
 

 

KUM TANELERİ 

 

 Birazdan avukatım gelecek, vasiyetimi yazmam gerekiyormuş. Ben de şu hastenedeki 

odamda doğduğumda annemin yazdıklarını okuyup kâh güldüğüm kâh ağladığım önce bir yıldız gibi 

parlayıp ardından bir anda sönen ışıltılı ve bir o kadar da yılbaşında parti verilen otelin yanındaki 

çıkmaz sokak kadar karanlık yaşam öykümü satırlara dökmek istedim. 

 

 Kapağında siyah beyaz bir bebeklik fotoğrafım olan rengi gitmiş soluk ve cılız mavi defteri-

min sararmış sayfalarını kırışmış parmaklarımla açtım. 

 

 “Hoş geldin Eşref! Dünyaya hoş geldin! Baban, ben, teyzelerin, dedelerin, hepimiz çok se-

vindik senin gelişine. Ne kadar yanımızda yatsan da, sana şimdiden Beyoğlu'ndaki evimizde küçük 

bir oda düzdük. Minik beyaz beşiğin ve tertemiz tülleri ve fotoğrafını sonsuza dek saklayacağım. Bu 

odada büyüyecek, ders çalışacaksın. Baban odana gramafon aldı eskiciden, en büyük zevki hafif bir 

musiki ile seni sevmekti, hep senin de onun gibi müzikle büyümeni isterdi.” 

 

 

 

 İşte buraya kadardı annemin yazdıkları, ben henüz altı aylıkken verem olmuştu ve iki buçuk 

sene geçmeden cennete gitmişti annem. Beni babamın ikinci hanımı Müjgan anne büyütmüştü. Bana 

senelerce annelik etmişti ve sonra bir kardeşim olmuştu, Süreyya. Adeta dündü sanki, yaşlanmış, 

torun tombalak sahibi kadını ben hâlâ doğduğu günki gibi hatırlıyorum: 

 

 “Müjgan anne beyaz dantelli elbisesi ve burnuna gelen karnıyla bana yemeğimi yedirmeye 

çalışırken bir anda çığlık attı. Çok korktum, hemen komşumuz Madam Natali'ye haber verdim o da 

telefonla babamı aradı babam hemen bir faytonla geldi yanında bir hemşire de gelmişti. Ne oluyordu? 

Hayır, zaten annemi kaybettim bir de Müjgan annemi kaybedemezdim! Herkes telaşlı ve bir o kadar 

da mutluydu, anlayamıyordum. Sonra bir ağlama sesi Müjgan annenin sonu gelmeyecek çığlıklarını 

bastırdı. Kardeşim doğmuştu! Çok mutlu oldum, hemen karşı apartmana gittim. En iyi arkadaşım 

ikizler Reşat ve Tâlat'a haber verdim. Bizim eve gittik, anneleri Naile Teyze de geldi, babaannemle 

ve dedemle de apartmanın kapısında karşılaştık. İlk kez ben de onlarla gördüm, ne tatlıydı ama. Fındık 

burunlu, badem gözlü, kiraz dudaklı, pembe yanaklı ve sarı saçlı elim kadar bir bebek! Hemen 

Müjgan annenin boynuna sarılıp bana bu kadar tatlı bir kardeş verdiği için teşekkür ettim.” 

  

 Kesik kesik geliyor işte anılar... 

  

 “Bir gün eve geldim evde bir sandalyeden başka bir şey kalmamıştı. Babam eşyaları bavula 

koyuyordu, kapıda bir at arabası içinde eşyalarımız vardı. Babama sordum. İşleri kötü gitmiş burayı 

satmış anca borçları ödeyebilmiş eşyaları da eskiciye vermiş. Babama gramafonu da verip ver-

mediğini sordum evet cevabını almaktan korkarak. Evet cevabını aldığımda dünyam başıma 

yıkılmıştı. Onlar bana annemin söyleyemediği ninniler olmuştu. Gramafonsuz odama girdim ve dışarı 

da yağan yağmurun cama vurunca çıkardığı sese en sevdiğim şarkıya benzetmeye çalışarak kulak 

vermiştim.” 

 

 İşte hayatımdaki iniş çıkışlardan ilkiydi bu. Aklımın ucundan geçmezken, İstiklal Cadde-

si'ndeki büyük pencereli, odalarla dolu, insanların gıptayla baktığı ama benim anlam veremediğim 

dairemizden Kurtuluş'ta tek odalı, toplasan iki penceresi olmayan bodrum kattaki kapıcı dairesine 

düşük bir kira karşılığında oturmaya başlamıştık. Ondan sonra ise ilk defa Eşref Cömert olarak bir 

şey başarmıştım. 

 “İstanbul Radyosu'nun yarışlarını, sınavlarını hep birincilikle bitirmiştim. Neredeyse bir se-

nedir radyo spikerliği yapıyordum. Jale adında bir öğretmenle tanıştım. Kısa sürede nişanlandık ve 

geçen ay evlendik. Artık göz önünde ve şöhretli biri olmuştum. Bir o kadar da zengin olmuştum. 



 

 

İstanbul'un kaymak tabakasının, yalılarında, köşklerinde verdikleri partilere; Tarabya ve Hilton Otel-

lerindeki düğünlerine davet ediliyordum. Divan Oteli'nde Jale'yle düğünümüz, Kurtuluş'taki bodrum 

katında yaşayan Eşref için bir düşün ötesindeydi. Şimdi ise Jale'yle beraber Nişantaşı'nda yepyeni, 

saray kadar büyük, metrelerce tavanlı, iki katlı, şömineli bir eve geçiyorduk. Ne Amerika'dan ge-

tirttiğim son model radyo ne de antikacıdan aldığım Osmanlı Sarayı'ndan kalma Fransız gramafonu 

o annemin kırık dökük gramafonunun yerini tutmuştu. Babamdan plakları istediğimde ise babam 

taşınırken kırıldığını söyledi.” 

 

 Bu sefa ise pek sürmedi artık TRT denen İstanbul Radyosu'nun popülerliğini kaybetmesiyle 

ve benim de yaşlanmamla sönük bir yıldız oldum. Beni emekliye ayırdılar. Eşimin pahalı tedavileri 

için evi yok pahasına satmıştım ama yine de kurtaramamıştım. Büyüklerim derlerdi de inanmazdım, 

zaman gerçekten su gibi akıp geçiyormuş. Hani sahil kenarında elimize biraz kum alırız ve avucu-

muzdan dökülüşünü izleriz. Aynen öyle işte. Ve belki ben de son kum taneciğindeyim şu an. 

 

 “Süreyya Hanım, Okan Bey; maalesef, üzülerek söylüyorum ki Eşref Bey'i kaybettik.” dedi 

Eşref Bey'in doktoru. Ve “Bir de elinde bu defter vardı, buyurun.” diye ekledi. Süreyya defteri alıp 

“Ağabeyciğim!” diye mırıldandı. Okan da “üzülme anne, dayım artık daha güzel bir yerde.” dedi. 
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