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Bazı anıların kokusu vardır, bilirim. O anılar sahne sahne gözünün önüne gelirken anı 

kokusundan mı özlemden mi bilinmez burnunun direği sızlar insanın. İşte öyle bir anı 

benimkisi… 

Çocukluğumun geçtiği evimizin önünde annemin mahir ellerinden yetişen rengarenk çiçekler, 

babamın özenle baktığı çeşit çeşit meyve ağaçları ve onların devamında yemyeşil bir bağ 

vardı. Mevsim yaza dönmeye başlayınca koruk üzümler de sofrada yerini almaya başlardı. O 

ekşimsi tat zamanla tatlanırdı elbette. Her akşam meyve sofralarına bağdan taze koparılan 

üzümler sulanırdı. Sonradan öğrenecektim, bu bir yöresel kullanımdı ve meyve “sulanmaz” 

“yıkanırdı”.  

Ben en çok kişniş üzümü severdim. Çocukken ona “kuş üzümü” dendiğini de bilseydim daha 

çok sevebilirdim. Bağın kenarındaki kişniş üzümü asmasından koparırdım üzümleri 

genellikle. Çünkü sıcak yaz günlerinde bağın derinliklerine girmeye korkardık. Yere yayılan 

dalların ve yaprakların gölgesine sığınan yılanlar olurdu. Hatta ara ara babamların bağa 

kükürt attıklarını hatırlıyorum yılanlara karşı. Sarı sarı olurdu böyle zamanlarda asma 

yaprakları.  

Yaşadığımız ilçenin temel geçim kaynaklarından biriydi bağcılık. Bizim aile için öyle değildi. 

Memur babamın vakit buldukça ilgilendiği ve kendimize, evinin önünde bağı olmayan 

dostlarımıza yetecek kadar ürünü olurdu bağımızın. Bu sebeple pekmez yapımı olmazdı 

bizim evde. Ama okulların yeni açıldığı, ders kitaplarında “Bağ Bozumu” başlıklı metinlerin 

yer aldığı mevsimde Gülnar pekmez kokardı. Hem de ne koku…  

Meşakkatli bir iş olan pekmez yapımı ancak imece usulü onunca altından kalkılan bir eyleme 

dönüştüğünden kimde pekmez kaynarsa orada bir kalabalık olurdu. Büyüklere göre telaşlı ve 

zor bir işti belki ama çocuklara göre festival havasındaydı her şey. Beyaz çuvallra koyulan 
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üzümler şıranada toplanır sonra bunlar havuzlara alınırdı. Pekmez mevsimi dışında 

çocukların en güzel oyun alanlarından biri olan bu havuzlar genellikle betondan yapılmış 

yaklaşık yarım metre derinliğinde çeşitli büyüklükte olurdu. Sadece bu iş için kullanılan lastik 

çizmelerle saatlerce çiğnenerek suyu çıkarılan üzümlerin çıkan suyu, havuzun kenarındaki 

delikten kazanlara alınırdı. Odun ateşinde saatlerce kaynayan üzüm suları, su kabağının 

birçok yerinden delinerek elde edildiği kevgirler ile sürekli karıştırılıp havalandırılarak 

köpürtülürdü. Ya da köpürmesin diye yapılırdı bu işlem bu ayrıntıyı çok hatırlamıyorum ama 

işte tam da bu köpüklerdi bana bu satırları yazdıran.  

Bir akşamüstü hatırlıyorum, sobaların daha kurulacak kadar soğukların gelmediği ama sıcak 

bir şeyler içince içinin ısındığı bir akşamüstü… O zaman rahmetli miydi hatırlamıyorum, 

Ulviye babaannemin evinin önündeki havuzda kaynayan pekmezden sıcak sıcak ikram edilen 

pekmez köpükleri hatırlıyorum bir de. Odun ateşinin kokusunun tatlı pekmez kokusuyla nasıl 

buluştuğunu bir bilseniz…Ekmeğine alırken o köpüğü bir yandan da baloncukları sönmeden 

ağzına ulaştırma çabasına ne demeli? Ya da o baloncukların teker teker damağında erimesinin 

verdiği hazza… Tek günlük ömrü olan bu lezzetin tekrarı ancak bir sene sonra olurdu.  

Koyulduğu kaplarda soğuyan pekmez artık tüketime hazırdı. Özellikle soğuk kış günlerinde 

tüm ev halkı kahvaltılardan sonra mutlaka tüketirdi. Annemin “Kızım bir kaşık alın, içinizi 

ıstır.” demesi aslında yıllar sonra anlayacağım” Pekmez kan dolaşımını artırarak üşümeyi 

azaltır.” Demekti. 

 Siyah pekmez üzerine gezdirilen tahin bir güzel karıştırılır içine de bolca “küncü “atılırdı. Bu 

rahmetli dedeciğimin tarifiydi. İçine “susam” atarsam o lezzeti yakalayamayacağıma inandım 

hep.  

Öğle yemeklerinde yoğurtla yenirdi. Şimdilerde söylenen, yoğurdun pekmezdeki demir 

emilimini azalttığı bilgisi o zamanlarda da söylense yapılmazdı belki ama belki de bu 

karışımdan çıkan görsel şölen hatırına yine yapılırdı, bilemiyorum. Belki de bazı şeyleri “çok 

bilmedikleri “için şimdiki kadar zararlı değildi yoğurtlu pekmez o zamanlar. 

Yılın ilk karı düşünce heyecanla ikinci karı beklerdik. İkinciden sonra artık her yağan karda 

karlı pekmez gelirdi sofralara. Sıcak sobanın başında yenen bu tatlı da dönemi kısa ancak 

etkisi yıllar süren lezzetlerdendi.  



Misafir sofralarına koyulacaksa tabi ki bir işlemden geçerdi pekmez. Un, su ve buralara kadar 

gelen tereyağı kokusuyla buluşarak palizeyi oluştururdu. Üzerine cevizle sofralara gelen bu 

tatlı annemin özel tarifi gibi gelirdi çocukken bana.  

Yanına tahin gelir, yoğurt gelir, kar gelir ama hep başrol olurdu pekmez. Tıbbî faydasının 

yanında ruha iyi gelen bir tarafı da vardı bu mucizevî gıdanın. Şimdilerde ne o bağ bahçe kaldı 

geride ne de yeşiller içindeki evimiz. Hatta Gülnar’ın sokakları da pekmez kokmuyor artık. 

Burnumun direği sızlıyor… 

Bazı anıların kokusu vardır, bilirim. Odun ateşinde kaynayan pekmez kokar, annemin 

ellerinde yetişen nergis, sümbül kokar ama en çok da çocukluk kokar… 

 

 


