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Bige Güven Kızılay

Ankara’da dünyaya gelm!%t!r. TED Ankara Kolej! ve ODTÜ Sosyoloj! 
Bölümü’nü b!t!rd!kten sonra tekst!l mesle"!ne devlet memuru olarak 
Sümerbank’ta çalı%arak ba%lamı%, EGS Hold!ng ve Tekst!l Yatırım Hold!ng 
yapısında Pazarlama Müdürü ve #stanbul Bölge Müdürlü"ü görevler!nde 
bulunmu%tur. Güneydo"u Anadolu’da !lk konfeks!yon atölyeler!n! 
kuran TYH Tekst!l’den Genel Müdür Yardımcılı"ı görev! yaptı"ı sırada 
ayrılmı%tır. 2003 yılından ber! Pesh Collect!on markası !le, e%!yle ortak 
%!rketler!nde oteller !ç!n özel tasarım bornozlar üretmekted!r. 
Kehribar Zamanında A!k, Kırk Yama ve Kayıp Hayaller Koruyucusu !s!ml! 
üç romanı ve kend! blogunda payla%tı"ı yazılardan olu%an Hayal A"acım 
ser!s!, Hayal A"acım Zeytin, Hayal A"acım #"de ve Hayal A"acım Erguvan 
olarak üç k!taptan olu%maktadır. 
Hayal kurmanın önem!n! yaratıcı yazarlık çalı%malarıyla anlattı"ı “Hayal 
Atölyes!” çalı%maları ve sem!nerler! !le okurlarıyla bulu%maktadır. 
Evl! ve b!r kız çocuk sah!b!d!r. 

b!geguvenk!z!lay@gma!l.com 
www.hayalagac!m.com 
Instagram: b!geguvenk!z!lay
https://www.facebook.com/hayalagac!m/ 
https://www.facebook.com/KIRK-YAMA/
https://www.facebook.com/Kehr!bar-Zaman!nda-A$K-/
https://www.facebook.com/ KayıpHayallerKoruyucusu

Hayykitap’tan yayımlanan kitapları:
Emanet, Temmuz 2021
Kehribar Zamanında A!k - Özel Baskı, Ek!m 2020
Hayal A"acım Erguvan, N!san 2020
Kayıp Hayaller Koruyucusu, Nisan 2019 
Hayal A"acım #"de, N!san 2018
Kırk Yama, Ek!m 2017
Hayal A"acım Zeytin, Kasım 2016 
Kehribar Zamanında A!k, Ek!m 2015

“Vatanın da"larında, bayırlarında, kırlarında, hatta en ücra yerlerinde 
kendi ba!ına açıp solan çiçek bırakmayaca"ız.”

Hasan Âli Yücel

“Elimden gelse, bütün dünya okullarının programlarına, insanın 
insanı sömürmemesi üzerine bir ders koyardım.”

!smail Hakkı Tonguç

Yücel ve Tonguç babanın çiçeklerine ithaf edilmi!tir...



B!GE GÜVEN KIZILAY

9

Önsöz

Öyle b!r zaman hayal ed!n k!, II. Dünya Sava%ı gelm!% sınırınıza 
kadar dayanmı%. 

Ve öyle b!r yerdes!n!z k!, k!taplarla ek!lecek tarlalar, ç!çeklerle el!-
n!zle !n%a ett!"!n!z b!nalar, d!kt!"!n!z a"açlarla marangozhane, %!-
!rlerle hayvanlar, heykeller ve yol yapımı, davul, zurna !le keman, 
seçmek !le seç!lmek, ele%t!r! !le özele%t!r!, bedensel yorgunluk !le 
z!h!nsel huzur... Heps! !ç !çe... 

Öyle b!r okul k!, mandol!n çalmayı da ö"ren!yorsunuz k!reç kar-
mayı da, dünya klas!kler!n! okuyup yorumlamayı da ö"ren!yorsu-
nuz köyü suya ve elektr!"e kavu%turmayı da... Öküzler! de güden 
s!zs!n!z kend! el!n!zle !n%a ett!"!n!z açık hava t!yatrosunda Sha-
kespeare oynayan da... Ba"ları budayan da s!zs!n!z felsefe ders!ne 
g!ren de...

Bugünden bakılınca !mkânsızmı% g!b! görünen %ahane b!r rüyanın, 
gerçekle%en b!r ütopyanın b!zzat !ç!nde ya%amı% olsanız ne h!sse-
derd!n!z? 

#%te tam da bu yüzden, kend!me %unları sorarak ba%ladım: 
“Ben 1940’ların köyler!nde dünyaya gelm!%, ayakları çıplak, üstü 
ba%ı yırtık, yarı aç yarı tok gezen, ömrünün tek amacı b!r %ek!lde 
hayatta kalab!lmek olan on dört ya%ında b!r genç olsaydım, Köy 
Enst!tüsü’ne g!tt!"!m zaman ne h!ssederd!m?” 
“Nasıl b!r de"!%!m geç!r!rd!m?” 
“Ya%amın anlamını nelerde bulur, neler! sorgulardım?” 
“Kar%ıma çıkan engeller! nasıl görür, sıkıntıların üstes!nden nasıl 
gel!rd!m?”
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“B!lemed!n!z altmı% hanel! b!r yoksul köyden çıkıp gel!p, o mem-
leket!n m!ll! e"!t!m bakanının ba%ını ok%adı"ı, m!ll! e"!t!m genel 
müdürünün kend!s!yle yerlere oturup türküler söyled!"! b!r del!-
kanlı olsaydım nasıl duygularla ba"lanırdım ülkeme?” 
“D!l!mdek! söylem, yüre"!mdek! !nanç ne olurdu?”

P!sagor teor!s!n! b!n k!%!l!k yemekhanen!n çatı makaslarını yerle%-
t!r!rken ö"renseyd!m...
Ya da b!le%!k kaplar teor!s!n!, susuz köye kend! eller!mle kazdı"ım 
oluklara künkler! yerle%t!r!p, z!ft!n! döküp suları gürül gürül akıta-
rak ö"renseyd!m h!ç unutur muydum? 
Haber aldı"ım radyonun anten!n! kend! eller!mle d!k!p önünde 
halay çekm!% olsaydım, oturdu"um sıranın, üstüne yazı yazılan 
kara tahtanın, yattı"ım karyolanın, g!yd!"!m boz renkl! ün!forma-
nın, pencereye çekt!"!m perden!n, örtündü"üm battan!yen!n ve 
hatta ve elbette, bo"azımdan geçen her lokmanın üret!c!s! ben ol-
saydım, ne h!ssederd!m? 
En kıymetl! dünya klas!kler!, “özell!kle ben!m !ç!n” kend! d!l!me 
tercüme ed!l!p kend! el!mle yaptı"ım kütüphane raflarına d!z!lm!% 
olsaydı, k!taplar !ç!n ne h!ssederd!m? 
Her sabah güne davulla zurnayla, el ele, omuz omza, b!n karde-
%!mle aynı anda ayak vurup b!n karde%!mle aynı anda d!z kırarak 
ba%lasaydım, gönlüm nasıl co%ardı? 
“H!ç k!mseye muhtaç olmamanın” ö"ret!ld!"! b!r ortamda e"!t!m 
görmü% olsaydım, ben kend! yet!%t!rd!"!m f!danlara ne ö"ret!rd!m? 

...#%te romanın kahramanı Hamd! hoca, bu duygularla olu%tu. 

#sm! neden Hamd! dersen!z, ben !k! ya%ındayken vefat eden dede-
m!n !sm! Hamd! Güven. Ne yazık k!, b!r yoku%un ba%ında el ele 
durdu"umuz s!sl! b!r an dı%ında h!çb!r hatıram yok. O b!le sulu 
boya b!r res!m g!b!, öyles!ne flu k!... Hamd! dedem, ben!m !ç!n en 
çok evde duvarda asılı duran #st!klal Madalyası !d!. B!r de babamın 
bahsederken “Ah ah Beybam!” dey!%!... 
Sonra b!r derg!ye onu anlatan b!r yazı yazmam gerekt! ve ben ken-
d!m! müth!% bo%lukta h!ssett!m. Babam göçel! epey olmu%tu. Ha-
lalarıma soruyordum, ama !sted!"!m detayda b!r b!lg! de"!ld! el!me 
geçenler. 

Derken b!r muc!ze oldu. Dedem!n ölmeden dört yıl önce tek par-
mak dakt!loyla yazdı"ı anılarını b!r çekmecen!n d!b!nde buluverd!m.
“70 Ya%ında B!r Zatın Hayatını Anlatan Hatıratı” Ba%lı"ı bu.
O yılların olanaklarıyla yazıldı"ı ve kopya kâ"ıdı !le ço"altıldı"ı 
!ç!n öyle s!l!k, öyle soluktu k!, az çok okunsa da anla%ılır g!b! de"!l-
d!. Tam y!rm! dört sayfa !ç!n !k! buçuk ay u"ra%mam gerekt!. 
N!hayet kâ"ıda düzgünce basıp okudu"umda !se dedec!"!mle ta-
nı%mı% oldum. 
Romanın karakter! Hamd! hoca g!b! %anslı de"!lm!% o. Hayatta en 
çok okumak !stem!%, ama Rus Harb!, Sarıkamı% felaket!, Kurtulu% 
Sava%ı derken oradan oraya savrulmu% durmu%. Son derece haz!n 
b!r h!kâye. 
Anlayaca"ınız, o satırları okurken sank! dedem anlattı a"ladı, ben 
d!nled!m a"ladım.
Hayal!mde b!r sese kavu%tu dedem, kısık, haf!f çatallı böyle... Nasıl 
anlatsam b!lm!yorum. 
Dede torun, bunca yıl sonra b!rb!r!m!ze kavu%tuk yen!den. Sank! 
zamanın ötes!nden uzanıp geld! yanı ba%ıma oturdu, tuttu eller!-
m!, öyle anlattı... 
Belk! b!r gün onun da gerçek h!kâyes!n! yazarım. #ç!m kaldırır mı, 
!nanın b!lm!yorum. 

Ama romandak! Hamd! hoca, yüzünü !k! ya%ından ber! görmed!"! 
torunuyla neden yazdı"ı satırlarla bulu%uyor dersen!z, !%te tam da 
bu yüzden. 
Çünkü ben b!l!yorum k!, dedeler o sess!z gem!ye b!n!p g!tm!% ol-
salar b!le, uzanıp torunlarının yüre"!ne eller!n! yumu%acık dayaya-
b!l!rler. 

S!z de b!r sorun kend!n!ze... 
Torununuza !k! ya%ından sonra h!ç ula%amamı% olsanız, o bamba%-
ka b!r ülkede, bamba%ka b!r kültürde yet!%m!% olsa ve ona kend! 
memleket!n!z! anlatmak !stesen!z hang! kel!meler!, hang! s!mgeler! 
kullanırdınız? 

L!selerde yaptı"ım Hayal Atölyeler!nde görüyorum k! bazı genç-
lerde a!d!yet duygusu çok zayıflamı% durumda. Atatürk’ü çok se-
v!yorlar ama vatanlarına kızgınlar, tepk!l!ler. Bunun ana neden!, 
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yanlarında kullanılan konu%ma d!l!. A!d!yet, bana göre !nsana ya-
%ama sev!nc! veren çok kıymetl! b!r duygu. Çünkü sorumluluk !le 
gel!r a!d!yet. A!t oldu"unuz topluma, a!leye, okula, mahalleye, ne 
b!ley!m tuttu"unuz takıma kar%ı sorumluluk h!sseders!n!z, d!"er 
mensupları s!zden b!l!rs!n!z, korursunuz, kollarsınız. S!z de onların 
arasında kend!n!z! mutlu ve tamamlanmı% h!sseders!n!z. Kökler!n! 
topra"a cömertçe salmı% b!r a"aç g!b!, her türlü fırtınada ayakta 
kalab!l!rs!n!z. 

A!d!yet, üstünüzden atılacak b!r yük de"!ld!r, %ükred!lecek b!r ne-
dend!r. 
En de"erl! a!d!yet !se memlekete duyulandır. 
Yüre"!mden bu duygular aktı, bunu !%led!m ben Emanet’te. 

D!ler!m, ülkes!ne küs h!sseden herkese b!r ferah nefes olur. 
Ülkeye küsülmez çünkü. 

Atatürk’ü sev!yorsanız, Türk!ye’y! de sev!yorsunuzdur. #k!s!n! b!r-
b!r!nden ayıramazsınız. 
Ve e"er “O”nu sev!yorsanız, bu memleket! de, “onun sevd!"! g!b!” 
sevmel!s!n!z. 
Ben!m !nancıma göre Cumhur!yet tam da budur. 

Romanın b!r yer!nde Yasem!n’!n ded!"! g!b!: 
“Kötüler her ülkede var ama h!çb!r ülken!n !y!ler! buradak! kadar 
cömert, v!cdanlı, yardımsever, fedakâr de"!l.”

Ülkem!n tüm !y!ler!ne selam olsun. 

Bige Güven Kızılay 
17 Nisan 2021
#stanbul

1. Bölüm

Aidiyet Çıkmazı
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S!nd!rmeye çalı%ıyordu Yasem!n. 

Do"du"u, !k! sene ya%adı"ı, soyadını ta%ıdı"ı, ama h!çb!r anısının, 
h!çb!r ba"ının olmadı"ı bu ülkede baktı"ı, gördü"ü, duydu"u her 
%ey! gönülsüzce s!nd!rmeye çalı%ıyordu. “Yabancı,” d!ye dü%ündü 
!ç!nden, “her %ey öyles!ne yabancı k!...” 

New York’tan sabahın zır kökünde b!r taks!ye atlayıp havaalanına 
geld!"!nden ber! aynı duygular !ç!ndeyd!. Öfke... tepk!... redded!%... 
“Ne !%!m var ben!m burada?!”

Taks! %oförü, arkaya do"ru seslend!: 
“Abla, adres! ver bakayım b! daa, buralardan b!r yerden sa"a dön-
mem!z lazım...”
“Nereden ablası oluyorum bu adamın,” d!ye dü%ündü s!n!r !ç!nde. 
Y!ne de el!ndek! sarı kâ"ıdı uzattı sertçe.
“Buralar pek güzeld!r b!l!yon mu? Emekl! olunca b!z de hanımla 
b!r göz odalı ev alab!lsek razıyız d!yoz, b!l!yon mu?”
Ne demel!yd! %!md! bu gereks!z sohbete? “B!l!yom” mu? Neden 
b!ls!nd!, ona neyd!? 

O lanet telefon geld!"! andan ber! dü%ündü"ü %ey! tekrar ett! !ç!n-
den. K!m b!l!r ne beter halde, ne kırık dökük b!r evd! aradıkları. 
Ne derd! annes!, hah, “v!rane”. Per!l! ev g!b! esk! püskü b!r %ey !ç!n 
bunca yola katlanmı%tı. Normalde asla dönüp bakmazdı ya, !%te 
%artlar... 
“O zaman b!z!m çocuklar da okulları b!t!rm!% olur, bakarsın evle-
n!rler, torun torba... He?”
Susmuyordu adam. Neden bu kadar sohbete meraklıydı !nsanlar bu 
ülkede? Yolda belde herkes!n b!rb!r!ne amca, teyze, abla, ab! demes! 
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de ayrı saçmaydı do"rusu. Sank! koca memlekette herkes akrabay-
mı% g!b!. Her %ey s!n!r!ne dokunuyordu. Belk! b!n!nc! defa !ç!nden 
tekrarladı, “Umarım b!r haftada her %ey! halleder, döner!m ev!me”.

Tela%la el!ndek! cep telefonuna döndü. Whatsapp’tak! mesajlar onu 
yen!den a!t oldu"u yere götürüyordu çünkü. Parmakları alı%kın ha-
reketlerle son model Iphone’un klavyes!nde hızla uçu%tu. Son dava 
dosyası !le !lg!l! Mar!a’ya tıkır tıkır uzun b!r tal!mat yazdı. Br!an’a 
uçaktan !nd!"!n!, ancak kalaca"ı evde !nternet ba"lantısı olmayab!-
lece"!n!, ula%amazlarsa merak etmemeler!n!, Zoe’ye de spor kulü-
bü üyel!"!n! yen!lemes! gerekt!"!n! hatırlattı. Kend!n! b!r an of!s!n 
o alı%kın oldu"u çılgın ve yo"un temposunda oradan oraya ko%u%-
tururken hayal ed!p sak!nle%t!. Me%gul oldu"u on dak!ka !ç!nde ge-
veze taks! %oförünün saçmalıklarını da duymamı%tı, ama görünen 
o k!, adam hâlâ tek taraflı sohbet!ne ısrarla devam ed!yordu. 
“Bak abla, burası Çamlık. En zeng!n evler buralarda. Tee %urdak! 
bak, buraların en me%hur, en böyük ev!...”
D!k!z aynasından gözünün !ç!ne !ç!ne baktı, sonra, “Sen ne !% ya-
pıyosun abla,” ded!.
“Avukatım ben.”
“Ohoooo! Havalıymı% be sen!n meslek!”

“Havalı mı? Havalı ha? Sen ben!m o ün!vers!teye g!rmek !ç!n 
kend!m! nasıl paraladı"ımı, gece gündüz nasıl çalı%tı"ımı, o ka-
bul mektubu gelene kadar nasıl kıvrandı"ımı nereden b!leceks!n? 
Anlatsam anlar mısın acaba? Ivy Leage okulu desem aklın erer m! 
sen!n,” d!ye dü%ündü !ç!nden. 
“Anam derd! bana b!l!yon mu? Derd! k! lan Mustafa, sen akıllısın, 
sen çalı%ırsan âl!m olursun derd!.”
“Mustafa, sen artık b!r sussan mı?!”

Kend!n! tutamamı%, mahkeme salonunda en kaypak tanı"ı kö%e-
ye sıkı%tırdı"ı o me%hur ses tonuyla yılan g!b! tıslamı%tı Yasem!n. 
Arabanın !ç!ne bomba dü%mü% g!b! b!r durum oldu. Adam gözler! 
büyüyerek baktı aynadan. Ânında sustu. 
“Oh, sonunda sustu! #y! de, ben neden hâlâ huzurlu h!ssedem!yo-
rum kend!m!? Neden adamın sess!zl!"! deh%et ver!c! b!r gerg!nl!k 
yarattı arabanın !ç!nde?” 


