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Bu Ayşe Nasıl Böyle Birdenbire Büyüdü?
Ayşe’yi gülümsetmek mi istiyorsunuz? Kolayı var.
“Ayşe sen küçükken...” diye başlayın yeter. Akan
sular duruyor; hemen ağzı kulaklarında! Bayılıyor
bebekliğiyle ilgili anlatılanları dinlemeye. Anne de
çok güzel anlatıyor ama canım. Bir ınga bebek olu
şu, bir yarım yarım konuşan minik kız oluşu var ki
sanırsınız, o da dokuz aylık ya da iki üç yaşında...
Ayşe doğduğunda öyle küçücükmüş ki anne o
günleri anımsayınca dayanamaz güler. Der ki:
“Vallahi bir mendilin içine sığacak kadar kü
çük bir şeydi.” Ama, çabucak büyümüş. Evin için
de paytak paytak dolaşan bir parmak çocuk ol
muş. O doğunca, evin sesleri de değişmiş. Gün bo
yu şöyle konuşmalar duyuluyormuş:
“Ssssss! Aman yavaş!”
“Ayşe uyuyor!”
“Ayşe uyandı!”
“A! Ayşe ağlıyor!”
“Ayşe acıktı!”
“Ayşe altını ıslatmış!”
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“Ayşe güldü, Ayşe emekledi, Ayşe baba dedi,
Ayşe Ayşe Ayşe...”
Evdekiler anneanne, babaanne, Gülizar, hatta
anne, yaa, anne bile onun hiçbir şey anlamadığı
nı sanırmış. Bir baba bilirmiş onun çok akıllı ol
duğunu; daha bir iki aylıkken Ayşe, onu kucağına
alır, uzun uzun bakar, sonra dermiş ki:
“Yahu bu çocuk şimdiden dünyaya bakmaya
başladı!” Gülerlermiş. Ama doğru söylermiş baba.
Çünkü daha yaşını bile doldurmadan, parmak
kadar bir şeyken neler neler bilirmiş. Örneğin, an
ne onu çoğu zaman babaanneye götürürmüş. Ba
baannenin evi, kırlara, dağlara yakın. Peki, sokak
kapısı nereye açılıyor? Bahçeye. O ışıklı, yeşil bah
çeye. Ayşe bunu bilmez mi? Bahçede çiçekler, kuş
lar, güzel kokular olduğunu bilmez mi? O ne bil
miş bir şeymiş o! Kapı açılır açılmaz çırpınmaya
başlar, bahçeye bakmak istediğini anlatabilmek
için ne yapacağını şaşırır, “Attaaaa... Attaaaa...”
diye bağırırmış. Eğer yerdeyse, kapıya doğru öyle
bir emekleme koşusu tuttururmuş ki, arkasından
zor yetişirlermiş.
“Aman koşun, kapı açık. Ayşe bahçeye kaçma
sın!”
“Ay ay ay! Kapı açık, Ayşe’ye dikkat edin!”
“Kooooş! Ayşe’yi tut!”
Diyelim ki evdekilerin bir dalgınlığına geldi de,
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Ayşe bahçeye kaçtı. Ne yaparmış biliyor musu
nuz? Bahçeye çıkar çıkmaz, hemen başını kaldırır,
yukarı bakarmış. Anne, nice zaman sonra bunun
nedenini anlamış. Kapının bir yanında asma, bir
yanında yasemin var. İkisi de, ta üst katın balko
nuna dek tırmanıyor, orada, güneşe karşı, pırıl
pırıl, yemyeşil bir örtü olup balkonu gölgelendi
riyorlar. Sonra Ayşe, balkondan kentin kuşbakışı
göründüğünü, denizin masmavi yayıldığını, deni
zin üzerinde güneşin ışıklandığını da biliyormuş.
Onu sabahları balkona çıkardıklarında, bir horo
zun, kuku-riiii-kuuu
 u diye bağırdığını, bir kuşun
da ona, ku-ku-kuuuk, ku-ku-kuuuk diye yanıt ver
diğini de öğrenmiş. Onun için başını kaldırıp bal
kona bakarmış sevinçle. Ama, bakarken bakar
ken dengesini kaybedip pat diye otururmuş popo
sunun üzerine. Yok canım o ne mercimek hanım!
Ağlar mı hiç! Ağzını aça aça gülermiş. Sonra ıhla
ya puflaya kalkarmış.
Anne de onun bebekliğini mi özlemiş acaba?
Çünkü bir anlatmaya başladı mı arkası kesilmi
yor. Diyor ki:
“Vallahi, daha konuşmasını bilmiyordu ama
kapı açık kalınca bizim korktuğumuzu, çığlıklar
attığımızı, koşuşturduğumuzu anlamıştı. Kapı
nın açıldığını gördüğü an atılırdı o yana; o ilgiyi
yaşamak, bizi telaşlandırmak için. Bu ona oyun
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gibi geliyordu herhalde. Biz de, şimdi düşünüyo
rum da, ne çılgın sesler çıkarırdık öyle! “Koş koş
koş, tut tut tut, ay ay ay, aman aman aman,
Ayşe Ayşe Ayşe...” Ayşe bu sesleri duyunca, öy
le gülermiş ki, gülmekten emekleyemez, anne
ye yakalanırmış. Anne onu kucağına alır, öper,
boynunu da hoh hoh koklarmış. Artık tutmayın
Ayşe’yi. Boynu koklanınca gıdıklanması, bağıra
bağıra gülmesi, küçük kahkahalar atması çevre
yi şenliğe boğarmış. Çevreden biri gülerek bir şey
söylemeyegörsün. Şöyle desin örneğin: “Aman
Yarabbi! Çocuk değil ateş parçası. Bakmayın siz
onun böyle bir lokma olduğuna.” Ayşe bunu an
lar mı? Anlamaz elbette. Ama hemen ellerini çır
parak güler ve yanıtlarmış:
“Nannannnnn na na, agana na na hiiiiih!”
Bir de böyle “hiiiiiih” çekmesi varmış.
Ee, günler aylar, hatta yıllar geçiyor, küçük
ler büyüyor. Ayşe de büyüdü elbette. Üç üç buçuk
yaşına gelince, kocaman bir kız oldu denmiş. Öy
leyse, hadi bakalım işlere yardım etsin. Aa, par
mak kadar çocuk ne işi yapabilirmiş demeyin siz
de anneanne gibi. Sofra kurulurken peçeteleri ge
tirebilir masaya. Çünkü anne ona sofra kurmanın
ve yardımlaşmanın ne demek olduğunu anlatmış,
o da cin gibi anlamış. Peçetelerin durduğu dolabı
biliyor.
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