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Afganistan, Kabil’de bir diplomat›n o€lu olarak do€du. 
Ailesi, 1980’de Amerika Birleflik Devletleri’nden siyasi 
s›€›nma hakk› elde etti. Halen Kuzey California’da 
yaflamaktad›r ve doktorluk mesle€ini sürdürmektedir.
Khaled Hosseini’nin Everest Yay›nlar›’ndaki di€er 
kitab›: Uçurtma Avc›s›.

PÜREN ÖZGÖREN

Adana’da do€du. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 
University of Miami’de dil e€itimi ald›. 1984’ten bu 
yana sürdürdü€ü çeviri çal›flmalar› aras›nda, tan›nm›fl 
pek çok yazar›n eseri bulunmakta: Roman Polanski, 
Vanessa Redrgrave ve Erje Ayden’in otobiyografileri, 
Yukio Miflima’dan Bereket Denizi dörtlemesi, Henry 
Miller’dan Ç›lg›n Üçlü, Lawrence Durrell’dan Kara 
Defter, George Orwell’dan Birmanya Günleri, Ernest 
Hemingway’den Cennet Bahçesi, Truman Capote’den 
Bukalemunlar ‹çin Müzik, Çinli ça€dafl yazar Cang 
fiianliyen’den Erke€in Yar›s› Kad›n ve Ölmeye Al›flmak, 
Roald Dahl’dan Öptüm Seni, Nobelli yazar Toni 
Morrison’dan Cennet ve Sevilen, Bedri Baykam’dan 
Maymunlar›n Resim Yapma Hakk›.
pozgoren@yahoo.com
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Bu kitap, gözümün iki nur’u Haris’le Farah’a ve
Afganistan’›n kad›nlar›na adand›.
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Meryem harami sözcü€ünü ilk duydu€unda, befl yafl›n-
dayd›.

Günlerden perflembeydi. Bundan emindi, çünkü yerinde 
duramad›€›n›, zihninin har›l har›l çal›flt›€›n› çok iyi an›m-
s›yordu; bir tek perflembeleri böyle olurdu; Celil’in onu 
görmeye, kulübe’ye geldi€i günler. Meryem vakit geçirmek, 
sonunda onun, dizboyu otlar›n aras›ndan geçip aç›kl›€a ç›k-
t›€›n› ve el sallad›€›n› görece€i âna kadar oyalanmak için, bir 
iskemleye ç›km›fl, annesinin Çin mal› porselen çay tak›m›n› 
indirmiflti. Bu tak›m, annesi Nana’n›n elindeki tek aile yadi-
gâr›yd›, daha iki yafl›ndayken kaybetti€i annesinden kalm›flt› 
Nana’ya. Mavili-beyazl› porselenlerin her bir parças›, zarif, 
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k›vr›ml› a€z›yla demlik, elle boyanm›fl ispinozlarla kas›mpat›-
lar, fleker kâsesindeki, fleytan› kovalayan ejderha, hepsi de 
Nana için aziz, paha biçilmez fleylerdi.

‹flte, Meryem’in elinden kayan, kulübe’nin zeminindeki 
tahta döflemelere çarp›p k›r›lan parça, bu sonuncusuydu.

Nana flekerli€i görünce k›pk›rm›z› kesildi, üst duda€› titre-
meye bafllad›; gözleri, hem bozuk hem de sa€lam olan›, düm-
düz, k›rp›flmas›z bir bak›flla Meryem’e dikildi. Nana öyle k›z-
g›n görünüyordu ki, Meryem ona yine cin girece€inden kork-
tu. Ama cin bu kez gelmedi. Onun yerine, Nana Meryem’i 
bileklerinden yakalad›, yan›na çekti, s›k›l› difllerinin aras›ndan, 
“Seni küçük, sakar harami seni,” dedi. “Çekti€im onca çilenin 
ödülü bu iflte. Aile yadigâr›m› k›ran, sakar bir harami.”

O s›rada, Meryem anlayamam›flt›. Harami -piç- sözcü€ü-
nün anlam›n› bilmiyordu. Buradaki haks›zl›€› ayr›msayacak, 
as›l suçlunun, tek günah› do€mak olan harami’yi dünya-
ya getirenler oldu€unu bilecek yaflta da de€ildi. Yine de, 
Nana’n›n sözcü€ü söyleyifl biçimi, Meryem’i kuflkuland›rd›; 
harami olmak çirkin, tiksindirici bir fleydi galiba; bir böcek, 
Nana’n›n sürekli lanet okudu€u, kulübe’den süpürüp att›€›, 
flu telafll› karafatmalar gibi bir fley.

Daha sonra, biraz büyüdü€ünde, anlad›. Meryem’in 
as›l içine batan, Nana’n›n kelimeyi söyleme, daha do€rusu, 
tükürme biçimiydi. Annesinin ne demek istedi€ini art›k kav-
r›yordu, harami’nin istenmeyen bir fley oldu€unu yani; ken-
disi, yani Meryem, baflkalar›n›n sahip oldu€u fleylerde, sevgi, 
aile, yuva, topluma kabul edilme gibi konularda hiçbir zaman 
hak iddia edemeyecek, gayri meflru bir varl›kt›.

Celil ona asla bu flekilde hitap etmezdi. Celil ona hep 
“küçük çiçe€im” derdi. K›z› kuca€›na oturtmaktan, ona 
öyküler anlatmaktan hofllan›rd›; bir keresinde ona Herat’›, 
Meryem’in 1959 y›l›nda do€du€u kenti anlatt›; bir zamanlar 
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Pers kültürünün befli€i, yazarlar›n, ressamlar›n ve Sufilerin 
oca€› oldu€unu. 

“Orada aya€›n› uzatsan bir flairin k›ç›na de€er,” diyerek 
güldü.

Celil ona Kraliçe Cevher fiah’›n hikâyesini, on beflinci yüz-
y›lda, Herat’a duydu€u sevginin niflanesi olarak dikti€i ünlü 
minareleri anlatt›. Herat’›n yemyeflil bu€day tarlalar›n›, meyve 
bahçelerini, tombul üzümlere gebe asma bahçelerini, üstü 
kemerli, kalabal›k çarfl›lar›n› uzun uzun tan›mlad›.

“Bir f›st›k a€ac› var,” dedi bir gün, “onun alt›nda da, 
Meryem co, büyük ozan Cemi.” E€ildi, f›s›ldad›: “Cemi, befl 
yüz y›l önce yaflam›fl. Gerçekten. Seni bir kere oraya götür-
müfltüm, o a€aca. Çok küçüktün. An›msayamazs›n.”

Do€ruydu. Meryem an›msam›yordu. ‹flin kötüsü, ömrü-
nün ilk on befl y›l›n› Herat’a oldukça yak›n, neredeyse yürü-
me mesafesinde geçirecek olsa da, öyküsünü dinledi€i bu 
a€aca bir daha hiç gidemeyecekti. Ünlü minareleri yak›ndan 
göremeyecek, Herat’›n meyve a€açlar›ndan tek bir meyve 
koparamayacak, bu€day tarlalar›nda dolaflamayacakt›. Ama 
Celil ne zaman böyle konuflsa, Meryem büyülenmiflçesine 
dinlerdi. Celil’in dünyevi bilgisinin enginli€ine hayrand›. 
Bu tür fleyleri bilen bir babas› oldu€u için gururla, hufluyla 
ürperiyordu.

“Amma büyük palavralar!” derdi Nana, Celil gittikten 
sonra. “Eh, büyük adama da büyük palavra yarafl›r. Seni 
hiçbir zaman al›p da bir a€aca filan götürmedi. Seni meftun 
etmesine, gözünü boyamas›na izin verme. Bize ihanet etti; 
senin flu biricik baban. Bizi soka€a att›. Onun için befl paral›k 
de€erimiz yokmufl ki, o büyük, cafcafl› evinden at›verdi bizi. 
Evet, hem de büyük bir keyifle.”

Meryem bunlar› uslu uslu dinlerdi. Nana’ya, Celil hakk›n-
da böyle konuflmas›ndan ne kadar nefret etti€ini söylemeye 
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