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Yapýtlarýnda Su Tong takma adýný kullanan çaðdaþ Çinli yazar,
1963’te Suzhou’da doðdu; Beijing Üniversitesi’ni bitirdikten sonra
Çin Edebiyatý üzerine master yaptý. 1983 yýlýnda roman yazmaya baþ
layan Su Tong, Çin’in çaðdaþ edebiyat çevresinde önemli bir yer
edindi. 1984’te Nanjing kentine giderek Zhongshan dergisinde editör
olarak çalýþan Su Tong, halen Çin Yazarlar Derneði Jiangsu Þubesi’
nde profesyonel yazarlýk yapýyor. Çin’in tarihsel olaylarýný, eski çað
lardaki kadýnlarýn öykülerini aktaran yapýtlarýndan Kýrmýzý Fenerler
sinemaya da uyarlandý ve Venedik Film Festivali Büyük Ödülü’nü
kazandý. Kadýn Yaþamý adlý romanýndan uyarlanan Yasemin Çiçeði
Açýlýr adlý film de Þanghay Uluslararasý Film Festivali’nde Altýn Ödül
aldý. Ýp Cambazý Ýmparator da Pirinç gibi pek çok dile çevrildi.

Nilgün Þarman, 1950 yýlýnda doðdu. Hacettepe Üniversitesi Ýngiliz
Dili ve Edebiyatý Bölümü’nü bitirdikten sonra uzun yýllar Yýldýz
Üniversitesi’nde Ýngilizce Okutmaný olarak görev yaptý.

7

8

1
Günbatýmý. Kuzeyden gelen yük treni eski ambarýn
önünde sallanarak durmak üzereydi. Sarsýntýyla uyanan
genç adam, tüyler ürperten keskin gýcýrtýlardan trenin dura
caðýný anlamýþtý; ambarýn göz kamaþtýran ýþýklarýna gözleri
ni kýsarak bakarken, altýndaki kömür parçalarý gürültüyle
yer deðiþtirip yuvarlanmaya baþlamýþtý; buharýn ve çöken
karanlýðýn bulanýklaþtýrdýðý peronda insanlar bir aþaðý bir
yukarý koþuþup duruyordu; kimi kýpýrtýsýz, kimi sürekli
devinen gölgeler kaplamýþtý her yaný.
Atlama zamanýydý. Beþ Ejder, yatak dengini yakalayýp
tozlarýný silkeledi, dikkatle perona fýrlattý, arkasýndan da
çömelip bir tomar saman gibi, hiç çaba harcamadan kendini
aþaðý býrakýverdi; ayaklarý üzerine düþmüþtü, yabancý top
raklarda bulunmanýn güvensizliði içinde, nerede olduðunu
bilmeden. Yakýndaki tarlalardan esen soðuk yelde is kokusu
vardý. Yerden yatak dengini alýrken ürperivermiþ; kýrmýzý
dan yeþile deðiþip duran gösterge ýþýðýnýn bulunduðu
karanlýðýn içinde uzanan demiryoluna son bir kez bakmýþtý.
Ambar çatýsýnýn üstünden, alttaki demiryolundan gök
gürültüsüne benzer sesler duyuluyordu; bu kez güneyden
gelen baþka bir tren yaklaþmaktaydý. Trenlerle demiryolla
rýný düþünüyordu; iþin tuhafý, bir vagon dolusu yamru yum
ru kömürün üzerinde sarsýla sarsýla iki gün iki gece geçirdi
ði halde, bu yaþadýklarýný aklýndan silip atmýþ gibiydi. Ýnsan
ve yük karmaþasýný yarýp kendine yol açan Beþ Ejder kasa
baya yöneldi. Üç gündür aç geziyordu, bu gidiþle sonunda
9

baðýrsaklarýndan kan gelecek gibi görünüyordu. Yatak den
ginin içinden bir avuç sert tanecik çýkarýp teker teker aðzý
na attý. Diþlerinin arasýnda eziliyordu tanecikler.
Pirinç tanecikleriydi bunlar. Akçakavak köyündeki
evinden aldýðý iþlenmemiþ, kabuklu pirinç. Kuzeyden kasa
baya girdiði sýrada son birkaç tanecik de aðzýnda yok olup
gitmiþti.
Kýsa bir süre önce yaðan yaðmurun taþ döþeli sokakta
oluþturduðu derecikler cýva gibi parlýyordu. Sokak lambalarý
yanmýþ; yanar yanmaz da seyrek düzen serpiþtirilmiþ bir
evin ya da bir aðacýn dýþ çizgilerini oyma gibi ortaya çýkarý
vermiþti; kent yoksullarýnýn yuvasý olan bu bakýmsýz kuzey
bölgesinde hava dýþký ve çürük kokusuyla doluydu. Yakýnda
ki dokuma iþliklerinden yükselen çýkrýk uðultularý dýþýnda,
boþ sokaklar ölüm sessizliði içindeydi. Beþ Ejder bir kavþak
ta, sokak lambasýnýn altýnda, çuvalýný baþýna yastýk yapmýþ
uyuyan orta yaþlý bir adamýn yanýnda durdu. Yorgunluktan
dizlerinin dermaný kesilen Beþ Ejder’in gözünde, dinlenmek
için ha burasý olmuþ, ha baþka bir yer, hiç fark etmezdi; bu
düþünceyle duvarýn dibine çöküverdi. Öbür adamsa, sokak
lambasýnýn yüzüne vuran ölgün mavi ýþýðý altýnda uyumayý
sürdürüyordu.
Hey, uyansana! dedi Beþ Ejder. Böyle uyursan üþütür
sün.
Uyuyan adam kýpýrdamadý bile. Ölü gibi yorgun olmalý,
diye düþündü Beþ Ejder. Evinden ayrý düþenler, baþýboþ
köpekler gibidir; yorulunca, nerede olurlarsa olsunlar uyu
yuverirler, –kimi zaman uyuþuk ve içkici, kimi zamansa
yabanýl bir görünüme bürünen– yüzleri de insandan çok
köpeðe benzer. Dönüp arkasýndaki duvarda yer alan cicili
bicili boyanmýþ ilanlara baktý Beþ Ejder: sabunlar, sigaralar,
kan kýrmýzýsý rengi dudaklarýyla somurtmuþ duran genç ve
güzel kadýnlarýn ellerinde tuttuðu çeþitli bitkisel sular görü
lüyordu. Çekici kadýn resimlerinin arasýna cinsel hastalýk
larla ilgilenen bakýmevlerinin adlarýyla adresleri sýkýþtýrýl
mýþtý. Acý acý sýrýttý Beþ Ejder. Kent buydu iþte: insanlarý, þu
kurtlu yumurtalarýný býrakýp giden sinekler gibi kendine
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çeken gizemli nesnelerle, karmaþayla dolu. Herkes lanet
okur kente, ama er geç hepsinin yolu düþer oraya. Ölgün
ýþýkta, kafasýndaki kent imgesini pekiþtirircesine havaya
yükselen söylencesel kent dumanlarýný gördü Beþ Ejder:
dev gibi bir üretimlik bacasý, týpký Akçakavak köylülerinin
anlattýðý gibi.
Yola koyulmak üzere ayaða kalkarken, sokak lambasý
nýn altýna uzanmýþ yatan adama bir göz attý Beþ Ejder. Kýpýr
damamýþtý bile, ama karmakarýþýk saçlarýnýn üzerini kýraðý
kaplamýþtý artýk. Yanýna gidip adamý sarstý Beþ Ejder. Uyan,
yola çýkma zamaný. Taþ gibi soðuk ve sertti. Parmaðýný ada
mýn burnunun altýna tuttu Beþ Ejder. Hiçbir þey yoktu.
Ölmüþ bu adam! diye bir çýðlýk attý, arkasýný dönüp koþar
ken. Nereden bilebilirdi adamýn öldüðünü? Tanýmadýðý
sokaklarda bir aþaðý bir yukarý seyirtip duruyor, ama ölü
nün morarmýþ yüzü, tam bir eþek arýsý gibi, ardýný býrakmý
yordu. Dönüp arkasýna bakamayacak kadar sarsýlmýþ, kork
muþtu; taþ döþeli sokak geniþ, koskoca bir ýrmaða ulaþýp son
bulana dek karanlýk, gölgelere gömülmüþ dükkânlarýn,
fabrikalarýn, moloz yýðýnlarýnýn yanýndan hýzla geçmiþti.
Baþta, kýçta yer alan fenerlerin ýþýðý rýhtýma baðlý karanlýk
eski püskü teknelerin üzerine düþüyordu; bir yük yýðýnýnýn
çevresine toplaþmýþ birkaç adam sigara içip yüksek sesle
konuþuyordu; içki kokusu kaplamýþtý havayý. Soluðunu top
lamak üzere duran Beþ Ejder, limaný ve gecenin bu geç saa
tinde burada eðleþenleri ölçüp biçti. Hâlâ titriyordu; nereye
gideceðine karar vermeden önce kendini yatýþtýrmalýydý
Sýrtýnda yatak dengi, yüzü kül rengine dönmüþ, boy
nuyla burnu kömür tozuna bulanmýþ ürkek bir tavþan gibi
koþarak iskeleye girdiðini görmüþtü adamlar. Bir çember
oluþturmuþlar, yerfýstýðý, haþlanmýþ domuz kellesi yiyip içki
içerek oturuyorlardý; ama artýk ürkek tavþaný izlemek üzere
hepsi ayaða dikilmiþti.
Yangýn nerede? diyerek Beþ Ejder’in yakasýna yapýþý
vermiþti Abao. Söyle, ne çaldýn?
Ölmüþ. Hâlâ soluk soluðaydý Beþ Ejder. Adam Ölmüþ!
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Ölü mü kovalýyor ardýndan? Koca bir kahkaha patlat
mýþtý Abao. Duydunuz mu? diye sormuþtu öbürlerine. Bir
ölüyü bile soyar bu.
Hiçbir þey çalmadým ben. Hýrsýz deðilim ki. Yardakçý
takýmý kuþatývermiþti çevresini; baþýný eðip yüklerin üze
rindeki içki þiþeleriyle yaðlý domuz kellesi artýklarýna baktý
ve bilinçsizce oraya doðru birkaç adým atmýþtý. Tek sözcük
etmeksizin kendisini izleyen adamlarýn lekeli yüzlerine
düþüyordu aydan ve lambadan vuran ýþýk. Boðazýndan bir
çaðýltý yükselivermiþti. Titreyen eliyle yiyeceklere uzandý.
Öyle açým ki. Kaygýyla göz göze gelmeye çalýþtý adamlarla.
Gülümseme var mýydý yüzlerinde? Sahiden çok açým, üç
gündür yemek yemedim. Haþlanmýþ etten bir parça alýrken
sesi titriyordu. Ansýzýn acýyla baðýrdý; bir ayak, eti hâlâ sým
sýký tutan elini yere yapýþtýrmýþtý.
Baba de bana. Abao ayaðýný biraz daha bastýrdý. Ancak
ondan sonra alabilirsin. Baba demen yeter.
Yalvarýrým, Abi, acý bana. Baþýný kaldýrýp Abao’nun
yüzüne, sinekkaydý týraþlý kafasýna baktý Beþ Ejder. Öylesi
ne açým ki. Biraz olsun acýyamaz mýsýn bana?
Tek yapacaðýn bana baba demek, dedi Abao. Ne yani –
söylemezsen, alamazsýn anladýn mý? Haydi bakalým, söyle
de yemeðini vereyim.
Umarsýzca Abao’nun yüzüne baktý Beþ Ejder. Baba,
dedi sonunda.
Çýlgýnca bir kahkaha attý Abao. Ayaðýnýn tabanýný Beþ
Ejder’in eline sýmsýký yerleþtirerek öbürlerini gösterdi. Bun
larý da unutma. Kurtulmak için onlara da baba demen gerek.
Ayakta duramayacak kadar esrikti adamlar; içlerinden
biri yük yýðýnýna dayanmýþ aralýksýz sövüp sayýyordu. Kan
çanaðýna dönmüþ gözleri Beþ Ejder’i ürpertmiþti. Ýnleyerek
baþýný eðdi, gözleri Abao’nun, elini yere bastýran kara san
daletine, soluk renkli taþ gibi sert, iki ayak parmaðýna takýl
mýþtý.
Baba. Güçsüz ve boþlukta yankýlanýr gibi çýkmýþtý gece
nin içinde sesi. Birden coþkusu herkese bulaþan bir eðlenti
de gibi duyumsamýþtý kendini. Ama sonra baþýný eðmiþ ve
12

aþaðýlýk bir köpek gibi çömelmiþ duran gölgesini görmüþtü.
Babam kim benim? Daha önce kullandýðý bir sözcük deðildi
ki baba. Akçakavak Köyünde büyüyen kimsesiz bir çocuk
olarak, sayamayacaðý kadar çok –uzak, yakýn– amcasý, tey
zesi, kuzeni olmuþtu ama anasý, babasý yoktu. Yirmi yýl
önceki büyük kýtlýkta öldüklerini söylüyordu köylüler.
Gömülmeye götürülürlerken, bir ot yýðýný üzerinde gümüþ
ten bir gerdanlýðý emerek uyuyordu. Beþ Ejder, diyordu
köylüler, baþýboþ bir köpeðe benziyordun o zamanlar. Bütün
babasýz çocuklar köpeðe benzer. Sonunda Abao ayaðýný kal
dýrmýþ, Beþ Ejder de et parçasýný aðzýna týkýþtýrabilmiþti. Tat
alma duyularý öylesine körelmiþti ki etin tadý yok gibi gel
miþti ona, ama bedenine sahici bir yiyecek girerken umur
sanacak þey miydi bu? Biraz olsun canlanmak üzereydi ki
Abao elinde bir bardak pirinç þarabý, gelmiþ çenesinin yaný
na birkaç küçük tokat atmýþtý. Ýç þunu. Anladýn mý? Sýký bir
yudum çek, yeter.
Yok, istemem, dedi Beþ Ejder lokmalarýnýn arasýnda.
Abao çenesini yakalayýp canýný acýtacak kadar sýkýþtýrýyor
du. Ýçki içmem ki, diye yakýndý Beþ Ejder. Et yeter bana.
Þarapsýz et olur mu? Haydi bakalým, bir erkek gibi dav
ran. Þarap bardaðýný Beþ Ejder’in dudaklarýna dayamýþtý
Abao. Ýç. Ýçmezsen elimi sokar yediklerini aðzýndan çýkarý
rým.
Beþ Ejder içgüdüsel olarak baþýný geriye kaçýrmýþ,
Abao’ysa baðýra çaðýra sövüp saymaya baþlamýþtý; bunun
üzerine öbürleri koþup yetiþmiþ ve Beþ Ejder’i kýskývrak
yakalayývermiþti; içlerinden biri çenesini sýkýþtýrýp zorla
aðzýný açmýþ, bir baþkasýysa tam beþ bardak þarabý art arda
karanlýk kuyuya boþaltývermiþti. Ýçki boðazýný yakarak iner
ken Beþ Ejder direniyor, tekmeler savuruyor, öksürüp týksý
rýyordu. Ölüp gideceðini geçiriyordu aklýndan. Adamlarýn
çýlgýn kahkahalarý geliyordu kulaðýna uzaktan uzaða. Neler
olup bitiyordu? Ýçki etkisini gösterdikçe, güçsüz bedeninin
–yeniden– saman çöpü gibi havada sürüklenmeye baþladýðý
ný duyumsar oluyordu. Gökyüzündeki yýldýzlar, ýrmaktan
yukarý dimdik uzanan tekne direkleri, adamlarýn kan çana
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ðýna dönmüþ gözleri çakýp sönüyordu uzaklarda bir yerde.
Adamlar Beþ Ejder’i yere fýrlatmýþ sonra da acý içinde
kývranarak yuvarlanýþýný ve yan dönüp uzanýþýný izlemiþler
di. Ay ýþýðý mum gibi olmuþ yüzünü çevreliyor, aðzýnýn kýyý
sýna birikmiþ etli köpükleri aydýnlatýyordu. Anlamsýz sesler
yükseliyordu titreyen dudaklarýndan.
Neler söylüyor? diye sordu adamlardan biri.
Açým diyor. Beþ Ejder’in bacaðýna bir tekme savurmuþ
tu Abao. Açlýk onu çýlgýna çevirip gözünü döndürmüþ.
Bir vapur düdüðü adamlarýn dikkatini ýrmak kýyýsýna
çekmiþti. Ýri yarý gölgeleri, Beþ Ejder’in üzerine düþüp
yanýndan geçmiþ, sonra da yük yýðýnlarýnýn ardýnda gözden
silinip gitmiþti. Ölü gibi esrimiþ Beþ Ejder bu adamlarýn
kim olduðunu hiç mi hiç bilmiyordu. Sonralarý, ne zaman
bu Liman Sýçanlarý denen cana susamýþ kýyýcýlar çetesiyle
karþýlaþsa, kentteki ilk gecesinde yolunun nasýl onlarýn sýðý
naðýna düþtüðünü ürpermeden düþünemez olacaktý.
Gün aðarýrken düþünde Akçakavak köyünü görüyordu
Beþ Ejder: her yönden akan sel sularý, beþyüz dönümlük
kabuklu pirinç tarlasýný basmýþ, çok sayýda köyü bataklýða
çevirmiþ, balçýk evlerle yollardaki aðaçlarý yerle bir etmiþti.
Domuz ve köpek ölülerini, aðaçlarýn kýrýlan kollarýyla dalla
rýný taþýyan, çevreye hafif bir çürümüþ et kokusu saçan
suyun yüzeyini altýn renkli pirinç püskülleri kaplamýþtý.
Kadýnlarla erkekler sudan çýkmak için binbir güçlükle iler
lemeye çalýþýyor, hýçkýrýklarýyla iniltileri yaðmur damlalarý,
dolu taneleri gibi Beþ Ejder’in içini dövüyordu. O da büyük
göçün bir parçasý olmuþ, ama öbürlerinin tersine yüzü iyicil
ve kaygýsýz bir anlama bürünmüþtü. Yol boyunca yer alan
yaban hünnaplarýnýn çürümeye yüz tutmuþ yemiþlerini
yere düþürmek için kullandýðý bir dal vardý elinde.
Yük iskelesi canlanmaya baþlamýþtý. Beþ Ejder çevresi
ni saran sabah gürültüleriyle uyandý; sýrtlarýnda yük taþý
yan adamlar geçiyordu yanýndan; gemicilerle yük istifçileri
baðrýþýp duruyordu. Doðrulup oturmaya çabalarken, bir
gece önce olup bitenleri anýmsamaya çalýþtý. Ama kafasý
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bomboþtu. Yapýþ yapýþ bir içki ve yaðlý et tadý kaplamýþtý
aðzýnýn içini. Kötü bir düþ gibiydi her þey.
Beþ Ejder kalkýp iskelede dolaþmaya baþladý, yüzüne
bile bakan yoktu. Bir gece önceki adamlar çoktan gitmiþti;
istifçilerin boþalttýðý kar beyazý pirinçle dolu çelik gövdeli
gemilerin yanýnda bir dizi yük arabasý duruyordu. Sessizce
izlemeye koyuldu Beþ Ejder, taze pirinç kokusuyla kendin
den geçercesine.
Nereden geldi bu? diye sordu adamlardan birine. Çok
iyi pirinç doðrusu.
Bilmiyorum, umurumda da deðil. Beþ Ejder’i görmez
den geliyordu adam, saz sepetini arabadaki yük yuvalarýna
boþaltýp ellerini çýrparken. Her yerde kýtlýk var bugünlerde,
pirinç de zor geliyor elbet.
Haklýsýn, diye doðruladý Beþ Ejder, pirinci avuçlayarak.
Beþyüz dönüm pirinç tarlamýz yok olup gitti. Bütün pirinci
mizi sel yuttu, hem de en az bunun kadar iyiydi.
Her yerde ayný þey. Bir yanda sel, bir yanda kuraklýk.
Tam hasattan önce geldi sel. Kan ter içinde harcanan
bir yýllýk emek sulara gömüldü. Kendiyle eðlenir gibi
gülümsüyordu Beþ Ejder, konuþurken.
Dört araba dolusu pirinç tek sýra halinde yola çýkmýþtý;
Beþ Ejder, ayakta uyur gibi, insan kalabalýðýný yararak,
yemiþ tezgâhlarýyla çekçek arabalarýnýn, sýra sýra dükkânla
rýn yanýndan geçerek pislik içindeki sokaklarda izlemeye
koyulmuþtu arabalarý. Açlýk nöbetleri yeniden baþlamýþ, o
da kabuklu pirinç taneciklerini atývermiþti aðzýna alýþkan
lýkla. Pirinç, ister çýtýr çýtýr yesin, ister aðýr aðýr çiðnesin,
ister yalamadan yutsun, karnýný doyuruyordu ya gerisinin
önemi yoktu.
Tuðla Duvar Caddesi kavþaðýnda, bir öbek yýkýk dökük
yapýnýn ortasýnda tuðladan yapýlmýþ eski bir köprü kulesi
nin çatýsý çarpmýþtý gözüne. Havada elli ayak yükselen kule
nin rengi açýk maviydi. Çevresinde kuþlar dönüyor, yel çarp
týkça çýtýrtýlý uðultular yayýlýyordu; baþýný kaldýrýp kule
çatýsýna baktý. Bu ne? diye sordu. Kimseden yanýt gelme
miþti, çünkü tam o sýrada arabalar Büyük Kuðu Pirinç Alým
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Satým Merkezi’nin önüne yanaþmak üzereydi. Yol açýn diye
baðýrmýþtý arabacýlar, kapýda kuyruða girmiþ bekleyenlere.
Pirinç getirdik!
Dükkân tezgâhýna oturmuþ ayçiçeði yiyen Büklüm
Bulut, yan gözle dýþarý bakýyordu. Zümrüt yeþili, Çin gele
neklerine uygun cheongsam denen uzun bir giysi ve –için
deki çalkantýyý dýþa vuran bir dizem tutturup– tezgâha týkýr
týkýr vurduðu yüksek topuklu, baðcýksýz deri ayakkabýlar
giymiþti. Kýz kardeþi Ýpek Bulut, yakýndaki ambarýn önün
de alýcýlara pirinç tartan satýcýya yardým ediyor, kuyruk biçi
minde sarkan saç örgüsü omuzlarý arasýnda gidip geliyordu.
Tuðla Duvar Caddesi’ndeki pirinç-satým merkezinin kýzlarý
na çýkmýþtý Büklüm Bulut’la Ýpek Bulut’un adý.
Taþýyýcýlar omuzlarýnda pirinç çuvallarý kapýya akýn
ediyor, karmakarýþýk dükkânýn içinden geçip dar bir yoldan
ilerleyerek, Tacir Feng’in çetele tuttuðu ve yanýndan geçen
her çuvalý elleyip sýkýþtýrdýðý arkadaki avluya giriyordu.
Yeni iþlenmiþ pirinç unu uçuþuyordu havada. Arka avlu
kapkara kiremitli çatýlarýyla yýpranmýþ bir dizi eski tuðla
yapýnýn arasýnda kalýyordu. Pirinç doðu ve batý uçlara yýðý
lýyordu; evin güney yüzündeyse Tacir Feng’in kýzlarýyla bir
likte yaþadýðý üç oda yer alýyordu. Dýþ kapýnýn üstünde dört
altýn kakma iþaretin görüldüðü kara bir tabela vardý, ama
yalnýzca pirinç anlamýna gelen sözcük okunabiliyordu: MI.
Pirinç yüklü taþýyýcýlarýn hepsi de, Tuðla Duvar Caddesi’nin
bu belirli köþesinde yer alan alým satým merkezinin iki yüz
yýldýr kuþaktan kuþaða geçtiðini biliyor, hiçbiri geri kalan
üç iþaretin ne olduðunu umursamýyordu.
Sel gibi akan yayalarýn tepesindeki çamaþýr ipine asýlý
renk renk çamaþýrlardan sular damlýyordu. Pirinç satýmmerkezi kýzlarýnýn olduðu su götürmeyen bu çamaþýrlar,
güneþte kururken belli belirsiz bir sabun kokusu saçýyor ve
sarmaladýklarý kadýn bedenlerini düþürüyordu akla. Bir
kýyaslama yapmak gerekirse, on dokuzundaki Büklüm
Bulut’la on yedisindeki Ýpek Bulut, giydikleri süslü püslü
giysilerden daha sevimli olduklarý bir yaþtaydýlar.
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Büklüm Bulut’un gözüne, arabaya oturmuþ, makine
gibi üst üste, daðýlan pirinçleri iki eliyle sýyýrarak toplayan,
sonra yeniden yayan Beþ Ejder takýlývermiþti. Pirinç boþal
týldýktan sonra Tacir Feng, taþýyýcýlarýn parasýný ödemiþ,
onlar da ayaklarýnýn dibinde eski püskü yatak dengi, giriþte
tek baþýna dikilen Beþ Ejder’i býrakýp arabalara atlamýþ ve
çekip gitmiþlerdi. Merakla dükkânýn içine bakýyordu Beþ
Ejder; yarýk yarýk çatlamýþ dudaklarýyla solgun, ama yaký
þýklý yüzünü tuhaf bir anlatým kaplamýþtý. Büklüm Bulut
tezgâhtan sýçrayýp kapýya yürümüþ ve bir avuç ayçiçeði
kabuðu fýrlatmýþtý dýþarý. Sonra da kapýya yaslanýp ilgi ve
merakla Beþ Ejder’i süzmeye baþlamýþtý.
Ne sallanýp duruyorsun hâlâ buralarda? Paraný almadýn
mý?
Bir adým geri çekilmiþ, aðzý þaþkýnlýktan bir karýþ açýk,
bakakalmýþtý Beþ Ejder, Büklüm Bulut’un yüzüne. Hayýr.
Taþýyýcýsýn, deðil mi? Yerdeki yatak dengine bir göz
atmýþtý. Yoksa dileniyor musun? Öyle, deðil mi? Ýnsanlarý
iyi tanýrým.
Yo. Kýzýn býraktýðý boþluktan, kendi iþleriyle uðraþan
alýcýlarla satýcýlarýn bulunduðu dükkânýn içine bakarak,
hayýr anlamýnda baþýný sallamýþtý Beþ Ejder. Burada pirinç
mi satýlýyor? diye sormuþtu.
Elbette. Ne bakýyorsun öyle? Bir elini aðzýna kapatýp
kýkýrdamýþtý ardýndan. Kimi arýyorsun, beni mi kýz kardeþi
mi mi?
Hiçbirinizi. Pirince bakýyorum. Ne de çok var.
Pirince mi bakýyorsun? Neden? Düþ kýrýklýðýna uðra
yan Büklüm Bulut, yabancýnýn teninin güneþ ýþýðýnda bile
taþ gibi donuk olduðunu fark etmiþti. Yüzün ölü gibi. Bu
kadar da olur mu? Hastalýklýysan dikilip durma buralarda.
Çiçek hastalýðýna, koleraya ya da buna benzer bir þeye yaka
lanmak istemem doðrusu. Her þeyim altüst olur o zaman.
Hasta deðil açým, dedi Beþ Ejder aldýrmazlýkla. Bir çanak
artýk pirinç verebilir misiniz? Üç gündür yemek yemedim.
Dur, biraz getireyim. Kedilere verecektim ya neyse.
Kapý aralýðýndan çekilmiþti Büklüm Bulut. Benden daha iyi
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yüreklisini bulamazsýn, biliyor musun?
Büklüm Bulut bir çanak artýk pirinçle mutfaktan dön
düðü sýrada, Beþ Ejder dükkâna girmiþ birkaç satýþ görevli
siyle tartýþýp duruyordu. Ýpek Bulut, kýz kardeþini giysisi
nin kolundan yakalayýp dýþarý çekti. Üstü baþý bit dolu
bunun! Sesi baðýrýr gibi çýkýyordu. Bu tür insanlardan bit
eksik olmaz. Kapý dýþarý edilirken, kavruk yüzü utançtan
kýpkýrmýzý oluvermiþti Beþ Ejder’in. Sonra da dönüp öfkey
le sövmüþtü. Büklüm Bulut sözlerini tam olarak anlayama
mýþ, ama Ýpek Bulut’un tavan süpürgesini kaptýðý gibi ada
mýn üzerine yürüdüðünü görmüþtü. Kim oluyorsun da
bizimle böyle konuþuyorsun, seni pis dilenci!
Bir an sonra, Beþ Ejder basamaklarda omuzlarýný kal
dýrmýþ, kederle otururken Büklüm Bulut gelip Zavallýcýk,
demiþti. Kýsa bir duraksamanýn ardýndan pirinç dolu çanaðý
uzatmýþtý. Bu kadar üzülecek ne var? diye sormuþtu gülüm
seyerek. Al bakalým, gitmeden önce yiyiver þunu. Dilencile
rin pirinç dükkânýna girmesinin yasak olduðunu bilmiyor
musun? Beþ Ejder baþýný kaldýrýp pirinç dolu çanaða bak
mýþtý uzunca bir an, sessizce. Ardýndan bir vurmuþ, çanak
kýzýn elinden fýrlayývermiþti. Sikmiþim seni de aileni de!
Dilenci olup olmadýðýmý göstereceðim size. Büklüm Bulut
kapý aralýðýnda, aðzý þaþkýnlýktan bir karýþ açýk, dökülen
pirinçlere bakakalmýþtý. Ardýndan kendine gelip dinginleþ
miþ ve gülmeye baþlamýþtý. Ne de kiþilikliymiþsin demiþti
onaylayarak. Elbet kiþilikli olmalý bir erkek. Ama ister ye,
ister yeme umurumda deðil. Dükkânýn içindekiler durmuþ
onlarý izliyordu. Büklüm Bulut! Kýz kardeþi çaðýrýyordu
eliyle tezgâha vurarak. Kes þunu ve buraya gel. Büklüm
Bulut içeri girmiþti. Ne var bunda? diye sormuþtu. O kadar
açtý ki ona acýyýverdim iþte. Birdenbire parlayacaðýný nere
den bileyim? Köpekler sahibinin elini ýsýrýyor bugünlerde.
Ýnsanlar da doðru olaný yapmana izin vermez oldu artýk.
Alýcýlar tüm olup biteni sessiz bir þaþkýnlýk içinde izle
miþti. Sonra da dikkatlerini yeniden pirincin ederiyle niteli
ðine çevirip omuzlarýnda ya da koltuk altlarýnda dolu çuval
larýyla tartýlarýn önünde sýralarýný beklemeye koyulmuþlar
18

dý. Artan kýtlýk haberleriyle büyük bir kaygýya ve üzüntüye
kapýlan insanlar evlerine pirinç yýðýyordu. Savaþ ve karýþýk
lýk dönemlerinde, pirinç dükkânlarý tam bir yeryüzü cenne
ti sayýlýrdý güney Çin’de. Tuðla Duvar Caddesi’ndeki Büyük
Kuðu Pirinç Alým Satým Merkezi de þimdiye kadar hiç
olmadýðý kadar varsýllaþmýþtý bu dönemde.
Dükkâna öylesine çok alýcý akýn ediyordu ki Büklüm
Bulut kasada durup hiç ilgi duymadýðý, yeterince sabýr gös
teremediði þu para alma iþine yardým etmek zorunda kal
mýþtý. Dönüp dönüp dýþarý bakýyordu. Taþ Duvar Caddesi,
her zamanki gibi, iç sýkýcý ve bungundu. Hâlâ oralarda oya
lanýp gezinen yabancý sahiden ilgisini çeken tek konuydu.
Kasaptan kaçan tavuk gibi sokakta bir aþaðý bir yukarý
seyirtip duruyordu þu acýnasý, aþaðýlanmýþ adam. Büklüm
Bulut, sevecenlik duygularýyla içi karmakarýþýk olmuþ izli
yordu onu: Adamýn genç, yorgun yüzü ve buz gibi parlayan
gözleri içine dokunuyordu.
Öðleden sonra kapýya perdeli bir çekçek arabasý yanaþ
tý. Büklüm Bulut dükkândan çýkýp gururla arabaya bindi.
Yüzüne pudrayla allýk sürmüþ, incecik, kara kaþlarýný alýp
yay gibi yapmýþ ve dudaklarýný kýrmýzýya boyamýþtý. Yürü
dükçe, kullandýðý güzellik gereçlerinden yükselen aðýr bir
koku saçýlýyordu arkasýndan.
Nereye? diye sordu çekçek arabacýsý. Ablamýz bu gün
nereye gitmek istiyor?
Her zamanki yere, dedi Büklüm Bulut elini kendi baca
ðýna vurarak. Hem de çabuk. Geç kalýrsam paraný alamazsýn.
Taþ Duvar Caddesi’ndeki pencerelerden baþlar uzaný
vermiþti; bakanlarýn aklýndan Büklüm Bulut’un, Altýncý
Bey tarafýndan verilen eðlentilerden birine gittiði geçiyordu.
Büklüm Bulut’un Altýncý Bey’in kapatmasý olduðundan kuþ
kulanýyordu hepsi de; çünkü kýzýn sýk sýk çekip gittiðini
ama geri dönmediðini görüyorlardý. Eve çok geç saatte döne
bileceði gibi, geceyi dýþarýda da geçirmiþ olabilirdi pekâlâ.
Lu konaðýna ulaþtýðý zaman o günkü eðlentinin Bei
1 Pekin
Pirinç
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jingli1 iki iþadamý için verileceðini öðrenmiþti Büklüm
Bulut. Konuklardan çoðunu tanýmýyordu. Altýncý Bey,
yanýnda kadýn erkek birkaç kiþi, bahçeden içeri girmiþ ve
onur konuklarýna ayrýlan masaya oturmuþtu. Oraya doðru
ilerlemeye baþlamýþtý Büklüm Bulut. Uþaklardan biri önü
nü kesene kadar, Bir dakika, izin verin geçeyim, deyip duru
yordu kalabalýðýn içinde kendine yol açmaya çalýþýrken.
Beyefendi onur masasýnda bu akþam kadýn arkadaþa gerek
olmadýðýný söylüyor. Adamýn ne demek istediðini ancak bir
an sonra kavrayabilmiþti Büklüm Bulut. Eh, o zaman: zaten
orada oturmak isteyen kim? Yalvarsa oturmam artýk onun
yanýna.
O geceki yemekte Büklüm Bulut o kadar çok içmiþti ki
bir noktadan sonra baþýný masaya dayamýþ ve baðýra çaðýra
eve götürülmek istediðini söylemiþti. Masasýndaki öbür
kadýnlar, onun kim olduðunu öðrenmeye çalýþarak aralarýn
da fýsýldaþmaya baþlamýþtý. Sonunda biri, Babasý pirinç alým
satým merkezinin sahibi, demiþti. Yemek çubuklarýný küçük
bir sirke çanaðýna indirivermiþti Büklüm Bulut. Sizi dedi
koducular sizi, ne var bunda? Satýþ merkezimiz olmasa ne
yerdiniz acaba? Bok mu? Yoksa bok kokulu kuzey yelini
mi? Art arda sýralanan bu kaba sözlerle þaþkýna dönen
konuklarýn suratý asýlývermiþti. Büklüm Bulut ayaða fýrla
mýþ, öfkeden parlayan gözlerle düþmanca bakmýþtý yüzleri
ne. Bu denli kötü bir eðlenti olacaðýný bilseydim asla gel
mezdim.
Abao’yla, Liman Sýçanlarýndan birkaçýnýn kâðýt oyna
dýðý kapýya yürümüþtü Büklüm Bulut. Adamýn yakasýna
yapýþýp, Beni eve götür Abao, demiþti. Geceyi burada geçir
meyecek misin? diye sormuþtu adam. Yumruðunu Abao’ya
indirivermiþti Büklüm Bulut. Þu köpek burnunu koparýve
ririm suratýndan diye gözdaðlarý yaðdýrýyordu bir yandan
da. Kiminle geçirecekmiþim geceyi? Hanýmefendin kendisi
ne bir çekçek çaðýrýlmasýný istiyor, hem de çabucak. Sýkýl
dým, hemen eve dönüp iyi bir uyku çekmek istiyorum.
Gecenin bu geç saatinde Tuðla Duvar Caddesi karanlýk
ve ýssýzdý. Büklüm Bulut çekçek arabasýndan inip Abao’ya
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dönmüþtü. Geri git ve Altýncý Bey’e iliþkimizin bittiðini söy
le. Gülmüþtü Abao. Ben söyleyemem. Altýncý Bey’den sen
korkmuyor olabilirsin ama ben korkuyorum doðrusu. Kim
oluyor da, bütün gece bana burun kývýrýyor o? dedi Büklüm
Bulut büyüklenerek. Hiç bu kadar aþaðýlanmamýþtým.
Kapý aralýðýnda büzülüp yatak dengine girmiþ, keçeleþ
miþ bir tutam saçýndan baþka yeri görülmeyen biri uyuyor
du. Tomara bir tekme atmýþtý Büklüm Bulut. Uyuyan adam
þöyle bir dönmüþtü. Yeniden uykuya dalmadan önce, kýsa
cýk bir an gözlerini araladýðýný görmüþtü kýz. Sabahki adam
dý. Geri dönmüþ. Neden kendi kapýlarýnda uyuduðunu
merak etmiþti Büklüm Bulut.
Kim dönmüþ? diye sormuþtu Abao. Kovalamamý ister
misin?
Hayýr. Uyuyan adamýn üzerinden atlayýp geçmiþti Bük
lüm Bulut. Býrak uyuyuversin þuracýkta. Yersiz yurtsuzlara
çok acýyorum doðrusu. Bitmiþ tükenmiþ birini görmekten
hep nefret etmiþimdir.
Gökyüzü aydýnlanmak üzereyken, Tacir Feng öksüre
týksýra yataktan kalkmýþ oturaðýný duvar dibine boþaltmak
üzere dýþarý çýkmýþtý. Sonra avluyu geçmiþ, dar yoldan
inmiþ ve kapý sürmelerini alýp kapkara olmuþ dükkân pan
kartlarýný asmak üzere içeri girmiþti. Yýllar içinde artýk bir
törene dönüþmüþtü bu. Baþýný kaldýrýp MI sözcüðüne her
bakýþýnda ipek süslerinin biraz daha delik deþik olduðunu
gördüðü, þu kötü hava koþullarýnýn yýprattýðý tabelanýn
nasýl olup da hâlâ yerli yerinde durduðuna þaþýyordu. Ama
hava koþullarýný denetim altýnda tutamayacaðý için, bu
ayrýþma belirtilerine elinden geldiðince az kafa yoruyordu.
Belki de yeni bir tabela yaptýrmanýn zamaný gelmiþti.
Tacir Feng adamýn tam üç gündür kapý aralýðýnda uyu
duðunu fark etmiþti.
O sýrada Beþ Ejder kalkýp oturmuþ puslu Tuðla Duvar
Caddesi’ne bakmaya baþlamýþtý. Arkasýndaki dükkândan
gelen kýpýrtýlarý duyunca dönüp bakmýþ ve kýrmýzý kapý sür
melerinin birbiri ardý sýra indirildiðini; dükkânýn karanlý
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ðýnda Tacir Feng’in pamuklu kaftanýnýn buz mavisi rengiy
le ortaya çýktýðýný görmüþtü. Ýþlenmemiþ pirinçten yayýlan o
gizli koku Beþ Ejder’i canlandýrývermiþti. Yaþamýna sýcak
lýkla duygu katan tek koku buydu, özellikle de yurdundan
bu denli uzakken.
Neden her gece benim kapýmda uyuyorsun? diye sor
muþtu Tacir Feng.
Beþ Ejder gözlerini yukarý dikip baþýný silkmiþti.
Bak þurada bir güneþlik var. Yolun karþýsýndaki bakkal
dükkânýný gösteriyordu Tacir Feng. Geceleri seni ýslanmak
tan kurtarýr, neden gidip orada uyumuyorsun?
Burasýný daha çok seviyorum çünkü burnuma pirinç
kokusu geliyor. Ayaða kalkýp yatak dengini toparlamaya baþ
lamýþtý Beþ Ejder. Yalnýzca uyuyorum burada. Pirincinizden
tek bir tane bile çalmadým.
Çaldýn diyen yok ki. Kaþlarýný çatmýþtý Tacir Feng.
Nerelisin bakalým?
Akçakavaklýyým. Çok uzak, birkaç yüz mil vardýr bura
ya. Kentliler adýný bile duymamýþtýr.
Ben duydum ama. Tam bir tahýl ambarýdýr orasý. Deli
kanlýyken o bölgeden pirinç getirirdim. Neden orada kalýp
kendi tarlalarýnýzda çalýþmadýn? Ne diye oðul oðul kente
akýyorsunuz bilmem ki?
Sel yüzünden. Pirinç tarlalarýný su bastý. Orada kalsay
dým ölür giderdim açlýktan.
Burada daha iyi durumda olacaðýný mý sanýyorsun sahi
den? Kimin ölüp kimin kalacaðýna yazgý karar verir böyle
zamanlarda, insanýn elinden hiçbir þey gelmez. Yaþam kent
te de köydeki kadar zor.
Tacir Feng içini çekip dönmüþ ve dükkâný temizlemeye,
dökülen pirinçleri süpürüp küreðe toplamaya koyulmuþtu.
Kentle köyün yazgýsýný düþünmek her zaman içini karartýrdý.
Ama bu kez düþünceleri bir sesle kesilivermiþti. Bir yardýmcý
ister misiniz? Kulaðý biraz aðýr iþiten Tacir Feng doðruluver
miþti. Beþ Ejder’in, keçeye dönmüþ saçlarýna yapýþmýþ saman
çöpleriyle dolu kafasýný kapýdan içeri uzattýðýný görmüþtü.
Ne dedin? Yardýmcým olmak mý istiyorsun?
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Kapý kasasýna ürkekçe yapýþmýþ, gözlerini yere dikmiþ
ti Beþ Ejder. Geri çevirme beni, Bay Tacir demiþti tuhaf,
kulak týrmalayan, þiddetli bir yerel söyleyiþ biçimi içeren
sesiyle. Güçlüyüm. Ýstediðin her iþi yaparým. Okur-yazarlý
ðým bile var biraz.
Zaten iki satýþ görevlim var, demiþti Tacir Feng adamý
gözleriyle ölçüp biçerek. Onlar da yetiyor bana. Daha fazla
ücret ödeyemem. Biz de ancak geçinecek kadar kazanýyo
ruz iþte.
Para istemiyorum ki. Boðaz tokluðuna çalýþýrým.
Eh, bak buna aklým erer. Kýtlýktan kaçarken yiyecek
her þeyden önemli gelir insana.Tacir Feng küreðini býrak
mýþ ve daha iyi bir izlenim edinebilmek için gözlerini kýsýp
Beþ Ejder’e doðru ilerlemiþti. Aklýndan geçenleri kendine
saklýyordu, ama üzerinden kurnazlýk akmaya baþlamýþtý.
Eliyle Beþ Ejder’in omzuna vurmuþtu. Ýyisin ama, kavrulup
kalmýþsýn, burasý kesin. Tamam, ama nerede uyuyacaksýn?
Nerede olursa. Yüzü aydýnlanývermiþti Beþ Ejder’in. Dö
þemeyi gösterdi. Ýþte buracýkta. Gerekirse ayakta bile uyu
rum.
Eh, buna da aklým erer iþte. Gülmüþtü Tacir Feng. Gir
içeri, demiþti. Atasözü de öyle söylüyordu ya: Yaþam kurta
ran biri, yedinci aþamadan Buda sayýlýr.
Çömelecekmiþ gibi bir bacaðýný bükmüþtü Beþ Ejder.
Öbür bacaðýysa kaskatý duruyordu basamaklarda. Neler
olup bittiðini anlamak istercesine bacaklarýna bakýyordu.
Duyduðu coþkuyla çenesi sarkmýþ, yüreðini acý bürümüþtü.
Ne oldu? diye sormuþtu Tacir Feng onun kaskatý kesil
diðini görünce. Gir içeri dedim ya. Caymak yok. Düþünce
senden çýktý, benden deðil.
Ah. Bir düþten sýyrýlýr gibi bir adým atmýþtý Beþ Ejder.
Ýþte, içerdeyim.
Tam o sýrada Ýpek Bulut da uzun saçlarýný örerek dük
kâna girmiþti. Kuþkuyla Beþ Ejder’e bakmýþ ve babasýna,
Sabahýn bu saatinde ne diye sokuyorsun bunu dükkâna? Ya
iþimiz ters giderse? Dur bakalým, þimdi kapý dýþarý ederim
ben þu dilenciyi, demiþti.
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