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Yılın Sünnet Düğünü

Fistanımın göğsüne dikili muskayı, nazar boncuğuyla bir-

likte koparmaya çalışıyorum. Amma sağlam dikilmiş! Din-

gin Avlusu’ndaki oyunlara katılmaktan çekiniyorum artık.

“Boncuklu muska,” diye dalga geçiyorlar. Büyüklerden de

bana acıyarak bakanlar var. Muskam, tam yedi kat mumlu

bezle sarılı. Gene de helaya gittiğimde çarpılacağım diye

korkuyorum. Hiç ummazdım İlhami Abi’den. “Damgalı

eşek”mişim. Boncuk bir türlü kopmuyor işte. 

Ensemde patlayan şaplakla sıçradım. 

“Tövbe de lan! Tövbe de!” 

Şakacıktan değil şaplağı. Belli öfkeli. 

“Artık büyüdüm ben!” 

Kısa Pantolonlu Sevda
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“Artık büyümüş!” 

Yalvarmama dayanamaz. Hele bir, “Ana gıızz!” diye

tutturursam, eli ayağı birbirine dolanır. Oralı olmadığına

göre, yalvarmamın içine biraz da ağıt katmalıyım. 

“Allah Allah! O zaman, fistanı ters giyerim.” 

Anam dahil, oradakilerin hepsi güldü. İşte bir bu

eksikti. Dillerine düşüp alay konusu oldum. 

Dingin Avlusu sakinlerinin pul biberini çekiyor anam.

Sürekli başı ağrıdığı için başından çatkısı eksik olmaz.

Ama bugün çatkısız. Kıyma makinesinin kolunu çevirir-

ken, yıldız şeklindeki küpelerinin altın sarıları parlayıp ge-

çiyor, parlayıp geçiyor. 

Sofamızdan da geniş bir savanın üstünde, dağ gibi

kırmızıbiber yığılı. Komşularımız çevresine çömelmişler.

Biberi ortadan yarıp içlerini temizleyerek anama yetiş-

tirmeye çalışıyorlar. Bakır leğen, çekilen pul biberle dol-

duğunda güneşe konulmak için alınırken, makinenin ağ-

zından yere akmasına fırsat verilmeden boş leğen yer-

leştiriliyor. Bu sırada Hatice Teyze, bıkıp usanmadan

aynı sözü tekrarlıyor: 

“İsraf haramdır.”

Sanki birilerine duyurmak için, anam dahil orada-

kiler de bağırıyorlar: 

“İsrafff haramdırrr!” 

Ardından kıkır kıkır gülüyorlar. 

Yıkık dökük bir eski ding avlusuna, bitişik nizam ya-

pılmış, tek gözlü, on kadar ev. Belki de dingin çalıştığı za-

manlar işçilerinin barındığı yerlerdi bu evler. 
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Köpekler hırlayarak tavukları kovalar, biz de yorulana

kadar peşlerini bırakmayız. Kimin hızlı koştuğu değil, ki-

min en çok tavuk teleği kaptığı önemlidir. Beyazlara boş

veririz. Ama renkli teleği olanın fiyakasından geçilmez. 

Avlunun ortasında, ortaklaşa kullanılan burcu kokulu

hela. Hemen yanında, gene ortaklaşa kullanılan, sürekli

suyu kaçan tulumba. Zamanı gelince, altına tutulan sa-

vana dutlarının silkelendiği ulu dut ağacı. 

Tulumbanın yanına çamaşır kazanı kurulur haftada

bir. Kimdeyse sıra, avludaki bütün evlerin kirlisi önüne yı-

ğılır. Öbür kadınlar onun buyruğuna uyarak, kendilerini

sıkmadan yardımcı olurlar ona. Kirliler bitince sıra biz-

lerin yıkanmasına gelir. Kuyrukta bekleyenler teker teker

leğene girerler. Çamaşırcı kadın, önüne geleni sabunlar,

kurulamak için bezle bekleyen anasına teslim eder. Ka-

çanı yakalayıp getirmek, o çocuğun sorumlusuna aittir.

Çamaşırcının çocuğunu ya da çocuklarını hazır tutmak

herkesin görevidir. Çünkü günün yorgunluğunu, oğlan-

ların yıkanırken çektirdiklerini, genellikle kendi çocuğunu

döverek çıkarır. Kaçmayanlarsa, dayağı mümkün olduğu

kadar geç yemek için kuyruğun sonunda bekler. 

Toprak damı yer yer göçük olan dinge inemiyorum.

Hayri Abi’yle İlhami Abi atlayıveriyorlar aşağı. Onları bek-

lerken hayal kurmaya başlıyorum. İlle de beni korkudan

sıçratacaklar. Aniden yakalanmamak için ne kadar ken-

dimi hazırlarsam hazırlayayım, olmuyor. Şuradan çıka-

caklar diye beklerken, kendilerine göre bir delik bulup,

bembeyaz dikiliveriyorlar karşıma. Gündüz vakti hayalet

Yılın Sünnet Düğünü
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görmüş gibi hopluyorum. Aşağının havasında hâlâ unlar

uçuşuyormuş. Ben niçin inemiyorum? Neden olacak, ha-

reketlerimi kısıtlayan fistanım yüzünden.

Allah baba, ben ne zaman okul çağına geleceğim?

Şimdi pantolonlu olsam, inerdim aşağıya. Kim bilir neler

keşfederdim! ‘Allah’ın cezası fistan! Muskalı! Nazar bon-

cuklu!’

Ters giydirmediler. Koparamadım da. Dişimle yırtıp

paralasam, giyecek başka bir şeyim yok. Üstelik şaplak

fırtınası kopar! Öfkemden, bir bıçak kapıp biber ayıklama

işine giriştim. Hırsımı çıkarırcasına çalışınca terlemeye

başladım. Sonunda fistanım bir işe yarıyor! Oramı buramı

silerken, biberli elim de dokundu bülüğüme.

“Allahhh! Yandım anam! Ölüyooom!” 

“Bırak numarayı şimdi.” 

“Yok, Hatice Bacı, oğlana bir şeyler oldu.” 

“Bak bak boynuna! Nasıl kabarmış!” 

“Orasında zoru! Bülüğünde!” 

“Tövbe demezsen böyle olur işte!” 

Erkek adam ağlamazmış! Salt gözyaşı değil, saç

diplerimden, bedenimin her yanından su tomurcukları

dökülüyor. Biber hiç böyle yakar mı? Kendimi oradan ora-

ya atıp ağlamaya başladım. Aklı başından çıktı anamın.

Kalkacağım derken, çekilmiş biber leğenine bastı, faşş

diye saçıldı biberler. Sızlanarak o da ağlamaya başladı. 

“Şimdi ben n’apacam? Çocuğun bir tarafına bir şey

olursa herif beni öldürür!” 

Bardakla zeytinyağı yetiştiren Hatice Teyze, “Sus
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gız, bir şey olmaz,” diyerek anamı yatıştırmaya çalıştı.

Sonra bülüğümü eline alınca, hiç ummadığı bir şeyle

karşılaşmışçasına bırakmak istedi. Sızlanmalı, ağıtlı, zor-

layıcı bir hava vardı. “Başımıza ne işler açtın!” dercesine,

hırsla bardağa soktu. 

Zeytinyağı işleminden geçirilirken, sünnet zamanı-

mın çoktan gelip geçtiği de ortaya çıktı. 

Koyun kırkmaktan dönen babam, bu sünnet işinin çıka-

rılmasına dellendi. Benden sonra iki erkek kardeşim daha

var, hep birlikte kestirilmesi gerekli. Ama nasıl? Masrafın

altından kalkacak durum yokmuş. 

“Ne zaman durumumuz oldu ki?”

Sus ana. Sus. Sünnet. Kanlar içinde bir dünya. Ol-

masak kime zararı var? Bırak böyle gitsin. Hem bak, ba-

bamın durumu da yok. Sen dayak yiyorsun, ben perişan

oluyorum. İşte böyle... Anam ne zaman bizler için bir şey

istese, babam önce onu döver, sonra da kendini affettir-

mek için istediği şeyi yerine getirir. Anam bizim için ken-

dini dayağın önüne atmıştı. Acelen ne, anacığım? 

İçimde bir korku başladı. Kuruyorum boyuna. Sün-

netçi amcanın elinde satır. 

“Kaçma lan! Valla acıtmadan kesecem!” 

Sünnet elbisesi çok yakışacakmış. Sünnet elbisesi

dediğin, bir fistandan çıkıp başka bir fistana girmek de-

ğil mi? Şapkaları çok övüyor İlhami Abi. Üstünde yaldızla

nah şöyle kocaman bir Maşallah. 

Yılın Sünnet Düğünü
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YILIN SÜNNET DÜĞÜNÜNÜ KAÇIRMAYIN!
SEYHAN SAZ AİLE ÇAY BAHÇESİ’NDE

ADANA BELEDİYESİ’NİN HİMAYELERİNDE
YÜZ ELLİ ÇOCUK SÜNNET ETTİRİLECEKTİR!

MUHTEREM HALKIMIZ DAVETLİDİR!

Faytonun çınçınını duyunca, gece boyunca sünnetçiden

kaçtığım yatağımdan fırladım. Hay Allah! Herkes benden

önce uyanmış. Yalapşap yüzümü yıkayıp helaya koştum. 

Babamla faytoncu arkadaşı Yürüyen Duran, sininin

çevresine bağdaş kurmuşlar, çaylı kahvaltı yapıyorlar. Her

yudumdan sonra, “Ohh be!” diyerek bıyıklarını sıvazlıyor-

lar. Beni de çağırdılar. Heyecandan iştah mı kalır? Kar-

deşlerim işin farkında değiller. Onlara lokma olsun da, is-

terlerse bülüklerini kökünden kessinler. 

Tırtıklı sahan silme kaymak dolu. Donatmış siniyi

anam. 

“Valla canım istemiyor!”

Yürüyen Duran Amca kıyak adam. Sabahın köründe

faytonunu Dingin Avlusu’nun önüne çekip emrimize verdi.

Bunu da görmeyen kalmadı. Faytonu süsleyelim diye böy-

le erken getirmiş. Avlumuzun abileri hemen işe girişti. Bi-

zimle dalgalarını geçerek, salt arabayı değil, atları bile

süslediler. Gaz lambasından bezlere gaz döküp sarıları

parlatmaya geçtiklerinde, Yürüyen Duran Amca durdurdu

abileri. 

“Gazla olmaz, çocuklar.”

Arabada oturduğu yerin altından, yarı yarıya turunçla

dolu bir yem torbası çıkardı. Belinden kamasını çekince,
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geri durdu çevresindekiler. Korkacak bir şey yok diyen

yüz anlatımıyla turunçları bölüp, dağıttı. Sonra ortaya ko-

nuştu: 

“Limon olsa daha iyiydi ama, turunçla da idare eder.”

Hava ısınmıştı. Hemen helkeleri kaptık, tulumbadan

su çekerek atları, yolu bir güzel suladık. Kurudukça koş-

turduk, kurudukça koşturduk.

Başta Dingin Avlusu’ndakiler olmak üzere bütün ma-

halleli sahip çıktı sünnetimize. Günler öncesinden telaşa

düştüler. Sanki sünnete değil, pikniğe gidecekler. Tencere

tencere yemekler, sinilerde börekler, çiğköfte malzemesi,

testilerle su. Bir de bunun taşınması var. Neyse ki Yürüyen

Duran Amca herkesi ferahlattı:

“Getirme götürme işi bana ait.”

Bir işe yarıyor diye keyfi yerinde. Bizler atlarını sulayıp

serinlettikçe, yüzündeki Antep çıbanları sevinçten gül gi-

bi açılıyor. 

Sünnet işi ortaya çıkınca, kirve sorunu konuşuldu. Ba-

bamın ruhsatsız doktoru, akıl hocası İhsan Usta bastırdı: 

“Üçünün de kirvesi ben olacağım.”

“Ağır gelir, İhsan Usta. Birine ol.”

“Sen bana bunu nasıl söylersin?” 

“Peki peki. Ama yıkım yapma.” 

“Orasını ben bilirim.”

Bu konuşmayı dinleyen ortağı Fevzi Usta patladı: 

“İnsafın batsın, İhsan! Bari birini bana bırak!” 

“Geç kaldın, Fevzi, geç. Bu iş bitti.” 

Kekelemeye başlayan Fevzi Usta, kulağının arka-
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