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Bergama’nın tarihi Kale Mahallesi’nde kaybolmak üzere çıktığım şehirden kısa bir 
kaçış için başlangıç noktasını seçmek önemliydi. Belediyede mimar olarak 
çalıştığımdan sürekli geldiğim Kale Mahallesi’nde en az uğradığım Turgut Sokak;  
özellikle de  bu sokağa Parmak Batıran Caddesi’nden girmek başlangıç için güzel 
bir noktaydı. Az uğradığım bir yer olduğundan merak ediyordum. Kaybolmak ve tabi 
keşfetmek için iyi bir başlangıç! Tabi ki bu sefer “çok sivil” kıyafetlerle ve güneş 
gözlüklerinin ardına saklanmış bir aylak adam edasıyla. Yoksa yarı resmi 
kıyafetlerle de olsa “Belediyeci” olarak kaybolmak biraz zor iş.  

Beni ilk harekete geçirecek olan “şeyi” beklerken kırmızı elbiseli küçük bir kız 
çocuğunu annesiyle yürürken görüyorum. Onlarla başlıyorum sokaklarda 
sürüklenmeye. Sokak sessiz ve sakin ancak hiç durmadan esen rüzgarın etkisiyle 
hareket eden ağaçlar  bu sessizliği bozuyor.  Evler, sokağa bakan cepheleri, 
sokağa açılan kapıları ve pencereleriyle sürekli dikkatimi çekiyor. Eski kapısı kapalı 
bir ev, belki de “boş” olmasından dolayı geçmişin hayalini kurduruyor bana. Bu 
boşluk, kapıdan iç mekana kayarak; alçı lambalık ve kapakları kapalı bir niş ile 
hayalin içini doldurmaya başlıyor. Bir süre zamanda geçmişe gidip, orda kalıyor 
sonra tekrar yola devam ediyorum. Yolda ilerlerken sol yanımdaki büyük çıkmazdan 
sert bir rüzgar çarpıyor, boğaz gibi esen bu çıkmazda gölgeye uzanmış olan 
kedinin miskinliği bir an dikkatimi dağıtıp, güldürüyor. Evlerin bahçelerindeki ve 
önündeki ağaçlar yine rüzgarda dans ediyorlar. Çıkmazın yanındaki evin eternitleri 
ise ritim tutuyor rüzgara. Bir ev sahibi evinin penceresinin altındaki taş sövesine 
telefon numarasını yazmış; ya ev satılık ve o evde yokken ona ulaşılabilsin diye 
yazmış ya da sadece komik birisi! Kim bilir… 

Sessiz sokakta hakim olan sesleri kaydediyorum zihnime: rüzgar ve kuşlar. Ama 
daracık sokakta yavaş yavaş yaklaşan bir araba ve kornası doğadan ve sokaktan 
yansıyan sesleri bozuyor. Yapay ama yine de sokağa tanıdık bir ses. Yeni 
restorasyon çalışmaları devam eden binayı gördüğümde eskiden yaptığımın aksine 
bu defa bir mimar gibi değil o sokaktan geçen herhangi biri gibi inceliyor ve 
tamamlandığında sürülecek hayatı hayal ederek, kalan kısmını kuş sesleri arasında 
canlandırmaya çalışıyorum. Sonra kuşlardan biri, çığırtkan olan aratıyor kendini; 
binanın eski ahşap renginde kamufle olmuş ama sonunda görüyorum onu! 

Ve ilk yol ayrımı geldi! Hangi oyunla hangi yöne gideceğim? 10 dakika etrafı 
süzdüm. Beni harekete geçiren bir şey yok derken bir dost denk geliyor, hem de 
meslektaş! Ayaküstü sohbetten sonra Küçük Alan’da restorasyonunu tamamladığı 
eve uğramamı, fikrimi almak istiyor. Artık hedef belli: Küçük Alan’a doğru 
yöneliyorum. Sokağa bakan pencerelerde korkuluklar varsa o pencerelerde 
çocuklar da olurdu eskiden. Geniş denizliğe otururlar demirlerin arasından 
bacaklarını uzatırlar ve sımsıkı tutan ellerle dışarıyı süzerlerdi. Ama buralarda 
pencereler boş, evler kendi içinde yaşıyor. Ve duyduğum seslere göre sadece 
avlularında “hayat” var. Belki de aslına uygun hayat budur! Ama merak ettim. Aynı 
evin iki farklı penceresinin önünde durmuş bunları düşünüyordum. 

Yürüyüş boyunca bitmeyen ve arada arabaların, motosikletlerin böldüğü kuş-
rüzgar-ağaç seslerini bu sefer tam anlamıyla “sokağın değişmeyen kahramanı” 
bölüyor; dipten gelen ve yaklaştıkça artan, merak uyandıran hurdacının sesi bu! 
Saklanıp bekliyorum, o anı tam anlamıyla izlemek, dinlemek için. Ama önce 
kaçamak bir bakış atıyorum sokağa.



Sokakta nihayet açık bir kapı buldum. Ama bu sefer de içi boş. Hatta tam karşıda 
eski cilalı ve kumaş kaplı oturaklı bir sandalye var. Ama o da boş! Derken sahibi 
motosikleti ile geçiyor yanımdan ve evin yanına park edip hemen içeriye 
giriyor .Eskiden en büyük taşıtlar olan eşekler ve at arabaları için yapılmış dar 
yollarda tabi ki “motosikletler” bir numaralı arkadaşı vatandaşın! Hemen hemen her 
evde veya önünde hazırlar, beklemedeler.  

1970’lerin mimarisinin izleriyle bir bina detayı çarpıyor gözüme: ustanın elinden 
çıkmış kalıpla yapılan çiçek motifli tuğlalar. Terastaki çıkma balkonun korkuluğu için 
kullanılmışlar. Artık bu işçilik yok denilecek kadar az, sadece buradaki gibi eski 
sokaklarda kaldı. Altında ise günümüz gençliğinin “dışa vurumculuğu” ile yazılan 
graffitiler. Orda durmuş, yazıyı okurken tam karşımdaki “teyzenin” terasını yıkama 
sesinin olduğu tarağa doğru yöneliyorum. Nihayet Küçük Alandayım! Hemen solda 
arkadaşımın evi, bitmiş, oturmaya hazır gibi. Ona bakarken kahverengi cepheli 
evden kaçak bir bakış yakalıyorum. Utangaç bir çocuk, ben onu fark edince hemen 
kaçıyor içeriye, perdeleri çekerek. Terası yıkayan teyze belki akşam iftarına 
hazırlanıyor, yukarıdan gelen su önümdeki gider borusundan fışkırarak meydanın 
merkezinden akıp gidiyor, onun akışına dalıyorum bu sefer. Arkamda kalan yolda 
kadının birisi “sokağımız canlı işte bak!” izlenimini pekiştirircesine elinde dantelleri, 
bacağını kıvıramamış yola uzatmış. Arada bana bakarken iyice saklanıyorum. 
Meydanın komikleri ise çöp kutusunda uyuyakalan kedi ve onunla kendini korumak 
için bana tip tip bakan duvarda ki “işkilli” kedi. Ama meydanda kedilerin değil de 
yine kuşların hakimiyeti var. 

Küçük Alan’da arkadaşımın evini yakından inceliyorum; çoğu detay tamamlanmış, 
oturmaya hazır ama içeriye girmedim. Evin içinde çalışan ustanın fırça sesleri var, 
tabi ki kapıya kadar yaklaşırsan duyuyorsun. Kahverengi evin önünden yine 
geçiyorum. Bu sefer de kaçak izleyiciyi kıl payı kaçırdım diye düşünürken son anda 
bir “kanıt” almışım; perdeyi kapatan el aslında mahallelinin bir alışkanlığı. Dışa 
kapalı yaşam tarzının yuvası olan “ev” bugün de hala özel ve muhafazakar. Sonra 
bir an meydana bakarak dalıyorum yeniden: eskiden de acaba böyle miydi bu 
mahallenin sakinleri?  Sorunun cevabı evin giriş kapısında saklıymış! Gizli 
kahramanımız evin bodrum katında oturuyor, kapısı ayrı. Ana giriş kapısı ise tüm 
ihtişamıyla karşımda duruyor. Sağlam ve temiz kullanılmış. Üzerinde iki adet kapı 
tokmağı var. Genel de biri küçük diğeri ona göre kısmen büyük olur. Rumların 
yaşadığı bölge olsa da kültürler benziyor, sonuçta herkes Anadolu insanı: eve 
gelen kişi erkekse kalın sesli tokmağı, kadın ise ince sesliyi çalar. Böylece ev sahibi 
kapıyı açmadan eve geleni karşılamak üzere hazırlık yapar. Bunun güzel bir örneği 
tam karşımda duruyordu. 

Bir yol ayrımı daha. Peki burada beni seçime götüren yeni oyun ne olacak? 
Beklerken bu sefer bir kedi önümden yemeğini yemek üzere geçiyor ve diyorum ki 
ona doğru hareket edeyim. Bana bir işaret versin ve bana yeni yönümü göstersin; 
yemeğinden uzaklaşan kedinin olduğu doğrultuda; işte tamam buradan gideceğim 
dedim. Ama o kaldı, gösterdiği yolun kenarında yanlıyor ve yatıyor.



Bir an bende uzanmak, kedi kadar rahat ve özgürce, ilerlemeye devam ettim. Bir 
evin önünde direğe bağlanmış bisikleti görünce hemen ön tekerleğinin üzerinde 
ki renkli boncuklara odaklandım. Hala varmış bunlar. Çocukluğumda en çok 
sevdiğimiz aksesuarlardı. Bisiklet ilerledikçe üsttekiler alt kısma kayarken 
çıkardıkları sesleri dinler, ardışık kaymalarını izlerdik. Bisiklet hızına göre ses ve 
ritimde değişirdi. 

Sokaklarda sürüklenirken ikinci bir dostla daha karşılaştık. Bu sefer aynı 
kurumda çalıştığımız bir arkadaşım. İşyeri ona kötü bir sürpriz yapmış, cumartesi 
akşamı yemeği için personel ihtiyacından işe çağırmışlar. Planları, evde akşam 
yemeği için hazırlıklar boşa gitti. Belki de sokakta ilerlerken mis gibi kokan 
yemeklerden birisi onun evinden geliyordu. Akşam çocuğu fırına gönderip sıcak 
ve taze pide aldırmayı planlarken çalışmaya gitmek! Çok az sohbet ediyor ve 
ayrılıyoruz.  

Bu mahallenin yaşlıları gibi evleri de yaşlı! İnşaat işi hiç bitmiyor buralarda: Yine 
bir köşe de harç hazırlanıyor, evde tadilat var. Acaba belediyeden izin alındı mı? 
Bu sefer hiç sorgulamıyorum o kısmını, sokağın gözünden izliyorum olanı biteni. 
Böyle yapınca “-İzin var abi olmaz mı? Dur bakayım, neredeydi?” diyen sözler 
yerini “-Hoş geldiniz, çay içer misiniz? “e bırakıyor. Tek fark şort ve tişört, tabi bir 
de fotoğraf makinesi… Her şey tepetaklak!  

Bu sefer ki yol ayrımında beni çeken şey eski bir ev oldu yine. Ama bu sefer ki 
başka! 2010 yılında çalıştığımız, projelerini bitiremediğimiz bir ev. Satıldı, alındı, 
el değiştirdi kaç kez ama değişen bir şey olmamış. Hala bakıma ihtiyacı var, ama 
üzerinde ki asma yine çok güzel, yine yemyeşil ve güçlü! İlerlerken artık akşam 
üstü etkileri artıyor. Karıştırılan çay sesleri kuşlara eşlik ediyor. Birden karşımda 
bir evin kapısıyla karşılaşıyorum ve şaşırıyorum: Çünkü sadece “kapısı” kalmış 
binanın! Ama az sonra asıl kahramanın içeride ki sessiz köpek olduğunu fark 
ediyorum. Kısık aralıktan dışarıyı izliyor, imkan olsa hiç kalmaz orada. Hem 
köpeğin hem de yıkık evin kapısının yalnızlığına fondaki bir Türk Sanat Müziği 
parçası eşlik ediyor. Ortam daha da dramatik bir hal alıyor! 

Yürümeye devam ederken, küçük bir kedi ayak seslerimden irkilip dönüyor. 
Bahçesinde merdivenleri olan ve cephesi harika bir evin içinden yaşlı, koltuk 
değnekli bir amca çıkıyor. Elimde kağıt, kalem görünce su veya elektrik sayacını 
okuyacak görevli sanıyor beni. Ayak üstü bir sohbet ile anlıyor benim o kişi 
olmadığımı, fotoğrafını çekmek istiyorum ama “-Binayı çek sen, ev güzel, beni ne 
yapacaksın?” diyor.  Az sonra terkedilmiş bir bina daha, çıkmaz da bu seferki. 
Penceresi sağlam ama içerisi berbat. Harika bir detayı var, demir kepenkleri 
tutan S kenetler. Çıkmaz sokak keyifli geldi, sonuna kadar yürüdüm: Evin 
penceresi açık, içeride bir kadın var ama tek duyulan televizyon sesi. 

Yine bir yol ayrımındayım; ne  kedi var ne de bir arkadaş sohbeti bu sefer. 
Kararsızlık sürecinde yaslandım duvara, bekliyorum… Alt alta dizili üç tane otel 
tabelası karşımda. Ve hepsi aynı yönü gösteriyor: “-Neden buradan devam 
etmeyeyim ki?” diyorum kendime. Tam bu sırada üç tane teyze geldiğim 
sokaktan yukarıya çıkıyorlar. Yok, öncelik tabelaların artık. Yola koyuluyorum.



Mis gibi yemek kokularının yüzüme çarparak devam ettiğim yolda nedense hep eski, 
yıkılmış veya boş evler dikkatimi çekiyor. Acaba fazla mı duygusalım? Mesleki açıdan 
olmasa bile yaşanmışlıklar insanı hep yaratıcılık güdümünde düşündürüyor. Havadaki 
bulutlar gibi her şekle sokabiliyorsun. Yine terk edilmiş ve bir dönemin güzel 
hayatlarını misafir etmiş binası ama artık TEHLİKELİ ve YAKLAŞMAK YASAK! 

İftar hazırlıklarının kokularla kendini iyice belli ettiği saatlerde evlerde hummalı 
çalışmalar olsa gerek mutfağı sokağa yakın evlerden veya avlulardan tencere, kapak 
sesleri ile “anne” sesleri hakim. Boş bir ev daha, hem de SATILIK!   

İlerliyorum. Tekrar yol ayrımındayım. Çıkmaz tabelasına bakarken arkamdan hafif bir 
ses beliriyor, dönüp bakıncaya kadar geçip gidiyor: Elektrikli motoru olan bir engelli 
sandalyesi ama nasıl da hızlı o dik yokuşta! Ama ben tabelaya takıldım, “Yeni 
Çıkmazı Sokağı”. “-Çıkmaz değil miydi burası yahu?” Çıkmaya başladı da ben mi yeni 
öğrendim? Sessizlikte birden sokaktan gelen kadınların dedikodu seslerine daldım! 
Tam pencereye yapışacakken; Sürpriz: Ezan sesi! Tüm sokakta ayrı yerlerden gelen 
sesler bastırıyor ev sohbetlerini ve kuşları. Bakınırken balkonda asılı çamaşırlardan 
gelen o güzel deterjan kokusu bana çocukluğumun sokaklarını hatırlattı. Bu kadar 
küçük bir detay bile keyiflendirdi beni. 

İşte bir arkadaş daha! Bu mahallede kaybolmaya  çalıştığım sokakta. Yine meslektaş! 
Ama bu sefer tam buraya uygun bir sebepten gelmiş: Annesi bu sokaktaki bir evde 
yaşıyor, belki de az önce sesini duyduğum kadındır kim bilir… Fotoğrafını çektiğim evi 
işaret ediyordu. Ben ne mi yapıyorum bu saatte burada? Tabi ki kayboluyorum. 
Burada, bugün, şu anda! Vedalaştık, ama baktım çıkmaz sokağın sonuna doğru 
devam ediyor. Takip ettim. Ah!! Şaşırdım, gidenler var, gelen de var… Ne oluyor 
yahu? Devam ettikçe sesler tanıdık geliyor: Yoldan araba sesleri, kornalar, araba 
yıkama sesleri… Acaba diyorum, ilerliyorum. Ve sürpriz: Kızıl Avlu’ya bakan “sözde 
çıkmaz” daki o güzel ev, bir süredir artık “ÇIKAN” bir sokağın köşesinde imiş meğer! 
Arada kalan boş arsanın arka kısmı açılmış, mis gibi kokan ağaçların arasından asfalt 
dökülmüş bir yol ile bundan böyle sokağa dönüşmüş.  

Ve artık ana caddeye bağlanan noktadayım! Merakla başlayan bir başlangıç 
noktasından dinleyerek, koklayarak, takip ederek, yürüyerek yapılan yolculuk yanlış 
bilineni doğruya çevirince, sürpriz yapınca burayı “final noktası” yapmak gerekir 
dedim! Sokağın bile bittiği nokta sonuçta. Buradan sonra yine kamyonlar, trafik ve 
karmaşa var. Mis gibi ağaçların arasından derin bir nefes çekerek ilerliyorum. Tam 
caddeye çıkacakken sokağa girenleri gördüm. Karmaşadan işlerini bitirerek 
kurtulmuşlar, yine kuş seslerinin ve rüzgarın hakim olduğu yere dönüyorlar; bana göre 
farklı ama onlara göre sıradan ve değiştirilemez olan, güzel yemek kokularının 
birbirine karıştığı, kedilerin rahatça uyuyabildiği, kapı önünde çay içilen ve birbirinden 
farklı yaşamların sürdüğü Kale Mahallesi’ne!   

Mayıs 2019, Bergama. 
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