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Bir Deli Rüzgarın Bırakıp Gittiği 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Baharın çiçek çiçek açtığı, güneşin yaprakların yüzünü aydınlattığı 
bir akşam vaktiymiş. Dağlardan gelen serinlik çimenlerin üzerine 
nemini sermiş, uzanmış. Meşe ağaçlarının dalları bir koyu sohbete 
dalmış, söyleşiyorlarmış. İsteseler, sarılabilecek kadar yakınlarmış. 

– Çok sıcak olacak bu yaz, demiş yaşlı meşe. 

– Hem de çok, demiş daha yaşlı olan.  

Alçak dallardan birinin çatalında bir örümcek, ağını sarraf 
titizliğiyle dokuyormuş. İncecik bacakları, eşi benzeri olmayan bir 
ritim tutturmuş. Yorulduğunda kendini metrelerce salıp esintiye 
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bırakıyormuş. Tek tel ipini göremeyenler, örümceğin kanatlanıp 
uçtuğunu sanıyor, şaşırıyorlarmış. Az dinlenince, ağa dönüp işine 
devam ediyormuş. 

Örümcek, iki meşenin dediklerini duymuş. 

– Sıcakta yiyecek sıkıntım olmaz, diye düşünmüş. Yeter ki rüzgar 
eksik olmasın. Ohh, ne ala! Rahat geçecek bu yaz. 

Ağın, gece parçalanmış yerlerini onarma işi bitince, şöyle bir 
geriye çekilip, eserini seyretmiş. Ne de güzelmiş! 

Madem sıcak olacak, henüz havalar serinken ağı biraz daha 
büyütmeli, diye geçirmiş içinden. Bir çırpıda büyütmüş, çekilmiş 
çatalın köşesine. Sabırla beklemek tam örümceğe göreymiş. Sakin, 
kıpırtısız bir sabır olmuş oracıkta, kalmış. 

Meşeler, hafif esintide fısıldaşıyorlarmış. 
– Köklerimin topraktaki suyu duyması ne de güzel! Hep böyle 
olsa! Yaşlı meşe, yaprakları gülümseyerek, daha yaşlı olanı 
onaylamış. 

Örümcek hem ahenk fısıltıların içinde, taşa çalıp ağırlaşan 
gözlerine daha fazla engel olamayarak uykuya dalmış. Uyuduğu 
halde bacakları bir süre daha ağı dokur gibi çalışmaya devam 
etmiş. Sonra onlar da sabra teslim olmuş, durmuşlar. 

Gökyüzüne değen dallardan ikisinin kuytusunda bir anne serçe, 
küçük yumurtalarından kel başlarını yeni uzatmış yavrularına ninni 
söylüyormuş. 

Gün böylece eğilmiş, batmış. Esinti durmuş, yeşilden kararan 
yapraklarda gülümseme durmuş, fısıltı durmuş, ninni durmuş. 
Örümcek ince kıvrık katlı bacakları, kara kocaman başı, ağır ağır 
inip kapanan gözleriyle sabrın en derinlerinde durup duruyormuş. 
Yalnız, üç yavru serçenin uykudan arınmış gözleri apaçık bir 
merakla, gecede yalım yalım yıldızlar olmuşmuş. 



Az ilerde tarlalar varmış. Tarla varsa, insan varmış, insan varsa 
emek varmış, emek varsa emeğe göz diken varmış. Uğur varmış, 
böcek varmış, yol varmış, yaşam varmış, ölüm varmış. Tohumları 
bir kez toprağa düştü mü, mısırlar bir boy başaklar bir boy, yan 
yana, sarı yeşil uzayıp gidermiş, çıt sesi olmadan. 

Nemli toprağın nefesi duyuluyormuş çıtsızlıkta. Karnı kümül 
kümül bir inip, bir çıkıyormuş. Çimenler iniyor, çimenler 
çıkıyormuş. Taşlar iniyor, taşlar çıkıyormuş. Tohumları göklerden 
gelip de toprağa serpilmiş ağaçlar ırak ırak iniyor, teker teker 
çıkıyormuş. Meşeler bitip de düzlüğe varılan yerde erikler, kirazlar, 
kayısılar, narlar ve bir manolya da toprağa sımsıkı sarılmış. Bir 
iniyor, bir çıkıyor; toprağın alıp verdiği nefeste büyüyorlarmış. 
Çiçeğe, meyveye, yemişe duruyorlarmış. Duruyor da can buluyor, 
can oluyor, can veriyorlarmış kurda kuşa, insana ve bütün 
yavrulara. 

Gecede yıldızlar çoğalmış, gelmiş; yavru serçelerin merakı yanına 
yerleşmişler. Birlikte dünyayı seyreylemişler. 

Meyve sineksiz, ekin böceksiz olsa dünya dönmez, dururmuş. 
Zaman geçmez, dururmuş. Gece bitmez gündüz bitmez, dururmuş. 

Henüz toprağa gömülü mısırlarla başakların üzerinde, zar 
kanatlarını açmış bir uğurböceği fır fır dönüyormuş. Ekine saracak 
börtü böcek, uğurböceğinin ayışığı altında dolaşan karaltısını 
gördükçe, kazma kürek toprağa dalıp, altında kendilerine 
gizlenecek yer beğeniyorlarmış. Uğurböceği birini de binini de 
yakaladı mı, sağ koymazmış. Avdan yorgun düşünce, bir dikene 
bacaklarını sarmış; ay, ışığını döktüğü yerlerden toplarken, 
uğurböceği uykuya dalmış. Karnı yemekten öyle şişmiş, öyle 
şişmiş ki uçacak olsa, incecik siyah zardan kanatlarının gücü 
havalanıp, yükselmesine yetmeyecekmiş. 

Sabah olmadan güneşin önü sıra bir rüzgar gelmiş, uğurböceğini 
sarıldığı dikenden alıvermiş. Üç yavru, yalım yalım yıldıza kesmiş. 



Yapraklar savrulmuş, tozlar savrulmuş, ayla yıldızlar ve toprak 
savrulmuş. Yıldızların seyreylediği dünyadaki her şey tekmil, iki 
yaşlı meşenin fısıltısını alıp, küçücük serçelerin küçücük 
yürekleriyle birlikte pıt pıt ederek, rüzgara karışmış da savrulmuş. 

Örümcek, ağına bir av yakalandı sanıp, açmış gözlerini. Gözleri bir 
yana kendi öte yana savrulmuş. 

Gün ışıdığında siyahlar donmuş, kırmızılar parlamış. Rüzgar 
kesilmiş, savrulan her şey yeni yerine varmış, oturmuş durmuş. 

Örümcek, meşeler, yavrular ağa bakmışlar iç çekerek. Örümceğe, 
meşelere, yavrulara bakmış uğurböceği ağdan, şaşarak 
çaresizliğine. 

Örümcek sevinerek, meşeler üzülerek, yavru serçeler meraklanarak 
çekmişler içlerini. Toprak nefesini tutmuş, kıpırtısız durmuş dünya 
ve dünyada uğurböceğinin dışındaki herkes ve her şey durmuş. Bir 
uğurböceği durmamış, debelenmiş debelenmiş, siyahı dökülene 
kırmızısı solana kadar pes etmemiş. Eskiyi çağırmış yeniye 
varmamış. O debelendikçe, ağ iyiden iyiye sarıp sarmalamış 
zavallıyı. Rüzgar nasıl kesildiyse, öyle kesilmiş debelenişi 
Uğur’un, sönmüş. 

Örümcek toplamış gözlerini savruldukları yerden, ağır ağır çıkmış, 
köşesine kurulmuş yeniden. 

İki meşe dallarını kavuşturmuş, birlikte salınarak sabaha ses 
vermişler. 

– Bu sabah değişti dünya, hep eskisi gibi, demiş yaşlı meşe.  

– Değişti, geçti demiş, daha yaşlı olan, yenisi eskiyor şimdi. 

Yavrular çipil çipil yıldızlanıp, birbirlerine bakmışlar. Kel başları, 
incecik tüye sarmış. Güneş sararmış yeni başlarının etrafında. 



Gözleri yıldız yıldız kamaşmış, bir açılmış bir kapanmış bir 
açılmış, kalmış. 

Yeni eskiyormuş şimdi. Değişmiş her şey, eskisi gibi. 

Meşeler ve yavrular susup kulak kabartmışlar alt dallardan gelecek 
seslere. Bir deli sabah rüzgarının bırakıp gittiği öyküye doğru 
dönüp, durmuşlar. Avla avcının, ölümle kalımın sözcükleri 
uçuşmuş havada. 

– Salıver beni, tarlama gideyim, demiş uğurböceği. 
– Bilmez misin, ağıma takılan kısmetimdir, aşımdır, demiş 
örümcek.  

– Başkaları gelir takılır ağına, ağın burada oldukça, demiş 
uğurböceği. 

Siyahı dökülmüş kırmızısı solmuş, ağın parçası olmuşmuş, 
ayırdetmesi zor. 

– Ne ayrıcalığın var başkalarından, demiş örümcek. Ağımda olan 
her şey tekmil beni yaşatmak için, değil mi? diye sormuş avına. 

Meşeler ve yavrular, uğurböceğine dil olmak istemişler. Dil olup 
örümceğin düşüncesini bir tamam değiştirmek istemişler. 
Cıvıldamışlar, hışırdamışlar; anlatmışlar uğurböceğinin uğurunu 
bir ağızdan. Meşeler, nicedir bildiklerini anlatmışlar; yavrular, 
gecede gördüklerini anlatmışlar. Anlattıkları birbirine karışmış. 
Örümcek karışık sesleri duymuş sade, anlatılanların tekini bile 
anlamamış. 

Böcekler, tarlalar, meyveler, uğur, korur, mısırlar, korkar, başaklar, 
kaçıştılar, iyi, güzel, ne mutlu... hışırtı cıvıltı, hışırtı cıvıltı, hışır 
cıvıl, hış cıv hış! 

– Söyle demiş örümcek, sebebin ne? Ne için bırakacakmışım seni, 
koca göbeğine bakıp da iştahım kabarırken? 



– Sebebim demiş uğurböceği, iyi olmam, faydalı işler yapmam, 
kötülük bilmemem.  

– İyilikle dolu bir kahvaltı olursun o zaman sen de bana. 
– Ağzım çok laf yapmaz, bilirim. Yalvarmayı da beceremem hiç. 
Söyleyeceğim sade bu kadar. 

Hüzün çiy olmuş çökmüş çimenlere, hüzün çökmüş taşa toprağa, 
rüzgarda savrulan toza buluta, hüzün çökmüş oturmuş bir koca 
kaya olup, buğday mısır tohumlarının başına. Hışırtı susmuş, cıvıltı 
susmuş. 

Hüznün sessizliğinde örümceğin incecik kıvrık katlı bacakları 
ilerlemiş ağın ipleri üzerinde, çın çın çınlayarak. Dağları, denizleri 
inim inim inleterek ilerlemiş. 

Uğurböceği dökülmüş siyahlarına, solmuş kırmızılarına, sönmüş 
yüreğine katmış gözlerini, körleşmiş kapanmış. 

Nefesi yanmış içerinde toprağın. 

Uğurböceğine yaklaşıp durmuş ve rüzgarla gelen kısmetini iplik 
iplik çözmüş, incelik. Ağı, dokuduğundan daha da titizlikle 
sökmüş; usulca, incitmeden. Siyahları allanmış, kırmızısı 
pullanmış uğurböceğinin, yüreği kabarmış dünyanın. Açmış 
hafifleyen gözlerini uğurböceği, bakışmışlar av ve avcı. 

– Gel, çık sırtıma! Ağaca bırakayım seni! demiş örümcek. 

Meşenin içi ısınmış, uğurböceğinin gelip kabuğuna dokunmasıyla. 
Örümcek, çabucak ağı onarıp köşesine dönmüş, gurul gurul 
oturmuş, durmuş. 

İstese uğurböceği, örümceği bir çırpıda yakalayabilirmiş. Örümcek 
biliyormuş; uğurböceği ağına takılı değilken, elinden kurtulmanın 
bir yolu yokmuş. Gözlerini hafifçe ağından yana çevirmiş. 

Av ve avcının yeri değişmiş böylece, yeni eskiyormuş şimdi. 



Meşeler bunu biliyormuş, hüzün sürmüş. Yavrular henüz 
bilmiyormuş, sevinç dolmuş. 

– Tarlalarıma dönüyorum. Mısırlarıma, başaklarıma, meyvelerime 
dönüyorum, demiş uğurböceği. 

Toprak kalkmış. İki yaşlı meşe kalkmış -biri daha yaşlı-, dağlar, 
denizler, bulutlar, güneşle beraber kalkmış. Yavrular, kırık 
yumurtalarından silkinip kurtularak kalkmış. Doğrulmuşlar 
yerlerinde, hep beraber uğurlamak için uğurböceğini. 

Gurultu da incecik bacaklarını gererek kalkmış; 

– Uğurlar ola, demiş. 

Sonra, meşelerden yana dönmüş; 

– Bugün, bu gurultuya çaresiz katlanacaksınız. Yarına Allah Kerim, 
deyip, incecik bacakları kıvrık katlı oturmuş, kalmış. Dalın çatalına 
bir büyük açlık çökmüş. 

Meşeler sarsıla sarsıla gülmüşler. Yaprakları, dalları, kabukları 
gülmüş, gün ışığında yıkanarak. Kökleri gülmüş, toprağa sarılarak. 

– Bu gurultuya katlanırız elbet. Yüreğinin sesini koyarız yanı 
başına, sımsıkı kucaklar da öyle katlanırız, demiş yaşlı meşe ile 
daha yaşlı olan. 

O günden sonra, örümcek her sabah ağında yeni bir av bulmuş. 

Yavru serçeler avları kimin getirdiğini yüksekteki yuvalarından 
görebiliyormuş. Onların da yavruları olmuş ve onların da ve 
onların da... 

Bir sabah erkenden, bir deli rüzgarın bırakıp gittiği öykü, cıvıl cıvıl 
dillerde dolaşmış durmuş. 

                                         *** 



Uğurböceğinin her sabah ağa başka bir av getirdiği, rüzgarların 
öykülerini bıraktığı bu ormanın bitiminde, dağlardan süzülerek 
gelen sularla köpüren, kimi gürül gürül kimi de şırıl şırıl dökülen 
bir çağıl varmış. Çağılın önünde bir ırmak. bükülerek akar 
gidermiş. Orman, ırmak boyunca başını kaldırdığında, karşı 
tepenin yamacında bir köyü görürmüş. 

Bazı bazı köyde yaşayanların fısır fısır sesleri havanın kanatlarına 
takılarak gelir, meşelerin dallarına asılırak. salınırlarmış. Orman, 
uzağın seslerini üfleyerek geri 

gönderirmiş. Köyde edilen sözler, belki de bu yüzden kulaktan 
kulağa dolaşır, tekini bile duymayan kalmazmış. 

Bazan iki yaşlı meşe de ormandaki diğer ağaçlara katılır, 
sözcükleri alır, püfür püfür estirirlermiş. 

                                         *** 

– Püfff, demiş yaşlı meşe. Çok sıcak olacak bu yaz. 
– Püfff, demiş daha yaşlı olan. Toprağın suyu, çekilecek 
köklerimizden. 

Örümcek, meşeleri duymuş; 
“Sıcakta yiyecek sıkıntım olmaz” diye düşünmüş. Yeter ki, rüzgar 
eksik olmasın. Ohh, ne ala! Daha var yaza, keyfini sürmeli tatlı 
baharın. 

Bir yağmur damlası yetişmiş akşama! Peşinden binlerce... 

Uğurböceği, tarlasındaki koca çınarın geniş yaprakları altına 
sokulmuş, örümceğin bacaklarından da ince kalbini düşünerek düş 
olmuş, yağmur boyunca. 

Damlalar bulutlarla gelip, bulutlarla gitmişler. Nemli serinliği 
kalmış geriye ve bir gün düşlerin gerçekleşeceği mor tarlalarda 



yapraklar, bulutları delip geçen ışığa bakarak, gülümsemişler yalaz 
yalaz güneşe. 

– Değişmiş her şey, eskisi gibi. 
– Değişti, geçti... yenisi eskiyor şimdi. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır, mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar, gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla... 
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Yağmurun Bağışladığı Düş

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Gece heybesine doldurduğu yıldızlarıyla çıka gelmiş. 
Günbatımının en sıcak renklerini öte diyarlarda boy vermiş çoban 
kavallarına doğru üflemiş. Günden ince ince süzülen nice sesi 
usulca çekmiş içine, ağırlığınca oturmuş. Kadife bir ıssızlık, sarmış 
içine dünyayı. 

Uzayıp giden yağmurun kokusu, tepelerin ardında yanıp 
sönüyormuş. Peşinden bir kara tren geçiyormuş, uğultusuyla göğü 
boydan boya yırtıp yutarak. Gece zifir olup ne kadar yuvarlansa da 
hiçbir şeyi karanlığına gizleyemiyormuş, kendini de. Dünya bir 
görünüyor, bir kayboluyormuş. Dağlar tepeler, yapraklar dallar, 
kuşlar böcekler, başından sonuna ova bir varmış da, bir yokmuş. 

Baykuş bir görünmüş, bir kaybolmuş. Fare baykuşu görmüş, bir 
koca kayanın kuytusuna dar atmış kendini, kapkara kararmış 
kalmış. Farenin kuyruğu bir an ucundan görünmüş baykuşa, bir an 
sonra yitip gitmiş. 



Tepelerin ardında sağanak gece boyunca ıslatmış toprağı, şimşekler 
yakmış bulutları, yeri göğü sarsan homurtularla gökyüzü gece 
boyu hışmını ve rahmetini dil eyleyip dökmüş, dökülmüş. Dünya 
bir yalazlanmış yanmış, bir küllenmiş sönmüş. Uyku kirpiklerinin 
ucunda donmuş gecenin. Fal taşı olmuş, yüreklere çökmüş, 
durmuş. 

Ötelerden kopmuş bir karaltı yağmurun şiddetine karşın, elinde 
meşalesi, koşuyormuş. Adam, önüne rahmeti katmış da çıkmış 
yola. Elindeki zavallı meşale sırılsıklam, ha söndü ha sönecekmiş. 
Gümbür gümbür yüreği bir deli yele, ha yandı ha yanacakmış. 
Birden yağmur bıçaktan kesilmiş. Bulutlar adamın üzerinden geçip 
gitmiş, adam bulutların altından geçip gelmiş. Sabah olmadan 
ulaşması zorunlu bir yer varmış. Bir aciliyeti, bir sıkıntısı varmış. 
Adamın tekmil öyküsü gözlerinden okunuyormuş. 

Baykuşu geçmiş, fareyi geçmiş. Kayayı, ağaçları, yaprakları 
geçmiş. Çimenleri, tozu, toprağı geçmiş. Aydınlığı, karanlığı, 
geçmiş gitmiş, kendi ateşi elinde. Altında koşup geldiği yağmur, 
başından aşağı süzülüyormuş. 

Fare bakmış, baykuş bakmış. Ağaçlar, yapraklar, kuytu bakmış 
adamın arkasından. Tepelerin ardında şimşekler çaktıkça, bir 
görünüp bir kayboluyormuş olan biten ne varsa. Bir tamam olan 
adamın elindeki meşaleymiş. Hepsi beraber yitmiş, gitmiş. 

Baykuş bir uykusuz kuş, başını döndürüp sağından soluna bir de 
arkasına, av arıyormuş. Karanlık, karanlık kalsa bulacakmış da. 
Şimşeklerle birlikte kör oluyor, umudu kopup düşüyormuş daldan 
yere. 

– Gündüzün ışığıyla yere çalınan bu garip gecede belli ki kısmet 
yok gurebaya, demiş. Yine de, bin bir ümitle çevirmiş durmuş 
başını, sabahı sabah etmiş. 

Farenin gizlendiği koca kayanın kuytusuna doğru, bir taş ağır ağır 
yuvarlanarak yaklaşıyormuş. Bir görünüyor, bir kayboluyormuş. 



Fare nefesini tutmuş, sinmiş. Kuyruğunun ucundan da küçücük 
kalmış. Şimşeklerle gece aydınlandıkça, üzerine yuvarlanan taşa 
bakıyor, bu ne iştir anlamaya çalışıyormuş. Şimşekler çekilince, 
yakalanma korkusuyla kalbinin gümbür gümbür atışı geri dönüyor; 
sünüyor, küçülüyor, pısıyormuş kuytuda. Bu böyle birkaç kere 
olmuş. 

Baykuş da farketmiş taşın yürüdüğünü. Fare, baykuşla yaklaşan 
taşın arasında sıkışmış, kısılıp kalmış korkusuna. Az ileri gitmeye 
seğirtse, göz açıp kapamaya varılacak başka bir kuytu yokmuş. 
Baykuşun en küçük hareketi kaçırması olası değil, kesinlikle görür; 
hem daha ne olduğunu bile anlayamadan fareyi ensesinden 
yakalayıverirmiş. Baykuş hızlı avcısıymış gecelerin. 

Ortalık tekrar aydınlandığında fare, kendini kayaya iyice bir 
yapıştırmış olmasa, boşanıp yerinden bulutlara fırlayacak kadar 
korkmuş. Yuvarlanan taş burnunun ucundaymış, gözlerinin hemen 
dibinde. 

Etraf kararmış tekrar. Fare, gözünün gördüğünü ancak karanlıkta 
bir tamam anlamış. Anlamış da rahatlamış. 

Taş, taş değilmiş; bir kaplumbağaymış. Başka ne olabilirmiş zaten! 
Parça parça şekiller üzerinde, iki yanında sağlı sollu toprağa 
tutunmuş dört yumru ve önde bir top -başı olmalı-, kabuğun altına 
doğru yarı çekilmiş 
topun iki yanında birer parlak, siyah düğme. 

– Ah be yürüyen taş, ah be! Koskoca yerde, benim zarla zorla 
bulup sığındığım kuytuyu mu beğendin, yamacına yuvarlanacak? 
Ok oldun da gösterdin beni avcıma, diye düşünmüş fare karanlıkta. 

Düşüncelerini kaplumbağanın yüzüne de söylermiş bir tamam. 
Kaplumbağa da yaşına ve ağırlığına yakışır vakar ve sessizlikle 
durur, bakarmış farenin yüzüne. Farenin, can havliyle kızıla 
dönmüş boncuk boncuk gözlerine bakar, susarmış. 



Yüzü kupkuru dökülmüş toprağı şefkatiyle kucaklayan, uzanıp 
ağaçların köklerine dokunan yağmur, şimdi bereketini tepelerin 
ardına cömertçe sunarken, göğü yırtıp yutarak geçen kara trenin 
uğultusu ve hala yakıp söndürdüğü ışığıyla, yağıp geçtiği yerleri 
uzaktan seyrediyormuş. 

Fare, şimşeğin çakmasıyla beraber, kaplumbağanın yalnız 
olmadığını anlamış. Beş minik taş daha varmış sol yanında. 
Baykuşun göremeyeceği tarafa dizmiş yavrularını, kendini bir 
başınaymış gibi göstere göstere, yürüyüp gelmiş. Demek, 
kaplumbağanın da yüreği ağzındaymış. Baykuşa av olmaktan 
koruyabilmek için, gizleye gizleye getirmiş yavrularını kayanın 
kuytusuna. 

Fare ve kaplumbağa, ışık sönmek üzereyken göz göze gelmişler. 
Sonra, karanlık. Kaplumbağa yavrularını kayanın arkasına tek sıra 
dizmiş. Yapayalnız bir taş olup yuvarlanmış. Gelip, farenin 
karşısına oturmuş. 

Fareyle kaplumbağa öteden beri tanırlarmış baykuşu. Karanlıktaki 
haşmetini iyi bilirlermiş. Baykuşun pençeleri kaplumbağaya 
işlemezmiş. Ne de olsa kaplumbağa, fare gibi çıplak bir av 
değilmiş. 

Ne çok istermiş fare, kendinin de öyle korunaklı bir kabuğu 
olmasını; düşlerinde kendini sapasağlam bir kabuğun içinde 
görürmüş. Farbağa derlermiş düşünde ona; bu ad pek hoşuna 
gidermiş. Baykuştan, hatta yılandan bile, hiç böyle köşe bucak 
kaçıp gizlenmesi gerekmezmiş. Düşlerindeki kabuk ah bir gerçek 
olsaymış! Karşılarına geçip ne de güzel salınır, şarkılar söyleyerek 
dans edermiş etraflarında. Kabuğunun altından avcıları süzermiş! 

Kaplumbağa kendi canından yana rahatmış rahat olmasına, ama 
yavruları savunmasızmış baykuşun gücü karşısında. Küçük ve 
hafif olduklarından baykuş onları evirip çevirebilir, yumuşak 
yerlerini kolaylıkla bulur, pençesini geçiriverirmiş. 



Işıkta baykuşun gözleri iyi seçemezmiş uzağı, bilirlermiş. Bu 
yüzden, fare ve kaplumbağa karanlıkta kararıp susarak, koca 
kayanın kuytusunda birer küçük kaya olmuşlar; şimşeği kollayıp, 
ışığın onları baykuştan gizlediği aralıklarda fısır fısır konuşmuşlar. 
Susmuşlar, konuşmuşlar, susmuş, konuşmuş, sus! 

– Baykuş senin yüzünden az daha görecekti beni, demiş fare 
kocaman iki dişinin arasından. Gece sönmüş, yanmış. 
– Gördü mü? diye sormuş kaplumbağa, baykuşu gözleyerek. 
– Gördü sandım bir an, çok korktum, neyse ki görmemiş, demiş 
fare. 

– İyi... diyebilmiş kaplumbağa. Gece sönünce, sözü yarım kalmış. 
Çıt çıkarmadan, gözleri baykuştan yana tetikte, ışığı beklemişler. 
Gece yanınca tekrar, kaplumbağa tamamlamış sözünü. 

– ... bari! Yılan ışıktan fırsat yanaşmasaydı yanımıza, iyiydik 
yerimizde, gelmezdik, demiş. Susmuş. 
– Yavrularını görmedim önce, bir başına bir taş üstüme üstüme 
yuvarlanıyor sandım, demiş fare. Çevirip başını bakmış yavrulara. 
Beş minik taş kımıltısız durup duruyorlarmış. 

– Birini kurtaramadım yılandan, demiş kaplumbağa, eğmiş başını. 

Fare susmuş. 
Kaplumbağa susmuş. 
Yılanın ettiğini bilen, gören, duyan her şey ve herkes 
kaplumbağayla birlikte eğmiş başını, susmuş. 
Doğa susmuş! Sus olmuş! 

Kaplumbağanın gözünde bir damla yaş birikmiş, damlamış, 
düşmüş. Belki hiç böyle bir şey olmamış da, üzüldüğünden olacak, 
fare öyle sanmış. 

Yavru kaplumbağalar başlarıyla ayaklarını kabuklarının içine 
çekebildikleri kadar çekmişler, kımıldamadan duruyorlarmış. 
Uyuyorlar mıymış? Ah şu göğü yırtıp yutan kara tren bir izin 



verseymiş! Kocaman uğultusuyla gelip geçmeseymiş üzerlerinden, 
birlikte güzelce deliksiz bir uykuya dalabilirlermiş. Şimdi düşleri 
de uykularıyla beraber bölünüyormuş, trenin her uğultusunda. 

Biri yılanı, biri adamı, biri baykuşu, biri fareyi, biri de yılanın 
yuttuğu kardeşini görüyormuş. Yılan yaklaşıyor, adam koşuyor, 
baykuş başını çevire çevire ötüyor, fare kuytuda bekliyor, 
kardeşleri yanlarında yürüyormuş; yılan kardeşlerini yutmamışmış 
yavru taşların düşlerinde. Hiç ama hiç de yutamayacakmış. 

Birden gece boyunca çakan şimşeklerin hepsinden daha büyüğü, 
daha güçlüsü çakmış. Renkler bile seçilir olmuş. Baykuş bir 
görünmüş, bir kaybolmuş. Karanlıkta gözlerini açıp kapadığı 
görünmüş. Açılmış kapanmış, açılmış kapanmış, açıl, kap... Bir çift 
gözün ışığına, kara tren en güçlü sesiyle eşlik etmiş. Bir varmış 
dünya, bir yokmuş! 

Baykuş can sıkacak kadar, sinir bozacak kadar sakinmiş. Onda, her 
şeyi gören bilen bir hal varmış. Güneşin neden doğduğu battığı, 
ırmağın neden durmayıp aktığı, yağmurun karın neden yağdığı ona 
verilmiş sırlarmış; başka türlü sahip olamazmış bu vakur gölgeye. 
Öyle deliciymiş ki bakışları, gördüğünün arkasını dahi görüyor 
olmalıymış, o keskinliğinden emin gözleriyle. 

Baykuşun bakışlarını kim görse, bu kuytu kayanın arkasını da, 
fareyi, kaplumbağayı ve minik taşları da gördüğünü sanırmış ve 
tıpkı fareyle kaplumbağa gibi kımıldayamaz olur, mıhlanır kalırmış 
olduğu yere. 

Sonunda, tepelerin ardında yağmur durmuş. Gece, bir daha 
yanmamak üzere sönmüş ve kara tren, homurtusunu kucaklayıp 
uzaklara doğru yoluna devam etmiş. 

Ay, bulutları aralamış ve vakit, olağan ışığıyla olağan seslerine 
kavuşmuş. Yaprakların hafif esintideki hışırtısı, dalların gerilip 
gevşeyen tok gıcırtısı, gece kuşlarıyla cırcır böceklerinin tatlı tatlı 
ünlemeleri teker teker örtülerini sıyırmışlar üzerlerinden. Örümcek, 



tutulmuş bacaklarını gerip açmış, ağını düzeltmiş ve yeniden 
köşesine oturup gözlerini kapatarak, huzurlu bir uykuya dalmış. 

Uyku, ayın ışığını dokundurduğu her yere ulaşmış. Az ilerideki 
çağıl bile akan suyunu kucaklayıp, gözlerini kapamaya 
hazırlanmış. Tam uyku kollarını açarak, kim var kim yok teslim 
alacakmış ki; meşalesiyle geçip giden adam, dönüş yolunda 
görünmüş. Bu kez yalnız değilmiş, yanında biri daha varmış. 
Önlerine ne çıkarsa çıksın, ağır ayaklarıyla ezip geçecekleri 
gözlerinden anlaşılıyormuş. Onlardaki kararlılığı gören, önlerini 
kesip de ezilmeye cesaret edemezmiş. 

Adamın elinde hala meşale, yanındaki biraz yaş almış olanın elinde 
karnı şişkin irice bir çanta varmış. Ormanı yarıp da geçen iki 
adamın, bu zaten kendi başına zor gecede, daha da zor bir işleri 
olduğu belliymiş. 

Çağılı geçmişler, aya doğru uzanmış ırmağı hem de yakamozlarına 
tek tek dokuna dokuna geçmişler, dağları tepeleri nefeslenmek için 
bile durmadan, yılanı baykuşu, göğe değen dallardaki serçe 
yavrularını, incecik bacakları kıvrık katlı örümceği geçmişler, 
kayanın kuytusunu ve kuytusunda gizlediklerini, iki yaşlı meşeyi 
-biri daha yaşlı-, ayı yıldızları bulutları onlara sormadan geçmişler. 
Geceyi bile geçmişler de, sabahın ilk ışıklarını takıp saçlarına, 
adamın yola çıkarken kapadığı kapının önüne varmışlar. 

Yanlarından geçtikleri dünya merak içinde, peşlerinden 
bakıyormuş. En çok da yavrular şaşkınmış, hepsi birden tarifsiz bir 
merakla bakakalmışlar. 

Farenin artık tarlalara gitmesi gerekiyormuş. Kaplumbağa ve minik 
taşlarla vedalaşmış. Baykuşa görünmeden usulca yola koyulmuş. 
Toprağa yapışık ilerlemiş bir süre, sabırla. Sonra doğrulmuş; 
göğsünü gere gere “baykuş da kimmiş” dercesine güvenle, 
yürümüş gitmiş. Çaldığı ıslığın duyurduğu neşeli zaferde, kayanın 
kuytusundaki yüreği ağzında korkusundan en küçük bir eser dahi 
yokmuş. 



Baykuş fareyi artık göremezmiş, neyse ki dünkü gecede de ne 
görmüş ne bilmiş. 

Kaplumbağa yavrularını kayanın en güvenli yerine yerleştirmiş, 
geceyi düşünüp içini çekmiş. Yakınındaki birkaç otu koparıp 
-kuytudan içeri doğru- yavrularına uzatmış. 

Birden bir çığlık kopmuş ormanın kıyısında. Bütün göğü dolaşmış. 
Çınlamış dört bir yanda. İlk nefesin yangınından bir ağlama 
dökülmüş. Puslu, saçları yeni sararmakta olan sabahı içine çekerek 
öpmüş. Herkesi kucaklayan bir gülümseme yayılmış, dünyanın ay 
parçası yüzüne. Kaplumbağanın -yılanın karnındaki yavrusunu 
sımsıkı sarmış, hala bırakmamış- üşümüş kalbi, aniden ısınmış. 

– Bu sabah değişti dünya, hep eskisi gibi, demiş yaşlı meşe.  

– Değişti, geçti, demiş daha yaşlı olan, yenisi eskiyor şimdi. 

– Tan yeri her sabah böyle ağarmalı işte, diye bağırmış yılan avaz 
avaza. Içine içine itip de bir türlü sığdıramadığı şaşkın, afallamış 
bir garip mutluluk dolanmış yılanın olmayan ayaklarına. 

Yaşam karşısında böyle bir sevinç pek umulmazmış soğukkanlı 
yılandan. Irmak, yer, gök ve çağıl sitemlerini bu sevincin pullarına 
dökerek, yılandan yana bakmışlar. Yılan, çatal dilinin altında 
yuvarladığı utancıyla durmuş, anlamış sitemi. Usulca süzülüp, 
yalnızlığına doğru uzaklaşmış. 

Ah etmiş, kendine! Ah etmiş, bir garip yavruyu yutabildiğine! 
Karnı ağrımış. 

Adam başının üzerinde bebeği havaya kaldırmış. 
– Yağmurun bağışladığı düş, kızım, bereket ol evimize! Demiş. 
Yepyeni bir ‘Hoş geldin!’ ünlemiş sabahı. 

Sabahta dolaşan bütün sesler -iki yaşlı meşenin sözleriyle beraber- 
uğurböceğinin kulağında çınlamış, kalmış. 



Güneş yükseldikçe, köyün evleri, camları ve kara sarı toprağının 
yağmurdan kalma ıslaklığı göz kamaştırmış. Katarlar köyü 
günışığıyla alev almış, yalıma kesiyormuş. 

İki yaşlı meşe, yarım asır önce sadece kavalını üfleyerek dağları, 
tepeleri ve ormanı yerinden kımıldamadan dolaşabilen çobanı 
hatırlamış. Tekmil doğa, çobanın duygularının peşine düşer, onun 
nefesi olmak istermiş. Koyunlar, kuzular şenlenecek olduktan 
sonra hiç ayağına üşenmez, en güzel otları arar bulur, sürermiş 
hepsini taze baharların açtığı yamaçlara. Bir belada, her birini canı 
gibi savunurmuş. Yetişemez de kurt kapacak olsa, dertlenir, için 
için ağlarmış. 

Başkalarına çalışmak zormuş zor olmasına -ah, ekip biçeceği 
azıcık toprağı olsa, ne etsin, yokmuş- olsunmuş, severmiş kınalı 
kuzularını, kırları. Bir ağası olmadığına şükredermiş. Ağalı 
çobanlar tanır, bilirmiş; nasıl da dert yanarlarmış. 

“Köylü köylünün halini, çoban da olsa anlarmış.” 
“Ağa başkaymış, köylü kısmısından saymazmış kendini.” 
“Bir dirhemcik buğdayı bile çok görürmüş.” 
“Sadaka veriyorum sanır, eli eteği öpülsün istermiş.” 
“Bütün işi yaptırır da, hakkındır deyip verdiği, kışı çıkarmazmış.” 
“En fazla üçte birini reva görürmüş ağa kısmısı köylüye, kimi de 
dörtte birini.” “Açlığın kışın ortasında saracağını bilirmiş.” 
“Ocağına düşsünler, kapısında diz çöksünler istermiş.” 
“Köylüsünü iyice bir yalvarttıktan sonradır ki tahılı zaten onlara 
yığdırdığı ambarı açtırır, kapısına gelen köylüyü içeriye öyle 
alırmış.” 
“Hayırsever edasıyla, şalvarı yamalı çarığı deliklilere onun yaptığı 
iyiliği kimselerin yapmayacağını tekrar tekrar hatırlatırmış.” 
“Gelecek hasatta ödemeleri koşuluyla her tanenin karşısına, alan 
fukaranın adı yazılırmış.” 
“Ağa elindeki köylünün neyi olurmuş ki, neyle ödesin! Ya 
çalışması karşılığı zaten bir kıymıkçık olan hakkından kesilecek ya 
da para edecek neyi varsa -bir tanecik süt hayvanını ya da tek göz 



evceğizini- ezile sıkıla, yok pahasına verecekmiş.” 
“Ağa kısmısı, kendine mecbur kendine muhtaç köylüyü sever, 
daha bir rahat dövermiş.” 

Böyle bilir, böyle söylermiş ağalı çobanlar. 

Katarlar köyünün çobanı, garip çobanların anlattıklarını duyunca, 
yok haline sevinir, “İyi ki ağasız köyde doğmuşum” dermiş. 

Ne bilsin, olacakları! Ne bilsin, koyunları bir tek kurtların 
kapmadığını. 

Zavallı, seherin yelinden akşamın karasına, nefesiyle dillenen 
kavalının sesinde, yılanın haberinde ama yılandan habersiz eğleşir, 
dururmuş. 

İki yaşlı meşe ve baykuş, çobanın rüzgarın saçlarına tek tek 
düğümlediği yeşili, turnayı, göğü, bulutu, akan suyu, doğan günü, 
sunayı, al yazmayı ve daha nice sevdalara sevdayı bugün gibi 
hatırlar, bazı bazı da duyar, içleri iç çekerek dinlerlermiş. 

Çobandan sonra, köyden gelen -ormanın çocuklarının sesleri hariç- 
hiçbir sesi kondurmamışlar yapraklarına. Ve bu sabah, ormanın bir 
çocuğu daha olmuş. 

Düş Kız’ın sesiyle gövermiş koca orman. 

– Bu sabah değişti her şey, eskisi gibi. Demiş yaşlı meşe. 
– Değişti geçti... yenisi eskiyor şimdi. Demiş daha yaşlı olan. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla... 



Düş Kız
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Gelincik Kavuşması 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen yazın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Doğuda sıralanmış dağları aşarak ormana uzanan sarışın huzmeler, 
ayın uzaklaşırken ardında bıraktığı bulutsu beyazlığı kendine 
boyuyormuş. Göğü parçalayan yağmurun haykırışlarında, gece 
boyunca ayın tatlı ninnisini duyabilen olmamışsa da, şimdi bir 
başka ninni yakınlardaki tek evin aralık penceresinden süzülerek 
ormanı beşiğinde sallıyormuş. Tıngır mıngır, tıngı mıngı, tın, mır, 
tın. Bin yıllardır demlenen sözcükler, melodisini Düş Kız’ın 
gözlerine mışıl mışıl üflemiş. Ses uykunun içinde yitip giderken, 
ormanda usul usul gezinmeye devam etmiş. 

Yaşlı meşe, gece boyu sağanağın yıkadığı yapraklarından, 
köklerine hala dökülen damlaları sayarken, rüzgardan yorgun 
gövdesi hûşû içinde mırıldamış daha yaşlı meşenin dallarına. 

– Bu sabah değişti dünya, hep eskisi gibi. 

Ses vermiş asırlık dost. 



– Değişti, geçti. Yenisi eskiyor şimdi. 

Uğur, canını bağışlayan inceliğe armağan olarak, tarlasından alıp 
getirdiği avı, onu uyandırmadan ağın bir köşesine usulca bırakmış. 
Sarışın huzmelere doğru yükselerek, ormanı saran yumuşacık sese 
uçmuş. Zar kanatlarından geçen ışık, yavru kaplumbağaların 
gözlerine değmiş. Düş mü gerçek mi bilemedikleri gecede olanları 
bağalarının kuytusuna yerleştirip, annelerinin peşinden teker meker 
ilerlemişler. Bir yavru ceylan, su içtiği çağıldan başını kaldırıp 
birbirinin ardı sıra tekerlenen bu canlı taşlara şaşırarak bakakalmış. 

Baykuş başını bir ceylandan yana çevirmiş, bir küçük taşlardan 
yana. Gündüz körleşen gözleri ne onu görebilmiş, ne ötekileri. 
Önüne dönmüş, gözlerini kadere boyun eğercesine yummuş. 
Açlığını karnına bastırıp, geceyi çağırarak uyumuş. Ağaçta bir ağaç 
olmuş, kalmış. 

Dalın çatalında, örümcek ince bacaklarıyla sabahla beraber gelen 
armağanın düğümünü nazikçe çözmekteymiş. 

Yaşlı meşe, iç geçirmiş yaşama. Daha yaşlı olan, dalları ve 
yapraklarıyla eşlik etmiş yaşlı meşeye. 

Düş Kız’ın gülücükleri, ormanın sessiz resmine can olmuş, 
rengarenk salınmış. 

Uğurböceği, pencerenin kenarından içeriyi seyrediyormuş. Düş 
Kız’ın yumuk somundan elleri, “gel” der gibiymiş. Bir küçük 
hanımefendinin davetini geri çevirmek olmazmış; uğurböceği 
kırmızılarını siyahına katıp bir çırpıda beşiğin kenarına 
konuvermiş. Düş Kız’ın pembe beyaz güzelliğine dalıp gitmiş. 
Yağmurun bıraktığı bu en güzel damlada siyahı allanmış, 
kırmızıları pullanmış, kendi kaybolmuş. 

Düş Kızın annesi ve babası, -Perçem ve Aslan- küçükken birlikte 
oyun oynarlarmış, sonra oyunlar birden kesilmiş. Bir anda 



uğurböceği, Perçem’in hatırladıklarının arasına karışmış. Perçem, 
böceğin geçişini göz ucuyla görüvermiş. 

– Sabah, kızımızın uğurunu getirmiş, demiş. Dalıp gitmiş Uğur’un 
karalarından allarına! 

Aslan, Perçem’in uzakları yakın etmekte olduğunu anlamış. 

– Kızımıza gelen iyilik hoş gelmiş, safalar getirmiş, demiş kendi 
kendine. 

Perçem, Aslan’ı geçmiş günün içinde görüyor, Düş Kız’ını 
bugünde seyrediyormuş. 

Aslan, yıllar sonra birgün haber göndermiş. Perçem, şimdi 
evlerinin olduğu düzlüğe Aslan’ı görmeye gitmiş. Burası, birkaç 
meyve ağacı ve neşeli manolyayla, bir yaşlı ıhlamurun boy verdiği 
düzlükmüş. İki küçük çocuğun gözlerini, gençliğin parıltısı sarmış; 
bakışmışlar. Konuşmadan oturmuşlar. Ihlamurdan, berrak bir şelale 
olup akan rayiha etraflarında dolaşmış, sonra ikisini bir, sımsıkı 
kucaklamış. Bu coşkun berraklıkta, ormanı dinlemişler. İki yaşlı 
meşenin ve bütün ötekilerin fısıltılarıyla hışırtılarını, kuşların 
cıvıltılarını, meyvelerle yemişlerin pıtırtılarını dinlemişler. 
Rüzgarın sözcüklerini duymuşlar. Gün kavuşurken, Perçem eteğini 
silkeleyip kalkmış. Aslan da kalkmış, Perçem’in karşısında 
durmuş. Elleri diğerininkine uzanmış, ama dokunmamış. Perçem, 
Aslan’ın sessizliğinde “her gün, hep bu vakit geleceğim” dediğini 
duymuş. 

Duyduklarından emin, yüzünü ormana dönmüş. Bir düşün içinde 
yuvarlanarak köye, evine varmış. 

Anne, kirpiğine tutunmuş son damlasında, kızının düşünü görmüş. 
Kız sofrayı kurmuş. Sofra bezi dizlerinde, oturmuşlar. Sözcükler 
birer birer çorbaya katışmış. 



“Hiç mi konuşmadınız?” 
“Hiç! Ne bildin?” 
“Sade hiçi söyledin, eşikten geçtin geçeli!” 

“Tek söz etmedik. O beni duydu, ben onu. Orman bizi, biz 
ormanı!” 

Aslan, Perçem’in gülümsediği anı alıp, yeleğinin yanından sarkan 
köstekli gümüş saatine asmış. 

Uğurböceği, genç babayı tanıyormuş. Koruduğu mısırların, 
başakların tohumlarını onun tarlasına serpen çiftçiymiş bu genç 
adam. Uğurböceği sevinmiş, minicik ağzının şekli 
gülümseyebilmesine izin verse adamı görmesiyle birlikte o da 
gülümseyecekmiş. Tarlası daha da değerlenmiş gözünde. O 
mısırlarla buğdaylar, Düş Kız’a yemek olacak, onu 
büyüteceklermiş. Düş Kız’ı bir kısacık an daha seyredip tarlasına, 
ekinlerini korumaya dönmüş. 

Uğurböceği artık, tarlalardaki işini daha da çok seviyormuş. 

Ormanın her yanında toprak kımıldanmaya başlamış. Üzerindeki 
yapraklar, taşlar yerlerinde duramıyor, düşüyor, yuvarlanıyormuş. 
İlk burunlar çıkmış gün yüzüne, sonra boncuk boncuk gözler 
izlemiş burunları. Döndürüp başlarını dört bir yana bakmışlar, 
nerede olduklarını anlamaya çalışmışlar. Hem de güvende olup 
olmadıklarına bakıyorlarmış; tehlike görünmüyormuş. Küçük 
pençelerini toprağa geçirip gövdelerini yukarı çekmişler. Toprağın 
içinden dışına çıkıvermişler. Gölgelerdekiler güneşli alanlara 
yürümüşler. Peşlerinden başkaları da çıkmaya devam etmiş; biri, 
biri daha ve biri daha, derken onlarcası doldurmuş ormanın dört bir 
yanını. 

İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- şaşkın şaşkın kalabalığı 
seyrediyorlarmış. 



Ormanda güneşin dokunduğu her parça toprak bir anda 
dikenlenmiş, kirpiye dönüşmüş. Kirpilerin, geceki yağmurdan 
sonra yuvaları suyla dolunca, dışarı çıkmaktan başka 
yapabilecekleri bir şey yokmuş. Bütün istekleri güneşte kuruyup 
biraz içlerinin ısınmasıymış ve yuvalarını dolduran suları toprağın 
bir an önce çekip alması. 

Ağaçlarda pıtır pıtır dolaşan, daldan dala zıplayan sincaplar arada 
başlarına meşe palamutlarını düşürdükçe, kirpiler irkilip tos 
toparlak oluveriyorlarmış. Sonra, dikenlerinden sekip yuvarlanan 
palamutları görüyor, tehlike olmadığına sevinerek, toparlaklıktan 
geri dönüp tekrar kirpi oluyorlarmış. Her düşen palamutla beraber 
bu dönüşüm tekrarlanıyormuş. 

Birkaç yavru sincap bu oyunu çok sevmiş, yemişleri toplayıp 
toplayıp aşağı atmaya başlamışlar. Bunu gören yavru ceylan, 
yuvarlanan yemişleri kovalayıp etraflarında neşeyle zıplamaya 
başlamış. Kirpilere ne yuvalarında, ne dışarda rahat varmış; 
başlarına gelene katlanıyorlarmış. Elbet, çok geçmeden yavru 
sincaplar bu oyundan sıkılıp başka bir oyun bulurmuş, kovalayacak 
bir şey kalmayınca yavru ceylan da zıplamayı bırakırmış. 

Serçeler, yuvalarından başlarını uzatabildiklerince uzatmış, bir 
daha kolay kolay göremeyecekleri bu dikenli tabloyu seyredip 
cıvıldaşıyorlarmış. 

Az sonra yavru sincap palamutları atmaktan sıkıldığından ya da 
artık acıkıp, atmak yerine yemeye koyulduğundan; oyun sona 
ermiş, böylece ortalık sessizleşmiş. 

İrice sayılabilecek bir kirpi, güneş gören alanlara tek tek gidip 
bütün kirpilere artık yapmaları gerekeni hatırlatıyormuş. 

– Geceyi dışarıda geçirmek istemiyorsak, vakit kaybetmeden 
yuvalarımıza küçük delikler açmaya başlasak iyi olacak. 



Tabi, bir an önce yuvalarına dönmeyi istiyorlarmış. Geceyi açıkta 
geçirmek hem tehlikeliymiş, hem de avlanıp karınlarını 
doyurmaları dışarıda çok zor olurmuş. Önlerinden arada bir geçen 
karıncaları lüpletmekle açlıklarını gidermek şöyle dursun, 
iştahlarını iyice arttırıp, karınlarının daha da acıkmasına sebep 
oluyorlarmış. 

Böylece işe girişmişler. Ne de çok yuva varmış. Havalandırma 
deliklerini açmaları çok da uzun sürmemiş. İşleri bitince, güneşin 
altında ısınarak akşamı beklemeye devam etmişler. 

Düş Kız’ın evinden yükselen güzel şarkılar, ağaçların dalları 
yaprakları arasında dolaşıyormuş. 

Aslan, bahçedeki sedirde çayını yudumluyormuş. Bir yandan, 
köylerini bırakıp or- manın kıyısına gelişlerini düşünüyormuş. Düş 
Kız’ın annesini ne çok sevdiğini fısıldıyormuş kalbi Aslan’a. Şimdi 
beşiğinde uyuyan düşlerin en güzeli Düş Kız’ın, çiçeklerin 
arasında koşacağı zamanlar gözünün önüne geliyormuş. 
Mutluluktan içi içi ne sığmayıp hayalindeki küçük kız çocuğuna 
gülümsüyormuş. 

– İstediği ağaca salıncağını kurarım, demiş kendi kendine. 

Bu kadarcık şey yapmayı kızı için az bulmuş olmalı ki, 
yetinememiş tek salıncakla. 

– O istesin yeter ki, ormandaki her ağaca birer salıncak kurarım 
onun için, diyerek devamını da getirmiş. 

Bütün ormanı salıncaklarla hayal edince daha da çok neşelenmiş, 
olduğu yerde duramaz olmuş. Çayından son yudumunu alıp 
kalkmış, tek göz evlerinden sazını kapmış, bu sefer dut ağacının 
yanına ilişmiş. Coşkusunu sazının teline vurmuş. Düş Kız’ın ilk 
türküsü böyle tutuşup yanmış. 



Genç adamın kendi de bir düş olmuş ağacın yanında, geçmişe 
gitmiş, dolaşmış dolaşmış. Önceki genç delikanlıyı zamanda 
serbest bırakıp, Düş Kız’ın babası olarak dönmüş yolculuğundan. 

Akşam, ormana yavaş yavaş çökmekteymiş.. Kirpiler yuvalarına 
dönmeye başlamışlar. 

Serçelerle birlikte ormandaki bütün kuşlar, yaklaşmakta olan güzel 
akşamın onuruna, batan günün renklerini cıvıltılarına giydirmişler. 

Irmağın yukarısındaki köyde, saçlarına yeni aklar düşmeye 
başlamış, güzel bir kadın evin içinde hararetle dolaşıp duruyormuş. 
Sabırsızlıkla, köydekilerin evlerine girip kapılarını sabaha dek 
açmamak üzere kapamalarını ve perdelerini sımsıkı örtmelerini 
bekliyormuş. 

Dün gece boşanan rahmetten sonra, daha bir süre yağmur 
yağmazmış. Gök bahardan kalan bütün nemini bir kerede 
dökmüşmüş yeryüzüne. 

Nemden arınmış ferah yaz akşamı renklerini ormanın üzerinden 
çekerek, günü karanlığa teslim ederken, ateşböcekleriyle 
cırcırböceklerini de ormanın dört bucağına salmış. 

Yavru ceylan, ilk defa gördüğü, duyduğu bu cümbüşü, 
kapanmasına engel olamadığı gözlerinin arkasında canlanan bir 
düşe sarmış. Bir kuytuda, kalem gibi ince uzun bacakları üzerine 
çöküp düş olmuş beneklerinde, uykuya dalmış. 

Ormanın içlerinden doğru gelip köyün az aşağısına uzanan ırmağın 
sularında, ay tek başına çoğalarak dans ediyormuş şimdi. Doğa bir 
düşün doğumunu kutluyormuş. Yağmurun bağışladığı düşte, bir 
olanaksızın gerçekleştiğini tüm evren biliyormuş. Ayın ve ırmağın 
sevinci bundanmış. Doğanın cümbüşü bundanmış. 

İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- , akşamın verdiği serinlikten 
memnun, köklerini uzanabildiğince uzatmışlar nemli toprakta. 



Kirpilerin yuvalarını iyice kurutmak için, yağmurdan kalan nemi 
kana kana içmişler. Kökleri suya doymuş, gövdeleri gövermiş. 
Yeşil yaprakları bir kat daha yeşermiş, parlamış. 

– Ahh, demiş daha yaşlı meşe. Asırlardır değişiyor dünya, 
değişiyoruz. Her yeni gün, yeni bir mucize. 

– Değişti her şey, eskisi gibi, demiş yaşlı meşe. 

– Yenisi eskiyor şimdi, demiş daha yaşlı olan ve bütün kökleri, 
dalları, gövdesi, yaprakları ve yemişleriyle gülmüş. 

Sabahın sözlerini akşamdan söylemek de neyin nesiymiş?! 
Birbirlerine “elbet, bir hayır vardır bu işte de”, der gibi bakmışlar. 

Yaşlı meşe; 
– Düş Kız’ın koşup gövdemize sarılacağı, dallarımıza tırmanacağı 
zamanları özledim, demiş. 

İç geçirmiş daha yaşlı olan ve eklemiş; 

– Hem de çok! 

Artık köydeki bütün kapılar kapalı, perdeler sımsıkı örtülüymüş; 
kimilerinin ışıkları bile sönmüş. Saçlarına yeni aklar düşmeye 
başlamış güzel kadın, perdeyi aralayıp dışarıyı gözlemiş bir süre; 
kimseler yokmuş. Perdeyi, önceki haline getirip içeriye dönmüş. 
Yüklükten mermerşahiden yapılma bir bohça çıkarmış, 
köşesindeki gelincik çiçeği işlemesine uzun uzun bakmış, sonra 
bohçayı açmış. Açmasıyla birlikte, hüzünlü odayı bir eleğimsağma 
doldurmuş. Aylardır gizli gizli diktiği giysiler, ördüğü başlıklar, 
patikler özenle yan yana, üst üste dizilmişmiş. Yeni bitirdiği 
pamuklu yeleği en üste güzelce yerleştirmiş. Bohça kapanınca, 
gelincik çiçeğinin hüznü kadının yüzünü sıyırarak odaya tekrar 
yayılmış. Kadın, bu ayrılığı yıllar önce gözyaşlarıyla işlemiş 
mermerşahinin köşesine. 



Birden kapı aralanınca korkup bohçayı saniyesinde yüklüğe 
koyuvermiş. Mercan dışında gelecek yokmuş halbuki. Alaca bir 
kedi mırıldanarak odaya girip, yerine kıvrılmış. Mercanın başını 
okşarken, kadın kendi haline bakıp gülümsemiş. 

Bohçayla heybesini almış ve ceplerine de birkaç çıra doldurmuş, 
usulca evden çıkmış. Duvar diplerinden seğirterek meydanlığa 
varmış. 

Meydandan aşağı, ırmak kenarına inen bir yokuş varmış, inmesi on 
dakika bile çekmezmiş. Sonra uzun bir zaman ırmak boyunca 
yürüyecekmiş ve ırmak onu ormana kadar götürecekmiş. 

Geldiği köşede duvarın kenarına gizlenip meydanı gözlemiş, 
köyün köpekleri dışında kimseler yokmuş. Heybesindeki kabın 
içinden, köpeklere hazırladığı üç irice ekmek parçasını alıp 
önlerine doğru atmış. Et suyunda beklemiş ekmeklerin kokusuyla 
mest olan köpeklerin gıkı çıkmamış. Kadın, kabı heybesine geri 
koyup yokuşa yönelmiş. Ay ışığının yardımıyla yokuşta yolunu 
bulmuş. Irmağın kenarına inmiş. 

Bu sırada tıpkı köydeki gibi, ormanda da evinde olmayanlar 
varmış. Yuvaları kurumayan şanssız birkaç kirpi ortada kalmışmış. 
Onların dolaşması baykuşun avlanmasına engelmiş. Kirpiler 
oradayken ya av yaklaşmaz, ya da o yakalayamadan kirpilere yem 
olurmuş. Kirpileri avlamaya da hiç niyeti yokmuş, dikenleriyle hiç 
de kolay lokma değillermiş baykuş için. Baykuş ormanın ırmakla 
buluştuğu yere kadar gitmiş, ırmağa yakın son ağaca konmuş. Bu, 
kadının ormana girerken yanından geçeceği ilk ağaçmış. 

Kadın cebinden bir çıra çıkarıp yakmış. 

Irmak boyu hepi topu yarım saat çekermiş, orman içinden de bir o 
kadar daha yolu varmış, sonrasında düzlüğe varılıyor ve istediği 
yere varması için geriye az bir mesafe kalıyormuş. Gündüz çıksa 
daha da çabuk varırmış varmasına ya, onu da köylü koymazmış. 



Yağmur ertesinde yılanların geçit vermeyeceğini bildiğinden, 
onların köylüsünden daha merhametli olmaları için dua ediyormuş. 

Düşünceleriyle dönemece varmış. Ormana saparken ağaçtan aşağı 
debelenen bir şeyin sarktığını, başını az kaldırınca da baykuşun 
karaltısını görmüş. Canını kurtaran avcıyı rahatsız etmekten 
çekinerek, duraksamadan yürümeye devam edip ormana girmiş. 

Ateşböcekleri hala yanıp sönüyormuş, sanki ellerinde çıralarla, 
kendi gibi gece yolcusu kadınlar doldurmuş ormanı. O da girip 
aralarına karışmış. 

– Ooo, kim geliyor! Demiş yaşlı meşe. 
– Çocukken kaçıp kaçıp yanımıza gelirdi. 
– Yemişlerimizi toplamakta sincaplarla yarışırdı. – Bizi hatırlar mı? 

Yaşlı meşe; 
– Kimse çocukluğunu unutamaz, derken... 

Kadın hızla geçmiş yanlarından, ok gibi. 

– Unuttursa, artık kendi olamaz! Demiş kadının peşinden daha 
yaşlı olan. 

Meşelerin yaprakları hüzünlü bir yel esmiş gibi oynamış 
yerlerinden, yel esmemişken. 

Kadının yanı başından bir küçük karaltı geçerken, ayağını pul pul 
bir soğukluk sıyırıp gitmiş. 

– Bir gecede iki can borcu. Üçüncü de bağışlar mı ki! Demiş ve 
hızlanmış kadın. 

Ormandan çıkmasına az kalmış. Çok geçmeden düzlüğe ulaşmış. 
Düş Kız’ın evi karşısındaymış. Evin penceresinden cılız bir ışık 
sızıyormuş. Biraz daha yaklaşınca, evi koruyan iki köpeği görmüş. 
Kadının olduğu yerden bağlı olup olmadıkları henüz 
seçilemiyormuş. Köpekler yabancı kokusunu almış, Kadın’ın 



geldiği yöne doğru atılıp havlamaya başlamışlar. Kadın son 
adımını geri çekip durmuş, bir iki saniye kımıldamadan beklemiş. 
Zincirli olduklarını anlamış, yoksa çoktan yanına varırlarmış. Ağır 
ağır yürümeye devam etmiş. Köpekler zincirlerinden boşanacak 
olsa, yapacağı hiçbir şey yokmuş. Köy meydanındaki köpekler gibi 
değilmiş bunlar, yiyecek vermeyle de kurtulamazmış. Kaçıp 
tırmanacak ağaçlar da yakalanmadan yetişemeyeceği kadar geride 
kalmış. Tehdit olmadığını göstermek için yere çömelmiş, gerisi 
artık hayvanların insafına kalıyormuş. 

Düş Kız’ın incecik ağlaması duyulmuş önce, peşinden babası 
çiftelinin namlu ucuyla kapıyı az aralamış. Kadın görünmek için 
çırayı yüzüne yaklaştırmış. 

– Gel, demiş Aslan. Gece gece yem olmaya mı çıktın yola? Gel, 
Güzel Ana! Geç içeri! 

Perçem’in annesi, Güzel Ana! Ayça Kadın! Katarlar köyünün 
Bahtsız Gelini! Aslan’ın annesiyle çocukluktan arkadaşmış. Artık 
ayrı köylerden de sayılsalar -kimseleri dinlemeyip, engellere 
rağmen- görüşüyorlarmış. Perçem’in babası vakitsiz ölünce, Ayça 
Kadın köydeki kimseye en küçük sebep vermemek için köyün 
dışına çıkmaz, kimseleri görmez olmuş. Küçük kızını böyle 
korumuş. Asiliğinde, isyanında bulduğu gücü solmaya yüz tutar 
olmuş, ama hiçbir zaman da onu bir başına koyup gitmemiş. Ayça 
Kadın’ın uslu halinde bile isyan durup dururmuş. Köylüsünün 
Ayça Kadın’dan bu derece çekinmesine sebep, onun 

isyanındaki bu dinginlikmiş. 

Aslan köpekleri sakinleştirip kenara almış. Ayça Kadın eve girmiş. 
Kalbi güp güp ediyormuş. 

Perçem odanın bir köşesinde, kızını kollarına almış, hafifçe 
pışpışlıyormuş. 



Kadın karşısında bir değil, kucak kucağa iki küçük bebek 
görüyormuş. İki annenin yanaklarından birer damla yaş süzülmüş. 
Biri Düş Kız’ın göğsüne, biri karbeyaz mermerşahiden bohçanın 
işli köşesine. Düş Kız’ın kalbinden taşan sevgi, geceyi... gelinciğin 
ıslanıp can bulan yaprakları, ayrılığı yutmuş. 

Ayça Kadın, Düş Kız’ı koklamış, içine çekmiş. Gitmeliymiş; 
gecenin içinde yol almalıymış ki, hava aydınlanmadan köye 
varabilsin. Köylüye görünmeden kapısını kapatsın. 

Dönerken, çocukken yaptığı gibi, koşup sevgili meşelerine 
sarılmış. Dünyanın tüm özlemlerine sarılmış. Vakit erişmeden, 
zaman elverdiğince söyleşmiş onlarla. Yavru sincabın, kirpilere 
attığı palamutlardan birkaçını alıp cebine koymuş. 

Canını kurtaran avcı, her zaman tünediği dala çoktan dönüp 
konmuşmuş, ormanla Ayça Kadın’ın aşkını seyrediyormuş. Ayça 
Kadın, ormanı öpmüş ve yoluna devam etmiş. 

Mercanın bütün gece gözü kapıdaymış. 

Saçlarına yeni aklar düşmeye başlamış kadın, içeri girip kapıyı 
kilitlemiş, perdeleri açmış, dışarıyı gözlemiş. Gidişini de dönüşünü 
de kimselerin görmediğinden emin olunca, rahatlamış. Sedire 
uzanmış; bir yandan gözleri kapanırken cebindeki palamutlardan 
ikisini Mercan’a doğru yuvarlamış. 

Yavru sincapla, yavru ceylan ve kadının kendi gibi Mercan da 
palamutla oynamayı sevmiş. Mercan’ı da alıp gitmeliymiş bu 
köyden, yıllar önceki gibi meşelere sığınıp ormanda yaşamalıymış. 

Ağaçlar gibi kucaklayamıyormuş insanlar havayı, suyu, toprağı; 
varlığı kucaklayamıyorlarmış. Keşke yapabilselermiş! Kökleri 
olmadığından mı, dalları yaprakları olmadığından mı kim bilir; 
beceremiyorlarmış işte. 

Şimdi ormanda gün yavaş yavaş ağarıyormuş. 



Ağaçların gerideki dağların yamacıyla kavuştuğu yerde, bir kara 
kızıl gölge bütün heybetiyle şahlanmış. Bin kelebek yürekleri 
pırpır, ormanın özgür ruhunu sarmış, gem vurulmaz aygırı ipekli 
tozlarıyla süslemişler. Sonra konmuşlar üzerine atın kanat kanat. 
Narin düşler incinmesin diye, deli at bastığı toprak bile bastığını 
anlamadan ilerlemiş. Bin kanadıyla bir masal geçmiş derin 
ormandan, gece henüz solarak aydınlanmadan. 

İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- söyleşmişler sabahtan da önce. 

– Değişmiş her şey, eskisi gibi. 
– Değişti, geçti... yenisi eskiyor şimdi. 

Serçeler meşelere şaşırarak bakmış. Örümcek şaşırmış, kirpiler 
sincaplar şaşırmış, yılanlarla böcekler ve küçük ceylan bile 
şaşırmış iki yaşlı meşenin sabahın sözlerini daha gün doğmadan 
etmelerine. Bir baykuş şaşırmamış, bilmiş günden önce değişenle, 
eskiyeni. Gece güneşin, gökte henüz ay parlarken doğduğunu 
görmüş, bilmiş. Başını fır döndürerek, iki yaşlı meşenin -biri daha 
yaşlı- sevincine katmış geceden hatırladıklarını. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla...



Düş Kız 
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Bir Arı Kovanından Süzülen 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Ormanın karşısındaki Katarlar köyünde bir hareket varmış. Köy 
yerinde insanlar erkenden uyanırmış, kimi gündoğumundan bile 
erken. Saçlarına yeni aklar düşmeye başlamış kadının köylüleri de 
başlamışlar uyanmaya. Bu mevsim, kilerinde geçmiş hasattan 
arpası, buğdayı, mısırı hala biraz kalmış olanlar, değirmene götürür 
öğütürmüş. Eksiklerini satın alabilecekleri kadar parayı 
toparlayabilmek için çevre köylerle kasabalara götürür, ya bir 
kalemde tüccarlara ya da kendi başlarına parça parça pazarlarda 
satmaya çalışırlarmış. Hasat vakti yapacak çok işleri olduğundan, 
bu çeşit işlerini ancak bu aralıkta yapabilirlermiş. 

Ayça Kadın, bu sabah değirmenle ilgilenmesi için, daha dünden 
gençlerden biriyle anlaşıp gündeliğini peşinen vermiş. Ara sıra 
yapacak başka işleri olduğunda, böyle gündelikle birilerini tutması 
köylülere yabancı değilmiş. Kadın’ın bu kısa süreliğine yokluğu 
pek dikkat çekmez, fazla merak uyandırmazmış. Köy yerinde 
insanlar bir gariplik farkettiler mi, sorguyu suali bir türlü bırakmaz, 



ayrıntısıyla tastamam öğrenemeyecek olurlarsa, tek tek 
başlarlarmış kendi uydurduklarını birbirleriyle konuşmaya. Siz, 
daha ne oluyor diyemeden, yaşadıklarınızı bambaşka bir öyküye 
büründürür, gelip size bile anlatırlarmış. Hayalleri öyle genişmiş 
ki, öykü ağızdan ağıza tamamlandığında, sonunun nereye 
varacağını kendileri de bilmezmiş. Doğru yanlış, öyküler 
uydurmayı da en çok bu bilinmezlik yüzünden severlermiş. Aç 
kalıp da ölmeme derdi ile karın doyurma zorunluluğundaki ve 
kendilerinden çok mevsimlerin getireceklerinin belirlediği 
yaşamlarına, uydurdukları öykülerle kendilerince bir tat, bir renk, 
en çok da heyecan katmaya çalışırlarmış. Yaşantısı didiklenmek 
için kurban seçilen her kimse, ona da zaman geçtikçe gerçeğin 
yerini alacak bu acı eğlencede, insaflı birinin çıkıp öyküyü tatlıya 
bağlayacak, utanca sürüklenmesine mani olacak bir sona 
götürmesini ummaktan başka bir çıkar yol bırakılmazmış. Zavallı, 
kulağına çalınanlardan başına gelecekleri anlamaya uğraşır; bir bir 
yana, bir öte yana çekilen anlatılar içinde debelenir dönenir, 
dururmuş. 

Saçlarına yeni aklar düşmeye başlamış kadın, bunlara kıymet verip 
de üzülmeyi bırakalı çok zaman olmuş. Güneşin tepeye yaklaştığı 
bu dakikalarda tüm bu karmaşadan arınmış, Düş Kız’ın ona hediye 
ettiği güzellikleri göğsüne bastırmış, kendi güzellik olmuş da ruhu 
bir dinginliğe bürünmüş, uyumuş. 

Orman şimdi kendini sıcağa teslim etmiş. Dallarla yapraklar, hiç 
değilse biraz salınabilmek için, hafif de olsa bir esintiyi 
özlüyormuş. Hiçbir fırsatı kaçırmayıp vızır vızır çalışan karıncalar 
da yuvalarına çekilmişler, sıcaktan burunlarının ucunu bile dışarı 
uzatamıyorlarmış. Baykuş, her zamanki tahtına kurulmuş, 
kımıltısız duruyormuş; belki uyuyormuş. Ara sıra üzerinden uçup 
giden kuşlar da olmasa, orman bu yaprak kımıldamayan haliyle bir 
evin duvarına asılmış tablodan farksızmış. 

Toprak, kuru dökük, bir zorla nefes almış.  



– Off demiş, off ne sıcak! 

Düş Kız’ın babası, boy vermiş buğday başaklarının arasında, 
kuyuda ıslatıp başında düğümlediği mendiliyle sıcağa dayanmaya 
çalışıyormuş. Bir yandan rast geldiği taşlarla, ayrık otlarını 
karnının altına bağladığı bir bezin içine dolduruyor, bir yandan da 
tanelerin ne kadar olgunlaştığını kontrol ediyormuş. İlkin 
buğdaylar, peşinden de mısırlar için hasat yakınmış. Bu yıl komşu 
köylere gidip hasadın çoğunu satmaya çalışacakmış, ellerine 
geçecek üç beş kuruş, kışı çıkaracak erzağı almaya belki yetermiş. 

Uğurböceği, uzak bir mısırın üzerinden adamı izliyormuş. 

Uğurböceğiyle adamın tarlasını, ormanın yanından akan ırmağın 
küçük bir kolu besliyormuş. Burası iki köyün arasındaymış. 
Toprağı bereketli olduğu halde, her iki köye de hem uzak hem de 
ormanla neredeyse bitişik olduğundan, buraya bu zamana kadar 
gözünü diken olmamış. Aslan’ınbüyük dedesi almışmış vaktiyle 
burayı, kardeşlerinin de ekip biçmeye gönlü olmayınca yıllar boyu 
toprak boş beklemiş, durmuş. Aslan, Düş’ünün annesiyle ormanın 
kıyısına yerleşmeye karar verince, kardeşleriyle oturup konuşmuş; 
köy içindeki tarlalardaki hakkını kardeşlerine bırakmış, onlar da bu 
tarladaki haklarından vazgeçmişler. Böylece, Aslan burayı kendi 
ekip biçip, işlemeye başlamış. 

Perçem ve Aslan için ilk de olsa, bu gitmeler çok önceleri de 
yaşanmış. 

Çobanın zamanında, Katarlar’dan ayrılıp sisin içinde akan bir 
katar, ağlata ağlata döndürmüş tekerlerini. Kadın, erkek, yaşlı, 
genç, çocuk dünyalarını yüklenip gelmişler. Köyün üçte biri, belki 
fazlası geçmiş ormanı. Önceden kullanmadıkları tarlalara 
serilmişler. İlkin çadırlar kurmuşlar, sonra herkes kendi toprağına 
evini yapmış. Katarlar’a ah edip, Artanlar olmuşlar. 

Olan bitenden sonra ne kendi köyünde ne de diğerinde huzurla 
yaşanamaz olduğundan, köylerden uzağa bir başlarına derme 



çatma bir ev yapmışlar. Önceleri korkmuşlar. Şimdi “iyi ki” 
diyorlarmış, “iyi ki, gelip yurtlandık bu canım ormanın kıyısına”. 
Orman da sanki onları sahiplenmişmiş. Kötülüğe, düşmanlığa geçit 
vermemiş, gövdesiyle sarmış çevrelerini, dallarıyla üzerlerine kol 
kanat germiş. 

Yiyecek bir lokma bulamadıkları zamanlar olmuş, öyle zamanlarda 
orman onları meyveleri yemişleriyle, otlarıyla beslemiş. 

O aynı orman, şimdi Düş Kız’ı da yemyeşil şefkatiyle sarıp 
sarmalayacakmış. 

Saçlarına yeni aklar düşmeye başlamış güzel kadın yavaş yavaş 
tatlı uykusundan uyanıyormuş. Hepten dinlenemese de daha fazla 
uyumak olmazmış; bütün gün köydekilere görünmemek şer getirir 
de, mümkünü yok hayır getirmezmiş. Hiç değilse çeşme başına 
kadar gidip birkaç kadına, önünden geçerken kahvede oturmuş 
eğleşen muhtarla yaşlılara kendini göstermek gerekirmiş. 

Kadın doğrulup oturmuş. Mercan, palamutlarla oynamaktan 
yorgun, köşesinde uyuyormuş. Kadın usulca odadan mutfağa 
geçmiş, eline geçen orta boy bir güğümü alıp, evden çıkmış. 
Bugün değirmene gitmesi gerekmediği gibi, hayvanlara da 
bakmasına ihtiyaç yokmuş. Anlaştığı yiğit genç hem değirmene 
giderken hem de dönerken ağıllara uğrayıp, güzelce hayvanların 
sularıyla yemlerini de verecekmiş. 

İşlerden yana içi rahat, çeşme başına gitmek için hazırlanmış. 
Hazırlanırken de geçmiş zamanları düşünüyormuş. 

Katarlar köyündekiler orman içinden geçerek Artanlar köyüne 
kadar gelir, köye uğramadan, patika yoldan köyün çıkışına 
ulaşırlarmış. Öyle giderlermiş gidecekleri yere. İki köyün gençleri 
birbirini görmesin diyeymiş bu sarpa yol. Bilmezlermiş ki sevda 
gelecekse, bulurmuş yolunu - körleşmiş gözleri ve karaya kesmiş 
kalpleriyle bile elbet bilirlermiş- yine de bütün yolları 
çakırdikenleri, zakkumlar, ısırganlarla örtebileceklerini sanırlarmış. 



Düşünmezlermiş ki hiç de yol olmasa, sevda akıp geçe- ceği yolu 
kendi açarmış. İlerlemeden, hareketsiz katiyen duramazmış. 

Kızlar ve oğlanların, bir kıpırtı sararmış içlerini. Kıpırtı giderek 
önünde durulamaz bir çığ olurmuş. İlkin, sade kıpırtının kendi 
tutuştururmuş yürekleri. Bir cemre düşermiş. Sevgilisiz sevda 
derlermiş bu akışa. 

Artanlar’da bir hasta olduğunda Katarlar’dan doktor çağırmak 
gerekirmiş. Bütün delikanlılar haberi götürme görevi için 
yarışırlarmış. Orman yolundan bir gelen varsa, köyün kızlarına 
haberi ulaşırmış. Hepsi de güğümlerini kaptığı gibi çeşmeye 
koşarmış. 

Bugün ne hasta, ne de haber getiren varmış. Yine de çeşmebaşı, 
gün akşama eğilirken dolmaya başlamış. Gülnar’dan 
konuşurlarmış. 

Gülnar Kız’la anası iki gündür çeşmeye gelmiyormuş. Herkes 
meraktaymış. Tali Kadın’ın içi içini yiyormuş, bir şeyler söyleyesi 
geliyormuş da zar zor susuyor, fırsat kolluyormuş. 

Upuzun, örgülü, kızıl kınalı saçları güneşte kıvılcımlanan Yonca 
Kız konuşmuş ilkin. 

– Gülnar’a uğrayayım dedim. Kapıyı az geç açtı. Hem pek de 
solgundu. Sordum, bir şeycik demedi. 

Altmışına yakın, akça pakça, başına doladığı rengarenk tülbentleri 
her zaman köyün en güzeli, iğne oyalarının üstüne olmayan Ahlat 
Ana üzülmüş. 

– Hayırlar olsun! Bir çorba kaynatıp götürüvereyim, demiş. – 
Hasta değil de, üzülmüş sanki, demiş Yonca Kız. 



İkişer üçer, kafa kafaya verir olmuşlar. Çocuklar duyduklarını 
dillerinin ucundan düşürmeden kahveye koşuvermişler. Erkekler 
de bıyıklarına dizer olmuş safsataları. 

– Gün yüzüne çıkmaz olmuşlar. 
– Ana kızda sonu iyiye varmaz bir hal varmış. 

Babaları, Ahmet emmi Artanlar’ın gidişini hatırlatan olunca, kimi 
dayanamaz, “İyi etmedik gariplere. Bir suçları günahları yoktu 
belki” diyecek olurmuş. Hüsnü emmiden gayrı, kim varsa bir olur, 
“Var git, onlarla yaşa bu kadar seviyorsan” deyip sustururlarmış 
Ahmet emmiyi. 

Hüsnü emmi içini çeker, ağzını açmazmış. 

Birgün göçüvermiş Ahmet emmi. Ağabeyi de okumaya gittiği 
şehirden dönmeyince ana kız yalnız kalmış. 

Gülnar Kız, sözde Artanlar’ın İbrahim’le gizlice buluşurmuş. – 
Vay, yere bakan. Hiç de anlamadık ya. 
– Ya! Ketum! Anası da ezelden öyleydi. 
– Babaları laf ettirmezdi Artanlar’a. 

– Hepsi birden abayı yakmış domuzun enciğine. 
– Koynumuzda yılan beslemişiz nicedir! 
– Koca çınar yok mu? Orada buluşur da sevişirlermiş. 
– Hem ta evvelki güzden beri 
– Tüh, tüh, tüh, tüh! Tüh! 
– Boyu devrilesi Gülnar. Ateşi içini yaksın! 
– İnsanın içinde olacak... şuracığında... o cevher olmadıktan kelli 
ne etsen boş. – Düşmanına gönül verenden hayır mı gelirmiş! 
– Hayır mı gelirmiş! 
– Hayır mı gelirmiş! 

Tali Kadın, konuşulanları duydukça pek de keyifleniyormuş. İçine 
su serpilir oluyor, yüreğinin yağları eriyormuş. 



Birden, öteden geleni görünce Tali Kadın’ın keyfinden eser 
kalmamış, midesine fena bir ağrı saplanıvermiş. 

Saçlarına yeni aklar düşmeye başlamış kadın geliyormuş. Hepsi 
başlarını ondan yana çevirmiş, susmuşlar. Onun bu uydurmalardan 
haz etmediğini bilirlermiş. Perçem’le Aslan’a iki çift söz edecek 
olmuşlar da, Ayça Kadın burunlarından getirmiş. Perçem hele, 
çiğnemiş de geçmiş. 

Ayça Kadın Artanlar köyünün kızıymış, ağasız köyün kızı. O, bu 
köyün kızları gibi, ne pencerede birini gözlemiş ne de çeşme 
başına koşup beklemiş. 

Ayça Kadın, ormanın çocuğuymuş. Bir gün Kadifeli’nin alt 
dallarından birinden yere düşmüş. Katarlı’dan gelmiş garip bir 
çobanın çocuğu, dalların hemen altında ot topluyormuş. Çocukla 
çarpışıp yere yuvarlanmışlar. Çoban kısmının eline ne, ne kadar 
geçecek! Azıkları az geldiğinden, annesi çocuğu ormana böğürtlen, 
ot, mantar toplamaya gönderirmiş. Sekiz, belki on 
yaşlarındaymışlar. O günden sonra, Perçem’in babası her gün 
ormana gelmiş. Biri yaşlı meşenin biri de daha yaşlı olanın 
dallarına çıkıp oturur, ötekini beklermiş. İki köyden de ırak, 
oyunlar oynarlarmış. Yorulunca, karşılıklı geçip yaşlı meşelerin 
dibine oturur köylerini, köylülerini anlatırlarmış. Çocukluktan 
böyle böyle öğrenmişler bir olmayı. 

– Daha gelir gelmez, daldın gittin Ayça Kadın, demiş kadınlardan 
biri. 
Ayça Kadın, 
– Sohbetiniz bol olsun, deyip güğümünü, çeşme başındaki setin 
üzerine, su sırasına koymuş. 
– Gel hele! demiş öndekiler. 
– Sağolasın! demiş, az beride söyleşen başka bir grup. 
Genç kızlar, sevgi dolu bir teşekkür sunmuşlar kadına. Gençler çok 
severmiş Ayça Kadın’ı. Gençleri anlayan iki köyün toplamında, bir 
o varmış. 



– Bize de uğra sonra, Güzel Ana! demişler. 

Köyde herkes herkese bir ad takarmış. Yaşlılar “Ayça Kız” 
derlermiş kadına, yaşıtları “Bahtsız Gelin”, gençler de “Güzel 
Ana”. 

Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere ad yakıştırmazmış, 
ayıpmış. Kimseler duymadan, kendi aralarında konuşurken 
derlerse bir şey, derlermiş. Bu hiçbir zaman köyün kalanına aşikar 
olmazmış. 

Ayça Kadın, kendini yanlarına çağıran grubun arasına karışmış. Bir 
yandan sohbeti dinler gibi başını sallarken, bir yandan da hem 
kalbi hem de gözü ormana gidiyormuş. Yaşlı meşelerin geceki 
sevincini ve yıllar sonra içinde yeniden yeşerttikleri özgürlüğüne 
özlemini düşünüyormuş. Çoktandır onu terkettiklerini, bir daha hiç 
yaşayamayacağını sandığı duygularını! 

Orman akşamın gelişiyle, sonunda hareketlenmeye başlamış. Önce 
yapraklar hafif bir müziğe eşlik edercesine dans etmiş. Ardından 
karıncalar yuvalarından bir düzen içinde sırayla çıkıp toprağa 
dağılmış. Yaşlı meşelerden biri iç geçirmiş, diğeri onu takip etmiş. 

Asırlık ağaçlar artık iki yolu birden gözlüyorlarmış; biri birgün 
Düş Kız’ın koşa koşa geleceği, diğeri yıllar yıllar önce bir başka 
Düş Kız’ın koşa koşa geldiğiymiş. 

Aslan tarladaki işini bitirmiş, dudaklarında bir ıslıkla eve 
dönüyormuş. Uğurböceği de ondan habersiz mintanına konmuş, 
Düş Kız’ı görmeye gidiyormuş. Birlikte eve vardıklarında Düş 
Kız’ın neşesiyle karşılanmışlar. Ne sıcaktan ne de 
yorgunluklarından eser kalmış. Yumurtalarından yeni çıkıp suya 
kavuşan birer yavru balık olup coşmuşlar, Düş’ün yarattığı deryada 
yüzmeye başlamışlar, pul pul mutluluk olup, salınmışlar. 

Yaşlıların ona yıllar yıllar önce taktığı ismiyle Ayça Kız, sonunda 
evine dönebilmiş. Mercan, geceden bu yana okşanmayı bekleyen 



alaca bulaca tüylerini kadının ellerine uzatmış. Tatlı bir hûşû 
doldurmuş odayı. Duvarlar, hüzünlerini göğe salarak hafifleyen 
gelinciklere boyanmış. Ayrılık nedir bilmeyen, bu yüzden 
yüreklerini taç yapraklarında taşıyabilen umutlu çocuklar gülmüş, 
hüzün çiçeklerinin yüzünde. 

Ormanın kıyısında kapı çalınmış. Perçem, perdenin aralığından 
bakıp doktoru görünce, hemen koşup açmış. Sevinci ve saygısı 
elele verip doktoru içeriye buyur etmiş. 

Doktor, her ne kadar yeni yemek yediğini anlatmaya çalışsa da, 
sofra şaşmaz bir gelenek olarak kurulmuş, çaydanlık ocağa 
konmuş. Çayın taze dem kokusu, kısacık bir sürede odayı sarmış. 

Her yolcu, bir Tanrı misafiriymiş. Yoldan gelen tanıdık tanımadık, 
hatta düşman bile olsa aşsız, döşeksiz bırakılmazmış. Hiçbir 
yolcunun yorgunluğu ve açlığından yana ne dediğine bakılmazmış. 
Bir insanın ihtiyacını dile dökmenin utancını duymasına fırsat 
verilmezmiş. Acıkmış da olsa söylemeyeceğini, söyleyemeyeceğini 
bilirlermiş. 

Kimse kimseye öğretmezmiş bunları, yaşamın kendi öğretirmiş. 
Bir lokma olur kalırmış insan, lokmaya saygısından. 

Doktor, Düş Kız’ın kontrollerini bitirip çantasını toparlamış. Hazır 
bekleyen sofraya geçmiş. 

– Bilirim, ne desem bırakmazsınız. demiş doktor. Buyurun 
oturalım. 
Düş’ün annesi pencereyi örtüp sofraya yaklaşmış, çorbaları 
tabaklara doldurmuş. Düş Kız’ın sağlığı iyiymiş. Üstelik çok da 
hızlı büyüyormuş. 

Yemeklerini bitirip çaylarını içmeye, bahçeye çıkmışlar. Koyu bir 
sohbete dalmışlar. Bütün anıları sözcüklerden dökülüyor, 
yüzlerinde dolaşıyormuş. Geçmiş güne, gün de geçmişe karışmış, 
kalmış. 



Uğurböceği beşikteki yerinde çok mutluymuş. Öyle kıpırtısız 
duruyormuş ki; beşiğin tahtasına yerleştirilmiş kıymetli taşlardan 
yapılma bir süs gibi görünüyormuş. Düş Kız, uğurböceğinin 
yamacında uykuya dalmış. 

Az sonra doktor izin isteyip ormanın içinden geçerek köydeki 
evine doğru yola koyulmuş. 

Orman bir umutla, akşamın getireceği serinliğe hazırlanıyormuş. 
İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- gürleşsen dalları yapraklarıyla, 
sanki eskisinden daha da yakınlarmış. Serinlik ikisine de sabahı 
hatırlatmış. 

– Değişti dünya eskisi gibi, demiş yaşlı meşe sanki sabaha 
uyanmışçasına. – Değişti, gitti. Yenisi eskiyor şimdi, demiş daha 
yaşlı olan. 

Böylece gün kavuşmuş akşamın kızıllığına. Karıncaların fır fır 
dönendiği ağaçların arasındaki küçük açıklık alana doğru iki yün 
yumağı yuvarlanmış. Bazan birbirlerine sarılıyor, bazan 
ayrılıyorlarmış. Sarıldıkları zamanlarda bile öyle hızlı 
yuvarlanıyorlarmış ki alttakini üsttekinden ayırt etmenin mümkünü 
yokmuş. Bu oyunbazların ardından ağırlığını toprağa olabildiğince 
duyurarak ve keskin uzun pençeli, içe basan ön ayaklarını ağır ağır 
kaldırıp indirerek yaklaşan bir boz ayı görünmüş. 

İki yaşlı meşe, baykuş, yavru serçelerle anneleri, arka ayakları 
üzerinde bir tavşan ve bütün karıncalar durup anne ayının gelişini 
seyretmişler. 

Ayılar tepelerin yakınındaki inlerinde çıkıp da buralara kadar pek 
gelmezlermiş. Ormanın bu kenarı köye çok yakınmış. İnsana bu 
derece yaklaşmak ayıların her zaman yaptığı bir şey değilmiş. 
Ayılar, insan varsa elinde bir de tüfek olacağını bilirlermiş. 

Boz ayı, yaşlı meşelerin biraz yukarısındaki ağaca kadar gelmiş; 
durup, yavrularına doğru hafifçe kükremiş. Yün yumakları bu 



kükreyişteki çağrıyı duyup annelerinin yanına koşmuşlar. Anne ayı 
iki ayağı üzerine kalkmış; büyümüş büyümüş başı ağacın dallarına 
yaklaşmış. Yavrular yanında küçücük kalmış, birer merak olmuş, 
bakmışlar. 

İki yaşlı meşe, neler olacağını anlamış. Karıncalar az kenara 
çekilmişler. Ayı dalın köşesine doğru uzanmış, kovanı yoklamış. 
Kovandaki arılar, bu hafif sarsıntıyı kimin yaptığını anlamışlar, 
kenarlara yaklaşıp kovanın çeperlerine tutunmuşlar. Anne ayı, 
arılara yeterli zamanı verdikten sonra, kovanı iyice iterek eğmiş. 
Taze çiçek balı kovanın kenarından süzülüp dökülmüş. Yavrular 
güneşin sapsarı parmaklarını kendilerine uzattığını sanmış, 
şaşırmışlar. Annelerini taklit ederek bu muhteşem yemeği, bir 
güzel yemeğe koyulmuşlar. Biraz sonra anne ayı “bu kadar yeter” 
dercesine durmuş. Arkasını dönüp ormanın içlerine doğru ağır ağır 
yürümeye başlamış. Yavrular da annelerinin takip etmiş. 

Bu eşine az rastlanır seyirlik bitince, izleyiciler kendi hallerine 
dönmüşler. Yaşlı meşeler yapraklarını esintinin yumuşacık 
okşayışına bırakmış. Baykuş başını bir o yana bir öte yana 
döndürerek, bazan tiz bazan pes perdeden şarkısını söylemiş. 
Yavru serçeler annelerine günü nasıl geçirdiklerini cıvıl cıvıl 
anlatmışlar. Tavşan kulaklarını katlayıp eğmiş, top kuyruğunu pıt 
pıt sallayarak yuvasına girmiş. Bir tek karıncalar hala kendilerine 
gelemeyecek kadar heyecanlıymışlar, bu tatlı koku onları sarhoş 
etmiş. Balın altından girip üstünden çıkmışlar, balın toprağı 
boyadığı resim göz açıp kapayana kadar kaybolmuş, iştahını 
söndürememiş boğum boğum birkaç karaltı hala kendini 
durduramıyormuş. 

Arılar yaz boyunca günlerini lavanta tarlasıyla kovan arasında 
gidip gelerek geçiriyorlarmış. Kovandan dökülen balı, ne kadar 
zamanda yerine koyabileceklerinin hesabına başlamışlar. Kovanın 
duvarlarında kalan balı ezip düzleştirmişler. Biri pürüzsüz bir yazı 
tahtasına dönmüş duvarlara iğnesiyle çizikler atarak hesabı 



tamamlamış. Yeni petekler acilen doldurulacakmış. Sabahı bile 
beklemeden işe koyulmuşlar. 

Doktor, anne ayı ile yavruların bal ziyafetinden az sonra, arıların 
mor tarlalara uçuşundan az önce iki yaşlı meşenin yanından geçip 
gitmiş. Güneşin kızıllığında köye varmış. Evine gitmeden önce 
kahveye uğrayıp bir çay içmek istemiş. İşlerini tamam edip 
dönenler, incirlerin altında soluklanmak için kahvenin bahçesinde 
çaylarını içmektelermiş.. Doktorun peşinden Koca Mehmet de 
gelmiş, oturmuş. Demli bir çay da o söylemiş. 

– Halil emmi, Artanlar’dan Mustaa’yla iş mi ne kuracakmış, 
diyorlarmış. Duyan oldu mu aranızda? Diye sormuş. 

Böyle... iki köyü birbirine düşürecek türde söylentileri hep ağanın 
yakınındaki adamlar başlatırmış. 

– Yok, demiş kahvedekiler. İlk senden duyuyoruz. 
– İyi o zaman, demiş Koca Mehmet. Böyle şeyi duyup da, 
söylememek olmaz. 

Halil emmi gelince, doktor -ama saflığından ama görüp 
geçirmişliğinden- açıktan sormuş. 

– Halil emmi, bir iş var mı bu aralar başında? 
– Var ya, demiş Halil emmi. Koca Mehmet buradayken, nasıl 
demeli, bilmem. 

Koca Mehmet, tarladaki pancar gibi kıpkırmızı olmuş.. 

– Ne edeyim... nerelere gideyim, bilmem. Kasım ağa ister ki; ben 
de, benim oğlan da varıp kapısında çalışalım. Zarla zorla da olsa, 
karnımızı doyuran hepi topu bir tarlamız var, onu istiyor. Haber 
göndermiş, sat diyor. 

Kahvedekiler, dönüp Koca Mehmet’e bakmış. Koca Mehmet 
birden ayağa kalkmış. 



– Doktor! Boşboğaz olmak iyi değildir, bilesin. Demiş. 
– Boşboğazlık olur mu Koca Mehmet, demiş doktor. Senin gibi 
kocadığımdandır. Dikkat ol sen de! Ağa bile kocadıktan sonra, kim 
kala ki kocamadan! 

Halil emmi hiç bir şey anlamamış. Kahvedekiler, doktorun bir 
bildiği olduğunu düşünmüş, koca devletin doktoru kocadı diyorsa 
ağadan için, kulak vermek ilazımmış. Koca Mehmet ilk defa, ağa 
ölürse halinin nice olacağını sormuş kendine. Kahvenin 
basamaklarını çabucak inip bir hışımla ağıllara uzanan sokağa 
doğru yürümüş. 

Kahvedekiler teker teker evlerine dağılmış. O akşamdan sonra, 
Kasım ağanın gayrı kocadığı bütün köye malum olmuş. Hem de 
öyle çok uzun da boylu yaşamazmış. 

Ardı ardına yaşanan hareketli günlerden sonra, orman nihayet tüm 
sakinleriyle birlikte huzurlu bir uykuya dalabilecekmiş. Ay, 
gecenin heybesinden, yıldızları tek tek çıkarıp gökteki yerlerine 
dizmiş. Ateşböcekleri yıldızlarla yarışırken, cırcır böcekleri bu 
gece sadece fısıldıyorlarmış. 

– Düşlerimiz baldan da tatlı olsun, demiş yaşlı meşe. 
Düş Kız’ın kim bilir ne kadar tatlı bir bebek olduğunu 
düşündürmüş bu dilek daha yaşlı olan meşeye. 

Baykuş’un ötüşü ormanın geceye verdiği son sesmiş, orman 
susmuş. 
Uyku denizine dalmadan hemen önce akıllardan geçen bölük 
pörçük düşünceler, gökyüzüne yükselerek yıldızlara karışmış, 
sonsuzluğa uzanan ışıkta tamamlanmışlar. 

Köydekilerden kimi şehre gidişi, kimi sabahki kahvaltıyı, kimi 
yarın edilecek sohbetleri, çoban otlağın yeşilliğini, yaşlı kadın 
tandıra süreceği ekmekleri, sevdalı açılamadığı kızı düşünmüş. 



Geçmişin Ayça Kız’ı, şimdinin Güzel Ana’sı bir yolunu bulup Düş 
Kız’ın anne babasına, yani çocuklarına doru atı götürüp 
bırakmayı... 
Çocukları, birbirlerini ve Düş Kız’ı ne çok sevdiklerini... 
Uğurböceği -hala beşiğin kenarında- kapalı pencereden nasıl çıkıp 
tarlasına gideceğini ve sabah zavallı örümceğin ne bulup da karnını 
doyurabileceğini... 

Düşünülenlerden bazıları, neredeyse kapanmak üzere olan gözlere 
usulca süzülüp, düşlere karışmış. 

Düş Kız derin uykusunda, meşelerin geçmişten bugüne en güzel 
düşüyle buluşmuş. İsimlerini seslenerek, iki yaşlı meşeye doğru 
koşuyormuş. 

– Kadifeli! Yemişana! 

Yaşlı meşeler uykularının en tatlı yerinde, Düş Kız’ın seslenişini 
duyup yapraklarını ona doğru sallamışlar. 

Her bir düşünce, ayrı ayrı sabahı sabah etmiş. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla... 
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Her Bir Derde Deva 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Gün doğarken orman cırcır seslerini içine çekip, kuş cıvıltılarını 
özgür bırakmış; yeri, göğü ve toprağı ve suyu cıvıltılar almış, 
havaya asılmış kalmışlar. Orman, sakinlerinin tamamıyla birlikte 
kahvaltısına hazırlanmış. Sincaplar palamutlara, yemişlere koşmuş; 
yavru serçelerin yuvadan ayrılma vakitleriymiş, artık tohumları, 
böcekleri, kurtları kendileri bulabiliyorlarmış. Sadece gece 
yaşayanlar hala yarı uykudaymış. 

Örümcek, ince kıvrık bacaklarını germiş, açmış ve sabaha bir 
selam vermiş. İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- Düş Kız’ın düşünden 
kendi köklerine geri gelmiş, yerleşmişler. Yapraklarında pırıl pırıl 
bir gülümseme yeşermiş. 

– Bu sabah değişti her şey, eskisi gibi, demiş yaşlı meşe. 
– Değişti gitti, demiş daha yaşlı olan, yenisi eskiyor şimdi. 



Örümcek bir umutla ağına bakmış ve gözlerini sabırla yummuş, 
sabır olmuş da dalın çatalında durmuş. Bugün kısmetini bir süre 
daha beklemesi gerekecekmiş. 

Düş Kız’ın evine sabah, artık güneşten de erken geliyormuş. O 
uyanınca, gözlerinin ışıltısı aydınlatıveriyormuş odayı. Uğur, içinin 
ısınmasıyla uyanmış ve odaya doğan güneşi şaşırarak seyretmiş. 
Anne, kızının uyanışını içinde duyup yatağında doğrulmuş. 
Eskiden olsa ne bu saatte uyanabilir, ne de bu kadar çabuk kendine 
gelebilirmiş. Bu gücü kendisine minik kızının verdiğini çok iyi 
biliyormuş. 

– Günaydın sabahların en güzeli, diyerek kucaklamış Düş’ünü. 

Perçem, pencere önündeki sedire kucağındaki Düş’le birlikte 
oturmuş ve camı hafifçe aralamış. Ormanın, çiçeklerle çimenlerin 
ve arka bahçedeki ıhlamurun kokusu bir Düş’ü okşamak için, 
birbirlerine karışarak aralıktan içeriye süzülmüşler. Uğur 
kanatlarını açıp bir çırpıda pencerenin kenarına konarak, kısacık 
bir an Düş’le annesinin bütünleşmesini seyrettikten sonra, güzel 
kokuların girdiği aralıktan çıkıp, tarlasına doğru uçmuş. Aslan da 
kahvaltı sonrası kızını öpüp koklayıp uğurböceğinin uçarak gittiği 
yolu yerden takip edecekmiş. Aslan, gördüğü en güzel resmi 
bozmadan, içine hafifçe uzanarak sevdiği kadını öpmüş ve 
resimden çekilmiş. 

Bahçede iki köpek -biri Toprak, biri Bulut- heyecanla Aslan’ı 
bekliyorlarmış. Aslan, akşamdan hazırlayıp kapının yanına 
bıraktığı büyükçe iki yemek kabını alarak bahçeye çıkmış. Toprak 
ve Bulut sevinçle zıplayarak kuyruklarını sallıyorlarmış. Sahipleri 
başlarını okşadıktan sonra kapları önlerine bırakıp evin köşesini 
dönerek arka bahçedeki kümese gitmiş. Tavukların gıt gıt 
gıdaklamalarıyla, horozun boğazını yırtarcasına “uyanmayan 
kalmasın” seslenişine karşılık vererek; 

– Günaydın, demiş. Size de günaydın! demiş. 



İki avucuna sığdırabildiği kadar yumurtayı almış, çıkıp bahçede 
dolaşabilmeleri için kümesin telden kapısını açık bırakmış. Ön 
tarafa geldiğinde Toprak ve Bulut yemeklerini neredeyse bitirmek 
üzerelermiş. 

Mercan küçücük odada fır dönüyormuş. Ayça Kadın, meşelerim 
her bir derde deva, demiş içinden. Yalnızlıktan miskin miskin yatıp 
duran Mercan bile, meşe yemişlerinin peşinde koştukça aslında ne 
zırzop olduğunu hatırladı, diye düşünüp gülümsemiş. 

Köyün sokakları daha da kalabalık olmadan, gidip doktorun 
kapısını çalmış. Doktor, kadını bahçeye almış ve pencerenin 
önündeki verandaya buyur etmiş. 

– Hoş geldin! demiş. Sefalar getirdin! Çayı da daha yeni 
demlemiştim. Sen hele otur, ben doldurup getireyim, diyerek 
içeriye, mutfağa geçmiş. Ayça Kadın, doktorun işaret ettiği gibi 
verandaya geçip pencere önündeki sedirin kıyısına ilişivermiş. 
Çaylar gelmiş. 

– De bakalım, nedir derdin sıkıntın, diye sormuş doktor; Ayça 
Kadın’ın sağlığı ile ilgili bir şikayet dile getireceğini sanıyormuş. 
– İyiyim, çok şükür. Sağlığımdan yana bir derdim yok. Başka çeşit 
bir sıkıntımı danışacağım. 

Doktor, “dinliyorum” anlamında, başını biraz eğip kaldırmış. 

– Torunumu, sen dünyaya getirmişsin! Bu dünyada da öte dünyada 
da hiçbir derdin, tasan olmaya! 
– Sen de görmeye gitmişsin gece gece, çocuklardan aldım haberini, 
çok sevinmişler. Duanla yücel Ayça Kadın, sağolasın! Torunun da 
çok iyi, çok sağlıklı için rahat olsun. 

– Sağol, varol! 



Kısa bir sessizliğin ardından Ayça Kadın derin bir nefes alıp 
sözüne devam etmiş. – Doktor! Seni 20 yılı geçkindir tanırım, sen 
de beni! 

– Ayça Kadın! Her şeyi sorabilir, her şeyi isteyebilirsin benden, 
bunu bilirsin. Hiç, böyle buralardan söze girmene gerek yok. 
Çekinmeden, bir kalemde de diyeceğini. 

Ayça Kadın’ın yüreği ferahlamış. Doktorla neredeyse yaşıtmışlar. 
Onu böyle dost, arkadaş bildiğini zaten bilirmiş de, söylemesi daha 
bir başka gönendirmiş Ayça Kadın’ı. 

– E, peki o zaman. Söylüyorum, dinle! Bu benim doru at var ya... – 
Hatırladım, evet! Pek yiğit, pek güçlü bir at! 
– İşte o! Ben düşündüm ki, onu... 

Uğurböceği, tarlaya varır varmaz, ekinleri kontrol etmiş; fazla 
zarar olmadığına sevinmiş. Örümceğe layık bulduğu bir avı 
yakalayıp ormana doğru kanatlanmış. Uzaktan Düş’ün babasını 
görmüş; Aslan, köpeklerden birini yanına katmış tarlaya gitmek 
üzere yola çıkmış. 

– Günaydın, demiş Uğur tüm ormana ve ormandakilere. 

Örümceğin ağına yaklaşıp bırakıvermiş hediyesini. İncecik zarafet 
gözlerini aralamış, Uğur’u görünce öndeki bacaklarını sevinçle, el 
çırpar gibi birbirine çarpmış. 

Yaşlı meşelerden, az yaşlı olanı Uğur’a seslenmiş. 
– Gözümüzü yoldan ayıramadık, başına bir bela geldiğinden 
korktuk, demiş. 

Uğur meşenin dalına konmuş, düşünülmek böceğin içini 
ısıtmışmış. 
– Her gün işlerim bitince Düş Kız’ı görmeye gidiyorum artık. 
Onun uğuru kendinde öyle bir nişan ki gören herkesin gözünü 
alıyor. Ben de kendimce belki göğsüne bir iyilik nişanı olabilirim 



umuduyla, beşiğe konup güzel yüzünü seyre dalarak yanı başında 
oturuyorum, demiş. 
– Uğur, sen bana bu yaşımda bilmediğim bir şey öğrettin, demiş 
daha yaşlı meşe. Bir böceğin de kalbi, hem de tertemiz bir kalbi 
olabiliyormuş demek, demiş. 

Örümcek, bir deli rüzgarın Uğur’u ağına bırakıp gittiği sabahı 
düşünmüş. Onu az daha nasıl da afiyetle midesine indireceğini 
hatırlayıp, açlığını yenip de o gün Uğur’un canını bağışlamayı 
becerebildiğine çok sevinmiş, gönenmiş. 

– Sen gerçek bir dostmuşsun, sevgili uğurböceği, demiş. 
Anlattıklarını dinledim, yine de sabah gelmeyişinin sebebini tam 
anlayamadım, diye eklemiş. 

– Sen de öylesin, incelik demiş Uğur. Düş’ün annesi pencereyi 
kapayıverdi, dışarı çıkacak başka da bir yol bulamadım, demiş 
Uğur. Başıma bir bela gelmiş değil. 

– Ohh, demiş yaşlı meşelerle örümcek. Ohh, demiş serçeler, 
sincaplar, tavşanlar ve kaplumbağalarla karıncalar. Ohh, demiş 
baykuşlar ve hatta farelerle yılanlar. Ohh, demiş geyikler ve 
ceylanlar. Orman hep bir ağızdan bir ohh demiş ki, oh olmuş, or- 
manın toprağına taşına, suyuna yaprağına yazılmış Uğur’a olan 
sevgisi. 

Uğurböceği kanatlarını açmış, havada sonsuz daireler çizmiş. 
– Düş Kız bana bile uğur getirdi, ormanın oh çektiği duyulmuş şey 
mi hiç, demiş. 

Bütün orman hep bir ağızdan Uğur’un neşesine katmış sesini, 
rengini. Yılan bile bu selin suyuna kapılmış, az kalsın buz gibi 
usunu kaybedecekmiş. 

Doktor bahçenin dışına kadar çıkmış, Ayça Kadın’ı uğurluyormuş. 



– Dostluğunda, beni hiç yanıltmadın doktor. İyi ki varsın! demiş 
Ayça Kadın doktora. 
– Sen de beni hiç yanıltmadın! Al bakalım, bu da reçeten. Ağızları 
nasılsa durmayacak, o zaman öyküyü biz yazalım, onlar 
yazdığımızı konuşsunlar. 

– Ne içindi bu ilaç?! 
– Mide ilacı. Gastrit, ülser gibi durumlarda verilir. 
– Kafam karıştı. İçmem gerekmiyor, değil mi? 
– Yoo, sakın ha! 
– Bir şey yapar mı içsem? 
– Onu soruyorsan, öldürmez. Ama, midenle bir derdin olmadığı 
için alma, gerek yok. 

– Fesatlığa da iyi gelir mi? 
– Ne ilgisi var? 
– Mide fesadı derler, ona da yaramaz mı?  

– Hay sen çok yaşa, Ayça Kadın. 

Doktor kendini tutamayıp gülmüş. 

– Sağlıcakla kal! demiş Ayça Kadın ve önce eczanenin, sonra da 
değirmenin yolunu tutmuş. Bugün komşu köylülerden birkaçı 
buğdayını öğütmeye gelecekmiş. 

Uğur, Aslan daha tarlaya varamadan uçarak peşinden yetişmiş. 
Başaklar neredeyse hasada hazırmış. Aslan, bu yıl kırıcıya verecek 
parası olmadığından yalnız biçecekmiş ekini. Perçem de geçen 
yıllarda ettiği kadar yardım edemeyecekmiş. 

– Yarından tezi yok işe girişmeli, diye düşünmüş adam. Önce şu 
fareden bir kurtulmalı, demiş. 

Aslan, geçen gelişinde ayrık otlarını yolarken, belki yanılıyor 
olabilirmiş ama, tarlaya fare dadandığından şüphelenmiş. Bugün 
Toprak’ı yanında getirmesi ondanmış. Hayvanın yuvalandığını 



tahmin ettiği alanları köpeğe koklatmış, sonra köpek bütün tarlayı 
dolaşmış, bazı yerlerde kokuyu tanıyıp durmuş. Aslan oraları demir 
bir çubuğu batırarak kontrol etmiş. Tahmin ettiği gibi tarlanın 
altında belli ki bir küçük tünel varmış. 

Uğur, yağmurlu gecede fareyle kaplumbağanın bir kuytuyu 
paylaştıklarını örümcekten duymuşmuş. Kendi zor sığdığı yere, 
baykuşa yem olmasınlar diye kaplumbağayla yavrularını nasıl 
buyur ettiğini biliyormuş. 

Kuyudan uzattığı hortumu bir delikten içeri itip suyu açmış.Köpek 
hem bir merak hem de dikkatle bütün tarlayı gözlüyormuş. Yalnız 
gözleriyle de yapmıyormuş bunu, burnu ve kulakları da 
devredeymiş. Fare, bir uçtan toprağın dışına çıkıvermiş. Köpek, 
gerilmiş bir yaydan çıkan ok gibi fırlamış, ilk hamlede fare canını 
zor kurtarmış. 

Herkes bilirmiş, Uğur tarlaya zarar verilmesine asla izin vermez, 
zarar vereni de bağışlamazmış. Ama bu zavallı farenin 
kurtulmasını istiyormuş. Yavru kaplumbağaların iyiliğini isteyen 
kimse, bir fare de olsa Uğur’un fikrince kötü olamazmış. 

Aslan, köpeği yanına çağırmış, başını okşamış. 

– Aferin, oğlum demiş. Bu korku ona yeter, zaten yarın hasadın ilk 
gününe uyanacağız, daha fazla zarar veremez. diye kendi kendine 
mırıldanmış. 

Uğur, farenin kurtulduğuna da adamın iyiliğine de çok sevinmiş. 
Adam gerçekten de haklı çıkmış, o günden sonra fare köpeğin 
korkusundan tarlaya yanaşmamış bile. 

Katarlar’da kahve de çeşme başı da dolmuş. Hem erkekler hem de 
kadınlar, uydurduklarının heyacanına kapılmışlar. 

– İbrahim, okul kazanmış Ankara’larda. Gülnar Kız’ın dönüp de 
yüzüne bile bakmadan, çekip gitmiş. 



– Anası da öğreniverince, salmaz olmuş kızı dışarı. 
– Kara yazılmış kadının yazısı! 

– Sararmış solmuş Gülnar Kız üzüntüsünden. – Dahası da olmamış 
olsa bari. 
– Cahillik, kardaşım cahillik! 
– Olur mu, olur! 

– Buralarda kimseler almaz artık onu. 
– Bebesi kucağında çıkar, utanmadan. 
– Korkularından çıkamıyorlar demek. 
– Ya neden olacak?! Korkularından elbet! 

Akşam sessiz sedasız uzanmış ormana, orman neredeyse kalkıp 
akşamı kucaklamış. Bir çoban kavalının yanık sesi duyulmuş; bir 
sır yayılmış havaya, sarıdan kızıla dönmüş umutlar. 

Gülnar Kız koşa koşa çeşmenin başına gelmiş. Kadınların hiçbiri 
yüzüne bakar olmamış, bir tuhaflık olduğunu anlamış. Yine de 
söyleyeceğini hızlıca söyleyip gitmek niyetindeymiş. 

– Biz anamla, ağabeyimin yanına şehre gidiyoruz, deyince 
fısıldaşmalar başlamış. Dedikleri çıkıyormuş işte. 
– Annem çok hasta! Doktor, bakımı hastanede yapılmalı, belki 
ameliyat da gerekir, dedi. Anam, git de haber et dedi de, geldim. 
Evde yalnız, varıp yanına gideyim artık, deyip seğirtmiş. 

Tali Kadın’ın canı çok sıkılmış bu işe. Onca emek boşa gitmiş. 
Sümsük anasıyla kızdan, hallice bir söylenti çıkamamış. Böylece 
kapanıp gitmesine izin veremezmiş. 

– Gülnar! 
Gülnar, durup sese bakmış. 

– Dönmezsiniz siz artık. Şehir yerinde paranız yetmezse, anan ölür 
kalır oralarda. Evle hayvanları satın da öyle gidin. Ben dersem, ağa 
verir hakkını. Demiş Tali. 



Gülnar’ın gözleri dolmuş, bir şey dememiş. Yürümüş gitmiş. 

– Ayağıyla gelip de itiraf edecek deği ya, elbet inkar edecek. 
Dediğimi yapmazlarsa bilin ki, ağabeyine değil İbrahim’e gidiyor, 
demiş. 

Kadınlar bile bu kadarına inanamamışlar. Gülnar’ın arkasından 
gidecek olmuşlar, gidememişler. Tali Kadın’ın korkusuna oldukları 
yerde büzüşmüş, kalakalmışlar. 

Yaşlı meşe yapraklarını hafifçe, daha yaşlı meşenin yapraklarına 
dokundurmuş. Birbirlerine doğru eğilmişler, söyleşmişler. 

Ayça Kadın değirmendeki işini bitirip eve varmış, ilaç kutusunu 
heybesinden çıkarmış, tam masaya koyacakken biri pencereyi 
tıklatmış. 

– Ayça Kadın! Doktordan dönerken görmüşler, hasta mısın? demiş 
laf taşımayı pek seven, ortada öykü çıkacak bir şey olmasa da ne 
yapıp edip yoktan yaratan Tali Kadın. Yeni söylenti peşinde, 
Gülnar’la hasta anasını unutmuş bile. 

Ayça Kadın, pencereyi açmış, 
– Dur, bekle, demiş. 
Kutudan bir ilaç çıkarmış, bir bardak da su doldurup kadına 
uzatmış. 

– Ne ki bu? 
– Geçende demedin mi çeşme başında, midene ağrılar giriyormuş. 
Al! Mide ilacı, iç! – Ben öyle mecaz şey etmiştim, canım pek 
sıkılıyor diye. 
– Bu da mecaz şeyden zaten, can sıkıntısı yüzünden başlayan mide 
ağrılarına iyi geliyor. 
– Sahi mi? Nasıl oluyormuş ki öyle? 
– Alır almaz, bir tane içiverdim. Ne ağrım kaldı, ne de sıkıntım. 
Sağolsun bizim doktor, pek iyice. 
– İçsem mi ben de, bilmem ki! 



– İç, iç! Sabah akşam tıklat pencereyi, vereyim, iç! 
– Pek iyisin! E, içeyim o zaman, deyip ilacı içmiş. Sonra... 
– Gelmez miyim hiç, gelirim elbet, deyip gitmeye yeltenmiş. 
– Şşşt! Yaklaş biraz! demiş Ayça Kadın ve sözüne fısıltıyla devam 
etmiş. Bir faydası daha varmış. 
– Deyiver, neymiş? 
– Fesadı kovuveriyormuş, bir daha da yanaştırmıyormuş. 
– İlaç ilaç değil, sanki okunup üflenmiş su. 
– Ya! Her bir derde deva. 

Meraklı Tali, bir ilaç daha istemiş. 

– Ben sabahkini yanıma alayım, belki senin evden çıkmana 
yetişemem. – Şifa olsun! Bir değil, al iki tane vereyim, demiş Ayça 
Kadın, 
– Bitince gelir tıklatırım pencereni. 

– Tıklat tabi, tıklat! 

Tık, tı, t! 
Mercan bile bu konuşmaya şaşırmış kalmış. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla...  
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Puslu Havada Görünen 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Katarlar köyünden bir ihtiyar, köyün meydanında bastonunu 
sallıyormuş. 

“O kara günlerde olanları anlatmak benim boynumun borcu, 
sizinki de dinlemek!” diyormuş. 
“Kasım ağa, göçtü gitti. Arkasından konuşmak olur, o da olmaz,” 
diyormuş köylüler. 

İhtiyar diretiyormuş. 

“Ben, dün yaşarken de yüzüne söyledim Kasım ağanın, bugün öldü 
diye susacak değilim,” diyormuş. Anlatacaklarımı kaçırmak 
istemiyorsanız, her sabah burada olun, demiş ihtiyar ve bastonuna 
dayana dayana karanlığın içinden yürümüş, gitmiş. 



Yıldızlar dökülmüş önce, sonra ay çekilmiş geceden. Geriye 
mavisi az beyazı bol, puslu bir alacakaranlık kalmış. Orman bugün, 
güneşin yüzünü göstereceği meçhul bir sabaha uyanıyormuş. 
Toprak pustan görünmüyormuş; bir bulut yüzüyormuş ormanın 
içinde. Ağaçlar dallar silik, yapraklar boncuk boncuk buğuluymuş, 
pustan. Otlar ve çimenler uçlarda birikmiş damlaların ağırlığıyla 
boyunlarını yere eğmişler. Yer sakin, kimsesiz ve hareketsizmiş. 
Karıncalar, böcekler soluk almaya izin vermeyen, tozdan da küçük 
su zerreciklerini aşıp pusun üzerinde kalan yüksek dallara 
çıkmışlar. İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- serinliğin her yanlarını 
sarmasından çok mutluymuşlar. Kadifeli, üzerindeki yeşil 
kadifeden yosunların serpilip yayıldığını duyabiliyormuş, 
Yemişana da. Yaşlı, derin kıvrımlı, sert kabukları suyun yumuşacık 
dokunuşuyla yumuşuyor, düzleşiyormuş; iki yaşlı meşe 
gençleşiyormuş. 

Doktor günün ağarmasını beklemeden, Ayça Kadın’ın dediği gibi 
ağıllara gitmiş. Usulca doru ata yemini, suyunu vermiş, bir kenara 
çömelip sakin sakin yiyip içmesini sabırla beklemiş. Doru, 
kuyruğu ve upuzun yeleleri kuzguni siyah, gövdesi kızıl 
yalazlanan, başının üstündeki madalyona benzeyen beyaz lekesiyle 
pek yakışıklı, genç bir atmış. Uysal ve akıllıymış, söz dinlermiş. 
Hem gücünden kuvvetinden hem de hızından yana, köyün bütün 
atlarıyla yarışabilirmiş. Ayça Kadın büyürken hiç sırtına yük 
bindirmemiş, belini çökertmemiş doru atın; uzun, güçlü 
bacaklarının üzerinde mermerden bir heykelmiş gibi, dimdik 
duruyormuş. 

Ağıllarda kalmayı seven, doru atla birlikte büyüyen köpek atın 
başından ayrılmıyormuş; adı ‘yolcu’ymuş. Evlerde kalan şehirli 
köpeklerdenmiş; tarçın renginde, kulakları büyük ve düşük, başının 
iki yanından parmaksız birer eldiven gibi sarkıyormuş. Tüyleri 
kabarık ve uzun, kuyruğu püskül püskül, burnu hafif basık, her 
zaman ıslak ve siyahmış. İki gözünün de çevresinde siyah birer 
halka varmış, bu halkalar köpeği gözlük takmış gibi gösteriyormuş. 
Arka ayaklarını geriye uzatıp karnını yere tamamen yaslayarak 



uyumayı çok seviyormuş. Şaşırdığı bir şey olunca, her köpek gibi 
başını sert bir şekilde bir yandan diğerine yukarı doğru 
çevirdiğinde insanın içinden anlamadığı her şeyi ona anlatmak 
geliyormuş. Köpek, atlarla kalmayı çok sevince, Ayça Kadın 
hayvanı serbest bırakmış; istediğinde eve geliyor, istediğinde 
ağıllara, atların yanına gidiyormuş. En çok da doru atla vakit 
geçiriyormuş. 

Doktor doru atın gemini yularını takmış, örtüsünü eğerini 
yerleştirmiş. Kestirmeden orman yoluna doğru yuları elinde, atın 
yanında yürüyormuş. Yoğun, bembeyaz pustan göz gözü 
görmüyormuş. Ormana yaklaştıkça pus daha da koyulaşmış. 
Doktor neden sonra Yolcu’nun peşlerinde olduğunu anlamış. 

Doktor’la at, başlarına kadar pusa batmış halde ilerliyorlarmış. 
Yolcu, pusun tamamen içinde; sadece ince bir karaltıya dönmüş. 

Yolcu’nun adımlarını toprağa atışı, bacakları üzerinde yaylanışı, 
başını tutuşu, kuyruğunu kaldırışı tıpatıp doru atınkiyle aynıymış; 
Yolcu köpekten çok, ata benziyormuş. 

Geçtikleri yerlerde orman başını kaldırıyormuş ve üçünün ahenkli, 
sakin ve zarif ilerleyişini takip ediyormuş. Pustan ormandakilerin 
kimi görünüyormuş, kimi görünmüyormuş. 

İlk örümcekle baykuş açmış gözlerini ve başlarını kaldırmışlar, 
sonra serçeler, kirpiler, tavşanlar.. ardından sincaplar, ceylanlar, 
arılar ve karıncalar... ve sonunda hepsi kaldırmış başını tatlı 
uykularından. 

İki yaşlı meşe bu üçlü ahenge gülümsemiş. 

Orman üçünün ritmine uymuş, doru atın upuzun kirpiklerinin ara 
sırasında salınıyormuş. 

Puslu havada süzülen masmavi bir kelebek gelmiş, doru atın 
başının hizasında uçuşarak, onunla bir ilerlemiş. Doktor, bu 



güzelliğe hayran olmuş. Sonra, başka kelebekler süzülmüş pustan. 
Beyazı, kırmızısı, yeşili, sarısı, beneklisi; onlarca kelebek tozlarını 
atın yalazlanan doruluğuna serperek etrafında dans ediyorlarmış. 

Yaşlı meşe, 

– Bu sabah değişti her şey, eskisi gibi, demiş doru atın yolculuğunu 
izleyerek. – Değişti, geçti. Demiş daha yaşlı meşe. Yenisi eskiyor 
şimdi. 

Yolcu, adımlarını tatlı bir kenterle hızlandırıp öne geçerek, kendini 
yürüyüşün lideri ilan etmiş. Bir küçük kelebek de, Yolcu’nun 
başının üstünde dansına başlamış. 

Ormanda doru atın ününü bilmeyen, duymayan yokmuş; onun 
güzelliği dillere destanmış; doru, yola çıktı mı öncesi kaybolur ve 
bir masal başlarmış. 

O, bu ormanın en sevdiği yaban aygırın oğluymuş. Kurdun kuşun 
dilinden o da babası kadar iyi anlarmış, onlarla söyleşirmiş. Orman 
kelebeklerin ona, onun da kelebeklere anlattıklarını dinliyormuş. 
Çırpınan milyon kanadıyla, şimdi doru da babasının şahlandığı 
masal diyarında ilerliyormuş, toprak bile üzerine basıldığını duyup 
anlamadan. 

Doktor buradan hiç ayrılmadan, şu an gördüklerini sonsuza kadar 
izleyebilirmiş, içinden hiç bir yere gitmek ya da dönmek 
gelmiyormuş. 

Güneş bulutların ardında olsa da sıcaklığı yavaş yavaş pusu 
dağıtmaya başlamış. İki yaşlı meşe hafifçe sallanıp hışırdamış, 
hışır, huşu, hış, huş. 

– Değişti her şey, eskisi gibi, demiş yaşlı meşe. 
– Değişti gitti, demiş diğeri. Yenisi eskiyor şimdi. 



Arılar lavanta tarlasında geçirdikleri günlerin ardından, nihayet 
kovanlarını tekrar doldurabilmişler. 

Aslan, hasadı neredeyse yarılamış. Olsun olsun, bir haftalık işi 
kalmış. 

Uğur, her gün Düş Kız’ı ziyarete gidiyormuş. Nasıl olup da her 
gün büyüyüp değişebildiğini şaşkınlıkla izliyormuş. 

Annelik, Ayça Kadın’ın güzeller güzeli kızına öyle iyi gelmiş ki, 
her şeyin en güzel yanlarını seçer, anlar olmuş. En küçük şey bile 
canına can katıyormuş. 

Doktor birden kulağına çalınan Düş Kız’ın gülüşüyle kendine 
gelmiş. 

Doru at, köpek ve doktor, kelebekleri ormanın masalına bırakıp 
sonunda Düş Kız’ın evine varmışlar. Yolcu, iki köpeği görünce 
kuyruğunu sallayarak onlara doğru koşmuş. Toprak ve Bulut’la, 
Yolcu arkadaş olmuş; hemen oyun oynamaya başlamışlar. 

Doktor, doru atı ve Yolcu’yu Ayça Kadın’ın kızına teslim etmiş. 

– Doru atı, Ayça Kadın size gönderdi. O, yiğit bir attır; her 
zorluklarını kolay eder, dedi. Zorlukları aştıktan sonra bir de masal 
başlasın isterseniz, doruyla birlikte ormana gitmeniz yeter! demiş. 

Perçem, doru yanlarında kalacağı için çok mutlu olmuş. Doruyu 
çok severmiş, doru da onu. 

– Yolcu da kalıyor mu? diye sormuş umutla. 
– Ayça Kadın, orasını söylemedi. Bence kalıyor; gördüklerimden 
sonra, onun doru attan ayrılacağını hiç sanmıyorum, demiş doktor. 

Perçem, gülümsemiş. Doktor, gülümsemiş. 

Perçem, doruyla kırlarda dolaştıkları zamanları hatırlamış. 
Annesiyle, dorunun sırtında çiçekli tarlalarda, rüzgarlı yamaçlarda 



gezerlermiş. Aslan ve Perçem, her şeyi herkesi arkalarında bırakıp, 
ormanın kıyısına sığınmadan evvelsi gün de öyle olmuş. Hem köye 
hem köylüye, hem de Kasım ağaya, hem de kızı Tali Kadın’a bin 
isyan etmiş. Söyleyecek sözü bitince Ayça Kadın, doru ve 
Yolcu’yla rüzgarın peşi sıra uçup kendi hallerine gitmişler. 

Perçem, köy meydanına varmış. Elinde ne heybesi varmış, ne bir 
şey. Kasım ağanın adamları yolunu kesecek olmuş, adamı itip 
geçmiş. Tali Kadın, Kasım’ın kızıymış, hırsızın. Ayça Kadın’ın 
kızına engel olamadıklarına şaşırmamış. Kahvenin basılmaktan 
içine göçmüş toprak merdivenini çıkmış, durmuş. Harman 
kaldırmaktan dönmüş köyün bütün erkekleri kahvenin 
bahçesindeymiş. Tek tek başlarını kaldırıp Perçem’e bakmışlar. 
Muhtar yerinden kalkacak olmuş. 
“Otur, muhtar!” Demiş Perçem, muhtar oturmuş. 

Çeşme başındaki kadınlar, kızlar kahveye doğru sökün etmeye 
başlamışlar. Çocuklar zaten duvar dibine sıralanmışmış. 
“Bir diyeceğiniz varsa, -geldim, buradayım- yüzüme söyleyin!” 
Demiş Perçem. Sinirden sesi titriyormuş. 

Ayça Kadın, doru atın üzerinde köşede görünmüş. Kadınları 
geçmiş, Tali Kadın’ın adamını geçmiş, meydanın ortasına gelmiş, 
durmuş. Omuzunda çifteli, yanında da Yolcu varmış. 
Perçem’in kahveye doğru gittiğini uzaktan görmüş, atının 
dizginlerini değirmen yolundan çekip köyün meydanına çevirmiş. 
Ortalık yerde, kahvede, duvar dibinde kim varsa, gözleri Ayça 
Kadın’a gitmiş. Perçem, annesine bakmış. Ayça Kadın, kızına 
başıyla devam et, der gibi işaret etmiş. 

“Hadi, deyin, buradayım.” 
Kimse ilk konuşan olmayı istemiyormuş. Ayça Kadın’dan 
çekiniyorlarmış. Aşağıdan, Tali Kadın’ın sesi gelmiş. 
“Ne diyeceğiz? Baban gibi dik başlısın diyoruz.” Diye tıslamış 
kadın. 
Söz dolaşmış. 



“Dik başlı” 
“Babasına çekmiş” 
Kaş altından hepsi Ayça Kadın’ı gözlüyormuş. Ayça Kadın oralı 
olmamış, Doru da ve Yolcu da. Tali Kadın’ın öteden beri 
kıskançlığını bilirmiş Ayça Kadın. Aklınca, Ayça Kadın’ın 
damarına basacak, söze karıştıracakmış. Perçem’in gücünü 
kırmakmış niyeti. Ayça Kadın ses etmemiş. 
“Senin başının altından mı çıkıyor yol kesmeler, arkadan 
konuşmalar! Anamı kıskandığını ezelden bilmeyen yok, ucu 
ateşten oklarını o yüzden mi bana fırlatıyorsun?” 
Yine söz dolaşmış. 
“Ayça Kadın’ı kıskanmaz mı, kıskanır” 
“Kıskançlığından fesatlık eder” 
“Anasına gücü yetmiyor” 

Tali Kadın bir şey diyememiş, içi içini yemiş. Perçem’in babası, 
çoban olmasına bile bakmadan, köylü sözü dinlememiş. Ormanın 
ötesindeki köyden evlenme yasak olmasına rağmen, almış Ayça 
Kız’ı köye gelin getirmiş. Geldiği ilk günden beri, Tali Kadın’ın 
onu kıskandığını bütün köy bilirmiş. Perçem, fesadı susturduktan 
sonra kahvedekilere dönmüş. 

“Ben diyeyim, demediğinizi. Aslan’a varacağımı biliyorsunuz, 
içinize sindiremiyorsunuz.” 
Bir mırıltı yükselip inmiş kalabalıktan. 
“Varacağım da, böyle bilin. Ne ben size muhtacım, ne de Aslan öte 
köye muhtaç.” “Kasım ağa bırakmaz.” Diyecek olmuşlar. 

“O sizin ağanız! Siz, el etek öpersiniz. Bırakmazsa sizi bırakmaz. 
Benim ağam değil!” 

Ayça Kadın, ağa sözünü duyunca ateş olmuş yanan gözleriyle tek 
tek hepsini süzmüş olmasa, döküleceklermiş de, dişlerinin 
arkasında kala kalıyormuş inceden tıslamaları. 

Perçem, “Bizi canımızdan bezdirdiniz.” Diye devam etmiş. 
“Katarlar da Artanlar da her zaman koca, ağır bir taş olup, durup 



durur önümüzde. Nasıl başladığını unuttuğunuz bir kini 
yaşatmaktan gayrı sebebiniz kalmamış.” 
“O köyden buraya gelebilen, bir annen olabildi altmış yıldır. Başka 
da kimse gelemez.” Demeye cesaret etmiş gerilerden bir ses. 

“Neden? Hele bir deyin! Yalanlarınız mı çıkar ortaya?” Diye sese 
uzanmış Perçem. “O Aslan, daha şimdiden aklını çelmiş. Sana 
köylünü yalancı belletmiş.” Demiş bir başkası. 
“Bu kulaklar yalanlarınızı, uydurmalarınızı duymadı mı 
sanıyorsunuz, çocukluktan beri.” 

“Bizi mi beğenmiyorsun? Düşmanı köylüne tercih mi ediyorsun?” 
Diyecek olmuş Tali Kadın’ın adamı. 
“Kimseyi tercih etmiyorum. Uydurduklarınızı konuşmaktan 
bıkmadınız. İki köyden de gidiyoruz.” Deyip kestirip atmış 
Perçem. 

“Köy olmadan yaşanmaz. Nereye gideceksiniz? Ömür nasıl geçer 
bilir misiniz?” Demiş yaşlılardan biri. 
“Orasını biz biliriz. Artık ne ben bu köylüyüm, ne de Aslan öte 
köylü. Her şeyinizi kaybettiniz de kaybetmekten bile yılmadınız.” 
Demiş Perçem. Son sözü buymuş! 

Homurtular dolaşmış. Asilikmiş bu, engellenmeliymiş. 
Ayça Kadın, atını değirmenden yana çevirmiş. 
Perçem, dönüp merdivenlerden inmiş, annesine yürümüş. Doru 
atın arkasına atlamış. 

Akşam olurken evlerine dönmüşler.. Ertesi gün Perçem, Aslan’la 
yurtlanacakları düze gitmiş ve gayrı köye hiç dönmemiş. Perçem, 
kendi öyküsünü böyle yazmış. Kalemi ipek olup, yumuşacık 
dökülmüş kağıda. 

Ayça Kadın, değirmenin başında kendi kendine düşünüyormuş. Bu 
köylü bana ettiğini kızıma da etmedi mi? Hem daha nicelerine edip 
de sevdaların önüne set çekmedi mi? Yıllar yılı, bir bildikleri 
vardır deyip, kendimden şüpheye düşmedim mi? Hiçbir ettiğinden 



pişman olup ikrar getirdi mi, yok! Onca insanın canını yaktı da 
kendi canı bir gramcık yandı mı, yok! Kocam üzüntüsünden, 
onların elinde vermedi mi canını? Ne kâr ettiler verdikleri bunca 
zarardan, orası bile belli değil. Daha ne dururum buralarda? 
Doktordan başka kim var dost, arkadaş? Bir tek doktor, o da bu 
köylü değil. Çobanmış da sevdiğim, ne olmuş? Çobansa sevemez, 
sevilemez miymiş? Hali vakti yerinde kız alırsa, artık çobanlık 
etmezmiş; davulmuş da dengiymiş! Onu da mı siz bileceksiniz?! 
Etti! Hem zengin kızı aldı, hem yine çobanlık etti. Seviyorsa niye 
etmesin!? 

Ayça Kadın doluya koyuyor almıyor, boşa koyuyor dolmuyormuş. 
Bunca emeği; evi, ağılları, ağıllardaki inekleri, koyunları, iki yağız 
atı... sonra bu değirmen. Bunlar, ona zengin dedirtecek bollukta 
değilse de, ancak geçinmesine yetse de, kaç neslin emeğinin 
toplamıymış. Geride bırakıp gitmek hiç içine sinmiyormuş. Tek 
başına üstesinden gelemediği için yıllardır ne ekiyor, ne 
biçiyormuş. Az buçuk toprağını ekebilse bile neye, kime 
yetecekmiş! Sonra durup düşünüyormuş bir daha, diyormuş ne 
yapacağım gidip? Nereye gideceğim, nasıl geçineceğim? 
Çıkamamış işin içinden. 

Son un çuvalının da ağzını bağlayıp kapının yanına koymuş. Az 
sonra, sahibi çuvalları almaya gelmiş. 

Birden Ayça Kadın’ın ağzından, düşündüğü her şeyin sonucu 
dökülüvermiş. 
– Benim evi, atlar ve Yolcu hariç hayvanlarla birlikte ağılı, senin 
tarlaların bitişiğindeki az bir parça toprağımı, bir de bu değirmeni 
satsam sana... alır mısın? 

Çuvalların sahibi şaşırmış. Ayça Kadın’ın ne dirayetli olduğunu, 
yolundan kimsenin çeviremeyeceğini iyi bilirmiş. Onca zaman 
yaşadıkları bile Ayça Kadın’ı pes ettirmedikten sonra, şimdi ne 
olmuş da her şeyden vazgeçiyormuş?! 



– Bir düşüneyim, çok ani oldu! Birkaç güne veririm kararımı, 
demiş. 
– İyi! Düşün o zaman. Çok da gecikme bildirmekte, demiş Ayça 
Kadın. 

Adam çuvalları alıp, traktöre yüklemiş. 

– Eve döneceksen, gel bırakayım, demiş adam. – Sağol, 
yürüyeceğim, demiş Ayça Kadın. Adam, 
– Eh, sen bilirsin, deyip traktöre binmiş. 

Az biraz uzaklaştıktan sonra seslenmiş. 
– Düşüneceğim Ayça Kadın, bu gece sabaha kadar dediklerini 
düşüneceğim. 

Ayça Kadın, Hüsnü emminin oğluna da sormalı diye geçirmiş 
içinden. Hüsnü emmiyi öteden beri severmiş. Değirmenin kapısını 
kilitleyip yola düşmüş. Köye değil de, kestirmeden orman yoluna 
sapmış. 

Irmakta ördeklerle kuğular yarışıyormuş. Bazan balıklar suda 
zıplıyormuş. Irmak yaşıyormuş. Gökyüzünde güneş sürekli yer 
değiştiriyor, kuşlar bulutlar gelip geçiyormuş. Rüzgar bir esiyor, 
bir duruyormuş. Ay, yıldızlar geliyor, gidiyormuş. Gökyüzü, gece 
de gündüz de yaşıyormuş.Toprak solucanlar, karıncalar, böcekler, 
kirpiler, kunduzlarla; çimenler, çiçekler, otlarla tükenmez bir 
hareketin içindeymiş.. Toprak yaşıyormuş. 

Sonra dönüp köye doğru bakmış. köydekileri düşünmüş, bir tane 
olsun canlılık belirtisi bulamamış. Günden güne birbirlerini, 
içlerindeki sevgiye dair her şeyi öldürdüklerini düşünmüş. 
Mahsunlaşmış, eğmiş başını. 

İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- kendilerine engel olamıyor, kökleri, 
dalları, yaprakları ve gövdeleriyle kıkır kıkır gülüyorlarmış..Yavru 
sincaplar birinden ötekine geçerek, meşelerin üzerinde fır 
dönüyorlarmış. Bir aşağı bir yukarı pıtır pıtır koşarak, iki yaşlı 



meşeyi gıdıklıyorlarmış. Bunu o kadar uzun zamandır 
yapıyorlarmış ki yaşlı meşelerin gülecek hali kalmamış. 
Gülmekten gözlerinden yaşlar geliyor, kökleri koşup kaçabilmek 
istiyor; toprağa sığmıyorlarmış. 

Ayça Kadın uzaktan meşelerin perişan halini görmüş, gülmeye 
başlamış. Küçük bir çocukken, yavru sincaplarla bir olup meşeleri 
nasıl gıdıkladığını hatırlamış. Sonunda gıdıklamaktan yorgun 
düşüp kendini iki meşenin arasına sırtüstü atıverirmiş. Çoğu zaman 
orada uyuyakalırmış. Şimdi de yapmak istediği gölgelerinde 
uykuya dalmak ve usunun berraklığına kavuşmuş olarak 
uyanmakmış! 

O zamanlar, kafası şimdiki gibi karışık olmazmış. İçinden 
gelmeyen bir şey yapmaz, canının sıkıldığı yerde durmazmış. O 
zamanlar kalbinden gelen hiçbir sesi susturmazmış. Zamanın 
akışında yaşamak büyümeye yetiyormuş! Peki, küçülmek için ne 
yapmalıymış?! 

Sonunda yavru sincaplar yorulup meşeleri gıdıklamayı bırakmışlar. 
Meşeler rahat bir nefes almış. Ayça Kadın’ı gördüklerine çok 
sevinmişler. 

– Hoşgeldin! demişler. 
– Hoşbulduk, demiş Ayça Kadın. Sahiciliğinize geldim, sevgili 
meşelerim. Ahh, Kadifeli! Ahh, Yemişana! Ben de yaşlandım. 
– Anneanne oldun, demiş meşeler. 
– Evet! Torunum var artık! Diyerek gülümsemiş Ayça Kadın. 
– Düş Kız! Demiş yaşlı meşe. Yaşlı meşenin ismi, Kadifeli. 
– Haberlerini alıyoruz, demiş daha yaşlı meşe. Daha yaşlı meşenin 
ismi, Yemişana. 

– Evet! Uğur, her sabah bize haberlerini getiriyor. Demiş Kadifeli. 
– Düş Kız da bizi tanıyor. İsimlerimizi de biliyor. Demiş Yemişana. 
– Daha el kadar! Ne yürüyebilir, ne konuşabilir! Nereden bilebilir? 
Siz nasıl anladınız bildiğini? 
– Uykusunda seslendi. 



– İsimlerimizi seslenerek bize koştu. 
– Onun düşlerini mi görüyorsunuz? 
– Evet! Bir kere gördük! Orada, onun düşündeydik. 

Ayça Kadın’ın istediği tam da buymuş; kafa karıştırıcı bütün 
dolambaçlardan kurtulup torunu ve sevgili meşeleri gibi dümdüz 
olabilmek. Yemişana’ya ve Kadifeli’ye uzun uzun sarılmış, 
dertleşmiş, anlatmış. İki meşe sözlerini bitirene kadar Ayça Kadın’ı 
hiç kesmeden dinlemiş. 

“Babam ailesiyle birlikte, Katarlar köyünü bırakıp gittiği zaman 
Tali Kadın’ın babası, giden herkes gibi bizden de köyde kalan 
neyimiz varsa satmamızı istemişti. Babam yanaşmamıştı. “Bir gün 
olur, devran döner. O zaman, köye dönmek isterseniz, evinizi 
yerinde bulursunuz.” demişti. İlk zamanlar hala umudu vardı. 
Köylü, açlıkla baş edemeyip Kasım Emmi’ye yerlerini yok 
pahasına sattıkça Kasım Emmi oluverdi Kasım Ağa. Köyde 
kalanların da çoğunun zamanla onun kapısında çalışmaktan başka 
yolu kalmadı. 

Katarlar köyüne gelin gidince evi de değirmeni de aldım. Kimse 
bir şey diyemedi. Ağa denmesini sevmezdi ya, eni konu ağaydı; 
Kasım ağa pek hayıflandı bu işe. Di- rendik, bizim olana sahip 
çıktık, vazgeçmedik. Bu yüzden, satar gidersem çok şaşıracak iki 
köylü de. Perçem gittiğinden bu zamana, yapamaz da döner 
gelirler mi diye bekledim. Hiç yoktan, başlarını sokacak bir 
damları olur diye. Bütün köylü karar alıp da değirmene sırt dönse, 
kendi ektiklerini öğütür, kimseye muhtaç olmazlar diye. Düş Kız 
doğdu doğalı, düşünürüm; en zorunu başardılar, köy olmadan 
yaşamayı bildiler. Gelmezler daha.” 

Sonra ikisinin arasına, toprağa uzanmış. 

– Sevgili meşelerim! Konuşun, söyleşin! Sizi çok özledim; 
gözlerimi kapatıp, saatlerce sizi dinlemek istiyorum. Siz tatlı tatlı 
söyleşirken vermiş olacağım kararımı, demiş meşelere. 



Kadifeli ve Yemişana söyleşirken, zaman yarı masal yarı düş 
kılığında geçmiş. Cıvıltılar, ötüşler, şarkılar, ninniler meşelerin 
sohbetine karışmış. Ayça Kadın, bütün seslerin ortasına bırakmış 
kendini, aralarında süzülerek dolaşmış. 

Gözlerini kapamadan önce gördüğü son şey, yaprakların arasından 
zar zor görülebilen maviyi, yırtarak içinden geçen bir kartal olmuş. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla...  
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Şeytan Doldurur Cin Çarpar 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Artanlar’ın gelip bir değirmen baskını yaptığını anlatırdın. O 
değirmen mi bu değirmen? Diye sormuş kahveci, Hüsnü Emmiye. 

İhtiyara Hüsnü emmi derlermiş, O sırada Tali kadın geçiyormuş 
meydandan. Ayça Kadın’ı gözlemeye gidiyormuş. Hüsnü emmi 
seslenmiş Tali Kadın’a, 

– Bir gece, canının korkusuna baban seni ateşe atıp nasıl bırakıp 
kaçmıştı Tali, hatırlar mısın? 

Tali Kadın, hatırlamış hiç unutmadığını. 

– Hüsnü emmi, çok konuşursun sen! Ağılları temizledin mi de 
gelmiş burada oturursun? 
– Köyün bütün ağılları senin! Sen temizle bu günden gayrı! 
– Ne deli deli konuşursun! Aç mı kalmak niyetin? 



–. Sen mi aç koyacaksın? Kasım ağanın bütün köyü yıllar yılı aç 
açıkta koyduğu gibi mi? Babası, değirmeni babana -ağayken bile- 
satmadı, el koymaya kalktı da Kasım ağa, Artanlar’ın köylüleri 
ardında, çıplak elinde sade tırpanla kapınıza dayandıydı. 
Korkusundan don gömlek zor kaçtı koca ağa arka kapıdan. Seni 
bile almadı yanına, geride koydu gitti. Sen de Ayça Kız’dan, 
küçücük çocuktan aman diledin yerlere atıp kendini, hem de iki 
gözün iki çeşme. İşte, o değirmeni Ayça Kadın kimselere değil 
oğluma, yani bana sattı. Var, sen düşün gerisini. 

Kahvedekiler, Tali Kadın’ın gözlerini şaşkınlıkla açmasına bıyık 
altından gülmüş. Demek el kadar çocuğa, koskoca kızken 
yalvar yakar olmuşmuş Tali. O el kadar kız, şimdi de kapıdındaki 
kulu kalkındırırmış. 

– Silahlı adamlarınız tırpanların önü sıra nasıl kaçmıştı, onu da 
hatırlar mısın? 
– Bunamış bu densiz, ne tutarsınız aranızda? Hadi, hepiniz işinizin 
başına dönün! 

Kahvedekiler istemeyerek yerlerinden kalkar olmuş. 
– Az kaldı Tali Kadın, az kaldı. demiş Hüsnü emmi. Adamlar 
tekrar oturmuş. 

Tali Kadın, buraya kadar Ayça Kadın’ı gözlemeye geldiğini bile 
unutup, doğru evinin yolunu tutmuş. Günün kalanında, Tali 
Kadın’ı hiç gören olmamış. 

Orman uykusundan uyanıyormuş. 

Bugün ilk kuğular karşılıyormuş sabahı. Güneş bembeyaz 
tüylerinde doğuyormuş. Dağlardan gelen kar sularıyla, ırmağın 
gücü iyiden iyiye artmış. Irmağın kuşları suyun akışına bırakmışlar 
kendilerini. Ceylan, yavrusuyla beraber ırmağa yaklaşmış. 
Benekleri bir ressamın fırçasından dökülmüş üzerlerine. 
Kirpiklerinin ucu hala mahmurmuş. Toprağı incitmekten çekine 
çekine kıyıya kadar gelmişler. Güneş, yaprakların gölgelerini 



kibarca dansa kaldırmış. Zamanın aynası bir durup, bir kendine 
yuvarlanıyormuş. Anne ceylan, yaklaşan sessizlikten ürkmüş. 
Ceylan burnuyla, yavrusunu büyük kayaların aralığına 
sürmüş.Yavru, neden su içmeyi yarıda kestiklerini anlayamamış. 
Pusup sindikleri yerden, elinde tüfekle bir adamın geçtiğini 
görünce, dönüp annesine hayranlıkla bakmış. 

Taşlar, otlar, böcekler susmuş. 
Kuğular, ördekler, dallar, yapraklar susmuş. 

Adam elini yüzünü yıkadıktan sonra fazla eğleşmemiş su 
kenarında, köy yoluna sapmış. 

Orman, tehlike geçene kadar ceylan ve minik yavrusuyla birlikte 
ses çıkarmadan pusmuş, susmuş. 

Adam ne ava gidiyormuş, ne de avdan dönüyormuş. Bir hesabını 
görmesi gerekiyormuş. 

İki yaşlı meşe, yapraklarını hafif hafif sallıyormuş. 

– Bu sabah değişti her şey, eskisi gibi, demiş biri. – Değişti, gitti. 
Yenisi eskiyor şimdi, demiş diğeri. 

Ayça Kadın, uykusunda meşelerin sesini duyup, başıyla karşılık 
vermiş. 

Köy hareketlenmeye başlamış. Bu kadar kalabalık hayra alamet 
değilmiş, bir kurcaladıkları varmış belli ki. Tali Kadın mide ilacını 
içmek için pencereyi tıklatmış. 

Ayça Kadın yattığı yerden, 
– Geldi yine mide fesadı, demiş. 

Pencereyi açıp ilaçla suyu vermiş. Peşinden de kutunun tamamını 
kadının eline tutuşturmuş. 

– Al! demiş. Benim bir şeyciğim kalmadı. Senin olsun! 



Tali Kadın daha bir şey diyemeden, pencereyi kapatmış, perdeyi de 
çekivermiş yüzüne. 

Düş Kız’ın babası, doru atın da gelmesiyle bütün hasadı bitirmiş. 
Kiler tamamen dolmuş. İki gün sonra birazını kendilerine ayırıp 
gerisini kasabada satacakmış. Bu iki günü Düş Kız’ıyla 
geçirecekmiş. Ayça Kadın’ın gönderdiği habere çok sevinmiş. 
Bundan sonra, değirmenin yeni sahibi her hasadın peşinden traktör 
gönderip Aslan’ın ve Perçem’in buğdayını mısırını alacak, öğütüp 
geri gönderecekmiş. Ayça Kadın’ın Hüsnü emminin oğluyla 
anlaşması böyleymiş, değirmeni satarken bu koşulu koymuş. 
Bunca yıl köye girmedikleri için çektikleri zorluklardan sonra rahat 
bir nefes alacaklarmış. Huzur gelince, gönlü şenlenmiş Düş Kız’ın 
babasının; duvardan sazını alıp kızına ikinci türküsünü yakmış. 

Ceylanla yavrusunun korkup kaçtığı adam muhtarın kapısını 
çalmış. Muhtar şaşırmış, ayağa kalmış. 

– Hayır olsun! Öte tut tüfeği, şeytan doldurur, demiş adama. 
– Benim şeytanla işim olmaz, kendim doldururum. Hele sen bir 
yol, olan biteni dinle muhtar. Demiş ve tüfeği bir köşeye yaslamış, 
muhtarın karşısına geçmiş. Oturmamış, oturamamış. Yerinde 
duramıyormuş öfkesinden. 

O anlatmış, muhtar dinlemiş; hak vermiş zavallıya. 

Koyunlarına satmaya kasabaya gidiyormuş. Komşusu ‘bir iyilik et, 
iki koyun için yollara düşmeyeyim.’ Deyince kırmamış, komşunun 
iki koyununu da kendininkilerin yanına katmış. Yolda komşunun 
koyunları öldüğü gibi, adamın üç koyunu da bunlar yüzünden 
ölmüş. Kasabada veterinere gitmiş; üstte başta yokken bir de borca 
girmiş. Kasabadan birini hayvanlar iyi olursa, veterinerden alıp 
pazarda satmaya ikna etmiş. Köye hem eli hem cebi boş dönmüş. 

Muhtar üzülmüş, adamın durumunun iyi olmadığını biliyormuş. 
Komşuya gelince; daha önce de yaptığı üç beş yaramaz işi 
olmuşmuş. 



– Kabahat bende! Bir hinlik çıkmasa bu işin altından, dedim 
içinden. Yine de konduramadım. İyilik fazla bu köylüye, ne 
edersin!? 

– Geçmiş olsun, demiş muhtar. Sen sakin ol, doğru evine git. 
– Kalan hayvanlar ölmezse; üç koyunun bedelini ve ettiğim 
masrafın tamamını isterim. Yok, eğer ölecek olurlarsa; bütün bedeli 
isterim, ona göre. 
– Ben onunla konuşacağım. Peşin hüküm verme, hayvanların 
hastalığından haberi yoktu belki. 
– Hiç habersiz olacak işe benziyor mu? Maraza çıkaracak olursa, 
ne yapar eder hesabımı görürüm muhtar! Böyle bilesin! Diye 
kükremiş adam, dönüp bıraktığı yerden tüfeğini almış. 

– Aman, demiş muhtar. Şeytan doldurur. 
– Doldurur muhtar! Ben unutursam, o doldurur! Demiş ve çekip 
kapıyı, çıkmış. 

Ayça Kadın da aynı anda çekmiş kapısını ve evden çıkmış. 
Mercan’ı koyduğu çanta elinde, evin köşesinde bekleyen kır ata 
doğru yürüyormuş. 

– Hadi bakalım, Mercan! Gidiyoruz! Demiş. 

Kır at hazırmış; sırtında sağlı sollu sarkan birkaç bohça varmış. 
Ayça Kadın, Mer- can’ın çantasını eğere sıkıca bağlayıp bohçaların 
üstüne yerleştirmiş, kahvenin önüne kadar atın yanında yürümüş. 
Köylünün çoğu kahvenin bahçesinde, bir kısmı da köyün 
meydanındaymış. Ayça Kadın, kır atın yularını söğüdün dalına 
bağlamış, çifteliyi terkisinden almış. Yüzünü kahveye dönmüş ve 
tek tek hepsinin gözlerinin içine bakmış, onlar da ona kaş altından 
bakmışlar. 

– Sağlıcakla kalın! Arkamdan tek söz eden çarpılır, haberiniz 
olsun! Demiş. Atına binip lavanta tarlalarına doğru sürmüş, gitmiş. 



Herkes sus pus kalmış. Akıllarından bolca yalan dolan, uydurma 
öykü geçiyormuş, dillerinin ucuna kadar geliyor, orda sus olup 
kalıyormuş. Ayça Kadın’ın, bir kere olsun boşa konuştuğu ne 
duyulmuş ne de görülmüş. Herkesi bir çarpılma korkusu sarmış. 

Haftalardır pencereyi tıklatıp ilacını içen, bu sırada da ne yaptığını 
çok merak ettiği, ama bir türlü anlayamadığı Ayça Kadın’ın sürekli 
ağzını yoklayıp tek söz alamayan Tali Kadın, olanlardan habersiz, 
köy meydanına girmiş, yavaş yavaş uzaklaşan atı tanımış. 

– Bu Ayça Kadın bir işler çeviriyor, derken, midesine öyle sert bir 
kramp girmiş ki, ağrı mide fesadını bir anda tutup yere çalmış. 
Ağzı köpüklenerek, yerde acıyla kıvranıyormuş. 

Kimse sesini çıkarmıyor, ağızlarını bıçak açmıyormuş. Ayça 
Kadın’ın hiçbir zaman boşa konuşmadığını düşünüp, yerde açılıp 
kapanan, kıvrım kıvrım yanan kadına bakakalmışlar. 

Bir çocuk, akıl edip doktorun evine doğru koşmaya başlamış. 

Ayça Kadın, lavanta tarlalarının ortasındaki evine varmış bile. İlk 
işi Mercan’ı çantasından çıkarıp lavantaların arasına salmak olmuş. 
Kedi şaşkınlıkla olduğu yere sinmiş. Uçsuz bucaksız mor, 
lavantaların kokusu ve arıların ortasında bir süre kımıldamadan 
beklemiş Mercan. Sonra alışmış, başlamış koşup oynamaya. 

Ev tek katlı ve küçücükmüş. Çitlerle çevrili bahçesinde kır atın 
kalacağı barınak, kümes ve küçük bir kiler varmış. Ayça Kadın, kır 
atı barınağına yerleştirmiş. Göz açıp kapayıncaya kadar piliç ve 
horoz olacak sarı, beyaz, turuncu, siyah civcivleri delikli büyük 
kutudan tek tek çıkarmış. Her birini öpüp okşayıp kümesin önünde 
çimlenecekleri açıklığa bırakmış. Büyükçe bir keseden bir avuç da 
darı alıp önlerine serpmiş. Suları kümesin hem içinde hem dışında 
hazırmış. Yolcu, civcivlerle oynamaya başlamış. Yükü eve taşımış. 
Bir kahve pişirip bahçedeki koltuğunda oturmuş içerken, 
Mercan’ın arılarla oynamasını seyre dalmış. 



Doktor, meydanın ortasında Tali Kadın’ı görünce bir mide 
fesadıyla karşı karşıya olduğunu anlamış. 

Köylü; 
– Cinler çarptı garibi, vah vah! diyormuş. 

İmam sesleri duyup gelmiş. 

– Ne cini, ne çarpması? demiş. 
– İşte! deyip, kadını göstermişler. 
– Kardeşler, başka bir haldir! demiş imam. 

Köylü homurdanmış. 

– Doktor, benlik bir durum yok inşallah?! diye sormuş imam. 
– Bilmem ki, cin çarpmış diyorlar, demiş doktor. 
– Sen bari etme, doktor. Bence zehirlenmiş, demiş imam. 
– Bence de, demiş doktor ve ciddileşerek, ama benim 
iyileştirmeme kanmazlar şimdi, sen de birkaç dua okusan fena 
olmayacak. Sonunda da sakın onun yaptığını yapmayın dersen, çok 
makbule geçer. 

– Ne yapmış? 
– Ayça Kadın’ın arkasından konuşmaya kalkmış. – Allah Allah! 

İmam efendi duaya başlamış. 
– Pek uzun olmasın! demiş doktor. Durumu acil. 
Herkes duaya hazırlanmışken, imam efendi üç kelime etmiş 
etmemiş, duayı bitirmiş. – Sakın Tali Kadın’ın yaptığını yapmayın, 
demiş. 

Bu sırada muhtar, adamın tekiyle birlikte, birinden kaçıyormuş. 
Koşarak meydana girmişler, kalabalığın arasına dalmışlar. 
İçlerinden geçip koşmaya devam etmişler. 

– Allah korusun! Şeytan doldurur! diye bağırıyorlarmış kaçarken. 



Meydandakiler bir bakmışlar ki; kaçanların peşinden gelen adam, 
tüfekli. Tüfeği... tüfeği gören... tüfeği gören yere! Kendilerini 
yerlere atmışlar. 

Hepsi de; 
– Şeytan doldurur, cin çarpar, diye bağırıyormuş. 

İnkar ve haksızlığı önüne katmış kovalayan adam da, yerdekilerin 
üstünden atlaya atlaya koşarken düşmemeye uğraşarak aynı 
meydanı geçmiş. 

Muhtar, yanındaki adamı kahveye dar atmış. O sırada tüfek ateş 
almış. Bağırışlar, yükselmiş, dalgalanmış; bir düşmüş, bir çıkmış. 
İnsanlar da, avazlarıyla birlikte devinmişler; korkuyu dolaştırarak. 

Orman, köye doğru kulak kabartmış. Bir süre daha bağırışlar 
gelmeye devam etmiş, sonra köy susmuş. 

Akşam kovana dönen arılar, lavanta tarlasından ormana haberler 
getirmişler. Orman söyleşmiş. Köyden gelen sesler unutulmuş, 
yitmiş. 

Güneş batarken ormanda kim var kim yoksa ırmağın kenarında 
toplanmış. Kana kana su içmişler ve hep bir ağızdan söyledikleri 
şarkıyla Ayça Kadını’a selam göndermişler. Ayça Kadın, akşamın 
ışıklı meltemiyle gelen selamı, gözlerinin içi gülerek almış, kabul 
etmiş. 

Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla... 
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Leyleğin Kanadına Takıp Gittiği 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler 
berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam 
düştü beşikten, babam girdi eşikten. Anam ayıldı uykudan oturdu, 
babam vardı yamacına durdu, başladı anlatmaya. İşte ne olduysa, o 
zaman oldu. 

Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde, yerlerin en güzelinde bir 
kıpırtı varmış. Can kıpırtısı, atan kalbin kıpırtısı, açan çiçeğin, 
gelen baharın kıpırtısı! Kıpırtılar sarmış köşe bucağı. 

Bir gidip de dönmeyiş başlamış Katarlar köyünden. Gençlerin 
çoğu bir gün dönerler mi bilinmez, gidiyorlarmış. Kimi kasabaya, 
kimi şehire. Kimi çalışmaya, kimi okumaya. Katarlar köyü sade 
yaşlılara kalmış. Ne ekip biçebilir ne hayvan güdebilirlermiş, 
kocamışlar iyiden iyiye. Gerçekten kocadıklarından değil, 
gençlikleri alıp başını gittiğinden. Tali Kadın, bu gidip de 
dönmemelerde hep Ayça Kadın’a suç buluyormuş. Kış gelmeden, 
daha güz bile erişmemişken, Tali Kadın’ın damına karlar 
yağıyormuş. Ağasından, babasından kalan işlere, o şimdi kimleri 
sürecekmiş. 

Pencereyi açıp bağırmaya başlamış. Gençliğinde, Artanlar köyünde 
bir hasta oluğunda haber getiren delikanlıların gizlice yolunu 
gözlediği pencereymiş bu. 



– Hepsi onun suçu, diye avazlanıyormuş. Her şeyi onun yüzünden. 
Onun suçu, bu gitmeler. Çocuklarınızın gitmesi, ondan. Ayça 
Kadın durdurmayanlar utansın. O gitmese, kimse gidemezdi. Hiç 
kimse! 

Köylü aldırış etmiyormuş Tali Kadın’a. Gidenlerin, ekmeklerinin 
peşine gittiklerini biliyorlarmış. Kasım’ın aç gözlülüğünden; 
kimselere paylaşacak bir şeycik bırakmadığından gidiyorlarmış. 

Tali Kadın, hırsından yarı beline kadar, sesini duyurmaya uzanmış. 
Bağırmış, çığırmış. Bu sıcakta, bir onun damına yağan, kendi 
kafasının ürünü karların üstüne düşmüş. Kimse görmemiş bile. 
Sesin dindiğine şaşırmışlar sade, hem sevinmişler. Tali Kadın 
düşüp kaldığı yerde inlemiş, ilenmiş durmuş. 

– Her şeyi yapan o, her şeyi. Sizi bana o düşman etti. Sonra, inilti 
de kesilmiş. 

Yeşil yağmurlar geliyor geçiyormuş. Yazdan kalan kuru çıtırtılar, 
serinliği seyrediyormuş. Bulutlar göğün mavisini kapatmış, 
beyazını rüzgara salmış. Bir çift kanat getirmiş sabahı. Ormanın 
gözleri hafifçe aralanıp, yeşermiş. 

İki yaşlı meşe -biri daha yaşlı- serinliği içlerine çekmişler. 

– Değişti her şey, eskisi gibi, demiş Kadifeli. 
– Değişti, geçti. Demiş Yemişana. Yenisi eskiyor şimdi. 

Baykuş bir sır küpü kuş! Her şeyi görür, duyar; söylemezmiş. Bir 
tek meşelere anlatırmış sevincini, derdini. Meşeler sabırla 
dinlerlermiş, dünyanın tüm seslerini dinledikleri sabırla. Baykuş 
dökmüş içini. 

– Şu tepedeki köy, demiş, aşağıdaki köyle neden anlaşamaz, bilir 
misiniz? 



Meşeler biliyormuş. Yine de, dallarını ‘anlatsana’ der gibi 
sallamışlar. Baykuş anlatmış. 

– Çok eskiden bu iki köy birdi. İçlerinden biri hırsızlık ederdi. 
Sürüden koyunları çalar, götürür satar, suçu çobana yıkardı. İşi ne, 
topu topu iki koyuna bakacak, onu da yapmayıp yan gelip yatıyor, 
derdi. Verdiğiniz para helal değil böylesine, diye fırsatını buldukça 
köylünün kafasını bulandırırdı. Çoban da bir koyun kayboldu mu 
kurt kaptı zanneder, çalınacağını hiç düşünmezdi. Bir gün 
köylülerden biri kasaba pazarında kendi koyununu tanıdı, 
koyunları kurdun kapmadığı ortaya çıktı, zavallı çobanı hırsızlıkla 
suçladılar. Çoban yapmadığına köyü inandıramayınca, çok üzüldü, 
hastalandı. Hayvanlarına bakacak başka birini buldular, gerçek 
hırsızı da, güvenilir adam diye yeni çobanın başına bekçi yaptılar. 
Koyunlar hala kayboluyordu. Bu sefer hırsız, eski çobanın 
çalmaktan vazgeçmeyip, sürüye adamlarını musallat ettiği yalanını 
uydurdu. Köydekiler önceki çobandan bildikleri için, konuyu 
çözdüklerini sanıyor, işin aslını aramıyorlardı. Zavallı eski çobanın 
adını hırsıza çıkarmışlardı bir kere, ne olsa ondan biliyorlardı. 
Çobanın bu işi yalnız yaptığına, başından beri kimse inanmıyordu. 
Adamları olduğu dedikodusu da yayılınca, çobanla iş birliği 
yapmış birilerini gözlemeye başladılar. Köy, kendinden şüphelenir 
olmuştu. Şüpheler o kadar çığırından çıktı, usun hükmü o kadar 
ortadan kalktı ki birbirleriyle selamı sabahı da kestiler. Zavallı 
çoban öldü, gitti. Köy de bir daha iflah olmadı. Canına tak edenler 
yavaş yavaş köyü terketti. Önceden tarla olan topraklarına birer 
derme çatma ev yapıp yerleşmeye başladılar. Hırsız köyü bırakıp 
gidenlerin, köyde neyi var neyi yoksa üç beş kuruşa ellerinden aldı. 
Zamanla, kalanların da hayvanlarını, malları mülklerini yavaş 
yavaş almaya başladı. Irmağın ötesindeki köyün, Katarlar’ın 
neredeyse tek başına sahibi oldu. Köyde kalanlar, gidenleri 
suçlamayı sürdürdüler. Kız alıp vermediler. Bütün çobanları da 
hırsız bellediler. Gidenler de kalanları aç gözlü ve yalancı olmakla 
suçladı, kötülük getirirler de şuncacık iyilik umulmaz onlardan, 
diyerek uzak durdular. Kalpler engel tanımadı elbet, sevdiler 
birbirlerini; sevenleri türlü hilelerle ayırdılar. Bahtsız gelini, çoban 



çocuğuna ettikleriyle genç yaşında yalnız koydular. Bunca yıldır, 
bir tek Düş Kız’ın annesiyle babası, düşlerine sarılıp yürüyebildi. 

Meşeler bildikleri halde sormuş. 

– Hırsız kimmiş, anlaşılamamış mı? 
– Nerdeee? Köyün en sayılan, sözünden çıkılmayan adamı olmuş. 
Hırsızken, efendi olmuş. Sırrını kimselere söylemeden göçüp 
gitmiş bu dünyadan. Bir ihtiyar, onun yapıp ettiklerini bıkıp 
usanmadan anlatır durur hala. Bunamıştır der, yarı dinler yarı 
dinlemezler. Bir kere insanın aklı gitmeye görsün başından, yersiz 
yurtsuz da kalsa ağasız kalmaz. Demiş baykuş, yummuş gözlerini. 

Ayça Kadın’ın cin tehdidinden sonra, köyde hala kimse ağzını açıp 
tek söz edemiyormuş. Onun, başını alıp gidişi üzerine hiç yalan 
dolan uyduramamışlar. 

Tüfekli adam, sözde muhtarın kızını kaçırmaya gelmiş de, hinlik 
peşindeki adam da muhtarı kurtarayım derken az daha ölüyormuş. 
Zavallı kızcağız. bu deli saçması yüzünden evden dışarı adım 
atamaz olmuş. Muhtarın, gerçekte olan biteni anlatması bile bir işe 
yaramamış. Kızı kaçırmaya geldiği söylenen adam -köydekilerin 
uydurduklarına bakılırsa- hem ezelden haydutun tekiymiş. hem de 
adamcağızın koyunlarını da zaten o gasp etmişmiş. 

Köy Tali Kadın’ı çoktan unutmuş. 

                                     *** 

Perçem -Düş Kız kucağında- evden çıkmış. Yolcu, yattığı yerden 
kalkıp hemen yanlarına seğirtmiş. Ormanın içinden geçerek 
lavanta tarlasına gideceklermiş. İki yaşlı meşenin yanına gelince, 
Perçem Düş Kız’ı yere bırakmış. Meşeler onun kendilerini her gün 
ziyaret etmesine çok seviniyorlarmış. Düş Kız emekleyerek bir 
Kadifeli’ye bir Yemişana’ya gidip küçücük kucağının yettiği kadar 
sarılmış. Bebek dilindeki sevgi sözcüklerini söylemiş. 



Ayça Kadın bu düşü duymuş, görmüş, dinlemiş, seyretmiş. 

Yolcu, doru attan gördüğü gibi, yaylanarak çevrelerinde 
dolaşıyormuş. Perçem, meşeler Düş’e Düş de meşelere doyuncaya 
kadar beklemiş, sonra kızını kucaklamış ve hem gerçekte hem de 
anneannenin düşünde yollarına devam etmişler. Mercan 
lavantaların arasında, onları bekliyormuş. 

                                             *** 

Akşam yaklaşırken gökyüzünde bir merasim başlamış. Göç 
katarlana katarlana ormana erişmiş. Leylekler dönüyor, 
kümeleniyor, ilerliyor, tekrar kümeleniyormuş. Geride kalanlar, bu 
dönüp kümelenme sırasında öndekilere yetişiyor ve beraberce 
yollarına devam ediyorlarmış. Güneye gidiyorlarmış, sıcak Nil’i 
özlemişler, yaz gelmeden sevdikleri bu yere tekrar döneceklermiş. 
Her yıl burada bu vakitler ırmağa iner, oyunlar oynar, yıkanır, 
ırmağın tatlı suyundan kana kana içer, sonra yollarına devam 
ederlermiş. Orman onların bu, yılda sadece bir güncük olan 
ziyaretlerini dört gözle beklermiş. 

Leylekler öbek öbek inmişler suyun kıyısına, vakitlerini neşe 
içinde geçirip sularını içmişler; sonra mevsimi de kanatlarına takıp 
gitmişler. Bir tek, kanadı yaralı ve yorgun yavru kalmış geride, 
yetişememiş gidenlere ve suyun yanına dönüp tek ayağı az 
yukarıda, ailesini seyretmiş. 

Yetişkin leyleklerden biri sürüden ayrılıp yavrunun yanına gelmiş, 
etrafında dönen- miş, yarasına bakmış, tak tak tak ederek demiş 
diyeceğini, uçup diğerlerine yetişmiş. Belki annesiymiş bu gelen 
leylek yavrunun, belki de değilmiş. Kiminse kimin, sonuçta o da 
içlerinden birinin anneymiş. 

Orman. gidenlerin gökyüzünde süzülüşünü uzun uzun seyretmiş. 
Belli ki. yavru leylek gelecek yıla kadar ormanın misafiriymiş. 

                                                *** 



Ayça Kadın, torununa gökteki neşeli yolculuğu göstermiş. Düş, ilk 
defa bu kadar büyük bir kalabalıkla tanışıyormuş. Sararmaya yüz 
tutmuş lavantaların arasında neşeyle emekleyerek göçe yetişmeye 
çalışmış; bir insan yavrusu sırf bu beyazlığa karışmak için 
kanatlanabilirmiş. 

Biraz sonra gökte ne göçmen ne yerleşik bir kuş kalmış. Gün 
gidenlerin ardından kızıla bürünerek. eğilmeye başlamış. Düş Kız. 
kanatlarla gagaların nereye kaybolduklarını anlamamış, seyircisi 
olduğu ilk göçün ilk bilinmezini hem hatırına hem kalbine yazmış. 

Ayça Kadın lavantaların arasındaki bu eve yerleştiğine çok 
mutluymuş. Leylekler kadar yol gitmese de, belki onlardan çok 
daha uzaklara varmış. 

                                             *** 

Yavru leylek dinlendikten sonra ormanın üzerinde uçmuş, 
kalabileceği uygun bir yuva aramış. Yavru serçeler. çoktan 
büyümüş ve yuvadan uçmuşlar; yuva boşmuş. Biraz büyütmek 
gerekliymiş sadece. Ormandaki kuşlar yavruya yardım etmiş, çalı 
çırpı toplayıp serçelerin eski yuvasını kocaman bir yuva haline 
getirmişler. 

Leylek mutlulukla yuvasına yerleşmiş. 

Yıldızlar çıka gelmeden önce herkes yuvasındaymış. Düş Kız, 
babasının ellerinden uçup havalara zıplıyor, düşerken karnı 
duyduğu heyecanla gıdıklanıyor, durdurulamaz bir şekilde gülüyor 
ve babasının güvenli kucağına iniyormuş. 

Yolcu, gündüzleri doru atla ve Toprak ve Bulut’la oynayarak 
geçiriyor, akşam olunca eve giriyormuş. 

Ayça Kadın, çocukluğuna dalıp gitmiş. 



Çoban çocuğuyla oyunu bırakıp, yağmurdan saklandıkları yeşil 
günü koklamış. Kendilerini zar zor bir ağaç kovuğuna sığdırdıkları 
anı içinde duymuş. Damlaların gözleri önünden dökülüşünü 
seyretmişler. Birden çoban çocuğu damlalara ad vermeye başlamış. 
Yağmurla yarışıyormuş. Bulutlar, yağmur eteklerinde geçip gidene 
kadar durmamış. Binlerce damla! Binlerce ad! 

“Onunla her şey sonsuzdu.” diye düşünmüş Ayça Kadın, o gün de 
düşündüğü gibi. 

– Biz onunla, sonsuza dokunduk. Demiş. 

Oturduğu yerden kalkıp ellerini gözlerine siper ederek bakmış 
sonsuzluğa, görememiş Mercan’ı, seslenmiş. 

Havalar serinlediği için artık geceyi lavantaların arasında uyuyarak 
geçirmesi olmazmış. Zaten Mercan da sıcağı sevdiğinden koşa 
koşa eve giriveriyormuş. 

Doktor hem Ayça Kadın’ı hem de torununu sık sık ziyaret 
ediyormuş; sonunda kendine kısa boylularından bir at almış. Bu 
yaştan sonra yüksekten düşmek iflah etmez, diyormuş. 

Ormanın iki yanındaki iki köye gelince... bir gün biter miymiş 
bilinmez, şimdilik sürüyormuş kinleri, Kasım ağanın ettiklerinden 
sebep olduğunu bilmeden. Artık bildikleri kadarı bile unutulmuş, 
gitmiş. Hiçbir zaman anlayıp da öğrenememişler gerçeği. 

İki köyün gençleri bir anlam veremeseler de, hala birbirlerine 
sevdalanmamaya yeminler ettiriliyorlarmış. Ne kadar kaçsalar da, 
yine de kendilerini kor ateşte buluverenler oluyormuş. O zaman da, 
başlarına gelmeyen kalmıyormuş. Kimi bütün umutları 
tükeniyormuş. 

Düş Kız ve iki yaşlı meşe, imdatlarına yetişiyormuş. 



Birden babam atladı çıktı eşikten, annem geri girdi beşiğe, 
salladım tıngır mıngır mışıl mışıl uyusun diye. Serçe başladı 
ninniye. Bir meşe size, bir meşe bize gölgesini verdi. Anlatılanlar 
geçmişte, anlatılacaklar gelecekte! Bağlamışım iplerini yumuk 
ellerime, salmışım da salınır dururlar gündüzlerde ve gecelerde. 

Madem onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetine! 
Sağlıcakla… 

                                SON2
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göndererek, düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.
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