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Şükran Farımaz

Çocukluğumda teyzemin kızından 
dinlediğim onlarca masal vardı. 
Sonsuz bir neşe, iyilik, güzellik 
içeriyordu bu masallar. Edebiyata 
yönelmemde çocukluk günlerimin 
payı olsa gerek. İnci Avcısı edebiyata 
olan tutkumun, daha doğrusu tutkuyla 
okuduğum onlarca kitabın izini 
taşıyor. Yalnız kitaplar mı; önemsiz 
bir ottan ulu bir ağaca,  tırtıldan 
kelebeğe dönüşebilen yeryüzü,   
olanca görkemiyle beni  büyülemeyi 
sürdürüyor.
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Lavtacı

Delikanlı, o devirde hayli ilgi gören çalgılardan 

lavtayı seçmiş, genç yaşına karşın bu alanda epey 

beceri sahibi olmuştu. Daha şimdiden konu kom-

şunun ilgisini çekiyor, dost toplantılarında lavtasını 

konuşturarak beğeni kazanıyordu. Yoksul anacığı, 

oğlunun başarısı karşısında sevincinden ne yapacağı-

nı bilemiyor, yine de kadınca bir sezgiyle, yörenin en 

ünlü müzisyenine koşarak, “Ne olur, bir kez de benim 

oğlumu dinleyin,” diye ısrar ediyordu. 

Hemen hemen herkesin sevgisini kazanmış bu 
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güzel çocuğun, coşku isteyen konularda bile soğuk-

kanlı bir tutum izlemesi, bir anne olarak endişelen-

diriyordu onu. Öyle ya, lavtanın içli sesine pek de 

uymayan anlaşılmaz bir tutumdu çocuğun bu serin 

duruşu. Böyle giderse delikanlı da, onu dinleyenler 

de başlangıçtaki ilgiyi yitirecekler, birbirlerini suçla-

maya başlayacaklardı. Delikanlı, dinleyicilerin müzik 

bilgisinin olmadığını, ne verilirse onun yutulduğu-

nu(!) dinleyiciler ise delikanlının kendini yenilemedi-

ğini, hep aynı yöntemle çalarak insanları bunaltmaya 

başladığını ileri süreceklerdi.

Bütün bu kuşkuları usta müzisyenle paylaşan 

kadın, oğlunu onun evine kabul ettirdiği gün elbette 

çok mutluydu. Oğlunun zaman içinde daha da başa-

rılı olacağını, mesleğinde büyük bir aşkınlık yaşaya-

cağını adı gibi biliyordu. Zaten delikanlı da yaşlı usta-

nın önerilerini gık demeden kabul etmiş, onu hoşnut 

etmek için elinden geleni yapıyordu. 

Kasabaya egemen bir tepenin eteğindeki kır evin-

de yaşayan usta, hiç de göründüğü gibi zor bir insan 

değildi. Delikanlıyı her gün dinliyor, onu sevecen 

gözlerle izliyor, “Güzel,” diyordu. “Peki, ırmağı anlat 

bakalım şimdi.” 

Her akşam aynı sözcükleri duyan delikanlı, ır-

makla lavta çalmak arasında herhangi bir ilgi ku-

ramadığı için çoğu kez uzun, dağınık bir anlatım 

tutturuyordu. 
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Her bahar göçerlerin uğrak yeri olan ırmak kıyısı,   

herkesin aklını çelecek cennetten bir köşeydi. Bütün 

gün kuşlar şakıyor, bin bir renkteki çiçekler gözü 

okşuyor, ırmağın akışı ise çok özel bir şarkıyı ses-

lendiriyordu: Suyun her derde deva çağıltısını. Kıvrıla 

büküle akıp giden ırmağın, uzun, zahmetli yolunu, 

gelip geçtiği kentleri, döküldüğü içdenizi henüz tanı-

mayan, gece gündüz lavtasıyla yatıp lavtasıyla kalkan 

delikanlı ayrılığın acısını da ırmak kıyısında tadaca-

ğını bilemezdi elbet.

Aslında çok eski bir öyküydü bu öykü. Çok da 

özeldi. Ulu bir ağacın gölgesinde, kimi zaman kitap 

okuyup kimi zaman lavtasını çalan delikanlı, bir ara 

kırmızı giysili, uzun örgülü bir kız görmüştü sazların 

arasında. Eliyle sazları aralayan kız, çıplak ayakla-

rıyla sazların arasında yürümüş, eğilip doğrulmuş, 

avuçlarına doldurduğu suyu etrafa sıçratmış, ırmak 

kuşları ile şakalaşmış, sonra da ilerideki çadıra doğru 

yürümüştü. 

Kız olasılıkla göçerlerden birinin kızıydı. Çok 

genç, çok da güzeldi. Delikanlı ile kızın tanışması 

uzun sürmedi elbet. Bundan sonraki birkaç aysa bir 

düş, bir hayal, kabına sığmayan bir sevinçti her ikisi-

nin de yaşantısında. 

Ne ki akşamları aynı soruyu yöneltiyordu usta:

“E, ırmak bugün nasıldı bakalım?”

Delikanlı üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söylüyor, 
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aynı içtenlikle lavtayı çalıyor ama ustasından bekle-

diği sözcükleri duyamıyordu. 

Günlerden bir gün, göçerlerin gitme zamanı gel-

di. Güz serin parmaklarıyla her yere dokunmuş, va-

dinin görünümünü değiştirmişti. Güneş daha erken 

batıyor, ırmak daha durgun akıyor, kuşlar sanki is-

teksiz ötüşüyordu.  Çadırları toplayıp denk oluşturan 

göçerlerin sesleri bile çoktan susmuştu. Kızla son kez 

buluşan delikanlı, üzüntüsünden onun yüzüne baka-

mıyor, yalnızca güzel sesini dinliyordu.

“Bir daha buraya gelir miyiz bilemiyorum,” diyor-

du kız. “Ne güneş ne toprak ne de su; bana kalırsa 

rüzgârın çocuklarıyız biz. Yerimiz yurdumuz belli de-

ğil. Sen buralısın, köklerin bu topraklara ait; ne sen 

benimle gelebilirsin ne de ben seninle kalabilirim. 

Küçük bir isteğim olacak; lavtanı çalarken ara sıra 

beni de düşünür müsün güzel çocuk? Benim için ara 

sıra yıldızlara bakar mısın?” 

Delikanlı kızın örgülerini çekiştirmek, çilli yüzü-

ne dokunmak, kırmızı giysisindeki düğmeleri ellemek 

istiyor ama bir türlü yapamıyordu bunları. Dokun-

salar ağlayacak gibiydi. Irmağa bakamıyor, çiçekleri 

görmüyor, kuşları duymuyordu bile. Kesin olan bir 

şey vardı: Dünya az önce tüm neşesini yitirmişti.

O akşam yaşlı usta, aynı saatlerde, aynı soruyu 

sordu delikanlıya: 
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“E, ırmak bugün nasıldı bakalım?”

Delikanlı alabildiğine durgundu. Yaşlı usta, du-

rumu hemen kavradı, sessizce gülümsedi. Delikanlı 

bilmiyordu; günü geldiğinde ayrılık acısı duman gibi 

dağılacak, geride anıların dostluğu kalacaktı. 

“Hadi bir şeyler çal da dinleyelim,” dedi usta. 

Delikanlı lavtasını alıp çalmaya başladı. Çağıltısını 

yitirmiş bir ırmak akıyordu tepenin eteğinde ama lav-

ta bir ırmak gibi çağıldıyor, eşsiz müziğini yıldızlara 

değin ulaştırıyordu. 

“Şimdi oldu,” dedi yaşlı usta. “En çok annen se-

vinecek bu duruma.” 

Delikanlı yaşlı gözlerle ustasına baktı. Günlerdir 

beklediği sözcükleri sonunda duymuştu.
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Karbaba
Bir Kardan Adam Resminin  

Düşündürdükleri

Havuçtan burnu, kömürden düğmeleri, kareli 

kumaştan kasketi, upuzun boyun atkısıyla yuvarlacık 

bir adamdı. Bakımsız bahçede, bir kardan adam.

Doğrusu ya,  bulunduğu yerin yıkıldı yıkılacak bir 

duvar dibi olması hiç de önemli değildi. O, karın uzun 

tarihi, sağlam belleği, kuzeyden güneye kışın gülen 

yüzüydü.

Gezgin kar taneleri sayesinde yeryüzünü baştan 

ayağa taramış, güneşin batmadığı kıyılarda hırçın 
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dalgalarla söyleşmiş, ateş rengindeki ufukların sey-

rine iyiden iyiye doymuştu. Öyle ki yükselmekte 

olan güneşi bile anlayabilir, hemen şuracıkta kendi 

için son bir şölen hazırlayabilirdi. Zaten toprak ısın-

mış, tohumlar kar altında boy vermiş, kimi yerlerde 

ağaçlar çiçeğe durmuştu. Yanılmıyorsa karşı koruda 

kahkaha atmaya hazır üç kuş bile vardı. Üç güzel 

karkuşu.

Kuşların duruşundan esinlenerek birinci sıraya 

aklı, ikinci sıraya bilgiyi, üçüncüye sezgiyi yakıştıran 

kardan adam, ensesini yakmaya başlayan güneşe 

karşın mutsuz değildi. Yanı başından insanlar gelip 

geçiyor, çocuklarsa durup kardan adamı gösteriyor-

lardı birbirlerine. Gülümseyerek el sallayanlar, “İyi 

misin ahbap?” diye hatır soranlar,  küçücük elleriyle 

öpücükler atanlar bile vardı. Kuşlar bir ağızdan şakı-

yor; saçaklardaki buzullardan şıpır şıpır sular dam-

lıyor; arada bir dallarını silkeliyordu ağaçlar. Işıltılı 

tozanlarla yeniden yağıyordu kar. Ah, evet, şölen baş-

lamıştı: Yüzlerce, binlerce kristalin döne döne dans 

ettiği eşsiz bir gösteriye sahne oluyordu kent. Belki 

kimse görmüyordu ama yıldızlar, konfetiler, çiçekler 

yağıyordu yeryüzüne. Bakımsız bahçeler şenleniyor, 

evlerin yüzü gülüyordu. 

Kardan adam, soluğunu tutmuş bekliyordu: Bi-

razdan bir kapı gıcırdayarak açılacak, az sonra da 

sarışın bir oğlan çocuğunun ayak izleriyle dolacaktı 
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