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Mustafa Çift ci*

Ali’nin hikayesinin bir 
yurt içi bir de yurt dışı 
faslı var. Yurt içindey-

ken liseyi zar zor bitirmiş. 
Sonra otomobil yedek parçası 
satan bir yerde işe başlamış-
tır. Askere gidene kadar orada 
çalışmış askerlik sonrası, ilk 
ve tek sevdası olan teyze kızı 

Semiha ile evlenip gelip Alman-
ya’ya konmuştur.

Almanya faslı ise bir acayip 
hikayedir. Teyze kızı Semiha 
meğerse Almanya’nın altını 
üstüne getiren bir haylaz imiş 
ve evlenirse belki akıllanır di-
yerek Ali ile evlendirilmiş. Ama 

evlilik Semiha’ya yaramamış evi 
barkı atıp günlerce kaybolu-
yormuş. Nereye gider, kimlerle 
vakit geçirir hepsi meçhul. Bu 
kadar meçhul için Ali ne yapa-
cağını şaşırmış.

Zaten düzenli bir işi olmayan 
ve işsizlik maaşı ile yaşamaya 
alışan Ali anlamış ki Semiha ele 
avuca sığmaz bir kuştur. Nereye 
tüner nerede sabahlar meçhul 
olan bu kızın peşini beklemek, 
yolunu gözlemek beyhude bir 
sevdadır.

Yazın Serin Kışın Sıcak Mekan

Eli cebinde yalnız dolaşıp Al-
manya’nın her köşesini bilmiş 
bellemiş. İşte o boş kaldığı gün-
lerde kütüphaneyi keşfetmiş. 
Bina ikinci cihan harbinde bir 
atölye imiş ama Almanlar bi-
nayı hizaya çekmiş, elini yü-
zünü makyajlayıp kütüphane 
yapmışlar. Bu kütüphanenin 
bir güzel yanı okuma salonuna 
oturup eline bir kitap aldığın-
da kimsenin sana ses çıkarma-
ması imiş. Ayrıca çay kahve ve 
üzümlü kek de satılıyormuş. 
Ali esnaflık girişkenliği ile gir-
miş oturmuş kütüphaneye. Bir 
de eline kitap almış. İlk gün 
resimlerine baktığı kitabın 
başında uyumuş kalmış onu 
kulağına pıt pıt dokunarak gö-
revli uyandırmış. Ali askerde 
nöbette uyurken yakalanmış 
gibi mahcup olmuş. Ve kendine 
söz vermiş; “Ya buraya gelme-
yeyim ya da uyumayayım ayıp 
oluyor yahu.” demiş.

Uykuyu kendine yasak edip 
kütüphaneye devam etmiş. 
Kütüphanede Türkçe kitaplar 
azmış onları karıştırırken ho-
şuna giden cümleleri defterine 
yazmaya başlamış. Sonra Al-
manca kitapların resimlerine 
bakmaya başlamış. Kütüphane 
yazın serin, kışın sıcak bir me-
kan ve sürekli okurları olan bir 
yer olduğundan Ali’ye gurbet 
hüznünü unutturmuş.

Sabahlardan bir sabah kütüp-
hane görevlisi bayan demiş ki 
“Ali Bey (böyle hitap edilme-
si pek hoşuna gitmiş Ali’nin) 
eğer Almanca okumakta zorla-
nıyorsanız burada kurslarımız 
ve okuma gruplarımız var.” 
Ali nasıl olsa boş vaktim çok 
diyerek razı olmuş ve kursa 
başlamış. Kursta pek başarılı 
olmuş. Ali güneş alan yerde 
çiçeklenen menekşe gibi oku-
dukça açılmış.

Daimi Müşteri

Kurs bitmiş Ali’ye bir belge ver-
mişler. Ali artık kütüphanenin 
daimi müşterisi olmuş. Çay içip 
üzümlü kek yiyerek biraz gö-
bek yapmışsa da aldırmamış. 
Konuşma gruplarına katılmış. 
Kütüphanenin gezi programla-
rına katılıp epeyce yer gezmiş. 
Hasılı kütüphanenin her imka-
nından istifade etmiş.

Günlerden bir gün, bir gurbetçi 
vatandaşın bir evrakı için yar-
dımcı olmuş. Almancası ilerle-
diği için çok kolay gelmiş bu iş 
ona. Sonra bir başkası, sonra 
bir diğeri derken kütüphane 
Ali için bir tercüme bürosu 
gibi olmaya başlamış. Gelen 
giden artınca biri akıl vermiş; 
“Dışarda bir büro tutsan da ter-
cüme işini oradan yürütsen.” 
Ali o zaman kurnazca cevap 
vermiş. “Büro tutsam bizim 
hemşehriler orayı kahvehane-
ye çevirir. Kütüphanede fazla 
konuşamıyorlar, dertleri neyse 
söyleyip çıkıyorlar böylesi daha 
iyi.” demiş.

Sahtekarlık Bize Yakışmaz

Ali’nin kütüphanede tercüme 
işi epeyce ses getirmiş. Ali artık 
işsizlik maaşına ihtiyaç duy-
mayacak kadar para kazanı-
yormuş. Gidip işsizlik maaşını 
kestirmiş. “Elim ekmek tutuyor 
sahtekarlık bize yakışmaz.” de-
miş. “Aferin Ali’ye.” demişler.
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İÇİNDE KİTAP GEÇEN ÖYKÜLER

Tercüman Ali
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devamı yakında...
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Ancak ona
hükmedemez...

Ali okumaya devam ettikçe gör-
müş ki Almancadan Türkçeye 
çevrilse çok ilgi çekecek kitap-
lar var. Peki neden çevrilmiyor-
lar? Çünkü sıradan vatandaşın 
Almancası bu çeviriye yetmi-
yor. Almancası iyi olanlar da 
çeviri ile uğraşmak istemiyorlar. 
Ali buradaki boşluğu görmüş 
ve oraya dalmış. İlk günlerde 
zorlandıysa da bir kitabı çevi-
rip bastırmayı başarmış. Kitap 
çocuklara matematik nasıl çalı-
şılırı anlatan bir kitapmış. Gur-
betçiler pek sevmişler bu kitabı. 
Ali o hızla tercüme işine devam 
etmiş. Artık kütüphanede değil 
evde çalışıyormuş. Artık onun 
adı Tercüman Ali imiş.

Ali hem işinden hem isminden 
pek memnunken kağıt üzerin-
de hâlâ evli olduğu Semiha’nın 
ölüm haberini almış. Bir araba-
nın altında can vermiş Semiha. 
Meğer biraz da alkollü imiş...

Oturmaktan Ne Çıkar?

Ali defin cenaze işinden son-
ra kendini çalışmaya vermiş. 
Çalışmak ona iyi geliyormuş. 
İşte o günlerde kendisine çe-
viri yapması için gelenlerden 
Huriye isimli mahcup bir kızla 
tanışmış. Ali tanışmakla kal-
mamış muhabbeti ilerletmiş. 
“Dam başında pıtırak, gelin 
kızlar oturak, oturmaktan ne 

çıkar, düğün edek kurtulak.” 
diyen türkü gibi Ali de evlenme 
teklif etmiş Huriye’ye.

Huriye “Evet.” deyince bir yuva 
kurulmuş Alman toprağında.

Tercüman Ali çalışmaya devam 
etmiş. Kitaplar, tanıtım broşür-
leri ve daha nice evrakı tercüme 
etmiş. Gün gelmiş zaman dol-
muş. Ali’nin hanımı Huriye bir 
bebek dünyaya getirmiş. Kız 
çocuğunu kucağına alan Ali’ye, 
“Adı ne olsun?” demişler. Ali de 
Alman toprağında can veren ilk 
eşi Semiha’nın adını koymak 
istemiş. “Kendi yaşamadı adı 
yaşasın.” demiş. Huriye ise ha-
kikatlı bir kadınmış ki Ali’nin 
bu isteğine “Tamam.” demiş. 
Üçü birlikte bahtiyar olmuşlar.

Şimdi Ali bazen nostalji olsun 
diye kızı Semiha’yı da yanına 
alarak kütüphaneye gidip çay 
ve üzümlü kek eşliğinde kitap-
lara bakıyor, kütüphanedeki 
memurlar ile muhabbet edi-
yormuş uzun uzun... 
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