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GİRİŞ 
RAMAZAN SEYDAOĞLU 

 

Hemen hemen herkesin bir ilk oruç 

hikâyesi vardır sanırım. Kimisi beş altı 

yaşlarında tutmuş, kimisi öğleye kadar, ki-

misi de sonuna kadar direnmiş ve o günü 

muzaffer bir komutan edasıyla iftar sofra-

sında sonlandırmıştır.  

Benim de öyle bir çok anım var, med-

rese hocası (seydası) olan babamın ya-

nında ilk oruca başlamam, kendi başıma 

köylük yerde sokağa çıkmam ile başlamış-

tır sanırım. O da beş altı yaşlarına denk 

gelir ki ben kendimi o yıllardan hatırladı-

ğım kadarıyla şimdiki hallerimden apayrı 

biriydim. Bir bacak kadar boyum ve tonton 

yanaklarım vardı ki, babamın medrese ta-

lebeleri benimle oynayıp şakalaşırken biri 
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bir fiske vurmuştu da yanağımdan kan gel-

mişti.  

Çok sevilen ve sevildiğini bilerek de şı-

maran benim ilk orucum talebelerin içinde 

olmadığım bir arife günü olmuştu. O gün 

sevabı çok yüksek olduğunu söyleyen ba-

bama sahura beni de kaldırmış ve niyet ge-

tirterek ertesi gün beni oruca hazırlatmıştı. 

İlk orucum bir arife günüyle başlamıştı.  

O gün medreseye gidemezdim, eğer 

oraya gitseydim, beni çok seven talebeler 

mutlaka bana bir şeyler ısmarlayacakları 

için orucumu bozacaktım. O gün evin av-

lusundan ayrılmamış medreseye gitme-

miştim. Ancak evde de o fazla tombul ya-

naklarımın yağı epey erimiş hissederdim. 

Medresede babam oruçlu olduğumu duyu-

runca birkaç talebesi babamla bana köy 

bakkalından rengarenk iftariyelik yiyecek-

ler ve hediyeler yollamışlardı. O ilk 
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orucumun heyecanı, babamın bana Erzu-

rum’dan aldığı bir sürü yeni bayramlık giy-

silerimin sevinciyle birleşmesi bambaşka 

olmuştu.  

Birçoğumuzun böyle çok hikâyesi var-

dır elbette. İlk oruç, oruçlu iken yüzünü yı-

kar gibi yapıp ince ince su içenlerin de hi-

kayeleri ilginçtir eminim.  

DergiZan olarak bir İLK ORUÇ adlı 

dosya açtık. Bu dosyamızı ilerde kitap ola-

rak da basmayı düşünüyoruz.  

Dosyamıza katkı sunan tüm dostlara 

teşekkür eder, hayırlı bayramlara kavuş-

maları dileklerimi sunarım.   
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EVİMİZİN BEREKETİ 
DERYA SIRMA 

 

Hani klişe sözler vardır ya geçmişe 

hasret kokan; “Ah o eski Ramazanlar” 

diye başlayan. Benim yaşımdakilerin 

daha çok özlemi vardır geçmişteki yaşan-

mışlıklara. 

Manevi hazların daha yoğun yaşanma-

sından tutun da, ibadetin yanı sıra yar-

dımlaşmanın, kul hakkının ve kısacası 

tüm ulvi değerlerin Allah(C.C)’ın rızasını 

kazanmak için yapıldığı dönemlerdi onlar. 

Hiç Kimse yediğinin içtiğinin resmini çe-

kip paylaşma yarışına girmezdi mesela, 

aksine “iftar soframda bu akşam misafir 

yok” diye hayıflanırdı Müslümanlar. 

Benim çocukluğumda ve ilk gençlik 

yıllarımda Ramazan ayı hep yaz aylarına 

denk gelirdi. Ailemize ait “Sırma Gıda Pa-

zarı” isimli bakkal dükkânımızda da 
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okullar tatil olduğu için kasiyerlik görevi 

bana kalırdı.  

Bakkal dükkânımız geniş bir bahçe 

içindeki evimizin hemen yanındaydı. Ken-

dimi bildim bileli esnaftık mahallemizde. 

Okullar tatilken ben, diğer zamanlar da 

annem işletirdi dükkânı. Belli ki Beledi-

yede zabıta şoförü olan babam işçi maa-

şıyla yetemiyordu sekiz kişilik nüfusa. 

Annem, babam, dört çocuk ve çocukları 

da gelirleri de olmadığı için babamın evi-

mize alıp adeta başının üstünde taşıdığı 

annemin teyzesi ve eniştesi.  

Bu kalabalık ailede Ramazan ayı öyle 

coşkuyla geçerdi ki. Tek katlı evimizin iki 

tarafındaki çok geniş balkonlara uzun 

sofralar kurulurdu. Bir tarafta kadınlar 

ve çocuklar, bir tarafta da erkekler otur-

sun diye. Babam iftara saatler kala evin 

etrafındaki bahçemizde dolaşmaya baş-

lar, yoldan geçen tanıdık olsun yabancı 
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olsun herkesi “bu akşam nasibiniz bizim 

soframızdaymış” diyerek davet ederdi. 

Eğer hazırlanan o iki uzun sofra dol-

mazsa karşımızdaki apartmanların bal-

konlarında sofrasını hazırlamaya başla-

yan komşularımızı davet eder, “yarın ak-

şam yersiniz sizdeki yemekleri, buyurun 

beraber iftar edelim” derdi. Çoğu komşu-

muz ya tatlısını alır gelir, ya da bir çeşit 

yemeğini getirirdi gelirken. Böylece kala-

balık bir sofrada güle oynaya kutlardık 

Ramazan ayının gelişini. 

İslamiyet’in sadece yaşamak değil, 

aynı zamanda yaşatmak olduğunu o sof-

ralarda öğrendik biz. Babamın, anne 

baba bilerek yanımıza aldığı o iki insana 

neden “evimizin bereketi” dediğini o sofra-

larda kavradık. “Komşusu açken tok ya-

tan bizden değildir” Hadis-i Şerif’ini yine 

o sofralarda idrak ettik. 
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Paylaşmanın o tarif edilmez mutlulu-

ğunu yaşadığım çocukluk ve gençlik çağ-

larıma geri dönmek mümkün olsaydı 

keşke. Günümüzün kapı komşusunu ta-

nımayan toplumuna baktığımda, şükre-

diyorum öyle bir evde, öyle bir anne- baba 

tarafından yetiştirildiğim için. Şimdi her-

kesten çok söylüyorum “Ah o eski Rama-

zanlar” diye ve özlemle rahmet okuyorum 

Sevgili Babama ve Evimizin Bereketle-

rine… 
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ORUÇ 
SERKAN GÜRESMER 

 

    Ramazan o sene kışa denk gele-

cekti. Daha yeni yeni namaza alışmıştım. 

Oruca sayılı günler kala kendime söz ver-

miştim. Bu sene orucu hiç bozmadan 

hepsini tutacağım demiştim. Tüm hazırlı-

ğımı yapmış ve ilk ramazan davulunu 

duymak için bir an evvel yatağıma girmiş-

tim. Tam uyuyacakken odama annem 

geldi. Yavrum sen daha küçüksün öğle on 

ikiye kadar tut, derdi bende sabırsızlanır 

sırf o iftar anının heyecanını yaşama ça-

basına ve büyüklerden bir aferin almanın 

hazına erişmek için kendim, zorlar orucu 

tutardım. 

  Ramazan aylarının bereketi çok olur 

muhabbeti değerdi on bir aya samimiye-

tin muştulandığı insanların ilahi feyzİ ve 

bereketi iliklerine kadar hissettiği manevi 
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bir iklim kendisiyle beraber rahmet 

rüzgârlarını oluk oluk, hissetmemizi sağ-

lardı. 

  Bizlerde oruç sabrın, kanattın ve 

paylaşmanın  sevinciyle gelirdi uzun gö-

rünen bir aylık sürede aile komşu akra-

balar iftarlarda sıraya girer  bir birlerini 

davette yarışırlardı. 

  Öyle zamanlar olurdu ki evlerimizde 

iftar etmekte bile hasret çekerdik. Zaman 

su gibi geçti sahurun tadı başka iftarın 

tadı bir başkaydı çocuklar bir an önce if-

tar eder sokaklara dağılırdı. 

 Babam bizleri teravi namazlarına biz-

zat götürür namaza alıştırırdı. Teravi na-

mazında arka safları dolduran mahalle-

nin çocuklarının gülüşlerinin sesiyle şen-

lenirdi arada bir imam kızar susar ardın-

dan, arka saflarda koşuşturmalar devam 

ederdi. Kahve hanelerimiz küçük memle-

ketimizin meşhur ve küçük çayı limon 
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kokuluydu saatlerce büyüklerin anılarını 

dinlemekle geçer bazen masalarda uyuk-

lardık. 

  Kış ramazanları demek fırınlardan 

ekmek kokusu ardı arkası kesilmeyen ye-

mek kokularıyla süslenen komşuluğun 

civan mertliği,  paylaşmanın derin bir hi-

kayesidir. 

 Yukarı kale mahallesi şehirden yük-

sek bir edayla selam verirdi şehre en 

önemli ramazanın sesi orda atardı rama-

zan topu: Ramazan topu biz çocukların 

kulağı gözüydü top atar ardına ezanlar 

yankılanırdı şehrin semalarında sevin-

ciyle açısıyla çok güzel ramazanlarımız 

oldu bizim. 

  Hayatlarımız, yozlaştı ne herkes çe-

kildi beton muammanın içine sokaklar 

kokmuyor eskisi gibi ramazanlar, insan-

lar betonlaştı, akrabalık kayıp dört gözle 

beklediğimizi bir sofradan yiyip içtiğimiz 
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bereketli sofraları yitirdik .Selametle su 

dökün gelsin bir an önce  eski ramazanlar 

bizim olan kendimizi bulalım hep  beraber 

yiyelim hep beraber  içelim kendi özü-

müze dönelim kalın sağlıcakla.. 
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ZEYTİN 
ATAKAN DAŞDAN 

 

O yıl ramazan kış mevsimine gelmişti. 

Aylardan zemheri olduğunu söylemişti 

babam. Zemheri, Ardahan'da soğuğu en 

sert geçen aydır. Her taraf karla kaplıydı. 

Kar kalınlığı en az olan yerde bir metreyi 

buluyordu. Tek katlı, taş duvarlı, toprak 

damlı evler kardan gözükmüyordu. Ayaz, 

insanın iliğine işliyor derler ya işte öy-

leydi. 

Yerler buz tutmuştu. Ne çok severdik 

buzun üstünde kaymayı, aşık oynamayı!.. 

Ahh! Ne günlerdi, o günler! Aşık, koyunun 

uyluğundan çıkarılan kemikti. Biz çocuk-

ların vazgeçilmez birer oyuncaklarıydı. 
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Onlardan başka da oyuncaklarımız 

yoktu. Aşıklarla bilye gibi oyunlar oynar-

dık. 

Yine bir gün, arkadaşlarla buzun üze-

rinde aşık oynarken yanımıza Kerem 

geldi. Kerem yaşca bizimle akran sayılırdı. 

Ama boyu biraz küçüktü. Bize büyükler 

gibi oruç tuttuğunu anlattı. Sonra da ba-

basının hediye olarak verdiği parayı gös-

tererek hava atıyordu. 

Ayrıca parayla aşık almak istedi. Hatta 

bizim tekne orucu tutuğumuzu söyleye-

rek alay ediyordu. Onun bu hareketlerine 

sinirlenen ve bizden biraz irice olan Ha-

san, “Hava atıp durma, geldin oyunu-

muzu bozdun” diye çıkıştı. 

Akşam eve geldiğimde kuzenim Zey-

nep'in o gün oruçlu olması nedeniyle her-

kes ona farklı davranıyordu. Hiç kimse 

ona iş buyurmuyor, onun yapacağı işi 

bana yaptırıyorlardı. Neymiş efendim, o 
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oruç tutuyormuş. Sonra iftar sofrasında 

herkesin ona iltifat etmeleri beni iyice çi-

leden çıkarıyordu. Diğer taraftan Ke-

rem'in söz ve davranışları bende hem kıs-

kançlık, hem de özenti yaratmıştı. Ben de 

büyükler gibi oruç tutmak istiyordum 

ama, buna ne annem ne de babam izin 

vermiyorlardı. Hep “senin yaşın küçük, 

büyünce tutarsın. Hem sen bugün yastı-

lığa (sahura) kalkmadın, yastılıksız oruç 

olmaz” diye çeşitli bahanelerle benim oruç 

tutmamı engelliyorlardı. 

Bir gece annemin tandır başında ten-

cere tabak tıkırtısı beni uyandırmıştı. An-

ladım ki, annem yastılık hazırlığı yapıyor. 

Hemen yataktan fırladım; elimi yüzümü 

yıkayıp sofraya kuruldum. Herkesle bir-

likte yemek yedim. Ben oruç tutacağımı 

kafaya koymuştum. Babamın daha önce 

öğrettiği şekilde oruca niyet edip yatağıma 

yatım. 
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Sabah uyandığımda çok sevinçliydim. 

Çünkü oruç tutuyordum. 

Artık ben de akşam iftar sofrasında 

büyüklerle birlikte, zeytinle orucumu 

açacağım, sofrada herkes bana iltifat ede-

cek. Ben bu hayaller içindeyken, annemle 

babam içeri girdiler. Bana yemek yememi 

söylediler. Onların bütün ısrarlarına rağ-

men orucumu bozmadım. 

Evden çıktım, arkadaşlarla oyun oyna-

maya gittim. Arkadaşlarıma oruçlu oldu-

ğumu söyledim. Sahura kalktığımı, sa-

hurda ne yediğime kadar her şeyi anlat-

tım. Derken öğlene kadar oyun oynadık. 

Oyun bittikten sonra eve dönme vakti gel-

mişti. 

 Eve döndüğümde annem namazını 

yeni bitirmişti. Bana acıkıp acıkmadığımı 

sordu. Ben acıkmadığımı söyledim, ama 

acıkmıştım. Gün ikindiyi geçtikten sonra 

karnım iyice zil çalmaya, başıma ağrılar 
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girmeğe, benzim sararmaya başlamıştı. 

Ben çaktırmadan, oyun oynamak baha-

nesiyle, iki de bir girip çıkıp güneşin bat-

masına bakıyordum. 

Derken güneşin batmasına az kala av-

cuma sakladığım zeytinle ezanı bekle-

meğe başlamıştım. Amacım ezan okunur 

okunmaz avcumdaki zeytinle orucumu 

açacaktım. Bizim evde büyükler oruçla-

rını hep zeytinle açarlardı. Zeytinle oruç 

açmanın sevap olduğunu söylerlerdi. 

Hatta bir keresinde babam, zeytinin 

Ku'ran'da geçtiği ayeti okuyarak önemini 

anlatmıştı. Onun için çocukluğumda zey-

tinin benim için ayrı bir yeri vardı. Rama-

zan denildiği zaman benim aklıma zeytin 

geliyordu. 

Ezanın sesini daha iyi duymak için evin 

damına çıkmak gerekiyordu. 

Dama çıkmak da benim için oldukça 

zordu. Kar ve buzla kaplı merdiveni, düşe 
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kalka tırmanıp dama çıkmayı başarmıştım. 

Soğuktan üşüyen ayaklarımın birini kaldı-

rıp, birini indirerek ezanın okunmasını dört 

gözle bekliyordum. 

Nihayet minaresiz camiden hocanın 

ezan sesini duymuştum. 

Avcumdaki zeytini ağzıma attım ve mer-

divenlerden kayarak aşağı inip eve koştum. 

İçeri girdiğimde annemin kaz etinden hazır-

ladığı leziz yemeğin kokusu burnuma 

vurdu. Ayrıca iftar sofrasında bana ayrıl-

mış bir yerin ve bir tabak yemeği fark et-

miştim. Yemekler yenildi, namazlar kılındı, 

sıra hediyeye gelmişti. Evde herkes, bir he-

diye verdi. Ama en çok sevdiğim hediye ba-

bamın zeytin çekirdeğinden özenerek yap-

tığı, boyalı, cilalı tespihti. İşte bu, benim tu-

tuğum ilk oruç ve aldığım ilk hediyeydi. 
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TANIŞMA  
KADRİYE KADER ÇAKIR 

 

"Çocukluğumun Ramazanları,  

Bir Başka güzeldi Vesselam." 

 

Tokat ili Erbaa ilçesinin, küçük bir dağ 

köyünde tanıştım ben, Oruç ibadetiyle. 

Bitmek bilmeyen sorularıma, annemin 

bıkmak bilmeden verdiği cevapları ve ince 

ince anlatımlarının sonunda anladım, 

mensubu olduğumuz İslam dininin beş 

şartından biri olduğunu. 

Bir şeyleri anlatmaktan ve öğretmek-

ten hiç bıkmayan bir anneye sahiptim 

ben. 

Uzun uzun bahsederdi iftarın güzelli-

ğinden, sahurun bereketinden. 

Oruç tutmak cümlesi ile horoz tutmak 

cümlesini birbirine benzetirdim. 
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Yoksa siz gece kalkıp horoz mu tutu-

yorsunuz diye sorduğumda " Evet " diye-

rek muziplik yapardı ağabeyim. 

Sahura kadar uyumama durumu 

yoktu bizim çocukluğumuzda. 

Uyuyup uyanma vardı. 

Sahura kalkma heyecanı vardı 

Hatta uyanamama endişesi vardı.. 

Bu sebepten anneler hep yarı uyanık 

uyurlardı.. 

Evin bir köşesinde duran ve tepesinde 

iki kulağı olan pilli bir çalar saatimiz 

vardı. 

Pili bitmediği sürece her gece aynı sa-

atte çalardı.. 

Şimdiki gibi yirmi dakikada sahur sof-

rası kurulmazdı. 

Önce ateşin (kuzine) yakılması gere-

kirdi sonra yemek yapımına başlanırdı. 

Ateşin yanarken ki  çıkarttığı çıtırtı 

sesleri, sarı kızın çan sesine karışırdı.. 
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Biraz sonra annemizin "haydin kalkın 

vakit geçti" sesi duvarlarda yankılanmaya 

başlardı.. 

Tabi biz çocuklara değildi bu sesleniş 

ama ilk biz kalkardık. 

Evimizin köşesinde,  lavabo görevi gö-

ren ve adına "cağ" dediğimiz bir yer, içinde 

de su dolu bakır bir ibrik vardı. 

 Elimizi yüzümüzü orda yıkardık.. 

Sahur sofraları öyle şimdiki gibi kar-

puz peynir domatesten ibaret değildi! 

Annelerimizin açtığı kuru yufka böreği 

sofranın orta yerinde yerini alırdı. 

Üzerine ise bol tereyağlı yumurta yer-

leştirilirdi.. 

Yine annelerimizin kendi elleriyle açıp 

kestiği erişte makarnası, sahur sofraları-

nın olmazsa olmazlarındandı. 

Armut pekmezinin üzerinde oluşan o 

muhteşem kıvamı köpüğü bize göz kırpar, 

iştahımızı açardı. 
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Yayla çorbası, sahurda sıkça yapılan 

çorbalardandı. 

Mideyi yumuşak tuttuğu söylenirdi.. 

Mevsiminde kurutulmuş elma armut 

hoşafı ramazan sofralarının vazgeçilmez 

içeceği idi. 

Öyle ayran içtim hoşaf içtim çay içme-

sem de olur anlayışı yoktu. 

Odun ateşinde demlenmiş o muhte-

şem çay, mutlaka içilirdi. 

Saframızın altında mırıldanan kedi-

mizi beslemeyi de  ihmal etmezdik.. 

Kapımızda bekleyen sadık dostumu-

zun öğününü de annemiz o arada kayna-

tır, onu da doyuruverirdi.. 

Aynı heyecan ve aynı güzelliklerle ge-

çerdi İftar sofralarımız. 

Teravih demek biz çocuklar için, afa-

canlık yapıp gülüşmek demekti.. 
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Büyükler bizi aralara sıkıştırsa da, ilk 

fırsatta arka saflarda koşuşturmaya baş-

lardık.. 

Her teravih sonrası analarımızdan "sizi 

bir daha getirmiycez" azarı ve ikazı alırdık 

ama kıyamazlardı hep gelirdik🙂 

Ramazan demek bizde bir ay boyunca 

hayatımıza gelecek renk ve heyecan de-

mekti. 

Tatlı bir telaşla sahura kalkmalar. 

 İftara yetişmeler.. 

Cennet kokan nefesler. 

Gülen yüzler. 

Ve sayamadığım daha nice güzellikler.. 

Selam olsun o günlere. 

Ramazan'ın tüm güzellikleri üzerimize 

olsun. 

Dua ile... 
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KIRMIZI ERİK  
SEMA KALOĞLU 

 

 

Berat Kandili âdeta işaret fişeğiydi Ra-

mazan'ın. Kandil geçtiği gibi hummalı bir 

telâş başlardı tüm evlerde. 

İstanbul'a bağlı küçük bir sahil kasa-

basıydı burası. Öyle Eminönü, Mısır Çar-

şısı, Kapalıçarşı gibi mekânlar bulun-

mazdı alış veriş için. İki ana cadde boyu 

dizili dükkânlardan bizim muhitteki ki 

kasabanın merkeziydi, sadece iki tane 

toptancı ve sanırım üç bakkaliye vardı. 

Biz Akif Amca’nın bakkalından alış veriş 

yapardık. Akif Amca sevimli tonton bir 

adamdı. Çok tatlı dilli ve güler yüzlüydü. 

Memleketin bozuk ahvâline aldırmayan 

sanırım bir tek o idi ki, bizimle hep şaka-

laşır eğlenir, eğlendirirdi. Para üstlerine 
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birer Golden sakız ilavesi eşsizdi çocuk 

dünyasında; zira bizim çocukluğumuzda 

mahrumiyetle terbiye edilirdi nefisler. 

Hele ki benim anneme bir kız çocuğu ola-

rak “sakız istiyorum” demek için aslan 

yüreği yemiş olmak gerekirdi. "Ne ayıp 

şey" ile başlayan nefis terbiyesi öğretileri 

bir başladı mıydı o sakız nihayetinde 

mundara dönerdi mutlak... Ama “Akif 

Amca bozuğu olmadığı için bunu verdi” 

dedik mi iş biterdi. 

Önce evler temizlenirdi. Onbir ay boyu 

yaşadıkları bataklıktan çıkma yolunun 

müjdesini almışçasına hummalı bir te-

mizlik faaliyeti başlar, evler çiçek bahçe-

lerine parmak ısırtacak binbir çeşit beyaz 

sabun arap sabunu vim, çamaşır suyu 

kokularına boğulurdu. Hele bir de kezzap 

vardı ki o bizim eve hiç uğramazdı. Annem 

evin çini döşeli zeminine vimi boca eder 

üstüne bir maşrapa su serpeler ve 
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ablalarımın ellerine fırçaları tutuştu-

rurdu. Kendiyse bir batında kucaklayıp 

sırtladığı kocaman halıları bahçeye atar, 

uçlarını bana tutturur demir halı döveceği 

ile halıyı dokunduğu güne pişman ederdi. 

Öyle kuvvetle indirip kaldırırdı ki o demiri 

rüzgârı bile gazap gibi gelirdi bana ve es-

kazâ ucundan bile bir yerime değecek 

korkusuyla görmemek için gözlerimi ka-

pardım. Dövülmüş halıyı kaldırdığımızda 

annem suratını buruşturur "sahilin 

kumu, bahçenin toprağı bizim evdeymiş" 

derdi. Halı fırçalanmış zemine yayılır ve 

arap sabunlu sularla bembeyaz bezlerle 

silinirdi... Uzunca bir müddet onca 

emekle temizlenmiş halıya kim nasıl bası-

yor diye annem herkesi göz hapsine alırdı. 

Eski zamanlardı ve her iş bilek gücüyle 

yapılırdı henüz makinalar icat edilmedi-

ğinden. O yüzden temizlik bile değerliydi. 
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Sokaktaki hemen tüm evlerde aynı 

manzaralar yaşanır akşam olup kızlar bi-

rer ikişer evlerden bahçelere firar edince 

ne sevgililer konuşulurdu ne elbiseler... 

Varsa yoksa anneler ve temizlik işkence-

leri. 

Herkesin evinin temizlendiğini işinin 

bittiğini nasıl ve kimden haber alırdı Salih 

Hoca bilmem ama anında haber yollardı; 

"cami temizlenecek!"… Tüm kadınlar kız-

lar toplanır, Merkez caminin avlusunda iş 

bölümü yapar, akşama kadar cam kapı 

halı tahta avize ne varsa ayna gibi parla-

tılırdı. Cami temizlemek çocukluğumun 

ramazanlarından belki de en özlediğim 

şey. Neden bilmem, neydi hoşuma giden, 

bana zevk veren; bilemem, ama sanırım 

orada cereyan eden birlik duygusuydu. 

Tüm mahalle, tüm kadınlar kızlar hatta 

erkekler bir arada bir amaç uğruna ve sa-

dece Allah rızasına.... 
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Ramazan girmeden bir iki gün önce 

mukabeleler başlardı. Hem camide, hem 

Hasan Sert Amca’ların evinde… Hasan 

amca maddi manevi zengin biriydi ve her 

ramazan evlerinde mukabeleler okunur 

teravihler kılınırdı. Teravih kılındıktan 

sonra hanımı biz kızları mutfağa çağırır 

kendi bahçelerinden getirdikleri erik, 

üzüm, şeftali, kayısı gibi meyveleri yıkatıp 

gelenlere ikram ettirirdi. Rahmetli her ak-

şam benim yanımda namaz kılar bilmedi-

ğimi düşündüğünden rükua, secdeye gi-

derken mutlaka eteğimden tutar eğilece-

ğiz manasına aşağı çekerdi. Birkaç kızdık 

yaşları oldukça küçük, zira büyük kızlar 

annelerden ve biz çocuklardan ayrı takılır 

Salih Hoca’nın teravisine giderdi, çünkü 

orada namaz erken biter millet erken da-

ğılırdı. Onlar cami çıkışı biz gelene kadar 

sokakta saklambaç yakantop, yakala-

maca oynar, coşarlardı. Biz eve dönerken 
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babamın da onlarla oynadığına annem 

her keresinde bir ilk muamelesiyle şaşar 

"Allah Allah!!. Bey, çocuk musun?!" der, 

gülerdi. 

Ramazan bittiğinde Hasan Amca’lar 

mukabele ve teraviye gelenlere birer etek-

lik basma hediye ederdi ve basma çok kıy-

metli kumaştı. 

Ezandan önce ayın 15’ine kadar “Mer-

haba” okurdu minareden müezzinler ve 

sonraki 15’te “Elvedâ” Annemle babam 

“Merhaba”da da “Evedâ”da da ağlardı, 

ben anlamazdım. 

Herkesin bir paket margarin için sı-

raya girdiği günlerde bizim evde postacı-

nın yolu beklenirdi, tatlı bir telâş içinde. 

Annem camlarda kalırdı. Memleketten ge-

lecek sarı yağ ki tereyağı olur kendileri, tel 

peynir, kuşburnu, aş otu(kişniş) gibi bu-

rada bulunmayan, ama Erzurumlu bir ai-

lenin ramazanda olmazsa olmazları 
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beklenirdi. Postacının elinde ihbar kağı-

dıyla geldiğini gördüğü gibi sırtına pardö-

süsünü geçirir elimizden tutar yola koyu-

lurdu annem. Her defasında dönüşte eli-

mizde canımız çıkasıya taşıdığımız o san-

dıklara annemin Karun'un Hazinesi hür-

meti yapması şaşılır şeydi doğrusu. 

Kadayıf şimdiki gibi makinalarda dö-

külmez elle sac üstünde çekilirdi. Kadir 

Amca Allah selamet versin, alnının terini 

sile sile, tıslaya tıslaya, bismillah bismil-

lah diye koyar, kaldırır, oğlu paket paket 

sarar dağıtırdı. Öyle uzun kuyruk olurdu 

ki kapıda, beklemekten ayaklarım şişerdi 

ve evin küçüğü olduğum için beni ken-

dime hep sövdürürdü. Öyle fırında falan 

değil; tepside, ocak üstünde pişirirdi an-

nem. Annemin kadayıfı meşhurdu. Ba-

bam her akşamüstü başı dağınık, kirli 

paslı adamlar bulur, onlarla salonda baş 

başa iftar ederdi. Bizim evi bilirdi bu 
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adamlar ve babam evde olmayınca geldik-

lerinde annem onlara tepsi içinde iftarlık 

hazırlar bahçede bana yahut abime ikram 

ettirirdi. 

Dört hane idik o apartmanda ve tam 

altı kız. Üst katta ciciannem otururdu. 

Sahur yemeği bitince başlardı bir başka 

telaş. Ciciannem başlardı bağırmaya; “Se-

maaa!. Hazırlan, namaza!.” Toplanır, sa-

bah namazına gidilir, Salih Hoca’nın mu-

kabelesi dinlenir eve dönülürdü. Biraz 

uykudan sonra ciciannemin sesi yayılırdı 

apartman boşluğuna yine, “Semaaa!. Mu-

kabelee!... Hasan Amca’larda sabah mu-

kabelesi vakti demekti bu, ki bunun bir 

de ikindi versiyonu olurdu. İftardan sonra 

yine ciciannem, yine benim adım; teraviyi 

işaret ederdi. Apartmandaki diğer beş kız 

değil, ama hep benim adım?!. Nedendi bil-

mem?!. Sanırım ciciannem içlerinde ir-

şada en muhtaç olan olarak beni seçmişti 
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yahut en küçük olmam en az hatta hiç de-

recesinde arıza demekti. Ciciannem en 

risksiz benim üstümden diğerlerini örtülü 

ihtar ederdi. 

Ben oruçlarını yarım gün tutanlara 

özenirdim, annem gülerdi; “yarım yama-

lak iş olmaz, hazır olduğunda tamamını 

tut!” derdi. Sanırım oldukça sıska ve çe-

limsiz olduğumdan kıyamazdı bana. Ama 

ben yarım gün bile tutamadığım oruç yü-

zünden utanırdım arkadaşlarımdan. 

Bir gün bir deli cesareti gelip çöktü ak-

lıma. Madem izin vermiyorlar o halde gizli 

tutacaktım. Sahurda tıka basa yedim su-

yumu içtim. Öğlene kadar her şey gayet 

normal gitti. Mukabeleden gelmiştik ve 

benim sokak zamanımdı. Önce herkes 

evinde yarım gün iftarını yapacak ve dı-

şarı çıkacaktı. Annem bana yemem için 

bir şeyler hazırladıysa da ben yemedim ve 

biraz yatacağım dedim. Ne dediyse de 
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dinlemedim ve yattım. Açlıktan karnım 

gurulduyor susuzluktan dudaklarım ki-

tinle kaplanmış gibi hissediyordum nasıl 

çıkıp oynayacaktım. Aklıma geldi Hülya 

yarım gün orucunda ağzını çalkalıyordu 

suyu yutmadığını orucunun bozulmadı-

ğını söylüyordu. Hışımla kalktım hemen 

musluğa koştum ama sıcaktan kavrul-

muş ağız içime su değdikçe coss diye bir 

ses çıkıyordu hissediyordum. O suyu yut-

mamak için resmen savaştım. Benimkiler 

kapıya dayanmıştı geç kaldığım için. Mec-

burdum çıkacaktım ama akşama kadar 

nasıl dayanacaktım hiç bilmiyordum... 

Oynamaktan kaçıp bir kenara yıkıldı-

ğımda bozuluyor neyin var senin diye so-

ruyorlardı. Çaktırmıyor kalkıp oyuna ka-

tılıyordum. Bir Engin vardı annem hiç 

sevmezdi " bu oğlan geldikten sonra bir 

tuhaf oldun" derdi. Haklıydı, Engin gelin-

ceye kadar biz hep kendi evlerimizin 
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bahçelerindeki meyveleri yağmalardık 

ama o gelince... Arka bahçe bitişiğimiz uç-

suz bucaksız bir meyve cennetiydi. Sahibi 

Ayşe teyze ise kavgacı ihtiyarın teki… 

Ağaçları o olmadığında mutlaka bahçe-

sine saldığı Alman kurdu beklerdi. Ben 

korkardım, diğerleri de ama Engin gelince 

korkmamayı öğrenmiştik. O tellerden at-

lıyor, ağaçlara tırmanıyor, bize ganimet 

getiriyordu. Kendini ispatlamanın adı ol-

muştu o bahçe. O gün yine Engin bahçeye 

dalmış yine ganimetle dönmüş ve en güzel 

en kırmızı eriği yine bana getirmişti ama 

ben istemediğimi söylemiştim. Zira ben 

hem oruçluydum, hem de madem öyleydi, 

haram yiyemezdim... Kendimi o sıcakta 

nasıl mahrum bırakmıştım, o güzelim, 

sulu şeftalilerden o eriklerden, duttan bö-

ğürtlenden... İçimde karmaşık bir duygu 

silsilesi vardı. Kimsenin tuttuğumdan ha-

berdar olmadığı bu orucu hemen 
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oracıkta, o kırmızı eriğe satabilirdim. Aç-

lık, karnımın gurultusu umurumda de-

ğildi; Ağustos sıcağında, dalından benim 

için kopup elime gelen o kırmızı erik ak-

lımı oyup duruyordu bir yandan. Öte 

yanda, o güne kadar babamdan annem-

den hocalardan dinlediğim ve mükâfatı-

nın Allah tarafından verileceğine emin ol-

duğum oruç... Onu bozarsam üzülecek ve 

üzecektim. Evet, kimsenin haberi yoktu, 

ama Allah biliyordu işte O'nu üzemez-

dim... 

Nihayet ikindi mukabelesi de bitmişti 

uyukladığımı gören cici annemin ne olu-

yor buna anlamlı kaş göz işaretlerine an-

nemin bilmiyorum anlamadım bugün bir 

tuhaf demeleri eşliğinde... Daha altı ya-

şımdaydım ve resmen çökmüştüm. Eve 

gelince ne kadar ısrar edildiyse de sokağa 

çıkmadım çünkü çıkamadım. Yerler ayak-

larımın altından kayıyor konuşmak için 
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ağzımı açmak uhu’lu parmaklarımı birbi-

rinden ayırmaya çalışmak gibi geliyordu. 

Annem mutfağa girmişti ve yemek koku-

ları burnuma uğramadan sanki direk mi-

deme tekme atıyordu. Evde herkes oruçlu 

olduğundan yemeğin tuz kontrolü ben-

deydi. Annem alışageldiği üzere beni ça-

ğırdı, "gel yemeğin tuzuna bak!" Duymaz-

dan gelmiştim. Bir, iki; üçüncüde başımı 

bir kaldırdım, Düriş tepemde?!. “Neyin 

var senin, beni duymuyor musun?!. Bu-

gün ne oldu sana, hasta mısın?!" dedi. 

Öyle müşfik bir sesti ki anlatamam. O şef-

kate dayanamadım yerimden kalktım, an-

neme sarıldım ve ağlamaya başladım; 

"Ben orucum". 

Oh!. Demiş, kurtulmuştum; ne derse 

desindi. Kızacaktı, biliyordum ama daha 

fazla gizleyemedim ve dedim... 
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Annem çok şaşırmıştı, anlamıştım 

ama emin olamamıştım dedi; “neden söy-

lemedin yavrum, aşkolsun sana!”. 

O an annem vicdan azabı çekiyordu, 

emindim, çünkü her fırsatta beni bakkala 

kasaba kadayıfçıya, fırın önünde pide sı-

rasına yollamıştı ve ben öle-dirile gitmiş-

tim. 

Annem hemen kucakladı beni evin 

içinde gezdirmeye başladı. Önce abim 

duydu oruç olduğumu, kaptığı gibi en 

sevdiğim yere buzdolabının üstüne 

oturttu. Dolabın üstü yüksekti ve oradan 

aşağı bakmak çok keyifliydi bana kendimi 

kraliçe gibi hissederdim... Derken babam 

duydu ve hemen yere yatıp atım oldu. 

Deh dedikçe hızlanıyor hızlandıkça açlı-

ğımı unutup gülüyordum. Abim hemen 

bakkala koşmuş iftariyelik gofret çikolata 

sakız ne sıraladıysam hepsini almıştı. 

Sofrada yemek ilk benim tabağıma 
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konmuş üstelik babamın kucağına otur-

tulmuştum. Köftenin en büyüğü kadayı-

fın en şerbetli yeri karpuzun göbeği be-

nimdi. 

Üstelik ciciannem de duymuş ve bana 

hemen mısır haşlayıp getirmişti. Duyan 

kucaklayıp öpüyor, etrafımda pervane 

oluyordu. Babamın beni bahçeye çıkartıp 

omuzlarına alması, benim  onun omuzla-

rında bahçedeki ağaçlara başımı değ-

dirme, oradan bulutlara karışma çabam, 

arzum o an  o duygu eşsizdi... 

Yıllar sonra dönüp çocukluğuma bak-

tığımda; ben evin en küçüğü ve en sevim-

lisiydim. En küçük orucumla o gün eve en 

büyük neşeyi getirmiştim... 
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ORUÇ 
BENZER YUSİFOVA TOROSLAR 
 

 

O yılı oruçluk ayı kışın tam ortasına 

yani sert şubat ayına denk gelmişti. Yaşa-

mımızında en zorlu yılıydı. Çocuktum 

daha henüz on iki yaşlarımda olurdum. 

Benden çok sevinen yoktu evde belki de. 

İki odalı evimizin bir tek odasında sobası 

vardı, var sayılırsa o da. Benden büyük 

ablamlar, abimler diğer odada yatardılar 

geceler. Ben kardeşimle babamla anne-

min odasında yatardık. Yakacak odunu-

muz olmadığı için anam erkenden sobayı 

kapatıp soğuk yatağımızı nefesimizle ısı-

tıp ısınırdık kalan gecelerde. O yüzden 

oruçluğun kışta olmasına sevinmiştim ki, 

sobamızı geceli yakıp çay koyardı anam 

sahur için. Bir tek babamla annem 
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tutardı orucu. Yine öyle bir akşamların 

birindeydi hatırlıyorum şu an olmuş gibi.  

O zamanlar elektrik de doğru düzgün ol-

mazdı köyümüzde hele geceleri akşam se-

kiz oldu mu keserdiler elektriği. Annem 

solgun neft kokan lamba ışığında masaya 

yazdan pişirdiği pekmez ve akşamdan 

kalma iki dilim ekmeği koyduktan sonra 

babamı uyandırdı. Başıma çekmiş oldu-

ğum nimdaş yorganın altından onları izli-

yordum. Soba ısındıkça odayı hoş sıcak-

lık sarıyordu. Babam yüzü duvara otur-

duğundan göremiyordum yüzünü. Anne-

min yüzüne vuran lambanın solgun huz-

mesinden gözlerini net göre biliyordum. 

Bizi rahatsız etmemek için seslerini kısıp 

konuşuyordular adeta. Bu gecenin sesiz-

liğini bozan sobadan gelen alevlenmekte 

olan çalı çırpının sesi ve annemle baba-

mın seslerini bastırıyordu.  
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Annem: “Kalan ekmek buydu çıkar-

dım, çocuklar sabah okula gidince ne ya-

pacak “ dedi o an gözlerine dolmuş iki 

damla yaş pırlanta gibi parlıyordu. Ba-

bam sessizce dinliyordu, duvarın vuran 

gölgesinde ağzının zorla deprendiği hiss 

olunuyordu. O anki duygumu hislerimi 

size tarif edemem. Yorganı üstümden atıp 

sofraya geçtim “bende bu gün oruç tutaca-

ğım” dedim. Annemin gözüne dolup kal-

mış yaşları akıverdi yanaklarından. Derin 

bir sessizlik vardı odada. İçimde büyük 

kavga, isyan kime, niçin, neden diye hay-

kırışlar? 

Sabah her yerde Allah’ı arıyordum ço-

cuk halimle. Her ağacın her gülün arka-

sında arıyordum. Neden Allah’ıma ne di-

yecekdim!? 

Ben oruç tutmuştum aç kaldığımız 

için. Benim oruçlukla ilk tanışlığım böyle 

başlamıştı. 
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Çok aradım o zamanlar bulamadım ve 

anladım ki, Allah ne gökte ne yerdedir Al-

lah insanların kalbinde ve insanların vic-

danındadır. 

Komşumuzla aramızda fındığın ince 

dallarından örülmüş hasır vardı. Uzun 

ipe dizilmiş gibi odun toplamıştılar.   

Ve, o komşumuzun adı “Oruç”tu.. 
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DONDURMA 
FİDAN SÖNMEZ ATEŞ 

 

Yıl 80’ler. Ağrı’nın küçük bir mahalle-

sinde sıcak bir yaz günü. O eski Rama-

zanların yaşandığı güzel zamanlardan. 

Bir kaç denemeden sonra, o gün yine oruç 

tutulmuş ve sıcak iyiden iyiye kendini 

hissettirmişti. Biz çocuklar oruç olduğu-

muzu anlamak için dilimizi dışarı çıkarır 

birbirimize gösterirdik. Bu şu anlama ge-

lirdi. Dilimiz beyaz ise oruçlu, beyaz de-

ğilse kesinlikle oruçlu değil anlamına ge-

liyordu. Bunu kim ne zaman çıkarmıştı 

bilmiyorum ama biz çocuklar mutlaka 

birbirimize böyle sorar böyle inanırdık. 

Ha bir de o dili göstermeden önce mutlaka 

“Bismillah” derdik. Niye mi? Çünkü 

oruçlu ağız açılırken saygı ile Besmele çe-

kerdik. Besmele çekmeden dilini gösteren 
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zaten baştan yalan söylüyordu... Saat öğ-

leden sonrayı gösteriyordu. Akşama her 

zamanki gibi rahmetli babamın sayısını 

hatırlamadığım kadar çok misafiri vardı. 

Annem koca tencereler ile yemek hazırlı-

ğına başlamıştı bile. Bir de olmazsa olma-

zımız, oruç ilk şerbet ile açılırdı.  Limon 

tuzu, bol şeker, su, buz. Bu olmazsa sof-

rada ayıp sayılırdı. Evden mis gibi koku-

lar geliyor, aslında hiç acıkmamıştım.  

Suya olan düşkünlüğüm de hiç rahatsız 

etmiyordu. Gel gelelim bütün çocukların 

dayanamadığı o muhteşem şeye.  Evet 

dondurma. İyi de bu gün söz vermiştim 

kendi kendime artık bu gün mutlaka boz-

mamalıyım. Yoksa çok ayıp olurdu. Evde-

kilere de söz vermiştim. Çünkü artık bü-

yüyordum olmazdı. Ah o dondurma yok 

mu? İşte o her şeyi bozdu. Mahalleye bir 

dondurmacı gelmiş geziniyor bir yandan 

da bağırıyor DONDURMAAA diye... Birçok 
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çocuk aldı ama ben oruçluyum nasıl ola-

cak? Ya bir de arkadaşlarım dilini çıkar 

bakalım derse ne olacak?  Çünkü bunu 

ezan saatine  kadar defalarca yapardık. 

Bir çok kişi dondurma aldı (tabi bizden 

küçükler) etrafta pek kimseler yok. Ama 

annem hep derdi insanlar görmese bile 

Allah görür diye. Aklıma Arkadaşlarla 

gizli işlerimizi yaptığımız gecekondunun 

arka kısmı geldi. Planlar yapmaya başla-

dım. İşin ucunda dondurma vardı. Gizli 

yerimizin de en gizli bir köşesi vardı. Evet 

evet orası iyi fikir. Orda hiç kimse gör-

mezdi. Biraz da köşeye sıkışırsam Allah 

bile görmezdi..  

Planlar yapılıp dondurma alındı.  

O köşede yenmeye başlandı. Daha ya-

rısına gelmeden nefsim tatmin olmuştu. 

Kalanı attım. Ağzımı silip akşama kadar 

hiç bir şey yemedim. Ama gerçekten ye-

medim. Bana hala oruçlu musun diye 
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soranların yanından kaçar, tabii ki oru-

cum derdim. Yarım dondurmadan ne ola-

caktı ki? Tabi biraz pişmanlıkta olmuştu. 

Pişmanlığı hissettiğimde büyüdüğümü ve 

yarın bir daha tutacağımı ve orucumu 

bozmayacağımı düşündüm. Nitekim de 

öyle oldu. Bir daha asla orucumu bozma-

dım. Düşünüyorum da, o dondurma ol-

masa, belki de hiç büyümeyecektim. O 

gün kaç misafirimiz olduğunu ben bile 

hatırlamıyorum. Ayakkabıları saymak 

çok zordu. Çünkü çok fazlaydı. Tabi ben 

çift olarak değil de tek olarak saymıştım. 

(içerde kaç misafir olduğunu anlamak 

için, annem bize kapıdaki ayakkabıları 

saydırırdı. Öyle ya içeri girip insan saya-

mazdık ya. Ayıp olurdu. kırk misafir varsa 

ben seksen  var derdim.) Ramazan de-

nince aklıma hep bu anım gelir. İyi ki o 

masum davranışlar olmuş. Yoksa anlata-

cak bir hikâyemiz olmazdı. 
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İLK ORUÇ, İLK HEYECAN 
SADETTİN TURHAN 

 

İlk oruç aslında bugüne kadar tanıdı-

ğımız, bildiğimiz, anladığımız, algılamaya 

çalıştığımız bizi yaratan Allah’ı tanımak, 

tanışmak, O’nun bize vermiş olduğu iba-

det şuuruna varmak demekti. Ben ilk 

orucumu 7-8 yaşlarında tutmuştum.  

 

Çok iyi hatırlıyorum. İlkokul yaşların-

daydım. Anne babamın geceleyin kalkıp 

sahur yapmaları, evin içinde bir şenlik ol-

ması benim dikkatimi çekmişti. Ne oldu-

ğunu sorup öğrendiğimde bunun bir iba-

det olması, bizi yaratanın istemiş olması 

beni daha da isteklendirdi. Annem tabi 

“Oğlum tutma! Henüz senin için erken, 

zorlanırsın.” dediğinde “Hayır anne, 
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madem tutulması gerekiyor, bende tuta-

cağım.” demiştim.  

 

Tabi o zamanda böyle yine mayıs veya 

haziran aylarıydı ve sıcak günlerdi. İlk 

gün oldukça zorlandım. Çünkü hem vü-

cut alışık değil hem de o gün oruçlu olma-

nın ne demek olduğunu tam anlamadığı-

mız için; öğlenciydim, okuldan akşam 5 

gibi çıkınca evimizin arka bahçesinde ar-

kadaşlarım 9 taş oynuyorlardı.  

 

Ben de gidip onlarla oynadım. 1-2 saat 

oyun sürdükten sonra baktım ki susadım 

hemen eve geldim ve uzandığımı hatırlıyo-

rum. Annem iftar vaktinde beni zar zor 

ayıltmıştı.  

 

Yüce Mevla’m yarattığı kullarını çok iyi 

biliyor. Biz vücudumuza ve kendimize o 

kadar çok zulmediyoruz ki bu zulmün 
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belki de bir sekteye uğraması, bir inkişafa 

uğraması, rahatlaması açısından Rama-

zan ayı ve bu ibadet vücudun ve ruhun; 

her ikisinin birlikte dinlenmesi demektir.  

 

Bir takım basit sağlık problemlerini 

bahane ederek bu ibadetlerden uzak kal-

mak doğru değildir. Çünkü tıpta bunu 

çok net bir şekilde izah ediyor ki oruç; vü-

cudun dinlenmesi, sistemin oturması, 

birçok hastalığın da önüne geçmesi için 

bir tedavi yöntemidir. İnşallah Rabb’im 

bizlere hepimize bu ibadet şuurunu nasip 

etsin.  

 

Tabi ki her ibadet farklıdır. Her ibade-

tin yeri başkadır. Ama oruç toplumsal bir 

hareket olduğundan etrafınızdaki birçok 

insanı etkilediğinden dolayı bu güzel iba-

detin içerisinde olmak istiyorsunuz. 
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Bunun için her ne kadar da zorlansanız 

da bu ibadeti yerine getirmek istiyorsu-

nuz.  

 

Allah’a şükürler olsun o günden sonra 

bugüne kadar nasip etti, sağlık sıhhat 

verdi ve bu ibadeti yerine getirdik.  

 

İbadetin bahanesi olmaz, çünkü veren 

Rabb’im! 
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KAZIN EKMEĞİ 
SEYFET BOZÇALI 

 

Sene 1960  beş-altı yaşlarındayım, ak-

şamdan “Beni de sahura kaldırın, ben de 

oruç tutacağım.” dedim. Rahmetli babam:  

“Sen daha küçüksün dayanamazsın.” 

dedi. Ağlayarak: “Siz neden dayanıyorsu-

nuz?” dedim. Babam güldü. “Oğlum bizler 

yıllardır tutuyoruz, sonra bizler büyüğüz, 

sen de biraz büyü sonra tutarsın.” dedi. 

     Yalvardım, yakardım anam: “Ta-

mam.” dedi “Seni kaldıracağım.” Çok he-

vesliydim ara sıra sahura kalktıklarında 

ben de uyanırdım kap-kaşık seslerine.  

Anam orucun nasıl tutulacağını anlattı. 

“Akşama ezan okununcaya kadar bizim 

yiyip içtiklerimizden hiçbir şey yemeye-

ceksin, içmeyeceksin.” dedi. O akşam o 
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heyecanla uykuya dalmışım, tencere tava 

sesleri arasında seslenerek kaldırdılar 

beni de sahura. Yarı uykulu “Yarın oruç 

tutacaksın.” dediler. Sevinçle kalktım, el-

lerimi yıkadım, yemeğimizi yedik. Biraz 

fazla su içirdiler susamayalım diye. Neyse 

yattık sabah oldu. Abilerim beni sürekli 

takip ediyorlar, bir şey yiyip içmesin diye. 

Tabi öğlenden sonra ben artık acıkmışım 

her önüme gelene soruyorum: “Hoca 

ezanı ne zaman okuyacak, az bir şey ye-

sek olmaz mı?” diye. “Olmaz!” diyorlar, 

“Biz ne zaman yersek sen de o zaman yi-

yeceksin” Cevaplar aşağı yukarı hep ay-

nıydı. Ama uzaktan da beni hep kolluyor-

lar.  

          En büyük abim yine bana ha-

tırlattı: “Gündelik yiyip içtiklerimizden 

yersen orucun bozulur, az kaldı sakın 

yeme.” dedi. Akşama bir buçuk iki saat 

vardı. Artık tamamen tükenmiştim. 
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Eskiden kazlara arpa unundan ekmek pi-

şirirlerdi onu da kilerin bir köşesine koy-

duklarını biliyordum O anda o aklıma bir 

cinlik geldi. O kadar acıkmışım ki nasıl 

olsa bizimkiler bizim yiyip içtiklerimizden 

yeme demişlerdi, ben de kazların yediğin-

den yersem  bir şey olmaz dedim kendi 

kedime. Kazların ekmeğinden yeni birkaç 

lokma yemiştim ki En büyük abim benim 

kilere girdiğimi görmüş, beni suçüstü ya-

kaladı “Ne yapıyorsun?” dedi. “Hiç, kazla-

rın ekmeğinden yiyorum.” Dedim ma-

sumca. Güldü. “Şimdi orucunu bozdun.” 

dedi. “Neden bozulsun?” dedim. “Sizin ek-

meğinizden mi yedim sanki, kazın ekme-

ğini yedim sadece.” dedim. Tabi abim beni 

de kırmadan “Neyse unutmuşsun, bir şey 

olmaz.” dedi. Ama bunu kimseye de söy-

lemedi. Her kes beni oruçlu sandı. Ak-

şamda sofrada hane halkı aferin bundan 

sonra artık ara sıra oruç tutabilirsin dedi. 
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Abim dışında kazların ekmeğini yediğim-

den kimsenin haberi olmamıştı.  

Yıllar sonra En büyük abim sırrımızı 

açığa vurmuştu. 


