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Kapıyı açtığında gözünü alan, yakıcı güneş çıktı önüne. Utanmaz, 
göğü daha yarılamadan adamı kan ter içinde bıraktığı yetmiyormuş 
gibi yüzsüz yüzsüz içeri sokuluyor bir de. Haydi oradan, der gibi çekti 
kapıyı. Yere düşen gölgesini fark eden tavuklar bir an için heyecan-
landı, horoz biraz doğrulup dikkat kesildi. Yemleme vakti gelmedi-
ğinden sahipleri pek oralı olmadı, yerde gözüne çarpan birkaç dal 
parçasını alıp odun yığınlarına doğru atmaya koyuldu. Kabuğuna 
çekilmiş komşusunu fark etti sonra. İleride, ahlat ağacının altına sa-
bitlenmiş sedirde oturuyordu komşusu. Ağır adımlarla yanına var-
dığında, cebinden tabakasını çıkarıp eliyle selam verdi. Gülerek aldı 
selamını öteki ve daldı gitti yine uzaklara. “Eee Hamza Efendi, sonra?” 
Sonrası aynıydı işte, iş güç… Biraz soluklanmaya görsünler bahçeden 
bir ses çağırıverirdi hemen, biraz geç kalmadılar mı ekinlerin boynu 
bükülür, dalda meyvelerin hatırı kalırdı. Birkaç nefeslik vakitleri 
vardı nasıl olsa, bir dal tütün sarıp tabakayı sedirin ortasına bırak-
tı. Ortalığa muhtar çakmağının benzin kokusu yayılırken komşusu 
da uzandı tabakaya. Tabiatın diliyle de pekâlâ konuşuluyordu işte. 
Sessizliğin vurgusu, soluk alıp verişlerin tonuyla değme adamın ine-
meyeceği derinlikte bir muhabbetle hem de… Biri uzaklarda, diğeri 
papatyaların dolandığı çimenlerde kaybolup gitmişken nefes nefese 
kalmış birinin ıhlayıp oflamaları ile sıyrıldılar kendi âlemlerinden. 
Komşusunun oğluydu bu. Karınca sabrıyla omuzladığı kuru bir tom-
ruğu çekip sürüklüyordu ıkına tıkına. “Yahu kaç defa dedim senin 
şu oğlana, omzun çökecek yaz kış ormandan odun çekmekten, diye. 
Arabayla çekilmiyor mu bu meret?” Diğeri “Aman…” der gibi salladı 
elini. Dilinde tüy bitmişti artık. Bırak ne yaparsa yapsındı. Sözü tek-
rar dumanla kaldıkları yere getirdiler. Biri gençliğine mi gitmiyordu 
yine, diğeri keşkelerin içinde debelenirken. Yongalanan can derdine 
düşeli beriki, ötekinin yakasını bırakmıyordu kabına sığmayan oğlu. 
İpe sapa gelmeyen o kasabaya yerleşme hevesiyle hem de... “Neymiş 
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efendim, bir iki akrabası gibi un fabrikasında çalışır, geçinirmiş. Öyle kolaydı 
sanki bu işler!” Başı bağlansaydı belki biraz bağlanırdı köye kim bilir, belki bi-
raz daha durulurdu başında esen şu kavak yelleri. “Şu oğlanı bir everemedin 
be!” diye takıldı yine komşusuna. “Yarım akıllıya kim varır deme, kör topal bir 
dengi bulunur elbet. O çektiği odunlarla anası ne zamana kadar yakabilecek 
ocağını?” Orası da doğru, doğruydu da işte… Öteki onaylarcasına belli belirsiz 
salladı başını. Gözü yine dalmıştı bir noktaya. Sonra birden, bu ellerden ne ge-
lir der gibi açtı iki yana ellerini. Bu aynı zamanda kırılma noktasının işaretiydi. 
Vakit kaybetmediler, bir kaplumbağa gibi çekildiler içlerine usulca.

Kapı bir komşunun hatırı vardı. Vardı hep var olmasına ya terkisinde alevden 
kamçısıyla, hâlden bilmez güneş ise yükseliyordu bir yandan. Komşusu ko-
cabaşlarını suvarmaya giderken o da bostana doğru yollandı. Omzuna doğru 
uzanan ağacın altından geçerken ne dalların çıldırmış yeşilliğine ne de kan 
gibi damladı damlayacak eriklere aldırdı. Doğdu doğalı içinde yüzdüğü tabiata 
pek alıcı gözle bakmamıştı. Yalnız Duman kapattı yolunu. Aldırmadan geçe-
meyeceği, ille durup griliğinde kaybolmak isteyeceği kedisiydi bu. En çekilmez, 
en aksi anlarında bile içini yumuşatan bu tüy yumağıyla oyalanırken tütün-
lerin kurutulduğu tezgâhlardan yayılan kıkır kıkır cıvıltıları işitti. Tahmin 
ettiği gibiydi. İki kızı birer kızılgerdan olmuş, boş tezgâhlara tünemişti yine.  
Hayallerden, şarkılardan oyunlar kuruyorlardı. Haklarıydı, kuracaklardı elbet. 
Bir ay sonra, tütün diziminde anneleri rahat bırakmazdı ne de olsa. Kendi iş-
leri yetmiyormuş gibi imece imece gezdirirdi artık tüm mahalleyi. Kuşların 
şakımalarını tebessümle geride bırakıp biraz ilerideki uğultuya doğru yönel-
di. Kovanlarda ayrı bir telaş vardı, kendi koşuşturmasını yavaşlatan bir telaş… 
Bu dünyaya hemen yarın veda edeceklerdi sanki. O meyve ağaçlarından eksik 
kalsalardı ne yaparlardı sonra şu ebemkuşağı gibi dizilmiş çiçeklerle oynaş-
masalardı? Her ne kadar onlar gibi tez canlı olmasa da arılarla arasında akıl sır 
ermez bir bağ vardı.  Çoğu zaman yaptığı gibi kovanların yanına kadar mas-
kesiz, elbisesiz sokuldu. Arılar, bu uysal ve doğanın ağır ritmine ayak uydur-
muş âdemi yadırgamıyordu nicedir. Bir iki peteğe göz atıp usul usul çekildi 
aralarından. Eşi yine panayır alanına çevirmiş bostanı. Ne becerikli, ne eline 
çabuktu eşi. Bir karış boş yer bile kalmamıştı sebzelerden. “Mübarek; şöyle yü-
rüyecek, davranacak yer bari bırakaydın.” Özene bezene yetiştirdiği bu ürünle-
ri haftada bir gün de kasabanın pazarına taşırdı diğer bostan panayırcılarıyla 
birlikte. Öteberi almaya gelenler hatta şöyle bir uğrayanlar bile bayram eder 
renk renk sebzelerle, buram buram meyvelerle. Eşi çoğu zaman özverili ve 
anlayışlıydı ama konu şu vurdumduymaz komşuların tavuğu, köpeği olunca 
sabrı taşıyordu. “Yahu” derdi içerleyerek: “Çitleri, ağla çevirdiğim tel örgüleri 
nasıl aşıyor bunlar?” Bir de sebzelerini didikleyip, aralarında umursamazca 
dolaşmaları yok muydu? Sahip çıkamayacaksanız niye besliyorsunuz canım, 
derdi böyle zamanlarda. Hanıma bir faydam bari dokunsun, şu çitleri bir daha 
kontrol edeyim, diyerek sokuldu içerilere kadar. Yeşillerin içinde kayboldu bir 
süre. Meyveyle pek arası yoktu ama çileklerin kokusuyla mest oldu, eli ayağı-
na dolaştı kirazın el etmesiyle. Şükran duygusuyla karışık bir yaşama sevinci 
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içinde eğledi gönlünü. Arada biberleri çapalaması, domatesleri sulaması der-
ken ikindiyi buldu. Hayvanları otlaktan getireceği akşam vaktine daha vardı 
ne de olsa. Biraz soluklanayım, diyerek oturdu koca fırıncık armudunun dibi-
ne. Ta dedesinden kalma ve tam sınıra dikildiği için gereğinden fazla kıymete 
binmiş bir ağaçtı bu. Ee, ne de olsa balla yarışıyor pekmezinin kilosu, diye dü-
şündü sigarasından çektiği nefesi üflerken. Armutlar olgunlaşıp da dökülme-
ye durduğu zaman üşenmez, köyün bir ucundan kalkar gelirdi dedenin diğer 
torunu. Yedeğe aldığı eşek arabası ve yampiri yampiri yürüyüşüyle bahçeye 
yanaşıp “Huu komşu!” diyerek hasat zamanını hatırlatırdı her ağustosun so-
nunda. “Sağ olsun, iyi ki de hatırlatır kavim kardaşım.” dedi içindeki ses. “Ara-
ya dünya gireli yakın akrabayla bile uzak düştük.” Dobralığını, hoşsohbetini 
ne kadar özlediğini geçirdi içinden ve geçti içi daha nice tanışı, karındaşı da 
ihmal ettiğini düşünerek.

Kendisine geldiğinde, ilk önce pek bir şey fark etmedi uyku sersemliğiyle. 
Göğe bakıp kararan bulutları gördüğünde gözleri yuvalarından fırlayacak gibi 
oldu. Gün dönümü olmuştu sanki bir iki saat içinde. İçi mi geçmişti yoksa yaz 
mı gelip geçmişti bu arada? Bir süre bu olanlara, altında dönüp duran dünya-
nın hızına anlam veremedi. Gittikçe şiddetlenen rüzgârdan kuvvet alarak ale-
lacele doğruldu. Her geçen saniye daha da kararan bulutlar zor zapt ediyordu 
artık yağmuru. Ilık lodosun kucağından buzu kırılan bir göle düşmüş gibi his-
setti kendisini. Ağır aksak yürüyüşünü fark ettiğinde taşlar biraz daha yerine 
oturdu. Az önceki gençliği neredeydi, bir sigara içimi sustukları komşusu, cı-
vıl cıvıl çocukları nereden çıkmıştı; hatırlamaya başladı. Hatırlamasıyla içinin 
ürpermesi bir oldu. Gerçek olan bu muydu şimdi? Bu nefesini daraltan hırıltı, 
bu iki büklüm hâl ile yakasına yapışacak kadar patavatsız mıydı gerçek? Ayak 
sürürken durup elindeki bastona baktı buğulu gözlerle. Düşünde içini ısıtan, 
o nostaljik gösteri tek perdelikmiş demek. Kuraktan çatlamış toprağı andıran 
parmaklarına, ellerinin kırışıklığına takıldı bu kez bakışları.  Neden sonra acı 
acı gülümsedi. Neyse ki ruhumuz daha delikanlı çağında, diye avuttu kendisi-
ni ve başlayan yağmurla birlikte mahmurluğu silip attı üzerinden. Eve doğru 
yola koyuldu. Daha az önce geçtiği rengârenk bahçeyi şimdi ayrık otları sar-
mıştı işte.  Sebzelerin yerini sırnaşık dikenler almış çoktan. Adam boyu, sarar-
mış otlardan bakımsız meyve ağaçlarına yaklaşılmıyordu. Yıldan yıla güçten 
düşen eşiyse evde pencerenin önüne çöküp boş bahçeyi seyrediyordu çoğu 
zaman. Onca bostanın bir evleği bile bulmayan köşesine, nefes nefese bir iki 
lokmalık bir şeyler ekebilirse seviniyordu. Eşi gibi kendisini de yorgun düşür-
müştü hayat.  Soluk soluğa kaldı yine. Durdu, durmayan yağmura inat dinle-
nedurdu. Islanmıştı zaten ıslanacağı kadar, bastonuna dayanıp biraz da bostan 
korkuluğu gibi beklese ne çıkardı? Göğsündeki körük yavaşlayana kadar sağa 
sola bakındı. Ne çit kalmıştı doğru düzgün ne de samanlık. Hayvanları satıp 
savınca saklanacak samana ihtiyaç kalmamıştı hâliyle. Bir zamanlar üzerine 
titrediği ambarı fark etti sonra. Garipti, ambarda bir an kendi silüetini gördü 
sanki. Bakımsızlıktan tahtası, kiremidi dökülmüş; baykuşların sahiplendiği 
viraneye dönmüştü.  Akranıyla dertleşir gibi “Boş veer!” diye mırıldandı belli 
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belirsiz, “Benim gibi çökmemişsin en azından.” Nefes alıp verişi normal seyri-
ne dönünce biraz ileride, meyveleri bir köşeye serdikleri salaşa doğru yöneldi. 
Üstteki eğrelti otlarını aralayıp kış armutlarına, İskilip elmalarına dokundu 
tek tek. Çocuklarıymış gibi seviyordu onları. Çürüklerini eleyip attı ama bu 
gidişle hepsi atılırdı yaza kadar. Ne gidip satabiliyorlardı ne de gelip meyve-
lerin tadına bakanları vardı. Birer tarafa dağılan çoluk çocuğu, torun torbayı 
görebilene aşk olsundu. Üşümesinler diye üstlerini eğrelti otlarıyla tekrar ört-
tü. Yuvadan göçüp uzaklara dağılan yalnız çocukları değildi. Arılar da kepengi 
indirip dükkânı kapatmıştı çoktan. E, haklıydılar tabii. Kendisine hayrı yoktu, 
kaldı ki onlara olsun. Komşu evin hizasına geldiğinde hiç oralı olmadı. Yüzyı-
la meydan okumuş, koca ahşaptan kaçırdı gözlerini. Başını biraz çevirip şöyle 
bir baksa bacasına kadar anılarla dolu o alamet gümbür gümbür üzerine yıkı-
lacaktı sanki. Anı yumağı birçok komşusu kalıbı dinlendirmek için müsaade 
istemişti ya komşuları içinde en çok Hamza Efendi’ye yanmıştı içi. Birbirleri-
ne omuz verdikleri, sessiz sedasız dertleştikleri geçti gözünün önünden. “Hey 
gidi komşu, acelen neydi? Bir başıma yoruldum buralarda.” 

Gök gürleyince silkindi, kendine geldi. Şifayı iyice kapmadan acele etmeli, diye 
düşündü. Meyve ağaçlarından düşen ve soba tutuşturmak için birebir olan 
kuru dalları bir kolunda biriktirmekten de geri durmadı.  O musibet yere var-
dığında bir adımı kararsız kaldı, diğer adımı istemsiz değiştirdi yönünü. Ür-
kek tavırlarla yaklaştı ve dökülmeye yüz tutmuş tütün tezgâhlarıyla yeniden 
burun buruna geldi. “Ah, gücüm yetse kırıp kaldıracam bunları! Her seferinde 
göynür özüm.” Dizlerinin bağı çözülünce oturdu bir kenarına. Biri görecekmiş 
gibi el çabukluğuyla sildi gözyaşını. Vaktiyle kızları kuşlar gibi cıvıldaşınca; 
şarkılarla, oyunlarla nasıl da şenlenirdi buralar! O seslerin, o hayallerin yerin-
de iç soğutan yeller esiyordu şimdi. Daha yakınlarda, kötü hastalık dediği ça-
ğın vebasına vermişti bir kızını. Son anına kadar ne annesi yalnız bırakmıştı 
yavrusunu ne kendisi. Dualardan, doktor kapılarından da geri kalmamışlardı 
ama sızılı çivi yazısıydı işte alın yazısı. Gözlerinin nuru, bir yıldız gibi kayıp 
gitmişti ellerinden.  Orada daha ne kadar oturdu, anılar ne kadar kemirdi içi-
ni; iyice bastıran soğuğun etkisiyle titreyene kadar anlayamadı. Yağmur yeri-
ni, güneşin de alçalmasıyla ayaza bırakmıştı. Usulca doğruldu, ceketine iyice 
sokularak parça parça eve yöneldi. Bir parçası geride kalmıştı ister istemez, bir 
parçası yola dökülürken kalan kırık dökükler varabildi ancak kapıya. Tam içeri 
girecekken dönüp bir kez daha baktı göğe kederle. Henüz birkaç saat önce alaz 
alaz yanmıyor muydu bu soluk güneş? İçinin şöyle bir geçmesiyle zaman kav-
ramı tamamıyla alt üst olmuştu sanki. Saatler mi çabuk geçmişti yoksa yıllar 
mı? Anlam veremediği, buruk bir vişne posası atıyordu şimdi göğsünde. Bu-
rukluğuyla ağzını, ellerini, damar damar bütün vücudunu burdu. Yetmiyor-
muş gibi arsız güneş de yapıyordu yine yapacağını. Tüm katılığıyla, kızgın bir 
bıçak gibi batıyordu ufka doğru.


