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Ayhan ile Cayuban
Ayla ABAK
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit atarmış hürriyet 
meydanında.

Ne inan, ne inanma, bir bakmışsın yok, bir bakmışsın var. 
Var varırsan çayıra, sür sürersen tarlayı. Söylenmemiş sözümü kulaksız 

dinler isen, açarsın kalp gözünü…
Söyleyeceğim o ki: Babamı uyutmak için beşiğini sallarken o beşiği beş 

parça ettim. Babam develere, develer anama haber verdi. Anam üç kulaçlık 
yoldan dağları aşarak geldi. Altından saçlarımı pirelere kazıttı. Kaçtım 
gittim. Gide gide yoruldum. Bir baktım bir deve kuşu. Sevindim dünyayı 
gezerim diye, hemen bindim sırtına. Deve kuşu “Aslında ben insanım, kader 
kurbanıyım.” dedi, acıdım bıraktım; yine yaya yolda kaldım. Sonra “masaldır” 
dedim, uçmayı denedim. Uçarken uçmazken Simurg ile çarpıştım. Bendeki 
de şans… Simurg bana üç elma verdi. Ben onları elmas sandım. Kapalıçarşı’ya 
vardım. Umdum, “Ummanda gemim olur” diye, yakaladılar beni meczuptur 
diye… Meczup olunca bir masal yazdım. Pek beğendim, o masala ben de 
inandım. Siz bunları okurken ben onları yazmaya başladım. 

Efendim… Kaf Dağı’nın oralarda bir yerlerde; doğaüstü bir memlekette; 
hem olmuş, hem olmamış nesneler ülkesindeki genç albastı Cayuban, bir çöp 
dağı üzerinde oturuyor; uzun tırnaklarını kesiyormuş. 

Diğerleri görse çok şaşırır; “En büyük silahın tırnakların, ne demeye 
kıyarsın onlara!” diye bağırırmış mutlaka. Fakat genç albastı Cayuban, 
öldürmeyi sevmiyormuş. İnsanlara saldırmayı da hiç mi hiç sevmiyormuş. 
Gün geçtikçe kalbi yumuşuyor, durup durup ürperiyor; kendisini diğer 
albastılardan, kara kürklü kurtların ak gözleri gibi farklı hissediyormuş. 
Kimsesizmiş; belki yaradılıştan, belki de yalnızlıktan çok düşünüp böyle 
olmuş. Hikmet-i Huda…

O gün Cayuban, insan memleketinden gelen bir doğum haberine kayıtsız 
kalamamış. Herkes on günlük bir topaç bebenin üzerine al basmaya, can 
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almaya gidiyormuş. Bebeğin güçlü ağlamasını işitmiş, aklı başından gitmiş. 
Bir solukta yatağının başına varmış. Bakmış, ak yüzü yusyuvarlak bir bebecik, 
albastı akranlarıyla mücadele ediyor. “Çocuk yetim demişler, anası derin 
uyuyor; iyice korumasız.” İçi titreyen Cayuban demiş ki:

— Albastı kardeşler. Ne olur! Bırakın bebeciği. Bakın nasıl da güzel. 
Yazık…

— Ne sayıklıyorsun sen? Eski köye yeni âdet istemeyiz. Hele geç kenara, 
demişler ona.

Bunun üzerine Cayuban, bebeği aniden kaptığı gibi kaçırmış kendi 
memleketine. Göz açıp kapanmaya fırsat bulunmamış. Herkesten hızlıymış. 
Memleketin az ayak atılmış yerlerini, gizli bucaklarını bilirmiş o; insan 
yavrusunu gizlemesi zor olmamış. Yıkanmayı hiç sevmeyen albastıların, 
iliklerine kadar ıslanmadan geçemeyecekleri bir azgın suyun yanına ev yapmış. 

Masal bu ya; dut ağacının, denizanasının, su kuşunun, ak oğlakların ve 
gümüş balıkların sütlerinden istemiş her sabah, doyurmuş karnını bebeciğin. 
Otuz kuştan binbir ricayla yedi vadi suyu almış yedi çanak, onunla da yıkamış 
paklamış. Ha, güzel bir isim de koymuş ona. Ay yüzlü olduğu için, Ayhan 
olmuş adı insanoğlunun.

O memlekette zaman çabuk geçer, kara tarlalar yıldırım hızıyla sürülür, 
hava hızla bir açar-bir kapar; bulutlar birbiri üzerine taklalar atarak uçar; ağaçlar 
gözle görülür biçimde büyür, meyve dökermiş. Bu yüzden Ayhan da hızla 
büyümüş, pek güzel, yakışıklı bir genç olmuş. Cayuban, daha fazla büyüyüp 
de yaşlanmasın diye Ayhan’ın alnına biraz memleket çamuru sürmüş. Albastı 
memleketinin bu ıslak toprağı, hızla akan zaman içinde o toprağın yerlisi gibi 
geç yaşlanır yapmış onu…

İki kafadar birlikte gezmiş tozmuşlar. Cayuban, Ayhan’a kemik 
bumerangıyla nasıl akbaba avladığını göstermiş. Dev gibi karakargalara atlayıp 
yarasa kovalamışlar. Altın yosunlar arasında pusu kuran müren balıklarıyla 
cedel etmişler. Ateş hanı ile yılan hanının düğününe gitmişler. Derelerin acı 
sularından içip mor yıldızların altında yatmışlar. İnsan evrenindekine benzer 
papatyalardan bulan Cayuban, Ayhan’a taç yapmış. Fakat nerede insan evreni, 
nerede albastı evreni… 

Kâh tek gözlü hain Yakşa’dan kaçmışlar, kâh sakalı dağ yolu gibi uzayan 
keçilere binip keyfetmişler. Kâh insan memleketinden gelen ağaç çaputlarıyla 
körebe oynamışlar, kâh insan kokusu alan boynuzlu Albız’la dövüşmüşler. 
Gel zaman git zaman; az dememiş, çok dememiş, gezmişler; fakat sonunda 
yorulup bir kayanın kovuğunda oturmuşlar.
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Ayhan demiş ki: Ey iyi yürekli, cesur mu cesur Cayuban! İyisin hoşsun, 
fakat sen de bilirsin ki, ben buralara ait değilim. Sen benim evrenimden 
bahsettikçe içim sızlar. Gidip orada yaşamak, tanımadığın anamı görmek 
dilerim. 

Cayuban demiş ki: Ey can insanoğlu… İyi dersin, doğru dersin de, nasıl 
olacak? Bir gidersen bir daha dönemezsin. Ben de senin hasretine dayanamam.

Ayhan demiş ki: Öyleyse gel sen de benim memleketime. Belki kalmak 
istersin orada.

Cayuban demiş ki: O da olacak iş değil. Nasıl desem, hem oralı değilim 
hem buralı değilim. Galiba kendi yerimde kalsam daha iyi…

Ayhan demiş ki: Ama kardaş Cayuban; ne yap et, beni götür. Gayrı 
dayanacak gücüm kalmadı. Eğer götürmeyeceksen sök ciğerimi ye, demiş.

Cayuban demiş ki: Canım insan! Ben onu yapsam sen bebekken yapardım. 
Hiç sana kıyabilir miyim ben! Demek kaderde ayrılık varmış, ne yapalım.

Ayhan demiş ki: Yok mu bunun bir yolu! İkimiz de aynı yerde yaşasak? 
Cayuban demiş ki: Sen hiç görmezsin kendini. Sanırsın sen de benim 

gibi… Hâlbuki sen pek güzelsin, bense pek çirkin.
Ayhan demiş ki: Güzel neye göre güzel? Kime göre güzel? Güzel bakana 

her şey güzel!
Cayuban demiş ki: Yok öyle değil. Eğil de şu durgun suya iyice bir bak.
Ayhan bakmış… Kalem kaşlı, ay yüzlü bir yiğit! 
Demiş ki: Kim o?
Cayuban demiş ki: Kim olacak! Sensin.
Genç kendine oracıkta hayran kalmış. Hiç böyle güzel bir yüz 

görmemişmiş. Albastıyı unutmuş, kendini seyre dalmış.
O sırada metruk dağın altında uzanan dibi yok denizin yaratığı, bir 

mağaradan başını uzatıp “Bu konuşan sersemler kim?” diye bakmış. Sonra da 
merakını yenememiş, sürünerek yanlarına yanaşmış. Onun devasa vücudunu, 
kocaman parlak gözlerini, timsah yüzünü, tüylü kafasını, kocaman püsküllü 
kızıl ayaklarını gören Ayhan, irkilip sıçramış. Ama Cayuban yerinden 
kıpırdamamış. “Şimdi kim bilir neler soracak bu meraklı? Nasıl başımızdan 
savsam?” diye düşünmüş.

Adı Abra olan bu yaratık iyice yaklaşıp Cayuban’a sormuş:
— Bir insanoğlunu mu dost edindin?
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— Öyle oldu.
— Sonra ona ayna mı gösterdin?
— Öyle oldu.
— Ya senin korkutacak loğusan da mı yok?
— Işıkları söndürmez, loğusayı da yalnız bırakmazlar.
— Ya canını alacak bebek?
— Başuçlarına Kur’an koyarlar. Bir de Ayet-el Kürsi üflerler.
— Akraba kılığında gideydin?
— Fark etmez. Yine dua okurlar.
— Kedi-köpek olaydın da, eşikten süzüleydin?
— Süpürgeyle kovarlar.
— Senin hâlin iyi değil. Bari insan dostuna ayna göstermeyeydin. Bundan 

sonra senin yüzüne bile bakmaz.
Cayuban birden dolmuş, oracıkta ağlamaya koyulmuş. Ayhan ona ne 

söylese nafile, sular seller gibi ağlamış. O ağladıkça genç ona acımış, Abra’ya 
çıkışmaya başlamış. Öyle çok söylenmiş ki Abra ondan yaka silkmiş. Bakmış 
ki bir yandan da albastının gözyaşları memleketi denize çevirecek, kendi ıssız 
âlemi zebun olacak; demiş ki:

“Bakın, ben altı bin yaşındayım. Bugüne dek kimseye iyiliğim dokunmadı. 
Dedelerim bilgisizdi, yıkıcıydı, kimse huzurlu olsun istemezlerdi. Fakat ben 
yeraltındaki denizleri yönetirken onlar kadar kötü olmayı sıkıcı bulurdum. 
Hem madem bir albastıyla bir insan bu kadar dost olabiliyor; ben de bildiğim 
bir şeyi sizden saklamayacağım. Ama bana güven olmaz. Sakın beni dost 
bilmeyin. Sözümü bitirirsem arkamdan gelmeyin. Size bir ihtiyar tavsiyesi 
vereyim de Tanrı’nın beni affetmesini isteyin. 

Şimdi… Bu insan burada olmaz. İki güne kalmaz, bu memleketten nefret 
eder, senin yüzüne tükürür kaçar. Amma sen de insan memleketinde rahat 
edemezsin. Kuytu gölge, yatak altı sana yetmez. Kapı arkalarında sıkılırsın. 
Her yerden kovulursun, kovalanırsın. Şimdi siz benim diyeceğim yere gidin. 
Amma gitmesi zordur. Gitseniz de kapıyı size açmazlar. Açtırsanız da içeri 
almazlar. Diyelim aldılar, sizi köle ederler.”

Bizimkiler “Bu nasıl tavsiye!” diye acı acı gülmüşler.
Abra demiş ki: Ben onu bilmem. Ben şunu bilirim ki: Sizin ilacınız 

ordadır. Orada bir büyük peri yaşar. Ne insanı sever ne albastıyı. Ne şeytanı 
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sever ne ecinniyi.
Bizimkiler sormuş: Ee kimi sever?
Abra: Sadece sevdiği için zorlukları göze alanı sever. Buna inanırsa 

albastıyı insan eder. Siz de insanoğlu memleketinde yaşar gidersiniz.
Bizimkiler: Ya inanmazsa?
Abra: Onu bilmem. 
Bizimkiler: Nerede bu peri?
Abra: Hem çok kolay hem çok zor. Hem çok uzak hem çok yakın. Yolu 

düz ama yokuş. Taşları hem buz hem ateş… Gidebilirseniz gidin…
Abra uzun kuyruğunu sürüyüp iz bıraka bıraka çıkıp gidince ikisi de orada 

şaşkın kalmış, biraz ağlayıp biraz gülmüşler. Sonunda da, akıllarına yapılacak 
başka şey gelmeyip bu bilinmeyen yerin, gidilmez yerine gitme kararı almışlar. 
Ne yana gideceklerini bilmiyorlarmış, öylece yürüyeceklermiş

İnsanoğluna o sırada bir ilham gelmiş; yola çıkmadan önce oracıkta alnını 
yere koyup uzun uzun dua etmiş. Bu hareket Cayuban’ın çok hoşuna gitmiş, 
söyleşmişler:

— Kime dua edersin?
— Beni Yaradana.
— Nereden bilirsin onu?
— Kendimden.
— Ne söylersin öyle?
— İyiler için iyilikler isterim. 
— Bana da öğretir misin?
— Öğretmez miyim hiç? Ama acele etme. Hele beni Yaradanımla biraz 

yalnız bırak.
Ayhan’ın yüreğinin içinden dökülen bol muhabbetli duasından sonra 

önlerine bir yol açılıvermiş. Düz gibi görünen eğri yolda bir yokuş bir yeniş 
yürümüşler. Kuyular, tuzaklar, dikenler onlara vız gelmiş. Buz gibi kayalar 
ayaklarını yakmış ama vazgeçmemişler. Bazı ejderhalar önlerine çıkmış ama 
bunlar hamdele salvele okuyup yürümüşler. Hiçbiri ona dokunmamış. Bazı 
dolambaçlı-kandırmacılı yollarda birbirlerinin omzuna çıkıp çıkışı bulmuşlar. 
Az gitmiş uz gitmiş, arpa boyunu geçmiş; yedi yıl geçtiğini anlamamış, 
sonunda zirvesi görünmeyen zümrütten bir dağın yamacına varmışlar. 
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Bakmışlar ki dağın bağrında demirden bir kale... Ben diyeyim bin odalı, 
siz deyin yüz bin odalı korkunç bir kule… Etrafında bir sis dolanıyor. Sisin 
içinden envaiçeşit yırtıcı kuş, başını uzatıp bunlara bakıyor. Yalnız onlar mı? 
Kulenin pencerelerinden bazı dev yaratıklar tek gözlerini bunların üstüne 
dikmişler. Meyveleri mücevher gibi parlayan rüzgârlı ağaçlar, dağınık saçları 
arasından bizimkileri inceliyorlar.

Kale kule pencerelerini açıp kapatarak paslı gıcırtılı bir sesle “Kimsiniz 
siz?” diye sormuş. Ayhan tutulup kalmış ama Cayuban cevap vermiş: Büyük 
periyi görmeye gelen iki dost! 

Ağır kapı, biraz durmuş; sonra kulakları iyice acıtarak açılmış. Bir dudağı 
yerde bir dudağı gökte bir dev anası önlerine dikilmiş. “Ne cüret! Sizi içeri 
alacağımızı kim söyledi?” diye kükremiş. Ayhan kalakalmış, nefes bile 
almamış. Cayuban dev anasına sakin sakin: 

— İki dostun birbiri için yapmayacağı yoktur, demiş. 
Dev anası sormuş:
— Ölmek de var mı bunun içinde? 
Cayuban demiş ki:
— Niçin olmasın? 
Dev anası itiraf etmiş: 
— Benim için ölecek dost olsaydı, ben de burada kapıcı olmazdım. Sizi 

kıskandım, niçin içeri alayım?
Cayuban demiş ki:
— Ey açık sözlü, kalbi kırık, yalnız dev anası! Sizin memlekette senin 

gibi devanaları vardır. Sabahtan akşama yeşil otları toplar, örüp kazak eder, 
birbirlerine fıkra anlatırlar. Sen niçin aralarına katılmazsın? 

Dev anası düşünmüş, taşınmış; sonra kapıyı ardına kadar açmış. İçeri 
girmişler. Loş bir koridordan geçerken koridor onları bir büyük odaya 
silkelemiş. Kale kulede periyi hiç görmemişler. Yalnız bazı kanat sesleri 
duymuşlar ki ardından fırtına çıkmış. 

Üç gün bu boş odada aç susuz beklemişler. Üç gün sonra bir güvercin, 
pencereye bir küçük yumurta bırakmış. İkisi de koşup bakmışlar. Birbirlerine 
ikram etmişler. Fakat küçücük yumurtayı nasıl bölecek, nasıl paylaşacaklar? 
Sonunda insanoğlu demiş ki: 

Cebimdeki şu büyük incir yaprağını huni yapalım. Yumurtayı oraya 
kıralım. Huninin altından sen bir yudum al ben bir yudum. 
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Cayuban bakmış: Ey canım! O yaprağı nereden buldun, demiş. 
Ayhan: Güzeldi sakladım, diye cevap vermiş.
Cayuban demiş ki: İşte ben seni bu yüzden çok severim, ey insan. Sen 

güzelsin, onun için güzeli de seversin. Ya söyle bakalım, benim gibi birisiyle 
nasıl dost olursun? Beni hangi insanoğlu görse ya kaçar ya vurur.

Ayhan da demiş ki: Ey Cayuban! Sen iyisin! Hem… Beni, sırf ben oldum 
diye sevenden iyisi mi olur? 

Böylece her gün gelen bir küçük yumurtayla sağ kalmışlar. Aradan kırk 
gün geçmiş. Pencereye bu kez dev gibi bir kuş gelmiş. “Bana Anka’dan emir 
geldi. Burada iki gerçek dost varmış. Şimdi söyleyin! Kim dostunu daha çok 
seviyorsa onu alıp dağdan aşağı atacağım.” demiş. İkisi de koşmuşlar. Kuş ikisini 
de almış. Dağdan atmış ama onlar düşmemiş, hikmet-i Huda ile uçmuşlar. 
Uça uça bir ulu ağacın tepesine konmuşlar. Ağaç öyle uluymuş, öyle uluymuş 
ki; yer gözükmez, altındaki dağlar hayal meyal zirvelerinden seçilirmiş. Kar 
yağmış üstlerine; Cayuban donmuş. Ayhan çıkarıp ceketini vermiş. Sonra 
birden güneş yakmış; Ayhan pişmiş. Cayuban ona gölge yapmış. 

Sonunda ulu ağaç eğilip merdiven gibi olmuş. Bunlar birbirlerini gözeterek 
tam bir günde aşağı inebilmişler. Berrak bir suyun kenarında bitkin, uyuya 
kalmışlar. Sonra bir gürültü duyup uyanmışlar ki sanki kıyamet kopuyor. Yer 
yarılıyor, gök çatlıyor. 

Cayuban demiş ki: Buraya kadarmış dostum. Sen dua et, canını kurtar. 
Ayhan demiş ki. Ben canımı kurtaranı bırakıp nasıl gideyim? Tüm duam 

insan olmandır. 
O sırada büyük peri dedikleri, nihayet görünmüş. Kaşları çatıkmış ama 

gözleri gülermiş. Azametliymiş, kanatları dağları gölgelermiş; ama sesi pek 
yumuşakmış.

Onlara bakıp demiş ki: İyi ki bu bir masal, dostlar!
Bizimkiler “Niçin?” demişler.
Gülerek demiş ki: Masallarda iyilerin cezalandırıldığı nerede görülmüş 

yiğitler? İşte size iyiliğinizin ödülünü vermeye ben varım. 
“İnsanoğlu mu olacağım?” diye atılmış, öz konuşmayı seven Cayuban.
“Bir şartla!” demiş ona kanatlarını kapatıp. Önce “Allah Bir! Muhammed 

onun kulu ve peygamberi!” diyeceksin. Sonra iyi olmaya devam… Orada, 
insan memleketinde, nalbant olup atlara nal çakacaksın. Her ata şefkat 
göstereceksin. Her çivide besmele çekeceksin. Atlar sayende rüzgâr gibi 
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koşacak. Sırtlarındaki adamlar kahraman olacak. Kahramanlar memleket 
kurtaracak.”

“Anladım!” demiş Cayuban. Sonra sormuş: Amma merak ettim. Kimsin 
sen? Ne çar’a benzersin ne de çur’a? 

Cevap şuymuş: Ne çarım ne de çor… Ben şu memlekette, kötüler içinden 
iyi çıkarmak isteyen bir meleğim.

Onlar meleği o zaman gönül gözleriyle görmüş, bihuş olmuş, bayılmışlar. 
Ayılınca kendilerini insan âleminde bulmuşlar. Cayuban Ayhan’ı anasına 

götürmüş, ona her şeyi anlatmışlar. Zaten o anasını tanımış sesinden, anası 
onu bilmiş kokusundan. Albastı tabii insana dönüşmüş. Pek yiğit, pek civan 
bir genç olmuş. Müslümanlığı da, nalbantlığı da sevmiş. İnsan memleketinin 
tadını kırk gün kırk gece aralıksız gezip doya doya çıkarmış. Cesur kahramanlar 
için kahraman atlar nallamış. Sonra bu üçü, kendilerine üç doru at almışlar. 
Cayuban onları nallamış. Nallanan atlarda rengârenk kanatlar çıkmış. 
Gökyüzü atları olmuşlar. Bunlar hemen binmişler. Rüzgâr olup uçmuşlar. 
Evren devran gezmişler. Masal dışına da çıkmışlar. Gündüz feneri ellerinde, 
gerçekler diyarında iyi insan aramışlar. 

O gün bugündür; çocuklar da büyükler de, gökteki bu üç atlının sesini 
uzaktan uzağa duyar ama dinlemezler. Biliniz, zihin manaya kapalı olunca ne 
kulaklar açılır sese ne de kalpler sevgiye.

 ------


