
1



2



 13 Yazar
ON ÜÇ BÜYÜLÜ ÖYKÜ

3



TÜRK YAZARLARI

 

Yayýn Yönetmeni
Ýlknur Özdemir

Dizgi
Serap Kýlýç

Montaj
Mine Sarýkaya

Kapak Düzeni
Semih Özcan

Ýç Baský
Özal Basýmevi

Kapak Baský
Çetin Ofset

Cilt
ZE Ciltevi

1. basým: 2002
2. basým: 2002
3. basým: 2003 

  

ISBN 975-07-0190-9
© Can Yayýnlarý Ltd. Þti. (2002)

4



13 Yazar
ON ÜÇ

BÜYÜLÜ ÖYKÜ

ÖYKÜLER

CAN YAYINLARI LTD. ÞTÝ.
Hayriye  Caddesi  No. 2, 80060  Galatasaray, Ýstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89  Fax: 252 72 33
http://www.canyayinlari.com

e-posta: yayinevi@canyayinlari.com

5



  

 

 

6



ÝÇÝNDEKÝLER

 Akýn Sevinç / Kartiy ............................................................    9

Attilâ Þenkon / Kambur Zülküf’ün Ceylanlarý ..............  23 

Cemil Kavukçu / O Kadýn Fatma Girik Deðil .................  31

Faruk Duman / Ömre Zarar Kavil ....................................  45

Gönül Kývýlcým / Elma Aðaçlarýnýn Ninnisi ....................  57

Hakan Þenocak / Beyaz Kuþun Çaresi .............................  71

Ýlknur Özdemir / Bez Bebek ..............................................  81

Ýnci Aral / Pembe Kayýþlý Saat  .........................................103

Murat Gülsoy / Yazýyla Ýþaretlenmiþ ................................119   

Müge Ýplikçi / Sütü Seven Kamyon Þoförü ....................139

Nazlý Eray / Kadýn Tohumu ...............................................153

Sema Kaygusuz / Sülün .....................................................169

Yekta Kopan / Borges ve Ben ............................................177

 

 

7



 

 

8



SUNUÞ

Bu ki tabý oluþ tur ma düþünce si, tanýtýmlarýmýz
da kul landýðýmýz “Türk Öykücülüðü De nin ce Can 
Ya yýnlarý” sözünden çýktý sayýlýr. Ger çek ten de Can 
Yayýnlarý, ilk ku ru luþ yýllarýndan bu ya na ede bi ya
tý mýzýn önem li ya zar larýnýn, ro mancýlarýnýn, öykü
cü  le ri nin, þa ir le ri nin bu luþ ma ye ri ol ma ni te li ði ni 
ko ru du. Ama öykünün hep önem li, özel bir ye ri ol du. 
Us ta öykücüle rin yaný sýra özel lik le son yýllar da 
se si ni du yu ran güçlü öykücüle rin pek ço ðu, ilk 
ki tap larýný Can Yayýnlarý arasýnda yayýnlat ma ola
naðý bul  du lar. Son üç yýldýr peþ pe þe Sa it Fa ik 
Hikâye Ar ma ðaný gi bi çok önem li bir ede bi yat ödül
ünün ya yýne vi mi zin ya zar larýna ve ril miþ ol masýnýn 
yu karý da ki sözü doð ru ladýðýna inanýyo ruz. 

Can Yayýnlarý, öykü an layýþlarý, üslup larý, dil le
ri ve öykü ev ren le ri bir bi rin den çok farklý öykücüle ri 
bir ara ya ge ti ri yor. Bu renk li mo za ik, günümüz 
Türk öykücülüðünün en nitelikli örneklerini geniþ 
bir yelpazede sunuyor. Biz, hep si bir bi rin den de ðer li 
öykücüle ri miz den, “Büyülü Öyküler” ko nu baþlý ðý 
altýnda bu ki tap için bi rer öykü yaz ma larýný is te dik. 
On üç ya zarýn her bi ri ken di büyülü öykü sünü ya za
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caktý. Ki tap ta ki öyküle ri okur ken öy kü cüle ri mi zin 
“büyülü öykü” an layýþýnýn bir bi rin den ne ka dar 
farklý ol du ðu nu göre cek si niz. Öykü nün ken di si nin 
büyülü bir tür ol du ðu düþünülse bi le bü yülülük her 
ya zar da farklý bir yansýma bu lu yor. 

Ya zar lar kitapta adlarýna göre al fa be tik sýray la 
yer alýyor. Öykü sayýsýnýn on üç olmasýna gelince... 
Büyülü bir kitapla ancak bu gizemli sayý baðdaþýr, 
diye düþündük. Büyülü öyküle rin öykü coð raf ya mý
za bir renk li lik ka ta caðýna, siz le ri farklý dün ya lar da 
gez di re ce ði ne inanýyo ruz. Yazarlarý mýzýn bu kitabýn 
oluþ ma sýna heyecanla, hevesle katkýda bulunma la
rýndan cesaret alarak, bu türdeki bir sonraki öykü 
kitabýnýn da temellerini attýk. “13 Gece Öyküsü”nü 
de sonbaharda sizlerle buluþturmayý umuyoruz.

Ýlknur Özde mir 
Yayýn Yönet me ni

10



Akýn Sevinç
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Gözle ri mi açtýðýmda ha va ye ni ye ni aydýn-
lanýyor du. Gördüðüm rüya, her yanýmdan sarmýþ 
sar ma lamýþ. Zih nim de, uy ku nun yakýnýna bi le 
uð  ra mamýþçasýna bir du ru luk. Að lamýþým da 
rü yam da, yastýðýmýn avuç içi ka dar ye ri ýslanmýþ. 

El le ri mi baþýmýn altýnda ka vuþ tur dum ve sýrt-
üstü yattým bir süre, önce ki ak þam onu özle di ði-
mi fark edip evi ne uð radýðýmda ki þaþkýnlýðý, hu -
zur lu bakýþlarý, yut ku na yut ku na að la masý, son ra 
da uzun uzun sýmsýký sarýlýþlarý gözümün önün-
de. Bu nun onu son görüþüm, rüyanýn da Kar tiy’in 
çok tan öldüðünün iþa re ti ol du ðun dan o ka dar 
emi nim ki.

Onun evin de, yer sof rasýndayýz. Ýki miz de 
ay ný þe kil de otu ru yo ruz; ayak larýmýzdan bi ri ni 
al tý mýza almýþ, diz den büktüðümüz öbürüne yas-
lan mýþýz. Kar tiy, elin de ki ek mek ten küçük par ça-
lar ko parýp önüme koy duk ça, ben hiç ses et me-
den sa kin sa kin yi yo rum. Bir lok mayý atýyo rum 
aðzýma, bir den mas ma vi bir balýk, bo ða zým dan 
ge çi yor, kol tuk alt larýma sak lanýyor. Der ken göðüs 
ka fe si min içi ne, ora dan da ayak larýma doð ru 
kývrýla kývrýla yüzüyor. O yüzdükçe, ben mas ma-
vi ye bü rünüyo rum. Bir par ça da ha ek mek alý yo-
rum. Bu kez sap sarý bir kuþ, se ke se ke ge lip boy-
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num la om zu mun arasýnda ki kuy tu ya sýðýnýyor. 
Ardýndan da avuç larýmda, zýp zýp... Par mak-
larýmýn uç larýna ka  dar sap sarý ke si li yo rum. Bir 
par ça da ha alýyo rum ek mek ten, iþ tah la. Ýþte o 
za man kýpkýrmýzý yarýklar olu þu yor sýrtýmýn tam 
or tasýnda, boy dan bo ya. O yarýklar dan adýný bil-
me di ðim çi çek ler baþ  larýný uzatýyor. Yýllar ca bu nu 
bek le miþ ler ce si ne bir ke re de açýlýve ri yor lar; pat-
ta dak! Kýpkýr mý zýyým artýk. Son ra balýklar, kuþ lar, 
çi çek ler ço ðalýyor. Renk le ri ve yer le ri sürek li 
de ði þi yor. Tam bir cümbüþ! Kar tiy, ara da uzanýp 
aðzýma lok ma lar týkýþtýrýyor. Ýþte o za man alev ler 
sarýyor her ya ný mý. O ka dar çok ýþýk saçýyo rum ki 
çev re me, ken di kol larýma ve ba cak larýma bi le 
ba ka maz olu yo rum. Ýçim de ge zi nen le rin aðýr-
lýklarý bi ni yor san ki be de ni me, ya vaþ ya vaþ. Her 
ye rim uyuþ muþ du rum da. Renk ler be de nim den 
taþýyor ve evin du var larýna yansýyor. Ben türlü 
türlü renk le re bü ründükçe Kar tiy’in gözle ri par-
lýyor, gülüþü bütün yüzünü kaplýyor. Ben de rin 
de rin iç çe kip her de fasýnda içi me do lan ha vay la 
bir lik te baþ ka renk le re bürünürken Kar tiy yer-
den des tek alýp aya ða kalkýyor. Ýçe ri de ki oda dan 
ko ca man bakýr bir le ðen ve bir ib rik ge ti ri yor. 
Be ni le ðe nin içi ne otur tu yor. Son ra da ib ri ðin 
için de ki ni ba þýmdan aþaðý azar azar döküyor. Hiç 
ko nuþ mu yo ruz. Nasýrlý, katýr ku tur par mak larý 
sýrtýmda, ba cak larýmda, göbe ðim de do laþtýkça 
be de nim de ki renk ler akýp gi di yor. Bir ýþýk 
yu maðýna, bem be yaz bir bu lu ta dö nüþüyo rum 
son ra. Ha fif li yo rum, ha fif le dik çe kü  çülüyo rum; 
okul yýllarýmda ki hal le ri me, so kak ta oy nadýðým 
yaþ la ra, ilk yürüdü ðüm günle re gi di yo rum. Son ra 
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yürüye mi yo rum bi le, emek li yo rum le ðe nin için-
de. Kar tiy be ni ku caðýna alýp sýmsýký sarýp sar-
malýyor, ku ru lu yor. Pý   rýl pýrýlým artýk. Son ra da 
be ni pen ce re nin önün de ki se di re yatýrýyor, ken di-
si de yanýma kýv rýlýp gözle ri ni yu mu yor. 

Ya tak ta ne ka dar döner sem döne yim uyu ya-
mayýnca, tey zan ne mi uyandýrma dan ses siz ce 
ev den çýktým. Bi zim so kak ta otu ran kadýnlarýn 
yarýsý o sa at ler de el bir li ði ya par, bütün so kaðý 
te miz ler ler di. Baþ ka gün de di ðer yarýsý. Bütün 
so kaðý pýrýl pýrýl ya par lardý da, bir Kar tiy’in kapý-
sýnýn önünü süpürmez ler di. Her sa bah, ev le ri nin 
önü te miz len sin di ye de ðil de, Kar tiy’le ara larýn-
da ki sýnýr iyi ce be lir gin leþ sin di ye ya par lardý san-
ki bu te miz li ði. Çok tan emek li li ðe ayrýlmýþ ol sa 
da, hâlâ öðret men tavýrlarýndan sýyrýla ma yan 
ka dý na yak laþtým yi ne. “Ho caným” den me si ni ve 
ka pý kom þu su olan Kar tiy’le il gi li bir þey so rul ma-
sýný sev me di ði ni bil di ðim hal de inadýna sor dum, 
san ki dün ak þam Kar tiy’in evi ne gi den ben de ðil-
mi þim gi bi, 

“Günaydýn Ho caným, ko lay gel sin! Kar tiy’i 
so ra caktým. Nasýl aca ba saðlýk du ru mu?” Söyle-
dik le ri mi her kes duy sun di ye, se si mi bir al çaltýp 
bir yüksel ti yor dum,

“Görürse niz se lam söyle yin ben den. Ýlk fýrsat 
bul du ðum da...”

Ho caným, bur nun dan so lu ma ya baþ ladý bir-
den. Ona kur du ðum tu zaðý göre me ye cek ka dar 
öfke bürümüþtü her ye ri ni. Bi rik tir di ði çöple ri 
Kar tiy’in kapýsýnýn önüne doð ru süpürme ye baþ-
ladý. Süpürge si ni ara da ba na doð ru kaldýrýyor ve 
sallýyor du,
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“Kaç kez söyle dim sa na! O büyücü karýyla hiç 
iþim ol maz be nim. Aðzýmý açýp da bir þey söyle-
mem, bo þu na ken di ni yor ma. Ma dem me rak edi-
yor sun çal kapýsýný, gir de ken din sor nasýlmýþ 
di ye!” 

Öbür kadýnla ra dönüp söyle ne söyle ne süpür-
ge si ni sal la ma ya baþ ladý son ra.

“Bir gýdým akýl kal madý in san lar da. He le þun-
da... Hiç! Bo þu na býrakýp kaç madý an ne si...”

Bu kadýnlarýn acýklý hal le ri ne Kar tiy’e acýdý-
ðýmdan da ha çok acýrdým her sa bah. Bir za man lar 
Kar tiy’i ye re göðe sýðdýra maz lar ken, ev le rin den 
çýk ma masý için ne ya pa cak larýný þaþýrýrlar ken, 
bir den de ðiþ miþ ve ona karþý nef ret ten be ter duy-
gu lar bes le me ye baþ lamýþlardý. Kar tiy’in pen ce re-
si nin önünde du rup önce içe ri ye bir göz attým. 
Kim se görünmüyor du. Kapýyý týklattým, açýlmadý. 
Bütün ma hal le li nin gözü ben de. Ho canýmýn az 
önce bu ta ra fa doð ru süpürdüðü çöple ri ayaðýmla 
ge ri sin ge ri it tir dim. Ýþle ri ne, okul larýna gi den 
ko nu kom þu, ço cuk luk ar ka daþ larým, on larýn 
ço cuk larý, ak ra ba larý bu yaptýðýmý görünce yi ne 
ka fa larýný çe vir di ler, se lam bi le ver me di ler. Kar-
tiy’den nef ret eden le rin ben den tik sin me le ri 
ho þu ma gi di yor du ne den se. Bu kez zi li çaldým. 
Ses so luk yok.

Tam öðle ye me ðin den dönmüþ, ak þa ma ka dar 
bi tir mem ge re ken iþ le ri sýra ya ko yu yor dum ki, 
tey zan nem aradý. Ne ka dar kon trol et me ye çalýþýr-
sa çalýþsýn se si tit ri yor, ne ka dar sak la ma ya çalý-
þýrsa çalýþsýn aðlýyor du. O da ha hiç bir þey söyle-
me den ben, 
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“Kar tiy mi?” de dim. Yalnýzca bur nu nu çek ti, 
baþ ladý hüngür hüngür að la ma ya. Bel li ki sa bah 
kapýsýný çaldýðýmý ve açýlmadýðýný gören kadýnla-
rý kuþ ku landýrmayý ba þa ra bil miþ tim. On larýn iþiy-
 di, Kar tiy’in öldüðünün bu ka dar ça buk du yul ma-
sý. Gördüðüm rüya gel di bir den aklýma, yaþ lar 
ken di li ðin den ya nak larýmdan süzüldü. 

“Ge li yo rum ben he men,” de dim, “ben gel me-
den ev den çýkayým de me bak!”

Tey zan ne min o gün ne den o ka dar çok 
að ladýðýný bir türlü an la madým. San ki bütün 
ma hal le ye Kar tiy’in büyücü ol du ðu nu ya yan o 
de ðil miþ gi bi dav ranmýþtý gün bo yun ca. Eve her 
ge le ne; Kar  tiy’in ev ler den top ladýklarýyla, ge ce le-
ri çöple ri karýþtýrýp çýkardýklarýyla büyü yaptýðýný, 
o eþ ya larý me zarlýða gömdüðünü ken di gözle riy le 
gör dü ðünü söyle yen san ki ken di si de ðil di. San ki, 
ma  hal le li nin baþýna ne ka dar kötü þey gel diy se, 
Kar tiy’in yüzünden gel di ði ni o söyle me miþ ti.

Bir ke re sin de de ben að latmýþtým tey zan ne-
mi. Bi le is te ye hem de. O gün Kar tiy’den ne den 
nef ret et ti ði ni öðren miþ tim: 

So lu ðu er ken den ev de aldýðým bir gün. Ma hal-
le nin kadýnlarý bi zim ev de top lanmýþ, yi yip içi yor-
lar. Sýrf eve gel di ði mi gördüler, ayýp ol masýn di ye 
doð ru dan oda ma git mi yo rum. Ýki da ki ka otu  rup 
kalk mak var ka fam da. Tam çayým gel miþ ken iç le-
rin den bi ri boþ bu lu nup, 

“Kar tiy’in ne ler yaptýðýndan ha be rin var de ðil 
mi yav rum? Bir büyücüyle ayný so kak ta otu ru-
yor mu þuz da ha be ri miz yok muþ,” di yor.
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“Þey ta na uy muþ o, þey ta na!” di yor bir baþ-
kasý.

“Ne büyücüsü, ne þey taný?” di ye rek tey zan-
ne  min yüzüne bakýyo rum. Be ti ben zi atýyor.

“Hep si tey zan ne min uy dur masý bun larýn. Asýl 
þey tan o, siz de ona uya rak þey tan la bir olu yor su-
nuz,” di yor ve fýrlýyo rum Kar tiy’in evi ne. 

Tey zan nem, o ge ce Kar tiy’in evin den döndü-
ðümde kapýda karþýlýyor be ni. Ben eve gi rer gir-
mez karþýma di ki li yor, son ra da avazý çýktýðý 
ka dar baðýrýyor. Ne re dey se bütün ge ce hem de. 
Ona karþý ko ru du ðum Kar tiy’in ha yatýmýzý nasýl 
ze hir et ti ði ni an latýyor bir bir; an ne min ev den 
kaç masýný, an ne an ne min kahrýndan ölme si ni... 
Hat ta, be nim tey zan ne min ha yatýný mah vet mek le 
kal  madýðýmý, ölümüne ne den ola caðýmý...

Er te si gün iþe gi der gi bi yapýp Kar tiy’in evin-
de alýyo rum so lu ðu. Olaný bi te ni bir de onun 
aðzýndan din li yo rum:

“Baþýma ne gel diy se o rüyayý gördüm di ye gel-
di. Ha yatým kâbu sa döndü. Her kes sýrt çe vir di 
ba na. Bir za man lar, baþ köþe de otur tur lardý be ni. 
Kap kap ye mek pi þi rip önüme ko yar, es ki giy si le-
ri  ni, kul lan madýklarý eþ ya larýný ve rir ler di. Ben de 
önü  me ne kon ur sa yer, ne ve rir ler se alýrdým. 
Gö nülle rin den kop muþ ver miþ ler bir ke re, al ma-
ya caksýn da n’apa caksýn! Elim den dua oku mak 
ge lir di, ben de has ta la nan la ra þi fa, sýna va gi re cek 
ço cuk la ra zi hin açýklýðý, ru hu da ra lan la ra fe rahlýk 
ve re cek dua lar okur dum. Pi rinç le ri, kes meþe ker-
le ri oku yup üfler, na zar bon cuk larý, mus ka lar 
ha zýrlardým. Elim den bun lar ge lir di. Nur için de 
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yatsýn, an ne an nen be nim ço cuk luk ar ka daþým, 
can yol daþýmdý. Bir ak þam yi ne on larýn evin de-
yim. Bir  lik te þen þak rak ye dik iç tik. Bir re ha vet 
bastýrmasýn mý ba na! Oracýkta uyuk lamýþ 
kalmýþým. O ge ce, an ne ni nur to pu gi bi bir ço cuk 
do ðu rur ken gördüm rüyam da. Da ha o za man lar 
on do kuz-yir mi yaþýnda an nen. Ev li mev li de 
de ðil, sen or ta lýklar da yok sun bi le. Rüyam da 
an nen o sa bi yi be nim bah çe ye býrakýp kaçýyor du. 
Ar kasýndan ses len dim, gel sin de ge ri alsýn di ye. 
An nen kaçýp gi din ce ben de o ço cu ðu aldým, 
bastým baðrýma. Rü ya bu ya, son ra tut tum be nim 
bah çe de ki dut aða cýnýn içi ni oy dum. Týpký bir 
ka baðýn içi ni oyar gi bi. Göbek baðý sal lanýp du ran 
bu ço cu ðu o oyu ða yer leþ tir dim, göbe ði ni de 
aðacýn kökle ri ne bað ladým, san ki bir iþe ya ra ya-
caðýný bi lir mi þim gi bi. Bir çýrpýda on lar ca kol dal-
lanýp bu dak lansýn, göðe doð ru uzayýp git me sin 
mi! Her bir par maðýnda tür lü türlü mücev her ler, 
avuç larýnda ye miþ ler, mey   ve ler... Sa bi, bir den 
gözle ri ni açýver me sin mi!”

Er te si sa bah, hep bir lik te kah valtý eder ler ken 
Kar tiy, rüyasýný an latýyor. Son ra da tu tup,

“Bel li ki tez vak te ka dar çok kýsmet li bir ço cu-
ðun ola cak se nin,” de di ðin de, an nem baþlýyor 
að la ma ya. Hem de bo ðu lur casýna, du var larý yýkar-
casýna. An ne an nem o za man anlýyor ki iþin için de 
baþ ka iþ ler var. An ne mi ko lun dan tut tu ðu gi bi 
doð ru dok to ra. An nem be nim do ðu mum dan son-
ra, ma hal le li nin baskýsýna da ya namýyor bes bel li, 
býrakýp gi di yor bi zi. O günden be ri ne bir mek tup, 
ne bir ha ber. 
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