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Sevgili Dost,
Yine yazmakta geciktim biliyorum. Ama yazmak o kadar kolay mý sanýyorsun. Ne yazacaksýn, konu çok ama nasýl ve ne için
yazacaksýn? Ama bugün çok güzel bir olay yaþadým ve seninle de paylaþmak istedim. Hani bizim çok güzel adet, gelenek, örf v
göreneklerimiz vardýr ya. Þu anda bunlarýn hangisini saymaya kimin gücü ve zamaný yeter ki? Ama bugün bir tanesine rastgeldi
ve mutlu oldum, hem de biraz duygulandým. Lafý uzatma da anlat artýk diyeceðini de biliyorum ama biraz da tatlandýrmak
istedim ondan böyle uzatýverdim.
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Dün evden çýkýp þöyle bir hava alýp, Kayseri de fuzuli caddesinin arka sokaklarýndan birinden sivas caddesine doðru yürümek
içimden. Biraz yürüdükten sonra pek ileriye de bakan biri de deðilim ama ilerde bekleyen bir teyzeyi de görmemek artýk iyice körl
olurdu. Durmuþ öyle bekliyordu. Önce birinimi bekliyor veya birþey mi gözetliyor diye geçti içimden. Ama yaklaþtýkça da merakým
artmadý deðil. Sanki içime mi doðmuþtu ne? Sanki beni bekliyordu. Ve iþte yanýlmadýðýmý iyice yaklaþýnca ve teyzemi bir adým
anladým ki teyzem benim geçmemi bekliyormuþ... Ya iþte bilmem bilir misiniz siz Anadolu da ön geçme veya önünden geçme di
bir olay vardýr. Hiçbir kadýn küçük bile olsa bir erkeðin önünden asla geçemezdi bir zamanlar. Hemde çok büyük bir ayýp ve o er
kiþiye en büyük de saygýsýzlýk kabul edilir, anne ve babasýna þikayetçi bile gidilirdi bir zamanlar. Ýþte bu teyzem taa o adetleri
sürdürüyor ve benim geçmemi bekliyordu. Ne kadar duygulanmýþtým. Ne kadar hem üzülüp hem de sevinmiþtim. O teyzemi ben
beklemek zorunda býraktýðýma üzülmüþtüm. O belki bugün çaðdýþý, zamaný geçmiþ, artýk özelliðini ve güzelliðini yitirmiþ diye
adetlerimizden biri deðil miydi teyzemin uyduðu.
Hatta bu konuda çok hikayeler de dinlemiþtim ama en çarpýcý olanýný da eþim Nurcan haným anlatmýþtý ve hala yeri geldikçe
anlatmaya devam eder. Ne kadar iz býrakmýþsa kendinde.
Ortaokul yýllarýnda köyden bir adamýn önünden geçmiþ, yani onun geçmesini beklemeden sürüp önünden geçmiþ. Adam arkasý
söylenmiþ. Sana okulda bunu mu öðretiyorlar diye. Haným da o zaman "Yo okulda bunu öðretmediler ki" deyivermiþ. Hep güler h
de düþünürüm bu aný tazelendikçe. Ýþte o teyzemin bekleyiþi de bu düþündürücü anýyý tazelememe neden oldu ve paylaþmak
Aslýnda o kadar paylaþacak konumuz ve derdimiz var ki, hangi birisini nasýl ve ne zaman paylaþabiliriz bilemiyorum ama
yine en kýsa zamanda yazmaya çalýþacaðým. Þimdi gecenin olmuþ saat 3,30 u. Bugünlük bu kadar ile yetinelim mi? Gelecek se
farklý bir konuda dertleþmek dileðiyle hoþça kal dostum...
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