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Kýrmýzý Yel

Fýrat’ýn olam, akam akam durulam.
Sekin olam karýþ karýþ yarýlam.

Biz oralarda sýçmayý unutmuþtuk Hâkim Beð.
Yiyeceðimiz yoktu ki bokumuz beslene. Kýtlýk diþini
bize geçirmiþtir yani. Güneþimiz buluttan çýkmaz.
Felek, göðülen yerin arasýna germiþ canýmýzý. Gene
de gevrek çilemiz kopmaz ortadan.
Hâkim Beðimiz, sen bili misen kýrmýzý yel nedir,
ne deðildir? Ben anlamýþam ki bilmiysen. Bizim
Muðdetli’yi çok sever oldu mübarek. Eskilerde
esmezdi, ama musallatý iki yýldýr çökmüþ tepemize.
Þimdik ben lafýn tabanýndan baþlayam da üstü
nü tireye kurban.
Ekmeðin tohumunu topraða atmamýz hiç zoru
muza getmiy. Kýþ tükenir, toprak çimini pür gibi
vurur yüzüne. Ekin olmaya yüzü yakýn, baþlar gar
daþlanmaða. Bazan bir kökten bir tutam sap çýkar.
Zaten sekilerimizin huyuna kurban; aldýðý emanete
hýyanatlýk etmez. Ekinin kökü olur safi kamýþ. Sýpa
yý çeksen içine göztermez oliy. Gayrý tasanýn kendi
durmaz bizde. Seviniþiriz ki mahsul bereketi tuttu
diye. Bizde kursak var da, hayvan kýsmýnda yok mu
belliysen? Onlarýnki samanýna, bizimkisi tanesine
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ansýr.
Kelleleri taze kýlçýðýný gösterir; besbelli arkasýn
dan çiçek uçuracak. Ardýndan da tanesi sütlenecek.
Gün olur devran döner, býldýrcýnlarýn ötme zamaný
da gelir... Ula bir de döner bakarýz ki, kýrmýzý yel
esmeye baþlamýþ. Hele sen sor ki, sebebi nedir? Val
lah bilmemiþ hiç kimse sebebini. Nereden beslenir,
gözü nere, hiç bulamamýþýk. Solak solak üfürüy ki
Beð, ben nasýl anlatam. Harman tozu gibi ipince
sývanýr ki, tozuna deðmedik yer kalmaya.
Ahan kýtlýðý o yel, kendi içinde taþiy ha. Bizim
hökümümüz öyle olmuþtur. Bir kere ekinin yapraðý
oliy sersefil. Kýpkýrmýzý küfe kesmiþ gibisine. Yapra
ðýnýn üstüne canlý konan sinek ölü kaliy. Þýra dökül
müþ gibi. Sanýrsýn sakýzdýr ha. Baþaklar köreliy.
Tenesini havaya savursan bomboþ havayý delip de
düþemiy. Bakmýþsan yelle bir olup savuþmuþ.
Biz hiç biç
me
yiz böy
le
si eki
ni, Hâkim Beð.
Neden dersen, tohumunu bile geri vermez. Eline,
harmanýn dibinden baþka ne geçer belliysen kur
ban?
Þimdilik sen gene sorkine, bu hal kaç yýl kalmýþ
baþýmýzda? Ýki yýl beðimiz, iki yýl. Muðdetli’de duru
lacak günümüz azalmýþtýr. Zaten keyfe nasibimiz
koca bir kuþ bokuydu. O da baþýmýza düþmez olmuþ
tur.
Kardaþlýklar, ula dert gezer ama, elbet bunun
dermaný da gezer, diye söylenmiþlerdir. Aþýtlara sav
rulmuþuk. Yel önünde kuru kengerlerlere dönmü
þük. Bu hesaptan herkes canýný atmýþtýr Sivereg’e,
Helvan’a... Essah iþin kendini arýylar.
Ama ben Muðdetli’den göçmemiþem. Þimdik
hakçasý budur. Hem kabiristanýmýzýn yedi kat topra
ðý benim atalarýmla karýlmýþ. Her yer kefen eskisi
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dir yani. Nasýl býrakam da gidem?
Açlýk canýný yanýnda taþiy. Yakýþtýrmam yürek
soðutmasýn ama, Hüda, can taþýyanýn bir tepesini,
bir de kýçýný delip koyvermiþ. Tepeden lokma sokiy
san, altýndan fýþký çýkiy. Demem odur ki, lokmaylan
fýþkýnýn arasýný Cenabý Allah, yiyecek için yaratmýþ.
Öyle deðil midir?
Dedik, ula içimizde kalemi kâðýdý gören, bilen
var. Siverek hökümatýna, Urfa hökümatýna mektup
la name yazak, bir bir duyurak halimizi. Belki bir
arkalayanýmýz olur, bir sahip çýkanýmýz... Derken,
Siverek hökümatýndan bir daire adamý gelmiþtir yel
zamaný. Adýna mühendiz mi ne deyiler. Dýþarýda atý
mýzý, içeride çulumuzu bayrak çekmiþiz altýna.
Davul dümbelek çalmýþýz. Tabakamýzý açýp önüne
sürmüþüz. Çünkü biz bize vereni, biz herdayim dört
baþýmýzýn tacý ederik kurban. Ayaðýnýn altýnýn suyu
nu içerik. Ama velakin Mühendizimizin yüzü örtük
gelmiþ nedense. Bir ayaðý da özengide; hali gidici...
Sonunda mahsulü bir iyice gezdirip gözüne gös
termiþik. Ekinimize bakýp bakýp demiþtir ki, “Bu,
kýrmýzý yel deðildir.” Dura kalmýþýk, vaayyy! Kaþý
nýn üstünden bize bakýp deyikine, “Bu kýnacýktýr...”
Ýyi söylersin Mühendizimiz. Tamam, senin dediðin
ola. Ama ça
re
si ne? Sen il
kin onu söy
le? De
miþ:
“Hökümata duyurma vaktiniz gecikmiþ. Süvalinizin
çaresi þimdilik yokturdur. Bir-iki sene sekilerinizi
ladasa koyasýz ki, dinleneler. Ýyice mikrobu kýrýla...”
O vakit de bizim hesabýmýz tükenir. Kökten kýrýlýrýk
babo, demiþiz. Gene baþ sallayýp deyikine, “Ben bir
de ziraat dayirasýna rapor yazam. Belkim size tohum
luk buðday verirler...” Ula Allah’ýn adamý, sen ken
din ziraat dayirasýnýn adamýsan da, rapor yazýp
duyurmana ne hacet? Haceti, koltuðumuza aðýr taþ
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koymak... Ne yapak? Kýþýn önü görünmeye baþla
mýþ. Ýçeri dara, dýþarý kara kesecek. Ýçimizin havasý
zaten kelleþip duruydi Hâkim Beð. Velhasýl, hökü
matla bir dil baðýmýz olmamýþtýr.
Vallah kurban, biz çok ot yemiþik. Ekþisi oliy, acý
sý oliy. Tuza bas, elinde ovcala ye. Âdemoðlunun gene
dili var, konuþur. Ya davarýmýz, sýðýrýmýz ne yapa?
Derisiylen kemiði arasýnda etleri durmaz olmuþtur.
Bizi sorarsan, karnýmýz kursaðýmýza deðmiþ. Açlýk
meðer bizi ne çok ararmýþ da haberimiz yokmuþ. Dili
miz demiþ: “Ula gel þu hayvanlarý kes kes ye. Bugün
bizim ise, yarýnýn sahibi baþka. Üstelik de kýyametin
ucu görünmüþ. Hiç olmazsa, eti kursaðýný, gönü aya
ðýný ýlýþtýrýr.” Olmuyor Hâkim Beðimiz, olmuyor.
Mübareklerin aðýzlarý var, dilleri yok. Bir de olsa,
dertleri kim bilir neler söyler? Hem bizim ekmek tek
nemiz, onlarýn týrnaðýnýn ucunda. Biz herdayim hela
li öperik.
Ben sebep olarak tüfeðimi satmýþam. Ýçim
büzülmüþtür. Rahmetli babam, bana kaç defa söyle
miþti ki, “Sakýn satmayasýn...” diye. Açlýk babamý
geçmiþtir yani.
Köyün deðirmeni vardý Fýrat’ýn kenarýnda. Buð
day öðütmeyi unutmuþtur. Deðirmene kýtlýk gelir
mi? Bize gelmiþtir. Taþýn dönüþü nohutlan mercime
ðe ayarlanmýþ. Gene de ahir dünyada þanslý olaný
vardýr, olmayaný vardýr. Deðirmene bir çuval buð
dayla geleni de görmüþük kurban. Buðday bulaþýðý
nýn ardýnda nöbet sýrasýný bozup kendi malýný döken
çýkmýþtýr ki, hýrgür, buðday tanesinden çok...
Pötürge’de, Gerger’de, mýsýr koçaný bol oliydi.
Her bir çuvalýna vermiþem bir tilki postu. Getirmi
þem yüklerlen... Hele sor ki, yalnýz sen mi getirmiþ
sen? Ben deðil, Muðdetli’de herkes getirmiþtir.
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Hâkim Beðimiz, sen bili misen koçan ekmeði ne
tattadýr? Ben anlamýþam ki, bunu da bilmiysen. Bak
onu da anlatam: Koçaný tokmakla ezmiþem. Muð
detli’de herkesin iþi olmuþ koçan ezmek. Güneþ
doðar, bakar biz koçan ezerik, küt küüt, küt küüt!..
Batarken döner bakar ki, gene biz koçan ezerik.
Taham deðil ama, kuru kursak hatýrý. Ezilecek ezile
ceeek... Taþýn dibeðinde döðülmesine sýra gelir son
ra. El deðirmenlerimiz döner, otuz iki damarýmýz
kiriþ olmuþ açlýktan. Yanaðýmýz dersen ele gelmiy.
Koçan unu diri olur, hamura gelmez. Hele tandý
ra tav hiç olmaz. Avradým, nohutlan mercimek unu
katmýþtýr. Süpürge tohumu da tuzu biberi. Isýrganla,
yonca, yarpýz otu da kaynatýp suyunu sýkmýþ, otunu
hamuruna katmýþtýr. Sebebi, hamuru iyi tuta da ele
gelince daðýlmaya. Hamurun rengi olmuþtur safi
yeþil. Tandýra çalmýþýz, ekmeði olmuþ kapkara. Tadý
yavan, tuzlu. Sýçmasýna gelince, nefesimiz sökmiy.
Aðzýmýz damaðýmýz cýlk yara olmuþtur. Puturak çið
niysen sanki. Çaðalarýmýzýn aðzý hepten ulmuþ, yara
olmuþ. Puturak ne mi? Sen hiç dað bayýr görmemiþ
sen mi Hâkim Beð? Dikendir ha, diken...
Kabiristanýmýz kazmayla küreði yanýnda tut
muþtur hep. Ölümün aðýr devesi çökmüþtür kapýmý
za. Açlýk bizim Muðdetli’nin çaðalarýný almýþtýr
ilkin. Sonra sýrasýný getirmiþtir ihtiyara, düþküne.
Öyle bir iþ ki, komþu komþuya kabirde yetiþemez
olmuþtur. Çünkü herkesin birer ikiþer ölüsü arkasý
arkasýna... Yani açlýktan mezarlýða yolumuz çifte
gelmiþtir. Þükür siye, Allah bir dileðimizi bol ver
miþ. Ölü yumaya suyumuz kýt deðil. Fýrat baþýmýzýn
ucundan akýp gidiy...
Biz bazý bazý Fýrat’ýn balýðýný da kollamýþýk.
Ama kýþlarý kolayý yoktur Fýrat’ýn. Çok boðulanýmýz
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olmuþ, acýkan yerimiz bir de acýyan yer olmuþtur.
Benim kirvem vardý, adý Hamza’dýr. Bulut gölgeli,
yiðit Hamza. Ben her zaman onun adýný öperem.
Bana demiþler ki bir gün, “Hamza damýnda
yatiy, hastadýr.” Getmiþem yanýna. Kirvemin aðzýn
da tükürüðü büyümüþ. Baþý da çevrinmiþ Fýrat’a.
Ýstifra ediy ki, yeþilin âlâsý. Teni de alaf gibi yaniy.
“Vay kirvem, bu hallerini nereden almýþsan?” diye
sormuþam. Dili söyliy: “Baldýran kökü kazýp yemi
þem!..” “Hamza bu meredi biz de yemiþik. Bu sende
ki baþka hal olmaya? Baldýraný kýzgýn küle gömme
den mi ye
miþ
sen yoksa?” Hiç ses ver
miy. Vir
ha
bastýrmýþ gözünü Fýrat’a bakiy. “Yayým kýrýldý,”
deyip deyip aðliy. Caný daralmýþ, eli kaþýdýðý yeri bil
mez olmuþ. Hemen höküm yürütmüþem, ne malum
gelincik kökü yemediði diye?
Ýlkin okunmuþ tuzlu kül yalatmýþam. Sonunda
samanlýktan kýrkayak bulmuþ, ezip suyunu içirmi
þem. Gece býrakýp, sabaha gelmiþem ki, kirvem
Hamza yokturdur. Ula Hamza nere gettin?
O gece kirvem Hamza kalkmýþ tabanýnýn üstü
ne. Elini kaldýrmýþ, demiþ: “Þu Fýrat’ýn yüzündeki
yanan ateþ kimindir?” Avradý dörtgöz olmuþ bakar
ki, orada ateþin çekirdeði yok. Aðlayarak kocasýna
sarýlýr. “Aðam, görmiysen mi orada ateþten alaftan
eser yok. Þeytanlar mý almýþ yoksa aklýný?” Hamza,
gene dönüp diyikine: “Hele söyleyin o ateþ kimin
dir?” Bacý da dayanamayýp, “O ateþ felektir ha! Biz
leri açlýða diri diri gömmeye çalýþan felek!..” Kirvem
Hamza’ nýn sesi kalkmýþ, köprü olmuþ Fýrat’a.
Demiþ: “Tez öyleyse atýmla silahýmý getirin. Ben o
feleðin üstüne gideceðim!..” Belli ki çýldýrmýþ.
Sonunda gidiþi olmuþ da, dönüþü olmamýþtýr kur
ban.
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Ýki kýþ böyle geçmiþtir üstümüzden. Tezeðimiz
ateþ almiy. Bulguru unuttuk, kazanýmýz kaynamiy.
Acýmýzdan oklavayý yalar olduk. Ýyice doyduk sýkýn
týmýza. Eskiden birimizin taþýdýðý canla, üçümüz
dördümüz geçinir olduk. Sonunda gördük ki, baþý
mýz cývlamýþtýr kellikten. Besbelli gýrtlak yoksulla
yýnca tepemizdeki saç da aliniy. Ama velakin avradý
mýn karný da ikide bir dümbek gibi þiþmede. Ula
kýzýlkurt tuta seni! Nedir böyle üstün kuru, altýn
þiþiy? Deyi ki: “Senin sidiðindir ha!..”
Neyse ora çarpýldýk, bura çarpýldýk, sonunda
gene imdadýmýza Þýh yetiþti kurban.
Þükür siye, sekiz tane çaðamýn hiçbirisi telef
olmamýþtýr ama, gene de muskasýz insan, susuz balý
ða benzer, Hâkim Beð. Baktým lokmamýz cip azal
mýþtýr, hem canlar, hemin de topraðýmýz için bire
karþý iki muska yaptýram dedim. Bölünen ekmeði
miz elbet bir gün yapýþýr niyetine. Elimde bir kese
buðday tohumu. Þýhlara okutam da öyle ekeyim
dedim. Zülkefil Ziyaratýna varmýþam. Þýhýmýn adý
Feytullah’týr. Duasý ulu, týlsýmý minareyi aþar. Ayak
tozunun yetimi, yollarýnýn seyyahý olam onun. Ziya
retin önü arkasý mahþeri kalabalýðý toplamýþ kendi
ne. At, eþek, düven üstüne uzatýlmýþ hastalar gör
müþem. Dert çekip, “Vah! vah!” ediyler. Ne hikmet
tir ki kurban, orada da atla gelen önde, eþekle gelen
arkada...
Þýhým sakalýna kýna çekmiþ, gözüne sürme.
Ben, ezelden zihnine ayan olmuþam. Öðrenmiþ adý
mý. “Resul’du senin adýn, deðil mi?” diye sormuþtur.
Hem vallahi, hem billahi çok sevmiþtir beni. Karþý
sýnda ruhum dumana tutulmuþ, içime sýcacýk bir
þeyler akmýþtýr. Baþýmýn üstünde abdest tasýný dön
dürmüþtür üç sefer. Gövdem düþünemez olmuþ, ahi
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retin korkusu bedenimi sarmýþtýr. Sormuþam: “Yelin
hikmeti nedir? Çiftçilik haram oldu bize. Tenimiz
kaný unuttu. Açlýktan iliðimiz boþaldý. Üstümüzden
nice dalga denizler aþtý.” Hocanýn diyesi, “Allah, del
diði boðazý aç komaz. Yýlan yýlan iken, topraðý öyün
le ya
lar. Tuz ilen ek
mek hak
ký
ný bil
me
yip kör
olmuþsunuz, Allah’ýn kullarý... Ve de emeðinizden
yana fesat saçanýnýz büyük. Tüm ümmet tövbeden
yana kýsýrlýk etmiþ. Hele sen Resul adýnla, adý veri
lene çekmiþken, sadaka hakkýný unutmuþsan.”
“Dilini öperim Þýhým ama, bizim rýzkýmýz hep
böyle parça püncük mü gelecek? Günahýmýz hep
ekmeðimize mi sürülecek?” Düþünmüþtür ve de
aðlamýþtýr. “Görüysen ne hallere geliyem sizin yüzü
nüzden?” demiþtir.
Tohumumun içine ziyaret topraðý katmýþtýr.
Dizinin altýnda bir gün, bir gece bekletmiþtir. Söyle
yiþi þu ki; “Yelin aslý tanenin içindedir.” Avucuna
kýrk tane sayýp, bunlarý diþiyle kýrmýþ yemiþtir.
Ardýndan, düþmanýmýz kýrmýzý yele karþý tahtaya
yazý yazmýþtýr. Ve de, çorba kaþýðýný yalayýp geri ver
miþtir kurban. Þimdi durmuþtur Hâkim Beðimiz. Of
boþaltýp rahatlamýþtýr konuþmasý. “Açlýk yorulmuþ
tur. Yaktýðý yeri gene yeþerten Allah’týr. Topraðýnýz
yiðit, zahireniz çok olacak. Muðdetli’de birbirine
kuþanmýþ bir çift yýlan bulup, üstüne sofra bezini
atasýn. Dileðinizin tümü olacak. Abdestsiz ayaðýný
sekine, avucunu kesene deðdirme. Yedi kere tarla
nýn çevresini dolaþ. Harmanýnýn ortasýnda namazýný
kýlasýn. Hicap etme! Rahmet gýrtlaðýnýzdan bolca
geçecek. Yalnýz, Cenabý Allah’a kanýnýn hasýný akýt
mayý da unutma!..” Dönmüþem Muðdetli’ye. Bakam
görem ki, damda ölenim kalaným yok. Fazlasý avra
dýmýn karný boþalmýþ. Sevinmiþem. Anlamýþým ki,
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ulu Þýhýmýn gölgesi üstümde. Þükür Þýhlarý yaratan
Allah’a Hâkim Beð... Hemen adýna kirvem Hamza’
nýn adýný koymuþam. Horoz bulup andýna kesmi
þem. Feleðin üstüne giden kirvem, böylece geri gel
miþtir yani.
Tükürmüþem avucuma, geçmiþem sekimin
baþýna. Ýþimin ucunu iyi beslemiþem. Hem güz çifti
koþmuþam, hem yaz. Bahar aðzý sarý çiçekler almýþ
ortalýðý. Eþekarýlarý çoðalmýþ. Dedik, tamam, bere
ket iyi olacak. Sana nasýl anlatam Hâkim Beð, bir
ekin olmuþ, bir ekin olmuþ; yaðmur üstten, topraðýn
kendi alttan ekinin boyunu çekiyler. Zaten gökten
ne yaðmýþ da, yer kabul etmemiþ? Ýkisinin üsiyeti
bir tutmuþ. Fýrat gibi taþmýþ tarlamda. Yýlan girse
sökmez olmuþ. Sapýndan tut, adama dayak çeksen
çekilir. Muðdetli’de ekinin tümü güneþle topraðýn
tadýný almýþ. Sanýrsýn tarlalar safi ekmeðe kesmiþ.
Kýrmýzý yel haþa huzurdan bok yemiþ. Týrpaný vur
muþam ekinin beline. Bellersin ki, Fýrat’ýn kenarýn
da kamýþ biçiysen. Hýþýr da hýþýr...
Ambarýmýz, kuyumuz safi buðdaylan dolmuþ
tur. Harmanýn bilem hakkýný býrakmýþam, kurt kuþ
gelip nasiplene. Karýncanýn, sýçanýn ocaðýna avuç
avuç tene dökmüþem. Tüm mahlukatýn karnýný
doyurmuþam yani Hâkim Beð. Evime unluk girdi
ðinde, ilk yaðmurun suyunu süte yoðurta çalmýþam.
Yalanmýþ kaþýðý, soframdaki canlara öptürmüþem
yedi sefer. Ama Þýhýmýn benden istediði, kanýn hasý
ný da unutmamýþam haaa!..
Düþünmüþem düþünmüþem... Ula bu kanýn hasý
ne ola ki? Nasýl bir can alam ki, Allah’ýn adýna boy
çýka? Malýmýn gücü yetmez buna. Külahýmý önüme
alýp düþünmüþem. Kaç sefer akýl sökmüþem. Gözü
me çöp gerip uyumamýþam. Zihnime kaným çýkmaz
Kýrmýzý Yel-Acenta Mirza
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olmuþtur. Ahiretin gölgesi zaten beni almýþ altýna.
Bir gün oturuyam damýmýn önünde. Avradým,
çaðam Hamza’yý emziriy. Diðerleri de oynaþýylar.
Avrada demiþem, ula bizde çaða sürüylen. Biri eksil
se diðerlerinin gölgesi var. Ha Fýrat almýþ birini, ha
açlýk. Allah, dar zamanýmýzda Azrail’ini bize göster
memiþtir. Ýstese tümünü bir solukta yerle yeksan
etmez miydi? Avradým demiþ: “Heee, sözün doðri
söyliy...” Öyleysem Hamza’yý ver de, kurban edem?..
Avradýmýn yüzü çalýndý. “Essah mý konuþiysan? Sen
uþa
ðý si
dik
le mi n’o
lur belliysen?” de
di. Ben de,
dedim hee!.. Yüzü kýrýlmýþ. Ýþte o zaman vermiþem
köteði beline beline... Sövmemin tümü ona olmuþ
tur. Ula, Allah’tan kork, kýtlýðýn zamaný geldiðinde
sen demiyor muydun þunlardan birkaçýnýn sofradan
canlarý çekilse. Ýþin gücün ne, pok yiyen? Gene
doðurursun. Sidiðimi Allah’tan ne hakla sakýnýy
san?
Kapmýþam kucaðýndaki uþaðýmý. Bir gün aç, bir
gün susuz komuþam ki, kursaðýndaki dünya malý
eriye. Deðirmenin çark suyunda abdest alýp çimdir
miþem. Harmanýn ortasýna çekip namazýný kýlmý
þam. Gözünü baðlamýþam. Hizasýný kýbleye verip
býçaðýmý çalmýþam, Hâkim Beð...
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