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DENEME

Maden Suyu

Muhittin abinin uzun burunlu, yaşlı bir Mersedes kamyonu var. Ma-
hallenin, mahallelinin kamyonu. Koyu lacivert renkli, ön tamponun 
iki yana uzanan basamaklı ve ızgaralı uzantısına oturabilirdiniz. Ba-
zen de o ızgaranın üzerinden, hortumla kaportasına su tutup toz be-
ziyle silerdiniz. Bunu siz yapardınız. Buradaki sizden, kendimi kastet-
miş oluyorum.

İlçenin biricik Mersedes kamyonu! Düğünlerde, kızlı erkekli, çoluk 
çocuk, genci ve nadiren de yaşlısıyla o kasaya doluşur, civar köyler-
den gelin almaya giderdiniz. Davulcu, zurnacı da kasada yerini alırdı. 
Sallanarak, sekerek oyun havaları; halaylar, ıslıklar eşliğinde, düşe 
kalka bir seyir başlardı. Asfalttan, tozlu topraklı yollardan geçerken 
motorun sesi rüzgâr uğultularına karışır, bir köyün harman yerine 
varılırdı. Şerbetler mi içilirdi, nohutlu pilavlar mı yenirdi? Gelinli da-
matlı, geçip gidilirdi bir köprünün üzerinden.

Yaz, güz hep böyledir. Samanlar rüzgâra karışır, havada uçuşur. İvez-
ler, sulak yerlerin otları üzerinde birikir, uzun boylu, dikenli çiçekle-
re helikopter böcekleri konar, kalkar. Bir kertenkele, taşın üzerinden 
başka bir taşa zıplar. Bir ikindi ezanı okunur, sesi uzaktan geliyormuş 
gibi yakın. Muhittin abinin Mersedes kamyonu biraz daha yaşlanır. 
Horultulu sesiyle uyanırsınız; herhangi bir sabahın ilk gün ışıkları 
altında. Motor kaputu iki taraftan gelincik böceğinin kanatları gibi 
açılmıştır adeta. Bir yerlerine, huniyle bidondan yağ akıtılır, bir yan-
dan karbüratörüne sur verilir. Motor susar. Motor susar! Susadıkça 
su verilir. Motor susar! Muhittin abinin Mersedes kamyonu büsbütün 
susar.

Karı çözülmüş dağların, çok yağmurlu baharın ardından, suları du-
rulmuştur artık derelerin. Aka aka durulmuştur. Mahalle sokağında 
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bir hazırlık, bir koşuşturma. Halılar, kilimler rulo yapılmış Ford kamyonun 
kasasına taşınmaktadır. Gölgede kalmış ışıl ışıl kırmızı renkli Ford. Birkaç gün 
önce, Mersedes kamyonun yerine gelmiş, mahallelinin isteğiyle, halı, kilim, 
yün yıkamaya gidilecek. Yünler, tokaçlar da yüklenir kasaya. Komşular, birer 
ikişer doluşur içine. Naim abi kontağı çevirir ve Ford taze sesiyle kükrer. Bir 
iki kez ara gazı gelir, egzozdan grili mavili bir duman bulutu yayılır ortalığa. 
Bağırmayan, homurdanmayan bir ses; rölantide devinirken motor, sessizce 
koyulur yola.

Ben o rüzgârı avucumda tutarım. 

Kamyon hızlandıkça, ellerimizi kasadan sarkıtarak rüzgâr tutma yarışına giri-
şiriz. Ne kadar hızlanırsa o kadar rüzgâr birikir. Yavaşladıkça da biriken rüzgâr 
uçup dağılır avucumuzdan. Sonra asfalttan ayrılan tozlu bir yol çıkar karşı-
mıza. Naim abi kırar Ford’un direksiyonunu tozlu yola ve yavaş yavaş ilerler 
kıvrılan dönemeçlerden bir derenin kıyısına. Halılar, kilimler, yünler, birer bi-
rer indirilir kasadan ve üst üste istiflenir çimenliğe. Asıl faaliyet o zaman baş-
lar. Etraftan toplanan taşlarla derede bir set oluşturulur ve setin suyu tuttuğu 
yerde halılar, kilimler suya yatırılır. Setin su sızdırdığı tarafta anneler, ablalar, 
kız kardeşler; deterjanlar, Arap sabunlarıyla ıslak halıları, kilimleri, yünleri iri, 
düz taşların üzerinde tokaçlayarak dövmeye başlar. Bir taraftan yıkananlar 
güneşe serilip kurumaya bırakılırken, yıkanmayı bekleyen halılar da setin su 
tuttuğu derenin dibine yatırılır. Su halıları kaldırmasın diye de baş kısmına 
taşlar yerleştirilir. 

Şen çocukluk, ruşen çocukluk. Bir cennetten nasıl bahsedilir? Tabanı halılarla 
döşeli o dereye girilir ve yatılır yüz üstü, sırt üstü; ışıltılı, berrak sular geçer 
yarı çıplak tenimizden. Altımızdaki halı dalgalanır durur. Tokaçlar şap şap ki-
limlere vurur. Su durur mu? Aka aka yoluna devam eder. Birkaç yüz metre iler-
de maden ocağının atık, tahliye suyu dereye karışır ve tabanı kurşuni maden 
kumuyla tortulanır. Sonrası, maden suyudur. Biz boydan boya koşarız dere 
boyu, sular serpiştirerek birbirimize. Ayak parmaklarımızın arasında maden 
kumları. -Ey güzel saflık! Düşünürüm; düşünürdüm ki maden suyu böylesi 
derelerden şişelenip bakkallara dağıtılır.

Gün batımına yakın, yıkanan ve güneş altında kurulanan halılar, kilimler, 
yünler toplanıp istiflenir ve Ford’un kasasına taşınır. Renkli kelebekler uçuşur 
etrafta. Arı vızıltıları eşliğinde, uzaktan tarla böcekleri, dere kıyısındaki sö-
ğütlerden kuş sesleri duyulur. Rüzgâr tutma yarışı yeniden başlar.

Prova

Çocukken, dizlerime kadar ancak uzanan bir paltom olmuştu. Çok mühimdi 
bu husus. Zira çevremdeki çocukların hiçbirinde böylesi bir palto yoktu, giyil-
mezdi, kullanılmazdı ya da henüz yaygın değildi. Sonraları moda oldu.

Konu o ki, o zamanın Pratik Kız Sanat Okulunda uygulamalı derslere katılan 
ablam, kurs arkadaşları ve hocalarının da yönetiminde, benim üzerimde sına-
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nıp dikmeye karar kıldıkları bir paltonun mankeni olmuştum. Provalar için 
birkaç kez okulun atölyesine girip çıkmak zorunda kaldım. Ölçülerim alındı, 
kol uzunluğum, omuz genişliğim ve vücut yapım kumaşın kesim ve dikimleri-
ne eşlik etti. Ablam ve arkadaşları o sezon sonunda mezun olup tamamladılar 
okulu. Paltonun üzerimdeki mezuniyetiyse üst üste iki yıl bütünlemeye kaldı.

Yanık Ekmek

Aynı ablam beni kandırırdı. Çocukluğumun masum kanışlarına inanırdım 
hep. Ekmeğin yanmış kısmını yersem para bulurmuşum. Uzunca bir süre para 
bulacağım ümidiyle sofradaki yanık ekmekleri kimseye kaptırmaz, herkesten 
önce uzanırdım o yanık ekmeğe. Bir iki kez gerçekten para buldum. Bu durum 
bende kesinleşmiş bir kanıya dönüşmüştü. Ta ki, ablamın yıllar sonra itirafına 
kadar. 

Çoğu zaman sabahları fırına ablamla birlikte giderdik. O önden yürür, bulabi-
leceğim bir yere yirmi beş kuruş atarmış. O parayı bulmanın sevinciyle, sofra-
mızın yanmış ekmeklerini yıllarca hep ben yedim.

İki At

İki at girdi avlumuza. Birbirinin ikiziymiş gibi iki at. Kiremit rengi tüylerinde 
simli bir parıltı, yelelerinde altuni bir ışıltı ve o göz kamaştırıcı görünümüyle 
iki heybetli varlık. Birinin üstüne binsem kanatlanarak uçacağımı sanmıştım. 

“Lâl lal lâ” bir duyguyla atın o simli tüylerine dokunup sıvazladım. Kuyruğu-
nu kavisli bir s çizerek salladı. Sonra, çenesine kayışlar, dişlerinin arasına gam, 
boynuna boyunduruk takıldı. İki at, demirden pullukla beraber sürüldü bizim 
tarlaya. Tarla eşildi, deşildi. Toprağın yarılan yerlerine tohumlar serpildi.

Atlar gitti, sahipleri de gitti. Bir sabah, nohut baloncukları üzerinde çiğ tane-
cikleri kaldı.


