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Handan Durgut

Tıpkı fotoğraftaki gibiyim. 4 yaşından 
beri gözlüklü, 4 yaşından beri elinden 
kalem eksik olmayan bir  
“okur-yazar”ım. Bugün bile bilgisayar 
karşısında kâğıt ve kalem durur 
klavyeyle aramda. Dağlar kadar çoktur 
sorularım, hiç bitmez. Bir bilim insanı 
kadar meraklı ve keçi gibi de inatçıyım. 
Oyun severim, hem de nasıl ve hâlâ da 
severim. Yalnız biraz mızıkçıyım galiba 
ve biraz da alıngan... Küsüverdiğim, 
somurttuğum olur bazen. Ama 
ismim Handan ya; Handan da gülen, 
ağlayanı bile güldüren demek ya, ben 
de unuturum neye, kime ve neden 
küstüğümü ismim gibi güler yüzlü 
oluveririm bir anda, işime bakarım, 
yani okur-yazarlığa...

Yazarın yayınevimizden çıkan

diğer kitapları:

EN GÜZEL BİR YER

KILÇIK UÇURTMA

PAPRİKA
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Esrarengiz Ziyaretçi

Kasabanın havuzlu taş meydanına, ağır ağır ofla-

ya puflaya girdi kocaman otobüs. Havuzun suyunda 

serinleyen kuşlar kaçıştı. Kenarında oturmuş, gemi-

lerini yüzdüren çocuklar ise bu eski otobüsün ko-

pardığı onca gürültüye o kadar alışkındılar ki dönüp 

bakmadılar bile. 

Kahvede bir hareketlenme oldu. Otobüsten inen-

ler, gerindiler, saatler süren yolculukta uyuşmuş 

ayaklarını ileri geri salladılar. Kucaklaşanlar hararetli 

bir sohbete daldılar. Otobüsün bagajından rengârenk 

denkler, paketler, valizler, sepetler indi. Kahvede hâlâ 

oturmakta olan birkaç kişi, yolculara bakarak konuş-

tular.

“Şu Mehmet Usta’nın yeğeni olsa gerek. Ne kadar 

da büyümüş kerata. Şuncacıktı hatırlarım...” 

“Aaaa, sahi Selo di’mi o? Selo! Bitti mi askerlik? 

Annen ne sevinecek seni görünce.” 
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“Tatilciler erken akın etmeye başladılar bu yaz.” 

“Bak, adam oltasını da almış... Ohh, iyi keyif ya-

pacak.” 

“Hasan, oğlum çaylar tazelenmek istiyor.” 

“Rıza Baba, şu adam da kim ola?” 

“Hangisi?” 

“Şuradaki canım, şimdi otobüsten inecek olanı, 

turist desen turist değil, bizden desen hiç tanıdık 

gelmiyor. Eeee?” 

Yalnızca kahvedekiler değil, alana bakan tüm 

es naf, fırıncısı, manavı, lokantacısı, oyuncakçısı, ki-

tapçısı, şapkası yüzünün neredeyse tamamını örten 

“yabancı”ya bakıyordu. Alandaki evlerin bile balkon-

larından, pencerelerinden, kapı önlerinden meraklı 

gözler hep aynı noktada buluşmuştu. 

Otobüsün içinde, tam kapının orada, son basa-

makta durmuş, etrafına bakan adam, bu ilginin far-

kında değil gibiydi. Ne zaman ki havuzda bağrış çağ-

rış, neşe içinde oynayan çocuklar da onu fark edip 

sus pus oldular... Adam, arka basamaktaki torbasını 

sırtladığı gibi kocaman adımlarla alanı geçti ve kıyıya 

inen sokakta gözden kayboldu. 

  

Birkaç gün sonra “yabancı”, yine alanda görüldü. 

Ama bu kez sabahın çok erken bir saati olduğundan 

kasabalıların çoğu henüz uykudaydı, onu göremedi-
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ler. Ve o, bir saat içinde tüm alışverişini yapmış, sipa-

rişlerini de vermiş olarak yine çekip gitti.

Mehmet Usta ve Enver Bey ile Doktor Nihat bu 

erken ve tuhaf ziyareti anlatmasaydı yabancının çar-

şıya geldiğinden kimsenin haberi olmayacaktı. 

Mehmet Usta’nın anlattığına bakılırsa ona boy 

boy tahta siparişi vermişti, nalbur dükkânından da 

bir sürü çiviydi, vidaydı, alet edevat alıp gitmişti. 

Mehmet Usta, marangoz atölyesine kendisi kadar er-

ken gelen bir müşterisini hatırlamıyordu. 

Enver Bey ise onu, marketin önünde bekler bul-

muştu. Kepenkleri açmasına yardımcı olmuş ama 

bir çayını bile içmemişti. Oysa ne çok şey almıştı... 

Muşamba, küçük buzluk, çaydanlık, kutularca kibrit, 

sabun, kumaş, gazyağı, leğen, kova, boya... Haa bir 

de gazete ve dergileri karıştırmış ama hiçbirini al-

mamıştı. Enver Bey saymakla bitiremediği onca şeyi, 

adamın aynı torba-heybeye doldurup kolayca sırtla-

dığını, demek ki adamın epeyce kuvvetli olduğunu ve 

parayı da hiç nazlanmadan, pazarlığa girişmeden tık 

diye ödeyiverdiğini, demek ki tuzunun da kuru1 oldu-

ğunu söyleyip sustu. 

Doktor Nihat ise eczacı olan karısından almış-

tı haberi. Hülya Hanım, saat tam 8.30’da dükkânın 

önündeki merdivenlerde kasabanın tek kara kedisi 

1 Tuzu kuru: Bir işten zarar görmeyen, kazancı yerinde olan.
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Şuturuk’la oynarken bulmuştu “yabancı”yı. Doğrusu 

çok kibardı. O tuhaf şapkasını çıkarıp, “Günaydın!” 

demişti “yabancı” ve ilaç değil de nedense kimsele-

rin bilemeyeceği türden merhem, solüsyon, toz gibi 

maddeler ve metrelerce sargı bezi almıştı ondan. 

Üç tanığın da sona sakladıkları bir gözlemleri 

vardı ki dinleyenlerin yabancıyı daha da merak et-

melerine yol açtı. “Yabancı”nın yüzünde, şakağından 

başlayıp çenesine kadar uzanarak sol yanağını boy-

dan boya geçen derin bir yara izi vardı. Kavgacı biri 

miydi acaba? 

Rıza Baba, sağ elindeki bıçağı, sol elindeki bileği 

taşına sürterek sordu:

“Gazeteleri niye karıştırdı ki; merak ettiği bir ha-

beri mi aradı ki?” 

Recep Dayı, ıslak ellerini önlüğüne kurulayarak 

Nevra Hanım’ı dürttü:
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“Kaçak maçak olmasın? Bir suç işlemiştir belki?” 

O ana kadar her kafadan bir ses çıkıyordu. Recep 

Dayı’nın imasıyla herkes sustu, endişeyle birbirleri-

nin yüzüne baktılar. Sessizliği kahveci Sırım Osman 

bozdu, çırağına: 

“Hasan, gazeteleri kap gel bakayım!” diye ses-

lendi.

Herkes, kahvehaneye doğru telaşla yürürken 

“Ateş” Hasan, koltuğunun altında bir tomar gazeteyi 

çınar ağacının altındaki masaya bıraktı. Herkes ga-

zetelerin başında toplanmış, sayfalarını sabırsızlıkla 

çeviriyordu. Kimse “yabancı”yla ilgili olabilecek bir 

habere rastlamadı. Dün akşam oynanan milli maç 

haberlerine daldılar bir süre. Az sonra herkes işi-

nin başındaydı ama hepsinin aklında “yabancı”nın 

kasabalarında ne işi olabileceği vardı… Bütün gün 

birbirleriyle “yabancı”yı konuştular. Herkes bir tah-

minde bulundu. Aslında herkes bir şeyler uydurdu. 

“Yabancı”yı hiçbirisi tanımıyordu. 
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