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Otuz sekiz yaşındayım. İki kızım var. Eskiden köy olan şu anda işte mahalleye
dönüşmüş olan bir yerde yaşıyorum. Doğma, büyüme İzmirliyim. Babam ve
annem, iki tarafımız da göçmenler. Biri Yugoslavya göçmeni, babam. Annem de
Adalar’dan. Yunanistan’ın adalarından geliyorlar. Hatta burası da eskiden,
mahalle ismi olarak da Göçmen Mahallesi’ymiş. Babam, neneyle birlikte geldiği
zaman işte buraya, sekiz, on hane olarak geliyorlar. Göçmen Mahallesi ismini
almış. E bir göçmen mahallesi daha var herhalde. Şeye yakın, *** taraflarında
galiba var, o tarafta olması lazım. Onu duymuştum yani. Ondan sonra hani
kökenlerimizin hep işte Osmanlı tarafından olduğunu, halalarımız filan anlatır.
İşte beş yüz hane biz işte Atatürk zamanında buraya geldik filan diye anlatır.
Atatürk bizi işte getirdi filan diye. Hani gerçek Osmanlılar biziz filan der hep
böyle. Ondan sonra, öyle bir yaşamım var. İşte burada küçük bir yerdi, eskiden
yaşadığımız bölge. Şu anda tabii genişledi artık şeye dönüştü, hani şehir şeyini
almaya başladı. O zamanlar tamamen karşımızda işte şeyler, buğday tarlaları,
armut ağaçları işte şeyler, nar ağaçları olan bir yerde yaşadık. Küçüklüğümüz
geçti. Babam da işte buraya yakın *** fabrikası var. Burada biliyorsunuzdur.
*** fabrikasında çalışıyordu. Annem ev hanımıydı. Üç çocuğu var işte üç kız
kardeşiz. Onlara bakmakla geçirdi ama bununla birlikte o da şey yapıyor. Bize
okula giderken, okula başladığımız zamanlarda, işte şey, nakış kurslarına gitti.
Ondan sonra, dikiş kurslarına gitti. Onları kendini bayağı bir ilerletti yani öyle
söyleyeyim. Çocukluğum burada bir ilkokul vardı zaten sadece. E o zamanlar e
hiç ortaokul, liseye sahip olan bir yer değildi. Burada ilkokula gittik. Daha sonra
işte Bornova’ya gittik. Burada *** ondan sonra işte mahallemiz de çok çocuklu
bir mahalle. İşte otuza yakın çocuk, hepimiz birlikte büyüdük böyle. İşte hep
karşıda pikniklere gideriz. İşte o zamanları anlatıyorum, yaşadığımız şeyler. Hep
sokakta işte akşamın on ikilerine kadar oynayan bir nesildik yani. O şekilde
güzel geçti. O dönem çoğu hep okulumuzun önünden bile bir su akardı.
Pınarbaşı’ndan gelen bir su vardı. Onu bile hatırlıyorum. Çok güzeldi burası.
Şimdiki gibi evler yoktu. Çoğu yerde ağaçlar vardı. O şekildeydi. Çoğu
mahallemizin hepsi müstakil evdi. E bahçeli bir evimiz vardı zaten. Hep bizim
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bahçemizde işte kahvaltılar yapılırdı. Öğleden sonraları komşular gelirdi işte
çaylar yapılırdı. Hatta annem işte birimizin saçını keserdi. Bütün mahallenin
kızları gelir arkadan sıraya girerler, hepsinin saçlarını keserdi. Onları da hiç
unutmuyorum bu arada. Hepimiz, yani bir yere gideceğimiz zaman işte
giyinirdik. Bir kız arkadaşımıza giderdik. Ben bunu giyeceğim, sen ne
giyeceksin işte diye sorardık. Mesela o zamanlar hani bir kıyafetin önemi vardı.
Özellikle hani madonna ayakkabılarımızı filan hiç unutmam ben yani o
zamanlar da. Şu andaki olduğu gibi çeşitli olmadığı için bir çeşit çıkardı. A hadi
gidelim *** madonna ayakkabısını görmeye derdik. İşte giderdik. Onun
ayakkabısını görürdük. Çok sevinirdik işte filan. Ondan sonra. İşte bir
arkadaşımızın doğum günü olurdu işte giyinirdik, süslenirdik. Ona hediyeler işte
şey yapardık, ayarlardık. O bizim için çok büyük şeydi. Tabii o zamanın
hediyeleri de çok farklıydı. İşte hatıra defteri alınırdı. Ondan sonra, dolma kalem
alınırdı. Kar küreleri filan alınırdı. Ondan sonra birbirimize götürmek için. O
gibi şeyler, kitaplar. Onları da hiç unutmuyorum yani, gittiğimiz zaman çok
heyecanlanırdık. İşte fotoğraflarımız var şu anda işte baktığımız, açıp
baktığımız. Hep güleriz hani birbirimizi gördüğümüz zaman hatta. Öyle hala
daha arkadaşlıklarımız devam ediyor.
Kardeşlerimle ilişkilerim güzeldi. Zaten beş yıl içerisinde üç kız olduk. Aynı işte
odada yaşayan üç kız. Üçümüzün işte kütüphaneleri yan yana. İşte üçümüzün
yatakları ranzalıydı. O şekilde. Sonra derken işte biraz daha büyüdük. İşte
ortaokullara gittik. Ablam üniversiteyi kazandı. O şeyde, Afyon’u, Kocatepe
Üniversitesi kazandı. Bu arada babam da şey oldu, işten çıkarıldı. E emekli
olmasına iki yıl var. Bu arada şey yapıyorlar. Çalıştığı yer işte ev yapıyor, hani
çalışanlarına. Onlar da belirli bir müddetle şey alıyor. Maaşlarından kesiliyor.
Babam da öyle bir konumdaydı. Ondan sonra işte tam böyle işte ablamın
üniversiteye gittiği zamanlar, ondan sonra, babam işten çıktı. Sonra babam bir
tane kamyonet aldı. Doksan dört yıllarında filan. Ondan sonra. Babam
kamyonetle bir kaza yapıyor. Ondan sonra kamyonetimiz yanıyor. Ondan sonra,
tabii bütün birikimimiz, her şeyimiz bizim hani o üzerineydi. Ondan sonra o işte
arabamız gidiyor. Hatta o günü de hiç unutmuyorum. Böyle araba yanmış bir
şekilde böyle evin önünde duruyordu. Ben de işte şey yaptım. Okuldan
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geliyorum filan böyle. Hani böyle yere dizlerimle çöküp kaldığımı hiç
unutmuyorum. Hani mutlaka bir şey olmuş, orada. Sonra hani herkesi görünce
tabii bir rahatlama oldu. Ondan sonra, neyse işte babam bir müddet iş bulamadı
filan.
Ben de üniversite sınavlarına girdim o zaman. Ondan sonra üniversitede çok çok
şey bir puan almadım, yüksek bir puan almadım. Ama işte şeye yetiyordu.
Isparta işte Sütçüler’de filan. Hani ablam gibi öyle. Ben de dedim ki
okuyamayacağım. İkimizi birden hani okutamayacak. O zamanın şeyleri,
şartları. Ondan sonra, e ben de dedim hani bir işe gireyim. Bir dershaneye
gideyim. İşte o zaman dershaneler daha şeydi. Ondan sonra, hani öbür yıl
giderim gibilerinden. E sonra şans eseri işte bir şeye giriyorum. Hipermarket var
işte o zaman Kipa’lar var burada. Yeni açılmış, o da o zamanlar. Böyle bir
barakaları var işte yan tarafta. Yüz elli kişi filan bir sınava girdik böyle. O günü
hiç unutmuyorum. O zaman öyle alıyorlarmış şeye. Sonra o sınavda işte ben
birinci oldum. Orada birinci olarak çıktım. Ama işte yukarı çıktım, böyle şey
yapayım dedim. Tam kaydolacağım. E dediler ki sen on sekiz yaşını
doldurmamışsın. E hani liseden mezun olduğumuz zaman dolmuyor. Ondan
sonra. Ay aşağı indim ama hani dünyam yıkıldı. O zaman da böyle hani
girebileceğimiz işler çok fazla yok. Hani bu market var işte bize de yakın. İşte
aşağı indim filan. E işte aşağıda da böyle arkadaşlarım çalışıyorlar. Hani
mahalleden çalışan kişiler vardı. Dedim böyle böyle oldu işte durum. Birinci
oldum ama giremedim filan diye böyle anlatıyordum. Ondan sonra oradan bir
müdür şey yapıyormuş, bizi dinliyormuş böyle yan taraftan. Dedi ki sen dedi,
burada dedi, kalıyorsun dedi bana. Ondan sonra ben de dedim ki, nasıl yani hani
nasıl olacak? Yok dedi, bu dedi, bilgisayar dedi, firmasının önünde dedi
duracaksın o yeter dedi. Ama o zamanlar da hiç kimsenin evinde bilgisayar yok,
o yıllarda. Hani olan kişiler de hani en zengin kişiler hani olanlar. O şekilde.
Ben bilgisayardan korkuyorum. Doğruya doğru hani hiç dokunmamışım bile
düğmesine. Yok dedi, sen dedi hani orada duracaksın dedi. Ondan sonra, ama
dedi hani yeter. İyi dedim tamam. Sonra orada ben böyle iki hafta içinde
inanılmaz rekorla satış yapmışım. Ondan da haberim yok tabii hani. Nasıl bir
şey oluyor, ne kadar satılıyor filan bilmediğim için önceden. Ondan sonra,
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firmaya bağlı olarak tabii oradaki şey. Ondan sonra, bu da İzmir’in en büyük
bilgisayar firması orada işte şey açmış, stand açmış. Oradan satış oluyor. Sonra
beni oraya çağırdılar. Dediler hani biz bu kızı görelim. Bu işte satış yapmış filan.
Ondan sonra. E gittim firmaya dediler ki seni buraya alacağız, firmaya. Ama
gerçekten hiç bilgim yok yani sadece hani insanlarla konuşarak yapmış olduğum
şeyler, satışlar. Rastgele gelen hani böyle kişiler, o zaman da vardı tabii böyle
bilgisayara çok meraklı olan çocuklar. Özellikle zengin çocukları hani böyle.
Onların denk gelmesiyle filan böyle. Ondan sonra işte. Dedim ki ben hani
bilmiyorum ama hani bilmiyorumu da söyleyemiyorum da tabii. Ondan sonra
orada başladım. Ama çok zor oldu. Çünkü her şey, Dolar vardı, Euro vardı,
Mark vardı o zamanlar için. Tl vardı. Bir de bilgisayarın bürosunun o kadar çok
parçası var ki işte, RAM’i ayrı, harddisk’i, ana kartı. İşte bunların çeşitleri.
İnanılmaz derecede ben hiçbir şey bilmiyorum. Ki çok zorlandım gerçekten. Bir
de çalışanların kaygıları hani istememeleri, şey yapmamaları böyle. Zorlandım
ama sonra da dedi ki Kipa tekrardan biz o kızı istiyoruz. Eğer o buraya gelmezse
biz anlaşmayı feshederiz demiş. Ondan sonra, bu defa patron dedi ki bana işte
sen beş gün burada çalış, iki gün de orada çalış. E biz sana işte ek şey verelim.
Böylelikle ben iki yıl filan herhalde şey yapıyorum, böyle çalışıyorum. ***
Sabah on, akşam on çalıştım. Ondan sonra, hatta *** Kipa, işte yeni açıldı.
Oraya da gidip, sonra ustalaşıyorum, oradakilere öğretiyorum filan böyle işte.
İşler çünkü tabii çok da gidince artık mutlaka öğrendim. Kaptım yani bazı
şeyleri işte. Ondan sonra. Böyle iki yıl, bir buçuk, iki yıl kadar işte o firmada
çalıştım. Hatta hani bir şey açtı, dükkan açtı Kordon’da. O dükkanda tek olarak
ben durdum yani bayağı bir müddet.
Sonra işte bir fuar oldu. Fuarda da artık firmalar hani birbirilerini tanıyorlar. işte
orada iyi satış yapan işte *** var, o biliniyor. Ondan sonra dediler ki teklif
ettiler. Siz, sen bize gel diye. İşte ben de *** bilgisayara geçtim. Ondan sonra on
iki yıl kadar orada çalıştım daha sonra. İşte oradan şeye kadar, ne diyeyim size?
Servis müdürüne, servis müdürü kadar oldum yani. Yaklaşık yedi yıl kadar filan
müdür olarak çalıştım. Bayağı bir on dört, on beş iş arkadaşım vardı. Onlara hep
servislere yönlendirmesini işte, onun sorunları, o gibi takip işlerini yaptım.
Ondan sonra.
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Bu arada ablam işte okuttum ablamı. Ondan sonra ablamı evlendirdim. Onun
çeyizlerini yaptım önce. Onu evlendirdim. Ondan sonra kendi çeyizlerimi
yaptım işte kendim evlendim. O gibi şeyleri. İşte arkadaşlarım var. Onlar
üniversiteyi kazandılar işte filan. Bu arada ben üniversite şeyini o kadar çok para
kazanıyorum ki ama o zaman. Yani şey, hani bileyim? Bir alınan şu anda asgari
ücret vardı. Ben onun üç katını filan para kazanıyorum. Çünkü hani hem
cumartesi, pazar da gidiyordum, işte hafta sonları da gidiyordum. İyi bir para
kazanmaya başladım. İktisat işte kazanmıştım. Hem de İngilizce iktisat. Onu
bıraktım. Çünkü çok yoğun çalışıyordum zaten. E bir de iyi para kazanıyorum
yani. Hiç o şeyleri yapmadım. Arkadaşlarım üniversiteleri bitirdiler. İşte iş
bulamadılar filan. Ama ben bayağı bir zaman çalıştım yani. Hani bir bakıma da
iyi oldu aslında. Ama okumak da her zaman hani bir şey de kaldı bende yani.
Oluyorsun bir şey hani, ne bileyim? Bir müdür oluyorsun ama sonuçta bir şeyin
yok elinde. Hani ben şuyum. Şuna sahibim diyemiyorsun. O böyle şey olmuştu
yani yıllardır işte içimde kalan bir şeydir yani. Ondan sonra işte evlendim.
Kendim evlendim. İşte sonra kardeşimi evlendirdim derken bu gibi şeyler geçti.
İşte bir kızım oldu.
Valla annemle babam arasında mesela işte yaşadığım hani hiçbir kötü anım yok
diyebilirim. O kadar iyi bir şeyleri vardı. Babam üç kız çocuğunu da sahip bir
erkek. Hiçbir şeyimize karışmazdı. Ve bizi hep onaylardı. Hatta biz kendimiz
işte bazen giyindiğimiz zaman şey gelirdi ama. İşte bize, ah çok yakışmış diye
destek verirdi. Hani böyle yani şey yapmazdı. Çok şeyi açık bir erkek kendisi. O
da kızları herhalde çok sevdiğinden mi artık bilmiyorum. Annemle babamın
ilişkileri iyiydi. Çocukluğumuz çok iyi geçti. Yani o zamanlar tek bir maaşla
bile üç çocuk okutup ayriyeten bir de ev ödeyebiliyordu. Yani hani mesela ben
hiç böyle sıkışıklığımızı filan hani o kaza olayına kadar hiç bilmem.
İlişikleri iyiydi. Annem de iyiydi. İşte nakış dikiş işleriyle, hani o da yapıp hem
bizim çeyizlerimizi hazırladı hem de dışarıya da yaptı, kendisi. Bu arada biz de
onun sayesinde çok şey öğrendik kısa zamanda. O kurslara gittiği için ben
mesela on iki yaşında yemek yapıyordum yani. Kendi kızım yaşındayken her
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türlü yemeği yapabiliyordum. Bütün evi toplayabiliyorduk. Üç kız boyunca
yani. Hatta komşularımız gelirdi o zaman. Derlerdi işte Allah Allah biz buraya
hani bir birisi, büyük birisi gelmiş zannederdi. Hani hep öyle derlerdi. Nasıl
evleri derdi. Öyle o yaştan itibaren. O yüzden işte benim de herhalde bu gıda ve
yemek, işte aşçılık gibi şeylere merakım biraz fazla. Küçüklükten beri hani
yaptığım için sürekli bilgim de birazcık var. Öyle güzel bir çocukluğumuz geçti.
O dönem aslında çok şey değildi. Şöyle, mahalledeki diğer arkadaşlarım hep
şeylerdi zaten birbirleriyle akrabalardı. Aileleri onların mesela hep hayatları
trajediyle geçti. İşte bazısının işte şey yapan, alkol kullanan işte babası. Ama işte
kendini inanılmaz derecede derse veren bir arkadaşa sahiptim. İşte diğerleri
biraz daha birbirinden kopuk işte şeyler, çocuklar. Dolayısıyla onların hayatları
bile beni çok etkilemişti o zamanlar. Mesela işte bir kız arkadaşıma gidip
kalıyordum mesela. Kalmaya gittiğimde böyle işte babası geldiğinde
korktuğunu, titrediğini filan böyle hatırlıyorum yani evde. Diğerleri, yani diğer
arkadaşlarım biraz daha normaldi. Ama tabii hayat bize çok güzel geldiği için
herhalde o zamanlar. Hani hayatımız güzel olduğu için, çok böyle kötü bir şey
hatırlayamıyorum.

Arkadaşlıklarımız

çok

iyiydi

ama.

Hani

arkadaşlar

birbirlerine çok saygılıydık, inanılmaz derecede. İşte erkeklerden kızlar çekinir.
İşte böyle birbirlerimizle mektuplaşmalar, o vardı o zamanlar. Şimdiki gibi
değildi. İşte mektuplar gönderilir. İçinde kalpli işte ikiye bölük kolyeler, o
zamanların şeyiyle gelenler. İşte ablalarımıza biz haber taşıyan, ondan sonra o
şekilde. Bu hani güzel şeyleri hatırlıyorum. Bir düğüne gittiğimiz zaman işte
birbirine bakan, işte ne bileyim böyle? Hani birbirinden çekinen. Özellikle hani
sevdiği kızın ailesine olan saygısı filan böyle o gençlerin hani hiç onları
unutamıyorum yani. Şimdi bunların hepsi çok aranan şeyler, hepsi.
Çocukken nasıl hayaller kurardım? İşte, aslında yani şöyle söyleyeyim. Büyük
bir şey olmayı düşünürdüm her zaman. İşte bir şeyler icat etmeyi, bulmayı. İşte
genetik şeylerle ilgilenmeyi filan. O gibi şeyler. Ama üniversite zamanında bu
olayların olması beni bir anda bütün hayallerimi şeye çevirdi. Yani sıfıra
düşürdü. Hani böyle o an için para kazanmaya işte odaklı oldum. Ondan sonra.
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Tabii iş hayatına hemen böyle on yedi yaşında iş hayatına girdim. O şeylerim
hemen indi, bütün hayallerim düştü yani.
Okul zamanı arkadaşlıklar iyiydi. Ama işte ben de ilkokulda burada *** olmanın
dışında, Bornova’ya, işte yeni bir ilçeye gittik. O zaman çok bocalamıştım. Yeni
bir yere gittiğimiz için. Yeni arkadaşlıklar kurmakta, işte farklı kişiler, işte farklı
öğretmenler. E o zamanım biraz zor geçmişti. Özellikle çok şanssız bir insanım.
İşte ortaokulda o zamanlar kuralar çekilir işte Almanca, İngilizce filan işte tüm
şeyler, diller. Ondan sonra bütün arkadaşlarıma mesela İngilizce çıkardı, ben
Almanca çıkardım. Ondan sonra, karneler dağıtılırdı işte en sonuncu karne bana
verilirdi. Ondan sonra hatta yani ben takdir alacakken takdir belgesi kalmayıp
teşekkür belgesi aldığımı bile biliyorum. *** biliyor musun? İnanılmaz derecede
böyle şeylerim vardır. Uğursuzluk da demeyeyim de hani yani. Bana geldiği
zaman o iş durur ya da olmazdı. O mutlaka vardı ki ta ki *** doğana kadar.
Doğduktan sonra bu şansım biraz kırıldı. E sonra işte yavaş yavaş tabii alıştık
ortaokul şeylerine. Arkadaşlıklarımız da güzeldi, o dönemlerde.
Ya mesela biraz derslerimi etkiledi. Ondan sonra birazcık herhalde kıskançlık
başladı. Arkadaşlarım farklı arkadaşlarla işte şey yapınca. Ondan sonra hani
onlardan koptum, öyle söyleyeyim. Ya işte arkadaşım orada farklı bir arkadaş
buluyor, mesela. Beni orada bırakıyor. Ama tabii yıllardır burada işte birlikte
yaşıyoruz. İşte aynı mahallede yaşıyoruz filan. Hani kıskançlık oluyor
dediğimde hani onu kaybetmiş gibi geliyordu işte o zamanlar için. Ondan sonra,
o gibi şeyler.
Öğretmenlerle ilişkilerimiz zaten daha çok şey yapmıştı. İşte birkaç
öğretmenimiz yaşlı öğretmenlerdi ve şeydi. Bizleri hep aşağılayan tarzda
öğretmenler denk geldi ortaokulda. Onları hiç unutmuyorum böyle. Tabii öyle
şeylere de hiç alışık olmadığımızdan, birden hani hep böyle bir şey mi
yaşayacağız gibi bir şeye girmiştim o zaman herhalde. Yani hani ne bileyim?
Biz *** mahallesinden geliyoruz. İşte onlar farklı Bornova’nın bir
mahallesinden geliyorlar işte. Hani onlar da onları biliyorlardı. İşte şuradan
gelenler şöylesiniz. İşte buradan gelenler böylesiniz gibi bir şey vardı mesela.
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Onları da unutmuyorum. Ondan sonra. Hani biz köyden geliyoruz. Onlar işte o
zamanlar için şehirde oturuyorlar. Bornova, Merkez’de oturuluyor, öyle. Hatta
yani hani piknikler filan olurdu mesela. Hep bizim buradan gelenlerin
kıyafetlerine bakarlardı. Hatta bir şeye, kız arkadaşıma şey dediklerini
hatırlıyorum. Hani o, onu evine davet etmişti. Ondan sonra. Geldiği zaman sizin
evin oradan, aa çöp tenekesi, siz şey, çöp arabasının sesi geliyor. Ay nasıl bir yer
orası gibi bir şey dediğini hatırlıyorum mesela kızın telefonda ona. Arkadaşım
tabii çok üzülmüştü. Demişti ki yani hani ben onu buraya çağırıyorum ama
herhalde hani bizi aşağılayacak gibi hani düşünmüştü. O gibi bir değişik şeyler.
Hani bir ayrımcılık vardı, o zaman için. Bana öyle gelmişti ya da işte. Yani
bunlar kötü hissettiriyordu. Çok moralim bozuk olarak geliyordum ve derslerime
kendimi çok veremiyordum o zaman herhalde. O yüzden de işte ilk defa mesela
zayıf bir not almıştım. Onu hiç unutmuyorum o zaman. Hani burada derslerin
çok iyi oluyor ve birden gidiyorsun, başlıyorsun, işte öyle bir şeyle
karşılaşıyorsun. Sonra düzeltmiştim ortaokul zamanında. Daha tabii ilk hani
ilkokuldan sonra çıktık. Lisede *** mahallesine o zaman taşınmıştık. Daha
doğrusu taşınmamıştık. Bizim evimiz bitmişti ama gitmedik. Annemlerle birlikte
evimiz için bir şeyler yaptı derken. Biz buradan taşınana kadar, ben oradan
mezun oldum. Üç yıl boyunca burada *** mahallesinde gittim, okula. Ondan
sonra, orada yine inanılmaz şeyler. İşte elli kişilik sınıfta kalmış bir sınıfın içine
düştüm. Elli kişi sınıfta kalmışlardı. Ondan sonra, biz başladık öyle birkaç kişi
vardık aralarında. Ondan sonra, neyse orada da hani ayrılabildim hani. Ondan
sonra lise hayatımız biraz daha güzel geçti. Orada iyi geçti. Sadece gidip
gelmesi benim için biraz daha sorun oluyordu. Orada hiç öyle bir şey
yaşamadım. Belki burada ben çok mu hassaslaştım acaba orada? Bilmiyorum
yani hani. Böyle bir yerden çıkıp da hani ilkokulda ya da sadece kendi
mahallemin bana yettiği bir dönemde hani öyle bir şey birden açılınca belki de
ben çok hassaslaştım. Onu da bilmiyorum. Ama yani arkadaşlarımın da
etkilendiğini fark ediyordum o zaman için. Lisede yaşamadım sonra. İyi
arkadaşlıklarım oldu. Ama işte bu sadece işte çok kalma olayları filan beni çok
şey yapıyordu, etkiliyordu. O korku vardı sadece işte sınıfta kalma korkusu filan
böyle. Onun dışında arkadaşlarımla ya da öğretmenlerle ilgili bir sorun yoktu.
İşte çünkü şeydi. Çalışıyorsun, işte sınavlara hazırlanıyorsun filan ama hani hoca
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hiç işlemediği ya da sana göstermediği bir soruyu soruyordu. Öyle bir şey
çıkıyordu karşına. Ondan sonra, mesela fizik dersinden beş puan aldığımızı
biliyorum. Bütün sınıfça işte yedi puan filan aldığımızı biliyorum. E ben
hayatımda hiç beş puan almamış bir insanım yani, düşün. O gün Bornova’dan,
şeyden *** den Bornova’ya kadar indim aşağıya. İşte ağlayarak filan iniyorum
böyle. Bunu nasıl söyleyeceğim aileme diye *** düşün. Ondan sonra ama
toparladım. Hemen işte sınavlarına girdim. Bir şeyler yaptım. Ondan sonra iyi
geçti. Lisede bir sıkıntım olmadı. İşte sadece biraz daha fazla çalışabilirmişim.
Bilemiyorum artık o dönemdeki şeyi şu anda çok hatırlamıyorum. Niye kendimi
o kadar çok vermedim? Şu yaşımda bile daha fazla başarılı olabiliyorum.
Bilmiyorum yani niye öyle bir şeye denk geldim? Belki yaşadığım olaylardan
dolayı mı? Nedir, bilmiyorum. Ya aynı o dönemki tam geçirdiğimiz şeylerden
kaynaklanıyor olabilir. İşte farklı ortam olabilir. Arkadaşlıklar, hani oradakiler
olabilir. Bilmiyorum. Çok fazla verememişim. Arkadaşlarım mesela böyle haldır
haldır

üniversite

sınavına

çalıştığını

biliyorum

ama.

Kendim

çok

çalışamıyordum herhalde bilmiyorum. Aa diyordum mesela, o şey olabilir. Aa
çok iyi sınavdan alacak ama ben kendimi çok şey yapamıyordum yani böyle.
Şöyle söyleyeyim.
Mahallemizdeki dedim ya, işte kızlar birbirleriyle erkekler akraba oldukları için,
bir tek akraba olmayan bizdik. Ve mahalledeki tüm erkek çocukları bana aşıktı.
E annem her zaman tembih ederdi. Aman kızım sakın işte çocukları birbirine
sokma. Aman şöyle yapma, böyle yapma diye hep beni işte şey yapardı böyle
bir. Tembihlerdi annem. Bilmez olur mu? Çok belli ederdi çünkü erkek
arkadaşlarım sürekli işte şey yaparlardı. İşte çağırırlardı. İşte evde, hani nasıl
evde duruyorsun bütün gün boyunca filan falan diye. Onlar anlıyordu tabii
annelerimiz o zamanlar. Hatta benim için hani kavga eden bir iki arkadaşım
olmuştu. Bayramda annem onları barıştırmıştı. Ve bana gelip şey demişti. Bir
daha kesinlikle ikisine de yüz vermeyeceksin diye böyle. Yani kesinlikle şey
yapmayacaksın, araları bozulmayacak diye. Hani onlar akrabalar. Onu da mesela
hiç unutmuyorum yani. Ondan sonra, şu anki eşim lise dönemimde, o benden
tabii üç yaş büyük olduğu için, çocukluğundan beri bana yine aşık olan. Ama
benim onu hiç istemediğim birisi. Ben üç yıl boyunca işte *** mahallesine
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gidiyorum. O da iş arabasıyla sabah ve akşamları sürekli *** mahallesine kadar
geliyor. Düşünebiliyor musun? Bir de o zamanlar şey yapıyordu. Hani gıda işi
yapıyordu. İşte okulun içerisine geliyor. Okula satış yapıyor filan böyle. Ondan
sonra. İşte arkadaşlarım gördü filan böyle ama ben hiç istememiştim. Ondan
sonra. Bilmiyorum ki yani bir isteksizlik olmuştu. İşte boyu çok uzundu. O
zamanlar için bana çok şey geliyordu böyle. Ondan sonra, böyle hani çok ciddi
bir ilişkiye herhalde bakmak istemiyordum. Onlar da çok şeylerdi. Ailesi filan
da çok seviyordu işte beni. Ondan sonra. Ben bayağı bir uzun zaman istemedim.
Hatta işte Kipa’da çalışırken filan şey abisi gelmişti yanıma. Hiç unutmuyorum.
Ben işte malları düzeltiyorum filan burada. İşte kardeşim dedi askerde. Hani
askerden kaçıp gelecek. Hayır dedi, ben onu göndermiştim. Yani istemiyorum
ben, evlenmek de istemiyorum filan diye gönderdiğimi biliyorum. Sonra işte
komşularımıza gelirlerdi işte görüştürmek için. Bizi çağırırdı komşum. Derdi ki
işte sana bir örnek göstereceğim ya da bir şey göstereceğim der. Bir giderdim
onlar var. Hemen koştura koştura eve geri giderdim böyle. Ondan sonra, ya
burada o yönden çok fazla sevildim, doğruya doğru hani. Biraz da onun şeyliği
vardı. Hangi işte, kime yüz vereceğimi bilemiyordum yani, doğruya doğru.
Şimdi anneanneleri kardeş mesela işte bir arkadaşımın. Erkek çocukları var
öbürküsünün. Anneanneleri birbiriyle kardeşti işte. Birisinin teyzesinin kızıydı
işte birisi şeydi. Onlar hep birbirleriyle akrabalardı. Dolayısıyla o oğlan işte
derdi ki ben işte *** bakamam. O bizim akrabamız derdi işte mesela böyle. ***
onlar da öyle dışarıdan gelmişler. Onlar da göçmen aileler ama birbirileriyle
akrabalar onlar orada yaşayanlar. Ondan sonra, zaten kız olarak üç ya da dört
kızdık. E dört kızın diğerleri hep o diğer erkeklerle akraba olan kişilerdi. Ondan
sonra, ya da işte onlar biraz daha büyük işte çocuklara bakarlardı. Öyleydi.
Sonra benim de böyle küçüklükten böyle baktığım, işte içten içe ama hani çok
belli etmeden sevdiğim bir çocuk vardı. Ondan sonra, ama ailem hani çok
istemedi onu, doğruya doğru. Ondan sonra, böyle ben de böyle yirmi iki
yaşımda bir karar verdim. Tam işte o çalışma zamanlarım güzel şey yapıyorum.
E dedim ben hani onu istiyorum. Onlar istemese de diye baş kaldırdım böyle.
Ama tabii hiçbir şey belli etmiyorum da hani aileme de şey yapmıyorum. Ondan
sonra, tekrar işte görüşmeye başladım filan böyle. E bu defa da onun çok dürüst
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olmadığına karar verdim. *** Bir şekilde yakaladım, onu bir kızla yakaladım.
Ondan sonra. Sonra tabii çalıştığım ortamlardaki kişiler de çok şeydi. Hani
çoğunun dürüst olmadığını, işte onun gibi şeyleri. Ondan sonra bir inanmama
şeyi başladı bende. *** hala daha tabii devam ediyor, çocukluk aşkı. Hala daha
ısrar ediyorlar filan böyle işte. Ama benim artık onları iyice istemediğimi tabii
anladılar. Ben de işte bu erkek arkadaşımı şeyle gördükten sonra, kızla
gördükten sonra ertesi gün telefon ettim. Dedim ki eşime, ben seninle
evleneceğim dedim. Ondan sonra, durdu. Tabii şoklara girdiler. Onlar beni hani
yıllardır istiyorlar. Çocukluğumdan beri istiyorlar. Ailesi, şeyi filan. Ondan
sonra. E ne oldu dedi. E ben de anlattım. Doğruya doğru böyle oldu dedim.
Benim hayatımda böyle yani sen dedim, bana hiçbir şekilde hani yamuk
yapmayacaksın bir insansın. Sonuçta ben seni tanıyorum işte. Benim de dedim
hayatta böyle bir şey, birisine ihtiyacım var sonuçta. Ondan sonra böyle böyle
bir durum oldu diye. Onlarla ilgili doğru olan her şeyi anlattım. Ondan sonra
dedi, eyvah dedi. İşte abime nasıl söyleyeceğiz şimdi sen istemedin, şöyle
yaptın, böyle yaptın işte onları tersledik filan. Neyse bir şekilde konuşuldu.
Ondan sonra, eşimle evlenmeye karar verdim bu şekilde. İşte yirmi üç yaşım
bitmişti. Yirmi üç buçuk yaşındaydım. Sonra da eşimle evlendim. Ya iyi ki de
evlenmişim ama gerçekten de hiç sorun yaşamadım. İşte aklım hiç onda kalmaz.
Yani onunla ilgili hiçbir kötü düşünce aklıma gelmez. Gerçekten bunlar şeyde
çok önemli, hayatta çok önemli şeyler. Öbür türlü gerçekten evlenmiş olsaydım.
Mutlu olamazdım yani mutlaka sonradan sorunlar çıkardı, arada. Bu konuda
şeyim yani. Hani öyle aşkmış meşkmiş filan falan şeyleri değil de daha çok biraz
böyle mantık. Yani mantıkla da para gibi şeyler değil de hani insana böyle
arkasına bakmadan güvenebileceğin birisi lazım. O şekilde düşündüm. İyi ki de
öyle yapmışım. Çok kuşkucu bir insanım bir de. Yani inanılmaz. Belki
yaşadıklarım şeydir ama inanılmaz kuşkucuyumdur. Yani hani herhalde o
gördüğüm aldatma olayından sonra mıdır nedir? Mesela hani birisinde eğer ki
bir şey hissedersem mutlaka onu araştırırım ve ondan sonra o sürekli o insandan
kuşkulanmama sebep oluyor. Yani o şekilde oluyor. Ama inandığım için, hani
gördüğüm için *** artık hiç öyle bir şey yaşamadım. Hatta arkadaşlarım hani
hiç *** evlenmediğimi düşündükleri için hani şaşırdılar bir anda hani.
İstemedim, istemedim yıllardır işte nasıl oldu filan falan diye, herkes sormuştur.
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Öyle dedim. İşte çevremde hani en güvenebileceğim kişi oydu dedim. Ondan
sonra o şekilde.
Hatırlıyorum. Evlendiğim günün, kına gecesi günü hatta hala daha biraz
şeydeydim. Tereddütlerim vardı. İşte evlenmeli miyim? Hani işte acaba doğru
mu yapıyorum? O gibi şeyler. Hatta kına gecesinde çok ağlamıştım. Hiç
unutmuyorum, yani. Yani neydi? Bilmiyorum ki. Böyle bir ne diyeyim? Acaba
pişman olur musun yani. Ondan sonra ya da ne bileyim evlilik tabii yeni bir şeye
adım atıyorsun. Acaba işte olacak mı? İşte yeni aile. Ve yapıları mutlaka
birbirinden değişik. Aile işte uyumlu olacak mı? Bu gibi şeyler.
Ve yine işte benim o şanssızlıklarımdan biri. Kına gecesi günü işte kuaföre
gidiyorum. Kuaförde de maşada saçım kalıyor böyle yanıyor, düşün. Ondan
sonra. Ya o kadar çok olumsuz böyle şeyim var ki gerçekten. Ondan sonra kına
gecesi gecesi işte saçlarımı bir yıkıyorum. Böyle bütün saçlarım yere döküldü.
Siyah yanmışlar yani o makinanın önü yanmışlığından dolayı. Zaten rengi bile
böyle simsiyah olmuştu yani. Ondan sonra işte ertesi günü gelin olacaksın. O saç
nasıl olacak filan böyle. Onların şeyini de yaşamıştım yani. Neyse olmuştu bir
şekilde ama. Öyle kötü de bir anım var yani. Hani kızın böyle kuaförün elinde
saçımın kaldığını hiç unutmuyorum, kına gecesi günü. Sonra oldu bir şekilde
düğünümüz de oldu. Tabii değişik duygular. İşte yeni bir çevre. Bütün tabii ***
onlar da aynı yerdenler. Biz de aynı yerdeniz. İşte kalabalık. Bütün çevremiz,
herkes işte orada. Öyle güzel bir düğün oldu yani. Sonra işte Atatürk
Mahallesi’ne, bize oradan bir ev tuttuk. Anneme yakın olması için. Oradan işe
gelip gidiyordum. Öyle. Biraz acele ettim herhalde yani. Mesela hemen işte şey
yapmayabilirdim. Ne bileyim? Böyle kalkışmayabilirdim. Niçin acele etmiştim
hani onu bilmiyorum. Yani hani. Sonuçta bu yaşıma kadar evlenmeyedebilirdim
yani. Sadece bir onda acele ettiğimi düşünüyorum. Hani böyle daha farklı bir
yaşam daha olabilirdi belki. Hani daha üniversite okuyabilirdim. Hani kendimi
farklı yöne verebilirdim. Farklı çevrelere girebilirdim. Ama ben hani bir anda
öyle bir şeyi tercih ettiğim için bir tek onda şey yapıyorum. Yoksa hani eşim
filan iyi. Bir sıkıntım olmadı. İkimizin arasında da o her zaman ılımlıdır zaten.
Bir de beni biraz geç hani kazandığı için de bir kıymetliliği hala vardır yani. Hep
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oldu yani, hep hayatımda oldu. Çevremiz de onu hep bilir yani böyle. Ondan
sonra. Hani o yönden olmadı ama daha değişik, daha farklı yerlerde olabilirdim.
Çünkü hani istediğimi yapabilen bir insanım. O zamanlar için de hani çalıştığım
zaman da öyleydi. İşte ben öğreneceğim dediğim zaman hani öğrenebiliyordum.
Bir tek biraz o konuda acele ettim herhalde. Ama olsun. İki kızım oldu işte. Hani
onlar büyüdüler. İşte çalışmışlığım oldu. E şu anda işte sigortalı olmama dört,
beş yıl sonra mesela işte bir emekli olabileceğim. Dört bin iki yüz gibi bir işte
sigortalılık günüm var. Onu tamamlarsam. Onu da işte şu anda işlerim diyeyim
artık birazcık daha hani bu marketler filan açıldıktan sonra işlerimiz bizim
bozulmaya başladı işte. Zaten satıştan servis işine döndük daha sonra. E
marketler bizleri tabii zayıflattı zayıflattı. E servisler de artık direk firmalara
dönmeye başladı. E daha sonra bir şekilde biz kapandık. E kapandığı için işte
biz de bu defa bıraktık. Ondan sonra işte *** oldu. Kızım olduktan sonra da işte
dedim biraz da kızımla ilgileneyim. Evimiz de oldu. Ondan sonra biraz kızıma
bakmaya karar verdim. Ama artık şimdi o da büyüdü. İşte seneye okula gidecek
*** Ondan sonra, bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm işte. Ben de üniversite
sınavlarına girdim. İşte üniversite bu yıl okuyacağım. Ondan sonra da biraz daha
çalışmayı düşünüyorum. Çalışabilirim çünkü daha. Kendimde o şeyi
hissediyorum. Ondan sonra, hayatım şimdilik böyle gidiyor. Hem üniversite
hayatı olacak hem iş hayatı olacak.
On iki yıl boyunca aynı yerde çalıştım. İki yıl da… Ya toplamda on beş yıl gibi
bir süre çalıştım. Evet ikinci girdiğim işte iş yerinde, benim haricimde iki bayan
daha vardı. E diğerleri erkekti. Ama girdiğim bayan, bir tanesi zaten müdür
pozisyonundaydı. Diğeri de bana öğretmesini söylemişlerdi. Ama hiçbir şeyi
bana öğretmiyordu. *** özellikle iğneliyordu. Sen kendin öğren filan
gibilerinden böyle çıkışları oluyordu. Onları da hiç unutmuyorum. Ondan bana
hiç öğretmeden ben baka baka böyle, işte yeni programlarını, işte yeni şeylerini,
düzeni, her şeyi kendi kendime orada da öğrendim. E sonra da hani şey gibi
olacak ama ben de onu şutladım yani oradan. Yani daha ılımlı davranmış
olsaydı, şey yapmış olsaydı, arkadaş olabilirdik. Birlikte çalışmaya devam
edebilirdik ama ben de bu şekilde hırslandığım için. İnsanlar maalesef şeyler
yani. Herhalde yerini alacağımı mı düşündü işte o zamanlar? Nasıl bir şey
	
  

13	
  

düşündüyse ama. Yani hani o davranışlarını hiç unutmuyorum. Yeni girdiğim
bir çevrede, bir insanın sana böyle davranması çok kötüydü. Her gün, bazı
günler ağlayıp da işten eve geldiğimi biliyorum yani. Ondan sonra ben de işte
sürekli izleyerek, şey yaparak öğrendim. Daha sonra o işten ayrıldı. Ben onun
yerine geçtim. Ondan sonra da işte zaten müdür pozisyonunda olan kişi
patronumuzun kardeşiydi. O da bir dönem sonra ayrıldı. Sonra ben müdür
oldum orada. İki ortak vardı. E benden yedi, sekiz yaş büyük olan kişilerdi
zaten. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Onlar hep böyle her zaman
abi gibi oldular zaten. İyilerdi ama bir tek işte bir ortağımız birazcık böyle
parayı biraz daha har vurup harman savuran tarz olur ya, o şekildeydi. Onu biraz
şey yapmak zor oldu. Öbür ortak için, zor oldu. İşte sonra birbirleriyle yarışa
girdiler. İşte o ev alsın, şu araba alsın filan falan derken böyle işleri iyice
bozdular yani kendileri. O yüzden işlerimiz bozuldu. Ama hala daha hani
görüşürüz. Bir şey olduğu zaman hala daha beni ararlar. Hatta hani ayrıldıktan
sonra bir patronumuz bir yer daha kurdu. Açtı kendine. Oraya bile çağırdı. Ben
biraz orada da çalışmıştım. Ondan sonra. Yani ilişkilerimiz güzel, iyi geçti.
Var. Şimdi ben tabii daha o zamanlar genç olduğum için inanılmaz derecede
böyle şey vardı. Müşteriler, beni telefonla arayıp sürekli yemeğe davet ederlerdi.
Ondan sonra, hatta bazı kişilerin, ben işte yemek getirirdim torbayla filan iş
yerine. Ondan sonra, o torbadan işyerinin telefonunu bulup da beni arayan
kişiler olurdu. Ondan sonra. İşte çalıştığımız iş de üniversitelerin, işte
belediyelerin, işte kişilerin böyle bir şeyleri. Ne diyeyim? Kötü düşünceleri çok
şey yapmıştır. O gibi şeyler de zaten biraz beni korkutmuştu diyeyim o zamanlar
için herhalde. Yani işte hani böyle o insanların hani mesela büyük yaşta olan
kişiler, onların işte sana teklifte bulunmaları ya da bir şey yapmaları çok rahatsız
ediciydi mesela.
Bir, sonra bir arkadaşımız girdi işe işte. *** İri yarı bir arkadaş. Ondan sonra. O
beni bir korumaya başladı. Ondan sonra, anlıyordu tabii ki de böyle işte. Mesela
bir müşteri geldiği zaman, işte o ilgilenmeye başladı mı derdi ki *** Hanım sizi
şuradan çağırıyorlar diye telefon ederdi. Beni öyle çağırırdı. O gelirdi. O
müşteriyi gönderirdi mesela hani böyle. Hatta ona şeyden, şans topundan şey
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çıktı, üç yüz yetmiş milyar para çıktı. O zaman, şu zamanın üç, dört trilyondan
fazla parasıdır. Belki on altı trilyona yakın bir parasıdır yani. O günü de hiç
unutmuyorum. Böyle biz Carrefour’da da yerimiz vardı. Mağaza vardı ***
kendi yeri. Orada oynamıştık ikimiz. Gitmiştik hafta sonu. Üç kolon oynayalım.
İyi hadi oynayalım filan böyle olmuştum. Ama hani gerçekten dost hani arkadaş
olur ya, hani o öyleydi. Öyle bir arkadaştı. Ondan sonra, e dükkana geliyoruz
işte. Ama bir hafta boyunca da cebinde kalmış, bakmamıştı. Ondan sonra bir
hafta sonra dedi ki işte *** gel dedi. Böyle böyle bir şuna bakalım. Dedi bir
haftadır bakmamışız. Hani böyle birbirimizle, dükkandayız. E ondan sonra
bakarken şimdi bakıyor, baktı. Ben de hiç oralı olmadım tabii böyle. Sonra
baktım ki şöyle şöyle yapmaya başladı. Bilgisayarın ekranıyla filan böyle.
Buraya gel dedi. Gittim. Sen dedi bir tarihine dedi, bir de dedi şeylere baksana
dedi. Kalktı böyle ayağa. Dizleri tutmadı. Yere düştüğünü böyle şey yaptım. Bir
de baktım ki gerçekten tarih de aynı ve yani numaralar da aynı. Ondan sonra
ama yani trilyoner şu anda o, öyle. Yaklaşık kırk tane filan ev alabiliyordu yani
o parayla, düşün. Ondan sonra işte patronumuzu çağırdık işte aşağıdan. Çünkü
ben, dedi ki *** ne yapacağız yani benim birini aramam lazım. Ama dedi annem
kalp krizi geçirir. Dedim benim annemi arayalım. Birisine söylemesi gerekiyor
çünkü yani böyle. Sonra benim annemi aradı. Anne dedim, böyle böyle dedim.
*** dedim şu kadar çıktı. Aa kimseye söylemeyin. Gidin dedi noterden çabuk
onaylatın. Annem, o an. Tamam dedik hemen tabii. İnsanın çünkü çok şey
oluyor, tuhaf bir şeyi oluyor. Ondan sonra hemen patronla beraber işte
onaylattılar filan. Ankara’ya gittiler. İşte aldılar parayı filan böyle. Ondan sonra
tabii o işi bıraktı. O farklı işte iş kurdu kendine. Beni sonra o arkadaşım, bütün
paralarını birkaç yıl içerisinde maalesef ki mahvedip işlerini batırıp işte sadece
bir evi kaldı. Düşün, hepsini çarçur etti. Yani bir şekilde gitti yani. Nasıl yaptı,
neler yaptı, hiç bilmiyorum ama. O zamanlar çok şey söylemiştim. İşte ev
alabilirsin, işte dolmuş alabilirsin, şunu yapabilirsin filan. İş yaptı ve herhalde
batırdı. Olmadı yani. Sonra arkadaşımız tekrar işe döndü derken. Ondan sonra,
en son o çalışmaya devam ediyordu işte bir ortakla birlikte. Öyle hani öyle
değişik heyecanlar yaşadık. Yaşadığım şeyler de. Arkadaşlarım iyiydi.
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Daha çok erkek oldukları için bilgisayar firmasında zaten. Saygılı kişilerdi.
Küçükler vardı. Belki dört yüz, beş yüz tane stajyer yetiştirmişimdir. Düşün bu
on iki, on beş yıl içerisinde. Hem lise stajyerleri hem üniversite stajyerleri geldi,
gitti. Herkes hep çok saygılı işte iyi insanlar oldu. Onun dışında işle ilgili bayağı
bir şey öğrendim. Bilgisayar konularında tabii. ***
Ondan sonra biz yine aynı kaldığımız yerden. Ama paranın da insanı çok
değiştirdiğini gördük bu şeyde. Mesela çok şeye sahipti, paraya sahipti hiçbir
şeye ihtiyacı yoktu ama bir arkadaşım doğum yapacaktı. O esnada ondan borç
aldığımı biliyorum. Ondan sonra o parayı tekrardan geri istediğini hatırlıyorum,
o sıkışık anında. Yani zaten hani parası var. Onu niye sıkıştırdığını hiç
anlayamamıştım mesela. Çok şeyime gitmişti. O zaman demiştim ki bana öyle
bir şey çıksa ben yani arkadaşlarıma bırak mutlaka o paradan bile arkadaşlarıma
verirdim yani düşün. Yani hani tabii herkes farklı. Farklı düşünüyor. Ya ona bir
şey diyemem ama para gerçekten insanı değiştiren bir şey yani. Öyle güzel bir
anımız oldu. Bu çıkıyormuş en azından onu gördük yani. Yani pek
düşünmemiştim ben öyle ne bileyim? Yakınımda biri hiç böyle bir olayla
karşılaşmamıştım. Oluyormuş. Onu gördük. Çok iyilikler yaptığını da gördüm
hani dışarıya karşı. İşte mesela bir araba dolusu ayakkabı alıp onu bir yere
götürüp dağıttığını biliyorum mesela. O gibi şeyler de yaptığını biliyorum. Garip
olaylar yani.
Evliliğimin ilk yılları güzeldi. Sadece iş yönünden biraz bozukluklar yaşadık.
Biz işte evliliğimizden sonra takılarımızla dedik ki bir işte araç alalım. Böyle vip
bir araç aldık. Havaalanına işte çalıştıralım, verelim diye. Babam çalışıyordu işte
onda. Ondan sonra bir kısmını işte krediyle aldık. Bir kısmını da işte
altınlarımızla vermiştik. Ondan sonra, biz biraz işte girdik, ödedik bir kısmını
filan. Derken işte havaalanı kendine arabalar aldı. Bu defa bizim aracımız şeye
çıktı. Ondan sonra aracımızı sattık filan böyle. Eşimi işte çalışırken işte onun da
bir aracı vardı. Bir gün uykudan uyandık, kapıya çıktık, araba yok. Ondan sonra,
iş arabası. E *** dedi, biz akşam buraya park etmedik mi? Buraya park ettik.
Eşimin iş arabasını çalmışlardı. Ondan sonra, o dönem, biraz o şeyleri yaşadık.
Tam da evlendiğimiz dönemdi yani. Sonra o araç bulundu filan böyle bir. Ondan
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sonra, ama o aracı işte İzmir- işte seferler yapan bir şeye dönmüşler. Minibüs bir
arabaydı. Ondan sonra, onun dışında ruhen güzeldi. Güzel gidiyordu. Zaten hani
eşim burada *** tüm çevresi. Ama biz orada ayrı bir yerde olduğumuz için çok
etkilenmedik. Zaten işe gidip gelen, ikimiz de o şekilde olduğumuz için.
Sıkıntımız yoktu yani onun dışında. Ruhen iyiydi. Arkadaşlarımız vardı.
Arkadaşlarımıza işte gidip geliyorduk. Öyle. Sonra derken işte kayınvalidem
rahatsızlandı. O rahatsızlanınca eşimin de buradaki yerlerini işte müteahhit
geldi. İşte herkese birer ev düştü. E ben yine buraya gelmeyi pek
düşünmüyordum. Ama kayınbabamız işte tek kaldı. Ondan sonra. Diğer şeyleri,
eşimin kardeşleri de çok şey olmadılar, ilgilenmediler. Sonra bir gün bana işte
geldiğini hatırlıyorum böyle. İşte dedi bir aydır beni kimse aramadı filan dedi. O
gün böyle çok tuhaf olmuştum. Ondan sonra, yani buradaki kardeşleri,
yanındaki kardeşleri, hani bir aydır babasını aramıyorlar. Yani. Zaten evine filan
gelince şok yaşamıştım böyle yani. Hani gerçekten hiç kimse gelip gitmemiş.
Düşün, tek başına. E zaten bir ölüm gibi bir şeyden çıkıyorsun. E sonra işte
dedim hani bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Sonuçta yani. E çünkü yani herkes
hani burada. Bir de ben çalışıyordum mesela hani o zamanlar. Gerçi yeni
bırakmıştım işimi de. E çalışmaya devam ederdim. Sonuçta annem daha
yardımcı ya. Burada geldiğim zaman çocuğuma bakacak kimse yoktu sonuçta.
Ondan sonra, ama işte baba öyle olduğu için dedim bir sabah uyandım. ***
dedim, biz dedim gidelim oraya. Ya ne de olsa artık bir evimiz de olacak. Ondan
sonra, sonra zaten *** hamile kaldım. *** oldu. E babayla burada işte beraber
yiyip içiyoruz. Sabah kahvaltıya geliyor. Sonra işte kahveye gidiyor filan
geliyor. Akşam yemeğimizi beraber yiyoruz. Öğlen indiriyoruz filan işte.
Onunla ilgileniyoruz. O çocuklarla ilgileniyor işte öyle. Öyle sonra tekrardan
buraya geldik *** yani. *** geldik.
*** iki yıl sonra doğdu. *** tabii hatırlıyorum. Onları da hatırlıyorum. ***
doğduğu zaman işte zaten tabii ilk yaşadığımız şeyler daha da unutulmaz. E dişli
bir bebek olarak dünyaya geldi. Ondan sonra o dönem bir on ay kadar
çalışmadım. Onunla ilgilendim. Onuncu ayda işte *** anneme bıraktım. Onuncu
ayda okul işte sekiz, dokuz yaşlarına kadar hep annemde, birliktelerdi. Ben hep
çalıştım. Ama işte onları hafta sonları bir yerlere götürdüm. İşte iş çıkışı bir
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yerlere götürdüm, gezdirdim işte derken. *** de çocukluğu güzel geçti. Annem
ilgilendi. Annemle günlerine giderdi yani onun dışında çok hanımefendi, çok
ağırbaşlı bir kızdı. Dersleri iyiydi. Hep onur belgeleri getirdi bize sağ olsun.
Hani şeyleri güzeldi. Valla çok mutlu olmuştum. Öncelikle zaten bir kız çocuğu
hayali vardı. Küçüklükten içimde hani kızım olsun isterdim. Ve hatta bize
sekizinci aya kadar hiç hep erkek dediler *** için. Sonra sekizinci ayda dediler
ki işte şey, kızımız da dediler, çok iyi deyince biz eşimle şöyle bir baktık. E dedi
erkek mi demişlerdi demişti. Evet ama dedi, biz dedi, yanlış görmüşüz demişti.
Sonra o doktoru da bıraktık zaten. O doktora da gitmedik. Ama bir sevinmiştik
böyle. Yani erkek eşyalarına bile bakamıyorduk öyle söyleyeyim. Ondan sonra
çok güzel bebekliği vardı zaten. Sapsarı böyle. Çok güzeldi. Eşim çok iyi
sahiplendi. Mesela o vardiyalı çalışırdı. *** alıp benim işyerime getirecekti.
Onu kuaföre getirirdi. Saçını ördürür ya da yaptırırdı, öyle getirirdi yanıma.
Yani ben bunlara bile çok şaşırıyordum. Onu da *** çok severdi. Çok bağlıydı
yani. Çok ilgiliydi. Eşim her konuda bayağı iyi, yardımcıydı yani. İkimiz de
çalıştığımız için de onun da etkisi vardır belki. Ben, bana bir misafir gelecekse
mesela benim düzenim nasılsa, aynı şekilde evi o düzene getirirdi yani. Ki
ikramına kadar hazırlar, koyardı yani. Alırdı dışarıdan mesela hani bir şey
alınacaksa. Annelik duygusu güzel gitti. Bayağı bir zaman işte çocuğum olmadı.
Sekiz yaş fark var *** ile *** arasında. *** dedi ki benim de kardeşim olsun
dedi. Çok istedi sonra. Ya kardeşim yok diye söylüyordu. Aslında çok
düşünmüyorduk ama sonra böyle ablamın çocuğu oldu. Kız kardeşimin çocuğu
oldu, aynı yıl. Sonra dedim ki yani hani işi de, işten de ayrılmıştım yeni. Bu
evimize çıktık. *** de bir kardeşin olsun diye sonra düşündük işte derken sonra
*** doğdu.
İşten ayrılmam ne kadar oldu? İşte *** doğmadan. İşyerlerimiz kapanmıştı
bizim. Ondan sonra, yani işlerimiz güzel gitmiyordu. O yüzden ayrıldık. Hatta
son dönemlerde hani alacaklarımızı alamıyorduk filan böyle bayağı biz onu öyle
idare ettik. Ondan sonra artık dedik yani böyle bir şey yapmayalım diye.
Öylelikle. Sonra işte *** doğduğu zaman da dedim ki işte birazcık *** ben de
çok yanında olamadım. Biraz yanında olayım diye düşündüm. Çocuğun her türlü
şeyiyle, bazen mesela işten geldiğim zamanlar *** uyumuş oluyordu. Çoğu
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zaman görüşemediğim oluyordu yani *** ile. *** artık biz bakalım dedik. Gayet
de güzel. İyi ki de *** olmuş diye düşünüyoruz. Şimdi bizim için ayrı bir neşe
yani evin içerisinde. Valla anne olmak gerçekten çok zor bir şey. Şöyle, çok
sahiplenmek duygusu var. Bir korku oluyor insanın içerisinde. Özellikle bir de
kız çocuğu olduğu zaman daha da belki. Gerçi bunun erkeği, kızı belki yoktur
ama. Şu an benim için korku, *** ilk işte okula götürdüğüm zamanlar işte nasıl
orada kalacak? Ortaokulu nasıl geçirecek? Üniversite... İşte liseye nasıl gidecek?
Hep bunların şeyi vardı. Hep sürekli yanında olma şeyi vardı. *** de aynı
şekilde gerçi hala daha devam ediyor da. O bile. Çünkü zamanımız gerçekten
çok kötü bir zaman. Yaşadığımız şeyler, çok kötü şeyler. Çevreye
güvensizliğimiz çok fazla var. O yüzden *** nereye giderse biz de oraya o
şekilde gideceğiz yani. Şimdi işte lise sınavları olacak. E kazanırsa işte güzel bir
yer, biz de oraya gideceğiz yani. Bu şekilde devam edeceğiz. Üniversite de aynı
şekilde. Hani eskiden bırakılıyordu. İşte ablam bile o zamanlar gidiyordu
Afyon’a. Ama şu anda artık öyle bir zaman oldu ki maalesef. Ya da bu belki
bende böyle bilmiyorum. Belki çocuklara hani güven şeyi vermek gerekiyor
ama zaman gerçekten çok kötü. O yüzden biraz da korkutucu bir şey, çocuk
sahibi olmak. E yeterince ilgilenemedim mi kaygısı. İşte onlar var, çok fazla. Şu
an *** için mesela hani acaba şu bilgisini düzgün bir şekilde verebiliyor
muyum? Eksik kalıyor muyum? Ondan sonra eğitimleri için de çünkü her şeyi
düşünmek gerekiyor, şu zamanda. *** her zaman diyorum yani hani iyi olmak
zorunda değilsin, en iyi olmak zorundasın şu anda. Çünkü iyiler ortada bir yerde
maalesef ki her zaman duruyor. Üniversiteden ayrıldıktan sonra da öyle. Yani
normal bir üniversite değil de en iyi üniversitede okumak zorunda. Öbür türlü
şansı yok yani çok fazla. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorsa. Daha çok mutlu
olmalarını istiyorum. Nasıl ben çocuklukta mutluydum. Onların da mutlu bir
çocukluğu olmasını istiyorum yani. Mutlu olmalarını ama işte çok bunu
göremediğim zaman da ben de sıkılıyorum. Keşke *** de işte benim gibi şöyle
gezebilse, şöyle işte pikniklere gidebilseydi. Doğum günlerinde arkadaşlarıyla
oynayabilseydi

hani

rahatlıkla

gönderebilseydim.

O

mutluluğu

çok

yaşayamadığını işte düşünüyorum sadece. Sadece mutlu olsunlar istiyorum yani.
Hani böyle onları hani sürekli eğitimle eğitimle böyle sıkmak istemiyorum da.
Hani onun da mutlaka tabii olması gerekiyor. En önemlisi mutlu olmaları.
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Beni şu zamana kadar gururlandırdı. İşte okullarında öyle, işte dışarıda öyle.
Hep başarılı oldu. Her konuda ama yani. Eğitimiyle ilgili işte sosyal
aktiviteleriyle ilgili. İşte şu anda da hentbola başladı işte. Hentbolda da lisanslı
oyuncu oldu. İşte milli takıma girme hayalleri var işte şu anda. İşte girerse spor
akademilerine zaten direk girebiliyorlar. O hakları var. Ondan önce balerindi.
Devlet Opera Balesi’ndeydi. Ondan sonra, aynı zamanda farklı yine spor
aktivitelerine devam ediyordu. Hatta iftihar belgeleri aldı bunun için. İki, üç işte
sosyal aktiviteyle ilgilendiği için hem de başarılı olduğu için. Kendi okuluna bile
işte bizim evimiz uzak şu anda. *** ama o iftihar belgemiz olduğu için direk
bizi okula aldılar mesela yani. O bir hakları varmış işte beş kişi okul birincileri,
iftihar belgeleri alanlar için. Öyle bir sorunumuz olmadı yani. Bana hiç şu
zamana kadar sorun çıkartmadı. Her konuda. Hep işte başarılı oldu. Öyle,
inşallah böylelikle devam eder. Şimdi amacı Galatasaray Lisesi’ne girmek ama.
Burada işte iki yıl sonra kendini işte İstanbul’da görüyor şu anda mesela. Benim
de mesela öyle büyük hayallerim olmasını isterdim. Mesela bizim öyle büyük
hayallerimiz yoktu, küçükken. Hiç öyle hayaller kurduğumu bilmem ama. O şu
anda kendini orada görüyor. İşte bir genetik üzerine araştırmacı birini görüyor.
İşte aşılar bulabilir gibi görüyor. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde
düşünmesi. Ya en azından hayalleri büyük. Yani belki onu olamayabilir ama
sonuçta iyi bir yerde olur. Yani, o var. Öyle yaşam *** aynı şekilde devam eder.
Onların eğitimleri için, sosyal yaşamları için ben de biraz tabii kendimden bazı
şeyler verdim. Kaç yıl boyunca onu balelere götürdüm, taşıdım, dört yaşından
beri. Sürekli. İşte spora şimdi aynı şekilde gidiyoruz. Gerçi belediyemizin
imkanları güzel. Şu anda hep servis evden alıyor, getiriyor, götürüyor onları da.
Pandemiden dolayı daha başlamadı bakalım. Bu yıl nasıl, başlayacak mı
bilmiyoruz. Toplantıları oldu sadece. Öyle inşallah iyi yerlere gelirler. Mutlu
olabilecekleri kişilerle tanışırlar. Yani...
Şöyle güzel. Niye güzel? Biz çocukluğumuzda hep işte babam bizi her hafta
sonu denize götürürdü. Yani şu anda biliyorsunuz hiç imkanlar o kadar olmuyor.
Biz çocuklarımızı öyle götüremiyoruz her istediğimiz zaman. Biz her hafta sonu
annemin böyle işte köfte ekmekleri hazırlayıp işte arabamız var, arabamızla her
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hafta sonu denize gittiğimizi biliyorum. Ve biz mesela ben yüzmeyi bile kendi
kendime öğrendim. İyi bir şekilde yüzüyorum. Ondan sonra yani denizden ayrı
kalabileceğim bir şehir bana tuhaf geliyor. E sürekli zaten on beş yıl boyunca
İzmir’e gittim. Çankaya’da çalıştım. Sürekli gidip geldiğim için herhalde. Yani
o açıdan havasını seviyorum. Yaşadığım tabii o küçük ortam o zaten çok güzeldi
doğduğum yerde. Onun dışında da yani ne bileyim? Böyle farklı bir yerde
yaşamak düşündüm mü, hayalini kurdum mu? Evet, İstanbul’a gitme işte o
zamanlar belki gidebilirdim işte evlenmeseydim. Mesela arkadaşlarım gittiler, o
çevredeki kişiler. Yükseldiler de mesela o gibi şeyler. Ben de böyle bir korku
oldu. Yapamazsam, dönersem gibi filan gibi bir şey düşündüm herhalde. O
zaman gitmedim.
Öyle bir anı ya da şey hani ne diyebilirim? Bilmiyorum ki ***. Yani İzmir’i
seviyorum. Yani burada gelecekte de mesela yapmak istediğim iş işte mesela
Sığacık, Seferihisar tarafından bir yer almayı düşünüyorum. Bir mesela ekolojik
böyle organik işler işte bir çiftlik evi olabilir. Öyle işte sebze, meyve işlemek
gibi, onları satmak gibi. İşte yanında da böyle bir kahvaltı yeri o özel, doğal
yaptığım şeylerden. Öyle bir yer açmayı düşünüyorum. Hayalimde öyle bir şey
var. İnşallah onu yapabilirim. İzmir o açıdan çok güzel, çok şanslı. Her türlü şey
yetiştiği için, bizim burada. Güzel ama işte biraz iş imkanları için zor. Çok fazla
iş imkanı yok. Şöyle, kaç tane arkadaşım var mesela üniversite mezunu ama
yani olmaması gereken, yapmaması gereken işleri yapıyorlar şu anda. Onun
dışında hani İzmir’de kadın olmak haklarımız filan güzel hani birçok yere göre
iyi. Ama artık çok fazla şehirden göçler olduğu için çok karışıklaştı. Daha önce
biz *** herkes birbirini tanırken şu anda sadece bir avuç insan olarak kaldık.
Kalanın da hiçbirini tanımıyoruz. Biliyorsun malum yerden gelenler, kişiler işte
çoğaldı. Suriye’den gelenler hani çoğu doldu. Ondan sonra, biz onlardan korkar
oldu şu anda biliyor musun burada? Gerçekten ben dışarıya çıktığım, ben dışarı
çıktığım zaman onlardan korkar bir durumdayım yani. Kendi ülkemde, kendi
vatanımda bu şekildeyim burada. Yani hani onlar genelde çok kalabalık aile
şeklindeler burada. Ve dört, beş erkek işte böyle bir şeydeler. İşte kadınların işte
giyimleri, ne bileyim? Bakışları filan böyle biraz insanı korkutucu bir tavır
veriyor. Bir de çok alan şey yaptıkları için, hani diyorsun ki burada hani biz
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neredeyiz acaba gibi bir şey var. O yüzden işte bu tarafa genelde çok gitmemeye
çalışıyoruz, mesela evimizin bu tarafına. İşte bu tarafta daha çok tanıdıklarımız
ya da yerli kişiler dediğimiz kişiler var. Yani onlar biraz işte onlar ne
yapıyorlar? Onlar bizim inşaat işlerimizde çalışmaya başlıyorlar. Burada
alıyorlar. E bu defa buraya gidip geliyor. Yabancı bir dil sürekli konuşuluyor,
yanında. Yani bunlar hep etkiliyor. Kapımız, ne diyeyim? Biz Cuma vaktinde
gider bakkalda kapının önünde beklerdik ki işte *** amca gelsin de biz bir
şeyler alabilelim diye. Namazdan gelsin diye beklerdik. Şu anda nerede? Şurada
kapının önünde işte inşaatçı bir malzemesini bırakıyor. Anında alıp gidiyorlar
yani böyle bir şey yok. Ki o malzeme ne kadarlık bir malzeme yani hani düşün.
Yani insanlar çok şey oldu. Demeyeyim de bu karışıklıktan da kaynaklanıyor
olabilir. Bu göçler, dışarıdan alınan göçler maalesef ki hem nüfusun
kalabalıklaşmasına yol açtı hem de güvenlik için sorun olmaya başladı.
Mahallemizde herkes birbirini tanırken işte yerimiz yurdumuz belli olurken, yeri
yurdu belli olmayan, huyunu suyunu bilmediğimiz bir sürü kişi. Ayrıca da işte
biliyorsun bazı örgütlerden, bazı şeyler yerleşmeye başladı. Özellikle bizim bu
*** mahallesi taraflarında. Yani hani korkar olmaya başladık. Hatta son birkaç
yıldır yok ama ondan öncesi çok korkuyorduk biz burada. Çünkü çok fazla
kalabalıklaşmıştı. Yani görüyorduk. Sürekli helikopterlerin işte havada
dolaştığını bile buradan görüyorduk sürekli yani. Bu da insana bir korku
veriyordu yani. Sürekli başımıza bir şey mi gelecek, bir şey mi olacak, şeyi
vardı. Özellikle *** mahallesinde özellikle çok vardı PKK ki şeyler. Ondan
sonra o da insanı çok korkutuyordu yani. Bize doğru *** gelecekler mi?
Vurulacak mı filan falan diye. Bu çevrelerde biraz vardı. Allah’tan şu ara işte
biraz daha bu evlerin, yapılaşmanın güzel olmasıyla bu biraz biraz düzelmeye
başladı.
Yani şöyle. Mesela hani hep biraz şeydi. Evler burada işte iki katlı, işte müstakil
evler, işte öyleydi. E yıkık evler, viran evler vardı çoğu yerde. Eski evler olduğu
için. Hani yani çoğu bizim hani oturduğumuz köy evleri vardı. Öbür türlü virani
yerlere yerleşenler, işte şey yapanlar, gelenler öyleydi. Ondan sonra işte yavaş
yavaş müteahhitlerin gelmesiyle birlikte bu olay biraz temizlenmeye başladı.
Yani yine yabancılar var mı? Hani var tabii ki de. Ama biraz daha işte polis
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okuluna yakın olmamız, işte hastaneye yakın olmamız, polislerin burada
oturmasına, daha çok hastanede çalışanların oturmasına şey oldu. Öğrenciler,
işte Ege Üniversitesi’nde okuyanlar evlerimizden tutmaya başladı. Biraz daha
şeyimiz yükseldi. Daha güzel oldu yani. Seviyemiz yükseldi diyeyim. O yüzden
son iki, üç yıldır iyiyiz. Bir sıkıntımız yok, yer olarak. Hastaneye yakınız.
Okullarımız oldu yeni. Yani o yönden bir sıkıntımız olmamaya başladı ama o
yıllarda bayağı bir korku vardı yani içimizde. Eğer şu anda mesela aile
apartmanı olmasaydık, komşu vasfı çok kolay edinebilen biri ben değilim. Çok
sonradan tanıdığım kişileri çok fazla böyle hayatıma böyle alamıyorum. Çok iyi
tanımam gerekiyor ki hani bir bağ kurayım. O biraz zor olurdu benim için.
Çünkü güvenemiyorsun. Bu güvensizlik çok şey. Zaten apartmanlarda komşuluk
çok fazla şey olmuyor, özellikle çalışan insanlar için. O eski işte *** abla işte
şuyumuz bitti ver deyip duvardan isteyeceğimiz şeyler maalesef ki yok. Zaten
çekinirsin de. İnsan bir şey isteyemez de yani hani öyle bir şey. Öyle maalesef
ki. Allah’tan karşımdaki komşum, iyi bir komşum. Yanımızdaki iyi bir komşu.
Yani şansımıza olabilecek şeyler. Onun dışındaki mesela otuz altı daire var ama
on dairesini filan tanıyoruz şu anda biz. Diğerlerini hiçbirini bilmiyoruz. Aynı
yerde oturuyoruz, giriyorlar, çıkıyorlar ama. Bazen yüzüne bakmayıp da girip
çıkan çok kişi var yani şu anda apartmanda.
Çoğunluğum herhalde çocukluğumda geçer çünkü en güzel zamanlarım burada
*** geçtiği için, çoğu orada geçer. Onun dışında çalışma hayatıma geçer.
Çalışma hayatımda yaşadığım, o öğrenme aşamalarımı geçtikten sonraki
mutluluk hazzı, hani böyle bana vermiş olduğu, o güzellikler. Ondan sonra.
Daha sonra da çocuklarımla olan yaşantım ve onları, onların hayatlarıyla ilgili
olan güzellikler geçirdiğim. Bu şekilde.
Yani yakalıyor işte en küçük yaşımdan beri hep bir şey bana geldiği zaman
nedense hep böyle işte tersine döner bir şekildeydi. Yani mesela işte dedim ya.
İlkokulda karne alacağım zaman bile mutlaka en sonuncu karneyi ben alırdım.
Yani bu hani olan bir şeydir. Ve o zamana kadar heyecandan ağladığımı
biliyorum yani, düşün. Ondan sonra mesela bir şey olur. İşte benim elbisem
yırtılır. İşte ben orada bir şeyde düşerim yani hani bu gelir. Ondan sonra, mesela
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şeyi de hiç unutmuyorum. Fuar işte bilgisayar fuarı var. Ben de onun için
kendime gidiyorum işte o zaman en pahalı yerden bir takım elbise işte alıyorum.
Fuar sürecek işte kaç gün. Dört beş gün filan. Daha fuarın kapısından girer
girmez böyle bir tane arabaların önünde zincir. Zincirden ben böyle düştüm ve
pantolonumun orada böyle yırtıldığını biliyorum yani. Ondan sonra ya ama hani
bu, hani belki küçük bir şey gelecek ama bu hep böyleydi yani. Ne olabilir daha
başka? Dur aklıma gelecek şimdi. O zaten *** ile birlikte biraz *** benim
şansımı almadığını düşünüyordum. Zaten o artık ilk başlarda diyordum. Canım
hani biziz ya *** işte şunu kazanamaz, şunu yapamaz filan işte. Çünkü ben işte
çocukluğumdan beri işte ben de Fen Lisesi’ni kazanıyorum ama yedeklere
düşünüyorum filan mesela böyle. Hani yedekte benden bir öncekini alıyorlar
ama ben kalıyorum. Yani mutlaka o gibi bir sürü şey var yani. İşte dediğim gibi
herkes İngilizce seçiyor. Bana Almanca çıkıyor. İşte kurada benim ismim
çıkmıyor filan böyle inanılmaz. Sürekli bu eğitim hayatımda da böyle gitmiştir.
Normal hayatta da o şekilde gitmiştir. Neyse *** birazcık dönmüştü ama ***
doğumundan sonra yani inanılmaz derecede her şey niyeyse olumlu gidiyor. Her
şeyde, bu defa bizde şanslar hani olmaya başladı. Mesela biz buradan bizim bir
ev sahibi olacağımız hiç aklımıza gelmezdi. *** doğdu, işte bu eve sahip olduk.
*** doğduğu yıl işte buraya geldik. Yani hani birden işte müteahhide verildi.
Ondan sonra kayınvalidem hani vefat ettikten sonra buradan bize de bir tane
daire düştü mesela. Bizim, eşimin farklı yerleri de var, burada. Onu vereli altı yıl
oldu biz müteahhide vereli ama hala daha da bir sonuç yok. Yok ama burası işte
bir anda işte oldu. Ondan sonra, ne bileyim? Şu anda bak, aslında çok şey var
ama. Yani onunla birlikte döndü artık öyle söyleyeyim, hayatımda. Yani demek
ki çocukların enerjileri insana yansıyabiliyor gibi bir şey geldi bu defa bana.
Öyle.
Biraz benim inancım da çok kuvvetlidir. Mesela ben Kuran kursuna gittim ***
hamileyken. Dedim ki hani o dönemimi de boş geçirmeyeyim evde oturacağım
ama işte. Bir yıl boyunca Kuran kursuna gittim işte. Ondan sonra hatta
öğrenemeyeceğim, işte öğrenemem filan diye çok stres yapmıştım. Orada da
birinci oldum mesela böyle. O da beni çok şey yaptı. Bir de işte otuz üç yaşında
tam işte Kuran-ı Kerim’i öğrendim. Öbür işte tekrardan dirileceğimiz zaman da
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otuz üç yaşında olacağımızı öğrendim, daha doğrusu okuduğum kitaplardan. İlk
olarak zaten hep Türkçelerini okudum. İki defa Türkçe olarak öğrendim. Daha
sonra kuran-ı Kerim’in Arapçasından öğrendim. Mesela ondan sonra da böyle
bende. Belki de psikolojimde bir iyileşme olduğu için o da hayatıma yansıyor
olabilir biliyor musun? Daha öncekiler sürekli hep böyleydi, böyleydi diye
herhalde gidiyordu. Daha sonra biraz daha pozitif bakmaya başladım hayata.
Ondan sonra, inancım da herhalde böyle bir destekledim kendimi, o şekilde.
Çocuklarım da birazcık daha bir şey verdi. Normalde çünkü yapım çok sinirli.
Çok sinirli bir yapıya sahibim. Yani eğer istediğim bir şey olmuyorsa ya da
yapamıyorsam, o olayda çok sinirleniyorum. Ya bu yapım çocukluktan beri hep
böyle. Çalıştığım ortamda da hep öyleydi. Hani onu yapamadıysa mesela
gerçekten benim için bir problem yani. Yarın ben şunu yapacağım diyorum ve
yapamazsam, o çok problem oluyordu benim için yani. Şu ara artık bir kendimi
salmış durumdayım. Ya temizlik çok takıntılıydım, inanılmaz derecede. Ya o,
orada durmuyorsa durmayacak yani, öyle bir şeydi. Ama son *** den sonra
maalesef ki… Maalesef demeyeyim gayet iyi oldu. Çok sıkıyormuşum, çok
fazla kendimi sıkıyormuşum yani. Bunlar hayatta insanı gerçekten çok etkiliyor.
Bu gibi şeyler. Yıkanır, şöyle olur, böyle olur durumdayım. Ama eskiden ay o
dökülmesin, şu şöyle olmasın, bu böyle olmasın. İnanılmaz derecede yani ben
on dört yıl oldu işte evlendim. İşte büfenin içinde ilk çeyize serilmiş gibi aynı
şekilde duruyor bütün malzemelerim yani. Sürekli onlar temizlenip tekrardan
aynı şekilde konuluyor. Artık hani yani bunların değişmesi gerektiğini
düşündüm. Sonra da yavaş yavaş kendimi de değiştirmeye başladım. Kendim de
sosyal aktivitelere gitmeye başladım. Öylelikle de kendimi hani işi bıraktıktan
sonra. İşte kurslar. Mesela *** işte biliyorsun. Kocamızın çekmiş olduğu bir şey
vardı, kısa film şeyleri. Onda biz de yer aldık. Bazı mahalledeki işte hanımlarla
birlikte filan. Ben kendim şeye gittim. Bir iletişim akademisine gittim. İşte bir
diksiyon kursu aldım. Onun yanında tiyatroculuk, işte seslendirme. Bunun gibi
kurslarda. Zaten çalıştığım zamanlarda seminerler vermemiz gerekiyordu. Ve
bunun için hani heyecanımı da gidermek için de gittim aslında, ben şey için
değil de. Hani konuşmamın düzgünlüğü. Onları elde etmek için. Bu gibi
seminerlere gittim. Yani hani hep çalışmanın ya da normal hayatın yanında
kendimizi farklı yönden de desteklememiz gerektiğini biliyorum. Ruhumuzun
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da çünkü buna gerçekten ihtiyacı var. Hani Kuran kursuma da gittim, o zaman.
Diksiyon kursuma da gittim. Aynı zamanlarda. Ondan sonra bu mesela bana ne
katabilir? İşte başvurabilirim bir belediyede işte herhangi bir biliyorsun, şeyler
oluyor ya. İşte belediye başkanı geliyor. Orada ben çıkıp o belgemle sunuculuk
yapabilirim. Bu gibi şeylere başvurabilirim. Ondan sonra onun dışında daha da
yapmayı planladığım bir sürü şey var. İşte kurslar var, girişimcilik kursları var.
Bundan sonra hayal ettiğim, biliyorsun demin bahsettiğim şeyin üzerine
eğitimler almayı düşündüm işte. Onları alıp işte kendimi öyle bir çiftlik evi
kurmuş gibi düşünüyorum. Ondan sonra bu kursları tabii edinmem gerekiyor ve
aynı zamanda üniversitesini de okumam gerekiyor. Onun için ona başladım.
Üniversitede hem akademik olarak işte bu gibi şeyleri, hani bilgimi çoğaltmam
gerekiyor. Hem de yaşamsal olarak hani günlük yaşantımızda da bana etkisi var
zaten. Ev, kendi ev içinde de tabii ki de biliyorsun şeyler yapıyoruz. Kışlık
hazırlıklar yapıyoruz, bir sürü şeyler. Kendi hayatıma da katkıları olacak
mutlaka hani. Mutlaka onu yapmasam da bence insanlar okumalılar ve
öğrenmeliler yani. Sadece bu bölümün değil, her bölümün insana bence bir artısı
var. Hayatına etkisi var. Çocuklarına bir etkisi var. Öğretici bir etkisi var. İşte
kendimi biraz daha, yaşım gerçi şu anda otuz sekiz hani biraz ilerlemiş durumda
görüyorum ama. Okuyan birçok insan, elli, altmış yaşlarında okuyan insanları
gördükçe onlardan gerçekten feyz alıyorum. Bende bunu gıda mühendisi
olduktan sonra da farklı bir dalda tekrardan okumaya devam etmek istiyorum.
Biliyor musun? Çünkü onlar benim hep eksik, kayıplarım yani. E niye? Onu da
bilgim olsun. Onunla ilgili de bir şeyler yapabilirim. Yani zaten *** birazcık şey
oldum. Herhalde çok hani çalıştım ya yıllarca böyle. *** doğduğu zamanlar
biraz evde kaldığım zaman şey oldu. Yani bir şeylerle kendimi doldurmam
gerekiyor. Okuduğum kitap sayısını mesela hiç bilmiyorum, biliyor musun? O
kadar çok kitap okudum ki. Hem dini olarak hem işte normal roman çok
seviyorum ben. Ama özellikle hayat hikayeleriyle ilgili romanları daha çok
seviyorum. Macera romanları seviyorum. Öyle yani dedim ki madem ben bu
okumayı bu kadar çok seviyorum, hani şey yapıyorum. Neden üniversite
okumayayım? Öylelikle başladım zaten. Ondan sonra hem de yani hayatıma
yararı olur diye. Öyle. İnşallah daha farklı dallarda kendimi geliştirerek böyle
hayatımın sonuna kadar böyle gider diye düşünüyorum. Zaten daha sonra farklı
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bir evde böyle büyük bir kütüphanem olması hayalini kuruyorum zaten. Şuradan
baştan sona kadar böyle. İşte sürekli farklı şeyler okuyarak, öğrenme hayallerim
var. Özellikle o çiftlik evinde bunu yapmak istiyorum. Kitap okumayı sevenler
için özellikle böyle köşeler filan böyle. Onun gibi hayallerim var yani. İnşallah
olur. Doğal ürünleri çok seviyorum. Yani insanlara zararı olmayan ürünlerin
kullanılması konusunda, yetiştirilmesi konusunda. Hem yetiştirmek istiyorum
hem de onları işlenebilir halde sunmak da istiyorum aynı zamanda. İnşallah
yapabilirim. Yani.
Şöyle o zamanlarda ülkemizle ilgili, çocukluğumda, nedense bir korku ya da bir
şey yoktu, içimizde. Gençlik dönemlerimde de çok fazla yoktu. Ama şu anda
farklı ülkelerle olan iletişimlerimiz, mutlaka onlara karşı tepkilerimiz olmalı.
Yardımda bulunmalıyız ya da bir şeyler yapmalıyız. Ama bunlar bize artık
korku vermeye başladı. Çünkü her ülkeyle problemliyiz. Gerçekten. Hani bunu
Yunanistan’dan tutun da yani. Tamam yardımlarımız da oluyor ama. Şu anda
biliyorsun Ermenistan’la ilgili bir şeyimiz var ve bizi savaşa çekmeye
çalışıyorlar şu anda. Ben bunun amaçlarının bizi savaşa çekmek olduğunu
düşünüyorum aynı zamanda. Hani o toprakları da almak istediklerini ama.
Çünkü Suriye’yle ilgili bir şey oldu. İşte Suriye’yi hallettiler diyeyim artık
bombaladılar, mahvettiler. Orada bir savaş olmadı. Biz içerisine girmedik. Bir
şekilde hallettik ama sürekli bunları bu şekilde farklı ülkelerle deneyip almaya
çalışıyorlar. Bu doğruya doğru yani bu olay. Bu biraz bana güvensizlik veriyor.
Çok karışıyor... Ama yani karışmamız gerekiyor şu anda hani Ermenistan’a.
Sonuçta Azerbaycan bizim gerçekten kardeşlerimizin şeyi. Ama çok akıllı
olmamız gerekiyor yani, inanılmaz derecede. Bunu yapabilir ya da başarabilir
miyiz? Onu bilmiyorum. Şey olarak, ülke olarak. Adımlar, bazı yönlerde hak
verdiğim şeyler oluyor ama bazı yönlerde de hak vermiyorum. Yapılan
tavırlarda, şeylerde. Ülkemizin durumu ekonomik olarak kötüye gidiyor sürekli.
Yani zengin olan gerçekten de zenginliğine devam ediyor ve ilerletiyor. İşte
dolarları, işte şeyi olan euro’su olan aynı şekilde devam ediyor. Fakir olan
inanılmaz derecede fakir ve sahip olamadığı için çoğu şeye; işte bu hırsızlığa
işte dalavere alavere yapmalara insanların, bu gibi şeylere çok yol açmış
durumda, ülkemizde.
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Genel anlamda daha çok okumasını, daha çok işte bilgiye sahip olmasını
söylerdim. Onun dışında, hayata biraz daha pozitif bakması gerektiğini
söylerdim. O zaman için. Onun dışında ilişkileri, yani insanlarla ilişkileri
açısından bir sıkıntı yoktu. Bir problemim yoktu. Şu anda gene aynı şekilde
devam ediyor. Böyle bunları derdim herhalde.
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