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Aunty’nin anýsýna
ve
çocuklarýmýza.
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Baþlarken
Ayþe1 Ablama, uzun zamandan beri anneannesinin
ha
yatýnýn ya
zýlmasý gerektiðini düþündüðümü söyle
dim.
Benim cesaretim yoktu, çocuk hikâyeleri yazýyordum, pro
fesyonel deðildim.
O, ayný aileden olduðumuz için geçmiþ olaylarý bildiði
mi, bazýlarýný da birlikte yaþadýðýmýzý, onu tanýyan, seven
bir yakýný olduðuma göre, içten ve yalýn ifademle onu daha
iyi anlatabileceðimi söyledi ve bana cesaret verdi.
Zaten bu roman tarihi bir belge deðil, ailenin bildiði
doðrularla unutulmamasý gereken bir hayatýn hikâyesidir.
Tülün Yalçýn (Belen)

1 Ayþe Sarýalp (Cebesoy)
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Bir Hikâye:
Halil Ýbrahim Peygamber, sofrasýnýn açýklýðý ile tanýnýr,
kim isterse yer içer, Tanrý’ya þükredip gidermiþ. Tanrý da
sofranýn bereketini eksik etmezmiþ.
Rivayete göre bir gün, seksen yaþýnda, zorlukla yürüyen
bir ihtiyar gelmiþ, hürmet edip baþ köþeye oturtmuþlar. Dua
faslýna gelince ihtiyar, “Ben dua etmem, çünkü sizin tanrýnýza inanmýyorum,” demiþ.
Halil Ýbrahim Peygamber çok kýzmýþ, “Tanrý’ya inan
mayana soframda yer yok,” demiþ. Ýhtiyar üzgün ayrýlmýþ.
O günden sonra sofranýn bereketi kalmamýþ, gelenler
aç kalýyormuþ.
Bir gece Halil Ýbrahim Peygamber, “Ben ne kusur ettim
de bereketsizlik oldu?” diye Tanrý’ya yalvarmýþ.
Ge
ce rüyasýnda Ceb
ra
il’i görmüþ. “O kim olu
yor ki
benim seksen yýl eksiksiz rýzkýný verdiðim kulumu bir gün
bile doyuramadý,” diye Tanrý’nýn haberini getirmiþ Cebrail.
Halil Ýbrahim Peygamber günlerce ihtiyarý aramýþ,
sonunda bulup özür dilemiþ ve sofrasýnýn bereketi geri gel
miþ.
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Hayat, bereketini anlayýþ ve sevgiden alan açýk
bir sofradýr. Herkes nasibi kadarýný alýr ve gider.
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BÝR ÝNGÝLÝZ KIZI
Yýl 1947, üçüncü kez Ýstanbul’a geliyorum. Her üçü
de deðiþik olaylar, deðiþik beklentiler.
Elli yýl önceki ilk geliþimde on dokuz yaþýnda, hayat
dolu güzel bir Ýngiliz kýzýydým. Sanki Ýstanbul’da sihirli
bir deðneðin yaþamýmý deðiþtireceðini sezmiþ, hayata
pembe gözlükler arkasýndan bakýyordum.
Ne büyüleyiciydi Ýstanbul, ne büyüleyiciydi hayatý
mýn akýþýný deðiþtiren o zeki bakýþlý kara gözler.
Ýkinci dönüþ 1939’da, hüzünle sona erdi. Halbuki ne
umutlarla baþlamýþtý.
Yýllarca kocamla (Mehmet Ali Gerede, Dahiliye Nazý
rý, 150’liklerden) Paris’te sürgün hayatý yaþamýþtýk, af
kararý çýkmýþtý bir süre sonra, tarif edemeyeceðim bir
sevinç ve heyecanla yola çýkmýþtýk. 1939 yýlýnýn Ekim ayý
idi, Atatürk artýk yaþamýyordu... Belki daha önce onunla
görüþebilme olanaðý olsaydý bu hasret dolu yýllar boþa
geçmeyecekti.
Ýstan
bul’a varýþýmýzýn haf
tasýnda Mehmet Ali Bey
Tepebaþý’ndaki Continental Hotel’de arkadaþlarýyla
görüþtükten sonra ani bir þekilde vefat etti. Kalbi bu
kadar hasret ve heyecaný kaldýramamýþtý. Zincirlikuyu
Mezarlýðý’nda topraða verdik. O bir þekilde vatanýna
kavuþmuþtu. Savaþ söylentilerine raðmen kýzým Nimet’le
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geri döndüm, niþanlýsý Paris’te bekliyordu.
Uzun zaman ne doðduðum, büyüdüðüm Ýngiltere’de
ne de vataným bildiðim Türkiye’de yaþayabildim. Hep
iki arada, Paris’te kaldým. Hele Ýkinci Dünya Savaþý’nda
Pa
ris’te ya
bancý bir dul kadýn ola
rak, ben de ken
di
savaþýmý verdim.
Þimdi kesin olarak Ýstanbul’a dönüyordum, birçok
badire atlatmýþ, yorgun, yaþlý bir kadýn olarak. Beni güç
lükle uçaða bindirdiler. Artýk yürüme zorluðu çekiyo
rum, kahýrlý yokluk ve savaþ yýllarýnýn sonucu.
Ýki oðlum artýk gelemezdi, onlar buralarda büyü
müþ, iþ sahibi olmuþ, evlenip çoluk çocuða karýþmýþlar
dý. Kýzým, Fransýz kocasýndan ayrýlmýþtý, henüz bir karar
verecek durumda deðildi. Fransa’da çalýþmayý düþünü
yordu.
Ben asýl vataným bildiðim, kocamýn doðduðu, öldüðü
topraklara dönmek istedim.
Mehmet Ali Bey affedilip aklanmýþtý, birikmiþ emek
li maaþýmý alma hakkýmý elde etmiþtim. Bu beni idare
eder, kimseye yük olmazdým.
Koltuðuma zorla oturdum, hostes yardýmcý olmak
istedi, ben kendi gayretimle daha rahat oturabileceðimi
söyledim. Her zaman gayretim beni ayakta tutmuþtu.
Uzun zamandýr kullandýðým bastonumu yanýma daya
dým. Kapýlar kapandý, uçak kalktý. Birdenbire kendimi
geçmiþte, gelecekte karmakarýþýk halde buldum. Sanki
uçakla boþ bir zamana uçuyordum. Düþüncelerimi topar
lamaya çalýþtým. Zaten geçmiþim manen yanmýþtý, þimdi
anýlarým sanki ateþe atýlmýþ bir kitap gibi yanýyor, bazý
sayfalar ateþten uçup yarý yanýk, etrafa saçýlýyordu. Ben
onlarý toparlamaya çalýþýyordum, kopuk kopuk, yazýk,
en güzel yerleri yok olmuþ.
Her þeye raðmen iradeli bir kadýným. Adým Eleanor
Louisa Bendon Gerede. Kýsaca Nellie, 19-10-1878 Cardiff
doðumluyum, burcum Terazi. Ne olursa olsun, her
durumda dengemi bulmaya çalýþtým. Dengemi bozabi
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len yalnýzca ko
cam Meh
met Ali’nin o kes
kin bakýþlý
siyah gözleri oldu.
Hostes gelip rahat edebilmem için koltuðu arkaya
çekti, baþýmý dayadým, gözlerimi uçak penceresinden
dýþarý çevirdim, sanki yýllar önce Ýstanbul’a geldiðim
gemi penceresinden bakýyordum, bulutlar deniz dalga
larý gibi etrafýmýzdan geçiyordu. Gözlerimi yumdum.

Evet, bir gemideydim. “Ýstanbul’a varmamýza bir
gece kaldý, Truva savaþlarýnýn yapýldýðý Hellespontes
(Çanakkale) Boðazý’na giriyoruz,” diye anons yaptý kaptan. Da
ha iyi göre
bil
mek için bir genç kýz me
rakýyla
halama sormadan kamaradan fýrlayýp uzun eteklerim,
sarý saçlarým rüzgârda uçuþarak merdivenleri týrmanarak
denize atlayacakmýþ gibi küpeþteye abandým. Hiç bu
kadar uzun bir Boðaz görmemiþtim. Kýyýlar yemyeþildi,
ne kadar da sakindi. Kim bilebilirdi ki yýllar sonra en
kanlý savaþlar gene burada olacak ve kardeþim Tommy
savaþýrken ölecek, sonsuza dek buralarda kalacaktý.
Güneþ arkamýzdan mor-kýrmýzý batýyordu. Denizde
parlak kýrmýzý bir yol belirdi, gemi bu yolu takip ediyor,
sanki gizli bir kuvvet beni Ýstanbul’a bu dönüþü olmayan
yoldan götürüyordu. Halamýn sesi beni hayal dünyam
dan ayýrdý:
“Nellie neredesin, daha yeni iyileþtin, annenle baban
seni bana emanet etti, gene hasta olursan ben ne yapa
rým?” ... Öf ne çok konuþuyordu, cevap vermedim. “Bak,
eteklerindeki danteller simsiyah, görecek ne vardý da
küpeþteye o kadar dayandýn!” Ah! Nasýl da farkýna vara
mamýþtým, hem eteklerim hem de kollarýmýn dirsekleri
simsiyahtý. En sevdiðim bal rengi elbisem geminin
bacasýndan gelen duman isleriyle mahvolmuþtu.
Halam sýrtýma bir atký atýp yarý sitemli bakýþlarla,
“Sen küçük bir hanýmefendisin, bir hanýmefendi gemide
yalnýz baþýna do
laþ
maz,” dedi. Za
ten güneþ batmýþtý;
Osmanlý’da Bir Ýngiliz Gelin
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kamaramýza döndük. Buharla iþleyen Fransýz bandýralý
La Paix (Barýþ) adlý gemi çok büyük deðildi ama en kon
forlularýndandý. Ýlerki yýllarda ‘Barýþ’ sözcüðünün yalnýzca geminin adýnda kaldýðýný gördüm. Yolcularýn çoðu
Fran
sýz ve Ýtal
yan’
dý, bir
kaç Türk de vardý. Ýlk de
fa
Türklerle karþýlaþmýþtým, ilk izlenimim iyi olmadý.
Çünkü bir kadýna bakmasýný bilmiyor, gözlerini çekin
meden öyle dikiyorlardý. Fransýz kaptanýmýz kibar, orta
yaþlý bir beydi. Korsikalý ikinci kaptan bana hayranlýðýný
gizleyemedi. Halam, “Doðulularýn ve Akdenizlilerin
çoðu böyledir, hislerini gizleyemezler. Gene de sen nazik
ve dikkatli ol,” diye tembih etti.
Gemiye bindiðimizden beri ilk defa hava sakinleþ
miþti: Ben ne kadar dýþarýda dolaþmak istesem bile artýk
halamýn kanatlarý altýna girmiþtim. Yemek yemeye
yukarý çýkmadýk, kamaramýza gelen yemeði keyifsizce
yedim. Toplanacak eþyalarý gözden geçirip bavullara yer
leþtirdik. Ýstanbul’a varmamýza çok az kalmýþtý. Erken
yattýk.
Geminin sesi kulaklarýmda: Ron-ron-ron, Gýr-gýr-gýr.
Sanki kedim Tipsy kulaðýmýn yanýnda yatýyordu, elimle
onu aradým. Ama odamda deðildim, her þey çok uzaktay
dý.
Annem, babam, kardeþlerim ve Michael.
Michael, istikbali olan genç bir mimardý. Babam da,
mimar olduðu için benimle evlenmek istemesine sýcak
bakmýþtý. Daha ben kararýmý vermeden niþanlanmamýz
herkes tarafýndan onaylandý. Ben Mike’ý iyi tanýmadýðý
mý söyleyerek, birkaç kez gö
rüþ
me
den ni
þa
na evet
demeyeceðim, diye direttim. Ýyi ki öyle olmuþ.
Niþan öncesi bir akþam beni güzel bir lokantaya
davet etti. Önce viski içti, ben içki sevmem, hele sarhoþ
lardan hiç hoþlanmam. Bana ýsmarladýðý viskiyi de için
ce dili çözüldü, konuþmasý abuk sabuktu: “Ben içki içer
sem karþýmdaki da içmeli, yoksa ben yalnýz gider içe
18

rim,” dedi ve bana bir içki daha ýsmarladý. Buz kesilmiþ
tim.
“Siz içmenize devam edin, zaten bundan sonra ben
siz içeceksiniz,” diyerek içkiyi önüne ittim. Çok güzel
geçmesi gereken yemeðimiz bir kâbusa dönüþmüþtü.
Eve beni býraktýðýnda, bu iþin bittiðini çoktan anlamýþtý.
Ailemin incelemesi sonucunda içkiye düþkün olduðu
sonucu çýktý ortaya, bana hak verdiler.
Ama nedense sonradan piþmanlýðýný belirten birçok
mek
tup yazdý, bazýlarýný oku
ma
dan yýrtýp attým. Ay
lar
geçti, hâlâ benimle görüþme fýrsatý arýyordu. Bu yapýþ
kan
lýðý da be
ni büsbütün so
ðut
tu, hiç il
gim kal
madý.
Ama eðer bir gün hakikaten seversem engel tanýmaz
dým, daðlarý devirirdim, buna eminim.
Halamýn Ýstanbul’a giderken beni de almasý acaba
yalnýzca hastalýktan sonra toparlanmam, yoksa Micha
el’ýn gözünden bir süre uzaklaþtýrýlmam için miydi? Her
halde her ikisi de.
Ben Galler bölgesinde, Cardiff’te yaþayan Mimar
Bendon Ailesi’nin altý kardeþten dördüncü çocuðuydum.
Babam bizleri en iyi þekilde yetiþtirmeye çalýþmýþ, en iyi
okullarda okutmuþtu. Ablam Aggie benim okuduðum
Ladyler okulundan mezun olmuþtu, genç bir mühendisle
evlenme hazýrlýðý yapýyordu. Ýki aðabeyim Fred ve Frank
Ýngiliz Kraliyet Deniz Okulu’ndan mezun olmuþ, deniz
kuvvetlerinde görevliydiler. On beþ yaþýndaki erkek kar
de
þim Tommy de ay
ný oku
la de
vam edi
yor
du. On üç
yaþýndaki kýz kardeþim Betty, bu sene benim mezun
olduðum okula baþlayacaktý.
Burasý kýzlar için özel bir okuldu. Lise dengi dersler
yanýnda soylu bir kadýnýn bilmesi gereken her þey öðre
tilirdi. Fransýz hocadan çok iyi Fransýzca, müzik, görgü
kurallarý, at binme, ev idaresi, dikiþ nakýþ, yemek, tatlý,
hasta bakýmý, hatta ev temizliði dersleri okutuluyordu.
Çünkü bunlarý bilmeyen bir lady hiçbir zaman evini, hiz
19

metkârlarýný idare edemezdi.
Mezuniyet sýnavlarý sýrasýnda hafif hafif ateþlenme
ye baþladým. Sýnav yorgunluðu sandýk. Tam diploma
ba
lo
su ola
caðý gün ate
þim daha da arttý, fe
na hal
de
baþým, karným aðrýyordu. Aile doktorumuz tifo teþhisi
koydu. Ne felaket. Kardeþlerimden uzak bir odaya
yatýrdýlar. Yataðýmýn karþýsýnda asýlý duran mezuniyet
yemeðinde giyeceðim koyu, açýk mavi dantellerle süs
lenmiþ son moda elbisemi gözyaþlarý içinde seyrettim.
Son provada bana çok yakýþtýðýný, o gecenin kraliçesi
olacaðýmý söylemiþlerdi. Hastalýðým bir aydan fazla
sürdü, ailem çok korkmuþ, zaman zaman ölüm tehlikesi
geçirmiþtim.
Yaz ortalarýna doðru iyileþmiþtim ama, mavi gözle
rim solmuþ, altýn rengi saçlarým matlaþmýþtý, zayýflamýþ
tým, ayakta zor duruyordum. Toparlanmam uzun sürdü.
Ýþte o sýralarda halam aðustos sonlarýnda Ýstanbul’a
gideceðini söyleyip benim de gelmemi istedi. “Hava
deðiþikliði sana çok iyi gelecek,” deyince ben aylardýr
geçirdiðim sýkýntýnýn ve baskýnýn sonucu hemen, “Evet,
ne iyi olur,” diye sevinerek kabul ettim.
Önümde yirmi günden az bir zaman vardý. Cardiff’in
en iyi maðazalarýndan birkaç giysi ve þapka aldým. Has
talýktan sonra bozulan saçlarýmý biraz kýsalttým, baþýmýn
tepesine iri bukleler halinde topladým. Bu saçlarýn bana
çok yakýþtýðýný söylediler. Moralim düzeldi. Çok heye
canlýydým.
1897 Aðustos sonu halam ve ben büyük bir sandýk
eþya ve þapka çantalarýyla Cardiff’ten ayrýldýk. Fransa’ya
geçtikten sonra trenle Marsilya’ya vardýk. Gemiyi bekle
mek için Marsilya’da bir gece geçirdik. Galler’den sonra
Mar
sil
ya çok gürültülü ve karýþýk bir þe
hir gi
bi gel
di
bana. Halam, “Sen hele bir Ýstanbul’u gör, sana daha da
deðiþik gelecek, ya hiç sevmeyecek ya da bayýlacaksýn.
Ortasý yoktur,” dedi.
Seneler sonra Ýstanbul hasreti çekerken halamýn bu
sözleri hep aklýma geldi, ne kadar haklýymýþ.
20

Ertesi sabah gemiye bindik. Bizi ikinci kaptan kar
þýladý. Fransýzcasý aksanlýydý, abartýlý konuþuyordu. Yol
culuk iþlemlerimizi yaptýrana kadar halama, “Yeðeniniz
uzaktan göz kamaþtýrýyor, sabah güneþi gibi,” diyerek
iltifat etmeye çalýþtý, ben duymazdan geldim. Halamýn
Ýngilizvari soðuk bakýþlarý onu susturmaya yeterli oldu.
O zaman Avrupa’da bile iki kadýnýn yalnýz yolculuk yap
masý zordu.
Kamaramýzda aynaya bakýnca saçlarýmla ayný renk
bal rengi elbisemin içinde ben de kendimi pýrýl pýrýl gör
düm, kanýmca hastalýðým tamamen geçmiþti.
Ýstanbul’a yavaþ yavaþ yaklaþmamýz muhteþemdi.
Minareler, þehri özenle iþlenmiþ bir dantel gibi gösteri
yordu. Galata Rýhtýmý yelkenliler ve sandallarla o kadar
doluydu ki geminin yanaþmasýna imkân yoktu. Sandal
lar gelip geminin merdiveninden aldýlar bizi. Bizim
inmemizden çok eþyalarý indirmek eziyetli oldu. Güçlü
hamallarýn sýrtlarýnda eþyalarla o ip merdivenden nasýl
indiklerini görünce, bunu bir sirk cambazý bile yapamaz,
diye düþündüm.
Rýhtým anababa günüydü. Bizi halamýn kocasýnýn
ar
ka
daþý Mr. Art
hur Bar
nes karþýladý. Uzun za
mandýr
Ýstanbul’da ticaretle uðraþan Ýngiliz bir beydi Barnes.
Uzun boyluydu, kalabalýðýn içinde kolayca fark ettik.
Bineceðimiz arabaya kadar kalabalýðý yara yara ilerledik.
Bir tarafta develere ticari eþyalar yükleniyordu. Ýlk defa
deve görüyordum, bunlar Trakya tarafýna mal götürecek
lermiþ; o kadar aðýr ve hantaldýlar ki acaba o yollarý kaç
günde aþacaklardý? Hamallar, sýrtlarýnda eþyalarla, des
tur, diye diye yanýmýzdan geçiyor, öküzlerin çektiði ara
balara dolduruyorlardý. Birkaç çarþaflý kadýn hariç hep
erkek vardý ama bunlar da renk renk baþlýklar giymiþti,
elbiseleri de çok farklýydý, hele su, meþrubat satanlarýn
sýrtýndaki süslü madeni kaplar akþam güneþinde parlý
yor, göz alýyordu. Kendimi abartýlý bir tiyatro dekoru için
de sandým.
Atlarýn zorlandýðý dik bir yokuþtan Pera’ya (Beyoðlu)
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vardýk. Arabadan indiðimizde hava iyice kararmýþtý. Mr.
Barnes’in evi Tünel Meydaný’na doðru geniþ bir apart
man katýndaydý. Güler yüzlü, hafif topluca, Ermeni asýllý
karýsý Madame Alice içten bir sevinçle karþýladý bizi. Çok
güzel bir sofra hazýrlamýþtý, yemekler çok leziz ve çeþit
liydi. Ama biz pek yiyemedik, oldukça yorgunduk.
Aðaçlý, geniþ bir avluya bakan ferah bir odayý bize hazýrlamýþlardý. Sýcak havaya raðmen hemen uyuduk.
Ertesi sabah eþyalarýmýzý boþaltýp odamýza yerleþtir
memiz öðleyi buldu. Gene mükellef bir sofra hazýrlan
mýþtý. Hizmetçisi olduðu halde, Madame Alice birçok
þeyle kendi ilgileniyordu. Çok ikramcýydý, yerken çok
beðendiðim balýk dolmalarý sonradan aðýr geldi.
Beþ çayýný Pera Palas’ta içmek, hem de etrafý gör
mek için yürümeye çýktýk.
Çeþit çeþit lüks dükkânlarýn önünden geçerken, þýk
giyimli hanýmlar, yakýþýklý beylerin arasýnda yürürken
kendimi herhangi bir Avrupa þehrinde zannettim. Çev
remdeki yazýlardan Pera’ya Fransýzca’nýn hâkim olduðu
nu anladým. Ara sýra geçen fesli beylerin gene o rahatsýz
edici bakýþlarýný hissettim. Keþke ben de çarþaf giyebil
seydim, diye düþündüm, þapkamýn tül süsleriyle yüzü
mü gizlemeye çalýþtým. Bu halim Madame Alice’i çok
güldürdü. Çok þakacý ve neþeli biriydi. Pera Palas’ta çay
içerken kýz kardeþi Sona geldi, benim yaþlarýmda, esmer
ce, güzel bir kýzdý, az Ýngilizce konuþuyordu. Gene de
kendine göre yaptýðý esprilerle bizi eðlendirdi.
Ýstanbul’da yaþayan bazý yabancý hanýmlarla tanýþ
týk. Kanýmca burada snob bir yaþantý sürüyorlardý, Türk
lerle pek kaynaþmamýþlardý.
Bir sabah ne giyeceðimi düþünürken dolabýn bir
köþesindeki güzel bal rengi elbisem gözüme çarptý.
Geminin isleri ile giyilmeyecek bir vaziyetteydi. Mada
me Ali
ce yakýnda
ki Karl
man Pa
sajý’nda iyi bir Rum
temizleyici olduðunu söyledi: “Hiç merak etme, elbisen
eskisinden güzel olacak,” diye bana garanti verdi.
Ertesi sabah elbisemi kendim götürmeye karar ver
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dim. Pasaj hemen karþýmýzdaydý. Pera’da dükkân isimle
ri hem Türkçe hem Fransýzca yazýlýydý. Kolayca buldum.
Yaþlýca Rum haným benimle ilgilendi. Ýstediðimi anlaya
cak kadar Fransýzca biliyordu. “Ýki-üç güne kadar hazýr
olur, gelin alýn,” dedi.
Dükkândan tam çýkýyordum ki, acele ile geçen bir
beyle çarpýþtým. Fesini düzelti, güzel bir Fransýzca ile,
“Özür dilerim Mademoiselle, iþe geç kalmýþtým, göreme
dim,” dedi. O an onun parlak, zeki, siyah bakýþlarý sanki
beni hipnotize etti. Hayret, diðer Türk erkekleri gibi
dönüp bir daha bakmadý, acele ile yoluna devam etti.
Acaba kimdi bu nazik, genç beyefendi?
Yanýnda misafir kaldýðýmýz Barnes Ailesi bize ilginç
bir turistik program hazýrlamýþtý. Her gün deðiþik yerleri
geziyorduk. Sona ile arkadaþ olmuþtuk, çok zekiydi.
Sýnýrlý Ýngilizcesine raðmen iyi anlaþýyorduk. Komik
yorumlarý beni neþelendiriyordu.
Aramýza yeni arkadaþlar katýlmýþtý, Fransýz baþ ter
cümanýn kýzý Jeanne Marie, niþanlýsý Ýstanbul’da doð
muþ, ticaretle uðraþan André, Ýngiliz Sefareti’nde vazife
li Mr. Ben
nett, güzel karýsý Sa
rah ile kar
de
þi John ve
onun Ýtalyan sözlüsü Maria. Her þey çok hoþtu ama dön
me zamaný yaklaþmýþtý. Pazarlarý birlikte gezip eðleni
yorduk. Yaz sonu piknikleri, sandallarla Haliç, vapurla
Boðaz gezintileri yaptýk. Yalýlara hayran oldum. Ýlk defa
Sultanahmet’te duyduðum ezan beni büyüledi, çan ses
leri gibi monoton ve gürültülü deðil, mistik, müzikal bir
çaðrýydý.
Yollar bozuk olduðu için araba gezintileri eziyetli
oluyordu. Hele yürümek çok daha marifet isteyen bir
iþti. Tozlu, çamurlu yollardan eteklerimin ucu o kadar
çabuk kirlenip bozuluyordu ki, sonunda eteklerimin
yere deðen uç kýsmýna kumaþýn renklerinde kalýn kurde
leler diktim. Bu buluþum diðer kýz arkadaþlarýmýn da
hoþuna gitti, onlar da eteklerine kurdele geçirmeye baþ
ladýlar. Kirlenince söküp atýyorduk.
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