
EVEREST
243



KHALED HOSSEINI

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 nur’u Haris’le Farah’a
ve Afganistan’›n çocuklar›na adand›



UÇURTMA AVCISI



B‹R

Aral›k 2001

Bugün neysem, on iki yafl›ndayken, 1975 k›fl›n›n o karan-
l›k, buz gibi gününde oldum. Tam an›n› çok iyi an›ms›yorum; 
y›k›k, toprak bir duvar›n arkas›na çömelmifl, donmufl derenin 
yak›n›ndaki dar, ç›kmaz soka€a bak›yordum. Üzerinden çok 
uzun zaman geçti; ama geçmifl için söylenenler yanl›fl. Ben 
onun nas›l gömülece€ini ö€rendim. Her ne kadar geçmifl 
pençeleriyle kendine bir ç›k›fl yolu açmay› becerse de. fiimdi 
düflününce, o bofl soka€a son yirmi alt› y›ld›r bakmakta 
oldu€umu fark ediyorum.

Geçen yaz, dostum Rahim Han beni Pakistan’dan arad›. 
Onu ziyarete gitmemi istiyordu. Kula€›mda ahize, mutfakta 
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dururken, karfl› uçtakinin yaln›zca Rahim Han olmad›€›n› 
biliyordum. Kefareti ödenmemifl günahlar›mla dolu geç-
miflimdi. Telefonu kapad›ktan sonra, Golden Gate Park’›n 
kuzey ucundaki Spreckles Gölü’nün k›y›s›nda yürüyüfle ç›k-
t›m. Erken ö€leden sonra günefli, düzinelerce minyatür tek-
nenin canl›, k›vrak bir esintinin itkisiyle gezindi€i suda ›fl›ld›-
yordu. Bafl›m› kald›r›p bak›nca gökyüzünde süzülen, uzun, 
mavi kuyruklu, bir çift k›rm›z› uçurtma gördüm. Park›n bat› 
taraf›ndaki a€açlar›n epeyce yukar›s›nda, yel de€irmenlerinin 
üstünde sal›n›yorlard›; afla€›ya, art›k memleketim dedi€im 
San Francisco kentine bakan bir çift göz gibi. Ve ans›z›n, 
Hasan kula€›ma f›s›ldad›: Senin için, bin tane olsa yakalar›m. 
Hasan, tavflandudakl› uçurtma avc›s›.

Bir sö€üt a€ac›n›n yak›n›ndaki tahta s›raya oturdum. 
Rahim Han’›n telefonu kapatmadan hemen önce, akl›na son 
anda gelivermifl gibi söyledi€i fleyi düflündüm: Yeniden iyi 
biri olmak mümkün. Bir kez daha yukar›ya, ikiz uçurtmalara 
bakt›m. Hasan’› düflündüm. Baba’y›. Ali’yi. Kâbil’i. Her fleyi 
de€ifltiren o 1975 k›fl›na kadar olan yaflam›m›. Her fleyi de€ifl-
tiren ve beni bugün neysem o yapan k›fl›.
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‹K‹

Çocukken, Hasan’la birlikte babam›n evindeki araba 
yolunun iki yan›nda s›ralanan kavak a€açlar›na t›rman›r, bir 
ayna parças›yla komflu evlerin camlar›na ›fl›k tutar, komflular› 
k›zd›r›rd›k. Pantolonlar›m›z›n ceplerini dut kurusu ve cevizle 
doldurur, yüksek dallardan ikisine, ata biner gibi, karfl›l›kl› 
yerleflir, ç›plak ayaklar›m›z› afla€›ya sark›t›rd›k. Dutlar› yerken 
aynay› elden ele geçirir, birbirimize ceviz f›rlat›r, k›k›rdar, 
gülerdik. Hasan’› o a€ac›n üzerinde hâlâ görebiliyorum; 
yapraklar›n aras›ndan s›zan günefl ›fl›€›, mefleden oyulmufl bir 
Çin bebe€i kadar toparlak, kusursuzcas›na yuvarlak yüzüne 
vuruyor: düz, yay›k burnu, bambu yapraklar›n› and›ran k›s›k, 
hafif çekik, ›fl›€a göre sar›, yeflil, hatta safire dönen gözleri. 
Biraz düflük, küçük kulaklar›, son anda eklenivermifl bir 
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uzant›y› and›ran sivri, sert çenesi gözümün önünde. Ve yar›k 
duda€›; Çin bebe€ini yapan ustan›n elindeki keski kaym›fl 
ya da adam yoruluvermifl, dikkati da€›lm›fl gibi, üstduda€›n 
hemen soluna at›lan o çentik.

Bazen, o a€açlar›n tepesinde Hasan’› sapan›yla komflunun 
tek gözlü Alman kurduna ceviz f›rlatmaya raz› ederdim. 
Hasan bunu yapmak istemezdi, ama ben istersem, gerçek-
ten istersem beni k›rmazd›. Hasan benim hiçbir iste€imi 
geri çevirmezdi. Sapan kullanmada üstüne yoktu. Hasan’›n 
babas› Ali bizi bu durumda yakalay›nca k›zard› – onun kadar 
tatl›, iyi huylu biri ne kadar k›zabilirse, elbette. Parma€›n› 
sallar, inin çabuk, derdi. Aynay› elimizden al›p annesinin bir 
sözünü yinelerdi: fieytan namaz k›lan Müslümanlara ayna 
tutar, ak›llar›n› çelmeye çal›fl›rm›fl. O€lunu sertçe süzerek, 
eklerdi: “Bunu yaparken de gülermifl.”

Hasan ayaklar›na bakar, “Evet, Baba,” diye m›r›ldan›rd›. 
Ama beni asla ele vermezdi. Ayna fikrinin de, t›pk› komflunun 
köpe€ine ceviz atmak gibi, benden ç›kt›€›n› asla söylemedi.

Kavaklar çift kanatl›, üzeri dövme demirden motiflerle 
bezeli bahçe kap›s›na ulaflan, k›rm›z› tu€la döfleli araba yolu-
nun iki yan›na s›ralanm›flt›. Kap›, babam›n arazisine aç›l›-
yordu. Evimiz tu€la yolun sol taraf›ndayd›; araba yolu evin 
arkas›ndaki bahçede son buluyordu.

Herkes, Baba’n›n yapt›rd›€› evin, Vezir Ekber Han böl-
gesindeki en güzel ev oldu€unu söylerdi; buras›, Kâbil’in 
kuzeyinde yer alan, yeni ve zengin bir mahalleydi. Kimilerine 
göreyse Kâbil’in en güzel eviydi. ‹ki yan› gül a€açlar›yla kapl› 
genifl bir çimenlik, mermer zeminli, genifl pencereli, büyük 
binaya uzan›yordu. Baba’n›n ‹sfahan’da eliyle seçti€i geomet-
rik desenli, mozaik fayanslar dört banyonun zeminini kapl›-
yordu. Kalküta’dan getirdi€i, yald›z ifllemeli hal›lar duvarlar› 
süslüyor, tonozlu tavandan kristal bir avize sark›yordu.
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