usul gere¤i
Bu kitap, Yervant Odyan’›n Ermenice olarak yazd›¤› ve k›saca
Inger Pançuni (Yoldaﬂ Pançuni) ad›yla bilinen ünlü üçlemesinin
1911 ve 1914’te kitap olarak yay›mlanan ilk iki bölümünün
çevirisinden ibarettir.
Bu çeviride, 1938 Kahire bask›s› Aleksandr Saruhan taraf›ndan
resimlenen Yoldaﬂ Pançuni’nin, o tarihten sonra adeta ayr›lmaz bir
parças› haline gelen karikatürler de yer almaktad›r.
Saruhan’›n çizimlerindeki Ermenice yaz›lar
karikatür altl›klar›nda köﬂeli ayraç içinde aç›klanm›ﬂt›r.
Ermenice olarak veya özgün metinde geçti¤i ﬂekliyle b›rakt›¤›m›z
farkl› dillerdeki sözcükler italik dizilmiﬂ, yer yer dipnotlarla
aç›klamalar› verilmiﬂtir.
Odyan’›n dünyas›na eriﬂimi kolaylaﬂt›rmak için, kitab›n baﬂ›nda
biyografik notlara ve çeﬂitli yazar ve eleﬂtirmenlerin
de¤erlendirmelerine yer verilmiﬂtir. Yazar›n mizah›na konu olan
döneme iliﬂkin olarak okuyucuya bir çerçeve bilgi sunmas›
aç›s›ndan, Anaide Ter Minassian’›n Ermeni Devrimci Hareketi’nde
Milliyetçilik ve Sosyalizm, 1887-1912 adl› eserinden
(‹letiﬂim Yay›nlar›, 1992) yapt›¤›m›z k›sa bir özet de
kitaba eklenmiﬂtir. Metindeki ayraçlar Odyan’a,
köﬂeli ayraçlar ise bize aittir.
Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un
Ana Yaz›m K›lavuzu (Epsilon Yay.) temel al›nd›,
Necmiye Alpay’›n Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›.
Yoldaş Pançuni’nin Aleksandr Saruhan tarafından
resimlenen 1938 Kahire baskısını kullanımımıza
sunan Turkuaz Sahaf’a teşekkür ederiz.
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YOLDAﬁ PANÇUN‹
M‹ZAH‹ ROMAN

YERVANT ODYAN

RES‹MLEYEN

ALEKSANDR SARUHAN

ÇEV‹REN

S‹RVART MALHASYAN

Yervant Odyan
1869 ‹stanbul - 1926 Kahire

Yervant Odyan
1869 19 Eylül’de ‹stanbul Yenikap›’da do¤du. 19. yüzy›l
baﬂ›nda, Kayseri’nin Muncusun köyünden genç yaﬂta
‹stanbul’a gelip K. Balyan’›n yan›nda saray mimarl›¤›na
dek yükselen Bo¤os Odyan’›n ad›yla an›l›p ünlenen bir
aileye mensuptu. Ermeni Milleti Nizamnamesi (1863) olarak
bilinen Osmanl›’daki ilk anayasa örne¤inin
haz›rlay›c›lar›ndan Krikor Odyan’›n (1834-1887) ye¤eniydi.
1879 Amcas› Krikor Odyan’la birlikte Paris’e gitti.
1882 Babas›n›n konsolosluk görevi yapt›¤› Romanya’n›n
C›rcova ﬂehrinde bulundu.
1884 ‹stanbul Üsküdar’daki Berberyan Ermeni Okulu’na
girerek bir buçuk y›l kadar okudu. Okul s›ralar›ndayken
Vararan [Soba] adl› elyaz›l› ö¤renci gazetesini yönetti.
Ö¤renimini evde, amcas›n›n çevresindeki, dönemin ünlü
Ermeni ayd›nlar›ndan ald›¤› derslerle, sanat ve edebiyat
yo¤un bir ortamda sürdürdü. Zengin aile kütüphanesinde
çok say›da Ermenice ve Frans›zca eseri okuyarak yetiﬂti.
1887 ‹stanbul Ermenice bas›n›nda ilk yaz› ve çevirileri
yay›mland›.
1890 Arevelk [Do¤u] ve Manzume-i Efkâr’da yaz›lar› yay›mland›.
1892 Arpiar Arpiaryan’›n daveti üzerine Arevelk’in yard›mc›
editörlü¤ünü üstlendi ve günlük yaz›lar›n›, tefrika öykü ve
romanlar›n› sürdürdü (dört y›l).
1894 Hayrenik [Vatan] gazetesine yazmaya baﬂlad›.
1896 Arevelk’in editörlü¤ünü üstlendi.
1896 A¤ustos ay›nda Osmanl› Bankas› iﬂgali ertesinde Ermenilere
yönelik sald›r›lar s›ras›nda ‹stanbul’u terk edip Yunanistan’a
geçti, Atina’da Miutyun [Birlik] adl› dergiyi yönetti.
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1899 Paris’te Azad Khosk [Özgür Söz] adl› dergiyi ç›kard›, Nor
Tar [Yeni As›r] ve Anahit’e yaz›lar yazd›. Birkaç ay
Londra’da Arpiaryan’›n Nor Gyank [Yeni Hayat]
gazetesinde çal›ﬂt›.
1902 ‹skenderiye’de Azad Khosk’u yeniden yay›mlad›.
1903 ‹skenderiye’de Azad Pem [Serbest Kürsü] adl› mizah
dergisini yay›mlad› (dört y›l).
1903 Hindistan Bombay’a gitti.
1904 ‹skenderiye’ye döndü, haftal›k ve günlük birkaç gazete
yay›n› giriﬂiminde bulundu.
1907 Kahire’de Arev [Güneﬂ] adl› günlük mizah gazetesini
kurdu.
1909 ﬁubat ay›nda, II. Meﬂrutiyet’in (1908) getirmiﬂ oldu¤u
serbesti ortam› üzerine ‹stanbul’a döndü.
Püzantion [Bizans], Jamanak [Vakit] ve Azadamard [Özgürlük
Kavgas›] gazetelerine yaz›lar yazd› (dört y›l).
“Inger Pançuni” [Yoldaﬂ Pançuni] diye bilinen eseri,
Püzantion’da “Arakelutyun m› i Dzab›lvar” [Dzab›lvar
Misyonu] ad›yla tefrika edildi.
1910 Garapnad [Giyotin] adl› mizah dergisini yay›mlad› (iki y›l).
1911

Püzantion’da tefrika edilen eseri bu kez “Arakelutyun m› i
Dzab›lvar, Ingervaragan Namagani Inger P. Pançunie”
[Dzab›lvar Misyonu, Yoldaﬂ P. Pançuni’den Sosyalist Mektuplar]

ad›yla, Niﬂan Babigyan yay›nevi ve matbaas› taraf›ndan
‹stanbul’da kitap olarak bas›ld›.
1912 Sev Gadu [Kara Kedi] adl› mizah dergisini yay›mlad› (iki y›l).
1913 Manana [Kudret Helvas›] adl› mizah dergisini yay›mlad›
(iki y›l).
1914 Yoldaﬂ Pançuni’in ikinci bölümü, “Inger P. Pançuni i
Vasburagan” [Yoldaﬂ P. Pançuni Van’da] yay›mland›.
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1915 A¤ustos ay›nda tutuklan›p Suriye içlerine, Dair Ez-Zor’a
(Der Zor) tehcir edildi, a¤›r koﬂullarda mucize eseri sa¤
kald›.
1918 ‹stanbul’a geri döndü.
1919 ‹knad A¤a adl› mizah dergisini yay›mlad› (iki y›l).
1920 Cagadamard [Muharebe], Verçin Lur [Son Havadis] ve
Jamanak’ta, özellikle güncel konular› iﬂledi¤i yaz›lar yazd›
(üç y›l).
1921 Yerkidzagan Daretsuyts [Mizah Y›ll›¤›] adl› mizah dergisini
yay›mlad› (iki y›l).
1922 ‹stanbul’u terk edip Bükreﬂ’e geçti.
1923 Ünlü üçlemesinin son bölümü, “Inger P. Pançuni
Darakrutyan Meç” [Yoldaﬂ P. Pançuni Sürgünde] yay›mland›.
1924 Trablus’a (Lübnan) geçti.
1925 Kahire’ye geçti.
1926 3 Ekim’de kanserden öldü ve Kahire’deki Marmina
Ermeni Mezarl›¤›’na, Arpiar Arpiaryan’›n yan›na
gömüldü.
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Odyan’›n Baﬂl›ca Eserleri
Vaﬂ¤arun [Tefeci], 1893
Miçnort Der Baban [Çöpçatan Papaz], 1895-1920
He¤apo¤hutyan Magapuydzner› [Devrimin Asalaklar›], 1898-99
Propagandist, 1901
Hampartzum A¤a, 1904
Dasnergu Dari Bolsen Turs [On ‹ki Y›l ‹stanbul’dan Uzakta], 1912-13
Mer Yerespo¤hanner› [Bizim Vekillerimiz], 1913
‹m Aﬂ¤harhayatskner› [Dünya Görüﬂlerim], 1914
Azkayin Parerar [Milli Hay›rsever], 1905
Indanik, Badiv, Paroyagan [Aile, Namus, Ahlak], 1910
Yes T›rsetsi Çem Arner [Ben D›ﬂarl›kl› Almam], 1913
Ta¤aganin G›nig› [Mütevellinin Kar›s›], 1915
Anidzyal Dariner [Lanetli Y›llar], 1918-19
Nor Harusdner [Yeni Zenginler], 1919-20
Tiv 17 Hafiyen [17 Nolu Hafiye], 1919-21
Hay Diasporan [Ermeni Diasporas›], 1924-25
Odyan, ayr›ca say›s›z makale, tefrika öykü ve roman, taﬂlama, hiciv, alegorik diyaloglar, mizahi biyografiler vb. ile Ermenice klasik
düzyaz› haznesine ciddi katk›lar getirdi. Hagop Baronyan’›n açt›¤›
mizah ç›¤›r›n› derinleﬂtirip toplumsal yerginin geliﬂimine de katk›da bulunan Odyan’›n 1893 ile 1915 aras›nda yazd›¤› on üç romanda bol miktarda mizahi tip ve karakter yer al›r. Kendilerini “devrimci”, “vatansever”, “milli kahraman” diye lanse edip, yüceltilen
de¤erleri pratikte ayaklar alt›na alanlar›, mizah›n güçlü silah›n›
kullanarak sergiler ve maskelerini indirir. Dünya veya din iﬂleriyle u¤raﬂ›p da vurgun vuranlar›n, açgözlü zenginlerin, sahte hay›rseverlerin ve toplumun üst tabakalar›n›n sosyal yaﬂamdaki, aile içi
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iliﬂkilerindeki i¤rençliklerini, ahlaki yozluklar›n› sergiler. Birçok
eserinde gerek Ermeni toplumunun iç çalkant›lar›na, gerekse travmatik tehcirine, Birinci Dünya Savaﬂ› ve sonras›ndaki trajik kaderine de¤inir, yurtlar›ndan henüz kopup çeﬂitli ülkelere da¤›lm›ﬂ
Ermenilerin yaﬂamlar›ndan kesitler verir.
Tolstoy’dan Diriliﬂ (1910) ve Anna Karenina’y› (1911), Zola, Dostoyevski, Gorki, Twain’in kitaplar›n› Ermeniceye kazand›ran Odyan’›n eserleri çeﬂitli dillere çevrilmiﬂtir.
Ermeni roman yaz›m›nda Odyan’›n “Abdülhamit ve Sherlock
Holmes” (1911) ve “Saliha Han›m veya Ordu Müstebite Karﬂ›”
(1912) macera-dedektif romanlar›n›n da özgün bir yeri vard›r.
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Ermeni Yazar ve Eleﬂtirmenlerin Kaleminden
Yervant Odyan – Pançuni
Püzantion’da ilk kez yay›mlanmaya baﬂlad›¤›nda birço¤u
Pançuni’yi gerçek biri sand›. Hatta Pançuni gerçek mi hayali mi diye iki Vanl› aralar›nda iddiaya girmiﬂler, hay›r kurumlar›m›zdan birine verilmek üzere de ortaya para koymuﬂlar. Tabii ki hayalidir diyen kazand›. Pançuni gerçek bir
kiﬂi de¤il, devrimci tiplerin yo¤unlaﬂm›ﬂ genel ifadesidir…
Ancak ilk kitap ikincisinden daha baﬂar›l› olmuﬂtur ve bu
da do¤ald›r. “Dzab›lvar Misyonu”ndaki kiﬂileri bizzat tan›d›¤›m insanlandan derledim; yirmi y›l boyunca incelemiﬂimdir onlar›. “Pançuni Vasburugan’da” bölümündeki tipler ise bana anlat›lanlard›r, benim duyduklar›md›r.
Yervant Odyan (H. C. Siruni’den aktar›m)

Mizah için do¤muﬂ en büyük Ermeni mizah ustas›…
Baﬂka bir Ermeni yazarla, Yervant Odyan’la oldu¤u kadar zevkli
ve e¤itici edebiyat sohbeti yapt›¤›m, edebiyat tart›ﬂt›¤›m olmam›ﬂt›r.
Aleksandr ﬁirvanzade (1858 ﬁamakh-1935 Gislovodsk)
An›lar›ndan

Büyük, çok büyük bir yazar› kaybettik. Bizler taraf›ndan gerekti¤ince takdir edilmedi¤ine üzülüyorum. Elbet gün gelecek, büyük bir
Ermeni düﬂün merkezi oluﬂturulacak ve Nietzsche’nin ortaya
koydu¤u gibi, de¤erlerin yeniden takdiri do¤al olarak orada yap›lacakt›r.
Levon Paﬂalyan (1868 ‹stanbul-1943 Vichy)
20 Kas›m 1926 Arev, Kahire
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K›rk y›ldan beri her nereye gittiyse, ulusun al›n yaz›s› onu nereye sürüklediyse, elinden kalem düﬂmedi. Bir tek o korkunç y›llarda, Suriye ve Mezopotamya çöllerinde Ermeni halk›n›n büyük
kitleleriyle birlikte sürgünlü¤ü s›ras›nda yazmad›; ama gördü, hissetti ve ürperdi. F›rt›na ertesinde bir güneﬂ ›ﬂ›¤› belirir belirmez
tekrar kalemine sar›l›p daha bir yürekle ve üretkenlikle yazmaya
devam etti.
Vahan Tekeyan (1878 ‹stanbul-1945 Kahire)
1926 Kahire, Odyan’›n mezar› baﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmadan

“Dzab›lvar” Yervant Odyan’›n baﬂyap›t›d›r; Aleksandr Saruhan’›n resimleri ise onun karikatür sanat›n›n baﬂyap›t›. (…) Irk›n›n özgün çizgilerini taﬂ›makla birlikte, Yoldaﬂ Pançuni, birçok yönüyle insanl›¤›n büyük ailesine aittir ve bu yönüyle ünlü tiplerin
evrensel galerisinde ‹spanyol Don Quijote’un, ‹ngiliz Pickwick’in
ve Frans›z Tartarin’in yan›nda yer almaya hak kazan›r.
Mikayel Gürciyan (1879 ‹stanbul-1965 Kahire)
1938 Kahire, “Pançuni”nin Saruhan taraf›ndan resimlenen
ilk bask›s›na giriﬂten

“Dzab›lvar Misyonu” ve “Pançuni Vasburagan’da” eserlerinde
Odyan, Ermeni milliyetçi partilerini, özellikle Taﬂnak ve H›nçak
ak›mlar›n›n “sosyalizm”ini yeriyor. Bu yergide iki yön var. Biri, bu
burjuva partilerinin mizahi “sosyalizm”i, di¤eri, bilimsel sosyalizme yönelik genel ilkesel yaklaﬂ›m. Odyan ilkinde ne denli baﬂar›l›ysa, ikincisinde o denli tökezliyor.
Arsen Derderyan (1882 ﬁuﬂikent-1953 Erivan)

O günlerde realistlerin haletiruhiyesi ile yazmak az çok resmi, ciddi, en az›ndan yurtsever bir eyleme dönüﬂmüﬂken, Odyan, her
türlü doktriner postulay› akl›ndan silip atm›ﬂ tek yazard› belki de.
Hagop Oﬂagan (1883 Bursa-1948 Halep)
1944 Erivan
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Odyan, konusunu akl›na geldi¤i gibi, uzun uzad›ya düﬂünmeden
yazard›. Kendisine anlat›lan bir olay›, incelemek gere¤i duymadan, hatta do¤rulu¤unu araﬂt›rmadan iﬂlerdi. Bu yüzden tekzipler
de eksik olmaz, onlar› da çekinmeden yay›mlard›.
Hagop Siruni (1890 Adapazar›-1973 Bükreﬂ)

“Yoldaﬂ Pançuni” üçlemesinin her bölümü tam zaman›nda yaz›lm›ﬂt›r. Yazar daima yaraya parmak basm›ﬂ ve güç dönemlerde halk›n yön belirlemesine, ilerlemesine yard›mc› olmuﬂtur; eserin bu
özelli¤i, benzersiz bir popülarite kazanmas›na yol açm›ﬂt›r. (…)
“Pançuni” siyasal satir alan›nda, yaln›zca Ermenice edebiyat›n de¤il, evrensel mizah edebiyat›n›n da en büyük kazan›m›d›r.
Anuﬂavan Magaryan (1910 Nor Bayezid/Saruhan-1973 Girovagan)
1965 Erivan

Yervant Odyan’›n “Yoldaﬂ Pançuni”si ﬂimdiye dek Sovyet Ermenistan›’nda hiç bas›lmad›*; oysa neredeyse bütün di¤er eserleri yay›mland›. Garip, de¤il mi? Bu, t›pk› Cervantes’i “Don Quijote”suz
yay›mlamaya benzer. “Yoldaﬂ Pançuni”yi basmak konusundaki bu
korku neden? Pançuni’den mi korkuluyor, yoksa Pançuni’ye benzemekten mi?
Simon Simonyan (1914 Antep-1986 Beyrut)
1969 Beyrut

* Yoldaﬂ Pançuni, Sovyet Ermenistan›’nda ancak 1989’da, L. Hakhverdyan’›n

önsözüyle yay›mland›.
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Inger P. Pançuni ’nin (Yoldaﬂ Pançuni)
Aleksandr Saruhan taraf›ndan resimlenen bask›s›n›n ön kapa¤›
(Ermenice, Saha k-M
Mesrob Matbaas›, 1938 Kahire, 17x25 cm, 245 s.)

Aleksandr Saruhan
(1898 Ardanuç - 1977 Kahire)
grafik sanatç›s›, gazeteci, yazar
‹lkö¤retimini Batum’da, ortaö¤retimini ‹stanbul’da, Pangalt› M›khitaryan Ermeni Okulu’nda tamamlad›. Viyana Güzel Sanatlar
Akademisi grafik bölümünde okudu (1922-24). ‹stanbul’daki Gavroﬂ adl› ayl›k mizah dergisine çizdi (1920-23). Daha sonra Kahire’de yaﬂamaya ve oradaki gazetelere çizmeye baﬂlad› (1924). Haygagan Sinema (Ermeni Sinemas› –son on say›s›n›n editörlü¤ünü Yervant
Odyan yapm›ﬂt›r, 1925-26) ve La Caravane (Kervan, 1939-42) adl› ayl›k dergileri yay›mlad›. Ermeni Kültürünün Dostlar› derne¤ini
kurdu (1941). Ays Baderazm› (Bu Savaﬂ, 1945), Menk Mer Agnotsov
(Kendi Gözlü¤ümüzle Biz, 1962) ve daha birçok karikatür albümü
vard›r. Bu aç›dan baﬂyap›t›, Yervant Odyan’›n Inger Pançuni’si
(Yoldaﬂ Pançuni, 1938) ve Hagop Baronyan’›n Medzabadiv Muratsganner› (Soylu Dilenciler, 1962) mizahi romanlar›n› resimlemesidir.
K›rk bini aﬂk›n karikatürden “‹nsanl›k Komedisi” serisi gibi birçoklar› de¤iﬂik ülkelerde yay›mlanm›ﬂt›r. M›s›r karikatürünün de
kurucusu say›lan Saruhan, çeﬂitli kiﬂisel sergiler açm›ﬂ, uluslararas› ödüller kazanm›ﬂt›r. Menk Hayeren Çenk Kider (Biz Ermenice Bilmeyiz, 1963) adl› bir güldürüsü, karikatür sanat› ve M›s›r Ermeni
toplumunun yaﬂam›na iliﬂkin makaleleri vard›r.
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Bir Çift Söz
Çocuklu¤umdan beri Odyan’›n tüm eserlerini, tarz› ne olursa olsun, büyük bir zevkle okurum, fakat özellikle eﬂsiz Pançuni’si bende derin bir etki yaratm›ﬂt›r.
Bunun nedeni belki de, son ony›llardaki Ermeni trajedisinin
bir parças›n›, daha do¤rusu bir aç›klamas›n› onda bulmamd›r.
Yoldaﬂ Pançuni, do¤ru ilke ve tasar›lar›n bile, demagog, hayalperest ve sorumsuz okumuﬂ cahiller taraf›ndan, mevcut ﬂartlar dikkate al›nmadan uyguland›klar›nda nas›l y›k›c› olabileceklerini göstermekte.
‹ﬂte kitab›n ana temas› ve k›ssadan hissesi.
Odyan bu müthiﬂ dramatik gerçe¤i birkaç tabloyla, basit bir
dille ve de sanatç› dehas›na yaraﬂ›r bir mizah üslubuyla anlatmakta.
‹ﬂte, eseri tekrar tekrar okumam bu sebepledir. Her okuyuﬂumda, Odyan’›n yaratt›¤› o sünepe kahraman›n trajikomik maceralar› kafamda tablolara dönüﬂtü ve giderek o denli ete kemi¤e büründü ki onlar› kâ¤›da dökme arzumu daha fazla engelleyemedim.
Ve tüm bu tablolar› bir albüm içinde toplad›ktan sonra,
dostlar›m›n da telkinleriyle Odyan’›n bu baﬂyap›t›n› resimlerle
süsleyerek yay›mlamay› düﬂündüm.
‹yi mi yapt›m, kötü mü? Bu konuda yarg›y› okuyuculara b›rak›yorum.
Aleksandr Saruhan
1938 Kahire
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Yoldaﬂ P. Pançuni Hakk›nda Biyografik Notlar
Henüz geliﬂim sürecini tamamlamam›ﬂ, dahas› iﬂlevselli¤inin
en ateﬂli döneminde olan bir hayat› kusursuz bir biçimde sergilemek, hele böyle bir hayat› yarg›lamak, üzerinde fikir yürütmek, düﬂüncesizlik ve cüretkârl›kt›r.
‹ﬂte bu yüzden, ben, Yoldaﬂ Pançuni’nin hareket ve tutumlar›n› bütünüyle yans›tmak gibi gerekli, ancak bir o kadar da
zorlu bir çal›ﬂmay› gelece¤in biyografi yazarlar›na b›rakarak,
“Sosyalist Mektuplar”›n kahraman›na dair bölük pörçük birtak›m bilgiler vermekle yetinece¤im. Bunlar daha sonraki biyografi çal›ﬂmalar›n› kolaylaﬂt›r›c›, veya ﬂöyle söyleyeyim, minnettar
Ermeni milletinin, kahramanlar› an›s›na bir gün dikece¤i an›ta
malzeme sa¤lay›c› bilgiler olacak.
Trabzonlu bir ailenin en küçük çocu¤u olan Yoldaﬂ Pançuni, 1875’te do¤du. Annesi do¤umdan hemen sonra öldü¤ünden
bebe¤ini emzirememiﬂ; onu keçi sütüyle büyütmüﬂler. Baﬂka biyografi yazarlar›, bu önemsiz olaya birtak›m manalar yükleyerek, Yoldaﬂ Pançuni’nin boﬂ kafal›l›¤›n› ve hafifli¤ini bu ilk be-
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sinine ba¤lamaya kalkabilir. Ben, daha önce belirtti¤im gibi,
herhangi bir yarg›da bulunmak istemedi¤imden, sadece olup biteni kaydetmekle yetinece¤im.
Pançuni konuﬂmaya çok geç baﬂlam›ﬂ, bir kez baﬂlad›ktan
sonra da çenesini kolay kolay kapatmam›ﬂt›r. Yaﬂ› büyüdükçe
konuﬂmas› da o kadar azm›ﬂt› ki zavall› babas› bu acayip duruma çare bulmak için doktora baﬂvurmak zorunda kald›. Doktor
çocu¤u muayene etti, dilini, bo¤az›n› inceledi, gözlerine bakt› ve
karar›n› verdi:
“Tedavisi, çaresi yok, bu çocuk ilelebet konuﬂacak.”
“Aman doktor, evin içinde dayan›lacak gibi de¤il!”
“Kulaklar›n›za pamuk t›kay›n,
tek yol bu.”
Konuﬂmaya karﬂ› bu aﬂ›r› ilgisine ra¤men küçük Pançuni
ço¤u zaman kelimelerin anlamlar›n› tamamen de¤iﬂtiriyor, onlar› yanl›ﬂ kullan›yordu.
Mesela, bir gün masan›n üzerindeki de¤erli bir kab› yere
atarak paramparça etti.
Akﬂam, iﬂ dönüﬂü eve gelen
babas› durumu görünce, o¤lunu ça¤›rd›, parçalar› göstererek
hayk›rd›.
“Ne yapt›n be kab›?”
Konuﬂmaya çok geç baﬂlam›ﬂ, bir kez baﬂlad›ktan
sonra da çenesini kolay kolay kapatmam›ﬂt›r.
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“Yapt›m baba!” diye saf saf cevaplad› küçük Pançuni.

