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Faik Baysal, 1922’de Adapazarý’nda doðdu. Çeþitli liselerde Fran
sýzca ve Ýngilizce öðretmenliði yaptý. Gazetelerde, dergilerde çalýþ
tý. Ýkinci Dünya Savaþý boyunca yedek subay olarak orduda görev
aldý. Baþýndan sonuna kadar Meydan Larousse’un çalýþmalarýna
katýldý. Ýlk romaný Sarduvan’ý 1944 yýlýnda yayýnladý. Arkasýndan
çok sayýda þiir, öykü ve roman yazdý. Sarduvan’la Orhan Kemal
Roman Armaðaný’ný, Sancý Meydaný’yla Sait Faik Hikâye Armaða
ný’ný kazandý. Faik Baysal, 2002 yýlýnda aramýzdan ayrýldý.
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“Herkes Tanrý’nýn yarattýðý gibidir.
Çoðu kez daha da kötüdür.”
Cervantes
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1
Uzun boylu, yüzü pul pul çilli, kocaman karýnlý, incecik bir
çocuktum. Týðcýlar Mahallesi’nin tozuyla güneþi saçlarýmý
bakýr bakýr yakmýþtý. Sokaðý boz boz örten, ara sýra sýcak bir kýr
rüzgârýnýn yamalý bir Çingene þalý gibi havaya savurduðu pisli
ðin içinde sabah karanlýðýndan akþamlara dek durmadan
yuvarlanýr, sabun ve çivit kokan bembeyaz gömleðimle panto
lonum öðleye varmadan kirlenip eskiyiverirdi. Eve her zaman
birkaç yara almýþ olarak dönerdim. Büyükannem çok kýzardý
bana. Yalnýz bir kez bile kýçýma vurduðunu, yalancýktan bile
olsa kulaðýmý çekip yüzüme tükürdüðünü görmedim. Bazen
hýrsýný yenemez, sodalý çamaþýr suyundan baþka çinko leðenin
yediði öpülesi ellerini, kýrmýzý kýrmýzý sýrýtan yara bere içindeki
parmaklarýný gösterirdi bana dövüne dövüne.
— Bu koca yaþýmda sen beni öldüreceksin, derdi, öldüre
ceksin valla. Sonra içine kapanýr, bir güz yapraðý gibi bükülüp
kývrýlýverirdi karþýmda. Bu kadarcýk söylenirdi iþte en çok kýz
dýðý günlerde bile. Dayanamazdým, boynuna atýlýrdým hemen.
Çiçekbozuðu, buruþuk, pürtük pürtük yanaklarýný öperdim üst
üste bütün içtenliðimle. Sýcacýk iki damla gözyaþý birden yüzü
mü gözümü ýslatýverirdi. Neden bilmem, memeden kesilen bir
çocuk gibi aðlamaya baþlardý bölük pörçük. Ne denli gizlese de
ben aðladýðýný görür ve anlardým.
— Bir daha yapmayacaðým Haminne, derdim. Bir daha
yapmayacaðým. Gülmeye çalýþýr, onu da bir türlü beceremez
dim.
Hiç tutamazdý kendini o zaman. Birden boþanýr, yüzü gül
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gül allanýr, her gün biraz daha karanlýklara gömülüp kýsýlan
gözleri çocuklaþýverirdi. Çamaþýrýnýn lavanta çiçeði ve akyazla
ra buladýðý pörsümüþ kupkuru göðsüne bir musaf gibi basardý
beni sýký sýký.
— Mýttapam, Mýttapam, derdi boðmaya çalýþtýðý, yüreðimi
haþarý ýsýrgan yapraklarý gibi dalayan hýçkýrýklarý arasýnda.
— Bir saniye bile geçmeden barýþýrdýk. Ben sözümü tuta
mazdým yine. Gözyaþlarýyla ýslanan ýssýz akþamlar, acýlara bula
nýp büsbütün sessizliðe gömülen akþamlar, birden mora çalan
lavanta çiçeði kokularý. Bu oyun hiç aksamadan, acýlýðýndan
hiçbir þey yitirmeden hep böyle sürüp gitti. Ben o zaman söz
verdim, o da bana hiç darýlmadý. Bu yaþýmda bile anlamakta
güçlük çektiðim, sýk sýk bir düþle özdeþleþtirdiðim, sabýr denen
o korkunç þeyi büyükannemden baþka bir insanda göremedim.
Sapan ya da taþla birçok evin camýný kýrdýðým mahallede
haþarýlýðýma karþýn beni sevmeyen yoktu. Bazen komþu kadýn
larýn iþine yaradýðým da olurdu. Sokaðýn köþesindeki bakkal
Mestan’dan sigaralarýný, soðan ve ekmeklerini bir çýrpýda alýr
dým yüzümü ekþitmeden. Bir kadýn vardý hele, onu hiç unuta
madým iþte. Hiçbir iþine koþmadýðým, bir kez bile kahve ya da
þekerini almadýðým halde beni çok severdi nedense. Ne zaman
karþýlaþsak gözümün içine bir ana gibi sýcak sýcak bakar, yaný
ma yanýma sokulurdu hep.
— Sen kimin oðlusun bakalým, diye sorardý kulaðýmdan
hiç gitmeyen, tatlý mý tatlý, bal rengindeki sesiyle bana.
Bazen bir þeyler söyleyeceðim tutar, çok geçmeden dilim
tutulurdu yine. Acý bir alýnyazgýsýnýn kurbaný baþka ne yapabi
lirdi zaten? Babamý ne görmüþ ne de nerede olduðunu biliyor
dum. Annem öldükten sonra Ýstanbul’a kaçtýðýný, orada baþka
bir kadýnla yaþadýðýný birilerinden yarým yamalak duymuþtum
ya da aklýmda öyle kalmýþtý. Merak ederdim o kadýný bazen,
uyuyamadýðým, sivrisinek ve tahtakurularýn delik deþik ettiði,
korkunç depremlerin salladýðý gecelerimin bitip tükenmek bil
meyen acýmasýzlýðý boyunca. Kimdi, nasýldý, güzel ya da çirkin
miydi? N’olursa olsun babamý benden koparýp alan o kadýnda
yüzünü bile görmediðim annemi görecekmiþim gibi saçma bir
duygunun sýcaklýðýnda eriyip gider, sabahleyin de hasta kal
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kardým yataðýmdan. Gülmeyin, sakýn gülmeyin. Ben bugün
bile kadýnlarda ne kol, ne bacak, adýna insanlýðýn ana dediði
birini arýyorum hâlâ.
— Adýn ne senin yavrum?
— Mýttapa, Teyze.
Anlayamadýðým bir nedenle beyaz beyaz gülerdi yüzüme.
Çok hoþuma giderdi bu. Boynuna atýlýp aðlayasým gelirdi göð
sünde. Yapamazdým, utanýr ve saklanacak bir yer arardým her
seferinde. Gözlerini ýslandýðýný görünce su su dökülen gülü
þünden daha sýcak ve yumuþacýk eliyle saçlarýmý usul usul
okþar, kadifeleþen dudaklarýyla alnýmdan öpüverirdi. Bu kadar
la da yetinmez, aðlayacakmýþ gibi birkaç kez yutkunduktan
sonra yumuk yumuk koynuna basardý beni.
— Mýttapa deðil oðlum, derdi Mustafa.
Kimdi bu kadýn? Yüzü nasýldý? Saçlarý sarý mýydý onun da?
Gözleri siyah mýydý, iri iri miydi? Hiçbir þey sormayýn, bilmiyo
rum. Yalnýz bir þey var. Beni okþayan elini hiç unutmadým. Bin
bir elin arasýnda onu þimdi bile bulabilirim. Beyazdý, bembe
yazdý. Denizin dolunayla birlikte yýkadýðý, milyonlarca yýl
boyunca köpük köpük yonttuðu bir çakýl taþý nasýlsa öylesine
beyazdý iþte. Týrnaklarý pembe pembeydi. Parmaklarý yüzük
süz, süssüz püssüzdü. Bulaþýkla çamaþýrýn bozamadýðý, hoyrat
iþlerin çirkinleþtiremediði bir eldi bu. Ýþte, þurada gözümün
önünde, güzel ve kadýn kadýncýk. Bunca yýl geçti aradan, dün
yada hiçbir þeyi þu kadýnýn eli kadar sevip özlemedim. Nedeni
mi, ne bileyim ben? Bilmek de istemem zaten. Cebimde param
vardýr az çok, sigaram da. Sinemaya gidebilirim istesem. Ýki
bardak soðuk soðuk bira içebilirim bir yerlerde. Bunlarý yaptý
ðým da oldu. Hiçbir þey deðiþmedi. Yine kurtulamadým içime
çayýr çimenle birlikte is is, duman duman çöken þu hüzünden.
Karmaþýk, kurþun moru, atmaca suratlý þu sýkýntýya hep yenik
düþtüm.Yalaným yok, deli filan de deðilim. Bazen bunalýrým,
soluk alamam, gözüm kararýr. Kendimi bir arabanýn altýna ya
da denize atmak geçer aklýmdan. Sularýn þýpýr þýpýr yuvarlandý
ðý uçsuz bucaksýz kýyýlarýn birinde Týðcýlar Mahallesi ve Mýtta
pa dikiliverir karþýma bir avuç yaprak, kýzarmýþ mýsýr ekmeði,
biberli mamaliga, külde piþmiþ Deli Osman patatesi kokusuyla.
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Gül gýcýrlarý gibi içime içime doluþan bu kokunun bir ucundan
önce bir talaþ kekülü, sonra kahkahaçiçeðine benzeyen bir
görüntü buðulanýr, nakýþlanarak resimlenir yavaþ yavaþ, Erkek
mi, kadýn mý, insan mý? Anlamak istedikçe daha beter gözüm
de kararýr dünya. Birden simsiyah, pýrýl pýrýl bir çarþaf döne
döne yuvarlanýr, durulur, hýþýrdar taflanlarca. Bir el uzanýr bana
doðru düþ düþ, ýlýk ýlýk. Bembeyaz, sedeften yontulmuþ bir el.
Bir kadýn eli. Sokakta, kahvede, nerede olursam olayým çocuk
laþýrým. Bitip tükenirim hemen. Bir ses, yonca kokan bir rüz
gârla birlikte arý bir suyun camlaþtýrdýðý bir þey çýnlamaya
baþlar üfür üfür kulaklarýmda.
— Mýttapa deðil oðlum, Mustafa!
Buz gibi soðurum ölümden. Su türküye dönüþür gözümde,
acýmasýz sokaklar alacalaþýr, gök en mavi giysilerinden birini
kuþanýr. Aðýr yükü altýnda inim inim inleyen, yanýmdan iki
büklüm geçip giden, burnunun ucundan þýpýr þýpýr ter damla
yan ha
mal, yor
gun
luk
tan avuç avuç kö
pük ku
san eþek bi
le
mutlu görünür beni intiharlara sürükleyen hüznümün dibin
den. Zor, nasýl, nereden baþlayayým? Korkuyorum geçmiþin
karanlýðýnda, dolambaçlý yollarýnda bir kez daha yitip gitmek
ten. O kadýn, tanýmadýðýmý söyledim. Bir gün bir kýzla çýkagel
di yanýma. Nasýl anlatayým þimdi? Aradan kör topal bunca yýl
geçti. Ben sakallandým, býyýklandým, o da serpilip geliþti.
Mýttapa’dan nasýl bir þey kalmadýysa Dürriye de, Týðcýlar
Mahallesi’nin Dürriye’si deðildi artýk elbette. Deðdiði her yeri
yakýp kömürleþtiren Adapazarý’nýn dev bir ayçiçeðine benze
yen güneþine inat yarý yarýya toza gömülü ayaklarý güzeldi,
beyaz beyazdý. Annesi benimle konuþurken saklanacak bir yer
arayan ve küs küs bakan bu ayaklarý görmeye hiç gelemezdim.
En pahalýsýndan bir çift sandalda mýþýl mýþýl uyuyan kendi
ayaklarýmdan utanýrdým birdenbire. Belli etmeden bir yerlere
saklanmaya çalýþýrdým. Bu iþi, canýmý sýkan bu mutluluðumu
hiçbir gün gizlemeyi baþaramadým. Bir yoksulun çýplak ayakla
rý karþýsýnda içtenlikle üzülen ve utanan ilk insaný bendim
dünyada belki de. Ýyice anlayamadým, ama duydum. Bir suçun
aðýrlýðý altýnda sanki ezildim. Aramýzda giderek derinleþtiðini
sezdiðim bir haksýzlýðýn insaný yutuveren anaforu yüzünden,
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bir süre çitlembik þerbeti yüzüne de bakamadým… Dizlerini
yarý yarýya örten, yaz-kýþ deðiþtiðini hiç görmediðim bir entari
eskisi iliþikti kýrýk dökük, daracýk omuzlarýna. Gülleri, menek
þeleri, papatyalarý solmuþ bu entari bir yoksulluk enkazýný ört
meye didinen bir paçavraya, güzün sarartýp darmadaðýn ettiði,
oraya buraya savurduðu bir bahçe ölüsüne benziyordu daha
çok. Uçurtma kâðýdý gibi incecik, kemikleri kupkuru vücudu
yapraksý ve belli belirsiz tüylüydü. Ýnsaný bu kadar besleyebi
lirdi yavan bir dilim mýsýr ekmeði. Suçlu Dürriye deðil, bu
mýsýr ekmeðiydi. Yalnýz o çelimsiz, toplumun gereksiz bir eþya
gibi utanmadan dýþladýðý, ölüme zorladýðý o enkazýn üstünde
düþtü düþecekmiþ gibi duran baþý dipdiriydi. Gerçek Dürriye
de onun içindeydi zaten. Gür, kývýrcýk, toprak rengindeki saçla
rýnýn ter, toz ve sabun kokusu burnumda hâlâ. Çýplak, kipsiz
küpesiz, pembe bir Kütahya mermerinden oyulmuþ duyusunu
veren kulaklarýnýn bir-iki saç kývýrcýðýydý bütün süsü. Saçlarý
ne kadar siyahsa gülen ve cam gibi ýþýyan alný da o denli beyaz
dý. Uçlarý hafifçe yukarý kalkýk kaþlarýnýn bir bezek gibi süsle
diði bu alýnda en küçük bir lekenin izi bile yoktu. Ýçindeki
tertemiz dünyanýn güzelliði çiçek çiçek, kar kar dýþýna vurmuþ
tu sanki. En çok korktuðum ve sevdiðim yaný gözleri oldu. Ekþi
elmalarýn aðustos sýcaðýnda yanan, liflenen, pütürleyen, sývý
yan yeþili vardýr ya hani. Öyle bir þeydi ikisi de. Onlara ancak
bir-iki kez bakabildim. Neden mi? Kendimi gördüm birden de
ondan. Saçý en pahalý berberde kesilen, ipek gömlekli, kadife
pantollu, zeytinyaðlý dolmalarla kolböreklerinin semirttiði,
besili bir kaza benzeyen bir çocuktum ben. Ýþte bu çocuðu gör
düm onun aðlamaklý gözlerinin ýssýzlýðýnda. Nasýl oldu bil
mem, anlayamadým. Bucak bucak kaçmaya çalýþtýðým bakýþlarý
donuklaþtý, daha da sessizleþti. Yavaþ yavaþ toza gömülen aya
cýklarýnýn dibinde ansýzýn yumuþak ayaklarýmý bir kez daha
görünce iyice sarsýldým, çomakla karýþtýrýlan bir dere suyu gibi
büsbütün bulanan gözlerinden kaçamadým. Baþým döndü, baþ
ka bir yalanla kendimi oyalamaya çalýþtým. Bu haksýzlýðýn suç
lusu ben deðildim. Yine de ezilmekten, yamyassý olmaktan,
yaþamým boyunca sürüp gidecek olan þu utanç duygusundan
kurtulamadým. Kahramanlýk mý? Dünyada ondan daha ucuz ne
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vardý? Donkiþot’lardan aþaðý kalmadým ben de. Çiþim gelmiþ
gibi yaptým, kaçýverdim oradan.
Dürriye’yi gördükten sonra iþte n’olduysa oldu. Mahallede
sýkýlmaya baþladým iyiden iyiye. Camlarý kýrmaz, mile oynamaz
oldum çocuklarla. Kabzýmal Nazmi’nin oðlu Cavit’le birlikte
Topal Ayþanýmýn gökyüzüne deðdiðini sandýðým ceviz aðacýný
taþ yaðmuruna tutmaktan, Burunsuz Kenan’la çelikçomak
oynamaktan, Dombay Muzaffer’le hayvanlar gibi dövüþmek
ten, kýzlarýn eteklerini açýp açýp herkesi kýzdýrmaktan ve aðlat
maktan vazgeçtim birden. Yalnýz evimizin karþýsýndaki çeþme
baþýný gözetler oldum bütün gün. Oradan, bitiþikteki teneke
kaplý ve damýný sinekotlarý bürüyen kulübe ya da yýkýk avlu
kapýsýndan, boyundan büyük çarpýk çurpuk iki bakraçla Dürri
ye çýkacak da su taþýyacaktý evine. Ben de onu görecektim bu
arada. Büyükannem bendeki deðiþikliðin, her gün biraz daha
artan bu durgunluk ve suskunluðumun farkýna varmakta çok
gecikmedi. Gözünden hiçbir þey kaçmayan bir kadýndý zaten.
Giderek artan üzüntüsü günün birinde onu yiyip bitiren bir
iþkenceye dönüþtü. Büsbütün üstüme düþmeye baþladý. Sabah
akþam okuyup üfledi beni. Sýk sýk kurþun döktürdü Sülük
Ýbram’ýn karýsý Sarý Emine’ye. Ýki kez kanýmý aldýrdý Tozlu
Hamamý’nda cývýk suratlý, sýcaktan bir top pestile dönüþen acý
masýz natýr Akrep Besime’ye. Bunlarýn hiçbirinin yararý olma
dýðýný görünce çýlgýna döndü. Bu kez de kaþsýz kirpiksiz, güldü
ðü zaman çürük çarýk evleri yerinden oynatan Tutrakanlý Hafýz
Zehranýmýn okuyup yazdýðý muska asýldý boynuma
Bir gün bana aðlaya aðlaya,
— Neden sokaða çýkýp oynamýyorsun Mýttapam, diye sordu.
Aðzýmý bile açmaya üþendim.
— Caným istemiyor Haminne, dedim.
— Çýk biraz hava al hadi.
— Olur.
Hiç deðiþmeyen, zaman zaman karþýlýklý gözyaþlarýyla
sulanan, beni bazen canýmdan bezdiren, evde ölüm havasý esti
ren, her gün birkaç kez yinelenen bu kýsacýk konuþmadan son
ra biraz açýlacak ve kendime gelecek yerde büsbütün içime
gömüldüm. Gün geldi, büyükannemin yalvarýp yakarmalarýna
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da hiç aldýrmaz oldum. Dürriye’nin her akþam bir karga ordu
sunun saldýrýsýna uðrayan kulübesine bakan pencerenin önüne
yapýþýp yaralý bir kumru gibi günlerce düþünüp durdum. Ýnatçý
bir çocuk deðildim. Hiç kimseyi üzmek istemeyen, bundan çok
korkan biriydim. Her þeyi gözardý ederek dinlenmeyi hak ettiði
bir yaþta beni koruyucu kanatlarý altýna alan bir kadýnýn hýçký
rýklarýný duymazlýktan gelerek yerimden ile kýmýldamadým.
Bir akþamüstü dua ve namazlarýn ruhuma üþüþen cinlerin kar
þýsýnda etkisiz kaldýðýný gören, saðlýðýmýn düzelecek yerde
daha da bozulduðuna inanan, bana bardaklar dolusu içirdiði
Þeytangözü suyundan da umudunu iyice kesen bu iyilik mele
ði kadýncaðýz deliler gibi dövünmeye, ak ak saçlarýný yolmaya
baþladý birdenbire.
— Vah vah, þu baþýmýza gelenlere bak sen Allahým. Nazar
deðdi oðlana valla. Söylesene, neyin var be oðlum? Ýstediði
yanýtý alamayýnca bir yerimi acýtmaktan korka korka baþýmý
avuçladý ve uzun uzun baktýðý gözlerimin içinde de aradýðý suç
luyu bulamadý. “Söyle, n’olur söyle. Derdin ne be yavrum?”
diye baðýrdý. “Sana bol cevizli kabak tatlýsý piþireyim mi?
Büyükbabana söyleyeyim de Çark’a götürsün seni biraz. Orada
hem gazoz içer, hem de balýk tutarsýn istersen. Konuþsana ayol,
konuþ. Dilini mi yuttun yoksa?”
Zavallýya dilimi deðil de Dürriye’yi yuttuðumu, ruhumu
çalan þeytanýn ondan baþkasý olmadýðýný söyleyemedim.
Yüzüm gözüm sýcak sýcak, durmak bilmeyen gözyaþlarýyla
ýslandý. Biraz imana gelir gibi oldum. Milyonlarca erkek ve
kadýnýn her yerde aradýðý, gerçekte kimsenin ne olduðunu bile
bilmediði, çoðu kez görkemli bir yalan ve kandýrmacadan baþ
ka bir þey olmadýðýný anlamak da istemediðimiz þu aþk denen
kuyruklu masalýn insaný yüceltmek yerine hayvanlaþtýrdýðýný
yýllar sonra öðrenecektim.
— Ne konuþayým Haminne, dedim yalnýzca. Soluðum
kesildi, gerisini getiremedim. Aðzýmý koskocaman açtým. “Bak
iþte burada. Gördün mü, dilimi yutmadým ben.”
Sevindi, günlerden beri ilk kez güldü. Sarýldý bana sýký
sýký. Mutluluk çok nazlý, ufacýk tefecik, altýn kanatlý, tüyleri en
güzel düþlerden örülen bir kuþtu. Bu görkemli minik kuþun
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gecelerin ardýndan süzüle süzüle büyükannemin yüzüne gözü
ne konduðunu gördüm. Onu bir daha göremeyeceðimi bileme
yecek bir yaþtaydým daha. Ýnsanýn böyle bin bir renge boyan
mýþ bir yalana inanmasý ne güzeldi.
— Sana bisiklet alayým mý Mýttapam?
— Ýstemem Haminne.
— Hastaysan söyle oðlum?
— Deðilim valla.
— Diþin mi aðrýyor yoksa?
— Yo.
— Neden sokaða çýkmýyorsun ya?
— Caným istemiyor.
Bir daha birbirini hiç göremeyecek olan iki insan gibi bir
den uzun uzun kucaklaþtýk. Daha çok üzülmesine dayanama
dým. Ertesi gün sokaða çýktým, oynuyormuþum gibi yaptým.
Çocuklaþtý, bu kez sevincinden aðlamaya baþladý. Katlanmak
zorunda kaldýðý acýlarýn etkisiyle ayva sarýsýna bulanan yumu
þacýk yüzü bahar yelinin kýrlara savurduðu þu gelincik yaprak
larý gibi al al oluverdi. Çok geçmeden hava karadut gibi morar
dý, kahve telvesine benzeyen akþamlardan biri daha duman
duman indi mahalleye. Çabucak eve döndüm. Üstüm baþým
tertemizdi. Gömleðimde en küçük bir leke bile yoktu. Eskiden
olduðu gibi bahçemizdeki kýrmýzý boyalý tulumbadan su çekip
musluklarýmýzý doldurdum. Çeþmeye gittim, içme suyumuzu
da getirdim kýrmýzý kýrmýzý testilerimizle. Bu iþler bitince far
kýnda bile olmadan pencerenin önündeki minderime oturdum
yine. Biraz sonra saldýrýlarý karþýsýnda bütün Adapazarý’nýn
yenik düþtüðü azgýn ve arsýz sivrisinekler výzýldamaya, yüzü
mü gözümü acýmasýzca ýsýrmaya baþladýlar. Hiç kuþkum kal
madý, bu sineklerdi haþlanmýþ mýsýr rengindeki biberli papara
kokan akþamlarý getiren mahallemize. Neden sonra gürültü
patýrtý kesildi. Uzaktan uzaða yankýlanan araba tekerleklerinin
sinir bozucu gýcýrtýsý da durdu. Çeþmede ayaklarýný yýkayan
çocuklar, çarpýk çurpuk arnavutkaldýrýmlarýnýn ýsýrganýmsý
sessizliðinde nalýnlarýný takýrdata takýrdata birer ikiþer evleri
ne döndüler. Derken kargalar öbek öbek geliverdi mavisi pek
mezleþen gökyüzünün bir ucundan. Ayþanýmýn ceviz aðacýna
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üþüþüverdi hepsi de. Kara çarþaflý bir cadaloza dönüverdi o
güzelim ceviz aðacý korkunç bir düþe bulanmýþçasýna. En
sonunda canavar gece hepimizi yutuverdi. Küçücük aklýmla
þaþýyordum þu Ayþanýma doðrusu. Nasýl yatýyordu þu umacýya
dönüþen aðacýn altýndaki tahta evinde tek baþýna hiç korkma
dan? Ertesi gün, daha sonra da hiçbir þey deðiþmedi. Akþamýn,
kargalarýn iri iri gözlerinde mahallemize gelmesiyle birlikte
evlerin bacalarýndan kývýlcýmlý bir duman yükseldi havaya bur
gu burgu. Çingene ateþinde kýzan yaðlarýn kaynanazýrýltýsýna
benzeyen cýzýrtýsý baþladý bu kez de. Bütün gün toz toprak, yon
ga, ýsýrgan, erik, armut, yanýk maydanoz ve tütenik sarmýsak
kokan mahallemiz yavaþ yavaþ patlýcan kýzartmasý, ekþimikli
börek ve taze ekmek mayasýna bulandý. Önce Dombay
Muzaffer’in fasulye sýrýðýndan bile uzun boylu olan, kýrçýl
býyýklý, beli kýrmýzý kuþaklý, al yemenili, ceketi her zaman
omuzlarýna iliþik, iri diþli, iri öksürüklü, iri sesli, karanlýk
suratlý babasý döndü söylene söylene çarþýdan eve. Arkasýndan
kocaman beþ tane ekmekle Cerzizler’in oðlu arabacý Kör Tah
sin iki keçinin fingirdediði avluya daldý gece yapýþmadan kýrýþ
kýrýþ ensesine. Dolunay aylandoz aðacýnýn gövdesinden týrtýl
týrtýl týrmanýrken Allah Baba’ya doðru, Cavit’in babasý iki adým
da bir tükürerek yeþilini yitirip iyice kahveleþen akþamýn ara
lýðýndan seslendi bütün mahalleye boðuk boðuk:
— Caviiittt!
Tatlý bir karanlýðýn sis sis çökmeye baþladýðý bahçelerin
ortasýndan bir çýðlýk boþluða býçak gibi saplandý.
— Ne var baba?
— Ne var deyip duracaðýna gel de al þunu elimden lan.
Hadisene bu uyuzoðlu?
Cavit soluk soluða avlu kapýsýndan dýþarý fýrladý. Burnuna
doðru yuvarlanan kocaman bir karpuzu ýkýna sýkýla aldý,
kemikleri fýrlak daracýk omzuna vurdu. Kunduracý Sarý Memet
yine bizim camýn altýndan geçti týklým týklým dolu bir zembille
kolunda. Hava gýcýrlaþtý, kösele ve mumlu ipten baþka taze
meþin ve deri koktu. Boyacý Ayý Kurban daha sonra geldi,
yanýnda kara kuru, çýrýlçýplak, cýlýz iki þoparla birlikte. Boya ve
cila kokusu daha kaybolmadan sultanlarý kýskandýracak kadar
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güzel, gýcýr gýcýr bir faytonda mahallemizin en varlýklýsý olan
Kambur Sefa göründü sedef tespihini þakýrdata þakýrdata. O da
raký, anason ve gazel buðulamasýna boðdu sokaðýmýzý. Hepsin
den önce eve dönen büyükbabam kafesi hafifçe araladý, hýþým
la boþaldý arkasýndan.
— Hay sarhoþ köpek hay, dedi sigarasýnýn halka halka yük
selen dumanlarý arasýndan. Ne bitip tükenmez mirasmýþ bu be!
Düþündüm, kendimi bayaðý bayaðý zorladým. Ýþin içinden
çýkamadým. Miras da neydi? Kambur neden sarhoþ, neden
köpekti? Bunlarý kimseye sormak da aklýma gelmedi. Sorsay
dým n’olacaktý sanki? Ýnsanlarýn ölünceye kadar birbirlerini
yediklerini, herkesin kendini altýn terazisinde, baþkalarýný da
odun kantarýnda tarttýðýný nereden bilecektim? Kambur Sefa
vurdumduymazýn biriydi galiba. Bu küfürlerin hiçbirine aldýr
madý. Anason kokusunu ve tespih þakýrtýlarýný odamýza salýp
gitti. Bir dakika sonra da kargalarýn çoktan düþ görmeye baþla
dýðý umacýya benzeyen helva aðacýnýn gövdesi arkasýnda göz
den kayboluverdi. Yalnýz gazeli daha uzun bir süre oyalanýp
durdu orada burada. Terlik þýpýrtýsýna benzeyen, ham hurma ve
sütlü incir kokan bir sessizliðin ardýndan yýldýzlar cin mýsýrlarý
gibi patlayýp sýçraya sýçraya delmeye baþladý gökyüzünü. Evler
de gaz lambalarý yandý birer ikiþer. Ezan okundu, hiç konuþma
dan yemeðimizi yedik. Dürriye’yi göremeden yatmak zorunda
kaldým yine. Uyuyamadým bir türlü, debelenip durdum yata
ðýmda. Çok sevdiðim, neyin nesi olduklarýný çok merak etti
ðim, Tanrý’nýn gözyaþlarý olduklarýna inandýðým yýldýzlar yastý
ðýmýn dayalý olduðu camýn bir karýþ ötesindeydi. Elimi uzattým,
tutamadým hiçbirini. Benden neden kaçtýklarýný anlayamadým.
Oysa onlarý biraz sevecek, sonra salýverecektim. Benden kor
kup kaçmalarýna hiçbir neden yoktu. Ben ne köpek, ne de sar
hoþtum.
Bir gece büyükbabamýn gelmesini beklemeden erkenden
yattým. Dürriye ve yýldýzlar yine aklýmdaydý, nasýlsa uyumu
þum iþte. Bir kertenkele yavrusu gibi kulaðýma girip kafamda
bir yerlere týrmanmaya çalýþan acayip yanýk bez kokan bir
gürültüyle uyandým birdenbire. Rüzgârdý, acýmasýzca sallýyor
du aðaçlarý ve yýldýzlarý dýþarýda. Oda kör bir kuyudan beterdi,
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zifiri karanlýktý. Yatarken iyice kýstýðým idare lambasý da sön
müþtü nedense. Zorlukla kendimi toparlayabildim. Sabaha
daha yýl vardý. Cibinliðimin çevresi cehennemden farksýzdý.
Saldýrýya geçen sivrisinek ordusu durmadan výzýldýyor, kanýmý
emmek ve beni yok etmek için içeri girecek bir delik arýyordu
býkýp usanmadan. Oysa bu asalaklarýn, en azýndan insanlar
kadar onursuz, alçak ve rezil olan bu hayvanlarýn hiçbiri beni
bedavadan yiyecek, sömürecek kadar güçlü deðildi. Devleti hiç
utanmadan soyan hýrsýzlar kadar olmasa da tembel, fýrsatçý,
korkak, vurgun vurmak için hep geceyi bekleyen, amaçlarýna
ulaþýncaya dek çalmaktan býkmadýklarý senfonileriyle avýný
uyutmaya çalýþan bu yüzsüzler yalnýz Cavit’i, Dombay
Muzaffer’i, Sarý Memet’in köseleþen çocuklarýný yiyebilirlerdi.
Yüce politikacýlarýmýz gibi hepsi de onlarýn kanýyla beslenip
yaþýyordu mahallede zaten.
— Mýttapa!
Bu kocaman yatak odasýnýn karþý köþesinde yatan büyük
babamýn sesiydi. Bilmem neden, susacaðým tuttu benim de ille.
Derin bir soluk almakla yetindim. Uyuyormuþ gibi davrandým.
Olduðum yerde bir-iki döndüm, abuk sabuk sayýkladým birkaç
kez. Büyükannem ofladý pufladý, sýkýntýlý sýkýntýlý mýrýldandý.
Ne dediðini anlayamadým. Fýrtýnanýn iyice azmasýna, zaman
zaman camlara toslamasýna karþýn her þeyi hiçbir þey kaçýrma
dan duydum.
— Yok caným, uyuyor, dedi büyükannem yavaþça.
Büyükbabamýn aðzýnda bir avuç kum vardý sanki ya da
patlýcan kýzartýyordu göbeðinde.
— Þu aceleci huyundan vazgeçmedin hâlâ sen de, dedi
sesini iyice kýsarak. Görürse yandýk. Her þeyi anlýyor artýk
yumurcak. Biraz daha bekleyelim bakalým.
— Bugün hep çamaþýr yýkadým ben. Caným çýktý caným.
Kemiklerim sýzlýyor valla. Öyle de uykum var ki. Yetmiþ yaþýna
geldin artýk. Lastik gibi ayaktasýn hâlâ.
— Ýyi ya iþte, daha ne istiyorsun?
— Uyumak istiyorum yahu.
— Sana uyuma diyen var mý þimdi?
— Uhhh, ya
þýn
dan utan bi
raz be. Bu ya
þýn
da az
dýn da
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azdýn yine. Her geceye bindirdin neredeyse. Elli yýldýr doyma
dýn þuna gitti.
— Neye doymadýn?
— Götüme.
Camlar kýrýlacakmýþ gibi þangýrdadý. Gerisini duyamadým,
ama þu “göt” lafýna çok heyecanlandým. Bir yandan da kafam
bulandý, gözlerimi iyice açtým. Biraz sonra odanýn her yanýný
silik, ezik büzük bir resim gibi görmeyi baþardým. Tam her þeyi
anladýðým bir anda büyükbabam yavaþ yavaþ yerinden hafifçe
kalktý, büyükannemi yüzükoyun yere yatýrdý. Ne kadar da
büyüktü kýçý büyükannemin, bunu þimdiye kadar hiç görme
miþtim. Doyulmayacak nesi vardý bu yusyuvarlak et yýðýnýnýn?
Anlayamadým, düþünmeye de zaman bulamadým. Karyolanýn
yaylarý gýcýrdamaya baþladý. Kavga ettikerini sandým birden,
çok korktum. Bu sessiz, of oflarla karýþýk boðuþma da neyin
nesiydi böyle? Kavga etmiþ olsalardý birinden birinin caný
yanar, acýsýna dayanamayýp büyükannem baðýrýrdý hiç olmaz
sa. Bütün insanlýðýn bu çirkin, hayvanca dövüþün ürünü oldu
ðunu, gözümde büsbütün devleþen o kýçýn arasýndan çýkýp
dünyaya geldiðimizi bilmediðimden az daha baðýracak, birden
nefret etmeye baþladýðým büyükbabamýn elinden kurtarmak
için benim yüzümden, saðlýðýndan ve uykularýndan olan kadýn
caðýzýn yardýmýna koþacaktým. Sokakta çok kavga görmüþtüm
ben. Burnu kýrýlan, analarý birbirine düþüren, Tanrý’nýn bile
küfürlerden payýný aldýðý, tokat ve tekmelerin acýmasýzca
suratlara ve büyükbabamýn doyamadýðýný öðrendiðim götlere
savrulduðu anlamsýz dövüþlere tanýk olmuþtum birkaç kez.
Deðildi, benim bildiðim kavgalardan deðildi bu. Kafamýn için
de uzun uzun yuvarlandým, sonunda düþünmekten yorgun
düþtüm. Bu olayý yýllar sonra anýmsayýnca katýla katýla gül
düm, sonra birden kendimden iðrendim. Ýnsanlarýn göt ya da
biraz soylu geçinenlerin ezile büzüle kýç dediði þu yaðlý, tomba
lak et yýðýnýndan baþka bir þey deðildik. Bir köpek, bir sýçan da
bu götün tutsaðýydý. Güzeli yaratmakta çok usta olan Allah bu
iþi bizi iðrendirmek, hayvanlaþtýrmak, gurur ve onurumuzu
yerden yere vurmak için elinden geleni yapmýþtý. Ertesi gün
erkenden soluk soluða sokaða fýrladým. Heyecandan boðula
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boðula Dombay Muzaffer’e her þeyi anlattým. Benim gibi apta
lýn, dualarýn üfürdüðü yalanlara inanýveren enayinin biriydi o
da. Kýç dedim, lastik gibi ayakta dedim, daha da sersemleþti.
Þaþkýnlýktan büsbütün dombaylaþtý.
— E be, vay vay, dedi en sonunda patates yumrusuna ben
zeyen burnunun tepesini çimdikleye çimdikleye. Dün gece
benim moruk da kocakarýnýn götünde dümbelek çaldý. Vuuuu,
ne iþ bu be?
Sýkýþtým, avlunun dibine çömelip uzun uzun iþedim.
— Seninkiler dövüþmedi mi, diye sordum bir yandan da.
Meraktan neredeyse çatlayacaktým. Dombay kafamý bir kurt
gibi kemiren bu görkemli gizi çözecek yerde bizim bahçede
yetiþen kýnalý bamyalardan daha da küçük olan çüküyle oyna
maya baþladý. Kýzdým, aðzýma geleni söyledim. Ne bileyim
insanýn her yaþta bir hayvan olduðunu? O da küfürlerime tepki
göstermedi hiç. Mart kedisi gibi miyavlamakla yetindi.
— Ohooo, öyle bir dövüþtüler ki ev yýkýldý, dedi. Sabaha
kadar alt alta üst üste boðuþtular hep. Ben de senin gibi tam
baðýracaðým sýrada biri bir yana biri de öteki yana yýkýldý. Çok
korktum, öldüler sandým valla.
Biraz sonra Burunsuz Kenan geldi yanýmýza koþa koþa.
Büsbütün dolaþan giz düðümünü kendini hiç zorlamadan çöz
dü, ama kafamýz daha da bulandý. Korka korka her þeyi daha
açýk anlatmasýný istedik. “Enayiler, kaz kafalý puþtlar,” diye ana
avrat sövdü ikimize de. Bununla da hýrsýný alamadý, yüzümüze
gözümüze tükürdü. Apýþ arasýný gösterdi bize gülmekten kýrýla
kýrýla, Tanrý’nýn yüceliðine hiç yakýþmayan o rezilliði biraz
anlar gibi olduk, ama yine de þaþkýnlýktan kurtulamadýk. Çið
köfteye benzeyen ablak suratýna aptal aptal baktýðýmýzý görün
ce kudurdu. Kafamýz yerine kýçýný açtý, bir kanadýný iteledi,
yolu iyice temizledi. Karga gibi gaklaya gaklaya suratýmýza üç
kez arka arkaya yellendi. Bir topaç gibi fýrladý döndü, elinden
hiç eksik olmayan sopasýyla tozun içine korkunç resimler kara
ladý. Gözlerimizin içine çökelerek, “Þu senin kocakarý iþte,
tepesindeki de moruk lan,” diye baðýrdý. Havada acayip daire
ler çizdi, ne þapþallýðýmýz, ne ibneliðimizi býraktý. “Lan eþþoðlu
larý, götünüze babam girsin. Ýkiniz de benim osuruðum bile
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etmezsiniz,” diye sövdü. Benim çok sevdiðim incilerinden bir
kaçýný daha peþ peþe yumurtladýktan sonra kiþneye kiþneye
yandaki avluya týrmandý. Ýki armut çaldýktan sonra basýp gitti.
Dünyayý umursamayan, yolun ortasýna ýslýk çala çala iþe
yen, gözümde her gün biraz daha büyüyen, yaptýklarýný uykum
da bile taklit etmeye çalýþtýðým Burunsuz’un en çok kýskandý
ðým yaný istediði zaman yellenmesiydi. Çok çalýþtým, kýçýmý
yýrttým, bu iþi yine de baþaramadým: Bize anlatmaya çalýþtýðý,
hayvanlara özgü o rezil “iþ” olup bittikten sonra büyükbabamla
haminnem sanki hiçbir þey olmamýþ, dövüþüp koklaþan sanki
baþkalarýymýþ gibi fýsýldaþmaya baþladýlar aralarýnda. Buna çok
sevindim. Ne kan akmýþtý ne bir þey! Bu ne biçim kavga, ne
acayip dalaþtý böyle? Sustum, bana öðretilmeye çalýþýlan ahlak
kurallarýna uymayý, hiçbir þey düþünmemeyi yeðledim. Büyük
lerin iþine karýþýlmazdý. Onlar ne isterlerse yapabilirlerdi.
Geceleri böyle hayvanca dövüþürlerdi canlarý isterse. Kadýn
anamýz, erkek de babamýzdý. Ne demiþti peygamberimiz? Cen
net analarýn ayaklarý altýndaydý. Babalarýn hakký da ödenmez
di. Birininki süt hakký, ötekininki de diz hakkýydý. Bu, çirkinli
ði örtmeye yarayan koskoca bir yalandý oysa. Hayýr, inanmam,
kesinlikle inanmam. Tanrý insaný özene bezene yaratmadý. Ben
de bir atým, bir köpek, bir böceðim. Bu kadar, hepsi bu kadar.
— Yine lokma koymadý aðzýna bugün, dedi Haminnem
ahlaya puflaya, daha neler diyecek acaba, derken birden azan
rüzgâr evimizi saða sola savurdu çýðlýklarla. Hýçkýrýða benze
yen iç geçirmeler duyunca çok üzüldüm.Yaþlýlýðýnda beri sýrtla
nan altýn yürekli bir kadýnýn benim yüzümden aðlamasýna
dayanamýyordum.
— Zorla yedirseydin sen de, dedi büyükbabam burnundan
soluya soluya. Karnýnda solucan var bu çocuðun galiba.
— Bilmem, gözü ille de çeþmede. Ne var o kör olasý yerde
bilmem? Dilini yuttu sanki, hiç konuþmuyor da.
— Fesübanallahhhh, bir de bu çýktý þimdi baþýmýza. Þunu
sýkýla biraz bakalým. Derdi neymiþ öðren. Ben yüz göz olmak
istemiyorum oðlanla.
— Sýkýladým ayol, aðzýný bile açmaya üþeniyor.
— Ben kararýmý verdim zaten.
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