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Ulu çınarın gövdesi öyle kalındı ki, üç insan el ele 
verse kucaklayamazdı. Ağacın gökleri tutan gür yeşil dal
ları, kasabadaki bütün serçeleri toplamış, çekmişti ken
dine. Yaprak araları kıpır kıpır serçe doluydu. Çıldırmış 
gibi ötüyor, bıcırdaşıyorlardı. 

Çınarın gölgesi kahveydi. Tavla oynayanlar, tespih 
çekenler, şapkasını yüzüne yıkmış uyuklayanlar...

Üçbeş insan da, bir masanın çevresine toplanmış, 
konuşuyorlardı:

“Demirci Civan hastaymış, yatağa düşmüş, gece gün
düz canıyla boğuşuyormuş diyorlar. Doğru mu bu?”

“Benim de yeni haberim oldu; kötüleşmiş, ölümle 
pençeleşiyormuş diyorlar.”

“Allah Allah! Nesi varmış adamın?”
“Bilemem ki! Hali gidiciymiş.”
“Vah vah! Kimi kimsesi de yok zavallının. Su istese 

vereni, üstü açılsa örtüvereni yok.”
Yaşı elliyi geçmiş, saçı ağarmış olan köylü:
“Siz bu Civan’ın gençliğini görecektiniz; saban de

mirini dizine vurunca eğer, bükerdi. Seksenyüz kiloluk 
yuvak taşlarını bir kapışta kaldırır atardı. Kaba saba gö
rünmesine karşın duygulu bir insandı. Karıncaya avu
cunda su içirirdi. İyi demirciydi ama. Sonunda körocak 
olup gitti fukara.”

MOR CEPKEN
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Genç olan:
“Peki öylesine güçlüydü, demircilik gibi sağlam, es

kimez bir mesleği vardı da, neden evlenmedi, neden kör
ocak olup gitti?”

Saçı ağarmış köylü:
“Orasını bilemem. Ama anladığım kadarıyla vaktiy

le bir kız sevmiş. Kız onu oyuna getirince küsmüş kade
rine. Bir daha kadınların semtine uğramaz olmuş.”

Bir başka köylü:
“Dün gece sabaha kadar başını bekledim. Önceki 

gece de bir başkası beklemiş. Bana kalırsa her an ölebilir. 
İnsan sağken bedeni kendine aittir de ölünce hepimize 
ait olur. Bugünlerde başını mutlaka beklemek gerek.”

Orta yaşlı olan:
“Tam da işlerin arıoğlu gibi çoğaldığı zaman birader. 

Şahsen benim ekinim var biçilecek, mısırım var sulana
cak. Şu Toros’un huyuna güven olmaz; bakarsın bir bu
lut, bir afet her şeyi alır götürür.”

“Öyle de olsa yine de başını beklemek gerek Ci
van’ın.”

 “Ölse de kurtulsa bari.”
“Ağzını hayra aç!”
“Peki bir şeyler yiyip içiyor mu bari?”
“Ne gezer, yutkunamıyor bile. Geleni gideni tanımı

yor. Ölmüş de başında ağlayanı yok sanırsın.”
“...”
Ulu çınarın dibinde bu konuşmalar sürerken, kasa

banın batısındaki dik çatılı, asmalı, selvi söğütlü evin ka
pısında yaşlı bir kadın göründü. Parlak, iri gözlüydü. Bir 
düğüne davetliymiş gibi temiz pak giyinmişti. Çeyiz san
dığından çıktığı belli olan, kenarları ince oyalar, pullarla 
işlenmiş, sarı ipekten başörtüsünü özenle sarmıştı başı
na. Başörtüsünün her yanı nakıştı, bir büyü kaynağından 
farksızdı... Örtünün alnına gelen kısmına altın alınlıklar 
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dizilmiş, kenardan taşan saçları kömür siyahı renge bo
yanmıştı.

İri gözlü, yaşlı kadın, otlarla, tozlarla kaplı ince yol
da, batıdan doğuya uz uz yürüdü. “Kasabalı, giyimimden 
kuşamımdan sezmiş olmalı bendeki değişikliği. Çocuk
ların bakışlarından belli bu,” diye geçirdi içinden. Oysa 
kimsenin umurunda değildi yaşlı kadın. Ne giyimi, kuşa
mı ne de evinden çıkıp ne yöne gittiği...

Elinde taşıdığı nakışlı, küçücük torbada kekik suyu 
dolu şişe ile yağlı ekmek dürümü vardı.

Yaşlı kadın ağır, titrek adımlarla kasabayı batıdan 
doğuya ikiye ayıran tozlu yolda yürüdü. Yakıcı güneşte 
sarı kırmızı kanatlı çekirgelerle kelebekler uçuşuyordu. 
Örümcekler bodur kalmış otların dallarına irili ufaklı ağ
lar kurmuştu. 

Yaşlı kadının yürüyüşü, doğudaki tek katlı küçük 
bağ evine kadar sürdü. Çevresini bakımsız, yabani otlar 
sarmıştı bağ evinin. Sümüklüböcekler sıvanmıştı. Asma
lar, erikler budanmamıştı, bakımsızdı. Ağaçlardan biri
nin dalına küçücük bir çan bağlanmıştı. Rüzgâr vurup 
sallandıkça çan ötüyor, ıssızlığın sesi oluyordu. 

Yaşlı kadın, bağ evinin kapısına yaklaşınca heyecan
landı. İç çekti. O ara kulağına sesler geldi... Hasta Civan’ı 
ziyarete gelen köylülerdi. Onlara görünmemek için as
malardan birinin ardına gizlendi. O ara kapı açıldı. Biri 
genç, öbürü orta yaşlı iki köylü çıktı dışarı. Yaşlı kadını 
fark etmeden, konuşa konuşa kasabaya doğru yürüdüler.

Orta yaşlı olan:
“Vay ki vay! Sen bu Civan’ı gençliğinde görecektin; 

yemin ediyorum, iki adam rahatlıkla ardına gizlenebilir
di. Ağacın altında konuşsa, zer zer sesinden yapraklar 
titreşir, oynardı. Şimdi o dev adam gitmiş, yerine iskeleti 
kalmış.” 

İki köylü aralarında konuşa konuşa köye doğru uzak
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laştılar. Yaşlı kadın, gizlendiği asmanın ardından çıktı. 
Çekinerek yaklaştı kapıya. Kapının aralığından bir kuş 
gibi süzüldü girdi. İçeriden sıkıca örttü kapıyı. Yüreğinin 
atışında, hastaya bakışında büyük bir sevinç vardı. Bir 
süre loş karanlığa gözlerinin alışmasını bekledi. Uçuşan 
sineklerin vızıltılarından başka ses yoktu içeride. Duvar
ların sıvaları yer yer çatlamış, dökülmüştü. Köşelerdeki 
örümcek ağları tozlanarak torbalaşmıştı. Duvar çivile
rinde birkaç gömlek eskisi, keski; kurumuş, tozlanmış 
körüklü çizmeler asılmıştı... Köşede ağır örsler çekiçler 
vardı. Yere serilmiş hasırlar delik deşikti. Evin tavanında
ki delikten içeriye güçlü ışık huzmeleri iniyordu. 

Odanın ortasına, yere serilmiş mitil yatağa uzanmış, 
kendinden geçmişti Civan. 

Yaşlı kadın, onun yüzüne sevgiyle çocuğuna bakar
mış gibi baktı. Heyecanlıydı. Civan’ın kendisini görünce 
canlanıp kalkacağını, boynuna sarılacağını sanıyordu. Sa
nısı boşa çıkınca eğilip baktı Civan’ın yüzüne. Yoğun bir 
bakımsızlık vardı görünümünde hastanın. Kirden renk 
değiştirmiş gömleğinin düğmeleri kopmuştu. Şakakları 
çıkmış, sakalları uzamış, ağarmıştı. Göz altları morarmış, 
dudakları pul pul kurumuş, yarılmıştı. Ölü mü sağ mı 
belirsizdi. Çatıdaki delikten inen güneş huzmesi yüzüne 
vuruyordu.

Önceki ziyaretçilerin başucuna bıraktıkları yoğurda, 
yufkaya, ballı ekmeklere karasinekler çokuşmuştu. 

Yaşlı kadın başucuna oturdu Civan’ın. Torbasındaki 
yağlı ekmekle taze kekik suyu dolu şişeyi çıkardı. Yıllar 
sonra da olsa gelebilmişti Civan’ın evine. İri, parlak göz
lerini açarak koruyucu, sevgi dolu sesiyle:

“Civaaan, Civan!” diye seslendi. “Aç gözünü de gör 
bakalım, kim geldi yanına, kiiim?”

Hastadan ses soluk çıkmayınca şişenin ağzını açtı. 
Hastanın başını kaldırdı: 
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“Aç ağzını! Taze kekik suyu getirdim, içersen iyi ge
lir!” 

Civan iniltiler çıkararak kekik suyundan üçdört yu
dum içti. Dudaklarından çenesine kekik suları döküldü. 
Kadın, ipekli başörtüsünün ucuyla çenesini siliverdi. 

Yüzünde kıpırtılar belirmeye başladı Civan’ın. Se
sinden tanımıştı yaşlı kadını. 

“Bulcaa!” diye inledi. 
Sevince kapıldı Bulca. Kulağına eğilerek, “İyi bildin; 

Bulca’yım ben, Bulcaaa!” diye bağırdı. “Hani yıllar önce, 
gelmez sandığın Bulca sonunda geldi işte, geldi...”

Bakışları iyice canlandı Civan’ın. Dosdoğru bakma
ya başladı Bulca’ya.

Şişedeki kekik suyundan iki yudum daha içirdi. Has
tanın gözleri yuvasında oynamaya, kurumuş dudakları 
gülümsemeye başladı. Kemikli elleriyle tuttu Bul ca’nın 
elini. Boyun damarları indi, kalktı.

Bulca:
“Kaç gündür duyardım, canının inceldiğini, dönül

mez yola girdiğini, ölüm kuşunun kapına konduğunu, 
senden can talep ettiğini... Fırsat bulup da gelemedim 
yanına Civan. Gelemeyişim, yönümün senden yana yor
gun oluşundan değildi; bakarsın gören olur, görenin fesa
dı olur. Bu yaştan sonra milletin diline düşeriz dedimdi 
kendi kendime.”

Bulca, Civan’ın kemikli, üzeri kıllı elini tutarak ken di 
yüreğinin üstüne koydu. Başını ileri geri sallayarak ağıta 
başlarmış gibi konuştu:

“Şükür kavuşturana! Gördüm ki, ölüm kuşun başına 
konmuş değil, soluğun ciğerinden bıkmış değil. Elli se
neden beri benimle barışıp helalleşmeden, ölmeye yatı
lır mı, a Civan? Yine de hayatımın bir lütfuymuş sana 
gelebilmem, ellerini tutabilmem...”

Bulca, geride bıraktığı yıllarla bir yarıştaydı şimdi:
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