bilmem ama gökyüzü kapkara iken yola 

koyulduk. Sabah serinliği aldı tüm uyuşukluğumu, bir heyecan kapladı içimi. 

 

Babam kurdu merdiveni ama ben merdivene çıkmayı sevmiyorum. Hemen tırmandım 

ağaca, gün ağarmaya başlamıştı. Bozkırın ortasında meyve ağaçları, ben ve güneşin kızıllığı… 

Ben manzaraya bakıp hayallere dalarken annem seslendi aşağıdan: “Kız Gonca ne iş görün o 

tepede? Kovan boş mu hala? Bak baban kirazları sabahtan verecek, geçe kalırsak yine fiyatı 

düşürürler. Elini çabuk tut, eylenme tepelerde.” Tam kızacaktım ama durdurdum kendimi, 

kadın da haklıydı. Bu komisyoncuların eline düşmeye gelmezdi.  

 



     İlk kirazı attım kovaya, tık tık sesler kesilmeye başladı. Bu iyi haberdi, kovam doluyor 

demekti. Şu ceviz büyüklüğündeki kirazları kimin yediğini hep merak etmişimdir. Almanya’ya 

gidiyor, demişti babam. Hem de 10 euroya satıyorlarmış, Almancı bir akraba demişti bunu da. 

Demek Konya’dan çıkan bu kirazlar Almanya’daki tezgahlarda yerini alıyordu. Öyle ya bizim 

pazarda yoktu bunlardan. Annemin sesiyle düşüncelerimden sıyrıldım: 

-Paydos! Kahvaltı hazır. İnin gelin haydi. Gonca, kasaları ters çevir tabure yap. Zehra, 

karşı ağacın dibinde ekmekler var bir koşu al gel.  

 

Hemen ettik kahvaltıyı. Zamanla yarışıyorduk. Hızlı olmak lazımdı yoksa fiyat düşerdi. 

Annem bir makine çabukluğu ile kirazları birbirinden ayırıyordu. Babannem o kadar hızlı 

değildi ama titizdi:  

-Bu 1.’ye gider. Bak bu 2.’ye bu da çürüklük. Beresi varsa hemen çürüğe at. Yoksa onu 

bulurlar ve 1.’nin fiyatından düşerler. Sakın hile yapayım deme e mi güzel kızım? 

-Ama baksana bunun ufacık bir beresi var, şu ceviz gibi kirazların içinde belli olmaz. 

Hiç hak etmiyor çürüklükte olmayı. 

-Sen güzeli görmeyi bilen bir çocuksun da ondan, bazılarının kalpleri sadece çürükleri 

arar. Hemen de buluverirler. İnsan kendinden olanı iyi tanır. 

Yine kısık sesle söylenmeye başladı babaannem, hep konuşurdu böyle kendi kendine. 

Hele de kiraz zamanı kadına bir haller olurdu. Tüm sene dizlerim ağrıyor diye sızlanan 

babaannem, kiraz zamanı geldi mi bir oraya bir buraya keklik gibi sekerdi.  

 

Usulca uzaklaştım oradan kova götürdüm anneme. Kasaları doldurmuştuk ama 

babamın sabahki neşesi kaybolmuştu. Yükledik kasaları traktörün kasasına. Kollarım ağrıdı 

ama demedim onlara, üzülüyorlar sonra. Durdum kasanın önünde. Yüreğim gururla dolmuştu. 

Koskoca bir senenin hasılatı önümde duruyordu. Tabii bu benim emeğim sayılmazdı, daha çok 

babamındı. O baharda gelir, hortumları toplar, bahçeyi sürerdi. Budaması, gübresi derken koca 

bir sene geçerdi. Bahçede yapılacak hep bir iş olurdu. Kendi başına da yapamazdın öyle, güç 

gerekir, birlik gerekirdi. 

 

-Ne o kızım daldın gittin yine, gelecek misin benle mal vermeye? Yoldaş ol bana, atla 

haydi. 

-Geldim baba,  

Açtım Yalan Dünya’yı. Bozkırın Tezenesi  ile traktörün sesi karıştı birbirine. 



     Baktım gökyüzüne, bizim denize. Babam da çok severdi Neşet Ertaş’ı en çok da “Gölgeye 

girenin gölgesi olmaz. Adam olan çıkar güneşe, kendi gölgesini yaratır.” sözünü severdi. 

Bunu her fırsatta dile getirirdi. Biz de kendi gölgemizi yaratıyorduk. Çalışıyor, emeğimizin 

karşılığını istiyorduk. Meyve Hali’ne gelmiştik. 

     Sıranın ucu gözükmüyordu, tüm kasaba mal vermeye gelmişti. Garip bir hareketlilik vardı, 

bağırışlar yükseldi ön taraftan: 

“Birinci malı 3 liradan alacaksan ben ne kazanacağım? Yevmiye olmuş 100 lira…” 

“Bizden alıyorsunuz 2.yi beş yüzden tıra yüklerken 10tl’den satıyorsunuz! Sizin 

Allah’ınız yok mu?” 

“Kazançtan geçtik, zarar ediyoruz, zarar…” 

 

     Babam çekti traktörü, sıra bize gelmişti. Kalbim yerinden çıkacaktı. Teni yanık çocuklar 

indirmeye başladılar kasaları. Eli yüzü kir içinde hepsinin, hepimizin. Tertemiz giyimli olan 

bir adam var. Beyaz gömlek giymiş. 

“Dur. Sadece birincileri indir. Diğerlerini almıyoruz” diye bağırdı beyaz gömlekli. 

Babamın yüzü gerildi: 

-Ben ne yapacağım bunları? 

-Vallahi orasını bilemem. Ama eğer çok istersen 25 kuruştan alırım. Suluğa gider. 

-25 kuruş ha? 25 kuruş…  

     Babam hışımla kasayı yere fırlattı. Durmadı, atmaya devam etti. Bir avuç kiraz aldı elinde 

sıktı. Beyaz gömlekli adama yaklaştı. Kolundan tutarak cebinden çıkarttığı kağıtları gösterdi: 

-Bak görüyor musun? Bu borçları, senetleri kim ödeyecek? Haydi bizi geçtim, şu 

çocuğun geleceğinin bu kasada yattığını bilmiyor musun be adam? 

 

     Adam bana baktı, sustu. O an gelen cesaretle ben de boşalttım kasayı. Yüklemesi zor olan 

bu kasa hemencecik boşaldı. Döktük tüm kirazları yerlere. Ortalık kıpkırmızı oldu. O sırada 

çürüklüğe atmaya kıyamadığım kiraz denk geldi karşıma. Hepsini yere, onu ağzıma attım. 

Yediğim en güzel kirazdı.  

 

 

Babam çıkarttı şapkasını oturdu kaldırımın ucuna.  

Boğazım düğümlendi: 



-Canın sağ olsun baba, diye boğuk bir ses çıktı benden. 

 

Baktık traktörün kasasına, boş kasasına. Cebime sakladığım bir avuç kirazı uzattım babama. 

Yedik, çekirdeklerini tükürdük. Elimiz boş, kasalarımız boş, cebimiz boş döndük bahçeye.  

 

Kimsenin gölgesine saklanmadık,  kendi gölgemizi kendimiz yarattık. 

 


