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NİHAL YEĞİNOBALI, 1927’de Manisa’da doğdu. Arnavutköy Ameri-
kan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde 
edebiyat öğrenimi gördü. Genç Kızlar adlı ilk romanını, Vincent Ewing 
adını verdiği sözde Amerikalı bir yazarın imzasıyla yayımladı. 1950’de 
yayımlanan bu kitap, bir çeviri roman kandırmacasıyla yıllarca yeni 
basımlar yaptı, hâlâ da yapmaktadır. Ardından Sitem, Mazi Kalbimde 
Bir Yaradır, Belki Defne, Gazel adlı romanları ve Cumhuriyet Çocuğu adlı 
anı kitabını yayımladı. Yeğinobalı, çok sayıda yazarın klasik ve çağdaş 
ya pıt la rını dilimize kazandırdı.
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Sana bu mektubu yazarken yanımda kim var, bil baka-
lım, diyeceğim ya, onu çoktan unutmuşsundur belki de, za-
vallı Latife Nisyanımızı, öyle ya, şaka maka, şimdi 1973’te ol-
duğumuza göre nerdeyse kırk yıl geçti aradan! Gene de o 
hâlâ olduğu gibi duruyor: Sandığa kaldırılalı sanki anca birkaç 
gün falan olmuş, kırk yıl değil! O gül yanakları biraz solmuş, 
organdi elbisesinin o baygın eflatununa birkaç sandık lekesi 
düşmüş ama gözler hâlâ o uzun, kıvırcık kirpikli masmavi göz-
ler (çakır mı derlerdi?), saçlar hâlâ o sapsarı saçlar (hani “le-
piska” denirdi o zamanlar) ve yatırıp kaldırdığın zaman hâlâ, 
“Mam... maa” diyor, duyunca dilimizi yutmuştuk hani, hatırlı-
yorsun, değil mi onu, güzelliğiyle görkemine iki ad anca ye-
ten, biricik Latife Nisyan...

Cenan, Dalya’nın mektubunu elinden bıraktı, par
ma ğını dişlerinin arasına sıkıştırıp tırnağını dişleyerek 
kısık, kinayeli bir gülüşle güldü... Hatırlamak mı? Elbet 
hatırlıyordu, nasıl unutmuş olabilirdi, bütün bir yaz bo
yunca, çocukluğun o bitip tükenmek bilmez yazlarından 
biri (galiba da sonuncusu) boyunca Dalya’nın övüncüyle 
gönenci; kendisininse özlemi ve hüsranı olan o hasır şap
kalı, siyah rugan iskarpinli “ağlayan bebek”i elbet unuta
mazdı! Öyle güzel bir bebekti ki! Güzel olmanın ötesin
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de inanılmaz! Yatırılınca o kıvırcık, uzun kirpikli gözka
paklarını indirir, karnından gelen, insan sesine benzeme
diği halde onun inanılmazlığıyla kusursuzluğuna çok 
yaraşan o duru, ırak sesle, “Mam... maa,” derdi. Kaldırılın
ca da gene, “Mam... maa,” diyerek gözlerini, o masmavi, 
duru cam gözlerini açardı.

Kurtuluş Savaşı’nın ve Yunan yangınının üzerinden 
daha ancak bir on yılın geçmiş olduğu o yalın, yokluk 
döneminde, savaştan bir yangın yeri olarak çıkmış o kü
çük Ege kentinde, bu Avrupa yapımı taşbebek, bir yeni 
zamanlar harikası, büyüklerin bile gönül verip ellerinde, 
dillerinde gezdirdikleri bir güzellik, varlık simgesiydi. 
Hayır, Cenan, Latife Nisyan’ı unutmamıştı. Şimdi bile 
gözlerini kapayınca Latife Nisyan’ı bütün ihtişamıyla ye
niden görür gibi oluyor, onu kucağına alıp bağrına bas
mak, o gül pembe boyalı, serin, taş yanakları, hafifçe kıv
rık duran o kusursuz taş parmakları okşamak özlemiyle 
yüreği yeniden burkuluyordu. Şimdi, bunca uzun yılın 
ardından Dalya, mektubunda, “Latife Nisyanımız!” di
yordu ama o zamanlar Cenan’ın Latife Nisyan’ı kucağı
na almasına izin vermezdi ki! Yalvarsın diye mi beklerdi 
acaba? Ama Cenan hiçbir zaman yalvarmaz, ağlamamak 
için yutkunur ve o düzgün, tombul bacakların dantelli 
pembe soket çoraplarını düzeltmekle yetinirdi. Dalya 
çok zaman bunu bile fazla görür, bebeği Cenan’ın elinin 
altından çekip alıverirdi.

Cenan bunun haksızlık olduğunu biliyordu. Kendisi 
babasının çarşıdaki marangoza yaptırtıp getirdiği sallan
gaçlı tahtadan atını (Marangoz Ramazan Amca bu yavuz 
al atın perçemine bir sap menekşeli oya takıp adına Zey
bek demişti) Dalya’yla paylaşmamış mıydı? Hatta Dalya 
atı kırbaçlayıp “Güzel Zeybek, yaman Zeybek!” dedikçe 
Cenan, kendisi övgülenmiş gibi koltukları kabararak se
vinirdi. Öyle ki emektarları Haççe Teyze, Zeybek’e Ce
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nan’dan çok Dalya’nın bindiğini söyleyerek homurda
nırdı. Bir keresinde bu yakınmasını Cenan’ın babası Esat 
Bey’e de açmış ama Esat Bey her zamanki serinkanlılığı 
(ya da Haççe’ye göre, “karın genişliği”) ile, “Çocukların 
oyununa karışma, Haççe,” deyip geçmişti.

Sonradan Cenan hemen her yerde, her toplulukta 
böyle sözünü ve kaprisini çevresindekilere hemen kabul 
ettiren birer Dalya bulunduğunu anlayacak, kendisini on
ların doğal kurbanı yapan uysallığını törpüleyecekti: Ama 
kendisiyle Dalya’nın on iki yaşlarında oldukları o 1934 
yılında, elinden yalnızca Latife Nisyan’a uzaktan tap
mak, çok üzüldüğü zaman da avunmak için Sitem’e, Si
tem’in sevgisine ve korumasına sığınmak geliyordu. Gerçi 
Sitem’in de elinden, Dalya’ya uzaktan uzağa köpürmek
ten başka bir gelen yoktu ama Cenan’a bu bile yetiyor
du: Sitem’in kendinden yana olduğunu biliyordu ya!

Cenan ayağa kalktı. Ne yaptığını pek bilmeden pen
cereye yürüdü, aşağıki caddeden akan trafiğe, baktığı 
şeyleri pek görmeden baktı. Hayır, Latife Nisyan’ı unut
muş olması imkânsızdı. Olsa olsa sonraki yıllarda onu 
belleğinin bir kara deliğine gömmüş ve bunca zaman 
orada bekletmiş olabilirdi, hatırlamanın vereceği acıdan 
kaçınmak için, çünkü, öyle ya, Latife Nisyan ölmüş değil 
miydi, ölmüş, daha doğrusu öldürülmüş ve gömülmüş? 
Küçük Yeşilce kentinin cinayete kurban giden ilk ve 
(belki de tek) taşbebeği. Cenan bunu kendi gözleriyle 
görmüş değil miydi? Latife Nisyan’ın öldürülüşünü de
ğilse bile gömülüşünü?

“Çopur tarla”nın en uzak ucunda, kör kuyunun kar
şısındaki morsalkım çiçekli ayıt çalılarının insan boyu sed
di önünde. Dolunaylı bir Yeşilce gecesinin sabaha yakla
şan saatlerinde. Böyle ayaydın gecelere, “gündüz gibi” der
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lerdi ama yanıltıcı bir benzetmeydi bu, çünkü ay ışığının 
büyüsü, vurduğu yerleri ve şeyleri aydınlattığı oranda gi
zeme büründürür, asılsızlaştırırdı. Ay ışığı insanların kan
larına da karışır, göksel bir iksir gibi baş döndürüp sarhoş
luk verirdi. O gece dolunayın altındaki en başı dönmüş, 
en ay sarhoşu kişi de herhalde Cenan’dı. Gene de gördük
lerini ve yaşadıklarını çok açık anımsıyordu. Eş ber’in ar
kaya yatırmayı hiçbir zaman başaramadığı o dalgalı, gür, 
simsiyah saçları ay ışığında parıl parıldı, yerde sapı kırık 
bir bahçe küreği vardı ama o, Eşber, toprağı elleriyle dü
zeltiyor, elini oynattıkça parmağındaki iri, kabartmalı yü
züğün üstündeki iki minik kırmızı taş ışıyıp sönüyordu...

Çevredeki bağ ve tarlaların yumuşacık, kapkara, taş
sız toprağının tersine bu sapa tarlanın toprağı nedense 
taşlı ve kıraçtı, güneşin altında nerdeyse kemik gibi be
yaz. Adına bu yüzden çopur tarla denmiş olsa gerekti. 
Ekilip biçilmez, gölgelik ve meyvelik olmadığı için pek 
uğrayanı olmaz, çoğunlukla ıssız dururdu... Eşber elleriy
le düzelttiği toprağı şimdi de ayaklarıyla çiğniyordu. Yalı
nayaktı; tepeden tırnağa her şeyi gibi ayakları da güzeldi. 
Cenan, inanmazlık ve korkuyla donakalmış olmasına kar
şın, o anda bile bu ayakların uzun, biçimli parmaklarını, 
yuvarlak, sedefsi tırnaklarını fark ediyor ve onları tutup 
okşamak, yanaklarına sürüp öpmek istiyordu.

Sonra Eşber’in başını çevirdiğini görünce yüreği du
racak gibi oldu. Ama Eşber onu görmemişti. Cenan’ın 
içine sığındığı bol çiçekli ayıt çalıları nerdeyse ağaç gibi 
yüksek, gür ve sıktı. Hafif bir meltem durup durup kı
pırdadıkça kavak yaprakları su gibi şıkırdıyor, ayıtlardan 
havaya serin, erkeksi bir koku yayılıyordu.

... “Ayıt kokusu! Yiğit kokusu! Sevdiğimin kokusu!” 
Sıcak tozlar içinde el ele dönülerek tekrarlanan bir ço
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cuk tekerlemesi... Uğrak olmayan bu yere Sitem’in Yeşil
ce’ye geldiği o ilk yaz, Latife Nisyan’ın ölümünden ön
ceki yaz, herkesin uykuda olduğu öğleden sonraki saat
lerde bu oyunu oynamak için gelirlerdi. Sitem, tekerle
menin sonunda koparttığı mor çiçek salkımını göğsüne 
bastırıp (göğüsleri daha o zamandan belirgindi) soluk 
kadar hafif bir sesle, “Sevdiğimin kokusu!” derken gözle
rini sımsıkı yumardı ve Cenan onun kimi düşündüğünü 
bilirdi. “Sevdiğin kim?” diye asla sormamıştı ona, çünkü 
nasılsa biliyordu, bu ayıt kokulu “kim”in Eşber olduğu
nu. Her zaman ve yalnızca...

Eşber şimdi tarlanın ötesini görmek istercesine başı
nı kaldırmış, bir o yana bir bu yana döndürerek bakıyor
du ama telaşsız, aheste, gecenin bu saatinde, bu ücra yer
de yalnız olduğundan emin... Derken boynunu, eğme
den öne doğru uzattı, demin düzeltip çiğnemiş olduğu 
toprağa var gücüyle tükürdü ve yürüyüp incir ağacının 
altına oturdu, sigara yaktı.

... Bu ağaca, “erkek incir” derlerdi, meyveleri büyü
meyip sert ve kavruk kaldığı için. Eşber, o tiril tiril göm
leğinin üstünden meme uçlarını çimdikleyerek, “Benim 
memişlerim gibi,” der, Cenan’la Sitem’i kıkırtılı kahka
halara boğardı. Dalya ise gülmezdi. Ama, hayır, bu doğru 
değil, Eşber kız kardeşinin yanında böyle şeyler yapıp 
söylememeye çok zaman özen gösterirdi, Dalya’nın buz 
gibi küçümseyen bakışlarına hedef olmamak için...

O gece, daha sonra, Cenan gölgelerden sıyrılıp ay 
ışığında kendini gösterdiği zaman Eşber, demin toprağa 
gömdüğü şeyin zavallı Latife Nisyan’ın kırık dökük por
selen cesedi olduğunu söylemişti. “Öfkemden çocuklar 
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gibi davrandım!” demişti, utanmış, pişman bir sesle. “Ya 
annemi öldürecektim ya âşığını ya da kendimi! Hiçbirini 
yapamayınca hıncımı bu zavallı oyuncaktan çıkardım!”

On sekizinde miydi o zaman? Bu yaptığı gülünç şey 
duyulursa herkese alay konusu olacağından korkuyordu. 
Ömür boyu kimseye söylemesin diye Cenan’a yemin et
tirmişti: “Karım olacaksın. Kadınlar kocalarının sırrını açı
ğa vurmaz!” demişti.

... On üçünde Cenan inanıyor muydu o gece bile, 
gerçekten inanıyor muydu, gün gelip büyüyeceğine, Eş
ber’le evleneceğine, Eşber’in çopur tarlaya gömdüğü şe
yin Latife Nisyan olduğuna?

En mutlu çocuklukların bile bir karabasan boyutu 
vardır: Eşyanın karanlık bir aynaya yansıması gibi, diye 
benzeti yapılır çoğunlukla. Ya da fotoğraf negatifine ben
zetebiliriz, hani o yıllarda, Yeşilce’nin tek fotoğrafçısı 
Pertev’in leğenindeki suyun içine bıraktığı o gizemli ve 
biraz da ürkütücü negatifler gibi, kara ten üzerinde 
bembeyaz dudaklar ve bembeyaz gözlerle hem biz hem 
de bizden başkası olan suretler. Ya da en doğru benzeti, 
belki de çocukların resimli boyama kitaplarındaki bil
meceler olacak: Bu resimde bir çobanla iki kuzusu saklı; 
bakalım bulabilecek misiniz? Ve gerçekten de uzun ça
balardan sonra çocuk gözler çobanla kuzularını seçer, 
sayfadaki çiftlik manzarasının en olmayacak köşelerine, 
en olmayacak açılarda sıkıştırılmış olarak.

“Bu da tıpkı işte öyle, alın size bir resim,” diye Ce
nan, caddedeki kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen te
laşlı insanlara seslendi: bir kır manzarası, üçbeş ev, bir
kaç bağla tarla, ağaçlar, kır yolları... Bakın bakalım, Latife 
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Nisyan’ı bulabilecek misiniz? Bu resimde bir ayıt seddi 
var, gri yeşil yaprakları, morsalkım çiçekleriyle insan bo
yu çalılardan bir duvar, kör bir kuyu, başında meyveleri 
yenmeyen bir incir ağacı var; bakın bakalım, seçebilecek 
misiniz? Sitem var bu resimde; Eşber var, Tomurcuk Bey 
var, görebilecek misiniz?

Eşber kaybolmuş değildi aslında. Oralarda bir yerde, 
Cenan’ın belleğinin kurcalamamayı yeğlediği bir köşe
sinde hep var olmuştu ve Dalya’nın mektubunda dediği 
üzere şu sırada Cenan’ı görmeye geliyordu, hiç görüşme
dikleri onca yılın ardından. Görünmez mürekkeple çizil
miş bir imge gibi, silik kalma süresini doldurmuş, şimdi 
yeniden belirginleşiyordu. Latife Nisyan da, Ce nan’ın öl
müş, gömülmüş sandığı Latife Nisyan, bunca yıl sonra işte 
yeniden bulunmuştu. Ama Sitem ile Tomurcuk Bey... 
Onlar bir türlü bulunamamışlardı. O yaz sonu, harman 
mevsiminde bütün Yeşilce aramıştı onları, aramadıkları 
yer kalmamıştı ama on dörton beş yaşlarındaki (nüfus 
cüzdanı olmadığından yaşını kesin olarak bilen de yoktu) 
Sitem’le iki aylık Tomurcuk Bey kayıplara karışmışlardı.

Sanki yer yarılmış, içine girmişlerdi, diye düşündü 
Cenan, sonra birden dudağını dişledi. Yıllar yılı işte ay
nen buna inanmıştı ya kendisi: “Yer yarıldı, içine girdi,” 
ama Latife Nisyan için düşünmüştü o bunu. Latife Nis
yan’ın öldürülüp gömüldüğüne inanmıştı, Sitem ile To
murcuk Bey’in değil... Onların yitimi için ne düşünecek
lerini hiçbiri bilememişlerdi. Hiçbir zaman.

... Biliyor musun Cenan, şimdi sana, hatırlıyor musun, diye 
sorup duruyorum ya, aslında Latife Nisyan’ı unutup giden ben-
dim. O ilk yaz, onu kutusuyla birlikte sarıp sarmalayıp sandığa 
kaldıran annem olmuş ya da Zühre Teyze. Oysa ona nasıl vur-
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gundum, biliyorsun. Utanmasam iki değil, on iki ad takacaktım 
ona, hem de en ağdalılarından! Sevgili Cenan, sen bu harika 
bebeği görünce, “Adı Sitem olmalı!” demiştin de ben nasıl kızıp 
dudak bükmüştüm, hatırlıyor musun? Seninle alay etmiş, esip 
yağmıştım. Ben kucağımda Yeşilce’nin gördüğü (hiç değilse 
Yangın’dan sonra) ilk “ağlayan bebeği” tutuyordum; hem de 
inanılmayacak kadar kocaman ve şatafatlı bir bebek ve sen ona 
hiç de tumturaklı olmayan, kısacık bir ad yakıştırıyordun, üstelik 
bir hizmetçinin, dağdan inme Yörük evlatlığınızın adı!...

Oysa Cenan, yalnızca bu lüle lüle sarı saçlı taşbebe
ğe, kendisinin şimdiye dek tanıdığı en güzel sarı saçlı kı
zın adını uygun gördüğünü söylemek istemişti. Dalya’nın 
alaylı küçümsemesi de onu düşüncesinden caydırma
mıştı. Onun gözünde Sitem, canlı, cansız herkesten daha 
güzeldi. Gözleri, örneğin, öyle Latife Nisyan’ınkiler gibi 
düz mavi değildi; kimi zaman yeşile, kimi zaman laciver
de çalıyor, içinde altın renkli ışık serpintileri yanıp sönü
yordu. Saçının sarısı da daha açık ve parlak, ağda gibi yer 
yer beyazımsıydı. Hemen herkesin kestane ya da kara 
gözlü, (Cenan o kocaman, kapkara gözleri yüzünden, 
“üzüm gözlüm” diye övülmekten gına getirmişti) kahve
rengi ya da siyah saçlı olduğu o mahallede (Bir de Zey
tincilerin kızıl saçlıları vardı, tabii ama kızıl saçlı olmak 
sarışın olmak kadar cazibeli ve büyüleyici sayılmıyordu), 
yalnızca o mahallede değil belki de tüm kentte bu sarı
şınlık söylenceleşip dillerde gezmişti, hele sonradan, Si
tem’in hiç iz bırakmaksızın ortadan kayboluşundan son
ra... Sitem’in o ışıklı güzelliği, cıvıl cıvıl zekâsı, o sevgi 
dolu, sıcacık yüreği, o gözü pek, yiğit yaşama sevinci.

Cenan mutfağa yürüdü, bir şeyler yapmış olmak 
için cezveyi, bir kaşık kahveyle ocağa koydu. “Sitem,” de
di kendi kendine, “Güzeller güzeli Sitem, komik Sitem, 
hüzünlü Sitem, cahil Sitem, bilge Sitem, ruh ikizim be
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nim, koruyucu meleğim, yol gösterenim, ablam, annem, 
hizmetçim...” Suyla şekeri ölçüp ekledi, bir sigara yaktı, 
sonra söndürdü. Topu topu iki yaz mı geçirmişlerdi Si
tem’le birlikte? Aradaki kış sayılmazdı. Cenan’a kimi za
man bir ömür kadar uzun geliyordu o yazlar, kimi za
man da iki soluk kadar kısa. Ama daha önceden ve daha 
sonradan gelen yazlardan apayrı bir parıltıyla ayrılan 
rengârenk bir zaman dilimi...

Arada birçok anılar silikleşse bile Cenan, Sitem’in 
gelip hayatlarına girdiği günü, daha dünmüşçesine anım
sıyordu. Henüz yaza girmemişlerdi ama o nisan günü 
yaklaşan mevsimin müjdecisi gibiydi.

O kış Yeşilce’de kızamık salgını yaşanmıştı. Mevsim 
gibi salgın da sert geçmiş, sonradan çoğunlukla zatürree
ye çevirdiği için kızamığı atlatabilen çocukların birçoğu, 
aspirinin bile pek bilinmediği o günlerde, zatürreeden 
ölmüştü.

Cenan ölmeyenler arasındaydı. Uzun iki ay boyunca 
yatağında kat kat yorganlar altında yattığı yerden kışın 
geçip gidişini ve ilkbaharın, Yaban denilen Yeşilce Ova
sı’nın ta uzaklarındaki çentikli, mavi Yunt Dağları’ndan 
beri gitgide yaklaşarak gelişini izlemişti. Odasının pen
ceresinden baktığında simsiyah, yaşlı asma kütüklerini 
inanılmaz tazelikleriyle hayata döndüren yeşil yaprakları 
görüyor, adı bilinmez onlarca kuş türünün birbirine ka
rışan şakımalarını dinliyor ve kırlarda diz boyu papatya
ların artık geçmeli olduğunu burnuna gelen acımtırak 
kokularından biliyordu. Onların arasında yuvarlanmak, 
sarı polenlerini burnuna, yanaklarına sürmek için can 
atıyordu; badem dallarında onu bekleyen buzlu yeşil 
çağlaları, içlerindeki beyaz çekirdekler süt tatlarını yiti
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rip sertleşmeden kütürdeterek dişlemek için... Gelgele
lim doktorunun, “Artık iyileşti,” demesine karşın, emek
tar Haççe Teyzesi Cenan’ın evden dışarı çıkmasına he
nüz izin vermiyordu. Onu hâlâ sabah akşam kekik yağ
ları ile ovuyor, “Susadım,” dedikçe dudaklarına adeta 
zor la kaynar ve acı adaçayı dayıyordu. (Haççe Teyze has
taya içirilen şurubun iyileştirme yetisinin acılığıyla eş 
oranda olduğuna inanır gibiydi.)

Ama o gün, çam dallarını hışırdatan meltem o kadar 
hafif, güneş öylesine parlak ve sıcaktı ki Haççe, Cenan’ın 
üst kattaki demir parmaklıklı küçük balkona çıkmasına 
izin vermişti; elindeki değişmez adaçayı bardağıyla, el
bet! Bu kusursuz bahar gününü böyle dışarıda, mavi gö
ğün ve sedef gibi ışıyan bembeyaz puf bulutların altında 
yaşamanın mutluluğu da Cenan’a bardaktaki sıvının acı
lığını unutturuyordu. Bu nisan günü özel olarak ona su
nulmuş bir armağandı sanki.

Bir süre sonra kent yönünden beri bir atlının geldi
ğini gördüler ve yaklaştıkça bunun beyaz bir at olduğu
nu seçtiler.

Haççe, “Hah, işte doktorumuz da gelipdurur!” dedi. 
“Sağ olsun, var olsun, kış kıyamet demedi, geldi gitti, se
ni ölümlerden döndürdü.”

Atlı şimdi demiryolunu geçmiş, Dalyaların evinin 
önündeydi, orada birine başıyla selam verip ilerledi. Dok
tor Nejat çok gençti o sıralar, daha otuzunda bile yoktu, 
herhalde. Yeşilce’ye ilk gelişinde subay üniformasıyla 
gezdiğini Cenan anımsıyordu. Üniforma ona çok yakışır
dı. Beyaz atıyla tozlu Yeşilce sokaklarından geçerken pen
cerelerden onu gören kızlar, kadınlar, “Ne güzel adam! 
Gazi’ye benziyor!” diye iç geçirirlerdi. Gerçekten de 
genç doktorun yukarı doğru burulan gür, kumral kaşları, 
çıkık elmacıkkemikleri, zeytin yeşili gözleri bu benzetiyi 
haklı çıkarırdı ama yüzünün ifadesiyle bakışlarının (mes
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leğine çok yakışan) yumuşaklığı ve bükümlü dudakları
nın dolgun kırmızılığı benzetiyle çelişirdi.

Sonra birden, Doktor Nejat gene atının sırtında ama 
üniformasız dolaşmaya başlamıştı; sırtında beyaz ya da 
krem renkli keten takımlar, başında krem şeritli hasır 
şapkayla. Komutanının karısıyla ilişkisi olduğu için as
kerlikten atıldığına ilişkin bir söylenti Yeşilce’yi sarstı ve 
onu evlendirmek için çoktan eyleme geçmiş olan küçük 
kent çöpçatanlarını hüsrana uğrattı. Gerçi onun kendili
ğinden istifa ettiğini, parasız yatılı olarak gördüğü askeri 
eğitimin bedelini ödeyip sivil yaşama geçtiğini ileri sü
renler de vardı ama yasak aşk skandalının öyküsü çoğun
luğa daha çekici geliyor ve güzel doktorun çevresinde, 
insanları hem çekip hem beride tutan gizemli bir cazibe 
alanı yaratıyordu. Onun annesiyle birlikte, mazbut bir 
yaşam sürmesi ve mesleğindeki bilgisiyle ciddiliği bile 
bu gizemli havayı, bu tehlike elektriklenmesini dağıtma
ya yetmiyordu. Doktor Nejat’ın annesi de komşularının 
arasına pek karışmayan, kıt sözlü bir kadındı. Oğlunu 
evlendirmek için acele etmediği belliydi. Konu açıldığın
da, “Durun bakalım hele, işini yoluna koysun, bir de ev 
edinsin önce,” diyordu. Yeşilceliler de, “Evlat sefası sür
meye hakkı var, elbet,” diyorlardı. “Kocası Çanakkale’de 
kalmış, oğlu bunca yıl parasız yatılı okuyup doktor çık
mış, kadıncağız gün görmeyi ister elbet.” Kimileri de 
onun Nejat’ı çift çubuk sahibi bir aileye içgüveysi ver
meyi gönlünden geçirdiğini ima ediyorlardı. Kısacası Dok
tor Nejat, üniformalı ya da sivil, hayalhanelerle söylenti
lerin konuğu olmaya sanki yazgılıydı.

Cenan şimdi doktorun bahçeye girdiğini görünce 
hemen alt kata koştu ve onu kapıda karşıladı ama bu ara
da Haççe Teyzesi de yetişip onu kolundan sımsıkı tutmuş
tu bile.

“Hayrola, Cenan?” dedi Doktor Nejat, gözlerinin 
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bakışı kadar tatlı ve yumuşak sesiyle. “Bu güzel havada 
sen içerde misin?”

Cenan, “Haççe Teyzem bırakmıyor ki!” diye sızlandı. 
Haççe, doktorun ona çevrilen gözleri ve soru sorarca

sına kalkan kaşları karşısında, “Ne yapayım!” diye savun
maya geçti. “Hele biraz daha içerlerde dursun, diye dü
şündüm. Ölümlerden döndü, Doktor Bey, sayende kur
tuldu. Bu kıza bir şey olursa babasına ne cevap veririm 
ben? Zaten Şehimem de yattığı yerde rahat yatamaz ki!”

Doktor, “Şimdi bu karamsar sözlerin hiç sırası değil, 
Haççe Teyze,” dedi. “Geçen gelişimde dedim sana, Ce
nan’ın artık hiçbir şeyi yok, maşallah. Gündüzleri birkaç 
saat çıksın dışarı, koşsun, oynasın. 23 Nisan için okula 
bile gidecek nasılsa.”

“Sayende, Doktor Bey.”
“Asıl senin bakımın sayesinde.”
“O benim Şehimemin bana yadigârıdır, Doktor Bey. 

Ben Şehime’nin çeyiz halayığıydım, bilmem bilir misi
niz? Alaşehir’den Yeşilce’ye gelin geldiğinde beni de ya
nında getirdi. Enkiye hamileyken, sanki içine doğmuş 
gibi, hep derdi, ‘Bana bir şey olursa yavrum sana ema
nettir, Haççe Abla,’ derdi.” Haççe yemenisinin ucuyla 
gözlerini sildi, sonra başını kaldırıp genç doktorun yüzü
ne baktı. “Bana abla derdi ama sen bakma, saygıdan o, 
yoksa Şehime Hanım’la yaşıttık biz, birlikte büyüdük. 
Eh, benim belki biriki yaş büyüklüğüm varmıştır, ne ol
sa ona göz kulak olayım diye evlatlık almışlardı beni. 
Cumhuriyetten sonra nüfusumu çıkartırken Esat Bey 
Şehi memle aynı yaşta yazdırdı beni.”

Doktor Nejat o dolgun dudaklarının uçlarını belli 
belirsiz yukarı doğru kaldıran hafif bir gülümseyişle, “Bi
zim sana teyze deyişimiz de saygımızdan; Cenan öyle 
dediği için,” diye karşılık verdi. “Yoksa genç kadınsın da
ha, belli bir şey!” 
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