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AYLIK BÜLTEN YAYIMI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. PARAYLA SATILMAZ.

02
32

 4
25

 1
4 

10
-4

84
 1

0 
00

   
   

  
  

Ta
sa

rı
m
cı

KÂŞİFLER ŞEHRİ

14

TEMMUZ 2020Sayı: 05

Araştırmaların, bahislerin sonu gelmiyordu. Bir grup yerin altını inceleme hocaların anlattıklarını sorgulama, onların iddialarını 
çürütme kararı aldı. Gerçekten mezarda sorgu sual var mı? Varsa sorgu meleğinin şekli şemaili nasıldır? Gruptan en gözü pek olanını diri diri 
gömecek, işin doğrusunu ondan öğreneceklerdi. Soluk alabilsin diye kullanacakları su hortumunun bir ucu mucidin ağızında, diğer ucu 
dışarıda olacak, arkadaşları ertesi sabah onu oradan çıkaracaklardı.

*   *   *

 Şehrimiz çok savaşlar görmüş, yokluklar yaşamış bir tarihe sahipti. İnsanlar birbirini boğazlamış türlü eziyetler etmişlerdi. Bu zor 
günlerde yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli çareler üretmişti. Bizim şehirdir diye demiyorum. Zeki insanlardık.

Adı bende saklı ilçemizin adı bende saklı köyündeki hemşerimiz, yüznumarada defi hacet ederken çıkan gazın boşu boşuna havaya 
savrulduğunu görüyor, bu israfa bir çâre bulunması gereğine inanıyordu.  Kişi başına bir santimetre küp olsa da işin içine milyonlar dâhil oldu-
ğunda bu doğal servetin ziyan olmaması gerektiği açıktı. Ancak önce malın kalitesini test etmek gerekiyordu. Bunun için muhtardan ödünç 
aldığı benzinli çakmağı kullanacaktı. Deney mahalli yüznumaraydı. 
 O gün deney için harekete geçti. Ayakyolu için yapılmış kulübe benzeri yere girdi. Şalvarını sıyırıp oturdu. Çakmağı elinde hazır 
tutuyordu. Evet, işte o an geldi. Tam zamanı şimdi diyerek çakmağı çaktığında kıçının civarında bir alev topu belirdi. Acıdan feryadı bastı. 
Söndürmek için çırpınınca az kalsın çukura düşecekti. Günlerce hastanede yanık tedavisi gördü.

 Diğer bir mahallemizde bahse konu olan deneme şuydu. Mezarlıkta belirlenen bir yere bıçak saplama işini gece yarısı başaran kişi, 
hem ölülerle ve ölümle ilgili söylencelerin yanlışlığını kanıtlayacak hem de bir kuzu ödülünü almayı hak edecekti. Arkadaş grubu arasında 
girişilen bahse diğer köylüler de iştirak etti. Bir bölümü yapılabilir, diğer bölümü yapılamaz ölüler buna cüret eden günahkârın yaptığını 
yanına bırakmaz, suçunun cezasını verirler diyordu.

Bahis günü geldi çattı, yer belirlendi, yarışmacı seçildi. Önce gözlemciler mezarlığı denetlediler. Yarışmacıyı gece yarısına kadar 
bekletip salıverdiler. Bıçak sapladıktan sonra oradan ayrılmayacak, gözlemciler gelip bıçağın saplanıp saplanmadığını kontrol edecekti. 
Hançerini aldı. Hava soğuk olduğu için uzun paltosuna bürünmüştü.   

*   *   *

İlk oyuncaklarımız taş, tahta, kutu, kâğıt vb. nesnelerdi. Çelik çomak için tahtaları, leppik için taşları biçimlendirirdik. Aşık 
kemiklerinden yararlanmanın modası çoktan geçmişti. Sayışmalar her oyunda farklıydı. Çember oğlanlara, ip atlama ve seksek kızlara hitap 
ediyordu. Mentek bizim, Aç Kapıyı Bezirgân Başı onlarındı. Sigara kutularından elde ettiğimiz üstü Bahar, Yenice, Gelincik, Kulüp, Sipahi yazılı 
kartonları duvara dokundurup bırakırken kazanmanın sevincini, kaybetmenin üzüntüsünü yaşardık. Oklar, yaylar, tüyler ile Kızılderili; çene 
kemiğinden tabancalarla kovboy olduk. Topaç, misket, su tabancası, tapa tabancası derken para ile alınan materyaller girdi sıraya. Kızak 
siparişleri marangozlara verildi. Daha varlıklı kişilerin oturduğu mahallelerde çocukların patenleri vardı. Biz naylon terliklerle yokuşlarda 
kayardık.

Ev sahibesi kadına okumayı zar zor da olsa öğrettim. İngilizceden öğrendiğim ilk sözcüklerden birinden yaralanıp öğrencime donkey 
adını verdim. Donkey aşağı donkey yukarı derken kadın öğrenme aşkıyla ses çıkarmıyor, bana itaat ediyordu. Haylazlıklarımın sınırı yoktu. 
Sırada kadıncağızı kobay olarak kullanmak vardı. Okulda yapılan deneylerden esinlenerek ev sahibimizin yaz günü çamaşır yıkamak için 
kömürlükte soba yaktığını görüp çıkışı engelledim. Denek, durumun farkında değildi. Ahşap merdiven basamaklarını tırmanıp damın 
bacasına çıktım ve ikinci aşamaya geçtim. Dumanın çıktığı bölümü büyük bir tuğla ile kapattım. Bakalım denek olarak kullandığım kadın camı 
olmayan mazgaldan nefes alarak kaç dakika yaşayabilecekti. Konumuz  “Canlılar oksijen olmadan ne kadar yaşayabilirler?” idi. Kadın önce 
kim o yukarıdaki ne diye bacayı kapattı dedi. Sonra halkayı geçirip dışarıdan kapattığım kapıya koşup kim kilitledi burayı, imdat imdat! diye 
bağırmaya başladı. Annem koşup halkayı çıkardı. Kapı açılınca öksürükten yaşarmış gözleri ile ev sahibemiz çıktı. Bahçe kapısına koşarak 
kendimi dışarı atmaya çalıştım. Fırlattığı değnek iki bacağımı da saf dışı bıraktı. Epey kıvrandım. Fakat Tom Sawyer olmak kolay değildi. O 
günlerde kanıma işleyen araştırma, irdeleme, keşfetme merakım ömür boyu devam edecekti.

Bu keşfin devamındaki anlatımlara inanmak güçtü. Güya bunu denemeye kalkan mucidin başına çok kötü işler gelmişti. Arkadaşları 
sabah geldiklerinde çukurun boş, toprağın kenara saçılmış olduğunu görüp şoka girmişlerdi. Bahisçi, çukurdan ötelere fırlatılmıştı. 
Anlaşılmaz şeyler mırıldanıyordu, eli ayağı tutmaz hâldeydi. Neyse ki soluk alıp veriyordu. Hocalardan birine götürüp çare bulması için yalvar 
yakar olmuşlardı. Hoca bu aklı evvelleri dinledikten sonra:

Birazdan oraya gelen arkadaşları onu bir mezarın yanında kımıldamadan yatarken buldular. Paltosunun eteğine saplanmış bıçak 
vardı.

-Yerin üstünü hallettik, altı mı kaldı, ben buna hiçbir çare bulamam, demişti. 

 Sakızlardan çıkan futbolcu resimlerini camın dışına yapıştırır, elimde tuttuğum aynada gün ışığını şeffaf kâğıda yansıtarak evin 
duvarında kocaman görüntüler elde ederdim. Bu benim ilk keşfimdi. Diğeri iki kibrit kutusunu uzun bir iple irtibatlandırıp gıcırdatarak bir tür 
telefon sistemi oluşturmaydı.  

 Şehrin insanları modernleşmeye açıktı. Okuma, araştırma, keşif merakı kitlesel boyutlardaydı. Köyler de bu gelişmelerin dışında 
kalmamak için seferberlik hâlindeydi. Varsın hükûmet üniversite açmayı bu yöreye çok görsün, bilim âşıklarını hiçbir mahrumiyet durdura-
mazdı.

Gözü pek kişimiz mezarlığa girdi. Hava zifiri karanlık, çevre ıssızdı. Kalp çarpıntılarının sesini duyup tedirgin oldu. İlk adımların 
ardından bu işin çok da basit olmadığını düşünmeye başladı. Dönse ele güne rezil olacaktı. Belirlenen yerde diz çöküp bıçağı eli titreyerek 
toprağa sapladı.  Ayağa kalkmak istedi. O ne, birisi eteğine asılmış, çekiyordu! Düşüp oracığa yığıldı.

*   *   *    

Bahis, icat, araştırma isteği galip geliyor,  yeni deneyler uğruna gereğinde can veriliyordu.  Bilim âşıklarının hazırlıkları durmuyordu. 
Varsın keşifler uğrunda nice canlar feda olsun, sonuçta gözünü budaktan esirgemeyen meraklılar için araştırmanın, bulmanın, insanlığa 
hayırlı bir iş yapmanın sonu yoktu.

-AY BALAM--AY BALAM-

KOMŞU SAVAŞLARI

Alaveralılar ile Dalaveralılar çayır paylaşımında anlaşmazlığa düşünce yargıya 
başvurup sürüm sürüm sürünmektense savaşmaya karar verdiler. Öyle ya, evde fotoğrafı 
asılı ecdat boşu boşuna mı sabahtan akşama kaş çatıyordu? Onlara layık olmanın tam 
sırasıydı. Ancak imkânlar eşit değildi. Alaveralılar tabanca tüfekli, Dalaveralılar 
donanımsızdı. Yoksul fakat kurnaz köyün aksakallıları diğer köyden daha az imkânlara 
sahip olmanın doğurduğu eşitsizliğe çare bulmak için toplantı yapma ya karar verdiler.

Alınan kararlar hayata geçirilmeye başlandı. Kadınlar sıhhiye, çocuklar lojistik, 
gençler muharip görevini üstlendiler. Herkes gereğinde her boşluğu dolduracak, bu benim 
işim değil demeyecekti. Kurşun olarak demir bilye, tabanca ve tüfeğe karşı sapan kulla-
nılacak, düşman el birliği ile yenilecekti. İki taraf birbirinin attığı adımlardan ister istemez 
haberdar oluyordu. Alaver, Dalaver’in hazırlıklarını hesaba katarak siper kazmaya 
başlamıştı. Dalaver’in işi zordu.  Düz çizgide yol alan mermilerle isabet imkânsızdı. Yeni bir 
silah geliştirmek gerekiyordu. 

Askerliğini çavuş olarak yapanlar, yaşlı-genç-çocuk, kadın-erkek topyekûn seferber 
olmayı önerdi. Kimi konuşmacılar çoluk çocuğu cepheye sürüp muharebeye sokmanın 
sakıncalarını dile getirdi. Kimileri başarı kazanmak için iş bölümü yapmanın ve herkesten 
yeteneği kapsamında görev beklemenin öneminden söz etti ve şanlı tarihimizden örnek-
ler vererek alkış aldı.

cephe  ebabil kuşu  sıhhiye  sapan  lojistik 

 Muharebe sonrası iş tatlıya bağlandı. Karşılıklı geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı. 
Mera ve otlakların paylaşımı konusunda anlaşıldı.
                                       *                                       *                                *

Bu aşamada çocuklar, büyüklerine sürpriz yaptılar. İp bağladıkları taşları kement 
atan kovboylar gibi başlarının üzerinde daireler çizdirerek fırlatmayı önerdiler. Bu konuda 
bir gösteri sunup tümseklerin arkasındaki düşman kuvvetlerini temsil eden şişeleri kır-
dılar. Gülleler engebe ve engel tanımıyor, gökten yere yağıp hedefi vuruyordu. Bu silah 
benimsendi. 20 kişilik atıcı grubu oluşturuldu. 

  Karşı köyün kullanacağı silahların atış menzilinin dışında bir mesafede hangi 
tepelerin tutulacağı, arazinin yüzey şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlıklar 
yürütüldü. Ortaya çıkacak beklenmedik durumlar hesaplandı. Dört bir yana dağılıp topla-
nan seçme taşlarla yığınlar oluşturuldu. İplerin sağlamlıkları kontrol edildi. Kritik yerlere 
gözcüler dikildi. 

O gün Dalaver’de alarm verildi. Tabanca tüfek atışları ile üstün geleceklerinden 
emin Alaver, saldırıya geçmişti. Dalaver’in sapancıları onları durdurdu. Saldırganlar geri 
çekilseler de köyün içinde gökten taş yağmuru devam ediyor, kafa göz yarıyordu. Ebabil 
kuşlarının saldırısına uğrayan müşrikler gibi perişan durumdaydılar. Beyaz bayrak sallayıp 
koşulsuz teslim olma kararı aldılar.

                 Mahkemelere bir dosya daha sunulmadığı, işin içine jandarma veya polis 
karıştırılmadığı, birkaç hafif yaralı ile kavgayı tamamladıkları için taraflar memnundu.
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-AY BALAM--AY BALAM-

AZERBAYCAN’IN ANTİK SAKİNLERİ KİMLERDİR?

 12. Lejyon Küçük Asya ve Suriye’den sonra Kafkas Dağlarına doğru yönelirken imparator Augustus artık öldürülmüştü. 

Onun adı ile alakası bulunan Gobustan kitabesi, Roma abidelerinde kullanılan Roma epigrafik harfleri ile yazılmış yazının 

doğusundadır.

                                                                                                          Kaynakça: Muhtelif

1902’ye gelindiğinde E. Resler tarafından Büyükdehne yakınlarında antik çağa ait uzunluğu 145, genişliği 50, kalınlığı 25 

santimlik kitabe şeklindeki 1.-3. Asırlara ait mezar taşı, Elios Yason velini meti Evno’nun anısına dikilmiştir. Bu dönemde antik 

Yunan dili, belki de bölgedeki resmî dillerden biri sayılıyordu.

Yunan ve Latin yazarları Aras sahilinde, aynı şekilde Kür ve Aras arasında Nomadları kaydediyor. Kazılar gösteriyor ki, 

Katakomba mezarları geniş bir bölgede, bu arada kuzey Azerbaycan’da, Kafkas ve Orta Asya arazilerinde yayılmıştır. Bu da 

göçebe kabilelerin varlığına delalet ediyor gibidir. Hele kadim yazarlar, Az.’da yaşayanların dış görünüşünü tasvir etmek 

teşebbüsünde bulunmuşlardır. Strabon, Midya’da ve komşu ülkelerdeki ahalinin antropolojik yönden birbirine benzerliği 

görüşünü ileri sürüyor. 

 Piliniy, Albanların görünüşünü karakterize etmeye çaba göstererek diyor ki: Albanya’da yeşilimsi gözlü insanlar 

dünyaya geliyor. Strabon ise yazıyor ki: Alban erkekleri uzun boyları ve mağrur görünüşleriyle dikkati çekerler. Solin’in 

malumatına göre sahil eyaletlerinde yaşayan Albanlar, Yason’un soyundandır. Saçları kül rengi, gözbebekleri boz (gri, toprak 

A.K.) renkli olduğundan geceleri gündüzden daha iyi görürler.

 Edindiğimiz bilgilerden antik Az. Ahalisinin harici görünüşü hakkında az çok tasavvur oluşturabiliyoruz. Şöyle bir sonuca 

varabiliyoruz ki, Atropatena ve Azerbaycan ahalisi antropolojik yönden mongoli değil, Avrupa tipine daha yakındır. Bunu 

Albanların antropolojik özelliklerini aydınlatan arkeolojik materyaller de kanıtlıyor. Bilindiği gibi Heredot, altı Midiya etnosu; 

Magus, Budi, Arizant, Para teken, Struxat ve Busla hakkında bilgi verirken yazıyor ki, Magus etnosu Midiya’nın diğer 

ahalisinden farklıldır. Maguslar, yerli ahaliye din işlerinde rehberlik yapıyorlardı. Midiya dili hakkında Heredot’un kaydı, dikkate 

değerdir. Heredot, Midiya çarı  Astuages’in çobanı olan Mitridat’tan söz ederken vurguluyor ki,  onun kız kardeşinin adı Ellini 

dilinde (Helen- Antik Yunan A.K.) Kuno , Midiya dilinde ise Spako (Her iki sözcük köpek anlamındadır.)‘dur. 

*   *   *

 Diğer bir bilgi daha sonraki dönemlerle ilgilidir. Strabon der ki. Albanya, Persiya ve Midiya’nın bir bölgesi Soğdiya’ya 

(İrani bir halk A.K.) ve Bakteriya’nın kuzey bölgesine dahildir. Eski yazarın dediğine bakılırsa ahalisinin küçük farkını görmesek 

denilebilir ki, aynı dilde konuşurlar. Strabon’un başka bir bilgisi de ilginçtir. Eski müellifin dediğini göre İran arazisinde oturan 

Karman etnosunun gelenek ve dili Fars ve Midiya’nınkilerle uygunluk gösterir. Midiya dili hakkında bir bilgi de var. Strabon 

yazıyor ki, Midiyalılar oka tigris diyorlar. Dil mensubiyeti bakımından Antroponimler de tipiktir. Atropat, Arta bazan, Atrabasd 

ve diğer İran halkları bu kümedendir. Albanya’nın dili hakkındaki malumat da ilgi çekicidir. Strabon yazıyıor ki, Albanya’da 

hükümdarlar da farklıdır. Her kavmi bir hükümdar yönetir. Geçmişte ise her bir dil üzerinde ayrıca bir hükümdar var. Sık ilişkilere 

bulunmadıklarından 26 farklı dilde konuşuyorlardı. Malum değildir ki, bu bilgi hangi döneme aittir? M.Ö. 4-3. Yüzyıla ya da daha 

sonraki dönemlere mi? Reel etnik durum hakkında tasavvur yaratmak için verdiğimiz bilgiler yetmiyor. Albanya’nın başında çok 

sayıda hükümdar bulunduğu zamanlar geçtikten sonra bölgeyi tek hükümdar yönetmeye başladıysa da hükümdar kendi dilinin 

diyalektleri ve lehçeleri ile karşı karşıyaydı.

 Hippolit’in Alban dili hakkındaki bilgisi de dikkate değerdir. Yazara göre, bu dönemde farklı dilleri olan başlıca etnoslar 

Magus, Kaspi, Alban, Ermeni, İber ve diğerleridir. (Xronika s.25) Eski müellif bu bilgiler sunarken muhtemeldir ki, I. ve II. asrın 

kaynaklarından yararlanmıştır. Kazılarda elde edilen saksı kapları üzerinde işaretler bulunmuştur. Qebele’de (Azerbaycan’da bir 

reyon A.K.) toprak altından çıkarılan kiremit üzerindeki işaretler de aynı türdendir.

 Azerbaycan arazisinde antik çağa ait yazılar açığa çıkıyor. Gobustan’da büyük taş dağı yakınındaki kayanın üzerinde Latin 

dilinde bir yazı bulunmuştur. Harflerin boyu 7-16, derinliği 1 santimdir. Yazının tercümesi şöyledir: İmparator Domisianus, Sezar 

Augustus’un Germanikus hakkında 12. Yıldırım Süratli Lejyonu Senturiosu Pusius Yulinus Maksimus tarafından yazılmıştır. 

Kitabede 81-96 yılları Roma İmparatoru olan Titus Flavus Domisianus’un adı zikredilir. 84’ten itibaren imparatora Ker manikus 

unvanı verilmiştir.

Daha sonraki bilgiler de merak uyandırıcıdır. Alban yazısının ortaya çıkışı tarihi hakkındaki ilk malumat 5. asır Ermeni 

tarihçisi Psevdo-Koruna’a aittir. Yazara göre Albanya seyahatlerinden önce Maştoş’un yanına aslı Alban olan Benjamin adında 

bir papaz veya keşiş gelir ve Mastoş, kendisine yabancı olan Alban dilini tahlil ederken Alban harflerini düzenler.

ECİNNİLER - 5 -
 DİŞLİ KADINLAR
 Okul binamız tepedeydi. Çitle çevrili olmayan sahaya tahmin ediyorum 20-25 basamağı tırmanarak çıkardık. 
Yukarıda ek bina yapımı için İnşaat devam ediyordu. Küçük bir obruğa benzeyen Kireç kuyusu bahçenin tam ortasın-
daydı. Güreşen, dalaşan çocuklar birbirlerini bu çukura düşürmeye yeltenir, yükseltinin altında iş makinaları büyük 
kayaları söküp yuvarlar, kod farkını azaltmaya çalışırdı.
 Uzun teneffüslerde kuşkulu bakışlarla çevresini süzen öğrencilerin birden can havliyle koşup uzaklaştığını, 
bahçedekilerin ıslık çalarak yuhalayarak mektep kaçkınıyla eğlendiklerini görürdüm.  

 Onun adını bağırdığımızda bizimle dalaşan çocuklar kirişi kırardı. Kaçmazlarsa ev sahibemiz gereğini yapardı.
 Sinemalarda, düğün törenlerinde, hamamda bu teyzeler, yiğidin harman olduğu yerlerden gelme bu 
kahramanlar bizim cankurtaran simidimizdi. Muradiye Hamamında en iyi kurnayı onlar kapardı. Bir yandan 
omuzlarını düşüre düşüre ilerleyişleri ile erkeksi, diğer taraftan kalçalarını titrete titrete yürüyüşleri ile kadınsı, 
bedenlerini zar zor saran peştamalları ve ellerine aldıkları ağır bakır tasları ile savaşçı görünümlü bu dostlarımızın 
önüne dikilecek babayiğit yoktu. 

Şehirde düğün törenlerinin salonlarda yapılanları görkemliydi. Masaların üstü nefis pastalar, kuru yemişler ile 
donatılırdı. Orkestra hem Batı tarzında dans müziklerini hem Terekeme vb. halk tarzı parçaları icra ederdi. Bir 
keresinde ikramlar açık büfe uygulaması ile sunuldu.  Büfenin önü iğne atsan yere düşmez derler ya öyleydi. 
Annemden yana umudumuz yoktu. Ben, ablam ve ev sahibemizin oğlu üçümüz birden telaşa kapılıp pastaaa, 
pastaa!- diye avaz avaz bağırmaya başladık. Aslan teyzemiz insanları yarıp pençesini masaya indirdi. Bardak tabak 
devirerek bize sus payı olacak miktarda yiyecekler yetiştirdi.

 Kavgalarda yenik düşenler seni anneme söylerim diye tehdit savururlardı. Üstün gelenler ise  kibarlaştırarak 
söyleyeyim, senin annende o kıç var mı ?- diye sorarlardı. Acaba bunlar niye benim babam senin babanı döver, diye 
iddiaya girmek yerine bu yolu seçiyorlardı. Annelerimizin kıçının dövüşle kavga ile ne ilişkisi olduğunu, bu çocukların 
anneyi niçin ikide bir dile doladıklarını merak ederdim. Sonradan tanıdığım dişli kadınlar bu sorumu cevaplandırdılar.
 Şehirde büyük felaketler yaşamış teyzeler vardı. Bunlar sert, çatık kaşlı, bazıları yüz elli kiloluk kadınlardı. Her 
biri birbirinden merdane kadınların çocuklarına özenir, keşke ben de bu kadar şanslı olsaydım diye düşünürdüm. 
Benim annem, hem bedenen zayıf hem kişilik olarak içe kapanık birisiydi. Kavgalara, ağız dalaşlarına girişmezdi. Biz 
bıçak kemiğe dayandığında ev sahibemiz teyzeden yardım alırdık.

 Sinemalar kalabalık, biletlerimiz numarasızdı. Uzun banklarda oturan kadınlar bize yer vermediler. Bu kez ev 
sahibemizin bir buçuk katı ağırlığında ve iriliğinde lider teyzemiz sırada oturan kadınlardan birini yerinden kaldırıp 
ötekilerin üzerine fırlattı. En az beş kişilik yer açıldı. Bu teyze Gümrü’de tirenin hareket etmesine beş kala, tam da 
Ermeni birliklerinin ortada cirit attığı, katliamlar yaptığı günlerde, kaybolan bir çocuğu aramaya çıkıp tam zamanında 
sabiyle birlikte geri dönmeyi başarmış, aileyi sevindirmişti.

 Kocalarını onlar terbiye eder, yolundan sapanlara hadlerini bildirirlerdi. Kocaları 
genellikle uslu, akıllı olur, eşlerinin talimatlarına uyarlardı. Ancak T……. amca eve geç 
gelmeyi âdet edinmişti. Karısı önce uyardı. Bak, eve erken gel. Biz çoluk çocuk seni 
bekliyor, nerde kaldı bu herif, diye merak ediyoruz. Kahve köşelerinde pinekleyip bizim 
rızkımızı harcama, dedi. T…… amca iplemedi. Kadın sonuçta kadındır, dır dır eder susar, 
diye düşündü. O gün teyzemiz kahveye girdi. Önce kendine bir saha açmak için masayı 
devirip attı. Kocasını da diğer üç kişiyi de eşek sudan dönünceye kadar dövdü. Kocasını 
sürükleyerek eve taşıdı.
 Ben okuldakilerin neyi, niçin yarıştırdığını, her geçen gün daha iyi anlıyordum. 
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