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Köşede, taş duvar ile yaşlı pelit ağacının arasında bir gül açardı. Pem-
besi şifalı, derdi büyükler. Reçeli de şurubu da şerbeti de yapılır. Sı-
cak yaz aylarında misafirlere kahvenin yanında ikram edilirdi. Bağ 
bahçe arasında olduydu olmadıydının lafı edilmez, Allah ne verdiyse 
konu komşuya ikram etmek o vakitlerin edeplerinden sayılırdı, mi-
safir kısmetiyle gelir denilerek çoluk çocuğun kulağına küpe edilir-
di. Büyük kadınlar küçük kızların oturuşunu, kalkışını, çay kahve 
sunuşunu, divan duruşunu sessizce kaş altı gözlemler, “Ayol nasıl 
kız yetiştirmiş falanca?” denilmesin diye anneler hafifçe kızlarını 
uyarırlardı el gün yanında. Büyüklerin sedirinde zinhar bacak bacak 
üstüne atılmaz, sakız çiğnenmez, yüksek sesle konuşup lafa karışıl-
maz ve Türk kahvesi içilmezdi. Çocukluk işte, ne vakit bir eve misafir 
olsak canımız kahve çeker ama diyemezdik. Zaten söze gerek kalma-
dan, ev sahibesi konuklarına kahve ikram ederken “Size de gül şerbeti 
hazırladım, hem zaten kız kısmı kahve içmez, içerseniz kararırsınız, 
kararırsanız sizi kimse almaz evde kalırsınız.” deyip değişik bir mısı-
lama ile güler, diğer kadınlar da bu mısıltıya aynı kurnaz yüz ifadesi 
ile eşlik ederlerdi. Kahve niye karartırdı? Kararsak niye evde kalırdık? 
Evde kalmak neydi? Hâlâ anlamış değilim ama kadınlık o zamanlar 
bunu anlıyordu demek… 

O enfes tadıyla, buz gibi gül şerbeti avuç içlerimizi üşütürken gözü-
müz kadınların ellerindeki fındık kadar fincanlara kayar ama ses 
etmezdik. Albenisi yüksek, çiçekli porselen takımlarını ahaliye arz 
eden ev sahibesinin havasından geçilmezken, çocuklardan birinin 
eli kolu değer ihtimalini düşünüp takım bozulacak kaygısı da bizim 
çocuk gözümüzden kaçmazdı. Annelerimiz sürekli aman ha oturun 
oturduğunuz yerde diye im işaret ederken, ustaca lafı alıp “Ayol kırı-
lırsa kırılsın, çarşıda pazarda çok.” demeyi de ihmal etmezdi. 

MÜZEYYEN
Ayşe Ünüvar
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Bize gül şerbeti gelmişse, annelere reyhan şerbeti düşerdi kahve yanında. Ben 
çok sevmezdim reyhan şerbetini, bu gülün, pembesi şifalı dedikleri gülün şer-
beti hiç aklımdan çıkmadı çocukluğumdan beri. Ilıcada birkaç bağda, fındıklı 
yolda bir de anabağlarda yetişirdi bu nadir gül. Karşıdan baksanız buketlere 
konulacak güllerden değildi. Yaprakları sele serpe dağınık, dikensiz, sarmaşı-
ğımsı bir yapıda ama sarmaşık da değildi. Tam gül ile dalın birleştiği yerde mi-
nik, tüyümsü, değişik dikenleri vardı bu gülün ama bildiğimiz büyük diken-
lerden değildi. Ele batmaz, can yakmaz, serçe konsa tutan ama acıtmayan na-
rinlikteydi. Yani hassas, itinalı, saklı bir güzelliğe sahip. Yanı başından geçip 
gitseniz kokusunu duymadan dönüp bakmayacağınız bir sadeliği vardı. Ama 
biraz sonra hissettiğiniz, sizi dünyanın keşmekeşliğinden alıkoyan saf, sırlı bir 
ıtıra sahipti bu gül. Bilmem neredendi bu koku, ya da bilmem neden bu kadar 
güzeldi? “Cennetten zağar.” derdi dedem. “Avrat işine karışılmaz kızım ama 
avratlar en iyisini bilir yiyecek içeceğin. Demek var bir bildikleri ki bak bizim 
anabağların rayihası başka hiçbir yerde bulunmaz. Bundandır en çok bülbül 
burada öter. En başka kuşlar bu dallara tüner. Hayvan bilir çünkü, hayvan ko-
kunun da tadın da en iyisini bilir duyar. Bu kadınlar da düğünlerde, ölümlerde, 
varıp gelmelerde bu şerbetin iyisini bu gülden dererler. Nerden bilmem ama 
bence ötelerden geldi bu gül! Kim getirdi, kim dikti, nereden buldu hiç bilmem. 
Kimse de bilmez. Bak sor herkese, buraların en yaşlısı benim şimdi, babama 
sorardım, o da babasına sorarmış ama cevap hep aynı. Bu gül ötelerden geldi. 
Ötesini de karıştırmayın. İçin şerbetinizi keyfinize bakın. Bana sorarsan sen 
de karıştırma, çünkü ötelerin işine karışılmaz kızım…”  

Ötelerin neresi olduğunu hiç anlatamazdı dedem ama şöyle derdi: “Hani o 
meşe ağacının altıdaki pembe gülün açtığı bağ var ya, Müzeyyengil’in bağı. 
İşte orda bir ötelik daha var!” Müzeyyen’di bu ötelik bilirdim. Hâlizeyin Mü-
zeyyen, saf Müzeyyen, alık Müzeyyen. Kocaman kız oldu ama çocuk akıllı Mü-
zeyyen. Aklı kıt biraz. Zihni gider gelir. Gelir gider akıllı Müzeyyen! Yok canım 
düpedüz geri zekâlı. Okula bile gidememiş. Yok yok gitmiş de bir sınıfı üçten 
fazla tekrar ettirmiyorlarmış… Çocuk akıllı canım işte. Olur mu hiç, şimdiki 
çocuklar zehir gibiler maşallah, ne çocuk akıllısı olacak aklı yok onun! Yok aklı. 
Aklı uçmuş gitmiş o gece. Meşe ağacına yıldırım düştüğü gece! Ağaç ikiye ya-
rılmış, yangın çıkmış, kümesler yanmış, barılar tutuşmuş, gülün pembe yeşil 
yaprakları kavrulmuş, savrulmuş, ölmüş… 

O gece Müzeyyen susmuş, dili tutulmuş ve tavana bakar olmuş. Günler, aylar, 
yıllar sonra onca hekim, devacı, şifacı gezilmiş ama Müzeyyen sadece “Aaa-aa”, 

“Iıı-ıı”, “Buu-u” vb. seslerle kendini ifade eder olmuş. Yağmurlarda bu sesler de 
susuyor, Müzeyyen’in saçları uzuyor ve gül kokmaya başlıyormuş. Tam on üç 
yaşına geldiği gün bir ağlama sesiyle uyanmış ailesi. Varıp bakmışlar ki kız sır-
tını meşe ağacının ikiye ayrılmış gövdesine dayamış, hüngür hüngür ağlıyor 
ve bir şeyler söylüyor. Dağ, taş, kurt, kuş kulak kesilip dinlemiş de “Öteden, 
öteki, öteler…” diyesiymiş anasına göre. Öteden, öteden, öteden diye bağıra-
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rak oracığa düşmüş Müzeyyen. Ertesi sabah kızın düştüğü yerde ölen, kaybo-
lan, sır olan pembe gülün şifalı kokusunu duymuşlar ve bu koku dağların, taş-
ların, kuşların kalbine sirayet edesiymiş… 

“ ‘Bu gül, bu bağdan dağılmış.’ der bilenler.” dedi dedem. “Ama susarlar. Susar-
lar çünkü iyi şeyler dünyaya söylenmez. Susarlar çünkü iyi olan çiğ süt emmiş 
insanoğlunun eline geçerse ne gül kalır ne de koku… İnsanın bazısı kötüdür 
kızım. Sırlı şeyleri kalplerinin kaldıramadığını kabul etmek yerine, onu yok et-
meyi seçer. Belki de öteliği kaldıramaz bu kalıp insanlar. Ötelik işlerine gelmez, 
ötelik saftır onların rengine boyanmaz. Bundan sebep öteliğe dair ne varsa yok 
etmek, kaybetmek, öldürmek isterler. Yine bundandır ki şifalı pembe güller 
hep bir Müzeyyen saflığına saklanır. Bugün bu Müzeyyen, önceki gün başka 
Müzeyyen. Yüzyıllar öncesi Müzeyyenlerin ilki. Bu hiç bilinmez. Zaten bir şe-
yin derinini bilmeyince susmalı insan. Ancak susunca duyulur kimi şeyler… 
İşte bazı aklıevvel saydıklarımızın hâlizeyin dedikleri şu masum, saf, duru ço-
cuk derin şeyler bildiğinden susar benim gözümde. Susar, bildikleri zamanın 
kalbi eğri yaşayanları tarafından anlaşılabilecek şeyler değildir çünkü… 

Biz anlayamadık, derinden dinleyelim demek yerine, aklı uçmuş bunun deyip 
çıkarlar işin içinden! Sen onlardan olma, içinde bir insan huzuru olsun istiyor-
san, her şeyi dinle, anla, sev ve ötelerin kokusuna inan.”

Çok yıllar sonra, uzaklara gidip, ağaçları, kuşları, bağları, ılıcayı, gül kokusunu, 
pembeyi, Türk kahvesini, çocukluğumu unuttuktan sonra bir şey oldu ki hiç 
unutmam. Derin bir kırılmışlığın içinde sağa sola savrulup, yolumu bulmaya 
çalışırken ötelerden bir ses duydum… 

Ses, uzaklardan, ayrı, kırılmış bir derinlik taşıyordu ki olduğum yerde çakılıp 
kaldım. Aşağı, yukarı, sağa, sola, içime, dışıma ne göreceğimi bilmeden baktı-
ğımda bir boşlukla karşılaştım. Boşluğun içi eskimeyen ama unuttuğum bir 
kokuyla doldu. Şifalı pembe gül kokusu! Sonra şerbet tadı. Sonra kahve tadı, 
sonra pelit ağacı, sonra Müzeyyen geldi aklıma. Müzeyyen, ay kadar parlak 
yüzü, ne dediği hiç belli olmayan sesi ve elinde fındık kahve fincanı… Kızlar 
kararırdı, kahve içmezdi, kararmış kızları kimseler almaz da evde kalırdı. Mü-
zeyyen kahve içerdi. Müzeyyen sapsarıydı. Annesine göre ölü sarısı. Ahaliye 
göre deli sarısı! Müzeyyen evlenemezdi ki evde kalmasına üzülünsün. Müzey-
yen hâlizeyindi. Müzeyyen alıktı. Müzeyyen’in zekâsı uçmuştu. Müzeyyen’i 
kim alacaktı? Kendince sesler çıkarıp durmasındansa oturduğu yerde oturup 
içsindi kahvesini. Ha kararmış ha sararmış… Müzeyyen’di bu! Ay gibi şavkı-
yan yüzüyle içimin karanlığına ışık olmaya gelen, kaderin beni getirdiği dost 
çıkmazında yapayalnız kalmama sebep neyse işte oracıkta içimi dostlukla ay-
dınlatan! Umudun bittiği, kendimden uzaklaşmak için çıkıp kalabalığa karış-
tığım o yerde herkesin benimle birlikte duyduğu ses Müzeyyen’di. Adımı ün-
leyen uzun saçlı kız çocuğu Müzeyyen’di. Hâlâ çocuktu, hâlâ sarı, hâlâ derin 
tebessüm ve hâlâ ötelerden…
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Müzeyyen hâlizeyin değildi, ötelerden aldığı şifayı bugüne dağıtmaya gelen 
gülün, pembe rengiydi. Adımı bir daha ünleyince, yüzündeki tebessümden 
anladım ki fındık fincanların kahvesini bir yudum o içtiyse iki yudum ben iç-
miş, kararmaktan korkmamıştım… 

Uzaklara, ötelerin ötesine bakıp seslendim sonra: “Dede, Dede; Müzeyyen beni 
tanıdı!”


