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 Dışarı çıkmayalı çok uzun zaman 

olmuştu. Arkadaşlarımı görmeyeli de. Her 

gün “Farklı bir şeyler yapalım mı?” deyip 

duruyordum. Ve farklı şeyin ne olduğunu ben 

bile bilmiyordum. Sanki günler hep birbirinin 

aynısıydı.
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 Bir gün farklı bir şeyler ararken annemin 

dolabını açtım. Ama oyuncak olacak bir şey 

göremedim. Tam kapıyı kapatacakken 

kutuların alt tarafından bir ışık belirdi sanki. 

Baktım, üzeri yaldızlarla yazılı bir defter. 

Aldım yerinden, inceledim şaşkınlıkla.
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 Defter büyük dedeminmiş. Çok eskiden 

onlar da evlerinde uzun süre kalmak zorunda 

oldugunda yazmış bu deftere.  Böyle bir şey 

yaşarsak diye de bize rehber olması için 

saklamış. Ve en son, anneme emanet etmiş. 

“Okuyalım artık anne, büyük dedem neler 

yaşamış ve nasıl geçmiş günleri?

Annem özlem dolu sesiyle okumaya başladı 

defterin arasından çıkan mektubu.
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Dedem şunları yazmıştı: “Ben tam sekiz yaşındayken ne 

sizden çok büyük ne de çok küçükken

‘Çıkmak yasak.’ dendi kapıya.

Önce biraz afalladık.

Hatta ‘Neden?’ diye biraz da agladık.

Pamuk Anam geldi yanıma.

Altın sarısı saçlarımı okşadı, ‘Agla dedi.’ doyasıya.

Bir yandan da anlattı.

Dışarı çıkınca hasta olabilirmişim.

İyisi mi biraz evde oynamalıymışım.

Güzelce yemegimi yiyip ellerimi de iyi yıkadım mı hepsi 

geçer gidermiş.

7 8

 Defter büyük dedeminmiş. Çok eskiden 

onlar da evlerinde uzun süre kalmak zorunda 

oldugunda yazmış bu deftere.  Böyle bir şey 

yaşarsak diye de bize rehber olması için 

saklamış. Ve en son, anneme emanet etmiş. 

“Okuyalım artık anne, büyük dedem neler 

yaşamış ve nasıl geçmiş günleri?

Annem özlem dolu sesiyle okumaya başladı 

defterin arasından çıkan mektubu.



Bir de cebinden bir defter çıkarttı, uzattı 

bana.

‘Pamuk Anası’nın altın saçlı oglu, uzun zaman 

olamayacagım yanında.

Bu defter de armagan benden sana.

Her sayfası ayrı renkte.

Yaz bu deftere günlerinin nasıl geçtigini, bir 

de hislerini.

Sonra da iyi sakla, ışık olsun senden sonra 

dogacaklara.

Aglamayı bırakıp aldım defteri elime.
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Huzurluysan yaz yeşil 
sayfalara, agaçlar 

gibi çiçekler açıp 

çogalsın dünyanda.

Başladı anlatmaya:

‘Üzülür de yalnız hissedersen 

tutma içinde,yaz  mavi 
sayfalara; mavi sular 

alsın götürsün içinden 

üzüntünü.

Kızar öfkelenirsen 

bagırma kimseciklere; 

yaz kırmızı 
sayfalara, 

kaybolsunlar orada.

Mutluysan herkese gülümse 

ama gene de yaz sarı 
sayfalara; güneş gibi 

dogsun, ısıtsın içini.
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Anam ve  babamla oyunlar 

oynadım, çok mutlu oldum; 

yazdım  sarı  sayfalara. 

Bazen hüzünlendim ‘Ne 

zaman bitecek, ne 

zaman çıkacagız 

dışarıya..?’ diye yazdım 

mavi   sayfalara. 

Bazen anamın işi oldu, 

babam yorgun düştü… 

Oynayacak kimse kalmadı, 

kızdım ve yazdım kırmızı 
sayfalara.

Pamuk Anam sarılacaktı, caydı ve 

gözlerime sevgiyle bakıp kendi evine 

dogru yol aldı. Uzun zaman onu da 

görmedim. Haberini aldım arada. 

İyiymiş, huzur buldu içim; yazdım 

hemen  yeşil   sayfalara.
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 Böyle geçti günler. Elindeki defterin her 

sayfasında benim bir günüm var. Senin 

de bir gün çıkmaman gerekirse kapıya, 

üzülme geçecek bu günler.

Al annenden emanetini; haydi, koş 

yazmaya!’’

Annemin okuması bitince baktım 

gözlerinin içine. Çıkardı arkasında 

sakladıgı o harika şeyi, verdi elime.


