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Bu kitap, gözümün iki nur’u Haris’le Farah’a ve
Afganistan’ın kadınlarına adandı.
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Meryem harami sözcüğünü ilk duyduğunda, beş 
yaşındaydı.

Günlerden perşembeydi. Bundan emindi, çünkü 
yerinde duramadığını, zihninin harıl harıl çalıştığını 
çok iyi anımsıyordu; bir tek perşembeleri böyle olur-
du; Celil’in onu görmeye, kulübe’ye geldiği günler. 
Meryem vakit geçirmek, sonunda onun, dizboyu otla-
rın arasından geçip açıklığa çıktığını ve el salladığını 
göreceği âna kadar oyalanmak için, bir iskemleye çık-
mış, annesinin Çin malı porselen çay takımını indir-
mişti. Bu takım, annesi Nana’nın elindeki tek aile ya-
digârıydı, daha iki yaşındayken kaybettiği annesinden 
kalmıştı Nana’ya. Mavili-beyazlı porselenlerin her bir 
parçası, zarif, kıvrımlı ağzıyla demlik, elle boyanmış 
ispinozlarla kasımpatılar, şeker kâsesindeki, şeytanı 
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kovalayan ejderha, hepsi de Nana için aziz, paha bi-
çilmez şeylerdi.

İşte, Meryem’in elinden kayan, kulübe’nin zemi-
nindeki tahta döşemelere çarpıp kırılan parça, bu so-
nuncusuydu.

Nana şekerliği görünce kıpkırmızı kesildi, üst du-
dağı titremeye başladı; gözleri, hem bozuk hem de 
sağlam olanı, dümdüz, kırpışmasız bir bakışla Mer-
yem’e dikildi. Nana öyle kızgın görünüyordu ki, Mer-
yem ona yine cin gireceğinden korktu. Ama cin bu kez 
gelmedi. Onun yerine, Nana Meryem’i bileklerinden 
yakaladı, yanına çekti, sıkılı dişlerinin arasından, 
“Seni küçük, sakar harami seni,” dedi. “Çektiğim onca 
çilenin ödülü bu işte. Aile yadigârımı kıran, sakar bir 
harami.”

O sırada, Meryem anlayamamıştı. Harami -piç- 
sözcüğünün anlamını bilmiyordu. Buradaki haksızlığı 
ayrımsayacak, asıl suçlunun, tek günahı doğmak olan 
harami’yi dünyaya getirenler olduğunu bilecek yaşta 
da değildi. Yine de, Nana’nın sözcüğü söyleyiş biçi-
mi, Meryem’i kuşkulandırdı; harami olmak çirkin, tik-
sindirici bir şeydi galiba; bir böcek, Nana’nın sürekli 
lanet okuduğu, kulübe’den süpürüp attığı, şu telaşlı 
karafatmalar gibi bir şey.

Daha sonra, biraz büyüdüğünde, anladı. Mer-
yem’in asıl içine batan, Nana’nın kelimeyi söyleme, 
daha doğrusu, tükürme biçimiydi. Annesinin ne demek 
istediğini artık kavrıyordu, harami’nin istenmeyen bir 
şey olduğunu yani; kendisi, yani Meryem, başkaları-
nın sahip olduğu şeylerde, sevgi, aile, yuva, topluma 
kabul edilme gibi konularda hiçbir zaman hak iddia 
edemeyecek, gayri meşru bir varlıktı.
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Celil ona asla bu şekilde hitap etmezdi. Celil ona 
hep “küçük çiçeğim” derdi. Kızı kucağına oturtmak-
tan, ona öyküler anlatmaktan hoşlanırdı; bir keresin-
de ona Herat’ı, Meryem’in 1959 yılında doğduğu kenti 
anlattı; bir zamanlar Pers kültürünün beşiği, yazarla-
rın, ressamların ve Sufilerin ocağı olduğunu. 

“Orada ayağını uzatsan bir şairin kıçına değer,” di-
yerek güldü.

Celil ona Kraliçe Cevher Şah’ın hikâyesini, on be-
şinci yüzyılda, Herat’a duyduğu sevginin nişanesi ola-
rak diktiği ünlü minareleri anlattı. Herat’ın yemyeşil 
buğday tarlalarını, meyve bahçelerini, tombul üzüm-
lere gebe asma bahçelerini, üstü kemerli, kalabalık 
çarşılarını uzun uzun tanımladı.

“Bir fıstık ağacı var,” dedi bir gün, “onun altında 
da, Meryem co, büyük ozan Cemi.” Eğildi, fısılda-
dı: “Cemi, beş yüz yıl önce yaşamış. Gerçekten. Seni 
bir kere oraya götürmüştüm, o ağaca. Çok küçüktün. 
Anımsayamazsın.”

Doğruydu. Meryem anımsamıyordu. İşin kötüsü, 
ömrünün ilk on beş yılını Herat’a oldukça yakın, ne-
redeyse yürüme mesafesinde geçirecek olsa da, öykü-
sünü dinlediği bu ağaca bir daha hiç gidemeyecekti. 
Ünlü minareleri yakından göremeyecek, Herat’ın 
meyve ağaçlarından tek bir meyve koparamayacak, 
buğday tarlalarında dolaşamayacaktı. Ama Celil ne 
zaman böyle konuşsa, Meryem büyülenmişçesine 
dinlerdi. Celil’in dünyevi bilgisinin enginliğine hay-
randı. Bu tür şeyleri bilen bir babası olduğu için gu-
rurla, huşuyla ürperiyordu.

“Amma büyük palavralar!” derdi Nana, Celil gittik-
ten sonra. “Eh, büyük adama da büyük palavra yaraşır. 
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Seni hiçbir zaman alıp da bir ağaca filan götürmedi. 
Seni meftun etmesine, gözünü boyamasına izin ver-
me. Bize ihanet etti; senin şu biricik baban. Bizi so-
kağa attı. Onun için beş paralık değerimiz yokmuş ki, 
o büyük, cafcaflı evinden atıverdi bizi. Evet, hem de 
büyük bir keyifle.”

Meryem bunları uslu uslu dinlerdi. Nana’ya, Celil 
hakkında böyle konuşmasından ne kadar nefret et-
tiğini söylemeye cesaret edemezdi. İşin aslı, Celil’in 
yanındayken kendisini hiç de bir harami gibi hisset-
miyordu. Her perşembe, Celil tebessümlerle, arma-
ğanlarla ve sevgi sözcükleriyle, bir-iki saatliğine onu 
görmeye geldiğinde, Meryem yaşamın sunabileceği 
bütün güzellikleri, bollukları hak ettiğini hissediyor-
du. İşte bu yüzden de, Celil’i seviyordu.

Onu paylaşmak zorunda olsa bile.
Celil’in üç karısı, dokuz çocuğu vardı; hepsi de 

Meryem’e yabancı olan, dokuz meşru çocuk. Herat’ın 
en varsıl adamlarından biriydi. Meryem’in hiç görme-
diği bir sineması vardı; ama Celil kızın ısrarları üzeri-
ne, en ince ayrıntısına kadar tarif etmişti, dolayısıyla 
ön cephenin mavi çinilerle, ten rengi tuğlalarla kaplı 
olduğunu, kafes işi bir tavanı, balkonunda özel kol-
tukları bulunduğunu biliyordu. Çift kanatlı, iki tarafa 
da açılan giriş kapısı karo döşeli bir lobiye açılıyor, 
lobideki camekânlarda Hint filmlerinin afişleri ser-
gileniyordu. Salıları, demişti Celil bir gün, çocuklara 
büfede bedava dondurma dağıtılıyor.

Nana bunu duyunca anlamlı anlamlı gülümsedi. 
Erkeğin kulübe’den ayrılmasını bekledi, sonra alayla, 
küçümsemeyle güldü: “Yabancıların çocuklarına don-


