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Dedem Mamato, buruşuk sert yüzlü, destansı, uzun 
boyluydu. Bakır kızılı sakalları çizgili yüzünü örterdi. El-
bistan, Adıyaman, Halof dağları arasında vaktiyle eşkıya-
lık yaptığı için, geçmişinden hiç söz etmezdi. “Kan unut-
maz!” diyerek geçmişini konuşmaz, insan içine çıkmaz-
dı. “Geçmişimi bilen birileri çıkarsa, barut diliyle konuş-
mak zorunda kalırım,” derdi.

Aşiretimiz Halof Dağı’ndan alırdı adını. Aşireti dedem 
yönetirdi. Sözü geçer, selamı kabul görürdü. Zengindik; 
yola yoğurt seren cinsinden. Katar katar develerimiz, beş 
bin baş koyunumuz, keçilerimiz, harmanlarımız vardı...

Biz çocukken deprem olmuş, anamla babam göçük 
altında kalmış, ölmüşlerdi. Ben Peruza ile kız kardeşim 
Zelal’i dedem Mamato beslemiş büyütmüştü.

Genç kızlığa erdiğimizde, gece siyahı, uzun, gür saç-
larımla, kömür siyahı iri gözlerim iyice gelişmişti. Gür 
saçlarımız akıtma şallar gibi örterdi sırtımızı. Zelal’le ge-
niş göğüslü atlara biner, dağ bayır koşturur, gür saçları-
mız, atların yeleleriyle birbirine karışırdı.

Mamato Dedem, halimize güler, “Delilik çağındaki 
kızlar için en iyi şans evliliktir,” der takılırdı bize. 

On sekizime bastığımda şansım açıldı. Fırat’ın do-
ğusundan benim için dünürcü geldi obamıza. Çizmeleri 
körüklü, atları bakımlı, aksakallı üç kişiydiler.

PERUZA
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“Acı kahvenizi içmeye geldik! Kahve diliyle konuşa-
lım; dünürcülük düştü bize!” dediler. 

Mamato Dedem, “Elbette! İstediğiniz kahve olsun. 
Buyurun! Görüşelim, konuşalım!” dedi. 

Üç sakallı atlarından indiler. Dedemin odasına geç-
tiler. Minderlerin üstüne oturdular. Kahvelerini içerler-
ken, kınalı sakallı olanı söz aldı:

“Allah’ın emri, peygamberin kavliyle torununuz Pe
ru za’yı ‘Fırat Beyi’ ağamıza istiyoruz,” dedi.

Açıksözlü dedem, hemen huzura çağırdı beni.
“Nasibin çıktı; dünürcü beyler, ağaları ‘Fırat Beyi’ne 

istiyorlar seni. Rızan var mı? Hazır mısın kadınlığa?” di
ye sordu. 

Yüzüm kızararak, “Hazırım!” dedim. Kaçtım içeri.
“Fırat Beyi” diye anılan adam, Siverek batısından, yu-

karı Malatya’ya, Çermik’e kadar uzanan dağların, yayla-
ların, akarsuların, otuz köyün sahibiymiş. “Yorulduğu ye
re han yaptıran, içtiği kahve için bir koç veren ağa” diye 
bilinirmiş. Gölgesi ağırdı, saygı görürdü. Asıl adı Bekir’di. 
Bozon aşiret reisiydi. 

Mamato Dedem ile dünürcüler anlaştılar. Her şey 
birden hızlandı. Bir ay sonra köyümüz Halof’la, Bekir 
Ağa’nın köyü Sökün’de davullar, zurnalar çalmaya başla-
dı. Dört gün, dört gece mübalağa düğün oldu. Bugün bile 
dü ğünümüz anlatılır. 

Dedemin doru atı, “gelin atı” olarak çekildi altıma. 
Sert başlı, cins bir Arap atıydı. Silah patlayınca kişner, şa
ha kalkardı. Dedem olmasa, zor zapt ederdim başını. Se-
meri ceylan derisinden, yuları gümüştendi. Alnı ile göğ-
sünden renkli tokalar sarkardı.

Ayak bileklerime parlak gümüş halhallar takılmıştı. 
Beyaz gelinliğimin etekleri, atın sağrısını örterdi. 

Çeyiz sandıklarım, ipekli halılarım, uçları püsküllü 
kilimlerim, minderlerim, sekiz katarlık develerin sırtları-
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na yüklenmiş, sallarla Fırat’ın doğusuna, Sökün köyüne 
geçirilmişti. 

Develerin gerdanlarından aşağı, işlemeli, sarı sim sır
malı, aynalı kuşaklar sallanır, çanlar öterdi. Silah sesleri, 
kadın zılgıtları birbirine karışırdı.

Bekir Bozon Ağa’nın Sökün köyü böylesine şenlik-
liydi. 

Düğüne gelen konukların yemeleri içmeleri için ka-
zanlar dolusu etli yemekler, pilavlar, hoşaflar, ayranlar 
hazırlanmıştı. Söylendiğine göre, beş boğa, sekiz koç ile 
beş keçi kesilmiş, ayrıca yüze yakın hindi ve tavuk bo-
ğazlanmıştı. Yolunan hindi ve tavuk tüylerinden yamaç-
larda küçücük bulutlar oluştuğu söylenirdi.

Gelin atımdan inmeden önce, o güne kadar Fırat yö-
resinde eşi benzeri görülmemiş bir at yarışı yapıldı. Hız 
yarışı, cirit oyunu değildi. Nehir, Kâhta ile Siverek top-
rakları arasından coşkulu ve derin akardı. Nehrin ortasın-
da, geçmiş sellerden kalmış küçücük bir kumul ada vardı. 
Adaya, sırtı kınalı, kangal boynuzlu bir koç çıkarılmış, iple 
kazığa bağlanmıştı. Yarışın amacı, atla nehri yüzerek ada-
ya ilk çıkan süvari, koçun sahibi olacaktı. 

Nehrin iki yanına, yarışa katılmak için seksenden faz
la süvari dizilmişti. Siyah, beyaz, kırmızı, doru, al renkli 
at ların kendilerine özgü duruşları, kişnemeleri vardı. At-
lar yularsız ve çıplaktılar. Tumanları dışında süvariler de 
çıplaktılar.

Yakıcı öğle sıcağında her yaştan insan doğu batı ya-
maçlarını doldurmuştu. Aşiret ağaları ile bazı kentli da-
vetliler, şemsiyelerin gölgelerine çekilmişler, keçelerin, 
minderlerin üstüne oturmuşlardı. Yarışı dürbünle seyret
meye hazırlanıyorlardı. 

Mamato Dedemin havaya üç el ateşiyle yarış başladı. 
Nehrin iki yanına dizilmiş, kıçları tumanlı, üstleri çıplak 
süvarilerin, “Dahhaeeey!” naraları birbirine kattı ortalığı. 



12

Çıplak topuklarıyla atların böğürlerini dövmeye başladı-
lar. Renk renk atlar, çamurlu, köpüklü sulara daldılar. 
Burunlarının ucuna kadar sulara battılar. Sular damar-
landı. Atlar zorlandı. Sulara dalıp çıkarak, akıntıya kapı-
lıp sürüklenmeye başladılar.

Sonunda yarışı, Bucak Aşireti’nden Mustafa kazandı; 
Arap atıyla kumul adaya ilk çıkmayı o başardı. Atından 
iner inmez, ağzında taşıdığı kamasıyla, koçu kazığa bağ-
layan ipi kesti. Koçu ensesine bindirdi. Yamaçları doldu-
ran halkı döne döne selamladı. 

Yarıştan sonra dedem, gelin atımı, Bekir Ağa’nın ko-
nağının önüne çekti. Bekir, bizi orada bekliyordu. Dede-
min elini öptü. Düğün halkından erkekler, kadınlar gele-
rek, kına kaşığını atımın ön sağ ayağına vurarak kırdılar. 
Sonra Bekir Ağa elimden tutarak, nazikçe atımdan indirdi.

Dedem Mamato, “Cenabı Allah tamamınıza erdir-
sin. Allah ikinizi de bildiği gibi yapsın. Mutlu olun!” 
dedi. Bana elini öptürdü. Sonra da atı yedeğine aldı çek-
ti gitti. 

O ara, Bekir Ağa’nın elimi tutuşunu, gözlerimin içi-
ne sevgiyle bakışını unutamam. Onu ilk kez yakından gö-
rüyordum. Boylu boslu, ince yapılıydı. Otuzlu yaşlarday
dı. Kara kıvırcık saçlı, güleç yüzlüydü. Bir kadının yüre-
ğini hoplatacak kadar yakışıklıydı. 

Gelin atımdan inip de, Bozon toprağına ayak basın-
ca, yer yerinden oynadı. İnanılmaz bir kalabalık birikmiş-
ti. Herkes beni yakından görmeye çalışıyordu. Harman 
yerleri, düzlükler, dam üstleri hıncahınç insan doluydu. 
Silahlar sıkılıyordu havaya. Kırmızılar, allar, maviler giy-
miş yüzlerce kadının ellerini ağızlarına götürerek çektik-
leri zılgıtları, iki katlı konağın pencerelerinden aşağı, üst-
lerine doğru serpilen tepsiler dolusu kınalı şekeri, havada 
kapmaya çalışan maraba çocuklarını asla unutamam. 
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Bekir Ağa koluma girdi. Taş merdivenlerden ağır ağır 
yukarı çıkmaya, konağın kapısına yürümeye başladık. Yü
rüyüş sırasında kocaman cilalı, parlak, körüklü çizmele-
rinin gacur gucur ötüşü hâlâ kulağımdadır.

Halof’taki konağımız gibi, Bozon konağı da, Çermik
li Ermeni ustalarının elinden çıkmaydı. Temelden ça tıya 
düzgün, kesme taşlarla örülmüştü. İşlemeli, ceviz oyma-
lı çift kanatlı kapının girişinin üstüne kocaman “bereket 
boynuzları” asılmıştı.

Konağın kapısını açan kocam, “Buyur!” diyerek eliy-
le içerisini gösterdi. Kapıdan içeri adımımı atmadan ön
ce, gelinliğimin eteklerini toplayarak, eğildim. Üç kez öp
tüm eşiğini kapının. Dış kapı erkeğe, eşik kadına aitti, 
“Erkek dışarı, kadın içeri eşinir,” derlerdi.

“Bakire ayağımla girdiğim kapıdan sonra kadın ola-
cağım. Doğumlar yapacağım, yaşlanacağım. Vakti gelin-
ce de, dört ayaklı tabutla bu kapıdan çıkarak, mezarlığı 
boylayacağım,” dedim içimden.

“Eşik öpme” geleneğimizdi bu bizim. Kız babasına 
yüklü başlık paraları ödenirdi. Para bağlayıcıydı. Başlıkla 
gelen kadın, kocasından boşanamaz, dul kalamaz, bir baş-
kasıyla evlenemezdi.

Eşiği öpüp doğruldum. Kocamla birlikte girdik içeri. 
Gelin yüreğim kıpır kıpırdı. Bir heyecanlar yumağıydım. 
İki katlı, dokuz odalı konağın merdivenleri, koridorları, 
salonları renkli ipek halılarla kaplıydı. Oturmalıklar, na-
kış işlemeli yastıklar vardı ayrıca. 

Yatak odamızın iki penceresinden biri Fırat’a, öbürü 
Sökün köyü ile güneşin doğduğu tepeye bakardı. 

Kocam, yatak odasının kapısını içeriden sıkıca örttü. 
Döndü bana. Gelinliğimin yüzünü usulca açtı. Hayran 
hayran baktı gözlerimin içine. “Siyah gözlerin ışık saçıyor,” 
dedikten sonra, cebinden pahalı, altın bir gerdanlık çıka-
rarak, boynuma takıverdi. “Arıyı çeken çiçeksin, bir çift 
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yaprak gibisin. Benim toprağımdasın. Şu andan itibaren 
benim olan ne varsa senindir,” dedi. Sıkıca kucakladı, 
uzun uzun öptü beni. Karanfil kokulu soluğu yüzümü 
yakıyordu. Ardından gelinliğimi ağır ağır soymaya başla-
dı. Bana sıkıca sarılışını, soluğunun, ensemi, gerdanımı, 
kulaklarımı yakışını asla unutamam...

O gece sarmaş dolaş sevişmelerle, altüst olmalarla, 
yarı baygın uyuklamalarla geçirdiğimiz, uzun, güzel bir 
ilk geceydi.

Dört gün dört gece süren düğünümüz, pek çok te-
laş, davul zurna, silah sesleri hâlâ kulağımızdaydı. Dört 
günlük düğün tam anlamıyla yormuş bitirmişti bizi. Dı-
şarıda Sökün köyünde düğün sesleri dinmişti. Bir gün 
önceki yemek kazanlarının altları hâlâ tütüyordu. Uzak-
lardan gelen konuklar, atlarına, ciplerine, kamyonlarına 
beşer onar binmişler, çekmiş gitmişlerdi.

Ertesi sabah, hizmetçi Zara, banyonun sobasını yak-
mış, suyu ısıtmış, kahvaltı tepsimizi hazırlamıştı. Banyo-
dan sonra, kocamla çöktük kahvaltı tepsisinin başına. 
Yorgunluklar, sevişmeler acıktırmıştı bizi. Tavşan kanı çay, 
sıcacık tandır ekmeği, tereyağlı sucuklu yumurta, pey nir, 
domates ve salatalıktan oluşan kahvaltıyla iyice doyur-
duk karnımızı. 

Zara sofrayı topladı. 
Artık, Fırat Beyi lakabıyla tanınan Bekir Ağa’nın ka-

dını Peruza’ydım. 
Kocam, karanfil kokulu tütününden cigara sarıp içti. 

“Ağa”lığının dertlerinden, otuz köye kumanda etmenin 
zorluğundan söz etti. Kocam lise mezunuydu. Dili sar-
gındı, ses tonu güzeldi, düzgün konuşuyordu. 
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