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ÖYKÜ

(“Kırk Yıllık Yâren” Sohbetlerinden)

Hanımağa, adama öyle dik bir şekilde bakardı ki ne yapacağını bi-
lemediğin için gözünü kaçırmaktan başka çare bulamazdın. Sanki 
sırrını, gizli bir suçunu biliyormuş gibi!.. Epeyce gevezelik ettiğinde 
de herhangi bir şeyi öğrenmek isteyip soru sorduğunda da böyley-
di. Sense birdenbire küçülür, yedi yahut sekiz yaşlarındaki küçük bir 
çocuk gibi görünürdün. Yedi, sekiz yaşlarında bir çocuğa… Eski, çok 
eski bir manzara hayal meyal gözlerinin önünde canlanır, utancın-
dan dört tarafa mahcup mahcup bakmaya başlardın. Dört bir yan! Bu 
dünyada başka böyle “çevre ” var mıdır ki? Olması mümkün müdür?

* Akt. Veli Savaş Yelok. 
** Erkin Azam: 10 Ağustos 1950’de Baysun’da (Surhanderya) doğdu. Taşkent 

Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu (1972). Özbekistan 
Radyosunda (1972-1976), Guliston (1976—1981) ve Yoshlik dergilerinde 
(1981-1986), G‘afur G‘ulom Adabiyot va San’at Nashriyotinda (1986-1992), 
Oʻzbekiston Milliy Axborot Agentliginda (1991-1994) çalıştı. 1994 yılından beri 
Tafakkur dergisinin baş editörlüğünü yapmaktadır. Özbekistan Cumhuriyeti 
Âli Meclisinde 1994 ve 2004 dönemlerinde milletvekili olarak görev yapan 
Erkin Azam’a, Özbekistan’da Hizmet Gösteren Gazeteci (1998) ve Özbekistan 
Cumhuriyeti Halk Yazarı (2016) unvanları verilmiş; ayrıca o, “Yılın En İyi 
Tiyatro Yazarlığı” dalında “İtiraf” ödülüyle (2016), Özbekistan’daki hizmetleri 
münasebetiyle 2020 yılında devlet nişanıyla taltif edilmiştir. İlk hikâyeleri 
Guliston ve Sharq Yulduzi dergilerinde 1974 yılında yayımlanan Erkin 
Azam’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Chiroqdar O‘chmagan Kecha (Işıklar 
Sönmeyen Gece, 1977), Otoyining Tug‘ilgan Yili (Atayi’nin Doğum Yılı, 1981), 
Olam Yam-Yashil (Âlem Yemyeşil, 1984), Javob (Cevap, 1986), Bayramdan 
Boshqa Kunlar (Bayramdan Farklı Günler, 1988), Pakananing Oshiq Kо‘ngli 
(Cücenin Âşık Gönlü, 2001), Kechikayotgan Odam (Geciken Adam, 2002), 
Jannat О‘zi Qaydadir (Cennetin Kendi Nerede, 2007), Ertak Bilan Xayrlashuv 
(Masalla Vedalaşma, 2007), Guli-Guli (Gulı-Gulı, 2009), Shovqin (Gürültü, 
2011), Ertalabki Xayollar (Sabahki Hayaller, 2015), Yozuvchining Bog’i (Yazarın 
Bahçesi, 2019). Tiyatro ve senaryolar da yazan Erkin Azam’ın eserleri esasında 
çekilen filmler şunlardır: Chantrimore, Piyoda, Dilxiroj, Erkak, Suv Yoqalab, 
Zabarjad, Jannat О‘zi Qaydadir?, Parizod. Eserleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, 
Rusça, Bulgarcanın yanı sıra pek çok Türk lehçesine de tercüme edilmiştir. 

İTBURNU*

Erkin Azam**

TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2021  Yıl: 70  Sayı: 836



31

..Erkin Azam..

AĞUSTOS 2021 TÜRK DİLİ

Hanımağa, asilzadelere has imalı gülümsemeyle “Şaşırmayın, hepsini kendim, 
işte şu elceğizlerimle diktim, kendim uğraştım.” dedi. İki elini dileniyormuş 

-söylediğinin ispatı için mi- gibi önüne uzatarak gösterdi. Parmakları uzun 
uzun, napnarin, “soğuk suya değmemiş”... Eldiven giyip de mi yapmış bunca 
işi? Şimdi bile birinin elinde bel kürek, diğerinin elinde gül budama makası 
yahut dal budama makasıyla bağın bahçenin içinde çalışıp duran elinden iş 
gelen üç veya dört kişiyle şu amelenin yaptığı nedir o zaman? Doğru, bu has-
pam napnarin parmaklarını arkasına koymuş, usul erkân anlatmış: 

- Çukur aç, kapat; şunu kes, bunu düzeltip dikiver! Baş usta kendileri, elbette. 
Öyleyse kendisi ideoloji yazarı! 

- Kendim, kendim! Kocam sabahtan akşama kadar dışarıda, patronluğunu ya-
parak dolaşır durur, o kadar.

“O, yine delip geçecek gibi ama dikkatlice bakıyor. Kahverengi gözlü, farklı 
renklere de meraklı mı ki?” 

- İnanmıyorsunuz değil mi?

“İnanmazsanız inanmayın! Bu kadın enayilerden değil. Eskiden beri. Bir derdi 
var ki işte yaklaşık bir saatten beri karşısında oturan erkek adama, kırk yıldan 
sonra şimdi gördüğü ve neredeyse tanımadığı adama hiç çekinmeden bakıyor, 
cüretkârca laf verip laf alıyor. He, çok derdi var bunun. Olmayan şeyi yoktur. 
Başka ne diyeyim? Şu vakar, şu cazibeli bakışlar boşuna mı?”

Hakikaten de böyle âlimakam bir hanım niçin mükellef sofra kurar, bilmem 
hangi zamanlardaki çocukluk komşusunu bir şeyleri düşüne planlaya misa-
firliğe çağırır, sakin sakin konuşup durur? Bu görünüşü ve kudretiyle büyük 
büyük makamları dolduran benimsin diyen erkekleri ağzına baktırmaz mı?

Hanımağa çift yüzüklü parmaklarını pencereye dayayıp yanlamasına aşağıya 
uzandı:

- Tam da şunu görüyor musunuz? Orkide! Hollanda’dan getirmiştim. Kadife 
gibi simsiyah güllerim bile var. Çamın arkasında, şimdi görünmüyor. Lale ve 
gül dedikleri bizde bile yetiştiriliyor ama ben nadidelerine meraklıyım da!

“Ne zamandan beri şehirleri, köyleri gezen senin gibi bir adam gül ve laleden 
başkasını ayıramazken! Rengini ve türünü söylemese de olur. Dört bir yanı her 
daim pamuk tarlasından ibaret, gösterişsiz ve gözden ırak yerlerde bu kadın, 
kendine hayran bırakan cennet kurmuş, nadide çiçek bahçeleri yaratmış! Or-
kide, siyah gül, yeşil gül… Büyüleyici, harikulade!”

Karanlıkta ne zamandan çökmüş olsa da bu acayip yaz bahçesinden biraz öte-
lerin hâlâ tandır gibi sıcak saçması bir tarafa, bahçenin ortasında kendini gös-
teren köşkümsü yazlığın havası tamamıyla başkacaydı. Köşede duran uzun 
klima, cennet rüzgârını üflüyor, nice zamandan beri hoş bir koku yayıyordu. 

O tarafa dönüp bakakaldığını gören Hanımağa mütevazı bir şekilde izah etti: 
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- Güzel değil mi? Miskiamber. Bir damlacık damlatıverseniz, yeter. Tepesinde 
deliği var. Dubai’den geldi. Dubai’de bulundunuz mu? Amanın, bir mağazaya 
girdiikkk! Şehir dersiniz, şehir! Yakıp kavuran yazda da aynı, zemheride de. Bir 
tarafta sahra, bir tarafta bembeyaz kar kaplamış tepelikler. Alçacık lakin tam 
da bizim Ciydeli bozkırlarını akla getiriyor. İnanırsanız bazı bazı üşenmeyeni 
kürk giymiş hâlde dolaşıyor! Hayretten dilim tutuldu. Garip olan kısmı, dört 
tarafın sahra olması! Arabistan yahu!

Seyahatini anlatırken Hanımağa birdenbire her zaman yaptığı gibi sertçe du-
rup baktı: 

- Dubaili hatunlara benzedi, diye düşünmeyin sakın! Gereği yok! Öylesine gez-
meye gitmiştik. Kocamla... Gelecek yıl da hacca götürmek niyetinde. Ben… 

“Hacı Anne” mi olacağım? Daha şimdiden! Yok… Çok mu övündüm ne!?

Nedendir bir saniye mahzun bir görünüşe büründü: “Yakışmazmış!” 

- Neyimle mi övünürüm, dostum? Gelin, iyisi övündüğüm şeylerimi göstere-
yim size… Tokmuşsunuz ya! Dönüp sofraya bile bakmadınız, ilginç…

Ev sahibesiyle yüksek ve geniş merdivenleri tek tek inip avluya varıyorsunuz.

“Oldukça mühim” bir faaliyet sebebiyle bozkır köyüne yolun düşmüş. (Bu 
memlekette pamuk ekmeyen yerler de var, mesela senin doğup büyüdüğün 
dağ eteğindeki Ciydeli. Aslında yağmurla sulanan Ciydeli’nin insanı, vahanın 
güneyine düşen bütün pamuk tarlalarının hudutlarını bozkır ilçesi kabul eder 
sanki kendileri mamur memleketlerden, zannedersin şehirli!)

Tantanalı toplantıda konuşma yaptın, “payitahttan teşrif eden temsilci” sı-
fatıyla alkışa mazhar oldun. Toplantıdan sonra eskiden bildiğin tanıdığın bir 
grup etrafını sardı. Çünkü bu yerler sana çocukluğundan tanıdık... Evvela de-
denle ninen bu yerlerde alaçık kurmuş, bozkırı benimsemiş; sineğine beddua 
eder, söylendikçe söylenirdi ihtiyar adam. Sonraları, yalan dolanla gün geçi-
ren Ciydeli’nin hâlini vaktini az biraz iyileştirmek maksadıyla aslında bahçe 
uzmanı olan baban gelip ekilmeyen yerlere “ak altın” ekti; güzün kendin de 
işte şu yeni ürünün yetiştiği tarlalarda çalışıp çabalayarak pamuk topladın, 
sapları bir kenara yığdın. Hâsılı kuzey tarafındaki dağları asumana mızrak 
gibi saplanan muhteşem Ciydeli’nin etekleri, toprağı, gelen havası… Yabancı 
değil bunlar sana. Üstüne üstlük bu yerdekilerin çoğu aslında şu Ciydeli’den; 
bozkırı bir zamanlar değiştirmeye gelmişler, pamuğun kazancı tatlıymış de-
yip tamamıyla buraya yerleşmişler. 

Bugün öğleden sonra Taşkent’e uçak uçmuyor. Oldukça güzel bir mekânda yer 
hazırlanmış. “Bir bardak çay”dan sonra gelip ayaklarını henüz uzatmıştın ki 
kapıyı tıklatıp az önceki adam peyda oldu. “Hanımağa’mız bekliyor, gelmez-
seniz olmaz!” diye ısrar edip duruyor. Kısa süre önceki toplantının sonunda 
senin etrafını saranların arasında bilhassa dikkatini çeken uzun boylu, sivri 
burunlu adam. Az ötede heybetli cüssesini gösterip durmuş sanki seni eski-
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den tanıyor gibi dudağının kenarıyla gülümseyerek bakmıştı. Evet evet, haki-
katen de tanıdık gibi, bir şeyleri tanıdık. Asıl Ciydeli’den olmasa da biraz daha 
yukarılardan, dağ tarafındandır. Kaşı, gözü sürme çekilmiş gibi kapkara, cana 
yakın, asilzade.

Asilzadeliği biliniyor zannımca; diğerleriyle selamlaşıp hâl hatır sorması, bazı 
sıcak tavırlar sergilemesi ve sana doğru yöneldiğinde hepsinin aynı anda geri 
çekilerek onun yolunu açması… Tuhaf bir saygıyla bakıp durdu sana. Gerçek-
ten de eski can dostları gibi uzun uzun hâl hatır edip hatta kucaklaşınca az 
önceki adam seni dirseğinden tutup bir kenara buyur etti.

İtiraza fırsat bırakmayacak tarzda “Bu akşam bizim eve misafir olun, hemşeh-
rim! Bizim Hanımağa sizi duymuş, mutlaka alıp getirin.” dedi. Yüzündeki şaş-
kınlığı fark edince hemen açıkladı: 

- Nezaket, Nezaket. Sınıf arkadaşınız! Komşuymuşsunuz hani!..

Birdenbire ne olduğunu anlayamadın ve “Nezaket? Sınıf arkadaşım?” dedin. 
Lakin sakinliğini de elden bırakmadın:

- Ha, evet! Burada mı o? 

- Aaa, bilmiyor muydunuz? Bize gelin geldi ya!

Sonuçta, dilinin ucuyla da olsa verdiğin sözü alıp görüşmeden ayrılırken az 
önceki gibi tekrar geriye çekilerek tevazu göstermişti. Aşikâr şekildeki yaltak-
lanmasıyla uğurladın onu. Toplantıdakilerden birisi yanına gelip imrenmeyle 
karışık “Suvân Bey’le epeyce samimiymişsiniz!” dedi. Yorgun bir tonda “O ka-
dar değil. Ne iş yapar kendisi?” dedin.

- Bu civarı çekip çeviren, yöneten adamdır o yahu! Asilzade Suvân!

- Şunu söyleyin… 

O anda kulağına başka söz girmiyordu. Nezaket? Hangi Nezaket’ti? Sonra, mi-
safirhaneye gelir gelmez aklına geldi. Hatırladın, hatırladın elbette ama gö-
rünce bir türlü tanıyamadın, benzetemedin. Tıpkı televizyonda gösterilen ve 
birbirinin tekrarı olan filmlerdeki yaşadığı evde bile süse, ziynete müsaade 
etmeyen şeytan kaynananın ta kendisi: “Hanımağa.” Nedendir bilinmez, kız-
lık zamanındaki sesi hatırında kalmış: Erkeksi, biraz da nazlı. İnsan ne kadar 
değişirse değişsin onu sesinden tanırsın, derler. Yok, bu boş lafmış! “Hanıma-
ğa”lara mahsus emredici, “taklitçi” bir ses! Şımarıklık, cilveye; sıradan nazlı 
ses ise mağrur, kibirli bir ahenge dönüşmüş. Beşinci sınıfa geçtiğin vakitlerde 
miydi onlar Ciydeli’den göçüp gitmişlerdi. O zamandan beri -nedendir onun 
kendisi (kız Nezaket) değil- başka bir görünüş hatırında kalmış…

Hanımağa sizleri tam kapının ağzında karşıladı. Buyur ederek gelen kocasının 
önünde çekinmeden elinden tuttu; ablalarınki gibi yahut teyzelere mahsus 
bir sevgiyle boynundan bile öpüverdi. Sonra hâl hatır edip cevap beklemeden 
önüne düştü, köşkümsü yazlık evden tarafa yürüdü. Evin sahibi yerinde du-
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rup “Acele etme, hanım! Bu işlerin usulü, erkânı var… Misafirimizin şerefine, 
ayağının dibinde…” dedi. 

Hanımağa dönüp bakmadan cevap verdi:

- Ta ne zamandan kesildi! Öteki tarafta, ahırda. Sinekleri vızıldatıp ne yapacak-
sınız bu tarafta?!

Yazlık evde isteyip istemediğine bakmadan seni uzun masanın üst tarafına 
buyur ettiler. Evin beyi de yan tarafa oturdu. Hanımağa sofranın üstündeki 
ipeğimsi ince örtüyü iki ucundan çekip yavaşça sıyırdı ve katlaya katlaya bir 
kenara bıraktı, gelip kocasının karşısına oturdu.

Evin beyi duaya el açıp “Hadi buyrun… Amin!” dedi. Duadan sonra eller yüzle-
ri sıvazlar sıvazlamaz Hanımağa elini göğsüne bastırıp yavaşça hareketlendi-
ğinde misafire -sana- hürmet etti ve güzel sözler söyledi. Sonra porselen çay-
danlığın üstündeki altın renkli örtüyü kaldırıp çay ikram etmekle meşgulken 
zoraki gülümser gibi “Sofra bakmak için değildir, misafir! Hadi buyrun!” dedi. 

Sofra tam seyretmelikti, ona şöyle bir bakan insan şundan kesinlikle emin 
olurdu: Sanki dünya nimetlerinin bütün çeşitleri önünüze serilmiş! Yiyecek 
içecek haddinden fazla, söylenen laf söz azdı; ne olduğu anlaşılmayan müte-
vazılık yahut neler döndüğünü anlayamamak bu durumu bozuyordu.

Haşmetli ev ve avluya, bu bağ ve bahçeye şaşkın şaşkın bakmaktan sonunda 
yoruldun, sıkıldın. Sohbet konusu bulamayan evin beyine “Misafirleriniz ne 
zaman gelecek?” diye sordun. Hanımağa yine az önceki gibi yapmacık gülüm-
semeyle kocasının yerine konuştu: 

- Misafirimiz, sizsiniz! Başka hiç kimse yok. Kendimiz, o kadar! 

Sofrayı işaret ederek “On, on beş kişilik hazırlık ki bu!” dedin. Evin beyi candan 
bir samimiyetle “Şöyle bir dolaşıp gelelim, istediğimiz tarafı… Evvela önü-
müzdekini görelim sonra diğer tarafa geçeriz. Olur mu, Sultan Hanım?” dedi.

Çabucak yerinden kalktın ve “Madem öyle biraz öte kayalım Suvân Bey! Ma-
sanın başında oturunca tıpkı toplantı yapıyormuş gibi hissediyor insan.” de-
din. Suvân Bey, şakayla karışık “Ana! O da ne, önünüzdeki şeylere elinizi dahi 
sürmemişsiniz ya kardeşim! Yok, izin yok!” diye ısrar etse de yine de yandaki 
sandalyeye geçip yanından yer boşalttı.

Böyle oturmanın da cezası varmış, tam da Hanımağa’yla karşı karşıya! Gayri-
ihtiyari gözün düşüverdiğinde de kendini mahcup hissediyorsun. Kocasının 
yanında nasıl göründüğü şimdilik namalum. Hanımağa’nın kendisiyse gözü-
nü dosdoğru sana dikmiş, rahat rahat oturuyor. Çaresizlikten yanına dönüp 
muhatabınla erkeklere mahsus mevzularda sohbet etmeye çalışıyorsun. Bu da 
beyhude. Hemen araya girip “Böyle yan yana, duvar duvara komşuyduk.” diye-
rek kocasına izah etmeye başlıyor Hanımağa: 
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- Ortada büyük bir papaz eriği ağacı. Bunun meyveleri olgunlaştığında… Aman, 
olgunlaşmak nerede? Henüz çağlayken biz bu yandaki dallarına yapışırdık, 
onlar da o taraftakilerine. Karşılıklı tartışma! Bakın, çocuğuz yahu, a! Bahçe-
lerimizin eteği, kolhozun genişten de geniş bağı deyin. Yaz günlerimiz işte o 
tarafta geçerdi çoğunlukla. Gâh üzümü olgunlaşırdı gâh zerdalisi. Sonbaharda 
analarımız ellerimize kap tutuşturup hazan toplamaya gönderirdi. Yapraklar, 
yorgan gibi serilmiş yatardı. O taraftan bu tarafa koştururduk, bu taraftan o 
tarafa... Zerdalinin hazanı tandırı coşturur ya!

Kocası “Evet, biz de biliriz, biz de çocuk olduk.” deyip hoşnut gülümsedi ve ek-
ledi: 

- Zerdali dediğinizin dalı da yaprağı da aslında bizim oralarda. Dağlarda yahu! 

Hanımağa bir ara gözlerini hınzırca kısıp sana “O zamanlardaki lakabınız ha-
tırınızdadır? Bu adamın önünde söylesem kırılmazsınız değil mi?” deyiverme-
sin mi?

Yüreğin cız edip “Söyleyin! Söyleyiverin!”dedin. Endişen başka taraftandı, bu 
kadından her türlü sözü beklemek mümkündü. 

- Marsık! Böyleydi değil mi? ‘Marsık! Marsık!’ deyince kapkara olurdunuz, sini-
riniz çıkıverirdi, doğru mu? İşte, işte, şimdi bile birden…

Kocasının memnuniyetsizliğini ifade eder şekilde gözlerini dikip hanımına 
baktığını fark ettin.

- Evet, karaya kara derler ya! Şey, artık ağarıp gitmişiz değil mi? Öyle, öyle!

- Yok, şimdi başkasınız. Saçlarınız ağarmış, size yakışmış. Bunun da üstüne ta-
nınmış, herkesin bildiği…

Zoraki gülümseyip “Eee! E, bırakın! Geri dönüp o zamanki ‘Marsık’ olmaya ra-
zıyım!” diyorsun.

Hanımağa birdenbire mahzun bir şekilde iç geçirip “İşte bunu söyleyin! O za-
manlarımız, papaz eriği toplamaya koşuşturduğumuz devirlerimiz de devir-
miş. Başka gam, tasa yoktu ki! Çok yazık…” diyor.

Telefoncuğu zır zır ötünce Suvân Bey, üstünü başını toparlayıp eliyle kontrol 
ede ede yerinden hareketlendi. Yazlık evin öteki ucuna gidip birisiyle konuş-
maya başladı, söyledikleri işitiliyordu: 

- Buyur Alikul, yine ne oldu? Neyy? Hemen mi? İşim vardı yahu! Kardeşim, 
kendin bir yol bulursun. Ya, öyle mi? Kısa süreliğine olursa tamam, tamam… 

Suvân Bey telefoncuğunu katlayıp cebine koyduktan sonra düşünceli düşün-
celi yürüyerek hanımının karşısına geldi, izah etmeye başladı: 

- İdarecim!.. Kısa süreliğine geliverseniz, diyor. Danışacağı önemli şeyler var-
mış.
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- Size danışmadan evindeki hanımına bir şeyler söyleyebilir mi acaba şunun 
kendisi?! Ben ta başında size söyledim ya! Bu adamınız işe yaramaz, çalçene 
diye! Evde ağır misafirim var, diyemiyor musunuz neticede?

- Ya kimmiş diye soruverirse? Bu adamın adını duysa uçarak gelir. Yoksa çağır-
sam mı, ne dersiniz?

- Söyleme! Her hafta burada kendisi, canıma yetti! Neyi danışacağım diyor?

- İmar iskân meselesiymiş galiba…

- Müdür atandıktan sonra kendisi yapamıyor mu imar iskân işlerini?! 

Hanımağa kollarını genişçe açıp konuşmaya devam etti:

- İşte, yapıyoruz ya biz!

- Aslında valilik senin yapacağın işti de hanım… ‘İlkokula kadar tahsil almışsı-
nız.’ da hata yapmışsınız yahu!

- E, gereği yok, şu günüm padişahlığın ta kendisi!”

Suvân Bey mahcup bir tavırda “Yarım saate kalmaz dönerim, misafir, yanlış 
anlamayın artık, olur mu? Bu arada siz Hanımağa ile hazanlarınızdan mazan-
larınızdan sohbet edip oturursunuz, tamam mı?” dedi. Sonra avlu tarafına dö-
nüp birisini çağırdı: 

- Settar! Hey Settar! Arabanı çalıştır, kardeşim! 

Merdivenden inmeye başladığında hanımı onun arkasından yüzünü buruş-
turmuş, iğrenmeyle bakıyordu.

Onu “Her hâlükârda müdürmüş, gitmese olmaz!” diyerek teskin etmek istiyor-
sun kendince.

Hanımağa kaşlarını daha da çatıp “Eh, kendi getirtti onu oraya! Islık çalsa eli-
ne konar. Evde sizin gibi bir misafir varken… Git işini yap, demez mi insan? 
Müdürmüş! Huzuruna çağırıyorlarmış! Gına geldi böylesi imar iskân işleri eh-
linden! Yarım seneye kalmadan esamesini silmezsem!..” dedi. 

O, bir yandan da senin -misafirin- de esameni silmek ister gibi sertçe dikildi ve 
beklenmedik bir anda kahkaha atıp gülüverdi:

- Tamam, giderse gitsin. Kendimiz de fena değiliz, öyle değil mi? Buyrun, biz 
oturalım, Mars… Aman! 

Akşam vakti dört bir taraf yemyeşil çiçek ve çalılarla, uzun uzun gölgeli ağaç-
larla dolu olsa da avlu, serin yazlığa nispeten biraz daha sıcaktı. Bir yerlerde 
şırıldayıp duran su sesi de çim ekilmiş geniş geniş meydanların her yanından 
zerreler saçan minik fıskiyeler de -göze hoş gelse bile- bedene serinlik veremi-
yordu. Çöl havası neticede.

Hanımağa bahçeyi dolaşmaya, yazlığın etrafındaki çiçek tarhlarını göster-
meyle başladı.
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Yazlık evin iki köşesinde dörtgen şeklindeki, arka tarafındaysa dairemsi çiçek 
tarhları rengârenk görünüyordu. Yukarıdan bakıldığında çeşit çeşit küreleri 
andıran küçük saplama lambaların ışığında onlar envaiçeşit manzara oluştur-
duğu için hangi çiçeğin renginin aslında ne olduğu ayırt edilemiyordu.

Özellikle dairemsi çiçek tarhı senin dikkatini çekti, böylesini görmemiştin. 
Daire beş halkadan ibaretti. Her halkasına farklı bir tür gül dikilmiş; beş halka, 
beş tür! Dairenin etrafında saplama lambalar, çiçek tarhının tam ortasındaysa 
bakırdan bir heykel... Onun elindeki testiden akan su gümüş, kızıl ve pembe 
zerrelere dönüşerek etrafa yayılmakta. Tuhaf, dünyada ne kadar gül ve çiçek 
ne kadar mucizevi ışıltı varmış yahu! Sana kalsa bu kadar şeyin hepsi de çiçek, 
birazcık zorlasan gülle lale, o kadar!

Hanımağa, çiçek bahçesini gezerken her bir tarhın başında dura bekleye, hafif 
eğilip seve okşaya ilerliyor; ilginç bir efsaneyi anlatıyormuş gibi samimi bir ih-
las ve zevkle, bütün ayrıntısıyla bir şeyleri izah ediyordu. Her bir gülün, her bir 
çalının tarihinden, hikmetinden, evsafından üşenmeden bahsediyordu: 

- Tam ortadaki daireyi görüyor musunuz? En küçüğünü, beşincisini? Orkide 
dediğimiz bu! Bilirsiniz ya nadir çiçektir! Hollanda’dan geldi. Başka yerde bu-
lamazsınız… Öteki sıra, Hindistan’ınki… Ak Deniz seyahatine gittiğimizde…

Hanımağa’nın seyahat izlenimleri de muhtemelen ilginçtir ancak nedendir şu 
ahvalde kulağına hiçbir şey girmiyor. Bu çiçeklerin hangi diyarlardan, hangi 
yollarla getirildiğinin ve nasıl yetiştirildiğinin yahut hususiyetlerinin sana ne 
gereği var? “Çiçek bahçeniz hakikaten güzel, kendiniz de gerçekten çiçek şey-
dasıymışsınız! İşte gördük, gezip dolaştık, mutlu olduk. Himmetinize teşek-
kürler. Eyvallah, Hanımağa’m, yeter artık!”

Çiçek seyrinden sonra ev sahibesi seni iki kenarında budanarak şekil verilmiş 
bodur çamların sıra oluşturduğu taş döşenmiş patikadan bahçeye doğru yön-
lendiriyor. Beş, on adım yürüdükten sonra birdenbire duruyor.

Tırmanarak duvarı sarmış, senin ne olduğunu bilmediğin sarı çiçekli çalıyı 
göstererek “Kokusuna bakın! Güzel değil mi? Fransız güllerinin kesinlikle ge-
reği yok… Hanımeli, derler buna. Türkiye’den alıp getirdik. Aman Allah’ım, yı-
kılası gümrüğünden geçirmek öylesine zor oldu!..” dedi. 

Bahçenin eteğine varmadan durduğunuzda yan tarafta mavi bir kapı görünü-
yor, o taraftan suyun şırıldaması ve bir şeyin boğuk gürültüsü geliyordu.

- Havuz… Motoru… Duyuyor musunuz? Tamam, boş verin, birazdan Bey’im 
geldiğinde girip yüzebilirsiniz. Şu Alikul beyzadem de gelir gelmez bu tarafa 
koşturur. Canı, ruhu su! Yönetici olursanız kendiniz için yaptırın!.. Bey’imin 
harası da bu tarafta. İki de geyiği var. Dağda kendim yakaladım, diyor. Ne bile-
yim! Yürüyün, şimdi size bir şey göstereceğim…

Yolun bittiği yerden sola dönünce çalıları aralaya aralaya tenha bir köşeye ge-
liveriyorsunuz. Karanlık. Saplama lambaların ışığı bu tarafa ulaşmıyor. Hanı-
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mağa, boynuna asılmış telefonunun lambasını yakıp o tarafa tutuyor. Sanki 
duvara yapışıp büyümüş bilmediğin bir çalı, diken basmış hâlde duruyor. Şu-
rasında burasında kendini gösteren kıpkızıl meyveleri görünüyor. 

Merakla karışık şaşkınlığın artarak “ Neydi bu? Durun, söylemeyin! İtburnuna 
benzemiyor mu?..” diye soruyorsun.

- İtburnu, itburnu! Bildiniz! Tam da bizim itburnumuz. Hatırlar mısınız?.. Bile 
isteye bu tarafa getirdim sizi. Buraya, gözden epeyce uzakta diye… Şimdi anla-
dınız mı sizi niye davet ettiğimi?.. Gücenmeyin dostum, şu yaşta ben ölesice-
nin de bir çocukluğu tuttu yahu! Ayıplamayın.

Senin de çocukluğun tutup beklenmedik şekilde “Kimden başlayacağız o za-
man? Önce sen!” diyorsun.

- Hayır Marsık, sen! Biz iki kişiyiz, sen, tek kendin…

Hanımağa birden kahkaha atıp omzuna vuruyor.

- E, bırakın ya! Eskiden de korkaktınız, korkak! Erkek çocuk olsanız da kaçıp 
gitmiştiniz, hatırınızda mı?

Bundan sonra tek kelime etmeden dalgın bir hâlde yürüyerek eve dönüyorsun.

…İnatçı Nezaket öfkesini bastırarak “Pantolonunu da, pantolonunu da…” diyor.

Alev renkli buruşmuş gömleğini başından çıkarıp elinde destelemiş hâlde du-
ran ahmak kız, zalim Aybibi’sine ne yapacağını bilmez hâlde, aşağılanmışlıkla 
karışık bakıyor. İtburnuna uzandığında kesilen ve soyulan bileklerinde ve bo-
yunda oluşan kanlı çizikler… Burnunun kenarlarında sümüğün parlayıp dur-
duğu kara kuru yüzü gözü de bu hâlde.

Nezaket, çocuğun şalvarından çekip “Aç, aç! Yoksa herkese söylerim!” diyor.

Düştüğü bu durumdan donup kalan çocuksa şaşırmış hâlde “Neyi söyleyecek-
miş?” diye düşünüyor.

Aybibi, gömleğini çerçöpün üstüne atıp çocuğa baka baka şalvarını indirmeye 
başlıyor. Oğlan, henüz kendisinin anlayıp izah edemediği bir histen hemen-
cecik sıyrılıyor. Geberesice Nezaket, bir anda ona dönüp avuçlarıyla yüzünü o 
tarafa çevirmek istiyor: 

- Bak! Bakacaksın!

Gözünün ucuyla görebildikleri… Sekiz, dokuz yaşlarındaki çırılçıplak kızcağız. 
Bir deri bir kemik. Kaburgaları sayılıyor. Kumralı andıran dağılmış saç telle-
ri birbirine yapışmış. Ayağında yırtık lastik ayakkabı. Şapşalımsı bir şekilde 
mahzunca bakıp duruyor. Ahmak!

Nezaket, çocuğun yakasına yapışıp “Şimdi sen! Çıkar!” diyor.
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O, bunlardan bir, iki sınıf geride okuyor. Kendisi de daha irice, oyuncak bebek 
gibi. Bu civardaki en güzel yüzlü kız bu. Onu gören insanın içi gidiyor. Çocu-
ğun da… Lakin içinden…

Çocuk yüzünü buruştup kendini tırmıklayarak “Hayır! Utanıyorum!” diyor.

- Bak, bu utanmadı ya! Erkek çocuk olacaksın bir de… Artık sana kız çocuk diye-
ceğiz: Kız çocuukk! Kız çocuk!

Çocuk öfkeden patlayıp “Öyleyse kendin de…” diye açıkça şart koşuyor ve üz-
gün bir hâlde “Ondan sonra ben…” diyor. 

Nezaket muzaffer bir edayla sırıtırken şaşkınlıkla “Been?! Çek git ya!” deyip 
onu göğsünden ittiriyor: 

- Erkek çocukmuş! He, geberesice, Marsık!

Beklemediği darbeyle yere düşen çocuk, itburnu torbasını sürükleyerek yönü-
nü acele acele ağaçlığa çeviriyor. 

Ekilip biçilmeyen kolhoz yerleri. Her taraf çalı çırpı. Bakımı yapılmamış şa-
raplık üzümlerin asma direkleri yabani vişne ve mürdümlerin dallarıyla ka-
rışmış; böğürtlenler ayakaltında kalakalmış, tarlaya sürülen inekler, koyunlar 
olgunlaşmamışına kadar her şeyi kemirmiş; dalların, filizlerin yapraklarını 
yiyip bitirmiş. Bahçenin eteğindeki kayısılığın içi, sararmış yapraklarla dolu. 
Bugün yarın bunları da analarının söylediği esasta kaplara doldurup tandır 
odasına taşımaları gerekir. İşte o zaman yine… Nezaket’le karşılaşırsın! İçi da-
raldı, çocuğun öfkesi daha da arttı.

Bahçenin hemen her yerinde dikenlerin sardığı öbekler hâlinde itburnu yeti-
şirdi. Onları tane tane toplamak kabir azabıydı. Parmaklar kesilirdi, kanardı. 
Annen akşamına sesi titreyerek ellerini önce sıcak suya sokuverir, sonra va-
zelin sürüp sarardı. Ertesi gün yine şu dert, aynı ıstırap! Pazartesiye kadar her 
bir talebenin mektebe altı kilo itburnu toplayıp götürmesi şarttı, aksi hâlde 
derse sokulmazdı. Kaide böyle. Mecburiyet... Zalimlik yapan çocuğun, Nezaket 
ve işte şu utanmaz sümüklünün evleri buraya yakındı, böylesi bahçelerin ete-
ğinde yerleşmişti. İtburnu çalısı boldu burada, dahası buralar tarla bekçisinin 
semtine uğramadığı gözden ırak yerlerdi.

Çocuk itburnu toplamaya âdeti olduğu üzere arkadaşı Raşit’le beraber gelir-
di. Raşit bugün yoktu, şehirdeki halasına gitmişti. O, daha dünden “toplaması 
gereken”i yerine getirmişti ki! Bunun için bugün sadece kendisi vardı, kızlara 
yâren olmuş itburnu topluyordu.

Aslında o, biraz ötede toplamaktaydı, torbası da dolmak üzereydi; toplaması 
gerekene ulaşması, az biraz gayret etse “görevi”ni tamamlaması kesindi. Ne-
reden de şu şeytan kız çağırıverdi ya! Doğrusunu söylemek gerekirse aslında 
kendinin de gönlü o taraftaydı. Tek başına, çekingen birisi gibi dolaşmaktansa 
bilecen Nezaket’le birlikte toplaması daha iyi değil miydi? Bu kızın aslında bir 
çekiciliği de vardı; her zaman göresin, yanına varasın gelirdi. Varmasına varır-
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dın da varınca da belaya düşerdin: “Marsık! Kara Marsık!” deyip dalga geçmez 
mi dersin?.. Söylediğin herhangi bir sözünün üstünden gülmez mi dersin?.. 
Yine de kendi çağırırsa “Hemen, tabii! Canımla, başımla!” deyip yanına koşar-
sın.

Her zamanki erkeğimsi sesiyle “Marsık! Hey Marsık! Bu tarafa gel hadi, diye-
ceklerim var. Göreceksin, acayip!..” diye çağırdı. İşte neticesi: Omzunda itbur-
nu torbası… Kendi kendine kızmışsın. Ne zamandan beri çalı çırpının içinde 
yürüyorsun!..

O günlerde aslında oldukça tuhaf sevdalar bile yaşanmıştı ya…

Çocuk torbasını sırtına vurup eve döndüğünde neden olduğunu bilmediği bir 
kavganın üstüne geldi. Karaağacın gölgesindeki ağaç kerevetin üst kısmında, 
yastığın üstüne iki elini yastık yapmış hâlde sürekli pinekleyerek yatan dedesi, 
bugün nedense iki büklüm oturmuştu. Sakalını avcuna almış hâlde ara sıra 
başını kaldırıyor, ayaklarını sallar şekilde kerevetin ucuna emanet oturan en 
küçük amcasına kaşlarını çatmış bakıyordu. Çıt çıkmıyordu. Amcası da bü-
yük bir günah işlemiş gibi ortasından ayrılıp şakaklarına düşen uzun saçla-
rını sıvazlaya sıvazlaya kulağının arkasına yerleştiriyordu. Muslin başörtüsü-
nün ucunu dudağına bastırmış şekilde kerevetin kenarına dayanmış ayakta 
duran ninesi -bir şey mi bekliyor ne- bir oğluna bakıyordu, bir kocasına. Hiç 
kimseden ses çıkmadığını görünce kadın ihtiyarın omzunu yumrukladı: “Bir 
şey söylesen ya artık!” İhtiyar ona şöyle bir kaşlarını çattı sonra oğluna da 
aynı şekilde baktı, tekrar başını aşağı eğdi. İhtiyar kadın işte o zaman yavaşça 
uzanarak bir kenara yaslanmış değneği alıp onun eline tutuşturdu: “Vur! Bir 
sallamaz mısın?” İhtiyar, değneğine şöyle bir baktı, sakince dönüp onu tekrar 
yerine dayadı. Yaşlı kadın vazgeçmedi, döndü değneği tekrar alıp uzattı. İhti-
yar adam bu defa onun elinden sertçe çekip aldı, bir an titredi ve gazap içinde 
fırlatıp attı. Elinden çıkıp giden değnek, avlunun tam ortasında yere çarpıp 
ortadan ikiye bölündü. Bir parçası ihtiyar kadının çenesini “yalayıp” geçince o, 
ağzını kapatıp inlemeye başladı. Sonra dövüne dövüne avlunun ortasına otu-
ruverdi, iki elinde değneğin iki parçası, taş gibi yere vurmaya başladı:

- Artık nasıl başım dik dolaşacağım, Allah’ım! Duyan elalem ne der? Eyvah! Re-
zil zamparanın anası oldum ya, yandım!

Yaşlı adam kerevetten inip bağırdı:

- Kes sesini, hey kıt akıllı!

İhtiyar kadın sopa birdenbire başına değmiş gibi hemencecik susuverdi. Kırıl-
mış sopalar da hareket etmez oldu. Belli belirsiz iç çekmeler vardı hâlâ…

İhtiyar adam günahkâr oğluna öfkeli bir şekilde baktı ve dev misali kükredi:

- Kalk, görünme gözüme!

Oğul başını yerden kaldırmadan bahçe kapısına giden sundurmanın altından 
geçip sokağa doğru yürüdü! Ne zamandan beri bu evde huzur yoktu… Yaşanan 
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maceranın şahitleri avlunun bir yerlerinde donup kalmışlardı: Çocuk, çocu-
ğun anası, büyük yengesi, küçük yengesi.

Nine, yine bir süre avlunun ortasında az önceki hâlinde ağlayıp içini çeke çeke 
otururdu. Dedenin görünüşünden ürktüklerinden olsa gerek hiçbiri ona yak-
laşamıyordu. İhtiyar adam nihayet uyuklayınca iki gelin -çocuğun anasıyla 
büyük yengesi- kollarına girerek kaynanalarına destek oldular, onu alıp eve 
götürdüler. 

En küçük gelin, ne zamandan beri ortalarda görünmüyordu; odasında yastığı-
na sarılmış, kaderine lanet edip yatıyor olsa gerek. Kendisi eskiden beri kırıl-
gandı, her şeyden alınırdı. Bugünse epeyden beri beklediği gün doğmuştu. Asıl 
davacı da esas kin güden de şuydu yahu!

Bu sevdaların sebebini, ne anlama geldiğini anlamaya hayat tecrübesi henüz 
yetmeyen çocuk, sokağa dolaşmaya gitti. Akşamüstü olduğunda bazı söyle-
nenlerin idrakine varır gibi oldu. O, perişan hâlde, yaprak bitinin sardığı söğü-
dün altında bisikletini sürmekteydi. İtburnuyla meşgul olduğu için nice gün-
den beri ona bakmaya fırsatı olmamıştı; tekerleklerin havası sönmüş, zinciri 
de yerinden çıkmıştı. İki elti -anasıyla büyük yengesi- biraz ötedeki ocakbaşın-
da bir şeylerle uğraşırken akşam yemeğinin de hazırlığıyla meşgullerdi. Arala-
rında fısır fısır konuşup duruyorlardı. “Dertli” yenge avlunun diğer başındaki 
eyvanın kenarında leğeni ayaklarının arasına almış, kendince ilene ilene ça-
maşırları çitiledikçe çitiliyordu. Öfkesini bundan çıkarmak istiyor gibiydi.

Büyük yengenin kinaye dolu şakası işitildi:

- Keşke şimdi bu, yarasını iyileştirse!..

Anasının miniciği “Geberesice Meryem’inizin kendisi de biraz şişmanca, her 
yerini hoplatıp kıkırdamış mı? Söyleyin!..” dedi.

- Bunu demeyin ya! Dedenizin biraz önce yaptığı insanı hayrete düşürdü. Her 
şeyi yapan oğula hiç bir şey söylemek yok! Üstüne üstlük vurup biçare kadının 
da başını yarayazdı ya! Erkek dediğin her daim erkeğin yanında yer alırmış, 
bacım? ‘Çok da iyi yapmışsın, oğlum! Seninki yerinde.’ der gibi… Tövbe! Fırsat 
verseniz kendileri de o taraflara bir varsa!..

- Böyle söyleme ya, eltican! Şu eve gelin olup geldiğimden beri bir defa olsun 
yüzüne bakıp kızdığını görmedim. Gözleri daima yerde, taşları sayıyormuş 
gibi. Dahası, ihtiyar adam…

- İhtiyarı da çocuğu da aynı. Erkek milleti yahu, elti! Ağzı açık tencereye hangi 
köpek dönüp bakmaz, diye söz var…

- Aklını başına al, kendi atamız yahu!.. Babamız yerinde esasında!

- He, ne diyeceksin öyleyse? Ya Molla Ağa’mın kulağına giderse? Çok da asabi 
adam! Kardeşini de ona sahip çıkarak koruyup kollayan atanızı da birbirinden 
ayrı tutmaz ki!.. Bizim bey ta ne zamandan duymuş. Şimdi bile gülüp bakın ne 



42 TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2021

diyor: ‘Ee, gençlikteki filmleri aklına düşmüştür, bunu da ciddiye almamıştır.’ 
Lafa bakın! Kendilerinde de var birazcık. ‘Birlikte çalışıyoruz.’ deyip, amanın, 
bir urus hatunu alıp başıma getirmesi hatırında mı?..

- Ehhh, bir zamanların hikâyesi, elti! Bırak, bugünkünden anlat. Bu söylenenin 
aslı var mı? Birisi kendi gözüyle gördü mü ki acaba?

- Meryem’in kendisi söyleyesiymiş şu Sırık Hasiyet’e. Onu bilirsin, ağzında bak-
la ıslanmaz. Kaynanamıza da şu sarhoş yumurtlamış aslında…

- Öyle mi, ne demiş, neymiş?

Söğüdün altında bisikletini ters çevirip zincirini yerine oturtmaya çalışan ço-
cuğu fark etmeyen yenge, sağını solunu kolaçan eder etmez fısıltıyla anlatma-
ya başladı:

- Meryem’in âdeti malum! Bahçe girişine tabure koymuş. Gelene geçene laf 
çarpmazsa kudurukluğu geçmez. İhtiyar koca evde, yerinden kalkamadan 
yatmasına nice zaman oldu. Bu kısrak ne yapsın? Neticede… Eğilip kapıya 
dayandığında yakası açılmasın mı, malum yerleri görünmesin mi… Kafası 
iyi şekilde yoldan geçen kayıncığımızın gözleri şuna düşüverince şeytanın da 
yoldan çıkarmasıyla o da bununla ilgilenmiş. Hâl hatır etmiştir, değil mi? Mer-
yem’inize ise tam da bu gerekir… Laf söz çıkarmış. Bahaneyle kendini tertemiz, 
masum göstermek niyetinde! Bütün laf söz bu, anladın mı şimdi?

“Zincir, dişlere geçirildi, tekerlek döner hâle geldi. Bisikleti düzelttin, hemen 
arkasından da ayağını selenin üstünden atıp sokak tarafına sürdün. Buradan 
kaçmak istiyordun, kaçıp gitmek!..”

Bahçe girişini geçerken karaağacın altındaki kerevette nasın1 keyfini sürerek 
yanlamasına uzanan dedenden tarafa özellikle bakmamaya çalıştın. Komşu-
nuz Meryem halanın duvarına yakınlaştığında birdenbire durdun, ayakların 
yere saplanıp kaldı. İşte kapısı… Burada olmuş, öyle mi! Ama şimdi halanın 
kendisi görünmüyor. Çıkmaya korkuyor o! Korkmuş. Kapıda göründü diyene 
kadar deden, nasın keyfini süreduran deden, birdenbire yerinden kalkıver-
miş!..

Çocuk bundan sonra bir müddet Meryem halayı da onun kızı Aybibi’yi de gör-
düğünde onlara bakmadan kaçıp gitmeyi âdet edindi. Her ikisinden de uta-
nıyordu. Gün gelir Aybibi de anası gibi olur mu? Anasına asla benzemez ki o; 
çirkin, zayıf, sümüklü…

Yazlık evin merdivenine adım attığında Hanımağa sana esrarlı gülümseyerek 
“Şimdi birisini göreceksiniz.” deyiverdi ve bir yerlere seslendi:

- Feyzullah, hey Feyzullah!

Büyük binanın yanına yapılmış odalardan birinin penceresinden orta yaşlı, 
bıyıklı biri başını uzatınca Hanımağa buyurdu:

1 nas: Dil altına yerleştirilen ve emilen, kimyasal olarak işlenmiş tütün türü. 
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- Teyzeni çağır!

Çok geçmeden geliş yolunda bir deri bir kemik, yumruk kadar bir gövde peyda 
oldu. O, küçük ama hızlı adımlarla uçar gibi gelip Hanımağa’nın ağzına şaş-
kınca baktı.

- Misafire selam vermiyor musun? Tanımadın mı kendisini?

Kadın bunun üzerine senden tarafa döndü: 

- İssilam…

Avlu her ne kadar aydınlık olsa da onu tanımak müşküldü. Bu havada kolsuz, 
uzun siyah yelek giymiş, buruşmuş yüzünü gözünü muslin örtüyle sarıp sar-
malamış gariban bir kadın!

- Ciydeli’de komşuyduk ya, aslında! Aynı sokakta oynayıp büyüdük. İşte şu it-
burnu çalılıklarında…

Hanımağa’nın bu söylediklerinde hatırlatmaktan çok mahcup etme ahengi 
daha baskındı. 

Kadın ovuşturduğu eliyle ağzını kapatıp “Gerçekten mi? Aman Allah’ım! İyi 
misiniz Beyzade? Gelin hanım, çocuklarınız sağ selamet mi? Tanımadım, Al-
lah canımı alsın, affedersiniz!” dedi.

Kalleşlik karışık gülümseyen Hanımağa azarladı:

- Böyle mi karşılanır insan? Beraber oynayıp büyümüşsün… Eh, git yahu sen 
de!

Kadın “Tamam, tamam, abla!” deyip geriye çekildi, dudaklarını büzüştürüp 
arkasına döndü. Yürümeye başladı. Bir deri bir kemik. Yumruk kadarcık. Çe-
kingen.

- Acele etme, Aybi, pilavın hazır mı?

- Pirincini Ağa’m geldiklerinde eklesem diyordum…

- Tamam, kendin bilirsin, kendin.

Yazlığa geçip oturulur oturulmaz Hanımağa ansızın bir uf çekip konuşmaya 
başladı: 

- İşte böyle dostum! İki talihsiz tekrar buluştuk. Buna da benim gibi evlat nasip 
olmadı. Lakin işin şu kısmı ilginç: Gerdek odasına girmiş ve ‘İmdat!’ deyip ka-
çarak çıkmış, diyorlar. Sebebini, öleceğini bilse de söylemiyor. Erkek kokusun-
dan mı korktu, kim bilir. Böyle şeyler de oluyormuş ya, bakın! Şuydu, buydu… 
Evde kalmış, alıp geldim. Buna da otuz yıl oldu… Yanımda yaşıyor…

“…Pervane olmuş! Kölen olsa gerek yahu kölen! Hayret!”

Hanımağa bir şeyler gerekip gerekmediğini öğrenmek için avluya indiğinde 
merdivenden nefes nefese evin beyi Suvân Ağa geliverdi. Tekrar tekrar özür 
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dileyip affını istedi. Kadehi votkayla doldurur doldurmaz ayaktayken bir yu-
dumda içiverdi. Sonra o da oturup canını sıkan şeyi anlattı:

- Babasına lanet olsun! Şu koştur koşturlar canıma yetti. ‘Yeter ya!’ deyip hep-
sinden vazgeçesim, başımı alıp dağlarıma gidesim, tamam, boş boş dolaşasım 
geliyor bazen. Şuna kıyamıyorum yahu! Kanadı kırık… Oralara gidince yaşa-
yamaz bu. Kesinlikle!

“Böylesi emsalsiz yazlıkta bir gece kalma” teklifini reddedip yarınki uçağa ye-
tişmek bahanesiyle hareketleniyorsun.

Kapının önünde misafirperver karı kocayla âdet olduğu üzere uzun uzun ve-
dalaşıp ayrılmak istediğinde bir anda işte o çekingen peyda oldu. Elinde tuhaf 
bir torba, sana vermek istiyor! “Gerek yok yahu bu da ne!” diye mahcup bir şe-
kilde geri çevirdiğini görünce emredici üslubuyla Hanımağa araya giriyor:

- Alın, alın! Geri çevirmeyin. Bir şeyler hazırlamış size…

***

- Ooo, ne kadar güzel! Yeni ipekten mi, desem. İşlemeleri altın renginde, zarafe-
tine bakın. Hindistan malına benziyor… İçindeki neymiş?

- Bir bakın… Açıp bakmadım da… Hadi! İtburnu mu? Evet, evet, ta kendisi, it-
burnu! Offf, lanet olası! İnsanın aklına bile gelmez ya!..

- İtburnu diyorsunuz? Kuşburnu ya bu! Bildiğin kuşburnu.

- Kim bilir, bizde öyle derler. İtburnu, şive olsa gerek. Bunun kuşburnu olduğu-
nu Taşkent’e gelince öğrendim.

- Kalbe epeyce faydalı derler. Sizin için demleyeyim, içersiniz. İlginç, basit bir 
kuşburnu böyle güzel torbacığa konulur muymuş?! Kimin işi bu?

- Bir kadının. Aybibi derler.

- Aybibi… Söyleyin kimmiş bu kişi?

- Güzellik yapmak isteyen bir kadın işte. Kalpleri kuvvetli olsun mu demiş?.. 
Kendin söylüyorsun ya kalbe faydalı diye! Çocukluğumuzda beraber itburnu 
toplardık. O zamanları hatırlamıştır, ne bileyim!

- İl…ginç…

- İl…ginç, evet!

- Bile isteye kuşburnular toplayıp böyle bir torbacığa koyan kadın kim ola ki?..

- Tanımak mı istedin? Kendisi kapkara, bir deri bir kemik, saçı bembeyaz, diş-
leri dökülüp gitmiş…

- Hah, abartın, abartın! Kuşburnu topladığınız zamanlarında severdin değil 
mi? Ha! O zamanlar gencecik, güzel bir kızdı, öyle mi?

- Öyledir, öyledir… Sümüğü akar, kaburgaları sayılırdı!
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- Vay vay! Oralarını da görmüştüm, diyorsun?

- Doğrusu, göremedim.

- Görememişler, amanın aman!

- Sümüğü akan, çirkinden de çirkin bir kızcağıza kim bakar? Her tarafı diken-
lerden dilinmiş, soyulmuş…

- Biçare! Acımışsınızdır?

- Acıdım. Şimdi bile acıyorum.

- Şuna bak! Ya bana?

- Sana… Acıyacak olsaydım seninle evlenir miydim?!

- Vah vah! Şu kıymetliniz sadece göz göze gelmekle yetinmemiştir değil mi, 
edepsiz! Çıkarın, çabuk çıkarıverin!..


