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B‹R VURUfiTA KIRK CAN

Cesaretine güvenen ne kadar z›p›r o¤lan varsa, birer
ikifler kavak a¤ac›na t›rman›p, üzüm salk›m› gibi te-
pesine dolufltu. Üstüne binen a¤›rl›kla yerlere kadar
e¤ilip yay gibi gerilen a¤açtan; en küçük, en ürkek
olan çocuk, kendini sal›p iniverdi. Ard›ndan öbür-
leri de pat›r pat›r döküldükçe esneyen kavak, tepe-
sinde kalan en cesur o¤lanla birlikte, gerisingeri ok
gibi f›rlad›. Sa¤a salland›, sola salland›; o¤lan› üstün-
den atamad›. 
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A¤ac›n dibine toplaflan çoluk çocuk bütün z›p›r-
lar, kavak oyununun galibini, “Cengâver ! Cengâver !
Cengâver !” diye, ba¤r›fl ça¤r›fl, alk›fl k›yamet karfl›la-
d›lar. Kazand›¤› cevizleri birer ikifler torbas›na dol-
durdular. 

O gün de zaferle döndü Cengâver. Ama o gün
de, azar› bas›p, “Kara kafll›, saf bak›fll›, tembel o¤lum!
Düflte görür, rüyada gezer, hayalci o¤lum ! Ne zaman
baflka bir hünerin olacak ! Anac›¤›n› han›ma¤alar›n
hizmetinden ne zaman kurtaracaks›n !” dedi anas›.

Ne desin Cengâver ? Her zamanki gibi, ç›t›n› bi-
le ç›karmadan att› kendini d›flar›. fiimflir a¤ac›ndan
tahta k›l›c›; kavak dal›ndan ç›lg›n at›; kara keçeden
ç›ng›rakl› külah›; vurdu k›z›lc›k kamç›s›n› at›na, kat-
t› tozu dumana ! Devlerle savaflt› ! Cinlerle bo¤ufltu !
Küpler dolusu define buldu ! Sultan›n k›z›n› ald› da,
taht›na kuruldu! 

Oyun da olsa, mutlu sonu k›skand› bütün sinek-
ler ! Dört cepheden sald›r›p bafl›na üflüfltüler ! 

“Pirler periler aflk›na !” dedi; bir sallad› ki tahta
k›l›c›n›, k›rk›n› birden serdi yere !

Toplad› sinekleri, s›ralad›. Sa¤dan sayd› k›rk; sol-
dan sayd› k›rk. Ç›kard› kör çak›s›n›, “Bir vuruflta k›rk
can al›r›m,” diye kaz›d› tahta k›l›c›na.

Sultan›n ordusunda cenge ç›k›p da sa¤ salim evi-
ne dönememifl babas›n› and›. Do¤du¤u gün, ç›ng›-
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rakl› külah› ve tahta k›l›c› baflucuna b›rakm›fl; “Ad›
Cengâver olsun,” demiflti. Has o¤lunun ne cengâver
biri olaca¤›n›, o günden bilmiflti besbelli.

Anas›d›r; hakk›n› yememeli. Hanlara, konaklara
hizmetçi gitmifl, babas›z o¤lana bakm›fl, beslemiflti.
Ömrü, adam olmas›n› beklemekle geçmiflti.

Ne var ki akl› bir türlü ermemifl, bir iflin ucundan
tutamam›flt› Cengâver. Çoban dursa, davar› kurda;
çiftçi olsa, öküzü h›rs›za kapt›rm›flt›. Tencerede, ta-
vada olan›, iki büküm bir t›k›mda at›flt›r›p, tatl› düfl-
lerle avunmufltu. Anas›, ocak bafl›nda b›raksa, sö¤üt
gölgesinde bulmufltu.

Devran durdu; tersine döndü. Han›ma¤alar, ko-
cam›fl anas›n›n hizmetini be¤enmez, tüten ocaklar›
tütmez oldu.

Bir guruldad› ki midesi Cengâver’in, gök gürler
gibi; dam› çökük, duvar› bel vermifl evine se¤irtti git-
ti. E¤ildi bakt›; tencere bofl, tava bofl. Hevesi kursa-
¤›nda kald›.

Üç gün e¤ildi bakt›, befl gün e¤ildi bakt›; tence-
re, tava bir türlü dolmad›. Ne kilerde ne küpte ke-
mirecek k›r›nt› bulamad›. 

Sonunda dile geldi: “Ana, bu ne haldir ?”
“Hal sendedir, bende kalmad› !”
“Börekten, çörekten vazgeçtim; tarhana, bulgur

olsun, torba dolsun !”
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“Ne kilerde, ne küpte var ! ‹pini e¤irdim, desen
verdim ördüm; götür flu çoraplar› pazara, sat. Kazan-
d›¤›nla bir eflek al, oduna ç›k; harc›n›, harçl›¤›n› ç›-
kar bundan sonra.”

Tembel o¤landa flafak att›.
“Ha ?” dedi; “H› ?” dedi; beti benzi sarard›. Bofl mi-

denin, inceden ve ac›kl› na¤melerine kulak verdi. E¤-
di bafl›n›, döndü gitti pazara.

Üç otuza çoraplar› satt›. Kulaklar› düflük, bacak-
lar› bükük, bak›fllar› sönük; bafl›na pireler, ard›na si-
nekler üflüflmüfl bir efle¤i katt› önüne. “Bir kerede befl
çeki odunu kesip sarar›m; k›fl› tok geçirir, bahara ç›-
kar›m,” dedi. Dald› ormana. 

Kesti¤i odunlar denk oldu. Sard›kça efle¤in s›rt›-
na, muz gibi hevenk oldu. “Ih! Ih!” dedikçe halsiz ve
harap eflek, “Oh! Oh !” diye anlad›. 

Y›kt› ç›ng›rakl› külah› ensesine, sildi aln›n›n te-
rini; “Deh !” dedi efle¤e. 

Bakt›, k›p›rt› yok...
‹tekledi; “Deh ! Deh!” dedi. 
Yine k›p›rt› yok...
Anlad› ki, ne hevesi var, ne gidesi, hoflaf› ç›km›fl

zavall› efle¤in.
‹ki kafl›nd›, bir düflündü; buldu¤u çözüm çok ho-

fluna gitti. “Yar›flal›m! Kazan›rsan, hem s›rt›n› t›mar
ederim, hem üç ö¤ün arpan› bol tutar›m !” dedi. 

14 fiAfiKIN CENGÂVER

SASKIN CENGAVER ic  4/12/13  7:21 PM  Page 14

Yalpalanan efle¤in sab›rs›zland›¤›n› sand›. F›rla-
d›, kofltu ard›na bakmadan. Z›plad›, dereleri geçti;
hoplad›, tepeleri aflt›. 

Tozu dumana katarken ovada, rakibi eflekle ara-
s›n›n ne kadar aç›ld›¤›n› merak etti. Döndü bakt› ki,
eflekten ne bir iz, ne bir haber...

“Kestirmeden gitmifltir !” 
“Eski sahibine kaçm›flt›r !”
Derken, koca bir kurt düfltü içine. Gerisingeri

se¤irtti ki, bir de ne görsün ? Garibim eflek, b›rakt›¤›
yerde cans›z serilmifl kalm›fl. 

“Vah ! Vah !” dedi. 
“Tüh ! Tüh !” dedi. 
Y›kt› ç›ng›rakl› külah› aln›na; vard› ç›kt›, bir

umut beklemekten kocam›fl anas›n›n karfl›s›na. Uta-
na s›k›la anlatt› olanlar›.

Eli belinde, öfkesi derinde dinlerken anas›, vol-
kan gibi patlad› da birden; “Yetti can›ma ! Çürüttün
ömrümü !” diye gürledi. Kapt›¤› gibi çal› süpürgesi-
ni, Cengâver’in kabas›na indiriverdi.

Afallam›fl o¤lan›n gözleri, ikinci süpürgede aç›l-
d›; z›plad› kaçt›.

Cengâver önde, anas› peflinde; biri kaçar, öbürü
kovalarken, dere tepe düz oldu. Sesleri, soluklar› tü-
kenince, ötede beride, eski kilim gibi serilip kald›lar.

H›rs›n› ald›, esenledi san›rken o¤lan, “Ad› batas›
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