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Şimdi ben size Neriman’ın hangi huyunu anlatsam? İşe eşkâlini ver-
mekle başlayayım ki anlatacaklarım sırasında onun mimiklerini gö-
zünüzün önüne getirebilesiniz.

Neriman genç olmasına rağmen yüzündeki kırışıklıklar onu oldu-
ğundan daha yaşlı gösterir. Zamanla arası iyi değil ki saçları da er-
ken beyazlamış. Alt çenesi öne çıkıktır ve bu çene yapısı ona saflık-
la karışık bir uyanıklık görüntüsü verir. Yüzü ekseriyetle kırmızıdır. 
Teni öyle beyazdır ki kızdığı ya da güldüğü zamanlar yüzü daha fazla 
kızarır. Gülerken çoğunlukla gözyaşlarına boğulur. Belki de ağlana-
cak hâline gülüyordur, bilemiyoruz. Uzun boylu ve zayıftır. Üç çocuk 
doğurmasına karşın inceciktir. El parmakları da hayli uzundur. Saç-
larını daima erkek gibi kısacık kestirir. Ben dahi onu hiç uzun saç-
lı görmedim. Yazmasını bağlaması da çok komik ve ilginçtir. Üçgen 
katladığı yazmayı başına yerleştirince yanaklarına gelen kısımları 
kulaklarının arkasına sıkıştırır ki böyle olduğu zamanlar kulakları 
kepçe gibi ortaya çıkar.

Neriman öksüz büyümüş. İki ablası ona anne eksikliğini aratmamak 
için elinden geleni yapmış ancak bir annenin ardında bıraktığı boş-
luk öyle büyüktür ki her öksüz çocuk o boşluğa düşmemek için hem 
çok dikkat eder hem de o çukurun etrafında dolanmaktan geri dura-
maz. Sanki o boşluğun çevresinde olmak bile boşluğu yaratanın ko-
kusunu taşır. Bir yokluğa yokluğun kendisiyle alışmaya çalışmaktır 
öksüz kalmak. Yanan yerini ateşe tutmak gibidir. İşte Neriman da 
annesizliğin verdiği acıya hem katlanır gibi davranmış hem de en 
ufak hayat mücadelesinde hemen yüreğindeki o eksik, yarım, güdük 
ve sancı içinde kalan tarafına sarılmış. Okulda başarısız olsa “Benim 
annem yok ya,” demiş. Sokakta oynarken mızıkçılık yapsa “Benim 
annem yok ya,” demiş. Sakarlık yaptığında, ağzından yanlış bir ke-
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lime çıktığında hatta büyüyüp çoluğa çocuğa karıştığı halde lafını sözünü 
bilmeden konuştuğunda bile hep “Benim annem yok ya,” diyerek annesizliği-
nin anne korumacılığına sığınmış. Hani böyle söylerse belki annesinin erken 
ölerek ardında savunmasız bıraktığı kızını herkese karşı “Elleşmeyin kızıma 
zaten ben yokum ya!” diyerek savunacağını düşünmüş olabilir. Bunu evlenip 
barklanıp sonradan eve gelin gelen eltisini kıskandığında da sürdürmüş. Kay-
nanası küçük geline azıcık tebessüm etse “Onun annesi var ya!” diye cümlesi-
nin bu türlüsünü de kullanmış. Kendi kocasından göremediği ilgiyi kayınbira-
deri karısına gösterse “Hah onun karısısın annesi var ya!” deyip durmuş. Sanki 
istiyormuş ki tüm dünya onun kusurlarını gözüne sokmazdan evvel “Aman 
bırakın garibi zaten onun annesi yok!” desin. Âdeta Hüda bir tek onu annesiz 
bırakmış gibi yaşamak, davranmak, konuşmak işine geliyormuş diyebiliriz.

İlk doğumunda düşük yapıp bebeğini kaybettiğinde bile geçmiş olsun, üzülme, 
gençsin, yeniden evladın olur diyen herkese “Aah ah benim annem yok ya, an-
nem olsaydı ne bebeğim ölürdü ne de ben böyle hasta olurdum!” dedi. Hasta 
ziyaretinin süresi hastasına göre değişir diye düşünen ziyaretçiler daha fazla 

“Annem yok ya!” dinlememek için ziyaretlerini bile isteye kısa tuttular.

Önceleri hayattan, kaderden, annesizliğinden alamadığı hıncını dişini geçir-
diklerinden aldı Neriman. Eltisi eve yerleşip birlik oturmaya başladı, ne çare ki 
eltisinin kocası yirmi gün sonra askere gitti. Neriman boş durur mu? Kayınbi-
raderi askere gidince mahalledeki evli bir adamla eltisinin adını çıkarmak için 
adama eltisinin ağzından aşk mektupları yazdı. Kayınbiraderi izne geldiğinde 
de “Sana bir şey göstereceğim ama sakın kötü şeyler yapma!” diyerek sözüm 
ona yazılıp yollanmamış aşk mektuplarını kayınbiraderinin kucağına pimi 
çekilmiş bir bomba gibi usulca bırakıverdi. Delikanlı mektupları okuyunca 
bir gülmeye tutuldu ki sormayın. Bu yazının karısına ait olmadığını söyledi. 
Söyledi ama ne çare ki Neriman işini sağlama alıp önceden mahallenin en de-
dikoducu kadınına bu mektuplardan uydurduğu hikâyeyi çoktan anlatmıştı 
ve olay diğer adamın da kulağına çoktan varmıştı. Adamcağız sanki böyle bir 
şey gerçekten yaşanmış gibi utancından o mahalleden taşınmıştı. Tüm çabası 
boşa giden Neriman gün geçtikçe daha çok hırslanıyordu. Kumpas çevirme-
den yaşayamıyor, huzur bozmadan rahat nefes alamıyordu. Gün böyle yıl böy-
le derken eltisi evleneli üç yıl geçmişti ve hâlâ bir çocuk sahibi olamamıştı. Bu 
durum da tabii ki uzun zamandır canı sıkılan Neriman’ın ekmeğine yağ sür-
müştü. Aradığı fırsat kucağına âdeta gökten zembille düşmüştü. Gittiği misa-
fir evlerinde “Aman bunun da çocuğu olmuyor yaktı gül gibi kaynımın başını!” 
diyerek atıp tutmaya başlamıştı bile. Neriman dilini ve hırsını biledikçe ilahi 
adalet de kılıcını keskinleştirdi ve eltisi dördüncü senenin sonunda nur topu 
gibi bir kız çocuk doğurdu. Yüzü günlerce öfkeden kıpkırmızı kesilen Neriman 
bu defa da kayınpederine “Ay babacığım bu çocuk bizim çocuklarımıza hiç 
benzemiyor, baksana kapkara bir şey!” dedi. Hiç kimse gen haritası hakkında 
acemice de olsa bir şey bilmediğinden değil de sırf Neriman’ın huyunu bildi-
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ğinden ötürü ağzını açıp da “Aman kızım o nasıl söz ayıptır!” demedi. Hem 
deseler bile alacakları cevap belliydi. Çünkü onun annesi yoktu ya! Onlar ne 
düşünürse düşünsün Neriman asla pes etmemeye ve eltisiyle bindiği bu gemi-
yi kendi kaptanlığı ve dümenleri idaresince yürütmeye kararlıydı. Bir cuma 
günü kaynanası “Akşama sarma yapalım.” dediğinde hemen ayağına kuvvet 
fırladı yerinden, tüm işgüzarlığı ile koştu mutfağa, sedirin altındaki sepetten 
soğan çıkarmak için elini uzatmasıyla bir şangırtı koptu. Kaynanasının turşu 
küpleri, satırlar ve çok sık kullandığı bakır siniler hep sedirin altında dururdu. 
Satır, küplere çarpınca olan olmuştu. Kaynanası sesi duyup mutfağa gelince 

“Aman anne kırık küpü ne diye orada tutarsın!” dedi. Zavallı kadın küplerin 
sağlam olduğunu bir türlü söyleyemedi. Alacağı cevaptan korkup sustu. İçi 
yanıyor, ağzına tonlarca söz geliyordu ama huzursuzluk çıkmasın diye ses et-
miyordu kadıncağız. İşte böyle ara sıra -hiç âdeti olmasa da- bam teli derdin-
den sızladığı için büyük gelini hakkında bizlere dert yanıyordu. Köylük yerin 
en ücra yerinden getirip kendine gelin, büyük oğluna da eş diyerek tepesine 
çıkardığı Neriman’ın önüne geçip de “Yeter ama senin ettiğin, kır dizini azıcık!” 
diyemiyordu.

Gün böyle, dün böyle derken Neriman elinde sıkı sıkı tuttuğu entrika sancağı-
nı geniş yüreklilikle salladı durdu. Ta ki işleri büyütüp de kahve falı bakıncaya 
kadar. Yalanları, hileleri, dedikoduları bir fincana sığdırmak onun için işten 
bile değildi. Mahalle hanımları ile hamama gittiğimiz o hafta külhanda kahve 
pişirdi bir genç kızımız ve ben hariç herkes sanki yıllardır özlemini çektiği bir 
şeye kavuşmuş gibi hasretle ve höpürdeterek yudumladı kahveleri. Ben kükürt 
kokusuna karışan telve kokusundan mıdır yoksa başa gelecekleri bildiğimden 
midir içmek istemedim. Hâlâ daha Türk kahvesi ikramlarını geri çevirmemin 
nedeni o kükürt kokusuna karışan entrikalı fallardır. Fallar da kahveler de Ne-
riman kokuyordu burnuma. Neyse efendim işte o gün mahallenin en yaşlısı 
Emine Abla “Kızlar ben fincanımı kapattım var mı falıma bir bakacak olan?” 
deyince Neriman için yeni bir kazanç, mahalleli için de yeni bir eğlence kapısı 
açılmış oldu. Emine ablanın falından ne olur ki, zaten bir ayağı çukurdaydı. 
Şeker, tansiyon, kalp… Hastanelerin gediklisi Azrail’in sevdiği ne kadar illet 
varsa hepsi Emine ablada toplanmıştı zaten. Neriman “Ver ben bakayım.” di-
yerek aldı eline fincanı “Abla keşke bakmasaydım ben bu fincana!” diyerek geri 
kapatacak oldu ki Emine abla bakması için ısrar etti. İşte Neriman’ın şansı da 
şanssızlığı da o gün geri döndü. Söylenenlere sırf inanmak için midir bilinmez 
ya da neye inanırsak onu yaşarız mantığının devreye girmesinden midir nedir, 
Emine ablanın dudaklarından süzülen kahve tortularının fincanın çeperlerin-
de çizdiği “büyükçe kutu” iki aya kalmadan tabut olup çıktı, tabağa biriken “dü-
ğün alayı gibi kalabalık” cami bahçesindeki cenaze yakınları oldu. Neriman’ın 
şanı şöhreti -pek de makbul bir olayla olmasa da- Emine ablayı toprağa verince 
başladı. İşte o vakit Neriman henüz küçük ve masum bir çocukken ölmüş an-
nesi yeniden hortladı ve bu defa fincanı tabağından ayırma merasimlerinin 
protokolünde anılmaya başladı. Her defasında fincanlar “Bana duyduklarını 
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ve bildiklerini söyle anacığım, bana topraktan havadan ve sudan haber et ana-
cığım!” diyerek çevrildi. O vakte kadar “Bıktık bunun ölmüş anasının acısın-
dan!” diyen mahalleli “Aman elleşmeyin Neriman’a ermişlerden haber alıyor, 
anası da zaten mübarek bir kadındı.” demeye başladı. Kaldı ki çoğu kadıncağı-
zı sadece kulaktan dolma tanıyordu, aralarında doğru dürüst gören ya da iki 
çift lafına denk gelen bile yoktu. Az evvel söyledik ya işte, insan neyi yaşamak 
istiyorsa ona inanıyor ya da tem tersi neye inanıyorsa başına o geliyor.

İşler bu kadarla kalsa iyiydi ya kalmadı, fincanında yeni bir elbise çıkanlar 
soluğu Neriman’ın kapısında aldı. Etekler, elbiseler, gömlekler, pantolonlar 
kumaş olarak girdiği Neriman’ın evinden paçası kısa, kolu dar giysiler olarak 
çıkıyordu. Ne gam, kimse ağzını açıp tek kelime edemiyordu. Hepimizin haya-
tından sürfile makası gibi zikzak çizerek geçiyordu Neriman. Derimiz pürçük-
lenmese de duygularımız epeyce tarazlanıyordu. Anlatayım.

Fincanlara baka baka dil âlimi olup çıktı bizimki, bulduğu kelimeler inanın 
bana Hint-Avrupa Dil Ailesi’nde varsa ben de eşek olup anırırım. Özenle se-
çilmiş bir “üç vakte kadar tepemize pisleyecek kuşlar”ı var ki yeryüzünde o 
renk ve şekilde kuş olduğuna inanasınız gelir. Fırsatını yakaladığı her an bir 
ekmeği kuşlara ufalar gibi o da sözüm ona kehanetlerini ufalıyordu önümü-
ze. Yememiz için de başımızda dikilip bekliyordu. Ürküp kaçmamız mümkün 
değildi çünkü bunu derinlerden gelip yüzüne yansıyan bir hüzünle yapıyordu. 
Sonra o kırıntılar midemizde şişip genişliyordu ve bizler günlerce karnımızın 
ağrısından uyuyamıyorduk. Ne var ki en umulmadık zamanlarda ona rastla-
yınca tıpkı korkak serçeler gibi seke seke yanına gidiyorduk. Görüp de selam 
vermezsek yine annesiz sitemleriyle yüz yüze gelecek olmaktan korkuyorduk.

Fincanlarda gördüğü kuşlar da ebabil olsa gerek, zira Neriman ne vakit fincan-
da zembereği üç vakte kurulmuş bir kuş görse muhakkak birinin başına siccîl 
yağıyordu. Hafazanallah, bereket versin ki fincanlarda fil görmüyordu, yoksa 
nice olurdu hâlimiz? Gerçi bu kuşların söylediği uğursuz şeylerin -ki tesadüf 
müdür o vakte kadar kuşlar hiç iyi bir haber getirmemişti ya- başına bir gün 
çok fena işler açacağını tahmin etmem zor değildi.

Mahalle sakinlerinden biri de eski belediye reisiydi ve bir tanecik evladını ye-
nice askere yollamıştı. Varı yoğu bir oğluydu, başkaca çocuğu yoktu. Reisin 
karısı da pek tabii Neriman’ın müdavimiydi ve sık sık fal baktırmaya koşa 
koşa giderdi. Ancak atıp tutacak başka konu bulamayan Neriman o gün falda 
reisin oğlunun askerde şehit düşeceğini gördü. Bunu dile getirmesi ile kadın-
cağızın “Oğlum, Hüseyinim!” diye çığlık atıp odanın orta yerine bayılması bir 
oldu. Evde benden başka iki kadın daha vardı. Yerde bir tabur askerin naaşı 
ağırlığında boylu boyunca yatan kadının koluna girdik. Kocasına haber verdik, 
apar topar hastaneye götürdüğümüz kadın üç gün komada kaldı. Reis olanları 
duyunca deliye döndü ve Neriman’a dava açacağını söyledi. Başvurusunu da 
yaptı savcılığa lakin ilçenin ileri gelenleri, muhtar ve ilkokulun emekli müdü-
rü araya girip vazgeçirdi. Yıllarca yalanıyla dolanıyla, çirkefi çamuruyla idare 
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ettikleri Neriman’ı affetmesini, üç çocuğuna acımasını, kocasının itibarını 
düşünmesini dil döküp anlattılar. Reis davasını geri çekti çekmesine ama oğlu 
teskere alıp eve sağ salim dönene kadar karısının dili çözülmedi. Kadıncağız 
evladını kapıda teskeresi ile görünce önce avazı çıktığı kadar ağladı sonra da 
yeniden konuşmaya başladı. Neriman sanki bunlara hiç sebep olmamış gibi 
yine üfürüp üfürüp ipe dizmeye devam ediyordu. Dur durak bilmeden atıp tu-
tuyordu.

Olayın ertesi senesi ilçeye gencecikten bir nüfus müdürü atandı. Yeni mezun 
olduğu da yeni evli olduğu da her hâlinden belliydi. Karısı önceleri uzak dur-
sa da sonraları kadınlarla yakınlaştı. Her mecliste öne çıkan, annesizliğini ve 
sözüm ona maharetlerini dile getiren Neriman da tabii aralarında oluyordu. 
Gel zaman git zaman falcılıktaki hünerini(!) hanımefendi de duydu ve kendisi-
ne fal bakmasını rica etti. Sanki hoşavaz dilinden bir kuple şarkı istenmiş gibi 
nazlanan Neriman fincana bin ısrarla uzandı ve mırıl mırıl yine anneciğinden 
yardım isteyen tekerlemesini söyledi.

“Ey benim yerden gökten haberi olan anacığım, göster bana bu fincanda ne 
var?”

Hangi anne bir fincanda dahi olsa kötülüğü, uğursuzluğu gösterir ki? Hiçbi-
rimiz bunu sormayı o vakte kadar neden akıl etmedik bilmiyorum. Neriman 
gencecik kadına kocasının kanser olduğunu ama bunu kendisinden gizledi-
ğini şak diye söyleyiverdi. Zavallı kadın bir an nasıl ağlayacağını şaşırdı da 
öylece taş kesildi. Olayın üzerinden birkaç hafta geçmişti ki ilçe bir sözle çal-
kalanmaya başladı. Nüfus müdürünün karısı günde en az on defa kocasının 
makamını arar olmuş, “Ah canım bugün nasılsın?” diyerek sürekli hâl hatır 
sorar olmuş. Yeni evli oldukları için adam bu durumdan önceleri hoşlanmış 
olsa da karısı durumun vahametini arttırıp telefonlarda ağlamaya başlayınca 
adam sinirlenmiş ve evde karısına çok kızmış. Toplantının orta yerinde arayıp 
kendisini zor durumda bıraktığını ve bunun sevgiden çok bir saplantı olduğu-
nu düşünmeye başladığını, böyle giderse kendisinden boşanacağını dile geti-
rince kadıncağız Neriman’ı, fincanları, kanseri, ölümü bir bir sıralayıvermiş. 
Öfkeden cin çarpmışa dönen nüfus memuru da tıpkı reis gibi soluğu savcılıkta 
aldı tabii. Bu defa değil ileri gelenler bizzat Neriman’ın annesi mezardan çıkıp 
yalvarsa “Aman efendim zaten başında ben yokum ya!” diyecek olsa dahi adam 
niyetinden dönmeyeceğini söyledi. Dava üç celse sürdü ve Neriman yüklü bir 
ceza aldı, ceza daha sonra paraya çevrildi ama nerde onlarda onu ödeyecek 
güç? Eş dosttan borç aldılar, evdeki ederi olan eşyayı, takıları da ortaya koy-
dular ama ne çare, haciz kapıya dayandı. Neriman ise akıllanmak şöyle dursun 
kendini haklı çıkarmak için hâlâ sağda solda “Bazen kuvvetli bir şok hastalık-
lara iyi gelir.” deyip kendini savunup “Aslında bana teşekkür bile etmeliler.” di-
yerek dolanıyordu. Zavallı kocası baktı ki Neriman’ın yüzünden başına gelme-
yen kalmayacak “Seni boşayıp kurtulacağım!” deyince bizimki biraz akıllandı. 
İşin ucunda kalan ömründe “Benim kocam yok ya!” diyerek yaşamak da vardı. 
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Kendi tükürdüğünü yalamak da zoruna gittiğinden en sonunda diline doladı-
ğı şu cümleyle yaşar oldu:

“Rahmetli annem rüyama girdi ve dedi ki ‘Kızım senin hünerinin dünya üze-
rinde kıymeti yok bu yüzden artık fal bakma!’ Rahmetlinin ruhu incinmesin 
diye artık fal bakmayacağım.”


