




CEMİL KAVUKÇU

MİMOZA’DA 
ELLİ GRAM



CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
HayriyeCaddesiNo:2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com/9789750747922
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanÇağdaş

Mimoza’da Elli Gram,CemilKavukçu
©2010,CanSanatYayınlarıA.Ş.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncınınyazılıizni
olmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:2007
3.basım:Aralık2020,İstanbul
Bukitabın3.baskısı500adetyapılmıştır.

Dizieditörü:CemAlpan

Dizitasarımvesanatyönetmeni:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapakuygulama:BaşakNurVanlıoğlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapakdeseni:MelihKavukçu

Baskıvecilt:ArıMatbaası
DavutpaşaCad.EmintaşKâzımDinçolSan.Sit.No:81/39,
Topkapı,İstanbul
SertifikaNo:44009

ISBN978-975-07-4792-2

http://canyayinlari.com/9789750747922


CEMİL KAVUKÇU

MİMOZA’DA 
ELLİ GRAM

Resimler

CemilKüçükfilibe

ÖYKÜ



Uzak Noktalara Doğru,1995
Yalnız Uyuyanlar İçin,1996
Bilinen Bir Sokakta Kaybolmak,1997
Temmuz Suçlu,1998
Dönüş,1998
Dört Duvar Beş Pencere,1999
Pazar Güneşi, 2000
Gemiler de Ağlarmış,2001
Başkasının Rüyaları, 2003
Suda Bulanık Oyunlar, 2004
Gamba,2005
Angelacoma’nın Duvarları,2008
Tasmalı Güvercin,2009
Düşkaçıran,2011
Aynadaki Zaman,2012
Örümcek Kapanı,2013
Üstü Kalsın,2014
O Vakıt Son Mimoza,2015
Maviye Boyanmış Sular,2016
Yüzünüz Kuşlar Yüzünüz,2017
Balyozla Balık Avı,2019

CemilKavukçu’nunCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



CEMİLKAVUKÇU,1951’deİnegöl’dedoğdu.İstanbulÜniversitesiFen
Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi (1976). Öyküleri,
1980’den bu yana çeşitli dergilerde yayımlandı. Patika adlı eseriyle
1987’deYaşarNabiNayırÖyküÖdülü’nü,1996’daUzak Noktalara Doğ
ru adlı öykü kitabıyla Sait FaikHikâyeArmağanı’nı, 2009’daAngelaco
ma’nın Duvarları adlı anlatısıyla da Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü,
2013’teErdalÖzEdebiyatÖdülü’nükazandı.





Her gün tövbe eder bozarız biz
Şanı şerefi de boşarız biz

Kusur işlersek ayıplamayın
Sarhoş doğduk, sarhoş yaşarız biz1

ÖMER HAYYAM

1.SabahattinEyüboğluçevirisinden:Bütün Dörtlükler.İstanbul,İşBankasıKül-
türYayınları,2004.





İKİZCE

İkizce  ..........................................................................  15

MİMOZA

Mimoza’da Elli Gram ..................................................  33

Tufan, Nam-ı Diğer “Erkek” ya da

“Huysuz Kadın Terbiyecisi” ..........................................  51

O Gecelerden Biri .......................................................  71

Azbulunur ...................................................................  79

Kimse Dokunmuyor Bana Ama, Dokunmayın

Bana Demek Hoşuma Gidiyor .....................................  95

Zeki Abi  ....................................................................  105

Yine Ben  ...................................................................  113

Baba Hasan  ...............................................................  119

Kuruntusuz ve Beklentisiz  ........................................  127

Aykan Hoca  ..............................................................  135

Doktor  ......................................................................  143

CERRAH

Leyla Bir Özge Candır  ..............................................  153

İçindekiler





İKİZCE





15

İKİZCE

Burada zaman, her gün biraz daha yavaşlıyormuş 
gibi geliyor, yavaşlamakla kalsa iyi, durduğunu bile dü-
şündüğüm oluyor. Thomas Hardy’nin Çılgın Kalabalık-
tan Uzak başlığıyla dilimize çevrilen romanı, daha doğ-
rusu romanın adı, burada geçirdiğim günlere “cuk” diye 
oturuyor. Öyleyiz işte, çılgın kalabalıktan, karmaşadan, 
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gürültüden, kısacası her türlü kirlilikten uzaktayız. Kara-
cabey Ovası’nda, Apolyont Gölü’ne hâkim, adını aldığı 
deve hörgücü gibi iki tepenin eteğine kurulmuş İkizce 
Köyü’nün yamacında, köyü kuşbakışı gören, mimarisiyle 
öbür yapılardan hemen ayrılan evdeyiz. Daha yukarı-
mızda başka yapı olmadığı gibi, çevremizde de yok. 

Altı yıl önce, bir tanıdıklarının ısrarıyla satın aldıkla-
rı bir dönümlük araziye bir gün ev yapacaklarına hiçbir 
zaman inanmamıştı arkadaşım. İnanacak gücü de yoktu. 
Yaşama sırtını dönmüştü o yıllarda.

Geleli on gün olduğu halde, aylardır burada yaşıyor-
muş gibiyim. Televizyon şimdilik yok evde (ama olacak), 
bu bizim için büyük bir şans. Olsa, izlemesek bile açılaca-
ğını, görüntülerden sıkıldıkça kanallar arasında dolaşaca-
ğımızı ve kapamayı asla akıl edemeyeceğimizi biliyorum. 
Köye gazete de gelmiyor. Haberleri radyodan dinliyoruz. 
Genellikle de dinlemiyoruz. Kısa bir süre için bü tün çıl-
gınlıkların dışında kalmanın tek yolu bu olsa gerek.

Geniş verandada, taş zemine serilmiş eski bir halı-
nın üzerindeki büyük şiltede yatıyorum. Bir bölümünü 
duvara yasladığım öbür şilte de yastık görevi görüyor. 
Apolyont Gölü, kuş uçuşu, olsa olsa beş kilometre uzak-
lıkta. Birkaç evin damında ipe asılmış renkli çamaşırlar 
dalgalanıyor rüzgârda. Köpek havlamaları da olmasa 
köyde kimsenin yaşamadığını düşüneceğim. Günün her 
anı rengi değişen göle bakıyorum. Bugün görünüşü bir 
tuhaf, birkaç bulut düşmüş de, düştükleri yerleri bulan-
dırmış gibi desenli görünüyor yüzeyi. Dün metalik ma-
viydi, poyrazın şiddetli estiği üç gün önce ise çamur ren-
gi. Ortamın sessizliği ile bütünleşen bir görüntü bu; ra-
hatlatıp huzur verdiği kadar yaşamdan da koparıyor in-
sanı. Hiçbir şey yapmadan ağaç gibi, ot gibi yaşamaya bir 
çağrı bu aynı zamanda. Doğanın eğitici gücüne de bıra-
kıyorsun kendini. Sabrı öğrenmenin en etkili yolu. Hu-
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zuru bulmak ise senin iç huzuruna, daha doğrusu katsa-
yılarına bağlı.

Sabah erken bir saatte, “Büyük Çoban Yusuf”un sü-
rüsü geçerken çıngırak sesiyle uyanmıştım. Yattığım yer-
den başucumdaki küçük pencerenin perdesini aralayıp 
baktığımda bulutlarla kaplı bir gökyüzü görmüş ve bu-
gün yağmur yağacak, diye düşünmüştüm. Oldukça iri ve 
geniş cüssesi olan Yusuf, yalnızca koyunların anlayacağı 
bir biçimde prrıısst diye bağırarak arada ana avrat düm-
düz söverek yamacı tırmanıyordu. Oysa düz yolda bile 
kısa sürede tıknefes kalacak bir görünüşü vardı. Araların-
da kan bağı olduğunu öğrendiğim ve aile adını verdiği-
miz dört iri köpek de (ana baba ve yetişkin iki yavru), 
sürüyle bir ilgileri yokmuş gibi, başka bir açıdan koşarak 
çıkıyorlardı kurumuş dikenlerle kaplı yamacı. Bu görün-
tü bile iç dinginliğe aralanan bir kapı gibi; kaygılardan, 
kuşkulardan, yakıcı düşüncelerden arındırabilir insanı. 
Günde dört kez duyuyorum bu çıngırak sesini, çünkü 
öğlen sürüsüyle birlikte köye dönüyor Yusuf, evinde ye-
mek yedikten sonra aynı yamacı ikinci kez tırmanıyor. 
Son dönüş ise hava karardıktan sonra oluyor. Her geçiş-
lerinde de aile, bahçedeki organik atık çukuruna uğra-
madan edemiyor. Çünkü açlar, bakımsız ve perişanlar. 
Organik atık çukurunu doğal gübre üretimi olarak düşü-
nen arkadaşıma, “Hiç umutlanma,” demiştim, “aile oldu-
ğu sürece gübreye dönüşecek bir şey de kalmayacak çu-
kurda.” Sıradan bir çoban değil Yusuf, aslında çoban da 
değil, sürünün sahibi. Kurban Bayramı öncesi satmak 
için koçlar besliyor. Yani, tüccar. Ona ve sürüsüne yürek-
ten bağlı köpeklerini aç bırakacak kadar da “hasis” bir 
tüccar. Onun için öğle yemeğini evinde yemek için sürü-
yü ve aileyi köye indiriyor. Sürekli aynı şeyleri yapmak-
tan, gün boyu yüzlerce kez prrıısst demekten, koyunla-
rın ve köpeklerin hiçbir şey anlamadığı küfürleri peş 
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peşe sıralamaktan, her gün aynı tepelerde, bayırlarda do-
laşmaktan sıkılmıyor muydu? Yusuf için zaman nasıl akı-
yordu? Ya da akıyor muydu? Akmıyordu. Yusuf için de, 
Dayı için de, caminin minaresine bağlı ses yükselticiden 
abuk sabuk duyurular yapan imam için de, kahveci İb-
ram, bakkal Nezir, bağlandığı yerde gün boyu ayakta du-
ran at için, tezek yığınlarında eşelenen tavuklar için, Gü-
netapanlar için de zaman akmıyordu. Ortalıkta pek gö-
rünmeyen kadınlar ve çocuklar ne yapıyordu?

Yalnızca ezan ve sela duymaya alışkın olduğum mi-
nareden, “Komşulaar,” diye haykıran imamın sesini du-
yunca irkilmiştim. “Komşular,” diyordu imam, “beyaz 
düve, bu sabah onun bunun bağçesinde gezer. Nerden 
geldi, nerden kaçtı kimse bilmez. Erkes sürüsünü ayva-
nını saysın. Beyaz düve Meçoların evin önünde bağlı. 
Sabağtan beri arayan suran yok. Kiminse bu ayvan gelip 
alsın, yoksa Akçalar’a götürürüm haa...”

Ya da:
“Sayın Ekizceliler! Komşular, duyduk duymadık de-

meyin! Penguan’a (Penguen konserve fabrikasına) işçi 
alınacak. Elim kolum tutuyor, iş lazım diyorsan, al sana 
fırsat! İki futograf, bir huviyet Memedali Meço’ya götür. 
Meço kayıt yapacak. Yaş mevzubahis değil (öksürük 
sesi). Benim kadar da yaşlı olmayacak haa! Komşular, bu 
fırsat kaçmaz. Memedali sabah sizi minibüslen Penguan’a 
götürecek. Sigorta kartın hemen cebinde. Bak ne güzel 
iş. Bu fırsatı kaçırma. Duyanlar duymayanlara süylesin. 
Benden süylemesi...”

Halının bir bölümünde arkadaşım, kendine yakıştır-
dığı yeni adıyla, Ressam Rasim uyuyor. Sağ kolunu başı-
nın altına yastık yapmış. Yüzü, bedeli ödenmiş derin çiz-
gilerle parsellenmiş. Uzun yoldan gelmiş bir kamyon 
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şoförü gibi yorgun, ama huzurlu. Köye geldiğimde ol-
dukça zayıflamış ve bitkin bulmuştum onu. Hastalıktan 
yeni kalkmış gibiydi. İkizce’yi, bu evi çok sevdiğini gö-
rünce rahatlamış, derin bir nefes almıştım. Çünkü, ken-
dini hiçbir yere ait görmüyor ve her yerde sıkılıyordu. 
Sığındığı ya da sığındığını sandığı o garip istasyon ise 
kendi kurduğu tuzaklarla doluydu. Burada, onu yaşama 
bağlayan incecik iplerin en kalınını örmüştü. Tutunmak 
için birçok iş yaratmıştı kendine. Ellerine geçirdiği bah-
çıvan eldivenleriyle, “Buranın gerçek sahipleri onlar,” de-
diği yabanıl otları özür dilercesine yoluyor, dikenleri 
köklüyor, bahçesinin toprağındaki taşları temizliyordu. 
Asma kütüklerine ve fidanlara su vermek, çatıdaki su 
deposunu doldurmak için pompayı çalıştırmak gibi işler 
ise coşku veriyordu ona. Asmalar bu yıl üzüm vermişti, 
hem de ummadığı kadar çok. Önümüzdeki yıl, kendi ça-
pında küçük bir şarap üretimine geçmeyi planlıyordu. 
Kendisi için, kışlık ya da bir iki aylık, isterse bir damaca-
na olsun, her neyse işte, sonuçta kendi bağının şarabını 
yapacaktı. Bunu söylerken gülerek, “Hem de ne bağ!” de-
yip koluyla büyük bir yay çiziyordu havada. “Hepsi on 
kütük asma.” Kısa sürede yorulsa da iş yapmaktan hoş-
nuttu. İçki, her istediğinde ulaşamayacağı kadar uzaktı 
artık ona. Büyük savaş ya da büyük onarım başlamıştı. 

Bir ara tavla oynamıştık. En sevdiğimiz şey de, hiç 
konuşmadan verandada yatmak, TRT3 kanalına sabit-
lenmiş radyoyu dinlemek. 

Oysa buraya, arkadaşımı ve yeni yaşam biçimini 
görmenin yanı sıra bizi coşturan büyük projemizi ger-
çekleştirmek için gelmiştim. Kaldığım süre içinde so-
nuçlandıramasak bile başlamış olacaktık. Ama o konu 
hiç açılmıyordu.
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