
 

	

 
ÖZBEK HİKÂYELERİNDEN SEÇMELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercüman: Muhammademin Töhliyev 
 

                            Danışman: Babahan Muhammed Şerif 
Önsöz: Doç.Dr. Cumali Şabanov  
Editörler: Dr. Veli Yelok Savaş 
Doç.Dr. Abdumurod Tilavov 

 
 
 
 
 

Baskı:     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taşkent 2011



	

  2

Önsöz 

Başından geçenler  bilir, herhangi bir edebi eseri, kardeş bir dilden bile olsa tercüme 

etmek, başka dillerden yapılan tercümelerden daha kolay değildir. Bunun da kendine has 

zorlukları ve tercümanı daima düşündürecek hususiyetleri vardır. Her dilin hususi üslûbu 

kıstasları, deyimleri, bedii tefekkürün talepleri ile bağlantılı  vasıtaları ve mecazları o  dilin 

kendine haslığıdır. İşte bu kendine haslığı çeviride aynen orijinalindeki gibi verebilmek, 

terimlerin manasıyla tam örtüşecek terimi, deyimlerin manasını tam karşılayacak ifadeyi 

bulup yerli yerine koymak, hakikaten güç bir iştir. 

 Elinize alıp sayfalarını karıştırdığınız bu kitapta Muhammadamin Töhliyev’in 

Türkçeye ilk tercümeleri yer almıştır. Bana göre bu tercümelerin kalitesinin seviyesi üstündür. 

Türkçeyi anlayarak okuyan her kişi bu kardeşimizin tercümedeki kabiliyetini anlayacak, 

kelimeleri itina ile seçerek kullanmış olduğunu sezecektir.  

 Muhammadamin Töhliyev  hazırladığı bu kitapçıkta  XX. Yüzyıl Özbek 

hikayeciliğinin ünlü isimleri olan Said Ahmad (Mahalle), Aybek  (Fenerci Dede),  Gafur 

Gulam (Benim Hırsız Yavrum), Ölmas Umarbekov (Kıyametlik Borç), Ötkir Haşimov 

(Savaşın Son Kurbanı, Hayallere Esir Oluyorum), Şükür Halmirzayev (Kardelen Açıldı) 

hikâyelerini Türkçeye çevirmiştir. Gerçi  bu hikâyelerde 1930 yıllarından 2000‘li yıllara kadar 

olan olaylar anlatılsa da eser kahramanları bugün de bizimle  beraber yaşıyorlar. Eserlerdeki 

olayları sık sık günlük hayatta görebiliriz. 

Tüm eserlerinde Özbek dilinin zenginliğini, kudretini, üslûp imkânlarının sınırsızlığını 

gösterme gücüne sahip üstat yazarlar, kalemi keskin, söyleyeceği sözü bin defa düşünüp bir 

kez yazan, eserleri başka dillere tercüme edilmeye değer nadir yazarlardır. Bu yazarların 

eserleri başka dillere tercüme edilmeye elbette ki lâyıktır. Yeter ki tercüme eden, yazarların 

eserlerinin hakkını vererek çevirebilsin. Ancak bunu yapabildiği takdirde okuyucusunun 

aklına ulaşıp gönlünü titretebilir. Bu girişime yazarın hem düşündüren, hem de etkileyen 

eserlerini Türk okuyucusuna ulaştirabilmek maksadıyla başlanmıştır.  

Rus hikâyeciliğinde Anton Pavloviç Çehov, Türk hikâyeciliğinde Memduh Şevket 

Esendal, Ömer Seyfeddin‘ler ne kadar önemliyseler, Özbek hikâyeciliğinde Abdulla Kahhar o 

kadar önemli ve Özbek hikâyeciliğinin öncülerinden biridir. Onun için kitaptaki ilk eser  

Abdulla Kahhara aittir. 
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Tercüman Özbek ruhunu, dilimizin cazibesini ve zenginliğini söz ustası A. Kahhar’ın 

maharetini tıpkı bizler gibi hissederek  Türk dilinde verebilmiştir. Okuyucular bu eserleri 

kendi ana dillerinde yazılmış eserler gibi inşallah rahat rahat sindirebilirler.  

 Sanırım tercüman Muhammadamin Töhliyev ilk tercümesi olan bu kitabında amacına 

ulaşmıştır.  

 Sevgili okurlar, tabii ki kitapta bazı eksikler, yanlışlar olabilir. Elinizdeki bu kitabı 

okuyup, kendi fikrlerinizi bildirirseniz çok memnun oluruz.    

                                             Doç. Dr. Cumali Şabanov                       
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AYBEK  (1905-1968) 

    

Özbek Edebiyatının gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayan büyük edebiyatçı, şair, 
bilgin Musa Taşmuhammad oğlu Aybek 1905 yılında Taşkent şehrinde dünyaya geldi.  

Aybek, edebiyat alanına 1926 yılında yayımlanan “Duygular” adlı şiir kitabıyla girdi. 
Şairin «Dilbar Davr Qizi» (1931), «Öç» (1932), «Bahtigul ve Sogindik» (1933), «Demirci 
Cora» (1933) adlı eserleri o dönemin en seçkin eserlerinden olarak bilinir.  

Özbek halkının 1916 yılındaki milli bağımsızlık mücadeleleri yazarın «Kutlu Kan» 
(1940) romanında çok ustalıkla aksettirilmiştir. Yazarın ikinci tarihi eseri de “Nevai” 
romanıdır.  

  

Yazarın «Çocukluk» adlı biyografik eseri 1963 yılında yayımlanmıştır. Eserin baş 
kahramanı Musa adlı kişi, Aybek’in kendisidir.  

FENERCİ DEDE 
Dar sokağın kimsesiz akşamını yalnızca Tursunkul amcanın eskimiş kapısı üzerine 

yerleştirilen bir fenerin ışıkları aydınlatırdı. Her akşam onu kısa boylu, kırışık yüzlü bir 
ihtiyar gelip yakardı. Biz ona “Fenerci Dede” derdik. Çok sessiz, sakin bir kişiydi. Elinde 
küçücük merdiveniyle gelir, ona bir cambaz gibi çıkar, cebinden kirli mendilini çıkarıp 
fenerin camlarını  siler, feneri yaktıktan sonra aşağı iner, omuzluk gibi eğilmiş sırtına küçücük 
merdiveni yükler ve bir anda  gözden kaybolurdu. 

 Fener için direk dikildiği günden beri biz mahalle çocukları çok sevinmiş ve fenere 
büyük bir ilgiyle bakmıştık. Ama bu ilgi uzun sürmedi. Sonra fener kimsenin ilgisini çekmez 
oldu.  

 Ayrıca mahalle çocukları ile fener arasında anlaşılmaz bir düşmanlık ortaya çıktı. 
Hepimiz toplanıp önce fenere doppımızı1 atardık. Doppısıyla vuran çocuk usta nişancı 
olmasıyla gururlanırdı. Bu da bizi bezdirirdi. Çünkü ipekle güzelce süslenmiş doppıyı giyen 

                                                            

1 Özbek milli baş giysisi 
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fener başka türlü bir renk alır, sanki bizimle dalga geçerdi. Biz elimize taş, kesek alarak 
fenere hücum etmeye alıştık. Böylece, o daha güçsüzleşirdi. Küçücük bir taş veya kesek onun 
“gözünü” kırabilirdi. Sonradan Fenerci  Dede haftada üç dört defa fenere yeni  “gözlük” 
almak zorunda kalırdı. O gidince biz yeni “gözü” oyardık. Buna rağmen Fenerci Dede bize 
hiçbir şey demezdi. Onun bu işi bizim hoşumuza gitmez, bizi kovalamasını, yakalamak için 
beklemesini, hatta birimizi dövmesini isterdik. Ama bizim bu istediklerimizin  hiçbiri 
gerçekleşmezdi.  

  Bir gün akşama doğru sokak çocuklarla doluydu. İçimizden en korkusuz, en şefkatsiz 
olan Topal Kasım: 

– Çocuklar, dedi.  
Tozdan kirli yüzlerimiz yeni bir şey bekleyip onun gözlerine çevrildi. 
– Biraz sonra “Fenerci Dede” gelecek. Feneri kıralım.  
Ne yapacak diye eliyle bir şeyler aramaya başladı.  
Ellerimizden vızıldayarak uçan taş kesekler fenerin tüm gözlerini delip geçmişti. 

Fenerci Dede’nin eğilmiş küçücük gövdesi yaklaşmaya başladı.   
– Deli çocuklarım, bu ne iş? Fenere dokunmasanız ne olur? O yukarıda, sizler yerde 

oynasanız ne olur?  
Çocuklar sessiz kaldılar.  

– Şimdi siz çocuksunuz, gözleriniz istediğiniz her şeyi görebilir. Karanlık da gündüz de 
sizin için bir. Yatsı namazı olmadan annenizin kucağında mışıl mışıl uyuyacaksınız. Ama 
bizim gibi ihtiyarlar için fener olması çok önemli, dedi.  

Çocukların  hepsi ihtiyara bakıyorlardı. 
–  Geçen gün akşam güçlü yağmur yağıyordu. Buraya gelmiştim, sokak karanlık 

içindeydi. Fenerin camı kırıldığı için rüzgâr onu söndürmüş. Çayın kenarına geldiğimde suda 
bir şey  vardı.  Bu neymiş diye fenerle çaya baktım. Benden de ihtiyar bir adam çaydan 
çıkamıyordu. Hemen ona yardımcı oldum, elinden çektim,  zorlukla çaydan çıkardım. 
Giysileri çamur içindeydi, çok ıslaktı. 

 Çocuklardan biri: 
– Ya, adamcağızın sakalı, yüzü de çamur muydu? 
– Evet öyleydi. Ben onu evine götürdüm,  dedi ihtiyar. Gözümün önünde  fenerci  

dedenin söyledikleri canlandı. Topal Kasım: 
– Yalan, yalan! diye bağırdı. 
Tüm çocuklar: 
– Gerçek! diye cevap verdiler.  
– Eğer yine bir çocuk fenerin  “gözünü” kırarsa biz onu yakalayacağız ve amcaya teslim 

edeceğiz, diye söyledi Ahmed. 
 Fenerci Dede: 
–  İnşallah bundan sonra kırmazsınız. 
– Hayır, kırmayız, diye cevap verdik. 
Küçücük merdiveni omzuna atarak karanlığa gidip gözden kayboldu. O olaylardan 

sonra fenere kimse dokunmadı. Şimdi onun yerinde telle kuşanmış, yumurtadan biraz büyük 
elektrik lambası yanıyor. Onu kimsenin yakmasına gerek yok. Ne kibrit, ne fener yağı 
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lüzumsuz. Hiçbir çocuk artık onu taşlamıyor. Elektrik  lambasının ışığında gezerken 
çocukluğumun bir parçasını ve Fenerci Dede’yi hatırlarım.     
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  Gafur Gulam (1903-1966) 

Ünlü yazar ve şair Gafur Gulam, 10 Mayıs 1903’te Taşkent şehrinin Körgantegi 

mahallesinde fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Mirza “Gulam” takma adıyla 

gazeller yazmıştır. 1912 yılında babası, 1918 yılında ise annesi vefat etti. Geçimini sağlamak 

için gündüzleri ayakkabıcı çıraklığı, geceleri ise değirmende bekçilik yaptı ve Saribay adlı 

zengin bir kişinin yanında çalıştı. 1916 yılında Rus okulunda okudu, sonra  sekiz aylık 

öğretmenlik mektebini bitirdi. Gafur Gulam yeni okullarda öğretmen ve müdür olarak çalıştı. 

Gazete ve dergilerde çalışarak pek çok eserler verdi.  9 Haziran 1966’da vefat etti.  

 Eserleri:  “Ne Yapayım? (1930)”, “Yadigâr” (1936), “Şum Bala” (1936-1963). 

Şiirleri: “Türkistan Yollarında” (1930), “Kokan” (1933), “Gülhane”, “Anne”, “Hamza 

Hatırası”, “Hülele”, “Benim Hırsız Yavrum”, “Bilki Seni Vatan Bekliyor”, “Hepsi Senin”, 

“Gerçek Arefe”, “Dinamo” (ilk şiir kitabı, 1931), “Hayat Şarkıları”, “Güzellik Nedir?”, “Sen 

Öksüz Değilsin”, “Önce Oku” ve başkalar. 

BENİM HIRSIZ YAVRUM (GERÇEK OLAY) 
Babamız  öleli nice  seneler geçti. Bu sene, on yedinci yılın ilk baharında annemiz de 

vefat etti ve biz tam bir yetim olduk. 
 Bizim hâlimizi hatırımızı sormaya ninem, annemin annesi Rukiyabibi geliyordu.  

Ninemize biz   “Kara Nine” diyorduk. 
 Geceleri ninemle birlikte hepimiz ayvanda  eski minder ve yastıklarla bir tane kilim 

üzerinde uyuyorduk. 
Eylül ayının sonu, sonbaharın ilk akşamlarından biriydi. Hava biraz serindi. Biz 

öksüzler birbirimize sarılıp, birbirimizi ısıtıp uyumuşuz. Sıranın en sonunda, sanki anne kuş 
gibi Kara Nine yatıyordu. O insan seksen yaşını geçmiş, nas2 tiryakisi ihtiyar bir kadındı.  

                                                            

2 Bitkisel bir nevi sigara çeşidi, toz şekeri 



	

  8

 Bir akşam Üç Horoz Yıldızı geçip Yedi Eşkiya Yıldızı gökyüzüne dik geldiğinde 
gürültülü seslerle uyandım. Ninem birisiyle yüksek  sesle konuşuyordu. Avlumuz büyüktü. 
Atalarımızdan kalma  bu avlu dörtgen şeklindeydi. Çevresi  evlerle  kuşatılan bu avlunun  
güney tarafında amcalarım oturuyorlardı. Fakat onlar yazın bahçe evlerine taşınıyorlardı. 
Şimdi orada kimse yok. Şu işe bak, bizim eve hırsız girmiş. Bizi de adam sayanlar varmış 
meğer. Yarın arkadaşlarıma çok övüneceğim, “Bizim eve hırsız gelmiş!”. Gururla söylemek 
mümkün. Ama inanırlar mı acaba? 

Hırsız amcamoğullarının  çatısı üzerinden  yavaşça geçip ninemin yanına geldiğinde 
hapşırmış. Ninemse yastığını kucaklayıp dilinin altındaki nasın keyfiyle hayale dalıp 
yatıyordu. Ninem ağzındakini tükürüp çatıya bakarak: 

– Hırsız yavrum, hırsız yavrucuğum! Belki bir şey derdinde, geçimini sağlamak için bu 
işi yapıyorsundur, hastalığın geçtikten sonra bu işi yapsan olmaz mı? 
Hırsız yukarıdan: 

–   Ya nine, siz de bir gece olsun dinlenip uyusanıza! Bizim gibiler de bir gün olsun rahat 
çalışırdık!          

Ben konuşmanın bu yerinde uyanmışım galiba. Duyduklarımı olduğu gibi yazacağım: 
– Gözünü sevdiğim hırsız yavrum, başımda bu kadar musibet varken, gözüme uyku 

girer miydi? İşte altı aydır bir saat bile uyuduğum yok. Gündüzleri serseri gibi dolaşıyorum. 
Bir yerde oturup biraz kestiriyorum. Geceleri ise hayallere dalıyorum. 

– Neleri hayal ediyorsunuz, nineciğim?  
Bu sorudan sonra hırsız üzerindeki kaftanını çıkartıp yastık gibi yaptı ve yaslandı. 
– Neleri hayal ediyorum. Şu dört öksüzün geleceğini düşünüyorum. Zamanın nasıl 

olduğunu görüyorsun. Geçim taştan da sert, devenin gözü kadar ekmeği buluncaya dek akla 
karayı seçersin. Bekâr arabacı dayılarının kazandığı parayı kendi ailelerinden artırıp bunlara 
da bir şeyler kalması zor. 

– Ee, bu çocuklar ne zaman büyüyüp kendi ekmeğini kazanırlar ki? Hayal sürmek 
zorunda kalacağım. Yine de bunların bir tanesi erkek, üçü kız, en büyüğü şimdi onbeş 
yaşında. Bu zavallı kızlara ne zaman birileri sahip çıkacak, birileri sahip çıkmazsa, bunlarda 
kimsenin gözü yok. Zaman ağır, hırsız yavrucuğum. 

– Doğru söylüyorsunuz nineciğim, dedi hırsız. Benim de iki çocuğum, eşim, yaşlı 
annem var. Helva demekle ağız tatlanmaz. Bunlara bakmam lâzım. Dört tane ekmek 
kazanmak için başımı ne belâlara sokacağım.  Eğer çalışırsam gücüm var, aklım zekâm 
yerinde. Bu iş benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz?  Zaman değişti. Kerenski paşa 
olduktan sonra savaş bitecek demişlerdi. Ama bitmez galiba. Hâlâ devir zenginlerin.  

– Başka bir iş yapsan olmaz mı yavrum?  dedi ninem. 
– Ne iş yapayım ki? Her işin sonu boş. Baba mesleği ayakkabıcılığı mı yapayım? 

Ayakkabı dikmek için ne deri var, ne çivi var, ne de boya.  
Hamal olarak çalışayım desem şimdi çuval çuval buğday, havuç, şalgam satın alacak 

zenginler nerede? Dün şu mahallenin koca ayakkabıcılarından Buvamat Dede tüm kalıp, iğne 
ve ipliklerini iki çuval mısır ununa takas etti.  

İyi yaptı. Onun ayakkabısını giyecek Özbek, Kazak, Kırgız çiftçileri nerede? Hiç 
kalmadı. Şehirde sadece onların öksüz çocukları kaldı. Başlarını nereye sokarsınız?  Onbeş 
tane öksüz, kirli elleriyle “Amca ekmek verin!” diyor. Ekmek! Kendi çocuklarıma yok ki, 
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onlara nasıl ekmek vereceğim. Sadece ben değil, mahalledeki herkesin durumu böyle. 
Bıçakçıların da, hocaların da, dericilerin de, okul hocalarının, mollaların da durumu  böyle 
ağır. Bir kaşık bulaşık suyuna hasretler.  

  Allah savaşı kimseye göstermesin. Kıyamet dedikleri budur herhâlde. Değil mi, hırsız 
yavrum? İnşallah bu öksüzlerin kaderine yazılanı vardır. Peki sana sorayım. Fakirlikten dolayı 
bu haram işe girmişsin. Biraz zengin olan insanların evine girsen olmaz mı? Şu mahallede 
Hafız Kerim  denen kumaşçı var, Adil Hoca denen bir zengin var. Matyakubbay denen bir 
derici var. Bunların servetleri bol. Beşikteki bebekleri bile kenarına şiir yazılı porselen kasede 
yemek yiyorlar. Onların evine girsen olmaz mı? 

− Vay nineciğim çok safsınız. Zenginlerin evinden çalmak mümkün mü?  Duvarları 
sekiz kat, kapıları demirden, avlularında eşek gibi büyük üç dört tane köpekleri var. O 
köpekler eğer avludan kelebek geçse bir hafta havlar. Adil Hoca’nın bekçisinde silah var. 
Ölmek istemiyorum.  Vurmasa bile Sibirya’ya köle olarak gönderiyor.  

– Haklısın yavrum. Ama bir iş yaparken tedbirli ol. Milletin karşısında rezil olma yine 
de. 

– Tamam nine. Dün Sası Arif’in ahırından dört tavuk, bir horoz çalmıştım. 
– Ne? Tavuk, horoz mu çaldın? Bu yaratıklar ses çıkarıp seni rezil etmedi mi? 
– Her işin bir püf noktası var nine. Tavuk çalmaya gittiğim zaman cebimde bir şişe suyla 

giderim. Sonra ağzımı suyla doldurup püskürürüm. Tavuk gibi ahmak canlı dünyada 
bulunmaz. Hepsi yağmur yağıyor galiba diye kafalarını içeriye çekip yatarlar. Ben de onları 
bir bir boğazından yakalayıp çuvala koyarım. 

– Ya öyle mi? Şöyle desene. Demek ki her işin bir püf  noktası var. 
– Bir gün sırrımın ortaya çıkmasına,  işimin bozulmasına az kaldı. Şansıma ellikbaşı 

Rahman Hoca‘ya horoz götürmüştüm, işi kimseye söylemeden halletti. Rahman Hoca‘yla 
ilişkimiz iyi. Geçen yıl bir şeyler satarak seksen üç som rüşvet vermiştim. “Şimdilik bu!” 
demiştim. Rusya’ya çalışmaya göndermedi. 

– Güzel. Çocuklarının rahatını görsün. Şimdi bak hırsız yavrum. Biraz sonra sabah olacak. İşte 
parlak yıldız da dik geldi. Mutfak yanındaki duttan yavaşça aşağı in. Odunumuz yok. Mutfakta 
epey eskilerden kalma iki tane ceviz kütük var. Baltayı al ve onların kenarından biraz odun kes. 

Tencereyi koyacağım.  Dün dayın iki tane zağara3 ekmek getirmişti. Birlikte çay içeriz. 
– Olmaz nine. Odun bir şey değil, ama biraz sonra güneş çıktığı zaman siz benim 

yüzümü görüp tanıyacaksınız. Biraz da olsa endişem var. Utanacağım. 
– Ya böyle mübarek evden hiçbir şey almadan mı gideceksin? Bir dakika. Aa, işte 

mutfakta büyük bir kazan var! Önceleri şu kazanda yemek pişirirdik. Allah’ın gazabına 
uğradık galiba, öyle büyük bir aileden sadece şu dört öksüz kaldı. Bunlar ne zaman büyüyüp, 
büyük kazanda yemek pişirir ki?  
     –  Öyle demeyin nine.  Bu günler de geçecek. Yine büyük aileler bir araya gelirler. İşte o 
zaman bu kazan da küçük  gelecek.  O öksüzlerin bir gün işine yarayacak. Düğünlerinde 
yanlarında oluruz inşallah.  Görüşmek üzere nineciğim. Dağ tarafından güneş çıkıyor. 

                                                            

3 Mısır unundan yapılan ekmek çeşidi 
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     –  Görüşmek üzere hırsız yavrum. 
     –  Tamam nine, tamam. 
    Ben o hırsızı tanıyordum. Ama bugüne dek onu kimseye söylemedim.  
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Abdulla Kahhar (1907-1968) 

Usta hikâyeci, yazar ve Özbek edebiyatının ünlü  temsilcilerinden biri olan Abdulla 

Kahhar 17 Eylül 1907’de Kokant’ta bir demirci ailesinin çocuğu olarak doğdu.  

Onun çocukluğu Kokant çevresindeki Yaypan, Kudaş, Buvayda, Alkar, Akkorgan gibi 

köylerde geçti. 1930 yılında Merkezi Asya Devlet Üniversitesi Pedagojik fakültesini bitirdi.  

Edib Puşkin’in ”Kapitan Kızı”, Gogol’un “Evlenme” ve “Teftişçi” komedilerini 

kendisi, eşi Kibriya Kahharova ile ise Lev Tolstoy’un “Savaş ve Barış” eserlerini Özbekçeye 

çevirmiştir.  

Eserleri: “Köy Hüküm Altında”, (1932, ilk kitabı), “Serap” romanı, “Hikâyeler” 

kitabı, “Nineler Telefon Açtı”, “Kadınlar”, “Hırsız”, “Hasta”, “Nar”, “Çiftçınar Işıkları” 

(1951) hikâyeleri, “Sinçelek” (1958). 

Tiyatro oyunları: “Şahi Suzane, Ayacanlarım, Ağrıyan Dişler, Tabutten Ses. ” 

MAHALLE 
 

                       İnsanla hayattır insan 
                                    Aşktan oluşmuş hayatın başı, 

                         Adamlara  can verecek 
                                    Adamların şefkat güneşi. 

Erkin Vahidov 

Rahat Nine kocaman siyah sobanın kapısını açıp, ayaklarını ısıtıyordu. Gözlük takıp, 
torununun yırtılmış kitabını yapıştıran ihtiyar eşi azarladı: 

- Ya, sen sobaya hiç alışamadın. Yoksa tabanı oyup sandal yapayım mı? Bu sobanın 
kapısını açtın mı tamam, kömür göğü bile ısıtacak. 
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Rahat Nine sobanın kapısını kapattı, gidip kanepeye uzandı.  Ev o kadar soğuk olmasına 
rağmen kaç gündür   eti titriyor, üşüyor, ağrıyordu. 

İhtiyar kadın bir gün sonra kalkmak istemedi. İki gün sonra ise kalkamadı. Üç gün sonra 
kalbi biraz hızlı attı, ama birden gevşeyip can verdi. 

Hikmet Dede neler olduğunu bilemeden, gözünün önündekileri fark edemeden sağır bir 
duruma düştü. Oğlu, gelini üç torunu, ağlamaya başlayınca kendini toparladı, ürkekçe nefes 
alarak söyledi: Aman Tanrım neler yaptın ki. Bana ayarladığın yine nasıl belaların var? Tüm 
belalarını başıma getir. 

Elli üç sene! Elli üç sene bir sofradan yemek yemiş, bir döşeğe uzanmış, birlikte 
gülmüş, birlikte ağlamış… Elli üç yıldır kedi gibi birbirine dayanarak, birbirini yalayıp, 
acıtmadan ısırıp yıkışıp oynaşmış… Elli üç yıldır şefkat denilen büyük duygu iplerini ipek 
böceği gibi düzenli bir şekilde yavaş yavaş örüp birbirinin gönlünü sarıp gelmişti. 

Tüm defin işleri yerine getirilip, millet tabutu kaldırdığında işte o iplik birden çekildi ve 
sanki Hikmet Dede’nin kalbini söküp aldı. İhtiyar, hıçkırıp ağlayıverdi. İhtiyar kadını kısa bir 
sürede toprağa teslim ettiler. Başsağlığı dilemeye tüm mahalle geldi. Hikmet Dede hasta 
güvercin gibi bir kenarda oturuyordu. Sanki artık onun için bu dünyada hiçbir kimse, hiçbir 
şey kalmamıştı. 

 
Bir hafta geçer geçmez Hikmet Dede o kadar zayıfladı ki, sanki bir avuç kemiğe döndü. 

İhtiyar uzandığında ölü mü, canlı mı fark etmek mümkün değildi; ama karısı soba ateşine tava 
getirdiğinde böyle yapma dediğini hatırlarsa aslan   gibi kükrer, kendini o yana bu yana atardı.      

Evde onu yalnız bırakmamaya çalışıyorlardı. Küçük torunu oyuncaklarını onun odasına 
taşıdı ve kreşten geldikten sonra orada oynamaya başladı. Büyük torunu her gün onun 
defalarca resmini çekiyordu. Oğlu onu arabasıyla birkaç defa şehirde gezdirdi. İhtiyar 
memnun olmak yerine “Keşke annen hayatta olduğunda böyle yapsaydın!” diye mırıldandı.  

Gelini ona teyp getirdi. İhtiyar teyple biraz avundu. Sonra gözü yaşlanarak: “Kızım 
şunu daha önce getirseydin, nineni konuşturarak sesini kaydederdik.” dedi. 

 Günün birinde güçlü bir yağmur yağıp kıştan kalan karı eritti.  
 İhtiyar ayvan sütununa dayanıp yağmurun yağışını seyrederken gözü tandırın 

karşısında duran bir çift eski kaloşa ilişti. Eşinin bir ayağı ağrıyıp şiştiğinde şu kelişin ucunu 
kesip giymişti. 

 İhtiyar çabuk kelişi yerden kaldırdı, silip içeriye aldı. İhtiyar için eşi yeniden öldü. O, 
akşama kadar ağladı. Akşam oğluyla gelini işten geldiğinde “Zavallı anneni iyi bir doktora 
göstermedin bile!” diye yine mırıldandı.  

Hikmet Dede akşamları uyumaz, ilâç içip uyusa bile gece yarısı uyanır, sabaha kadar 
oturur, evdeki her şey ona eşini, yalnızlığını hatırlatırdı. Her ses ölüm olarak onun kafa tasına 
vuruyordu. 

 İhtiyar, bitiyordu artık. Bundan oğluyla gelini çok endişeleniyorlardı.  
Bir gün sabah ihtiyar kayboldu. Aramadık yer kalmadı, arkadaşlarından, hatta 

hastahaneden de sordular, karakola başvurdular. Her yeri aramışlar, ama kabristandan 
haberleri olmamış, ihtiyar oradaymış. Hikmet Dede kabristana sık sık gider, eşinin mezarı 
yanında yarım saat, bazen bir saat oturur, ama hiç böyle uzun zaman kalmazdı. Bu defa 
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gittiğinde sadece ziyaret etmemiş, onun mezarı yanında kendine de bir mezar kazdırmış, 
kabristan müdürü ve mezarcıyla bile kavga etmiş. 

 İhtiyar öğleden sonra bitkin bir hâlde geri döndü. Birisi onu otobüsten indirip 
kaldırıma çıkarıverdi. İhtiyarın çok zor adım atarak yürüdüğünü gören mahallenin köşesindeki 
ayakkabıcı koşarak geldi ve ona çay ikram etti.  

– Başınız sağ olsun dede. Ninemiz alçak gönüllü birisiydi. Siz o gün kendi acınızdan ne 
kadar çok insanın baş sağlığına geldiğini fark etmediniz. Ya ne kadar millet!... Mahallede 
yürümeye yer kalmadı. Mahallemizin sokağı bir metre çöktü. Ninemiz dünyaya gelip sanki 
toprağa insan ekmişler. Evet dünyaya gelen insan ilk önce insan yetiştirmeliymiş. Bana ders 
oldu.  

Sıcak çay veya ayakkabıcının dedikleri ihtiyara güç verdi.  
– Evet, dedi ihtiyar gururla. Hâlâ eve adam geliyor. İş yerindekiler de hâlâ 

unutmamışlar. 
İhtiyarın bulunduğunu öğrenen ev halkı, komşular onun etrafına toplandılar. Birisi 

kızıyor, birisi tenbihliyor, birisi sinirleniyor, birisi seviniyor…  
 Onlar ihtiyarı ortaya alıp gürültü yaparken yol kenarında bekleyen şu mahalleli doktor, 

olayı duyup ihtiyara çok sitem etmiş gibi oldu. Sonra ona şöyle bir baktı ve nineden söz açtı: 
– Ninemiz çok iyi insandı. Bu kadar insan boşuna gelmemiş. Ama dede, şu mahallemize 

sekiz kova su sığacak bir tane semaver lâzımmış. O gün çok lâzım oldu. Mahalleden para 
toplasak, bir avludan kaç para alsak olur?  

İhtiyarın gururuna dokundu: 
– Oğlum ve gelinim bir semaver alabilirler. 
Doktor ondan şu kelimeyi bekliyordu galiba, gülümsedi. 
İhtiyar mezar kazdırmaya kazdırdı, ama buraya ölmek için gelen olsa bile, oğlu ile 

gelini adına söz verdiği için bu konuda düşünmek zorunda kaldı. Oğlundan para alıp semaver 
aramaya başladı. Fakat onun gibi semaver bulmaktansa madenden bakır kazıp semavar 
yapmak kolaymış. İhtiyarın gitmediği dükkân, yalvarmadığı dükkân müdürü kalmadı. Oğlu 
ile gelini onun böyle durmadan koşmasına, böyle çabalamasına çok şaşırıyorlardı. 

Sonuçta mahalledeki üst düzey görevdekilerin yardımıyla bir semaver bulundu. Mahalle 
önderleri resmi belgeyle semaveri kabul ettiler.  Genel toplantıda reis Hikmet Dede’ye 
teşekkür etti. Onu herkes alkışladı.  

Bu toplantıda yine bir mesele görüşüldü. Mahallede her gün olmasa bile, haftada üç-
dört defa düğün, doğum günü, ya da başka merasimler oluyor. Kim tören yapacaksa kapı kapı 
dolaşıp tabaklar, kaşık, sofra ve başka şeyler istiyordu. Mahallenin önde gelen sakinleri para 
toplayıp 150 kişilik ihtiyaç malzemeleri oluştursa olmaz mıydı? 

Bu teklifi herkes alkışladı. “Bu işten kim sorumlu olacak?” diye sorulan soruya herkes 
gürültü koparıp Hikmet Dede’yi gösterdi. Hikmet Dede razı olmadan oturduğu yerden 
kalkmıştı.  Bu kadar insanın ona gözünü diktiğini görüp hiçbir şey diyemedi. 

Mahallede kaç tane ev var? Keşke onların hepsi ihtiyara zahmet çektirmeden parayı 
getirselerdi? Kapı kapı gezdi, keşke bir defa istediğinde parayı verselerdi. Birisi “Yarın 
vereceğim.” diyor, birisi “Bu insan bu kadar verdiyse, neden ben bu kadar vereceğim.” diyor, 
biri toplantıda dikkat edip anlamadığı için ona her şeyi anlatmak lâzım geliyordu. 
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İhtiyar, her gün sabahleyin evden eve, sonra toplanan parayı almak için dükkândan 
dükkâna, sonra da yerine ulaştırmak için yönetim merkezlerine koşardı. Bu işlerle birlikte 
eşinin mezarını ziyaret etmeye de zaman bulurdu.  

 Sonuçta ihtiyar, mahalle için alınması lâzım olan her şeyi alıp okul deposunda topladı. 
Ama eşyaları saklamak onları almaktan daha zor oldu. Bazı insanlar eşyaları emanet alıp 
zamanında geri getirmiyorlar. Kimileriyse imbiği kırılmış çaydanlık, bezine bir şeyler 
dökülmüş masa,   ucu bükülmüş çatal vesaire iade ediyorlardı.  

Yine “Biz aldığımız zaman böyleydi, biz hiçbir şey yapmadık.” diye tartışıyorlardı. 
Ama biraz zaman geçtikten sonra insafa geldiler. 

 İlkbahar geldi. Şehirde ağaç dikme işleri başladı. Bu sebepten gazeteye   bir yazı yazıp 
geçen yıl ilkbaharda hangi mahallelerin planlanan işleri becerdiklerini, hangisinin ise bu işte 
örnek olduğunu belirtip öncü mahalleler sırasına yeni mahalleyi de eklemişler. 

Bunları ihtiyara torunu gülerek gösterdi; çünkü dikilmiş fidanların çoğu    tutmamıştı. 
İhtiyar mahalleyi dolaştı, ağaçlara baktı. Geçen sene ilkbaharda toplam bin yedi yüz altmış 
beş tane fidan dikilmişti. Bunlardan sadece sekiz yüz altısı tutmuş.  Fidanların yirmi iki tanesi 
kırılmış; sekiz tanesi kötü kokulu, ömrü kısa ağaçlarmış. 

İhtiyar, bu bilgiyi alıp doğru gazeteye vardı, önce biraz çekinerek konuştu, sözünün 
geçtiğini fark edince yüksek sesle konuşmaya başladı. Gazetenin ertesi günkü sayısında “Yeni 
mahalle” hakkında yanlış bilgi veren muhabirin cezalandırıldığı belirtildi ve muhabiri 
kandıran mahalle önderlerinin sekreteri uyarıldı. Bunun yanı sıra gazetenin yanlışını gösteren 
Hikmet Dede’ye de teşekkür edildi. 

Hikmet Dede o gün mahalle  köşesindeki ayakkabıcıya meşini yağlatıp “Mahallemiz 
rezil oldu!” şeklindeki sonu gelmeyen lâkırdılarına kulak asıp oturuyordu. O sırada işte o 
yalancı sekreter geçiverdi ve ihtiyarı görüp bağırdı: 

– Kendimiz düzeltirdik, sana ne? Bir ayağın mezarda sayılır.   
 İhtiyar yavaşça dönüp  baktı: 
– Benim bir ayağım mezarda, senin iki ayağın köşede mi? Öyle deme yavrum, kim önce 

ölür  belli değil. 
İhtiyar daha bir şey diyecekti; ancak kendine mezar kazdırdığını  hatırlayarak susup 

kaldı. Sekreter sinirle el sallayıp gitti. İhtiyar, elleri arkasında, başını öne eğip evine doğru tek 
tek adım atıp giderken düşünüyordu: 

“Bu çocuk mezar kazdırdığımı duymuş mu acaba? Hayır duymamıştır. Ancak 
duyabilir....’” 

İhtiyar, hızla ilerleyip evine geldi ve oturup bir mektup yazdı: “Mezarlık müdürü ve 
mezarcıya şunu anlatmak istiyorum ki, benim için yaşlı  ceviz  altında kazılan mezarı, 
kullanılması için mezarlık müdürlüğüne teslim ediyorum.” 

Hikmet Dede, mektubu torunuyla gönderdi. 
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Şükür Halmirzayev (1940-2005) 

Özbek edebiyatında hikâyeleriyle ünlü olan Şukrulla Fayzulla oğlu Halmirzayev 24 

Mart 1940’da Surhandarya vilayetinin Baysun ilçesinde doğdu. Şükür Baysun’daki İlkokulu 

bitirdikten sonra,   Taşkent Devlet Üniversitesinin Filoloji bölümünde okudu. Mezun olduktan 

sonra Taşkent’teki yayınevlerinde, gazetelerde çalıştı.  

Yazarın ilk eseri “Ak Atlı” (1962), ilk hikâyesi ise “Tehlikeli Sokaklarda”dır. Şükür 

Halmirzayev, Yazarlar birliğinin “Aybek” ödülü ile Özbekistan devlet mükâfatı sahibidir ve 

Özbekistan halk yazarıdır (1991). 

 Eserleri: “Dağlar Arasında”, “Dalgalar”, “On Sekize Girmeyen Kim Var?”, “Bulutu 

Kapatan Ay”, “Son Durak”(1976), “Kıl Köprü”(1978-1982), “Yolcu (1987)”, “Alaböci”, 

“Dinozor” lardır. 

 
KARDELEN AÇILDI 

Kongırat Hoca çok zamandır ilmi çalışmalarla meşgul olmuyor, yazmaya başlarken 
hemen yüreği daralıyor, sonra bu kime lâzım diye düşünüp duruyordu. Bu arada ömrünün 
ayları, yılları geçip gidiyor, saçında siyah kalan bir iki tel de ağarıp bir zamanlar kitaplarla 
meşgul olduğunun şahidi olan eğilmiş omzu daha da eğiliyordu. 

 Hoca, bu değişikliklerin hepsinin farkındaydı, hem de fazlasıyla farkındaydı; ama o 
kadar önem vermek istemiyor ve doğuştan gelen inatçılık ve ruhen aydınlık geçmişteki şöhreti 
ile yetinip eski yaptıklarıyla rahat ediyordu. 

Çünkü o zamanlar neler yazmışsa, nasıl kitap bastırdıysa,  bunlar Hoca’nın öz malı, 
inançları ürünü olarak meydana gelmişti. Genellikle o kendi mizaç ve itikadına aykırı bir satır 
bile yazmamış, bir kelime dahi söylememişti.  

 Hoca’yı eser vermekten uzaklaştıran şey neydi? Bu öncelikle duygusallık geçmişte 
kaldı diye ortaya çıkan bazı düşüncelerdi. 
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Hoca bu düşüncelerin gelip geçici ve dayanaksız şeyler olduğunu biliyordu.  

Duygusallığı reddeden düşüncelerin gelişmesi geçici bir durumdu. Bu fikrin taraftarları 
hayatın kendisi tarafından reddedilmişti. İnsanın yarattığı mucizeler içinde sanat da sonsuza 
kadar insanla birlikte olacaktı. Sanatsız kalan insanı insandan saymak çok zor olduğu ispat 
edilmekle kalmamış; bu eski gerçek yeni engellerden de geçmişti. Hoca bunların hepsini iyi 
biliyordu. İşte bu adam son zamanlarda değişmişti. Bunun sebebi o kadar büyük değildi; ama 
insan hayatında önemsiz de değildi. Çok küçük de sayılmazdı. 

Hoca Kohıtan köyü, nehrin aşağı kıyısındaki yerleşmiş, havası güzel köylerden biriydi. 
Köylüleri de yaratılıştan hoş sohbet, tatlı sözlüydü ve eskiden beri şiiri, müziği çok 
seviyorlardı. 

Hoca,  uzun yıllardır şehir merkezinde hanımı ve biricik kızıyla yaşıyor, bilinen bir 
yayınevinde editörlük yapıyordu.  

 Canı istediği zaman eski Farsça gazelleri Özbekçeye çevirir, bu işten zevk alır ve 
hiçbir zaman kendisini bırakmayan endişeyi de unuturdu. 

Ama sonra… Sonra, herkes tarafından bilinen, herkesin tanıdığı çok ünlü, kendi 
zamanında ilmi eserler veren, fakat sonradan ilhamı sönüp giden bir hocaya dönüştü. 

Gerçekten, o kendi köyüne gittiğinde de, arkadaşlarıyla toplandığında da, çocukluğunun 
geçtiği bahçelerde gezdiğinde de ve ilk aşkına şahit olan ceviz ağacı altında durduğunda da, o 
rahatlık duygusunu hisseder, bir dakikalığına her şeyi unutur, bir gizli rahatlık anını yaşar ve 
onun içine dalıp giderdi. 

Bu sene aralık ayında Kongırat Hoca’nın altmış yaşına girmesi münasabetiyle küçük bir 
ziyafet verildi. Ziyafete eski arkadaşları ve kitaplarını okumuş öğrencileri katıldılar. Onlar 
Hoca’yı kutlayıp, ömrüne ömür, çalışmalarına başarılar dilediler.  

 Hoca, çok memnun olup kendini mutlu ve gençliğindeki gibi güçlü hissetti. Yeni işe 
başlayacak gibi, Nizamî, Fuzulî ve Nevâinin gazellerini inceleyip gençlere şiir seçmeyi, 
onlardaki şekil ve anlamı karşılaştırmak suretiyle anlamdaki insanlığı ve şekildeki modern 
unsurları bulup, onu gayet tatlı bir dille açıklama hissine kapıldı. 

 Hoca sokağa çıktı, tanıdığı şehir manzaralarını biraz seyretti, tanıdığı kişilerle 
karşılaştı, yine bilinen eski sohbetleri dinledi.  

Her şey eskisi gibiydi. 
Fakat bu dakikadan itibaren kalbinde kendi yaşamından umduğunu bulamama 

düşüncesi alevlenmeye başladı. Sanki sırlı, büyülü gücün ilk defa kalemi eline alıp kendisini 
masaya doğru çektiğini sezdi. 

Bu duygu kaybolduğunda, bahar geldi. Hoca köye her zaman yazda giderdi. Ama bu 
sefer baharda gitmeyi istedi; çünkü ilkbahar insana taze bir güç, bir canlılık vermesiyle, 
Hoca’nın kalbindeki sırlı, yüce atılım duygularını uyandırdı.   

 Tanıdıkları, Hoca’nın her zamankinden daha erken gelişinden mutlu olarak onu önceki 
gelişlerinden daha memnun ve daha iyi karşıladılar. Her zamanki toplantılar, sohbetler 
başladı. Hoca, bildiği türbeleri ziyaret edip oralarda sessizce dolaştı. 

 Şehirde başlayan ilkbahar, köyde şimdi başlıyor, büyük ağaçlar çırıl çıplak, kıştan arta 
kalan soğukta akşamlar titriyor, gündüzler de bir türlü ısınamıyordı. 

 Ancak köyün bazı yerlerinde müjdeci bademler bembeyaz çiçeklere bürünmüş, onları 
da soğuk rüzgâr almış, beyaz çiçeklerini sarıya döndürmüştü. 
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Çoktandır ilkbaharda, üstelik mevsimin uyandığı zaman köye gelmeyen hoca, bu 
manzaralardan, güzelliklerden çok etkilendi.  

Bir gece Hoca’nın arkadaşlarından biri cebinde bir şey aradı, ama bulamadı, galiba iç 
çekerek: 

– Ne yazık ki yolda kaybetmişim. Bir tane kardelen getirmiştim. Kardelenin nasıl 
olduğunu Kongırat Hoca unutmuştu bile. Aceleyle sanki çocukmuş gibi sordu: 

–  Nerede, nerede açılmış? diye sormaya başladı.  
Cebinde kardelen arayan adam muhatabının şaşkınlığına karşılık kardelenin köyde 

değil, tepelerde biteceğini söyledi.  
– Hadi, gidelim, beni de götürün oraya dedi ısrarla Hoca. Orada bulunan  üst düzey 

görevdeki bir kişi: 
– Tamam, yarın götürürüz, diye söz verdi. 
Yarın sabah yepyeni “Villis” arabasıyla yola çıktılar. 
Fakat araba dağa    yaklaştığında şoför: 
– Fazla yukarıya sürmek mümkün değil, gün ısınınсa kar erimeye başlayacak. O zaman 

geri dönmek mümkün olmaz. 
 
Hoca atlayarak arabadan indi. Şehirliler gibi paltosunun yakasını kaldırıp, donmuş dağ 

yolundan ilerlemeye başladı.   
– Birlikte gitmemiz lâzım, dedi görevli. 
– Ya, siz de biliyorsunuz, bu çok inatçı, dediğini yapar, dedi yine bir başka arkadaşı. 
Sonra kardelenin açıldığı yer çok uzak mesafede olduğundan diğerleri bu kardelen 

konusunu Hoca’ya bahseden arkadaşlarından şikâyet ederek Hoca’nın peşine takıldılar. 
 Hoca kendisinde, kalbinde bambaşka, yeniden, normalin üstünde bir güç oluştuğunu 

hissetti. Sanki delikanlı gibiydi. Yaşlı, güçsüz olduğunu unutup şimdi dağları bile aşıyordu 
adeta. 

 Hoca, dağın eteğine vardığında patika yoldan aşağıya doğru yürüdü. 
Yolun sol tarafında   çok da derin olmayan bir uçurum, onun dibinde de buzları 

okşayarak akan bir su vardı. Rengi sararmış su, bir yerlerden sarı toprağa dokunup geliyordu. 
Yolun sağ tarafı uçurumdu, yer yer çimler yeşermişti ancak henüz onlardaki nem duruyordu.  

Yine biraz yürüdükten sonra Hoca buralara daha önce de geldiğini, bir defa değil, çok 
geldiğini hatırladı. Neden uzun zamandır gelmediğini, işte buraların kendisi için çok değerli 
yerler olduğunu hatırlayıp, içini çekti. 

– Arkadaşlar, buralar   önceleri de var mıydı? diye sordu. Arkadaşları güldüler: Hoca ile 
muhabbet etmek istediler. Bu sırada onlardan biri söylenen yere geldiklerini, buralarda da 
kardelen bulmanın mümkün olduğunu söyledi.   

– Gerçekten mi? dedi hoca. 
Aramaya başladılar.  
 Hoca, konuşmalara önem vermeyip yol kenarındaki eğri taşa oturdu. Taşa eliyle 

dokunmuştu. Çok soğuk... Sanki buz gibi. “Hâlâ soğuk, hatta bu da donmuş.” diye düşündü. 
Sonra kayaya donuk gözleriyle bakarken, taşın bazı yerlerindeki minicik damlaları gördü. 
Parmaklarıyla dokundu, eli ıslandı. 
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 Hoca içine çekip karşı taraftaki büyüleyici manzaraya, büklüm büklüm dağlara, 
onların üzerindeki karlara bakmaya başladı ve bir an kendini unuttu, hızla yürüyüp aşağı indi, 
sudan atlayıp suyun etrafını dolanarak tümseğe çıktı. Omzuna güneş değdi.  Kısık gözlerinin 
karşısında milyonlarca küçük yıldız gibi parlayan kara dikildi. 

Geceleri buradan soğuk rüzgârlar çok esmiş. Onlar karın yüzünü yalayıp iz bırakmış. 
Bazı yerlerde kar savrulup yığılmış. Bazı yerlerde de kar o kadar yufka ki, sanki tül perdeye 
benziyor, altından donmuş çöpler görünüyordu.  

Hoca, az yukarıda alaca kaftan giymiş gibi görünen çamı gördü ve bilinçsiz bir sevinçle 
koşarak  o tarafa yöneldi.  

 Ancak ona yetişmek oldukça zor oldu. Karın az olduğu yerlerde yürümek kolay, karın 
kalın olduğu yerlerde batan ayakları kaldırmak güç oluyordu. 

 Hoca, nefesi kesilip büyük bir mucize bulmuş gibi, çama gülümseyerek bakmaya 
başladı. İlginç, sanki onda hülyalarına ezelden yerleşip artık kaybolmaya başlayan renkleri, 
kaybolmuş  duygularını görmüş gibi bakakaldı ve yavaş yavaş çamın etrafında dolaşmaya 
başladı. 

Sonunda üşüdüğünü, ayaklarının hiçbir şey hissetmediğini anlasa da, bu güzel ortamdan 
gitmek istemedi. Yavaşça çam ağacının altına geçti. Eğildi ve oyun oynayan bir çocuk gibi 
omzuna çam dalları dokundu. Yere oturuverdi. 

“Doğduğuma şükür. Hayatta  olduğuma şükür. Bu harika şeyleri görüyorum. 
 O zaman kalbinde bir güç, isyan, bu duyguları söylemek, bağırıp duyurmak, 

hayır….yazmak isteğinin alevlendiğini hissetti. Biraz sonra arkadaşları Hoca’ya yetiştiler ve 
sağlığı hakkında endişeye kapılarak ona yalvarmaya başladılar: 

– Gidelim hocam. 
– Üşürsünüz hocam. 
– Yengeye ne deriz?  
Onlar yola tekrar döndüler. 
Hoca, biraz önce oturduğu taşın yanına geldiğinde yine ona oturmak istedi. 
– Buldunuz mu? Hoca aniden arkadaşlarına sordu. Biz  kardelen için çıkmıştık 

arkadaşlar.  
Arkadaşları teessüfle dediler: 
–  Bulamadık. Belki de bir tane açılmıştır da, o çocuk bulmuştur.  
Herkes gülerek Hoca’yı artık geri dönmeye davet ettiler. 
– Öyleyse biraz dinlenelim, dedi ve o taşa tekrar oturdu. 
Taştaki kırağı şimdi erimişti ve Hoca’nın her yeri nemdi.  
Hoca güneşe baktı. Sanki onu ilk defa görüyormuş gibi oldu. Bu güneşin kendisi için 

çok değerli, tanıdık güneş olduğuna kanaat getirdi. 
O zaman onun hayaline birdenbire, hayatın çoktan reddettiği görüşler yani güneşe de 

gelişigüzel bir gezegen olarak bakmak, bu dünyada onun şu ışıkları gibi dehşetli zerrelerin 
gezdiği şeklindeki vehimler gelmeye başladı. Hayır, bu çok güzel güneş. Eğer semada bir 
kötülük olursa, onun kaybolması lâzım. İşte insanın bunun için mücadele etmesi gerek. İşte bu 
bembeyaz karlar, çamlar, taşlar, sular her zaman ebedi kalacak. 

 Hoca, bu dakikada kendisini sanki uzun zamandır hayatın güzelliği için mücadele 
etmeyen bir insan gibi suçlu saymaya başladı. Bir zamanlar yazdığı ilmi eserlerin, kitapların, 
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şiir tahlillerinin değerlerini kaybetmediğini, onların vicdanın emriyle yazıldığını ve insanların 
yaşamasına yardım ettiğini, onların daha güzel hayat sürdürmeleri için gerekli olduğunu 
düşündü.  

Bu duygular onu iyice etkileyip hüzünlendirdi… 
İşte onu bu durumdan yine tabiatın kendisi kurtardı. Kaya yanında bir çiçeğin ince, 

pembe başının çıktığını gördü. Hoca hemen parmaklarıyla onu okşamaya başladı! Kardelen! 
diye haykırdılar arkadaşları. 

Kardelenin ip gibi ince damarı derindi.  
Hoca, çiçeği sökmeye çalışırken parmakları üşüdü, tırnakları kızarmaya başladı. 

Nihayet çiçeği çekip kopardı. Üfleyip kokladı ve kokusunu duydu. “Bu kadar kaba 
olmuşum.” diye düşündü ve daha da etkilenip, tekrar kokladı. Artık Hoca kokuyu iyice 
algıladı, yine gençliğine döndü. 

Sonra onlar geri döndüler. Dağa gitmeden bir eve, yemek hazırlamalarını söyledikleri o 
eve, girdiler. 

Kongırat Hoca şehre döndü. 
Eşi, kızı onun yüzündeki neşeyi görünce şaşırdılar. Bu durumu onun dostları ve 

öğrencileri de anladılar. 
İşte tanıdık duygu, yazma duygusu Hoca‘nın derinliklerine yerleşmişti.  
Ama Hoca masaya oturduğu zaman ilginç bir olay oldu. 
Sanki yazacağı makalesini birilerine kızarak yazacakmış, bir şeylere karşı çıkacakmış 

gibi sezdi ve bu durum da onu yazmaya yönlendirdi. 
Hoca, kütüphaneye girdi, onun gerçek dostları olan dolaptaki kitaplarına baktı.  
Biz Hoca’yla şurada vedalaşıyoruz. Olsun, o birilerinin inadına, kızarak da olsa yazsın. 

Ancak, biz biliyoruz ki, “birisi” dediğimiz şahıs, onun kendisi, şüpheleridir.  
Kendisini ise yakın zamanda yenecektir. 
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Ölmes Umarbekov (1934-1994) 

      Özbekistan Halk yazarı unvanı sahibi Ölmes Umarbekov 25 Ocak 19’4'te Taşkent’te 

doğdu. Okulu bitirdikten sonra Taşkent Devlet Universitesi Filoloji fakültesinden mezun oldu. 

O, cumhuriyet radyosunda çalıştı. 1971 yıldan sonra ise üst düzeylerde, yani 

“Özbektelefilm”de, Kültür  Bakanlığında ve Bakanlar Kurulunda çalıştı. 

       Ölmes Umarbekov’un ilk hikâyeleri kitap olarak 1958 yılında yayımlandı. Onun çeşitli 

konularda “Çöl-i Irak”, “Savaş Çocuğu”, “Yaz Yağmuru”, “Kıyametlik Borç”, “Acele Etme 

Güneş”, “Kurort” gibi eserleri var ve yirmiden fazla kitabı da yabancı dillere çevrilmiştir.  

Eserleri: “İnsan Olmak Zor”, (1970), “Aşkım, Hayatım”, (1963) “Cora Köy”, “Teftişçi”, 

“Mahkeme”, “Hayat Şarkısı”, “Fatıma ve Zuhra”.  

KIYAMETLİK BORÇ 
Sersanbay Dede, ilçe merkezine geldiğinde güneş yerden biraz yükselmeye başlamıştı. 

Kim bilir biraz erken olduğu için mi, günler biraz soğuduğu için mi ya da alışveriş yapanlar az 
olduğu için mi ortalık biraz tenhaydı. Pazar günleri olması gereken gürültü, kargaşa yoktu.    

İhtiyar, içinden memnun oldu. “Ne güzel, bu defa geç kalmadım. Pazar kaynıyor. ” 
 İhtiyar böyle diye yavaş atın yularını çekti.  
Kulaklarını gevşetip soluk alan küheylan sanki bunu bekliyormuş gibi aşağıya, nehir 

tarafına doğru yürümeye başladı. Bu yerleri o da sahibi gibi çok iyi biliyordu. Büyüyüp 
üzerine semer konulduğundan beri her pazartesi sabah hisarı geçip buraya geliyordu. Dar, 
zayıf, ahşap köprünün yanına kurulmuş emanet bir çayhane4 vardı.  

Irmağı sel götürdüğü için çok genişlemişti. İşte bu yer, savaş yıllarından beri 
sonbahardan ilkbahara dek pazar yeriydi.   Pazarın etrafında toplanan yiğitler savaşa işte 
buradan gitmişlerdi. Sütunları çürümüş çayhane de o kederli günlerden hatıraydı.  

 Sersanbay Dede, atını önceden bu sütunların birine bağlardı. Kendisi ise ya pazarı 
dolaşır, ya da ikindiye kadar çayhanede otururdu. Pazar bitince ikindi namazını kılıp geri 
dönerdi.  

                                                            

4 Özbeklerde insanların toplanıp yemek yedikleri, sohbet ettikleri yer 
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 At uzun zaman bu işe alışamadı. Bir iki defa dizgini koparıp kaçmış ve pazardakileri 
rahatsız etmişti. Bir iki defa ise yolun yarısında inadı tutup olduğu yerde kalmıştı. Sonra 
kamçıdan nasibini aldı. Artık alıştı.  Sersanbay Dede, artık onu bağlamıyor bile. At tam 
sütunun yanına yaklaşıp onun inmesini bekler, gözlerini yumup öteki ayağını dinlendirirdi.  

 Bu defa da böyle oldu. Sersanbay Dede, sütunların karşısında attan inip çayhaneye 
girdi. At güçlü bir iç çekerek çevreye baktı. Köprü altında duran bir inek soğuktan tüyleri 
diken diken olan yavrusunu ister istemez yalıyordu. At ona baka baka sıkıldı, esnedi ve 
gözlerini yumdu.  

Sersanbay Dede, büyük gözü kırılan pencerenin yanına oturdu. Çayhane kurulduğu 
zamandan bugüne kadar bu yer onun. Eğer birisi oturmuş olsa bile, Dede geldiği zaman 
kalkıp yer verirdi. Buradan tüm pazarı rahat rahat seyretmek mümkündü. Köprüden geçen 
görünmeden geçemez, herkesçe görülürdü. 

– Ee, Sersanbay nasılsın?  dedi çayhaneci çay getirip masaya koyarken. Yine mi geldin? 
– Sana ne? Yük mü oluyorum? Ben gelirsem rahatsız mı oluyorsun? 
– Kızma. Sana canımın yandığından söylüyorum. Beklemek zor iş. 

Sersanbay Dede cevap vermedi. Sanki bugün niyetine kavuşacak gibi keyfi yerindeydi; 
ama arkadaşının sözlerinden biraz üzüldü. İçinden “Sana ne? Çayını satsana?”  dedi, ama 
bunu arkadaşına söyleyemedi. Ama arkadaşı da haklıydı. Oğlundan ölüm haberi mektubu 
geleli on sene oldu. Ne bir mektup, ne bir haber alamadığı için eşi, oğlunun öldüğünü kabul 
etti ve yas tuttu. Kendisi ise çubuk gibi çok zayıfladı.  

 Madumar Bey gerçekten de haklıydı.  
“ Vallahi acıdığım için söylüyorum”. Gerçekten de onun durumu böyle mi acaba? 
Sersanbay Dede bunları düşünürken, sanki kalbini bir şey tırmaladı. Dudakları 

titreyerek, sararan sakalı çekildi. Bir şey boğazına tıkandı.  
Gevşediğini hissetti ve bağırıverdi. 
– Aptal, beklersem seni mi bekliyorum? Seninle Azrail’den başkasının işi olmaz. Sen 

nasıl olup da molla oldun da bana akıl veriyorsun? 
– Kızma, dedi gülümseyerek Madumar Bey.  Her pazar günü seni görmekten bıktım 

artık. Sen gidip koyunlarını gütsene. Eğer lâzım olursan seni bulsunlar. Yine de sen bilirsin. 
Bana kalırsa burada kalabilirsin. Ama gidip gelirken yolda yalnızsın, yolda bir şey olmasın 
diye merak ediyorum. 

– Öleceksem bir müslüman bulunur gömmeye, dedi biraz sakinleşen Sersanbay Dede. 
Allah senin gibilerden korusun. Çaydan çalıyorsun, kefenden de çalacaksın. 

– Ya şöyle deseydin. Al işte şu çayı. Yeni temizledim. Zıkkım olsun. 
Madumar Bey, çaydanlıktan yeni demlenen çaydan doldurarak arkadaşına ikram etti. 

Çayhanede insan az olduğu için kendisi de arkadaşının yanına oturdu.  
– Hiç mi haber yok? diye sordu ciddileşerek. 
– Eğer bir haber olsaydı ilk önce sana söylerdim, şimdilik bir şey yok. 
Biraz sessiz kaldılar. Madumar Bey, kendisini rahatsız hissedip içesi gelmese de 

hopurdatarak çay içti. 
– Zebi nasıl? İyi mi? 
– İyi, dedi Sersanbay Dede pencereye bakarak. Bugün   zor gönderdi. Buraya gelişimi 

duyup gece yarısında atı tarlaya kaçırmış. 
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– Sövmedin mi? diye merakla sordu Madumar bey. 
– Hayır, niye söveyim ki? Ona da kolay değil. Bundan sonra hiç sövmeyeceğim. 
– Sövme artık. Onun senden başka kimi var ki? 
– Sövmem, ama, dedi Sersanbay Dede ve gülüverdi. 
– Eee? diyerek şaşırdı Madumar Bey. 
– Ama atı tarlaya salıvermenin ne faydası var ki? Yürüyerek olsa bile geleceğimi 

biliyor. Üstelik at sesimi duyunca yanıma koşar. Bunu bildiği hâlde neden böyle yaptı ki. 
– İçi acıdığı için böyle yapmış.  
Madumar Bey gülmeye çalışarak söylendi: 
–  Ben acımıyor muyum? Ben de ona acırım. Yalnızlıktan kötü şey yok dünyada. Bunu 

sen de iyi biliyorsun. Ama ne yapalım? Bu kıyamet borcu. Borçla mezara girmek 
istemiyorum. Anlaması lâzım, ondan sonra… 

– Selamün aleyküm. 
İnsanlar girdi. Konuşma kesildi. Madumar Bey yerinden kalktı.  
Az sonra pazarın her zamanki kavgaları, gürültüleri başladı. Çocukların gürültüsü, 

sığırların sesiyle, yüksek seslere karışıp sakinliğin hükmettiği susuz ırmağa kısa sürede 
ilkbaharın taşkınları gibi can geliverdi.   

Sersanbay Dede yine pencereye göz dikti. Köprüden geçenler çok olduğu için deve gibi 
sallanıyor. O zaman da böyle sallanmıştı. 

 Oğlu Haydarali’yi uğurlarken de böyle sallanmıştı. 
Ama o zaman insanlar bir tarafa yürümüşlerdi. Onların çoğu şu köprüden bir daha 

geçmedi, kimileri öldü, kimileri namsız nişansız gittiler. Oğlundan ise yarım yıl hiç haber 
gelmedikten sonra ölüm haberi gelmişti. O zaman Üzümlü’de koyunları güdüyordu. 

Koyunlarını vadinin öteki tarafına, otları yeni çıkan   meydana, geçirip kendisi ise 
yıprana yıprana sadece duvarları kalan Taşkale’de oturuyordu. Güneş tepeye geldiğinde öğle 
yemeğini yemek için torbasından süzme almıştı ki köy tarafından bir kadının ağlaması işitildi. 
Ağlayış dağdan yankılanarak öyle sesli çıktı ki, Sersanbay Dede irkildi, yerinden kalkıp 
aşağıya baktı. Saçları perişan bir kadın çayın yanından, yüzünü tırmalayıp geliyordu.  

Sersanbay Dede önce tanıyamadı. Biraz dağdan aşağı indi. O zaman o kadını mavi 
gömleğinden tanıdı. Tanıdı, ama kalbi titreyiverdi. 

– Zebi, ben buradayım, Zebi! diye koştu. Eşi onu görüp bağırıverdi. 
– Neden bağırıyorsun? Bir şey mi oldu? Sersanbay Dede onu bileğinden çekti.  
– Gafur, Gafurcan….  Zebi Hala konuşamadı, ağlayarak elindeki kağıdı gösterdi.  
Sersanbay Dede, küçüçük mavi kâğıdı görüp her şeyi anladı. 
 Madumar Bey de oğlundan böyle mektup almıştı… Sersanbay Dede okumadı. Eli, 

kolu buz tutup yerinde kaldı. Allah ona sadece bir çocuk vermişti.  
Haydarali ise bir ay sonra gitti. Bu gidişinden sonra namsız nişansız gitti. Arkadaşının 

oğlunu kendisi ilçeye kadar götürmüştü. Onu uğurlamak için başka kimsesi de yoktu zaten. 
 Gideceği gün Haydarali eşek arabasında iki tane koyun getirdi. O zaman Gafurdan 

karahat geleli bir sene olmuştu.   
– Bunlar size emanet kalsın. Eğer size zahmet olmazsa. Babam koyunu çok seviyordu. 

Savaştan döndükten sonra düğün yaparız inşallah.  
– Tamam yavrum, dedi Sersanbay Dede,   koyunların arasına katarım, ne zahmeti.  
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Köprünün üstünde sanki oğlunu uğurlamış gibi   Haydarali’yle vedalaşırken, bütün 
vücudu titreyerek: 

– Sağlıcakla yavrum, dedi ve yaşarmış gözlerini göstermemek için eşinin verdiği 
bohçayı yüzüne tutup uzattı. 

– Teşekkür. 
– Eğer mümkünse, Gafur’un mezarını ziyaret et tamam mı? Istalingradda5. 
– Gürültülü sesler içinde söylenen bu konuşmaları Haydarali duydu mu, duymadı mı 

Sersanbay Dede anlayamadı. Herhâlde onun başını kımıldatarak bir şeyler dediğini duydu. 
Bu işlerin üstünden yirmi kusur yıl geçti. Haydarali ne onun oğlunun kabrini ziyaret etti, 

ne bir haber gönderdi. Sersanbay Dede’ye bıraktığı iki koyun kırktan fazla oldu. Başka 
koyunlara karışmasın diye Sersanbay Dede Haydarali’nin koyunlarını boyunlarına kırmızı bez 
parçası bağladı. Ama o gelmedi.  Hayatta mı, ya da öldü mü kimse bilmiyor. Sersanbay 
Dede’nin gitmediği idare, sormadığı insan kalmadı. Soyadını, adresini bilmediği için onu 
bulmak kolay değildi.  

– Sersanbay, yeter çok aradın, bu kadar kendini yorma, dedi arkadaşlarından biri.  
– Savaştan ölmeden gelen insan bir zamanlar verdiği iki tane koyununu isteyecek mi 

acaba? Allaha şükür her şey yeterli. Eğer gerekse pazar dolusu koyun. Sen en iyisi pazara git. 
Eğer yaşıyorsa mutlaka oradan geçecek. Nasılsa tanıyorsun ya!   

Bu fikir Sersanbay Dede’nin hoşuna gitti. Bugüne kadar hiçbir pazarı kaçırmadan 
geliyordu. Başka günler ise dağda koyunları güdüp dağ, dere geziyordu. Hafta sonunda 
yorgun argın eve dönüyordu. Reis, bir kaç defa: “Yeter dede, çok çalıştınız, çalışma sırası 
gençlerin.”  dedi ama dede razı olmadı. Nasıl razı olsun? Haydarali’nin koyunlarına da 
bakmak lâzım. Eğer çalışmazsa başkası hiç tanımadığı adamın koyunlarına nasıl bakacak?  

Ama yaşlılık. Dede yaşlandı artık. Önceleri haftalarca ayakta olsa da yorulmazdı. Şimdi 
ise gün yarısında yorulup oturmak istiyor.  

Bir gün Üzümlü’de büyük bir kayaya yaslanıp oturuyordu. Vadiden bir kurşun sesi 
geldi. Koyun vurmuş olmasınlar diye aşağı indi.  

Çamlara karışıp giden salkımların altında dört beş genç kayanın üzerine şişe koyup 
vuruyorlardı. İhtiyarı görünce birisi laf attı: 

– Dede, siz kekliklerin hepsini vurup bitirdiniz mi? Bir tane bile kalmamış? 
– Keklik avı kışın olur yavrum. Av için mi gelmiştiniz? 
– Evet, biz dolaşmaya gelmiştik. Buralarda keklik çok demiştiler. Öyle değil mi? 
– Evet çok. Ama keklik avı kışın olur. 
– Dede, hadi gelin buraya. Bu şeyden şerefe bir içsenize dedi bağırarak çam altında   

oturan delikanlı. 
– Delikanlı piyaleyi doldurup rakı verdi. 
– Ben içmem yavrum. Hayatım boyunca bir defa bile içmedim. 
– Ya, siz önce bir içsenize, sonra konuşuruz, diye sıkıştırdı delikanlı. 
– İçmem. İstediğiniz kadar konuşmanız mümkün, ama asla içmem, dedi Sersanbay Dede 

piyaleyi iterek. 

                                                            

5 Rusyadaki şehir 
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– Tamam, bırak dedeyi. 
– Öyleyse kendim içeceğim. 
– Dede, av dolaysıyla bir eğlenmeye gelmiştik buralara. Bir tane koyun satın. Buraya 

gelmişken bir şeyler atıştıralım. Sersanbay Dede başını eğip biraz sessiz kaldı. Sonra utançla 
gülümsedi: 

– Ne yazık ki satamam. Bunlar benim değil. Köye uğrayacaksanız, istediğiniz avludan 
bulabilirsiniz. Ben kendi evimden de verebilirim. Bunlar bana emanet. Yoksa bir koyun 
sizlere feda olsun.  

– Öyle mi? 
– Evet. 
– Eğer şimdi birisini kendimiz yakalasak ne olur?  
– Öyle yapmayacaksınız. Emanet dedim ya yavrum. 
– Çok cimriymişsiniz, dedi delikanlı kızarak. Bir tane koyun insandan da değerli mi? 
–  Akbar! 
– Efendim, dedi yiğitlerden biri. 
– Gel, birisini yakalayalım. Reise kendimiz söyleriz. 
Çocuklar Taş Kale’ye doğru yol aldılar.  
– Durun, diye haykırdı dede, sizler de Müslüman evlatları mısınız, benim değil dedim 

ya. Bu koyunların sahibi yok. Savaşta namsız nişansız gitmiş, yirmi yıldır bakıyorum.  
Çocuklar durdular ve yavaş yavaş geri dönmeye başladılar. 
– Bizi affedin Dede, bilmiyorduk,   dedi birisi. 
 Sersanbay Dede hiçbir şey demedi. Onun rengi ağarmış, dudakları titriyordu. 
– Affedersiniz, dede. 
Sersanbay Dede hiç konuşmadı. Sonra yavaş yavaş adım atıp kaleye doğru gitti.  
Bu olayı Madumara tutuşup söylediğinde o, uzun süre düşündü kaldı. Sonra dedi: 
– Eğer üzülmezsen bir şey söyleyeceğim. 
– Neymiş? 
– En iyisi bu koyunları kolhoza ver. Kendini yorma. Eziyet verme. Ha sende olmuş, ha 

kolhozda, ne fark eder ki?  
Haydarali’n sağ gelirse koyunları ona geri verirler. 
Sersanbay Dede cevap vermedi. 
İşte şimdi de o pazarı seyrederken, arkadaşının söyledikleri bir türlü aklından 

gitmiyordu; ancak ne yapacağını bilmiyordu.  
 Güneş tam yukarıya geldiğinde pazarda adam azaldı. Malı satılmayanlar, seyretmeye 

çıkanlar kaldı ancak. Sersanbay Dede’nin sabahki sevinci kayboldu. Haydarali’ye benzeyen 
hiçbir adama rastlamadı.  

 Ya  ölmüşse?   Bu dehşetli düşünce hayaline geldi, korktu. 
  – Hayır, bu kadar insanın ölmesi mümkün değil. Namsız nişansız gidenlerin kaç tanesi 

döndüler. Allah nasip ederse o da gelecek inşaallah. Gelsin, düğün yaparız. Ben de düğün 
göreceğim. Düğününü bizzat kendim yaparım.  

 Dede böyle hayaller ile yine çok zaman oturdu. Pazar bitti. Neredeyse herkes dağıldı. 
Mutfak tarafından pilav kokusu gelmeye başladı. Ama ihtiyar yerinden kalkamadan 
oturuyordu. 
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– Sersanbay! 
 Sersanbay Dede kendini toparlayıp, baktı. Karşısında Madumar duruyordu. 
– Bundan sonra benim dediğimi yap. Fazla kendini yorma. Çubuk olup bitersin. 
 Sersanbay Dede hiçbir şey demedi.  Meşinin içinden bir som çıkarıp tabağa attı. 
– Nereye? Pilav hazır otursana? 
– Bir sonraki defa. Sersanbay Dede dışarıya çıkıp sanki bir şeyi unuttuğunu hatırladı 

galiba, yine döndü. 
– Niçin sen de beni anlamıyorsun? Bana emanet. Kendi ellerimle aldım, yine kendi 

ellerimle, teslim edeceğim.  
Arkadaşı çıkarken:  
– Zebiye selam söyle!  dedi. 
Üzerine kırağı basan at sahibini görünce kulaklarını doğrulttu. Nazlanarak kafasını bir 

iki sallayarak merdivene yaklaştı. 
Sersanbay Dede, hızla eyere oturup atın yularını eline aldı: 
– Haydi gittik! 
At tanıdık yoldan hızla koştu. Onun koşmasında da sahibinin kalbindeki gibi bir umut 

vardı. 
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Ötkir Haşimov 

Özbekistan halk yazarı Ötkir Haşimov 5 Ağustos 1941’de Taşkent şehrinin 

Dommirabad Mahallesi’nde bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. 1959-1964 yılları arasında 

Taşkent Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesinin Gazetecilik Bölümünde okudu. 

 Yazar “Taşkent Gerçeği”, “Taşkent Akşamı ” gibi gazetelerde, Gafur Gulam 

yayınevinde çalıştı. “Şark Yıldızı” dergisinin editörlüğünü yaptı.  

Yazar, ilk önce şiir ve hikâyeler yazmaya başladı. Ötkir Haşimov, Özbekistan halk 

yazarı unvanının (1991), Aybek ve Hamza adındaki devlet ödüllerinin sahibidir. 

Eserleri: “Polat Adlı Akıncı”(ilk kitabı 1962),  “İnsanlar Ne Diyecek?”, “Rüzgâr 

Esecek”, “İki Kere İki Beş”, “İlkbahar Geri Dönmez”(1970), “Dünyanın İşleri”(1981) ve 

diğerleri. 

SAVAŞIN SON KURBANI 
Şahikram, ayvandaki sandalın kenarında mahzun bir hâlde oturuyordu. Bahar çoktan 

gelmiş, günler ısınmaya başlamıştı. Buna rağmen hâlâ sandal evde duruyordu. Ama hiç 
kimsenin sandalı götürmeyi düşünmediğini görmek onu üzüyordu.  Bez yorganla üstü 
örtülmüş, pekmez lekeli sofra da, biraz önce boşalmış tabak, çanak da, sapı yanmış tahta kaşık 
da onun gözüne sıkıcı görünüyordu. Ama o aldırmayıp omuz silkti, doppisini sandalın üstüne 
bırakıp yattı. 

Gece yarısı olmuştu. Etraf sessizdi… Yalnız uzaklarda bir köpek uluyordu. Koridordaki 
uzun sütunda bulunan çiviye asılı lamba etrafa zayıf bir ışık veriyordu. Işığın etrafındaki 
sivrisinekler bir an bile durmuyorlardı. Avlunun yarısına suyolu açıp ekilen çilek bahçeleri 
arasında su ışıldıyordu. Ara sıra renklenen çilekler gözden kaybolup gidiyordu. Bir taraftan 
bir rüzgâr esti. Avlu etrafındaki ceviz dalları hışırdadı. Şahikram, uykuya dalmak üzere olan 
gözleri ile o tarafa baktı, ter kokan yastığa başını koydu. Aynı anda o tarafa, sapı yanık kaşığa 
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göz attı, canı sıkıldı. Karısına “Gel de sövme” diye aklından geçirip küfretti.  “Eskiden 
cimriydi, hayat şartları ağırlaşınca beter oldu.” 

İçeride çocuk ağlamaya başladı. Beşiğin gıcırtısı işitildi. Çocuk sanki bunu bekliyormuş 
gibi iyice ağlamaya başladı. Büyüğü de uyanmıştı anlaşılan, birlikte ağlamaya başladılar. 
Şahikram isteksizce doğruldu: 

- Kes şunların sesini Hatice! 
İçeriden karısı beşiği yumruklayıp karşılık verdi: 
- Keşke sesi kesilse... Doğduğu gece cin çarpmış bunu! 
“Fakirin işi rast gitmez, çocuğu çoğalır.” diye aklından geçirdi Şahikram. “Bugünleri 

görmektense savaşta ölüp gitseydim daha iyiydi.” 
Onu savaşa almadılar. Dokuma fabrikasında elektrik yok muydu ya da kendisi iyi çalışır 

mıydı, nasıl olduysa onu savaşa almadılar, orada kaldı. Şahikram, savaş başlamadan az önce 
evlenmişti. Savaş başladı, zaman değişti. Kimisi çocuğa hasret. Onun eşi ise neredeyse 
yanından geçse hamile kalıverirdi. Allah’ın verdiğini istememek olmaz derken art arda üç kızı 
oldu.  Savaşın kara bulutları uzaklaşmaya başlasa da o kara bulutların gölgesi hâlâ insanları 
etkilemeye devam ediyordu. Önce o komşunda yas başlıyordu, sonra bu komşunda… 

Avlunun sonundaki alçacık avlu kapısı gıçırdadı. Şahikram, ışığa karşı elini gözüne 
siper edip baktı ve o tarafa gelen annesini gördü. O evlendikten sonra babasından kalan 
avluyu duvarla ortasından ikiye bölmüşlerdi. Buna da Hatice’nin mızmızlığı sebep olmuştu. 
Çeşit çeşit dedikodular çıkınca Ömriye Teyze, “Ailen ayrı olursa kendin eğilirsin.” deyip 
onların kazanını ayırıverdi. Kendisi, küçük oğlu Şahnimet’le diğer avluda kaldı.  

Rengi soluk elbisesinin üstüne yelek giymiş Ömriye Teyze, hayalet gibi sessizce 
yürüyüp geldi ve el yapımı Müslüman tuğla6sından yapılmış merdivenden ayvana çıktı.  

- Hâlâ uyumadınız mı? diye sordu ve kayıp giden başörtüsünü merdivenden eğilerek 
çıkarken düzeltti. 

- Görmüyor musunuz? Bebek rahatlayamadı. Ben köpek gibi yorgunum. 
- Çocuk olduktan sonra elbette ağlayacak, dedi Ömriye Teyze teselli veren bir ses 

tonuyla ve devam etti: 
- Yatıver evladım.  O yine sessiz adımlarla eve girdi. 
Kaynana-gelin bir şeyler yapıp çocuğu sakinleştirdiler. Sonra ikisi birlikte çıktılar. 

Hatice bir elinde çaydanlık ve fincanlar, bir elinde mısır ekmeği getirip sofraya koydu.  
- Çay tazelemek gerek, dedi ekmeği bölerken. Ömriye Teyze, Şahikram’ın yanı 

başındaki ince mindere oturdu. 
- Sen de al, dedi damarları haşlanmış gibi ortaya çıkan elleriyle dağılan ekmek 

parçalarını toplayıp ağzına atarken. Şahikram, annesinin parmaklarının çatlak olduğunu yeni 
fark etti. Eskiden de böyle miydi yoksa değil miydi hatırlayamadı. 

- Yemek kalmadı mı? diye sordu diz çöküp oturarak çay dolduran karısına. Hatice’nin 
uzun ve sarı yüzü kızardı. Büyük bir hata yapmış gibi mahzun bir tavırla özür diledi: 

- Kalmadı. 

                                                            

6 Tuğla çeşidi 
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Şahikram, onun kızarmasından yalan söylediğini sezdi. Belki de sabah ısıtıp kendisine 
vermek için böyle söylemişti. 

- Yok, evladım, yemek istemem. Hayal kurup yatarken uykum kaçtı, dedi Ömriye Teyze 
ümitsizce.  Bir an sessiz kaldı ve kendi kendine söylenir gibi. 

- Perşembe günü Kamil Tabib’in evine gittim. Her gün bir kâse koyun sütü içse hiçbir 
derdi kalmayacağını söyledi.  

- Bugünlerde koyun sütü nerede? Hatta zenginlerde bile inek sütü de yok. Bugünlerde 
ineğimiz de doğuracaktı. 

Şahikram, karısının söylediklerini işitmedi. Birden onun gözlerinin önünde alçak 
pencerenin altında tavana gözlerini dikip yatan kardeşi canlandı.  Aynı avluda yaşayıp on 
günden beri hâlini sormadığına üzülerek iç çekti. Şahnimet, Rusya’dan sökülüp getirilen 
fabrikanın inşaatında çalıştığı için onu savaşa almamışlardı, Şahikram buna sevinmişti. Ama 
almamalarının asıl sebebi başkaydı. Kardeşi vereme yakalanmıştı.  İşte üç aydır sürekli 
yatıyordu. 

Şahikram, on gün önce işe giderken bir kez eve girip kardeşinin hâlini hatırını sormuştu. 
O zaman bir deri bir kemik kaldığını, kocaman gözlerinin kim bilir nedense derin mana ile 
dolarak kendine baktığını görmüştü. 

“Yakında ölecek” diye geçirdi aklından. Annesinin gözlerine bakmamaya çalışarak 
“çabuk ölüp kurtulsaydı” diye düşündü.  

- İyi mi? diye sordu, başını her şeyin sorumlusu kendisiymiş gibi sallayarak…  
- Şükür. Şimdi uyudu, derken Ömriye Teyze yutkundu. Şahikram, annesinin “bu saatte 

işinizden kalmayın” dercesine konuştuğunu fark etti.  
- Sabah haber alırım, dedi annesinin yanından kalkarken. 
- Senden yana sıkıntı olmasın oğlum, dedi Ömriye Teyze ayvanın kenarında durup. 

Devam etti: 
- Kendisi de görüyor. Sabah çıkıyorsun, gece yarısı dönüyorsun. Bu günler de gelip 

geçecek oğlum. Merdivende çıkardığı çizmenin biri devrilmişti. Ömriye Teyze, onu ayağının 
ucuyla doğrultmaya çalıştı, bu onun epey zamanını aldı. Sonra merdivenlerden eğilerek indi, 
avlunun dışına çıktı. Alçacık avlu kapısı gıcırdayarak açılıp kapandı. 

- Ceddine lanet böyle evliliğin, diye söylendi Şahikram boğulurcasına. Sonra sofrayı 
toplayan eşine kızarak; 

- Senin de pederine lanet olsun. Gözünün önünde ineğini sürüp götürseler aptal aptal, 
ağzın açık oturursun.  

- Niye bana kızıyorsunuz? Hatice bu sorudan sonra kaşığı tabağa vurup ağlayarak 
devam etti: 

- Niçin kızıyorsunuz? Beni de Kahveci İlham’ın karısı gibi kesip gitseler miydi? Siz 
geceleri nöbetteyken ben üç yavruyla canımı korumaya çalışıp bekliyorum. Bu yetmez mi? 

Şahikram, karısını tartaklayıp kovmamak için yüzünü öte yana çevirip dişlerini 
gıcırdattı.  

Su çekildiğinde çamurun ortaya çıkması gibi savaş zamanı geçtikçe kötüler çoğalıyordu. 
Gelecek baharda buzağılayacak diye bekledikleri ineği hırsızlar çalıp götürmüşlerdi. O gece 
Şahikram gece nöbetindeydi. Gece boyu sürekli yağış vardı. Şahikram, seher vakti bir şeyler 
hissedip neşesi kaçmış olarak evine döndü. Geldiğinde karısı, çocukları, annesi oturmuş 
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ağlıyorlardı. Hatice hamile değil miydi zaten?… Kendi derdiyle uğraştığından hiçbir şeyin 
farkına varmamıştı. Sabah kalktığında kapı açık, ceviz ağacına bağladıkları inekleri ise 
yerinde yoktu. 

“Şimdiye kadar buzağılardı, kardeşimin ağzına hiç olmazsa bir kâse süt verirdim” diye 
düşündü Şahikram pişmanlıkla. “Hani, öyleleri elime düşse kesip öldürürdüm.”  

Öyle düşündü ama mal sahibi bin çare düşünse hırsız çok. İşte, iki ay önce Kahveci 
İlham’ın karısını bıçaklayıp gittiler. Biçarenin bir tek, evet bir tek keçisi vardı. Avluya hırsız 
girdiğini fark eden zavallı kadıncağız bağırmış. Kocası çayhanedeymiş. Koşup keçinin 
ipinden yakalamış. Uzun sözün kısası, gelen komşular onu kanlar içinde bulmuşlar.  

- Bugünlerde hırsızlar çoğaldı, dedi Hatice yorganı silkeleyip toplarken. Çilek daha 
kızarırken bir tane bırakmamış, toplayıp gitmişler. 

- Kuruntu yapma, dedi Şahikram. Suratını asarak devam etti: 
- Çocuklar toplayıp yemiştir. Hırsız çilek çalmaya mı gelir? 
- Ağzına bir tane alan olsa helâl olmasın. Niçin gelmezlermiş? Bir avuç alıp satsa 

ekmek parası. İşte, gidip bakın, duvarın bir yanı yıpranmış, yıkılıyor. 
- Kuruntu yapma, dedi Şahikram tekrar elini kaldırıp. Ama bu sefer kendisinin de 

korktuğunu hissetti. İçindeki paniği belli etmemek için avluya çıktı. Ağır ağır yürüyüp çilek 
tarlasına geldi. Arklardaki su ışığın yansımasıyla parlıyor, rüzgârda sallanan mercan gibi renk 
alan çilekler adeta suya kavuşmak için eğilip kalkıyorlardı. 

“ Doğru be!”, dedi tarlanın etrafında düşünürken. “Bir avuç çileğe bir ekmek veriyorlar. 
Az bulunan şey… Hatice yalan söylemiyor. Çocuklar yediyse helâl olmasın dedi ya. Cimri, 
yedirmez.” 

Geçen yıl karısı sadece şu çilek için annesini çok gücendirmişti. Ömriye Teyze, bir avuç 
çilek almıştı da Hatice, “Çocuklara ekmek parası olsun dedik, zavallıların kısmetine 
dokunmayın.” diye velvele koparmıştı. 

Şahikram, o zaman annesinin yaz boyu gelini ile dargın kaldığını hatırladı da yine 
aklına o söz geldi: “Hatice enayi değil. Cimri…” 

Dolaşıp ceviz ağacının altına geldi. Gelince gerçekten yol tarafındaki duvarın bir 
tarafının bozulduğunu, altına toprak döküldüğünü görüp iç çekti. Gözüne sanki duvarın yıkık 
yerinden biri bakıyormuş gibi göründü. Hızla geri döndü. 

Hatice o sırada eve girmişti. Şahikram ışığı söndürüp sandalın yanına yattı ve içindeki 
sıkıntı büyüdükçe büyüdü. 

Sonbaharda, birlikte çalıştığı delikanlının avlusundaki sergiden kurutulmakta olan 
üzümlerin çalındığını hatırladı. Rüzgâr hızlanıp avludaki ceviz yaprakları sallanmaya, dallar 
gıcırdamaya başlamıştı. Öyle ki sessiz sessiz yürüyen biri ayvan kenarına geliyormuş 
gibiydi… 

Hatice doğru söylüyordu. O geceleri nöbette iken karısı üç çocuğu ile canlarını koruyup 
otursa… Hırsıza öldüreceğinin büyük veya küçük olması önemli mi? Eline ne geçse 
alıverecek. Karısı yardım istese bıçaklayıp öldürecek. O tarafta annesi çıksa onu da 
bıçaklayacak… “Vicdansızlar! İnsanların zor durumundan faydalananları yok etmek gerek.” 

Birdenbire aklından geçenlerden dolayı vücudu titremeye başladı. Kara günler için ne 
ümitlerle besledikleri, buzağılayacak ineğini çaldıkları için, ölüm döşeğinde yatan kardeşini 
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son nasibinden mahrum kıldıkları için, ekmek parası olur diyerek yetiştirdikleri 
meyvelerinden mahrum kaldıkları için… Lanet olsun o kâfirlere...  

  Yerinden sıçrayıp kalktı. Işığı yakıp avluya indi. Rüzgâr esiyor, gökyüzünün kâh o 
köşesinde kâh bu köşesinde şimşekler çakıyor, ortalığı aydınlatıyordu. Ceviz dalları ürkütücü 
sesler çıkarıyordu. Ama bunlar onu korkutamadı. Yan taraftaki mutfağa girip cebinden kibrit 
çıkarıp çaktı. Titreyen elleri ile araştırıp duvardaki çiviye asılı iki teli aldı. Bir zamanlar, 
savaştan önce o bu telleri alıp düğün dernek meclislerine gider, meclis sahiplerinin avlusunu 
bu tellerle meşale gibi aydınlatırdı.  Şimdi de iyi bir işe yarayacaklardı. 

 “Bana kalırsa hırsızları vurmak lâzım” diye düşündü. Ayvan kenarına çöküp oturdu. 
Üstü kaplamalı teli açık olana eklerken “Bir hırsızı öldürmüşüm ne olacak? Birisi ölse 
başkaları uslanır.” dedi içinden. 

 Hızlı hareket etmekten vücudu ter içinde kalmıştı; ama o bunun farkında değildi. 
Yalnız bir sözü tekrarlıyordu: “Bana kalırsa hırsızları vurmak lâzım.”  

 Telin açık kısmını çilek tarlalarının üstüne çekti. Tel yılan gibi kıvrılarak tarlaya indi. 
Kaplamalı kısmını ayvan altından çekip geçirdi. Bir ucunu sütundaki prize taktı. Sonra birden 
geceleyin çocuklar avluya inseler ne olacak diye düşünerek eve girdi. Hatice yattığı yerden 
uykulu gözlerle başını kaldırdı. 

 - Ne var? 
 - Avluya çıkma, çocuklar da çıkmasınlar. Çıkan ölür, dedi Şahikram gözleri 

parlayarak. 
 Hatice, hiçbir şey anlamamıştı herhalde. “Olur.” deyip başını yastığa koydu. Çok 

geçmeden derin nefes almaya başladı. Şahikram, ayvandaki ışığı söndürüp eve girdi. Her 
ihtimale karşı kapı dibine namata7 çaprazlama yattı.  

  “Bana kalırsa hırsızları vurmak lâzım.” diye düşündü yine kızarak. O an nedense 
çocuklarını değil, karısını da değil, kardeşini düşündü. Şahnimet, çocukluğunda da zayıfçaydı. 
Şahikram, her gün onu okuldan kendisi alıp gelirdi. Öğleden sonra okuyan öğrencilerin 
dersleri bitinceye kadar oturup kendisini beklerdi. Babası öldüğünde Şahikram altıncı sınıfta, 
kardeşi ikinci sınıfta okuyorlardı. O zamanlarda Şahnimet ağlamaz; lâkin derdini içine atıp 
hasta olurdu. Anne oğul birlikte, onu özenle büyütmüşlerdi. Şimdiyse beş gün yaşar mı, 
yaşamaz mı, ağabeyi olarak haberi yoktu.  

 Şahikram, uyuyup uyumadığının farkına varmadı. Bir ara çocuk mu ağladı yoksa 
dışarıda rüzgârın sesine karışan korkunç bir çığlık mı işitti anlayamadı. Çabucak yerinden 
kalktı. Ayvanın lâmbasını yakmasıyla birlikte çilek tarlasında yatan insan vücudunu gördü. 
Korkudan dili tutuldu. O an yanlış yaptığını, katil olduğunu anladı. Telin ucunu prizden 
çıkarıp avluya fırlattı. “Ötekiler kaçtı.” düşüncesi bir an aklından geçti. Tarlada sıçrayarak 
ilerlerken ayağının battığını fark etti. Sonra uzanıp yatan kişiden üç adım kadar uzakta durdu 
ve birden çöküp kaldı. Bir an gözleri öylece bakakaldı ve göksünden rüzgârın sesini bastıran, 
vücudunu titreten bir çığlık çıktı: 

 - Anneee! 

                                                            

7 Yunden yapılmiış  döşeme 
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 Huzurunun başından uçan bir kuş gibi uçup uzaklaşmakta olduğunu anlayıp kendini 
yere attı. Titreyen elleriyle çamuru avuçlayarak çöktü, göksünü yumrukladı.  

 - Anne! Anneciğim! 
 Ömriye Teyze bir eliyle rengi solmuş gömleğinin eteğini sıkıca tutmuş, eteğinde iki 

avuç kadar çilekler görünüyordu. Diğer eli ile ise yılan gibi uzanan teli tutuyordu. Şahikram, 
onun çilek kırmızısına bulaşmış, patlamış parmaklarını, haşlanmış gibi görünen damarlarını 
iyice gördü. Diğer tarafta, çamurlu arkın içinde onun lastik ayakkabısı duruyordu. Görünen o 
idi ki ayakkabısını çıkarıp almak isterken tel ayağına değmiş, düşüp kalmıştı. 

 Şahikram, çamurlu topraktan sürünerek yaklaşıp kendini annesinin kucağına attı.  
 - Anneciğim, aç gözünü! diye feryat etti. Çatlayan dudaklarıyla annesinin buz gibi 

soğuk yüzünü öptü. O anda kendine gelip başında karısının dikildiğini, kızlarının ağladığını 
fark etti. Başını kaldırdığında bulunduğu yerden biraz ötede çöküp oturan Şahnimet’e gözü 
düştü. Haftalardır yerinden kalkamayıp yatan kardeşi, nasıl olduysa gücünü toparlayıp çıkmış, 
gömleğinin omuzlarından tutmuş, kocaman gözleri ve korku dolu bir yüz ifadesiyle 
bakıyordu. 

 - Ne yaptım ben kardeşim! diye inledi Şahikram, çamura bulanmış elleriyle yüzünü 
tutarak. Sonra yine kendini annesinin üstüne attı. Annesini kaldırmaya çalışıyordu; ama 
annesinin iki büklüm vücudu nedense yerinden oynamıyordu. 

 - Süt içmeyip zehir içseydim keşke, dedi Şahnimet sesi titreyerek. Şahikram, bu aciz 
ve titrek sesten ürperip kardeşine dönüp bakakaldı.  

 - Zehir içsem olmaz mıydı? dedi Şahnimet tekrar aynı ahenkte. Sanki, o ağlayamıyor, 
ağlamaya kendinde derman bulamıyordu.  

 - Gece de söyledim, dinlemediler. Çileğe süt katacağız dediler.  
 Şahikram, başka hiçbir şey işitemedi. Zaten faydası da yoktu artık… 
 

** * 
Ömriye Teyze’yi öğle namazının ardından defnettiler. Mezarlıktan dönüşte Şahikram, 

adamların kendi aralarındaki sohbetini işitti: 
- Savaş bitmiş, duydunuz mu? 
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HAYALLERE ESİR OLUYORUM 
 "'Görmeyeyim desem gözüm kör  değil,  

                                                    Yürümeyeyim desem ayağım sağlam. 
                                                    Ama kalpler artık birlikte çarpmıyor, 

                                   Hayallere esir oluyorum." 
Mirtemir 

***  

O gitti... Yaprakları akşam yelinde ağır ağır sallanan kayısı ağacının altından dönüp 
geçti, köşede gözden kayboldu. Kargaşayi8 gömleğinin eteğine, koluna takılı kırmızı çantasına 
bakakaldım. O gitti... Kulaklarımda Anhar suyunun kıkır kıkır gülüşü ve kırgınlıkla dolu bir 
kız ağlaması kaldı. 

O gitti ve gözümün önünde ızdırapla dolu, hem yakın hem uzak siması kaldı. 
Gözlerimde yaş kaldı mı acaba? Yok, yok. Niçin?.. O gitti ve hayalimde hem tatlı, hem 

acı, hem neşeli, hem elemli paramparça hatıralar kaldı... 
O zaman ben de birinci sınıfta okuyordum. Ilk sınavdan geçmiştim. Tuhaf, delikanlılık 

işte!.. Birinci sınıf talebelerinin hepsinde olan alışkanlık bende de vardı. Kendimi çok bilgili, 
üst sınıflardan, hatta hocalarımızdan da  çok şey bilen kişi zannederdim. 

        Evet, ben gururluydum. Üstelik birinci sınavdan yüksek puan aldım. 
Mutluydum. Bir yerlere uçmayı, yükseklere kanat açmayı istiyordum. Kalabalık 

kaldırımlardan geçerken hiç kimseyi görmez, hiçbir şeyi fark etmezdim. 
Troleybus’e bindim. Başköşeye oturup kitap karıştırmaya başladım. Kitap okuyordum; 

ama satırların manasını dahi anlamıyordum. Hayallerim beni uzaklara sürüklüyordu. Yanıma 
oturan kıza da aldırmadım bile. Bir ara o "hıh" diye gülüverdi. 

 İnsana dönüp bakmaz mısınız Erkin ağabey? İrkilip döndüm. 

 Yaa, Halide... Mahcupluktan kıpkırmızı oldum galiba, Halide neşeli neşeli gülüyordu. 
Mahcup bir durumda gülümseyip ona baktım. Hiç değişmemişti. Her zaman olup 

bitenden habersiz bir şeyleri bekleyen kara gözleri de çehresine dünyadan habersiz, boş boş 
bakan bir ifade veren kalın dudakları da değişmemişti. Bu işte o Halide idi. Bundan bir buçuk 
yıl önce benimle bir masada oturan o okuldaki sınıf  arkadaşım. Hiç değişmemişti. 

 
Fakat bana "ağabey" diye seslendiğine çok şaşırdım. Okuldayken  her zaman "çocuk" 

diye çağırırdı  şeytan kız!.. 
Daha hayallerimi toparlamadan Halide yine saldırdı: 

 Ya, talebe mi oldunuz? Okul hayatı nasıl gidiyor? 

 Hım… diye sözümün yarısını yuttum. Ben ona "siz" mi veya "sen" mi diye 
sesleneceğimi şaşırdım.  Konuşma  sırası bende olduğu  için soruyordum: 

 Siz nerede okuyorsunuz Halide? 

                                                            

8Yöresel bir kıyafet  



	

  33

Halide sorumu duymadı mı  yoksa cevap vermek    mi istemedi bilmem, yüzünü başka 
tarafa çevirdi, etrafa bakınmaya başladı. Biraz ileride ayakta duran kadını çağırıp yer verdi. 
Ben de hemen ayağa kalktım. Ikimiz yan yana öylece sessiz gittik. Sonra Halide önceki gibi 
gülümseyip sordu: 

 Gazeteci olacaksınız öyle mi... Bakabilir miyim? diye Halide elimdeki kitabı aldı. 

 Lui Aragon! İyi yazar   değil mi? 
 Ben cevap vermeden başımı salladım. Halide kitabı karıştırırken içinden imtihanlardan 

aldığım notlarımın  yazıldığı defterim çıkıverdi. O bana bir tuhaf baktı: 

 İzinsiz görsem kızmazsınız değil mi? 
Ben önce "Olur." dedim ancak  birden bire onun ellerini tuttum. Fotograf... Defterin 

içinde kendisinin fotografi vardı ya. Görürse  neler düşünebilir. Mezuniyet töreni 
düzenlendiğimiz gün sınıf  arkadaşlarımızla fotograflarımızı  birbirimize vermiştik. Nedense o 
zamandan beri Halide'nin fotografını yanımda taşıyordum. Niçin bunu yaptığımı ben de 
bilmiyordum. Lakin Halide'nin bana bir başka gözle bakışı çocukların  diline düşmüştü o 
zamanlar. Bende de sevgi mi, başka bir şey mi ne olduğu belirsiz bir duygu uyanmıştı o 
zamanlar... Ama nedense  şu an ona  fotografını göstermek istemiyordum. 

 Halide, özür dilerim. Mümkün değil, dedim yapmacık bir gülümseyerek. 

 Ben özür dilerim. Sizin özel işlerinize karışamam. Halide benimle dalga mı geçti, içten 
mi söyledi bilmiyorum. Ortadaki soğukluğu giderecek   bir söz arıyordum ama dilime bir 
kelime bile gelmiyordu. Troleybüs Hadra'ya yaklaşırken Vatan sinemasının kocaman afişleri 
görünüp geçiyordu.  

 Güzel bir film oynuyor. Girelim mi? 
Ben bu sözü de aradaki  hoş olmayan  durumu ortadan kaldırmak için söyledim. Ansızın 

sinemaya davet edişimden  Halide  tereddüt etti. Ben onun hayır demesini bekliyordum. Ama 
o hayır demedi. Omuzlarını silkip "Bilmem ki..." dedi. 

 Tamam, yürü, dedim sevinçle. 
Sinemadan çıkıp merdivenlerin yanındaki küçük çam ağacının altında durduk.  

 Erkin ağabey, biliyor musun?.. Halide'nin yanakları  kıpkırmızı oldu. Saçından bir 
örgüyü eline aldı. Kesik kesik söyledi: 

 Ben sizi rahatsız  etmiyor muyum? dedi. O an gözüme çok temiz, çok saf, bunun yanı 
sıra  çok esrarengiz göründü. Bu sorudan sonra ben de şaşırıp kaldım.  

 Hayır, neden sordun? 

 Önumüzdeki  hafta aynı  gün, bu saatte, buraya gelebilir miyim? Halide iyice kızardı. 
Kalın kavisli kirpikleri yüzüne döküldü sanki.  

 Halide, gelecek misiniz? Gerçekten gelecek misin? dedim sevinçle. 

 Gitmeliyim. Hosça kalın! dedi. 
Halide gözlerini yerden ayırmadan hızla döndü. Durakta bekleyen troleybüse doğru  

koştu. Sarı kazağına  çok yakışan kumral saçından bir örgünün uçuştuğunu gördüm. 
Troleybüsün merdivenine ayak basarken dönüp bana baktı. Gözümde sıcak, sıcacık 
gülümseyen hayali kaldı. Şu an onu geçirmem, evine bırakmam gerektiğini anladım. Biz 
onunla aynı mahallede oturuyorduk. Ama geç kalmıştım. Troleybüs bir silkinip hareket etti. 
Yerimde donup kaldım. Bu esnada söylenen sözler kulağımda ahenkli nağmeler gibi çınlıyor, 
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bu şarkı  beni ömür boyu sarhoş  ediyordu. Sonraki  buluşmamıza kadar o nağmelerin 
kucağında yaşadım. 

Çarşamba günü Halide'yi aynı yerde, basamakların yanındaki küçük çam ağacının 
altında bekledim. Halide bu kez makyaj yapmış, başını yakında yıkamış olacak ki uzun 
saçlarının nemi hâlâ kurumamıştı. 

 Bugün sinemaya girmiyoruz, tamam mı?  
Halide kaşlarını kaldırıp, güzel bir gülümsemeyle:  

 Nasıl isterseniz... 
Halen akşam karanlığının çökmedigi büyük caddeden Anhar‘a doğru yürüdük. 
 Onun adımlarına bakarak yavaş yavaş yürürken,  

 Evdekiler iyiler mi  Halide? dedim. 

 Teşekkür ederim. Halide öylece sessiz kaldı. Anhar köprüsünden geçip ağaçların 
arasına girdik. Akşam karanlığı  önce buraya çökerdi. Ağaçların pürüzsüz hışırtısı, Anhar‘ın 
dalgın dalgalarına katılıp sessiz, huzur verici sükuneti derinleştiriyordu. 

 Oturalım mı? Anhar kıyısında duran küçük banka işaret ettim. 
Oturduk. Anharın dibinden çıkan suya dalıp gittik. Bir müddet ikimiz de sessiz kaldık. 

 Erkin ağabey! Siz beni edepsiz bir kız diye mi düşünüyorsunuz? Halide masum 
gözlerini gözüme dikti. Şaşırıp kaldım. 

 Niye sordun? 
Halide bir müddet cevap vermedi. 

 Doğru. Benden... Ben size... Halide başını iyice aşağı eğdi. Zorlanarak devam etti: 

 Lakin ne yapabilirim? Siz beni kovmazsanız yeter... 
O anda bütün vücuduma  fark edilmesi güç, daha önce hiç  hissetmediğim, daha önce hiç  

yasamadığım, hoş bir titreme  girdi. O ana kadar aşkın ne olduğunu bilmeyen kalbimde nazik, 
çok nazik, karanlığı  aydınlatan ışık gibi sevgiye susamış bir ateş kıvılcımlanıp tutuşuyordu. 

 Halide, neden öyle konuşuyorsun. Ben seni... Seni... Seni... Hayallerimde yalnız sen 
varsın. Hayallerimi yalnız sen süsledin. Bana nasip olur mu, olmaz mı diye endişe ederken 
benim asla elde etmeyi ümit etmediğim bir şeyi, güzel bir kızın aşkını bana takdim 
ediyorsunuz. 

Ben, tekrar tekrar bu sözleri söylemek, kalbimdeki hislerin hepsini ortaya dökmek 
istiyordum; ama hislerimi açıklamaktan acizdim. 

 Doğru mu? Bu söyledikleriniz dogru mu? Halide, kavisli kirpiklerini kaldırıp 
gözlerime baktı. Arzulara gark oldum. 

 Bana inanmıyor musunuz?... dedim. Halide yavaşça başını salladı: 

 İnanıyorum. Fakat... Bak  bundan sonra birbirimizden sakladığımız sırrımız olmasın. 
Tamam mı? 

 Ben sizden neyi saklıyorum ki? 

 Yalan mı? Halide, kurnazca kaşlarını  kaldırdı ve devam etti: 

 Hani o gün... Not defterinizi neden elimden çekip aldınız? 

 Onda sizin fotografınız vardı Halide. 

 Doğru mu bu? Halide, küçük çocukça   bir saflıkla göz süzdü. 
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O gün ikimiz birlikte eve kadar yürüdük. Halide ile vedalaştığımız dakikadan itibaren 
kalbimde bir ateş alevlenmeye başladı. Bu ateş hiç durmadan yanar, buluşma zamanı 
yaklaştıkça daha da güçlenirdi. Yalnız Halide'yi gördüğüm zaman bu alev biraz durur, 
vedalaştıktan sonra yine alevlenirdi. 

Bu ateş iki yıl boyunca... Hayır... Hayır... Ondan sonra da... Şu güne kadar hiç durmadı. 
Lakin, elden ne gelir ki her zaman kader senin isteğine uymaz; sen her zaman kaderin emrine 
boyun eğip kalırsın. 

... İkinci sınıfın son sınavından  geçtiğim gün Semerkand'a "Vilayet" gazetesine üç aylık 
staj yapmaya gitmeden önce Halide'ye görüşmek istediğimi bildirdim. Ama o gelmedi. Her 
buluşmamızda beş dakika bekletse acısını sigaradan çıkarırdım. Bu sefer sigara da yardım 
etmedi. Anhar kıyısındaki o küçük bank  yanında neredeyse bir saat ayakta bekledim. 
Kalbimdeki şüpheler beni mahvediyordu. Şehrin caddelerinde o vaziyette dolaşıp durdum. 
İşte bildiğimiz parklar, işte bildigimiz Anhar suyu, çift çift etrafi seyrederek yürüyen 
sevgililer bir derdimi ona çıkarıyorlardı. 

Aklımda iki soru, iki bilmece hakimdi: Halide'nin yanına gideyim mi, gitmeyeyim mi? 
Yoksa başına bir iş mi geldi? Yok canım... Daha dün  gördüm ya... Eğer o böyle nazlanıyorsa 
şimdi onun kapısına yürüyüp gideyim mi?.. 

 ... Hayır... Hayır... Aşk  galip geldi. Halidelerin caddesine kadar  nasıl yürüyüp 
geldiğimi bilmiyorum. Onların evi sokağın içindeydi ama kaçıncı kapının onlarınki olduğunu 
bilmiyordum. Her sefer onunla birlikte gelip ayrıldığımızda sokağın başında vedalaşırdık. 
Zannedersem Halide utanır, sokak arasına girmemi istemezdi. 

Bir an tereddüt edip durdum ve sonra sokağa girdim. Yirmi adım kadar yürür yürümez 
durup kaldım. İki kanadı açık kapıdan bir elinde kürek, bir elinde büyük bir kova taşıyan 
Halide'nin ağabeyi çıkıp geliverdi. Adını bile  bilmiyordum. Bizden üç yıl evvel okuldan 
mezun olmuştu. Bir devlet dairesinde çalıştığını duymuştum. O bana dönüp bakmadı. Elektrik 
direğinin dibinde yığılmış kömürü kovaya doldurmaya başladı. 

İyice yaklaşıp selam verdim. Küreği bırakmadan, eğilip doğrulan omzu üstünden bana 
baktı. Baktı ve birden doğruldu. Kıvırcık saçları terli alnına yapışmıs, kömür değip kararan 
atleti terden sırılsıklam olmuştu. Selam verdiğimi duymadı galiba, veya duymamazlıktan mı 
geldi  bilmiyorum. İyice  tanımak ister gibi bana uzun uzun bakarak dikilip kaldı. Sonra 
alnının terini hızla sildi. Gözüme bakarak sordu: 

 Buyurun, ne istemiştiniz? 

 Halide evde mi? 
Ağabeyi olmaz mı, ağabeyi? Rengi degişmiş, kürek tutan eli sinirden titremeye 

başlamıştı. Beni yiyip yutacak gibi dişlerini gıcırdatıp devam etti: 

 Adımını denk  at çocuk!.. Kızlara takılmadan önce burnunu sil beceriksiz! Sen kimsin? 
Baban gibi bir berber olacaksın sonunda... Aklın varsa paçayı kurtar. Toynaklarını şıkırdatıp 
git... Anladın mı? 

Gözlerimin önü  karardı. Bütün bedenim alev alev yanmaya başladı. Kulaklarım 
çınlıyordu. İnsan  için bundan büyük hakaret, bundan utanç verici başka bir şey var mı acaba? 

Hayır. Ben ağzımı açıp ona bir söz bile söylemedim. Suçlu gibi başımı önüme eğip geri 
döndüm. Dermansız ayaklarımı sürükleyerek yürüdüm, gittim. 
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Yok... Bir daha  bu sokağa asla adımımı atmam. Asla... Sevmek, yalvarma, yakarma söz 
konusu olamaz! Ben Halide'nin karşısında suçlu değilim. Yalvarmıyorum da... Ertesi sabah 
Semerkand'a gittim. Gittim ama hayalim hâlâ orada Halide'yle kaldı. Bana kalırsa bu tatsız 
olay için Halide'nin benden özür dilemesini bekliyordum. Gerçekten de bir hafta içinde 
Halide'den iki mektup aldım, iki mektubun da ana fikri aynı  idi. "Sizinle hemen buluşmamız 
gerek. En kısa zamanda gelmezseniz bizim için iyi olmayacak." Nereye gideceğim? Yine o 
eve mi? Kimin karşısına çıkacağım? Bana bu kadar hakaret eden adamın karşısına mı? Niçin 
gideyim? Yalvarıp yakarmak için mi? Halide'ye mektup yazmak için üç kez elime kâğıt, 
kalem aldım. Ama yazamadım. Kalemi her elime aldığımda Halide'nin ağabeyi gözümün 
önünde canlanıyor, karşımda bana nefretle bakıyor, durmadan hakaretler ediyordu. 

Ne yapsam da olmadı. Aradan iki ay geçtikten sonra Halide'ye mektup yazdım. 
Yazmasına yazdım; ama sonunda pişman oldum. Mektubuma cevap gelmedi. Geri 
dönuşümde Halide olanlar için benden özür diler diye düşünüyordum. Hayallerim boşa  çıktı. 
Staj bittiğinde eski okul arkadaşım  Cevad'dan bir mektup aldım. Mektup çok kısaydı: 
"Halide'den ümidini kes. Evleneli  on beş  gün oldu. Ağabeyinin bir arkadaşı ile evlendi." 
Mektubu parça parça ederek  attım. Vefasız! Hayırsız! Adamı üç kuruşa satan! Bu yaptığına ne 
demeli? Olmadı. Ben nefret edecek, lanet okuyacak halde değildim. Kirpiklerime dökülen 
gözyaşlarım boğazıma tıkanmıştı. Bundan sonra çalışamayacağımı, işe yaramayacağımı 
düşündüm. Eşyalarımı  toplayıp eve döndüm. Otobüsten inince bilerek Halide'lerin sokağına 
yöneldim. Nedense onunla buralarda karşılaşacağıma inanıyordum. Evet, yanılmamışım. Ben 
onu gördüm; fakat uzaktan, arkasından görebildim. O, sokakta, kapının önünde bekleyen 
yepyeni "Volga"  otomobilin yanında, hayallere dalmış, hareketsiz duruyordu. Kül rengi 
yeleğinin üstünden kumral saçlarını salıvermişti. 

Bir şeyden korkmuş gibi kalakaldım. İçeriden  beyaz gömlek üstüne siyah kravat takmış 
uzun boylu  zayıf bir delikanlı çıktı. Halide'yi bileğinden tutup otomobile bindirdi. Sonra 
direksiyona geçti, sürüp gitti. 

 
Bavulun sapını can havliyle sıktığımdan parmaklarım ezilmiş, sağ elim titremeye 

başlamıştı. Mal düşkünü... Ey mal düşkünü... Ne zamana kadar böyle ayakta kalakaldım 
bilmiyorum. 

 Güneş, yükselmiş, amansız yakıyordu. Asfalttan delice yükselen sıcak içime 
huzursuzluk veriyordu. 

Kendimi avutmak için, 

 İyi oldu. Halide sıkılmaya  da üzülmeye de değmez. Benim ona otomobil alacak hâlim 
mi vardı? 

Bu sözlerle avunamayacağımı  bilsem de avunmaya çalışıyordum. Ama kendimi 
avutmaya, Halide'yi unutmaya ne kadar uğraşsam da onun anısı kalbimdeki yerini daha da 
sağlamlaştırıyordu. Ancak bana göre bir mesele gayet açıktı: "Halide vefasız kız!" 

Bugüne kadar bu düşüncedeydim. Bugün olanlar düşüncelerimi alt üst etti. Gözlerim fal 
taşı gibi açıldı. 

Bugün Halide'yle aynı ilk karşılaşmamızda olduğu gibi troleybüste  karşılaştım. 
Kapıdan girerken arka kapının  yanında ayakta duran Halide'ye gözüm ilişti ve yüreğim "cız" 
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etti. Sessizce biletçinin yanına geçtim. Tam para veriyordum ki arkadan Halide'nin sesi 
işitildi: 

 İki bilet verir misiniz? 
Titreyen ellerimi saklamak için pantolonumun ceplerine soktum. Hayır... Kalbimi 

kıskançlık değil, öfke de değil, acı bir ızdırap kaplamıştı. O tarafa  bakmamaya çalışarak 
sessiz duruyordum. Ama Halide bana seslenince o tarafa bakmak zorunda kaldım: 

 Erkin  abi! Size de bilet aldım. 
Omzumun üstünden başımı çevirip baktım. O hiç değişmemişti. Ancak gözleri... 

Çocukça saf gülümseyerek bakan gözleri şimdi bana ihtiyatlı bakıyordu. Ben de rengimin 
değiştiğini fark ettim. 

 Teşekkür ederim. Aramızdaki hesabı kapatmak istediniz  galiba. 
Birdenbire Halide'nin de rengi değişti. Burnu kısılıp dudakları titremeye başladı. 

Gözlerinden iki damla yaş düştü. Sonra titreye titreye  ağlamaya başladı. Çok şaşırdım. 
Oradaki insanların bize  şaşkın şaşkın baktıklarını  görüp  troleybüs durunca  Halide'yi 
surükleyerek indim. Ona: 

 Sakin ol! dedim öylesine.  
O yana bu yana bakınırken indiğimiz yeri hatırladım: işte yine oradaydık. Halide'nin 

gitmesine izin vermedim. Anhar kanalı  kıyısına götürdüm. Sapsarı kumları yalayıp akan 
suyun kıyısına gelince elini bıraktım: 

 Yüzünüzü yıkayın dedim.  
Halide ıslak kumlar üzerinde derin izler bırakarak su kenarına çömeldi. Yüzünü 

yıkayıncaya   kadar  bankta  oturdum. Burada hemen hemen hiçbir şey değişmemişti. Akşam 
sessizliğine derinlik katan ağaçların hışırtısı da, ağır ağır akan Anhar da, köşedeki kayısı ağacı 
da her şey aynı. Küçük bank da  aynı yerinde duruyordu. 

Ancak bir şey eksikti. Nerde o, insanı bebeğe  söylenen ninniler gibi tatlı duygulara 
götüren sohbetler? Nerde o  kalbimdeki aşkı   alevlendiren tutkulu  sözler, nerde? Nerde o 
çocuklar gibi masum gülümseyen gözler  nerde? Ne yazik ki hepsi gençliğin esrarengiz 
sokaklarında tozlu birer iz bırakarak kaybolup gitmişler mi ne? Halide su kıyısına çöküp 
yüzünü yıkarken omzundan dökülen saçları dalgaların üzerinde oynuyor, ıslanıp gidiyordu. 
Ben onun gözyaşlarının suya karışıp gittiğini hissettikçe yüreğimdeki  duyguları güçlükle 
durduruyordum. 

Sonunda, Halide kırmızı çantasından ipek  mendilini aldı, yüzünü kuruladı ve  yanıma 
gelip oturdu. 

 Konuşun Erkin ağabey! dedi kızarmış  gözlerini bana dikip. 

 Neyi? 

 Bir delikanlıya gönül verip başkasıyla evlenen kız nasıl suçlanmaya lâyıksa bunların 
hepsini söyleyin. 

 Size söyleyecek tek sözüm var: Mutlu olun. 

 Kim? 

 Siz ve eşiniz... 

 Başka nasıl dilekleriniz var? 
Halide sitem ediyor gibi geldi bana. Kalbimdeki ızdırabın yerini öfke aldı. 

 Olan biten ortada, dedim sözü kısa keserek. 
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Halide bir müddet cevap vermedi. Anhar çağlayarak akmaya başladı. Parkı aydınlatan 
ışıklar bir bir yandılar. Halide isteksizce güldü: 

 Bir gün rüya gördüm, ikimiz buradaydık... Yok, burada değil... Belki başka bir 
yerdeydik. Büyük bir derenin kıyısında. Yüzümü yıkamak için eğiliyorum. Başımdaki örtü 
sıyrılıp düşüyor, akan suya kapılıp gidiyor. O zaman bana ipek bir mavi başörtüsü hediye 
etmiştiniz ya. İşte o başörtüsüymüş suya düşüp giden. Elimi uzatıyorum, yetişmiyor... "Erkin 
abi, bakın bakın, başörtüm suya düşüp gitti. Alıverin lütfen!" diyorum, uzaklaşıyor, dönüp 
gidiyorsunuz. Bir anda sizi de başörtümü de kaybediyorum. Uyandığımda yastığım sırılsıklam 
olmuştu. 

Halide, dudaklarını kıpırdatarak başını eğdi. Rüzgâr esmeye başladı. Yaprakların yere 
düşen gölgesi titremeye başladı. Anhar'a dökülen ışık huzmeleri param parça oldu. Halide 
başını kaldırıp   bir tebessümle gözlerime baktı. 

 Hatırlıyor musunuz Erkin ağabey? İlk kez burada, bu  bankta oturup sohbet etmiştik. 
Tuhaf, bir kere olsun birbirimizin elini bile tutmamışız. O, birden elimi tuttu. Ellerimin 
hafifçe titrediğini hissettim. Bedenimi delice bir tutku  kapladı. Bir anda sarhoş olmuş gibi 
gözlerim karardı. Tuhaftı. Ne demek istiyordu bu? Ben de evlendikten sonra benim eşim gelip 
de birine bu sözleri söylerse... 

 Halide'nin elini sertçe ittim. Sertçe ittim ve utancımdan, elemimden, ızdıraptan kızıp 
bağırıp kovmak istedim. O gözlerime öyle acılı hüzünle baktı ki gözlerimi nereye 
kaçıracağımı bilemedim. Hayır. Böyle bakacağına beni tokatlayıp kovması, feryat edip 
ağlaması, etraftakileri başıma toplayıp adımı kötüye çıkarması bin kere daha iyiydi. Ben 
ondan böyle bir şey beklerdim, ama o heykel gibi sert duruyordu. Sonra nefes alamıyor gibi 
kesik kesik söylemeye başladı: 

 Siz beni... Öyle.. .Kötü kadın diye düşünüyorsunuz, öyle mi?  
Halide bu sözleri sessizce söyledi. Ama o sözleri kulaklarımı sağır etmiş, beni tamamen 

bitirmişti. Devam etti: 

 Doğru... Halide'nin gözlerinde yaşlar ışıldadı. Devam etti:  

  Doğru. Zorla kurulan evlilik muhtemelen ihanet getirir. Lâkin ben kendi namusumu 
hiçbir şeye, sizin aşkınıza bile  değişmem. 

Bir şeyler söylemek istiyordum; ama söz bulamıyordum. Halide de söz sırası 
vermiyordu: 

 Siz beni vefasız, ihanet eden biri diye mi düşünüyorsunuz? Ya siz?   Siz bana böyle 
pervasızca davranıp buraya getirdiniz? 

Halide, korkusuzca yüzüme baktı, benden cevap bekliyordu. Artık ağlamıyordu. Bense o 
an söz söylemekten acizdim. Devam etti: 

 İşte böyle... Her şey için  bir tek ben mi suçluyum? Aşkımızın vebalini ikimiz 
paylaşmalıyız. Halide'nin gözleri ateş olmuş, kıvılcım saçıyordu. Fakat, bir an geldi ki yine 
hüzünleniverdi. 

 Eğer beni gerçekten sevseydiniz... sevseydiniz  yazdığım mektuplara cevap vermez 
miydiniz? Benim niçin üniversiteyi kazanamadığımdan, evdekilerin buna izin vermediğinden 
haberiniz var mı? Son buluşmamıza gelmediğim gün evde dünürler olduğunu biliyor 
muydunuz? O durumdan beni kurtardınız mı? Hayır... Halide acı acı ağlayarak devam etti: 

–  O günlerde mektup yazıp kız kardeşimle evinize gönderdim. Ağabeyim kapının 
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önünde onu görüp elindeki mektubu zorla aldı. Hepsini duydum. O gün siz evimize 
gelmişsiniz. Ağabeyim sizi rencide edip kovmuş. Siz bir kötü söz sonucunda küsüp gittiniz. 
Oysa ben size güveniyordum. Kendime nasıl inanıyorsam öyle inanıyordum size. Ben bir kere 
her şeyden ayrıldım. Eğer beni sevseydiniz  böyle yapar mıydınız? Sonra... 

Halide, derin bir ızdırapla ağlıyor, onun her sözü yüreğimi paramparça ediyordu. Her 
damla göz yaşı kalbimdeki yarama damlıyordu... Titreyerek; 

 Yalvarıyorum, ağlama! Halide, ağlama! Ağlama! 
Halide derin bir “ of ”çekti. 

 İşte böyle Erkin abi. Hepsi tatlı bir rüya gibi geçti, gitti. Artık geri gelmeyecek. Ancak, 
sizden bir ricam var... Bundan sonra sevginize, başkasına nasip olacak sevginize dikkat edin... 

Halide, yavaşca yerinden kalktı. Kırmızı çantasını koluna taktı. Bana uzun bir süre 
bakıp; 

  Erkin ağabey, unutmayın. Ben hep sizi seveceğim. Ömrümün sonuna kadar 
seveceğim. İşitiyor musunuz? Ebediyen... Ebediyen... 

Halide tekrar ağlamaya başlayıp yürüdü. Sonra aşağı döndü ve uzun bir hastalıktan sonra 
yeni ayağa kalkmış insan gibi yalpalayarak yürüyüp gitti. 

Nereye gitti? Niçin gitti? Ne yazık ki ben, gençliğimin hatta bütün ömrümün altın 
dakikaları ile ebedi olarak ayrılıyordum. Ne yazık ki Halide bütün arzu ve ümitlerimi de alıp 
götürüyordu. Dehşet içinde yerimden sıçrayıp doğruldum: 

 Halide! 
Ben parkta yankılanan bir sesle haykırdığımı düşündüm; ama hayır... Bu söz yüreğimin 

derinlerinden gelen boğuk  bir yakarış  gibi çıktı. Köşedeki kayısı ağacının yanında ona yetişip 
kollarından sımsıkı tuttum: O da ben de yaprak gibi titriyorduk... 

 Halide! Canım benim. Kara gözlüm. Siz... Siz... 
Ben ne yaptığımı bilmiyordum. Ne dediğimi de... Ne olursa olsun haykırmak 

istiyordum. Halide gözlerime bakıp dostça, tevazu ile ama emredici bir ahenkle; 

 Elinizi üzerimden çekin! Ben evli bir kadınım. 

 Halide! Anla beni. Ben... 
Halide dermansızca silkinip ellerimden kurtuldu. Yaprakları akşam yelinde ağır ağır 

sallanan kayısı ağacının altından dönüp geçti, köşede gözden kayboldu. Kargaşayı gömleğinin 
eteğine, sağ koluna taktığı kırmızı çantasına bakıp kaldım. 

 O gitti… o gitti ve bende hem tatlı hem acı, hem neşeli hem elemli paramparça 
hatıralar kaldı.  

Benim o hatıralardan başka neyim var? Ben aşkıma sahip çıkmayan, korumayan 
birisiyim. Ben sadece sevdim bu kadar. Şu bahtımı biraz evvel koruyabilseydim. 

–  Gözlerim mi yaşardı? Hayır… hayır… niçin? Şimdi mi? 
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