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Bu Ayşe Nasıl Böyle Birdenbire Büyüdü?

Ay şe’yi gü lüm set mek mi is ti yor su nuz? Ko la yı var. 
“Ay şe sen kü çük ken...” di ye baş la yın ye ter. Akan 
su lar du ru yor; he men ağ zı ku lak la rın da! Ba yı lı yor 
be bek li ğiy le il gi li an la tı lan la rı din le me ye. An ne de 
çok gü zel an la tı yor ama ca nım. Bir ın ga be bek olu-
şu, bir ya rım ya rım ko nu şan mi nik kız olu şu var ki 
sa nır sı nız, o da do kuz ay lık ya da iki üç ya şın da...

Ay şe doğ du ğun da öy le kü çü cük müş ki an ne o 
gün le ri anım sa yın ca da ya na maz gü ler. Der ki:

“Val la hi bir men di lin içi ne sı ğa cak ka dar kü-
çük bir şey di.” Ama, ça bu cak bü yü müş. Evin için-
de pay tak pay tak do la şan bir par mak ço cuk ol-
muş. O do ğun ca, evin ses le ri de de ğiş miş. Gün bo-
yu şöy le ko nuş ma lar du yu lu yor muş:

“Ssssss! Aman ya vaş!”
“Ay şe uyu yor!”
“Ay şe uyan dı!”
“A! Ay şe ağ lı yor!”
“Ay şe acık tı!”
“Ay şe al tı nı ıs lat mış!”
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“Ay şe gül dü, Ay şe emek le di, Ay şe ba ba de di, 
Ay şe Ay şe Ay şe...”

Ev de ki ler an ne an ne, ba ba an ne, Gü li zar, hat ta 
an ne, yaa, an ne bi le onun hiç bir şey an la ma dı ğı-
nı sa nır mış. Bir ba ba bi lir miş onun çok akıl lı ol-
du ğu nu; da ha bir iki ay lık ken Ay şe, onu ku ca ğı na 
alır, uzun uzun ba kar, son ra der miş ki:

“Ya hu bu ço cuk şim di den dün ya ya bak ma ya 
baş la dı!” Gü ler ler miş. Ama doğ ru söy ler miş ba ba. 
Çün kü da ha ya şı nı bi le dol dur ma dan, par mak 
ka dar bir şey ken ne ler ne ler bi lir miş. Ör ne ğin, an-
ne onu ço ğu za man ba ba an ne ye gö tü rür müş. Ba-
ba an ne nin evi, kır la ra, dağ la ra ya kın. Pe ki, so kak 
 ka pı sı ne re ye açı lı yor? Bah çe ye. O ışık lı, ye şil bah-
çe ye. Ay şe bu nu bil mez mi? Bah çe de çi çek ler, kuş-
lar, gü zel ko ku lar ol du ğu nu bil mez mi? O ne bil-
miş bir şey miş o! Ka pı açı lır açıl maz çır pın ma ya 
baş lar, bah çe ye bak mak is te di ği ni an la ta bil mek 
için ne ya pa ca ğı nı şa şı rır, “At ta a aa... At ta a aa...” 
di ye ba ğı rır mış. Eğer yer dey se, ka pı ya doğ ru öy le 
bir emek le me ko şu su tut tu rur muş ki, ar ka sın dan 
zor ye ti şir ler miş.

“Aman ko şun, ka pı açık. Ay şe bah çe ye kaç ma-
sın!”

“Ay ay ay! Ka pı açık, Ay şe’ye dik kat edin!”
“Ko o o oş! Ay şe’yi tut!”
Di ye lim ki ev de ki le rin bir dal gın lı ğı na gel di de, 
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Ay şe bah çe ye kaç tı. Ne ya par mış bi li yor mu su-
nuz? Bah çe ye çı kar çık maz, he men ba şı nı kal dı rır, 
yu ka rı ba kar mış. An ne, ni ce za man son ra bu nun 
ne de ni ni an la mış. Ka pı nın bir ya nın da as ma, bir 
ya nın da ya se min var. İki si de, ta üst ka tın bal ko-
nu na dek tır ma nı yor, ora da, gü ne şe kar şı, pı rıl 
pı rıl, yem ye şil bir ör tü olup bal ko nu göl ge len di-
ri yor lar. Son ra Ay şe, bal kon dan ken tin kuşba kı şı 
gö rün dü ğü nü, de ni zin mas ma vi ya yıl dı ğı nı, de ni-
zin üze rin de gü ne şin ışık lan dı ğı nı da bi li yor muş. 
Onu sa bah la rı bal ko na çı kar dık la rın da, bir ho ro-
zun, ku ku-ri i ii-ku u uu di ye ba ğır dı ğı nı, bir ku şun 
da ona, ku-ku-ku u uk, ku-ku-ku u uk di ye ya nıt ver-
di ği ni de öğ ren miş. Onun için ba şı nı kal dı rıp bal-
ko na ba kar mış se vinç le. Ama, ba kar ken ba kar-
ken den ge si ni kay be dip pat di ye otu rur muş po po-
su nun üze ri ne. Yok ca nım o ne mer ci mek ha nım! 
Ağ lar mı hiç! Ağ zı nı aça aça gü ler miş. Son ra ıh la-
ya puf laya kal kar mış.

An ne de onun be bek li ği ni mi öz le miş aca ba? 
Çün kü bir an lat ma ya baş la dı mı ar ka sı ke sil mi-
yor. Di yor ki:

“Val la hi, da ha ko nuş ma sı nı bil mi yor du ama 
ka pı açık ka lın ca bi zim kork tu ğu mu zu, çığ lık lar 
at tı ğı mı zı, ko şuş tur du ğu mu zu an la mış tı. Ka pı-
nın açıl dı ğı nı gör dü ğü an atı lır dı o ya na; o il gi yi 
ya şa mak, bi zi te laş lan dır mak için. Bu ona oyun 
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gi bi ge li yor du her hal de. Biz de, şim di dü şü nü yo-
rum da, ne çıl gın ses ler çı ka rır dık öy le! “Koş koş 
koş, tut tut tut, ay ay ay, aman aman aman, 
Ay şe Ay şe Ay şe...” Ay şe bu ses le ri du yun ca, öy-
le gü ler miş ki, gül mek ten emek le ye mez, an ne-
ye ya ka la nır mış. An ne onu ku ca ğı na alır, öper, 
boy nu nu da hoh hoh koklar mış. Ar tık tut ma yın 
Ay şe’yi. Boy nu kok la nın ca gı dık lan ma sı, ba ğı ra 
ba ğı ra gül me si, kü çük kah ka ha lar at ma sı çev re-
yi şen li ğe bo ğar mış. Çev re den bi ri gü le rek bir şey 
söy le me yegör sün. Şöy le de sin ör ne ğin: “Aman 
Ya rab bi! Ço cuk de ğil ateş par ça sı. Bak ma yın siz 
onun böy le bir lok ma ol du ğu na.” Ay şe bu nu an-
lar mı? An la maz el bet te. Ama he men el le ri ni çır-
pa rak gü ler ve ya nıt lar mış:

“Nan nannnnn na na, aga na na na hi i i i ih!” 
Bir de böy le “hi i i i i ih” çek me si var mış.

Ee, gün ler ay lar, hat ta yıl lar ge çi yor, kü çük-
ler bü yü yor. Ay şe de bü yü dü el bet te. Üç üç  bu çuk 
ya şı na ge lin ce, ko ca man bir kız ol du den miş. Öy-
ley se, ha di ba ka lım iş le re yar dım et sin. Aa, par-
mak ka dar ço cuk ne işi ya pa bi lir miş de me yin siz 
de an ne an ne gi bi. Sof ra ku ru lur ken pe çe te le ri ge-
ti re bi lir ma sa ya. Çün kü an ne ona sof ra kur ma nın 
ve yar dım laş ma nın ne de mek ol du ğu nu an lat mış, 
o da cin gi bi an la mış. Pe çe te le rin dur du ğu do la bı 
bi li yor.

10




