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GİRİŞ

Hicri 9. as rın son zamanlarına denk ge len dönem de Os man lı Dev le
ti’nin onun cu pa di şa hı Ka nu ni Sul tan Süley man dün ya ya gel miş ti. Mi la di 
ola rak 15. as ra denk düşen bu dönem de ol duk ça uzun dönem pa di şah
lık ya pan bu büyük ada mın sal ta na tı çok önem li ta ri hi olay la rı için de ba
rın dır mış tı. Hem büyük ke şif ler ger çek leş miş hem de es ki asır la ra göre 
çok fark lı ge liş me ler ol muş tur. Bu asır da o ka dar büyük olay lar ol muş
tur ki yüce Al lah san ki bin ler ce yıl için de ger çek le şe bi le cek olan olay
la rı ye ni bir mu ci ze or ta ya koy mak için küçük bir as rın dar za man çem
be ri ne sı kış tır mış tır.

Öy le bir yüzyıl hayal edin ki do ğu böl ge sin de Müs li moğ lu Ku tey be 
idam edil miş, ba tı böl ge sin de ise Ab dur rah man ElFeh ri’nin tüm güç le ri 
boz gun üs tüne boz gun ya şa mış lar dır. İs lam dün ya sı Pi re ne dağ la rı, Go bi 
çöl le ri, güney ok ya nu su ve Kıp çak la rın ya şa dı ğı böl ge ye ka dar iler le miş
ler dir. Ba tı dün ya sın da Me mun ile Şarl man’ın bu dün ya dan ay rıl ma la rın
dan son ra Ta vâifi Mülk ve Haçlı sa vaş la rı ha ri cin de in san lı ğı ya kın dan il
gi len di ren önem li bir olay ne re dey se hiç or ta ya çık ma mış tır.. 

Ba tı dün ya sın da ki sulh dev ri 13. yüz yıl da fik ri ve bi lim sel alan da or
ta ya çı kan ye ni icat ve ge liş me ler le so na er miş ti. Üs te lik sa vaş lar da ba
rut de ni len müt hiş keş fin kul la nıl ma sı na da bu dönem de rast lan mış tır. 
Ka ran lık lar la do lu or ta ça ğı ebe di yen ni ha ye te er di re rek yep ye ni bir ça
ğın ka pı la rı nı açan ulu Os man lı Pa di şa hı Fa tih Meh met Han 15. asır da 
top çu luk ala nın da ba zı önem li icat ve ye ni lik ler ge tir miş tir. İs tan bul’un 
sur la rı nı yer le bir eden bu ulu Ha kan, to pu o za ma nın si lah la rı na göre 
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en et ki li ve kor kunç bir si lah ola rak or ta ya at mış tır. Bu asır dan son ra ba
rut de ni len mad de ar tık tüfek ler de de kul la nı lan bir ha le gel miş ve sa
va şan büyük or du lar,  bi rer ölüm me le ği gi bi el le rin de ki bu ye ni ve et
ki li si lah lar la düş man la rı na ölüm kus ma ya baş la mış lar dır.

15. As rın en büyük dev let adam la rın dan olan Ti mur, otuz se ne süren 
ça ba la rı so nu cun da, İz mir kör fe zi ile Mo ğo lis tan ara sın da uza yıp gi den 
ve Kıp çak’la rın top rak la rı na ka dar ya yı lan böl ge ler için de, o dönem de 
sa yı la rı dört yüz mil yon ci va rın da olan Müs lüman top lum la rı nı bir dev
le tin bay ra ğı al tın da top la mış tı. Ti mur, güney de Mı sır ve Ye men’de hut
be si ni okut muş, Ku zey de ise bay ra ğı nı Mos ko va ve Le his tan’ın or ta la rı na 
ka dar ta şı yıp o böl ge ler de dal ga lan dır ma yı ba şar mış tır. Ti mur’un bu bü
yük za fer le ri İs ken der’in ba şa rı la rı nı ne re dey se si lip at mış tır.

Fa kat tüm bu fe tih le re ve de va sa ge liş me le re rağ men Os man lı Sul
ta nı Ya vuz Sul tan Se lim tah ta geçti ğin de dün ya yı bir pa di şa ha az gör dü. 
Tüm sal ta na tı se kiz yıl gi bi kı sa bir za ma na sı kı şan bu adam Mı sır’ı, tüm 
Arap ya rı ma da sı nı ve Do ğu yu Os man lı dev le ti ne bo yun eğ dir di. Mı sı rı 
ele ge çi re rek hi la fe ti de Os man lı dev le ti nin ege men li ği ne al ma ba şa rı
sı nı gös ter di. 

Büyük Pa di şah Ya vuz’un ka fa sın da ki düşün ce, İs ken der, Cen giz ve 
hat ta Ti mur’un rüya la rı nı süs le yen dün ya hüküm ran lı ğı fik ri nin, İs lâm 
di nin den ge len ma ne vi do ping le ger çek le şe bil me si yo lun da ge re ken 
şart la rı el de et mek ti.. . 

Mat ba anın ge liş me si ve ba sım ya yın ala nın da ki ge liş me ler kuş ku
suz ki dün ya ta ri hi açı sın dan büyük önemdedir. Her tür lü kül türel de ğe
rin dün ya are na sı na ya yıl ma sın da ve ay dın lan ma nın ger çek leş me sin de 
en büyük et ken olan mat ba ayı 15. as sın için de Fos ter icat et miş ti. Fa
kat Gu ten berg mat baa üze rin de her han gi bir hak id dia ede me ye cek
le ri ni bil dik le ri hal de tüm dün ya ya mat ba ayı on la rın bul du ğu yönün de 
yan lış bir şöh ret ya yıl mış tır. 

As lın da bu iki uya nık adam 15.as rın ikin ci çey re ğin de mat ba ayı 
da ha da ge liş tir miş ler, söz ge li mi tah ta ka lıp lar ye ri ne harf ka lıp la rı ya
pa rak mat baa sis te mi ni da ha ile ri bir se vi ye ye ge tir miş ler dir. Gu ten
berg, bu ça ba la rı nı iyi bir ne ti ce ye ulaş tı ra bil mek ama cıy la il kin Fust ile 
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da ha son ra da Scho ef fer adın da ki ser ma ye dar lar la or tak lık kur muş, an
cak son ra la rı ara la rın da prob lem ler çı kın ca Gu ten berg çok büyük so
run lar ya şa mış tır. 

16. As ra ge lin di ğin de mat baa, Av ru pa’nın he men her böl ge si ne ya
yıl mış tı. An cak Tan rı nın işi ne ba kın ki, Müs lüman top lu mu nun bu büyük 
iler le me ler den en ufak bir ha be ri bi le yok tu. İs tan bul’da dev rim ci ka fa 
ya pı sıy la Da mat İb ra him Pa şa ile İb ra him Müte fer ri ka adın da ki büyük 
adam lar or ta ya çık ma say dı büyük ih ti mal Müs lüman ve Türk top lu mu
nun bun dan uzun bir süre da ha ha be ri ol ma ya cak tı.. 

Yu ka rı da an la tı lan ge liş me ler bir ya na 15. yüz yıl da Kris tof Ko lomb 
isim li meş hur kâşif, Nuh’un ge mi sin den ka ra yı bul ma ya gi den güver cin 
gi bi, ağır ten kit le ri göz ar dı ede rek gi dip Ame ri ka’yı keş fet miş tir. Yap tı ğı 
bu büyük ke şif le in san lık âle mi ne dün ya nın di ğer köşe sin de yep ye ni ve 
ay rı bir kı ta yı sun ma yı ba şar mış tır. Bu keş fi ta kip eden 16. asır da Av ru
pa lı lar, Ame ri ka kı ta sı nın ne re dey se her ta ra fı nı iş gal ede rek, o za ma na 
ka dar bu lu na ma mış ve hiç fay da la nıl ma mış olan bu ye ni kı ta nın her 
tür lü do ğal de ğe rin den pay daş ola rak is ti fa de et miş ler dir. Yi ne bu asır da, 
Muh te şem Süley man ola rak anı lan Büyük Os man lı Sul ta nı ve Os man lı 
Or du la rı Baş ku man da nı Ka nu ni Sul tan Süley man şan lı bay ra ğı mı zı, ka
ran lık lar i çin de için de doğ muş bir güneş gi bi, Vi ya na, Teb riz, İs pan ya ve 
Hin dis tan’da şe ref le dal ga lan dı ra rak dün ya nın do ğu sun dan ve ba tı sı na 
ka dar gu rur la ta şı yor du.

Yi ne baş dön düren bu büyük asır da, ün lü Türk De niz ci si Bar ba ros 
Hay ret tin Pa şa harp ge mi le ri nin ba ca la rın dan çı kan du man la rı, tıp kı 
yağ mur yük lü bu lut lar gi bi dal ga dal ga ok ya nus la ra yay mış, ko ca Ak de
niz’i küçük bir Türk gölü ha li ne ge tir miş tir. De niz ler de sa va şa rak dev le
ti ne ka zan dı ğı böl ge ler büyük bir ül ke den da ha ge niş tir. Onun bu muh
te şem fe tih le ri yap tı ğı sı ra lar da, Kı rım Han la rın dan Dev let Gi ray ikin ci 
ku şat ma sın da Mos ko va ya kın la rı na ka dar so kul muş, yüz se ne son ra 
sah ne ye çı ka cak olan büyük bir im pa ra to ra da ha o gel me den uzun bir 
za man ön ce ib ret der si ve re rek ta ri he not düş müş tür. Yüz se ne son ra 
or ta ya çı kan ve Mos ko va’yı ate şe ve ren Prus ya lı Ge ne ral Ko no zof da ha 
işin ba şın day ken ken di si ni kı yas la ya ca ğı bir kah ra man lı ğı önün de bul
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muş tur. Bu kah ra man adam, in san ya pı sı olan ko ca man bir ya nar dağ 
gi bi pat la mış tı. 

Büyük de de si olan Ti mur’un sa yı sız za fer le ri ne ve bu za fer le rin ih
ti şa mı na ba kı la rak dün ya fa ti hi sa yıl ma sı na rağ men yüz bin ler ce as ker 
ve bin bir tür lü zor luk lar la al dı ğı Hin dis tan’ı, Ba bur Han sa de ce on beş 
bin ki şi lik bir or du ile ve kar şı da ki düş man or du su nun sa yı sı nın yüz bin
ler le öl çül me si ne kar şın tes lim al mış, o böl ge de o dev re ka dar gel miş 
geçmiş dün ya nın en büyük İm pa ra tor lu ğu nu ya ni TürkMo ğol İm pa ra
tor lu ğu nu yi ne o asır da kur muş tu.. 

Şir Han Fe rit Af gan süla le sin den ge len bir as ker ev la dıy dı ve o da 
bu asır da, Tan rı nın do ğuş tan ver miş ol du ğu de va sa ruh la Hin dis tan’ın 
ku zey do ğu sun da, fark lı bir dev let ku ra rak, or ta ya ye ni çı kan ve her 
yönüy le gücün sim ge si olan Ba bur sal ta na tı nı par ça la ma ya yel te ne cek 
ka dar ile ri git miş ti. Eğer öm rü ve fa et sey di, o da Ya vuz Sul tan Se lim ça
pın da bir dün ya fa ti hi ol ma şan sı ya ka la ya bi lir di.. 

Tu ran’da ku ru lan Şey ba ni ye Dev le ti, yi ne bu asır da baş ta bu lu nan 
hüküm dar la rın dan bil has sa Ubey dul lah dev rin de çok şan lı bir dönem 
ya şa mış tır. Şey ba ni ye Dev le ti, Cen giz Ha nın to run la rın dan Cu ci’nin oğ lu 
ve Al tı nor du Dev le ti’nin büyük hüküm dar la rın dan olan Ber ke Han döne
min de ya şa dık la rı muh te şem dev ri ye ni den ya şa ta bil me ümi di ve re cek 
ka dar mühim ba şa rı lar sağ la mış lar dır.. 

Yi ne bu yüz yıl da dır ki Sün ni mez he bi nin çe lik çem be rin de sı kı şan 
İran’da, Sa fe vi ha ne da nı nın mu ta as sıp tav rı ile pe ki şen ve te mel le ri kan la 
atı lan bir Şii Dev le ti ku rul muş tu. Al man ya İm pa ra to ru meş hur Şarl ken 
de Ka nu ni Sul tan Süley man’ın üs tün kuv ve ti ne kar şı du ra ma mış ve se
ne ler ce uğ raş tık tan son ra hiçbir so nu ca ula şa ma mış tı. Vi ya na’yı Türk 
ku şat ma sı nın çem be ri için de ve Ma ca ris tan’la Hır va tis tan’ın bir çok ye
ri ni yi ne Türk iş ga li al tın da gör dük ten son ra, kah rın dan bu na lı ma gir miş 
ve kra li yet sa ra yı ye ri ne büyük bir ma nas tı rı ken di si ne me kân edin miş, 
san ki dün ya day ken can lı ola rak gir di ği bir me zar gi bi ora ya ka pa nıp şu 
fa ni dün ya dan eli ni ete ği ni çek miş ti. 

Al man ya’da 1483 –1546 yıl la rın da ya şa yan süren Mar ten Lut her 
King adın da ki bir mo dern din ada mı, Ka to lik tu tu cu lu ğu na ve bas kı sı na 
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kar şı Pro tes tan lık ola rak ün le nen ye ni bir mez hep or ta ya ata rak H ıris ti
yan lık dün ya sı nı or ta dan iki ye böl müş tü. İs pan yol lar ise, uy gar lık için de 
ya şa yan Gıra na da’yı maz lum la rın ya ka rı şı na, ya rı vah şi Mek si ka’yı ise 
ca ni ce ka na bo ğa rak in san la ra kan kus tu ra cak ka dar deh şet li bir tab
lo yu or ta ya koy muş lar dı.

Yi ne o asır için dey di ki, Ni co las Co per ni cus adın da ki zeka sı dün ya
la ra sığ ma yan ve güne şin ışık la rıy la ya rış mak ta olan bir dâhi ast ro no mi 
uz ma nı, 1473 ile 1543 yıl la rı ara sın da süren ya şa mı nın en büyük ica dı 
olan ye ni ast ro no mi an la yı şı nı bul muş, ger çek bo yut la rı görür ce si ne 
ma te ma tik sel in ce le me ler le, güne şin sürek li ay nı yer de sa bit bir şe kil de 
dur du ğu nu ve için de ya şa dı ğı mız yer küre mi zin de güne şin çev re sin de 
dön düğünü bi lim sel ola rak izah et miş ve ka nıt la mış tı.

Kâinat ta ki tüm ilim le ri bey ni ne yer leş ti re bi le cek ka dar büyük olan 
bi lim adam la rın dan olan Bart helmy Di az ve Vas co de Ga ma, 1486’da 
ok ya nus la rın ar ka sın da giz li sak lı kal mış olan Af ri ka’nın güney ucun da ki 
Ümit Bur nu’nu bu la rak ora dan geçme ye mu vaf fak ol muş lar dı. Por te
kiz li ler ise Ümit Bur nu’nun keş fi sa ye sin de, ağaçla rı nın dal la rın da al
tın de ğe rin de mey ve ler bu lu nan ve bit ki le ri ya kut ka dar de ğer li çi çek
ler açan Hin dis tan’ın de va sa ha zi ne le rin den Av ru pa’yı fay da lan dır ma ya 
baş la dı lar.

Evet, me de ni yet dün ya sı nı ge ri ci li ğin ayak la rı al tın da ez mek üze re 
mey da na çık tı ğı zan ne di len ve Na pol yon ile Bis mark’ı da hi kor ku ya 
sürük le yen Ciz vit Ku ru mu; şöval ye lik ten di len ci li ğe ka dar düş müş, göz
le ri göre bi len fa kat ayak la rı ak sa yan, si ma sı in san fa kat ken di si şey tan, 
hil kat ga ri be si ne ben ze yen bir ya ra tı ğın mu ta as sıp zih ni ye ti al tın da ku
rul muş tu. 

Bu in san lar İsa Ce mi ye ti di ye anı lan bir Hı ris ti yan ku ru lu şuy du ve 
Ieg nan ce de Lo yo la is min de ki bir ra hip ta ra fın dan Hı ris ti yan lı ğa hiz met te 
bu lun mak ve Hı ris ti yan la rı doğ ru yo la ge tir mek mak sa dıy la 1534 yı lın da 
or ta ya çık mış tı. Ye men’den kah ve ve Ame ri ka’dan da tütün ge ti ri le rek 
hal kın ar zı ve is te ği ne su nul muş; bi ri sı vı, di ğe ri du man ola rak tan in san
lar için ken di si ne has ta lık de re ce sin de müp te la olu nan bu iki ka ra be lâ 
da yi ne bu asır da or ta ya çık mış tı.
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İş te, bi zim bu ro ma nı yaz ma mı za se bep olan ve ba şın dan ge çen 
olay la rı yaz ma yı plan la dı ğı mız Cez mi de o dev rin önem li şah si yet le rin
den dir. Ha yat ma ce ra sı ol duk ça faz la olay içer me se de o döne min kay da 
de ğer sa vaş la rın dan bi ri olan Os man lıİran sa va şı ile ya kın dan il gi si ol
du ğu için, Cez mi’nin ha ya tı ya zıl ma lıy dı ve bu se bep le bu ro ma nı yaz
ma yı plan lı yo rum.

İle ri ki ya şa mın da ba şı na ge len olay lar dan önem li olan la rı an la ta
ca ğı mız Cez mi, 1546 da ha ya ta göz le ri ni açmış tı. 1566 yı lın da top lu ma 
ka rı şan Cez mi, genç bir in san ola rak er ken va kit te ol gun la şan bir mey ve 
gi bi, ak lı nın ve bey ni nin gücü sa ye sin de, vak ti za ma nın dan çok da ha ön
ce le ri büyük iş ler ba şar ma ya baş la dı. 

Cez mi, ba ba sın dan ka lan bir si pa hi tı ma rı na sa hip ti. Top lum ha
ya tı na dâhil ol du ğu bu dönem de tıp kı di ğer in san lar gi bi gün lük ge çi
mi ni sağ la mak için uğ raş ma ya, in san lar la tec rübe ler ya şa ma ya ve ha
ya tın hız lı akın tı sı için de na sıl iş ya pıl dı ğı nı kav ra ma ya baş la dı. Ya vuz ve 
Ka nu ni gi bi büyük Sul tan lar şu fa ni dün ya dan eli ni ete ği ni çek miş ler ve 
tür be le rin de hu zur için de uyu yor lar dı. 

Ün lü de niz ci Bar ba ros Hay ret tin Pa şa nın kut lu kab rin de ki ağaçlar
dan, çi men ler den, mu ha rip ge mi le ri ne yel ken ve ya as ker le ri ne kan lı 
ke fen ol ma ya öy küne rek ya ra tıl mış gi bi, be yaz ve kır mı zı renk li çi çek ler 
açma ya baş la mış tı. I.Dev let Gi ray’ın, ya nar dağ lar dan çı kan vol ka nı an
dı ran sı cak kal bi, par lak lı ğıy la ku zey kut bu nu da hi kıs kan dı ran fi kir le ri, 
ra hat ça uyu du ğu kab rin de ya ni ka ra top ra ğın al tın da, son su za dek uyu
ya ca ğı yu mu şak top ra ğın al tın da kal mış tı. Bu en gin top rak lar da büyük 
in san la ra kı lı cıy la ve ka le miy le hiz met eden güç lü in san lar dan bi ri olan 
Pir Meh met Pa şa, öz be öz oğ lu ta ra fın dan ze hir len mek su re tiy le ebe
di ye te in ti kal et miş, Mak bul İb ra him Pa şa ve Ah met Pa şa kan lı cel lât la
rın elin de bu dün ya dan göçüp git miş ler di. Zem bil li Ali Efen di, İbni Ke
mal, Ebus su ud Efen di, Rüs tem Pa şa, Per tev Pa şa, Tur gut ça Pa şa, Pi ya le 
Pa şa, Sa lih Pa şa ve Ra ma zan Pa şa gi bi bu ulu dev let te görev ya pan bü
yük pa şa la rın ta ma mı da ha ya ta çe şit li şe kil ler de ve da et miş ler di.. 

Cez mi’nin ha ya tı nı an lat mak için yaz mak ta ol du ğum bu ro man so
nu na dek okun du ğun da an la şı la ca ğı gi bi Cez mi’nin, Hin dis tan ve Av ru pa 
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ile ve ya Tu ran ile hiçbir il gi si ol ma yıp, o böl ge ler de mey da na çı kıp da 
isim le ri ni yu ka rı da an dı ğı mız büyük adam lar dan tek rar ba his açma ya 
ge rek gör müyo ruz.

 Os man lı Türk le ri’nden, Ta tar lar dan ve İran lı lar dan bah se de rek, 
dün ya nın sa de ce o böl ge le ri ne te mas ede ce ğiz. Ha ya tı nı an la ta ca ğı mız 
Cez mi, top lu ma ka rış tı ğı sı ra lar da bu ka dar büyük dev let adam la rı nın 
ha yat tan göç müş ol ma la rı na rağ men büyük dev let ler he nüz hi za ya ge
ti ril me miş ti. Bar ba ros Hay ret tin Pa şa’nın, Tur gut ça’nın, Pi ya le Pa şa’nın 
Av ru pa ve Ak de niz’de es tir di ği iş gal fır tı na la rı nın deh şe ti ni Kı lıç Ali Pa şa 
de vam et ti ri yor du. Ye men ve Tu nus’u ilk kez tes lim alan Ha dım Süley
man Pa şa ve Pi ya le Pa şa, cen net te ki muh te şem köşk le rin de ki köşe le
rin çe kil miş ler se de, bu ra la rı ikin ci kez alan Si nan Pa şa, Kub be al tı’nda, 
Dör dün cü Ve zir lik ma ka mın da otu ru yor du.

Ak de niz’in in ci si Kıb rıs’ın fet he dil me sin de ola ğa nüs tü gay ret ler gös
te ren büyük Türk ku man dan la rın dan Ka ra Mus ta fa Pa şa, Üçün cü Ve zir 
ma ka mın da otu ru yor du. Dört Büyük ler ola rak na mı et ra fa ya yı lan ve 
dev le tin as ke ri gücünün sim ge si ola rak görülen dört ada mın bi rin ci si, 
ül ke de rüş vet ve dal ka vuk lu ğun mu ci di olan Şem si Pa şa, ikin ci si ise, na
mus lu lu ğu, dürüst lüğü, fe da kâr lı ğı ve özel lik le me de ni ce sa re tiy le nam 
sa lan rah met li Ho ca Sad red din idi. Ho ca Sad red din, 1589’da, Eğ ri Sa va
şın da boz gun dan kur tu lan Türk or du su nun ko mu ta nı olan Pa di şah III. 
Meh met’in mo ra li nin bo zul ma sıy la sa vaş mey da nı nı terk et me si ni en
gel le miş ve sa vaş tan ga lip ay rıl ma sı nı sağ la mış tı.

Et ra fa nam sa lan bu meş hur dört büyük le rin üçün cüsü olan ki şi 
Ga zan fer Ağa, dör dün cüsü ise Can fe da Ka dın idi. Bun lar dan her iki si de 
özel lik le Can fe da Ka dın, pa di şa hın hu zu run da sözü ge çen in san lar dı. Pa
di şah in din de ki bu güç le ri ni de ge nel lik le kul la nır lar dı. Ye men’i ger çek 
an lam da tes lim alan adam olan kah ra man Öz de mi roğ lu Os man Pa şa, 
Ye men’de Si nan Pa şa’nın mut lak gücün den kur tu la rak ace le ve hid
det le İs tan bul’a dön müş; bir süre So kul lu’nun sert ama ay nı za man da 
onu eği ten sal dı rı la rı na uğ ra dık tan son ra, San cak Bey li ğiy le Ana do lu’yu 
gez me ye baş la mış tı.. 
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Yaz dı ğı mız bu ki tap ta an la ta ca ğı mız gi bi, ye ni çe ri le rin bo zul ma ya yüz 
tut muş di sip lin le ri nin tek rar kont rol al tı na alın ma la rı yo lun da ma ka mı nı 
ve bel ki de ya şa mı nı teh li ke ye atan Re van ve Gen ce fa ti hi Fer hat Pa şa, 
mi ra hur luk ile dev let ka tın da ka li te si ni is pat la mış adam lar dan dı. O dev
rin en büyük dev let ada mı ise, Ka nu ni Sul tan Süley man dev rin de sad ra
zam lık ma ka mı na ge ti ri len son ki şi olan So kul lu Meh met Pa şa idi. 

So kul lu, Os man lı Dev le ti nin Muh te şem Süley man döne min de ki güç 
ve ih ti şa mın dan bir nu mu nei im ti sal ola rak, san ki Tan rı ta ra fın dan Ka
nu ni’den son ra ki pa di şah la ra ar ma ğan edil miş ti. Güneş te pe le rin ar ka
sın dan bat tık tan son ra ha va yı ay dın la ta rak ışık la rı nı bir süre da ha sür
düren ay gi bi, Ka nu ni Sul tan Süley man’ın ha yat tan ay rıl ma sın dan son ra 
onun et ra fı ay dın la tan ışı ğı nı So kul lu Meh met Pa şa mu ha fa za et mek te 
ve çev re ye yay mak tay dı. Ka nu ni Sul tan Süley man’ın ölümün den son ra 
or ta lı ğın ken di ne kal dı ğı nı sa nan Al man ya İm pa ra tor lu ğu ta ra fın dan or
ta ya ko nan düş man lık be lir ti le ri kar şı sın da; “Ra hat dur maz sa nız iki sı nı rın 
ara sın da için den ge çil mez ve ka vu ru cu bir çöl in şa eder ve düş man lı ğı nız
dan ko ru nu rum!” teh di diy le Av ru pa’yı tit re ten yi ne So kul lu Meh met Pa şa 
ol muş tu. Ha zar de ni zi va sı ta sıy la As ya’nın iç kı sım la rı na doğ ru hüküm
ran lı ğı nı yay mak için Vol ga ve Don ır mak la rı nı bir ka nal aça rak bir leş tir
mek is te yen ve bu ve si ley le Ya vuz Sul tan Se lim’in büyük he de fi olan İs
lâm bir li ği ni kur ma ya ça lı şan da yi ne ay nı büyük adam dır. 

Bu sal dı rı İkin ci Se lim döne mi de vam edi yor du. Müez zi noğ lu Kap
tan Ali Pa şa em rin de ki do nan ma bir lik le ri ne, Don ju an isim li ami ra lin 
ko mu ta sın da ki Haçlı do nan ma sı İne bah tı da sal dır dı. Os man lı do nan
ma sı nın ace mi ami ra li, tec rübe li ko mu tan la rın emir le ri ni din le me di ve 
ka fa sı na göre ha re ket et ti. 

Bu ne den le Os man lı fi lo la rı 1571’de büyük bir boz gu na uğ ra dı. Bu 
kan ve ate şin için de ka lan Uluç Ali Re is, ku man da et ti ği yak la şık yir mi 
ge mi mi zi, düş man çem be ri ni bir kı lıç gi bi ya ra rak zor luk la kur ta ra bil di. 
Bu ba şa rı sı se be biy le ona Kı lıç Ali Pa şa la ka bı ta kıl dı. 

Av ru pa’nın büyük do nan ma la rı kar şı sın da, o ka dar fe ci bir boz
gun kar şı sın da da hi umut suz lu ğa ka pıl ma mış olan bu büyük Os man lı 
ami ra li, Türk’ün bu kes kin kı lı cı, Sad ra zam So kul lu Meh met Pa şa ile bir 
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mükâle me es na sı na, ya şı hay li iler le miş olan So kul lu’dan bir se ne ye ka
dar bir do nan ma in şa et me si ta li ma tı nı alın ca ol duk ça. Do nan ma için 
ge rek li mal ze me nin öy le ko lay bir şe kil de bu na ma ya ca ğı nı an lat tı. Bu
nun üze ri ne So kul lu:”Pa şa, pa şa, umut suz tab lo çiz me! Bu dev let o ka
dar büyük tür ki, şa yet is ter se tüm do nan ma nın de mir le ri ni gümüş ten, 
yel ken le ri ni at las tan, hat la rı nı da ib ri şim den ya par.” şek lin de ce vap ver di. 
Tıp kı onun de di ği gi bi, sa de ce bir kış mev si mi ka dar bir süre de kırk bin 
as ker ve tay fa ile do na tıl mış iki yüz den faz la ge mi yap tı ra rak, Ami ral Kı
lıç Ali Pa şa gi bi ha ya tı bo yun ca kim se nin önün de baş eğ me miş bir kah
ra ma na bükül mez eli ni öp mek için önün de diz çök türen de yi ne So
kul lu’dur. Pa di şah İkin ci Se lim’in ölümün den son ra, So kul lu Meh met 
Pa şa’ya sa ray da so ğuk ba kıl ma ya baş lan mış tı. Pa di şa hın şeh za de li ği 
döne min de Üveys Pa şa ve Ka dı oğ lu Pa şa gi bi, onun hiz me tin de bu lu
nan lar, genç şeh za de pa di şah olun ca adeta onun ye de ği ol ma ya te şeb
büs et miş ler se de, So kul lu’nun çe lik ten ira de si, ye ni pa di şa hın ken di ne 
hâkim ol ma sı ve bu adam la ra faz la ca yüz ver me me si sa ye sin de he ves
le ri ümit le ri bo şa çık mış tı.

Ada le ti ile ön pla na çı kan İkin ci Se lim, ka dir kıy met bi len ve yaş lı 
sad ra za mı nın de ne yim le ri ne ve iyi ni ye ti ne güve nen bir pa di şah tı. So
kul lu’nun ma kul olan tüm tav si ye le ri ni ka bul eder di. 

Bu se bep le Üveys Pa şa ve Ka dı oğ lu So kul lu’ya kar şı bir kötülük ya
pa ma dı lar, fa kat onun am ca sı nın oğ lu ve Bu din Va li si olan Mus ta fa Pa
şa’yı öl dür mek için Mi ra hur Fer hat Ağa’yı cel lât seçme ye ve So kul lu’ya 
ya kın adam lar dan olan ni şan cı sı, meş hur Fe ri dun Bey ve Hüs rev Ağa’yı 
onun hiz me tin den ayır dı lar. Bun lar dan bi ri res mi ya zış ma lar ba kı mın dan, 
di ğe ri de ic ra at yönüy le tec rübe küpü Sad ra za mın eli aya ğı gi biy di ler. 

Bun dan son ra ya nın da ki ba zı ay rı ca lık lı ki şi le rin tı mar la rı nı ve ze
amet le ri ni de ke se rek hem Pa şa yı, hem de ya kın la rı nı her tür lü güç ve 
kuv vet ten mah rum bı rak ma ya gay ret et ti ler. Fa kat So kul lu’nun Tan rı ver
gi si ye te nek le ri ni yok et me ye hiçbir şe kil de güç le ri yet me ye cek ti. Sa
ray da dönen tüm bu do lap la ra rağ men yaş lı Sad ra zam yi ne de ol gun luk
tan vaz geçmi yor, çok sa yı da sal dı rı ya uğ ra dı ğı hal de, ada let ve doğ ru luk 
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yo lun da yük se len mi na re ler gi bi, hep si nin önün de dim dik du ru yor, çev
re sin de ki her ke se hak ve ada let yo lu nu gös te ri yor du.

Kah ra ma nı mız olan Cez mi’nin ço cuk lu ğun dan ol gun lu ğa doğ ru 
adım at tı ğı bu de vir de dev le tin du ru mu ay nen bu şe kil dey di. Hüküm
da rın çev re si ni sar mış olan men fa at pe rest bir ta kım ya la ka ve asa lak la
rın bu tip ta vır la rı ne de niy le dev le tin iç teş ki la tın da ufak te fek çü rüme 
ema re le ri or ta ya çık ma ya baş la dı ğı hal de, So kul lu’nun gay ret le ri sa ye
sin de dev let, dı şa rı ya kar şı es ki güç ve ih ti şa mı nı en azın dan mu ha fa za 
et me ça ba sı için de görünüyor du.

 O de vir de Kı rım Ha nı, İs lâm âle mi nin ön der le rin den sa yı lı yor ve 
say gı görüyor du. Bu dev let Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun ku ze yin de ku rul
muş ve ona kal kan ol ma göre vi üst len miş büyük bir or du gi biy di. Dev
let Gi ray’dan son ra ku man da yı dev ra lan Se mih Meh met Gi ray, kar nı su 
top la mış gi bi faz la ca şiş man bir adam dı. Ay rı ca bo zul muş, şi şip de ka
bar mış gi bi kötü bir kal bi var dı. 

Cen giz ge le nek le ri nin can lan ma sı nı İs lâm dün ya sın da ki bir lik ten ve 
ken di kol tu ğu nu da Ha li fe li ğin is tik ba lin den da ha ev la tu tar dı. Fa kat ken
di si Han ol du ğun da ve li aht ola rak ta yin et ti ği kar de şi Adil Gi ray, ağa be yi
nin ter si ne ha re ket edi yor ve onun yo lun da git mi yor du. Kı rım Na ibi Adil 
Gi ray, bi zim Cez mi’den bir kaç ay ev vel, güzel bir ba har sa ba hın da, tan
ye ri ağa rır ken doğ muş ve doğ duk tan he men son ra da san ki bu dün ya
nın so nu nun ge le ce ği ni ve in san la rın kötü yol la ra düşe ce ği ni ön ce den 
bi li yor muş ça sı na ağ la mak tan baş ka bir şey yap maz ol muş tu.

Onun ağ la ma sı Şeyh Ga lib’in Hüsnü Aşk ad lı ese rin de yaz dı ğı nin
ni si nin ter cüme si gi biy di.

“Uyu sen ay yüz lüm, bu az za man dır!

Fe le ğin kas tı sa na ya man dır.

Öy le ki, o çok sert ve bir aman dır,

İyi li ği da hi ateş ve kan dır.

Bi li yo rum ki so nun da sen de ha rap ola cak sın...”
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Şeyh Ga lip san ki yu ka rı da ki di ze le ri Adil Gi ray’ın da dı sı nın di lin den 
söy le miş ve “İlk doğ du ğum gün den bu ya na ağ la rım” di ze si ni san ki Adil 
Gi ray’ı düşüne rek yaz mış tır.

Bir ba har ayın da dün ya ya ge len bu afa can za man la emek le me ye 
baş la dı. Bu, öy le bir emek le mey di ki, o dönem de mah pus la ra ta kı lan 
gül ler gi bi, dün ya nın dert le rin den bir zin cir ya pıl mış da san ki onun aya
ğı na bağ lan mış zan ne di lir di. Dün ya döner ken büyük bir gücün kah re
di ci pen çe sin de na sıl ki bit kin bir du rum da ol du ğu nu gös te rir se, o da 
ha re ket le ri ne ken di ira de si nin üze rin de bir gücün en gel olu ğu nu gös
ter me ye ça lı şır dı. 

Ni ha yet ufak lık büyüme ye ve ar tık pa laz lan ma ya baş la mış tı. Oyun 
oy na ma sı bi le di ğer ço cuk la ra ben ze mi yor du. Ba zen eli ne bir yap rak alır, 
ha va ya fır la tır dı. Yap rak, rüz gârın et ki siy le uçar ken üze ri ne rast la yan ışı
ğın ak set me siy le or ta ya çı kan yan sı ma la rı iz ler, gök yüzün de ki yıl dız la rın 
o yap rak la rın par lak lı ğı ol du ğu nu düşünür dü.

Oyun day ken, bir ateş böce ği ni iz ler, onu iz ler ken san ki ay dan ko
pan bir par ça ye re düş müş de o da ay gi bi uçu yor sa nır dı. Ya şı he nüz 
düşün me ye ve öğ ren dik le ri ni ana liz et me ye yet me ye ce ği hal de, da ha 
o yaş ta, ha ya lin de ken di ne göre bir düşün ce dün ya sı kur muş ve san ki 
şöy le di yor du: “Bir fi kir le sa na bin dün ya icat ede rim.” Ço cuk ol ma sı na 
rağ men ak lı ve fik ri ya tı ne re dey se yu ka rı da ki mıs ra da ifa de edi len ha
yal dün ya sı nı yan sı ta cak se vi ye ye gel miş ti. Çün kü bu ço cuk, do ğuş tan 
şa ir ruh luy du. Şa ir ruh lu in san ne dir? “Şu ko ca kâina tın en sev gi do lu 
an la rın da ki hüzün lü gülüm se me le rin den ya ra tıl mış olan bir var lık...” 
Şa ir ruh lu in sa nın gülüm se me le rin den gül de ki şeb nem gi bi göz yaş la rı 
dam lar, ağ la ma la rın da gök ku şa ğı na ben ze yen te bes süm nağ me le ri gö
rünür, ta bi ata tüm var lık lar dan da ha faz la bağ lıy ken, ta bi atın da üs tüne 
çık ma yı ar zu eder, he nüz ken di ni bi le ida re ede mez ken, dün ya yı za yıf 
kol la rıy la sürük le ye rek baş ka bir do yum nok ta sı na, baş ka bir ol gun luk 
mer ke zi ne götür me ye ça lı şır. 

Bun ca uğ ra şıp di din me ler için de gücü, kuv ve ti bi tin ce de, ya ka fes te 
si yah per de ler için de mah pus bül bül le rin ötüşü ka dar hüzün lü ya da ya
nı nız dan te nef füse ye te cek mik tar da bi le ha va bu la ma ya cak ka dar yük
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se lip son ra aşa ğı ya doğ ru hid det le süzülen şa hin le rin hay kı rı şı na ben ze
yen fer yat la ra baş lar. Evet, esas şi ir, o fer yat lar ve esas şa ir de o ya pı da 
ve o ya ra tı lış ta ki ki şi ler dir. Yok sa üç beş ke li me uyar la ya rak ve bir kaç ke
li me yi bir bi ri ne ka fi ye li ola rak ek le ye rek ken di ni or ta ya atan lar de ğil...

Ko nu yu de ğiş tir me ye lim! Adil Gi ray, ana dan doğ ma büyük bir şa ir 
ol du ğu gi bi, ye te nek le ri nin di ğer yön le ri de şa ir li ği ka dar ha ri kay dı. 
Oku ma ya şı na gel miş ti. Oku du ğu ki tap la rı, da ha dün ya ya gel me den 
ön ce oku muş ve bi tir miş gi bi he men ce cik an lı yor du. O ka dar ye te nek
liy di ki, yir mi ya şı na gel di ğin de bil gin bir ki şi ola rak ka bul edil me ye baş
la dı. Adil Gi ray’ın ha ri ka olan di ğer bir yönü de, yüzün de ki güzel lik ti. Si
ma sı nın pem be ye ça lan sa rı ve tat lı bir ren gi var dı. De rin den ba kan ma vi 
göz le ri ise o tat lı renk li lik için de, gök le rin ka yıp gi den bu lut la rı ara sın dan 
zor luk la ken di ni gös te re bi len iki par ça sı ol du ğu iz le ni mi ve ri yor du. Ka
yıp gi den o bu lut lar her za man ay nı renk te ol duk la rı hal de, ışı ğın et ki
siy le par la ya rak ve ko yu la şa rak na sıl ki de ği şik bir çok renk te görünür se, 
Adil Gi ray’ın yüzü, saçla rı, kaş la rı ve bı yık la rı da sa rı ren gin tüm ton la
rı nı yan sı tı yor du. Kı rım’da han lık ya pan ki şi le rin, bun la rın ço cuk la rı nın 
ve hat ta Kı rım hal kı nın el bi se si de İs tan bul lu la rın o dönem de giy dik le ri 
giy si le re hiç ben ze mez di. 

Üst le ri ne giy dik le ri el bi se ler, dar ve özel lik le vücut la rıy la oran tı
lıy dı. Baş la rı na ka vuk de ğil de güzel ve si yah bir kal pak ge çi rir ler di. Adil 
Gi ray’ın bu tarz da giy di ği el bi se si de onun yüzüne, ay nen ge ce le rin ay 
ışı ğı na ya kış tı ğı de re ce de ya kı şır dı. Kı rım Han’ı olan Adil Gi ray, ya ra tı
lış tan şa ir ol du ğu gi bi ay nı za man da as ker ya ra tı lış lıy dı. Kal bi ter te miz, 
kül tür lü, di ni ne bağ lı ve gu rur lu bir adam dı. Ha li fe lik ma ka mı na ve do
la yı sıy la İs tan bul’a bağ lı ka lır, say gı gös te rir; bağ lı ol du ğu Os man lı Dev
le ti’nin ya şa mı nı ken di ha ya tın dan da ha ev la tu tar dı. 

Han lık ma ka mı o dönem Kı rım’ın da, şeh za de lik, sad ra zam lık, baş
ko mu tan lık gi bi önem li ve yük sek ma kam la rı ifa de eden büyük bir ma
kam dı. Kı rım’a Han ola rak ata na cak olan la rın ta yin le ri ve görev den alın
ma la rı, Os man lı Pa di şa hı’nın yet ki sin dey di. 

Görev den alı nan ve ya ölen Han’la rın yer le ri ne de ge nel lik le Kal
gay’lar ata nır lar dı. Böy le bir yet ki nin Os man lı lar da ol ma sı ve Kı rım’da 
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da Adil Gi ray gi bi dürüst mü dürüst bir ada mın ol ma sı, Meh met Gi ray’ın 
kötü yan la rı nı giz le me si ne se bep olu yor du. Na sıl ki şu ko ca man dün
ya da bir bi riy le ke siş me yen iki son nok ta yok tur; Cez mi’nin ya ra tı lı şı da 
Adil Gi ray’ın ya ra tı lı şı ile ta ma men fark lı ol du ğu iz le ni mi uyan dı rı yor sa 
da, ger çek te her kes ten da ha çok ona ya kın dı.. 

İran’da İs ma il Sa fe vi ölün ce onun tah tı na Şah Tah masp otur du ve 
sal ta na tı 1524 den 1577 ye ka dar de vam et ti. Fa kat onun tah ta ge li şi, 
öy le bir şey di ki, Ya vuz Sul tan Se lim ve Ka nu ni Su la tan Süley man’ın kor
kunç kı lıçla rı nın o dönem de bi le de vam eden ür kün tüsün den ötürü Şah 
Tah masp, İran’a bir baş kent bu la ma ya cak ka dar kor ku ve aciz lik için
dey di. Bu na rağ men, bu öd lek ve al çak adam, o za man şeh za de olan 
Sul tan Be ya zıt gi bi soy lu bir mi sa fi ri ni bir ta kım çı kar la rı na kur ban et ti ği 
gi bi, bütün so yu nu da so yup so ğa na çe vi re rek As ya’nın ya rı sın dan faz
la sı nı yağ ma et miş, ne re dey se Cen giz ka dar mal ve mülk top la mış tı. Bu 
adam 16. as rın önem li za lim le rin den bi ri idi ve in san la ra yap tı ğı zu lüm
ler in sa nın ta ham mül sı nı rı nın da fev ka la de üs tün dey di.

Bu za lim ada mın ba ba sı olan Şah İs ma il döne min de kur duk la rı dev
let le ri ni, Os man lı Dev le ti’nin ve Şey ba ni le rin ezi ci kuv ve tin den ve iş ga lin
den ko ru ya bil di ği için yi ne as rın büyük dev let adam la rın dan sa yı lan Şah 
Tah masp, el li üç se ne süren uzun sal ta nat döne min den son ra 1577 de 
ha yat tan ay rıl mış, da ha doğ ru su lâyık ol du ğu ce za evi ne göç müş tü.. 

Ka li fi ye dev let adam la rı nın bol ol ma sı ba kı mın dan önem li olan bu 
de vir de, İran’da şah Tah masp öl dük ten son ra da önem li de ğer li dev let 
adam la rı ye tiş miş ti. İran Şa hı Tah masp’ın se kiz er kek ço cu ğu nu top la
san hep si bir adam et mez di; hep si bir bi rin den şah si yet siz di. Fa kat kız
la rın dan bi ri ile ge li ni si ya set te, bir to ru nu da harp mey dan la rın da en 
az ken di si ka dar nam ve onur ka za na bi le cek ye te nek tey di. Bun lar Tah
masp’ın kı zı Pe ri han, ge li ni ve en büyük oğ lu Meh met Hu dâben de’nin 
ka rı sı olan Be güm Şeh ri yar ve to ru nu Hüdâben de ile Şeh ri yar’ın ço cuk
la rı Ham za Mir za idi.. 

Yir mi ya şı na bi le gir me miş olan Pe ri han, Tan rı’nın öze ne rek ya rat
tı ğı eş siz bir dün ya güze liy di. Ah lâk ve ka rak ter ba kı mın dan bir ör ne ği 
da ha bu lun maz dı. Çok ce sur ve her yön den güç lüy dü. Çe lik ka dar sağ
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lam bir ira de si var dı. Tah masp’ın ge li ni Be güm Şeh ri yar ise; kırk ya şı na 
gel di ği hal de, gençli ği ni ve güzel li ği ni ko ru yor du, göz ka maş tı ran bir 
güzel lik için dey di. Tıp kı yı lan gi bi görünüş te za yıf, ger çek te ise iri bir ya
pı ya sa hip ti. Ça re siz kal dı ğın da yı lan gi bi yer ler de sürünür; an cak eli ne 
fır sat geçti ğin de in sa nı sok mak için fır sat kol lar dı. Amaçla rı na ulaş mak 
için, ken di ni sak la yan do lam baçlı yol la ra sa par dı. Kı sa ca bek len me yen 
bir za man da fe la ket ge ti ren bir rüz gâr gi bi eser di. 

Fa kat ge lin Pe ri han’ın bir güle ben ze yen güzel li ği nin ya nın da onun 
güzel li ği zak kum çi çe ği nin güzel li ği ka dar sa hi kıy met arz et mez di. Ah
lâk ve ma ne vi yat ba kı mın da da Pe ri han’la zıt tı. Şah si çı kar la rı her şey
den ön ce ge lir di. Yaş ba kı mın dan de ne yi mi ne ka dar faz lay sa, dav ra
nış la rı da, çı kar ve men fa at le çok faz la uğ ra şan la rın dav ra nış la rı gi bi 
çet re fil liy di. Bu yönüy le ent ri ka çe vir mek ba kı mın dan kal bi te miz olan 
Pe ri han’dan da ha ön de ol ma sı bu al çak dün ya nın ha li ne göre çok nor
mal bir şey di... 

Mer ha met te yana sıfırdı. Pe ri han’ın ce sa re ti ise, sa de ce büyük kah
ra man lar la kar şı laş tı rı la bi le cek ka dar güç lüy dü. Bu üç ki şi den Şah Tah
masp’ın to ru nu olan Ham za Mir za’ya ge le cek olur sak; Bu adam an ne si ne 
ke sin lik le ben ze mi yor du. Ge lin Şeh ri yar na sıl ki yı lan gi bi bir ka rak ter de 
ise, ken di si de kap lan ka dar ce sur ve mert ti. Bir yı lan dan kap lan çı ka bi
le ce ği ni kim uma bi lir? Fa kat Yüce Tan rı’nın en ol maz şey le ri da hi yap
ma ya gücü ye ter. To run Ham za Mir za çok ce sur bir adam dı. Ha yat ta 
hiç bir teh li ke den ka çın maz, gözünü bu dak tan esir ge mez di As ker lik te 
de büyük bir ye te ne ği var dı. 

Ki ta bın de vam eden bölüm le rin de an la ta ca ğı mız gi bi, Öz de mi roğ lu 
Os man Pa şa, za ma nı nın en büyük ve en tec rübe li as ke ri  ile uğ raş ma ya 
da hi ce sa ret et miş ti. An cak ar zu la rı na ço ğu za man ye nik düşer di. Can 
yak mak tan ve in san ka nı dök mek ten hiç kork maz, bu nu adeta zevk alır 
gi bi ya par dı. Şah Tah masp’ın ölümü anın da ya nın da,  bu üç büyük güç
ten, ya ni Pe ri han, Şeh ri yar ve Ham za Mir za’dan sa de ce kı zı Pe ri han bu
lun muş tu. İran Or du su ise, Gür cü ve Çer kez aşi ret re is le ri nin et ki si al tın
day dı. Gür cü’le rin ri ya se ti ni Mir za Ali Hanı Cür i ve Hüse yin Ku li Ha li fe, 
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Çer kez bey le ri nin ri ya se ti ni de Da ğıs tan hüküm ra nı Şem hal Bey ya pı
yor du.

Şem hal Bey, Pe ri han’ın da yı sıy dı. Hüse yin Ku li Han ile Ali Han Gür cü 
de Tah masp’ın şeh za de le rin den olan Mir za Hay dar’la an ne ta ra fın dan 
ak ra ba idi. Fa kat as ke ri bir lik le rin en di sip lin li ve ka la ba lık ola nı, sa ra yın 
mu ha fız lı ğı nı ya pan ve Os man lı la rın o dönem de ki “Bos tan cı lar” ola rak 
ad lan dır dık la rı mu ha fız la rı na ben ze yen mu ha fız lar dı; on la rın ko mu ta nı 
da Hüse yin Bey Yüz ba şı na mın da çok kah ra man ve ce sur bir adam dı. 
Hüse yin Bey Yüz ba şı, Tah masp ölün ce şeh za de ler den bi ri ni ken di kuv
ve tiy le tah ta çı kar mak is ti yor ve bu yol la ken di si de bir sal ta nat kur mak 
ha ya li ne ka pı lı yor du. 

Bu amaçla düzen li mu ha fız bir li ği ni to par la dı. Gür cü bir li ği ni de Çer
kez bir li ğin den da ha kuv vet li san dı ğı için, Gür cü re is le ri ne ka tıl dı. Sal ta
na ta en uy gun aday ola rak Hay dar Mir za’yı görüyor du. Hem Tah masp, 
he nüz ölüm döşe ğin dey ken, sa ray ent ri ka cı la rı Hay dar Mir za’yı giz li ce 
sa ra ya sok muş lar ve Şah son ne fes le ri ni ve rir ken, sa ray da ki des tek çi le
ri nin yar dım la rıy la, ba şı na bir de taç ge çir miş ler di. Bu du rum du yul du
ğun da, hem Hüse yin Bey, hem de Gür cü re is le ri, seçmiş ol duk la rı ye ni 
Şa hı kut la mak için, si lah la rı el le rin de sa ra yın et ra fın da top lan dı lar. Dua 
ve kut la ma ses le ri yük se li yor du. 

Tam o sı ra da, Şah’ın sa ra yı nın küçük ka pı la rın dan bi ri si sert bir şe
kil de açıl dı ve atı nın sır tın da bir ga rip göl ge, açı lan küçük ka pı dan mey
da na fır la dı. Bu ki şi nin bin di ği at be yaz renk liy di; ama vücu du kıs men 
be nek li bir kap la na ben zi yor du. Sır tın da ki ki şi nin uzun saçla rı, hay va
nın üzen gi le ri ne ka dar dökülüyor ve bu saçlar, güne şin bat ma vak tin de 
gök yüzün de görülen si yah bu lut la ra ben zi yor du. At lı nın göz le ri ay nen 
bir yıl dız gi bi ışıl dı yor, çev re ye ışık sa çı yor du. Da ha açıl ma mış iki gon
ca ya ben ze yen kır mı zı du dak la rın da do ku nul sa san ki kan aka cak tı, ar
ka sın da, in ce ve be yaz bir bu lu tun ay ışı ğın da ki gök yüzünü ör te bi le ce ği 
ka dar, be de ni ni ka pa tan ve üze rin de kan da mar la rın dan olu şan le ke
le re ba kı lır sa, bu lut tan da ha çok ayın et ra fın da ki ışık çem be ri ne ben
ze yen bir göm lek var dı. Elin de, rüz gâr dan do la yı kı rı lıp ka vis leş miş bir 
ağaç da lı gi bi bir kı lıç tu tu yor du.
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Ola ğa nüs tü bir görün tüsü olan bu at lı, hiç kim se nin tah min et me
di ği ve ak lı nın ucun dan ge çir me di ği bir za man da, çev re ye kor ku sa ça
rak mey da na çı kın ca, sa ray ka pı sı önün de du ran as ker ler, ta nı ma dık
la rı bir yer ler den ge len aca yip bir hort lak gör müş gi bi he men sil kin di ler 
ve şa şır dı lar. Gür cü’le rin el le ri ayak la rı tit re me ye ve el le rin de ki si lah lar 
ye re düş me ye baş la dı. Mey da na çı kan at lı, ani den ora da ki hal kın üze
ri ne doğ ru atı nı sür dü ve hiçbir laf söy le me ye ge rek gör me den sa de ce 
bir kı lıç işa re tiy le mey dan dan da ğıl ma la rı nı em ret ti. At lı nın yüzüne ora
da ki as ker le rin yak tı ğı me şa le ler den kor kunç bir kı zıl lık yan sı mış, di ğer 
ta ra fı na da san ki par lak bir ışık ek le miş ti. 

Bu ha li ile tam an la mıy la dün ya mı zın dı şın da ve baş ka bir yer de ya
ra tıl mış ve son ra da dün ya ya in miş ışık tan bir var lık gi bi du ru yor du. Or
ta ya çı kan bu aca yip at lı, Pe ri han’dan baş ka bi ri de ğil di. Hay dar Mir za’nın 
al kış la rı ile Hay dar Mir za ta raf tar la rı nın sa ray için de ki et ra fa yı ğıl ma la rı nı 
uy ku su ara sın da duy muş, he men ya ta ğın dan çı ka rak ge ce li ğiy le dı şa rı 
fır la mış ve bir mu ha fı zın ye re düşen kı lı cı nı eli ne alıp, baş ka bir mu ha
fı zın mer di ven de bı rak tı ğı ata bi ne rek ka pı dan dı şa rı fır la mış tı.

Sa ra yın ge niş mey da nın da grup lar ha lin de top la nan as ker le rin bir 
ya nın da Hüse yin Yüz ba şı’nın as ker le ri, di ğer ya nın da Şem hal ta raf tar la rı 
bu lu nu yor du. Çün kü Şem hal, Tah masp’ın öl mek üze re ol du ğu nu ye ğe ni 
Pe ri han’dan öğ ren miş, Gür cü’ler le mu ha fız la rın Hay dar Mir za’yı tah ta 
çı kar mak is te dik le ri ni de ken di adam la rın dan öğ ren miş, bu nun üze ri ne 
ken di yan daş la rı nın kar şı da ki le re üs tün gel me si için, ken di si ni des tek le
yen Çer kez’ler le sa ra yın baş ka bir ka pı sın dan içe ri gir miş ti. Hüse yin Bey 
Yüz ba şı’nın sa ray ka pı sı nı zor la ya rak kır dı ğı ve içe ri gir di ği ni görün ce, o 
da müda ha le ye ka rar ver di. Sa ra yın dı şın da ki grup, me şa le ler le, se vinç 
çığ lık la rıy la, Hay dar Mir za için san ki düğünder nek ya pı yor lar dı. Sa ra yın 
içi ne gi ren as ker ler se, han çer ler le, kı lıçlar la, dı şa rı da ki şen li ğe kar şı lık, 
bir yasma tem ha va sı ha zır la mak lay dı lar.

Ce sa re ti ve mert li ğiy le kim se le re ben ze me yen Pe ri han’ın, kı ya fe ti
nin ya rat tı ğı şaş kın lık sa ye sin de, mey da na hâkim ola rak Gür cü bir li ği ni 
bu lun duk la rı alan da şaş kın bir hal de bı rak tı ğı sı ra day dı ki, Şem hal, sa
ray da bu lu nan Hay dar Mir za’yı yan daş la rıy la be ra ber hır pa la mış, gir di ği 
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ka pı nın gi ri şi ne bı rak tı ğı ar ka daş la rı nın yar dı mı na koş muş tu. Şem hal an
lat tı ğı mız tu haf ki şi yi gör düğün de şaş tı kal dı; o da onun kar şı sın da bir
kaç adım ol sun ata ma ya cak ka dar güç süz kal dı. Bir süre du rak la yıp kal
dık tan son ra, gök ten ye re in miş bir me lek, ya da ye rin al tın dan çık mış 
bir pe ri san dı ğı ki şi nin, ye ğe ni Pe ri han ol du ğu nu so nun da an la dı. 

Son ra da onun ya nı na yak laş ma ya ce sa ret le ne bil di. Şem hal, Şah 
Tah masp’ın ka dın la rı nın han gi mil let ten ol du ğu nu ve ço cuk la rı nın da 
han gi ka rı sın dan doğ du ğu nu bi le mez di. Tek bil di ği sa de ce Pe ri han’ın 
an ne si ve ken di kız kar de şiy di ki, o da tam on dört se ne ön ce öl müş tü. 
An cak, İran’ın o dönem de ki va zi ye ti ni; “Her bir aşi re tin re isi tek ba şı na 
bir Pa di şah” di ze si özet li yor du. Mühim adam lar dan han gi si ra kip le ri ni 
yen miş se, dev le tin ken di aşi re ti ta ra fın dan ku rul ma sı nı ta lep eder di. 
Bo zul ma yan bu ge le ne ğe göre Şem hal de, Tah masp’ın Çer kez ana dan 
do ğan bir oğ lu nu İran sa ra yın da tah ta çı kar mak is ti yor du. Ço cuk lar dan 
kan ve soy ola rak han gi si nin Çer kez ol du ğu nu ye ğe ni olan Pe ri han’dan 
sor du. Pe ri han, o ana ka dar, bu lut lar da na di ren görünen ateş kır mı zı
sı na ben ze yen kor kunç bir hal de ora cık ta du rur ken, bir den yıl dı rım gi bi 
par lak ve şim şek gi bi sert bir kah ka ha ata rak:

“Da yı cı ğım, ço cuk lar ara sın da Çer kez olan sa de ce ben va rım! Fa
kat sen, hâşâ Al lah de ğil sin ki, be ni er ke ğe dönüş türüp tah ta çı ka ra cak
sın!” de di.

Bu nun üze ri ne Şem hal, Gür cü bir li ği nin sözü en çok din le nen re isi 
Hüse yin Ku li Ha li fe’yi sa ra ya ça ğır dı. 

Bir çok ko nuş ma lar yap tı lar. So nun da Pe ri han’ın de di ği ni yap tı lar. Şah 
Tah masp’ın oğul la rın dan olan ve Kah ka ha Ka le si’nde bu lu nan II. İs ma il’i 
tah ta oturt mak için sa ra ya ça ğır dı lar. Pe ri han’ın tah ta geçme si için İs ma
il’i seçme si, o za ma na ka dar on da gör düğü sükûnet, yu mu şak huy lu luk 
ve ada le te kar şı gös ter di ği sah te sev gi den kay nak la nı yor du. Eğer tah ta 
ge çer se, mil le ti mut lu ede rek ve özel lik le İran lı la rı Sün ni leş tir me ye ça
lı şa cak gi bi dav ra nır ve Pe ri han’a kar şı; tüm güç le ri ni ent ri ka yap mak
tan alan hırs lı in san la rın, düşün ce li ve ol gun in san la ra sürek li yap tık la rı 
gi bi yağ cı lık ya par du rur du. 
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Hem ka le miy le hem de ol gun bir in san görünümüy le fa kat en çok 
da hi le ci li ği ve düzen baz lı ğı sa ye sin de, Pe ri han’a ken di si ni iyi bir in san 
ola rak sun ma yı ba şa ran İs ma il, kar de şi nin do ğuş tan ye te nek le ri ni sa de ce 
bir araç ola rak düşünür, kız kar de şi ne an cak ba zı ka til le rin adam öl dür
dük ten son ra kı rıp bir ta ra fa at tık la rı bir si lah gözüy le ba kar dı. İs ma il, za
ten tah ta çık tık tan he men son ra da ön cel lik le Pe ri han’ın ta raf tar la rıy la 
müca de le ye baş la dı. Şem hal’i yok et me ye ça lış tı, ba şa rı lı ola ma dı, an
cak onu Şir van’a kaçmak zo run da bı rak tı. Bu nun la da ye tin me di, kar deş
le rin den ve ak ra ba la rın dan sağ ka lan la rın göz le ri ne, o za man la rın la net 
ola sı iğ renç ge le ne ği ne uya rak mil çek tir di ve göz le ri ni kör et ti.

Şah İs ma il ka rak te ri ne uy gun dav ra na rak ya pa ca ğı nı yap tı. Kah
ka ha böl ge sin den Kaz vin’e ge le ne ka dar “Ba ba” di ye hi tap et ti ği, Kaz
vin’de evi ne git ti ği ve dev let yöne ti mi ni tes lim ede cek miş gi bi dav ran
dı ğı ve de rin bir güven ver di ği za val lı Hüse yin Ku li Ha li fe’yi de bir kaç gün 
için de, ar ka daş la rı ve ak ra ba la rı gi bi, dün ya nın ay dın lı ğın dan mah rum 
et ti. İs ma il, fe le ğin çem be rin den ge çip de büyük tec rübe ler ka zan mış 
bir til ki ka dar hi le ciy di. 

Tah ta çı ka na dek, yu mu şak huy lu lu ğu ve eli açık ol ma sıy la ola ğa
nüs tü bir şöh ret ka zan mış olan II. İs ma il, Şah ol duk tan he men son ra 
nef re ti ni ve kin ci li ği ni o ka dar ile ri götür müş tü ki, yu ka rı da du ru mun
dan bah set ti ği miz Hüse yin Bey Yüz ba şı’yı, kur tu luş ümi di ola rak sı ğın
dı ğı Bağ dat’tan bin tür lü hi le ve düzen baz lık lar la ya nı na ge tir te rek he
men idam et tir miş ti. 

Tüm bun lar olup bi ter ken Pe ri han’ın ne yap tı ğı na ba ka cak olur
sak; O, yük sek dağ la rın do ruk la rın da du rup da aya ğı nın al tın da ki bu
lut la rın yıl dı rım, şim şek ve yağ mu run gürül tüle ri ni ha vai fi şek gös te ri si 
gi bi gören ler mi sa li, II. İs ma il’in yap tı ğı iş le ri ka yıt sız lık la, ama dik kat le 
iz li yor du. Çün kü zeka ba kı mın dan kar de şin den çok üs tün ol du ğu nu bi li
yor ve Şah II. İs ma il’in, otur du ğu sal ta nat kol tu ğun dan al dı ğı gücün de ğil 
ken di si ne, etek le ri ne bi le ula şa ma ya ca ğı nı ga yet iyi bi li yor du.

Bu ara da, Şah II. İs ma il’in ap tal ca bir inan cı var dı; ken di si ne kar şı 
ge len ler yok edi lir se, bun la rın so yu tüke nir, göz le re mil çe ki lir se eleş ti
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rel söy lem ler bi ter sa nı yor du. An cak meş hur şa irin(N.K) üç yüz yıl son ra, 
Os man lı la rın 33. Pa di şa hı olan Sul tan Ab dül ha mit’e kar şı;

“Ne müm kün zu lüm ile bi dat ile im ha yı hür ri yet, 

Ça lış, id ra ki kal dır muk te dir sen ade mi yet ten.” 

di ye rek sert bir şe kil de hi tap et ti ği be yit ten de an la şı la ca ğı gi bi, hür ri
yet düşün ce si zu lüm le, ada let siz lik le ke sin lik le or ta dan kal dı rı la maz dı.

Zu lüm yo luy la hük me den İs ma il’in eza sı al tın da kıv ra nan lar, yi ne 
onun emir le ri ile idam edi len re is le rin ço cuk la rı nı, ka bir ka dar ses siz, 
ölüler gi bi sır çık maz bi rer in ti kam si la hı ha li ne ge tir di ler. Ni ha yet Şah 
II. İs ma il tah ta çık tın dan bir bu çuk se ne son ra, bir Ra ma zan ge ce sin de, 
sı kı adam la rın dan Hel va cı oğ lu Ha san Bey’le bir lik te, bir oda da ölü ola
rak bu lun du. 

II. İs ma il’in na sıl öl düğü hiç an la şı la ma dı. Oda la rı nın ka pı sı açıl dı
ğın da Şah ölü ola rak bu lun muş tu. Ha san Bey de can ve ri yor du, bir iki 
da ki ka için de o da öl dü ve bu çif te ölüm ola yı nın se be bi ve şek li an la şı
la ma dı. En azın dan, Ha san Bey’in söy le dik le rin den ta ri he ba zı ka ba tas
lak bil gi ler ka la bi lir di an cak bu bi le na sip ol ma dı. 

Sa de ce, gi zem li olay la rı sürek li bi ri le ri ne yük le me yi iş bi len ha yal 
sa hip le ri, Şa hın ölümüne se bep ola rak Pe ri han’ı gös ter di ler. Ama bu 
düşün ce hiç bir ka nı ta da yan mı yor du. Biz de ki ta rih çi ler den bir kıs mı
nın an lat tık la rı na ba kı la cak olur sa, II. İs ma il bir ta raf tan İran’da Sün ni
ler den al dı ğı güç le ken di sal ta na tı nı kuv vet len dir me ye ça lı şır ken, di ğer 
ta raf tan Şi iler den al dı ğı kuv vet le Os man lı Dev le ti’ne kar şı düş man lık 
yap ma fik rin dey di.

Te miz kalp li ol ma yan, ak lı kıt ki şi ler her za man iki yüz lü, ka rak ter siz 
ol ma yı ve iki li oy na ma yı büyük bir ka bi li yet sa yar lar. Bir bi ri ne zıt olan 
şey le ri bir ara da tut ma nın ak la ve man tı ğa uy ma dı ğı nı düşüne mez ler. 
Kar ve ti pi için de bir ta kım iz le ri görüp de hiçbi ri nin ar ka sın dan gi de me
dik le ri hal de, bu iz ler den hiçbi ri ni kay bet me mek için bir ta raf tan di ğer 
ta ra fa ko şan yol bil mez yol cu lar gi bi, iki yol ara sın da ka rar sız ka lıp ken
di le ri ni ha rap eder ler.
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So kul lu Meh met Pa şa’nın fay da sı na inan ma ma sı na rağ men, 1577 ile 
1639 ara sın da ara lık lar la de vam eden ve ya rım asır dan faz la süren Os
man lıİran sa vaş la rı nı da ta rih çi le ri mi zin bir kıs mı, Os man lı la rın İran’dan 
ba zı yer le ri al ma ama cı na bağ la mak is te miş ler se de, bu işin esa sı hiç de 
öy le de ğil dir. Os man lı Dev le ti’nin Ka nu ni Sul tan Süley man döne mi ni ha
tır la ta cak ve Köp rülü Meh met Pa şa dev ri ne ka dar en son ve en par lak 
za fer ışı ğı sa yı la bi le cek o sa vaş, as lın ca Şah II. İs ma il’ in, yu ka rı da bah
set ti ği miz kar ma şık ha re ket le rin den ile ri gel miş ti.

 Kız kar de şi Pe ri han’ın, kos ko ca bir sal ta nat tah tı na çı kar mak için 
büyük emek ver di ği Şah İs ma il, o yük sek ma ka mı üs te lik ken di bu da
la lık la rı yüzün den, ha ya tı nı da be del ola rak ve re rek kay bet miş ti. Onun 
ye ri ne ge len Mu ham med Hu dâben de, göz le ri ne mil çe kil miş kör bir 
adam dı. Yıl lar ca dün ya yüzünü gör mek ten mah rum kal mış, müeb bet 
hap se mah kûm ol muş mah pus lar gi bi, ha ya tı na hük me den ko yu ka ran
lık lar la ya şa mak ken di si için bel ki çe kil mez bir azap ol muş tu.

 Be de ni nin ra hat et me sin den baş ka dün ya da her tür lü ni met ten 
yok sun ol du ğun dan, in san lar la uğ raş mak bir ya na, ya şa mak tan bi le zevk 
al ma yan bir adam dı. Tah ta ye ni çık mış olan ye ni Şah’ın ko mu tan ve ak
ra ba la rı nın ço ğu, Şah II. İs ma il ta ra fın dan göz le ri ne mil çek ti ril miş olan 
Hüse yin Ku li Ha li fe ve ona ben zer ki şi ler di. Bu na rağ men, yi ne de Türk
ler le sa vaş mak tan çe kin mez ler di. İran’ın o za man ki hüküme ti ne, hem 
mad di hem de ma nen “kör ler dün ya sı” den se se za dır.

İş te bu de vir de İran’ı yöne ten le rin ne re dey se ta ma mı ger çek ten 
kör ol ma lıy dı ki, Pe ri han’ın tüm iş le rin de ve her dav ra nı şın da par la yan 
zeka ışık la rı nı bir tür lü göre mi yor lar, Be güm Şeh ri yar’da ki ha in li ği de, 
ken di si ba zı çi çek ler de olan ze hir ler gi bi giz le di ği için, bir tür lü an la ya
mı yor lar dı. He nüz çok genç olan Ham za Mir za’nın ye te nek le ri ni ya şıy la, 
gücünü de bo yu ile öl çü yor lar dı. Os man lı Dev le ti’nin ser ve ti ni ise, sa
de ce Ya vuz Sul tan Se lim ve Ka nu ni Sul tan Süley man’ın şa hıs la rıy la yok 
ol muş san dık la rı için, Türk mil le ti ile sa vaş mey da nın da boy öl çüş me yi 
ko lay zan ne di yor lar; bir ta kım kof ha yal le re ka pıl mak tan bir tür lü ken
di le ri ni ala mı yor lar dı. 
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İş te o ar zu la rın, o kötü huy la rın ne ti ce si ola rak, İran ile Os man lı Dev
le ti bir bi ri ne sa vaş açtı. O döne min Sad ra za mı olan So kul lu Meh met Pa şa, 
bu sa va şı ya rar sız bu lu yor ve sa vaş ya pıl ma sı nı is te mi yor du. Çün kü Don 
neh riy le Vol ga neh ri ni bir leş ti rip, Ha zar de ni zi yo luy la Tu ran’a bir ula şım 
yo lu bul mak ve bu şe kil de İran’ın ba şın da bir teh dit yum ru ğu ya rat mak 
ümi di ni yi tir miş ti. As lın da or du nun kötü du ru mu da or ta day dı. 

İran Sa va şı nı is te me mek te So kul lu’nun iki düşün ce si da ha var dı; 
Bun lar dan bi rin ci si Do nan ma mı zın 1571’de İne bah tı boz gu nu na uğ ra
ma sı nın si ya set yönün den bir et ki ya rat ma ma sı na rağ men, Yıl dı rım ile 
Ti mur ara sın da ki An ka ra Mey dan Sa va şı’ndan bu ya na hiç bir sa vaş ta 
ye nil me miş ve ku ru lu şun dan bu ya na Av ru pa’nın kar şı sın da bu ka dar 
ağır bir ye nil gi gör me miş ol ma sıy dı. İne bah tı ye nil gi si nin so nu cu ola rak 
za fe re olan inan cın kıs men de ol sa azal ma sı ve Av ru pa lı la rın Os man lı 
Dev le ti’nin is tik bal ışı ğı nı sön dür me umut la rı nın art ma sı do ğal dı. Böy le 
bir du rum da, Av ru pa’da bi ze kar şı yi ne bir haçlı bir li ği pey dah la na bi lir di. 
İş te bu büyük ih ti ma li göz ar dı et me yen yaş lı ve tec rübe li Sad ra zam, elin
de ki kuv vet le ri ni do ğu cep he sin de kır dır mak is te mi yor ve hep si ni ba tı
dan ge le bi le cek teh dit le re kar şı da ima ha zır tut mak is ti yor du. 

So kul lu’nun bu fik ri çok isa bet liy di. Çün kü İm pa ra tor lu ğun ba şın da, 
bir ta raf tan Av ru pa içle ri ne ka dar uza nır ken, bir ta raf tan da İran’ı tit re
ten bir Ya vuz Sul tan Se lim ve ya bir Ka nu ni Sul tan Süley man yok tu. Ken
di si ise ne ka dar büyük bir adam olur sa ol sun, ik ti dar da Pa di şa hın önüne 
ge çe mez di. Ay rı ca İran’a ye ni bir sa vaş açtı ğı mız da Av ru pa lı lar bu nu bir 
fır sat ola rak görüp, üs tümüze sal dır maz lar mıy dı?

 Ter si ni kim söy le ye bi lir di? Böy le bir teh dit le kar şı kar şı ya ka lın dı
ğın da, hem do ğu dan, hem ba tı dan ge le cek iki düş ma na kar şı koy mak 
ko lay bir iş de ğil di. Bu se bep ler le, teh li ke yi ken di üs tüne da vet et mek 
an la mı na ge len bu sa va şı ted bir siz lik sa yı yor, ya rar sız ve ge rek siz bu lu
yor du. Se bep ler den ikin ci si ne ge lin ce; Av ru pa lı lar zen gin di, Ye ni çe ri ler ve 
Si pa hi ler Av ru pa’da ya pı lan sa vaş lar da bir çok mal mülk el de eder ler di. 

Hem git tik le ri yer ler me sa fe ba kı mın dan kı sa ve düz gün ol du ğun
dan, sa vaş la rı nı da ha ko lay ya par lar ve so nuç ola rak sa vaş la rın hep Av
ru pa’da ol ma sı nı is ter ler di. Çal dı ra na gi der ken Ye ni çe ri ler, Ya vuz gi bi 
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bir ci han im pa ra to ru nun ça dı rı na kur şun bi le sı ka rak is tek siz lik le ri ni or
ta ya koy muş lar dı.

 İran ise, Cen giz ve Sel çuk lu la rın or ta ya çık ma sın dan bu ya na, bir
kaç yüz se ne içe ri sin de bel ki de kırk el li kez iş ga le uğ ra mış ve yağ ma 
edil miş ti. Hem İran, Şah İs ma il’in Şi ilik adı na he ba et ti ği can lar ve yık
tı ğı yu va lar la büyük bir ha ra be ye dön müş, köy ler ve ka sa ba lar kab ris
tan ku lübe si gi bi du ran ko ca bir me za ra ben ze miş ti. 

Tüm bun lar dan baş ka, ara mız da her na sıl olur sa ol sun bir din kar
deş li ği bu lu nu yor du. İran’a sa vaş açıl dı ğı tak dir de, İs tan bul’dan sı nı ra ve 
sı nır dan da gi di le cek böl ge ye ka dar, ne re dey se Av ru pa’nın öbür ucu na 
ya kın bir yo lu yürüye rek git mek ge re ki yor du. 

Gi di le cek olan bu uzun ve ezi yet li yol lar da, ga ni met adı na ne re
dey se hiçbir şey yok tu. Bu na kar şı lık her tür lü sı kın tı var dı. As ker ler, İran 
sa va şı nı an cak Ya vuz Sul tan Se lim’in ki şi li ğin de ki hey bet ya da par lat tı ğı 
say gı kuv ve tiy le ya par lar dı. So kul lu döne min dey se, ne öy le bir hey bet, 
ne de böy le bir say gı var dı... 

Tec rübe le riy le us ta laş mış olan Sad ra zam, as ker le ri mi zin İran vi
ra ne le ri ne sevk edil me si ha lin de, yet miş sek sen yıl dan be ri sa yı sız sa
vaş lar la ar ka sı ke si le bi len fit ne ve ayak lan ma la rın tek rar or ta ya çık ma
sın dan da çe ki ni yor du. Bu düşün ce çok doğ ru idi. Za ten, Ye ni çe ri ve 
özel lik le Si pa hi or du sun da görülen kar ga şa la rın ilk to hum la rı bu sa vaş ta 
ekil me ye baş la dı.

Hem ikin ci ve zir Ah met Pa şa da, Ko ca Sad ra zam la ay nı fi kir dey di. 
Ger çi Ah met Pa şa nın sa da kat ten baş ka bir özel li ği ve her iş te So kul lu’ya 
uy mak tan baş ka bir fik ri yok tu. Hat ta za ma nın adam la rı ken di si ne “Sad
ra zam Göl ge si” di ye la kap bi le tak mış lar dı. 

Yu ka rı da kıs men an la tıl dı ğı gi bi, So kul lu sa ray da ki es ki güç ve te si
ri ni kıs men de ol sa kay bet miş ti. Bu se bep le sa ray da ki ler, Sad ra zam ne 
der se onun ter si ni sa vun ma yı, he def le ri ne ulaş mak için en doğ ru ve en 
kı sa bir ça re ola rak gör me ye baş la mış lar dı. 

İran’a sa vaş açıl ma sı ko nu sun da So kul lu Meh met Pa şa’ya en şid det li 
iti raz eden ler den bi ri ve bel ki de en ön de ge le ni, Kıb rıs’ı fet he den La la 
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Mus ta fa Pa şa idi ve Sa ray’da üçün cü ve zir ko nu mun day dı... İran sa va şı nı 
sa vu nan lar dan bi ri si de, yi ne So kul lu sa ye sin de Tu nus ve Ye men’in alın
ma sın da eme ği ge çen dör dün cü ve zir ma ka mın da ki Si nan Pa şay dı.

Ve zir lik ma ka mı ken di le ri ne dev le te hiz met et sin ler di ye ve ri len 
bu iki ki şi bir bir le ri ni kıs ka nır, kah ra man lık ta ki şöh ret le ri ni çe ke mez
ler di ve her iki si de So kul lu döne min den son ra sad ra zam ol ma yı ka fa
la rın dan ata mı yor lar dı. 

Her iki si de So kul lu’dan son ra döne min dev let adam la rı ara sın da, 
ken di le rin den da ha büyük bir adam ola bi le ce ği ni ka fa la rı na sığ dı ra
maz lar dı. 

Tüm bu olan la ra rağ men iki ve zir ara sın da bir fark var dı; La la Mus
ta fa Pa şa Şa hi noğ lu süla le sin den di. Bu ba kım dan Sad ra za mın hem en 
ya kın ak ra ba la rın dan hem de en büyük düş man la rın dan dı. Çün kü ken
di si ma kam sev da sı na ne ka dar tu tul muş sa, Sad ra zam da o ka dar ma
ka ma ve mev kiye önem ver mez, sa de ce göre vi ni ya par dı. 

Si nan Pa şa’nın ise ah lâk, soy ve ak ra ba lık ba kı mın dan So kul lu ile 
hiçbir il gi ve ala ka sı yok tu. Ma kam hır sın da La la Mus ta fa Pa şa yı çok ge
ri ler de bı rak tı ğı hal de, “Ya vaş gi den ama cı na ula şır, hız lı gi de nin ete ği 
aya ğı na do la şır.” an la mı na ge len;

“Eri şir men zil-i mak su du na ahes te gi den,

Tiz-Ref tar ola nın pa yı na dâmen do la şır.”

Bey tin an la mı na inan mış akıl lı bir adam dı. Pa di şa hın ar ka sın dan 
çok So kul lu’nun göl ge sin de du rur, an cak bir ta raf tan da sa ray da ki güç lü 
adam lar la il gi le nir di. Ol duk ça zen gin di, bu de vir, he di ye ler dev ri ve büyük
ler den bi ri ne mut lak bağ lı lık dev riy di.

Bu du rum da Si nan Pa şa, İran sa va şı söz ko nu su ol du ğun da do ğal 
ola rak So kul lu’dan fark lı şey ler söy le di... Se bep, hem pa di şa hın ya kın la
rı nın, hem de La la Pa şa’nın sa ray da ki nüfuz de re ce le ri ni çok iyi bil me si 
ve bu sa va şın açı la ca ğı nın ke sin ol ma sıy dı. İran’a se fer ya pı lır sa, ken din
den kat be kat üs tün olan en büyük ra ki bi La la Mus ta fa Pa şa or du nun 
ba şı na ge çi ri le cek ve za fer den son ra da So kul lu’nun ye ri ne La la Pa şa 
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ge çe cek di ye düşünüyor ve bu du rum onun işi ne gel mi yor du. Önem li 
olan, sa va şı des tek le mek, ra ki bi ne mey da nı bı rak ma mak tı. 

La la Pa şa, İran’a kar şı sa vaş açıl ma sı ge rek ti ği ni ve iz le ne cek ba rış çı 
bir si ya se tin, İm pa ra tor lu ğun şan ve hay si ye ti ne do ku na ca ğı nı ve bel ki 
bu şe kil de düş ma na kar şı gös te ri le cek yu mu şak lı ğın, kuv vet siz ol du ğu
muz iz le ni mi ya ra ta rak, düş ma nın sa vaş ar zu la rı nı bir kat da ha ar tı ra
ca ğı nı söy lüyor du. Bu na kar şı lık, Si nan Pa şa, İran sa vaş tan kork sa da hi, 
so nuçta Sa fe vi sal ta na tı nın yı kı la ca ğı nı ve bu şe kil de tüm İran’ın Os man
lı la ra dâhil edi le ce ği ni sa vu nu yor du. 

Bu iki ve zir de büyük bir fır sa tın gel di ği ni düşüne rek, elekt ri ğin bir
bi ri ne zıt iki kuv ve ti gi bi de ği şik açı lar dan ha re ket et ti ler ve bir bir le riy le 
müca de le et ti ler, so nuçta sa vaş ate şi nin yan ma sı na se bep ol du lar. Yak
tık la rı bu ateş, so nun da So kul lu’nun onu ru nu da te me lin den sars tı.

Bir yan gın düşünün ki, si yah ve kır mı zı renk li de va sa alev le riy le, 
kor kunç ma sal lar dan ha tır la dı ğı mız ej der ler gi bi, bir gök yüzüne çık mak 
is ter, bir fır tı na nın sa vun ma sıy la aşa ğı süzülüp de niz ler le çar pı şır, or ta
lı ğı to za du ma na bo ğa rak, hey bet li bir şe kil de bir sa hil den de ni ze atı lır, 
de niz den de kar şı da ki sa hi le sal dı ra cak gi bi olur. İs ter se niz, ge ce nin ka
ran lı ğın da ve şid det li bir fır tı nay la Bo ğa zi çi’nde çı kan bir yan gın gözü
nüzün önün de can lan dı rın! 

Çev re si ne gök te ki yıl dız lar sa yı sın ca kı vıl cım sa çar, ka yan yıl dız lar 
gi bi ya nık tah ta par ça la rı, kız gın de mir kı rık la rı da ğı tır. Yu ka rı dan, hat ta 
o hey bet li ate şin et ra fı na düşen dam la la ra da hi bu par ça sı ka dar so
ğuk bir lânet yağ mu ru ya ğar du rur. Ağaçlar, dağ lar, te pe ler, ki mi ke fe
niy le aya ğa kalk mış şe hit ce na ze si, ki mi üze ri ne be yaz ör tü çe kil miş fa
kir ta bu tu, ki mi taş la rı kı rıl mış da üze ri ne yı ğıl mış ec da dı mı zın me zar la rı 
gi bi bem be yaz kar lar için de bir deh şet ve bir kor kunçluk la gözümüzün 
ününe ge lir. 

Ge ce ya rı sı el bi se le riy le ya tak tan fır la mış za yıf ve bi ça re ka dın lar, 
ço cuk lar, can pa za rın da tit re ye rek et ra fa deh şet le da ğı lır lar. İş te böy le 
kor kunç bir tab lo kar şı sın da, bir tu fa nı an dı ran ve şid det le çar pı şan dal
ga la rın ara sın da yal pa la ya rak ge len bir ka yık tan yar dım et mek için bir 
de li kan lı de ni ze atı lır, ka yık ta ki ler, ağır bir yük ten kur tul muş ol duk la rı nı 
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his se der ler, ken di kur tu luş la rı için o za val lı nın dal ga lar ara sın da yu var la
nıp gi di şi ni ken di le ri için büyük bir şans sa nır lar, az gın dal ga lar dan da ha 
çok onun ka yı ğa yak laş ma sın dan çe ki nir ler. 

Bo ğa zın ke na rın da du ran in san lar ise, yan gı nın her ta ra fı sar dı ğı o 
kor kunç an da, de ni zin için de az gın dal ga lar la sa va şıp ken di le ri ne yar dım 
et mek is te yen o kah ra man de li kan lı nın tu tun ma sı için ona bir tah ta par
ça sı at mak tan da hi kor kar lar. Ata cak la rı küçük bir tah ta par ça sı nın bi le, 
sön dür me ye uğ raş tık la rı dev yan gı nı büyüte ce ğin den kor kar lar. Ve de
niz de ki kur ta rı cı la rı na küçük bir yar dı mı bi le çok görür ler ve bu na ce
sa ret ede mez ler. 

O za val lı nın, fır tı na nın gürül tüsüne ka rı şan, kor kunç, si nir bo zu cu 
fer yat la rı da, be de ni gi bi, dal ga lar ara sın da kay bo lur gi der. Üze ri ne dağ 
gi bi dal ga lar yı ğı lır, san ki al tın da bir ya nar dağ fa ali ye te geçmiş bir me
zar lık ta ki ölü ke mik le ri gi bi be yaz renk li köpük ler her ya nın dan yu ka
rı ya doğ ru fış kı rır. 

İş te o an da ki her sa ni ye dal ga la rın şid det li çar pış ma sın dan ötürü, 
gök le re çık mak is te yen ka sır ga gi bi doğ ru lur ya da döne rek ye re ba tar 
ve yo kuş aşa ğı büyük bir hız la sel su la rı gi bi aşa ğı yu var la nır, üze rin
den ha va taz yik ya par, vücu du nu san ki dün ya ya yük ol muş za lim kral
lar gi bi, ce hen ne min ye di kat di bi ne ba tır mak is ter, de niz bu ha va ba
sın cı na kar şı di re nir ve bi ça re nin vücu du nu top ra ğın ka bul et me di ği 
günah kâr lar mi sa li dı şa rı ya fır lat ma ya ça lı şır. Rüz gâr, ate şin alev le ri ni 
de li kan lı nın bu lun du ğu yöne doğ ru çe vi rir ve onun ha ya tı nı yok et mek 
için o iki güç le sa va şır. 

Dal ga lar ona her sal dır dı ğın da san ki vücu du na bir cel lât as kı sı ya
pı şır, dal ga la rın ara sın da her kay bo lu şun da san ki bir kez da ha me za ra 
gi rer. Bu be la nın ara sın da si nir le ri güç ten ke si lir, de be le ne rek vücu dun
da ki kuv ve ti tüke tir. Tuz lu su la rı mi de si ne in di rir, içi ze hir le do lar, so
ğuk ha va ilik le ri ne ka dar iş ler, ka nı don ma ya ve vücu dun da ha yat pı
na rı sön me ye baş lar.

 Ba ğı rır, ama kim se im da dı na koş maz, yar dım is ter fa kat ora cık ta 
kim se cik ler yar dım et mez... Oy sa ki göz le ri nin önün de ve bo yu nun sa
de ce üç dört ka tı ka dar uzak bir yer de, vücu du nu ısı ta cak ka dar sı cak 
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olan ateş, ce hen nem gi bi alev le riy le ku du ru yor! Ken di si ni kur ta ra cak olan 
in san lar, sa hil şe ri din de ler ve mah şer mey da nı ka dar ka la ba lık lar!

Ne ça re ki, o ateş in san la rı ısıt mak için de ğil de, çev re yi yak mak 
için ça lı şı yor, o in san la rın yüz de bi ri yan gı nı sön dür me ye uğ ra şı yor sa, 
yüz de dok san do ku zu can kor ku su ile ken di ni bi le kur tar mak tan aciz... 
Bir kıs mı da, mah şer günün de, Al lah’ın hu zu run da af fe di len kul la rın ya
nın da ha ya tı na kas te de cek ka dar hırs lı, ce hen ne me atıl sa hır sın dan ateş
le ri ni koy nu na sak la ya cak ka dar al çak in san lar dır. O fe ci ve da ya nıl maz 
be lâ kar şı sın da bi le yi ne al çak lı ğa ve hır sız lı ğa ka fa yo ru yor.

 Doğ ru! İn san la rın ca nı nı kur tar mak için de ni ze atı lan ada mın du
ru mu nu an lat mak için ateş ten, fır tı na dan söz et ti ği miz gi bi, Cez mi’nin 
ya şa dık la rı nı an lat mak için de yu ka rı da ki tas vi ri yap mak ge re kir di. An
cak, yap tı ğı mız kı yas ta bir fark var; Ya nan ateş bir ha yal dir, an lat tı ğı mız 
in san lar ise esas çiz gi le ri ile ri de or ta ya çı ka cak olan bir tab lo nun ka ra
la ma kıs mı dır. 

Cez mi’nin doğ du ğu ve büyüme ye baş la dı ğı yıl la rı an lat mış tık. Şim di 
de ai le sin den ve gençli ğin de ve ço cuk lu ğun da al mış ol du ğu eği tim den 
bah se de lim. İs tan bul ya kın la rın da ika met eden bir si pa hi nin oğ luy du. 
Da ha iki ya şın day ken, an ne si ni kay bet ti. 

An ne şef ka ti dir; in san da ne ka dar in ce duy gu lar var sa, hep si bu 
şef kat sa ye sin de ge li şir ve da ha küçük ken eser le ri ni gös ter me ye baş
lar. Onun an ne si ni ta nı ya ma dan kay bet me si, o şef kat ten mah rum kal
ma sı, kal bin de ki ka bi li yet le ri ta ma men yok et me di, ama baş ka yo la çe
vir di, çün kü eğit me ni ba ba sıy dı. Ba ba sı as ker ol du ğu için, ço cu ğu nu ta bi 
ki as ke ri bi çim de eği te cek ti.

 Cez mi, küçük ken bir an ne, ya ni bir mu ha fız bu la ma ma sı na rağ
men, düş tüğünü, kalk tı ğı nı gös te re cek, ma sum dav ra nış la rı na ve hat ta 
ağ la ma la rı na gülüm se me ler le ce vap ve re cek bir ba ba sı ve ken di si ni teş
vik ede cek bir öğ ret me ni var dı. Do ğa sın da ki ne za ket ve mer ha met ten 
ön ce, azim ve ce sa ret yan la rı ge liş me ye baş la dı. Do ğuş tan as ker ol ma sa 
da ba ba oca ğın dan as ker gi bi ay rıl ma sı ge re ki yor du.
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Yüce Tan rı’nın ma sum la ra en büyük ih sa nı, en büyük ni me ti an ne
ler ol du ğu bir ger çek tir. Ama yi ne Yüce Tan rı’nın hik me ti, bir yav ru yu 
an ne sin den ay rı bı ra kır sa, onun ye ri ni kıs men de ol sa tu ta cak bi ri si ni 
de onun ye ri ne ko yu yor...

 Cez mi’nin an ne si öl düğün de, onun ye ri ni tu tan, şef kat li dav ra nış
lar da an ne sin den hiç aşa ğı ol ma yan ba ba sı var dı. Ki mi ba ba lar, ço cuk la
rı nı kol la ma da ve eğit me de an ne ler den da ha üs tün dür ler. İn san lık ta ri hi 
in ce len di ğin de görüle ce ği gi bi, ye ti şen büyük in san lar ta ra fın dan mey
da na ge ti ri len il mi ça lış ma lar da iki büyük esas lı kay nak var dır ki, bun
lar dan bi ri acı ma, di ğe ri de ce sa ret tir. Acı ma duy gu la rı mız ço ğu za man 
an ne, ya da ka dın ku ca ğın da, cüret ve ce sa re ti miz ise ba ba, ya da baş ka 
bir er kek hi ma ye sin de bes le nip ge li şir. 

Bu se bep le cen net, an ne le rin aya ğı al tın da ol du ğu ka dar ba ba la
rın da kı lıçla rı nın göl ge si al tın da dır. Bir an ne, ço cu ğu nu ge rek ti ğin den 
çok faz la şef kat gös te rip şı mar ta bi lir, ama ama cı ta bii ki şı mart mak de
ğil, eğit mek tir. İn san lar da ki ha yal gücünün ula şa ma ya ca ğı Tan rı ya pı sı 
şey ler düşünün, za man, sa yı ve sı nır sız me sa fe ler gi bi... 

Bir de o Tan rı ya pı la rı ara sın da dün ya yı ve o dün ya nın or ta sın da, 
bo yu nun uzun lu ğu iki met re yi bul ma yan in sa nı düşünün... 

Son ra o in san lar, şu ana ka dar mil yar lar ca ki şi nin son suz ses siz
lik ve din len me ye ri olan bu ko ca dün ya yı, zeka sı sa ye sin de, ço cuk la rın 
oy na dık la rı top mi sa li bir eğ len ce ye sok sun ve son suz luk la ra bi le hük
me den icat lar yap sın yi ne de bir er kek le bir ka dın bir le şe rek ara la rın da 
ken di be den le rin den ko pan, ken di le ri ne kı yas la ne re dey se in san la dün ya 
ara sın da ki büyük fark ka dar ça re siz küçük bir me lek or ta ya çı kın ca er
kek le ri ve ka dın la rı gül düre cek ka dar te miz gülüm se me ler le bir yol da, 
ka dın la rı, er kek le ri ağ la ta cak ka dar ma sum ağ la yış lar la baş ka bir yol da 
do ğuş tan, uy gar lık tan, kül tür den ne ka dar güç el de ede bil miş ler se ta
ma mı nı o ma sum ve za yıf be be ğin küçük el le ri ne tes lim et sin ler, küçü
cük ayak la rı nın al tı na saçsın lar! 

Dün ya da in san lar ca övünüle cek bun dan büyük güzel lik var mı dır? 
İş te bu de rin düşün ce le ri bir ki tap ta oku ma yan an cak kal bin de his se
den ler den bi ri olan Cez mi’nin ba ba sı, ölen ka rı sın dan ken di ne mi ras ka
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lan bu ço cu ğu er kek si bir an la yış la ye tiş tir di. Cez mi ağ la sa, ken di si güler, 
onu da gül dürür dü. O has ta lan sa, ken di sağ lı ğı nı onun için teh li ke ye atar, 
fa kat ken di sağ lı ğı nı da boz ma dan onu iyi leş tir me yi ba şa rır dı.

Bi zim ki he nüz se kizdo kuz yaş la rın da iken kor ku suz ve her tür lü 
dav ra nı şı hoş gören bir ka rak te re ma lik ol mak ye te ne ği ni gös ter miş ti. 
Kuv vet li bir ya pı sı var dı, gençli ği bir ilk ba har güne şi gi biy di. Baş ka la rın
dan görüp öğ ren di ği  “dün ya yı bir mi sa fir ha ne say mak” fik ri de gön lüne 
baş ka tür lü ye te nek ler, baş ka tür lü ar zu lar ver miş ti. 

Te pe sin de yıl dı rım gür ler se, gök ler de bi ri si gülüyor muş gi bi dav
ra nır dı. Önün den bir ce na ze geçse, ta bu tu be bek san dı ğı gi bi görür dü. 
Eği ti mi ni am ca sın dan al dı. Am ca sı da ay nen ba ba sı gi bi, bir si pa hi idi. 
An cak, o dönem de çok yay gın olan kül tür me ra kı onu da döne min müs
pet ilim le ri ni öğ ren me ye teş vik et miş ti. 

Ye ni çe ri ler ara sın da o dönem de sek sen ka dar şa ir ol du ğu bi li nir di. 
Am ca sı ona eği ti mi ni ve rir ken ve si pa hi li ğe ait bil me si ge re ken le ri an
la tır ken, bir ta raf tan da as ker lik le il gi li düşün ce le ri onun ka fa sı na sok
ma ya ça ba lı yor du. Bu tarz da ki eği ti mi nin öze ti de şuy du; as ker ol ma nın 
bi rin ci şar tı ce sa ret li ol mak ve ölür ken bi le ol sa gülüm se mek tir. As ker, 
göz ya şı nı şe hit düş tüğü za man be de ni ni süs le yen, ya da düş ma nı nı öl
dür düğü za man kı lı cın dan o düş ma nın üze ri ne dökülen kan dam la la
rın da görür. 

Ger çek ten as ker olan ki şi, kab ri nin en ko yu köse sin den bi le cen ne te 
bir ka pı bu lur. Ger çek ten as ker se, be de ni top rak al tın da ya tar ken, ru hu 
gök yüzün de, şa nı hal kın di lin de if ti har la do la şa ca ğım düşünür ve ye rin 
al tı nı üs tü ile eşit ve bel ki de ye rin al tı nı da ha üs tün görür. 

Ger çek ten as ker se, ra hat döşe ğin de öl mek ile er mey da nın da şe
hit edi le rek bir mil le tin kab re be del kal bin de yat mak ara sın da ne büyük 
fark ol du ğu nu çok iyi bi lir. Bu ka dar yüce, bu ka dar va tan se ver düşün
ce ler se be biy le dir ki, as ker li ğin en önem li özel li ği de sa vaş mey da nı nı 
güzel bir eğ len ce ve güzel bir ge çit bil mek tir. Am ca sı bu düşün ce ler le 
ve ben zer söz ler le Cez mi’nin de rin ler de ki duy gu la rı nı coş tur ma ya ça lı
şır ken o da am ca sı nın de dik le ri ni ka fa sı na ya zı yor du. Ama ne ça re ki, 
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on beş, on al tı yaş la rın day ken am ca sı nı ve yir mi ya şın day ken de ba ba
sı nı Tan rı elin den al dı.

Şu fa ni dün ya ya na sıl ki tek ba şı na gel di, ay nen öy le ce ka la kal mış tı. 
Ama Tan rı’nın in san lık için, ai le den son ra, en büyük da ya nak ola rak ya
ra tıp kur du ğu top lu ma ka tıl ma ol gun lu ğu na da ulaş mış tı. De de le ri nin 
kı lıç hak kı olan tı ma rı, dev le tin ka nun la rı ken di si ne sağ la dı ğın dan ötürü 
ge çim sı kın tı sı da çek mi yor du. 

Ço cuk de ni le cek ka dar genç yaş tay dı, ama bün ye si hiç yaş lan ma ya cak 
ka dar güç lü, ba ba sın dan mi ras ola rak ka lan kı lıç ise, ken di si ni düş man la
rın kötülüğün den ko ru ya bi le cek ka dar kes kin di. Cez mi, al dı ğı eği tim den 
son ra dün ya yı, her ta ra fı ölü do lu bir sa vaş mey da nı ola rak düşünür dü. 
Bu se bep le hiç bir şey den çe kin mez, ölüm den ve be lâdan sa as la kork
maz dı. Onun gençli ği, gör düğü ka li te li eği tim ve yok sul luk gör me miş ol
ma sı, şa ka cı ka rak te ri ne baş ka bir ışık ve kuv vet ka zan dı rı yor du.

Cez mi’nin ge nel tav rı; 

“Bir sa fa ağ zı açmış, san ki her ka bar cı ğı

Kâina tın ha li ne gülüm ser şa ra bı mı zın.”

Bey tin de ki an la ma can lı bir ör nek ola bi le cek gi biy di. O ka dar ki, 
gençlik ça ğın da aş kı bi le, çi çek le rin ta ze li ği ve ya içki nin ver di ği ne şe gi bi, 
bir kaç sa at lik ge çi ci eğ len ce sa nır dı. Cez mi ile yu ka rı da an lat tı ğı mız Adil 
Gi ray’ın ka rak ter le ri ara sın da bir zıt lık gös te ren bun lar ol du ğu gi bi, o 
iki zıt ki şi yi bir bi ri ne yak laş tı ran yan lar da var dı. Cez mi tıp kı Adil Gi ray 
gi bi do ğuş tan şa ir ve as ker di. Dün ya nın dert le rin den ve üzün tüle rin den 
hat ta cid di bir aşk tan bi le uzak ve ba şı boş, gençlik ça ğın da hem eğ len
mek için, hem de mey ha ne de Ha fız Di va nı oku yan lar gi bi, eğ len ce ara
sın da eği ti mi ni ta mam la mak için İs tan bul’a gel miş gi biy di. 

O, “Ka le mi ni kı lı cıy la ke ser, kı lı cı nı da tıp kı ka mış ka lem gi bi mak
tam da bi ler.” bey tiy le ni te le ne cek ka dar iyi bir as ker di. Yüzü ne ka dar 
hey bet liy se ge nel du ru mu ile de o ka dar sı cak ve ha re ket liy di. 

Er kek çe dav ra nış la rı, hoş mu hab bet le ri ve şa ka la rı sa ye sin de, o za
ma nın hem en önem li as ker le rin den, hem de güç lü şa ir le rin den ço ğu ile 
tek tek ta nış mış tı. Onu ko ru yan lar ise, sa ra yın en iyi, en önem li bi ni ci si 



NAMIK KEMAL

34

ol mak ba kı mın dan, o za ma nın ta bi riy le Mi ra hur luk ya pan Fer hat Ağa ile 
Ba ki’den son ra dev rin en büyük şa iri sa yı lan ve di van sa hi bi Nev’i idi.

Fer hat Ağa nın çev re ye ya yı lan na mı nı de tay lı bir şe kil de an lat mış
tık. Bi raz dan ise, da ha bir çok güzel eser le ri an la tı la cak tır. Nev’i, ağı tı ile 
1526 ile 1600 yıl la rı ara sın da ya şa yan meş hur Ba ki’nin ye ri ne geçti ği ni 
is pat eden ve Zi ya Pa şa’nın Ha ra bat isim li ese ri nin bi rin ci cil din de bu lu
nan “nun” ka fi ye li küçük man zu me ci li ği ile Ne fi gi bi büyük bir şa iri bi le 
yo lun dan yürüt me şe re fi ni el de et miş bir ki şi dir ki, oğ lu Atâyi de Taş
köp rülüzâde Ah met Efen di nin “Şa ka yıkı Nu ma ni ye” isim li ese ri ne kat
kı da bu lun muş tur. 

Bu nun la be ra ber sağ lı ğın da Ne fi’nin çok de fa hak sız sal dı rı la rı na he
def ol muş, Ham se isim li man zu me si için, ölümün den iki yüz se ne son ra, 
Şeyh Ga lip tar zın da aşa ğı da ki hak sız yer gi ye de uğ ra mış tır.

“İs tan bul’umuz da Nev’iza de,

Et miş tek-u pûyı mu zi ya de.”

(Ya ni, İs tan bul’umuz da Nev’izâde dal ka vuk lu ğu ün sal mış tır.)

Kah ra ma nı mı zın Fer hat Ağa ile ta nış tı rıl ma sı ve onun hi ma ye si ne 
gir me si fe ci bir ola yın so nun da ger çek leş ti. Bu ha di se şöy le ol muş tur; 
Âci za ne yaz dı ğım şu ki ta bı oku yan la rın ço ğun lu ğu, İs tan bul’da ki Bü
yük Ha pis ha ne yi –Al lah ko ru sun içi ne gir me se ler bi le dı şa rı dan mut
la ka gör müş ler dir. 

İş te bu ha pis ha ne nin bu lun du ğu yer, an lat tı ğı mız olay la rın geçti ği 
çağ lar da, ya ni 16. yüz yıl da bir çok ve zi rin ve dev let ada mı nın ge zin ti 
ala nı olan güzel bir yer di. Şim di Sul ta nah met Mey da nı de ni len yer ise, 
bu gün kün den çok fark lıy dı. Şim di ki gi bi o za man da, bi ri Mı sır’ın, di ğe ri 
es ki Yu na nis tan’ın büyük lük ala met le rin den olan iki taş, bi ri pi ra mit bi
çi mi, di ğe ri de di key şek liy le, me de ni yet eser le rin de ki ka lın tı la rı iki ge
omet rik de lil ile gös ter mek tey di. 

Za ma nın da zevkü se fa ya düş kün Rum İm pa ra tor la rı nın taht ye ri 
olan o yı lan şek lin de ki tunç di rek ise, kı rık dökük, de lik de şik ha liy le, 
zul mün yer le bir olu şu nun gös ter ge siy di. Ha pis ha ne yönün den ba kıl
dı ğın da, bu taş la rın bi raz ile ri sin de göze ba tan ko ca çı nar o za man lar 
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bel ki da ha di kil me miş ti bi le. Bu büyük çı nar ağa cı nın da ay rı ve acık lı 
bir hi kâye si var dır. Çı na rın dal la rı na bin ler ce maz lum ve ya sa nık asıl dı ğı 
için biz de “Şe ce rei Vak vak” ola rak anı lır. Ya ni bu ağa cın mey ve le ri nin 
in san lar ol du ğu an la mı na ge lir. Mey dan da ası lan ye ni çe ri le rin ce set le ri 
de yi ne o çı na rın al tı na atıl dı ğı için bir şa irin;

“Mey ve vak tin de ye tiş tik Şe ce re-i Vak vak’ın”

di ze si ile, mer ha me te ve in san lı ğa ya kış ma ya cak şe kil de alay ko
nu su da ol muş tur. 

Şu an da ise, ku ru ya rak, iyi ta rih bi len le rin gözün de ve ha ya lin de, 
çü rümüş in san ke mik le rin den ya pı lan bir deh şet hey ke lin den baş ka bir 
şey de ğil dir. Sul ta nah met Ca mi si nin, Aya sof ya’ya pek ya kın ol du ğu için 
bel ki sa kin olur düşün ce siy le, sürek li ce ma ati ne görev ve ril miş ken, son
ra la rı bay ram lar da, mev lit ler de, yüz ler ce as ke rin, bin ler ce hal kın top
lan ma ye ri ola rak ge le ce ği keş fet me nin im kân sız lı ğı nı is pat la yan bir taş 
bel ge dir. Hüdai Haz ret le ri açı lış du ası nı he nüz oku ma mış, hat ta ilk te
mel ta şı na ilk har cı ko yan Sul tan I. Ah met he nüz ana rah mi ne da hi düş
me miş ti.

Sul ta nah met Ca mi si nin bu lun du ğu alan da, bi ri So kul lu’nun, di ğe ri 
ikin ci ve zir Ah met Pa şa’nın, bir bi ri ne bi ti şik iki ko na ğı var dı. Bu ko nak
lar, şu an da ca mi du var la rı nın dur du ğu yer den bi raz öte dey di ler. Mey
dan ise, Rum lar za ma nın da ki ka dar ge niş ol ma sa da, bu gün kü du ru
mu na göre da ha ge niş ti. 

Os man lı top lu mu nun o za man en büyük eğ len ce si olan bu ala nı, 
sa ray ağa la rıy la ve zir le rin da ire hal kı, ci rit yap ma da ki ma ha ret le ri için 
bir sı nav ye ri yap mış lar dı. Mev sim el ve riş li olur sa ta til gün le ri ci rit oy
na mak için ora ya çı kar lar dı. 1568’de ve Şev val ayı nın ilk cu ma günü Mi
ra hur Fer hat Ağa, Pa di şa hın ba zı te şek kür le ri ni ulaş tır mak için So kul lu 
Meh met Pa şa’nın ko na ğı na gel miş, At mey da nı yönüne ba kan di van 
oda sın da bir pen ce re önüne otur muş tu. 

O gün Cez mi de, İkin ci ve zir Ah met Pa şa’nın ko na ğın da, pa şa nın 
adam la rın dan bir ta nı dı ğı nı gör me ye gel miş, ay nı mey da na ba kan baş ka 
bir oda da iki ar ka daş ola rak ko nuş ma ya dal mış lar dı. O sı ra da sa ray er
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kânı Aya sof ya ta ra fın dan, ve zir le rin ha ne hal kı da ko nak la rın ka pı sın dan 
görün düler ve son ra mey dan da at oy nat ma ya, ci rit oy na ma ğa baş la dı
lar. Cez mi bir müd det sey ret tik ten son ra;

“Bun la rın için de ger çek at lı yok!” di ye cek ol du.

Bu söz, ar ka da şı na çok ga rip gel di;

“Kar deş, sen ne di yor sun? Os man lı at lı sı nın en seçki ni bun lar dır.” 
de yin ce Cez mi; “Hiç öy le söz olur mu? Ben tı ma ra sa hip olan bir si pa
hi yim. Al tı ma uyuz bir at ver sin ler, bun la rın hep siy le uğ ra şı rım.” ce va
bı nı ver di.

Ha ne hal kın dan ora da olan lar gülüş me ye baş la dı lar. So nun da bah si 
kı zış tır dı lar ve Cez mi’yi mey da na çı kar dı lar. Bin me si için Pa şa’nın at la rın
dan çok ak si bir ya ğız kurt atı nı çı kar dı lar. Atı bi nek ye ri ne çek ti ler. Cez mi, 
bi nek ta şı na ge lin ce hay va nı iz le mek is ti yor muş gi bi bir ta vır la aşa ğı ya 
in di. Atın diz gi nin den tu ta rak hay va nın ba şı nı bir kaç ke re ile ri ye ge ri ye 
çe vir dik ten son ra, bir den at la ya rak atın üs tüne at la dı.

 Ci rit için ge re ken şey ler atın eye rin de var dı. Hay van ak siy di ama o 
da inat çıy dı. Cez mi atın üze ri ne at lar at la maz, efen di si ni gören ace mi bir 
köle gi bi uy sal laş tı. Cez mi de ora da bu lu nan ki şi le ri se lâm la ya rak ka pı
dan çık tı, at lı la rın ara sı na ka rış tı. Bu ka dar genç bir si pa hi nin bi ni ci lik te 
sa ray hal kı na va ra na dek üs tün lük gös ter me si, So kul lu Meh met Pa şa’nın 
ko na ğın dan bu nu iz le yen Fer hat Ağa’nın dik ka ti ni çek ti.

 Ci rit yap mak, ko va la dı ğı nı is te di ği yer den vur mak, eyer bo şal ta
rak ge len değ nek ler den sı yır mak, bir eliy le atın boy nu na sa rı la rak, di
ğer eliy le yer den değ nek al mak, bel den yu ka rı sıy la ar ka ya döne rek üze
ri ne atı lan değ nek le ri tut ma da öy le si ne büyük bir us ta lık gös ter di ki, 
iz le yen ler hay ran kal dı lar.

Fer hat Ağa Sad ra za ma şöy le de di;

“Bu gençle ben den baş ka müca de le ede cek kim se ler yok, izin ve
ri niz!”

Sad ra zam dan izin ala rak atı na at la dı, alan da do laş ma ya baş la dı. 
Fer hat Ağa, ger çek ten döne min en us ta bi ni ci si sa yı lır dı. Bir kaç de fa 
ala nın bir ba şın dan di ğer ba şı na git ti gel di, bir kaç de fa Cez mi’nin oyu
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nu nu sa vuş tur du lakin Cez mi’ye bir değ nek bi le vu ra ma dı. Ni ha yet us
ta lı ğı sa ye sin de Cez mi’yi Ah met Pa şa ko na ğı nın önün de sı kış tır dı. Cez mi 
eyer bo şalt mak is te di. 

Ar ka ya dönüp değ nek tut ma ya ça lış tı. Fer hat Ağa’nın atı ter bi ye li, 
ken di bin di ği at ise, çok huy suz ol du ğu için, bir tür lü atı nın ba şı nı is te
di ği yöne çe vi re me di. Ne ka dar us ta lık, ne ka dar ma ri fet gös ter se, yi ne 
değ nek yi ye ce ği ni ve so nuçta ye nil miş sa yı la ca ğı nı an la dı. 

Bir kaç ke re değ nek le hay va nın boy nu na çar pa rak tav la nın ar ka ka
pı sı na çe vir di. Bu ka pı, za ma nın adet le ri ne göre, tek bir hay va nın gi re
bi le ce ği ka dar al çak tı. Ka pı nın üze rin de ki du var ise, bir de ğil, bin ka fa 
par ça la ya cak de re ce de sağ lam dı. Bu ra dan sa de ce at ge çe bi lir ve bel ki 
eye ri bi le sürünür dü.

Fer hat Ağa, bu du ru mu görün ce te lâşa ka pıl dı. Dün ya nın en de ğer li 
adam la rın dan sa yı lan ve ci rit spo ru nun ge le cek te ki en büyük adam la
rın dan sa yı lan böy le si ne genç bir si pa hi yi ço cuk la rın oy nar ken kır dık
la rı oyun cak lar gi bi ge rek siz ye re kay be de ce ğin den en di şe ede rek son 
de re ce bu nal dı.

“Ev la dım, atın ka fa sı nı so la çe vir, du va ra çar pa cak sın!” di ye ba ğır
ma ya baş la dı. Genç adam, bu du ru mu umur sa mı yor, yo lu na de vam edi
yor du. Ka pı ya bir kaç adım ka lır kal maz eyer bo şalt tı. 

Ama bo şal tır ken iki aya ğı nı da üzen gi den çek ti. Hay van ka fa sı nı çok 
yu ka rı kal dır ma sın di ye sağ eli ni, atın ko la nı na bağ la nan ve di li miz de pa
lan de ni len ke me re, sol eli ni de atın ge mi ne ata rak hay va nın kar nı nın 
al tı na doğ ru eğil di ve tav la ya sağ sa lim gir di. Tav la ka ran lık, ama hay van 
yem li ği ne alı şık ol du ğun dan ora da da bir ka za ol ma dı. Cez mi, atın ka rı
nın al tın dan çık tı ve küçük ka pı dan dı şa rı ya fır la dı. Ko şa rak Fer hat Ağa
nın üzen gi si ni öp tü. Her gün, her is te di ği za man ya nı na ra hat ça gi dip 
gel mek için emir al dı. Al dı ğı bu emir, o döne min an la yı şı na göre, dev
let te yük sel mek için iyi bir yol du.

Şa ir Nev’i ile Cez mi’nin ta nış ma sı na ge le cek olur sak; On la rın ta nış
ma sı,  ön ce ki gi bi teh li ke li bir ha di se so nu cun da ol ma dı, Cez mi’de ki şa
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ir li ğin yar dı mıy la ol du. Ah met Pa şa ko na ğın da ki ar ka da şı, Pa şa nın ya
mak la rın dan ken di yaş la rın da bir gençti. 

Ar ka da şı, Cez mi’nin Mi ra hur Ağa’dan öv gü gör me si ne ve bu se
bep le iyi bir iş yap tı ğı na se vi ni yor du ve bu se vinçle açı lan ge le cek yo lu 
san ki ken di si ne ait miş gi bi, Fa tih ci va rın da ki evin de Cez mi’ye bir de zi
ya fet ver miş ti. Bu zi ya fet te sa ray ta kı mın dan ve So kul lu da ire sin den, zi
ya fet sa hi bi nin ka pı kom şu la rın dan beş al tı ki şi de da vet liy di ler. Ye me ye 
içme ye baş la dı lar. 

Söz dönüp do la şıp Cez mi’nin ci rit yap ma sı na gel di ve her kes Cez
mi’yi öv me ye baş la dı. So nun da soh bet Fer hat Ağa’nın öv güsünün ken
di si için ne ka dar de ğer li ola bi le ce ği ne gel di. “Bir iki ge ce ön ce rüyam da 
ata bin miş tim. Ma ka ma erer sin, de di ler. Hiçbir şey çık ma dı. Şim di an la
dım ki, rüya da ata bin mek ten bir şey ka za nıl mı yor.” ben ze ri nük te li söz
ler söy len me ye baş lan dı.

Cez mi, bu öv güle re ce vap ola rak; “Eğer ge çen yap tı ğı mız ci rit 
oyu nu be nim için yük sel me ara cı ola cak sa, hem ba na hem dev le tin ha
li ne acı rım. Ma ri fe tim ne dir ki, dev let te yük sel me mi ge rek tir sin? Bir kı
lıç tı ma rım var, o ih sa nın hak kı nı ne za man öde dim ki, baş ka bir dev
let ma ka mı nı ar zu la ya yım? Ba na göre, hak et me den yük sel mek, hak lı 
za ru ret ten bin kat kötüdür. Ken di si ni dur du ğu ma ka ma lâyık gör me yen 
adam, mil le tin gözün de ne ka dar küçü le ce ği ni düşünür se utan cın dan 
ye rin di bi ne ba tar. 

Me se lâ be nim gös ter miş ol du ğum ma ha ret, ata bin mek ve ci rit at
mak tan iba ret tir. Bu ma ha ret ler le ben ol sam ol sam iyi bir se yis ve be ce
ri li bir ci rit ho ca sı ola bi li rim. Bu du rum ile be ni bir su bay yap sa lar, Tan
rı’nın kar şı sı na ne yüz le çı ka rım? Tan rı ba na yük sel me na sip et tiy se, o 
yük sel me ye lâyık ol du ğu mu ka nıt la ya cak şey ler kıs met et sin!” de di.

Ye mek te olan lar, Cez mi’nin bu laf la rı nı ya lan cık tan müte va zı lı ğı na 
ve utan cı na ver di ler. Ama as lın da Cez mi, fik ri ni, vic da nı nı bu söz le riy le 
ga yet açık bir şe kil de an lat mış tı. Çün kü ge le ce ğe iler le me ye çok ar zu lu 
de ğil di. An cak hak et ti ği ka dar yük sel mek is ter di.Mu hab bet ko yu laş tık ça 
in san la rın da ne şe si art ma ya baş la mış tı. Top lan tı da ha zır bu lu nan la rın 
hep si çok kül tür lü in san lar ol du ğu gi bi, müzik ten de ara lı yor lar dı.
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Eğ len ti ola rak hep be ra ber ön ce Ba ki’nin; “Mey ha ne nin su yu,  ha
va sı ba na pek hoş gel di. Yı kı la sı mey ha ne val la hi ne güzel yer de ya pıl
mış” an la mı na ge len;

“Hoş gel di ba na mey ge de nin âbı ha va sı,

Bil lâh ne güzel yer de ya pıl mış yı kı la sı.”

mıs ra ını ve ar ka sın dan da Nev’i’nin; “O gel geç güzel pek ha ki kat
siz. Nev’i ne yap sın? Ve fa sız lar dan şi kâyet, ve fa sız lar dan şi kâyet.” An la
mı na ge len;

“Gönül her cai dil ber bi-ha ki kat ney le sün

Nev’i Şi kâyet bi-ve fa lar dan şi kâyet bi-ve fa lar dan”

di ye baş la yan ga zel le ri nin ilk mıs ra la rı nı oku ma ya baş la dı lar. Oku
nan ga zel ler, san ki ora da ki le rin du rum la rı nı ib ret gözü önün de an la tı
yor du. Ki mi, Ba ki’nin ka si de siy le, içki ye hi ta ben sar hoş ça öv güler de bu lu
nu yor ve ya bed dua edi yor; ki mi de, Nev’inin ga zel le riy le, aşk yüzün den 
uğ ra dı ğı si tem le ri te ker te ker ha tır la ya rak co şu yor du.

Vücu du sa pa sağ lam ve mi de si de ga yet güç lü olan Cez mi’ye ise içki 
pek do kun mu yor du. O ta ma men baş ka bir eği tim al mış tı. 

Aşk tan an la dı ğı ise, baş ka bir şey ol du ğu ve si te mi ni göre cek, ce
za sı na kat la na cak sev gi ler le öy le düşüp kalk ma dı ğı için, bu ko nu da ha
tır la ya bi le ce ği zor luk lar da yok tu. Müzi ğe kar şı da o gün ler de o ka dar 
ya lan dan da ol sa bir il gi gös ter me miş, da ha doğ ru su müzis yen ol ma ya 
hiç ni yet len me miş ti. As lın da he ves et miş ol sa da ka rak te ri bu na el ve
riş li de ğil di. 

Mu si ki ile faz la bir il gi si ol ma dı ğı nı söy le di. Soh bet te ki ler Cez mi’nin 
meş ke faz la ka rış ma dı ğı nı an la dı lar. Ken di le riy le bir lik te şar kı söy le me si 
için onu zor la ma ya baş la dı lar. Ön ce müzik ten anla ma dı ğı na inan ma dı
lar, son ra Cez mi’nin ye min le ri üze ri ne inan dı lar. Ama bu se fer de, “gü
zel sa nat lar dan bi ri” olan müzik ten an la ma dı ğı için si tem per de si al tın da 
bir ta kım do ku nak lı söz ler le Cez mi’ye sa taş ma ya baş la dı lar.

So nuçta, bir müzik par ça sı nı zevk le din le me yi, söy le mek ten üs tün 
tut tu ğu nu söz le ri ne ek le di. Mu si ki nin güzel sa nat lar dan ol du ğu nu Cez mi 
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de bi li yor du, ama ses to nu bu na uy gun de ğil di. Cez mi’nin bu ko nu hak
kın da ki düşün ce le ri ni gönül te miz li ği ile açık la mak tan iba ret olan söz le
ri ni ar ka daş la rı, at tık la rı do ku nak lı taş la ra ce vap say dı lar.

İçle rin den bi ri, boş bo ğaz lık ya rı şı nay mış gi bi; “Ha, unut muş tum. 
Siz şa ir si niz. Hiç müzik yap ma ya te nez zül et mez mi si niz?”  di ye ha fif bir 
ton da dal ga geçme ye baş la dı. Ha li ve se si nin to nu bu söz ler de ki alay 
yap ma mak sa dı nı açık ça bel li edi yor du.

Cez mi da ya na ma dı; “Ne ya pa lım efen dim, in san lık ke nar da du rur ken 
ça lı ku şu ol ma ya iş tah duy mak elim den gel mi yor...” di ye ce vap ver di.

Bu söy le dik le ri, ye mek te ki le rin asa bı nı bir kat da ha boz du. Ara la
rın da ki di ya log lar sert leş ti. Da vet li ler den bi ri;  “Şi ir oku du ğu nuz za man 
her hal de de min ki oku nan be yit ler gi bi söy ler si niz ya!” de di.

Cez mi: “Kim bi lir... Bel ki de...”

Bir baş ka sı: “Ha yır, ha yır! Be yi miz on la rı da be ğen mez...”

Cez mi: “O mıs ra la rı be ğen mez sem ne ola cak ya ni? Şi ir den bi raz ol
sun an la sa nız siz de be ğen mez di niz. Ba ki’nin ve Ne vi’nin her sözü mut
la ka güzel ol mak zo run da de ğil ya...!”

Ar ka lar dan bi ri si: “Be yi miz, hem Ba ki’den hem de, Ne vi’den da ha 
güzel şi ir okur, Fu zu li gi bi söy ler.”

Cez mi si nir le ri ne hâkim ola rak: “Evet, Fu zu li gi bi oku rum. Ne ol
muş?”

Ön ce ki adam: “O hal de, şim di bir Fu zu li Di va nı bu lu ruz, ras ge le bir 
say fa sı nı aça rız, ilk say fa sın da çı ka cak şi ire kar şı bir be yit oku ya bi lir se
niz si ze mükem mel bir zi ya fet ve ri riz. Pe ki, ya söy le ye mez se niz ne ola
cak?”

Cez mi: “Evet, ben de bir zi ya fet çe ke ce ğim. Ama şi ir le ri kim kar şı laş
tı ra cak? Bu iş si ze ka la cak sa şim di den yan dık de mek tir, ba his yap ma ya
lım. Söy le ye ce ği me şim di den kötü de yip kar şı çı kar sı nız işin için den...”

Bir baş ka sı: “Yok, öy le de ğil! Şa ir Nev’i be nim ho cam dır. Gi de riz 
ve ona gös te ri riz.”

Cez mi: “Ta mam, öy le olur.”
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Soh bet bu ra ya ka dar ge lin ce bir Fu zu li Di va nı bul mak ge re ki yor du. 
Si zin de bil di ği niz gi zi, di van al fa be tik sı ra ya göre di zil miş şi ir ler dir. Bu 
ese ri he men bul mak hay li zor du. Çün kü biz, Ka nu ni Sul tan Süley man 
döne min den son ra her ye ni li ğe kar şı ol du ğu muz gi bi, mat ba acı lı ğa da 
önem ver me miş tik. Böy le bir icat tan za ten ha be ri miz bi le yok tu. Mat ba
acı lık bi ze, an cak yüz se ne son ra, Lâle Dev rin de, Nev şe hir li Da mat İb ra
him Pa şa ve İb ra him Müte fer ri ka’nın yar dım la rıy la gel miş, ama hey hat, 
Pat ro na Ha lil adın da bir ap ta lın is ya nı hep si ni kökün den si lip at mış tı.

O za man da mat baa ol ma dı ğı için tüm ki tap lar el le ya zı lı yor ve en 
kıy met li ki tap lar bi le hat tat la rın elin den ya lanyan lış çı kı yor du. Bu se
bep le, “O, kötü hat ta tın eli ka lem ol sun, ka mış ka le min ucu gi bi, mak ta 
(ke sit) üze ri ne ke sil sin. Onun ya lan ya nış ka ra la ma sı, düğünümüzü kav ga 
ya par” an la mı na ge len;

“Ka lem ol sun eli ol kâtip-i bed tah ri rin,

Ki se vad-ı ra ka mı sûru mu zu şûr ey ler

Gâh bir harf süku tiy le kı lar na sı rı nâr

Gâh bir nok ta süku tiy le gözü kör ey ler”

Bey tiy le, hat tat la rın ce ha le tin den şi kâyet eden Fu zu li’nin di va nı 
da el yaz ma sı idi ve çok az sa yı da var dı. Zi ya fet sa hi bin de Fu zu li di va nı 
yok tu. Da vet li le rin ara sın dan sa ray lı bi ri bir hiz met çi gön de re rek ken di 
do la bın da bu lu nan di va nı ge tirt ti. San ki fal ba kar gi bi, ras ge le bir bö
lümü açtı lar. Bağ dat şeh ri ni an la tan meş hur ka si de si çık tı.

Fu zu li’nin en güzel, en kuv vet li şi ir le rin den bi ri nin çık tı ğı nı gören 
Cez mi, ay nı güzel lik te kar şı lık ver me nin zor lu ğu nu düşüne rek için den çok 
üzül dü, hat ta id di aya gir di ği ne bi le piş man ol du. Fa kat bir ke re ok yay
dan çık mış tı. Ar tık ge ri dönüş yok tu. Ak lı ba şın da olan in san lar için en 
şid det li ce za sa yı lan, mas ka ra bir du ru ma düş me kor ku su ile renk ver
me di. “Bir zi ya fet için bir ka si dey le uğ raş mak, kat la nı lır gi bi de ğil, fa kat 
ne ya pa lım? Bir de fa bah se gir miş ol duk. İn şal lah Fer hat Ağa sa ye sin de 
ni ya zım pa di şa ha su nu lur da yaz dı ğım bu be yi te kar şı lık ola rak bah şi
şi mi on dan alı rım.” de di.
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Be yi te kar şı lık ola rak ya zıl ma sı ge re ken di ze ler için ara la rın da ka
rar laş tı rı lan süre bir haf tay dı. Bir haf ta so nun da Cez mi na zi re si ni ge tir di, 
ar ka daş la rı na sun du. Bu ka dar id di alı ve inat la yaz dı ğı şi ir de tüm eme
ği ni har ca mış, şa ir li ği ni ser gi le miş, na zi re si ni ger çek ten na zi re de ne cek 
bir şe kil de yaz mış tı. 

Ar ka daş la rı, ön ce ki ola yı ha tır la ta rak ve onun ya şı nı, için de bu lun
du ğu va zi ye ti de an la ta rak ka si de yi Nev’ive gös ter di ler. Büyük şa ir, ye te
ne ğe âşık, iyi işin sa hi bi ni tak dir eden bir ki şiy di. Ka si de yi ba şın dan so
nu na dek dik kat li ce oku du ve oku duk ça coş tu, coş tuk ça oku du ve na zi re yi 
asıl be yit ten da ha üs tün bul du ğu nu açık la dı. Na zi re yi ken di si ne ge ti ren
le ri, Cez mi’nin şi iri ni küçüm ser bir tav ra gir dik le ri için azar la dı:

“Ak lı nı zın ye tiş me di ği ko nu lar da ne den fi kir yürütür sünüz? 

Ço cuk na zi re yi ol duk ça güzel yaz mış, hat ta ba zı yer le rin de Fu zu
li’yi da hi ge ri de bı rak mış.”

Fu zu li’nin; “Ova sın da ve sah ra sın da yüz ler ce Ley lâ ile Mec nun cil
ve leş mek te; Dağ la rın da bin ler ce Fer hat ile Şi rin aş kın şa ra bı nı içmek te.” 
an la mı na ge len;

“Dest ü sah ra sın da sad Ley lâ vü Mec nun cil ve-sâz

 Kûh rârı üz re bin Fer had-u Şi rin bâde-hâr”

bey ti ki, ka si de si nin en güzel par ça sı dır; na zi re de ki; “Bir ta ra fın da 
Pey gam be rin ay dın lık ka bir le ri, Bir bah çe sin de ulu Tan rı’nın Kâbe’si 
görün mek te.” an la mı na ge len;

“Rûşe na bir sa ha sın da Rav za-i Pey gam be ri

Rû-nümâ bir rav za sın da Kâbe-i per ver di gâr”

mıs ra ıy la hiç öl çü le bi lir mi? Ben ce Cez mi’nin bey ti on dan çok da ha 
et ki le yi ci dir.

Nev’i bi zim Cez mi’yi çok mu çok be ğen miş ti. He men ya nı na da vet 
et ti; çe şit li il ti fat lar et ti. Şa ka cı lı ğı na, ha zır ce vap lı lı ğı na, ka rak te rin de ki 
iyi ha le ve ah lâkın da ki yük sek li ğe hay ran kal dı. Ve o gün den son ra Cez
mi’yi ken di oğ lu Atai ka dar, bel ki de da ha faz la sev me ye baş la dı. Nev’i 
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bun lar la da ye tin me di; ka si de yi Pa di şa ha biz zat tak dim ede rek güç lü ve 
genç şa ir için pa di şah tan bir çok ih san al ma sı na ve si le ol du. 

Fer hat Ağa mi ra hur, Nev’i de şeh za de ho ca sıy dı. Bu ka dar güç lü 
iki in san, onu hi ma ye le ri ne alın ca, sa ra yın ka pı la rı Cez mi’ye so nu na ka
dar açıl mış, dev let te yük sel me yol la rı görün müş tü. Fa kat bu tür şey ler 
Cez mi için önem siz di. Onun pa ra da, pul da, ma kam da gözü yok tu. Tek 
ar zu su, baş la mak ta olan İran sa va şı na ka tıl mak için bir tav si ye mek tu bu 
al mak tı. Ni ha yet İran sa va şı so nun da açıl dı. Bu sa va şa ka tı la bil mek için 
so lu ğu he men sa ray da, Fer hat Ağa nın oda sın da alan Cez mi, te va fuk 
ese ri şa ir Nev’i ile kar şı laş tı.

İki si ara sın da şöy le bir ko nuş ma ce re yan et ti:

Fer hat Ağa: “Se ni de İran se fe ri ne gön de re cek ler, de ğil mi?  Git
mek is te me di ğin için ri ca ya gel din de ğil mi? En di şe et me! He le dur bir 
ba ka lım, el bet te bir ça re si ni bu lu ruz.”

Cez mi: “Ha yır efen dim; be ni kim se nin bir ye re gön der di ği yok. Bu
gün adam arı yor lar dı ve be ni “ço cuk” di ye is te me di ler. Ben de git mek 
için tav si ye ni zi ri ca için gel dim.”

Fer hat Ağa: “Ne için?”

Cez mi: “Efen dim! Sı la ya, hac ca hiç de ğil.. Sa va şa... Ya ni İran’a.”

Bu nun üze ri ne Nev’i gülüm se ye rek ce vap ver di: “Bak de li kan lı, sa
va şa git mek şi ir yaz ma ya ben ze mez...”

Cez mi: “Ne den ben ze me sin ki? İn san düşünüp yaz dı ğı gi bi dövüş
me si ni de be ce re mez mi? Elim de ki ka lem, ba na al tım da ki at tan da ha 
sert görünüyor.”

Nev’i gülüm se me ye de vam ede rek: “Şa ir le re kı lıç kul lan ma yı da mı 
öğ re te cek sin? Hiç kan akı ta rak güzel ka si de ya zı lır mı?”

Cez mi: “Es ki arap şa ir le rin den ve kah ra man la rın dan Re va he oğ lu 
Ab dul lah’a ne der si niz?”

Nev’i: “Şu kar şı laş tır ma ya bir bak he le! O adam, Pey gam be ri miz 
Haz re ti Mu ham med ile ta nı şıp görüş mek onu ru nu ka za nan ve bütün 
iyi lik le ri üze rin de top la yan büyük bir in san dı.”
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Cez mi: “Pe ki Eme vi le ri de vi ren Ho ra san lı Müs lim, Arap cen gâver
le rin den Ebu Ta mam ve Ebu Fi ras’a ne der si niz?

Nev’i: “Yi ne kı ya sa baş la dın. On la rın hep si bir top lu mun baş ka nıy
dı lar, en büyük özel lik le ri de kah ra man lık tı...”

Cez mi: “Pe ki Fa tih, Ya vuz ve Ka nu ni?”

Nev’i : “Hay ret On lar Pa di şah. Hem sen bu tür lü kı yas la ma la ra son 
ver me ye cek mi sin?”

Cez mi: “Ta mam, ama Ka dı Fa zıl’a, Der viş Ya kup Pa şa’ya ve özel lik le 
be nim gi bi bir si pa hi olan Yah ya Bey’e ne di ye cek si niz?”

Fer hat Ağa: “De li kan lı, sen yük sel mek için İran vi ra ne le rin de do laş
mak zo run da de ğil sin. İş te bu ra da ba ban mi sa li iki ki şi var. Söz tut, ilk 
fır sat ta se ni si pa hi lik ten sa ra ya al dı rı rım.”

Cez mi: “Çok ga rip bir şey! Es ki den sa ray ağa la rın dan si pa hi ya par
lar mış, dün ya şim di ta ma men ter si ne dön me ye mi baş la dı?”

Nev’i: “Bak güzel oğ lum, baş ka bir mes le ğe alı rız, ora da ya vaş ya
vaş yük se lir gi der sin.”

Cez mi: “Be nim tı ma rı, bi zim kı lı cı ne ya pa rız?”

Fer hat Ağa: “Ta mam an la dım, se nin tam ola rak is te di ğin ne dir?

Cez mi: “Pa şam, Os man lı ku rul du ğun dan bu ya na ata la rı ma, ba
ba ma ve ba na ve ri len pa ra la rın kar şı lı ğı nı ka lem le öde ye me ye ce ğim. 
Çün kü kır mı zı sı ko ku yor. Si yah ise gözüme bir Arap köle ka dar çir kin 
görünüyor. Dev le te olan bu bor cu mu düş man la rı mı zın ka nıy la öde mek 
is ti yo rum.”

Nev’i: “Ki min ka nıy la?”

Cez mi: “Eğer, ka der de var sa düş man ka nıy la.”

Fer hat Ağa: “Ama ka der bu, ara da in sa nın ken di ka nı da döküle
bi lir.”

Cez mi: “Dökülür se dökül sün. Dam la ya kut kay bo la cak de ğil ya...”

Nev’i: “De li kan lı, ben se nin sa va şa git me ni is te mi yo rum.”

Fer hat Ağa: “Evet, ben de ay nı düşün ce de yim.”
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Cez mi: “Ko ca Os man lı Dev le ti’nin bi ri ün lü âlim le rin den, di ğe ri de 
büyük ko mu tan la rın dan olan iki büyük ada mın, bir va tan ev la dı nın kut
sal göre vi ni yap ma sı na en gel ola bi le cek le ri ni hiç düşün me miş tim.”

Üçlü müna za ra bu şek le dönüşün ce Nev’i ile Fer hat Ağa, bir bir le
ri ne bak tı lar. Bir kaç da ki ka ara la rın da ko nuş tuk tan son ra Nev’i Cez mi’ye 
döne rek: “Bi zim ar zu muz sa va şa ka tıl ma na en gel ol mak de ğil, Sa ray da 
eği ti mi ni ta mam la ma nı sağ la mak tı. Fa kat ma dem sen öy le is ti yor sun, 
yo lun açık ve uğur lu ol sun! Sa vaş mey da nı da in san lar için en büyük bir 
ha yat oku lu dur. Hak et ti ğin eği ti mi ora da alır sın.” de di.

Nev’i da ha son ra Fer hat Ağa’ya döne rek; “Aca ba pa şa la rın han gi
si ne bir tav si ye mek tu bu ver sek? Si nan Pa şa, yok sa Mus ta fa Pa şa mı 
da ha uy gun olur?” di ye so run ca, Fer hat Ağa Mus ta fa Pa şa’ya tav si ye 
edil mek ge rek ti ği ni söy le di.

Son ra müna za ra ya de vam et ti ler.

Nev’i: “Ama Mus ta fa Pa şa’nın si ze olan düş man lı ğı bi li nir. Ada şı 
olan Bu din Va li si ak ra ba la rın dan dı. Bu se bep le onun uğ ra dı ğı ka za ya 
da si zi araç et miş ler di.”

Fer hat Ağa: “Mus ta fa Pa şa ger çi ga raz cı bir ki şi dir, fa kat va tan ve 
mem le ket men fa ati ba his ko nu su olun ca, ga raz cı lı ğım bir ya na bı ra kır. 
Ma na sız şey le re önem ver mez. Ay rı ca Bu din Va li si ola yın da be nim ro
lüm ol ma dı ğı nı da çok iyi bi lir. Ben öy le si ne bir me mur dum. Al dı ğım 
em ri ta bii ki ye ri ne ge tir mek zo run day dım. 

Du rum bu şe kil de ol ma sa bi le ben Mus ta fa Pa şa’yı Si nan Pa şa’dan 
üs tün tu ta rım. Çün kü di ğe ri övün mek ten baş ka bir işe ya ra maz. Ge rek
siz te ca vüz ler, ya rar sız kin ler le uğ raş mak, onun gi bi küçük ruh lu in san la
rın te mel ni te lik le rin den dir. Bu se bep le, na sıl ol sa Mus ta fa Pa şa’ya git
mek zo run da yız. Si nan Pa şa za ten bu sa va şa git me ye cek.”

Nev’i: “O ne den miş?”

Fer hat Ağa: “Ha be ri niz ol ma dı mı? Si nan Fa şa Bağ dat ko lu na ata
nın ca, as ke rin ve sa vaş ge reçle ri nin iş ya pan la rı ta ma men Mus ta fa Pa
şa’ya ve ril di. Bu se bep le Si nan Pa şa da, ken di ku man da sın da ki or du 
der me çat ma bir şey ol du ğun dan, Mus ta fa Pa şa’nın her ta le bi faz la sıy la 
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ye ri ne gel di ği hal de, ken di si nin hiç bir ta le bi ne ce vap ve ril me di ğin den 
dem vu ra rak ta lep le ri ni pa di şa hın ku la ğı na ka dar götür dü. 

Pa di şah da, Si nan Pa şa’nın bu du ru mu nu göre rek ve bir bir le ri ne ra
kip iki ko mu ta nın sa vaş mey da nın da or du ya be ra ber ku man da et me le
rin de ki sa kın ca la rı düşüne rek, iki sin den han gi si da ha uy gun sa, or du ko
mu tan lı ğı nın ona ve ril me si ni Sad ra za ma em ret miş ti. Sad ra zam da, ön ce 
Si nan Pa şa’yı ça ğır dı. İran’a gi der se, na sıl ha re ket ede ce ği ni sor du. Si nan 
Pa şa öl çü lü ko nuş ma yı bil mez, lâfı nı esir ge mez, he men Za loğ lu Rüs tem 
ke si lir di. Or du nun ken di ko mu ta sı na ve ril me si du ru mun da, Teb riz’i, Şir
van’ı bel ki Şi raz’ı ve İs fa han’ı bir se fer de ber bat ede ce ği ne, Şa hı boy
nu na ip ta kıp İs tan bul’a ge ti re ce ği ne da ir bir çok ge rek siz id di alar da bu
lun du ve bir çok pa lav ra sal la dı.

Sad ra zam bu nun üze ri ne Mus ta fa Pa şa’yı da vet et ti. Di ğe ri nin he
ye ca nı na kar şı lık onun ol gun lu ğu ve ne za ke ti bi li nir. 

Sad ra za mın ay nı ko nu da ki so ru su na kar şı lık ola rak, he men ke sin bir 
şey söy le ye me ye ce ği ni, sı nı ra ulaş tık tan son ra ne ya pıl ma sı ge re ki yor sa 
onu ya pa ca ğı nı, za fe rin ise, Al lah’ın ih sa nı na kal mış bir iş ol du ğu nu söy
le di. Bu iki ko mu ta nı da dik kat le din le yen Sad ra zam, Mus ta fa Pa şa’yı bu 
iş için da ha uy gun bul du ve du ru mu da pa di şa ha ilet ti.

Nev’i: “Sad ra za mın bu hu yu se vi lir. Mus ta fa Pa şa onun ak ra ba sı
dır, fa kat Şeh za de Be ya zıt ola yın dan son ra ken di sin den ne ka dar nef ret 
et ti ği ni bi li rim. Si nan Pa şa’nın Ye men’de ve Tu nus’ta yap tı ğı hiz met ler 
ise, Sad ra zam Pa şa ta ra fın dan çok tak dir edil miş ti. 

Hat ta Öz de mi roğ lu Pa şa gi bi bir kah ra ma nı da hi sa de ce Si nan Pa
şa ya say gı sın dan do la yı tak dir et miş ti. Ger çi Si nan Pa şa Sad ra za ma ta
bas bus ta hiç ku sur et mi yor, an cak dev let işi olun ca büyük So kul lu, doğ ru 
yol dan hiç bir za man ta viz ver mi yor.”

Fer hat Ağa: “Pe kâlâ Efen dim! Dev let iş le rin de Sad ra zam da duy
gu la rı na ve hırs la rı na uya cak olur sa, dev le tin iti ba rı ve kuv ve ti na sıl ko
ru na bi lir?”

İki li bu şe kil de uzun bir süre da ha ko nuş tuk tan son ra her iki si de, 
Cez mi’nin ne ka dar kül tür lü ol du ğun dan ve bi ni ci lik te ki us ta lı ğın dan söz 
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ede rek, Mus ta fa Pa şa’ya bi rer tav si ye mek tu bu yaz dı lar. Cez mi’ye, Fer
hat Ağa güzel bir cins at, Nev’i de bir ka ra Ho ra san kı lı cı he di ye et ti.

Yüce ve kud ret li dev le ti mi zin büyük le ri ta ra fın dan ve ri len İran sa
va şı ka ra rı, So kul lu’nun tek li fi ve ıs ra rıy la, sal dı rı nın ön ce lik le düş man 
ta ra fın dan ya pıl ma sı şar tı na bağ lı tu tul du. İlk ba har mev si mi gel miş ti ve 
yıl 1570 idi.  Kıs men baş la yan ba zı Gür cü is yan la rı nın bas tı rı la ca ğı id di
ası or ta ya atı la rak, or du Üs küdar ta ra fı na ge çi ril di. 

Ye ni çe ri le rin ren gârenk ve çe şit çe şit üni for ma la rı, si pa hi le rin kır mı zı, 
sa rı renk ler le süs lü bay rak la rı, özel lik le or du ko mu tan lı ğı mer ke zin de ki 
al tın, gümüş kak ma lı si lâh la rı, tel li, sır ma lı cüp pe ve kaf tan la rı, Üs küdar’ı 
ba har mev si min de tüm çi çek le ri bir den açmış bir bah çe ye ben zet miş ti. 
Cez mi ise, bu gös te riş li an lar da, yüzün de zeka pa rıl da yan yi ğit ta vır la rı 
ve göz alı cı gençli ğiy le ko ca man or du nun için de en seçkin ki şi gi bi her
ke sin tak dir ve öv gü do lu ba kış la rı nı üze ri ne çe ki yor du...

 Bu de vir de ki hız lı araçlar o dönem de ol ma dı ğın dan, Er zu rum’a bir
kaç ay da gi di le bi li yor du. Ön ce beş al tı yüz ka dar düş man kel le si or du 
ko mu ta nı nın ayak la rı nın di bi ne yu var lan dı. Bu kel le ler, Van Va li si Hüs
rev Pa şa’nın yar dı mıy la ke sil miş ti. İran Dev le ti, Türk or du su nun İs tan
bul’dan ha re ket et ti ği ni öğ re nin ce, ön ce el çi lik le İs tan bul’a gel miş olan 
ve ce sa re ti ve si ya si zeka sıy la İran’da muh te şem bir şöh ret ka za nan Tok
mak Han’ı Gür cis tan Mu ha fız lı ğı na ta yin et ti ği gi bi, Teb riz’de ki as ke ri ne 
de, Al lah Ku li Han ko mu ta sın da, Van üze rin den Ana do lu’ya hücum et
me ni em ret miş ti. 

Van Va li si Hüs rev Pa şa, İran lı la rın sal dı rı sı nı ve ko mu tan la rı mız dan 
iki ki şi nin bir ka le de ku şat ma al tın da ol du ğu nu ha ber al dı ise de, ya pı
la cak sal dı rı yı plan la mak için Mah mu di Ha san Be yi al tı yüz at lı ile düş
man kuv vet le ri nin gücünü öğ ren mek için cep he ye gön der di. Bu bir lik 
İran bir lik le ri nin yak la şık ola rak yir mi bin ki şi ol du ğu nu öğ ren di. Di ğer 
ko mu tan lar, du ru mu Hüs rev Pa şa’ya bil dir mek için ge ri dön me yi öner
di ler se de, Ha san Bey iti raz et ti. 

“Ben sek sen ya şı na gir dim, bir de fa düş man dan kork ma dım, ar
ka mı düş man göre ce ği ne ka ra top rak gör sün!” di ye rek kı lı cı nı çek ti 
ve İran bir li ği ne doğ ru sürat le atı nı sür dü. Ku man da sın da ki as ker le rin 
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hep si ken di aşi ret le rin den, ken di ya kın la rın dan ol du ğu için em ri ne uy
du lar. İran ka ra ko lu na sal dır dı lar ki, o sı ra da Teb riz Ha nı da te sa düfen 
o ka ra kol day mış. 

Bir avuç as ke rin ko ca bir or du üze ri ne böy le si ne sal dır ma sı ak lın ka
bul ede ce ği şey ler den ol ma dı ğın dan, Mah mu di le rin sal dı rı sı nı, İran lı la rı 
Türk or du su nun kur du ğu pu su ya düşür mek için bir sa vaş tak ti ği san dı
lar. Son ra da kar ga şa ya düşe rek ge ri çe kil me ye baş la dı lar. İran as ke ri
nin di sip lin siz li ği ve Türk süva ri si nin ar dı ar dı na sal dı rı la rı, bu ge ri çe ki
li şi kı sa za man da müt hiş bir boz gu na çe vir di. İran bir lik le ri nin ko mu ta nı 
olan Al lah Ku li Han, kıs men ken di ni to par la yıp da Türk as ke ri nin ar ka
sı nın gel me di ği ni görün ce, hid det ve kız gın lık tan ateş ke sil di ve da ğı lan 
kuv vet le ri ni tek rar top la dı, boz gu nun in ti ka mı nı da ha sert bir şe kil de 
ala bil mek için Van’ı ku şat ma ya ka rar ver di. 

Bu nu ha ber alan Mah mut Bey ise, tak tik sel ola rak mükem mel bir 
yer de pu su kur muş ve büyük bir us ta lık la İran or du su na ge ce bas kı nı 
ya pa rak bir çok düş man as ke ri ni yi ne bir çır pı da öte ki âle me gön der miş
tir. On dan iki gün ön ce ka zan dı ğı güneş ka dar ay dın lık za fe re o ge ce de 
ay ışı ğı ka dar par lak bir za fer ek le miş tir.

Ta bi at ve ter bi ye yönün den ha ki ki bir as ker olan Cez mi, öz güven 
ba kı mın dan da çok iler dey di. Dev le ti ne ya rar lı ol duk tan son ra, yük sel me 
ar zu su nun ger çek le şe ce ği ne kuv vet le ina nır ve bir de genç ol du ğu için, 
yük sel mek ten zi ya de şöh ret ka zan mak is ter di. Dev let için ge re kir se ca
nı nı bi le fe da et me yi te mel görev le rin den en ön ce ge le ni ola rak görür dü. 
Fa kat fe da kâr lı ğı na kar şı lık hak kı nın ve ril me si ni de, göre ve kar şı lık bir 
hak ka ni yet sa yar dı.

 Onun için, ge le ce ğin en çok ar zu lan ma sı ge re ken ya nı şöh ret ti. Fa
kat bu ka dar ol gun bir genç, bir za man ge lip de şöh re ti ölüm den da ha 
kötü göre ce ği ni ve sa va şa sa de ce ölüm ar zu suy la gi de rek su sa dı ğı ece
li ne ka vu şa ma dan döne ce ği ni ne re den bi le bi lir di? Bu içten duy gu la rı nın 
et ki si al tın da, bin tür lü za fer ha yal le ri için de ve yük se le ce ği ne yüz de yüz 
inan mak su re tiy le ümit do lu ol du ğu hal de, İs tan bul’dan git miş ti. 
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Ge ce le ri gör düğü düş ler de en büyük za fer le rin, hep ken di sa ye
sin de ol du ğu nu söy lüyor, ha yal le rin de sa vaş ala nı na ilk ön ce at sür mek 
şe re fi ni hep ken din de görüyor du.

Or du ile be ra ber Er zu rum’a var dık la rın da, dev le tin düzen li as ke ri ol
ma yan bir aşi ret bir li ği nin sa va şı hem baş lat tı ğı nı, hem de ar ka ar ka ya iki 
büyük za fer ka zan dı ğı nı du yun ca, ken di duy gu la rı nı düşüne rek üzül dü. 
O ana dek or du ko mu ta nı na bir tür emir su bay lı ğı yap mak tan baş ka bir 
görev de bu lu na ma mış tı. Önüne ilk çı ka cak fır sat ta, na sıl olur sa ol sun, 
mey da na atıl ma yı ka fa sın da iyi ce kur gu la dı. Şid det li duy gu lar için de bir 
bek le yiş le hay li üzün tülü gün ler ge çir di. 

Bir kaç gün son ra, ke şif bir lik le ri miz den küçük bir grup, çev re yi kol
lar ken, Çıl dır ova sın da Tok mak Han kuv vet le ri ne rast la dı lar. Sa yı la rı nın 
az ol ma sı na bak ma dan uy gun bir yer tu ta rak sa va şa baş la dı lar. Bu du
ru mu ha ber alan or du ko mu ta nı, hem bu bir li ği kur tar mak ve hem de 
düş ma nın du ru mu nu iyi ce araş tır mak için, o gün ler de Ta lia’da olan Di
yar ba kır Bey ler be yi Der viş Pa şa’yı ile ri sal dı rı ya ta yin et ti. Ar ka daş la rı 
bu nu Cez mi’ye söy le di ler. Bu ha ber Cez mi için büyük bir ha ber di. İş te 
uzun za man dır sa bır sız lık la bek le di ği an ge lip çat mış tı. Der viş Pa şa’nın 
ya nın da ol mak de mek ke sin lik le sa va şa gir mek de mek ti. 

Der viş Pa şa, So kul lu’nun ka nın dan dı. Sal dı rı ya geçti ğin de şid det le 
sal dı ran, te miz kalp li, genç bir kah ra man ol du ğu ka dar, bi ni ci lik te de di
ğer ko mu tan lar dan ve bel ki Türk si pa hi si nin ta ma mın dan da ha ka bi li
yet li sa yı lır dı. En iyi bi ni ci ler olan Arap at lı la rı bi le, Der viş Pa şa’nın an
cak öğ ren ci si ola bi lir ve bu nun la da gu rur du ya bi lir ler di. 

Duy du ğu ha be rin he ye ca nın dan ye rin den he men fır la yıp ka rar gâha 
ko şan Cez mi, Fer hat Ağa ve şa ir Nev’i’nin tav si ye mek tup la rı ile ken di
si nin se vim li li ği ve in ce li ği sa ye sin de ka rar gâhın ko mu tan la rı na ken di ni 
sev dir miş ti. Der viş Pa şa’nın hi ma ye si ne gir mek ve onun la bir lik te sa va şa 
gir mek is te di ği ni söy le yin ce ağa lar, or du ko mu ta nın dan sa de ce izin de ğil, 
Der viş Pa şa’ya hi ta ben ya zı lı bir de kuv vet li tav si ye mek tu bu al dı lar.

Na sıl bir iş ve han gi mes lek olur sa ol sun, ilk dav ra nış, ya ni ilk te
şeb büsün in san da na sıl te sir ler ve düşün ce ler bı rak tı ğı nı her kes ken din
de ki tec rübe ler le bi lir. 
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Cez mi’nin mes le ği olan as ker lik te ilk tec rübe si nin ya ra ta ca ğı et ki
le rin ve düşün ce le rin şid de ti ise, hiçbir hal ile kı yas la na maz. İn san ne 
ka dar il gi siz, ne ka dar fe da kâr ve ne ka dar kah ra man olur sa ol sun, ken
di si ni teh li ke ler den ko ru ma sı ge rek ti ği fik ri ni ka fa sın dan at ma sı öy le ko
lay bir iş de ğil dir. 

Bu na toy luk ve tec rübe siz lik de ek le nin ce, dün ya nın en ze ki, en ce
sur in san la rı bi le ka fa la rın da bir du rak sa ma ya ve kalp le rin de bir he ye
ca na en gel ola maz lar. Eğer ya pı la cak olan bir sa vaş ise ve ke di ni is pat la
ya cak olan ki şi nin mey da nı da sa vaş ala nı ise, öy le zor sı nav dır ki, öte ki 
dün ya ya en uzak me sa fe si bir mer mi men zi lin den iba ret tir. İn sa nı yok 
eden ve bu dün ya dan götüren ölüm, düş ma nın as ker le rin de de ğil, o as
ker le rin göl ge le rin de da hi ken di ni gös te rir. İn san, üs tün de gez di ği top
rak la rın her ye ri ni san ki ken di si için ha zır lan mış bir me zar sa nır.

 Dün ya nın ne ka dar güzel li ği, ya şa mın ne ka dar lez zet le ri, in sa
nın ne ka dar ar zu la rı var sa, hep si bir ala na top la nır ve bir si ne ma fil mi 
gi bi gözünün önün den ge çer. Cez mi de, sa vaş yap ma yı çok ar zu la dı ğı 
hal de, atı na bi nip de ala ya gi rin ce bu do ğal kır gın lık lar dan ken di si ni bir 
tür lü kur ta ra ma dı. 

Çün kü her akıl lı in san gi bi o da ken di ne ne ka dar güve nir se güven
sin şan sı na pek güve ne mez di. Şa yet bek len me dik bir yer den bir du rum 
or ta ya çı kıp da as ker lik te ki us ta lı ğı na ve kah ra man lı ğı na le ke ge le cek 
olur sa, ar ka daş la rı nın ara sın da ve ken di si ni hi ma ye eden le rin gözün de 
“al çak” ola rak dam ga la na cak ol ma sın dan do la yı üzülüyor ve bu en di şe, 
için de ki acı ya acı ka tı yor du.

 Ka rak te rin de bu lu nan kah ra man lık ru hu, az min de ki ka rar lı lık ve özel
lik le onur lu olu şu, na mus hır sı ve gay re ti, yu ka rı da an la tı lan duy gu la rı nı 
ge rek ti ği şe kil de diz gin li yor ve ol gun dav ran ma sı na se bep olu yor du.

İçin de yo ğun ola rak ya şa dı ğı bu duy gu la rın çar pış ma sı, da ha düş
man or ta da yok ken, Cez mi’nin ha yal âle min de büyük bir sa vaş mey da nı 
açmış tı. Cez mi, bu en di şe ler ve te red düt ler düş man kar şı sı na çı kıp da 
tüfek pa rıl tı la rı ve kı lıç yan kı la rı göz le rin de can lan ma ya baş la yın ca, sa
vaş yap ma yı, ne ön ce den ha ya lin de can lan dır dı ğı gi bi eğ len ce li bul du, 
ne de son ra dan san dı ğı ka dar be lâlı... 
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İçin de bu lun du ğu du ru mu göz önüne alın ca, da ha ön ce ez ber le
di ği o iki zıt ha yal de zih nin den si li nip git ti. 

Sa vaş ma nın ne ol du ğu nu çok iyi an lı yor du. Sa vaş de ni len şey, teh
li ke ve za fer se çe nek le ri nin iki si ne de eşit de re ce ya kın ol du ğu gi bi, şan
sın da bir tec rübe edil me ye riy di. Der viş Pa şa, genç ve kah ra man bir 
us ta bi ni ci ol du ğu gi bi ta bi at ola rak çok he ye can lı ve si nir li bir adam dı. 
En küçük bir olay da he men par lar dı. 

Düş man la kar şı laş tık la rın da, as lan ke si lir di. Düş man kuv vet le ri bi
zim or du dan sa yı ca çok faz lay dı. Der viş Pa şa ise ara da ki büyük far ka hiç 
önem ver me di, bay ra ğı al tın da ki üç dört yüz kah ra man la ko ca bir or
du nun kal bi ne ve en can alı cı ye ri ne sal dır mak ta te red düt da hi et me di. 
Pa şa’nın bir li ği, ya kı cı bir ateş gi bi, kar şı sı na çı kan düş man ise, bir yı ğın 
çöp ve ça kıl taş la rı gi biy di. 

Ön saf lar da ki İran kuv vet le ri ilk ta ar ruz da öl düler. Hiçbir kuv ve tin 
kar şı ko ya ma ya ca ğı bu müt hiş sal dı rıy la düş man or du su nun umu du ani
den sar sıl ma ya baş la dı, hat ta bu sar sın tı ba zı düş man tümen le rin de boz
gun ha li ni al dı. Düş man or du su nun ko mu ta nı Tok mak Han, ku man da et
ti ği ko ca man bir or du nun, küçük bir Türk bir li ği önün de, to pu nu tüfe ği ni 
bı ra ka rak ta ba na kuv vet kaçma re za le ti gös ter me si ni ölüm den da ha kötü 
bul du. Kaçmak ta olan as ker le ri ni son bir ham le ile der le yip to par la dı. 

Her bi ri Türk le rin um du ğun dan da ha ka la ba lık bi rer bir lik ku ra rak, 
Der viş Pa şa kuv vet le ri ni dört kol dan çe vir me ye kal kış tı. 

An cak, Der viş Pa şa, sürüye dal mış kurt gi bi, sürek li ola rak bir düş
man bir li ği ne sal dı rı yor ve her sal dı rı şın da pen çe si ni vur du ğu düş man 
bir li ğin den ki mi ni yer le re se ri yor, ki mi ni çil yav ru su gi bi dar ma da ğın 
edi yor du. 

Bu gay re te rağ men, or du saf la rı mız gi de rek sey rek le şi yor, şe hit 
düşen le rin yer le ri dol du ru la mı yor, düş man as ke ri ise, sürek li ola rak tak
vi ye güç ler al dı ğı için, azal mak ye ri ne, git tik çe ço ğa lı yor du. So nun da, İran 
or du su hücum la rıy la bir li ği mi zi ku şat ma yı ba şar dı ve bir hay li as ker le
ri mi zi de şe hit et ti. Der viş Pa şa bu şart lar da da hi yıl mı yor, ya nın da ka
lan bir avuç kah ra man la be ra ber göğüs göğüse,  kı lıç kı lı ca bir çar pış ma 
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ile düş ma nı hır pa la ma ya ça lı şı yor du. Bu sı ra da Tok mak Han ta ra fın dan 
üzer le ri ne sa yı la rı ka ba rık bir süva ri bir li ği da ha sevk edil di. 

Bu di ri kuv vet, şid det li bir sal dı rıy la Pa şa’nın adam la rın dan otuz 
kah ra ma nı da ha şe hit et tik ten son ra, to puz ve kı lıç dar be le riy le ken di
si ni de atın dan aşa ğı ya düşür düler.

Kah ra man ko mu tan at tan ye re düş tüğü hal de, tek ba şı na büyük bir 
bir lik le uzun süre uğ raş tı, sürek li üze ri ne sal dı ran üç İran lı’yı bi rer kı lıç 
dar be siy le or ta dan iki ye böl dü. Bu ola ğa nüs tü sa vun ma sı ra sın da, sağ 
ka lan Türk cen gâver le ri, büyük bir azim le, çev re le ri ni sa ran İran kuv vet
le ri ni ya ra rak ko mu tan la rı nın ya nın da top lan dı lar. 

Der viş Pa şa’nın as ke ri ol duk la rı nı is pat la yan as lan ca bir sal dı rıy la, ko
mu tan la rı nın et ra fı nı sa ran İran lı la rı da ğı ta rak ken di si ni tek rar atı na bin
dir di ler. Si pa hi ol sa da Der viş Pa şa’nın em ri ne gir miş olan Cez mi, elin de 
or du ko mu ta nı ta ra fın dan ve ri len tav si ye ler bu lun du ğu için Pa şa’nın ka
rar gâhı na men sup olan la rın ara sı na ka rış mış ve bu kah ra man ca müca
de le nin or ta sın da bu lun muş tu. 

Teh li ke bit me miş ti ama Der viş Pa şa, teh li ke den kur tu lup da atı na 
bi nin ce yi ne bir li ği ni sa ran düş man la rı ez mek umu du na ka pıl dı, şid det le 
sal dır ma ya baş la dı. Ne re dey se ga lip gel me umu du bi le be lir me ye baş
la mış tı. An cak Tok mak Han, üst le ri ne sürek li ta ze kuv vet ler gön de ri yor, 
düş ma nın sa yı sı gi de rek ar tı yor du. Sa vaş mey da nı üçün cü kez sert leş
me ye baş la mış tı. 

Bi zim as ker ler sa yı ca ne ka dar azal dıy sa, düş man da onun bir kaç 
ka tı ço ğal dı. Bu de fa, çar pış ma, ön ce ki ler le kı yas la na ma ya cak ka dar şid
det li ol du. Her Türk as ke ri, en az se kizon düş man la çar pış mak ve bo
ğuş mak zo run da ka lı yor ve ka nı nın her bir dam la sı na kar şı lık bir düş
ma nın ca nı nı alı yor du.

Şe hadet şer be ti ni içme yip de sağ ka lan lar ara sın da ya ra lan ma dık 
hiçbir as ke ri miz kal ma mış tı. Fa kat o za ma nın si lâh la rı bu günün si lâh la rı 
gi bi güç lü ol ma dı ğın dan, ço ğu nun ya ra sı ha fif ti. 

Ken di be den le ri ni ko mu tan la rı na se ve rek si per eden kah ra man as
ker le ri mi zin sa yı sı çok azal mış tı... İran lı lar, şid det li bir hücum la, Pa şa’nın 
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sağ ta ra fın da sa va şan bir kaç süva ri mi zi de şe hit et tik ten son ra, bir ok 
ata rak Pa şa’nın atı nı ye re ser di ler, ikin ci bir ok la da ken di si ni ya ra la ya
rak ye re düşür düler. Çar pış ma da son du rum bi zim için çok teh li ke li bir 
aşa ma ya gel miş ti. 

Cez mi, bu lun du ğu bir kaç yüz met re me sa fe den Pa şa’nın düş tüğü 
teh li ke yi görün ce, göz le ri ni kan bürüdü, tüy le ri di ken di ken ol du. Ken
din den geçmiş de ni le bi le cek hey bet li bir ta vır la:

“Ta rih de ni len huy suz ve kav ga cı at ita at siz lik et ti. Tan rı lütuf la rı nın 
göl ge si ye re düş tü.”  an la mı na ge len;

“Ser keş lik et ti tev sen-i baht-ı si tiz kâr

Düş tü ze mi ne sa ye-i le tâf-ı Kird gâr”

Bey ti ni ba ğı ra rak oku du ve “Pa şa mız ye re düş tü! Di ni ni, mil le ti ni, 
dev le ti ni se ven ar kam dan gel sin...!”  di ye hay kı ra rak kı lı cı nı ağ zı na, Fer
hat Pa şa’nın he di ye si olan atın diz gi ni ni boy nu na at tı, düş ma na doğ ru 
yönel di ve kes kin bir ta vır la Pa şa’nın bu lun du ğu ta ra fa hücum et ti. 

Ya nın da bu lu nan lar da ken di siy le bir lik te ile ri atıl mak ta bir an bi le 
te red düde düş me di ler, ko mu tan la rı nı kur tar mak için bel ki rüz gâr la ya
rı şa cak ka dar hız lı koş tu ğu için, Pa şa’nın et ra fı nı sar mış olan düş man 
as ker le ri ne her kes ten ön ce o ye tiş ti. Bir kaç düş man as ke ri ni te pe le ye
rek si lâhı nın kuv ve tiy le açtı ğı kah ra man lık yo lun dan bir me lek gi bi ko
şa rak ya ra lı ko mu ta nın ya nı na ye tiş ti ve he men ye re in di. Pa şa’yı ken di 
atı na bin dir di. Say gı ile üzen gi si ni öp tüğü sı ra da di ğer ar ka daş la rı da on
la rın ya nı na gel di ler. 

Sa yı la rı çok az olan bu kur ta rı cı as ker ler, sağ dan sol dan hâlâ hücum 
eden düş man la rı, üs tün gay ret le riy le püs kür tüyor, hiçbi ri ni ko mu ta nın 
ya nı na yak laş tır mı yor lar dı. Fer hat Pa şa’nın he di ye si olan atı nı Der viş Pa
şa’yı kur tar mak için ona ver miş ve ya ya kal mış tı. 

Ani bir ha re ket le bir İran süva ri si nin atı nın diz gi ni ne sa rıl dı. Büyük 
bir us ta lık la ada mı öl düre rek, ada mın al tın da ki tüm at cins le rin den da ha 
mak bul Şah be ğen di’ye at la dı ve sa va şan ar ka daş la rı nın ara sı na ka rış tı. 
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İş te o bir avuç kah ra man, üzer le ri ne dökül müş kan le ke le riy le kah
ra man lık mey da nı na di kil miş bir za fer anı tı gi bi, in sa nüs tü bir azim le 
düş ma na kar şı sal dır dı lar.

 Bu nun üze rin den bel li bir za man geçmiş ti ki, düş man saf la rı nın ar
ka sın da, ha va dan bir si yah du man pey da ol du, bir ta ra fı yer de sürüne
rek son de re ce sürat li bi çim de bi zim ki le re doğ ru gel me ye baş la dı. 

Tam o sı ra da as ker le ri mi zin ar ka sın da da kı zıl renk li bir toz kalk tı, bir 
ucu gök le re de ğe cek şe kil de şid det le düş ma na kar şı yürüme ye baş la dı. 
Görünen man za ra, müt hiş ve hey bet liy di. To zun du ma nı na ve deh şe ti ne 
ba kıl sa, yer ve gök bir bi ri nin üze ri ne yı ğı lıp ge li yor sa nı lır dı.

İran bir lik le ri yönün den gel mek te olan du man, fır tı na lı bir yağ
mur bu lu tu; bi zim ki le rin yönün den kal kan toz da, or du ko mu ta nı ta ra
fın dan Der viş Pa şa’nın yar dı mı na gön de ri len Öz de mi roğ lu Os man Pa şa 
kuv vet le riy di. 

Bun lar dan bi rin ci si, iki ta raf için de gök ler den inen bir ka za, di ğe ri 
ise sa de ce İran lı lar için bek len me yen bir be lâ olan toz lar, du man lar bir
bi ri ar dın ca sa vaş mey da nı na ye tiş ti. Bu lut lar yük lü bu lun duk la rı yağ
mur dam la la rı nı or du la rın üze ri ne saçma ya, Öz de mi roğ lu Os man Pa şa 
da, o dam la lar la ya rı şır ca sı na kur şun yağ dır ma ya baş la dı. Bu ta ze Türk 
bir li ği nin ate şi bir ya rım sa at ka dar de vam ede bil sey di, İran or du su ta
ma men da ğı lır dı. 

Fa kat ne ça re ki, o dev rin si lâhı su dan ko ru nan cins ler den ol ma
dı ğı için, yağ mu run şid de tiy le, on da ki ka için de ta ma men kul la nıl maz 
ha le gel miş ve iş yi ne kı lıçla ra kal mış lar dı. Ateş li si lâh la rı o dönem de en 
iyi kul la nan Türk ler di. 

İran or du su Der viş Pa şa ve hat ta son ra dan im dat la rı na ge len Os
man Pa şa, Beh ram Pa şa ve Ah met Pa şa bir lik le ri nin top la mın dan yi ne 
de yüz de yet miş faz lay dı. Türk le rin el le rin de ki ateş li si lâh lar iş le mez 
ha le ge lin ce, İran lı lar sa yı ca çok ol ma la rı na güve ne rek, or du muz la gö
ğüs göğ se çar pış mak tan çe kin me di ler. Öz de mi roğ lu Os man Pa şa, Der
viş Pa şa’ya ben ze me di. 
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Der viş Pa şa, in sa na ben zer bir as lan, Os man Pa şa da as la na ben
zer bir in san dı, as ker lik ve sa vaş bil gi le ri ba kı mın dan za ma nın da ki ko
mu tan la rın hep sin den üs tün dü. İş kı lı ca da yan dı ğı za man bi le, elin de ki 
kuv vet le ri büyük bir us ta lık la kul la na rak düş ma nın ço ğun lu ğu nu aciz bı
rak tı. Öğ le vak tin de baş la yıp, güneş ba tın ca ya ka dar süren sa vaş ta, Os
man Pa şa, san ki bir yıl dı rım gi biy di. 

Bi zim için ne re de bir teh li ke ol sa, he men Hı zır gi bi ora ya gi di yor 
ve sa de ce teh li ke yi ön le mek le kal mı yor, ora da ki düş ma nı da yok edi
yor du. 

Çar pış ma lar da ya ra la nan Der viş Pa şa ken din den da ha kı dem li, ken
din den da ha güç lü bir ko mu ta nın sa vaş ala nı na gel me si üze ri ne, ko
mu ta yı Öz de mi roğ lu’na bı rak mış, ya ra sı nı te da vi et tir mek için bir ça
dı ra çe kil miş ti. 

As lın da düş ma nın hücum la rı na şid det le kar şı ko yan ve düş man 
ku şat ma sı na kar şı en şid det li hücum la rı ya pan as ker le ri miz, yi ne Der
viş Pa şa tüme nin den sağ ka lan lar dı. On la rın için de ise en önem li si ve 
en ön de gi de ni de yi ne Cez mi’ydi.

Çıl gın ca sa va şan iki bir li ğin de bir bi ri ne iyi ce ka rış tı ğı, sa va şın en çok 
sert leş ti ği sı ra da Cez mi, sol ba ca ğın dan bir kı lıç ya ra sı al mış an cak onun 
da acı sı na alış mış ol du ğun dan sa va şı ar tık hiç önem se me me ye baş la
mış tı. Der viş Pa şa’yı o müt hiş teh li ke den kur tar ma yı ba şar dık tan son ra, 
dövüş me yi san ki ci rit oy na mak tan da ha ko lay göre cek ka dar ken di ne 
ve şan sı na güve ni art mış tı. 

Der viş Pa şa, ça dı ra çe kil di ğin de, Cez mi he men, ce sa re ti nin ödülü 
olan Şah be ğen di’yi, atı öl dürül müş olan bir ça dı r u şa ğı na ema net ede
rek ken di atı na at la dı ve çar pış ma ya koş tu. 

Gös ter miş ol du ğu kah ra man lık ve us ta lı ğa sa de ce bi zim ki ler de ğil, 
kar şı ta ra fın kah ra man lar dan hoş la nan ki şi le ri ni bi le hay ran bı rak tı. Elin
de ki ce sa ret kı lı cı, bu lut ta ki yıl dı rım lar gi bi düş man top lu luk la rı nın her 
bi ri ne çarp tık ça şim şek ler çak tı rı yor du. 

Sı ra sı gel dik çe at ve si lâh kul lan mak ta o ka dar büyük ha ri ka lar ya
rat tı ki, Os man Pa şa gi bi göre vin den baş ka bir şe yi gözü gör me yen ve 
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tüm dik ka tiy le sa va şı yönet mek te olan cid di bir as ke ri bi le, za man za
man ter ti ba tı nı unut tu ra cak şe kil de hay ran lık do lu ba kış lar la ken di si ni 
iz let mek zo run da bı rak tı.

 Ni ha yet güneş bat mak üze rey di ve ta raf lar son kez bir bi ri ne gir di. 
Bi zim ki le rin renk renk bay rak la rı, İran top lu luk la rın dan mey da na ge len 
tu haf ka rar tı lar için de bir ışık gi bi par lı yor du. İran lı lar; ha va iyi ce ka ra rın
ca ya ka dar, bu lun duk la rı yer ler de is ter is te mez ken di le ri ni sa vun mak zo
run da kal dı lar ve so nun da ka ran lık tan fay da la na rak ta ba na kuv vet kaçtı
lar. Sa va şın ya pıl dı ğı mey dan da beş bin ci va rın da ölü ve ya ra lı ile, bir o 
ka dar da esir bı rak tı lar. Ça dır la rı nı, si lâh la rı nı ve tüm sa vaş araç ge reçle
ri ni bi zim ki le re bı ra ka rak be ce re bil dik le ri ka dar uzak la ra kaçtı lar. Or du
la rı nın kı lıçtan ge çi ril mek üze re olan da ğı nık bir lik le ri ni ta ma men da ğıl
mak tan an cak bu şe kil de kur ta ra bil di ler.

Öz de mi roğ lu, sa vaş mey da nın dan ka rar gâha dön düğün de ilk yap
tı ğı iş Der viş Pa şa’nın ha tı rı nı sor mak ol du. İki ko mu tan, sa vaş hak kın da 
ko nuş ma ya baş la dı lar. Der viş Pa şa, söz ara sın da, Cez mi’nin kah ra man lı
ğı nı ve ken di si ni o müt hiş teh li ke den na sıl kur tar dı ğı nı an la ta rak bu gen
cin ödül len di ril me si ni is te di. 

Os man Pa şa, ce va ben; “Çok doğ ru bir ka rar olur, ben de bu gün 
ku la at lı bir si pa hi gör düm, en az pa şa la rı mız ka dar iş yap tı. İn şal lah, bu 
iki cen gâve ri bir lik te ödül len di ri riz!” de yin ce, Der viş Pa şa, or du için de 
ku la at lı bir adam ola rak sa de ce ken di si ni kur ta ran Cez mi’nin ol du ğu nu 
söy le di. 

İn sa nın de ğe ri ni çok iyi bi len Öz de mi roğ lu Pa şa; “O za man bu ço
cuk iki kat ödülü hak edi yor.” di ye rek Der viş Pa şa’nın adam la rı na Cez
mi’yi he men bu lup ken di ya nı na ge tir me le ri ni sı kı ca tem bih le di ve ça
dı rı na git ti. 

Cez mi’yi bu lan as ker ler doğ ru ca ko mu ta nın ya nı na götür düler. Onun 
gel me siy le Pa şa, he men ye rin den kal ka rak; “Gel ba ka lım oğ lum!” di ye
rek ona sa rıl dı, öp tü ve onu öv güle re boğ du. Ba şı na ken di eliy le ni şan 
ve şanşe ref an la mı na ge len iki çe lenk tak tı. Son ra ar ka sı na büyük ler 
ta ra fın dan ödüle la yık görül me nin an la mı olan bir hi lat, ya ni ren gârenk 
bir el bi se giy dir di. Beş yüz al tın ile yi ne al tın sap lı bir kı lıç ve züm rüt lü 



57

CEZMİ

bir han çer he di ye et ti... Pa şa, bun lar la da ye tin me ye rek, on dan baş ka 
bir is te ği olup ol ma dı ğı nı sor du.

Bu nun üze ri ne Cez mi; “Yüce Pa şa mı zın ina ye tin den ve dev le ti mi
zin be ka sın dan baş ka hiçbir ar zum yok tur. Hem ol sa bi le söy le ye mem. 
Ben İs tan bul’dan bir kan sız kı lıç, bir so ğuk tüfek le gel miş, tek at lı bir si
pa hi yim. Sa va şa sa de ce bir ke re gir dim.

 Der viş Pa şa’ya at ye tiş tir mek gi bi küçük bir hiz met le o ka dar bü
yük iyi lik le ri ni ze na il ol dum ki, ger çek ten bun la rın en küçük ola nı na bi le 
lâyık de ği lim.” ce va bı nı ver di. Cez mi’nin yu ka rı da be lirt ti ği miz ah lâk ve 
ka rak te ri ne göre, gözün de pa ra, han çer, si lah, hi lâl v.s. gi bi şey le rin çok 
bir öne mi yok tu. 

Fa kat ka zan dı ğı çe lenk ler, göl ge si ki min ba şı na ko nar sa bir dev let ta
cı na eriş me si meş hur olan dev let ku şu, ger çek ten mev cut ol sa da onun 
ka na dın dan ya pıl mış ol say dı, an cak bu ka dar se vi ne bi lir di. Mükâfat lar 
bun lar la da sı nır lı kal ma dı. Der viş Pa şa’nın kah ra man lı ğı ka dar cömert
li ği de dil le re des tan dı. 

Cez mi’ye elin de ne var ne yok sa on la rın ya rı sı nı ve re rek onu ödüle 
boğ du. O za ma nın güzel bir adeti ne uya rak di ğer pa şa lar da, bir bi riy le 
ya rı şır ca sı na, Cez mi’yi bol bol mükâfat lan dır dı lar. O ka dar ki, Cez mi, iki 
gün için de or ta hal li bir du rum dan zen gin li ğe yük se li ver di. 

Bütün bun lar dan baş ka, Os man Pa şa, Cez mi’nin du ru mun dan ve 
ko nuş ma sın dan onun kül tür lü bir genç ol du ğu nu an la ya rak, ken di si ni 
ve zir li ğe ka dar götüre bi le cek olan müte fer ri ka lı ğa yük selt miş ti. Hem ka
le mi, hem kı lı cı ile hiz met et mek is te yen, her tür lü eği ti me ve iler le me ye 
aday bu eşi bu lun maz de li kan lı yı ta ma men ken di yan ına al mış tı. 

Os man Pa şa’nın ya nın da de ne yim ve şöh ret im kân la rı nın çok da ha 
el ve riş li ol du ğu nu düşünen Cez mi de, bir ta raf tan çok se vi ni yor, bir ta
raf tan da ken di ka rak te ri ne çok ya kın bul du ğu Der viş Pa şa’dan ay rı la
ca ğı için son de re ce üzülüyor du. El de edi len as ke ri ba şa rı, Gür cis tan’da 
bir çok re isin bi ze ita at et me si ne ve Ahıs ha’dan Teb riz’e ka dar ne re
dey se bütün ka le le rin zap tı ve ya ken di lik le rin den tes li miy le so nuçlan
mış, emir al tı na alın ma sı ra sı şim di Şir van’a gel miş ti. Or du, Şir van üze
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ri ne yürümek ni ye tiy le or du yu ha re ke te ge çe rek Kı nık neh ri ne ya kın 
müna sip bir ye re geçti. 

Di ğer ta raf tan da, Tok mak Han’ın tav si ye si üze ri ne, Şah Mu ham
med Hu da ben de, Teb riz emi ri Emir Han’ı sı nır da ki kuv vet le ri nin hep si ne 
ko mu tan ta yin et miş, o da, em ri ne ve ri len Mo gon emi ri Mu rat Han ve 
Nah ci van emi ri Şe ref Han gi bi ye di se kiz ada mı da ya nı na ala rak, Tok
mak Han’la bir lik te ha re ket eder ol muş tu. 

Bu şe kil de sa yı la rı yir mi bin ki şi ye ula şan İran lı lar, “Kı nık” neh ri ne 
dökülen çay lar dan bi ri ni, “Ko yun ge çi di” is miy le anı lan bir yer den geçti
ler ve Türk or du su nun ile ri bir lik le ri ne sal dır ma ya baş la dı lar. Or du ko
mu ta nı Mus ta fa Pa şa, Emir Han’ın bu ha re ket le ri ne ce vap ola rak, yi ne 
Öz de mi roğ lu Os man Pa şa’yı ya ni kı nın dan sıy rıl mış o kes kin kı lı cı gön
der di ve Ha lep Bey ler be yi Meh met Pa şa ile Dul ka di roğ lu Bey ler be yi 
Mus ta fa Pa şa’yı da em ri ne ver di. 

Kı sa bir süre son ra iki ta ra fın kuv vet le ri kar şı laş tı. Fa kat bu se fer ki 
sa vaş, Çıl dır sa va şı gi bi de ği şik saf ha lar ge çi ren bir sa vaş de ğil di. Sa va
şın ta ba şın dan so nu na dek Türk ler, hep hücum da, İran lı lar ise, sa vun
ma da kal dı lar.

 Bi zim as lan la rın sal dı rı la rı, Çıl dır sa va şın da ki kah ra man lık la rı na 
eşit, İran lı la rın ümit siz ce sa vun ma la rı ise, ön ce ki sal dı rı la rın dan bir kaç 
kat da ha iyiy di. Bu na rağ men, Os man Pa şa’nın eş siz us ta lı ğı ve as ker
le ri mi zin kah ra man ca gay ret le ri, İran lı la rı yi ne se kiz sa at için de pe ri şan 
et ti. Ne re dey se can kor ku su ve boz gun şaş kın lı ğı için de bu de fa Ko yun 
Ge çi di’ni bi le bu la ma ya cak lar dı. 

Os man lı mer mi le rin den can la rı nı kur ta ra bil mek için, neh re at la ya
rak su ve ateş ara sın da mah vo lup git ti ler. İran’ın bu or du sun dan sa de ce 
yüz as ker den beş as ker kur tu la bil di. Bir de ba zı han lar la be ra ber art çı 
bir lik göre vi için neh rin di ğer ya ka sın da ka lan Emir Han tüme ni kur tu
la bil di. Çıl dır’da kin den da ha çok gay ret gös te ren Cez mi, bir kaç İran ala
yı nın da ğıl ma sı na tek ba şı na ve si le ol muş tu. 

An cak, düş man or du sun da boz gun be lir ti le ri çı kın ca, ol duk ça üzül dü. 
Çün kü kah ra man lı ğı tak dir et mek, her kah ra ma nın şa nın dan ol du ğu için 
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Cez mi de İran lı la rın o ka dar ümit siz ce, ama ay nı za man da o ka dar da 
ce sur ca da yan dık la rı nı gör dük çe, üzer le ri ne git me ye kı ya maz ol muş tu. 
Hat ta yağ ma cı lar dan, en büyük be ce ri ve cüret le ri düş künü ez mek olan 
bir ta kım re zil ler, düş man da ğıl dık tan son ra, neh rin ke na rı na git miş ler ve 
be lâ dal ga la rı ara sın da yu var la nan ve can la rıy la baş la rıy la uğ ra şan za
val lı la ra ateş ede rek vücut la rın da ni şan ta li mi yap ma ya ve eğ len me ye 
baş la mış lar dı. Cez mi bu re zil li ği görün ce çok kız dı, atı nı he men üzer le
ri ne sür dü ve “Bu za val lı lar dan ne is ter si niz? 

Ölüm den de mi mer ha met siz si niz? Az ra il’le ya rı şa mı çık tı nız? Ka
ça nı doğ ra mak, can çe ki şe ni öl dür mek in san şe re fi ne ya kı şır mı? He pi niz 
de fo lun bu ra dan!” di ye ba ğı ra rak hep si ni azar la dı ve ora dan kov du.

Os man Pa şa’nın Cez mi’yi ne ka dar çok sev di ği ni, on lar da iyi bil dik
le rin den, baş la rı na ge le bi le cek be lâyı an la dık la rı için hiç ses çı kar ma dan 
de fo lup git ti ler. Bu adam la rı kov duk tan son ra, ça dı rı na dön mek üze re 
olan Cez mi, neh rin için de, yar dım di le yen, iki el ve ar ka sın dan da bir baş 
gör dü. Ka fa nın görüne bi len kıs mı, su la rın için de çe ne si ne ka dar yük sel di, 
son ra ani den yi ne su la ra gömül dü ve göz den kay bol du. 

Za val lı nın he nüz ya şa mak ta ol du ğu nu an la mış tı. O gün, vic da nı nın 
de rin lik le rin de be li ren bir tu haf de ği şik lik le, bir can kur tar ma yı, bir düş
man or du su nu mah vet mek ten da ha büyük bir er dem say dı. So yun du 
ve hiç düşün me den su la ra at la dı, bi raz ön ce gör düğü be de nin tek rar su 
yüzüne çık ma sı nı bek le di. Ara dan bir iki da ki ka ge çin ce, bi raz ön ce ki el
ler, bu de fa kırk el li adım uzak tan yi ne görün me ye baş la dı. Cez mi he
men o ta ra fa doğ ru yüze rek, ya ka la ma ya koş tuy sa da, bo ğul mak üze re 
olan bu za val lı nın görün düğü yer akın tı üze rin de ol du ğun dan, yar dı ma 
ye tiş mek bir tür lü müm kün ola ma dı. Ada mın iki ko lu, dir sek le ri ne ka
dar mey da na çı kar çık maz, yi ne bat ma ya baş la dı.

 Cez mi, yüze rek ya nı na ye tiş ti ğin de, adam ta ma men or ta dan kay
bol muş tu. Cez mi ise ca nı pa ha sı na da ol sa az min den dön mek is te mi
yor du. Bi raz bek le di, ada mın bir da ha mey da na çı ka ma dı ğı nı görün ce, 
ken di si neh re dal dı ve ara ma ya baş la dı. Bir kaç sa ni ye son ra, ko lu nu ya
ka la dı, ada mı su üs tüne çı kar dı. 
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İki si bir lik te su la rın üs tüne çık tık tan son ra, ken di si ne sı kı ca sa rıl ma
sı nı ve sa de ce ete ğin den tu tu na rak ken di ni ta kip et me si ni tem bih le di. 
Eğer ken di si ne sa rı lır sa iki si nin de bir lik te bo ğu la cak la rı nı an lat tı. Fa kat 
za val lı adam, can kor ku suy la bu söz le ri duy mu yor du bi le... 

Adam, Cez mi’nin iki ko lu nu ken di kol la rı ara sı na ala rak vücu du na 
öy le bir sa rıl dı ki, onun ha re ket et me si ne bi le mey dan bı rak ma dı. Cez mi, 
bir ta raf tan sa de ce ayak la rıy la yüz me ye, bir ta raf tan da bu laş tı ğı bu zor 
be lâdan kur tul ma ya ça lış tı. Fa kat ne müm kün? 

He rif bütün kuv ve ti ni top la mış, ca nı nı kur tar ma ya ça lı şı yor du. İki
si nin de bo ğul mak üze re ol du ğun dan ha be ri bi le yok tu. El le ri bir bi ri ne 
ki lit len miş, da mar la rı nın her bi ri san ki bi rer zin cir ke sil miş ti. Cez mi’nin 
bütün ça ba sı so nuçsuz kal dı. Böy le ce on, on beş da ki ka ka dar su yun üs
tün de uğ raş tık tan son ra, iki si nin de gücü bit ti ve neh rin di bi ne doğ ru 
in me ye baş la dı lar. Ha ya tı nı kur tar ma ya ça lış tı ğı adam, ken di si için san ki 
bir ölüm me le ği ol muş tu. 

Cez mi, sa vaş ta bu ka dar ateş ler den, kı lıçlar dan kur tul duk tan son ra, 
ken di ar zu suy la bir iyi lik yap mak is ter ken şim di bu genç yaş ta bo ğu lup 
git mek, pi si  pi si ne öl mek üze rey di, hem de ça re siz ce... De rin bir umut
suz lu ğa ka pıl mış tı. Kol la rı na hük me de bil se, bir kaç da ki ka ön ce, ne hir de 
bo ğul mak tan kur tar ma ya ça lış tı ğı ada mı, o an ken di el le riy le bo ğar dı. 
So nun da neh rin di bi ne bat mış lar dı. Son kuv ve ti ni top la dı, güç ten ta ma
men düş müş olan ada mı şid det le ile ri it ti ve son ra da ayak la rı nı hız la 
ye re vu ra rak su yun üs tüne çık tı. 

Cez mi kı yı ya doğ ru yüz me ye ça ba lar ken, adam yi ne su yüzüne çık
ma ya baş la mış tı. Fa kat bu çı kış, can lı dan çok, bir ölünün çı kı şı na ben
zi yor du. Za val lı nın bir gram ka dar bi le gücü kal ma mış tı. Bu du rum kar
şı sın da Cez mi’nin yi ne mer ha met da mar la rı ka bar dı, çek ti ği bu ka dar 
sı kın tı nın, at lat tı ğı bu ka dar teh li ke nin bo şa git me si ne gön lü bir tür lü 
ra zı ol mu yor du. 

Tek rar ada mın yar dı mı na koş tu. Fa kat adam ba yıl mış tı. Be lin de ki 
ke me re el at tı, vücu du na bir can lı nın eli de ği ver mek le, ada mın bi raz 
ön ce tüke nen kuv ve ti yi ne şid det le ha re ke te gel di. Bu kez ön ce kin
den da ha ber bat bir şe kil de Cez mi’ye sa rıl dı. Bir kaç da ki ka ön ce at lat
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tı ğı teh li ke, şim di da ha ür kütücü ve ka çı nıl ma sı im kân sız ola rak ye ni
den or ta ya çık mış tı. 

Mev sim her ne ka dar yaz ol sa da, et raf ta ki yük sek dağ la rın kar la rı 
ve buz la rı he nüz çö zül me ye baş la dı ğı gi bi, ha va lar da faz la yağ mur lu ol
du ğu için, ne hir de göz le görüle bi lir bir ha re ket var dı. Bu ikin ci teh li ke 
be lir di ği sı ra da, sel ler, tu fan gi bi co şup, ta şı yor du. 

Cez mi’nin ha li ön ce kin den da ha teh li ke li, da ha bi tik ti. Sa vaş ala nı
nın güney ba tı sın dan ku zey do ğu su na doğ ru akıp git mek te olan neh rin 
geçti ği yer ler, çok teh li ke li ol du ğun dan, ta kip et ti ği akış yo lu yı lan gi bi 
süzülüyor, ara lık lı gi rin ti ve çı kın tı lar la uza yıp gi di yor du. Bir be la se li coş
mak ta, dağ la rı, kır la rı, içle rin de bu lu nan bit ki ler ve hay van lar la bir lik te 
yer le rin den sök müş sürük lüyor gi bi, bu az gın su la rın üze rin den bin ler ce 
sökül müş ağaç, te lef ol muş hay van le şi yu var la nı yor du.

Cez mi, be de ni ne sa rıl mış olan be lâdan kur tul ma ya ça re bu la maz
ken, şim di de sel le rin sürük le di ği ağaçlar ve hay van leş le ri de sağ dan 
sol dan üze ri ne hücum edi yor du. Genç adam, kur tu luş tan ar tık ta ma
men umu du nu kes miş ti. Bir ta raf tan adam, avı na sa rıl mış ayı gi bi Cez
mi’yi sar ma lar ken, bir ta raf tan da kâh bir ağa cın dal la rı, kâh bir hay van 
le şi onu zor du rum da bı ra kı yor du.

 Neh rin sürek li yön de ğiş ti ren şid det li akın tı la rı ke mik le ri ni kı rar ca
sı na bir gi rin ti den di ğer çı kın tı ya çar pı yor, bu çarp ma lar so nu cu vücu
dun da baş la yan acı lar da gücünü ta ma men yok edi yor du.

 Su la rın akın tı sıy la sa ğa so la çarp tık ça, sa hil de ki ka ya par ça la rı, ağaç 
kök le ri, vücu dun da ya ra lar açı yor, bu ya ra lar dan akan kan lar pıh tı la şa
rak, neh rin oluş tur du ğu küçük gir dap lar üze rin de eği le rek, büküle rek 
kor kunç şe kil ler mey da na ge ti ri yor ve san ki za val lı nın her ta ra fı na ka ra
yı lan lar ya pış mış gi bi olu yor du. 

Yak la şık, kırk beş da ki ka dan bu ya na su lar için de bu lu nan vücu du, 
yor gun luk tan ve acı lar dan baş ka, es mek te olan şid det li rüz gârın et ki
siy le iyi ce üşümüş tü. San ki da mar la rın da ki kan, ya vaş ya vaş do nu yor, 
vücu du nun ısı sı gi de rek düşüyor du. 
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Üst üs te ba şı na ge len bu sı kın tı lar için de Cez mi’nin ar tık hiç ta ka ti 
kal ma mış tı, kur tar mak is te di ği ada mın ağır lı ğı on dan faz lay dı, iki si bir
den yi ne neh rin di bi ne doğ ru in me ye baş la dı lar. İn dik le ri yer da ha ön ce 
bat tık la rı yer den bir kaç kat da ha de rin di. Cez mi’nin ta kat siz li ği ne şim di 
bir de şaş kın lık ek len miş ti, çok iyi bir yüzücü ol du ğu hal de, o sı ra da ko
lu nu kı pır dat ma yı da hi düşüne mi yor du. Üs tün bir güç ken di le ri ni çe kip 
ce hen ne me doğ ru götürüyor muş gi bi, di be doğ ru ini yor lar dı. So nun da 
ka tı bi rer ci sim ha lin de ken di le ri ni neh rin di bin de bul du lar. 

O sı ra da ada ma bir uyu şuk luk gel miş, Cez mi’ye sım sı kı sa rı lan kol
la rı gev şe miş ti. Şim di ken di si ne sol eliy le sa rı lı yor du. Cez mi, bu şe kil de 
kol la rı nı ser best bu lun ca, ani den ümit len di, ak lı ba şı na, gücü de ye ri ne 
gel di. Su al tın da ka lan bir ha va ka bar cı ğı gi bi hız la yu ka rı ya doğ ru yük
sel di. Sol eli Cez mi’nin göm le ğin den ay rıl ma yan İran lı adam da ken di
siy le be ra ber di. 

Çık tık la rı yer sa hi le çok ya kın dı. Neh rin o bölümün de hay van le şi, 
ağaç dökün tüsü fa lan gi bi en gel ler de yok tu. Cez mi, son bir ça bay la yüz
me ye baş la dı. Yo lun da ca nı nı Az ra il’in pen çe si ne kap tı ra rak sa at ler ce 
müca de le et ti ği İran lı ile bir lik te, bir kaç da ki ka son ra kı yı ya var dı lar. 

Uzun za man dan bu ya na o be lâlı se lin için de yu var la nan adam, 
iyi ce ken din den geçmiş, Cez mi’nin de uğ ra dı ğı zor luk lar yüzün den vücu
du nu oy na ta cak ha li kal ma mış tı. Ama, öy le çıp lak ve ıs lak bir du rum da 
din len me ye kal kış mak, ölümü ken di ne doğ ru da vet et mek de mek ti. Bu 
yüz den Cez mi, düş ma nın ba şı boş bı rak tı ğı hay van lar dan bi ri ni ya ka la dı 
ve has ta yı onun üze ri ne sar dı.

 Ken di si de atı na bin di ve be ra ber ce ar ka daş la rı nın ya nı na dön
düler. Ada mı ça dı ra götür dük ten son ra, he men bir dok tor ça ğır dı. Ge
re ken te da vi ler ya pıl dı. Ken di si çek ti ği sı kın tı lar dan ve özel lik le vücu dun
da ki ya ra lar dan ötürü adeta has ta ol du ğu hal de, bu na rağ men hiz met çi 
gi bi İran lı nın et ra fın da dönüyor du. 

Has ta İran lı ken di si ne çok güzel ba kıl dı ğı için, bir kaç gün de iyi leş ti. 
Cez mi’nin has ta lı ğı ise, ye di se kiz sa at lik güzel bir uy ku dan son ra ta ma
men geçmiş ve has ta sı iyi le şin ce ye ka dar vücu dun da ki ya ra lar da ka
pan ma ya yüz tut muş tu. 
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Cez mi’nin bu İran lı yüzün den ba şı na ge len sı kın tı la rın so nu gel me
miş ti. Adam iyi leş tik ten iki gün son ray dı ki, Kı nık sa va şın da esir alı nan ve 
ka rar gâh ta sa yı la rı çok az olan İran lı lar bir ge ce kaçma ya kalk mış lar ve 
el le ri ne ge çir dik le ri si lah lar la bir kaç as ke ri mi zi öl dür müş ler di. 

Bu nun üze ri ne Os man Pa şa çok hid det len miş ve o döne min kötü 
adet le ri ne uya rak bütün esir le rin ida mı nı em ret miş ti. Bir ar ka da şı nın 
ya nın dan ça dı rı na dön mek te olan Cez mi, ölüm den kur tar dı ğı ta lih siz 
ada mın el le ri nin bağ lan dı ğı nı ve kel le si ni vur mak üze re ye re çök türül
müş ol du ğu nu gör dü.

 Cez mi, bu ada mı ca nı nı teh li ke ye ata rak kur tar mış tı. Ece lin pen
çe sin den kur tar dı ğı bir ada mı cel lâdın eli ne tes lim et mek, onun onur lu 
ki şi li ği ne ya kış maz dı. He men cel lât la ra yak la şa rak bu za val lı dan ne is te
dik le ri ni sor du. On lar da, esir le rin ida mı için ko mu tan ta ra fın dan emir 
ve ril di ği ni söy le di ler. Bu nun üze ri ne Cez mi: “O adam esir de ğil dir, be
nim has ada mım dır.” di ye rek tat lı dil le ve bi raz da zor kul la na rak ada mı 
cel lât la rın elin den çek ti al dı.

Adam dan do la yı çek ti ği sı kın tı lar sa de ce bu nun la kal sa, bel ki çok 
önem li ol ma ya bi lir di. Fa kat böy le bir mert lik ör ne ği kar şı sın da ona uy
ma mak, Türk yi ğit li ği nin şa nın dan ol ma dı ğı için, as ker ler ara sın da ken
di ne güve nen ler, Cez mi’nin za yı fı ko ru ma ko nu sun da ki bu ce sa re tin den 
et ki len di ler ve sa de ce ken di esir le ri ni de ğil, eş ve dost la rı nın esir le ri ni 
de kur tar mak ta adeta mer ha met ya rı şı na gi riş ti ler. 

Öz de mi roğ lu, za ma nın di ğer adam la rı na göre, çok in saf lı ve ada let li 
bir ki şi ol du ğu gi bi, gay ret li ve mer ha met li in san la rı çok sev di ği ve tak dir 
et ti ği için, bu yol da ki şe fa at ve ri ca la rı çok de fa ye ri ne ge ti ri yor, ver di ği 
ke sin em re rağ men, esir le rin idam dan kur tul ma la rı na göz yu mu yor du. 
Fa kat iş za man la çı ğı rın dan çık ma ya baş la mış tı. Os man Pa şa’nın in san
lık yönü ya nın da bir de ko mu tan lık yönü var dı. Ma ka mı nın hay si ye ti ne 
çok düş kün olan bu cid di ve mert adam, oto ri te si nin kı rıl ma sı na, hat ta 
ze de len me si ne da hi ke sin lik le ta ham mül ede mez di. 

Özel lik le güven di ği in san lar emir le ri ne ay kı rı dav ra nır lar sa, bu dav
ra nış la rın Pa şa üze rin de ki tep ki si çok şid det li olur du. İş te bu se bep le, Pa
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şa’nın ya kın ada mı olan Cez mi’nin esir kur tar mak ta gös ter di ği ce sa ret, 
büyük ko mu ta nı son de re ce si nir len dir di ve te pe si ni at tır dı. 

Os man Pa şa çok si nir li bir in san ol ma sı na rağ men, öy le olur ol maz 
şey le re kız maz dı. Cez mi’nin bu dav ra nı şı yüzün den, ver di ği emir le rin 
ye ri ne ge ti ril me di ği ni ha ber alın ca, baş tan kız gın lık ke sil di; yüzünü ka ra 
bu lut kap la dı. Cez mi’yi ne re de olur sa ol sun, der hal ken di si ne ge tir me
le ri için bir kaç adam gön der di. 

Pa şa çok si nir liy di ama bel li et mi yor du. Kız gın lık do lu bir sükûnet 
için de su su yor du. Ya nın da bu lu nan di ğer ko mu tan lar ve yük sek rüt be li 
su bay lar, göz ucu ile da hi ol sa Pa şa’nın yüzüne bak ma ya ce sa ret ede
mi yor lar dı. Os man Pa şa da ni ha ye tin de bir bey ler be yiy di, ora da ha zır 
bu lu nan Pa şa la rın ço ğu da ya kı nıy dı lar. 

Fa kat iş gal et ti ği ma kam, tüm rüt be le rin üs tün de ol du ğu gi bi, Öz de
mi roğ lu’nun ül ke ça pın da bir na mı ve ken di ne ait ay rı bir oto ri te si var dı. 
Bi zim Cez mi, Pa şa’nın ya nı na çağ rıl dı ğı nı ve bil has sa ken di si ni götüren 
adam la rın cel lât lık ta kul la nı lan ki şi ler ol du ğu nu görün ce, ba şı na ge le
cek teh li ke yi ça bu cak an la dı. 

Bu nun la be ra ber, Pa şa’ya olan güve ni yi ne da ta ma men kay bol ma dı. 
Za ten böy le bir güven ol ma sa da, ken di si as la kork maz dı. Zer re ka dar 
he ye can lan ma dan ve te lâşa düş me den ko mu ta nın hu zu ru na git ti. Öz
de mi roğ lu, Cez mi’yi görün ce hid de ti bir kat da ha art tı. Ağ zı nın köpük
le ri dı şa rı ya püs kürür gi bi, şid det li ve yıl dı rım pat lar gi bi güm bür tülü bir 
ses le “Sen ca sus mu sun da ve ri len emir le re kar şı ge li yor sun, mil le tin or
du su nu fe sa da so ku yor sun ha...!” di ye kük re di.

Hu zur da ha zır olan lar, du ru mun in ce li ği ni an la ya ma ya rak Pa şa’nın 
ağ zın dan “kal dı rın”,  “öl dürün” tar zın da bir emir çı ka ca ğı nı sa na rak fe na 
hal de kork tu lar. Bu na fır sat ver me mek ve Cez mi’nin af fe dil me si için, ar ka 
ar ka ya ri ca ya ve şe fa ate baş la dı lar. 

Pa şa’nın hu yu nu su yu nu hep si çok iyi bil dik le rin den, ya ka rış do lu 
bir söz söy le dik çe ar ka sın dan, Pa şa’yı yu mu şat mak için Cez mi’nin hiz
met le ri ni sa yıp du ru yor lar dı. Yal var ma lar et ki si ni gös ter miş, Pa şa bi raz 
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sa kin leş miş ti: “Bu se fer lik ca nı nı si ze ba ğış la dım, esir le rin ida mı işi ni de 
ken di si ne ver dim, git sin, göre vi ni yap sın!” ta li ma tı nı ver di.

Cez mi, ha ya tı pa ha sı na da ol sa, kim se ye bo yun eğe cek bir adam 
de ğil di. Ora da ki her ke sin sus ma sın dan fay da la na rak, ko nuş ma ya baş
la dı. Ön ce Şa ir Nev’i Za de’nin: 

“Tem kin li dav ran mak tan as la çe kin me!

Ce za nın ye ri ne ge ti ril me si için emir ver me de ace le et me!

Bir an da bir çok in sa nın ka nı döküle bi lir;

Fa kat bir ölüyü di rilt mek im kân sız dır.” an la mı na ge len;

“Te en ni den et me sa kın içti nap

“Umuru si ya set te kıl ma şi tap

Ki bir dem de ber hûda var dır me cal

“Ve li mür de yi zin de et mek mu hal”

be yit le ri ni oku du. He men ar ka sın dan da ada mı su dan na sıl kur tar
dı ğı nı et ki le yi ci ve şa ira ne bir eda ile ay rın tı lı bir şe kil de an lat tı.

“Ölümü göze alıp da bir can kur tar dı ğım için be ni idam et mek, in
san lı ğa ve mert li ğe ya kı şır sa, ona da ra zı yım, an cak esir öl dür mek elim
den gel mez. Ben as ke rim, cel lât de ği lim” di ye rek sözünü bi tir di.

Öz de mi roğ lu Os man Pa şa, ola yın ay rın tı la rı nı din le dik çe yu mu şu
yor, kal bin de ki te miz duy gu lar, öf ke ve şid de ti ni git tik çe eri ti yor du. An
cak za af gös ter me mek için, tav rı nı hiç yu mu şat ma dı:

“Bir adi düş man as ke ri ni kur tar mak için ha ya tı nı bu ka dar büyük 
teh li ke le re at ma nın ne anla mı var dı? On la rın bi ze yap tık la rı nı bil mi yor 
mu sun?” di ye rek Cez mi’yi azar la ma ya kal kış tı.

Cez mi ise, ola yın o yönünü hiç düşün me di ği için, he men ce vap ve
re me di. O sı ra da bu lup ve re bil di ği ce vap:

“Kur tar dı ğım adam, Şii de ğil dir, Sün ni’dir. Ken di adı Per tev, ama ba
ba sı nın adı Ömer, kız kar de şi nin adı da Ay şe’dir. Ar ka sın da Şir van at kı sı 
gör düğüm için yar dı mı na koş muş tum.” söz le ri ol du.
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Cez mi’nin söy le dik le ri ger çe ğe uy gun du, fa kat bir iki ye ri doğ ru de
ğil di. Ger çi ada mın ba ba sı nın adı Ömer, kız kar de şi nin adı Ay şe’ydi ve 
her iki si de Sün ni idi ler. La kin Per tev, İran lı Şii bir ca ri ye den doğ muş ve 
büyüdüğü za man an ne si nin mez he bi ni seçmiş ti. Bu ger çe ği ger çi Cez mi 
de bil mi yor du. Ko nuş ma sı nın Per tev’le il gi li kıs mı, onun üze rin de Şir van 
el bi se si gör mek me se le sin den iba ret ti. Yu ka rı da ki açık la ma dan da an
la şı la ca ğı gi bi, Cez mi neh re at la dı ğı za man ada mın kol la rıy la ba şı nın bir 
kıs mın dan baş ka bir ye ri ni göre me miş ve ta bi ki cin si nimil li ye ti ni de 
fark ede me miş ti. Öz de mi roğ lu Os man Pa şa, bu açık la ma üze ri ne Per
tev’in ida mın dan vaz geçti. Cez mi’nin fe da kâr lı ğı pa şa la rın ne ka dar tak
di ri ni ka zan dıy sa, bu fe da kâr lı ğın so nu cu olan ba şa rı sı da o de re ce gıp ta 
et me le ri ne se bep ol du. İçle rin den Ha lep Bey ler be yi Meh met Pa şa, se
va ba or ta ğı ol ma gay re tiy le söze baş la dı:

“Pa şam di ğer esir le rin ara sın da da Sün ni le rin ol ma sı ih ti ma li var
dır. Hem, Sün ni ol ma yan la rın hep si nin is ya na ka tıl dık la rı da sa bit de ğil
dir. Af fet mek za fe rin zeka tı ol du ğu na göre, on lar da af fe dil se da ha uy
gun düş mez mi?” de di.

Pa şa: “Cez mi za ten bu iş te ki tu tu mu ve bu ra da an lat tık la rıy la, em
ri mi zin ye ri ne ge ti ril me si ne ma ni ol du. Bun dan son ra kim se idam edil
me sin!” ce va bı nı ver di.

Cez mi’nin öna yak ol du ğu ve Meh met Pa şa nın da ta mam la dı ğı in
san ca ara cı lık sa ye sin de, iki bin ka dar za val lı İran lı cel lât la rın elin den 
kur tul muş ol du. 

Baş ta Os man Pa şa ol mak üze re kah ra man as ker le ri mi zin gay re tiy le 
ka za nı lan Çıl dır Sa va şı, Gür cis tan’ın iş ga li ne baş lan gıç ol du ğu gi bi, Kı nık 
Sa va şı da bütün Şir van top rak la rı nın da Türk top rak la rı na ka tıl ma sı nı 
sağ la mış tı. Bu büyük ba şa rı üze ri ne Öz de mi roğ lu’na ve zir lik ma ka mı ve
ril di. Ve Şir van As ke ri Va li li ği ne ve ko mu tan lı ğı na ta yin edil di. Or du Ko
mu ta nı La la Mus ta fa Pa şa, Er zu rum’a dön dü. 

Os man Pa şa da, em rin de ka lan on bin ci va rın da as ker le, Şir van 
ka le le ri ni ta mir et ti. Nüfus ve ara zi sa yım la rı nı yap tır dı, o böl ge le rin 
güven li ği ni ve em ni ye ti ni sağ la dık tan son ra İran’a ge çe rek Ka ra dağ ve 
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Mor gan ta raf la rı nı da em ri al tı na al dı; Şa ma hi’yi eya let mer ke zi ya pa
rak ora ya yer leş ti. 

Öz de mi roğ lu or du su ile be ra ber Şa ma hi’ye gi din ce, ko mu tan lar ve 
di ğer yük sek rüt be li as ker ler, bi rer eve mi sa fir edil miş ler di. Bu ara da 
Per tev de, ha ya tı nı kur ta ran Cez mi’yi ken di evin de mi sa fir et ti. Per tev, 
so luk sa rı be niz li, çi ni ma vi göz lü, az çi çek bo zu ğu, bur nu nun ucu aşa
ğı ya, ağ zı nın iki ta ra fı yu ka rı ya doğ ru mey le de rek ok ve yay şek li al mış, 
boy nu nun kı sa lı ğı ve ke mik le ri nin de aşı rı ka lın lı ğı, vücu dun da şe kil bı
rak ma mış çok çir kin bir adam dı. 

Fa kat ba ba sı Mir za Ömer Efen di, elâ göz lü, kır mı zı ya nak lı, be yaz 
sa kal lı, vücu du oran tı lı, kal bi nin te miz li ği yüzüne vur muş nur yüz lü, iyi 
bir adam dı. Kız kar de şi Ay şe ise, Tan rı’nın elin de san ki güzel lik me le ği 
ola rak ya pıl mış, ma vi göz lü, üze ri ne yal dız ser pil miş gi bi par lak, ufa cık, 
vücu du nun her ta ra fı bir bi ri ne ga yet uyum lu, me lek gi bi bir kız dı. Fa
kat da ha on iki ya şın da ve za yıf ya pı lı ol du ğun dan, güzel li ği bir ba kış ta 
bi le göze ba ta cak ka dar ge liş miş ti.

Mir za Ömer, fa kir ve ga rip bir adam ol du ğun dan, ye me ği ka rı sı pi
şi rir, evin di ğer iş le ri ni de oğ lu ile kı zı ya par lar dı. Bu şe kil de kız, her ak
şam Cez mi’nin ya nın da bu lu nur, Cez mi ise, ga yet ne şe li ve şa ka cı bir in
san ol du ğun dan, ço cu ğa bir çok şa ka ya par dı. 

Ay şe’nin zeka sı da, güzel li ği ka dar par lak tı. Cez mi’nin şa ka la rı na ma
sum ca, ama ze ki bir şe kil de ce vap ve re rek evin ne şe si ni art tır dı. Beş on 
gün için de Cez mi ile Ay şe sı kı fı kı dost ol muş lar dı. Cez mi, Mir za Ömer 
için, Al lah’ın özel bir he di ye si idi. Per tev’in ha ya tı nı kur tar mış tı ve mi
sa fir ola rak bu lun du ğu bu ev de, zen gin li ğin kuv ve tiy le as lın da Cez mi ev 
sa hip li ği ya pı yor du. 

Ken di si için ha ya tı nı iki de fa teh li ke ye at mış, onu cel lât la rın elin
den kur tar mış, son ra da pek çok iyi lik ler de bu lun muş olan Cez mi’ye 
kar şı Per tev’de ta par ca sı na say gı gös te ri yor du. Cez mi, ev hal kı için de en 
faz la Ay şe’yle il gi le ni yor du. Bu hâl Mir za Ömer’in gözün de, Cez mi’nin 
Per tev’i kur tar ma sın dan da ha büyük bir ni met hük mün dey di. Çün kü ka
rak te rin de ki yüce lik se be biy le ih ti yar adam, Per tev’den pek faz la hoş
lan maz, fa kat Ay şe’yi çıl gın lar gi bi se ver di. Mir za Ömer, Cez mi’nin ço
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cu ğa il gi ve ya kın lık gös ter di ği ni gör dük çe, se vinçten uçu yor du. Ay şe, o 
ya şa ge lin ce ye dek sa de ce din ders le ri oku muş, zeka sıy la, gör düğü her 
ya zı yı oku ma ya baş la mış tı. 

Cez mi, Ko mu tan lık Da ire si’ne gi dip gel mek ten baş ka işi ol ma ma sı 
se be biy le, bu ço cu ğun eği ti mi ni ver me işi ni eğ len ce ola rak tan üze ri ne 
al mış tı. Yaş lı İran lı, bun la rı gör dük çe se vin cin den uça cak gi bi olur ve on
la rın soh bet le ri ne ka tı lır,  ara ya “İn şal lah ça bu cak büyüsün de si ze ve
re yim!” gi bi şa ka lar la gi rer di.

Os man Pa şa, bu şe kil de Şa ma hi’ye yer leş miş, o böl ge yi Türk bay
ra ğı al tın da tut ma ya ke sin ola rak ka rar ver miş ti. Hat ta So kul lu’nun, o 
za man lar Bahri Şir van de ni len, Ha zar De ni zi’yle Ka ra de niz’i bir ka nal la 
bir leş tir me fik ri ne pa ra lel ola rak, Ha zar De ni zi’nde bir do nan ma kur ma 
işi ne bi le gir miş ti. 

An cak Öz de mi roğ lu’nun bu ça ba ve te şeb büsü bi le, o böl ge le rin 
es ki hâki mi olan Eriş Han Şir van’ın umu du nu kes me di. Teb riz emi ri Emir 
Han ve Gen ce emi ri İmam Ku li Han’la da bir le şe rek ve et ra fı na beş bin
den faz la as ker top la ya rak, Türk or du su Er zu rum’a dön dük ten son ra, Eriş 
neh ri nin öte si ne sal dı rı ya baş la dı. 

Emir Han ile İmam Ku li han, ön ce on beş bin ki şi lik bir tümen le Eriş 
ka le si üze ri ne sal dır dı lar. Ka le Ko mu ta nı Bey ler be yi Kay taş Pa şa, ya nın
da ki bin ka dar as ker le, ken di le ri nin on beş ka tı olan bu İran tüme ni ne 
kar şı sa vaş mak tan çe kin me di. O da, Der viş Pa şa ka dar fe da kâr ve ce
sur bir as ker di. 

Fa kat bi ni ci lik te Der viş Pa şa ka dar us ta ol ma dı ğı gi bi, as ker le ri de 
ocak la ra ye ni gir miş ace mi er ler den olu şu yor du. Bu sa vaş ta İran lı lar, Pa
şa’yı ve as ker le ri nin ço ğu nu şe hit et ti ler. Ka le nin de ba zı ta raf la rı nı yağ
ma la dık tan son ra Eriş Han kuv vet le ri ne ka tıl dı lar. Da ha son ra da yir mi 
beş bin ki şi lik İran or du su, 1750 yı lı nın Ra ma zan ayın da ve ayın do ku
zun cu günün de Şa ma hi’ye ge le rek Os man Pa şa’ya mey dan oku ma ya 
baş la dı. Pa şa’nın ya nın da bu lu nan kuv vet le rin ta ma mı on bin ki şiy di. 
Fa kat bu tümen, Türk as ker le ri nin en tec rübe li, en seçkin kah ra man la
rın dan olu şu yor du. Ge rek ken di le ri ne güven le ri, ge rek se ko mu tan la rı na 
güven le ri son de re ce yük sek ti. 
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Bu se bep le, Pa şa, düş man la mey dan sa va şı na tu tuş mak tan çe kin
me di. İki gün bo yun ca sa bah tan ak şa ma ka dar sa vaş de vam et ti. Ak şam 
olun ca, da vul ça lı na rak sa vaş dur du ru lu yor, iki ta ra fın as ke ri bir bi rin den 
ay rı lı yor, er te si gün sa bah olun ca yi ne bütün şid de tiy le baş lı yor du.

Ön ce ki sa vaş lar gi bi bu sa vaş da sürüp gi di yor du. Fa kat bu kez hü
cum sı ra sı İran lı lar da, sa vun ma sı ra sı ise Türk’ler dey di. Os man Pa şa yi ne 
her za man ki gi bi, ku man dan lık ta ki us ta lı ğı ile düş man ço ğun lu ğu nu et
ki siz ha le ge ti ri yor, as ker le ri miz de gös ter dik le ri kah ra man ca gay ret ler le 
şan ve şöh ret ka za nı yor lar dı.

 Cez mi ise, bu gün kü ge ne ral le rin emir su bay lı ğı na ben zer bir şe
kil de, ha ber ci lik hiz me ti ya pı yor, ko mu tan lık emir le ri ni da ha aşa ğı rüt
be de ki il gi li su bay la ra ulaş tı rı yor ve ge rek ti ğin de top la ya bil di ği küçük 
bir lik ler le düş ma na sal dı rı yor du. 

İçin de bu lu nu lan Ra ma zan ayı nın on bi rin ci, sa va şın da üçün cü 
günün de İran lı lar “Ya za fer, ya ölüm” tar zın da yap tık la rı sal dı rı la rı nı o 
ka dar art tır dı lar ve şid det len dir di ler ki,  as ker le ri mi zi bir kaç yer de mev
zi le rin den söküp at ma yı ba şar dı lar. An cak al dık la rı yer le ri, Öz de mi roğ
lu’nun ger çek ten kur may ca plan la rı sa ye sin de, el le rin de tu ta ma dı lar. 

As ker le ri miz, ka ya la ra çar pan şid det li dal ga lar gi bi, düş man la çar
pış tık ça ge ri çe ki li yor, fa kat her çe ki liş ten son ra ye ni baş tan to par la na
rak ye ni den es ki yer le ri ni alı yor lar dı. Cez mi, iki gün bo yun ca çok yo rul
muş olan atı nı üçün cü gün ça dı rı nın önün de bı rak tı ve Çıl dır Sa va şı’nda 
düş man dan al dı ğı “Şah be ğen di”ye bi ne rek o da sa va şa ka tıl dı. Çar pış
ma la rın art tı ğı sı ra da üze ri ne sal dı ran iki İran lı yı te pe le dik ten son ra, bi
ri ni de önüne kat mış ko va lı yor du. 

Çün kü bu he rif, ken di si ni mız rak la sol om zun dan ya ra la mış, Cez mi 
de in ti kam al ma yı iyi ce ka fa sı na koy muş tu. Ama ne ya zık ki, Şah be ğen di, 
düş ma na ye ti şe cek ka dar hız lı de ğil di. Ken di si İran lı la rın ok men zi li ne 
ka dar yak laş tı ğı gi bi, düş man da ken di bir li ği ne ulaş mış tı. 

Cez mi, son de re ce si nir len miş ve he men at tan aşa ğı at la ya rak ba
ğır dı ve “Sen de sa hip le rin gi bi na mus suz muş sun, ce hen ne min di bi ne 
git!” di ye rek hay va nı bir kur şun la ye re ser di. Ken di de yürüye rek bir li
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ği ne git ti. Bu du ru mu gören İran süva ri le ri, Cez mi’yi esir al mak sev da sı na 
düş tüler, ar ka ar ka ya üçü be şi bir den onun üze ri ne sal dır dı lar. Cez mi, ar
ka sı nı bir ağa ca da ya mış, kı lı cıy la çar pı şı yor du. Hat ta ya nı na en çok yak
la şan İran lı nın bir vu ruş ta ko lu nu ya ra la mış, ikin ci vu ruş ta atı nı, üçün cü 
vu ruş ta da ada mın ka fa sı nı ko par mış tı. 

Cez mi’nin as lan ca sa vun ma sı nı iz le yen si lah ar ka daş la rı ve bil has sa 
Pa şa’nın ka rar gâh as ker le ri, yar dım et mek için ken di si ne doğ ru at sür
düler. İki üç da ki ka için de ağa cın ya nı na ye ti şe rek, Cez mi’yi ata bin dir
di ler. On la rın bu müca de le si, İran lı la rı da ha re ke te ge çir miş ti. Kar şı lık lı 
ola rak düş man bir lik le rin bir bi ri nin yar dı mı na git me siy le iki ta ra fın as
ker le ri ta ma men bir bi ri ne ka rış tı. 

Ye dek ler de si lâh ar ka daş la rın dan ge ri kal ma mak için ha re ke te geçti
ler. Top ve tüfek ses le ri iki ta raf tan da ke sil miş ti. İki ta ra fın as ker le ri ara
sın da mız rak mız ra ğa, kı lıç kı lı ca, han çer han çe re, hat ta bo ğaz bo ğa za 
kor kunç bir çar pış ma baş la dı.

İran or du su nun he de fi, bi zim or du ya ar ka dan sal dır mak, ya ni as
ke ri ta bir le ge ri çe kil me yo lu nu kes mek ti. Fa kat Os man Pa şa, ar ka sı nı 
öy le bir te pe ye da ya mış tı ki, si lah la rı mı zın ate şin den kur tu lup ar ka yı çe
vir mek, on beş yir mi bin ki şi lik bir bir li ği göz den çı kar ma ya bağ lıy dı. Sa
vaş, baş la dı ğın dan bu ya na üç dört sa at olu yor du. 

Bi zim ta raf ta he nüz bir ye nil me be lir ti si yok tu, la kin düş man kuv
vet le ri çok ka la ba lık ol du ğu için za fer ka zan mak da çok zor du. Ko mu ta
nın umut la rı yi ne ak şam olup da iki ta ra fın bir bi rin den ay rıl ma sı na ve 
er te si gün için tek rar dan ve da ha et ki li bir plan la ha re ket et me ye bağ
lan mış tı. 

Öz de mi roğ lu’nun sır tı nı da ya dı ğı te pe nin ar ka sın dan ani den ve 
uzak tan at ses le ri ye si lâh şa kır tı la rı işi til me ye baş lan dı. Ko mu tan ne ol
du ğu nu öğ ren mek için ora ya he men Cez mi’nin ko mu ta sın da küçük bir 
süva ri bir li ği gön der di. Cez mi, te pe ye çı kın ca gör dü ki, çok sa yı da bir as
ke ri bir lik yir mi da ki ka lık bir me sa fe ye ka dar gel miş, din le ni yor du. Ge
len as ker ler, Kı rım Han’ı Meh met Gi ray’ın, Adil Gi ray ko mu ta sın da gön
der di ği kırk bin ki şi lik Ta tar or du su nun ön cüle riy di. 
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Adil Gi ray’ın kar de şi meş hur Ga zi Gi ray ve di ğer kar de şi Sa adet 
Gi ray ve Han’ın oğ lu Müba rek Gi ray da bu or du day dı lar. Za ten Sa adet 
Gi ray’ın da ha son ra Eğ ri Mey dan Sa va şı’nda da çok büyük hiz met le ri 
görül müş tü. Cez mi, ge len or du nun du ru mun dan ve as ke rin hal ve ta
vır la rın dan, ge len le rin Kı rım Ta tar la rı ol du ğu nu an la yın ca, Tan rı’nın en 
ge rek li za man da, ani den gön der di ği bu yar dı mı müj de ver mek için ya
nın da ki ler den bir kaç ki şi yi du rum dan ha ber dar et mek için he men Os
man Pa şa’ya gön der di.

 Ken di si de bir kaç ki şi ile be ra ber gel mek te olan or du ta ra fı na doğ ru 
at sür dü. Cez mi ve ar ka daş la rı Ta tar or du su nun ya nı na var dık la rı za man, 
el bi se le rin den ken di si nin ve ar ka daş la rı nın Türk ol du ğu nu an la dı lar ve 
büyük say gı gös te re rek Adil Gi ray’ın hu zu ru na çı kar dı lar. Ça dı ra gi rer gir
mez, etek öp mek gi bi say gı ya fa lan bak ma dan söze baş la dı:

“Şeh za dem! Ni çin bu ra da din le ni yor su nuz? İş te şu ra da ki te pe nin 
he men ar ka sın da Türk as ke ri al kan lar için de yüzüyor. On bin ki şi yiz; et
ra fı mı zı yir mi beş bin İran lı sar dı.” 

Adil Gi ray: “Fa kat hiç toptüfek se si gel mi yor. Siz Türk ler böy le mi 
sa va şır sı nız?” di ye sor du.

Cez mi: “Pa şam, üç gün dür sa va şı yo ruz. İki sa at ön ce ar tık bo ğaz 
bo ğa za gel dik. To pa ve tüfe ğe fır sat kal ma dı.” ce va bı nı ver di.

Bu nun üze ri ne Adil Gi ray, ya nın da ki kuv vet ler le he men yar dı ma 
koş tu. Ta tar lar yak la şık on beş da ki ka için de do lu diz gin sa vaş ala nı na gir
di ler ve ayak la rı nın to zu ile si la ha sa rıl dı lar. Adil Gi ray, as ker le ri nin ge ri 
ka lan kıs mı nı da, at lı ha ber ci ler le emir gön de re rek he men sa vaş ala nı na 
ge tirt miş ti. Bir bi ri ar dı na on lar da yar dı ma gel di. Ta tar la rın ye tiş me siy le 
Türk or du su hem sa yı ca, hem de ma nen da ha da kuv vet len miş ti. 

Ara dan bir sa at ge çer geçmez, kar şı la rın da ki İran or du su ta ma men 
da ğıl mış tı. İran or du su, bu sa vaş tan son ra on bin ci va rın da ölü ve yak
la şık o ka dar da esir ver dik le ri gi bi baş la rın da ki ko mu tan la rın ço ğu da 
ya öl dürül müş ya da esir edil miş ti. Ay rı ca düş man or du sun da ne ka dar 
si lah ve eş ya var sa hep si ne el ko nul du. 
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Al lah’ın yar dı mı ile ka za nı lan bu za fer den son ra, Adil Gi ray, boz gu na 
uğ ra yan düş ma nı ta kip et me ye baş la dı. O böl ge yi ve ara zi yi çok iyi bi len 
Cez mi’yi de ya nı na al mış tı. Eriş neh ri ni ge çip, kı lıçtan ge çi ri len İran lı lar dan 
ka lan ha zi ne, ha rem vb. gi bi kıy met li şey le rin o ci var da bir yer de bu lun
du ğu ha be ri ni al dı lar. Bir hücum la on bin ka dar İran lı yı eze rek han la rın 
ka rı la rı nı ve ca ri ye le ri ni esir al dı lar. Eriş Han’ın ha zi ne si ni ve İran or du
su nun iki bin de ve yükü ağır lı ğın da ki mal la rı nı da ele ge çir di ler. 

Bu büyük sa vaş ta gös ter di ği gay ret ve ko mu ta na ha ber ge ti rip 
götür me işin den son ra, Adil Gi ray’ın çağ rı sı na da uya rak ba şa rı dan ba
şa rı ya ko şan Cez mi’ye, Os man Pa şa’nın gös ter di ği iti ba rın bir kat da ha 
art mış tı. Ma aşı na bir den üç yüz ak çe zam ya pıl dı. Ay rı ca bir çe lenk, bir 
de da ha ön ce den de ka zan dı ğı gi bi, hi lat ile onur lan dı rıl dı. Öl dür düğü 
Şah be ğen di atı nın ye ri ne de Eriş Han’dan ga ni met ola rak alı nan at lar
dan, çok uy sal, gümüş bu run lu, de mir kı rı bir nec di cin sin den at ile ödül
len di ril di. 

Bu sa vaş ta gös ter di ği gay ret ve kah ra man lık la Adil Gi ray’ın da öv
güsünü ve sır daş lı ğı nı ka za nan Cez mi için bun lar, o za ma na ka dar ka
zan dı ğı her şey den çok onur lu ve da ha de ğer liy di.  

Ki ta bın ba şın da bi raz an lat tı ğı mız gi bi, sürek li hüzün lü, sürek li sev
da lı ha yal le re dal mış gi bi düşün ce li bir ya pı ya sa hip olan Adil Gi ray ile 
düşün ce si duy gu la rın dan her za man üs tün ve ka rak te ri ge re ği dün ya
da ki olay la ra sürek li ko mik ta ra fın dan bak ma ya alış kın olan Cez mi’nin 
ka rak te ri ara sın da, ilk ba kış ta bel ki bir ay rı lık ve zıt lık ola bi lir di. 

La kin iki si nin de yük sek ka rak ter le rin den olan kül tür düş kün lüğü 
ve aşa ğı lık lar dan nef ret duy gu su ses le rin uyuş maz lı ğın dan mey da na 
ge len bir sen fo ni nin ahen gi gi bi dost luk la rı na baş ka bir güzel lik, baş ka 
bir ruh ka tı yor du. 

Cez mi, Adil Gi ray’ın du ru şun da kâina tın yük sek hüz nüne da lıp gi
der ken, hüzün lü bir gün ba tı mı sey re di yor muş ça sı na vic da nın da bir ta
kım duy gu sal lık lar mey da na ge lir di. Adil Gi ray da, Cez mi’yi ko nuş tu rur, 
ko nuş tu rur ve onun in sa na iç hu zu ru ve ren söz le ri ni din ler ken, şa kı yan 
bir bül bül se si din li yor muş gi bi de rin bir zevk du yar dı. Kı rım Ha nı Adil 
Gi ray Şa ma hi’ye gel dik ten son ra, Cez mi için Os man Pa şa ta ra fın dan ve
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ri len emir le ri ye ri ne ge tir mek ve Ay şe’ye ders okut mak tan iba ret olan 
uğ ra şı la rı na bir de Adil Gi ray’a ar ka daş lık et mek ek len miş ti. An cak bun
la rın üçü de Cez mi için hiz met de ğil, ay rı bi rer güzel lik ti. Çün kü bun la
rın her bi ri düşün ce si ne, ta bi atı na, ar zu su na ta ma men uy gun ol du ğun
dan, hep si ni de se ve rek ya pı yor du.

Türk as ke ri bir yıl için de İran’ın üç büyük or du su nu çiğ ne ye rek Gür
cis tan ve Şir van gi bi, her bi ri ay rı bir dev let sa yı la bi le cek, iki büyük böl
ge yi fet het tik ten son ra, İm pa ra tor lu ğun sı nır la rı nı Ka ra bağ ve Mu gan’a 
ka dar ulaş tı rın ca, İran dev let adam la rı nı bir sı kın tı bas tı. 

Ya vuz’un ve Ka nu ni’nin ölüm le riy le Os man lı dev le ti nin kuv ve ti her 
ne ka dar azal mış ol sa da, yi ne az bir gay ret le İran’ı ez me ye yet ti ği ni ve 
Türk ler le uğ raş ma nın, sa vaş baş lar ken zan ne dil di ği ka dar sı nır ko mu
tan la rıy la ya pı la bi le cek ka dar küçük iş ler den ol ma dı ğı nı çok ko lay bir 
şe kil de an la dı lar.

 Bu nun üze ri ne ver dik le ri ka rar ge re ğin ce, o za man lar Şah’ın ve zi ri 
olan Mir za Süley man ki hem kı lıç, hem de ka lem sa hi bi bir as ker di, bü
yük ha zır lık lar la Şir van böl ge si ne yürüdü. Or du sun da di sip li ni kuv vet
len dir mek ve Türk le ri güya kor kut mak için ha ne da na men sup Ham za 
Mir za’yı da ya nı na al mış tı. 

Ham za Mir za’nın an ne si Şeh ri yar Ha nım da, görünüş te oğ lun dan 
ay rıl mak is te mi yor gi bi dav ra nı yor du ama as lın da baş ken ti ol du ğu gi bi 
or du yu da ken di nüfu zu al tın da tut mak düşün ce siy le, as ke re ka tıl dı. Şeh
ri yar’ın bu ha re ke ti ne, içten lik le ve en çok ta raf tar olan Pe ri han’dı.

 Çün kü Şeh ri yar ger çi ken di si ka dar akıl lı bir ka dın ol ma sa da, ken din
den çok da ha tec rübe li ol du ğu için, Pe ri han’la da ima re ka bet ede bi le cek 
du rum day dı. Bu se bep le ne olur sa ol sun, Şeh ri yar’ın baş kent ten uzak
laş ma sı, Pe ri han için çok fay da lı ve ge rek liy di. Mu ham med Hu dâben de 
ise, Şeh ri yar’ın elin de san ki bir esir gi biy di. Bu ka dın, ya nın da bu lun ma
sın da, han gi ce hen ne me gi der se git sin, di ye düşünür dü. 

Ge nel or du ko mu ta nı La la Mus ta fa Pa şa, Er zu rum’da ki kış lık ka rar
gâhın dan hâlâ çık ma mış tı ki, Mir za Süley man, kırk bin ki şi lik büyük bir 
İran or du su ile Şir van böl ge si ne gi de rek, Şa ma hi’yi ku şat tı. 
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O sı ra lar da Ta tar as ke ri, at ça yır lat mak için Mah mu tâbâd de ni len 
ye re çık mış tı. Os man Pa şa, bu kırk bin ki şi lik düş man or du su na kar şı, ya
nın da ka lan on bin ka dar as ker le is ter is te mez sa vun ma da ka la rak ka le 
ar ka sın da sa vaş mak zo run day dı. 

Bu nun la be ra ber, mec bu ri yet ha lin de ya pa ca ğı bir mey dan sa va
şın da düş ma nın bu or du su nu da, da ha ön ce ki üç or du ya ben zet me yi 
düşünüyor du. Bu düşün ce si ni ger çek leş ti re bil mek se, ku man da sın da ki 
bir lik le rin sa yı sı nı Ta tar as ke riy le ço ğalt ma ya bağ lıy dı.

 Şa ma hi’ye ye tiş me si için Adil Gi ray’a yaz dı ğı mek tu bu bir ça vu şa 
tes lim ede rek gön der di. Ne ya zık ki, bu ça vuş gi der ken yo lu nu kay bet
miş, düş ma na esir düş müş ve mek tup da böy le ce düş man ko mu ta nı
nın eli ne geçmiş ti. 

Mir za Süley man, eli ne ge çir di ği bu mek tup tan Os man Pa şa’nın pla
nı nı öğ re nin ce, Ta tar la rın baş ka bir yol dan ha ber al ma la rı nı ve yar dı ma 
ge le bi le cek le ri ni düşün dü. 

Bu du rum da, İran or du su iki düş man ara sın da ka la bi lir di. Ken di si ni 
son de re ce te laş lan dı. Şa ma hi’ye ye tiş me si nin üçün cü günü ku şat ma yı 
kal dır mak la be ra ber, Os man Pa şa’yı da ya nılt mak için ha re ke ti ni İran’a 
doğ ru ge ri çe kil me bi çi min de gös ter di. 

Bu hi le siy le Şa ma hi’den ay rı lın ca, atı nın or du su nu Mah mu tâbâd’ta ki 
Ta tar as ke ri nin üze ri ne sür dü. Eriş Han sa va şın dan son ra, Ta tar or du su
nun büyük ço ğun lu ğu, Sa adet Gi ray ve Müba rek Gi ray ile Kı rım’a dön
müş, Adil Gi ray ile Ga zi Gi ray da sa de ce on beş bin ci va rın da as ker le Öz
de mi roğ lu Pa şa’nın ya nın da kal mış lar dı.

Şeh za de ler at ot lat ma ya git tik le ri sı ra da, yan la rın da ki as ker le rin ço ğu, 
âdet ol du ğu üze re, yağ ma yap mak için et ra fa da ğıl mış lar dı. Os man Pa şa 
da Mir za Süley man’ın hi le si ni an la ya ma dı ğın dan, şeh za de le re ikaz yol lu 
bir ha ber, ya da yar dım için as ker gön der me ye ge rek duy ma mış tı. 

Bu ha ta la rın so nu cu ola rak Mir za Süley man’ın or du su Mah mu
tâbâd’ta dört bin ka dar Ta tar’a rast la dı. Adil Gi ray’ın en önem li özel li ği, 
en ça re siz kal dı ğı za man lar da da hi ce sa ret ve kah ra man lı ğı el den bı rak
ma mak, na mus ve şe re fi için ge re kir se ölüm den bi le çe kin me mek ti. 
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Ko mu ta sın da ki as ker ler de, kah ra man lık ta Adil Gi ray’ı ken di le ri ne 
ör nek alır lar dı. Kar şı la rın da ki ko ca İran or du su, on la rın ce sa re ti ni kır
ma dı. Bu ko ca or du ile sa va şa tu tuş mak tan çe kin me di ler. O ka dar az sa
yı da bir kuv vet le ken di le ri nin en az on ka tı olan düş ma na kar şı üç gün 
bo yu na kah ra man ca çar pış tı lar. 

İran lı lar, dur ma dan sal dı rı yor ve ya rım sa at te bir, kı sa ara lık lar la, 
gök yüzün den şid det li ve so ğuk bir be lâ yağ mu ru dökülüyor du. Ta tar 
bir li ği ko mu tan la rıy la be ra ber as lan lar gi bi bir gay ret le ve Al lah’ın bü
yük mükâfa ta bo ğa ca ğı bir sa bır la, sa va şın bi rin ci ve ikin ci gün le ri ar ka
daş la rı nın ya rı sın dan ço ğu nu şe hit ver di ler. 

Düş man la rın dan da ken di ver dik le ri ka yıp la rın bir kaç ka tı ka dar 
adam öl dür düler, üçün cü gün ikin di vak ti ne ka dar sa va şa rak bir iki bin 
İran lı yı da ha yok et ti ler. An cak ken di kuv vet le ri de bin ki şi ye ka dar in
miş, on la rın da açlık tan, so ğuk tan ve yor gun luk tan el le rin de si lah tu ta
bi le cek ka dar bi le ol sa ta kat kal ma mış tı. 

Yağ mur se be biy le olu şan ça mur ise, öy le bir ha le gel miş ti ki, düş
ma na kar şı kim at sür mek is te se bir iki adım gi der git mez at diz ka pak
la rı na ka dar ça mu ra ba tı yor ve bir yer çe ki mi ne ka pıl mış gi bi bu lun du ğu 
yer de şap la nı yor du. Kim ya ya ola rak git me ye kalk sa yürüme ye baş lar 
baş la maz göbe ği ne ka dar ça mu ra gömülüyor, ölüm ce za sı na çarp tı rıl
mış bir mah kûm gi bi düş man mer mi le ri ne he def olu yor du...

Kah ra man Adil Gi ray, o ça re siz du rum da ve o be la lı sa at ler de bi le, 
ke sin lik le gev şe me di. Al tın da ki at lar dan bir ka çı öl düğü ve bir ka çı da çat
la dı ğı hal de, ok lar, kı lıçlar ve mız rak lar ara sın da do la şa rak as ke ri nin her 
bi ri ne ye ti şi yor, on la rın sa vaş ar zu la rı nı kam çı lı yor, tat lı söz ler ve ha re
ket ler le, ya ra lı as ker le ri nin gönül le ri ni alı yor du. 

Bu ka dar çar pış ma ara sın da Mir za Süley man, Ta tar la rın kah ra
man ca sa vaş tık la rı nı gör dük çe za fer den umu du nu ke se cek bir ha le gel
miş ti. As ker li ğe kar şı büyük bir ye te ne ği olan ve tek ku su ru tec rübe siz lik 
olan Ham za Mir za, tam o sı ra da on beş bin ki şi lik bir İran bir li ği ni ken di 
ku man da sı na al dı ve Ta tar la rın sol ya nı na ko mu ta et mek te olan, de mir 
yürek li as lan lar gi bi sal dı rı la rıy la adeta Adil Gi ray’la re ka bet ha lin de bu
lu nan Ga zi Gi ray’ın üze ri ne sal dır dı. 
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Ga zi Gi ray ve ya nın da ki üç yüz ada mı ken di le ri nin en az yir mi ka tı 
ka dar bir düş man kuv ve tin gel me siy le ya rım sa at için de ne re dey se ta
ma men mah vol muş, Ga zi Gi ray’ın çev re si ni düş man as ke ri sar mış tı. Adil 
Gi ray, bu du ru mu ha ber alın ca elin de ki kuv vet le ri ni he men ya nı na top la
ya rak, kal bin den vu rul muş gi bi as lan gi bi kar de şi nin yar dı mı na koş tu. 

Adil Gi ray’ın bu ha re ke ti, or du nun sa vaş düze ni ni ta ma men de
ğiş tir miş, cep he nin sol ta ra fı art çı du ru mu na gir miş ti. Ham za bu fır sa tı 
ka çır ma dı; or ta ya çı kan kar ga şa dan fay da la na rak as ke ri nin sağ ta ra fı nı 
ha re ke te ge çir di. Bu şe kil de Ta tar la rın hem ge ri çe kil me yol la rı nı kes
miş, hem de sol cep he le ri ni ku şat mış olu yor du. Ga zi Gi ray, bu lun du ğu 
be lâ çem be ri için de bi le, men sup ol du ğu ha ne da nın ken di siy le ger çek
ten övüne bi le ce ği de re ce de mert çe dövüşüyor du. Ya nın da can lı ola rak 
sa de ce beşon ta ne kah ra man kal mış tı. On lar da za ten kah ra man lık ta 
ko mu tan la rın dan ge ri kal mı yor lar dı.

Kah ra man lık ta öne çık mış bir or du nun ce sa re ti ne ka dar çok olur sa 
ol sun, sa yı ca kat be kat bir düş man söz ko nu su ise di ren mek zor la şır 
hat ta bu çok ola nak sız bir şey dir. Ham za Mir za’nın sevk et ti ği as ker ler, 
ya ra lan ma ya, öl me ye al dır ma dan hücum edi yor lar, Ga zi Gi ray’a her an 
bi raz da ha yak la şı yor lar dı. So nun da ya nı na ka dar so kul du lar, al tın da ki 
atı vu ra rak ken di si ni de ye re düşür dük ten son ra, vücu du na, kol la rı na ve 
ayak la rı na üçer be şer üşüş tüler. 

Adil Gi ray’ın, kar de şi ni kur tar mak için yap tı ğı müca de le, bu şe kil de 
ken di si ni de ay nı teh li ke ye düş mek ten kur ta ra ma dı. Kar de şi nin İran lı
la ra esir düş tüğünü ha ber alan Adil Gi ray’ın hid de ti ne bi raz da umut
suz luk ka rış tı. 

“En azın dan ge ri ka lan as ker le ri mi ölüm den ve esa ret ten kur ta
ra yım.” di ye düşün dü. Bu nun için yap ma sı ge re ken le re bak tı ğı sı ra da, 
ya nın da ki beş al tı yüz ka dar cen gâve rin dört ta raf tan düş man as ker le
riy le sa rıl mış ol du ğu nu gör dü. Baş tan aşa ğı yıl dı rım gi bi, kan lı ça mur
lar için de yu var la na rak, gözüne kes tir di ği, ya rıl ma sı müm kün ola bi le cek 
bir düş man sa fı na dal dı. 

İran lı ko mu tan Ham za Mir za da, düş ma nı nın ama cı nı he men an la
mış ve ye dek te tut tu ğu bir kaç bir li ği ni, onun hücum et ti ği bir li ğin yar
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dı mı na hız la gön der miş, ken di de ya nın da ki güç ler le Ta tar la rın ar ka sı na 
ve yan cep he le ri ne sal dır ma ya baş la mış tı.

Bu zor an lar da Adil Gi ray, de rin bir sı kın tı ve en di şe için de, bu ka
dar si lah ar ka da şı nın ce na ze le ri ni çiğ ne ye rek hücum edip İran lı la ra yak
laş tı ğı sı ra da, Ham za Mir za’nın sevk et ti ği yar dım bir li ği ni de kar şı sın da 
bul du. Adil Gi ray, bu gi ri şi min de ba şa rı lı ola ma yın ca, ta şı dı ğı yi ğit lik bay
ra ğı nın al tın da, he nüz sağ ka lan bir avuç kah ra man la düş ma nın ya ar
ka sı na, ya da iki ya nın dan bi ri ne doğ ru sal dır mak is te di. 

Her ta ra fı nı ka la ba lık düş man as ker le ri çe vir miş ti. Ken di as ke ri ni ku
şa tan düş man çem be ri ise git tik çe da ral mak tay dı... De rin bir umut suz luk 
için de, ça re siz ola rak ön ce hücu ma de vam et ti. Bütün mer mi le ri ni ve ok
la rı nı bi tir dik ten ve ya yı nı da bir düş ma nın ka fa sın da, ka fa sıy la be ra ber 
par ça la dık tan son ra, ya lın kı lıçla saf la rın ara sın da çar pış ma ya baş la dı. 

Düş man bir lik le ri nin en önem li as ke ri kuv ve ti olan bu müf re ze, 
Adil Gi ray’la as ker le ri nin ara sı na gir miş ti, bağ la rı nı kay be den, emir ve 
ko mu ta dan yok sun ka lan Ta tar as ker le ri ne ya pa cak la rı nı şa şır mış lar dı. 
Çev re le ri ni sı kı sı kı ya sa ran düş man kuv ve ti, ken di le rin den en az yüz 
kat da ha faz lay dı. Ya şe hit ya da esir düşe cek ler di, bu na rağ men di ren
me ye de vam et ti ler. 

Al tın kalp li Adil Gi ray, as ker le rin den ay rı düş müş, ola ğa nüs tü bir 
gay ret le, o ka dar düş ma na tek ba şı na kar şı dur ma ya ça lış mış tı. Her 
tür lü yar dım dan mah rum ka lan Adil Gi ray’ı, bir ok ve ya mer mi ile şe hit 
et mek düş man için ol duk ça ko lay dı. Fa kat ken di si ni di ri ola rak ya ka la
mak üze re ko mu tan la rın dan ke sin emir al mış lar dı. Bu ne den le mu ha
fız lar ken di si ne ateş et mi yor lar dı. 

Ga zi Gi ray gi bi, onun da atı nı vur ma ya ça lı şı yor lar dı. Bir süre da ha 
uğ raş tık tan son ra so nun da atı nı öl dür düler. Adil Gi ray, he men ye re at
la dı, ama at lar at la maz da ça mu ra sap la na rak hiç bir ta ra fa bir adım 
bi le ata ma dı. Ken di si ne hücum eden le re öy le ça re siz bir du rum day ken, 
ağ zı tes te re gi bi ol muş bir kı lıçla ham le yap mak tan ge ri kal ma dı. O eş
siz kah ra ma nın ya rım vücu du bi le san ki mükem mel bir or du gi biy di. En 
so nun da İran lı lar, ar ka sın dan to puz la vu ra rak ken di si ni yüz üs tü ye re 
düşür düler. Et ra fın da ki düş man lar üs tüne çul la na rak sım sı kı ya ka la dı



NAMIK KEMAL

78

lar, bir ipek ku şak la el le ri ni ar ka sın dan bağ la dı lar. Kah ra man Adil Gi ray’ı 
yer den kal dır dık la rı sı ra da yüzüne bu la şan kan ve ça mur le ke le riy le tıp kı 
ay tu tul ma sı na uğ ra mış güne şe ben zi yor du.

İki büyük ko mu tan da esa re te bo yun eğ miş ler di. Ya ra tı lış tan kah ra
man olan Ham za Mir za, kah ra man lı ğa da aşık tı. İki kıy met li esi ri ni ken
di si nin özel ça dı rın da mi sa fir et ti. Ge ce gün düz yan la rın dan ay rıl mı yor, 
ken di le ri ne çok büyük say gı gös te ri yor du. Adil Gi ray’la kar de şi, esir düş
tük ten he nüz on gün ka dar geçmiş ti. 

Her İran lı gi bi, şi ir ve sa na ta çok düş kün olan Ham za Mir za, bir gün 
yi ne esir le ri ni zi ya re te gel miş ti. O güne ka dar yap tı ğı zi ya ret ler de hep 
ha va dan su dan ko nuş muş lar dı. Bu zi ya re tin de mi sa fir le ri ni yi ne öv dük
ten son ra, bir bağ ku ra rak:

“Ka de rin hük müne bo yun eğ me li, bak sa nı za ci han gir de de le ri niz 
bir kaç yüz yıl ön ce dün ya ya hük me der ken, şim di on la rın to run la rı, o 
za man lar adı bi le ol ma yan Os man lı la ra bağ lı lar. Fa kat şe ref yi ne si zin
dir ki, Cen giz’in to run la rı sı nız...” di ye cek ol du. Adil Gi ray, fi kir ve inançla
rı na ta ma men ters olan bu söz ler üze ri ne:

“Ger çi ka de rin cil ve si, söy le di ği niz gi bi ol muş tur. Fa kat şim di ye ka
dar ka de rin biz le re gös ter di ği güler yüzü, sa de ce bu de fa ba na ve kar
de şi me iyi lik te bi raz cim ri dav ran dı. Esir ol duk, şe hit ola ma dık... 

Bu nun la be ra ber, esir li ği miz le de övüne bi li riz, çün kü bu ga za ya dev
le ti mi zin hiz me ti için çık tık. Hem bi zim için so yu muz la övün me nin an
la mı da yok. Al lah’a şükür ler ol sun ki, onun ada le ti, biz to run la rı nı ata
la rı mı zın yap tık la rı na mi ras çı et me miş, ak si hal de bi ze Cen giz Han’dan 
ge le cek mi ras his se si nin ço ğu, on la rın şu dün ya da dök tük le ri kan la rın 
güna hı olur du. Os man lı lar ise, di ni mi zin düş man la rıy la sa vaş mak ta dır. 
İs la ma yap tık la rı hiz me te he di ye ola rak, ha li fe lik de on la ra na sip ol muş
tur. Yönet tik le ri bu İs lâm top rak la rın da ad la rı na hut be oku nu yor. Büyük 
bir şe ref le de rim ki, bi zim için en büyük şe ref, Os man lı dev le ti ne hiz met 
et mek tir.” ce va bı nı ver di.

İran lı ko mu tan Ham za Mir za, sa vaş ta esir al dı ğı bir ki şi ye, ko nuş
mak ta bu ka dar kötü bir şe kil de ye nil di ği için çok faz la üzül dü.  Fa kat 
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ma ka mı nı ve şa nı nı düşüne rek üzün tüsünü hiç bel li et me di. Yi ne bir 
ala ka ku ra rak ko nu yu de ğiş tir di.

Os man Pa şa’ya yar dım et mek için ge len Ta tar as ke ri nin kırk bin ki
şi den faz la ol du ğu nu Mir za Süley man da bi li yor du. An cak bu kuv ve tin 
önem li bir kıs mı nın yi ne Kı rım’a dön düğün den ha be ri yok tu. Dört bin 
Ta tar’ı yok ede ne ka dar İran or du su nun da ya rı dan ço ğu öl müş tü. Os
man Pa şa’nın or du su ile ge ri ka lan Ta tar kuv vet le ri ni ka fa sın da kırk bin 
ki şi den faz la ola rak tah min edi yor ve plan la rı nı ona göre ya pı yor du. 

Bu du ru ma göre, ora lar da da ha faz la kal mak, İran or du su için as
lan yu va sın da uyu mak gi bi bir şey di. Ham za Mir za kah ra man lı ğın bir
çok ni te lik le ri ni ta şı mak la be ra ber, yi ne o ni te lik le rin bir bi riy le kay naş ma 
ba ğı olan dar be le re da yan ma ve şeh vet duy gu la rı nı diz gin le me gi bi ni
te lik ler yok tu. 

Gençli ği nin en hız lı za man la rı nı or du da har ca mak işi ne gel mi yor, bir 
ta raf tan da Cen giz’in to run la rın dan iki kah ra man şeh za de yi esir ola rak 
baş ken te götür düğü za man ka za na ca ğı şan ve şöh ret, gu ru ru nu pek ok
şu yor du. İş te bu te sir ler al tın da, Mir za Süley man’ın Şir van’da da ha faz la 
dur ma yıp, İran’a he men dön me fik ri ne ıs rar la ta raf tar ol du.

İran’a dön me yi en çok ar zu la yan lar dan bi ri si de Şeh ri yar Be güm’dü. 
Bu nun ne de ni, ön ce den ta sar la dı ğı gi bi, or du için de baş kent te ki nüfu zu 
ka dar nüfuz sağ la ma ya fır sat ve im kân bu la ma ma sıy dı. Fa kat asıl se bep, 
Adil Gi ray’dı. Bu asil genç, İran’da eşi ol ma ya cak ka dar ya kı şık lı, Şeh ri yar 
ise, şeh ve ti ne son de re ce düş kün bir ka dın dı. Hem de Adil Gi ray’a ada
ma kıl lı âşık ol muş tu. Onun kuv vet li kol la rı ara sın da ya şa ya ca ğı aşk ve 
zevk da ki ka la rı nı, İran dev le ti nin bütün ci ha na hâkim ol ma sın dan da ha 
üs tün ve da ha önem li sa yı yor du. Hem İran or du su da bu üç kuv ve tin, 
ya ni Süley man Mir za, Ham za Mir za ve Şeh ri yar üç ge ni nin düşün ce le
ri ne ve emel le ri ne bağ lı idi. 

Üçü de de ği şik fi kir ler sa vun duk la rı ve de ği şik amaçlar pe şin de koş
tuk la rı hal de, bu dönüş ko nu sun da bir leş tik le ri için he men Ka ra bağ ve 
Mo gan’a doğ ru çe kil me ye baş la dı lar. Di ğer yan dan Os man Pa şa, Adil 
Gi ray’la kar de şi nin esir düş tük le ri ni du yun ca son de re ce üzül müş, in ti
kam ar zu su ile çıl dı ra cak ha le gel miş ti. 
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An cak, elin de ki kuv vet le ri nin sa yı sı ka le den bir adım bi le ol sa dı şa rı 
çık ma sı na el ve riş li ol ma dı ğın dan, zin ci re vu rul muş as lan lar gi bi, kük re
ye rek ve acı bir şe kil de gülüm se ye rek vak ti ni ge çi ri yor du. Ola ya en çok 
üzülen ler den bi ri de Cez mi’ydi. Çün kü Adil Gi ray’ı çok sev miş ti. 

Ay rı ca, sa vaş sı ra sın da ya nın da bu lun ma dı ğı na da ay rı ca kı zı yor du. 
O teh li ke li an lar da ya nın da ol say dı, Der viş Pa şa gi bi, onu da bel ki kur
ta ra bi lir di. Ta tar lar at ot lat ma ya çık tık la rı za man be ra ber git me di ği ne, 
hat ta git me di ği için dün ya ya gel di ği ne bi le son de re ce piş man dı ve ke
de rin den kah ro lu yor du. 

Bu sı ra da Mir za Süley man, Şir van’dan çe ki lir ken, Türk le rin ta kip et
me sin den kor ka rak, ger çek ama cı nı bel li et me mek için, bir süre Ka ra
bağ ta raf la rın da as ker top la mak la meş gul ol muş tu. Bu ha ber, Şa ma hi’ye 
ge lin ce Os man Pa şa, Ta tar lar ge lin ce ye ka dar, İran lı la rın bir de fa da ha 
üze ri mi ze sal dı ra bi le cek le ri ni düşün dü. Bu du rum da Şa ma hi sı ğın ma ya 
uy gun bir yer de ğil di. Ben ze ri düşün ce ler le ka rar gâhı nı, hem or du nun 
ih ti yaçla rı nı sağ la mak, hem de düş man sal dı rı la rı na kar şı sa vun mak için 
De mir ka pı’ya nak let ti. El bet te Cez mi de Pa şa ile bir lik te git miş ti. Türk or
du su Şa ma hi’den ay rıl dı ğı sı ra da,  dost la rın dan, ken di le ri ni ko ru yan lar
dan yok sun kal dık la rı için, Sün ni le rin hep si son de re ce üz gün düler. An
cak özel lik le Ay şe’nin ke de ri ve ma te mi hep sin den da ha büyük tü.

 Çün kü Cez mi, ken di si nin hem ho ca sı, hem eğ len ce si, hem mu ha
fı zı, hem yar dım cı sı ni ha yet onun her şe yiy di. Ay rı ca, ba ba sı nın “Büyü
sün de sa na ve re yim” tar zın da ki şa ka la rın dan, ev len me nin ne de mek 
ol du ğu nu bi le he nüz düşüne me di ği hal de, bu küçük ço cu ğun gön lün de 
ha ya tı nın so nu na ka dar Cez mi’den ay rıl ma mak ar zu la rı da be lir me ye 
baş la mış tı. Şim di on dan ay rıl mak, Ay şe için ha ya tın tüm güzel lik le ri nin 
hep si ni ani den kay bet mek de mek ti.

De mir ka pı’ya ka rar gâh ku ran Öz de mi roğ lu Os man Pa şa’nın et ra fa 
gön der di ği yar dım ha ber le ri üze ri ne Kaf kas halk la rın dan olan on beş bin 
ka dar “No gay” ile Da ğıs tan emi ri Şem hal’in gön der di ği on beş bin ok çu 
kah ra man ge lip im da da ye tiş ti ler. 

Bu ta ze kuv vet ler ge lin ce, Öz de mi roğ lu, he men Adil Gi ray’ın in ti ka
mı nı al mak için Ka ra bağ üze ri ne yürüme ha zır lık la rı na baş la dı. An cak o 
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sı ra lar da İran or du su nun Kaz vin’e çe kil di ği an la şıl dı. Os man Pa şa nın ko
mu ta sın da ki kuv vet ise, İran’ın mer ke zi ne ka dar so ku la rak düş man ara
ma ya ye ter sa yı da de ğil di. 

Ça re siz or du ko mu ta nı Mus ta fa Pa şa nın ha re ke te geçme si ni bek
le di. Fa kat bu ara da va kit le ri ni de boş ge çir me di. İle ri de sa vaş baş la dı ğı 
za man or du nun lo jis tik iş le ri ni ve ar ka sı nı ön ce den güven al tı na al mak 
için, Da ğıs tan bey le ri ni te ker te ker zi ya ret ede rek, tat lı söz ler le ve güzel
lik le gönül le ri ni al dı. Öz de mi roğ lu, bu zi ya ret ler den dön düğü za man, 
be de nen ol duk ça za yıf la mış, yüzüne bir sol gun luk, zih ni ne, dik kat li bir 
göz den kur tu la ma ya cak şe kil de ha fif bir dur gun luk gel miş ti. Ya kın la rı, 
bu de ği şik li ği Or du Ko mu ta nı Mus ta fa Pa şa nın is te di ği ka dar sürat le or
du ya çı kar ma ma sın dan ile ri ge len üzün tüle ri ne yor du lar. Pa şa’da ki bu 
de ği şik lik, as lın da bu nun la da il gi liy di. 

Or du ko mu ta nı na içer li yor du. Bu nun için De mir ka pı’ya gel di ği gün
den bu ya na La la Mus ta fa Pa şa yı ne re dey se yok sa ya rak ge nel du ru mu 
ve düşün ce le ri ni doğ ru dan İs tan bul’a bil dir me ye baş la mış tı. Fa kat esas 
se bep o de ğil di. Hiç bek len me yen bir gönül me se le siy di ki, onu da an
cak Cez mi an la ya bi lir di.

Öz de mi roğ lu Os man Pa şa, sa vaş lar dan ve si ya si iş le rin den boş va
kit bul duk ça, gön lünü bi raz ra hat lat mak için, sa kin bir ye re çe ki lir, bi raz 
saz din ler, bir kaç ka deh dem le nir, son ra da ya kın la rın dan bi ri nin di zi ne 
ve ya om zu na da ya na rak bir par ça uyur, on dan son ra ya işiy le ya da iba
de tiy le meş gul olur du. 

Cez mi ise, sa vaş gün le rin de Pa şa nın emir su ba yı, di ğer za man lar da 
ise fi kir yar dım cı sı, eğ len ce dün ya sın da da ka deh ve soh bet ar ka da şı ola
cak ka dar güven ve sır daş lı ğı nı ka zan mış tı. Yi ne böy le bir meşk âle min
dey di ki, Pa şa, her za man ol du ğu gi bi bi raz eğ len dik ten son ra, mec lis te 
bu lu nan la ra din len mek için izin ver di. 

Ya nın da sa de ce Cez mi’yi alı koy du. Ba şı nı Cez mi’nin diz le ri ne da
ya dı. Fa kat bu de fa uyu mak ye ri ne, sa vaş du ru mu na ve alı nan ül ke le
rin el de na sıl tu tu la ca ğı na da ir uzun uzun görüş me le re ve bu ko nu lar da 
Cez mi’nin de fi kir le ri ni sor ma ya baş la dı. Cez mi, Pa şa nın hiç hu yu ol ma
dı ğı hal de, bu şe kil de za man sız ola rak açtı ğı ko nuş ma nın so nu nun ne
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re ye va ra ca ğı nı bek li yor ve bu me rak ara sın da ko mu ta nı nın so ru la rı na 
da hız lı ca bu la bil di ği ce vap lar ve ri yor du. Os man Pa şa ise, gir di ği ko nu
nun de tay la rı na da ine rek, ko nuş ma yı uzat tık ça uza tı yor du. So nun da 
ko nu yu dön dür dü do laş tır dı ve Şir van’ın ile ri de da ha güven de tu ta bil
me si için Şem hal ile bir ak ra ba lık kur mak tan baş ka ça re ol ma dı ğı nı söy
le di.  Son ra da şöy le de di: “Rah met li ba bam da Mı sır’day ken, rah met li 
an nem le ev len dik ten son ra, bir kat da ha iti bar ka zan mış ve Ye men’de ki 
ba şa rı la rı nı da an cak bu sa ye de el de et miş ti. 

Şim di ben de Şem hal’den bir ka dı nı alır sam, bütün Çer kez le ri ve Da
ğıs tan hal kı nı ken di me can dan ve gönül den bağ la rım. Bu şek li de İran’ın 
ba şı na büyük be la lar aça rım...” söz le riy le için de ki le ri açık la dı.

Pa şa nın söy le di ği bu söz le rin al tın dan ne çı ka ca ğı nı he men an la ya
ma yan Cez mi, onun söz le ri ni her tür lü giz li düşün ce ler den uzak, si ya si 
bir ted bir di ye yo rum la dı. “Fa kat Pa şam, bi le mem ki, Şem hal’de böy le 
bir ka dın var mı dır?” di ye sor du.

Pa şa: “Evet, Şem hal’in kar de şi To ca lâvik’in güzel bir kı zı ol du ğu nu 
söy le di ler. Ben de evin de mi sa fir kal dı ğım ge ce uzak tan böy le bir göl ge 
gör müş tüm.” ce va bı nı ver di.

Cez mi’nin zih ni ni bu “göl ge gör mek” ko nu su çok kur ca la dı. He le göz 
ucu ile bi raz dik kat edip de Pa şa’nın yüzünün sa rar dı ğı nı, du dak la rı nın 
ha fif çe tit re me ye baş la dı ğı nı görün ce, Pa şa nın bu kı zı sev di ği ni he men 
an la dı. Bu tah mi nin de ger çek ten de ya nıl ma mış tı. 

Öz de mi roğ lu Pa şa, he nüz gençli ğin dey ken, yük sek ko mu tan lar ar
sı na ka tıl mış, ha ya tı nı or du da ge çir miş, bütün gençlik ar zu la rı nı ve dün
ya nın bütün lez zet le ri ni dev let hiz me tin de ça lı şa rak iyi bir şöh ret ka zan
ma ya fe da et miş, ha ya tı nın ba ha rı nı Ye men çöl le rin de har ca mış, için de ki 
aşk ate şi ni, tüm sev me ka bi li ye ti ni, da ha kırk beş, kırk se kiz yaş la rı na 
gel me den kal bi nin de rin lik le ri ne göm müş tü. Şem hal’in güzel ye ğe ni ni 
gör düğü za man, kal bin de ki aşk ate şi he men şid det le alev len miş ve tüm 
vücu du nu esir al mış tı.

Her kes bi lir ki, in san lar yaş lan sa lar da, gönül le ri yaş lan mı yor. Hem 
Os man Pa şa, gönül me se le sin den uzak ka la cak ka dar yaş lı da de ğil di. 
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Yir mi, yir mi beş yaş la rın da bir de li kan lı gi bi ka nı kay nı yor ve tüm sev me 
ka bi li ye tiy le ve tüm vücu du ile aş ka su sa mış bu lu nu yor du. 

Mi sa fir kal dı ğı ev de tu tul du ğu Ra bia Mih ri dil Ha nım ise, güzel lik
le riy le meş hur Da ğıs tan kız la rı nın bel ki de en güze liy di. Güzel lik te ak ra
ba sı Pe ri han’dan bi le da ha üs tün dü. Yüzü ka dar ah lâkı da güzel di. Hat ta 
o za man lar, Yu nan lı lar, Ma car lar, İtal yan lar ve Çer kez ler gi bi, güzel le riy le 
meş hur mil let le rin en güzel, en şeh vet li ka dın la rıy la do lu olan İs tan bul’a 
gel di ği za man, baş ken tin en güzel ka dın la rı bi le onun güzel li ği kar şı sın da, 
güneş do ğun ca kay bo lan yıl dız lar gi bi göz den kay bol muş lar dı. 

Dev rin ta nın mış şa ir le ri, onun hak kın da bir çok aşk şi ir le ri yaz mış lar 
ve ta nın mış müzik adam la rı da bun la rın bir ço ğu nu bes te le miş ler di. Öz
de mi roğ lu gi bi, dik du ruş lu, ol gun, cid di bir as ke rin na sıl olup da böy le 
de li ce sev di ği ne şa şır ma ma lı. As lan lar da ava çık tı ğı za man güne şe ba
kar lar sa, göz le rin den yaş ak ma ma sı müm kün müdür? 

Pa şa’nın ya nın da bu lu nan Cez mi ise, o güne ka dar cid di bir gönül 
me se le siy le kar şı laş ma dı ğı için, Pa şa nın bu ha li ni ga rip bul muş ve Şi raz lı 
Ha fız’ın “Şu ih ti yar lı ğım da gençlik aş kım ye ni den baş la dı. Hâl bu ki ben 
aş kı yıl lar dır kal bi me göm müş tüm.” an la mı na ge len,

“Pi râne se rem ışkı ce vâni be şer üf tâd

Va nârz ki derdil bi ne hüf tem bi der uf tâ”

di ze si ni bir kaç de fa için den tek rar la dı. Pa şa ya açık tan açı ğa söy le
me ye ce sa ret ede me mek le be ra ber, hal den an la maz dav ran ma yı da 
küçük lük say dı ğı için, olan ca şa ir li ği ni ele ala rak, ko nuş ma sı na baş ka 
bir akı cı lık ve tat lı lık ver di:

“Pa şam, de di, ne bah ti yar mış sı nız ki, dev le ti mi zin mu ha fı zı, ada şı
nız Sul tan Os man Ga zi tar zın da ya ra tıl mış sı nız! O da güzel eşi ni, mi sa
fir ol du ğu yük sek bir der gâh tan seçmiş ti. So yun dan şu ko ca dev let çık tı 
ve ha li fe lik de on la ra na sip ol du.

 İn şal lah Pa şa mız da be ğe nip ar zu la dı ğı nız nur dan vücu du... ha ni 
şu gör düğünüzü bi raz ön ce an lat tı ğı nız göl ge yi alır sı nız da, bu mil le te, 
bu dev le te hiz met ede cek kıy met li bir soy bı ra kır sı nız. To ça lâvik, kı
zı nı, Os man lı Pa di şa hı nın ve ha li fe nin, kral lar dan da ha şe ref li ve şöh
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ret li bir ve zi ri ne ver me yip de ki me ve re cek? Şem hal, hem ken di nin bü
yüğü, hem Da ğıs tan’ın emi ri, hem de Sün ni iken yi ne de kı zı Şii Şah’ın 
ni kâhı al tın da.”  gi bi kan dı rı cı söz ler le Os man Pa şa nın ar zu su nu des tek
ler görün me ye baş la dı.

Pa şa ise, Cez mi’nin söy le dik le ri ni ha fif bir gülüm se mey le kar şı la
ya rak:

“Ba na göre de Şem hal ve ya kın la rı bu is te ği mi ze “Ha yır” de mez ler. 
Kı zı ba ba sın dan is te mek için ta ra fım dan se ni ve kil gön der me yi düşünüyo
rum. Soh be ti açmam da bu nun için di.” de yin ce Cez mi, Pa şa’nın ken di
si ne duy du ğu güven ve sır daş lı ğın böy le ye ni bir gös ter ge si kar şı sın da 
ger çek ten duy gu la na rak bu göre vi mem nu ni yet ve if ti har la ka bul et ti. 
He men er te si günü ya nı na iki ki şi ala rak To ça lâvik’ in ya nı na git ti.

Şem hal ve ya kın la rı nın en büyük ar zu la rı, İran’ın esa re tin den kur
tul mak tı. Bu nun ça re si de, Os man lı Dev le ti’nin ko ru ma sı na ve yar dı mı na 
sı ğın mak tı. Bu se bep le Cez mi’nin tek li fi ni büyük bir se vinçle ka bul et ti
ler. Bu şe kil de Cez mi, göre vi ni kı sa bir süre için de ve tam bir ko lay lık la 
yap mış, bir haf ta son ra da ge lin le be ra ber De mir ka pı’ya dön müş tü. 

Os man Pa şa, is te di ği gi bi mu ra dı na ka vuş muş, Mih ri dil de bu ka
dar an lı şan lı ve her ba kım dan de ğer li bir ko ca ya düş tüğü için son de
re ce mut lu ol muş tu. İki si de mut luy du lar. Şu dün ya da her ai le on lar ka
dar mut lu ol say dı, yer yüzü bir cen ne te döner di. 

İş te tam bu sı ra lar da İran or du su Ka ra bağ’dan Kaz vin’e doğ ru çe
ki lir ken, Şeh ri yar da, her du rak la ma da bir il gi ve müna se bet ku ra rak 
Adil Gi ray’ın ya nı na gi di yor, İran’da ge rek Şah’ı, ge rek dev le ti ni ken di si
nin ida re et ti ği ne da ir çe şit li açık la ma lar ya pı yor, sa va şa, ba rı şa ve it ti
fak ko nu la rı na ve özel lik le Kı rım Han lı ğı nın ge le cek te ki du ru mu na da ir 
ap tal ca şey ler söy lüyor du. 

Bu ko nuş ma lar sı ra sın da Şah’ın kör ol ma sı ko nu su ge lin ce, kör lüğün 
güzel bir yüzü ne ka dar çir kin leş ti re ce ği, ama Şah’ın za ten do ğuş tan çir
kin bir adam ol du ğu, kör lüğün yüzüne da ha faz la bir çir kin lik ek le me
di ği hak kın da uzun ca açık la ma la ra gi ri şi yor, ara da bir, de rin ba kış lar la 
ve ima lı söz ler le Adil Gi ray’a aş kı nı gös ter me ye ça lı şı yor, ko nuş ma sı ra
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sın da ör tün düğü çar şa fı düzelt mek ba ha ne siy le güzel li ği ni gös ter mek
ten ge ri kal mı yor du.

Bu na kar şı lık, Adil Gi ray soy ola rak Ta tar, an cak tüm kal biy le Türk 
ol du ğu için, din le di ği söz ler den Os man lı lar adı na müm kün ol du ğun ca 
fay da lan mak la be ra ber, Kı rım’ın ba ğım sız lı ğı fik ri ne hiç ya naş ma dı ğı gi bi, 
Şeh ri yar’ın an lam lı ba kış la rı na ve cil ve le ri ne dik kat bi le et mi yor du. 

Şeh ri yar, ger çek ten güzel bir ka dın dı, an cak Adil Gi ray’ın be ğe ne
ce ği tarz da, ah lâk ve ruh güze li de ğil, vücut ve şeh vet güze liy di. Hem 
yaş la rı ara sın da da büyük bir fark var dı. En azın dan Adil Gi ray’ın an ne
siy le ay nı yaş tay dı. Şeh ri yar’ın bir şey tan lı ğı da, Ga zi Gi ray’a kar şı tu tu
muy du. Kaz vin’e var dık la rı za man, iki kar de şi ay nı şe kil de ağır la mak, 
ay nı da ire de bu lun dur mak ve hiç ol maz sa, da ima be ra ber bu lun ma la
rı na izin ver mek, yük sek ma kam sa hip le ri nin, ha tır lı esir le ri ne kar şı es
ki den be ri gös ter dik le ri bir in ce lik ica bı ol du ğu hal de, Şeh ri yar, bu na 
bi le en gel ol du. 

Çün kü Adil Gi ray’dan bek le di ği giz li ya kın lı ğa, Ga zi Gi ray bel ki en
gel ola bi lir di. Bu se bep le iki şeh za de nin ara sın da san ki ah lâki bir fark 
var mış gi bi gös te re rek hak la rın da ya pı la cak iş le min de bir bi rin den fark lı 
ol ma sı fik ri ni ile ri sür dü ve ba şa rı lı da ol du. Adil Gi ray’la ko nu şur ken ol
duk ça na zik ve ki bar dav ra nı yor ve şeh za de yi de, ter bi ye si ge re ği, ken
di si ne kar şı na zik dav ran ma ya mec bur edi yor du. 

Oy sa ki Ga zi Gi ray’ı gör düğün de ima lı bir ta kım acı söz ler le gu ru
ru na, onu ru na ve şe re fi ne do ku nu yor, on dan da ay nı şe kil de ce vap alı
yor du. İran Or du su Kaz vin’e yak laş tı ğı sı ra da Mir za Süley man, ba şa rı sı nı 
hal ka gös ter mek ama cıy la, iki şeh za de yi esir ler gi bi Ham za Mir za’nın 
önün de el le ri bağ lı ola rak yan ya na yürüte rek al çak ça bir gös te ri yap
mak is te miş ti. 

Ham za Mir za ile an ne si, fark lı düşün ce le rin et ki si al tın da ol duk
la rı için bu na şid det le ma ni ol du lar. Ham za Mir za da as lın da za lim bir 
adam dı,  ama bu ka dar al çak ça dav ra nış la ra ge rek duy ma ya cak ka dar 
yük sek ka rak ter liy di. Şeh ri yar’a göre, Adil Gi ray’ı in cit mek, ken di kal bi ni 
ya ra la mak de mek ti. Bu se bep le, ve zi rin bu fik ri ne ana oğul, iki si de şid
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det le kar şı çık tı lar. Düzen le nen tören de Ham za, Mir za, Adil Gi ray’ı sa
ğı na, Ga zi Gi ray’ı da so lu na ala rak, Kaz vin’e üçü be ra ber gir di ler.

Kaz vin’e git tik ten son ra Şah’ı gören Şeh ri yar, sa va şın na sıl geçti ği ne 
ve dönüş se bep le ri ne da ir, ko ca sı na ge re ken ay rın tı la rı an lat tı. Son ra da 
bir müna se bet düşüne rek, sözü esir olan iki kar de şe ge tir di. Her söy le
di ği ne Ham za Mir za ile Mir za Süley man’ı şa hit gös te re rek, Adil Gi ray’ın 
ola ğa nüs tü ce sa ret ve kah ra man lı ğı nı, kül türünü, iyi ah lâkı nı, ter bi ye
si ni ay rın tı lı bir şe kil de öv dü. 

Onun gi bi kah ra man bir in sa na esir da hi ol sa, say gı gös ter mek, 
Şah’ın na mu su ge re ği ol du ğu gi bi, gön lünü İran’a bağ la mak ve bu su
ret le Os man lı dev le ti nin ba şı na Kı rım üze rin den bir be la çı kar ma nın da 
müm kün ol du ğu nu ve bu nun için der hal gi ri şim de bu lun mak ge rek ti
ği ni söz le ri ne ek le di. Ay rı ca Adil Gi ray’ın sa ray için de bir da ire ye mi sa
fir edil me si ve göz hap sin de tu tul ma sı nı, ya nı na ser best çe gi rip çı ka bil
me si ne izin ve ril me si fik ri ni sa vun du. 

Di ğer kar deş Ga zi Gi ray’a ge le cek olur sak, ken di si nin kış kırt ma sı 
ne ti ce si bir kaç sert çe dav ra nı şın dan ve sert ha şin ka rak ter li ve ter bi ye si 
kıt ol du ğu na da ir bir ta kım şey ler an lat tı dur du. Fır sa tı nı bu lur bul maz 
kaçma ya te şeb büs ede ce ği ni ve Şeh za de Be ya zıt için bir ta kım ta raf tar
lar top la ya rak ve is yan lar la uğ raş mak gi bi iş ler den çe kin me ye ce ği ken
di ne göre ke sin ol du ğu na da ir bir ta kım kan dı rı cı söz ler le Şah’ı ik na et ti. 
Onun da Kah ka ha ka le sin de hap se dil me si nin uy gun ola ca ğı nı söy le di.

Şah ile ve zi ri Mir za Süley man, Şeh ri yar’ın giz li amaçla rı nı an la ya bi le
cek ka dar akıl lı ol ma dık la rın dan, bu ko nu da ki söz le ri ni ger çek, düşün ce
le ri ni de en doğ ru ted bir san dı lar. Sa de ce Ham za Mir za, Mah mu dâbâd 
sa va şın da, Ga zi Gi ray’ın ne ka dar büyük bir kah ra man ol du ğu nu ya kın
dan gör müş tü. 

Ona göre böy le kah ra man la rın af fe dil me si ge re ki yor du, Kah ka ha’ya 
gön de ril me si ne ra zı ol mak is te me di, ama an ne si nin şey tan ca düşün ce
le ri nin ön le ne me ye ce ği ni bil di ğin den, o da da ha faz la ıs rar et me di. Bu 
ko nu da sus ma yı da ha uy gun bul du.
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Son ra ki gün Ga zi Gi ray’ı Kah ka ha Ka le si ne hap set ti ler. Adil Gi ray’ı 
da sa ray da mi sa fir et ti ler. İs te di ğin de ken di siy le ko lay ca görüşe bil mek 
için Şeh ri yar, Adil Gi ray’a sa ra yın di ğer bölüm le ri ile pek il gi si ol ma yan 
sa kin bir da ire si ni ayır dı. 

Til ki ka dar kur naz bu ka dı nın uy gun gör düğü bu kı sım, ha remse
lâm lık da ire le ri ara sın da ve bah çe için de, za ma nın da Şah Tah masp’ın 
içki li ge ce ler de özel ola rak ku lan dı ğı köşk bi çi min de bir da irey di. Du var
la rın da bir ta kım çi ni na kış la rın ara sın da, içki ye ve aş ka da ir al tın la ya zıl
mış ha ri ka be yit ler var dı. 

Yer ler de İran’ın en de ğer li ha lı la rı se ri liy di. Bu da ire de ka la cak olan 
Adil Gi ray’ın mu ha fız la rı nı da, hiz met çi su re tin de gös ter mek ba ha ne
siy le Şeh ri yar seçmiş ti. Bu nun se be bi, da ire nin çev re si ne ken di ne ya kın 
adam la rı yer leş tir mek ti. Şeh ri yar, bu ted bir le ri al dık tan son ra, bir gün, 
sal ta na tın tüm men sup la rı Şah’ın hu zu run da ol duk la rı sı ra da, yi ne Adil 
Gi ray ko nu su nu açtı. 

Türk ler le de vam et mek te olan sa vaş ve ge le cek te alın ma sı ge re ken 
ted bir ler hak kın da, yol da ge lir ken Adil Gi ray’la bir çok de fa ko nuş tu ğu nu 
ve bu ko nu da ki görüş me le rin de va mı na Şah ta ra fın dan izin ve ri lir se, so
nu cun İran için çok ha yır lı ola ca ğı nı söy le di. Di ğer sal ta nat üye le ri de fi kir
le ri ni söy le di ler. Sa de ce Pe ri han hiç bir şey ko nuş ma dı. Fa kat Şeh ri yar’ın 
bun da giz li bir ama cı ol du ğu nu he men an la mış tı. Çün kü ka dı nın özel bir 
çı ka rı ol ma dık ça, kı lı nı bi le kı pır dat ma ya ca ğı nı çok iyi bi li yor du. 

Onun için Şeh ri yar’ın tav rı, Pe ri han’ın gözün de, mut la ka çö zül
me si ge re ken bir prob lem şek li ni al dı. Bu prob le mi çö ze bil mek için de 
dı şa rı dan ipu cu ara ma ya lüzum yok tu. Ko nu doğ ru dan Adil Gi ray’la il
gi li ol du ğu için, her şey den ön ce onun na sıl bir adam ol du ğu nu öğ ren
mek da ha uy gun du. Adil Gi ray’ın du ru mu nu öğ ren mek, ken di si için çok 
ko lay dı. Çün kü Şeh za de yi esir alıp ge ti ren Ham za Mir za, Şah İs ma il’in 
tah ta çı kı şın da ki önem li adam lar dan bi riy di. Pe ri han, ha la sı nı, ka dın lı
ğıy la İran’ın en büyük kah ra ma nı sa yı yor, ha ne dan üye le ri nin hep sin den 
çok onu se vi yor, bir de di ği ni ki et mi yor du. Bu düşün cey le Ham za Mir
za’ya bir gün mükem mel bir zi ya fet ver di. 
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Zi ya fet sı ra sın da, da ha bu yaş tay ken gir di ği ilk sa vaş ta gös ter di ği 
gay ret ler den, kah ra man lık lar dan bah se de rek ken di si ni hay li öv dü. Her 
İran lı gi bi Ham za Mir za da övül me ye ba yı lır dı. Pe ri han, onun en za yıf 
da ma rı nı ya ka la mış, si nir le ri ni gı dık la yan bir çok öv gü do lu söz ler le Mir
za’yı adeta mut lu luk tan ba yı la cak de re ce ye ge tir miş ti. Ya pı la cak iş, tam 
kı va mın day dı. Asıl ama cı nı hiç bel li et me ye rek, şöy le bir ko nuş ma ka
pı sı açtı:

“Ka zan dı ğı nız za fe rin en zi ya de tak di re de ğer bir ta ra fı olan, kar şı
nız da ki as ke rin du ru mu dur. Esir et ti ği niz Han ço cuk la rı, Türk le rin en kah
ra man ko mu tan la rın dan mış di yor lar.”

Ham za: “Ben Türk le rin baş ka as ker le ri ni, baş ka ko mu ta nı nı gör me
dim. Ama bu adam lar, Ali hak kı için ger çek ten kah ra man dır lar. An nem 
bil mem han gi ak la hiz met için Ga zi Gi ray’ı Kah ka ha’ya gön der di. Acı sı 
hâlâ içim den çık mı yor.”

Pe ri han: “De mek ki siz, Ga zi Gi ray’ın ce sa ret ve kah ra man lı ğı nı 
da ha çok be ğen di niz.”

Ham za: “Yok, yo ook... Dün ya da Adil Gi ray’dan üs tün, hat ta ona ye
ti şe cek bir tek in san yok tur. Ama Tan rı hak kı için ko nu şu yo rum ki, di
ğe ri de son de re ce ce sur du.”

Pe ri han: “Adil Gi ray’ın o ka dar kah ra man lık ne si ne ya kı şı yor? Kı sa 
boy lu, kam bur bir adam mış.”

Ham za: “Hah hah hah... Si ze onu kim söy le di? Ben ha ya tım da o 
ka dar ya kı şık lı, o ka dar le vent bir genç gör me dim.”

Pe ri han: “Adil Gi ray genç mi ya hu?

Ham za: “Yir mi üç, yir mi dört yaş la rın da, çok ya kı şık lı, çok hoş soh
bet, bil gi li, gör gülü, şa ir ve kah ra man... Kı lıç gi bi, ka lem de eli ne ne ka
dar ya kı şı yor. Kud ret eli, bu ka dar fa zi let le ri bir be den de bir ara ya top
la ya maz.”

Pe ri han gülüm se ye rek: “Ne il ginç şey! Biz bu ha ne da na san ki ya
ban cıy mı şız gi bi sa ra yı mız da mi sa fir olan la rın yüzünü bi le göre mi yo ruz. 
Gençsek ço cuk de ği liz ya! İk ti da rı mı zı ise da ha on se kiz ya şın day ken gös
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ter miş tik. Görüş me le re biz de ka tıl sak ne olur san ki? İşin dev le ti mi ze 
fay da sağ la ya cak ta raf la rı nı görürüz bel ki.”

Ham za: “An nem bu iş ler de ger çek ten saçma lı yor. Ba bam za ten kör, 
ve zir de ace mi... Be nim elim den bu gi bi iş ler gel mez. Sa de ce bi raz sa
va şa bi li rim, hep si o ka dar. Dev let iş le ri ni şim di ye ka dar hep an nem le 
siz ida re edip du rur ken, Kı rım ko nu su na ne den ka rış ma ya cak mış sı nız? 
Ne za man is ter se niz em re din, ben götürür, si zi Adil Gi ray’la ta nış tı rır ve 
görüş türürüm.”

Pe ri han: “Ben, Şah’ın em ri ve an ne ni zin ka bu lü ol ma dan hiç kim
sey le görüş mem. Hiç bir işe ka rış mam.”

Ham za: “Ben iki si ne de söy le rim.”

Ko nuş ma bu nok ta ya ge lin ce, Pe ri han’ın mak sa dı ta ma men ger çek
leş miş ti. Soh bet ko nu su nu de ğiş tir di. Zi ya fet bi tip de Ham za Mir za git
tik ten son ra, ne ler olup bi te ce ği ni bek le me ye baş la dı.

He men o gün ba ba sı nı gören ham za Mir za, ha la sı nın üzün tüsünü 
acın dı rı cı bir dil le an lat tı. Hem fi kir le rin den fay da lan mak, hem de kır
gın lı ğı nı gi der mek için, görüş me le re Pe ri han’ın da ka tıl ma sı ge rek ti ği ni 
söy le di. 

Şeh ri yar, Adil Gi ray’la yap tı ğı görüş me ler de, ara la rın da ge çen en 
önem siz şey le re bi le dev let me se le si süsü ve re rek ko ca sı na an la tı yor, 
za val lı ada mın sa at ler ce ka fa sı nı şi şi ri yor ve bu şe kil de, hiç bir şüp he 
uyan dır ma dan, Adil Gi ray’la da ha sık görüş mek im kân la rı nı ha zır lı
yor du.Ka rı sı nın bu an lam sız ko nuş ma la rın dan bı kıp usa nan za val lı Şah, 
oğ lu nun öne ri si üze ri ne “Aman be ni ra hat bı ra kın da ne is ter se niz ya
pın” di ye rek:

“Çok uy gun dur. Ha lan ve an nen le bir le şi niz de her ne is ter se niz ya
pı nız! Fa kat or ta ya çı ka cak so nu cu ba na da ha ber ve ri niz!” de di.

Ham za Mir za, ba ba sın dan izin alın ca, doğ ru an ne si nin ya nı na gi
de rek, Şah’ın em ri ni ona söy le di. Akıl lı ca ya pı lan bir iş, ne ka dar giz li 
tu tul mak is ten se de, akıl lı in san lar ta ra fın dan yi ne ko lay ca an la şı lır dı. 
Şeh ri yar, giz li emel le ri nin hem ko ca sı, hem de oğ lu ta ra fın dan ke sin
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lik le an la şıl ma ya ca ğı nı çok iyi bi li yor du. Bu ko nu da mut la ka Pe ri han’ın 
par ma ğı var dı. 

Pe ri han’ın olu ru ol ma dık ça, hat ta baş lan gı cı Pe ri han ta ra fın dan ter
tip len me dik çe sa ray için de onun la il gi li bir prob lem or ta ya çık maz dı. 
Şah’ın bu em ri ne gi bi et ki ler al tın da ver miş ol du ğu, bu düşün ce le rin 
ışı ğı al tın da ko lay ca an la şı lı yor du. Pe ri han’ın ise, be lir li bir ama cı ol ma
dık ça, ken di si gi bi, hiç bir gi ri şim de bu lun ma ya ca ğı nı ga yet iyi bi li yor du. 
Pe ri han’ın böy le bir gi ri şi mi ise, her han gi bir gönül me se le siy le il gi li ola
maz dı. Çün kü Adil Gi ray’ın he nüz yüzünü bi le gör me miş ti. Za ten Pe ri
han, ken di si gi bi, öy le sev da ve şeh vet düş künü de de ğil di. Evet, bu na 
se bep, ara la rın da ki nüfuz sa va şı ola bi lir di. Sev di ği er kek ken di si ne bı ra
kıl dı ğı tak dir de Şeh ri yar, İran’ın dev let iş le rin de ki bütün yet ki ve nüfu
zu nu Pe ri han’a dev ret me ye dün den ra zıy dı. 

Şeh ri yar’ın ca nı nı sı kan en önem li ko nu şuy du ki, Adil Gi ray’la il gi li 
ola rak Şah’a an lat tı ğı şey ler sa de ce ken di ha yal ürünü bir ta kım ku run
tu lar dan iba ret ti. Şim di Pe ri han’ın da ka tı la ca ğı ko nuş ma la rın anah tar
la rı nı ise, bun lar teş kil edi yor du.

 Pe ri han gi bi ze ki bir kız, hat ta öy le üs tün bir zeka ya da ge rek yok, 
onun ye ri ne her kim ol sa, Adil Gi ray ile da ha ilk görüş me de bu ya lan
la rın hep si ni an la yıp, mey da na çı ka ra cak, o du rum da ise, ken di si çok 
zor bir du ru ma düşe cek ti. On dan son ra ar tık Pe ri han’ın elin den ya ka
sı nı kur ta ra maz dı.

Şeh ri yar ken di kaz dı ğı ku yu ya düş mek ten çok kor ku yor du. Bi raz 
sert çe ko nuş mak la her ar zu su nu, hat ta her em ri ni yap tı ra bil di ği Şah’a 
ka ra rı nı ge ri al dır mak da müm kün dü. Ama böy le bir du rum da, me se le 
Pe ri han’ın da ku la ğı na gi de cek, böy le teh li ke li bir nüfuz ya rı şın da üs tün
lük ken din de kal sa bi le, so nuçta Pe ri han’ın kin ve hid de ti ni bir kat da ha 
üze ri ne çek mek ten baş ka bir işe ya ra ma ya cak tı. 

Pe ri han gi bi her ba kım dan kuv vet li bir düş ma nın ki nin den ba şı na 
ne le rin ge le ce ği ni pe kâlâ bi li yor du. Bu nun la be ra ber, du rup du rur ken 
ba şı nı da ha büyük be lâla ra sok ma mak için, Şah’ın ira de si ni ge ri al dır
mak te şeb büsün den vaz geçti. 
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Bu ko nu üze rin de bir kaç da ki ka da ha ka fa yor du. So nuçta, bi raz yü
zünü kı zart tı ğı, gu ru run dan da bi raz fe da kâr lık yap tı ğı tak dir de, bu işi 
ken di ama cı na uy gun bir şek le so ka bi le ce ği ne inan dı. Bu nun için ala
ca ğı ted bir le ri için den ka rar laş tır dı. Ama tüm her şe ye rağ men, görüm
ce si ne kar şı ki ni ni, oğ lu na kar şı da öf ke si ni sak la ya ma ya rak:

“Dev let sır la rı da ar tık ço cuk oyun ca ğı ol du. Öy le sek sen tür lü fi
kir le iş mi görülür? Ama ne olur sa ol sun, dev let Şah’ım dır.    Bi zim göre
vi miz, onun emir le ri ne ita at et mek tir.” de di ve kaş la rı nı ça ta rak ve oğ lu
nun yüzüne öf ke li bir şe kil de ba ka rak bi raz da alay lı bir ses le:

“Bu da hi ce fi kir le ri sen mi bu lup çı ka rı yor sun?” di ye sor du.

Bu olay da ki min par ma ğı ol du ğu nu bi li yor du. Ama bu iş le rin Pe
ri han’ın ba şı al tın dan çık tı ğı nı bir baş ka sı nın ağ zın dan da duy mak is ti
yor du. Yok sa Ham za Mir za, me se le nin doğ ru su nu söy le se de söy le me se 
de, ala ca ğı ted bir ler de bu nun için hiçbir et ki si ol ma ya ca ğı gi bi, en ufak 
bir fay da sı da ol ma ya cak tı. Bu so ru üze ri ne Ham za Mir za, an ne siy le ha
la sı nın ara sı na ye ni bir dost luk gir me me si için, san ki me se le nin bütün 
giz li ta raf la rı nı bi li yor muş gi bi:

“Farz edi niz ki, be nim ted bi rim ol sun! Şim di ye ka dar tüm dev let iş
le ri ni ha lam la bir lik te yürüt müyor muy du nuz? Dev let sır la rı di yor su nuz. 
Ko nu şa ca ğı nız şey ler, ha lam la an ne min ara sın dan çı kıp da Türk hüküme
ti nin ku la ğı na gi de cek de ğil ya? Sek sen tür lü fi kir di yor su nuz. Hal bu ki 
ara da si zin le on dan baş ka kim se yok. 

Hem ha lam dev le ti mi ze ya ban cı mı dır?” di ye rek ce vap ver di. Bu 
söz le rin her bi ri Şeh ri yar’ın kal bi ni kız gın bir de mir gi bi dağ lı yor du. Ama 
saf lık de re ce si ni çok iyi bil di ği oğ lu na bi le ger çek düşün ce le ri ni sez dir
mek işi ne gel me di ği için, tüm zeka sı nı kul la na rak ken di ni tu tu yor, ama bir 
yan dan da si te mi el den bı rak mı yor du. Alay lı bir şe kil de de vam et ti:

“Aman da ne düşün müş sün! Ben Adil Gi ray’ı içten li ği me  inan dı
rıp ve ken di si ne güven ve rip de bu ko nu lar da ko nuş tu run ca ya ka dar 
ne zor luk lar çek miş tim. Şim di Pe ri han’a bir den bi re açı lır mı sa nı yor
sun?” de di.

Bu nun üze ri ne Ham za Mir za he men ce vap ver di:
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“Siz onu me rak et me yi niz! Adil Gi ray’ın ba na çok güve ni var dır.  
Ken di si mert bir adam ol du ğu için, hak kın da gös ter di ğim mert çe kar şı
lı la ra kar şı nan kör lük et mez. Ha lam la ko nuş ma yap ma sı için ken di si ni 
ben ik na  ede rim.” di ye ce vap ve rin ce Şeh ri yar, ya lan cı lı ğı nın bütün çıp
lak lı ğıy la ve tüm re zil li ğiy le or ta ya  dökül me sin den ta ma men kork tu. 
Vücu dun da ki bütün ka nı ba şı na sıçra ya rak, ye rin den kalk tı ve hay kır dı:

“Sa kın yap ma bu nu, ço cuk! Sen öy le şey le re ka rış ma! Kaş ya pa yım 
der ken göz çı ka rır, me se le yi ta ma men ka rış tı rır sın. Adil Gi ray’ı yi ne ben 
görüp, işin ça re si ne bak ma lı yım.” di ye rek bu yol dan hiç bir te şeb büse 
gi riş me me si ni oğ lu na de fa lar ca tem bih le di.

 Bek len me dik bir yer den bek len me dik ye ni ve can sı kı cı bir olay çık
ma ma sı için, he men o ge ce den iti ba ren Adil Gi ray la görüş mek için ken
di ni ha zır la ma ya baş la dı. Oda sı na çe ki le rek, ko nu yu Adil Gi ray’a ne şe
kil de aça ca ğı nı düşün dü. Ak lı na de ği şik ko nuş ma şe kil le ri ge li yor, ama 
hiç bi rin de ka rar kı la mı yor du. So nun da ilk düşün düğü şe kil de ko nuş
ma yı en uy gun bir şey ola rak düşün dü.

Ge ce bi tip sa bah olun ca ilk işi Adil Gi ray’ı zi ya ret et mek ol du. İçe
ri de ki le ri uy gun bir şe kil de dı şa rı çı kart tık tan son ra, bir kaç ke li me lik bir 
baş lan gıç yap ma ya bi le ge rek gör mek si zin söze baş la dı:

Şeh ri yar: “Pa şam si zin yar dı mı nı za sı ğı nı yo rum. Ha ya tım teh li ke de
dir. Ca nı mı kur ta rır sa nız an cak siz kur ta ra cak sı nız.”

Adil Gi ray ise, hiç bir ge rek çe si ol ma yan böy le bir hi ta ba uğ ra yın ca, 
ani den ka dı nın çıl dır dı ğı nı sa na rak bir kaç da ki ka şaş kın bir bi çim de yü
züne bak tık tan son ra:

“Ne de mek is te di ği ni zi an la ya ma dım.” de di.

Son ra ki ko nuş ma la rı ise şu şe kil de de vam et ti:

Şeh ri yar: “An la ta yım. Si zin ra ha tı nı zı ko ru mak için ben bu ra ya sık 
ge li yo rum ya...”

Adil Gi ray: “Al lah ömür ler ver sin, teş rif bu yu ru yor su nuz.”

Şeh ri yar: “Ge li yo rum ama na sıl gel di ği mi de bi li yor mu su nuz?

Adil gi ray: “Siz söy le me miş ti niz, ne re den bi le yim?”
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Şeh ri yar: “Ne za man is ter sem ge lip si zi gör me ye izin ala bil mek için, 
yol da ge lir ken sa va şa, Kı rım’a fa la na da ir ara mız da ge çen ko nuş ma la ra 
ben res mi ve si ya si bir içe rik ver miş ve Şah’a o şe kil de an lat mış tım.”

Adil Gi ray: “Bu ol ma dı iş te, ne ka dar yan lış bir ha re ket te bu lun
muş su nuz.”

Şeh ri yar: “Bi li yo rum, ama ne ya pa yım ki si zi her is te di ğim za man 
ge lip göre bil mek için bun dan baş ka ça re de yok tu.”

Adil Gi ray: “Aman efen dim, be ni her za man gör me yi ne den o ka
dar ar zu edi yor su nuz?

Sözün bu ra ya ge lin ce Şeh ri yar, aşk ve si tem do lu hüzün lü bir ba
kış la ada mın yüzüne ba ka rak:

“Öy le icap et miş ti de...” de di.

“Her ney se, bir de fa olan ol muş. Bu ko nu yu bu ra da  ka pat mak  ge
re kir. Ar tık ben den ret ce va bı al dı ğı nı zı mı açık la mak mı is ti yor su nuz, 
ne söy le diy se niz, ar tık on lar si zin bi le ce ği niz iş. Ama bu ko nu yu mut
la ka bu ra da ka pat ma lı sı nız. Kor ka rım, so nun da da ha büyük bir kötü
lük çı ka cak.”

“Kork tu ğu nu za uğ ra dık bi le... Hem öy le bir re zil lik çık tı ki, işi ka pat
ma ya da im kân kal ma dı.”

Adil Gi ray: “Ne gi bi kötü bir du rum?”

Şeh ri yar: “Bi li yor mu su nuz, bil mi yo rum? Şah’ın Pe ri han is min de bir 
kız kar de şi var ki, hem büyük kar de şi nin, hem de bu ağa be yi nin tah ta 
çı kış la rın da büyük rol ler oy na mış, bir ta kım kan lı iş ler yap mış tı...”

Adil Gi ray: “Ku la ğı ma öy le bir şey ler gel miş ti.

Şeh ri yar: “İş te, si zin le ara mız da ki res mi süs ver di ğim ko nuş ma la ra 
Pe ri han’ın da ka tıl ma sı nı Şah bu gün  emir bu yur du lar.”

Adil Gi ray: “Bu da ha iyi ya!..  İş te asıl işin ar ka sı nı ge ti re cek za man 
şim di gel miş. Ben, ko nuş ma la ra üçün cü bir ki şi nin ka rış tı rıl ma sı na san ki 
ca nım sı kıl mış gi bi dav ra nı rım. Ko nuş ma la ra de vam et mem.Ko nu da 
ken di li ğin den  ka pa nır gi der.”
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Şeh ri yar: “Siz Pe ri han’ın na sıl ze ki bir ka dın ol du ğu nu bil mi yor su nuz. 
Böy le bir  du rum kar şı sın da ko nu yu bir onur me se le si ya par. O za man 
Tan rı ko ru sun in sa nı dün ya da de ğil, ye rin al tın da bi le ra hat bı rak maz.”

Adil Gi ray: “Ama ni ha yet bir ka dın dır... Ne ya pa bi lir ki?”

Şeh ri yar: “O, si zin bil di ği niz ka dın lar dan de ğil dir. 

Hay dar Mir za’yı tah ta çı kar mak için sa ra ya ge len bir kaç bin Gür
cünün, tek ba şı na ve ya lın kı lıç üzer le ri ne sal dı ra cak ka dar ce sur, II.Şah 
İs ma il’i şey ta nın bi le ha be ri ol mak sı zın öbür dün ya ya gön de re cek ka
dar kur naz ve hi le kâr bir şey tan dır. Ka dın ol sa bi le, in sa na ne ler yap maz 
ki. Tan rı bi lir, bir ke re bi zim le uğ raş ma ya baş la ya cak olur sa, bin ca nı mız 
ol sa, bi ri ni elin den kur ta ran la yız.”

Adil Gi ray: “Ben dün ya da hiç bir şey den kork mam. Ama ma dem ki 
o ka dar kor ku yor su nuz.Baş ka  tür lü dav ran mak da müm kün.  Ken di siy le 
bir kaç gün ya lan dan müza ke re ya pa rız. So nun da iki ta ra fın öne ri le ri ni 
bir leş tir me si im kân sız bir şek le so ka rız. O za man do ğal ola rak işin so nu 
ge lir. Ama cı mız da bu işi so na er dir mek de ğil mi za ten?”

Şeh ri yar: “İş te o, hiç ol maz. Çün kü o uy dur ma ca ko nuş ma lar, şim
di ye ka dar de vam edip du rur ken, Pe ri han işe gi rin ce ani den ke si lir se, 
şüp he do ğar. Pe ri han bin bir an lam çı ka rır.”

Adil Gi ray: “Onu ben hal le de rim.”

Şeh ri yar: “Ta mam ama farz edin ki, Pe ri han’ı ida re et ti niz. Si zin za
ten bu ra da ka lı şı nız, bu ra ha ta ka vuş ma nız, hep ara da  Kı rım’la bir an
laş ma ya pa bil mek umu duy la olu yor du ve onu da ben sağ la dım. Şim di 
o umut or ta dan kal kın ca, si zin ra ha tı nız bo zu la cak.”

Adil Gi ray: “Şu iş bit sin de ben her tür lü ra hat sız lı ğa ra zı yım. Kar de
şim gi bi be ni de Kah ka ha’ya gön de re cek de ğil ler mi? Ne mah zu ru var? 
İn san esir ol duk tan son ra is ter sa ray da otur sun, is ter ha pis te ol sun ben ce 
iki si de ay nı dır. Hem kar de şi me ka der or ta ğı ola ca ğım için Kah ka ha’yı bu  
sa ray dan üs tün tu tar, bel ki da ha çok mem nun olu rum.”

Şeh ri yar: “Ben öle ce ği mi bil sem, si zin bir da ki ka ra hat sız lı ğı nı zı ge
rek ti re cek bir ha re ket te bu lu na mam.”
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Adil Gi ray: “Ne den?”

Soh bet bu nok ta ya ge lin ce, Şeh ri yar’ın yüzünü ateş gi bi bir kı zıl
lık kap la dı, ba kış la rı bay gın laş tı ve he men ar ka sı na doğ ru ya vaş ça bir 
iki adım at tı, ani den min de rin üze ri ne yı kıl dı... umut suz luk ve hay ran lık 
do lu ba kış lar la Adil Gi ray’ı yu ka rı dan aşa ğı süz dük ten son ra:

“Ne den mi,  Ne den mi?  di ye  so ru yor su nuz. Aş kı mı si ze an lat mak 
için da ha ne ya pa yım? Kal bi mi ye rin den söküp önünüze mi ata yım? Si zi 
se vi yo rum da onun için...!” di ye bil di ve el le ri ni yüzüne ka pa ya rak hün
gür hün gür ağ la ma ya baş la dı...

Adil Gi ray, um ma dı ğı böy le bir du rum la kar şı la şın ca, ani den şa şır
mış, ter bi ye si ica bı hiç bir ce vap ve re me miş ti. Bi raz son ra ken di ni to
par la ya rak:

“Efen dim... Şim di... Teh li ke mey dan da... Ço cuk lu ğun, ağ la ma nın sı
ra sı de ğil!.  Ne yap mak ge re ki yor sa onu ya pa lım!” di ye bil di.

Bu nun üze ri ne Şeh ri yar da acı sı nı bir de re ce ye ka dar gi der di ve:

“Ya pı la cak sa de ce bir şey kal dı, o da Pe ri han bu ra ya gel di ği za man 
cid di bir müza ke re yap mak tır.” de di.

Adil Gi ray sor du: “Cid di bir şe kil de bir müza ke re yo lu na sıl aça bi
li riz? Böy le si ya si  bir müza ke re ye gi ri şe bil mek için be nim ne Han’dan   
ne de Pa di şah’tan iz nim var...”

Şeh ri yar: “Ha nın oğ lu su nuz. Gön lünüz de sal ta nat  hır sı yok mu
dur? Onun bu nun iz ni ni ne düşünüyor su nuz? Şim di bir or du ha zır lı yo
ruz. Bir kaç aya ka dar Şir van üze ri ne yürüye ce ğiz. Si zi de be ra ber götürü
rüz. Tan rı yar dım eder de Türk le ri ye ne bi lir sek, ya nı nı za ge rek ti ği ka dar 
as ker ve ri riz. Kı rım’a gi der, ağa be yi ni zi ala şa ğı edip, Han lık ma ka mı na  
otu rur su nuz. On dan son ra da is ter bi ze, is ter Os man lı la ra ya hut hiç bir 
ta ra fa ta bi ol maz sı nız. Eğer bu kez de boz gu na uğ ra ya cak olur sak, şim
di ki du ru mu nuz da hiç bir de ği şik lik ol ma sı ih ti ma li yok tur. 

“Esir dim, be ra ber götür düler. Ne ya pa bi lir dim?” de di ği niz za man, 
akan su lar du rur. Si ze kim bir suç yük le ye bi lir?
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Adil Gi ray: “Al lah ko ru sun?.. Al lah ko ru sun!.. Hem İs lâm’ın ha li fe
si ne, hem de ağa be yi me kar şı ha in lik ede yim de dün ya da ki  re zil le rin en 
re zi li ben mi ola yım? Kı rım Han lı ğı de ğil, dün ya sal ta na tı için bi le ol sa, 
ben bu al çak lı ğı ya pa mam...

Şeh ri yar:  “Ne il ginç bir şey... Ben ken di ge le ce ği için ken di si ni kay
be dip de has re tiy le yan ma yı göze alı yo rum da o, Os man lı la rın ha tı rı için, 
bu ra da esir kal ma yı Kı rım tah tın dan üs tün tu tu yor!..”

Adil Gi ray: “Pa di şa ha  ve ağa be yi me kar şı is yan la ge le cek sal ta nat
tan esir li ği de ğil, me za rı bi le üs tün tu ta rım.”

Şeh ri yar: “Efen dim, İran or du su si zi Kı rım’a ka dar götürüp de tah
tı nı za çı kar sa, zor la ge ti ril di ği ni zi ilân  et mek ten âciz mi ka lır sı nız?  İs te
ye rek is yan et ti ği ni ze kim, ne ile ina na cak?”

Adil Gi ray: “Ben ken di vic da nı ma kar şı so rum lu de ğil mi yim? Vic
da nı ma he sap ver me ye cek mi yim? Hem is yan, hem de iki yüz lülük... 
Hüküm dar lı ğa ne ka dar da lâyık me zi yet ler!”

Şeh ri yar: “İki gözüm! Siz ken di ken di ni zi zor la ya rak, ben de ken dim 
is te ye rek na sıl sa bir be lâya ya ka lan dık... Bu nu ba şı mız dan kov mak için 
baş ka ça re yok... Hiç ol maz sa sa de ce söz ve rin,  şu ra dan or du ya ka dar 
bir lik te gi de lim. Ora ya git tik ten son ra ben ne ya par eder, si zi ka çı rı rım. 
Ben de ca nı mı kur tar mak için si zin le be ra ber ge li rim.”

Adil Gi ray: “Ya pa ma ya ca ğım bir iş için si ze na sıl söz ve re bi li rim? 
Ba na lâyık gör düğünüz şey do lan dı rı cı lık mı dır?”

Şeh ri yar: “Siz böy le inat eder se niz işin so nu ne re ye gi der?”

Adil Gi ray, ken din den emin bir ta vır la: “Al lah al nı mı za ne yaz dıy sa 
o olur.”

Bu nun üze ri ne Şeh ri yar Adil Gi ray’ın yan ma ko şup kol la rı nı onun 
omuz la rı na at tı ve: “Ol maz! Tan rı aş kı na yap ma!.. Ken di ne acı mı yor mu
sun? Kah ka ha zin da nı nı  na sıl göze alı yor sun. Hiç de ğil se ba na acı!.. Hem 
na mu su mun, hem de ha ya tı mın teh li ke de ol du ğu nu gör müyor mu sun? 
Ben, sev di ği nin elin den ölüme git me yi bir lez zet bi len ka dın lar dan de
ği lim!.. Aş kı mın kar şı lı ğı ola rak ba na kıy mak gad dar lık olur... Se ni vücu
du ma ikin ci ruh bil miş tim. Şim di ru hu ma ecel mi ola cak sın?.. Hiç in saf 
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yok mu sen de?  Evet, hem öl mek, hem de sev di ği nin eliy le öl mek, da
ya nı lır gi bi de ğil... Ba ri aş kın dan, kıs kançlı ğın dan öl dür se... Ha yır... İl gi
siz li ğin den, ina dın dan, kib rin den ölümüme se bep ola cak...”

Bu son söz ler, Şeh ri yar’ın ağ zın dan hüzün lü bir şe kil de dökülüyor du. 
Ba ba sı nın ve ko ca sı nın ka nat la rı al tın da ço cuk lu ğun dan bu ya na dök
me di ği göz yaş la rı, yo lu nu kay bet miş şaş kın yol cu lar gi bi, her ta ra fın da  
do la şıp du ru yor du.,.

Bu acı man za ra, Adil Gi ray’ın sa de ce kal bi ni de ğil, tüm var lı ğı nı de
rin bir mer ha met le dol dur muş tu. ”Cid di bir an laş ma yap mak elim den 
gel mez.” de di, la kin mec bu ren ya lan söy le ye ce ğiz. Ba ka lım ka der bi ze 
ne gös te re cek?”

Ve so nun da bu söz ler le Şeh ri yar’ı ya lan cı çı kar ma mak için, ara la
rın da po li tik müza ke re ler olu yor muş gi bi dav ran ma ya ve Pe ri han’la da 
ay nı müza ke re le re yi ne nu ma ra dan gi riş me ye ra zı ol du. 

Adil Gi ray’ın bu nu onay la ma sı, Şeh ri yar’ı ke sin bir be la dan kur tar
dı ğı gi bi, aşık ol du ğu bu genç ve ya kı şık lı er kek le is te di ği gi bi görüş me 
im kânı nı sağ lı yor ve hem de aş kı nın red de dil me di ği an la mı nı ta şı yor du. 
Ka dın, üç ömür bir den ka zan mış gi bi se vin miş ti. Şeh ri yar, de fa lar ca te
şek kür le ri ni ile tip de Adil Gi ray’dan ay rı la ca ğı sı ra da, ani den ha tır la mış 
gi bi, Pe ri han’dan da söz aça rak:

“Şey tan la ra bi le büyücülük öğ re te cek ka dar hi le ci bir ka dın dır. Hiç 
bir sözüne inan ma ve ken di siy le ko nu şur ken ol duk ça ted bir li  dav ran.” 
di ye ra ki bi ni de çe kiş tir mek ten ve bu ko nu da ba zı uya rı lar da bu lun
ma ya da en gel ola ma dı.

Şeh ri yar oda dan çık tık tan son ra Adil Gi ray, tek ba şı na ka lın ca, ka
fa sın da tu haf ha yal ler ve de va sa düşün ce ler uçuş ma ya baş la dı. Oda nın 
bir ba şın dan di ğer ba şı na gi dip ge li yor ve bir için den bi re dı şın dan:

“İl ginç şey!..Adam ne de aca yip bir Şah imiş!.. Za ten ba si re ti ana
dan doğ ma ka pa lıy ken, za val lı nın göz le ri ne bir de mil çek tir me ye  ne 
ge rek var dı? Ko ca mil le tin için de, dev let iş le ri ni el le ri ne tes lim ede cek 
iki ka dın dan baş ka kim se bu la ma mış! 
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Ka dın lar da ne ka dın! Di ğe ri ni ta nı mam, an cak şu gör düğüm ka dın 
ger çek ten ana sı nın gözü... Ham za Mir za’nın an ne si ol du ğu nu düşün
dük çe hay ret ten in sa nın ak lı du ra cak gi bi olu yor... Ba zen çö pün için de 
bir çi çe ğin bit ti ği gi bi, böy le ka dın lar dan da me ğer böy le ço cuk lar dün
ya ya ge lir miş!..Esir ol du ğu muz hal de şu ra da iz zet ik ram görüyo ruz... Ka
dın bi ze, ev sa hi bi mi zin ka rı sı nı ka çır ma yı, na mu su nu ber bat et me yi tek
lif edi yor! İs lâm ha li fe si nin ko ca bir ül ke sin de sal ta nat sürüyo ruz, ka dın 
bi zi böy le bir iyi lik se ver in sa na is yan et tir mek is ti yor! 

Han’ın sa ye sin de Kı rım’ın ikin ci pa di şa hı sa yı lı rız, ka dın bi ze, onun 
ma ka mı na ve bel ki ha ya tı na sal dır ma yı düşünüyor! Ne la net bir ya ra
tık... Bir in sa nın bu ka dar al ça la bi le ce ği ne in san inan mı yor! ;İçim bu la
nı yor, in sa nın çıl dı ra ca ğı ge li yor. 

Ya son ka ra ra ne di ye lim! Ka rı nın ha tı rı için ha yal cam baz lı ğı   ya pa
ca ğız. Her ke si al da ta ca ğız. Olay la rın akın tı sı na ka pı lır da ar tık ge ri döne
me ye cek du ru ma düşer sek ne ya pa ca ğız?

 Ora sı nı ben de bi le mem! An cak bütün bu mas ka ra lık la rı, hat ta teh
li ke le ri  ni çin göze alı yo ruz? Ka dın bir ya lan uy dur muş, şim di de bu ya la nı 
doğ ru gi bi yut tur mak ge re ki yor muş, o da an cak bi zim ona yı mız la ola bi
lir miş... Sa de ce onay da ye ter li de ğil, bu ya la na or tak da ol mak ge re ki
yor...Pe ki, so nu böy le  teh li ke li olan  bir ya la nı ne den uy dur muş?

Adil Gi ray ha fif çe gülüm se dik ten son ra yi ne ken di ken di ne söy len
me ye de vam et ti. “Bi zi  se vi yor muş da onun için ya lan söy le mek zo
run da kal mış... Za val lı! Bil mi yor ki, rah met li an nem sağ ol say dı on dan 
çok da ha genç ola cak tı. Hem se vip de ne ya pa cak? Kaçma mı za  ça re 
bu la cak, ken di de ar ka mız dan ge le cek miş. 

Ne ga rip şey! Gön lümüzü eğ len dir mek için so nun da kör le rin ar tı
ğı na mı kal dık? Ba şı mı zı  kur tar mak için, bir ko ca ka rı ka çır mak zo run da 
ka la ca ğız, öy le mi? Düşün dük çe in sa nın tüy le ri di ken di ken olu yor, çıl
dı ra ca ğı ge li yor! Ger çi me se le nin içyüzünü or ta ya koy mak ko lay! Ama 
bu kez de ka rı yı ge ber tir ler... As lın da ge ber til me ye de lâyık... Fa kat gö
nül, se be biy le de ol sa, cel lat lı ğı bir tür lü ka bul et mi yor...”
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Son ra bir süre da ha söy len di, düşün dü, bütün se çe nek le ri ölçtü 
biçti... So nun da Şeh ri yar’ı be lâdan kur tar mak için, ken di si ni bi le rek be
la nın ku ca ğı na at mak de mek olan bu ka ra ra uy mak tan baş ka ça re kal
ma dı...

Son ra ki günün ak şa mın da Şeh ri yar, Pe ri han’ı da ya nı na ala rak Adil 
Gi ray’ın da ire si ne gel di. Pe ri han, sı kı ca ör tülü bir şe kil de, Şeh ri yar da ör
tün me de on dan da ha üs tün ol ma ya ça lış tı. Söze ilk gi ren Şeh ri yar ol du. 
Müza ke re le rin iyi bir şe kil de bit me si için Pe ri han’ın fi kir le rin den de fay
da lan ma nın, ye rin de ola ca ğı nı söy le di.

 Adil Gi ray, iki dev let ara sın da ki bu an laş maz lı ğın en kı sa yol dan gi
de ril me si ge re ğin den ko nuş tu. Fa kat İran or du la rı za fer ka zan dı ğı tak
dir de, ken di si nin Kı rım’a gi re bil me si ne im kân var sa da, bu za fer ke sin 
bir şey ol ma dı ğı gi bi, Kı rım’a  gi rin ce Han’ı yen me si nin de, ka de rin iz
ni ne kal mış bir şey ol du ğu nu söz le ri ne ek le di. 

Kı rım’la il gi li ha zır lık lar ya pıl dı ğı nın, o ta raf la ra yan sı ma ma sı için 
tav si ye ler de bu lun du. Kar de şi ni bu ra da esir bı ra kıp gi de cek olur sa, ora
lar da onu ru kı rı la ca ğı için, hiç bir  iş göre me ye ce ğin den, hem Han’a, hem 
Os man lı Dev le ti ne bir şey sez di ril me mek için ken di si nin ora ya esir şek
lin de götürül me si, Ga zi Gi ray’ın da mut la ka ken di ya nın da ol ma sı ge
rek ti ği ni söy le di. 

Ko nuş ma, Adil Gi ray’la Şeh ri yar ara sın da bir iki sa at ka dar sür dü an
cak müza ke re ko nu su, baş la dı ğı nok ta dan bir adım bi le iler le ye me di.

Pe ri han ise, sa de ce ko nu şu lan la rı din li yor, hiç soh be te ka rış mı yor du. 
Bir süre son ra Adil Gi ray’a:

“Si zin Kı rım’a gir me niz ve Han’a kar şı ga lip gel me niz için ka de rin siz
den ya na ol ma sı ge rek ti ği ni söy le miş ti niz. Ka de rin si ze yar dım et me si 
için em ri ni ze ne ka dar İran as ke ri is ter si niz?” di ye sor du.

Bu na kar şı lık Adil Gi ray, is te me ye rek de ol sa ka bul len miş gi bi görün
düğü bu hi le yi or ta dan kal dır mak is te di. Ya nı na İran as ke ri al ma yı hem 
ama cı na, hem de va tan se ver li ği ne ay kı rı görüyor du. Bu nu ön le mek için 
he men ce vap ver di:
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“Kı rım’a İran as ke riy le gi rer sek, Os man lı lar, ara ya bir mez hep kav ga sı 
çı ka rır, Ta tar la rın tu tu cu lu ğu nu kış kır tır, el de et mek is te di ği miz ba şa rı o 
za man im kân sız ha le ge lir. Hem ben va ta nı ma kar şı si lah çe ke mem!..”

Adil Gi ray’ın ağ zın dan dökülen söz le re ba ka rak Şeh ri yar’ın ön ce den 
söy le dik le ri nin ya lan ol du ğu nu an la yan Pe ri han, utan cın dan mey da na 
çık ma ya te şeb büs ede mi yor muş gi bi bir ruh ha li ne bürün dü. 

Adil Gi ray, du rup du rur ken ara ya Ga zi Gi ray’ı da be ra ber götür mek 
tek li fi ni çı kar mış, ya nı na İran as ke ri is te me di ği ni ve va ta nı na si lah çe ke
me ye ce ği ni açık ça söy le ye rek ko nuş ma sı nı bi tir miş ti. Pe ri han’ın edin di ği 
iz le ni me göre, Adil Gi ray, böy le bir müza ke re ba ha ne siy le hem ken di ni, 
hem de kar de şi ni esir lik ten kur tar mak ama cın day dı. 

Oy sa ki bu ka rı şık me se le yi ter tip le yen Şeh ri yar’ın ken di si ol du ğu 
hal de, müza ke re sı ra sın da Adil Gi ray’a san ki emir ve ri yor muş gi bi ko
nuş tu ğu için, Pe ri han işin içyüzünü kav ra ya ma mış tı. Ger çek ten Şeh ri
yar’ın ço cuk eğ len dir mek için ma sal uy du rur gi bi, böy le hiç yok tan bir 
me se le icat ede ce ği kim se nin ha ya lin den ge çe cek şey ler den de de ğil di. 
Ama Pe ri han, bu di şi şey ta nın ah lâkı nı ve geçmiş te ki tu tu mu nu düşüne
rek, ko nuş ma sı ra sın da ki ta vır la rı na bi raz dik kat et sey di, ko nu nun esa
sı nı ko lay ca an la ya bi lir di. Fa kat bu nu an la ya ma dı. 

Hat ta Adil Gi ray gi bi  ya kı şık lı er kek le re Şeh ri yar’ın ne ka dar düş
kün ol du ğu nu es ki den be ri tec rübe le riy le bil di ği hal de, Şeh ri yar’ın bu 
top lan tı bo yun ca giz le ye me di ği âşık hal le rin den ol sun, Adil Gi ray’a tut
kun lu ğun dan ol sun, bütün bu ha yal le riy le gözünü aşk ate şi bürümüş, 
gön lünü en aman sız sev gi ate şi kap la mış ol du ğun dan, kar şı sın da ki le
rin du ru mu na ba ka rak fi kir yürüt mek ve bir so nu ca var mak ye te ne ği ni 
bi le kay bet miş ti.

Ze ka do lu ve çok akıl lı bir kim se, fa kat göz le ri ana dan doğ ma ka
pa lı bir in sa nı düşünün!.. Gençli ği nin en ateş li çağ la rın da, ken di ide ali ne 
uy gun bir sev gi li nin ha ya liy le ya şa yıp gi der ken, bir den göz le ri açı lıp yıl
lar ca ha ya lin de ya şat tı ğı sev gi li yi kar şı sın da gör se ne ha le ge le ce ği ni dü
şünün! Pe ri han da Adil Gi ray’ı görün ce ay nı ha le gel miş ve bütün müza
ke re bo yun ca ken din den ge çer ce si ne da lıp git miş ti. 
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As lın da Pe ri han, o ya şı na ka dar hiç kim se yi se ve me miş ti. Bu gönül 
tu tuk lu ğu ise, öy le Şeh ri yar’ın zan net ti ği  gi bi, kal bi ni aşk ye ri ne nüfuz 
ve ge le cek hır sı kap la mış ol ma sın dan ile ri gel mi yor du, tam ak si ne yük
sek duy gu la rın ay rıl maz  bir ge re ği olan sev me ka bi li ye ti için de ki di ğer 
tüm me zi yet ler gi bi, Pe ri han’da faz la sıy la var dı.

 O güne ka dar hiç kim se yi sev me diy se, o büyük kal bi ni dol du ra bi
le cek kos ko ca bir aşk he ye ca nı nı hük mü  al tın da tut ma ya lâyık bir vü
cut gör me di ği için se ve me di. Yok sa onun gön lü, güzel ve na rin ci sim ler 
gi bi, düşün ce si akı cı ışık lar gi bi, da ima yük sek ler de uçar du rur du, ken di si 
yük sek ya ra tı lış lı ol du ğu için, kar şı laş tı ğı bütün güzel ler, onun gözün de, 
yer ler de sürünen bi rer ker ten ke le den fark sız dı. Ze kâ ve ak lı da eri şil
mez de re ce de kuv vet li ol du ğun dan, en ze ki, en an la yış lı in san la rı bi le 
çok ap tal ve çok an la yış sız bu lur du.

 Yıl lar dır ka fa sın da can lan dır dı ğı ve ya şat tı ğı er kek ten da ha güzel 
bir yüzü, üşüne bi le ce ğin den çok da ha yük sek ru hu olan bir er kek le ha
ya tın da ilk de fa kar şı la şı yor du ki o da Adil Gi ray’dı. Adil Gi ray’ın, bi rin ci 
bölüm de an la tı lan ve iler le yen bölüm ler de za man za man  an la tı la cak 
olan yüz güzel li ği ne ve güzel ah lâkı na, de mir ka fes içi ne ko nu lan hey bet li 
bir as lan gi bi, esa ret te ki ağır baş lı lı ğı da baş ka bir me zi yet ek li yor du. 

Adil Gi ray, bu hal le riy le Pe ri han’a ta bi at ta ol ma yan ve san ki sa de ce 
ken di si için ya ra tıl mış bir in san gi bi görünüyor du. Sev me ka bi li ye ti, Adil 
Gi ray’ın be den ve ruh güzel li ği kar şı sın da, güneş ışın la rı na has ret kal
mış bir gül gi bi he men açıl mış tı.

Sa bah le yin çi çek le rin açı şı na da la rak aş kı için ha yal ler ku ran bir aşı ğa 
uzak tan şa kır da ya rak akıp gi den ır mak akın tı sı nın se si na sıl ge lir se, Adil 
Gi ray’ın düz gün er kek se si de Pe ri han’a öy le ge li yor du. 

Çün kü can ku la ğıy la din le di ği şey, müza ke re le rin ko nu su de ğil, Adil 
Gi ray’ın se sin de ki o, gönül fe rah la tı cı ahenk ti. Müza ke re bu şe kil de bir 
iki sa at ka dar de vam et ti ği hal de, yi ne hiç bir so nuç el de edi le me di. 

Ko nu yu da ha der li top lu düşünüp tek rar görüş mek üze re top lan
tı ya son ver di ler. Şeh ri yar da, o şey ta ni zeka sı na rağ men, top lan tı bo
yun ca bir aşk sar hoş lu ğu ha lin de, Pe ri han’ın du ru mu na dik kat ede me
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miş, hiç bir şey an la ya ma mış tı. Hat ta bu top lan tı yı ümit et ti ğin den çok 
da ha faz la ar zu su na uy gun bul muş ve o ge ce yi, sev gi li si nin koy nun da 
uyur gi bi, ra hat ve mut lu ge çir miş ti. On lar bu ruh ha le ti için dey ken Adil 
Gi ray’ın ha li ne ge le cek olur sak; büyük ok ya nus lar da bir fır tı na ya tu tu
lan, vücu dun da ve kol la rın da kuv vet bul duk ça az gın dal ga lar la çar pı şa
rak ca nı nı kur tar ma ya ça lı şan, gücü tüke nin ce de yi ne ay nı az gın dal ga la
rın akın tı sı na uyup ta li hi ne bo yun eğen za val lı lar gi bi, atıl dı ğı bu teh li ke li 
gir dap ta düşün dük çe bir kur tu luş ça re si ara yan, düşün me gücü bi tin ce, 
ta ma men şa şı rıp ka lan bir in san gi bi, du ru mu nu olay la rın ge li şi mi ne bı
rak mak tan iba ret ti.

Onun bu du ru mu na kar şı lık Adil Gi ray’ı ilk gör düğün de ayak la rı yer
den ke si len Pe ri han, hem mem nun, hem de dün ya ya gel di ği ne ge le ce
ği ne bin piş man fi lo zof lar gi bi, bir yan dan Adil Gi ray’la ta nış tı ğı için çok 
mut lu, fa kat di ğer ta raf tan da onun kol la rı ara sı na gi re bil me nin güç lük
le rin den ötürü çok sı kın tı lıy dı.

 O ge ce sa bah la ra ka dar gözüne uy ku gir me di. He nüz yir mi bir, 
yir mi iki yaş la rın da ve gençli ği nin en he ye can lı çağ la rın day dı.  O ya şa 
ka dar ha ya tın bir çok acı ve tat lı ta raf la rı nı gör müş tü. Şim di ise, has ret 
ate şiy le, vus lat cen ne ti ara sın da bu lu nu yor du.

 Ka de ri onu ba ka lım han gi si ne götüre cek ti... O ge ce sa ba ha ka dar 
acıtat lı bir çok ha yal ler kur du... Ne ya pa ca ğı nı bi le mi yor ve hiç bir şey 
hak kın da ke sin bir ne ti ce ye va ra mı yor du. Bu düşün ce ler ara sın da sa bah 
ol du. Güne şin ışı ğı, bütün bir ge ce dün ya yı kap la yan ka ran lık la rı da ğıt
mak la kal ma dı, Pe ri han’ın üzün tüle ri ni de bir lik te sil di at tı. Pe ri han’ın 
ak lı fik ri bir ko nu da top lan mış tı; Adil Gi ray’la, Şeh ri yar gi bi, sık sık, fa
kat yal nız ola rak görüş mek... 

Bu şid det li ar zu su nu ger çek leş ti re bil mek için çö züm ler ara ma ya baş
la dı. O ça re yi bul mak ta da hiç zor luk çek me di. Şeh ri yar iki üç ge ce de bir 
nöbet çi ola rak Şah’ın hiz me tin de ka lı yor du. O ge ce ler Pe ri han için ka çı
rıl ma ma sı ge re ken güzel bir fır sat tı. Müza ke re le ri güya da ha ça buk bi tir
mek ve da ha iyi bir so nu ca bağ la mak için, de vam et mek te olan görüş
me ler her ge ce ya pı lır sa, Şeh ri yar’ın sa ra yın ha rem da ire sin de nöbet çi 
kal dı ğı ge ce ler de Adil Gi ray’la baş ba şa ko nu şa bi lir ler di. Bu, ol ma ya cak 
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bir şey de ğil di. Evet, hiç bir şüp he uyan dır ma dan, us ta lık la bu nu ger çek
leş ti re bi lir di. Pe ri han, ar tık hep bu nu düşünüyor, zeka sı nı var gücüy le 
bu na ça lış tı rı yor du. 

Hat ta Adil Gi ray’la sa kin ce bu luş ma ha yal le ri ni o ka dar ger çek gör
me ye baş la mış tı ki, her sır rı, her ger çe ği bi li yor muş gi bi, bu luş ma la
rın da göz cülük va zi fe si ni şim di den ken di adam la rı na ver me yi ve on la rı 
da ha ön ce den çe şit li görev ler le Şeh ri yar’ın adam la rı ara sı na sok tu ğu 
en güven li adam la rın dan seçme yi düşün dü ve bu iş te kul la na ca ğı ki şi
le ri he men o ge ce den ka fa sın da ta sar la dı.

Güzel Pe ri han, o güne ka dar ka fa sın da ta sar la dı ğı her işi sürek li ba
şa rıy la so nuçlan dır mış tı. Bun da da ba şa rı lı ola ca ğı nı bi li yor du. Bu öz
güven le gön lün de ki acı lar iyi ce azal mış, on la rın ye ri ni tat lı bir se vinç al
mış tı. Fa kat bu ses siz lik ve se vinç uzun süre de vam ede me di. 

İn sa noğ lu iş te böy le dir, özel lik le aş ka ait plan la rın ba şı ile de ğil, so nu 
ile bi le ye tin mez. Ru hu lez ze te doy sa bi le yi ne de onun üs tün de ye ni 
lez zet ler ara mak tan vaz geçmez. Gön lün den yep ye ni plan lar fış kı rır. Pe
ri han da bu du rum day dı, gön lün de ye ni bir emel, ye ni bir en di şe be lir
miş ti, Aş kı na Adil Gi ray da aca ba ay nı şe kil de ce vap ve re cek miy di? 

Bu nu ger çek leş tir mek ken di elin de olan bir şey de ğil di ki, is te di ği 
şe kil de ça re bu la bil sin... Pe ri han, tüm iyi ve kötü se çe nek le ri te ker te ker 
gözünün önün den ge çi ri yor du. Ha ya tın da ilk de fa bi ri ne âşık ol muş tu. 
Bu aşk ta önem li rol oy na ya cak olan ken di güzel li ği ak lı na gel di. O za
ma na ka dar ay na ya hep ge li şi güzel bak tı ğı için, Adil Gi ray’ın kal bi ni ça
la cak de re ce de güzel olup ol ma dı ğı nın pek far kın da de ğil di. Fa kat bu 
de fa ya pa ca ğı iş önem li ol du ğun dan he men ye rin den fır la yıp, ay na nın 
kar şı sı na geçti. San ki kız be ğen me ye gi den bir görücü gi bi dik kat le ken
di si ni süz me ye baş la dı.

Ke li me nin en iyi ifa de siy le güzel bir kız dı. Uy ku suz luk tan göz le ri yo
rul muş, ba kış la rı na sev da ka dar tat lı bir hüzün çök müş tü. İn ce, an lam lı 
ve güzel yüzü, ön ce, sa ba ha ka dar meh tap lar gi bi ışık lar için de bir do
nuk luk gös te ri yor, son ra da güneş ışın la rı nı he nüz al ma ya baş la yan gül 
gon ca la rı ka dar tat lı bir pem be lik le ba kış la rı ok şu yor du. 
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Dün ya la rı ken di ne âşık ede cek ve sa yı sız gönül le ri ya ka cak ka dar 
güzel ol du ğu nu ken di de gör müş tü. Fa kat kal bi ne tam ma na sıy la inanç 
gel me di. Aca ba ken di ni mi kan dı rı yor du? 

Sa at ler ce ay na nın kar şı sın dan ay rıl ma dı. He nüz o dönem de esir ti
ca re ti ya sak de ğil di. Ken di ne esir alış ve ri şi ya pan ko ca ka rı lar dan ve ken
di ne ca ri ye be ğe nen genç bey ler den da ha zor be ğe nen ba kış lar la yüzünü 
ve vücu du nu iyi ce in ce le di. Ken di güzel li ği ne kar şı kıs kanç de ni le bi le cek 
ka dar ti tiz dav ran dı ğı hal de, hiç bir ye rin de güzel li ği ni bo za cak en küçük 
bir ek sik lik bu la ma dı. Sa de ce bir en di şe si ka lı yor du. 

Aca ba Adil Gi ray na sıl güzel ler den hoş la nır dı? Ken di si ni ay nı de re
ce de güzel bu la cak mıy dı? Yok sa onun ka fa sın da ki güzel lik da ha baş ka 
bir güzel lik miy di? Bu ve bu na ben zer en di şe ler ve me rak lar la düşün dü 
ama son ra bu işin için den çık tı. Çün kü Adil Gi ray gi bi özel bir gen cin, 
güzel lik an la yı şın da her ke sin bir leş ti ği tip te böy le bir güzel li ği be ğen
mek ten mah rum ka la ca ğı düşünüle mez di.

 O da ken di si ni mut la ka be ğe ne cek ve se ve cek ti. Bu na yüz de yüz 
emin di. Bun dan baş ka ka rak ter le ri nin de bir bi ri ne ben ze me si, ümi di ni 
büs bütün kuv vet len di ri yor du. Adil Gi ray da, ken di si gi bi ce sur, atıl gan, 
gi riş ken ve yük sek duy gu lar la do luy du. Gi de rek ümit le ri o ka dar kuv
vet len miş ti ki, da ha bir kaç sa at ön ce or ta lık ağar ma ya baş la dı ğı za man, 
ke der li son ba har sa bah la rı gi bi,   umut suz luk ve hüzün do lu bir güzel
lik için dey ken, şim di, genç kız şek li ne gir miş bir ilk ba har sa ba hı ka dar 
tat lı ve ne şe liy di. 

Fa kat bu mut lu lu ğu nu baş ka la rı na ve özel lik le Şeh ri yar’a his set tir
me me si ge re ki yor du. Müm kün mer te be ted bir li dav ra na rak, Şah’ın hu
zu ru na gir di. Ham za Mir za ile Şeh ri yar da ora day dı lar. Görüş me ko nu su 
yi ne Adil Gi ray’la il gi liy di. Ko nu ya çok faz la önem ver mi yor muş gi bi ve 
son de re ce so ğuk ve ka yıt sız bir eda ile Pe ri han da fik ri ni söy le di.

“Ben ce ko nu ka pan mış de mek tir. Şim di ye ka dar is te ni len so nu cun 
el de edil me me si ne tek se bep, işin sı kı tu tul ma ma sı dır. Adil Gi ray, biz
den büyük bir yar dım göre ce ği ne bir tür lü ina na mı yor. Ne ya pıp edip, 
ken di si ni bu na ik na et me miz ge re ki yor.”
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Da ha son ra da, bir plan düşüne rek Adil Gi ray’ın zeka sı nı san ki 
küçüm süyor muş gi bi ko nuş tu:

“Ken din ce kur naz lık ya pa cak. Hem Ga zi Gi ray’ı da bir lik te götür mek 
is te me si, ay rı ca dik ka ti çe ken ve üze rin de du rul ma sı ge re ken önem li 
bir nok ta dır.”

Bu şe kil de ko nuş ma sı nın se be bi, ger çek düşün ce le ri ni Şeh ri yar’a 
sez dir me mek ti. Bun da ba şa rı lı da ol muş, kur naz ge çi nen Şeh ri yar, Pe ri
han’ın Adil Gi ray’a adeta düş man gözüy le bak tı ğı na iyi ce inan mış tı. 

Bun dan baş ka Pe ri han’ın işi sı kı tut mak ko nu sun da ki düşün ce si ni de 
ken di çı ka rı na uy gun bul muş tu. İş sı kı tu tu lur sa sev gi li siy le da ha sık görüşe
bi le cek ti. Şeh ri yar’ın gözün de ön ce den ge rek siz bir be lâdan baş ka bir şey 
ol ma yan Pe ri han, şim di vaz ge çil mez bir ni met gi bi görünüyor du.

Bir bi ri nin iç dün ya sın dan ha ber le ri ol ma yan iki ka dın, Şah’ın ya
nın da ve ri len bu ka rar dan son ra, he men iki ge ce de bir Adil Gi ray’la bu
luş ma ya baş la mış lar dı. Ara la rın da ge çen müza ke re ler de Pe ri han, sürek li, 
İran dev let adam la rın da güven ver mek için, Ga zi Gi ray’ın İran’da kal
ma sı nı ve Kı rım’a gi re rek dev le ti ele ge çir mek ama cı nın ger çek leş me
si ni ko lay laş tır mak için de Adil Gi ray’ın ya nı na mut la ka İran as ke ri ala
rak Kı rım’a git me si ni ve İran dev le ti nin güven li ği ni sağ la ma ya ça lış ma sı 
ge rek ti ği ni ile ri sürüyor du. 

Ko nuş ma lar bo yun ca Şeh ri yar’ın yap tık la rı na ge le cek olur sak; o da, 
ka bul edil me si müm kün ol ma yan ba zı de ği şik lik ler ile ri süre rek, san ki 
iki si nin ara sı nı bul ma ya ça lı şı yor du. So nun da, bu üç ze ki in san, her bi ri 
bir baş ka amaç pe şin de, işi müm kün ol du ğu ka dar uzat ma ya ça lı şa rak, 
ken di emel le ri ni ger çek leş tir me yo lun da, bir bir le ri nin emel le ri ne de hiz
met et miş olu yor lar dı. 

Es ki den da ha az bu luş tuk la rı hal de, şim di iki gün de bir Adil Gi ray’ı 
göre bil di ği için Şeh ri yar, ha ya tın dan son de re ce mem nun du.

Ön ce ki gün ler de Adil Gi ray’a aş kı nı açık tan söy le ye rek utan ma nın 
bi rin ci per de si ni yırt mış bu lu nu yor du. Bun dan son ra aş kı nı ve gön lünün 
ar zu la rı nı sev di ği ne uzun ca an lat mak var dı. 
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Bu ise Adil Gi ray’la yal nız kal ma ya bağ lıy dı. Oy sa ki Pe ri han, her bu
luş ma da bir ka ra ça lı gi bi ara la rı na gi ri yor, he de fe ulaş ma sı na en gel olu
yor du. Bun dan do la yı Pe ri han’a için den çok kı zı yor, fa kat ta bi ki bir şey 
söy le ye mi yor du. Adil Gi ray ise, bu du rum dan son de re ce mem nun du.

 Çün kü Pe ri han, can lı bir na mus ve ah lak göl ge si gi bi yan la rın da 
bu lun duk ça, ka rı nın Adil Gi ray’a yak laş ma sı nı ön lüyor, de li kan lı yı ta ciz 
edil mek ten kur ta rı yor du. Adil Gi ray’la baş ba şa kal ma yı en az Şeh ri yar 
ka dar ve bel ki de on dan da ha faz la is te yen Pe ri han; bir gün el bet te ka
vu şa ca ğı nı bek le di ği o mut lu an la rı ha ya tı nın en büyük mut lu lu ğu ad
de di yor du. 

Pe ri han ön ce den ka rar laş tır dı ğı gi bi Adil Gi ray’ın da ire sin de nöbet
çi lik ve mu ha fız lık için, ken di adam la rı ara sın dan seçti ği en sağ lam ki şi
le ri bir kaç gün için de yer le ri ne yer leş tir di. 

So nun da bir çar şam ba ge ce si Şeh ri yar’la be ra ber bu lun ma mak 
için, has ta lı ğı nı ba ha ne ede rek düzen li top lan tı la ra ka tıl ma ya ca ğı nı Şeh
ri yar’a söy le di. Bu, ka dı nın ara yıp da bu la ma dı ğı bir fır sat tı. Adil Gi ray’la 
yal nız da ka la ca ğı için se vin cin den etek le ri zil ça lı yor du. Fa kat hiç renk 
ver me di, görüm ce si nin o ge ce ki top lan tı ya ge le me yi şi ne san ki üzül
müş gi bi bir ta vır la:

“Si zin le be ra ber ol ma dık tan son ra ne fay da çı kar ki? İs ter se niz top
lan tı yı baş ka bir ge ce ye bı ra ka lım!” di ye ağız yok la dı.

Pe ri han, onun bu yap ma cık ha li ne kar şı: “Müza ke re ler za ten si zin 
sa ye niz de baş la ma mış mıy dı? Ben bu lun mu şum ve ya bu lun ma mı şım 
ne fark eder? İki si de ay nı de ğil mi? Hem sürek li iki miz be ra ber ol mak
tan sa, böy le ara sı ra siz ken di si ni yal nız gör se niz, sa nı rım da ha iyi olur. 
Be nim tek lif le ri me kar şı ne ler düşün düğünü böy le ce da ha ko lay lık la öğ
re ne bi lir si niz.” ce va bı nı ver di. 

Pe ri han’ın bu öne ri si ne evet de mek, Şeh ri yar için son suz bir öm re 
be del di. Fa kat ta li hi nin bu ka dar açık ola ca ğı nı bek le me di ği için, Pe ri
han’ın ken di si ni sı na dı ğı nı düşün dü. Hem bu sı na ma ya baş ka bir nu
ma ray la ce vap ve re rek işin doğ ru su nu an la mak, hem de kar şı sı na çı
kan böy le bu lun maz bir fır sa tı ka çır ma mak için:
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“Doğ ru söy lüyor su nuz. Fa kat Adil Gi ray’la her se fe rin de be nim yal
nız ba şı na görüş mem le el de edi le cek fay da, is te di ğim şe kil de ola maz. 
Ara sı ra siz de ken di si ni yal nız gör me li ve be nim tek lif le rim le il gi li düşün
ce le ri ni iyi ce in ce le me li si niz ki, du rum da ha iyi or ta ya çık sın. Ne ka rar 
ve re cek sek ona göre ha re ket ede lim.” de di. Pe ri han’ın bu fik ri or ta ya 
at mak tan ama cı da za ten bu so nu cu el de et mek ti. So nu cun bu şek li 
ala ca ğın dan ön ce den emin ol du ğu için, bu so nuçtan duy du ğu se vin ci, 
sak la mak ta güç lük çek me di. Me se le yi hiç önem se mi yor muş gi bi ta ma
men il gi siz bir eda ile ve kı sa ca:

“Doğ ru, bu şe kil de de ola bi lir!” ce va bı nı ver di.

Şeh ri yar, Pe ri han’ın ta kın dı ğı bu tav ra ba ka rak ha re ke tin de her han gi 
bir tec rübe ni ye ti ve ya ken di sin den şüp he len me be lir ti si bu lun ma dı ğı 
ka na ati ne var dı. Bu su ret le içi ne iyi ce güven gel dik ten son ra, amaçla
rı na bi raz da ha yak laş mış bir in san eda sıy la:

“Ak lı ma bir şey da ha ge li yor, aca ba Adil Gi ray’la sürek li ay rı ay rı görüş
sek da ha iyi ol maz mı? Şa yet bi ri miz işin bir ta ra fı nı bo za cak olur sa, di ğe
ri miz onu ta mir eder. Böy le si da ha uy gun ol maz mı?” de di. Bu kez sı na va 
çe kil miş ol mak düşün ce si ve şüp he len me sı ra sı Pe ri han’a gel miş ti.

Ona he men ce vap ver di: “Ba na ka lır sa söy le di ği niz şe kil de hiç de 
uy gun de ğil dir. Adil Gi ray, şüp he ci bir ki şi dir. Ken di si ni ay rı ay rı gör
düğümüz tak dir de, ken di si ne ne ka dar güven ce ve rir sek ve re lim, yi ne 
inan dı ra ma yız. Ara mız da söz bir li ği et ti ği mi zi sa na rak an laş ma yı ke se
bi lir, so nuçta iş ler ta ma men bo zu lur. 

Za man za man ay rı görüş me miz baş ka, sürek li yal nız görüş me miz 
yi ne baş ka dır. Ara sı ra ay rı görüşülür se, meş gu li yet gi bi, ra hat sız lık gi bi 
çe şit li ma ze ret ler bu lu na bi lir. Fa kat sürek li ola rak ay rı görüşe cek olur
sak bu nun se be bi ni ken di si ne na sıl açık la rız?” 

Bu ce vap Şeh ri yar’ı ik na et me se bi le Pe ri han’ı da ha faz la kuş ku lan
dır ma mak için onun fik ri ne ay nen ka tıl mış gi bi görün dü. Bu şe kil de Pe
ri han da tec rübe edil mek şüp he sin den kur tul muş ol du. 
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Şeh ri yar: “Ben bu ak şam onu bi raz sı kış tı rı rım. Siz de ya rın ak şam 
görüşür ve bu ak şam ki görüş me mi zin ne gi bi so nuçla ra ulaş tı ğı nı an la
ma ya ça lı şır sı nız.” di ye rek Pe ri han’dan ay rıl dı. 

Adil Gi ray’ın ya nı na yal nız ca git ti ği za man, ge çen top lan tı lar da Pe
ri han’ı çok güzel ida re et ti ğin den baş la ya rak ken di sin den esir ge me di ği 
mer ha me ti ile na mu su nu ve hat ta ha ya tı nı kur tar dı ğı için, tıp kı bir İran
lı ya ya kı şır tarz da bir çok abar tı lı te şek kür ler den son ra ko nuş ma yı aş ka 
ge tir di. 

Ön ce ha fif ima lar la işe baş la dı, on da ki ka son ra ar zu la rı nı açık ça 
or ta ya dök me ye baş la dı. Hep aş kın dan bah set ti. De li kan lı yı ya tak oda
sı na sürük le me di ği kal dı. Adil Gi ray’dan bi raz yüz bul say dı, bel ki o da 
ya pa cak tı. 

Adil Gi ray ise, ah la kı, in ce li ği ve özel lik le için de bu lun du ğu anor mal 
du rum do la yı sıy la hiç ora lı ol mu yor, ka dı nın ama cı nı an la maz lık tan ge
li yor du. Du ru mu kur tar mak için, onu boş ümit le re düşüre rek bir ta kım 
ka ça mak ce vap lar ve ri yor, ger çek duy gu la rı nı hiç bel li et mi yor du. Bu çir
kin ka dı na kar şı duy du ğu nef re ti bi le bir utanç ve edep per de si al tın da 
giz le mek te ba şa rı lı olu yor du. 

Şeh ri yar ise, bel li bir ga ye pe şin de ko şan her in san gi bi, Adil Gi ray’ın 
ke sin ret ce va bı ver me me si ni olum lu kar şı lı yor, ha yal le ri nin ger çek le şe
ce ği ne ema re sa yı yor, se vin cin den içi içi ne sığ mı yor du. İki si de bir ta kım 
zıt duy gu lar için de iki sa at ka dar za man ge çir dik ten son ra görüş me yi ne 
bit ti. Şeh ri yar, tam ka pı dan çı ka ca ğı sı ra da bir den ak lı na gel miş gi bi, sözü 
müza ke re le re ge ti re rek: “Ben ya rın ak şam Şah’ın hiz me tin de nöbet çi
yim. Pe ri han be nim ye rin me müza ke re ye yal nız ge le cek!” de di.

Adil Gi ray’a ken din den baş ka onu ko ru yan hiç kim se nin ol ma dı ğı nı 
gös te rip ma ne vi bir borç al tın da tut mak için la fı Pe ri han’a ge tir di. Za
val lı kı za, iki yüz lülük, na mus suz luk, ha in lik, hat ta büyücülük gi bi, ak lı na 
ge len her tür lü if ti ra yı at mak tan çe kin mi yor du. Pe ri han’ı Adil Gi ray’ın 
gözün den ta ma men sil mek için da ha da ile ri gi de rek:

“İn san ka nı nı bi le içmiş bir ya ra tık tan ne bek le nir?” cüm le siy le sö
zünü bi tir di. Pe ri han’la ko nu şur ken çok dik kat li ve ted bir li dav ran ma sı 
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ko nu sun da onu de fa lar ca uya ra rak de li kan lı nın ya nın dan ay rıl dı. Adil Gi
ray, o ge ce için de ol sa be la yı sa vuş tu ra bil di ği ne se vin miş, hu zur için de 
uy ku ya dal mış tı. 

Pe ri han ise o ge ce yi acı lar için de ge çir miş, iki da ki ka bi le uyu ya ma
mış tı. El ayak çe ki lip de oda sın da yal nız ka lın ca, ya ta ğa şöy le bir uza
na yım, de di. Göz le ri ni ka pa dı. Fa kat uyu mak ne müm kün dü? Ya ta ğı nın 
için de doğ rul du, ba şı nı avuçla rı nın ara sı na ala rak yok la dı. Adil Gi ray’ı 
sev di ği ke sin di. Fa kat o da ken di si ni se vi yor muy du ve ya se ve bi le cek 
miy di? Bu düşün ce ile sürek li azap lar için de kıv ran dı. 

Adil Gi ray’la ya şa ya ca ğı mut lu ha ya tı göz le ri nin önüne ge ti ri yor, o 
za man Tan rı’nın ce hen ne min de ya nar ken cen ne tin zevk le ri ne eriş miş 
gi bi de rin de rin mut lu luk du yu yor du. Pe ri han, o ge ce Adil Gi ray’la yal
nız bu lu şa ca ğı için ak şa mı ip le çe ki yor du. Sa bah ol muş, or ta lık ay dın
lan mış tı. Ni ha yet or ta lık ka rar dı. 

Ar ka sın da, gümüş dam ga la rıy la yıl dız lı ber rak ge ce le ri an dı ran açık 
ma vi bir çar şaf ör tün dü. Be yaz tül den bir pe çe ile yüzünü ört tü. Çar şa fın 
uçla rı nı ke me ri ne öy le bir şe kil de iliş tir miş ti ki, dı şa rı dan ba kıl dı ğı za man, 
du ru şun da ki güzel lik en il gi siz ba kış la rı bi le üze ri ne çe ki yor du. Yüzün de ki 
pe çe o ka dar in cey di ki, ne fes al dık ça ha fif çe tit ri yor, sa bah rüz gârı na tu
tul muş yap rak lar gi bi he men ce cik da ğı la cak iz le ni mi ve ri yor du.

Bu güzel lik ler ve bu âşık ba kış lar la Adil Gi ray’ın oda sı na gir di, ken
di si ne uy gun bir yer seçti. Du ru şun da ki güzel li ği, vücu du nun güzel li ği ni 
ve be yaz lı ğı nı gös te re bil mek için, sağ aya ğı nı çar şa fın dan dı şa rı da bı
rak tı, sol eli ni di zi nin üze ri ne ko yup otur du. 

Öy le bir yer seçmiş ti ki, otur du ğu ye re mum la rın ışı ğı vur duk ça yü
zünün çiz gi le ri ne va rın ca ya dek se çi li yor du. Aya ğın da ki in ce İran ayak
ka bı sı par mak la rı nın tüm güzel li ği ni mey da na çı ka rı yor, el le ri ise bi lek
le ri ne ka dar ta ma men açık ta du ru yor du. Adil Gi ray, ger çi son de re ce 
ol gun bir şeh za dey di. 

An cak ay nı za man da şa ir ya ra dı lış lı bir genç ol du ğu ve gençli ği nin 
en ateş li çağ la rın da bu lun du ğu için, göz le ri nin önün de du ran bir güzel
lik kar şı sın da duy gu suz ka la maz dı. Onun, et ten ve kan dan de ğil de san ki 
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ya nar dağ vol ka nın dan ya pıl mış, her an tu tuş ma ya ve tu tuş tur ma ya ha
zır gön lü bu na müsa it de ğil di. 

Tan rı nın öze ne be ze ne ya rat tı ğı Pe ri han gi bi ha ri ka bir güze le gö
nül ver me me ye im kân yok tu. Adil Gi ray kı za bir ba kış ta çıl dı ra cak de
re ce de âşık ol du. Bun da şa şı la cak bir şey yok tu. Güneş do ğun ca dün ya 
üze rin de ki var lık lar na sıl bir den ay dın la nır sa, çok güzel bir ka dı na böy le 
bir den âşık olu ver mek de ola ğan şey ler den di. 

İki si de ay nı duy gu la rın için de, nor mal si ya si müza ke re le re baş la
dı lar. Fa kat zi hin le ri baş ka şey ler le meş gul ol du ğun dan, san ki bir ha yal 
âle min de ya şı yor gi bi ke li me ler den çok ba kış la rıy la ko nu şu yor lar dı. Bu 
görüş me iki üç sa at sür dü. 

Ay rı lış la rı, ru hun be den den ay rı lı şı ka dar hüzün lü ve acı lı ol du. Ko
nuş tuk la rı nın bütün öze ti ise, an la şıl maz bir kaç ke li mey le Pe ri han ta
ra fın dan da yi ne ön ce ki ma ze ret le rin tek ra rın dan iba ret kal dı. Onun la 
bu lu şa na ka dar, ken di ni sev di re ce ğin den ke sin lik le emin olan Pe ri han, 
oda sı na dönüp de ya ta ğı na çe kil di ğin de de rin bir düşün ce ye ka pıl dı. İçi ne 
he ye can lar ve bir çok şüp he ler hücum et me ye baş la mış tı. Adil Gi ray’ın 
bu ge ce, güzel li ği ne um du ğun dan faz la vu rul du ğu, genç şeh za de nin her 
ha lin den açık ça bel li olu yor du. An cak için de yi ne de bir ‘aca ba!’ var dı.  

Üze rin de özel lik le dur du ğu nok ta, Adil Gi ray’ın bu ge ce ki ko nuş ma 
şek liy di. Şeh ri yar’ın da ka tıl dı ğı da ha ön ce ki müza ke re ler de Adil Gi ray, 
da ha can lı ve sı cak bir eda ile ko nu şu yor du. Oy sa ki bu ge ce ha lin de ge
nel bir dur gun luk ol du ğu gi bi, ko nuş ma la rı da bi raz so ğuk gi biy di. Bu se
bep le, ön ce Adil Gi ray’ın ken di si ni be ğen me di ği ni düşün dü. Fa kat gön lü 
bu düşün ce ye ra zı ol ma dı. 

Adil Gi ray’ın bu ge ce ki dur gun lu ğu na se bep, ter bi ye si ve utan cı ola
maz mıy dı? Ola yı bu şe kil de yo rum la yın ca, bi raz ra hat la dı. İçin de ki şüp
he le ri gi der mek ve da ha ke sin bir so nu ca ula şa bil mek için bun dan son
ra ki bu luş ma yı bek le mek ten baş ka ça re yok tu. Sav cı nın idam ta le biy le 
mah ke me ye ver di ği bir sa nık gi bi en di şe ler ve acı lar için de, son ra ki bu
luş ma yı bek le me ye baş la dı... 
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Di ğer yan dan Adil Gi ray’ın da, zin dan day ken et ra fı na ışık yağ ma ya 
baş la mış, ka ra top rak lar al tın da ka bir iş ken ce si çe ker ken gök yüzün den 
bir me lek inip de kur tu la ca ğı nı söy le miş gi bi, gön lünü son suz bir se vinç 
kap la mış tı. Gözüne Pe ri han’dan baş ka hiç bir şey görün mez ol muş, ken
di ni aş kın de rin li ği ne kap tır mış, bütün sı kın tı la rı nı üze rin den at mış tı. 

Fa kat ne ya zık ki, mut lu an lar, Pe ri han gi bi, onun için de beş on 
da ki ka dan faz la sür me di... Ka fa sın da be li ren şüp he le ri çöz me ye ça lış tı. 
Aca ba Şeh ri yar, ken di si ni sev di ği için Pe ri han’ı kar şı sın da ra kip görüyor, 
za val lı kız ca ğı zı bu yüz den mi kötülüyor du? Yok sa Pe ri han için söy le dik
le rin de bir ger çek lik pa yı var mıy dı? Ka dı nın, za val lı kız hak kın da söy le
di ği kötülük ler ak lı na gel di, bun la rı ara la rın da ki re ka bet ola rak düşün
mek is te di. Zih ni Şah İs ma il’in öl dürül me si ko nu su na ta kıl dı. Her kes, 
Pe ri han’ın bu idam da en büyük ro lü oy na dı ğı nı sa nı yor ve ulu or ta ko
nu şu yor du. Şeh ri yar’ın Pe ri han için “İn san ka nı içmiş bir ya ra tık tan ne 
bek le nir?” sözü, ka fa sı nın tam or ta sın da çi vi len miş kal mış tı... Ka dı nın bu 
söy le di ği şa yet doğ ru ise, bu de re ce al çak bir kı za gön lünü kap tır dı ğı için 
ken di ken din den nef ret edi yor, için den kal bi ni ye rin den ko pa rıp ayak la
rı nın al tın da ez mek ge li yor du... Bu zıt duy gu lar için de, sa at ler ce uğ ra şa
rak Pe ri han’ın ha ya li ni kal bin den ta ma men sil me ye ça lış tı. Son ra ki ak şam 
Şeh ri yar, Pe ri han’ın ya nı na gi de rek, ön ce ki ge ce yal nız bu luş ma la rın da 
ne ler ko nuş tuk la rı nı ve na sıl bir so nu ca var dık la rı nı sor du.

Pe ri han: “Ko nuş tuk la rı mız, ön ce ki le rin ne re dey se ay nı sıy dı. Söz le
rin de si ze da ir hiç bir şey sez dir mez di. İl ginç ka rak ter li bir adam... Bi
raz da ha mı sı kış tır ma lı, ne yap ma lı?” ce va bı nı ver di. Bu du rum, aş kıy la 
ye ni bir bu luş ma im kânı ya ra ta ca ğı için, Şeh ri yar’ı son de re ce se vin dir
miş ti. Se vin ci ni bel li et me me ye ça lı şa rak: 

“Harp mev si mi he nüz gel miş de ğil. Fa kat ge re ken ha zır lık la rı bir an 
ön ce ta mam la ya bil mek için müm kün ol du ğun ca ça buk ka rar ver me li
yiz. Çün kü ko nu İran’ın çı kar la rı ile il gi li. İs ter se niz bu ge ce yi ne iki miz 
be ra ber gi dip ko nuş ma ya de vam ede lim.” de di. 

Pe ri han ge çir mek te ol du ğu te red düt ten kur tul mak için bu tek li fe 
he men evet de di. Fa kat se vin ci ni ka dı na sez dir me mek için, bi raz düşün
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dük ten son ra, san ki Şah’a hiz met te ku sur et miş ol ma mak düşün ce siy le, 
bu tek li fi ka bul et ti. O ge ce yi ne be ra ber Adil Gi ray’a git ti ler. 

Pe ri han, te pe den tır na ğa dik kat ke sil miş, Adil Gi ray’ın hiçbir ha re
ke ti ni göz den ka çır ma mak için olan ca dik ka ti ni onun göz le rin de top la
mış tı. Fa kat de li kan lı nın yüzüne da ha ilk ba kış ta ha yal kı rık lı ğı na uğ ra dı 
ve bak tı ğı na ba ka ca ğı na bin piş man ol du. Çün kü Adil Gi ray, Pe ri han’ı 
kar şı sın da görün ce yüzün de ön ce lik le mem nun luk ve mut lu luk görün
tüsü be lir miş, an cak bir süre son ra bun la rın ye ri ni şid det li bir nef ret ifa
de si kap la mış tı. 

Da ha kötüsü Adil Gi ray, Pe ri han’a kar şı gön lün de kay na yan bu nef
ret ve kız gın lık duy gu la rı nı giz le mek te de ba şa rı lı ola mı yor du. Şeh ri yar’a 
kar şı duy du ğu tik sin ti yi ha fif gülüm se me ler, in ce ve na zik alay lar la bir 
neb ze ol sun ör te bi li yor du. Fa kat Pe ri han’a ba kın ca, yüzü ölüm cel lâdı na 
ba kan bir idam mah kûmu nun yüzü gi bi kor kunç ve aca yip bir şe kil alı
yor du. Za val lı kız bun la rı gör dük çe vücu du nun her nok ta sı kav ru lu yor
muş gi bi olu yor, sev gi li si nin güzel yüzün den ayı ra ma dı ğı göz le ri nin her 
si ni ri, kız gın bir tel ha lin de bey ni ne sap la nı yor du. 

Ağ la ma ya fır sat bu la ma dı ğı için, göz yaş la rı nın her ta ne si bir ateş 
dam la sı ola rak kal bi ne dökülüyor du. Şeh ri yar, ha ra ret le ko nu şur ken, 
bir kaç de fa söze ka rı şa rak, da ha ön ce ki müza ke re ler de ta kın dı ğı tav rın 
ak si ne, Şeh ri yar’ın tek lif le ri ni ha fif let me ye ça lış tı. 

An cak Adil Gi ray, nef re ti ni açı ğa vur ma mak ta o ka dar ile ri gi di
yor du ki, za val lı nın bu ara bu lu cu ve uz laş tı rı cı jest le ri ne hiç önem ver
mi yor, hat ta dik kat bi le et mi yor du. Adil Gi ray’ın bu ka yıt sız lı ğı na ba ka
rak Şeh ri yar da sürek li Pe ri han’ın sözünü ke si yor ve ön ce ki tek lif le rin de 
di re ti yor du.

Ko nu yu kı zış tı rıp müza ke re yi ke sil me nok ta sı na ge tir dik le ri sı ra da, 
Şeh ri yar yi ne ta vır de ğiş ti re rek, alt tan al ma ya baş la dı. Gönül alı cı ve yu
mu şa tı cı bir ta kım söz ler le Adil Gi ray’ı yu mu şa ta rak müza ke re yi er te si ge
ce ye bı rak tı ve son ra da iki si be ra ber Adil Gi ray’ın ya nın dan ay rıl dı lar.

Pe ri han, kar şı laş tı ğı ağır hüs ran la ta ma men mah vol muş ve bit kin bir 
ha le gel miş ti. Oda sı na gi din ce, çar şa fı nı bir ta ra fa, pe çe si ni de di ğer ta



113

CEZMİ

ra fa ata rak yüzüs tü ya ta ğa yı ğıl dı. Bey ni hiç bir şey düşüne mi yor du. Sa
at ler ce hıçkı ra rak, do ya sı ya ağ la dı, acı la rı nı bu göz yaş la rı da din di re me di. 
Adil Gi ray’ın bu ge ce ki dav ra nış la rı nı gözünün önüne ge tir di. Ken di si ne 
kar şı ta kın dı ğı ta vır lar da sa de ce ka yıt sız lık de ğil, açık ça nef ret var dı.

 Aca ba bu nun se be bi ne ola bi lir di? Düşünüyor, düşünüyor, hiç bir 
man tık lı se bep bu la mı yor du. Şeh ri yar’ın bun da ro lü var mıy dı? Şeh ri
yar, ken di siy le görüş tük ten son ra Adil Gi ray’ı yal nız ba şı na hiç gör me
miş ti. Hem böy le bir fik ri ol sa Pe ri han’ı da bir lik te götür mek için o ka
dar ıs rar eder miy di? Böy le bir dav ra nış ta bu lun ma sı için or ta da ge çer li 
bir se bep de yok tu. O, ge rek siz ye re hiç bir şey yap maz dı. 

Ok ya nus lar da ki dal ga lar ka dar sa yı sız şüp he ler bey ni ne hücum edi
yor, her bi ri di ğe ri ni ko va lı yor, so nuçta yi ne tıp kı dal ga lar gi bi dur mak
sı zın, yok olup gi di yor du. Vücu du ise, gön lün de ki mu hab bet gi bi, hem 
ezi li yor, hem de hu zu ra ta ma men düş man olu yor, göz le ri ne, ba şın da ki 
ka ra sev da gi bi kor kunç kâbus lar çö küyor du... Bütün bu acı lar için de 
uyu ya bil mek müm kün müy dü? 

O ge ce göz le ri ne me zar ka dar ka ran lık görünen oda sın da in le ye sız
la ya sa bah et ti. Ken di ni ta ma men umut suz lu ğa kap tır ma mak için tüm 
ce sa re ti ni top la dı ve ku run tu lar dan kur tul ma ya ça lış tı... Adil Gi ray’ın ser
gi le di ği so ğuk dav ra nış la rın se be bi ni an la ma ya ka rar ver di... Bu ka rar la 
doğ ru ca Şeh ri yar’ın oda sı na git ti. 

Ak şam ki sert li ğin den do la yı, gu ru ru na do kun ma ya cak ba zı ya kın
ma lar da bu lun du, tam da fay da lı bir işi so nuçlan ma ya yüz tut muş ken 
böy le sert lik ler le ak sat mak ta, el de edil mek is te nen so nu cu uzak laş tır
mak ta hiç bir ya rar ol ma dı ğı nı söy le di.

“Bu ge ce ben yal nız gi de yim, Adil Gi ray’ı bi raz ol sun yu mu şat ma ya 
ça lı şa yım!” de di. Şeh ri yar da bu tek li fi ka bul et me ye mec bur kal dı. Ak
şam olun ca Pe ri han, Şeh ri yar’la be ra ber bu lun du ğu ak şam dan da ha ör
tülü, da ha sa de bir kı ya fet le Şeh za de nin oda sı na git ti. Adil Gi ray, Pe ri
han’ı yi ne kar şı sın da görün ce si nir len me ye baş la dı. Hiç süs len mek si zin 
gel di ği için ön ce için de bir mem nu ni yet ifa de si be li rir gi bi ol muş tu. An
cak da ha son ra bu nun için de si nir len me ye baş la dı. 
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Pe ri han, her ne ha re ket yap sa, her ne söy le se, gön lün de ka pan ma ya 
yüz tut muş olan ya ra nın bir ta ra fı na neş ter vu ru yor gi bi ge li yor du. Hem 
de sev di ği bu genç kı zı bir da ha gör me mek, ta ma men kay bet mek teh li
ke si ni bi le göze ala rak. Pe ri han’ın en ki bar, en yu mu şak söz le ri ne kar şın, 
al dı ğı ter bi ye ye ve ne za ke ti ne hiç ya kış ma ya cak ve için de bu lun du ğu zor 
du rum la as la bağ daş ma ya cak ka dar kötü ve sert ce vap lar ve ri yor du. 

Pe ri han bu ha re ket le re sa de ce ya rım sa at ka dar da ya na bil di. So
nun da onun da sab rı taş tı. Hıçkı rık la rı nı zor da ol sa tut ma ya ça lı şa rak:

“Ba kı nız, şim di ye ka dar si ze say gı da ku sur et me dim. Ba na kar şı bu 
tav rı nı zın se be bi ne dir? Bir ku su rum var sa lüt fen ba na açık ça söy le yi
niz!” de di.

Adil Gi ray, ha re ket le ri nin san ki far kın da de ğil miş gi bi sor du: “Pe
ki yi,  ben si ze ne ya pı yo rum?”

“Ne ler yap mı yor su nuz ki... Ne yap tı ğı nı zı şu söz le ri niz den ol sun an
la mı yor mu su nuz? Ba na sürek li ha ka ret di yor su nuz...”

“Da ha ne ler! Ben esa ret al tın da bir ada mım. Ko ca man bir Şah’ın 
kız kar de şi ne ha ka ret et mek be nim had di me mi düş müş?”

“Bu na hiç bir en gel ve ma ni yok tur, ha ka ret le ri ni ze bir de alay ek
le ye bi lir si niz. An cak mert olan la rın na mı za val lı ka dın la ra böy le dav ran
mak mı dır?”

“Özür di le rim, be ni da ha faz la sı nı söy le mek zo run da bı rak ma yı nız! 
Son ra bel ki ter bi ye sı nır la rı nın da dı şı na çı ka bi li rim.”

“Lüt fen söy le yi niz, su çum ne dir? Söy le mez se niz er kek de ğil si niz!”

Adil Gi ray bi raz du rak la dık tan son ra ce vap ver di: “Ha nı me fen di, 
ben de kan döke rim, fa kat sa vaş ta döke rim, ka pa lı oda lar için de, giz li 
ka pak lı ent ri ka lar la de ğil!” de di.

Bu ce vap üze ri ne Pe ri han’ın ayak la rı ye re er miş, bu ce vap ken di si ne 
her şe yi açık la mış tı. De mek ki Adil Gi ray da, Şah İs ma il’in ken di sin ce öl
dürül düğünü sa nı yor du... El le ri ba şın da, hid det ve nef ret le: “Şah İs ma il’i 
be nim öl dürt tüğüme so nun da si zi de inan dır dı lar, de ğil mi? 
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Onun için mi ya nı nı za gel dik çe be ni, pu su ya ya ta rak, ar ka dan vur
ma ya ha zır la nan bir ca ni gi bi görüyor su nuz?  Ba na yap tı ğı nız bun ca ha
ka ret ler, içi niz de ki bu de rin nef ret ten ile ri ge li yor öy le mi? Fa kat bi li niz 
ki, ha ya tı mı teh li ke ye ata rak, Şah İs ma il’i tah ta ben çı kar mış tım. 

Halk, bu iş ler de bi raz nüfu zum ve ik ti da rım ol du ğu nu bi lir. Za val lı nın 
ka ti li bu lu na ma yın ca, ha yal le rin de bu su çu ba na yük le di ler. Al lah bi lir ki, 
Şah İs ma il’in öl dürül me sin de en küçük bir su çum yok tur. Bu nu ön ce den 
bi raz cık an la ya bil sey dim, özel lik le en gel ol ma ya bi le ça lı şır dım.”

Son ra da hid det ve şid det le yüzünü aça rak: “Yüzüm de ki bu ör tüyü 
utan cım dan mı ört tüm sa nı yor su nuz? Dik kat li ce ba kı nız! Yüzüm de ha
in lik ifa de si, göz le rim de ka til ba kı şı, bir ta ra fım da kan le ke si göre bi li
yor mu su nuz? 

Ben gi de rim ve bun dan so na da ya nı nı za hiç gel mem. Şah İs ma
il’in ka nı nı içen bir di şi kap lan si ze kim bi lir ne ler yap maz.” de di ve ka
pı ya doğ ru hız la yürüdü.

Kı zın bu son söy le dik le rin den son ra göz le rin den yağ mur gi bi yaş lar 
dökül me ye baş la mış, si nir den kır mı zı bir hal alan ya nak la rın dan süzü
len yaş lar la, yıl dız do lu bir şa fak bu lu tu na ben ze miş ti. Pe ri han, Şah İs
ma il’in öl dürül me si ola yın da suçsuz ve ken din den de emin ol du ğu için, 
kal bi nin bütün te miz li ği ile ko nu şu yor, her sözü, her ha li ma sum lu ğu na 
can lı bir de lil oluş tu ru yor du. 

Adil Gi ray ise, ge çe ği göre bil di ği ve in san ha lin den an la dı ğı için, 
ger çe ği der hal kav ra dı, için de ki şüp he ve nef ret ler ta ma men si lin di, 
gön lü Pe ri han’a kar şı güven ve aşk la dol du. Pe ri han, gönül çe len bir 
us ta lık la pe çe si ni açıp da gül yüzünü gös ter di ği za man, Adil Gi ray, bir
kaç ge ce ön ce pe çe al tın dan ha ya le ben zer bi çim de gör düğü bu güzel 
yüzü, şim di ör tüden sıy rıl mış ola rak görün ce kal bi ni ya kan aşk ate şi ta
ma men alev len miş ti. 

He le öy le hüzün lü bir ta vır la oda dan çık mak is te di ği ni görün ce ta
ma men ted bi ri el den bı rak tı. He men önünü ke se rek: “Al lah aş kı na, özür 
di li yo rum! Su çu mun ne ka dar büyük ol du ğu nu bi li yo rum... Güzel göz
le ri niz den hak sız ye re akan bir dam la yaş ye ri ne, ka nı mı son dam la sı na 
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ka dar dök se ler se za dır. Fa kat be ni hal kın de di ko du su al dat mış tı. Mer
ha met li ki şi ler ha ta ya ce za ver mez ler. Su çu mu af fet me den git mek, be ni 
öl dür mek ten bin kat be ter dir...” di ye yal var ma ya baş la dı. 

Adil Gi ray’ın bu ka dar büyük te la şa ve üzün tüye ka pıl ma sı nın piş
man lık tan çok, aş kı na de lil ol du ğu nu Pe ri han he men an la mış tı, sev gi
li si nin ağ zın dan çı kan her ke li me adeta ca nı na can ka tan tat lı bir ne fes 
gi bi ge li yor, din le dik çe içi fe rah lı yor du. 

Pe ri han, hem sev gi li si hak kın da ki şüp he le ri ni gi der mek, hem de 
onun aş kı na inan mak gi bi, ken din ce her bi ri dün ya la ra be del iki şe yi 
ba şar dı ğı hal de, yi ne de büyük bir gay ret le ken di si ni tu ta rak ve se vin
ci ni içi ne göme rek:

“Siz bi zim mi sa fi ri miz si niz. Si ze say gı gös ter mek bi zim boy nu mu
zun bor cu dur. Ya nıl mak ta da si ze ku sur bu la mam, çün kü ne be ni ger
çek ten ta nı yor, ne de hal kın ha ya lin de ki if ti ra la rın içyüzünü ger çek ten 
bi li yor su nuz. Bu ola yı hiç ol ma mış farz ede lim.” de di.

Bu son söz le ri ni ifa de eder ken Adil Gi ray’a doğ ru bir iki adım da ha 
yak laş mış, can lı bir hey kel gi bi, yüzün de ki pe çe yi açık bı rak mış tı. Son ra 
ko nuş ma ya de vam et ti ler. 

Adil Gi ray’ın bu genç ve güzel kı za olan aş kı öy le bir hal al mış tı ki, 
ne re dey se her de di ği ne he men ra zı olu ve re cek ti. An cak yi ne de küçük 
iti raz lar dan ge ri kal mı yor du. Bu na da se bep, Kı rım’a git ti ği tak dir de, sev
gi li sin den uzak düş mek en di şe siy di. 

Pe ri han da, Adil Gi ray’dan o ka dar yu mu şak lık gör düğü hal de, ay nı 
en di şe si nin et ki si al tın da, öne ri le ri ni ka bul et tir mek için ıs rar et mi yor, 
çün kü o da sev gi li si nin ken di si ni bı ra kıp Kı rım’a git me si ni hiç is te mi yor du. 
Bu güzel ha va için de bir süre da ha görüş tük ten son ra Pe ri han mut lu ve 
en di şe li bir şe kil de da ire si ne çe kil di.

Adil Gi ray, gün ler ce kuş ku ve acı için de kıv ran dık tan son ra, Şah İs
ma il’in öl dürül me sin de sev gi li si nin hiç bir su çu ol ma dı ğı nı an la ya rak o 
kor kunç şüp he ler den kur tul muş, hem de bu ma sum kı za kar şı hak sız 
ye re yap tı ğı ge rek siz ka ba lık lar dan do la yı ken di ni af fet tir me yi ba şar
mış tı. Bun dan do la yı çok mem nun, çok mut luy du. 
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Şim di sa de ce bir ama cı ka lı yor du ki, onu ger çek leş tir me dik çe ha
yat tan zevk al ma sı na im kân yok tu. Bu amaç da, ne ya pıp edip, genç kı za 
aş kı nı açık la mak ve Pe ri han’ın sev gi si ni ka za na bil mek ti. Adil Gi ray, en 
teh li ke li za man lar da ha ya tı nı kur tar mak için ölümü bi le göze alır dı. Bu 
ama cı nı da ger çek leş tir mek için bir de ne me yap ma ya gi riş mek ten çe
kin mez di. Ha ya tı nı ve Pe ri han’a olan aş kı nı an la tan uzun bir şi ir yaz dı. 
Şi iri, ilk kar şı laş tık la rın da bir ala ka ku rup Pe ri han’a ver me ye ka rar ver di. 
Şi ir şöy le baş lı yor du.

HA YA TIM VE AŞ KIM

Mâder le pe der olup ba ha ne
Sevk et ti ka za be ni ci ha na
Han za de idim ve ladetim de
Doğ dum yi ne pek ka len de ra ne
Ur ya na se fil idi vücu dum
Muh taç de ğil se âb u nân’e
Bir kat ra su da de hân açar dı
Me lûf idi gir ye vü ef ga ne
Ben zet se be ni ha ta de ğil di
Bir kim se ba kıp da âri fâne:
Zen cir de in le yen esi rin
Koy nun da ki tıfl nâ-tu vâne
Fıt rat ta te sâvi-i zu hu ru
Bu hal ile Hâlik-i ye gâne
Et fa âl de gös te rip du rur ken
Bin hüc cet ile ci hâni ya ne
Bil mem ne se bep le var dı dâim
Güşum da şu ha ti fi te ra ne:
“Yük sel ki ye rin bu yer de ğil dir
Dün ya ya ge liş hüner de ğil dir.”
Gel di be den-i za ife kuv vet
Ol du yürümek de baş ka adet
Yer ler de sürün me vak ti geçti



NAMIK KEMAL

118

Doğ rul du se ma ya doğ ru ka amet
Mah vol du be şik, be bek, sa lın cak; 
Eğ len ce ye, zev ke gel di nev bet
Ya nım da ki dâye ler eder di
Her ha li me ay rı ay rı dik kat
Am ma yi ne ken di âle mim de
Mah sus idi ken di me hükümet
Rüya gi bi geçse de ço cuk luk
Bir dir göze hâb ile ha ki kat
Hâlâ o za ma na ta li bim ben
Dön dür me ye öm rü ol sa kud ret
Et ra fı mı sey re der sa nır dım
İn sa nı me lek, ci ha nı cen net
Der di yi ne mut ta sıl ba şım da
Am ma ki o ha ti fi hi dâyet:
“Yük sel ki bo yun ka dar ka lır sın
Sa yey le ki bi-hüner ka lır sın”
Gel di dem-i rağ bet-i ma arif
Ol dum ni ce fen ne ben de vâkıf
Her il me ki sarf-ı dik kat et tim
Bir müş küle ol ma dım müsa dif!
Her han gi ki ta bı ders edin sem
Güya ben idim ana müel lif
İd ra ki me sa yim ol du yâver
Tah ki kı ma hâfı zam mürâdif
Bir bah si unut ma dım ci han da
Bir asi ile düş me dim mu ha lif
Ey ler di fu hûle her ke lâmım
Tâyin-i me kâsıd u me vâkıf
İr fan-ı ezel me sâilin de
Fik ri nı di yi ne ba na mu ar rif
Tah kil-ı Sı fâ-ı halk et tim
Es rârı na ol ma dım sa ârif
Dur maz yi ne iti lâ-yı câha
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Bu beyt ile sevk eder di hâtif:
“Yük sel hüne rin le kâni ol ma
İh san-ı Hu dâya mâni ol ma!”
Han ol du Kı rı ma bir bi râder
Çek ti be ni tah tı na be ra ber
Ol du he ves-i şe bâb met ruk
Gel di ye ri ne umun kiş ver
Ol muş tu mu kal li dim ci han da
Adl-i Öme ri, atâ-yı Ca fer
Az met miş idim Ka lem-re vim de
Terk et me me ye ha râb bir yer
Bir re yi me bu la ma dım mu arız
Bir em ri mi gör me dim mu hak kar
Dev rim de ibâdı Kib ri ya nın
Dil-sir-i sürür idi se râser
Her kes te ki han de-i ne şâtin
Ak siy le açar dı dil de gül ler
Hük mün de se fa süren ra iy yet
Ev sa fı mı vi ra eder di yer yer
Am ma ki yi ne eder di ha tif
Gön lüm bu itâb ile müked der:
“Yük sel ki ci han se fil ü dûn dur
Rağ bet ana adeta cünun dur”
Harb açtı adûya Âl-i Os man
Mer dim di ye ne görün dü mey dan
Ev renk-i şe ha me tim den et tim
At sır tı na nakl-i mer kez-i şan
Tir ol muş idi elim de ni ze
Ben zer di ke ma na seyf-i bür ran
Mey dâna gi rin ce zan ne der dim
Her berk-i be lâyı verd-i han dan
Yânım da ka za du rur du da im
Bâşım da, ecel döner di her an
Top ol sa atıl sa bağ rı ma arz
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Ol maz dı gönül yi ne hi râsan
Can kor ku su na de ğer mi bir ömr
Ba ki mi olur ci han da in san
Gös ter di ğin ik ti dar u nec det
Et miş ti bütün ci ha nı hay ran
Hay fâ ki yi ne sa dâ-yı gay bi
Bir böy le me al eder di it yan:
“Yük sel ki bu nun da fev ki var dır
İn san lı ğın ay rı zev ki var dır”
Bah tım ne si yah imiş ki bil mem.
Ha lim le de ğiş ti hal-i âlem
Bir ar sa-i gi rûda na düş tüm
Hiç mis li ni gör me miş tir âdem
Bir hizb-i ka lil idi mu inim
A’da ise leş ke-i arem rem
Bir ti ga be del ge lir di bin tir
Bir âte şe kar şı bin ce hen nem
Hâlim ce ecel le pen çe leş tim
Et tim o ka dar adûya der hem
Sey tim kı rı lıp atım vu rul du
Düş tüm ye re var dı göğ süme dem
Ne can lı ge zer mu in u hem-dem
Gel di dem-i zil let-i esa ret
Mevt öz ler iken dil-i müel lem
Ağ reb ki yi ne der di tek rar
Ha tif bu sözü ba na de ma dem:
“Yük sel bu da şi ve-i Hu da dır
Es ra rı nı sor ma kim ha ta dır”
Yük sel ne de mek ne dir bu tah kir
Hâtif ne den ey ler em ri tağ yir 
Düş man la rı ma esir idim ben
Boy num da eğer çi yok tu zen cir
Mak sud ise rüt be-i şe hadet
Ben hâzır idim kim et ti te hir
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Tâ kal bi me ol ma dı hâli de
Des tim de ki par ça par ça şem sir
Hak kın da hi iti na sı var mış
Ef’ali ni ey le mek te tas vir
Dün ya da da bir me lek ya rat mış
Ver miş ana ik ti dar-ı tak dir
Âdil gi bi bir esir tut tu
Gön lüm gi bi mül kü et ti tes hir
Yük sel ne de mek ki hâtif-i gayb
Sen sin ba na gön lüm et ti tak rir
Yük sel me ye kal ma dı me ca lim
Bul der di me var sa baş ka ted bir
“Be ne şi nem o ser be piş-i pa yet
Ber hi zem o can ko nem fe dâyet”

AdilGiray’ınetkileyicibirşekildeaşkıiçinkalemaldığışiirinaçık
lamasınıdaaşağıdaveriyoruz.

AŞ KIM VE HA YA TIM

“Anam ve ba bam sa ye sin de
Ka de rin cil ve siy le dün ya ya gön der di.
Dün ya ya şeh za de ola rak gel miş,
Fa kat çok ce sur doğ muş tum,
Be de nim çıp lak ve se fil di.
Su ya ve ek me ğe muh taç de ğil sem de,
Ağ la ma yı ve fer ya dı adet edin miş tim.
Bil gin bir kim se ba na ba kıp da be ni,
Zin cir de in le yen bir köle nin koy nun da ki
Za yıf ço cu ğa ben zet se
Bu, hiç de ge çer siz bir kı yas ol maz dı.
Ulu Tan rı, be nim bu ha lim gi bi
Da ha bin bir ya ra tı lış ta ki eşit li ği,
Ço cuk lar da dün ya hal kı na gös te rip du rur ken,
Bil mem ki han gi se bep le, uzak tan ge len
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Şöy le bir ses ku lak la rım da yan kı la nır dı:
“Yük sel...! Çün kü se nin ye rin bu ra sı de ğil dir.
Bu dün ya ya ot gi bi gel mek, yi ne ot gi bi git mek
As la bir hüner, bir iş de ğil dir...”
Za if be de nim za man la kuv vet len me ye baş la mış tı.
Emek le me dev ri geçti, düşe kal ka yürüme ye baş la dım.  
Be de nim büyüyüp ge liş tik çe bo yum da uzu yor du.
Be şik, be bek ve sa lın cak gi bi şey ler ar tık or ta dan kalk mış,
Sı ra eğ len ce ye ve zev ke gel miş ti.
Da dı la rım, ba na dik kat edi yor, be ni eği ti yor lar dı. 
Fa kat ben, yi ne ken di dün yam da,
Ken di me göre dev let kur muş tum;
Böy le ce büyüyüp gi di yor dum...
Ço cuk luk gün le ri bir rüya gi bi geçti.
Bu gün dün ya yı an la mış bir genç ol ma ma rağ men,
Gözüm de uy ku ile ger çek yi ne de bir dir.
O ço cuk luk gün le ri mi hâlâ öz lem le arı yo rum.
Ha ya tı ge ri ye doğ ru yürüt me ye gücüm yet se yi ne
Ço cuk luk gün le ri me döner, ora dan çev re mi sey re der
İn san la rı me lek, dün ya yı da cen net sa nır dım.
An cak, uzak lar dan ge len o uya rı cı ses,
Du rup din len mek si zin sürek li tek rar edi yor du:
“Yük sel ki, in sa ni ye tin bo yu nun uzun lu ğu ka dar ol ma sın!
Dün ya da elin den hiç bir şey gel mez, 
Ba sit bir in san ola rak kal ma!”
Za man ge çi yor büyüyor dum.
Bil gi edin mek, bil gi sa hi bi ol mak za ma nım gel miş ti.
Ben de ça lı şa rak bir çok şey ler öğ ren dim.
Her fay da lı bil gi yi el de et mek için gay ret gös ter dim.
Bun da hiç bir zor lu ğa uğ ra ma dım.
Çok ze ki ço cuk tum; han gi ki ta bı eli me al sam,
San ki ya za rı ben mi şim gi bi, ko lay ca oku yor
Oku du ğu mu da ga yet güzel an lı yor dum.
Ça lış kan lı ğım da zeka ma yar dım cı olu yor du.
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Güç lü bir ha fı zam var dı.
Ara dan uzun yıl lar geçmiş ol ma sı na rağ men,

O za man lar öğ ren dik le ri min hep si tek tek ak lım da dır.
Ha ya tım da ger çek ten hiçbir za man ay rıl ma dım...
Kı rım’ın ida re sin de görev li yük sek ma kam sa hi bi in san lar,
Be nim her sözüm den mak sa dı ve ama cı der hal an lı yor
Be nim işa ret et ti ği yol da yürüyor lar dı...
Bu dün ya nın na sıl ya ra tıl dı ğı nı düşünür düm... 
Bu ko nu la rı ba na açık la yan yi ne ken di düşün cem olur du...
Za man gel di; Ulu Tan rı’nın var lı ğı nı in ce le me ye ça lış tım; 
Ama iti raf ede yim ki, bun da aciz dim, bir sır rı nı bu la ma dım...
O uzak lar dan ge len ses dur mu yor,
Be ni da ha yük sek le re uçur mak is ter ce si ne hay kı rı yor du:
“Yük sel...! Üç bu çuk sa tır il min le ye tin me!
Ça lı şıp da ha faz la yük sel mek is ter sen,
Ulu Tan rı se ni kül tür lü ve da ha hüner li bir in san ya pa cak tır...
Yük sel me ye ça lış! Tann’nın bu iyi lik le ri ne en gel ol ma!”
Da ha son ra büyük kar de şim Kı rım’a Han ol du.
Be ni de en ya kın bir yar dım cı ola rak tah tı nın ya nı na çe kip al dı.
Gençlik ar zu la rı nı ar tık bir ke na ra at mış tım.
On la rın ye ri ni mem le ket ve dev let iş le ri alı yor du...
Mem le ket yöne ti min de Haz ret-i Ömer’in ada le ti ni
Ve Haz ret-i Ca fer’in cömert li ği ni ken di me ör nek bil dim.
Kı rım top rak la rı nın hiçbir köşe si ni,
Ha rap ve ba kım sız bı rak ma mak en büyük ama cım dı.
Be nim bu güzel düşün ce le ri me hiç kim se iti raz et mi yor,
Bu yol da ver di ğim emir ler der hal ye ri ne ge ti ri li yor du.
Tan rı’nın Kı rım’da ya şa yan bütün kul la rı,
Be nim dev rim de mut lu luk ve se vinç için dey di.
Halk ta ki bu se vinçli gülüm se me le ri gör dük çe,
Be nim de gönül bah çem de sa yı sız gül ler açı yor du.
Ağa be yim le be nim or tak ida re miz al tın da
Kı rım lı lar se fa sürüyor ve bi zim iyi lik le ri mi zi tek rar lı yor lar dı.
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Fa kat o uzak lar dan ge len ses, be ni adeta azar lı yor gi bi
Yi ne de vam edi yor ve gön lümü ke der len di ri yor du:
“Yük sel ki, bu dün ya se fa let ve al çak lık lar la do lu dur...
Bu al çak dün ya ya rağ bet et mek sa de ce de li lik tir!”
Ha ya tı mız bu şe kil de sürüp gi der ken,
Bağ lı ol du ğu muz Os man lı lar düş ma na sa vaş açtı.
Mert olan her ke se sa vaş mey da nı görün dü...
O za man ben de bir ham le ile tah tım dan at sır tı na at la dım
İş te şu meş hur sa va şa ka tıl dım.
Ok, elim de adeta mız rak ol muş tu;
Ni şan al dı ğım her he de fi del mek te as la şaş mı yor du...
Bu du rum dan çok mut lu olu yor dum.
Elim de ki kes kin kı lı cı, ke man zan ne de cek ka dar mut luy dum... 
Sa vaş ala nı na atıl dı ğım za man, ba şım da ça kan her şim şek,
Ba na gülüm se yen bir gül gi bi görünüyor du...
Ölüm da ima ya nım da, ecel da ima ba şu cum day dı...
Fa kat bütün bu teh li ke ler için de kor ku ak lı ma bi le gel mi yor du...
Dün ya yı top gül le si gi bi at sa lar, yi ne de kork maz dım... 
Ne den kor ka cak tım?
Al lah’a bir can bor cum var dı...
Bu fa ni ha yat bir can kor ku su na de ğer miy di?
İn san, enin de so nun da da na sıl ol sa öle cek de ğil miy di?
Gös ter di ğim yi ğit lik ler, her ke si hay ret ler için de bı ra kı yor du...
Fa kat ne ya zık ki, ge len o ses, yi ne ku lak la rı mı çın la tı yor du:
“Yük sel ki, bu lun du ğun mev ki den da ha yük sek mev ki ler var dır. 
İn san lı ğın da do yul maz, ay rı zevk le ri var dır.”
Ne şans sız sım ki, içi ne yu var lan dı ğım du rum la bir lik te,
Bütün dün ya nın du ru mu gözüm de bir den de ğiş ti...
Dün ya ya ra tı la lı, ör ne ği ol ma yan bir sa vaş mey da nı na düş tüm.
Ko mu tam al tın da ki as lan la rın hep si şe hit düş müş,
Ya nım da çok az as ker kal mış tı...
Düş man ise sa yı la ma ya cak ka dar çok tu...
Bi zim bir tek kı lı cı mı zın üze ri ne bin bir ok bir den ge li yor;
Bir tek ate şi mi ze bin bir ce hen nem kar şı lık ve ri yor du...
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Sa at ler ce ölüm le pen çe leş tik...
O kötü şart lar da bi le düş man saf la rı nı da ğı tı yor duk...
Ya nım da ka lan son beş on kah ra man da şa ha det şer be ti ni içti
Yüz ler ce, bin ler ce düş ma nın kar şı sın da ar tık ya pa yal nız dım.
Ni ha yet kı lı cım kı rıl dı; atım vu rul du ye re yu var lan dım...
Et ra fım da yar dım ede bi le cek bir tek can lı in san kal ma mış tı. 
Han çe rim ve mız ra ğım da ar tık hiçbir işe ya ra mı yor du.
Bu acık lı şart lar da, tek kur tu luş ça re si ola rak, ölümü bek ler ken,
Ne ya zık ki, öle me dim; esir düş tüm...
Fa kat ne tu haf tır ki, ben bu du rum day ken bi le,
O, ga ip ten ge len ses hâlâ sus mu yor, ku lak la rım da çın lı yor du:
“En di şe et me...! Yi ne yük sel me ye bak...
Bu da Tan rı’nın baş ka bir cil ve si dir...
Sa kın se be bi ni sor ma ya kal kış ma...! 
Ha ta eder sin...”
Fa kat bu ses be nim le alay mı edi yor du?
Esir düş müş bir in san için yük sel mek ne de mek ti?
Bu ses ban san ki ha ka ret edi yor;
De ğer le ri mi de ğiş tir me ye kal kı yor du...
Ger çi boy nu ma zin cir tak ma mış lar dı...
Özel lik le çev re den say gı da görüyor dum...
Fa kat so nun da düş man elin de bir esir dim...
Mak sat, şe hit lik mer te be siy se, ben bu na dün den ha zır dım...
Aca ba bu bah ti yar lı ğa eriş me me kim ma ni ol du?
Elim de son ka lan o kı rık kı lıç na sıl ol du da kal bi me sap lan ma dı?
De mek ki, Tan rı bu işin böy le ol ma sı nı is ti yor muş ki,
Se nin gi bi bir me lek ya rat mış;
Adil Gi ray’ı bu me le ğe esir et miş,
Bu me lek, Adil’in bütün gön lünü güzel li ğiy le büyüle miş...
“Yük sel” ne de mek?
Ga ip ler den ge len o ses, se nin se sin dir...
Gön lüm ba na öy le söy le di...
Ar tık yük sel mek de ğil; ya şa ma ya gücüm kal ma dı...
Der di me baş ka bir ça re var sa onu da sen ara, bul!
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“Ayak la rın yas tık ol sun yor gun ba şı ma;
Bin can fe da se nin gi bi can yol da şı ma...”

Ya şa nan tüm bu olay lar dan son ra Pe ri han, onun oda sı na yal nız ba
şı na gel di ği ge ce, Adil Gi ray’ı san ki te sa düf ese riy miş gi bi, ya zı lan bu şi
iri te mi ze çe ker ken bul du. Bu nun bir man zu me ol du ğu nu kar şı dan sez
miş ti.

“Şa yet giz li bir şey de ğil se yaz dı ğı nı zı ben de göre bi lir mi yim?” 
di ye sor du.

Adil Gi ray, za ten böy le bir fır sat kol lu yor du.

“Be nim giz li ne işim ola cak? Yal nız kal dık ça can sı kın tı sın dan bir şey
ler ka ra la dım. Adı na şi ir de me ye di lim var mı yor...” ce va bı nı ver di.

Pe ri han tek rar dan sor du: “Biz İran lı yız fa kat bi raz Türk çe de bi li riz. 
Şi iri ni zi ben de oku ya bi lir mi yim?”

Adil Gi ray, elin de ki kâğı dı dör de kat la ya rak:

“Şu nüs ha sı nı Ha nı me fen di miz için ha zır la mış tım. Oku ma ya de
ğer bu lur sa nız boş bir za ma nı nız da okur su nuz.” di ye rek şi iri Pe ri han’a 
sun du.

Pe ri han, Adil Gi ray’ın ha lin den ve söy le dik le rin den, bu şi irin ken
di si ne ait ol du ğu nu he men an la mış tı. An cak bel li et me mek için he men 
oku mak is te me di. Kâğı dı özen le koy nu na sok tu. Ha va dan su dan ko nuş
tuk tan son ra, izin is te ye rek oda sı na çe kil di. İlk işi, koy nun da ki kâğı dı çı
ka rıp sev gi li si nin şi iri ni oku mak ol du...

Adil Gi ray’ın kal bi ni yaz dı ğı şi irin sa tır la rın da oku yor, her di ze sin de 
ken di aş kı nı bu lu yor, oku duk ça içi açı lı yor, gön lü inanç ve mut lu luk la do
lu yor du... Bu na rağ men, şim di ye ka dar aş kı nı giz li tut tu ğu ve ken di si ne 
kar şı so ğuk dav ran dı ğı için, sev gi li si ni bi raz üz mek ve küçük bir in ti kam 
al mak he ve si ni de ye ne me di. Ale la ce le ka le me kâğı da sa rı la rak Adil Gi
ray’a bir ce vap mek tu bu yaz dı ve bir ulak la gön der di:
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PE Rİ HAN’DAN ÂDİL GÎ RAY’A MEK TUP

“Şi iri ni zi dik kat le oku dum. Bu ce sa re ti ni zin so nu cu nu da bi li yor mu
su nuz? Şan sı nı zı, si zi esa re te sürük le di ği hal de, İran’a hük me den şan lı 
bir Şah’ın sa ra yın da otu ru yor su nuz. Bir de di ği niz iki edil mi yor. Ev sa hi
bi niz, si ze ken di şeh za de le rin den, ken di ak ra ba sın dan da ha faz la say gı 
gös te ri yor...

Si zin le res mi ant laş ma la ra gi riş mek is ti yor... Bu nun için de ka rı sı nı 
ve kız kar de şi ni si ze güve ne rek yal nız ca oda nı za ka dar gön der mek te 
te red düt et mi yor... Siz ise Şah’ın bu son suz güve ni ne kar şı lık, onun kız 
kar de şi ne lâf at mak tan, aşk cam baz lı ğı yap mak tan çe kin mi yor su nuz. 
İyi ce bi li niz ki, bu dav ra nı şı nı zın ce za sı Kah ka ha zin da nı de ğil dir, sa de ce 
idam dır... 

Bu ka dar büyük teh li ke yi göze al dı ğı nı zı gör dük çe şaş kın lık tan ne di
ye ce ği mi bi le mi yo rum. Fa kat ne ya lan söy le ye yim, se vin cim den de çıl
dı ra ca ğım ge li yor... Dün ya da hiçbir gönül yok tur ki, aş kı na bun dan da ha 
güzel bun dan da ha açık bir de lil gös ter miş ol sun... Si ze kar şı ha re ket le
ri mi ha tır lar sı nız... Sa nı yor mu su nuz ki, ya nı nı za ilk de fa yal nız gel di ğim 
ge ce pe çe min in ce li ği v süsü te sa düf tü... Sa nı yor mu su nuz ki ge çen ak
şam hid det le pe çe mi açtık tan son ra ka pa mak ha tı rı ma gel me di... 

Bütün bun lar ken di mi si ze be ğen di re bil mek ve sev di re bil mek 
için di... Aş kı nı an lat mak is te yen bir genç kız, bun lar dan da ha faz la sı nı 
ya pa bi lir miy di? O dav ra nış la rım hep si ze esir olur ca sı na tu tul du ğum 
bu ka ra sev da yı, in şal lah yo lu nuz da öl mek le, ku ca ğı nız da can ver mek le 
is pat ede rim... 

Fa kat hey hat! Aca ba bir za val lı ya, ger çek ru hu olan sev gi li si nin ku
ca ğın da can ve rip de ya şa mak ta bu la ma dı ğı zevk le hiç de ğil se ölür ken 
eriş mek na sip olur mu? Ka der, bu mut lu lu ğu esir ge me ye cek ka dar in
saf lı mı dır? Ah! Sen bu al çak dün ya ya na sıl ve ne den düş tün? 

Güzel vücu du Tan rı’nın te cel li nu run dan ya ra tıl mış bir me le ğin bu 
ka ra top rak lar üze rin de ne işi var dı? Yok sa… Yok sa be nim, dün ya ya be
nim için mi gel din? Söy le! Se vinçten çıl dı ra ca ğım ge li yor... Tan rı aş kı na 
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söy le! Ge li şin be nim için se, dün ya ya ayak bas ma nın şe re fi ne ne tür lü 
he di ye ler da ğı ta yım? Ca na cev her de miş ler... 

Fa kat se nin gi bi kut sal bir mi sa fi rin ge li şi ne he di ye et mek için o 
cev he rin de ben ce hiçbir kıy me ti yok tur. Bak! Na sıl de li ce si ne söy le nip 
du ru yo rum. Yok sa se vinçten çıl dı rı yor mu yum? Aş kın in san da düşün ce 
di ye bir şey mi bı ra kı yor? Sa na da ha sa hip ola ma dım, elim den ka çı ra
ca ğım kor ku su ile ken di mi pa ra lı yo rum. 

Kal bim göğ süm den ay rı lıp da se nin kal bi nin hiz met çi li ği ni yap mak, 
ru hum be de nim den çı kıp da se nin ışık tan vücu du na göl ge lik et mek is
ti yor... Baş tan aşa ğı ışık tan ya ra tıl mış bir güzel lik sin... İçin de ki o müt hiş 
sı cak lık ne re den ge li yor? Şi iri ni ya zar ken mürek kep ye ri ne ateş mi kul
lan dın? Her mıs ra sı, her ke li me si, hat ta her har fi, gön lümü tu tuş tur
mak ta aş kın la ya rış edi yor...

Söy le! Aş kı nın ha va sın da İsa’nın ölüyü di ril ten ne fes le rin de ki kut
sal özel lik mi var? Güzel yüzünü gör me di ğim za man lar her an kah rım
dan ölüyor son ra ha ya lin gözümün önüne gel dik çe ye ni den din li yo rum... 
Renk renk süs lü güzel lik le riy le can lan mış, in san şek li ne gir miş bir ba har 
mı sın? Yüzünün yan kı la rı gön lüm de cil ve leş tik çe göz le rim den ni san yağ
mu ru gi bi se vinç göz yaş la rı dökülüyor, gön lüm, cen net bah çe le ri gi bi, 
ren gârenk güzel çi çek ler le do lu yor... 

Sev gin dün ya da en büyük mut lu luk ol du ğu nu du yar dım, an cak der
din de bi le dün ya la ra de ğer baş ka bir tat ol du ğu nu bil mez dim… Sa na 
da ha ne ya za yım? Ağ zım dan ruh lar coş sa, ka le mim den ışık lar ak sa, şu 
an da ki mut lu lu ğu mu yi ne de an la ta ma ya ca ğım. Gel, gel! Göğ sümü yar 
da kal bi me gir...! 

Aş kı nın ora da ne mu ci ze ler ya rat tı ğı nı gör! Ah! Gel, di yo rum, fa kat 
na sıl ge le bi lir sin? Ka der acı ma sız lık ta da baş ka bir ta vır ta kın mış, ka ina tı 
ışı ğa boğ mak için ya ra tı lan bir güne şi, zul mün zin da nın da sak lı yor... 

Fa kat zi ya nı yok... Sen bir ruh sun… İs ter se üs tün ör tülü bu lun sun... 
Emel le rin se ni ara yıp bu lur ve aya ğı na ka dar ge lir! İş te ak şa ma Pe ri han’ın 
sa na ge li yor... Fa kat bu ge ce ger çek le şe cek bu luş ma mız da zo run lu ola
rak Şeh ri yar da ola cak... Oo of of!. Se nin ya nın da ol duk ça ka ra hül ya lar 
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bi le ya nı mı za yak laş ma ya ce sa ret ede me di ği hal de, ba şu cu muz da do
la şan o ka ra kâbus ne dir? 

Aca ba, her anı bin ha ya ta be del aş kı mı zın zevk le ri ni uy ku da mı ge
çi ri yo ruz? Ak şa ma bu luş tu ğu muz za man görüş me yi kı sa ke se lim, er ken 
da ğı la lım. Ara mız da ki o ka rar tı yı de fet tik ten son ra ben tek rar yal nız ola
rak ge le ce ğim... Güneş ka dar ya kı cı güzel li ğin kar şı sın da ken di mi erit
mek, tüm be de nim le eri mek ve ışı ğa, ha yal âlem le ri ne ka vuş mak için 
yal nız ge le ce ğim... Mek tu bu mu ge ti ren mu ha fız çok sağ lam ada mım
dır, bu ge ce sa ba ha ka dar se ni o bek le ye cek. Sa at beş ten son ra sa ra
yın için den on dan baş ka gören bir göz, işi ten bir ku lak ve do la şan bir 
ayak ol ma ya cak. 

O sa at ler de yok sa sen de uy ku da mı sın? Sa kın uyu ma ta mam mı? 
Ben, rüya la rı mı dol du ran yüzüne ha ya lin den çok âşık ol ma sam, bir da
ki ka cık bi le göz le ri mi ka pat mak is te mez, bütün ha ya tı mı se nin ha ya
lin le ge çi rir dim... 

Bi lir mi sin ki, se ni bir da ki ka bi le düşün mek, vücu du ma sa at ler ce 
uy ku dan bin kat da ha faz la ra hat lık, gön lüme bin kat da ha faz la mut lu
luk ik si ri aşı lı yor. Rüya la rım da ki ha ya lin, hiçbir za man göz le ri min önün
den ay rıl ma yan ha ya lin den da ha can lı, da ha nur lu ve da ha güzel gö
rünüyor, bun dan do la yı ben, uy ku ya ra hat et mek için de ğil, rüya la rı mı 
dol du ran aş kım la görüş mek için ya tı yo rum. Mek tu bu ma ce vap ver
me ne ge rek yok. 

Ya nı na da vet siz ge le bil mek mut lu lu ğu nu ba na bı ra kır san Pe ri han’ını 
bin kat da ha mut lu ğa gark et miş ola cak sın! Şa ir de ği lim ki, o ha ri ku la de 
şi iri ne güzel bir ce vap ya za yım. Bu nun la be ra ber, şu ha re ke tim, gös ter
di ğin ce sa re tin ay nı sı de ğil mi dir? 

Mek tu bun ba şın da da söy le di ğim gi bi, yaz dı ğın o şi ir, Şah’ın ku la
ğı na gi de cek olur sa, se ni me za ra ka dar sürük le ye bi lir. Sen za ten ke fe ni 
boy nun da ge zen kah ra man lar dan ol du ğu nu, yap tı ğın iş ler le çok tan is
pat et ti ğin için, ölüm se nin için öy le kor ku la cak bir şey ol ma ya bi lir. Fa
kat ben, bu ya şı ma ge lin ce ye ka dar, an cak şu son gün ler de ha yat tan bi
raz tat ala bil dim se, o da se nin sev gi ni ka zan dı ğım için dir. 
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Bu ce sa re tim du yu la cak olur sa, ha ya tı ma mal olur ve be ni o sev gi
den, son su za ka dar mah rum bı ra ka bi lir. Bu nun la be ra ber, ben dün ya sı nı 
he nüz ye ni an la ma ya baş la dı ğı sı ra lar da öl müş za val lı lar ka dar acı na cak 
bir be la ya uğ ra ma yı bi le gözüme al dım. Bel ki de ba na ya kış ma ya cak şe
kil de, böy le çıl gın ca sı na aş kı mı sa na açık la mak la... Be ni ayıp la ya cak sın... 
Fa kat ne ya pa yım? İki yüz lü ve ri ya kâr ol mak elim de de ğil. Hem iki yüz
lülük, böy le sa mi mi dav ran mak tan da ha kötü de ğil mi? 

Aş kı mı sa na açık la yı şım bir suçsa, ben bu su çu na sıl ol sa iş le ye cek
tim. Ha bu gün iş le mi şim, ha ya rın. Hem, bu nu bir müd det per de ar ka
sın da sak la mak iki mi zin de ka de ri ne ay kı rı düşer di... Bu mek tu bum sen de 
nef ret uyan dı rır da aş kı mı red de der sen kah rım dan ölürüm… Oy sa ki aş
kı mı sa na iti raf et me sey dim yi ne kah rım dan öle cek de ğil miy dim? Böy le 
iki tür lü ölüm ara sın da kal mış bir za val lı nın ha ya tı nı kur tar mak için sev gi 
do lu bir ba kı şın ye ter. Bil mem be ni na sıl bir büyü ile büyüle din...”

Pe ri han tüm bun la rı yaz dık tan son ra mek tu bu; “Du rum öy le bir 
ha le gel di ki, eğer küfür ol ma say dı, sa na ta par ve ‘Be nim Tan rım iş te 
bu dur.’ der dim...” an la mı na ge len şu be yit ile bi tir di:

“Re si de ka ar bi câyi ki kofr eğer ne bûd

To ra pe res tem o gof tem: Ho dâ-yi men inest.”

Pe ri han’ın mek tu bu nu alan Adil Gi ray baş ta raf la rı nı ölüme ben
zer iş ken ce ler için de oku du. O ka dar şa şır mış, ser sem le miş ve he ye
can lan mış tı ki, oda nın bir ta ra fı na yı ğıl dı kal dı, sa at ler ce ye rin den kı
pır da ya ma dı. 

So nun da, çek ti ği acı lar dan kur tul mak için ze hir is te yen ümit siz has
ta lar gi bi, ha ya tıy la bir lik te acı la rı nın da din me si ni ko lay laş tı rır umu duy la 
mek tu bu bir kez da ha eli ne al dı, aşa ğı ta raf la rı nı oku ma ya baş la dı... Oku
duk ça ha ra re ti ar tı yor, göz le ri ne inan mak is te mi yor du. De fa lar ca ke re 
oku du... Son ra oku duk la rı nı an la ya ma ya cak ka dar ka fa sı nın dur du ğu na 
ka rar ver di... Öy le acı bir baş lan gıçtan son ra böy le tat lı bir so nuç çık
ma sı, san ki me zar dan cen net bah çe si nin gül le ri ni kok la mak gi bi bir mut
lu luk ve ina nıl ma ya cak ka dar büyük bir olay dı... 
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Mek tu bu bel ki yir mi, otuz kez oku du. Her ke li me si nin an la mı nı de
rin ce düşüne rek oku du... Aca ba uya nır ken düş mü görüyor du? Ha yır ha
yır, iş te elin de tut tu ğu kâğıt bir aşk mek tu buy du.. Hem de Pe ri han’dan 
ge li yor du. Mut lu lu ğun bu ka da rı na bir tür lü ina na mı yor du...

Aşk ta il gi nin her za man er kek ta ra fın dan gös te ril di ği ni, ka dı nın yal
nız se vil mek için ya ra tıl dı ğı nı sa nır dı. Oy sa ki elin de tut tu ğu kâğıt lar, işin 
her za man böy le ol ma dı ğı nı is pat lı yor du...

Gönül za yıf lı ğı nın bir çe şi di de, ula şı lan her han gi bir mut lu lu ğa he
men inan mak tır. İş te Adil Gi ray’ in bütün te red düt le ri hep o kalp za yıf
lı ğın dan ile ri ge li yor du. Sev di ği kız, yok sa ken di siy le şa ka mı edi yor du? 
Fa kat Pe ri han gi bi, kal bi te miz ve ger çek ka dar güzel bir kı zın ya lan söy
le me si ne im kân var mıy dı? 

Düşüne rek so nun da Pe ri han’ın da ken di si ni sev di ği ne ina na bil di. 
Mut lu lu ğu nun de re ce si ni ge rek ti ği gi bi düşüne bi li yor, se vin cin den içi 
içi ne sığ mı yor du... San ki tat lı bir rüya âle min de ya şı yor, güzel lik gi bi, 
ışık lar için de, aşk gi bi ruh lar ara sın da uçu yor uçu yor du... Üze rin de bu
lun du ğu bu ya ban cı mem le ket te gözün de va ta nı ka dar se vim li, içi ne 
düş tüğü esa ret, hür ri yet ka dar tat lı ve güzel görünüyor du. So nun da 
ak şam ol du.

Pe ri han, Adil Gi ray ve Şeh ri yar, yi ne top la nıp, düzen li müza ke re
le re baş la dı lar. Bu ge ce bir bir le ri nin fi kir le ri ne uyum lu görün dük le ri için 
müza ke re uzun sür me di, bir iki sa at için de so na er di ve son ra da ğıl dı lar. 
Pe ri han’la Şeh ri yar git tik ten son ra Adil Gi ray, oda sın da bir köşe ye çe
kil miş, göz le ri ni ka pı ya di ke rek büyük sa bır sız lık la Pe ri han’ı bek le me ye 
baş la mış tı. Ara dan bir bu çuk sa at ka dar bir za man geçmiş ti ki, Pe ri han 
görün dü. Bu de fa Adil Gi ray’ın bek le di ği nin ta ma men ak si ne çar şaf ta, 
pe çe si de si yah tı. Bu si yah lar Adil Gi ray’a gön lünün bay ram sa ba hı say
dı ğı bu bu luş ma yı bir ma tem gi bi gös te ri yor du. Fa kat Pe ri han oda ya gi
rip de ka pı yı ka pa yın ca, he men üze rin de ki si yah la rı at tı. Yu kar dan aşa ğı 
be yaz lar gi yin miş ti.

 Bu be yaz lık lar için de, ka ran lık lar dan sıy rı lıp ay dın lık lar için de kal
mış se her bu lu tu gi bi, ya vaş ça iler le di, bütün yap rak la rı ko pa rıl mış ve 
yer le ri çe şit li çi çek ler le do na tıl mış bir ya se min fi da nı gi bi, naz lı bir şe
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kil de gel di, sev gi li si nin ya nı na otur du. İki si be ra ber iz len me si ne do yum 
ol ma yan bir man za ra teş kil edi yor lar dı. Adil Gi ray’ın par la yan yüzü ile 
Pe ri han’ in saf, be yaz ve güzel yüzü, ba zı ber rak sa bah lar da bir bir le riy le 
güzel lik ya rı şı na çık mış gi bi, ye ni doğ muş, ay la bat ma mış güne şin yan 
ya na du ruş la rı nı an dı rı yor du. O ge ce ayın on dör düy dü.

 Meh tap, oda nın pen ce re le rin den içe ri ye doğ ru bir ışık se li ha lin de 
akı yor, rüz gâr pen ce re per de le ri ni oy nat tık ça ve ay ışı ğı da vur duk ça or
ta ya çı kan de ği şik lik ler le o ışık se li san ki dal ga la nı yor gi biy di. Bah çe ise 
ta ma men baş ka bir renk ve ışık dün ya sıy dı. 

Şeb nem ta ne le ri nin her bi ri, dökülen ay ışık la rıy la, bir dam la nur 
ha li ne ge li yor, do ğa de ni len ço cuk, ora lar da top la ya bil di ği ka dar ateş
böce ğiy le ma sum ca bir do nan ma ge ce si ya şa tı yor du. Bah çe de ki gül le
rin çok lu ğu na ba kı lın ca, İran, ha yal le rin de yok olan bir şa ir için:

“Sab ru ta kat siz çı kıp bir gül da hi pey da eder

Han de sığ maz gon ca nın güya leb-i han da nı na.”  

ifa de siy le ha yal âle min den çı kıp ger çek li ğe dönüşüyor du.

Öy le bir ge cey di ki, gören ler san ki Tan rı, bu mükem mel ge ce yi, bir
bir le ri ni böy le çıl dı ra sı ya se ven bu iki genç için ha zır la mış sa nır dı. 

Uzun za man hiçbir şey ko nuş ma dan bir bir le ri nin güzel li ğin de kay
bo lur ca sı na ken di le rin den geçti ler. Pe ri han çif te hal ka sıy la Zühal yıl dı
zı nın güzel li ği ni tem sil et mek is ti yor muş gi bi, kol la rı nı Adil Gi ray’ın boy
nu na do la dı. Bu, şeh vet ar zu la rın dan ta ma men uzak, sev gi do lu bir 
sa rıl may dı. 

Ley lâ ile Mec nun’un aş kı na ben ze yen böy le yüce bir aş kı an lat mak, 
bir gon ca yı ne fes le açma ya ça lı şıp da sol dur mak gi bi bir şey ola ca ğın
dan, iki ma sum âşı ğın sev da lı bu luş ma la rı nı si zin ha ya li ne bı ra kı yo ruz... 
Fa kat şu ra sı nı be lirt mek ge re kir ki, bu ara da ha yat la rı nı da düşün mek 
zo run day dı lar. Çün kü ge le cek de di ği miz o, müt hiş ka ran lık ve uzun ge ce, 
göz le ri nin önün de bütün teh li ke le riy le can lan ma ya baş la mış tı.

 Adil Gi ray’ın esir olu şu, Pe ri han’ın da çok sı kı bağ lar la sım sı kı bu
lun du ğu ma ka mı ken di le ri ni düşün dürüyor du... Ev len me ça re le ri ni araş
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tır dı lar. Adil Gi ray, esa ret al tın da ya şa yan aciz bir esir ol du ğu için, böy le 
bir ko nu da hiçbir olum lu rol oy na ya ma ya ca ğı nı bi lir di. 

Bu se bep le Pe ri han: “İs ti yo rum, ama esir sin, elin de güç yok! Bu
ra la rın ha li ni bi le mez sin! Bir ka dı nın ağ zı na ya kış ma sa da bir bi ri miz den 
sak la ya cak bir sır rı mız kal ma dı. Ben düşün düğüm şe yi he men söy le ye
yim; ya rın ak şam Şeh ri yar’ı Ham za ile be ra ber sa na gön de ri rim. Ham
za’ya da ya rı açık,  ya rı ka pa lı ba zı şey ler an la tı rım. 

Müza ke re yi uzat ma yın! İran dev let adam la rı na da ha faz la güven 
gel me si için be ni ni kâhı na al! Si ya si iş ler de ki gücüme inançla rı kuv vet
li dir. Ev len me mi ze hem ra zı olur lar, hem kar de şi ni zi esir tut mak, ya da 
ya nı nız da ki or du ya gön der mek gi bi tek lif le rin hep sin den vaz ge çer ler.” 
de di.

Adil Gi ray şaş kın bir ifa dey le Pe ri han’ın su ra tı na bak tı ve “Sen ne
ler söy lüyor sun, ger çek ler den hiç mi ha be rin yok? Doğ ru ya, ne re den 
ha be rin ola cak? Sen, bütün o müza ke re le re cid di gözüy le mi ba kı yor
sun? Be ni ger çek ten İran’la be ra ber ha re ket eder, Os man lı dev le ti ne ve 
Kı rım ha nı na ger çek ten is yan eder mi sa nı yor sun?” de di.

Pe ri han: “Şa yet cid di de ğil se o müza ke re le ri yap ma ya ne ge rek 
var dı?  Ra hat için dey din. Ezi yet te de ğil din ki, be lâyı de fet mek için böy le 
bir yo la baş vur mak ge rek sin. Esir lik ten kur tul mak düşün ce siy se, ya lan 
söy le me yi as la araç ya pa cak ka dar kor kak lı ğı sen den bek le mem.”

Adil Gi ray: “De ğil, bun la rın hiç bi ri si de ğil. Şeh ri yar ken di ba şı na 
böy le bir müza ke re ta sar la mış ve bu ha ya li müza ke re nin ya pıl mak ta ol
du ğu nu Şah’a da söy le miş. Bu müza ke re le re sen de ka tı lın ca olay ta ma
men ça tal laş mış. Ya la nı na or tak ol maz sam re zil ola ca ğı nı, bel ki de idam 
olu na ca ğı nı düşün müş. Ağ la ya rak ya nı ma gel di, sız lan dı, fer yat et ti. İs
ter is te mez ya la nı na or tak ol dum.”

Pe ri han: “As lın da ak lı ma bu tür şey ler ge li yor du. Kay gı la rım can la
nı yor da ca dı gi bi gözümün önün de do la şı yor! Şeh ri yar’ın se bep siz hiç 
bir işe kal kış tı ğı yok tu. Ne den ge rek li gör müş ki, öy le bir teh li ke ye at
mış?”

Adil Gi ray: “Ken di ak lın ca,  bu na ge rek var mış!”
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Pe ri han: “Ney miş ge rek li lik?”

Adil Gi ray: “Be nim le her za man ve her an görüş mek is ti yor muş, bu na 
ola nak bu la bil mek için de bu ya lan dan baş ka bir ça re bu la ma mış.”

Pe ri han: “Se nin le sürek li görüş me si han gi se bep le ge rek liy miş?”

Adil Gi ray: “Çün kü be ni se vi yor muş...”

Adil Gi ray’ın ağ zın dan çı kan bu son cüm le üze ri ne Pe ri han, ka ram
sar lık ve nef ret do lu bir fer yat ko par dı, ka fa sı nı avuçla rı nın içi ne ala rak 
si nir li adım lar la oda nın için de do laş ma ya baş la dı. Bir süre o şe kil de do
laş tık tan son ra dur du, el le ri ni Adil Gi ray’ın diz le ri ne da ya dı ve:

“Ba na söy le di ği nin şe yin ne de mek ol du ğu nu düşün dün mü hiç? 
Sen ba na ölüm müj de si ver din. Bu ca da loz ka rı nın ne me lun bir do muz 
ol du ğu nu tah min ede mez sin. İki da ki ka lık şeh ve ti için bütün dün ya yı 
fe da eder. Bi zim aş kı mı zı öğ ren di ği gün bi zim bit ti ği miz gün dür. Bel ki 
öl dürt mek le, ka nı mı zı içmek le bi le ye tin mez! 

Şu sa ra yın için de bi raz nüfu zum var. Ben Şa hın kı zı, o da ba sit bir 
ai le nin kı zı iken, yi ne de soy lu lu ğu mu içi ne sin di re mi yor. Şim di ken di
si ne ra kip ol du ğu mu hem de çok üs tün bir ra kip ol du ğu mu görür se, ku
dur muş köpek ler gi bi bi ze sal dır ma ya baş lar. 

Aman Al lah’ım...! Adı mı da üs tün ra kip koy dum. Ken di ken di me ge
lin güvey olu yo rum. Söy le ba na!  Al lah aş kı na söy le! Sen de onu sev mi
yor sun de ğil mi? Sev sen bi le be ni da ha çok se vi yor sun de ğil mi?” 

Adil Gi ray, Pe ri han’ın söy le di ği her cüm le si ni yaş lı göz ler le ve ke sik 
ke sik söy le di ği bu son söz le ri hay ret ve deh şet için de din li yor du. Söz aşk 
ko nu su na ge lin ce vic da nı coş tu, si ni rin den be de ni baş tan aşa ğı ateş ke
sil di ve bi raz da si tem li bir eda ile ce vap ver di:

“Se nin hiç in sa fın yok mu dur ki, ken di ni böy le si ne bir ca dı ile kı
yas la ma ya kal kı yor sun? Bir in san ne ka dar ka rak ter siz olur sa ol sun, yı
la nı se ve bil me si ne im kân var mı dır? Bu ka dar al çak lı ğı be nim gön lüm
den ne den ve na sıl bek le ye bil din?”

Adil Gi ray’ın söy le dik le ri bi raz si tem li ce de ol sa, Pe ri han’ın yüre ği ne 
su ser pi yor, kal bi se vinç dal ga la rıy la do lup ta şı yor du. Pe ri han, “Şim di ka
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fa mı zı yor mak tan bir ne ti ce çık maz, baş ba şa ve rip bu iş ten kur tul ma ya 
ba ka lım. İki fa kir bir le şir se ko ca man bir dün ya ile bo şa çı ka bi lir.” di ye ce
vap ver di ve şun la rı ek le di:

“Kı rı ma gi der ken ya nın da İran as ke ri götür me me ko nu sun da di
ret! Fa kat Ga zi Gi ray’ın Kah ka ha ka le sin den çı ka rıl ma sı na ve müna sip 
bir ye re nak le di le rek İran’da kal ma sı na ra zı ol!  Şeh ri yar’ı da bir müd
det da ha ida re et! Ben de or du ile be ra ber ge li rim. İlk fır sat ta Türk le
rin ta ra fı na ge çe riz.”

Adil Gi ray ce vap ver di:

“Bu fi kir çok güzel ama Şeh ri yar ka rı sı da be nim le bir lik te Türk ta
ra fı na geçmek is ti yor. Onu ne ya pa ca ğız? Bu tak dir de ca dı nın elin den 
çok zor kur tu la bi li riz.”

Adil Gi ray’ın söy le di ği bu son söz ler Pe ri han’ın için de şüp he le rin 
uyan ma sı na se bep ol muş tu. Adil Gi ray, yok sa Şeh ri yar’ı mı se vi yor du? 
Giz li bir duy gu su olup ol ma dı ğı nı göz le rin den oku ma ya ça lı şır gi bi, bir
kaç da ki ka Adil Gi ray’ın yüzüne dik kat li ce bak tık tan son ra: “Sa na bir şey 
söy le sem kötü kalp li li ği me ver mez sin de ğil mi.” de di.

Adil Gi ray: “Al lah aş kı na şu si tem le ri, şu uya rı la rı bı rak ar tık! Be ni 
her da ki ka bir ke re da ha öl dür me ye kas tın mı var, bu tarz ha re ket sa na 
ya kı şır mı?”

“İnan ki si tem et mek için söy le me dim. Ba na bak! Ön ce ki ye mi ni mi 
tek rar lı yo rum; Be nim II. Şah İs ma il ha di se sin de zer re ka dar su çum ol
ma dı ğı gi bi, hat ta bu olay dan ha be rim da hi yok tu. Fa kat ben, ait ol du
ğum bu so yun İran sal ta na tın da de vam ede ce ği ne inan mı yo rum. As lı na 
ba kar san de va mı nı da is te mi yo rum. 

Şah, za val lı bir âmâ hem de sa de ce dün ya ya açı lan gözü de ğil, akıl 
gözü de kör. Al la hın be la sı bir ka rı, ha bis bir ruh gi bi, za val lı ada mın da
mar la rı na, ilik le ri ne ve ka nı na ka dar iliş miş. Şah ka rı nın elin de bir oyun
cak ol muş. Na sıl is ter se he men yap tı rı yor. 

Ben bu sa ray da ol ma sam, ben den bi raz çe kin me se, zev ki ve şeh
ve ti için ko ca İran’ı bir baş tan bir ba şa kan ve ate şe boğ mak ta bir da ki ka 
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bi le te red düt et mez. Ham za’ya ge lin ce, kah ra man lı ğın için sa na olan ba
kış la rı na al dan ma! O da ana sın dan be ter dir... 

Mem le ket onun eli ne ka la cak olur sa kır la rı mız da, dağ la rı mız da bir 
ça dır di re ği ne kar şı lık bin me zar ta şı olur. Ir za te ca vüz et mek ten utan
maz, can yak mak tan usan maz, al çak bir ca na var dır. Şeh za de Ab bas ise, 
he nüz dört ya şın da bir ço cuk tur. Bu ai le den, için de kan kor ku su ile bes
le nen, şe hit el bi se le riy le ge çi nen, öl dürül me ye lâyık ne ka dar la net li 
var sa, dün ya dan ha ber siz, bu dört ya şın da ki yav ru yu avuçla rı nın içi ne 
si per gi bi kul la nı yor lar. 

Ruh la rı be den siz, be den le ri göm lek siz bı rak mak ve es ki za lim de
vir le ri ge ri ge tir mek is ti yor lar. Halk ise bun la rın hep sin den şi kâyet çi dir. 
Her kes ken di tat lı ca nın dan bık mış du rum da. Şim di ye ka dar hiç kim se ye 
en küçük bir kötülük yap ma dım, ter si ne her ke se elim den gel di ği ka dar 
iyi lik yap ma ya ça lış tım. Bun dan do la yı halk be ni çok se ver. Da yım olan 
Şem hal’in adam la rı ise, her an em rim de ha zır bek li yor. Bir çok ya kın ada
mım var. Fa kat hem ya kın, hem de elin den iş ge len sağ lam ada mım yok. 
Eğer öy le bir du ru mum ol say dı, bu dev le ti he men şim di de vi rir dim.

 Sa fe vi so yu nun tüm fert le ri ni ya ka la tır, can la rı na kıy ma mak şar
tıy la hep si ni ya İs tan bul’a, ya da Kı rım’a sür dürür, se ni de İran tah tı na 
otur tur dum. Bu yol la hem Os man lı lar la ara mız da ki an laş maz lık or ta dan 
kal kar, hem de halk bun la rın şer rin den kur tu lur du. Biz de bek le di ği miz 
mut lu lu ğa ka vuş muş olur duk. Bun lar dan baş ka, se ni sev mek ce sa re ti ni 
gös ter di ği için, ne ya lan söy le ye yim, Şeh ri yar’dan da is te di ğim gi bi gü
zel bir in ti kam al mış olur dum.”

Pe ri han’ın ifa de et ti ği bu düşün ce ler Adil Gi ray için san ki rüya idi. Fa
kat ha yal de ol sa, çok tat lı bir ha yal ol du ğun dan he men red det mek is te
mi yor du. Bir ara, söz yi ne si ya si me se le le re gel miş ti. Adil Gi ray sor du:

“Şeh za de Be ya zıt ola yı nı ha tır lı yor mu sun?”

Pe ri han: “Şeh za de Be ya zıt ola yı nı,  ha ne da nı de vir me ha re ke ti sa
nır sın. Fa kat İran’da in san lar böy le düşün mez ler. Biz İran lı lar, İs tan bul’un 
is te ği üze ri ne, Şeh za de Be ya zıt’ın yok edil di ği inan cın da yız. İşin doğ ru su 
da bu ol ma lı. Çün kü Şeh za de öl dük ten son ra, ar tık or ta da hiç bir se bep 
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kal ma dı ğı hal de, Ka nu ni Sul tan Süley man’ın ba ba ma bu ka dar iyi lik le ri 
do kun du. Hem sen bu za val lı kör Şah’ı rah met li ba ba ma, ken di du ru
mu nu da Şeh za de Be ya zıt’a mı ben ze ti yor sun?”

Adil Gi ray: “Pe kâlâ, ara da ki mez hep fark lı lı ğı hak kın da ne düşünüyor
sun? Biz Sün ni, İran lı lar ise Şii mez he bin den dir.”

Pe ri han: “Ne de me mi bek ler sin? San ki İran’a hük me den Şah’lar ara
sın da şim di ye ka dar hiç Sün ni yok muy du? Uzak la ra git me ye ne ge rek 
var?  Se nin men sup ol du ğun süla le, asır lar bo yun ca İran dev le ti ni elin de 
tut ma dı mı? Ge len şah la rın için de han gi si Şii mez he bin den di? 

Ve İran lı lar bun lar dan han gi si ne bo yun eğ me di? Sal ta na tı tek bir 
so ya bağ lı ola rak tut ma onu ru, sa de ce Os man lı la ra kıs met ol muş tur. 
İran üze rin de Sa fe vi ai le si nin hak kı ne ka dar sa, si zin de en az o ka dar 
hak kı nız var dır. Bel ki si zin hak kı nız biz den de çok tur. Çün kü sal ta na tı nız, 
hem da ha es ki, hem da ha uzun dur.

 İran lı lar, Gaz ne li Mah mut’tan son ra, ha ne da nı nız sa ye sin de, el de 
et tik le ri ra ha tı ve ya şa dık la rı mut lu lu ğu bu gün sa de ce ta rih ki tap la rın da 
oku ya bi li yor lar ve ha yal edi yor lar. Bu gün Kı rım’da ki ada let li düze ni bu
ra da ki zu lüm le kı yas la ma yı da çok iyi bi li yor lar. Şa yet iş cid di ye alı nır sa, 
ba şa rı ya ulaş mak ko lay dır. Di ye lim ki ba şa rı lı ola ma dık; Türk bay ra ğı nın 
göl ge si ne sı ğın mak yi ne bi zim eli miz de dir. Be nim tar zım bi raz tu haf tır, 
açık ko nu şu rum.”

Adil Gi ray: “Sa na bir şey söy le sem ba na kız ma sın de ğil mi? Ken di 
süla le ne na sıl kı ya bi li yor sun.”

Pe ri han: “Süla lem de ki in san la rın han gi si ne, na sıl kı ya ca ğım? Ko nuş
tuk la rı mı dik kat li din le me din. Şim di be ni yi ne ak ra ba ha in li ği ile suçla mak 
mı is ti yor sun? Şem hal’in be nim da yım ol du ğu nu bil mi yor mu sun?”

Adil Gi ray: “Doğ ru, o se nin da yın, fa kat se nin Şem hal’den baş ka ak
ra ban yok mu? Bu nu bir tür lü an la ya mı yo rum.”

Pe ri han: “Şa yet on dan baş ka ak ra ba la rım ol say dı, Şah II. İs ma il’i di
ğer kar deş le rin den üs tün tu ta rak tah ta çı kar mak için, bir ka dın ba şı ma 
ca nı mı teh li ke ye ne den ata cak tım ki? Onun di ğer kar deş le rin den tek far kı 
ve üs tün lüğü sün ni ol ma sıy dı. Sev gi lim, sen hâlâ an la ya ma dın mı? Ben 
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Şii de ği lim, ben sün ni yim. Çün kü di ni eği ti mi mi, ka tık sız bi çim de sün ni 
olan an nem ve da yım dan al dım.”

Pe ri han’ın söy le dik le rin den ötürü şaş kın lı ğa uğ ra yan ve çok mem
nun olan Adil Gi ray, özel lik le Pe ri han’ın sün ni ol du ğu nu öğ ren dik ten 
son ra, ken di si ni se ven bu genç kı zın düşün ce le ri ne ay kı rı bir ta vır ta kın
mak ve ona duy du ğu güven den vaz geçmek is te mi yor du.

İki âşık, ha yal le ri ni cid di bir ka ra ra bağ la dı lar ve son ra işe ya ra ya
cak, sır tu tan ve güve ni lir bir adam düşün me ye baş la dı lar. Pe ri han’ın 
bir çok ya kın adam la rı var dı, fa kat bu işi ba şa ra cak ni te lik te bi ri ak lı na 
gel mi yor du. 

Adil Gi ray ise, Cez mi’nin bu iş ler için çok uy gun bi ri ol du ğu nu dü
şünüyor ve onun ge ti ril me si ni ta sar lı yor du. Bi lir si niz ki, akıl lı ka fa la rın 
kar şı lık lı fi kir le ri nin müza ke re sin den doğ ru ne ti ce ler çı kar, fa kat ba zı ka
fa lar ka bak olun ca or ta ya fi kir ye ri ne çe kir dek dökülür.

 Cez mi’nin ge ti ril me si ni düşünür ler ken, ona gön de ri le cek ada mın 
giz li ce mi, yok sa ör ne ğin res mi bir görev ve ri le rek açık tan mı gön de ril
me si nin da ha uy gun ola ca ğı nı ko nuş tu lar. So nuçta bu ada mın açık ça, 
ya ni Şah ile Şeh ri yar’ın da bil gi si ve ona yıy la gön de ril me si ni da ha uy
gun bul du lar. An cak bu nun için de ak la man tı ğa uy gun se bep bul mak 
ge re ki yor du. Düşün düler ve onu da bul du lar. 

San ki Kı rım’ın iç du ru mu nu ye rin de in ce le yip İran hüküme ti ne ha
ber ge tir mek için, Adil Gi ray’ın ya kın adam la rın dan bi ri ni, ya nı na bir de 
İran lı me mur ka ta rak giz li ce Kı rım’a gön der mek fik ri ni ile ri sür müş ler di. 
Hem bu şe kil de Pe ri han, da yı sı Şem hal’den de bil gi ala bi le cek ti.

Adil Gi ray’la be ra ber esir düşen ler ara sın da, bu iş le ri be ce re bi le
cek bir iki Ta tar var dı. Sa ray da da, görünüş te Şeh ri yar’a bağ lı fa kat as
lın da Pe ri han’a bağ lı olan, Sa dık is min de bir Da ğıs tan lı adam var dı ki, 
Pe ri han, ken di si ne her şe yi açık ça söy le ye bi lir ve hiç te red düt et me den 
her tür lü göre vi ve re bi lir di. 

Bir de Adil Gi ray’ın da ha küçü cük bir ye tim ço cuk iken hi ma ye si ne 
alıp büyüt tüğü ve top lu ma ka zan dır dı ğı İb ra him ad lı bir ya kın ada mı 
var dı. So nuçta bu iki güve ni lir ada mın, ya ni Sa dık ile İb ra him’ in Cez
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mi’ye gön de ril me si ne ka rar ver di ler. Ka ra ra göre, adam lar Cez mi’nin ya
nı na gi dip döne ne ka dar, Şeh ri yar’ın kötülüğün den ta ma men emin ol
mak için müm kün ol du ğu ka dar az bu luş ma la rı ge re ki yor du. Bu za ru ri 
ay rı lı ğın acı sı nı bir ye re ka dar ha fif le te bil mek için bir bir le ri ne her gün 
düzen li mek tup gön der me yi de ka rar laş tır dı lar. 

Ha ya tı nı kur tar mak için ame li yat ma sa sı na yat ma ya ra zı olan za val
lı lar gi bi iki si de bu son ka ra ra is ter is te mez ra zı ol muş lar dı. Bu bu luş ma
dan son ra ki ge ce, Şeh ri yar’ın da ka tıl dı ğı bir top lan tı ya pıl dı. 

Adil Gi ray, bu top lan tı da ile ri sürülen tüm tek lif le ri ka bul et ti. Bu 
son top lan tı da al dık la rı ka rar ge re ğin ce, Ga zi Gi ray’a Han lık tek li fi ile bir 
adam gön de ril di. Sa dık ile İb ra him de, ba zı he di ye ler le bir lik te, özel el çi 
ola rak Türk sı nı rı na sevk edil di. Pe ri han da yı sı na, Adil Gi ray da Öz de mi
roğ lu Os man Pa şa ya giz li bir mek tup yaz dı lar. Her iki mek tup da İran
lı la rın gözün de İb ra him’den da ha güven ve ri ci ol du ğu için Sa dık’a tes
lim edil di.

Da yı sı na yaz dı ğı mek tup ta Pe ri han, mek tu bun da ve re ce ği emir le ri 
ke sin lik le ye ri ne ge tir me le ri için İran’da ki adam la rı na ta li mat ver me si ni 
ri ca edi yor du. Adil Gi ray da, güve ni le cek ya kın bir ada mı ol sa, İran’da 
kar ga şa çı kar ma nın çok ko lay ola ca ğı nı bil di ri yor ve bu nun için de Cez
mi’yi bir se bep bu la rak ken di ya nı na gön der me le ri nin uy gun ola ca ğı nı 
söy lüyor du. Bu iş le ri hal let tik ten son ra, Adil Gi ray la Pe ri han, haf ta da bir 
de fa ya da on beş gün de baş ba şa baş la rı na bu luş ma ya baş la dı lar. Bu
lu şa ma dık la rı gün ler de ise, bir iki yaz dık la rı mek tup lar dan bir iki nu mu
ne si ni aşa ğı da ya za ca ğı mız mek tup lar la aşk la rı nı bir bir le ri ne hay kı rı yor
lar dı. Bu mek tup lar dan bir ta ne si şöy ley di:

ADİL Gİ RAY’DAN PE Rİ HAN’A MEK TUP

Sev gi lim, ay rı lı ğın şid det li bir azap, ve se ni bek le me nin de bu ka dar 
yürek ya kı cı bir ateş ol du ğu nu bi le mez dim! Göz le rim güzel yüzünü gör
me ye li tam se kiz gün ol du. Vücu dum sek sen yıl me zar da kal mış da ta ma
men mah vol ma ya baş la mış ölüle re ben zi yor... Ay na da yüzüme bak tık ça 
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“Bu adam ben mi yim?” di ye te red düde düşüyor ve ken di ken dim den 
kor ku yo rum... Fa kat ba na olan aş kın, bu ha lim le na sıl de vam ede cek? 
Şu nu iyi bil ki, se nin aş kın dan ay rı ka lır sam ya şa ya mam...

 Görüş me le ri mi zin böy le zor şart la ra bağ lı ol ma sı nı gön lüm bir tür lü 
ka bul et mi yor, sen den ay rı ge çen her da ki kam ba na yüz yıl lar ka dar uzun 
ge li yor... Uğ run da öl sem ra zı yım! Çün kü se nin için öle ce ğim... Se nin yo
lun da öl mek, ben ce ebe di bir ha yat tan da ha ev la dır... Fa kat ay rı lık...! Ah 
o za lim ay rı lık...! Ne ça re ki gün le rim sen den ay rı ge çi yor. Ölün ce yi ne 
sen den ay rı la ca ğım... Ama bu ay rı lık ebe di ola cak! Ebe di ay rı lık! 

Ne can ya kı cı du rum! Ne kötü bir düşün ce... Aca ba en güç lü za
lim ler le, en za yıf in san la rı, yüce Tan rı’nın mut lak ada le ti ne şa hit ol mak 
üze re bağ rın da eşit şe kil de ba rın dı ran şu ka ra top rak, yi ne o mut lak 
ada le tin hür me ti ne, bir bi ri için ya ra tıl mış iki ru hun son su za ka dar bir
leş me si ne en gel ol mak tan çe kin mez mi? Ah o so nu gel mez ay rı lık! Ne 
ol ma ya cak zu lüm! Ne kor kunç ha yal! Aca ba için de ya şa nan lar ken di si 
gi bi ge çi ci ve yıl la rı sa ni ye ka dar sı nır lı olan şu al çak dün ya nın yal nız ay
rı lı ğın da mı son suz luk zev ki var? Yüce ve eli açık Al lah’ın aciz kul la rı na 
mer ha me ti nin bay ram ye ri olan ahi ret te bir bi ri ne has ret git miş sev gi
li le ri bu luş tur mak tan da ha büyük ne ih sa nı var dır ki, yi ne Al lah’ın aşk 
gi bi en büyük bir he di ye si sa de ce dün ya ya ait ol sun da öte ki dün ya ay
rı lık için de ge çip git sin... 

Ah! O âşık lar ki me sut tur lar, dün ya ka yıt la rın dan si li nip uzak la şa
rak yük sek ruh la ra ka rı şır lar. Güzel li ğin zevk le ri ne, aş kın lez zet le ri ne bo
ğu lur lar, ışık gi bi her an bir dün ya dan baş ka bir dün ya ya ge çer ler, ha yal 
gi bi, her da ki ka da bir mut lu luk dün ya sı, bir hu zur cen ne ti ya ra tır lar... 
Ha yır ha yır, aş kın bu fa ni dün ya da da vaz ge çi le me ye cek, do yu la ma ya
cak zevk le ri var dır! 

Şa yet ol ma say dı, aşk de di ği miz o yük sek duy gu nun bu âlem de ol
ma sı nın an la mı kal maz dı. Bu nu nef si miz de de tec rübe et mi yor mu yuz? 
Düşünüyo rum, şu an da ha ya li ni göz le ri min önüne ge ti re rek bu sa tır
la rı ya zar ken duy du ğum zev ki, aca ba ha ya tın han gi döne min de ve ne
re de bul mak müm kün dü? Sen den ay rı iken ha ya lin de bu ka dar lez zet 
bu lu yo rum... 
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Ya bir leş ti ği miz za man ne hal le re ge le ce ği mi ar tık sen düşün! Off... 
of! Aman Al lah’ım. Bu ay rı lık ne den? Ne den is te di ği miz za man bir bi ri
mi zi göre mi yo ruz? Ara da ra kip var da onun için de ğil mi? Ra kip ola ca
ğı na ge ber sey di! Me lun ka rı, biz den ne is ti yor? Güya be ni se vi yor muş. 
Fa kat ben ken di si ni sev mi yo rum. 

Hat ta on dan nef ret edi yo rum. Hem be ni sev me si ni ona ben mi söy
le dim ki, ce za sı nı ben çe ke yim? Bu du ru mu düşün dük çe ka nım ba şı ma 
hücum edi yor. Bey nim eri yip de aka cak gi bi olu yor. Se nin aş kı na lâyık 
ola cak ka dar de ğer li bir in san de ğil sem da hi, onun şeh vet le ri ne alet ola
cak ka dar al çak bir in san mı yım ben? Şu fa ni dün ya da bir âşı ğı ölüme 
ka dar sürük le yen büyük aşk lar ol du ğu nu duy muş tum, fa kat se vi len bir 
ki şi yi bu ka dar ha rap eden bir aş kı hiç duy ma mış tım. 

Ka der o be lâyı da be nim için sak lı yor muş me ğer... Ara sın da ki uzak
lık sek sen met re ya var ya yok. Ben de bu ka dar ar zu, sen de de o ka dar 
mer ha met ol du ğu hal de yi ne bir bi ri mi zi ye di se kiz gün de bir de fa cık ol
sun göre mi yo ruz... Göre me di ği miz için de ğil, gör mek ken di eli miz de ol
du ğu hal de göre mi yo ruz... 

Ay rı lı ğın böy le si de çe ki lir iş ken ce ler den mi dir? Ben bu va zi ye te da ha 
faz la da ya na bi le ce ği mi düşüne mi yo rum. La net li ka rı nın bir şeh vet ar zu su 
için böy le acı çek me yi ve has ret için de öl me yi gön lüm bir tür lü ka bul 
et mi yor. Ka rı yı ilk gör düğüm de tüm nef re ti mi yüzüne kar şı hay kı ra ca
ğım. Hay kı ra ca ğım ki, umu du nu ta ma men kes sin ve ben den vaz geçsin. 
Pis lik ka rı, bir leş me mi ze bu şe kil de en gel ol duk ça san ki öm rümüz den 
ça lı yor, bi ze ait olan aşk zev ki ni zor la eli miz den ala rak bi zim le dal ga ge
çi yor sa nı yo rum... Mer ha met et ba na! Ak şam lüt fen ya nı ma gel! Bi raz 
ol sun gön lüm sa kin leş sin! Ak lım ba şı ma gel sin de bir çıl gın lık yap ma ya
yım. Söz le ri min saçma lı ğın dan, düşün me gücümün ne ka dar za yıf la dı
ğı nı an lar sın. Baş ka ne di ye bi li rim ki? Emir le ri ni bek li yo rum...”

“Derd-i fi ra kı çek me ye yok dil de ik ti dar.

Ben öl mek is te rim bu na kat’i ce vap ver.”

      Adil Gi ray
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Adil Gi ray’ın yaz mış ol du ğu mek tu ba ce vap ola rak Pe ri han’ın yaz mış 
ol du ğu mek tup ise on dan da ha yürek ya kı cı ve da ha hüzün lü idi.

PE Rİ HAN’DAN ÂDİL Gİ RAY’A MEK TUP

Mer ha met siz adam...!

Sen be ni ken din den da ha iyi bir du rum da mı sa nı yor sun ki, ay rı
lık tan öy le acı bir şe kil de bah se di yor sun! Ben ken di acı la rı ma kat la na
mı yo rum, bir de se nin üzün tüle rin den do la yı gön lüm de açı lan ya ra la ra 
na sıl da ya nı rım? Yok, yok, ha yır. Söy le! Ne der din var sa ba na söy le! Ki, 
se nin gön lün bi raz fe rah la sın da is ter se dün ya nın bütün iş ken ce le ri be
nim gön lüme yı ğıl sın! İn saf sız adam...! 

O ken di ni ağır dan sat ma lar da ne olu yor? Sen be nim için za yıf lar
san be de nen ve ru hen uğ ra ya ca ğın de ği şik lik ler aş kı mı öl dürür mü sa
nı yor sun? Ba na ait küçük bir düşün ce ni gön lün de ki ha ya lin den bin de fa 
da ha de ğer li bil di ğim den şüp he mi edi yor sun? 

Bak sen! Vücu dun bi raz za yıf lar sa ne ola cak mış? Güzel li ğin mi bo
zu la cak? Meh tap bu ka dar şe kil le re gi ri yor, han gi sin de güzel li ği ne za
rar gel di ği ni gör dük? Meh tap han gi şek le gi rer se gir sin yi ne güzel meh
tap de ğil mi dir? Ha di bu naz lan ma la rı na da kat la na yım, ama cın si tem 
et mek bi le ol sa, onu da büyük bir te şek kür sa ya yım! 

An cak ölüm gi bi, son suz ay rı lık gi bi o kor kunç söz le ri ne na sıl da ya
na yım? Ba na acı mı yor san ken di ne de mi acı mı yor sun? Ah mak ça ves ve
se ler den kim, ne fay da gör müş?  Farz ede lim ki, fay da sı ol ma dı ğı gi bi, 
za ra rı da yok tur. Lakin gönül le ri miz de bo şu bo şu na ya rat tı ğı acı la ra kat
lan mak ta ne ya rar var? Al lah gös ter me sin, sa na bir hal ola cak ol sa, be
nim sağ ka la ca ğı ma ih ti mal ve ri yor mu sun? İs ter se me zar la rı mı zı ayır
sın lar... Fa kat ka de rin pen çe si bi le gönül le ri mi zi bir bi rin den ayı ra maz. 
Ha yal ku ra rak ve ya za rak va kit ge çir di ği ni ken din iti raf edi yor sun. Evet, 
oya la na cak bir uğ raş bul muş sun. 

O hal de bir kaç gün lük ay rı lık tan bu ka dar şi kâye te ne ge rek var? 
Ay rı kal ma yı, ken di ka ra rı mız la al dıy sak, acı la rı mı za ken di is te ği miz le 
kat la nı yor sak, bu nu gönül ar zu suy la mı ya pı yo ruz? Teh li ke açık ça or
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ta da dur mu yor mu? Ha in bir ca dı nın kötülüğün den ko run mak için üç 
beş gün lük ay rı lı ğı göze al ma ya lım da bir bi ri mi ze ka vuş ma dan ken di
mi zi me za rın içi ne mi ata lım? 

Of...! Of...! O ca da loz ka dı nı ne den ak lı ma ge tir din? Ya nı ma gel sen 
de ha li mi gör sen, oda ma in san kı ya fe tin de bir yıl dı rım düş müş sa nır sın. 
Se ni se vi yor muş... Bu da la, bil mi yor ki as lan la rın ca nı na kas te di yor. Sen
den sak la ma ya ne ge rek var, ka fa mı bir de fa kız dır sın, val la hi as lan lar la 
yır tı cı lık ya rı şı na ka tı lı rım. 

Yok yok! O ben den se nin aya ğı nın bir zer re to zu nu bi le ala maz... 
Of... Ba na öy le kor kunç şey ler düşün dür me! Val la hi do muz ka rı yı aya ğı
mın al tın da yı lan ezer gi bi eze rim! Aşk ne dir bi lir sin sen! Fa kat kıs kançlı
ğın ne ol du ğu nu bi le mez sin!  Vücu du mun her nok ta sı na ateş ler ya ğı yor 
ve han çer ler sap la nı yor. Yi ne de sab re di yo rum. 

Sa na da sa bır lı ol man için yal va rı yo rum. Eğer be ni se vi yor san, be
nim ha tı rım için, do muz ka rı ya şim di lik hiç bir şey sez dir me! Hiç bir şey 
ko nuş ma. Çün kü ona ye ni le cek olur sak, or ta ya çı ka cak so nu cu gözünün 
önüne ge tir! Bir bi ri mi ze do ya ma dan öle ce ğiz. 

Hem de al çak bir ka dı nın pen çe sin de in le ye rek öle ce ğiz. Bu ge ce 
ya nı na gel me mi is ti yor sun. Ayak la rı kız gın zin cir ler le bağ lı bir za val lı yı, 
cen net ka pı la rı nı açıp da o güzel ye re da vet et mek büyük in saf sız lık tır... 
Ge le bi le cek du rum da ol sam hiç sen den da vet mi bek ler dim? Hem bu 
ak şam ki nöbet çi, her za man ki adam de ğil. 

Giz li ce na sıl ge le bi li rim? Açık tan ge le cek ol sam, na sıl bir ba ha ne 
bu la bi li rim? Ora ya giz li bir şe kil de ge lip de ya ka lan dı ğım za man, sa de ce 
ba na kı ya cak ol sa lar kı ya me te ka dar ay rı lı ğı na ra zı yım. Fa kat se ni de sağ 
bı rak maz lar. Se ni en küçük bir teh li ke ye ata bi le cek bir gi ri şi mi, se nin için 
ve se nin em rin le de ol sa as la yap mam. Ya rın ge ce bir fır sa tı nı bu lur sam 
ge li rim. Al lah aş kı na bi raz sa bır lı ol! Se ni çok üze ce ği ni bil di ğim için du
ru mu mu da ha faz la açık la mı yo rum. Sağ lı cak la ve sa bır la kal!

“Ber levh-i me zârem be ne vi send pes ez merg,

Ey vây zi mah rûm-i di dârı hiç.”

       Pe ri han
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Pe ri han’ın yaz dı ğı mek tup bu be yit le bi ti yor du ve ay nen şu an
la ma ge li yor du: 

“Ben öl dük ten son ra, sev gi li me has ret git ti ği mi me zar ta şı ma yaz
sın lar.”

Pe ri han bu ve ben ze ri mek tup lar la ve fır sat bul duk ça da ya nı na 
gi de rek, Adil Gi ray’ı elin den gel di ği ka dar te sel li et me ye ça lı şı yor, onu 
ya tış tır dık ça ken di si de bi raz fe rah lık ve hu zur bu lu yor du. Çok sık bu
lu şa ma ma nın acı la rı na da bu şe kil de alış tı lar ve Şir van’a gön der dik le ri 
adam la rı nı bek le me ye baş la dı lar. İki si de ol duk ça ra hat la mış lar dı. Fa
kat iki olay, bu ra hat lı ğı bi raz bo zar gi bi ol du. Bun lar dan bi ri Ga zi Gi
ray’ın du ru mu idi.

 Adil Gi ray ile Pe ri han ve Şeh ri yar’ın son ka rar lar ver me aşa ma sın
day dı. Kı rım’a git me me si ve İran’da ar zu et ti ği her han gi bir ye re nak le
dil me si şart la rı nı ka bul eder se, Kah ka ha zin da nın dan kur tu la bi le ce ği ni, 
ba zı önem li han lar, Şah’ın em ri üze ri ne, de fa lar ca Ga zi Gi ray’a bil dir miş
ler di. Bu tek lif, Ga zi Gi ray’ın va tan se ver lik şa nı na ve şeh za de lik onu ru na 
do kun du ğun dan, işin içyüzünü ve giz li ta raf la rı nı da bil me di ğin den, ge
len mek tup la rın hep si ne, ken di ese ri olan ve;

“Ha yat üzün tü, ne şe ve mah ru mi yet ten iba ret miş;
Her ke sin öm rü bu şe kil de ge lip geçmiş.
Biz ken di ken di mi ze tec rübe et tik ki,
Si zin mem le ke ti niz de en ra hat yer, ka le ve zin dan mış.”
an la mı na ge len şu sa tır lar ile ce vap ve ri yor du:
“Tâ bûde gam şâdi ve hir man bûde
Zin güne go zeş te tâ ti dev ran bûde
Mâ tec rübe ker dim ki der mülk-i şo ma 
Ra hat eh me de kal’e vo vin dan bûde.”

Ga zi Gi ray’ın bu şe kil de yaz dı ğı şid det li ce va bın tep ki le ri Şah’ın sa
ra yı na ka dar ula şın ca, Şeh ri yar, bir ge ce Pe ri han’ı da ya nı na ala rak, Adil 
Gi ray’ın da ire si ne git ti. Kar de şi, İran dev le ti ne kar şı böy le bir ha ka ret 
yap tı ğı için, Adil Gi ray’a uzun ca si tem ler et ti. İran’da gör dük le ri güzel 
dav ra nış la rı, baş la rı na yı kar ca sı na say dı ve da ha bir çok laf lar et ti. Pe
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ri han, onun söz le ri ne ka rış mak is ti yor, fa kat Şeh ri yar’ı sus tu ra cak et
ki li bir söz bu la mı yor du. O an da için den ge çen le ri söy le se bu da hiç uy
gun ol ma ya cak tı. Fa kat Adil Gi ray, onun ko nuş ma sı na ge rek bı rak ma dı 
ve ge re ken ce va bı ver di.

“Kar de şim de be nim gi bi bir Han oğ lu iken, esa re ti miz den bu ya na 
ba na ne ka dar yu mu şak dav ran dı nız sa, ona da o ka dar kötü mu ame le 
yap tı nız. So nun da bu ra ya gel dik. Be ni sa ray da oturt tu nuz, onu zin da na 
yol la dı nız. Bu kez ken di si ne ya pı lan tek li fi bir lik te ka rar laş tır dı ğı mız hal de 
ve ben onun ağa be yi ol du ğum hal de, ken di si ne iki üç sa tır lık bir mek
tup yaz ma ma bi le izin ver me di niz. Tek li fe, hiç ta nı ma dı ğı, bil me di ği bir
ta kım ki şi le ri ara cı lık ta kul lan dı nız. 

Genç ve onur lu bir şeh za de uğ ra dı ğı ha ka ret le rin he men ar ka sın
dan böy le bir tek lif le kar şı la şır sa, hi le ve alay ola rak gör mez de ne ya
par? Ağa be yi bu ra da tu tuk lu iken zin dan için de aya ğı na ge len bu öz gür
lük ve ma kam tek lif le ri ne cid di ola rak na sıl ba ka bi lir? Ço cuk ca nın dan 
bez miş. Çek ti ği bu ka dar acı ve sı kın tı lar dan son ra bir de mil le te re zil ol
mak ve ya bir tu za ğa düşürül mek kor ku su, gu ru ru na do kun muş. Ha ya tı nı 
bi le teh li ke ye ata rak böy le bir kar şı lık yaz ma ya ce sa ret et miş...

 Bi zim bu ra da baş ka tür lü ka rar la rı mız ol du ğu nu ga ip ten mi öğ re
ne cek ti? Bir an için ken di ni zi onun ye ri ne ko yu nuz! Siz de ay nı şart lar 
al tın da, ay nı şe kil de bir tek lif le kar şı laş may dı nız ne söy ler di niz? Ve na
sıl ce vap ve rir di niz? Çok ri ca ede rim bi raz in saf lı ola lım! Ön ce ken di ha
ta la rı nı zı göz den ge çi rin...”

Adil Gi ray’ın bi raz si tem li, bi raz si nir li bir şe kil de söy le di ği bu söz
ler, Şeh ri yar’da tek ke li me söy le ye cek güç bı rak ma dı. 

Pe ri han da bu fır sa tı ka çır ma dı ve he men la fa ka rış tı:

“Şüp he siz, ha ta bi zim dir. An cak Ga zi Gi ray’ın di ze le rin de ki ha ka ret 
de ya pı lan yan lış için bi ze ye ter bir ders tir. Şim di ya pa ca ğı nız en akıl lı ca 
iş, böy le ba sit olay lar yüzün den asıl he def ten şaş ma mak tır. Biz, Şeh ri yar 
Ha nım la be ra ber, hem Şah’ı hem de ko mu tan la rı sa kin leş tir me ye ça lı
şı rız, tah mi nim ce hep si ni ik na ede riz. Siz de kar de şi ni ze du ru mu an la
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tıp, ken di si ni ka rar ver me ye ik na et me li si niz!”  di ye rek ye ni bir an laş ma 
ze mi ni ha zır la mış ol du.

Bu na kar şı lık Adil Gi ray da ona şu ce va bı ver di:

“Bu du rum da ben kar de şi me du ru mu izah ede bi li rim, an cak bu 
bi raz za man is ter, ya pı la cak iş le ri hep bir lik te ve eni ne bo yu na düşün
me miz ge re kir...”

Adil Gi ray, bu ye ni an laş may la Pe ri han’la da ha sık bu luş ma im kânı 
da sağ la mış olu yor du... Fa kat ne ça re ki, bu du rum dan Şeh ri yar, da ha 
çok fay da lan ma ya baş la dı... Pe ri han ile Adil Gi ray’ın hu zu ru nu ka çı ran 
me se le Şeh ri yar’ın her is te di ği za man Adil Gi ray’ı gör mek fır sa tı nı bul
ma sıy dı. Bir ke re bu fır sat el de edil dik ten son ra Pe ri han her ge ce kâh 
yal nız ola rak, kâh iki si bir lik te Adil Gi ray’ la bu luş ma ya baş la dı lar. 

Şeh ri yar, Adil Gi ray’ın ya nın da bu lun du ğu bir ak şam ba zı tek lif ler de 
bu lun du... Adil Gi ray, ka dı nın bu tek li fi ni yi ne ön ce ki gi bi an la maz lık tan 
ge li yor, bir ta kım küçük söz ler ve re rek onu avut ma ya ça lı şı yor du. Ar zu
su nu he men ye ri ne ge tir me di ği için özür di le ye rek ile ri si için ba zı ka ça
mak söz ler söy lüyor du. 

As lın da, bu ar sız ka dı na kar şı gön lün de ki nef ret o ka dar şid det liy di 
ki, Pe ri han’ın sı kı ve ye min li tem bih le ri ol ma sa, ka rı yı ha ka ret le ri al tın da 
öl düre cek ka dar ile ri gi de ce ği şüp he siz di... Şeh ri yar ise, ma ze ret le rin ve 
o söz le rin hiçbi ri ni, da mar la rın da ki şeh vet ate şi ni sön dür me ye ye ter li 
gör müyor,  ay nı tek li fin de sürek li ıs rar edi yor du... Ar zu su na uy gun bir 
ce vap ala bil mek ten ta ma men ümi di ni kes ti ğin de:

“Üç ge ce son ra tek rar ge le ce ğim... O za ma na ka dar bir ça re bul! 
Yok sa vücu du mu bin par ça ede cek le ri ni bil sem, bir da ha ya nın dan ay
rıl mam.”  di ye rek söz le ri ne son ver di ve si nir le ne rek de fo lup git ti...

Adil Gi ray, Şeh ri yar’ın her çir kin li ği ne, her tür lü ris ki göze al dı ğı na ve 
bir olay çı kar ma sın dan ken di si nin kork tu ğu na iyi ce inan dı ğı için, ce sa re
ti ni bir kat da ha ar tır dı ğı nı an lı yor, bu az gın ve be lâlı ka dın dan ya ka sı nı 
kur tar ma nın ça re siz li ği için de kıv ra nı yor, ka rar sız lık için de ka lı yor du. Sa
at ler ce düşün dük ten son ra, so nun da du ru mu nu bir mek tup la Pe ri han’a 
bil dir me ye ve onun fi kir le rin den fay da lan ma ya ka rar ver di...
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ADİL Gİ RAY DAN PE Rİ HAN’A  MEK TUP

İm da dı ma ye tiş ey me lek yüz lüm, gülün bir ca dı nın pen çe sin de so
lu yor! Aşk için de li lik tir der ler. Ne ka dar doğ ru dur bil mem, fa kat ba zı 
du rum lar da in sa nı çıl dır mak tan kur tar dı ğı nı bu ak şam çok iyi an la dım. 
Se nin güzel ha ya lin, bir mu ha fız gi bi, kar şım da du rup da var lı ğı mı be
lâlar dan ko ru ma say dı, be ni şim di ye ka dar çok tan çıl dır mış ve zin cir le re 
vu rul muş ola cak tım... Ne ka dar kötü bir ta li him var mış... Me ğer Tan rı 
be ni ne ka dar büyük be lâla ra uğ ra mak için ya rat mış.

Ça re si zim! Du ru mu mu an la ta ma ya ca ğım. Ka fam da kap ka ra ha yal
ler can la nı yor, kâbus ve ölüm üze ri me çö küyor... Kal bim du ra cak gi bi 
olu yor, ne fe sim ke si li yor... Bil mem ki ha li mi sa na na sıl an la ta yım... Bir 
sa at ön ce ka rı ya nım day dı, ar per de si ni yüzün den ta ma men kal dır dı... 
San ki Şah ka rı sı de ğil, âdi bir oros pu. Töv be, töv be ee... Na mus lu bir 
genç kı zın hu zu run da ba na ter bi ye mi boz du ra cak. Zor la ken di si ni sev
dir mek is ti yor. Üç ge ce son ra tek rar oda ma ge le ce ği ni ve o za ma na ka
dar ken di si ne bir ça re bu la maz sam, ölün ce ye ka dar ya nım dan ay rıl ma
ya ca ğı nı ke sin bir şe kil de söy le di ve ce hen nem ol du git ti. Uyu sam kâbus 
gi bi rüyam dan çık mı yor. 

Ge be rip kur tu la yım de sem, dün ya da ya pı lan kötülük ler me za rım
dan ay rıl ma ya cak! Ya be ni bu me lu nun elin den kur tar ma ya bir ça re bul, 
ya da izin ver, ben on dan ken di mi kur ta ra yım. 

Keş ke ya nı ma gel sen de bir iki da ki ka cık yüzünü göre bil sem, gön
lümün bu kız gın lı ğı bel ki bi raz ya tı şır dı. Mer ha met edip de ya rım sa at
li ği ne ol sun ge le mez mi sin? Şu an da sa na çok ih ti ya cım var. Al lah bi li
yor ki, çek ti ğim acı lar, ce hen nem azap la rı na bin de fa rah met oku tu yor. 
Yar dım! Mer ha met! İn saf…

“Han gi bir der di mi hic ran ile ta dat ede yim,

Sen de dâd et mez isen ben ki me fer yat ede yim?”

Adil Gi ray, bu mek tu bu gön der dik ten son ra kı sa bir za man geçmiş ti 
ki, sev gi li sin den şu ce va bı al dı:
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PE Rİ HAN’DAN ADİL Gİ RAY’A MEK TUP

Bu la net li ka dın sa na de ğil ölümüne âşık ol muş, Az ra il’in ya nın da 
do la şıp du ru yor... Bir de fa ol sun ay na ya bak maz mı san ki? Kör ola sı göz
le ri, se nin güzel ve soy lu yüzün de ki ışı ğı, du ru şun da ki saf lı ğı gör mez mi? 
Aca ba yıl dı rım lar al tın da ezi le si ka fa sı, ken di ya şı ile se nin gençli ği ni bir 
de fa ol sun kar şı laş tır maz mı? Sa na öy le ke ne gi bi ya pı şa rak ben den 
ölüm mü di le ni yor? Ya ka sın dan tu tup da ken di si ni ce hen ne min di bi ne 
at ma mı mı is ti yor? Onun hır sın dan çek ti ğim iş ken ce le re şey tan uğ ra sa 
acı na cak ha le ge lir di. 

Fa kat o be nim ha li mi bil mi yor muş, ben onun ha li ni bi li yo rum ya... 
Tan rım! İn ti kam! İn ti kam! Günün bi rin de kar şı sı na di ki lip de yüzün de ki 
al çak lı ğı, du ru şun da ki iğ rençli ği yüzüne kar şı do ya sı ya hay kı ra bi le cek 
mi yim? Al lah’ım, ba na bu sa ade ti tat tı ra cak mı sın? Bir ke re ayak la rı
mın al tı na alıp da su ra tın da ki yı lan de ri si ni yüz mek zev ki ni ta da bi le
cek mi yim? 

Kah ro la sı ca dı, ar tık ken di ne bir aşk ya rat tı, bütün ka dın la rın na
mu su nu ber bat et ti. Bu yet me di, işin içi ne be ni de ka rış tır dı, ya lan cı lı
ğı na, iğ rençli ği ne be ni de or tak et ti. Yi ne yet me di, za val lı kar de şi ni zin
dan la ra at tır dı, se nin de cel lât gi bi üze ri ne ya pış tı, ne re dey se se ni de 
yok ede cek ti. Hır sı nın ate şi yi ne de sön me di. 

Se nin man tı ğı na, be nim de du ru mu ma uy gun ol ma yan bir ta kım 
şey le re bi zi mec bur et ti. En dürüst iki ada mı mız ve en teh li ke li iki mek
tu bu muz, bu gün ka za nın be lânın en yo ğun ol du ğu yol lar da do la şıp du
ru yor. Ya ka la na cak olur lar sa mah vo lu ruz. Bu iş le rin so nu ne re ye va ra
cak di ye düşün mek ten uy ku muz, hu zu ru muz kaçtı... Do muz ka rı, hâlâ 
ken di key fin de. 

Haf ta da iki üç gün o ca dı ba kış la rıy la ve pis ne fe siy le se nin güzel 
yüzünü sol du ru yor... Bütün bun lar yet mez miş gi bi, şim di de se nin na
mu su nu, be nim de ha ya tı mı re zil et me ye ça lı şı yor. Do mu zu bir to kat ta 
ce hen ne min ye din ci ka tı na gön der mek ten ko lay bir şey yok.

Fa kat bu ce hen nem yol cu lu ğun da ya ka mı zı onun la net pen çe sin
den kur ta rıp da ken di siy le be ra ber düş me mek müm kün de ğil. Üze ri ne 
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gi dil se to puk al tın da ezi le cek. Bir ak re bin zeh riy le iki in san da be ra ber 
te lef ola cak. Al lah’ım! Ah Al lah’ım! Ne için den çı kıl maz bir be lâ çu ku
ru na dal dık! Bil sen gön lüm den ne ler ge çi yor! Baş ka bir ba ha ne bu la rak 
ca dı yı sa ra yın or ta sın da han çer le mek ge li yor içim den. Sen, be nim ka
dın lı ğı ma bak ma, ben han çer, kı lıç kul lan ma sı nı da bi li rim, hem bir çok 
er kek ten da ha iyi bi li rim. Bu işi ya par ken kim se den kork mam. 

Hat ta Şah’tan bi le. Çün kü bu su ret le o za val lı yı da bir be lâdan kur
tar mış olu rum... Fa kat Ham za, bel ki ba na kas te der. Ara da sen ol ma san 
Tan rı şa hit ki, bu yol da öl me yi as la düşün mem. Fa kat öl mek is te mi yo
rum, se ni bu du rum da bı ra kıp da öle rek ken di mi iş ken ce den kur tar ma yı 
sa na düş man lık sa yı yo rum.

Kin ve kıs kançlık gön lüm de bi rer ce hen nem ej der ha sı gi bi alev
den di li ve ateş ten diş le riy le vücu du mun her zer re si ni ya kı yor, ko pa rı
yor da yi ne da ya nı yo rum. Fa kat bu müm kün de ğil, so nu sa na za rar ve
re cek olan bir teh li ke ak lı ma ge lin ce hiç bir şe ye kal kış mak be nim için 
müm kün ol mu yor. Ya nı ma gel se, ha ka ret et se, iş ken ce yap sa vücu du
mun her ta ra fı nı par ça la sa, hat ta... 

Ah! Hat ta se ni elim den al ma ya kal kış sa, yi ne bir şey yap mak elim
den gel me ye cek. Be nim yüzüm den bir da ki ka bi le en di şe ye düş me ne 
gön lüm ra zı ol mu yor. Yap ma! Al lah aş kı na bir çıl gın lık yap ma! Er kek sin, 
ka dın lar dan sa bır der si al mak sa na ya kış maz... Sab ret! İçin den ge çen
le ri ona hiç bel li et me! Tat lı söz ler le oya la. Ne ya par san yap, ama onun 
eli ne bir ipu cu ver me! Son ra onun ki nin den kur tu la ma yız. Tan rı bi li yor, 
şey ta na rah met oku ta cak la net li ler den dir. Bir de Al lah aş kı na, böy le uy
gun ol ma yan za man da be ni ya nı na ça ğı rıp dur ma! Ge le mi yo rum. 

Em ri ne ita at ede rek ru hum ne vücu dum dan ay rı lıp ya nı na ge le bi
li yor, ne de ye rin de du ra bi li yor. Be ni böy le iş ken ce ler için de bı rak mak 
sa na ya kış maz. Görüyor sun ki, fır sat bul duk ça ya nın dan ay rıl ma ma ya 
ça lı şı yo rum. Fır sat ol ma dı ğı için bir süre ay rı ka lı yor sak, ne ya pa lım? Bir 
gün el bet te ha ya tı mı zı bir leş ti re ce ğiz. Şim di lik ruh la rı mız hep be ra ber 
ya! En azın dan onun la te sel li bu la lım...”

“Çun fâsüa-i beyt bo ved fa sı la-i mâ
Mâ ez to co dâim be sûret ne be me’nâ.”
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(Bi zi bir bi ri miz den ayı ran, sa de ce bir du var dır.
Görünüş te sen den ay rı yım, fa kat ru hen de ğil.)

Bu ce va bı alan Adil Gi ray, onun her is te ği ne ka yıt sız şart sız uy ma ya 
ka rar ver di ve ön ce ki düşün ce le rin de da ha faz la ıs rar ede me di... Ça re siz, 
ba şı nın be lâsı Şeh ri yar’ın gel me si ni bek le di. Bu iş ken ce li bek le yiş faz la 
uzun sür me di. Şeh ri yar, lâf tan an la maz bir ala cak lı gi bi, gel di. Hal ha tır 
sor ma töre ni bi ter bit mez, ka dın yi ne iğ renç ama cı nı or ta ya ata rak yal
var ma la ra, ıs rar la ra baş la yın ca ara la rın da şöy le bir ko nuş ma ol du:

Adil Gi ray: “Efen dim, güzel di yor su nuz. Se viş mek tat lı ve güzel bir 
şey dir. Fa kat bu se viş me nin so nu ne re ye va ra cak? Bir leş me ye mi di ye cek
si niz? Bir leş mek için or ta da bir hak, bir hu kuk ol ma sı ge rek mez mi?”

Şeh ri yar sah te bir utanç gös te re rek: “An la ya mı yo rum, de mek ki 
na mus lu luk ser gi le me nin er kek le re düş tüğü bir za man da dün ya ya gel
mi şiz.”

Adil Gi ray: “Baş ka er kek le ri bil mem. Fa kat bi zim ha ne dan üye le ri
nin hep si de na mus lu in san lar dır, baş ka sı nın ni kâh lı ka rı sı na göz ko ya cak 
na mus suz bir adam, şim di ye ka dar bi zim sülâle den çık ma dı...”

Şeh ri yar: “Bu ma ze ret le re ka na ca ğı mı mı sa nı yor su nuz? Be ni se vi
yor su nuz, sözün doğ ru su bun dan iba ret tir. Öy le de ğil mi? Eğer öy le de
ğil se, bu nu ilk ko nuş tu ğu muz ge ce Türk top rak la rı na ge çe ce ği ni zi söy le
di ği niz va kit ben de ar ka nız dan ge le ce ği mi bil di rin ce ne den ses çı ka rıp 
ka bul et ti niz?”

Adil Gi ray: “O za man hak da var dı, hu kuk da var dı, onun için ka
bul et tim.”

Şeh ri yar: “O ne bi çim hak, ne bi çim hu kuk muş? Ko cam sağ sa lim 
du rur ken be ni ni kâh la mı ala cak tı nız?”

Adil Gi ray: “Evet, ni kâh la ala cak tım.”

Şeh ri yar: “Ala ya al ma nın bu ka da rı nı hiç gör me miş tim. Ko cam içer de 
otu ru yor. Ni kâh üs tüne ni kâh olur mu hiç?” 
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Adil Gi ray: “Ola bi li yor muş ki, Ya vuz Sul tan Se lim za ma nın da, Çal
dı ran’da Şah I. İs ma il’in ka rı la rın dan Taçlı Ha nı mı Ni şan cı Ca fer Çe le bi 
ile ev len dir di ler.”

Şeh ri yar: “Söy le di ğin doğ ru dur! Öy le bir şey ha tır lı yo rum. Ma dem ki 
Türk ler de ni kâh üs tüne ni kâh ta bir en gel yok!  Şu gön der di ği niz adam lar 
da ça buk ge le mez ler mi san ki? Ne ya pı la cak sa şim di den ya pıl sa...”

İş bu saf ha ya ge lin ce Adil Gi ray’ın, ge ve ze li ği tut tu: “Sev gi ve aşk 
şe re fi ni siz ka dın lar ka za nı yor su nuz, ba ri has ret ve hic ra nı da biz er kek
le re bı ra kı nız!” gi bi bir ta kım ge ve ze lik ler et mek is te di. Fa kat onun söz
le ri, gön lün den nef ret ede rek ka çı yor muş gi bi, ağ zın dan bir bi ri ar dın ca 
dökülüyor du... Her ney se, vic da nı nın ka ti li olan ka rı yı, bin be lâ ile ba
şın dan de fet tik ten son ra, düşün me ye ve ken di si ni se ven bu iki ka dı nı 
kı yas la ma ya baş la dı. Şeh ri yar, şeh ve ti için her kötülüğü, her re zil li ği, her 
al çak lı ğı göze ala cak ka dar az gın bir ka dın dı...

Pe ri han’ın ha ya li ni gözünün önüne ge tir di. Bu yük sek duy gu lu te
miz kız, saf ve ma sum bir aş kın ate şin de ya nıp tu tu şur ken bi le her ted
bi ri ni yük sek bir fik re, in sa ni bir ama ca da yan dı rı yor, kal bi hep en te
miz his ler le çar pı yor du. Bun la rı düşün dük çe, Yüce Al la hın bir bi ri ne zıt 
var lık lar ya rat ma da ki gücünü bir kez da ha gör dü. Bir kaç ge ce son ra Pe
ri han’la yal nız bu luş tuk la rı za man Adil Gi ray, son görüş me yi ona ay rın
tı la rı ile an lat tı. 

Onun ya lan cık tan da ol sa, Şeh ri yar’a böy le bir söz ver miş ol ma sı, 
Pe ri han’ın, yüre ği ne bir han çer sap lan mak tan da ha be ter ve elem li bir 
iş ken ce ol du. Ama ne ça re ki, mec bu ri yet, za val lı kı zı, o iş ken ce yi de sa
bır ve me ta net le ge çiş tir me ye mec bur et miş ti. 

Çün kü Şeh ri yar’ı oya la mak fik ri ni Adil Gi ray’a ve ren ken di siy di. 
Böy le olun ca da, şi kâyet et me ye hak kı kal mı yor du. Ay rı lıp da oda sı na 
çe ki lin ce, acı la rı nı bi raz ol sun din di re bil mek için, ya ta ğı na yüzüs tü ka
pan dı ve hıçkı ra rak ağ la ma ya baş la dı. Ağ la dı... Ağ la dı... Sa ba ha ka dar 
hıçkı ra rak do ya sı ya ağ la dı. Ve an cak bu acı göz yaş la rın da ol sun bi raz 
te sel li bu la bil di...
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Şir van’a gön der miş ol duk la rı Sa dık ve İb ra him Pe ri han sa ye sin de 
İran top rak la rı nı ko lay lık la ge çe rek Şir van sı nı rı na ulaş mış lar dı. Türk ka
ra kol la rın dan kur tul mak ta da zor luk çek me miş ler di. Çün kü Adil Gi ray 
ta ra fın dan Os man Pa şa’ya ya zı lan mek tu bun üs tün de ki mühür le zar fın 
ar ka sın da ki ya zı yı han gi Türk su ba yı na gös ter se ko lay lık gör müş ler ve en 
küçük bir zor luk la kar şı laş ma dan gi de cek le ri ye re var mış lar dı. 

İb ra him, Adil Gi ray’ın mek tu bu nu Os man Pa şa’ya ver di. Sa dık da, 
Pe ri han’ın mek tu buy la be ra ber Şem hal’in ya nı na git ti. Os man Pa şa için 
bu mek tup ka yıp lar dan ge len, bu lun maz bir fır sat tı, he men ha re ke te 
geçme si çok fay da lı ola cak tı. 

Fa kat ne ça re ki, o sı ra lar da Cez mi ya nın da de ğil di. Ko mu tan, çok 
güven di ği o kah ra ma nı, düş ma nın du ru mu nu an la mak üze re, Tif lis’e 
gön der miş ve Cez mi ora da bu lun du ğu sı ra lar da da, İmam Ku li Han, on 
bin ka dar İran as ke riy le Tif lis ka le si ni ku şat mış tı. 

Bu du rum da Os man Pa şa, ça re siz ola rak Adil Gi ray’ın mek tu bu nu, 
onu ge ti ren adam la be ra ber, or du ko mu ta nı La la Mus ta fa Pa şa’ya gön
der di. Bir yan dan da Cez mi’yi Tif lis’ten ge tirt me ça re le ri ni araş tır ma ya 
ko yul du. 

Ka le ku şa tı la lı üç ay ol muş tu. İran dev le ti nin kış kırt ma sıy la ayak la
nan Gür cüler, yol la rı kes miş ler di. Ka le ye gön de ri len er zak ker van la rı nı 
yağ ma edi yor lar dı. Sa vaş mev si mi gel me di ğin den, üzer le ri ne ye te ri ka
dar kuv vet gön der me ye de ye ni çe ri ler le si pa hi le rin sa yı la rı ve tu tum
la rı el ve riş li de ğil di. 

Ba zı ko mu tan lar, mec bu ren ken di ka rar gâh men sup la rıy la ka le ye 
er zak ye tiş tir me ye ça lı şı yor, an cak düş ma nın çok lu ğun dan do la yı, hiç 
bi ri bun da ba şa rı lı ola mı yor du.

Tif lis’te sa va şan bir avuç as ker, bir yan dan İran lı la rın hücum la rı, 
bir yan dan da açlık ve has ta lık yüzün den aza la rak ye di yüz ki şi ye in miş
ler di. Er zak la rın son ta ne si ne va rın ca ya ka dar bi tir miş ler, ka le de ne ka
dar hay van var sa ke sip ye miş ler di. 

Os man Pa şa’nın Tif lis’e ge lir ken Cez mi’ye he di ye et ti ği kıy met li at 
bi le, bu açlık ve se fa let kar şı sın da ca nı nı kur ta ra ma mış ve ke si lip yen
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miş ti. Va zi yet o ka dar kötüy dü ki, ke di le ri ve köpek le ri bi le ye me ye baş
la dı lar. Bir köpek iki yüz ak çe ye ka dar sa tı lı yor du. 

Açlı ğın bu ka dar kor kunç bir hal al ma sı na rağ men ka le de ki Türk 
kah ra man la rı açlık tan öl me yi, düş ma na tes lim ol mak tan üs tün tu tu
yor lar dı. İb ra him’in or du ka rar gâhı na va rı şı, Tif lis’ten üst üs te ge len im
dat çığ lık la rı es na sın day dı. La la Mus ta fa Pa şa, ka le ye yar dım et me ça
re le ri ni düşün mek ve ge re ken ka rar la rı al mak üze re, tüm ko mu tan la rı 
ka rar gâhın da top la dı. 

Tüm so run, ka le ye bi raz yar dım ve er zak gön de re bil mek ti. Bu na 
oy bir li ğiy le ka rar ve ril di. Üze rin de önem le du ru lan ikin ci bir ko nu ise 
şuy du: Bu yar dım ve er za kı kim götüre cek ti?

Ya pı lan bu top lan tı da So kul lu’nun oğ lu Ha san Pa şa da var dı. Da ha 
son ra la rı, III. Mu rat ile III.Meh met dönem le rin de, yap tı ğı hiz met ler ve 
el de et ti ği önem li ba şa rı lar la, ün lü ve zir ler ve ko mu tan lar ara sın da ye ri ni 
ala cak olan bu genç as ker, o sı ra lar da he nüz yir mi ye di ya şın day dı. İs tan
bul’dan ay rı lır ken ba ba sı: “Oğ lum, bi li rim, Tif lis’e er zak götür mek göre vi 
sa na düşe cek tir. Göre yim ba ka lım se ni... Bu hiz me ti ken di ne bir yük se li
şin baş lan gı cı say! Dik kat li ol! Ted bir li ha re ket et!” em ri ni ver miş ti.

Tif lis’e ia şe ve yar dım ulaş tı ra cak bir cen gâver ara nır ken, Ha san Pa şa, 
gönül lü ola rak bu işi üze ri ne al dı. Ha re ke te geçme den ev vel, or du ko
mu ta nın ca şah sı na ve ri len ge rek li ta li ma tın bir mad de si de Tif lis’e gir
me de ba şa rı lı ol du ğu tak dir de, dönüş te Cez mi’yi de mut la ka be ra ber 
ge tir me siy di. Ha san Pa şa, ya nı na kâfi mik tar da as ker ve ia şe ala rak Tif
lis yo lu nu tut tu. 

Git me si nin üze rin den gün ler geçti ği hal de Ha san Pa şa’dan he nüz 
hiç bir ses se da çık mı yor du. Mus ta fa Pa şa ile di ğer ku man dan lar, onun 
bu zor göre vi ba şa rı ile bi ti rip bi ti re me ye ce ği ni tah min et mek le uğ ra
şı yor lar dı. Ko mu tan la rın ço ğu, bu son te şeb büs te de ba şa rı sağ la na
ma ya ca ğı nı düşün mek tey di ler. Er zu rum’dan ay rı lıp gi di şi nin on al tın cı 
günün de Ha san Pa şa, Cez mi’yi de ya nı na ala rak gel di. 

Göre vi ni mu vaf fa ki yet ile bi tir miş, götür düğü as ker ve er za kı ka le 
ko mu ta nı na tes lim et miş ve ka le yi ku şa tan düş man kuv vet le ri ni hır pa
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la ya rak kıs men çe kil mek zo run da bı rak mış, gençli ği ne ve tec rübe siz li
ği ne rağ men el de et ti ği ba şa rı bütün or du men sup la rı nın gıp ta ve tak
dir le ri ni ka zan mış tı. 

Özel lik le La la Mus ta fa Pa şa, ba ba sı na son de re ce kız gın ol du ğu 
hal de, bu ola ğa nüs tü kah ra man lık kar şı sın da ken di ni tu ta ma mış, he
ye ca na gel miş ve her şe yi unu ta rak Ha san Pa şa’yı ba ba sev gi siy le ku
cak la ya rak:

“Bu şa hin hı zı, bu as lan pen çe si Şa hi no ğul la rı’na mah sus tur!” söz le
riy le onu öv güle re boğ muş tu. Ak şam vak ti Mus ta fa Pa şa’nın ilk işi, top
lan tı yı er ken den bi ti rip Cez mi’yi ya nı na ça ğır mak ve Adil Gi ray’ın mek
tu bu nu gös ter mek ol du. 

La la Mus ta fa Pa şa’nın ken di si ne ver di ği bu zor göre vi onur la ka bul 
eden Cez mi, işin giz li tu tul ma sı, ted bir li dav ra nıl ma sı, ken di si nin hem 
Os man Pa şa ile hem de Şem hal’le mut la ka görüş me si ve İran’a güven 
için de gi re bil me si için, Şem hal’den Pe ri han’ın mek tu bu na ce vap al ma sı 
ge rek ti ği ni, bu nun için de za man ge rek ti ği ni söy le di. Pa şa, bu ko nu da 
Cez mi’yi hak lı bul du:

“Hiç ol ma ma sın dan sa geç ol ma sı da ha ev la dır.” de di. Ya nı na ted
bir ola rak bin al tın ver di ve he men o ge ce Cez mi ile İb ra him’i, De mir ka
pı’ya ya ni Öz de mi roğ lu Os man Pa şa’nın ka rar gâhı na git mek üze re yol cu 
et ti. Yol cu lu ğun bu ilk kıs mı fev ka la de ko lay ve zah met siz geçti. Cez mi, 
Os man Pa şa ve Şem hal’le görüş tü. Cez mi, Adil Gi ray’ın büyük kar de şi 
olan Meh met Gi ray’ın o sı ra lar da Şir van’a gel di ği ni öğ ren di ve onun la 
da görüş tü. Ge rek li mek tup la rı ve ta li ma tı al dık tan son ra, İb ra him ve 
Sa dık’la be ra ber İran yo lu nu tut tu lar. Cez mi, İran’a ser best çe gir me yi 
düşünüyor du. Fa kat bun da ba şa rı lı ola ma dı. 

Çün kü Tok mak Han, em rin de ki as ker ler le sürek li Türk ker van la rı nı 
vu ru yor ve bi ze bağ lı olan yer le ri yak tı rı yor, yağ ma et ti ri yor du. İran lı 
ko mu ta nın bu dav ra nı şı na kar şı lık ola rak, Öz de mi roğ lu Os man Pa şa ile 
Meh met Gi ray, o sı ra lar da İran lı la rın elin de ki Şa ma hi’ye as ker gön der di
ler. Ka le ge ri alın dı ve mu ha fız la rın ko mu ta nı Meh met Han idam edil di. 
Ba kü’ye gön de ri len bir Ta tar bir li ği de ora yı al dı, Ku ra neh ri ni ge çe rek 
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ve et ra fa akın cı lar da ğı ta rak o ci var da ki İran köy le ri ni ve ka sa ba la rı nı Kı
zı la ğaç’a ka dar yağ ma la dı lar. 

Öte yan dan Or du Ko mu ta nı La la Mus ta fa Pa şa da, Ana do lu Bey ler
be yi Ca fer Pa şa’yı, büyük bir bir lik le, Re van’ın alın ma sı na ta yin et miş ti. 
Fa kat o da “vur” de yin ce “öl dür!” an la mış ve vic dan sız ca bir in ti ka ma 
gi riş miş, hem Re van’da, hem de et ra fın da bu lu nan yal dız la ra ve al tın
la ra gömülü bir çok büyük ve kıy met li bi na la rın al tı nı üs tüne ge tir miş, 
ay rı ca yir mi bin den faz la ka dın ve ço cu ğu da esir al mış tı. 

Ca fer Pa şa’nın bu ha re ket le ri İran ko mu tan la rı nı son de re ce kız
dır dı ğı için, Türk sı nır la rın dan içe ri ye kuş bi le uçur mu yor lar dı. Hat ta 
Cez mi’yi gör dük le ri za man üze ri ne sal dı ran İran as ker le ri, söz din ler ve 
dert din ler ti pin den ol ma dık la rı için, ilk ham le de za val lı Sa dık ile İb ra
him’i şe hit et ti ler. 

Cez mi, al tın da ki ku la atıy la ya nın da ki fe da kâr ve sa dık adam la rı sa
ye sin de ca nı nı zor kur ta ra bil di. Bu çar pış ma sı ra sın da, ya nı na yak la şa
bi len ler den üç dört İran lı yı te pe le miş, fa kat ken di si de om zun dan ha fif 
bir kı lıç ya ra sı al mış tı. At lat tı ğı bu teh li ke üze ri ne Cez mi, ama cı na ula
şa bil mek için or du ko mu ta nı na baş vu rup ne yol da ha re ket ede ce ği ni 
sor mak tan ve ye ni ta li mat al mak tan baş ka ça re düşün me di. O gün
ler de La la Mus ta fa Pa şa, aşa ğı da ay rın tı lı bir şe kil de izah edi len se bep
ler den ötürü or du ko mu tan lı ğı göre vin den ay rıl mış tı. Ay nı za man da pa
di şah da ma dı olan Sad ra zam So kul lu Meh met Pa şa, alt mış yıl dır dev let 
hiz me tin de bu lu nu yor du. Hiç ara lık sız on beş se ne üç Pa di şa hın sad ra
zam lı ğı nı yap mış tı. 

Os man lı İm pa ra tor lu ğu ku rul du ğun dan bu ya na Sad ra zam la rın 
için de, Çan dar lı Ha lil Pa şa, Ha lil Pa şa ve Köp rülü Fa zıl Ah met Pa şa’dan 
baş ka kim se bu ka dar uzun süre bu mev ki de kal ma mış tır. Ka nu ni Sul tan 
Süley man döne min de baş la yan Sad ra zam lı ğı onun ölümün den son ra ge
len, eğ len ce ve zevk düş künü iki pa di şah za ma nın da da de vam et miş ve 
So kul lu, ölen hüküm da rın yok lu ğu nu yıl lar ca hiç his set tir me miş ti. 

Ka nu ni’nin bı rak tı ğı de rin boş lu ğu dol dur mak tan çok uzak olan oğ lu 
II. Se lim, on dan son ra tah ta çı kan III. Mu rat gi bi, şeh vet ve eğ len ce den 
baş ka hiçbir şey düşün me yen, ko ca dev le ti sa ray ka dın la rı nın eli ne bı
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ra kan bir adam dı. Bu iki za val lı Hüküm dar za ma nın da da Os man lı dev
le ti, So kul lu’nun yük sek ira de ve ida re si sa ye sin de, Ka nu ni dev rin de ki 
hey bet ve gücün den hiçbir şey kay bet me miş ti.

 Sad ra zam olu şu nun on be şin ci ve son yı lı olan 1579 ra ma za nın da 
bir ge ce, na ma zı nı kıl dık tan son ra, her za man yap tı ğı gi bi haz ne da rı olan 
Ha dım Ha san Ağa’yı oda sı na ça ğır dı. Her ge ce na maz dan son ra haz ne
da rı nı oda sı na ça ğı rır, Os man lı ta ri hin den par ça lar oku tur du.

O ge ce de I.Mu rat’ın Ko so va Mey dan Sa va şı ve bu sa vaş so nun da 
Pa di şah’ın Mi loç Ka bi lo viç ad lı ha in bir Sırp su ba yı ta ra fın dan na sıl şe
hit edil di ği oku nu yor du. Ko ca So kul lu’nun göz le ri ya şar dı ve ken di si ne 
öy le bir şe hit lik na sip et me si için tüm kal biy le Al lah’a ya kar dı. Bu ya ka
rış, Al lah ka tın da ka bul edil miş ti. Er te si gün sa ra yın da, ikin di di va nı na 
ha zır bu lun du ğu sı ra da, bir he rif, di lek çe ve re cek miş gi bi Sad ra zam’ın 
ya nı na yak laş tı ve he men bı ça ğı nı çe ke rek o büyük ada mı bir kaç ye rin
den bı çak la dı. 

Çok de rin olan bu ya ra lar, bir sa at gi bi kı sa bir za man için de So kul
lu’nun ölümüne se bep ol du. Pa şa’nın adam la rı, son suz bir kız gın lık la he
ri fi te pe le di ler. Bu ha in li ğin se be bi ve ka ti lin da ha baş ka ar ka daş la rı ve 
yar dım cı la rı olup ol ma dı ğı bir tür lü an la şı la ma dı. Ko ca ve zi rin ha ya tı na 
son ve ren bu su ikast hak kın da son ra dan bir çok şey ler söy len di ve ya zıl dı. 
Fa kat bun la rın hiç bi ri ha yal ve tah min sı nı rın dan öte ye ge çe me di. 

Ba zı ta rih çi ler, bu nu Sa ray’dan, ba zı la rı da So kul lu’nun ra kip le rin
den san dı lar ve ta ri he bu açı dan ışık tut tu lar. Hat ta, ada mı te pe le yen
le ri de, ola yın üs tünü ka pat mak için, pa ra ile tu tul muş ka til ler gi bi gös
ter mek is te yen ta rih çi ler bi le çık tı. 

So nuç ola rak, Os man lı ta ri hi nin yönünü de ğiş ti ren bu olay, böy le ce 
ta ri hin ka ran lık la rı na gömül dü git ti. İm pa ra tor lu ğun bükül mez ko lu, eğil
mez ba şı olan ko ca So kul lu, ha in bir bı ça ğın dar be le riy le ha ya ta göz le
ri ni yum duk tan son ra, ye ri ne ge ti ri len Ah met Pa şa, ki şi lik siz, si lik ve ira
de siz bir adam dı. 

So kul lu’nun bı rak tı ğı boş lu ğu dol dur mak şöy le dur sun, onun göl
ge si ka dar bi le onur sa hi bi de ğil di. So kul lu dev rin de köşe le ri ne sin miş 
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olan bir ta kım ma kam düş künü adam la rın ce sa re ti so nu na ka dar art
mış tı ve is te dik le ri ka dar at oy na ta bi lir ler di. 

Ken di si ni dev ay na sın da gören ve ken di sin den baş ka kim se le ri be
ğen me yen, ama So kul lu’dan uta nıp kork tu ğu için o za ma na ka dar se si ni 
çı ka ra ma yan Si nan Pa şa da, ye ni sad ra za mın za yıf lı ğın dan fay da la na rak 
si ya set cam baz lık la rı na baş la dı. Ön ce den be ri en güç lü ve en büyük ra
ki bi bil di ği La la Mus ta fa Pa şa’nın İran üze rin de ki ha re ket le ri ni kötülü
yor, sal dı rı nın gev şek git ti ği ni ve or du ko mu tan lı ğı ken di si ne ve ri le cek 
olur sa, bir kaç ay için de İran’ın al tı nı üs tüne ge ti re ce ği ni, hat ta Şah’ın 
kel le si ni bi le sa ra ya gön de re bi le ce ği ni id dia edi yor du. 

Öl çü süz ve des tek siz ce atıp tu tu yor du. Bu dav ra nış tan ama cı da 
hiç şüp he siz La la Mus ta fa Pa şa’nın aya ğı na çel me tak mak tı. Si nan Pa
şa’nın bu yol da ki ge ve ze lik le ri ne bir çok de ğer li he di ye le ri de ek le nin ce 
ama cı ger çek leş miş, Tif lis sal dı rı sın da gev şek dav ran dı ğı ba ha ne siy le, 
1579 son la rın da, or du ko mu tan lı ğı göre vi La la Mus ta fa Pa şa’dan alı na
rak Si nan Pa şa’ya ve ril miş ti. 

Cez mi, Er zu rum’a gel di ği sı ra lar da ise, es ki ko mu tan göre vi nin ba
şın dan ay rıl mış, ye ni ko mu tan da he nüz İs tan bul’dan ha re ket et me miş ti. 
Ye ri ne ve kil ta yin et ti ği Van Bey ler be yi Meh met Hüs rev Pa şa da asıl ko
mu tan ge lin ce ye ka dar hiçbir işe el sür me me yo lu nu tut muş tu. 

Cez mi, or du ka rar gâhın da gün ler ce uğ raş mış, fa kat olum lu bir so nuç 
el de ede me di ği için or du ko mu tan lı ğın dan bir yar dım göre bil me umu
du nu yi tir miş ve baş sız bir or du da Os man Pa şa’dan yar dım is te mek ten 
de hiçbir fay da sağ la ya ma ya ca ğı na inan mış tı.

Bu nun la be ra ber, Cez mi, dev le ti ta ra fın dan ken di si ne ve ri len bu 
ka dar önem li bir göre vi ye ri ne ge ti rir ken kar şı laş tı ğı en gel ler den, uğ ra
dı ğı güç lük ler den yı kı la cak in san de ğil di. Hak lı bir şöh ret ka zan ma sı na 
ya ra ya cak olan böy le si ne önem li olay la rın içi ne so kul mak za ten en bü
yük ar zu suy du. Özel lik le dün ya da her kes ten faz la se vip say dı ğı Adil Gi
ray’dan ge len bir tek li fi na sıl red de de bi lir di? Böy le bir ret, en büyük al
çak lık sa yıl maz mıy dı?
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Cez mi’nin en büyük özel lik le rin den bi ri, zor luk lar dan ko lay lık lar çı
kar ma sı nı bil mek ti. Her yan dan ümit ke si lin ce, sa de ce ken di az mi ne ve 
ken di zeka sı na güve ne rek bu çe tin işi ba şa rı ile so nuçlan dır ma yı ka fa
sı na iyi ce yer leş tir di. Ha ya tı nı kur tar dı ğı için ken di si ne can dan bağ lı bir 
ar ka daş ola ca ğın dan şüp he et me di ği Per tev’i ha tır la dı ve bu iş te on dan 
fay da lan ma yı düşün dü. Bu düşün ce ile doğ ru Şa ma hi’ye gi de rek on la
rın evi ne mi sa fir ol du.

Ama cı nı ve düşün dük le ri ni ge rek Per tev’e ge rek se ba ba sı Mir za 
Ömer’e et raf lı ca an lat tı. Cez mi, za ten Fars ça bi li yor ve di le kar şı olan 
ye te ne ği sa ye sin de bu di li, kül tür lü bir İran lı ka dar düz gün ko nu şu
yor du. Per tev’in ise ana di li Fars ça idi. Bu ko nu da bir ta kım ko nuş ma lar
dan son ra, kı ya fet le ri ni de ğiş tir me ye ve Türk süva ri si nin sal dı rış la rın dan 
ür küp İran’a çe kil mek te olan Re van hal kı na ka rı şa rak sı nı rı geçme ye ka
rar ver di ler.

 Şa ma hi’de ol duk la rı sı ra da bir de Sa fi adın da bir Acem var dı ki, İran 
hüküme ti za ma nın da iş le di ği bir ci na yet ten do la yı idam ce za sı na mah
kûm edil miş ve Mir za Ömer ken di si ni ölüm den kur tar mış tı. Sa fi, bu iyi
li ği as la unut mu yor ve Mir za Ömer ai le si ne can dan bağ lı bu lu nu yor du. 
Per tev’in ri ca sı üze ri ne onu da yan la rı na al dı lar. Hep be ra ber Şa ma
hi’den ay rı la cak la rı günün sa ba hıy dı. Mir za Ömer düşün ce li bir ta vır la 
Cez mi’nin ya nı na gel di. Ga yet üzün tülü bir ta vır la:

“Siz bu eve san ki  Al lah ta ra fın dan gön de ril di niz. Oğ lu mun ha ya
tı nı kur tar dı nız, be ni ve ai le mi bütün kötülük ler den ko ru du nuz. Bu ka
dar iyi lik le ri ni ze şa hit ol duk. Bu ara da kı zı mın ter bi ye si ne de yar dım et
ti niz. Kı zı mı na sıl çıl dı ra sı ya sev di ği mi bi lir si niz. İh ti yar lık vücu dum da güç 
bı rak ma dı. Ken dim de çok kötü hal ler his se di yo rum. Al lah bi lir ama ga
li ba ölümüm ya kın.

 Bi ri cik kı zı mın mürüv ve ti ni gör me den ölür sem, göz le rim açık gi
de cek. O ka dar ter bi ye den son ra ben bu ra da kı zı mı ki me ve re bi li rim? 
Evi miz de mi sa fir kal dı ğı nız müd det çe ara mız da ge çen şa ka la rı yav ru cak 
cid di ye al mış, si zi ada ma kıl lı be nim se miş, siz den ay rı la cak di ye içi tit
ri yor. Al lah bi lir, iş ken di me ait ol du ğu için söy le mi yo rum. Ya şı ma hür



159

CEZMİ

met bu yu ru nuz! Söz le ri me inan maz! Ha yat ta edin di ğim uzun tec rübe
le re da ya na rak söy lüyo rum. 

Bir de fa yüzünü bi le gör me den, sa de ce görücüle rin an la tı mı na ina
na rak bir ka dın la ev len mek ve ya so yu bel li ol ma yan, esir tüc car la rı nın 
ya nın da büyümüş, bin bir er ke ğin kar şı sı na çık mış bir ca ri ye al mak tan sa, 
bil di ği niz, okut tu ğu nuz şu kı zı alıp da ter bi ye si ni ken di is te ği niz gi bi ta
mam la sa nız da ha iyi ol maz mı? Böy le ce bir çok ka dın dan da ha şef kat li, 
ca ri ye ler den da ha ita at li bir eş ka zan mış olur du nuz.” de di.

Yaş lı ada mın bu tek li fi ne kar şı Cez mi: ”Ben de kı zı nı zı be ğen mi
yor de ği lim. Söy le di ği niz söz ler de ger çe ğe ta ma men uy gun dur. Fa kat 
ben sa hi bin den hay van ve ya efen di sin den esir alır gi bi, sa de ce ba ba sı
nın ona yıy la kız al ma yı uy gun bul mu yo rum. Ay şe, he nüz ço cuk tur. Bi
raz da ha büyüsün, ha ya tı an la sın, on dan son ra eğer ken di si de be ni is
ter se, büyük bir mem nu ni yet le alı rım.” di ye ce vap ver di.

İh ti yar adam ak la yat kın düşün ce ye kar şı lık: 

“İş bu ra ya ka dar gel dik ten son ra, son ra sı Al lah’ın tak di ri ne kal mış tır. 
Siz, şim di lik Ay şe’ye sa de ce bir ni şan bı ra kı nız. İle ri de o, si zi is te mez se 
ni şa nı nı zı ia de eder. Siz onu is te mez se niz ni şan de ğil, hat ta ara da ni kâh 
bi le ol sa, ba ba sı nın evi ne gön der mek yi ne si zin eli niz de dir.” di ye ce vap 
ver di. Ve Cez mi, hiç te red düt süz, par ma ğın da ki küçük ya kut yüzüğü çı
kar dı, ni şan yüzüğü ola rak ih ti ya ra tes lim et ti. Cez mi he men o ak şam, 
ya nın da ki üç bin al tı nı üç ay rı çan ta ya yer leş tir di. Çan ta nın bi ri ni ken di, 
di ğer iki si ni de iki ar ka da şı sırt lan dı lar. Şa ma hi’dan çı kıp Re van’a doğ ru 
yo la ko yul du lar.

 İran sı nı rı na yak la şın ca, boz kı rın ten ha bir ye rin de, bir ağaç di bi ne 
çe kil di ler. Sırt la rın da ki el bi se le ri at tı lar, ge tir dik le ri bi rer kat Acem el bi
se si ni giy di ler ve Re van ka çak la rı nın ara sı na ka rış tı lar. Ne re li ol duk la rı nı 
so ran la ra, Ca fer Pa şa’nın hücu mun da in san la rı öl düren ve ev le ri tah rip 
edi len bir köy den ol duk la rı nı söy lüyor lar dı. Son de re ce ted bir li ola rak 
us ta lık la ha re ket et tik le ri için, sı nı rı ko lay ca geçti ler, yol lar da hiçbir ma ni 
ile kar şı laş ma dan Kaz vin’e gir di ler.



NAMIK KEMAL

160

Cez mi’nin üs tün de, hem Adil Gi ray’a hem Pe ri han’a ya zıl mış mek
tup lar var dı, an cak Sa dık’la İb ra him, yol da İran lı lar ta ra fın dan öl dürül
dük le ri için bu mek tup lar da on lar la bir lik te el den çık mış tı. Bu mek tup lar 
el de ol ma yın ca da, ne Adil Gi ray’ın ne de Pe ri han’ın ya nı na yak la şa bi
lir ler di.

Baş kent Kaz vin’de, ken di sin den yar dım is te ye bi le cek le ri hiç kim se 
ta nı mı yor lar dı. Bir yo lu nu bu lup sa ra ya gir me le ri ne de im kân yok tu. 
Çün kü hiç bi ri İran’ın ge le nek ve usul le ri ni bil mi yor du. 

Cez mi, sa ra ya gir me nin bir yo lu nu bul mak için sa at ler ce düşün dü. 
Çan ta lar da ki sa rı ak çe ler ak lı na gel di. Pa ra, her ka pı yı açan bir al tın anah
tar de ğil miy di? Şu hal de bol mik tar da pa ra da ğı ta rak ama cı na ula şa bi
lir di. Er te si gün den iti ba ren,  so kak lar da as ker ta kı mıy la dost luk kur ma ya, 
sa ğa so la bol bol pa ra ve he di ye da ğıt ma ya, ken di ni dün ya nın zen gin le
rin den bi riy miş gi bi gös ter me ye ve çev re ye de öy le ta nıt ma ya baş la dı. 

Ça ba la rı bir ay ka dar sür dü. So nun da as ker le rin ara sın da iki sün ni 
bul du, on lar la dost luk kur du, ken di le riy le bir kaç gün görüş tük ten son ra, 
iki si nin de hu yu nu su yu nu öğ ren di ve on la rı da adam la rı ara sı na al dı.

Öte yan dan Per tev ile Sa fi de di ğer as ker ler le dost lu ğu iler le ti yor 
ve Cez mi’den al dık la rı emir ge re ğin ce, zi ya fet le, he di ye ile gönül le ri ni 
al mak ta ge cik mi yor lar dı. 

Bir gün Cez mi, her za man ki ce sa re ti ile ba şı na ge le bi le cek teh li ke le ri 
göze ala rak, ko nuş tu ğu Sün ni mu ha fız lar dan Mu sa Kâzım’a mak sa dı nı 
açtı, ken di si nin Kı rım Sa ra yı’na men sup ol du ğu nu ve Adil Gi ray’a ağa be
yin den pa ra ve he di ye ler ge tir di ği ni söy le di. Bu mak sa dı na hiz met ede
bi lir se, ken di si ne tah min ede me ye ce ği ka dar çok pa ra ver me yi öner di.

Mu sa Kâzım, na mus lu, iyi lik se ver, mez he bi ne ve o mez hep ten olan
la ra can dan bağ lı bir adam dı, fa kat Cez mi’nin bu tek li fi ni ka bul ede cek 
ka dar ce sa re ti yok tu. Ko nu nun bir de ar ka da şı ve hem şeh ri si olan Ab
bas’a açıl ma sı nı öner di. Za ten Cez mi de Ab bas’ı işe ya rar, di ni ne ve mez
he bi ne bağ lı bir adam ola rak ta nı mış tı.

Fa kat son de re ce hırs lı ve pa ra göz ol du ğun dan bu ha li nin ada mı 
ha in li ğe sürük le ye bi le ce ği ni düşün dü. Bu ko nu da Mu sa Kâzım’ı uzun ca 



161

CEZMİ

sor gu ya çek ti, ar ka da şı na da ir bir çok şey sor du. So nun da, Ab bas’ın ka
rak te ri ni ay rın tı la rıy la öğ ren di. 

Tek ku su ru pa ra göz ol mak ol du ğu na iyi ce ka na at ge tir di. Bu du
ru ma göre o da el de edil miş de mek ti. Çün kü üç çan ta do lu su sa rı ak çe 
em ri ne ha zır du ru yor du. Ger çi Kaz vin’e ge lin ce ye ka dar el bi se, hay van 
v.b. şey ler sa tın al mak için ba zı har ca ma la rı ol muş sa da, bun la rın top
la mı üç bin al tı nın yüz de bi ri ni bi le geçmi yor du. 

Ge ri ye ka lan mik tar ise, pa ra nın o za man ki de ğe ri ne göre, sa de ce 
Mu sa Kâzım’la Ab bas’a de ğil, bütün İran as ker le ri ni sa tın al ma ya ye ter 
ve ar tar dı. Bu al tın bol lu ğu kar şı sın da Ab bas’ın pa ra göz lüğü ise, el bet te 
işi bo za cak ka dar teh li ke li ola maz ve bel ki de fay da lı olur du. Cez mi, he
men o gün Mu sa Kâzım yo luy la Ab bas’ı bul dur du. Ona da kor ku suz ca 
ko nu yu açtı. Ab bas, pa ra göz ol du ğu ka dar da ce sur bir adam dı. Pa ra ko
ku su, ce sa re ti ni bir kat da ha ar tır mış tı. So nuçta, Cez mi’nin tek li fi ni Ab
bas da te red düt süz ka bul et ti ve şun la rı söy le di:

“Adil Gi ray, ta bii ki si zi ta nır. Ka pı dan ol maz sa bi le pen ce re den ya
nı na ko lay ca gi re bi lir si niz. Ya rın ge ce ben onun pen ce re sin de nöbet çi yim, 
nöbet ar ka da şım da Kâzım’dır. Biz mu ha fı zız, ya nı mız da da ima ke ment 
bu lun du ru ruz. Tüc car Pa za rın da pek güzel ipek ke ment ler sa tı lır, Kâzım’a 
ıs mar la yı nız, on dört ar şın uzun lu ğun da bir ke ment sa tın al sın. 

O uzun luk ta bir ke men di en faz la üç al tı na ve rir ler. Ben si ze gün
düz vak ti bah çe nin ka pı sı nı gös te ri rim, ge ce de ka pı yı açık bı ra kı rım. Bi
li yor su nuz ki ak şam eza nı 12 de oku nu yor. Ala tur ka sa ate göre beşal tı 
ci va rın da ge lir si niz. Ke men di pen ce re ye ata rız. Siz de çı kar, Adil Gi ray’a 
he di ye le ri ni zi su nar sı nız, işi niz bi tin ce iner si niz. Bu hiz me ti mi zin be de li 
ola rak bi ze de el li şer al tın ve rir si niz. Böy le ce işi niz hal lo lur.”

Bu söz ler üze ri ne Cez mi, he men pa ra ke se si ni çı kar dı ve iki si ne de 
yüzer al tın ver di. Adil Gi ray’ı gör dük ten son ra bu nun iki şer ka tı nı da ha 
ve re ce ği ni söy le di. Ab bas, nu ma ra dan tok göz lü görün mek için: “Ol maz, 
bu hiz met için ver di ği niz pa ra bi le çok tur. Adil Gi ray’ı gör dük ten son ra 
tek rar pa ra nı zı al ma ya uta nı rım.” di ye rek bu söz le riy le Cez mi’yi bı yık al
tın dan ha fif çe gülüm se me ye mec bur et ti.
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Er te si ge ce için ge re ken ke men din sa tın alın ma sı işi ni de Ab bas 
ken di üze ri ne al dı ve san ki iş ken di si ne ait miş gi bi er te si ge ce nin unu
tul ma ma sı nı Cez mi’ye de fa lar ca tem bih ede rek, işi nin ba şı na git ti. Ga zi 
Gi ray’ın ver di ği sert ce vap la rın tep ki le ri sa ray da unu tul muş, Şeh ri yar’ın 
si nir le ri kıs men ya tış mış ve Adil Gi ray’a kar şı kötülük le ri de şim di lik dur
muş tu. Fa kat Sa dık’la İb ra him’in hâlâ dön me miş ol ma la rı, büyük en
di şe ler uyan dı rı yor du. On la rın bu ge cik me si, sev gi li si nin kol la rı na koş
mak için ya nıp tu tu şan Şeh ri yar’ın he def le ri ni de ge cik tir di ği için, ka dın 
iş ken ce çe ki yor, Adil Gi ray’la Pe ri han da, mek tup la rı nın ele geçmiş ol
ma sı kor ku suy la üzün tülü ve he ye can lı gün ler ge çi ri yor lar dı. İki ge ce de 
bir Pe ri han’la Şeh ri yar, iki si bir lik te ve ya yal nız baş la rı na Adil Gi ray’ı zi
ya ret et me ye de vam edi yor lar dı. Üçü bir ara da bu lun duk la rı ge ce ler de 
ise, hep ay nı ko nu üze rin de çe şit li fi kir ler yürütüyor lar ve son ra bir bir
le ri nin söz le rin den ken di ar zu la rı na göre an lam lar çı ka ra rak bu nun la te
sel li olu yor lar dı. 

Yi ne böy le en di şe do lu bir ge cey di. Şeh ri yar, Şah’ın hiz me tin de, Pe
ri han da mey da nı sa kin bu la rak Adil Gi ray’ın oda sı na he ye can kat mış tı. 
Sı cak bir yaz ge ce siy di, bah çe de bir tek yap rak bi le kı mıl da mı yor du. Bi
raz ha va al mak için oda nın bütün pen ce re le ri ni açmış lar, ken di le ri de 
bir köşe ye çe ki le rek yi ne o ko nu yu ko nuş ma ya baş la mış lar dı.

Gön der dik le ri mek tup la rın ele geçmiş ol ma sı na ih ti mal ver mi yor
lar dı. Çün kü adam la rı Kaz vin’den gi de li ne re dey se iki üç ay olu yor du. 
Eğer mek tup la rı ele geçmiş ol say dı, şim di ye ka dar her hal de bir ko ku su 
çı kar ve ken di le ri ne bu nun he sa bı so ru lur du. 

Oy sa ki o güne ka dar bu ko nu ya da ir hiçbir ta raf tan ses çık ma mış tı. 
Bu du ru ma göre, adam la rı nın, Türk top rak la rı na sağ sa lim gir dik le ri an
la şı lı yor du. An cak şim di ye ka dar ne den ge ri dön me miş ler di? Yok sa Ana
do lu’dan çı ka mı yor lar mıy dı? Çı ka mı yor lar sa bu nun se be bi ney di? İki 
âşık, hem bu me se le yi, hem de ken di aşk la rı na ve ge le cek le ri ne da ir 
uzun bir ko nuş ma ya dal mış lar dı. 

Bir den, otur duk la rı köşe nin sağ ta ra fın da ki pen ce re den bir ha re
ket, bir ses du yar gi bi ol du lar. Bu ses ler ne ola bi lir di? İki si de çok kork
muş, ol duk la rı yer de do na kal mış lar dı. Te pe den tır na ğa dik kat ke si le rek 
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se sin gel di ği pen ce re ye ba kı yor lar dı. Ara dan bir da ki ka ge çer geçmez, 
bu ses hem faz la laş tı, hem de oda ya iyi ce yak laş tı. 

Ge ce nin bu ses siz sa atin de, bu run la rı nın di bi ne ka dar so ku lan bu 
meçhul şa hıs, ölümün ka ra ha ber ci sin den baş ka kim ola bi lir di? İki si bir
den can kor ku su ve ay rı lık kor ku su ile yer le rin den fır la dı lar, Pe ri han, çar
şa fı nı ka pa ta rak oda dan çık ma ya, Adil Gi ray da kı lı cı na sa rı la rak bu say
gı sız mi sa fi ri kar şı la ma ya ha zır la nı yor lar dı ki, pen ce re den yan la rı na bir 
göl ge düş tü. 

Ar ka sın dan da giy si si ne iyi ce sa rıl mış bir adam at la dı. Adil Gi ray, 
bu kor kunç ha ya lin üze ri ne yürüdü, da vet siz mi sa fir de sır tın dan el bi
se yi at tı ve yüzünü gös ter di.

Adil Gi ray, şa şır mış kal mış tı. Çün kü gülüm se ye rek kar şı sın da du ran 
ki şi, Cez mi’den baş ka sı de ğil di. Ken di le ri ni öl dür mek için gel di ği ni san
dık la rı ada mın, en ya kın ar ka da şı ol du ğu nu görün ce, Adil Gi ray, ta ma
men afal la dı. Göz le ri ne ina na mı yor du. Yok sa bu, bir rüya mıy dı? San ki 
di li tu tul muş tu, hiçbir şey söy le mi yor, hiçbir ha re ket te bu lu na mı yor, 
elin de ya lın kı lıç, öy le ce ayak ta du ru yor du. Bi raz ön ce duy du ğu he ye
can ve si nir ye ri ne şim di kal bi ni son suz bir se vinç ve güven kap la mış tı. 
Pe ri han da ona ben zer bir du rum day dı. 

An cak Cez mi’yi ta nı ma dı ğı için, kor ku ve he ye can dan hâlâ kur
tu la mı yor du. Bir ara Cez mi’ye görün me den ya vaş ça oda dan kaçma yı 
düşün müş, fa kat bu na za man ve fır sat bu la ma mış tı. Biz kez görün dük
ten son ra da çık mak doğ ru ol ma ya cak tı. Çün kü o tak dir de, böy le giz
li ce bu luş ma la rın uyan dı ra bi le ce ği şüp he ler ger çek ren gi ne gi re cek, çe
şit li yo rum la ra yol aça cak tı.

 Bu şart lar al tın da na sıl ha re ket et me si ge rek ti ği ni düşün dü, bütün 
ih ti mal le ri ak lın dan ge çir di. So nun da, olay du yu la cak olur sa, bu ak şam ki 
bu luş ma yı da her za man ki res mi bu luş ma lar dan bi riy miş gi bi gös ter me ye 
ka rar ver di ve oda dan çık ma dı. Pe ri han’ın dur du ğu yer, oda nın yan ta
ra fın da ve bi raz ka ran lık ol du ğu için, Cez mi onu göre mi yor du, ken di si ni 
Adil Gi ray’la baş ba şa sa nı yor du. Şa ka cı bir eda ile şöy le de di:
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“Ma şal lah Adil’im! Da vet li mi sa fi ri ni zi na sıl da güzel kar şı lı yor su nuz. 
Eli niz de ki kı lıç da her hal de mi sa fir per ver lik ten ol ma lı...”

Bu ara da Adil Gi ray: “Hay Al lah müs ta hak’ını ver sin Cez mi! Ka pı du
rur ken oda ya pen ce re den mi gi ri lir, ya hu?” di ye ta kıl dı.

Cez mi: “Ka pı lar da yar ma gi bi nöbet çi ler olun ca, pen ce re den de ğil, 
ba ca dan bi le gi ri lir.” ce va bı nı ver di.

O sı ra da köşe de ses siz ce du ran ve he ye can dan kıv ra nan Pe ri han, 
Cez mi adı nı du yun ca, ka pıl dık la rı kor ku, te lâş ve deh şe tin ne ka dar boş, 
ne ka dar asıl sız bir şey ol du ğu nu düşüne rek zan ile ger çek ara sın da ki ay
rı lı ğı ha tır la dı. Tat lı bir kah ka hay la gül me ye baş la dı. Bu tat lı ka dın kah
ka ha sı nı du yan Cez mi, ba şı nı elin de ol ma ya rak o ta ra fa çe vir di ve ken
di le rin den baş ka bir de ka dın bu lun du ğu nu an cak o za man an la ya bil di 
ve fe na hal de şa şır dı. 

Çar şa fı na sı kı ca bürün müş olan Pe ri han’ın yüzü ne ka dar görün
müyor sa da, kı zın du ru şu na ba ka rak güzel li ği ni ha ya lin den can lan dır
mak, bir şa ir için pe kâlâ müm kün dü. Böy le bir sev gi mec li si ni, is te me
ye rek de ol sa, boz mak mert li ğe ya kı şır şey ler den de ğil di. 

Bu müna se bet siz li ğe ak lın dan bir ma ze ret bul ma ğa ça lış tı. Za ten, 
İran’a da vet üze ri ne ve bu oda ya da bir mec bu ri yet üze ri ne gel miş ti. 
Sa de ce Adil Gi ray’a bir hiz met ve yar dım da bu lun mak ama cıy la, hem 
de sa vaş ha lin de ki bir dev le tin baş ken ti ne, hat ta o dev let re isi nin sa ra
yı na ka dar gir me yi, bütün teh li ke le riy le bir lik te göze al mış ken, ar ka da
şı nı böy le bir se viş me anın da ra hat sız et ti ği ne çok üz gün dü, adeta gel
di ği ne piş man ol du. Üzün tüsünü ba zı ima lı söz ler le ol sun be lirt mek ten 
ken di ni ala ma dı.

“Çok özür di le rim! Tek ba şı nı za ol ma dı ğı nı zı bil sey dim, si zi hiç ra
hat sız et mez dim.” di ye bil di.

Adil Gi ray, ar ka da şı nın üzün tüsünü an la dı ğı için he men ce vap ver di: 
”Bu ra da yi ne yal nı zız de mek tir. Şu gör düğünüz kız, Pe ri han’dır. Ne ye te
şeb büs ede cek sek onun la bir lik te ya pa ca ğız. Ken di sin den giz li sak lı hiç
bir şe yi miz yok tur ve ola maz...”
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Da ha son ra Şir van’ın ge nel du ru mu na ve yol cu lu ğun na sıl geçti ği ne 
da ir Cez mi’den bil gi al dı. Sa dık la İb ra him’in yol da öl dürül dük le ri ni du
yun ca çok üzül dü. Cez mi, bu oda ya pen ce re den gi re bil mek için iki mu
ha fız dan na sıl fay da lan dı ğı nı ay rın tı lı ola rak an lat tı. 

Pa ra yı çok se ven bu iki mu ha fız dan ile ri de çok fay da la na bi lir di. Ge
le cek te ala cak la rı ta vır lar hak kın da görüş me ye baş la dı lar. Pe ri han, ter
bi ye si ve ne za ke ti ge re ği Adil Gi ray’la Cez mi’nin ba zı giz li ko nuş ma la rı 
ola bi le ce ği ni düşüne rek: “Cez mi Bey’in bu ra da bu lun ma sı, be nim ve ya 
Şeh ri yar’ın bu ra da bu lun ma mı za pek ben ze mez... Ben gi de yim de sa
ba ha ka dar çev re yi gözet le ye yim. Teh li ke li bir du ru ma mey dan ver me
ye lim... Siz uzun ca ko nu şur, müza ke re eder si niz.”

Son ra Cez mi’ye döne rek: “Cez mi Bey, ya rın mu ha fız su bay la rın dan 
Ali Ku li Af şar’a res men müra ca at ede rek be ni gör mek is te di ği ni zi söy
ler si niz. Da yı mın mek tu bu nu ve he di ye le ri ni ba na ge ti rir si niz, han la ra 
ken di si Şem hâl’in adam la rın dan ol du ğu nu ve Şem hal, Türk ler’den şi
kâyet çi ol du ğu için hem İran’ın sa vaş ha zır lık la rı na yar dım et mek, hem 
de san ki bu ra da Han lar dan bi ri siy le ev len dir mek su re tiy le Da ğıs tan’la 
İran ara sın da ki bağ la rı kuv vet len dir mek için müm kün olur sa ka çıp gel
mek, müm kün ol maz sa da ak ra ba sın dan bi ri ni gön der mek üze re ol du
ğu nu söy ler si niz.” de di.

Cez mi: ”O şe kil de söy ler sem as lın da ya lan da ol maz. Çün kü bu
ra da cid di bir gi ri şim ger çek le şir se Şem hal, kar de şi ni gön der mek ni ye
tin de dir.” ce va bı nı ver di.

Pe ri han: “Kar de şi, Os man Pa şa’ya kı zı nı ver di. Bu ra ya na sıl ge lir? 
İran dev le ti nin bun dan son ra ona güven me si müm kün müdür?” di ye 
sor du.

Cez mi: “O kar de şi ni de ğil, di ğer kar de şi Dan yal Bey’i gön de re cek
tir.” ce va bı nı ver di. 

Pe ri han: ”Bu da ha iyi. Dan yal da yı mın ba na olan sev gi si Şem hal da
yım dan da ha faz la dır. O ge lir se bi zim için da ha iyi olur. Siz ko nuş ma nı za 
ba kın! Ben et ra fı şöy le bir do la şa yım... “ di ye rek oda dan çık tı.
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Cez mi ile Adil Gi ray baş ba şa kal dı lar. Cez mi, Pe ri han’ın “Şem hal, 
be ni Han lar dan bi ri ne ver mek üze re ge le cek” cüm le si ni söy le ye rek Adil 
Gi ray’ın yüzün de or ta ya çı kan kor kunç de ği şik lik ten, gön lün de ki aşk acı
sı nı der hal an la mış tı.

İlk ko nu şan Cez mi ol du: ”Be ni me rak edi yor sun de ğil mi? Ben yi ne 
ön ce ki Cez mi’yim.”

Adil Gi ray: “Ya ni de mek is ti yor sun ki kıy me tin bin kat faz la laş tı, 
öy le mi?”

Cez mi: “Za man za man müna se bet siz lik ya par sam kız ma yı nız lüt
fen!”

Adil Gi ray: “Na sıl bir müna se bet siz lik?”

Cez mi: “Böy le sa kin bir yer de sa vaş ha zır lı ğı ile uğ raş ma nı za be
nim ak lım er me di.”

Adil Gi ray: “Müza ke re ve plan la ma ya par hal dey dik.”

Cez mi: “Ka dın lar la mı müza ke re ya pı yor su nuz?”

Adil Gi ray: “Doğ ru, bi raz tu haf görünüyor ama Pe ri han se nin bil di
ğin ka dın lar dan de ğil dir. Bun dan ön ce Şah olan İs ma il’in tah ta çık ma
sı nı o sağ la mış tı... Sa de ce ted bir ile de de ğil, tam ted bir ile hem de kı
lıç ile...”

Cez mi: “As lan lar, eşi ni de yi ne ken di cin sin den se çer miş...”

Adil Gi ray: “Son ra Şah İs ma il’i de öl dürt tü di yor lar ama if ti ra dır. İş 
öy le de ğil. Hiç, ne müna se bet!”

Cez mi: “Efen dim, if ti ra eden ben de ği lim. Onu iyi gös ter mek için 
bu ka dar te la şa ge rek yok.”

Adil Gi ray: “Ha yır, şa yet sen de du yar san, gi ri şe ce ği miz iş ler de ak
lı na bir şüp he, bir so ğuk luk ge lir di ye söy lüyo rum.”

Cez mi: “Gi ri şe ce ği miz iş le ri ben hâlâ kav ra ya ma dım, bu işe hâlâ ısı
na ma dım ki gön lüme so ğuk luk gel me si ni düşüne bi li yor su nuz.”

Adil Gi ray: “Ne den miş?”
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Cez mi: ”Ön ce lik le ifa de ede yim ki ya pa ca ğı mız işin ne ol du ğu nu 
bil mi yo rum.”

Adil Gi ray: “Ben sa na an la ta yım, bak bu ra da Çer kez le rin hay li kuv
ve ti var. Şah, adil bir adam. Oğ lu Ham za Mir za’nın tek özel li ği yi ğit lik, 
dün ya da baş ka hiçbir şey den ha be ri yok. Ab bas, hem bu ra da de ğil,  hem 
de he nüz dört ya şın da bir ço cuk. Baş ve zir Mir za Süley man, ol duk ça akıl lı 
bir adam ise de, asıl ol ma dı ğı için ge rek Han lar, ge rek se as ker ken di si ni 
sev mi yor, hat ta nef ret edi yor. Bütün İran’da Pe ri han’ın bin de bir ka dar 
sözünü ge çi re cek kim se yi bu la maz sın. 

Biz iyi ce düşün dük, bu du rum kar şı sın da hal kı ayak lan dır mak çok 
ko lay ola cak. Fa kat, bu iş ler için hem ah lâkı na, hem ak lı na güve ni lir bir 
ada mı mız yok tu. Se ni onun için ge tirt tik. Şim di Sa fe vi ha ne da nı nın bü
tün üye le ri ni şu ra dan top la yıp İs tan bul’a gön der sek, mak bu le geçmez 
mi sa nır sın?”

Cez mi: “An la ya ma dım sev gi li şeh za dem! Sa fe vi Ha ne da nı nın aley
hi ne bir is yan ter tip li yor su nuz... Güzel bir te şeb büs. Fa kat, bu is ya nı, o 
ha ne da na men sup bir ka dın la el ele ve re rek ter tip le me ni ze ak lım er
mi yor...”

Adil Gi ray: “Ma ale sef, dün ya nın ha li nin bu ka dar ga rip ol du ğu nu 
ben de bil mez dim. Bu söy le di ğim, ak lın ala ca ğı bir şey de ğil!  Fa kat ta
ma men ger çek...”

Cez mi: “O ka dar da akıl lı, ze ki ve kül tür lü bir in san ol du ğu nuz hal de 
gös ter di ği niz bu ca hil li ğe şaş ma mak el de de ğil... Kar de şi nin aley hi ne si
zin le it ti fak eden bir ka dı na na sıl ina na bi li yor su nuz? Kar de şi nin, ha ne
da nı nı yık ma yı ta sar la mak tan sa si zin ha ya tı nı za kas tet me si ak la ya kın 
de ğil mi?”

Adil Gi ray: “Pe ri han, as la ba na iha net et mez!”

Cez mi: ”Ne re den bi li yor su nuz?”

Adil Gi ray: ”Fa kat sen de çok ay rın tı lı so ru lar sor ma ya baş la dın...”

Cez mi: “İzin ve rir se niz so ra yım, vic da nı nı za ter cüman ola yım, se vi
yor su nuz da onun için de ğil mi?”
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Adil Gi ray: “Hem far zet ki öy le... El den ne ge lir?”

Cez mi: “Ne ola cak, in san sev di ği ka dın da laf söy let me ye ce ği için, 
onun söy le di ği her söze he men ina nır ve son ra da ba şı na la net li be lâ 
alır.”

Adil Gi ray: “Sen ba na her sır rı mı açık lat mak mı is ti yor sun? O da 
be ni se vi yor.”

Cez mi: “İki aşık bu giz li bu luş ma lar la, ge ce ler ce se viş me ler le ye tin
me di niz de, bir de ona ha ya tı nı zı mihri müec cel mi ve re cek si niz? O da 
çe yiz ola rak ko ca bir sal ta nat tah tıy la si ze gel me ye ça lı şı yor, öy le mi?”

Adil Gi ray: “Ga yet güzel özet le din, fa kat bir ye rin de ek sik var; Pe
ri han da se nin, be nim gi bi Sün ni’dir. Ne der sin Cez mi, büyük bir te şeb
büs de ğil mi?”

Cez mi: “Ha yal et mek güzel dir, in sa nı da ima en yük sek ler de uçu
rur... Fa kat ha ya lin par lak lı ğı ka dar ger çek leş me si de müm kün ol say dı 
keş ke.”

Adil Gi ray: “Ya vuz Sul tan Se lim’in ül ke le ri zap te de rek, So kul lu’nun 
de niz le ri bir leş ti re rek ger çek leş tir mek is te dik le ri İs lâm bir li ği ni, Şi iler 
elin de esir iken, Sün ni bir kı zın yar dı mıy la ger çek leş ti re bil mek, sen ce 
de şa ira ne bir ha yal de ğil mi dir?”

Cez mi: ”Ben di ye ce ği mi de dim, şa yet ha yal ler her za man ger çek leş
ti ri le bil sey di, ha ya li ni zin şa ira ne ol du ğu nu, ben de ka bul edi yo rum. Be ni 
şa ir ce ha yal de ki ar zu nu za ik na için za val lı Sa dık’la İb ra him’i fe da ede rek 
bin bir be lâ için de bu ra la ra ka dar ge tirt me ye hiç ih ti yaç yok tu. 

An la dık, efen dim, iki miz de ha ya li ge niş in san la rız. Şim di ha ya li bı
ra ka lım da ger çek le re ge le lim... Eğer bir en gel yok sa işin na sıl olup da 
bu ra la ra gel di ği ni öğ re ne bi lir mi yim?”

Adil Gi ray, “Bu ola yın mey da na çı kı şı as lın da da ha tu haf tır.”  de di 
ve Şeh ri yar’ı ve mec bu ri yet kar şı sın da ya lan la baş la nan bir işin bin bir 
ren ge gir dik ten son ra na sıl bu şe kil de so nuçlan dı ğı nı uzun ca an lat tı. 

Cez mi: “Ne kadar il ginç… İki ik ti dar sa hi bi ka dı nın gücüy le bir dev le ti 
tes lim al mak da si ze öz gü ha ri ka lar dan dır.” di ye Adil Gi ray’a ta kıl dı.”
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Son ra cid di bir şe kil de: “Azi zim… Bir bi ri ne ra kip iki ka dın ara sın da 
ol mak, iki ateş ara sı na düş mek ten da ha teh li ke li dir. İran’da ki ko yu Şi ilik 
da va sı, bu eme lin ger çek leş me si ne mut la ka en gel ola cak tır. 

İran tah tın da Tah masp’ın oğ lu otu rur ken, Şeh za de Be ya zıt ola yı na 
ben zer bir şey ya rat ma ya kalk mak, ben ce hiç de akıl lı ca bir iş de ğil dir.” 
de di ve bu ko nu da ki düşün ce le ri ni uzun ca an lat tı... Cez mi’nin söz le
rin de, Adil Gi ray’ın ön ce den düşün me di ği hiçbir nok ta yok tu, ama tüm 
bu teh li ke ler, da ha ön ce ken di ak lın dan geçti ği za man, na sıl önem se mi
yor sa, şim di bir baş ka sı ta ra fın dan ha tır la tıl dı ğı za man da ay nı şe kil de 
hüküm süz ka lı yor du. 

Adil Gi ray, Pe ri han’dan duy du ğu ve sırf on dan duy du ğu için yüz de 
yüz ger çek li ği ne inan dı ğı de lil le ri bir ara Cez mi’ye de ka bul et tir me ye 
uğ raş tı, fa kat onun hiç inan ma dı ğı nı görün ce, son sözünü söy le di:

“İş bu ra ya ka dar gel dik ten son ra ar tık ge ri ye dön mek im kânı yok
tur. Böy le kötü bir ih ti mal ol sa bi le, ben ge ri dön mem. Hat ta ga yem sa
de ce Pe ri han’la ev len mek bi le ol say dı, bu yol da ca nı mı fe da et mek ten 
çe kin mez dim. Ca nım dan faz la sev di ğim saf bir kız, şim di ba na, mez he
bim adı na İs lâm bir li ği ne bir hiz met et me tek li fin de bu lu nu yor. 

Böy le bir te şeb büsün el bet te bir çok teh li ke si ola cak tır. Fa kat bu 
teh li ke ler, ba şa rı ih ti ma lin den bin de fa da ha üs tün bi le ol sa, te red düt 
gös ter me me im kân var mı dır? Sa vaş mey dan la rın da her da ki ka gözümü 
bi le kırp ma dan bek le di ğim ölüm den mi ka ça ca ğım? Şii’le rin elin de kal
mış yir mi ya şın da bir kı zın ya ni ken di mez he bi ni yük selt mek için ben
den çok uğ ra şan bir me le ğin ya nın da re zil mi ola ca ğım?” di ye rek ke sin 
ka ra rı nı bil dir di. Adil Gi ray, son de re ce si nir len miş, sa rı şın yüzü kıp kır
mı zı ol muş tu. 

Son ra bir as lan gi bi hey bet le ve gür le yen bir ses le sor du: “Sen ki, 
Türk or du su nun en kah ra man bi ni ci si Cez mi de ğil mi sin? Bir düş ma nı nı 
ölüm den kur tar mak için gözünü kırp ma dan atıl dı ğın be lâ gir da bın dan 
bi zim iş da ha mı teh li ke li dir ki bu ka dar çe kin gen dav ra nı yor sun? 

He de fi mi zin ve ha ya li mi zin kut sal lı ğı nı ve hat ta şa ira ne ol du ğu nu 
bi le bil me den Şir van’dan bu ra la ra ka dar gel din de şim di bu ra da mı ves
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ve se ye ka pı lıp işi bo za cak sın?” di ye rek ar ka da şı nın mert lik ve kah ra man
lık duy gu la rı nı kam çı la dı. 

Cez mi:   “Ama cım, si zin teh li ke de ol du ğu nu zu an lat mak tı. Yok sa 
ben hiçbir za man be lâlar dan ve teh li ke ler den kor kan, ca nın dan en di şe 
eden ler ta kı mın dan de ği lim. Bu nu siz de pe kâlâ bi lir si niz...” ce va bıy la bu 
işe olan iti ma dı nı bil dir di. Son ra me se le nin ay rın tı la rı ve uy gu lan ma sı 
hak kın da bir süre da ha ko nuş tu lar. 

Ge ce hay li iler le miş ti. Cez mi, yi ne gel di ği pen ce re den aşa ğı ya süzüle
rek Adil Gi ray’dan ay rıl dı. Er te si sa bah, ak şam al dık la rı ka rar ge re ğin ce 
Cez mi, doğ ru ca Ali Ku li Af şar’a ve onun yo luy la da Pe ri han’a gi de rek 
Şem hal’in mek tu bu nu ve he di ye le ri ni ken di si ne sun du. 

Bu ara da Mir za Süley man ise, ilk ba ha rı nın son gün le rin den bir gün, 
sa vaş ha zır lık la rı nı ta mam la mak ve bir an ön ce sı nı ra yürümek için her 
ta raf tan uğ ra dı ğı bas kın la rın teh li ke le ri al tın da, ça dı rı nı Kaz vin’in ke na rı na 
kur dur muş, öze ti aşa ğı da ya zı lı olan mek tup la rı oku ma ğa dal mış tı.

Bİ RİN Cİ MEK TUP

Bi zim şu ana ka dar Şah’ın dev le ti ne yap tı ğı mız hiz met le ri bi li yor
su nuz. Fa kat be nim gi bi bir in sa nın Türk le rin as lan ca sal dı rış la rı na da ha 
faz la kar şı dur ma ih ti ma li kal ma dı. Bi zim de, dev le ti mi zin de im da dı na 
ye tiş mek, yük sek emir le ri ni ze bağ lı dır.

İmam Ku li Han

İKİN Cİ MEK TUP

De vam lı, Türk ker van la rı nın Tif lis’e ve Şir van’a sal dı ra rak cep he ge
ri si ne sark ma la rı nı ön le me ye ça lış tık, yaz kış de me den ça lış tık. Hiz met
le ri miz Şah ta ra fın dan da be ğe nil miş ti. Fa kat tüm bu ba şa rı la rı mı zın 
se be bi, Türk or du ko mu ta nı nın göre vin den ay rıl ma sı ve kar şı mız da ki 
or du nun baş sız kal ma sıy dı. Şu an da, ca sus la rı mız dan al dı ğı mız ha ber
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le re göre, ken di si ne sad ra zam lık da ve ril miş olan Si nan Pa şa’nın çok ya
kın da ge le rek Türk or du su nun emir ve ko mu ta sı nı ele al ma sı ya kın dır. 
On la rın adet le ri ni çok iyi bi li rim. Hem ne ge rek var, be nim bil dik le rim, 
İran dip lo mat la rı ve si ya set adam la rı için bi lin me yen şey ler de ğil dir. Si
nan Pa şa’ya sad ra zam lık ger çek ten ve ril diy se, Türk le rin tüm kuv vet le
riy le üze ri mi ze sal dı ra ca ğı ke sin dir. İran’a o ka dar as ker ne re den ge le bi lir 
di ye düşül me sin! Ka nu ni Sul tan Süley man za ma nın da üze ri mi ze Ru me
li’den bi le as ker gön de ril miş ti. 

“İran vi ra ne le rin de Türk as ke ri ka la maz” di ye meş hur olan söze de 
güve nil me sin. Bu Si nan Pa şa’yı ben çok iyi ta nı rım; sözünü ge çi ren, ka fa
sı na koy du ğu şe yi her ne ba ha sı na olur sa ol sun mut la ka ger çek leş ti ren 
ce sur ve tec rübe li bir as ker dir. Za ma nın da Türk or du la rı nı, sevk et me ve 
bes le me ba kı mın dan, İran’dan çok da ha zor şart lar al tın da Tu nus sa hil
le ri ne ve Ye men çöl le ri ne götür müş, ora la rı da fet het miş tir. 

Ken din den baş ka sı nı be ğen mez, çok inat çı bir adam dır, han gi işe 
gi riş se onu mut la ka bi ti rir ve bu uğur da hiçbir en gel den kork maz. Uğ
ra dı ğı yer le ri ya em ri al tı na alır, ya da yer le bir eder. Tec rübe me güve
nin ki, çok sürat li ha re ket et me miz ge rek mek te dir.

      Tok mak Han

 

ÜÇÜN CÜ MEK TUP

Sad ra zam lı ğa geçme siy le bir lik te or du ku man dan lı ğı nın da Si nan 
Pa şa’ya ve ril di ği ve bir iki aya ka dar İran’a sal dı ra ca ğı ke sin ola rak an la
şıl mış tır. Bu ha ber le ri, Türk esir le rin den alı yo ruz. O şe ref li mil le tin ço
cuk la rı, esir ken bi le ya lan söy le mez ler. Se lam lar, ves se lam.

 Emir Han

Mir za Süley man mek tup la rı eli ne alır al maz he men he ye can la 
oku du ve bu üç mek tup ta ya zı lı kor kunç ha ber ler den son de re ce ürk tü. 
Bur nu nun di bi ne ka dar yak la şan be lâdan na sıl kur tu la ca ğı nı düşünür
ken, uşak lar dan bi ri eli ne bir di lek çe ver di. Di lek çe yi eli ne al dı ve göz 
ucu ile sa hi bi ne bak tı. Bu adam, der viş giy si li, üs tü ba şı pe ri şan ve son 
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de re ce çir kin bir he rif ti. Ve zir, sa da ka is ti yor gi bi du ran bu ada ma bi raz 
pa ra ve ril me si ni em ret ti. 

Der viş de in ce bir gülüm se mey le ora dan çık tı ve ka yıp la ra ka rış tı. 
Mir za Süley man, bi raz son ra önün de ki kâğıt la rı top lar ken der vi şin di lek
çe si ne bak tı ve gör dü ki bu kâğı dın cin si öy le sa da ka di lek çe si ne ben zer 
cins ten de ğil. Hint aba di si de ni len ve o za man lar büyük adam lar ara
sın da ya zı lan mek tup lar da kul la nı lan kâğıt cin sin den di. Kâğı dın ka li te si 
Mir za Süley man’ı me rak lan dır mış tı. Bu me rak la di lek çe yi açtı.

Dİ LEK ÇE NİN ÖZE Tİ

“Pek muh te rem Mir za Süley man Bey; Sa kın ola ki gaf le te düş me
yin, Şem hal ta raf tar la rı yi ne giz li top lan tı la ra baş la dı lar. Mak sat la rı Pe ri
han’ı Adil Gi ray’la ev len di re rek Sa fe vi ha ne da nı nı de vir mek ve İran’ da 
ye ni bir Cen giz dev le ti kur mak tır... Sa fe vi ha ne da nı de rin den de ri ne ça
tır dı yor... Cez mi adın da bir adam, Şem hal ta ra fın dan bu iş için me mur 
edi le rek bu ra ya ka dar gel di. 

Fa kat Cez mi or ta dan kay bol du. Tah mi ni miz ce mu ha fız lar ara sı na 
ka rış mış tır. Çün kü mu ha fız lar ara sın da iki Sün ni dos tu var. Bi ri nin adı 
Ab bas, öte ki nin de Mu sa Kâzım’dır. Bu iki mu ha fı zı bul mak müm kün 
olur sa ko nu nun içyüzü ken di li ğin den or ta ya çı ka cak tır. 

Adil Gi ray’la Pe ri han bir bir le ri ne âşık lar. Şeh ri yar Be güm de ga li ba 
ara cı lık la rı nı ya pı yor. Onun ama cı nı bi le mem. Mu ha fız lar ara sın da dü
şünülen şey ler den bi ri de si zi idam et mek tir. Siz or ta dan kalk maz sa nız, 
Pe ri han, Adil Gi ray ve Şeh ri yar Be güm ara sın da bu üç lü it ti fak tan olum lu 
bir so nuç el de edi le me ye ce ği ni söy lüyor lar. Mu ha fız la rı kış kır tan Şeh
ri yar Be güm’dür. Bu du rum kar şı sın da mu ha fız Ab bas ile Mu sa Kâzım’ı 
mut la ka bul dur ma nız, dev le ti ni zin men fa ati ge re ği dir.”

Mir za Süley man al dı ğı mek tu bu de fa lar ca oku du. İfa de bo zuk luk
la rı na dik kat et ti, ön ce bu ko nu ya hiç önem ver mek is te me di. Fa kat di
lek çe de ki tu haf bil gi, ken di si ni düşün dürüyor du. 

Özel lik le Şeh ri yar’ın mu ha fız lar la ken di aley hi ne düzen ter tip le
me si eğer doğ ru ise, çok önem liy di. Bu ko nu hak kın da bir de fa da Şeh
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ri yar’la görüş me yi uy gun bul du. He men o ge ce sa ra ya git ti, di lek çe yi 
Şeh ri yar’a oku du. Şeh ri yar, böy le hiç bek le me di ği bir za man da hiç bek
le me di ği bir ada mın, hiç ak lı na ge tir me di ği bir ko nu için ya nı na gel di
ği ni görün ce, ön ce şa şır dı. 

An cak di lek çe yi oku yun ca şaş kın lık tan hüz ne, hüzün den hid de te, 
hid det ten de adeta çıl gın bir ha le dön dü. Mir za Süley man’ın bo ğa zı na 
sa rı lır ca sı na üze ri ne atı la rak ba ğır dı:

“Doğ ru Mir za, doğ ru! Bu di lek çe ta ma men doğ ru dur. Se ni öl dürt
mek için ben adam lar ha zır lı yor dum. Adam la rım da Ab bas ile Mu sa 
Kâzım’dır. Git, on la rı, arat, bul dur! Bel ki bul du ra maz sın. 

Ne ya par san yap, Sün ni le rin et ra fı nı sar! Be nim ama cım ta ma men 
baş kay dı. İş ler baş ka tür lü so nuçlan dı. De mek ki he de fe da ha kuv vet li bir 
şe kil de ça lı şan lar da var mış... Mir za! Yüzüme ni çin öy le bu da la ca ba kı
yor sun? Adil Gi ray’ı...” de di ve cüm le si ni ta mam la ya ma dı. Mir za Süley
man onun sözünü ke se rek ko nuş ma ya baş la mış tı:

“Sul ta nım, o ne bi çim ko nuş ma öy le! Siz bu gün Şah Haz ret le ri nin 
muh te rem eş le ri, Ve li aht Haz ret le ri nin de an ne si si niz. Bu za val lı ada mı 
hiz me tin den mem nun ol ma dı ğı nız tak dir de, ken di si ni iş ba şın dan uzak
laş tır mak ve hat ta idam et tir mek eli niz dey ken, bir ta kım re zil le ri aley
hi me kış kırt mak dev let şa nı nı za ya kı şır mı?” de di.

Mir za Süley man, ko nuş tuk ça co şu yor, se si nin to nu gi de rek yük se li
yor du: “Be nim na çiz be de ni mi par ça la ya cak olur lar sa bun dan dev le ti niz 
de za rar gör mez mi sa nı yor su nuz? Bu adam la ra bu ka dar yüz ve ri lir se, 
di sip lin al tın da tu tul ma la rı na sıl ba şa rı la bi lir ve ha ne da nı nız na sıl ra hat 
eder. Ayak ta kı mı nın bu gün Ve zi re yap tık la rı mu ame le yi ya rın Şah Haz
ret le ri ne kar şı da an lat ma ya cak la rı nı kim ga ran ti ede bi lir? 

Bu ha di se, Şah Haz ret le ri nin ku la ğı na gi de cek olur sa on dan na sıl 
kur tu la bi li riz? Ce sa re ti niz her kes çe bi li nir ken, bu di lek çe de ya zı lı şey le ri 
iti raf bu yur du ğu nu zu düşünüyo rum da, ku lak la rı ma inan mak içim den 
gel mi yor. Ken di mi kor kunç bir ha ya lin için de sa nı yo rum.”

Mir za Süley man asa bi le şi yor, Şeh ri yar’ı suçla mak la ye tin mi yor, teh
dit edi yor du. Şeh ri yar, bu işin ne re ye ka dar gi de bi le ce ği ni ve ken di si için 
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ne ka dar büyük teh li ke le re yol aça bi le ce ği ni düşüne rek, ya lan dan da 
ol sa, sa kin leş me ge re ği ni duy du. 

Plan de ğiş tir mek ten baş ka ça re yok tu. Kıs men yu mu şak, fa kat yi ne 
de em re di ci bir ses le ce vap ver di. “Bun la rı iti raf et mem ma dem ki ak
lın ala ca ğı tür den de ğil dir, ah mak bir ki şi nin bu an lam sız iti raf la rı na na
sıl ih ti mal ver din ve ken din den, ak lın dan utan ma ya rak böy le ge ce vak ti 
be ni sor gu ya çek me ye gel din! Ben bu ra da Şah’ın ka rı sı sı fa tıy la sal ta nat 
tah tı üze rin de otu ru yo rum... Bun dan son ra gök le re mi çı ka ra ca ğım ki bir 
eme lim ol sun da ken di dev le ti min aley hi ne fit ne çı kar ma ya kal kı şa yım!  
Ak lı nı bir ta ra fa bı rak tın da di lek çe yi ku lak la rın la mı oku dun?”

Mir za Süley man’ı suçla mak ve teh dit et mek sı ra sı Şeh ri yar’a gel
miş ti. Gi de rek şid det le nen bir ses le sor du: “Akıl, man tık ve mu ha ke me 
gücünü, ge le cek hır sı na kap tır dın da oku du ğun şey le rin an la mı nı ves
ve se le rin le mi an la ma ya ça lış tın?  

Di lek çe de Şem hal’in yi ne bir olay ha zır la ma ya uğ raş tı ğı nı oku ma
dın mı?  Şem hal’le be nim ne il gim var? Pe ri han’ın, Şem hal’in ye ğe ni ol
du ğu nu bil mi yor mu sun? Bu ra da bir Cen giz dev le ti ku rul mak is te nil di
ği ni oku ma dın mı? Adil Gi ray’ın da Şem hal’in de, Pe ri han’ın da Sün ni 
ol duk la rı nı unut tun mu?  On lar bir leş miş ler, Sa fe vi dev le ti ni da ğıt ma ya 
uğ ra şı yor lar. 

Hem uğ raş tık la rı da ke sin dir. San ki Kı rım’ı bi zim ta ra fa bağ la mak 
ba ha ne siy le Şem hal’e adam gön der di ği ni ben de bi li yo rum! Me ğer Pe
ri han’ın ama cı ta ma men baş kay mış. Bak şu Pa şa kı zı na! İğ renç şeh ve ti 
için ken di ha ne da nı na da, bi zim ha ya tı mı za da kas te di yor. Ah! Ben ona 
dün ya nın kaç bu cak ol du ğu nu öğ re ti rim... Hem val la hi hem bil la hi öğ
re ti rim. Gör sün ba ka lım, Şeh ri yar’la uğ raş mak Şah İs ma il’i boğ dur ma ya 
ben zi yor muy muş? Me lek kı lık lı şey tan, gül renk li zak kum.”

Si nir li bi çim de ada ma kar şı hay kı ran Şeh ri yar, avı na atıl ma ya ha zır
la nan yır tı cı bir as lan hid de tiy le köpür me ye de vam edi yor du:

“Be za val lı adam, pe ri gör müş de li gi bi kar şım da ne du ru yor sun? Ve
zir li ğin şar tı şaş kın lık ve ap tal lık mı dır? Ça buk git şim di! İşin as lı nı fas lı nı 
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öğ ren! Fit ne nin önünü kes! Yok sa val la hi se ni Şah’a söy le rim... Ce hen
nem de şey ta na ya pı la cak azap lar ka dar büyük acı için de ge be rir sin...”

Mir za Süley man bu ko nuş ma lar dan son ra işi nin çok zor ol du ğu nu 
an la mış tı. Şeh ri yar’ın si ni ri ni ya tış tır mak için alt tan al mak tan baş ka ça re 
yok tu. En büyük teh li ke için de da hi Şah’ın hiz me tin den sı kın tı duy ma
ya ca ğı na, can la baş la ça lı şa ca ğı na, hat ta ge re kir se bu yol da ca nı nı ve
re ce ği ne da ir de fa lar ca ye min edi yor du... 

Çok yan lış bir adım at mış, den siz bir if ti ra için böy le ge ce vak ti 
Şah Haz ret le ri nin eşi ni ra hat sız et mek küs tah lı ğın da bu lun muş tu. Su çu 
büyük tü... Bu na rağ men, so ru nun çö zümünün ken di si ne ha va le edil di ği 
için çok mem nun du... Doğ ru su ucuz kur tul muş tu... Yap tı ğı ap tal lık tan 
do la yı özür di le ye rek ve bu işin içyüzünü en kı sa bir za man da öğ re ne
ce ği ne söz ve re rek Şeh ri yar’ın ora dan ay rıl dı.

Mir za Süley man gi din ce Şeh ri yar da oda sı na çe kil di. Fa kat ar tık 
öy le bir hal al mış tı ki, oda sı san ki ka ran lık bir ka bir, ken di de san ki o 
me za rın için de, kıs kançlık, kin ve in ti kam hır sı gi bi kor kunç ve ka ran lık 
duy gu lar dan ya ra tıl mış ve ko kuş muş bir ce set ten baş ka bir şey de ğil di. 
Ba zı kötü ki şi le rin ge ber dik ten son ra ca dı ol duk la rı söy le nir. Bu la net li 
ka dın da, da ha sağ lı ğın da, ca dı lar gi bi, can yak ma ya ve kan içme ye su
sa mış bir ca na var dı. 

Bir bi ri ne ters, çe şit li duy gu la rın et ki si al tın da, ne ya pa ca ğı nı ve ne 
ka rar ve re ce ği ni bi le mi yor du. Pe ri han’ın, dün ya yı şaş kı na çe vi ren şa
ha ne güzel li ği ni ken di por su muş güzel li ğiy le kı yas lı yor ve Adil Gi ray’ın 
Pe ri han’ı ter cih ede ce ği ni düşüne rek umut suz lu ğa düşüyor ve bu umut
suz luk la ge çen da ki ka la rın her bi ri ni bir ölüm sa yı yor du. Ba zen de, ilk 
gençlik gün le rin den çok be ğen di ği ken di güzel li ği ak lı na ge li yor, an cak 
“za man” de ni len si lin di rin, su ra tın da yap tı ğı kor kunç de ği şik lik le ri unu
ta rak güzel lik te ken di si ni hâlâ Pe ri han’la bir tu tu yor ve bu inançla, ken
di si ne ha la âşık ol ma yan Adil Gi ray’ı Pe ri han’ın da na sıl ol sa et ki le ye me
ye ce ği ne ina nı yor du. Ha ki kat olup ol ma dı ğı nı bil me mek le be ra ber, Adil 
Gi ray’ın Pe ri han’a yap tı ğı ev len me tek li fi ni ise, o sa ye de İran’ı el de et
mek için ter tip len miş bir si ya set oyu nu şek lin de de ğer len di ri yor ve bu
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nun la bi raz te sel li olu yor du. An cak bu güzel hül ya lar, bu ya lan cı avun
tu lar de öy le uzun sür me di. 

Gözünü ka pa dı ğın da gün düzünü ge ce ye çe vir me si müm kün ol ma
dı ğı gi bi, gör mek is te se de, is te me se de, Pe ri han’ın ha ri ka güzel li ği göz
le ri nin önün dey di. Dün ya yı bir mık na tıs gi bi ken di ne çe ken böy le bir 
güzel li ğin et ki sin den ken di ni kur ta ra bi le cek bir adam zor bu lu nur du. 
Özel lik le Adil Gi ray gi bi, şa ir ruh lu bir gen cin kal bi, bu güzel lik kar şı sın da 
el bet te il gi siz ka la maz dı. 

Bu du rum gün gi bi or ta day dı. Güne şin ışık la rı çöp lüğe vu run ca, 
ora da ki bütün pis lik le ri or ta ya çı kar dı ğı gi bi, Pe ri han’ın güzel li ğiy le il
gi li bu düşün ce ler de ka dı nın için de ki tüm kötülük le ri ve kin le ri mey
da na çı kar dı. 

Önünü göre me yen ego su, şey tan la san ki çir kin lik ya rı şı na çık mış tı. 
İçin de vol kan la şan kin ve in ti kam ate şi ni sön dür mek ama cıy la, ölümü 
ve şeh ve ti ni diz gin le ye me ye rek he nüz dün ya da iken ce hen nem iş ken
ce le ri ne uğ ra ma yı göze al mış tı. Kor kunç düşün ce le ri ni ger çek leş tir mek 
için na sıl ha re ket ede ce ği ni zih nin de iyi ce ka rar laş tır dı. Hat ta ilk ha zır
lık lar için, o ge ce den ka pı sı nın önün de ki ha rem ağa sı nı kov du. 

Ye ri ne ken di adam la rın dan bir mu ha fız ge tir me le ri ni em ret ti. Fa
kat nöbet çi ler den bi ri si ni bek ler ken hiç ta nı ma dı ğı bir adam çı ka gel di. 
Nöbet göre vi ne ve ar ka daş la rı nın isim le ri ne da ir ba zı şey ler sor du. Al
dı ğı ce vap lar dan ve ko nuş ma sın dan bu ada mın İran lı ol ma dı ğı nı Şeh
ri yar he men an la mış tı. Adam dan ken di is mi ni ve ne re li ol du ğu nu, ne 
za man mu ha fız ol du ğu nu ve da ha ba zı ko nu la rı so run ca adam, Şeh ri
yar’ın için den ge çen şüp he le ri he men an la dı ve çok an lam lı ve ima lı bir 
şe kil de ko nuş ma ya baş la dı:

“Ga li ba Mir za Süley man, sul ta nı mı zı gör müş ve tüm bu olan la rı ha
ber ver miş.” Şeh ri yar:

“Ney miş olan bi ten ba ka lım? Se nin ne had di ne bun lar? Sen kim
sin? Si hir baz mı sın? Ne re den bi li yor sun?”
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Adam: “Aman efen dim, ha yır ha yır, bun la rın hiç bi ri de ği lim! Ben 
Şii’ler den Da ğıs tan lı bir mu ha fı zım. Ve zi re sun du ğum di lek çe yi de gör
dünüz mü?”

Şeh ri yar:  “O di lek çe yi de mi sen ver din?”

Adam: “Evet efen dim, ben ver dim.”

Şeh ri yar: “Ali hak kı için doğ ru söy le, sen mi ver din onu?”

Adam: “Siz den böy le bir so ru bek le mez dim. Ben ver me miş ol sam, 
Ve zir Haz ret le ri ne öy le bir di lek çe ve ril di ği ni ne re den bi le ce ğim? Za ma
nın en büyük münec ci mi ben de ği lim ki!”

Şeh ri yar: “Bak sa na ba na, sen ku la ğı de lik bir ada ma ben zi yor sun. 
Pe kâlâ, söy le ba ka lım, şim di Pe ri han’la Adil Gi ray, bir bir le ri ni se vi yor
lar mı ya ni?”

Adam: “Ke sin ola rak bir şey di ye mem. Fa kat iki si de Sün ni’dir. An
laş tı lar, bu ra da ki Şii dev le ti ni yı ka cak lar.”

Şeh ri yar: “Onu boş ver sen, be nim için Sün ni ya da Şii ol ma sı önem li 
de ğil. Bir bir le ri ni se vi yor lar mı, sev mi yor lar mı? Ba na ora sı nı söy le!”

Adam: “Ben si nir li bir adam de ği lim. Sul ta nı mı zın si nir li ha li ne ce
vap ver mek ten de aci zim. Şim di gi di yo rum. On la rın bir li ğin den ne ler or
ta ya çı ka ca ğı nı ya kın da görür sünüz... İz ni niz le bir şey da ha söy le ye yim; 
Ca sus lu ğu be ce re bi li rim, an cak pe ze venk lik ya pa mam.”

Son ola rak bu cüm le yi söy le yen bu adam he men ce cik or ta dan kay
bol du. San ki yer ya rıl mış da ye re gir miş ti... Şeh ri yar’ın ka fa sı baş ka şey
ler le do lu ol du ğu için, onun gi di şi ni bi le an la ya ma mış tı. Mir za Süley
man’dan ve di ğer mu ha fız dan al dı ğı ha ber le ri bir bi riy le kar şı laş tır dı, 
bir bi ri nin ay nıy dı.

Ne ya pa ca ğı nı bi le mi yor du. İçin de kıs kançlık tan baş ka bir duy gu 
yok tu. Kıs kançlık ise, ona in ti kam dan baş ka bir şey düşün dür müyor du. 
Ay rı lık ka dar si yah bir çar şa fa bürün dü, yüzünü in ti kam ka dar kır mı zı kan 
ren gin de bir pe çe ile ört tü. Ne fes ne fe se Adil Gi ray’ın oda sı na koş tu... 
Adil Gi ray, o sı ra da ken di ha yal dün ya sı na dal mış, Pe ri han’ı bek li yor du. 
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Ani den gözünün önün de, lo dos lu ha va lar da or ta ya çı kan kap
ka ra yağ mur bu lut la rı nın üze ri ne düşen kı zıl lık tan ya ra tıl mış bir ya ra
tık görün ce, yat tı ğı yer den doğ rul du. Kar şı sın da du ran ve he nüz yü
zünü açma yan ka dı nı Pe ri han zan net miş ti. Şeh ri yar, bek len mek te olan 
bir be lâ gi bi, ya vaş adım lar la Adil Gi ray’a yak laş tı. Ya nı na gel di ği za man 
pe çe si ni yüzün den kal dır dı.

Kin do lu bir ses le: “Sev gi li Han zâdem! Be ni ta nı ma dı nız mı? Ben, 
İran Şa hı’nın ka rı sı Şeh ri yar’ım. Si zi bun ca iz zet ve ik ram için de ya şa tan 
da sa de ce be nim! Baş ka hiç kim se de ğil... Bu na rağ men Pe ri han’ı ba na 
ter cih et miş si niz. Al lah müba rek et sin. Fa kat iki ni zin de bi rer avuç ka nı 
ile el le ri mi yı ka ya ca ğım. Söy le me di de me yin.

 Fi kir sa va şı, kı lıç sa va şı na ben ze mez! Pe ri han se ni se vi yor sa, ben 
de se vi yo rum. Hem de on dan da ha çok se vi yo rum. Sen de, ko cam gi bi 
dün ya gözün den yok sun imiş sin. Ko ca mım be ni sev me yip de üze ri me 
ca ri ye al dı ğı gi bi, sen de onu sev miş ve be ni ar zu na bir araç gi bi kul
lan mış sın. 

Şeh ri yar ser se min bi riy miş san ma! Pe ri han da ze ki dir! Al lah iki ni zi 
bir bi ri ni ze ba ğış la sın! Fa kat emin ol ki, bir bi ri ni ze ka vu şur sa nız, an cak 
öte ki dün ya da ka vu şa bi le cek si niz. Ne ya pa ca ğı mı çok ya kın da görür
sün!” de di ve oda dan çık mak is te di.

Şeh ri yar’ın bu si nir li ha li kar şı sın da Adil Gi ray’ın ilk ak lı na ge len Pe
ri han ol du. Bu ka dın dan her kötülük bek le nir, kıs kançlı ğın et ki siy le Pe
ri han’ın ba şı na da bir çok kötülük ler ge ti re bi lir di. Ken di ha ya tı nı düşün
müyor du. Ya şa mak en di şe si ve ge le cek emel le ri nin hep si zih nin den 
si lin miş ti, sa de ce Pe ri han’ı düşünüyor du. Bu du rum kar şı sın da ne ya
pa bi lir di? 

Bütün ih ti mal le ri bir an da ak lın dan ge çir di. Düş tüğü du rum dan 
hem ken di ni hem de Pe ri han’ı kur tar mak için Şeh ri yar’ın çıl gın ca aş kın
dan fay da lan ma ya ka rar ver di. Ka dı nın, ken di si ne olan düş kün lüğünü 
kış kır ta rak, ge çi ci bir za man için de ol sa va zi ye ti ida re et mek ten baş ka 
ça re yok tu.
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Si ni rin den ve kıs kançlık tan ku dur muş olan Şeh ri yar’ın teh dit le ri ne 
kar şı, san ki hiç bir şey den ha be ri yok muş gi bi boş bir kah ka ha at tı. Oda
sı nın bir köşe si ne se ri li olan ya ta ğı na gir mek için be lin den han çe ri ni ve 
ba şın dan kal pa ğı nı çı kar ma ya baş la dı.

Bu na kar şı lık Şeh ri yar, yap tı ğı teh dit ler kar şı sın da, Adil Gi ray’ın ölüm 
kor ku la rı ile tit re me si ni bek ler ken, kar şı sın da ki ada mın hiç et ki len me
di ği ni ve teh dit le ri nin an cak tat lı bir nin ni se si gi bi uy ku su nu ge tir di ği ni 
görün ce ta ma men şa şır dı.

Ka fa sın da iki se çe nek be lir miş ti, Ya duy du ğu bu de di ko du lar ya
lan dı ya hut ter tip le dik le ri iş ar tık hiç kim se den kor ku la rı kal ma ya cak 
ka dar iler le miş ti. Bu ih ti mal le rin bi rin ci si ha yat ka dar tat lı, ikin ci si ise, 
ölüm ka dar kötüy dü. 

Böy le me zar ta şı gi bi bu dün ya ile öte ki dün ya ara sın da bek le yip 
dur mak tan sa, her ne pa ha sı na olur sa ol sun ger çek du ru mu öğ ren me ye 
ka rar ver di ve ka pı dan çık mak üze re iken, bu ka rar la yi ne ge ri ye dön dü. 
Kıs men yu mu şat ma ya ça lış tı ğı bir ses to nuy la:

“Si zin yap tık la rı nı zı kim se ler gör mez ve duy maz mı san dı nız? Ye
rin bi le ku la ğı var dır.”

Ar ka sın dan da şu mıs ra yı oku du:

“En um ma dı ğın keş fe der es rari de rûnun

Sen her ke si kör, âle mi ser sem mi sa nır sın?”

Ka dın, “Şah Hu dâben de’nin göz le ri kör edil diy se, et ra fın da ki le rin 
göz le ri ne de mil çe kil me di ya! Siz Şem hal’e mek tup ya zar sı nız, Cez mi 
Bey adın da bi ri ni, fit ne ye alet et mek için, bu ra la ra ka dar ge ti rir si niz de 
biz bu nu ya ka lat mak tan, sır rı nı zı öğ ren mek ten aciz mi ka lı rız san dı nız? 
Bi zim de ca sus la rı mız var, olup bi ten her şe yi günü gününe ha ber alı
rız. Şeh za de Be ya zıt ola yın dan hiç mi ib ret al ma dı nız da böy le teh li ke li 
iş le re gi riş me yi göze al dı nız?” de di.

Ka dı nın bu söz le ri üze ri ne Adil Gi ray, onun bir ta raf tan Cez mi’yi ya
ka la tıp bütün giz li ka pak lı iş le ri ni öğ ren di ğin den bah set me si ne ve di ğer 
ta raf tan da Cez mi’nin Şem hal ta ra fın dan gön de ril di ği ni söy le me si dik
ka ti ni çek miş ti. Bu du ru ma göre Şeh ri yar’ın ku la ğı na ba zı şey ler git miş 
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ol sa bi le, Cez mi’nin ya ka lan dı ğı ve işin içyüzünün an la şıl dı ğı gi bi şey
ler ya lan dı.

 Şeh ri yar, ya rım ya ma lak öğ re ne bil di ği ba zı bil gi le re da ya na rak 
ken di le ri ni zor du ru ma düşür mek ve ak lın ca bir şey ler öğ ren mek is ti
yor du. Adil Gi ray, bu nu teş his et tik ten son ra, ol duk ça sa kin ve bi raz da 
alay lı bir şe kil de:

“Ba na ba kı nız ha nı me fen di, ak lı nı za bir za rar gel diy se, ba na baş vur
ma nız bo şu na dır. Çün kü ben akıl dok to ru de ği lim, bu tür ves ve se le ri ba
şı nız dan at mak için mus ka yaz mak da elim den gel mez.” de di.

Şeh ri yar hâlâ şüp he ve çe liş ki ler için dey di:

“An lı yo rum efen dim” di ye ce vap la dı. “Çok iyi an la dım de dik le ri niz 
sev gi li şeh za dem! Ba na ha ber ve ren le rin söy le dik le ri doğ ruy muş. İran 
sal ta na tı nı ge rek ti ği gi bi ko ru muş su nuz! 

Yap tı ğı iş ve söy le di ği söz le rin ya lan ol du ğu an la şı lan ka til ler gi bi, 
siz de acı nı zı, gös ter me ye ça lış tı ğı nız so ğuk kan lı lık la açı ğa vu ru yor su nuz. 
Bir be yaz çeh re ye ör tü ya kış ma dı ğı gi bi, o te miz gön lünüze de iki yüz
lülük ya kış mı yor.  Ge lin, şu işin doğ ru su nu ba na an la tın!”

Adil Gi ray: “İn san lar her çe şit ha yal kur mak ta ser best tir ler, ba zı in
san lar bu rüya la rı baş ka sı na din let me ye kal kış mak ve en azın dan bir 
ves ve se ye ka pı lıp son ra da o ves ve se yi ger çek san mak gaf le ti ne düşe
bi lir ler. İş te böy le za man lar da kar şı sın da ki ni de bu ha yal ve ves ve se le re 
inan dır ma ya ça lış mak ola cak şey de ğil dir.”

Şeh ri yar: “Siz, ba na bun la rı söy ler ken ta kın dı ğı nız ce sa re ti Pe ri han’ın 
aş kın dan ve yar dı mın dan mı alı yor su nuz? Şa yet öy ley se al da nı yor su nuz... 
Bu sa ray da Pe ri han’ın bo ru su öt mez,  be nim bo rum öter.”

Adil Gi ray, du ru şu nu ve asil tav rı nı boz ma dan ken di ken di ne ko
nu şu yor gi bi de vam et ti: “Aman Al lah’ım… Aman Al lah’ım… Töv be ne
uzübil la ah....! San ki aşk la, şeh vet le hiç bir il gim ol ma dı ğı nı biz zat ken
din le tec rübe et me miş gi bi sin...”

Şeh ri yar: “Ben baş ka yım... Pe ri han baş ka... O, bir ha yal! Bir me lek! 
Bir ışık! Ben... Ben se...”
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Adil Gi ray: “San ki ken di güzel li ğin de ki, ken di şi ve sin de ki ol gun lu ğu 
bil mi yor muş gi bi ko nu şu yor sun! Güzel li ği nin, en da mı nın er kek ler üze
rin de yap tı ğı et ki yi ye ni öğ re ne cek ol san ney se...”

Şeh ri yar: “Ha yır ha yır, Pe ri han’ın güzel li ği ve en da mı da ha ol gun
dur. Onun güzel li ği ve eda sı er kek le re ve özel lik le Kı rım Şeh za de le ri ne 
el bet te da ha çok et ki edi yor ki, biz den üs tün tu tu lu yor.”

Adil Gi ray: “San ki Pe ri han’ın yüzünü bir kez ol sun gör müşüm gi bi 
ko nu şu yor su nuz...”

Şeh ri yar, esas nok ta ya gel miş ti: “Bak Adil, Cez mi’yi ge tirt ti ğin, Sa
fe vi ha ne da nı nı yı ka rak İran’da bir Cen giz dev le ti kur mak is te di ğin doğ
ruy muş ve ya ya lan mış. Ora sı be ni il gi len dir mez. Fa kat Al lah aş kı na, dün
ya da en çok ki mi se vi yor sun onun ba şı için, ba na doğ ru yu söy le! Şu kı zı 
se vi yor mu sun, sev mi yor mu sun?”

Adil Gi ray: “Ne ya lan söy le ye yim! Bu söz le ri ni zi duy duk ça si zi ayak ta 
ve göz le ri niz açık ola rak görüp de uy ku da mı sı nız, sa yık lı yor mu su nuz 
ka rış tı rı yo rum.”

Şeh ri yar: “Lüt fen sor du ğum so ru ya ce vap ver Şeh za dem! Ga yen 
ha ka ret ise,  bu nu son ra da ya pa bi lir sin! Al lah aş kı na sor du ğum so
ru ya ce vap ver!”

Adil Gi ray: “Ne di ye yim! Şu sor du ğu nuz şe ye ba kı nız! Sün ni bir esir, 
Da ğıs tan’dan giz li ce adam ge tir te rek hal kı Şii olan bir ül ke de, Şii bir dev
le ti yı kıp, ye ni bir sal ta nat kur ma ya kal kı yor. Bun lar akıl ve man tı ğın ka
bul ede bi le ce ği şey ler mi dir?”

Şeh ri yar: “Ya lan söy le me mek için ko nu yu de ğiş ti ri yor sun! Ben 
sa na onu sor mu yo rum... Şeh za dem! Pe ri han’ı se vi yor mu su nuz, sev
mi yor mu su nuz? Onu so ru yo rum. Ce va bı da bir tek ke li me den iba ret; 
Ya evet, ya da ha yır ola cak.”

Adil Gi ray: “Sa fe vi ler sa ye sin de yok sul luk tan ko ca bir sal ta na ta ka
vuş tu ğu nu zu bir düşününüz! O ha ne da nın bu ka dar ik ra mı nı gör müş
ken, yi ne o ha ne dan üye le rin den ma sum bir kı zın na mı nı, na mu su nu 
er kek mec li sin de böy le di le do la mak ne büyük ah mak lık tır. Bu, te şek
kür ye ri ne ha ka ret et mek tir.”
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Şeh ri yar: “Be ni böy le han çer vu rur gi bi par ça par ça öl dür mek ten 
ne lez zet alı yor su nuz? Se vi yo rum, de yi niz, ol sun bit sin! Siz de kur tu lun, 
ben de bu kor kunç şüp he den kur tu la yım.”

Adil Gi ray: “Ba na mut la ka ya lan söy let mek mi is ti yor su nuz?”

Şeh ri yar: “De mek ki sev mi yor su nuz?”

Adil Gi ray: “Töv be töv be eee... Töv be es tağ fi rul la ah!

Şeh ri yar: “Sev me di ği ne da ir bir ye min et, bu ye ter li dir.”

Adil Gi ray: “Val la hi ar tık çe kil mez ol du nuz. Bu yap tık la rı nız ba na 
esa ret ten da ha ağır gel me ye baş la dı.”

Şeh ri yar: “Şim di de çe kil mez ol duk, öy le mi? Ba ka lım ben mi çe kil
mez mi şim, yok sa ölüm iş ken ce si mi çe kil mez miş.”

Adil Gi ray: “Val la hi in san, eli niz den kur tul mak için ölümü bi le göze 
ala bi li yor.”

Şeh ri yar: “An la şıl dı! An la şıl dı! El le ri me ka nı nız dan kı na ya ka ca
ğım.”

Adil Gi ray: “O kı na dan bi raz da saçla rı nı za sür se niz da ha güzel olur
su nuz.”

Şeh ri yar: “Se ni ha in! Saçla rım da bir kaç be yaz tel var. He men de 
on la rı gör dün, de ğil mi? En küçük bir ku su ru he men de na sıl ya ka lı yor
sun... Gön lün le di lin ara sın da ne ka dar ay rı lık lar var mış...”

Adil Gi ray, Şeh ri yar’ın bu son söz le ri ni alay lı bir kah ka ha ile ge çiş
tir mek is ti yor du. Şeh ri yar ise, bir kaç da ki ka gön lü ile müca de le eder ce
si ne şid det li bir du rak sa ma dan son ra, he men Adil Gi ray’ın ya nı na koş tu 
ve adeta yal va ran bir ses le: “Adil! Adil! De di “ha ya tı mı zeh re di yor sun!  
Se ni ne ka dar büyük bir aşk la sev di ği mi bi le mez sin! 

Ger çek ten bi le mez sin... Eğer bil miş ol say dın, ha li me acır ve ba na 
bu iş ken ce yi yap maz dın! Yüzüme bi raz cık şef kat le bak! Ben öy le nef ret 
edi le cek ka dar çir kin bir ka dın mı yım? Öy le ölümü ara ta cak ka dar se ni 
ta ciz mi edi yo rum? Bi raz mer ha met li ol! Ba na da ya zık... 

Ba na kar şı bi raz cık sev gi ni, bi raz cık şef ka ti ni gös ter sen Pe ri han’ına 
bi le oda hiz met çi si olur, bu sev gi ve şef ka tin ya lan dan ol du ğu nu bi le
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rek da hi ken di mi avut ma ya ça lı şır dım... Bu ya lan cı sev gi nin şef kat ten ve 
mer ha met ten ile ri gel di ği ni bil di ğim hal de onun la da ye ti nir dim...”

Adil Gi ray, ay nı eda ile ce vap ver di:

“Ben si ze da ha ne di ye yim efen dim? Sev gi ye da ir en küçük bir ima da 
bi le bu lun ma dı ğım hal de, ken di uy dur du ğu nuz ya lan la ra inan ma dı ğı mı 
söy le me dim mi? Bu ra dan Kı rım’a be ra ber git me yi tek lif eden ben de ğil 
miy dim? İş le ri miz yo lun da git mi yor mu? 

Şim di hiç yok tan or ta ya bir Pe ri han me se le si, bir kıs kançlık çı kar
dı nız, ge ce vak ti böy le uzun bir kav ga ya gi riş ti niz... Hem ken di ni zi, hem 
de be ni bo şu bo şu na üzüyor su nuz... Biz işi mi ze de vam ede lim! Ba ka
lım, bu işin so nu ne ola cak! Sı ra sı ge lin ce ben de bir ku sur görür se niz, o 
za man is te di ği ni zi söy le mek te hak lı olur su nuz...”

Bu söz ler üze ri ne Şeh ri yar, bir kaç da ki ka düşün dü, es ki den be ri Adil 
Gi ray’da gör düğü zıt dav ra nış la rı zih nin de bir bi riy le kar şı laş tır dı. Adil Gi
ray’ın söy le dik le ri ne bir tür lü inan mak is te mi yor, onun Pe ri han’a kar şı 
olan sev gi si nin ve ken di ne olan nef re ti nin de re ce si ni çok iyi his se di
yor du. Se ven ve kıs ka nan bir ka dın eda sıy la onu yu ka rı dan aşa ğı şöy le 
bir süz dük ten son ra:

“Yok şeh za dem! Be nim bu du ru ma kat lan mam çok zor. Sen ya be
nim olur sun, ya da ka ra top ra ğın. Üze ri mi ze bir fe la ket çök müş, so nu na 
ka dar hük münü ve re cek. Be ni ira de me hâkim san ma. Kal bi mi ve ben
li ği mi o ka dar büyük bir kuv vet kap la mış ki, an la ta mam. 

Aşk de ni len bu kuv vet ba na ne is ter se yap tı rı yor. Ken di is te ğim le 
ve ken di aya ğım la ce hen ne me atıl mak elim den ge lir, ama se ni baş ka bir 
ka dı nın koy nun da gör me ye, hat ta böy le bir şe yi düşün me ye bi le as la 
kat la na mam. Aşk kriz le rim da ya nıl maz bir ha le gel di. İki miz de can ta
şı yo ruz. Hem sa na kı ya rım, hem ken di me kı ya rım. 

Hiç ol maz sa ka der, in sa noğ lu nun en son or tak döşe ği olan ka ra top
rak ta bi zi bir leş ti rir... Düşün ta şın! Ya şa mak ta ki do yul maz lez ze ti ak lı na 
ge tir! Her ke sin dün ya ya bir ke re gel di ği ni unut ma! Düşün de ba na ke
sin bir ce vap ver! Sa na ya rı na ka dar süre ve ri yo rum! 
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Ya rın ge ce yi ne ko nu şu ruz.” di ye söy le ne rek oda dan çık tı ve ce hen
nem olup git ti. Adil Gi ray, bu la net be lânın öne mi ni ta ma men an la mış tı. 
İçin de kan ye ri ne şeh vet alev le ri do la şan bu az gın ka rı, nef si ve şeh ve ti 
için can al mak tan çe kin me ye cek ti. Ger çi Adil Gi ray gi bi yük sek bir şah
si yet için ya şa mın bir kıy me ti yok tu. Onun bütün en di şe si, bütün üzün
tüsü, ken di yüzün den, sev gi li Pe ri han’ın ba şı na bir be lâ gel me siy di. İş te 
sa de ce bu be la yı ön le ye me me si ih ti ma li ken di si ni çıl dır tı yor du. Bu soy lu 
gen cin gözün de ölümün bir tek öne mi var sa, o da, esir ya şa mak tan çok 
da ha iyi ve ko lay ol ma sıy dı. Hat ta Pe ri han’ın ay rı lı ğı, ölüm den bin kat 
da ha güç, da ha şid det li ol du ğu hal de, onu bi le gön lüne zor la ka bul et
ti re bi lir di. Fa kat o za val lı ma sum kı zı, düşür düğü teh li ke den kur ta ra ma
dı ğı için ken di ni suçlu bu lu yor ve af fe de mi yor du.

Böy le ce ha re ket siz, çıl dır mış gi bi kız gın ve iş ken ce li da ki ka lar ge
çir di. Son ra ken di ken di ne:

“Şey tan bi le me lek le re kötülük ede mi yor. Ben bir me le ği ha ya tın 
lez zet le rin den ayı rıp da şey tan dan da ha mı al çak ola ca ğım? Ölüm bi le 
me lek le re yak la şa mı yor. Şeh ri yar de ni len o al çak ka rı, bir me le ğin ha ya
tı na son ve re cek de ona rah met oku ta cak.” tarzında söylenip durdu.

Sonra da uykudan uyanmış da, kabuslardan kurtulur gibi tuhaf bir 
eda ile:

“Ahh! Yalan! Yalan. Şu yalancı dünyadan daha alçak olan yalan! 
Umudum sen mi oldun?” diyerek ayağa kalktı, kalemi kağıdı eline aldı, 
bilerek zehir içmeye başlayan biçarelerin çehresindeki hüzünlü ifade ka
dar hazin bir şekilde şu mektubu yazmaya başladı:

    

Adil Giray’dan Şehriyar’a Mektup

Uyarılarınıza itaat ettim. İhtimallerin hepsini göze aldım. Sonuçla
rını iyice düşündüm. Şimdiye kadar eğlence gibi düşündüğüm olayların 
ne kadar dehşetli bir gerçek olduğunu gerçekten anladım. Beni öldü
receğiniz yönündeki tehdidinizi gerçekleştirecek kadar insafsız olma
dığınızı bilirim. Yapsanız bile önemsemem. Çünkü kaderimde ölmek 
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varsa, ölmek esir yaşamaktan bin kat daha iyidir. Ben mümkün değil 
bu esarete tahammül edemeyeceğim. Beni gerçekten sevdiğinize, bir 
de bu halden kurtaracağınıza kesin bir söz veriniz, ne zaman emreder
seniz birlikte sınıra doğru harekete hazırım. Sükûnet bulmak için ceva
bınızı bekliyorum.

Adil

Adil Giray yazdığı mektubu bitirdikten sonra dikkatlice okudu. Bi
raz da düşünerek:

“Acaba bana güvenir mi? Elbette güvenir! Şeytanın gönlünü bir 
ümitle doldurur, o ümidin sonuçlarını vermesine imkân verirsen onu da 
aldatabilirsin. Hele Perihan ile Cezmi ile haberleşinceye kadar melun ka
dın gaflet içinde kalsın da ilerisine Allah kerimdir.” dedi.

Biraz da; “Maşallah! Bizim, yalancılık da diğer insanların marifeti ve 
gayreti gibi alıştıkça ilerlermiş! Allah’ım! Benim dünyada yaşamama ne 
gerek vardı! Ahh!  Perihan! Senin için yaptığım şeylere bak! Ahh! Arada 
sen olmasan her kelimesi için bir sonsuz hayat verilse ben o sözleri ağ
zıma alır mıydım.” tarzında söylendi, kağıdı Şehriyar’a göndermek için bir 
haberci bulmak için kalktı. Kapının önüne varınca bir muhafız buldu:

“Arkadaş! Şehriyar Hanım’a takdim olunacak bir dilekçem var, acaba 
şimdi bunu götürmeniz mümkün müdür?” deyince muhafız Tatar şive
sini andırır bir Türkçe ile derhal götürüp vereceğini beyan ederek kâğıdı 
aldı gitti. Adil Giray, Şehriyar’ın kendine gösterdiği hevesi çok iyi bildi
ğinden gönderdiği mektup ile hazırlanıp gelen belâyı bir kaç gün ertele
yebileceğini ve az da olsa zaman kazanıldığı zaman, Cezmi’ye, Perihan’a 
bilgi vererek kendi teşebbüslerini başarıya ulaştıracaklarını ve kadının 
önünü almanın kabil olacağını tahmin ediyordu. 

Fakat ne fayda; korktuğu tehlike nefsine değil Perihan’a ait oldu
ğundan ve aradan yarım saat kadar vakit geçtiği halde Şehriyar’dan bir 
cevap gelmediğinden mektubun etkisine olan ümidi yavaş yavaş ümit
sizliğe dönüşmeye başlamıştı. Şehriyar’ın cevabı yarım saat uzadı. 



NAMIK KEMAL

186

Çünkü kadına Adil Giray’dan ayrıldıktan sonra kasvetli gönüllerde 
saklanan keder gibi odasının bir köşesine çekilerek cani gibi hıyanetini 
icra için en süratli biçimde karşısına çıkacak fırsatı düşünmekte iken Adil 
Giray’ın mektubunu alınca, yaptıkları konuşmanın sonunda yaptığı teh
ditlere Adil’den cevap geldi ve mukabele sandı. 

Öyle mukabelelerde ise Adil Giray’ın gerek tahkir ve gerek istihza
sında olan kuvveti tecrübe ile bildiği için okuyacağı sözlerin tesiriyle gay
zından çatlayıp da intikamından mahrum olmak korkusuyla mektubu al
dığı anda açmaya cesaret edememişti.

Mek tu bu yaz ma sın dan kırk, kırk beş da ki ka son ra so nun da Şeh ri
yar’dan ce vap gel di. Adil Gi ray, düşün ce sin de ya nıl ma mış tı. Şeh ri yar’ın 
şey ta ni zeka sı bu ra da kör le şi yor, mek tup ta ya zı lan la rı ger çek di ye ka bul 
edi yor ve sa vur du ğu teh dit ler le Adil Gi ray’ı kor kut tu ğu na ina nı yor du. 

Şeh vet ar zu la rı ger çek leş me ye bu ka dar yak laş mış ken teh dit le
rin de da ha faz la de vam et mek, hat ta sa de ce bi raz so ğuk dav ran mak 
bi le Adil Gi ray üze rin de olum suz et ki ya pa bi lir di. Çün kü onun hu yu nu 
çok iyi bi li yor du.

ŞEH Rİ YAR’DAN ADİL Gİ RAY’A MEK TUP

“Hey gi di mer ha met siz Adil! Be nim se ni ger çek ten sev di ği me da ir 
ha la na sıl ke sin söz is ti yor sun? Se nin için ko ca bir sal ta na tı terk edi yo
rum. Ko cam dan ve iki oğ lum dan ay rıl ma yı, dün ya da lânet len me yi, her 
şe yi, kı sa ca her şe yi göze alı yo rum. 

Fa kat sen hâlâ aş kı ma inan mı yor sun. Se ni, için de bu lun du ğun esa
ret ten kur ta ra ca ğı ma da ir ay rı ca söz is te me ye ne lüzum var dı? Esir lik ten 
kur tul ma yın ca sa na na sıl sa hip ola bi li rim? Sa na sa hip ola maz sam, dün
ya da na sıl ya şa ya bi li rim? Bir za val lı ya “Ru hun azap için de dir, onu kur
tar ma ya ça lı şır mı sın?” di ye so ru lur mu? Sen be nim ru hum de ğil mi
sin? Sen siz ya şa mak tan sa, ölümü ter cih et ti ği me hâlâ ina na ma dın mı? 

Üzül me, iki gözüm, ne re dey se beş on günümüz kal dı. Ne ta ra fa gi
de ce ği ni an la mak için Ham za’ya mek tup gön de re yim. Ce vap ge lir gel
mez se nin le bu ra dan çı ka rız, onun ol ma ya ca ğı bir ta ra fa gi de riz. Tan rı 
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he men se ni ba na ba ğış la sın! İs ter se be nim öm rümü de alıp, se nin öm
rüne kat sın!”

                                 Şeh ri yar

Adil Gi ray umut suz luk tan çıl dır mak üze rey ken, mu ha fız ka pı dan gi
re rek, Şeh ri yar’ın mek tu bu nu uzat tı. Her ke li me si so ğuk bir duş et ki si 
ya pan bu mek tu bu oku duk tan son ra, ka rı yı beş on gün oya la ya bi le ce
ği ni an la dı. Sa at ler den be ri çek ti ği iş ken ce, kıs men ha fif le di. 

Du ru mu Pe ri han’a der hal bil dir mek ama cıy la ya nıp tu tu şu yor du. 
Fa kat nöbet çi ler ara sın da ken di adam la rın dan kim se ol ma dı ğı için, Pe
ri han’a mek tup yaz ma yı er te si güne bı rak mak zo run da kal dı. Ya ta ğı na 
uzan dı ve uzun ge ce ler den son ra ilk de fa ra hat bir uy ku ya dal dı.

Şeh ri yar ise, on dan al dı ğı son mek tu bun et ki si al tın da ha ya tın dan 
ol duk ça mem nun, ya kın da ga ye si ne ula şa ca ğın dan emin, sev gi li si nin 
kuv vet li kol la rı ve bu kol la rın ara sın da ge çi re ce ği unu tul maz da ki ka la rı 
da ha şim di den ya şı yor muş gi bi tat lı bir ha yal dün ya sın da ya şı yor, ka nat
lan mış bir kuş uçu yor du. 

Ka dın, bu tat lı ha yal ler için dey ken, ha re ma ğa sı içe ri gir di. Bi raz ön ce 
Adil Gi ray’dan mek tup ge ti ren mu ha fı zın gel di ği ni ve ken di si ne ba zı giz li 
şey ler söy le mek is te di ği ni bil dir di. Şeh ri yar, 

Adil Gi ray’ın ken di si ne yi ne ba zı se vinçli ha ber ler gön der di ği ni sa
na rak: “Bu ne dik kat siz lik tir! Hiç mu ha fız ta kı mı na güve ni lir mi? Ken di
si ne ben den mek tup götür düğü için her hal de ken di si ni özel bir adam 
san mış ol ma lı... As lın da ted bir siz lik bi le et se, san ki ne ola bi lir? Bun dan 
son ra kor ku la cak ne kal dı?  

Mu ha fız şa yet bir uy gun suz dav ra nış ya par sa işi ni bi ti ri ve ri riz, ce
hen ne mi boy lar gi der. Hiç işim kal ma dı da şim di mu ha fı zı mı düşüne
ce ğim? Za ten as ker ol muş, öl mek için ma aş alı yor.” di ye ken di ken di ne 
bi raz söy len dik ten son ra, ha re ma ğa sı na, mu ha fı zı içe ri gön der me si ni 
em ret ti. Bir iki da ki ka geçme den adam ka pı dan görün dü. 

Şeh ri yar ada ma hid det le sor du: “Ne is ti yor sun sen? Mek tu bu mu 
Adil Gi ray’a götür dün mü?”
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Adam: “El bet te götür düm efen dim.”

Şeh ri yar: “Şeh za de Adil bir şey söy le me di mi?”

Adam: “Ha yır, hiç bir şey söy le me di.”

Şeh ri yar: “Şim di ben den ne is ti yor sun? Ma dem ki bir şey söy le me
miş. Bu ge ce vak ti in sa nı ra hat sız et me nin an la mı ne dir?”

Adam: “Evet efen dim. Adil Gi ray’a o ka dar güven me se niz iyi 
olur...”

Şeh ri yar: “Se nin ne üs tüne va zi fe?  Pis lik, ce hen nem ol şu ra dan!”

Adam: “Ta mam efen dim. Fa kat ku lu nuz hid det ada mı de ğil dir.”

Şeh ri yar, bu “hid det ada mı de ği lim” sözü ile he men uy ku dan uya
nır gi bi sil kin di. Göz le ri nin önün de do la şan tat lı ge le cek ha yal le ri ye ri ne, 
geçmi şin müt hiş ger çek le ri be lir me ye baş la dı. Mu ha fı zın, Mir za Süley
man’a meş hur di lek çe yi ve ren, bir kaç ge ce ön ce de ken di siy le ko nu şan 
adam ol du ğu nu der hal an la mış tı. 

Söy le mek is te di ği şey ler, el bet te iyi şey ler de ğil di. Ada mı hiç ko
nuş tur ma mak da ha doğ ruy du. Fa kat bir de fa içi ne me rak ve şüp he düş
müş tü. Bu şüp he den kur tul ma dık ça ra hat ede me ye cek ti. Ça re siz, ko nuş
ma ya de vam et ti ve ka pı dan çık mak üze re olan ada ma ses len di:

“Mu ha fız! Dur ba ka lım! Ne söy le ye cek sin?”

“Ge çen ge ce, ‘Pe ri han’la Adil Gi ray, bir bir le ri ni se vi yor lar mı?’ di ye 
sor muş tu nuz. Onun ce va bı nı ve re cek tim.”

Ka dın: “Söy le ba ka lım o za man! Ne ler öğ ren din? Bir bir le ri ni se vi
yor lar mı?

Adam: “Bil mi yo rum efen dim.”

Ka dın: “Sen, gi di do muz su rat lı! Bil di ğin tek şey bir şey bil me mek 
mi dir? Bu na ce vap mı der ler? Şah’ın eşiy le dal ga geçme ye mi gel din?  
Val la hi se ni ya rı be li ne ka dar göm dürür de öy le ge ber ti rim. Doğ ru ko
nuş!”

Adam: “Ha yır! İki si nin de bir bir le ri ni se vip sev me dik le ri ni bil mi yo
rum de mek is te me dim... Bi ri öte ki ni se vi yor! Fa kat, öte ki de onu se vi
yor mu, sev mi yor mu, iş te ora sı nı an la ya ma dım.”
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Ka dın: “Bre ge ve ze adam! Bi ri han gi si, öte ki han gi si? Bu ap tal lık
lar la be ni çat lat ma ya mı ni yet et tin? Söy le kim ki mi se vi yor?”

Adam: “Be ri ta raf ta ki öte ta raf ta ki ni...”

Ka dın: “Di lin kop sun be adam! Be ri ta raf ta ki ne de mek, öte ta raf
ta ki ne de mek? Bun la rın isim le ri yok mu?”

Adam: “Var efen dim!”

Ka dın: “Söy le se ne o za man Ye zit oğ lu ye zit!”

Adam:  “Da ha faz la açık la ma ya ge rek kal dı mı?”

Ka dın: “Aman Al lah’ım! Ak lım fik rim sa na ema net. Bu köpek mut
la ka bu ge ce ge ber mek is ti yor. İsim le ri ni söy le me ye cek mi sin? Di li ni ta 
kökün den sök türüp de köpek le re mi ata yım?”

Adam: “Pe ki, isim le ri ni söy le ye yim efen dim.  Pe ri han... Adil Gi
ray...”

Ka dın: “Şu do mu zun ina dı na bak! Bak se nin her tüm ke mik le ri ni 
kır dı rı rım da, ge ber mek için yal va rır sın.”

Adam: “Aman efen dim, bun da an la şıl ma ya cak ne var? Pe ri han, 
Adil Gi ray’ı se vi yor iş te...”

Ka dın: “Bun ca za man dır la fı ne ge ve le yip du ru yor dun? Böy le in san 
gi bi söy le sen ol maz mıy dı? Pe ki, Adil Gi ray’ın Pe ri han’ı se vip sev me di
ği ni ner den bi li yor sun?”

Adam: “Onu bil mi yo rum iş te!”

He rif, ger çek ten ge ve ze bir şey di. Şeh ri yar, bu ada mı bo ğa cak ka
dar hid det len di ği hal de, yi ne sa bır la sor du:

“Onun sev di ği ni ne re den öğ ren din?”

Adam: “Dün ge ce nöbet tey dim. Ge ce ya rı sı na doğ ru, ha rem mer
di ve ni nin bah çe ye ba kan ka pı sı açıl dı, bir göl ge çık tı. Bu, si yah bir göl
gey di. Ge ce nin ka ran lı ğı na rağ men yıl dız ay dın lı ğın da fark edi le bi li yor du. 
Bir iki da ki ka çev re si ne ba kın dı, son ra yürüme ye baş la dı. Göl ge yürü
mez ya! An la dım ki bir in san dır. 
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Ol du ğum yer de hiç kı mıl da ma dan dur dum, ne ya pa ca ğı na dik kat 
et tim. Yürüye rek Adil Gi ray’ın da ire si ne git ti. Olay lar dan ha be rim var 
ya! Şa yet ama cı kötü ise, ya ka la mak ama cıy la ar ka sı na düş tüm. Bak
tım ki, Şeh za de nin ka pı sı önün de nöbet çi yok. Göl ge, ara la nan ka pı dan 
içe ri gir di. Ora da dur dum, ko nuş ma la rı din le me ye ça lış tım. Fa kat hiçbir 
şey duy ma dım. Bir bu çuk sa at son ra ka pı ya bi raz da ha yak la şa rak içe
ri ye ku lak ke sil dim. İçe ri de ki nin Pe ri han ol du ğu nu ve Adil Gi ray’ı sev
di ği ni an la dım.”

Ka dın: “Ne ler ko nu şu yor lar dı? Ne gi bi söz ler duy dun?”

Adam: “Pe ri han’ın Adil Gi ray’a aş kı nı açık la yan bir kaç söz...”

Ka dın: “La net ola sı ce hen nem ze ba ni si! Na sıl bir kaç söz? Söy le ye
cek mi sin? Yok sa kal bi ni yar dı ra yım da için de sak la dı ğın sır la rı öy le mi 
ala yım?”

Adam: “Efen di miz, büyük le rin şa nı, böy le hiz met le ri ödül len dir
mek tir. Hiz met eden ku lu ölüm le kor kut mak de ğil! Ku lu nuz, şim di ye 
ka dar ver di ği ha ber le re kar şı lık siz den ih san bek li yor, siz se be ni sürek li 
can kor ku su na düşürüyor, ne söy le di ği mi, ne söy le ye ce ği mi unut tu ru
yor su nuz.”

Ka dın ada mın ama cı nı an la mış tı.

Şeh ri yar: “Al lah kah ret sin! Ama cı pa ra ko par mak mış da cel lât lar 
gi bi ben den iş ken cey le pa ra ala cak. Al ba ka lım, gözünü top rak do yur
sun!” di ye rek ada mın önüne al tın do lu bir kır mı zı at las ke se at tı. Mu ha
fız, İran’da ki o za ma nın adet le rin den olan te şek kürünü et mek için ye re 
ka pan mış, ke se yi ala rak için de ki al tın la rı bir ku yum cu dik ka tiy le say ma ğa 
ve al tın la rı göz den ge çir me ye baş la mış tı. Şeh ri yar, ada mın bu ha li ne bir
kaç da ki ka si nir ve nef ret le bak tık tan son ra, par la dı:

“Köpek! Ne sa yı yor sun?”

Adam: “Aman efen dim. Bu da so ru la cak şey mi? Ke se de ki al tın lar 
ta mam mı dır, de ğil mi dir, onu an la mak is ti yo rum.”

Ka dın: “Şey tan! Ala ca ğı nı mı tah sil edi yor sun? İyi li ğin ta ma mı, ek
si ği mi olur muş?”
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Adam: “Aman efen di miz! Ama cım o de ğil. Fa kat bu ke se ler yüz al
tın lık tır da, ek sik mi, ta mam mı di ye ba kı yor dum.”

Ka dın: “Yüz al tın ye ri ne el li al tın ver sey dim ne ya pa cak tın?”

Adam: “Ben de niz de duy du ğum söz le rin ya rı sı nı söy le ye cek tim.”

Ka dın: “Ye zit oğ lu ye zit! Se ni or ta ye rin den iki ye kıy dı rı rım.”

Adam: “Ama bu se fer de me rak tan kur tu la maz sı nız. Çün kü bil di
ğim şey le rin ya rı sı o iki par ça vücu dum da ka lır...”

Ka dın: “Şu zın dı ğa bak! Hâlâ al tın la rı elin de sa yı yor.”

Adam: “Na sıl olur da say mam. Ya içle rin de kalp al tın var sa! Ya ek
sik var sa!”

Ka dın: “Pis hay van se ni! Bi zim eli miz de ek sik al tın mı olur?”

Adam: “Kal pa zan lar, hi le kâr lar, göz le rin de pa ra nın zer re ka dar kıy
me ti ol ma yan büyük le ri ve zen gin le ri bı ra kıp da bi zim gi bi, bir al tı nı yüz 
kont rol den son ra alan fa kir le ri mi kan dı ra cak lar.”

Şeh ri yar, ada mın yüzüne bir ke se al tın da ha fır la ta rak: “Al lah be
lânı ver sin! Aç göz lü he rif! Al, bu nu da, ek si ği, hi le li si çı kar sa ta mam lar
sın! Ye ter ki, söy le ye ce ğin şey le ri ça buk söy le!”

Adam: “Gör dünüz mü? Teh di din ne ka dar büyük za ra rı, iyi li ğin ne 
ka dar büyük fay da sı olu yor. De min kor kut tu ğu nuz için, bil dik le ri min bi
ra zı nı sak la dım. Şim di iki ka tı bah şiş ver di niz, ben de iki kat bil gi ve re
ce ğim...”

Ka dın: “Ge ve ze li ği bı rak da söy le ye cek le ri ni ça buk söy le ba ka
lım!”

Adam: “Ba na ih sa nı nız olan al tın la rı say ma ma, kont rol et me me izin 
ver mez mi si niz? İçin de bel ki sah te le ri var dır.”

Ka dın: “Ba na bak sa na, ha ber den fi lân vaz ge çer, se ni şim di ce hen
ne me pos ta la rım.”

Adam: “Ta mam, söy le ye yim, efen di miz! Pe ri han, Adil Gi ray’ı se vi
yor, fa kat Adil Gi ray, Pe ri han’ı sev mi yor.”

Ka dın: “Ne re den bi li yor sun, ya lan cı do muz!”
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Adam: “Val la hi ya lan de ğil. Onu da duy duk la rım dan an la dım.”

Ka dın: “Sa na şim di bir ke se al tın da ha ve rir sem, say ma dan ve ne
fes al ma dan duy du ğun söz le ri ay nen söy ler mi sin?

Adam: “Say sam da ha iyi olur, fa kat ma dem ki öy le em ret ti niz dı
şa rı da sa ya rım.

Şeh ri yar, ada mın su ra tı na bir ke se al tın da ha fır la ta rak: “Al ba ka lım!  
Da ha son ra dı şa rı da sa yar sın. Ek si ği, bo zu ğu var sa yi ne de ğiş ti ri riz. Ge
ve ze do muz! Ha di ça buk söy le!   Hem de hiç nok san sız ola rak!”

Adam: “Pe ki ek sik, ya da bo zuk çı kıp da de ğiş tir mek için ge tir di ğim 
za man bo zuk la rı, ek sik le ri baş ka yer den bul dum da ka rış tır dım zan ne
der se niz?”

Şeh ri yar’ın sab rı ar tık taş mış tı. He ri fin üze ri ne yürüye rek: “Sa na İran 
dev le ti nin ha zi ne le ri ni ver sem doy ma ya cak, da ha da is te ye cek sin! Pa ra 
ko par mak için iş ken ce et mek ten vaz geçme ye cek mi sin? Se ni şim di cel
lâda tes lim ede yim de o za man bo zuk ak çe gi bi ka ra top rak lar için de kal 
emi!” di ye ba ğır dı. Son ra adam ça ğır mak için ka pı ya doğ ru yürüdü. 

Mu ha fız, işin ge ve ze li ğe da ha faz la sab rı ol ma dı ğı nı an la mış tı. He
men tav rı nı de ğiş ti re rek yal var dı:

“Du run, efen dim! Ben ita at siz lik et me dim. Duy duk la rı mı, iş te em
ret ti ği niz gi bi ay nen söy lüyo rum: “Pe ri han’ın, Adil Gi ray’ın da ire si ne git
ti ği za man, ar ka sın dan ay rıl ma dı ğı mı, fa kat ne ka dar din le sem de ko
nuş tuk la rı nı du ya ma dı ğı mı arz et miş tim. 

Pe ri han, ay rı lır ken; Siz yi ne Pe ri han’ı sev me yi niz! Pe ri han si zin yo
lu nuz da ak ra ba sı nı, tah tı nı ve bel ki de ca nı nı fe da eder. Bu ra da ki plan
la dık la rı mız ger çek leş mez se, Tür ki ye’ye ge çe riz. Ben si zin ca ri ye niz olu
rum. Si zin gi bi yük sek bir kah ra ma na İran Şah’ının kız kar de şin den da ha 
uy gun esir mi olur? de di. Ken di si oda dan çı kar ken, ben de mer di ven ka
pı sı nın ar ka sı na sak lan dım. 

Pe ri han git tik ten son ra ben yi ne Adil Gi ray’ın ka pı sın dan ay rıl ma
dım. Bek le me ye ve içe ri si ni din le me ye de vam et tim. İçer den Adil Gi
ray’ın; ‘Al lah’ım! Şu ka dı nın elin den na sıl kur tu la ca ğım?’ di ye ken di ken
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di ne söy len di ği ni duy dum. Sa nı rım ki bu söz ler, onun Adil’i sev di ği ni, fa
kat Adil’in kı zı sev me di ği ni açık ça gös te ri yor.”

Şeh ri yar, bir ke se al tın da ha ata rak:

“Ah mak he rif! Eli ne böy le bir fır sat geçti de Pe ri han oros pu su nu 
ne den tut ma dın? Ko ca bu da la! Ni çin tut ma dın? Tut muş ol say dın se ni 
İran’ın en zen gin adam la rın dan bi ri ya par dım. Sa na tam on bin al tın ve
rir dim.” de di.

Mu ha fız, al tın ke se le ri ni elin de sım sı kı tu ta rak ce vap ver di: “Al lah 
öm rünüze be re ket ver sin, efen di miz! Ne bu yur du nuz? Pe ri han ha nı mı 
mı tut say dım? Şah Haz ret le ri nin kız kar de şi ne do kun mak, be nim gi bi bir 
mu ha fı zın ne had di ne! Bi raz ön ce sa yı yor du nuz; “Se nin vücu du nu ya rı 
be li ne ka dar baş aşa ğı göm dürüp ge bert mek var, Ke mik le ri nin hep si ni 
kır dır mak var... di ye, di li ni ko pa rıp köpek le re at mak var... di ye, kal bi ni 
ya rıp da için de sak la dı ğın sır la rı öğ ren mek var... di ye. 

Ce hen ne me gön der mek var... Kı sa ca var da var... Da ha be nim bil
me di ğim ne çe şit iş ken ce ler var. Bun la rın hiç bi ri dört yüz al tın ka zan
ma ya ben ze mi yor...

Ka dın: “Ha di ba ka lım, şim di bu ra dan kay bol! Bun dan son ra se ni giz li 
iş le rim de kul la na ca ğım. Adam gi bi iş ya par san, se ni zen gin ede rim.” 

Adam: “Hiz met ede mez sem so nun da ge ber mek var, ora sı ma lûm! 
Ku lu nuz işi ni ol duk ça bi lir. Gön lüm, al tın ke se si ni ke fen den çok se ver, 
efen di miz! Her em ri ni zi can la baş la ye ri ne ge tir me ye ha zı rım.”

Ka dın: “Se nin adın ne dir ba ka lım? Arat tı ğım za man se ni ne re de 
bul du ra bi li rim?”

Adam: “Ali Ku li’nin mu ha fız la rın da nım. Şim di lik is mim Şir van lı Ca
fer’dir.”

Ka dın: “Şim di lik de ne de mek olu yor? Za man geçtik çe in sa nın is mi 
mi de ği şir?”

Adam: “Nor mal dir efen di miz! Za man her şe yi de ğiş ti re bi lir...”

Mu ha fız bu söz le rin den son ra te şek kür le ri ni sun ma adeti ni bir kez 
da ha ye ri ne ge tir mek için ye re ka pan dı. Bir iki da ki ka öy le kal dı, son ra 
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da ya vaş ça kalk tı ve ora dan çe ki lip git ti. Adam gi dip de Şeh ri yar yal nız 
ba şı na ka lın ca, mu ha fı zın Adil Gi ray’dan duy du ğu nu söy le di ği “Tan rım! 
Şu ka dı nın elin den na sıl kur tu la ca ğım?” sözünü yo rum la ma ya ça lış tı. 

Bu nu Pe ri han için söy len miş ka bul ede rek Adil Gi ray’ın onu da sev
me di ği ne iyi ce inan ma ya baş la mış ve yüre ği ne bi raz su ser pil miş ti. He le 
şeh za de nin son mek tu bun da ki “Be ni ger çek ten sev di ği ni ze ke sin söz ve
ri niz!” cüm le si ni de bu inan cı na ek le yin ce, ar tık şüp he si kal ma mış; mut
lu lu ğu son de re ce art mış tı. De mek ki Adil Gi ray, ken di si ni se vi yor du. Pe
ri han’a güler yüz gös ter me si nin ve güzel dav ran ma sı nın se be bi ise, sırf 
onun aş kın dan fay da la na rak esir lik ten kur tul mak için ama cı na hiz met 
et tir mek ten iba ret ti. 

Bu de fa ken di sin den ke sin söz is te me si ni de, Pe ri han’dan ümi di ni 
kes ti ği şek lin de yo rum la yın ca, ar tık düşünüle cek prob lem kal mı yor du. 
Hem za ten Adil Gi ray, ken di siy le ev len me ye ka rar ver miş ti. “Ni kâh ta ke
ra met var dır” sözünü bo şu na söy le me miş ti.

Ya şam la rı nı bir leş tir dik ten son ra, mut lu ol ma ma la rı için or ta da bir 
se bep de yok tu. Pe ri han, ger çi ken di sin den da ha güzel ve gençti. Şeh
ri yar, bu yön le ri he sa ba kat mı yor de ğil di. Fa kat ya şı bi raz iler le miş ol
ma sı na rağ men, ken di si de hâlâ güzel di. Hem güzel lik de ni len şey her
ke sin zev ki ne göre de ği şe bi li yor du. 

Şu hal de Adil Gi ray da bel ki Pe ri han’dan hoş lan mı yor ve ken di si ni 
on dan da ha güzel bu lu yor du. Özel lik le son ko nuş ma la rın da Adil Gi ray’ın 
“Ba ri ken di güzel li ğin de ki ve ken din de ki ol gun lu ğu bil me se... Ba ri güzel
li ği nin er kek ler üze rin de ki et ki si ni ye ni öğ re ne cek ol sa...” söz le ri ni ha
tır la ya rak, şeh za de nin, ken di si ni ger çek ten sev di ği ne olan inan cı ta ma
men kuv vet len di. 

İn san da ne ga rip bir za yıf lık tır ki, Şeh ri yar, bu ke sin düşün ce si ne rağ
men, Adil Gi ray’ın yi ne son ko nuş ma sı ra sın da, saçla rı na ak düş tüğüne 
da ir sarf et ti ği ima lı söz le ri de ha tır la mak tan ken di ni ala ma dı. 

San ki de lil or ta dan kal kın ca, ger çek ler de de ği şir miş gi bi, he men 
ay na nın kar şı sı na geçti ve saçla rın da ki tüm be yaz tel le ri tek tek ko par dı, 
an cak on dan son ra içi bi raz ol sun ra hat la dı. Şeh ri yar, böy le ce aşk he def
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le ri ni ve ge le cek te ki mut lu lu ğu nu ta ma men ger çek leş miş bi li yor, sev
gi li si nin ha ya li ni gözünün önüne ge ti re rek da ha şim di den mut lu da ki
ka lar ya şı yor du...

Son ra sa de ce bir üzün tüsü ve bir tek en di şe si ka lı yor du, o da, ezil
miş ra ki bi say dı ğı Pe ri han’dan deh şet li bir in ti kam ala bil mek ti. Sev di ği 
er ke ğe sa hip çık mak ter bi ye siz li ğin de bu lu nan bu say gı sız kız, ke sin lik le 
ce za sı nı bul ma lıy dı. 

Adil Gi ray’ın ve Şeh ri yar’ın da ire le ri, bu te lâş ve acı la ra, bu teh dit 
ve aşa ğı la ma la ra, bu di diş me ve an laş ma la ra sah ne olur ken, di ğer yan
dan Pe ri han, her şey den ha ber siz bi çim de Adil Gi ray’ı düşünüyor ve 
onun ha ya liy le va kit öl dürüyor du. Mu ha fı zın söz le rin den de an la şıl dı ğı 
gi bi, ön ce ki ge ce sev gi li siy le giz li ce bu luş muş lar, bir, bir bu çuk sa at ka
dar ko nuş muş lar dı. 

Son ra Pe ri han, ken di da ire si ne dön müş, mut lu ve hu zur lu bir şe
kil de ya ta ğı na uzan mış, ra hat bir uy ku ya dal mış tı. Güzel bir aşk rüya sı 
görüyor du. San ki sev gi li siy le bir çöl dey di ler ve çö lün or ta sın da bir sah ra 
var dı. Bu lun duk la rı ye rin önün den küçük bir de re akı yor du. 

Fa kat o ka dar ha fif akı yor ve akar ken öy le tat lı kıv rım lar mey da na 
ge ti ri yor du ki, geçti ği yer le rin güzel li ğin den ay rı la mı yor ve ara da sı ra da 
gel di ği yöne doğ ru, ters ta ra fa ak mak is ti yor muş da rüz gârın et ki siy le 
aka mı yor muş gi biy di. 

Ba şuçla rın da bir sal kım söğüt var dı, dal la rı ve yap rak la rıy la, ken di
le ri ni kem göz ler den sak lı yor du. Çölün or ta sın da her ta ra fı çe şit li çi çek le 
do lu bir sah ra var dı. Çev re de ötüşen bül bül le rin ses le ri o ka dar hüzün lü, 
o ka dar et ki liy di ki, her bi ri san ki baş ka bir aşk tür küsü söy lüyor du. 

Pe ri han o su yun ke na rın da otur muş, sır tı nı o sal kım söğüde da ya
mış tı. Adil Gi ray da onun diz le ri ne yat mış, tat lı ca uyu yor du. Kız, da ğı nık 
saçla rı nı Şeh za de’nin yüzüne döke rek sev gi li si nin güzel yüzünü güneş
ten bi le kıs ka nır ca sı na ör tüyor, bir da ki ka lık ol sun has re ti ne da ya na mı
yor muş gi bi, saçla rı nı ara lı yor ve onun güzel yüzüne da la rak ken din den 
ge çi yor du... Bu rüya, o ka dar tat lı bir rüyay dı ki, in san bütün ha ya tı nın 
böy le bir rüya için de geçme si ni is ter di. Pe ri han, bu tat lı rüya day ken, oda 
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ka pı sı ya vaş ça açıl dı, si yah çar şa fa bürün müş bir ka dın, elin de ki şam
dan la oda nın içi ne doğ ru bir kaç de fa bak tı, son ra şam da nı dı şa rı da bı
ra ka rak içe ri ye gir di ve ka pı yı ka pat tı.

Pe ri han, vücu du na bir şe yin do kun du ğu nu ve ken di si ni ha fif çe sars
tı ğı nı his se din ce, o tat lı uy ku sun dan uyan dı, uy ku lu göz ler le et ra fı na ba
kın dı. Ka ran lık lar için de, ecel gi bi görün mez bir şey, ya nı na gel miş, ölüm 
ka dar so ğuk el le riy le ken di si ni sar sı yor du. Uy ku ser sem li ğiy le bir den to
par la na ma dı, zih nin de ger çek le ha yal bir bi ri ne ka rış tı. Bi raz ön ce gör
dük le ri mi, yok sa şim di gör düğü mü, rüyay dı?  Elin de ol ma ya rak: “Kim
sin? Ne is ti yor sun?” di ye sor du.

Oda ya gi re nin ka dın ol du ğu “Kim ola cak mış? Sev gi li Adil Gi ray’ını zı 
mı bek li yor du nuz? Be nim ben! Böy le ka ran lık lar da in sa nın gön lün de ki 
kin le ri ya şa ma sı, dün ya da ar zu la dı ğı emel ler den da ha ko lay ve da ha ça
buk ge lir. Bu nu bil mi yor mu su nuz?”  ce va bıy la or ta ya çı kın ca, ka dı nın 
ne amaçla gel di ği ni he men an la dı.

Ya ta ğı nın için de doğ rul du ve gra nit ten bir hey kel gi bi, Şeh ri yar’ın 
kar şı sın da dur du. Ara la rın da şid det li bir ağız da la şı baş la dı, iki ra kip ka
dın, san ki gönül le ri nin giz li ka ran lık la rın da sak lan mış ve kök leş miş iki in
ti kam kı lı cı gi bi kar şı kar şı ya du ru yor lar, ama göz le ri ni kin bürüdüğü için, 
bir bir le ri ni göre mi yor lar dı. 

Pe ri han sor du: “Mo ruk ka rı! Ben den ne is ti yor sun? Ge ce nin bu sa
atin de odam da ne işin var? Kâbus gi bi, in sa nı uy ku sun da da mı ra hat 
bı rak ma ya cak sın?”

O da ay nı hid det le ce vap ver di: “Bı rak ma ya ca ğım el bet te! Sen den ne 
mi is ti yo rum? Şu ra da ki İran tah tın da otu ran ki şi ağa be yin ol du ğu hal de 
sen onun la or tak lı ğı ka bul ede mi yor sun. Hem or tak lık ne de mek!

Za ten o taht ta zer re ka dar hak kın yok ken, onu efen di nin elin den 
al mak is ti yor sun da, ben se ni Al lah’ın en büyük he di ye si olan aşk ta mı 
or tak lı ğa ka bul ede ce ğim? Sen den ne mi is ti yo rum? Ha ya tı mı, ha ya tın 
zev ki ni is ti yo rum. Öm rüm den ke si le ce ği ni bil sem, yi ne ala ca ğım. An la
dın mı?”
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Pe ri han: “Ge ce vak ti de lir din se, ben akıl has ta ne si nin bek çi si de ği
lim. Ne aş kı? Han gi taht? Ne or tak lı ğı?”

Şeh ri yar: “San ki hiçbir şey den ha be ri yok muş gi bi ne güzel rol ya
pı yor sun. Adil’den bu laş mış,  onu tak lit edi yor sun. Sır la rı nı bi len le ri de
li lik le suçla ma yı us ta sın dan öğ ren miş! Bil mi yor ki, tak li din en ba şa rı lı sı 
bi le mas ka ra lık tır. Mas ka ra lı ğı bi le ken di ne ya kış tı rı yor sun. Suç or ta ğı nız 
Cez mi, bu gün eli miz de dir. Bu ada mı da yı nı zın ya nın dan ne amaçla ge
tirt ti ği ni zi bi li yo ruz. Va ra ca ğı nız ada mı ön ce İran’a Şah ya pa cak sı nız... 

Son ra o za val lı yı taht tan düşürüp aya ğı nı za mer di ven ya pa cak sı nız, 
aya ğı nı zın al tın da çiğ ne yip eze cek si niz son ra da ye ri ne siz çı ka cak sı nız 
de ğil mi? Hey gi di na mus lu dün ya güze li! Adil Gi ray, si zin gi bi iki yüz lülük 
per de le ri için de sak lı de ğil, yüzünü ben de görüyo rum. 

Bir ke re mec li si ne gi ren ka dı nın, he le se nin ka dar if fet li ve na mus lu 
olur sa, onun çe ki ci güzel li ğin den ken di ni kur ta ra ma ya ca ğı nı düşüne mez 
mi yim sa nı yor sun! Ya da, dün ya da sen den baş ka tüm ka dın lar ya ra sa 
top ra ğın dan ya ra tıl mış, hiçbir şey gör mez ler de o ay dın lık yüz de ki güzel
lik le ri gör mek ve on lar dan fay da lan mak ar zu su sa de ce se nin o güzel göz
le ri ne mi bı ra kıl dı? Doğ ru, Şeh ri yar’da Pe ri han ka dar sev me ka bi li ye ti ne 
arar! Şeh ri yar, Pe ri han ka dar zevk sa hi bi ola bi lir mi hiç?”

‘Cez mi’nin Şem hal ta ra fın dan gön de ril di ği’ cüm le si, Pe ri han’ın da 
dik ka ti ni çek miş, o da ay nen Adil Gi ray gi bi, Şeh ri yar’ın olup bi ten le ri 
iyi ce bil me di ği ni ve Cez mi’nin ya ka lan ma dı ğı nı he men an la mış tı. Son ra 
da ha emin ve da ha ce sur bir şe kil de:

“Be ah lak sız ka dın! Edep siz lik sa na ya kı şır! Sen, ko ca nın tah tı nı el de 
edip de o tah tı dos tun la ken di ne şeh vet ya ta ğı yap mak is ti yor sun ki, kal
bin de bi rik miş olan bütün kötülük ler, kus muk gi bi ağ zın dan dökülüyor. 

Ken di ku run tu la rı nı, ken di düşün ce le ri ni baş ka sı na yük le mek te ne 
an lam var? Ce sa re tin var sa is te di ği ni yap! Had din var sa zer re ka dar te
şeb büs et! Yı lan gi bi ye di can lı ol san, ba ka lım bir ta ne si ni Pe ri han’ın 
elin den kur ta ra bi lir mi sin? Ben za ten Şah’ın kı zı yım, se nin gi bi, çöp lük
ten gel me dim. Kar de şi min tah tı na ne den göz di ke cek mi şim? O dev let 
za ten be nim dev le tim dir. Pa ra zit ler gi bi, sa ye sin de ge çin di ği vücu dun 
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ka nı nı em me ye ça lış mak, an cak se nin gi bi se fil le re ya kı şır. An la dın mı, 
şeh vet bu da la sı ku duz kan?”

Şeh ri yar: “Doğ ru dur, ha nı mı mız hiç ken di ha ne da nı nı ba tır mak, 
İran’da bir Sün ni dev le ti kur mak gi bi düşün ce le re ka pı lır mı? Şa hı mı zın 
kız kar de şi hiç Adil Gi ray gi bi bir esi rin aş kı na esir ola bi lir mi? Dün ge ce 
sa at al tı sı ra la rın da şu mer di ven den bah çe ye ine rek Adil Gi ray’ın ya
nı na gi den, ora da bir, bir bu çuk sa at sev gi li siy le baş ba şa otu ran aca ba 
kim di? Siz den başka sı mıy dı?”

Pe ri han: “Şu nun if ti ra la rı na ve re zil lik le ri ne bir bak he le! Ha di git
miş ola yım. Adil Gi ray’la be ni görüş türen, Adil Gi ray’la da ha sık bu lu
şa bil mek için, yok tan bir ta kım si ya si ko nu lar ya ra ta rak o müza ke re le re 
be ni de ka rış tı ran sen de ğil miy din?”

Şeh ri yar: “Evet, ben dim. Fa kat şeh za de nin ya nın dan ay rı lır ken, ka
pı nın önün de du ra rak “Siz yi ne de be ni sev me yi niz! Ben si zin yo lu nuz da 
ak ra ba mı, hat ta bel ki ca nı mı bi le fe da ede rim. Bu ra da ki amaçla rı mız ger
çek leş mez se, Ana do lu’ya ge çe riz, ca ri ye niz olu rum. Si zin gi bi yük sek bir 
kah ra ma na İran Şa hı nın kız kar de şin den da ha uy gun eş mi olur?”  di ye 
yal var ma yı da sa na ben mi öğ ret mi şim? Ken di ne güve ni yor san bu söz
le ri ni in kâr et ba ka lım. Du yan lar, ka pı nın önün de du ru yor, te ker te ker 
ya ka la rın dan tu tar, yüzüne çar pa rım. 

Ko nuş ma bu şek le dökülün ce, Pe ri han in kâr da bir fay da gör me di. 
Adil Gi ray’la se viş tik le ri ni Şeh ri yar bi li yor du. Ko nuş ma tar zı nı de ğiş tir
me yi düşün dü; “Ben, öz gür bir kı zım. Adil Gi ray’ı sev mi şim, onun ol
mak is te mi şim, ayıp mı dır? Han gi Şah, han gi kral, kı zı nı ve ya kız kar de
şi ni Cen giz’ler den bi ri ne ver mek is te mez?  

Fa kat işin di ğer ya nı na ge le cek olur sak, pe kâlâ se nin zer re ka dar 
ima nın ve na mu sun yok mu dur? Yüce bir ko can var, se ni bir köy den bir 
sal ta nat sa ra yı na ge tir miş, kos ko ca bir dev le tin ida re si ni se nin o kı rı la sı 
el le ri ne tes lim et miş, esir ler gi bi bir köşe de otu ru yor sen onun ye ri ne 
hüküm dar lık edi yor sun. Bu ni me tin, bu güç le rin hak kı nı hiç mi düşün
müyor sun? 
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Gözüne di ze ne dur sun! Yir mi ya şın da bir yi ğit oğ lun var. Kos ko ca 
bir İran, mut lu lu ğu nu, ge le ce ği ni, her şe yi ni, her şe yi ni onun onu run
dan, onun kah ra man lı ğın dan bek li yor... Sen de za ten ol ma yan na mu
su nu ol ma sa bi le onun na mu su nu hiç düşün müyor mu sun? Za val lı bir 
esi re şeh vet zin cir le riy le bağ la nıp, esir ol muş sun,  hem ha ne da nı mı zın 
na mu su nu ayak lar al tı na alı yor sun, hem de o esi ri ben den ayır mak için 
hak kım da çe şit li if ti ra la ra kal kı şı yor sun...”

Şeh ri yar: “Dur ba ka lım ora da, hid det len me nin ge re ği yok. Du ru
mu mu zu or ta ya ko ya lım, ak lı mı zı ba şı mı za top la ya lım da in san gi bi ko
nu şa lım, söy le ye ce ği miz söz le ri akıl lı ve man tık lı söy le ye lim. Sen is te di
ğin ka dar kar de şi nin ni kâhı al tın da bu lun ma yı be nim için bir şe ref ve 
bir ni met gi bi göre bi lir sin. 

Fa kat du yan ve düşüne bi len bir ka dın için, bütün öm rünü, sal ta nat 
için da hi ol sa, za val lı bir köre bağ lan ma nın çe ki le bi lir bir iş ken ce ol ma dı
ğı nı, sa nı rım ki, sen de için den ka bul eder sin. Emi nim ki, Şah’ın ka fa sın da 
ha ya lim bi le kal ma mış tır. Kal mış ol sa da şim di ki ha li me ben ze mez.”

Pe ri han: “Al lah sa na la net et sin, se nin gi bi olan bütün ka dın la rı 
da...”

Şeh ri yar: “Sen ak lı na ne ge lir se söy le! Adil Gi ray’ı se vi yo rum... Onu 
sa na kap tır ma ya ca ğım...  Mut la ka sen den vaz ge çi re ce ğim.”

Pe ri han: “Ken di ni ka der den çok mu güç lü sa nı yor sun? Ka de rin bi le 
ayı ra ma dı ğı iki kal bi bir bi rin den ayır mak hül ya sı na ka pı lı yor sun?”

Şeh ri yar: “Ken dim de o ka dar büyük kud ret ler bul mu yo rum, sa de ce 
ted bi ri min et ki siz ha le ge ti ri le me ye ce ğin den emi nim...”

Pe ri han: “So nu cu nu iki miz de göre ce ğiz de ğil mi?”

Şeh ri yar: “O ka dar uzun za man bek le me ye ge rek yok! So nuç şim
di den or ta da za ten. Cez mi’nin bu ra da dev rim yap mak için uğ raş tı ğı na 
mem le ket hal kı nın ya rı sı şa hit lik eder. Ko nu Şah’a gel di ği tak dir de, Şah 
İs ma il’e yap tık la rı nın ce za sı nı o an da görür sün.”

Pe ri han: “Di lin ku ru sun kah pe, la net li al çak! İs ma il’e ben ne yap
tım?”
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Şeh ri yar: “Mu ha fız la ra bir emir ve ri lir, o güzel boy nu na bir kı lıç 
vu rur lar, on dan son ra Adil Gi ray’ı an cak kı ya met te ya görür sün, ya da 
göre mez sin.”

Pe ri han: “Şu de li ye bak!  Ak lı sı ra be ni ölüm le kor ku ta cak! Ken
di si bir if ti ra yı ger çek ola rak or ta ya koy ma ya ken din de güç bu lu yor da 
bir ger çe ği is pat la ma ya ben de zeka gör müyor. Oros pu ka rı! Sen is te
di ğin ha yal le ri ku rar sın da ben bil dik le ri mi söy le mez mi yim? Be nim di
lim kı lı ca mı ge lir?”

Şeh ri yar: “Öy le kötü söz ler söy le me! Bu ge ce her şe yi göze al dım. An
lı yor mu sun? Her şe yi. Hat ta ter bi ye siz lik te se ni tak lit et me yi bi le...”

Pe ri han: “Tan rı se nin be la nı ver sin!”

Şeh ri yar: “Kes se si ni de be ni din le! Ben her bil di ği mi söy le rim, fa
kat sen, hiçbir bil di ği ni söy le ye mez sin. Çün kü be nim şa hit le rim var, se
nin se yok! Hem sen, şa hit le rin ol sa da, söy le ye mez sin. Şa hın kız kar de şi 
ola ca ğı na şey ta nın kı zı ol ma lıy dın. Çün kü o sa na ta ya kı şa cak ka dar ak
lın var. Bi lir sin ki, ben Adil Gi ray’la ara nız da ki gönül iş le ri ni açık la ya cak 
olur sam, bun dan ne ona za rar ge lir ne de sa na. Çün kü bi raz ön ce söy
le di ğin gi bi, sen ba şı na buy ruk bir kız sın, o da Cen giz’ler den bir genç, 
se ni se ve bi lir, ala bi lir. Bun dan do la yı ken di si ni kim se ayıp la maz, ben den 
baş ka kim se suçlu bu la maz. 

Ko nu nun bu yönü se nin için de böy le. Fa kat... İran’da çı kar mak is
te di ği niz is ya nı söy le ye cek olur sam, bun dan ne gi bi so nuçlar do ğa bi le
ce ği ni hiç düşün dün mü? Şa yet düşün me din se, ben sa na söy le ye yim; 
O tak dir de Adil Gi ray’a yi ne bir şey de mez ler. Çün kü esir dir, her fır sat
tan fay da la na rak el bet te kur tul ma yı is ter. 

Böy le önem li bir işi bir esi rin tek ba şı na be ce re me ye ce ği ni de her
kes bi lir. Bütün bu fe sat la rın, se nin ba şı nın al tın dan çık tı ğı an la şı lır sa, 
o za man sa de ce se ni ge ber tir ler, Adil’e yi ne bir şey yap maz lar. Sa de ce 
nöbe ti bi raz da ha sık laş tı rır lar. Sen, ce hen ne mi boy la dık tan son ra şeh
za de le rin güven lik ve mu ha fa za sı nı da ben ken di üze ri me alır, gön lümü 
is te di ğim gi bi eğ len di ri rim...”

Pe ri han: “Kes se si ni, al çak oros pu...!
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Şeh ri yar: “Ba na bak, din le se ne be ni! Te lâş lan ma! Be ni din le!  Se ni 
öl dürt me yi de düşün müyo rum. Çün kü ölüm, in san lar için son kur tu luş 
ça re si dir. Ben se ni bun dan da mah rum ede ce ğim, in ti ka mı mı da ha kötü 
bir şe kil de al mak için, se ni ya şa ta ca ğım. Se ni öl dür dük ten son ra çı ka
cak de di ko du lar, sal ta na tı nın na mu su na do ku na ca ğı nı söy le ye rek, kar
de şi nin gör me yen göz le ri önün de ko nu yu is te di ğim şek le sok mak be
nim elim de dir. 

Se ni ölüm den kur ta ra ca ğım, ama köş kümün kar şı sın da küçük bir 
oda ya hap set ti re ce ğim, aş kın bir ka dı nın kal bin de ne müt hiş kin ler ya
rat tı ğı nı, ala ca ğım in ti kam la sa na gös te re ce ğim. Se ni öy le da ra cık bir 
oda ya hap set ti re ce ğim ki, ora da zin cir ler için de in le ye cek sin. Ben de 
Adil Gi ray’ı ya nı ma ala rak se nin kar şı na ge çe ce ğim. Her ge ce zevk için de 
ya şa ya ca ğım. Se nin ku dur du ğu nu ken di diş le rin le ken di ni yi ye rek te lef 
ol du ğu nu göre ce ğim.”

Pe ri han, uzun ve alay lı bir kah ka ha dan son ra:

“Ha nı me fen di, bi zi o küçü cük oda ya hap set tir me den ön ce, ca dı
la ra büyü yap tı ra rak di li mi zi de ağ zı mı zın için de ha pis mi ede cek ler 
aca ba?”

Şeh ri yar: “Büyü yap tır ma ya ge rek yok! Sen za ten bil di ği ni söy le ye
mez sin. Bı rak mı yor sun ki, an la ta yım. Bi lir sin ki be nim du ru mum se nin
ki ne ben ze mez. Ben Şah’ın ni kâh lı ka rı sı yım. Adil Gi ray’la ara mız da ki 
aş kı ha ber ver di ğin an da, sal ta na tın na mu su na sal dır dı ğı için onu der
hal öl dürür ler. 

Hâl bu ki söz le rin den ve ha lin den an la şı lı yor ki, Adil’i se vi yor sun. Se
vin ce de öl dürt me ye kı ya maz sın. Söy le ye mez sin de di ğim onun için dir. 
Bil di ği ni söy le ye me ye ce ği ne şim di se nin de ak lın er di mi? Şim di kuv ve
ti mi an la dın mı?”

Pe ri han, yi ne alay ve ha ka ret do lu bir kah ka hay la ce vap ver di:  “Cel
lât kalp li köpek! Ke sin lik le söy le rim! Si la hı nı iyi seçmiş sin! Fa kat diş le ri ni 
iyi ce bi le ye me miş sin. Ben Adil’i se vi yor sam, vücu du nu or ta dan kal dı
rıp da onu se nin gi bi âdi bir oros pu nun eli ne terk et mek için mi se vi yo
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rum?  Hem so kak la ra fır lar da bütün Kaz vin hal kı na du yu ra cak şe kil de 
avaz avaz ba ğı ra rak söy le rim. 

Adil’i öl düre cek ler miş. Za ten ben de ha yat ta ka la cak de ği lim ya! 
Ben öl dük ten son ra, Adil’i se nin gi bi ku duz köpek ler öl dür me se bi le, o 
şüp he siz in ti har eder. Biz, bir bi ri miz den son ra dün ya da bir da ki ka ya şa
ma yı, son suz iş ken ce den da ha şid det li sa yı yo ruz. Sen işin o kıs mı nı bil
mi yor mu sun?”

Şeh ri yar: “Adil Gi ray, sen den son ra bir da ki ka bi le ya şa maz ha? Se
nin için ha ya tı nı fe da eder ha? Ap tal! Ah mak ka rı!”

Pe ri han: “Evet doğ ru… Adil Gi ray ben den son ra bir da ki ka bi le ya
şa ya maz, ne zan ne di yor sun! Be nim için ha ya tı nı fe da et mez mi sa nı yor
sun? Hey ko ca ser sem!  Bir ke re ya şı nı düşün, Adil ka dar oğ lun var, ko
ca lı bir ka rı sın. As lan lar, baş ka sı nın ar tı ğı na ba kar lar mı hiç? Pör sümüş 
su ra tın la, şu sön müş göz le rin le o soy lu ada mın aş kı na na sıl cüret ede
bi li yor sun? 

Çat la san da, pat la san da bir bi ri miz den ay rıl ma ya ca ğız iş te... Ya be
ra ber ya şa ya ca ğız, ya da be ra ber öle ce ğiz... Ki nin den çat la, ge ber de, 
be ni hap set tir me yi düşün düğün küçük oda ya kar şı lık sen, ce hen ne min 
di bi ne git! Ateş ten dökül müş zin cir ler için de in le! 

Bi zim bu dün ya da ve öte ki dün ya da süre ce ği miz key fi düşün! Ki nin
den ku dur! Her da ki ka da bir kez da ha ken di ni ye de bi tir, son ra ye ni den 
doğ! Her za man de ğiş tik çe iş ken cen bir ke re da ha ye ni len sin...”

Şeh ri yar: “Adil, sa na ca nı nı fe da eder sa nı yor sun, öy le mi ha?” Pe
ri han:

“Ge rek ti ği za man el bet te fe da eder. Ne zan net tin?”

Ko nuş ma la rı bu ra ya ge lin ce Şeh ri yar, Pe ri han’ın gülüş le ri ni tak lit 
ede rek, da ha büyük ve da ha açık bir kah ka ha at tı. Son ra “Dün ya da ba
zen öy le ger çek ler olu yor ki, ka ran lık ta iyi ce görüle mi yor…” di ye rek ye
rin den fır la dı ve dı şa rı da bı rak tı ğı mu mu ge tir di, son ra Adil Gi ray’ın son 
mek tu bu nu koy nun dan çı ka rıp:

“Şu nu lüt fen okur mu sun?” di ye rek Pe ri han’a uzat tı.
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“Her nok ta sı ci ğe ri ni dağ la sın!  Mek tup Adil Gi ray’dan ge li yor. Oku
sa na! Ger çe ği öğ ren mek is ter sen oku!”

Adil Gi ray’la il gi li ol du ğu nu öğ re nin ce, Pe ri han mek tu bu kap tı. 
Şeh ri yar da elin de ki mu mu Pe ri han’ın ya nın da ki san dal ye ye bı rak tı ve 
alay lı bir ta vır la:

“Adil Gi ray’ın sa na kut lu ol sun!” di ye rek Pe ri han’ın ya nın dan bir
kaç adım ge ri çe kil di.

Mek tu bu eli ne ala na Pe ri han, dik kat li ce okur ken bi ça re Adil’in sırf 
Şeh ri yar’ı oya la mak için yaz dı ğı; “Be ni ger çek ten sev di ği ni ze ve bu du
rum dan kur ta ra ca ğı nı za ke sin söz ve ri niz!” cüm le si ne ge lin ce ani den 
bey nin den yıl dı rım la vu rul mu şa dön dü. Yüzün de bir dam la kan ve be
de ni nin hiçbir ye rin de en küçük bir ha re ket kal ma dı. San ki be de ni taş 
ke sil miş ti. Mek tu bu Şeh ri yar’ın su ra tı na fır la ta rak:

“Si ze kut lu ol sun!” di ye bil di. 

Son ra da yaş lı göz le ri ni Şeh ri yar’a di ke rek boş ve ölü ba kış lar la ra
ki bi ni bir iki sa ni ye süz dü, el le ri ve çe ne si ki lit len di, can sız bir be den gi bi 
ya ta ğı na se ril di. Ba yıl mış tı... Şeh ri yar’ın ise se vin cin den ağ zı ku lak la rı na 
va rı yor du. Za val lı kı zın ba şu cu na di kil miş, öy le mut lu, öy le ne şe li bir hal 
ile sey re di yor du ki, dı şar dan bi ri göre cek ol sa, ca dı yı mut la ka ye ni den 
dün ya ya gel miş sa nır dı. La net li ka rı, bu al çak ça in ti ka mın dan do ya sı ya 
fay da lan mış, ra ki bi ni na sıl ol sa ez di ği ne ve Adil Gi ray’la ara la rın da ar tık 
hiçbir en gel kal ma dı ğı na iyi ce inan mış tı. 

Şeh za de nin mek tu bu nu al dı, pen çe si ne düşür düğü avı nın ka nı nı 
içip de ini ne dönen ca na var lar gi bi, sa lı na rak oda sı na çe kil di. Za val lı 
Pe ri han, be de ni nin kuv ve ti ve gençli ği nin yar dı mıy la bu bay gın lı ğı an
cak iki sa at te ye ne bil miş, ayıl dık tan son ra da an cak bir sa at için de ka
fa sı nı top la ya bil miş ti. 

İlk ha tır la dı ğı şey, Adil Gi ray’ın mek tu bu ol du. De mek ki bu genç 
adam, ken di si ni ger çek ten sev mi yor, se ver gi bi görüne rek onun sa ye
sin de esir lik ten kur tul ma yı ve ya bir kuv ve te ka vuş ma yı düşünüyor du. 
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De mek ki o güzel lik ler, o sev gi ler ve o ye min le rin hep si ya lan dı... 
Ger çe ği öğ ren mek Pe ri han için çok acı ol du, dün ya da ar tık hiçbir şe ye, 
hat ta ken di var lı ğı na bi le güve ni kal ma mış tı. 

Pe ri han için ya şa ma nın an la mı, Adil Gi ray’dan gör düğü il ti fat lar dı; 
ge me ki ha yat an cak bu sa ye de tat lı la şı yor ve an lam ka za nı yor du. Şim di 
on la rın da ya lan cı ol du ğu nu an la yın ca, ar tık ya şa ma nın bir an la mı ka
lır mıy dı? Bir an için ken di ni pen ce re den ata rak in ti har et me yi ve bir 
iki da ki ka lık ezi ye te kat la na rak so nun da bütün acı lar dan kur tul ma yı 
düşün dü. 

Fa kat bir ve fa sız için ca nı nı fe da ede rek ra ki bi ni ar ka sın dan gül dürüp 
se vin dir mek, ap tal lık tan baş ka bir şey de ğil di... Adil Gi ray de ni len o ve
fa sız için bu ka dar fe da kâr lı yap ma ya de ğer miy di? Be de ni ni sa ran ür
per ti ler git tik çe ço ğal dı ğın dan ya ta ğı na çe kil di. An cak kay bet ti ği ümit le ri 
ger çek leş me miş ola rak öl me den ön ce top ra ğa gömül müş de me za rın da 
tek rar ken di ne gel miş bir ta lih si zin ha yat la ölüm ara sın da çek ti ği iş ken
ce le re ben zer azap lar la kıv ra nı yor du... Bu sı kı cı be lâdan kur tul mak için 
ken di et ra fı na ba kı nıp oya lan ma ya ça lı şı yor, fa kat ne re ye bak sa kar şı
sın da, Adil Gi ray’ın ve fa sız ka rar tı sı nı görüyor, bu azap lar dan bir tür lü 
ken di ni kur ta ra mı yor du... 

Uyu ya bil mek için göz le ri ni ka pa tı yor, fa kat ay nı ha yal yi ne gözünün 
önüne ge li yor du. Bu, çok müt hiş bir ge cey di. Böy le son suz acı lar için de 
düşüne rek sa bah et ti. Ar tık, düşün me ye te ne ği ni bi le kay bet miş ti. Tam 
o sı ra da ya kın la rın dan bir ca ri ye içe ri gir di ve yi ne ya kın la rın dan bir mu
ha fı zın ge tir di ği ni söy le ye rek ya ta ğı na bir mek tup bı rak tı. İş te o an da Pe
ri han, mek tu bun zar fı na ba kıp da Adil Gi ray’dan gel di ği ni an la yın ca, ta
ri fi im kân sız bir he ye can ile ya ta ğın dan fır la dı. Mek tu bu açtı. 

He ye can dan san ki ne fe si ke si le cek gi bi bir iki de fa dik kat le oku du. 
Adil Gi ray, bütün olup bi ten le ri ay rın tı la rı ile yaz mış tı. O ge ce Şeh ri
yar ile Adil Gi ray ara sın da ge çen tar tış ma la rı ve Şeh ri yar ta ra fın dan bu 
ge ce ken di si ne gös te ri len mek tu bun han gi şart lar al tın da ya zıl dı ğı nı 
iyi ce an la dı. İçi fe rah la dı. Şeh ri yar ile ara la rın da ge çen son ola yı düşün
me ye baş la dı.
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Pe ri han’ın, Adil Gi ray’a olan aş kı nı ve onun da ken di si ne olan sev
gi si ni Şeh ri yar’a iti raf et me si büyük bir ha ta idi. Şu da bir ger çek ti ki, 
ka rı za ten bun la rı ta ma men öğ ren miş ol du ğun dan in kâr et me nin de bir 
fay da sı ol maz dı. Adil Gi ray’ın ken di ne olan sev gi si ise çok tu. Ge ce olan 
olay lar so nun da Şeh ri yar, ken di si nin Adil Gi ray’dan ar tık ta ma men ümi
di ni kes ti ği ne iyi ce inan mış tı. 

Çün kü Pe ri han, ge ce le yin mey da na ge len ola yı, Şeh ri yar’ı al da tıp 
oya la mak için şim di ye ka dar baş vur du ğu ted bir le rin hep sin den da ha et
ki li bu la rak bir yan dan da se vi ni yor, bu nu Yüce Tan rı’nın bir iyi li ği ve bir 
yar dı mı sa yı yor du. Bu se vinçle he men ka le me kâğı da sa rı la rak, Adil Gi
ray’a bir mek tup yaz dı, Şeh ri yar’la ara la rın da ge çen üzücü ola yı ay rın
tı lı ola rak an lat tı ve mek tu bu he men gön der di. 

Adil Gi ray, bu mek tu bu oku yun ca, ka rı nın Pe ri han’a yap tı ğı ezi yet le re 
ve kız ca ğı zı ba yıl tın ca ya ka dar uğ raş tı ğı na çok si nir len di ve bu hid det le 
büyük bir ted bir siz lik yap tı. So nu nu hiç düşün me den aşa ğı da ki mek tu bu 
yaz dı ve te mi ze çek me ye bi le ge rek gör me den Şeh ri yar’a gön der di:

ÂDİL Gİ RAY DAN ŞEH Rİ YAR’A MEK TUP

Su ra tı nı zın o kı rı şık va zi ye ti ne al dı rış bi le et me den, za ru ret kar şı
sın da si ze kar şı gös ter me ye mec bur kal dı ğım ya lan cı sev gi ye inan dı ğı
nı za göre, şim di ye ka dar İran’da hiç ay na yüzü gör me di ği niz, hat ta ay
na nın na sıl bir şey ol du ğu nu bil me di ği niz an la şı lı yor. 

Yir mi dört ya şın da bir gen cin kırk ya şın da bir ka dı nı se ve me ye ce
ği ni siz de bi lir si niz. Ken din den yaş lı bir ka dın la se vi şen gençle re ha
yat ta ba zen rast la na bi lir ama on lar in san de ğil, an cak an ne si nin me
me si ne sa rı lan bi rer ço cuk tur lar. Hem, sürek li yük sek ler de do la şan bir 
gönül, Pe ri han gi bi ila hi bir ışık du rur ken, ru hu nun ka ran lı ğı yüzünün 
ruh suz be yaz lı ğı ile düz gün lü bir zen ci ye ben ze yen, se nin gi bi tip siz bir 
ya ra tı ğı na sıl se ve bi lir? 

Şah’ın ih sa nı nı, oğ lu nu zun onu ru nu, sa çı nı zın be ya zı nı ve doy mak 
bil mez o şeh ve ti ni zin al çak lı ğı nı düşününüz de be nim le ve Pe ri han’la ar
tık uğ raş ma yı nız! Ak şam za val lı ya yap tı ğı nız ezi yet le ri öğ ren dim. 
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Ay nı ezi yet le ri tek rar eder se niz, in ti ka mı mı ze ba ni le re al dır ma ya 
mec bur ola ca ğım. Ak lı nı zı ba şı nı za top la yı nız! Mek tu bu nuz elim de bir 
se net ola rak du ru yor. Bir da ha Pe ri han’ın ya da be nim adı mı di li ni ze 
ala cak olur sa nız, Kaz vin’de bu mek tu bu oku ma yan kim se bı rak ma ya ca
ğı ma, Pe ri han’ın ba şı na ye min ede rim. Fa kat be ni de yol da öl düre cek
ler miş. Pe ri han sağ ol sun.  

Za ten dün ya nın ne iyi li ği ni gör düm ki, öte ki dün ya ya git mek ten ka
çı na yım? Hiç ol maz sa eli niz de şe hit olur da yüce Al lah’tan ödülümü alı
rım. Esi ri ni zim, be ni bir ge ce boğ dur mak ve ya ze hir let mek eli niz de dir. 

Onu bi li yo rum. Fa kat siz de şu nu iyi bi li niz ki, bu gün Kaz vin’de bir 
kar de şim var. Ge le ce ği ay dın lık ve ha zır, ya şı he nüz yir mi beş bi le de ğil, 
ser ve ti bütün öm rünü re fah için de ge çir me ye ye te cek iken, her ne den se 
be nim yo lum da ca nı nı fe da et me yi en büyük mut lu luk sa yı yor. 

Kı lı ma bir za rar ge le cek ol sa, mek tu bu nuz onun elin de dir. Be nim 
ya pa bi le ce ğim den bir kaç kat da ha kötüsünü ya par, hat ta ge re kir se mek
tu bu nu zu da vul zur na ile bütün Kaz vin hal kı na ilân et ti rir. As ker ol du ğu 
hal de, bu yol da cel lât lı ğı da göze alır.

 Gök yüzüne çık sa nız ve ye rin di bi ne geçse niz de si zi yi ne bir da ki ka 
bi le ya şat maz... El al tın dan yap tı ğı nız bir ha re ke ti ni zi duy ma ya yım, bi
lir si niz ki he men ku la ğı ma ge lir. Eğer du ya cak olur sam; şu nu da laf ara
sın da be lir te yim ki, bi zim ha ne dan da kı lı ca köpek ka nı bu laş tır mak uğur
suz sa yı lır; ben o uğur suz lu ğu da göze alır ve si zi ken di elim le Az ra il’e 
tes lim ede rim. Ak lı nı ba şı na top la ve ar tık bi zim le uğ raş ma!

         
  Adil

Adil Gi ray’ın Şeh ri yar’a gön der di ği bu mek tup, mek tup de ğil san ki 
bir yıl dı rım dı. Şeh ri yar’ın eli ne ge çer geçmez, ha zır la dı ğı fe sat, ani den 
köpürüp taş tı, ki me do kun duy sa re zil ve ber bat et ti. 

Ka dın la Mir za Süley man’ın ay rın tı lı görüş me si ni da ha ön ce an lat
mış tık. Şah’ın akıl ve ira de si nin kör lüğüne bir de gözünün kör lüğü ek le
nin ce, dev let ida re sin de, var lı ğı ile yok lu ğu eşit de mek ti. 
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Ham za Mir za’nın ise, as ker lik ten baş ka hiç bir şey den ha be ri yok tu. 
Bu du rum kar şı sın da İran’ın tüm dev let iş le ri ni Mir za Süley man ida re edi
yor, fa kat o da bir yan dan Şeh ri yar’ın bir yan dan da Pe ri han’ın nüfu zu 
al tın da ol du ğun dan is te di ği gi bi tam ve düzen li bir ida re sis te mi ku ra
mı yor du. Adil Gi ray ve Pe ri han’ın âşık ol duk la rı nı du yun ca, bu na hiç şa
şır ma dı. 

İki si de genç, güzel ve her ba kım dan bir bi ri ne denk ti ler. Hem, iki si 
de Sün ni idi. Pe ri han ay nı za man da Şem hal’in ye ğe niy di. Bir yan dan da
yı sı nın kuv vet ve nüfu zun dan, bir yan dan da İran hüküme ti nin, için de 
yu var lan dı ğı aciz lik ten ve yöne tim siz lik ten fay da la na rak sev gi li si ni İran 
tah tı na çı kar mak ar zu su na ka pıl mış ol ma sı da ga yet nor mal di. 

Böy le bir du rum da, sa de ce Sün ni ler den ve Çer kez ler den de ğil, zu
lüm ve bas kı al tın da can la rın dan bez miş olan Şii İran lı lar dan da yar dım 
göre ce ği ke sin di. İran’ın bu yaş lı ve tec rübe li dev let ada mı, Pe ri han’ı çok 
tak dir edi yor, hat ta onun la ev le ne rek ve onun hem sa ray da, hem de halk 
üze rin de ki büyük nüfu zun dan fay da lan mak ve ma ka mı nı sağ lam laş tır
mak bi le is ti yor du. Fa kat Adil Gi ray gi bi asil, genç ve ya kı şık lı bir genç 
du rur ken Pe ri han’ın, ken di si gi bi yet mi şi ni aş mış ve asil bir ai le den gel
me yen bir ih ti ya rı, ve zir bi le ol sa, ter cih et me ye ce ği şüp he siz di. 

Yaş lı adam, bu nok ta la rı dik ka te ala rak Pe ri han’la il gi li düşün ce le
ri ni kal bi nin de rin lik le ri ne ebe di ola rak göm mek zo run da kal mış tı. Ay
rı ca, Şeh ri yar’ın na mus ve ah lak yok sun lu ğu ne re dey se tüm İran’a ma
lûm du. Ken di siy le son görüş me le rin de Şeh ri yar’ın hid det le ağ zın dan 
ka çır dı ğı söz ler için son ra dan yap tı ğı düzelt me le rin Mir za Süley man’ın 
gözün de hiç bir hük mü ol ma mış, ya ni Adil Gi ray’ı ay nı za man da Şeh ri
yar’ın da sev di ği ne iyi ce inan mış tı. Ay nı er ke ği çıl dı ra sı ya se ven, nüfuz 
ve kud ret sa hi bi bu iki ka dı nın, aşk re ka be ti yüzün den İran dev le ti ni, te
lâfi si ol ma yan fe lâket le re sürük le ye bi le cek bir ta kım iş ler den ge ri kal ma
dık la rı ve bun dan son ra da ge ri kal ma ya cak la rı an la şı lı yor du. 

Bu gi bi teh li ke li iş ler den do ğa bi le cek so rum lu luk ise, hükümet baş
ka nı ol du ğu için, her kes ten ön ce ken di si ne ait ola cak tı. Ya pı la cak en akıl
lı ca iş, hem ka dın la rı, hem de Adil Gi ray’ı me za ra sürük le ye bi le cek olan 
bu fit ne le rin, her ne pa ha sı na olur sa ol sun, önünü al mak tı. 
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Mir za Süley man da bu nu yap ma ya ka rar ver di. Sa de ce bir nok ta 
ken di si ni düşün dürüyor du; bu ko nu da Şah’a fik ri ni so rar sa söz an la ta ma
ya ca ğı nı ve hem de Pe ri han’la Şeh ri yar’ı ken di ne düş man ede ce ği için, 
on la rın or tak suçla ma la rı al tın da ezi lip mah vo la ca ğı nı bi li yor du. 

Ham za Mir za, bir kaç gün ön ce as ker top la mak üze re baş kent ten 
ay rıl dı ğı için, on dan yar dım is te me ye de im kân yok tu. İm kân ol sa bi le 
bu ko nu da on dan yar dım bek le ne mez di. Çün kü Ham za Mir za, ol gun bir 
genç ol ma sı na rağ men, an ne si nin nüfuz ve et ki sin den hâlâ kur tu la ma
mış tı. An ne si ne de se he men ina nır, onun sözün den dı şa rı çık maz dı. 

Ha la sı Pe ri han’ı da çok yük sek ah lak lı, ide al bir in san ola rak ta nı dı ğı 
için, Pe ri han’ın aley hi ne söy le ne cek en küçük bir sözü bi le küfür sa ya
ca ğı nı çok iyi bi li yor du. Bu şart lar al tın da sa de ce zeka sı na ve ken di gü
cüne güven mek ten baş ka ça re kal mı yor du. Son ko nuş ma la rın da Şeh ri
yar, ken di si ne “Mu ha fız la rın ayak lan dı rıl ma sı teh li ke si” di ye bir şey den 
söz et miş ti. 

Bu, üze rin de du rul ma sı ge re ken çok önem li bir prob lem di. İran dev
le ti için en ya kın teh li ke, şüp he siz Adil Gi ray ile Pe ri han aş kıy dı. Bun la rın 
gi ri şi mi, Sün ni’lik adı na ol du ğun dan, el le rin de ki gücün mer ke zi nin, Çer
kez ve Da ğıs tan lı mu ha fız la rın ko mu ta nı Ali Ku li Han ola bi le ce ği ni çok 
iyi bi li yor ve bu se bep le Ali Ku li Han’ı or ta dan kal dır mak ve ko mu ta sın
da ki mu ha fız la rı da he men sı nır öte si ne gön der mek su re tiy le, fit ne ve 
kav ga nın mer ke zi ni çö kert mek is ti yor du.

An cak, Ali Ku li Han, Pe ri han’a son de re ce bağ lı ol du ğu gi bi, iş le
rin de ve ye rin de ted bir le riy le Şeh ri yar’ın da büyük güve ni ni ka zan mış 
bir ko mu tan dı. Böy le bir ha re ke te gi riş mek, ba şı na büyük dert ler aça
cak, onu yok et ti ği gün, iki ka dı nın müş te rek düş man lık la rı na he def ola
cak ve bin ca nı ol sa, el le rin den kur tu la ma ya cak tı.

 En iyi si, Ali Ku li Han’ı ya nı na al mak ve bu yol la onun da sır la rı nı 
öğ ren mek ti. Ha re ke te ge çe ce ği an, an cak bu şe kil de ya pa cak la rı na en
gel ola bi lir di. En akıl lı iş buy du. Baş ka çı kar yol yok tu. 

Ken di si nin esas güven di ği adam ise, mu ha fız lar dan Mâzen de ran 
tüfek çi le ri nin su ba yı olup, Şah Ab bas za ma nın da, Re van sa vun ma sın da 
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yap tı ğı büyük iş ler le ve kah ra man lık la rıy la hak lı bir şöh ret ka za nan Rüs
tem Han’dı. Bu adam bir as lan lar ka dar ce sur, si ya si iş ler de de bir til ki 
ka dar kur naz ve hi le ciy di. Ko mu ta et ti ği as ker ler üze rin de çok kuv vet li 
bir oto ri te si var dı. 

Mir za Süley man’a kar şı sı nır sız bir say gı du yar ve onun her em ri ne 
te red düt süz ita at eder, as ker le ri ni de ita at et ti rir di. İh ti yar ve zir, bun la rı 
dik ka te ala rak tu ta rak ön ce Rüs tem Han’ı ça ğırt tı, ko nu yu ona iyi ce an
lat tı. İran’da böy le Sün ni bir dev let ku rul du ğu tak dir de, bu nun hem ken
di le ri için, hem de halk için her ba kım dan za rar lı ola ca ğı nı söy le di. 

Pe ri han’la Şeh ri yar’ın Adil Gi ray’a kar şı bes le dik le ri aş kı ise, İran 
hüküme ti nin ve mil le ti nin na mu su na sürül müş bi rer le ke ola rak ni te
len dir di. Bu le ke yi te miz le mek için de, üçünü bir den as ker kuv ve tiy le 
dev le tin ba şın dan de fet mek ten baş ka ça re ol ma dı ğı nı söz le ri ne ek le di. 
So nuçta, bu önem li işin ba şa rıl ma sı işi ni Rüs tem Han’a ver di. Rüs tem 
Han’dan bu nun için söz al dık tan son ra, Ali Ku li Han’ı ça ğırt tı. Ara la rın da 
ha ra ret li bir ko nuş ma mey da na gel di.

Mir za Süley man: “Bil mem ha be ri niz var mı? Şem hal’den Pe ri han’a 
Cez mi Bey adın da bir adam gel miş.”

Ali Ku li Han: “Evet, gel miş ti, ba zı he di ye le ri var dı, ku lu nu za müra
ca at et ti, ken dim görüş tür düm.”

Mir za Süley man: “Ben bu dev le tin ya ban cı sı mı yım? Ba na ni çin ha
ber ver me di niz?”

Ali Ku li Han: “Ba zı he di ye ler ge tir miş olan ve dev let le il gi li bir işi ol
ma yan ba sit bir ada mı ha ber ve rip de bu ka dar ba sit bir şey için, bun ca 
işi niz ara sın da si zi ra hat sız et me ye ge rek gör me miş tim.”

Mir za Süley man: “Tam ak si ne, çok ge rek liy di. Çün kü Cez mi’nin bu
ra ya baş ka amaçlar la gel di ği an la şıl dı. O za man ge li şin den ha be rim ol
say dı, yap tı ğı işi da ha ba şın da ön le miş olur duk. Cez mi de ni len bu adam, 
ne re de ise he men şim di, bu lup ge ti ri niz!”

Ali Ku li Han: “Cez mi Bey, ge tir di ği he di ye le ri ver miş ve da ha o za
man ge ri dön müş tü.”
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Mir za Süley man: “Yok yok, ha yır dön me di! Cez mi ha len bu ra da
dır.”

Ali Ku li Han: “Eğer bu ra day sa şim di gi der he men bul du ru rum.”

Mir za Süley man: “Si zin mu ha fız bir li ğin den Da ğıs tan lı bir Mu sa 
Kâzım ile bir de Ab bas var mış. On la rı da is te rim.”

Ali Ku li Han: “Söy le dik le ri niz den Ab bas’ı ge ti re yim. An cak Mu sa 
Kâzım’ı şu an da ge tir me me im kân yok, çün kü Ham za Mir za haz ret le riy le 
git miş ti. Çok ge rek li ise ge ti ril me si için he men adam gön de re lim.”

Mir za Süley man: “Ge rek yok, bir ta ne si de ye ter.”

Ali Ku li Han: “Şim di gi der, he men ge re ke ni ya pa rım.” de di ve 
çık tı.

İh ti yar ve zir Mir za Süley man, tah min le rin de ya nıl ma mış tı. Ali Ku li 
Han ger çek ten Pe ri han’ın en kuv vet li da ya na ğı ve plan la rı nın des tek çi
siy di. 

Çer kez’ler den olan ve ya mil li yet, mez hep gi bi ma ne vi bağ lar la ken di
si ne bağ lı olan al tıye di bin ka dar mu ha fı zın re is le ri ne de mak sa dı ka bul 
et tir miş ve ken di le rin den na mus sözü al mış tı. Hiç de küçüm sen me ye cek 
bu kuv vet sa ye sin de, is te di ği sa at te İran hüküme ti ni de vi re bi lir di. 

Pe ri han’ın sal ta na tı he le bir ilân edil sin, on dan son ra sı ko lay dı. Şah 
İs ma il ola yın dan be ri halk, as lın da Pe ri han’a İran’ın ma ne vi re isi ola rak 
ba kı yor, dev le tin ken di le ri ni mem nun eden iyi ha re ket le ri ni Pe ri han’dan, 
mem nun ol ma dık la rı kötü dav ra nış la rı da Şah’ın çev re sin de ki za lim ler
den bi li yor du. Şah’ın dev ril me sin den son ra ku ru la cak ye ni ida re kuv vet
le nin ce ye ka dar, hal kı kuş ku lan dır ma mak için, mez hep me se le si giz li tu
tu la cak tı. Uy gun za man da Şah’ı de vir mek on lar için ko lay dı. 

Çe şit li zu lüm ve hak sız lık lar al tın da in le yen halk, böy le bir işi hiç 
şüp he siz se vinç ve mem nu ni yet le kar şı la ya cak tı. Bu şe kil de, bir kaç za
lim or ta dan kal dı rı la cak ve dev let iş le rin de esa sen hiç bir ro lü ol ma yan 
Şah da, müna sip bir köşe ye çe ki le cek ti. Ali Ku li Han, bu ger çek le ri çok 
iyi bi li yor du. 
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Ha la sı nın yük sek ah lâkı na es ki den be ri hay ran olan Ham za Mir za’nın 
bi le ida re edil me si, müm kün ola cak tı. Fa kat Şeh ri yar, o lânet ola sı ka
dın, sağ kal dık ça, Ham za’yı ha la sın dan da ha faz la et ki si al tın da tu ta ca
ğın dan, ba zı kötü ve hat ta teh li ke li du rum lar or ta ya çı ka bi lir di. 

Ka dı nın öl dürül me si de uy gun ol ma ya cak tı. O za man Ham za Mir za’yı 
hem an ne si nin in ti ka mı nı al mak tan, hem de ba ba sı nın sal ta na tın dan vaz
ge çir mek müm kün ol ma ya ca ğı düşünül dü ve plan la nan dar be, Ham za 
Mir za’nın sı nır boy la rın da sa vaş la meş gul ola ca ğı za ma na bı ra kıl dı. 

Çün kü Ham za Mir za, sı nır da Türk or du la rı nın sal dı rı sı nı dur dur ma ya 
uğ ra şır ken, baş kent te böy le bir olay baş gös te rin ce, iki ateş ara sın dan 
ken di ni kur ta rıp, in ti kam ve sal ta nat mi ra sı gi bi da va lar la uğ raş ma ya fır
sat bu la ma ya cak ve fır sat bul sa bi le ba şa rı lı ola ma ya cak tı. Hem Mir za, 
ce sa re tiy le her za man en teh li ke li yer ler de bu lun du ğun dan, ge re kir se 
bir kaç fe dai ile onu or ta dan kal dır mak da çok zor bir iş ol ma ya cak tı. 

Lakin Pe ri han bu dar be es na sın da, men su bu ol du ğu ha ne dan üye
le rin den hiç bi ri nin, hat ta ölüm ka dar nef ret et ti ği can düş ma nı Şeh ri
yar’ın bi le kı lı na za rar gel me me si ni is ti yor, Adil Gi ray da sev gi li si nin bu 
te miz düşün ce si ne can dan ka tı lı yor du. Ali Ku li Han’a ge le cek olur sak; 
he de fe ula şa bil mek için, Sa fe vi ha ne da nı nın tüm üye le ri ni ge re kir se 
bir çır pı da öl dür mek ten çe kin mez di. Fa kat ne ça re ki, Pe ri han’la Adil 
Gi ray’ın emir le ri ne ka yıt sız şart sız uy mak zo run day dı. Dar be sı ra sın da 
kim se nin bur nu nu bi le ka nat ma ya ca ğı na da ir on la ra söz ver miş ti. So
nuçta bu kut sal ama cı kan la le ke le me me ko nu sun da ke sin ka ra ra va
ra rak, he men te şeb büse gir miş ler, işin bi ti ril me si ni ile ri de da ha uy gun 
bir za ma na bı rak mış lar dı. 

Ali Ku li Han ile Ve zir ara sın da ge çen ko nuş ma nın kı sa lı ğı, so ğuk lu ğu 
ve sert li ğin den de an la şıl dı ğı na göre; Ali Ku li Han, Süley man Mir za’dan 
Cez mi adı nı du yar duy maz, işin bir öl çü de ve zir ta ra fın dan du yul du ğu nu 
der hal an la mış tı. Mir za Süley man, o ana ka dar Pe ri han’la Şeh ri yar’ın 
or tak düş man lık la rı na he def ol mak tan kork ma sa Ali Ku li Han’ı or ta dan 
kal dır ma yı dün ya nın en ko lay iş le rin den sa yıp du rur ken, bu ko nuş ma 
sı ra sın da onun ta kın dı ğı kor ku suz ta vır la rın dan bu nun o ka dar da ko
lay ol ma dı ğı nı an la mış tı. 



NAMIK KEMAL

212

Çün kü Ali Ku li Han, ge rek ti ğin de ha ya tı nı ko ru ya cak güce sa hip ol
ma sa, bu ka dar so ğuk kan lı lık gös ter mez di. Ali Ku li Han, Cez mi’nin de 
yar dı mıy la ama cı na ulaş mış tı. An cak ken di si nin bir sal dı rı ya uğ ra ma sı 
ve Cez mi’nin de ya ka lan ma sı ola sı lı ğı nı düşüne rek, Adil Gi ray ile Pe ri
han’ı da zor du ru ma düşür me mek için, Cez mi’yi şey tan la rın bi le bu la
ma ya ca ğı giz li bir yer de sak la mış tı. 

Bi zim Cez mi’nin, tüm bu olan bi ten ler de çok önem li ro lünün ol du
ğu nu, Mu ha fız Bir li ği ko mu tan la rı nın için de Mu sa Ka zım’dan baş ka hiç 
kim se ke sin ola rak bil mi yor du. Mu sa Kâzım ise, küçük rüt be li bir su bay 
ol ma sı na rağ men, iyi ah lâkı ve dürüst lüğü sa ye sin de, bütün Çer kez le re 
ve Da ğıs tan lı la ra ken di ni sev dir miş ve güven ver miş ti.

 Ali Ku li Han, Şah’ı de vir mek için bir le şen ler le Cez mi ara sın da Mu sa 
Kâzım’ı işin he nüz ba şın da ha ber ci yap mış ve dar be ci le rin on lar la sı nır lı 
ol du ğu iz le ni mi ver miş ti. Dar be ci ler ye te ri ka dar ço ğal dık tan son ra, bu 
ha ber leş me yi de kes mek ve ted bi ri ar tır mak ama cıy la, Mu sa Kâzım’ı 
Ham za Mir za’nın ya nı na gön der di. Mu sa Kâzım’ın gi der ken dar be ci le re 
ver di ği emir, Cez mi’nin biz zat ya da ya zı lı ola rak ver di ği emir le re har fi
yen uy ma sı nı söy le mek ten iba ret ti. 

Cez mi’nin sak lan dı ğı ye ri sa de ce, ken di si ile ken din den ön ce iliş ki 
kur du ğu Ab bas bi li yor du. Ab bas, pa ra ya kar şı çok hırs lı bir adam ol du ğu 
için, işin ba şın da, faz la pa ra ko par mak için, ba zı açgöz lülük ler yap mış sa 
da, hem Cez mi’den, hem de Ali Ku li Han’dan al dı ğı yük lü bah şiş ler le 
gözü iyi ce doy muş tu. 

Şim di üze ri ne al dı ğı görev, ken di si nin yi ğit ka rak te ri ne son de re ce 
uy gun ol du ğun dan, şu dün ya da ga ye si uğ ru na ça lış mak tan ve fe da kâr
lık et mek ten da ha büyük bir lez zet ve ar zu gör me me ye baş la mış ve bu 
tu tu mu ile Ali Ku li Han’ın gözün de, görünüş te ba sit bir mu ha fız ol mak la 
be ra ber, ger çek te en güve ni lir ve en de ğer li bir ar ka daş ol muş tu.

Tüm bu an la ta gel di ği miz ne den ler den ötürü Ali Ku li Han, ya pa
cak la rı iş ba şa rı ya ulaş sa bi le, ken di si nin bu iş te ki müda ha le si nin mey
da na çık ma ya ca ğı na ke sin ola rak ina nı yor du. Hem Pe ri han’ın ve özel
lik le Şeh ri yar’ın ke sin güven le ri ni de ka zan mış tı. 
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Mir za Süley man, de lil ol ma dan sırf şüp he le re da ya na rak ken di si ne 
kötülük yap ma ya hiç bir za man ce sa ret ede mez di. Farz edil sin ki, Ve
zir, ken di si ne bir kötülük yap ma ya kal kış sa bi le, ar ka sın da ona si per ol
mak için beşal tı bin si lah lı as ker ha zır da bek li yor ve ve re ce ği küçük bir 
işa re te ba kı yor du. 

Bu se bep le, Ali Ku li Han, Ve zir’in ba zı ko nu la rı bi li yor ol ma sın dan 
ve ken di si ne kar şı gös ter di ği üs tü ka pa lı teh dit ler den zer re ka dar kork
ma mış ve ürk me miş ti. Cez mi’ye da ha ted bir li dav ran ma sı nı ve çok iyi 
giz len me si ni tav si ye edi yor ve Ab bas’a da ge re ken emir le ri ve ri yor du.

İş te tüm bun lar olur ken Ali Ku li Han Ve zir lik da ire si nin yo lu nu tut tu. 
İçin de kor ku nun, te lâş ve en di şe nin zer re si bi le yok tu. Hem ken di si, hem 
de ya nın da götür düğü adam la rı te pe den tır na ğa ka dar si lah lıy dı lar. As
ker le ri ni, ge rek ti ği za man görünüş te ken di si ne şa hit lik et me le ri için, ger
çek te ise ve zi re göz da ğı ver mek ama cıy la ya nın da götürüyor du. 

Ali Ku li Han, as ker le ri ni dı şa rı da bı rak tık tan son ra Ve zir’in ya nı na 
yal nız gir di. Çok sa kin bir şe kil de söze baş la dı: “Efen dim, Cez mi’nin şu 
an da Kaz vin’de bu lun du ğu na da ir or ta lık ta do la şan söy len ti ler ta ma
men uy dur ma dır. Hiç bi ri nin as lı as ta rı yok tur. Cez mi, gel di ği nin üçün cü 
günü git miş. 

Bu na ta nık lık ede cek bir kaç yüz ki şi yi bir lik te ge tir dim. Ar zu eder
se niz hu zu ru nu za gel sin ler ve bil dik le ri ni söy le sin ler. Hem öy le uy dur ma 
ha ber le re bu ka dar önem ve ri le cek olur sa, da ha ge niş de di ko du la ra yol 
açar ve bun lar dev le tin onu ru na da do ku nur. Em ri niz uya rın ca Ab bas’ı 
da bir lik te ge tir dim.”

Bu söy le dik le rin den son ra Mir za Süley man, kar şı sın da ki ada mın tav
rın dan ve bu söz le rin den, hem Cez mi’nin Kaz vin’de ol du ğu nu, hem de 
Ali Ku li Han’ın Cez mi’yi ken di si ne ver me me ka ra rın da ol du ğu na ka na at 
ge tir miş ti. An cak bu ka na ati ni açık la mak ta bel li bir süre hiç bir ya rar 
yok tu ve ye te rin ce za ma nı var dı. Ali Ku li Han’ın söy le dik le ri ne inan mış 
gi bi görün dü. Hem dev let aley hi ne gi ri şi le cek bir iş te, ba sit bir ya ban cı
nın İran’da ol ma sıy la ol ma ma sı nın ne ro lü ola bi lir di? Yaş lı ve tec rübe li 
adam, için den böy le düşünüyor ve bi raz te sel li olu yor du. 
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Ali Ku li Han, ma dem ama cı nı giz li tu tu yor du, ken di si de bir süre 
ay nı şe kil de ha re ket et me ye ka rar ver di. Ge çi ci ola rak gön lünü al mak 
su re tiy le Ali Ku li Han’ı oya la ya cak ve tam sı ra sı gel di ği za man kuv vet li 
dar be si ni in di re cek ti.

Ali Ku li Han’ın Cez mi hak kın da söy le dik le ri ne ta ma men inan mış 
gi bi dav ran dı, böy le ba sit ve uy dur ma bir ha be re faz la önem ve ril me
me si ko nu sun da ki tav si ye le ri ni de san ki uy gun ve tak di re de ğer bul muş 
gi bi yap tı. Ken di sin den gör düğü büyük yar dım la rı Şah’a da arz ede ce ği ni 
söz le ri ne ek le ye rek, Ali Ku li Han’ı da ol duk ça büyük öv güle re boğ du. Bu 
dav ra nış tan ama cı, Han’ı iyi ni yet le ri ne müm kün ol du ğu ka dar inan dır
mak ve inan dı ra ma dı ğı tak dir de, en azın dan ge re ken ted bir le ri ala bil
mek için va kit ka zan mak üze re, dar be ci le rin ha re ke te geçme le ri ni bi raz 
ol sun ge cik ti re bil mek ti. 

Çün kü Ali Ku li Han’ın kor ku suz dav ra nış la rı ve ce sur ko nuş ma la rı, 
teh li ke bu lut la rı nın el le tu tu la cak ka dar yak laş tı ğı nı gös te ri yor du. Fır tı na 
ne re dey se baş la ya cak tı. Kurt Ve zir, Ali Ku li Han’a da ha çok güven ver
mek için, Ab bas’ı ya nı na ça ğırt ma yı bi le bir ara lık düşün dü. 

An cak araş tır dı ğı bu önem li me se le nin ay rın tı la rı nı çok iyi bil mi
yor du. Ab bas’ın ağ zın dan bel ki bir şey ler ala bi lir di. Ama, yi ne Ali Ku li 
Han’a güve nin de bir ek sik lik gös ter me mek ni ye tin dey di. “Za ten or ta da 
bir şey yok ki.

 Ol ma yan bir şey hak kın da ne bil gi si alı na cak? Or ta lık ta do la şan de
di ko du la rın ta ma men asıl sız ol du ğu an la şı lı yor. Fa kat ça re siz, görev de 
ku sur et me ye gel mez. Bir ke re de Ab bas’tan so ra lım. Bir ada mı sor gu ya 
çek mek de dev le tin onu ru na do ku na cak de ğil ya!..” di ye rek Ab bas’ı hu
zu ru na ge tirt ti ve onu sor gu ya çek ti:

Mir za Süley man: “Cez mi Bey adın da bi ri si ni ta nı yor mu sun?”

Ab bas: “Han gi Cez mi Bey?”

Mir za Süley man: “Han gi Cez mi Bey ola cak? Şem hal’den Pe ri han Efen
di mi ze he di ye ge tir mek mak sa dıy la Ana do lu’dan ge len Cez mi Bey...”
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Ab bas: “Ol duk ça uzun bir za man ön ce Da ğıs tan’dan bir Mir za Cez mi 
gel miş ti... Sor du ğu nuz adam o ise ken di siy le bir de fa görüş müş tüm. 
Şim di gör sem ta nı mam bi le...”

Mir za Süley man: “Ken di siy le han gi ko nu da görüş tün?”

Ab bas: “Da ğıs tan’da çok yaş lı bir ba bam var dı. On dan ha ber sor
dum, o da bir şey bi le me di. Me ğer Da ğıs tan lı de ğil miş...”

Mir za Süley man: “Pe ki ne re liy miş?

Ab bas ken di ni top la ya rak: “Ne re li ol du ğu nu bi le mi yo rum. Bu be ni 
il gi len dir me di ği için sor ma dım. Da ğıs tan lı de ğil miş ve ba na ba bam dan 
ha ber ve re me di.”

Ab bas’ın yap tı ğı ga fı düzelt me ge re ği du yan Ali Ku li Han, söze ka
rış tı:

“Yok efen dim, adam Da ğıs tan lı’ydı. Bu za val lı nın ba ba sı öl müş. 
Kötü bir ha be ri ver me mek için Da ğıs tan lı ol ma dı ğı nı söy le mek zo run da 
kal dı.”

Bu nun üze ri ne Mir za Süley man kuş ku do lu bir ta vır la Ali Ku li Han’a 
bak tı ve: “Görüş tük le rin de siz de yan la rın da mıy dı nız?”

Ab bas, Ali Ku li Han’dan da ha hız lı dav ra na rak: “Ke sin lik le efen dim. 
Ya nı mız day dı lar. Ben ba sit bir mu ha fı zım. Su ba yım ya nım da ol ma dan, 
düş man mem le ke tin den gel miş bir adam la na sıl görüşe bi li rim? Ca sus 
mu dur? Ne yin ne si dir? Ne re den bi le yim? Ba kı nız za val lı ba ba cı ğım öl
müş de Han haz ret le ri acı yıp ba na ha ber ver me di ler. Keş ke ha be rim ol
say dı da beş va kit na maz dan son ra ru hu na bi rer Fa ti ha oku say dım...”

Mir za Süley man: “Ge ve ze lik yap ma nın lüzu mu yok... Sa de ce sor
duk la rı ma ce vap ver!”

Ab bas: “Şim di ye ka dar ne sor du nuz da ce vap ver me dim?  Sa de ce 
bir ke re görüş tüm. On da da Han Haz ret le ri be nim le be ra ber di ler.”

Mir za Süley man: “Cez mi Bey’le kaç de fa görüş tünüz? Doğ ru 
söy le!”

Ab bas: “Ha ya tım da ya lan söy le miş adam de ği lim.”
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Mir za Süley man: “Ya lan söy lüyor sun. Sa na, doğ ru söy le di yo rum. 
Son ra ya la nın or ta ya çı kar sa, ada mı asar lar. Ora sı nı düşün müyor mu
sun?”

Ab bas: “Val la hi de bil la hi de doğ ru söy lüyo rum. Ya la nım mey da na 
çı kar sa is te di ği niz ce za yı ve rir si niz.”

Mir za Süley man: “Sen şim di, Cez mi’nin ne se bep le bu ra ya gel di
ği ni bil mi yor sun ha?”

Ab bas: “Na sıl bi le ce ğim? Hiç be nim gi bi ga ri bin ağ zı na düşe cek ka
dar ba sit iş için düş man mem le ke tin den bu ra la ra adam mı ge lir?”

Mir za Süley man: “Sen uya nık ve fit ne ci bir düzen ba za ben zi yor sun. 
Se ni cel lât elin de bül bül gi bi ko nuş tu rur lar.”

Ali Ku li Han yi ne kor ku suz bir şe kil de söze ka rı şa rak gülüm se di ve:  
“Bu ga rip mi fit ne ci düzen baz?”

Ab bas, Ali Ku li Han’a: “Be ni siz çok iyi ta nı yor su nuz. Al lah rı za sı için 
ba ri siz söy le yi niz!”

Mir za Süley man: “Boş bo ğaz lı ğın ge re ği yok di yo rum sa na. Sor du
ğum so ru la ra ce vap ver.”

Ab bas: “Ne em re der se niz iş te on la ra ce vap ve ri yo rum ya!”

Mir za Süley man: “Sen şim di, Cez mi’nin ne den gel di ği ni bil mi yor
sun öy le mi?”

Ab bas: “Ne re den bi le ce ğim? Ana do lu’dan gel miş bir adam. Bel ki 
da ha ön ce den ruh la rı mız bi le görüş me miş ken ko ca Kaz vin’de sır rı nı pay
laş mak için bu fa kir Ab bas’ı mı bu la cak?”

Mir za Süley man: “Cez mi Bey’in şu an da ne re de ol du ğu nu da bil
mi yor sun, onu da söy le me ye cek sin de ğil mi?”

Ab bas: “Ben o adam ca ğı zı sa de ce bir de fa gör düm efen dim. On
dan be ri ayak lı ca na va rın ne re ye git ti ği ni, şim di ne re de bu lun du ğu nu 
münec cim lik ya pa rak mı bi le ce ğim?”

Mir za Süley man: “Cez mi ile be ra ber mu ha fız la rı kış kır tıp ayak lan
dır ma ya kal kı şan, son ra da olay du yu lun ca Cez mi’yi sak la yan sen de ğil 
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mi sin, me lun? Yap tık la rı nın, bil dik le ri nin hep si ni şim di tek tek söy le ye
cek mi sin? Ak si hal de se nin vücu du nu tes te re ler le par ça la tı rım.”

Ab bas: “Si ze yan lış ha ber ver miş ler. Boş ye re güna hı mı alı yor su nuz. 
Ben ki mim ki, mu ha fız la rı ayak lan dır ma ya kal kı şa ca ğım? Be nim gi bi za
val lı nın sözüne kim ina nır. Ha ya tım da bir köpek bes le yip de onu bi le ar
ka dan gez dir me yi be ce re me dim.”

Mir za Süley man: “Se ni şey tan se ni! Bir gram ak lı ile dev le ti al
dat ma ya ça lı şı yor... Sor du ğum şey le ri şim di söy le mez sen, son ra cel lât 
önün de hep si ni bül bül gi bi söy ler sin... Fa kat o za man iş iş ten geçmiş 
olur. Han haz ret le ri, şim di bu he ri fi götürün! Mu ha fız la rın zin da nın da 
zin ci re vu run!”

Ab bas: “Güç ve kud ret eli niz de dir, ne is ter se niz ya pa bi lir si niz. Maz
lum la ra Al lah yar dım et sin.”

Bu sert ko nuş ma la rın ha va sı için de Ab bas oda dan çı ka rı lın ca, Ali 
Ku li Han, si nir li ve te red düt lü ba kış lar la Ve zi ri süze rek:

“Mir za Bey, bu za val lı yı han gi su çun dan ötürü zin da na ata lım?” di ye 
ser ze ni şe baş la dı. Mir za Süley man, Ab bas’tan bir şey ler öğ ren me nin 
müm kün ol ma ya ca ğı nı da ha ko nuş ma sı nın ba şın da an la mış tı. Son ra ki 
ko nuş ma la rı, Ali Ku li Han’ın gi riş ti ği iş ler den ha be ri ol du ğu nu gös ter mek 
ve üs tü ka pa lı bir teh dit le ce vap ver mek ama cı nı güdüyor du. Bu ama cı 
ger çek leş tik ten son ra Ab bas’ın hap se dil me si ni em ret me si ise, so ruş tur
ma sı nı bir so nu ca bağ la mış ol mak için di. Gülüm se ye rek ce vap ver di:

“Ama cım Ab bas’ın ger çek ten hap se dil me si de ğil dir. Sa ra yın ba zı 
da ire le rin de bir ta kım de di ko du lar baş la mış. Şah Haz ret le ri de me rak 
edi yor lar. Ko nu nun in ce len me si için emir al dık. Her ke si ya tış tır mak için 
Ab bas’ı so rum lu tut tuk. 

Ko nu nun in ce len me dik bir ta ra fı kal ma dı ğı na da ir her tür lü şüp
he yi or ta dan kal dır mak için ken di si ni bi raz kor kut tuk. Or ta da bir şey ol
say dı, bu teh dit le ri miz kar şı sın da el bet te söy le ye cek ti. De mek ki bir şey 
yok muş. Bu nun la be ra ber, ifa de le ri ne he men inan dı ğı mı zı gös ter sey dik, 
bun ca teh dit le ri miz so nun da hak sız ve yer siz bir şüp he den iba ret ka la
cak, bu ise, dev le tin onu ru na do ku na cak tı.
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 Onun için böy le dav ran ma ya mec bur kal dık. Za ten Ab bas’ın hap
si ni de si ze ha va le et me dik mi? Hak kın da güven ce ver miş, af fet miş ve 
ha pis em ri ni zi ge ri al dır mış olur, ken di si ni yi ne göre vi ne de vam et ti rir
si niz. Ko nu da böy le ce ka pa nır gi der.”

Mir za Süley man’ın bu söz le ri ne kar şı, Ali Ku li Han: “Al lah uzun ömür
ler ver sin.” di ye rek na zik çe te şek kür et ti. Sa at ler ce de vam eden bu mas
ka ra ko me di de böy le ce so na er di ve oyu nun bir per de si ka pan dı.

Ve zir lik ma ka mın da otu ran Mir za Süley man’ın ya nın dan ay rı lan Ali 
Ku li Han,  Ab bas’ı, Cez mi’nin Da ğıs tan lı ol ma dı ğı na da ir ağ zın dan ka çır
dı ğı söz ler den do la yı sert bir şe kil de azar la dı. Ab bas da is te me ye rek yap
tı ğı bu ha ta dan do la yı çok üz gün dü ve ko mu ta nın dan özür di le di. Ge ce 
ol muş tu. Ali Ku li Han çok ted bir li ha re ket ede rek ve do lam baçlı yol lar
dan ge çe rek Cez mi’nin ya nı na git ti. 

Ve zir le ara la rın da ge çen ola yı ay rın tı la rıy la ona an lat tı. İki si ka fa ka
fa ya ver di ler ve bu du rum kar şı sın da na sıl ha re ket edil me si ge rek ti ği hak
kın da fi kir le ri ni açık la dı lar. Ko nuş ma la rı nın öze ti, Adil Gi ray ile Pe ri han’ın 
kan dök me işi ne bir ça re bul mak tı. Ko nu bu ka dar de şif re ol duk tan ve 
iş bu se vi ye ye gel dik ten son ra kay be di le cek za man yok tu. 

Bir gün bi le ge çir mek, bütün bir ha yat bo yun ca yal nız bir ke re ele 
ge çe cek olan fır sa tı bir an da yok et mek ve ken di le ri ni de uçu ru ma sürük
le mek de mek ti. He men ha re ke te geçmez ler se, hep si nin bir den mah vo
la ca ğı gün gi bi or ta day dı. Pe ri han’la Adil Gi ray’ı ik na et mek için on la ra 
baş vur ma ya ka rar ver di ler. 

İk na edil me le ri müm kün ol maz sa, ken di düşün ce le ri ne göre ha re
ket et me ye de ka rar ver di ler. An cak, şu oku du ğu nuz tra je di nin son per
de si ni, bu oyu nun esas sah ne le yi ci si olan Şeh ri yar, iki ge ce son ra sı için 
ha zır la mış bu lu nu yor du. Bu yüz den ka rar la rı nı uy gu la ma ya fır sat ve im
kân bu la ma dı lar...

Yu ka rı da ki sa tır lar da Pe ri han’a yap tık la rı na kı za rak Adil Gi ray’ın 
Şeh ri yar’a gön der di ği son mek tu bu oku muş tu nuz. Ka dın ken di ni, par
lak ümit güne şi nin do ğu şun da ha ya tın en büyük, en mut lu bay ram sa
ba hın da sa nır ken, Adil Gi ray’dan o ha ka ret ve teh dit do lu mek tu bu 
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alın ca, ku dur muş bir köpe ğe dön dü. Da mar la rın da kan ye ri ne kor kunç 
bir ateş do laş ma ya baş la dı. 

Kal bin de ki o tat lı ha yal ler, tıp kı çü rümüş ve kurt lan mış mey ve ler 
gi bi ze hir li bir ki ne dönüş tü. Ka dı nın kal bin de bes le di ği şey, za ten ger
çek bir aşk de ğil, sön mek bil mez bir şeh vet ate şiy di. Adil Gi ray, onun 
şeh vet ar zu la rı na hiz met ede me ye ce ği ni açık ça bil di rin ce, genç adam 
onun gözün de Pe ri han’dan da ha kötü görün me ye baş la dı. 

He nüz bir kaç sa at ön ce Adil Gi ray’ın yo lun da ca nı nı bi le fe da ede
ce ğin den dem vu rur ken, bir kaç sa at için de o ka dar de ğiş ti ki, za val lı nın 
ca nı na kas tet mek ten baş ka bir şey ak lı na gel mez ol du. Ar zu ve is tek 
do lu be de nin den ka çan Adil Gi ray’ı me za rın ku ca ğı na tes lim et mek ten 
baş ka bir ama cı kal ma dı. Bu ca ni ce he de fi ni na sıl ger çek leş ti re bi le ce
ği ni düşün me ye baş la dı.

 Ka rak te ri ne en uy gun ge len şe kil, bir ge ce ya nı na cel lât la rı ala rak, 
ha ber siz ce Adil Gi ray’ın oda sı na gir mek ve ta lih siz gen cin bo ğul ma sı nı 
bir di şi kap lan zev kiy le sey ret mek ti. Çün kü Şeh za de nin son mek tu bun
da ki o müt hiş ha ka ret le rin in ti ka mı nı an cak bu su ret le ala bi le cek ti. 

Bir de Adil Gi ray can çe ki şir ken el bet te ken di si ne da ha müt hiş ha
ka ret ler yağ dı ra cak, ken di si de o ha ka ret le re kar şı, ha ka ret, sövüp say ma 
ve bed du alar la ve re ce ği ce vap lar la için de ki do muz ki ni ni bir de re ce ye 
ka dar sön dür müş ola cak tı. An cak bu iş, san dı ğı ka dar ko lay de ğil di. 

Ha yal et ti ği ölüm sah ne si ni ve bu nu sey ret mek ten du ya ca ğı zev ki 
ger çek leş tir me ye im kân göre mi yor, si ni rin den ku du ru yor du. Çün kü 
Pe ri han’la ta raf tar la rı nın Adil Gi ray’ı her ne pa ha sı na olur sa ol sun, so
nu na ka dar ko ru ya cak la rı ve bu nun için ge re ken ted bi ri ala cak la rı ke
sin di. Ka dın, Adil Gi ray’ı öl dürt me yi ba şar sa bi le so nun da bin ca nı ol sa, 
Pe ri han’ın kı lı cın dan, bu can la rı nın hiçbi ri ni kur ta ra ma ya ca ğı nı da çok 
iyi bi li yor du. 

Oy sa ki tat lı ca nı çok kıy met liy di. Onu ko ru ya bil mek için, sa de ce Adil 
Gi ray’ı öl dürt mek yet me ye cek, bu kı ya met yol cu lu ğun da Pe ri han’ı da 
ona ar ka daş yap mak ge re ke cek ti. Al çak ka dı nın en çok güven di ği şey, 
ko ca sı üze rin de ki et ki siy di fa kat ama cı na ulaş mak için bu nüfuz dan da 
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fay da la na maz dı. Çün kü Pe ri han’ın Şah üze rin de ki nüfu zu da ken di nüfu
zun dan az de ğil di. Bu şart lar al tın da, Pe ri han’ın ce za lan dı rıl ma sı için ko
ca sı na gi de cek ol sa, Şah, he men ka ra rı nı ver me ye cek, kız kar de şi ni de 
mut la ka din le ye cek ve bel ki ken di siy le yüz leş ti re cek ti. 

İş bu nok ta ya gel dik ten son ra, Pe ri han’ın güzel ko nuş ma ye te ne ği 
ve ik na gücü kar şı sın da ba şa rı lı ol ma şan sı sı fı rın da al tı na düşe bi lir ve 
so nuç ken di aley hi ne olur du. Tüm bu düşün dük le ri nin ya nın da, Adil Gi
ray’ın elin de kuv vet li bir si lah da var dı. Ken di el ya zı sıy la ya zıp gön der
di ği aşk mek tu bu... 

Bu ka dar teh li ke li bir iş ken di eliy le ken di me za rı nı kaz mak la eş de
ğer di. Bu iş te oğ lu Ham za Mir za’dan yar dım is te me ye de ce sa ret ede
mez di. Çün kü Adil Gi ray’la Pe ri han’ın kötü iş ler le uğ raş tık la rı nı söy le se, 
ha la sı nı es ki den be ri me lek ler den da ha te miz bi len Ham za Mir za’yı bu na 
inan dır mak as la müm kün de ğil di. Bu du rum da yi ne so ruş tur ma la ra, yüz
leş tir me le re dönüle cek ve so nuç ken di aley hi ne ola cak tı. 

Oğ lu na Adil Gi ray’la Pe ri han’ın se viş tik le ri ni söy le se iki si ni de çok 
se ven ve üs tün ni te lik le ri ne hay ran olan Ham za Mir za, bu nu da çok uy
gun bu la cak ve bir an ön ce ev len me le ri için bel ki de ça re ler ara ma ya 
kal kı şa cak tı. Bu da işi ne gel mi yor du...  Ama cı na ula şa bil mek için, pa ra 
kuv ve tiy le mu ha fız la rı kış kırt mak tan baş ka ça re kal mı yor du. 

Bu işi na sıl ya pa ca ğı nı plan lar ken, Mir za Süley man’ı da ya nı na ala
bil me umu du na ka pıl dı. Çün kü ih ti yar Ve zir, bu ma ka mı Ham za Mir za 
sa ye sin de el de et ti ği gi bi, ile ri de ma ka mı nı ko ru ya bil me si de, İran tah
tı nın tek mi ras çı sı olan Ham za Mir za’ya bağ lıy dı. Bu düşün ce ler le Ve
zir’i ya nı na ça ğırt tı. 

Ara la rın da uzun bir ko nuş ma baş la dı.

Şeh ri yar: “Adil Han ile kar de şi miz Pe ri han’ın ter tip le me ye ça lış tık la rı 
olay hak kın da ku la ğı nı za ge len ha ber le ri ne ka dar araş tı ra bil di niz?”

Mir za Süley man: “Efen dim, yap tı ğım in ce le me ye göre, böy le bir 
olay ya hiç yok tur, ya da çok us ta ca ter tip len miş tir.”

Şeh ri yar: “Mir za Efen di! Siz ile ri görüş lülüğünüzü bu gün ler de ke
ra met de re ce si ne götür me ye baş la dı nız. San ki yol da ha mi le bir ka dı na 
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rast la sa nız kar nın da ki ço cu ğun kız mı, er kek mi ol du ğu nu da tah min 
ede bi le cek si niz...”

Mir za Süley man: “Lüt fen in saf edi niz ha nı me fen di! Ben öy le alay 
edi le cek bir la kır dı et me dim. İzin ve rir se niz açık la ya yım.”

Şeh ri yar: “Si zi bu nun için ça ğır dı ğı mı bil di ği niz hal de açık la ma yap
mak için ay rı ca izin is te me ni ze gül me mek müm kün mü?”

Mir za Süley man: “Ba şın dan an la ta yım efen dim! Şu der viş kı lık lı nın 
di lek çe sin de isim le ri ya zı lı olan Mu sa Kâzım’la Ab bas’ı arat tım. Ab bas 
bu lun du. Mu sa Kâzım’ı bul du ra ma dım. Mir za haz ret le ri nin ya nı na git
miş. Ab bas’ı ge tirt tim ve iyi ce sor gu ya çek tim, kor kut tum. Da ğıs tan’da ki 
yaş lı ba ba sın dan ha ber ala bil mek için Cez mi Bey’i sa de ce bir de fa gör
düğünü söy le di. 

Ne ka dar sı kış tır dım sa da ay nı ifa de de ıs rar et ti. Söz le ri nin doğ ru
lu ğu na ko mu ta nı Ali Ku li Han’ı da ta nık et ti. Ali Ku li Han da ken di si ni 
onay lı yor. Cez mi Bey bu ra ya gel di ği za man ken di si ni Pe ri han haz ret le
riy le Ali Ku li Han görüş tür müş. Cez mi, gel di ği nin üçün cü günü de dö
nüp git miş. Ali Ku li Han efen di mi zin güven le ri ne lâyık, sa dık bir adam ise 
der vi şin di lek çe si ya lan dır, or ta da öy le is yan fa lan yok tur. Ali Ku li Han, 
şa yet ah lâkı nı bo zup da is yan cı lar la iş bir li ği yap tıy sa, çok büyük bir teh
li key le kar şı kar şı ya bu lun du ğu mu zu söy le me ye bi le ge rek yok... Söz le
rim den mak sa dım bu ger çe ği arz et mek ti.”

Şeh ri yar: “Ner den bi le bi li riz, bel ki de is yan ola cak tır ve Ali Ku li Han’ın 
da bun dan ha be ri yok tur.”

Mir za Süley man: “Bu tarz bir ih ti ma li ak la ge tir mek bi le abes tir Sul
ta nım! Çün kü Ali Ku li Han, Cez mi’nin git ti ği ne ve Ab bas’ın da hiçbir şey
den ha be ri ol ma dı ğı na da ir o ka dar kuv vet li güven ce ver di ki, bu söy le
dik le ri doğ ru ise, der vi şin di lek çe si baş tan aşa ğı ya lan dır. Di lek çe de ya zı lı 
olan la rı ya lan ka bul eder sek, fit ne nin var lı ğı nı düşün me ye bi le ge rek kal
maz. Di lek çe nin doğ ru lu ğu nu ka bul ede cek olur sak, bu tak dir de Ali Ku li 
Han’ın güven ce si, amaçla rı nı giz le mek için baş vu ru lan bir ça re dir.” 

Şeh ri yar: “Siz or ta da du ran iki ih ti mal den han gi si ne ina nı yor su
nuz?”
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Mir za Süley man: “Ben ön ce lik le işin kötü ih ti ma li ni düşün mek zo
run da yım, bu ge nel bir ku ral dır efen di miz! Biz de ko nu yu kötü ta ra fın
dan düşüne lim, ted bi ri mi zi ona göre ala lım, eğer şan sı mı za iyi çı kar sa 
ne kay bet miş olu ruz?”

Şeh ri yar: “Na sıl ne kay bet miş olu ruz? Ge rek siz bir ta kım ted bir le re 
kal kı şı la cak... Bel ki ara da kan da döküle cek...”

Mir za Süley man: “Ama biz ko nu yu iyi ta ra fın dan ele alır da hiçbir 
ted bi re ge rek gör mez sek so nun da ko ca bir dev let yok ol maz mı?”

Şeh ri yar: “He pi niz er kek mil le ti si niz! Hiç vic da nı nız yok. Bu nun la be
ra ber dev le ti mi zi fit ne den, kötülük ten ko ru mak için ge rek li ba zı ön ted
bir le ri al ma ya, ge rek ti ğin de şid det kul lan ma ya ben de ta raf ta rım. Ben 
si ze ola yın ger çek olup ol ma dı ğı nı bir iki sa ate ka dar öğ re ni rim. Eğer 
var sa, önüne geçmek için na sıl bir ted bir düşünüyor su nuz?”

Mir za Süley man: “Ko nu yu Şah haz ret le ri ne arz ede mez mi yiz?”

Şeh ri yar: “Sen iyi ce bu na dın be adam. Pe ri han’ın böy le bir su
çu na, sa de ce biz ler de ğil, bütün dün ya şa hit lik et se, efen di mi zi inan
dır mak im kânı yok tur.”

Mir za Süley man: “Pe ki Ham za Mir za haz ret le ri ne ha ber ulaş tır
sak na sıl olur?”

Şeh ri yar: “Mem le ke tin du ru mun dan hiç ha be rin yok? Mir za Ham
za’nın, ha la sı na ne ka dar düş kün ol du ğu nu bil mi yor mu sun? Gök ten 
me lek le ri in di rip şa hit gös ter sek, o de li yi bu na inan dı ra ma yız.”

Mir za Süley man: “De mek ki ac zi yet dev le te, güç ise fit ne ci le re geç
miş. On lar her is te dik le ri ni ya pa cak lar. Biz ise kar şı la rın da eli ko lu kıs kıv
rak bağ lı ola rak du ra ca ğız.”

Şeh ri yar: “Ben ka dın ol du ğum hal de ümit siz li ğe ka pıl ma dım. Sen 
ko ca bir ve zir iken ümit siz li ğe düşer sen on lar la na sıl baş ede bi li riz?”

Mir za Süley man: “Yüce Şah’tan da, Şah ada yı olan Şeh za de’den de 
ina yet eli ol ma yın ca, bir aciz ve zir tek ba şı na ne ya pa bi lir?”

Şeh ri yar: “İl ginç! Ka til le ri, fit ne ci le ri dev le tin as ke ri, jan dar ma sı yo la 
ge tir mez de biz zat Şah’lar, Şeh za de’ler mi ya par?
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Mir za Süley man: “Af fe der si niz! Öy le de mek is te me dim. El bet te 
dev le tin as ke ri ve jan dar ma sı ya par. Fa kat on la ra ge re ken em ri kim ve
re cek?”

Bu ko nuş ma la rın akı şın dan da an la şı lı yor du ki, hem Şeh ri yar’ın, 
hem de ve zi rin amaçla rı, mu ha fız la rı ayak lan dır mak ve bu kuv vet yo
luy la Pe ri han ta raf tar la rı nı or ta dan kal dır mak tı. İki si nin de ama cı buy du. 
An cak Mir za Süley man’ın bir ama cı da ha var dı.

 Bu kar ga şa or ta mın da Şeh ri yar’ı da, kar ma şa dan fay da la na rak öl
dür mek ve ta sar la dık la rı kı ya met yol cu lu ğun da di ğer le ri ne ar ka daş yap
mak tı. Şeh ri yar, tüm kur naz lı ğı na rağ men, Ve zi rin bu giz li ama cı nı an
la ya ma mış tı. 

İh ti yar ve tec rübe li Ve zir, ile ri de Şah’a ve ha ne dan üye le ri ne kar şı 
so rum lu du ru ma düş me mek için, ken di si per de ar dın da sak la na rak, 
Şeh ri yar’ı ma şa gi bi kul lan mak, mu ha fız la rı ayak lan dır ma işi ni ona ter
tip let mek, ayak lan ma em ri ni de yi ne ona ver dir mek ve ka dı nı böy le ce 
ken di eliy le kaz dı ğı ku yu ya düşür mek is ti yor du. Şeh ri yar ise, bu iş te her 
em ri ver me ye za ten ha zır dı. 

Fa kat Mir za Süley man’ın ah lâkı nı ve ka rak te ri ni he nüz tam an la mıy la 
bil me di ği için, ma ka mın dan ve hat ta ca nın dan kor kup ko nu yu Şah’a ve ya 
Ham za Mir za’ya açma sı ola sı lı ğı nı he sa ba ka tı yor, bu du rum da do ğa cak 
teh li ke yi pe şi nen ön le mek için de te şeb büse Ve zir’in baş la ma sı nı ve ge
rek li em ri de yi ne onun ver me si ni ar zu edi yor du. 

Bu şe kil de iki cam baz, asıl he def le ri ni giz li tu ta rak, ay nı ip üze rin de 
hüner gös ter mek için bir leş miş ve an laş mış bu lu nu yor lar dı. Ve zir’in en 
büyük kor ku su, ma ka mı nı ko ru mak tı, bu nun için ko nuş ma la rın da çok 
ted bir li dav ra nı yor du. 

Şeh ri yar’ın dav ra nış la rın da ise, ra ki bi ni kah ret mek, in ti kam al mak 
ar zu la rı önem li rol oy na dı ğın dan ko nuş ma la rın da Mir za Süley man gi bi 
ted bir li ha re ket ede mi yor du. Bir den sert bir çı kış ya pa rak Ve zir’i adeta 
azar la ma ya baş la dı:

“Ne de mek tir bu ve zir efen di! Bu ka dar kuv ve ti niz yok sa en azın
dan is ti fa edi niz de ye ri ni ze da ha iyi si ni bu la lım... Bir esir, ken di ha ya
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tı nı ba ğış la yan Mir za’nın as ker le ri ne, adam la rı na, efen di le ri aley hi ne 
ha re ket et me le ri için emir ve re bi li yor da Şah’ın kos ko ca bir Ve zir’i öy le 
nan kör bir esi rin öl dürül me si için emir ve re mi yor. Doğ ru su şa şı la cak 
bir du rum.”

Şeh ri yar’ın al dı ğı ce vap çok man tık lıy dı:

“Pe kâlâ, efen di miz, na sıl olu yor da Şah’ın kız kar de şi, dev le ti yık
mak için, hüküm da rın as ke ri ni tah rik ede bi li yor da ka rı sı, onun sal ta na
tı nı ko ru mak için as ke rin ha re ke te geçme si ni em ret mi yor.”

Şeh ri yar ani den asa bi leş miş ti: “Kim söy le di sa na bun la rı? Em ret me
di ği mi sa na kim söy le di? İçim de ne var sa hep si ni or ta ya dök tür mek is
ti yor sun...  Bun la rı öl dür me den, Şah için de kur tu luş yok tur, dev let için 
de, se nin için de, be nim için de... Pe ri han her ge ce Adil’in oda sın da...! 
Mu ha fız la ra emir ver. He men bu ge ce köş ke sal dır sın lar, iki si nin de ca
nı nı ce hen ne me gön der sin ler.”

Mir za Süley man: “Em ri ni zi ye ri ne ge ti re bil mek için ken di le ri ni ne gi bi 
bir ha in lik le suçla ya yım? Siz de ara sı ra Adil’in oda sı na gi der miş si niz...”

Bu son cüm le siy le Ve zir, ka dı nın can da ma rı na bas mış tı...

Şeh ri yar: “Aman Al lah’ım! Şim di ba yı la ca ğım. Kal bim par ça la na cak. 
Evet, ben gi der dim. An cak o ya lan cı, o ar sız ada mın söz le ri ne ina nır da 
gi der dim. Sı nı rı ge çe cek ti, Kı rım’ı bi ze ve re cek ti. Bun la rı Şah da bi lir...”

Mir za Süley man: “Bun la ra na sıl inan dı nız?”

Şeh ri yar: “Na sıl güven dim! Aman Al lah’ım, na sıl güven dim? Ora sı nı 
ben de bil mi yo rum. Hat ta o Pe ri han ca dı sı nı da ben götür düm. Bil sey
dim hiç götürür müy düm? Ben ne düşünüyor dum, on lar ne düşün müş
ler. Ben Kı rım’ı al mak is ti yor dum, on lar biz den İran’ı al ma yı ken di le rin ce 
da ha uy gun gör müş ler.”

Mir za Süley man: “Or du ya bu ger çe ği na sıl an la ta bi lir ve na sıl inan
dı ra bi li riz?”

Şeh ri yar: “Bu Pe ri han ca dı sı is yan et mek pe şin de koş mu yor sa her kes
ten, hat ta ben den giz li ola rak, ge ce vak ti bir esi rin oda sın da işi ne dir?”
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Mir za Süley man: “Tah mi nim ce baş ka se bep ler de ola bi lir. Utan
ma sam söy ler dim...”

Ve zir, ka dı nın can da ma rı na bu se fer da ha kuv vet li bir şe kil de bas
mış tı. 

Şeh ri yar, tüm dik ka ti ni göz le rin de top la ya rak Ve zir’in yüzüne hid
det le bak tı ve sor du:

“Söy le ba ka yım! İzin ver dim ne de mek is ti yor sun?”

Ve zir: “İki si de genç... Bir bir le ri nin den gi ol duk la rı da bir ger çek. İh
ti mal ki ara la rın da...”

Ko nuş ma lar bu şek le gi rin ce, Pe ri han’ın ve özel lik le ken di si nin Adil 
Gi ray’ı sev dik le rin den Ve zir’in bil gi si ol du ğu nu Şeh ri yar he men an la mış tı. 
Fa kat Süley man’ın bu düşün ce si ni kuv vet len di re cek küçük bir ipu cu ver
me nin ken di si için ne kötü so nuçlar do ğu ra bi le ce ği ni düşün dü. Tüm ira
de si ni ve şey tan lı ğı nı bir ara ya top la ya rak ve için den ko pup ge len he ye
ca nı bel li et me me ye ça lı şa rak he men tav rı nı de ğiş tir di. Kız gın lık ve alay 
do lu bir gülüm se mey le ko nuş ma yı şu yo la dök tü:

“De mek, ara la rın da aşk var de mek is ti yor su nuz.”

Ve zir: “Tah min edi yo rum...”

Şeh ri yar : “O za man se viş me le rin de bir sa kın ca gör müyor su nuz de
mek. Ma dem ki bir bir le ri nin den giy miş ler.”

Ve zir: “Ben, den gi ol duk la rın da şüp he yok, de miş tim.”

Şeh ri yar: “Za ma nın da si zin kız kar de şi ni zi, den gi olan bir adam, 
ay lar ca ge ce ya rı la rı ten ha oda lar da görüş tük ten son ra mı ni kâhı na al
mış tı?

Ve zir: “Ha yır, efen dim, o se bep le söy le me dim. San ki as ker ta kı mı 
böy le bir fik re ka pı lır sa...”

Şeh ri yar: “As ker ler öy le bir fik re ka pı lır sa afe rin! der, al kış lar lar öy le 
mi? Şah’ın mu ha fız la rı umum ha ne bek çi si, Ve zi ri de çöp ça tan mı dır? Se
nin bey nin su lan mış. Şu bu nak lı ğı bı rak da git, şim di mu ha fız la ra emir 
ver! Bu ge ce, ol maz sa ya rın ge ce sa at dört ten son ra köş kün et ra fı nı sar
sın lar, bir si lah se si duy duk la rı za man he men da ire yi bas sın lar, iki si ni de 
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pa ram par ça et sin ler... İki müna fık için hem dev let el den gi di yor, hem de 
Şah’ın na mu su iki pa ra lık olu yor...”

Ka dın, bu dav ra nı şı ve ke sin em riy le Ve zir’i et ki si al tı na al mak is te
miş ti. An cak Mir za Süley man, bu la net ola sı ka dı nı çok iyi ta nı dı ğı için, 
söz le ri nin ve ha re ket le ri nin sah te ol du ğu nu he men an la dı. Fa kat bel li 
et me di. 

Ger çek düşün ce si ni açı ğa vu rup da du rup du rur ken ka dı nın ki ni ni 
ve düş man lı ğı nı üze ri ne çek mek hiç işi ne gel mi yor du. Onun için, ka dı
nın doğ ru söy le di ği ne inan mış gi bi görün mek le be ra ber, ken di du ru
mu nu da güven al tı na al ma yı ih mal et me di. San ki kor ku yor muş gi bi ta
vır la ko nuş ma ya de vam et ti:

“Çok iyi plan la mı şı nız efen dim! Her em ri niz ger çe ğin ta ken di si. Fa
kat bu em ri ni zi ye ri ne ge ti re cek olur sam Şah’ın ve Mir za’nın fer ma nın
dan ve in ti ka mın dan be ni kim kur ta ra cak?”

Şeh ri yar: “Çok ap tal ca! Mu ha fız la rı si zin kış kırt tı ğı nı zı fal ba kıp mı 
öğ re ne cek ler?”

Ve zir: “Olur da bir gün, her han gi bir se bep le ku lu nu za kı zar da efen
di mi ze söy le ye bi lir se niz. Söy le me ye ce ği ni ze na sıl emin ola bi li rim? O tak
dir de be nim de çok söy le ye cek le rim ol du ğu için bun dan da çe kin mem. 
İş te o za man;  “Ma dem be nim düş man la rı mı bi li yor muş, ne den za ma
nın da ha ber ver me miş? 

O za man su sup da şim di söy le yen ler ya lan cı dır, ya da be nim le suç 
or ta ğı dır” der; ya ken di mi kur ta rı rım ve ya ha ber ve ren le rin baş la rı nı be
lâya so ka rım... Fa kat  “Sen bu ra da ne ya pı yor dun? Ve zir de ğil miy din?  
Ne den gözünü dört açma dın da böy le bir fit ne ye fır sat ver din?” di ye 
so rar lar sa, iş te bu na ce vap ve re mem.  Ce vap ve re me yin ce Şah’ımı zın 
ve oğ lu nun kı lıçla rın dan kel le mi na sıl kur ta ra bi li rim?”

Şeh ri yar: “Pe ki Adil Gi ray’la Pe ri han’ın düzen le dik le ri is yan mey da na 
çı kar sa ba şı nı na sıl kur ta ra bi le cek sin? Ne ti ce ay nı ka pı ya çık maz mı?”

Ve zir: “Böy le bir is ya nın ger çek ten mev cut ol du ğu nu bil sem, Şah 
haz ret le ri ne söy le rim, Ham za Mir za’ya da ya za rım. On la rın ve re cek
le ri em re göre şim di den is ya nın önünü ke se rim. Or ta da do la şan şey
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ler bir de di ko du dan iba ret tir. Oy sa ki yap mak is te di ği miz şey le biz kış
kır tı cı ola ca ğız.”

Şeh ri yar: “Bu du rum da se ni Şah’tan ve Ham za’dan ben kur ta ra
maz mı yım?”

Ve zir: “Kırk se ne ye ya kın dır dev let iş le rin de yim. Hiç bir za man sağ
la rın ko ru yu cu lu ğu nu ölüle rin in ti ka mın dan daha et ki li bul ma dım.”

Şeh ri yar: “Ha lin ve söz le rin ben de ger çek ten kuş ku uyan dır ma ya 
baş la dı. Ne de mek is ti yor sun? Da ha bir sa at ön ce; “Ted bir li dav ra na lım, 
ko nu nun kötü ta ra fı nı düşüne lim de iyi ta ra fı çı kar sa bir şey kay bet me
yiz.” di yen sen de ğil miy din?”

Ve zir: “Doğ ru! Fa kat kay be de ce ği miz şey le ri sa yıp döken de siz si
niz.”

Şeh ri yar: “Ve zir Efen di! Sen de bir ta kım giz li kor ku lar ve ves ve se
ler var. 

Böy le kar şı kar şı ya bir bi ri mi zi üz mek ten se, ba na güve nip mak sa
dı nı açık ça söy le sen de müm kün se bir bi ri mi ze yar dım et sek ve dev le ti
mi ze bir hiz met te bu lun sak da ha iyi ol maz mı?”

Ve zir: “Ba şım la, ca nım la bu na ha zı rım. Ama ba şım dan, ca nım dan 
kor ka rım.”

Şeh ri yar: “Bu kor ku yu ka fan dan na sıl sa ta ca ğız?”

Ve zir: “Çok ko lay! Ba na güven ve söz ve ri niz! Güven el bet te kar
şı lık lı olur. Ge le nek le ri mi ze göre de ön ce büyük le rin küçük le re güven
me si ge re kir. Efen dim, ben de efen di mi ze güve nir ve düşün dük le ri mi 
söy le rim.”

Şeh ri yar: “Ta mam!  Güven di ği me se ni na sıl inan dı ra bi le ce ğim?”

Ve zir: “Bu da çok ko lay! Söz le ri me doğ ru ce vap ve rir se niz ba na 
kar şı güven di ği ni zi an la rım.”

Şeh ri yar: “Han gi sözünüze yan lış ce vap ver dik?”

Ve zir: “Yok yan lış ol du. Sor duk la rı ma di ye cek tim, efen di mi ze kar şı 
say gı mın büyük ol du ğun dan “so ru” ye ri ne “söz” ke li me si ni kul lan dım. 
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Bu söz ler üze ri ne Şeh ri yar, te red düt ten çok ce sur bir eda ile de
vam et ti:

“Sor ba ka lım!”

Ve zir: “An cak küs tah lık eder sem uma rım uya rı la ra, iş ken ce le re uğ
ra mam, de ğil mi?”

Şeh ri yar: “Ne so ra cak san ça buk sor! Ko nu ile il gi si ol ma yan bu ge
rek siz söz ler le be ni şim di çat la tıp öl düre cek sin.”

Şeh ri yar: “Efen dim, bu ka dar iyi li ği ni ze, ko ru ma nı za la yık olan Adil 
Gi ray’ı se vi yor su nuz, de ğil mi?”

Şeh ri yar: “Hay se nin di lin ku ru sun! Ali hak kı için sev mi yo rum, ak
si ne ka nı nı içmek is ti yo rum. Kör müsün, gör müyor mu sun? De li mi sin, 
an la mı yor mu sun?”

Ve zir: “Af fı nı zı ri ca ede rim. Di lim do laş tı, ke li me yi yan lış söy le dim; 
“se vi yor su nuz” ye ri ne “sev mi yor su nuz”  de dim.”

Şeh ri yar: “Ağ zın ce hen nem ate şiy le dol sun! Ne de mek is ti yor sun? 
Farz et ki se vi yor dum. Ada mı, sözüne güve ni lir, asil bir Han san mış, 
Türk le re kar şı ken di siy le bir bir lik yap mak is te miş tim. Son ra ha in li ği ni 
öğ ren dim. Şim di ko ru ma cı lı ğı mı üze rin den al dım. O, be ni al dır mak la 
övünüyor. Ben onu ce hen ne me gön der mek le in ti kam ala ca ğım. Amaç 
Şah’a bir hiz met de ğil mi, bir mem le ke ti ala ma dıy sak bir düş man de
fet miş olu ruz...”

Ve zir: “Sul ta nım, fi kir le ri ni zi böy le po li tik açı dan yürüt tük çe ben de 
res mi göre vi min dı şın da hiç bir söz et mem. Tan rı’nın yar dı mı ve Şah’ımı
zın gay re tiy le in şal lah Kı rım’ı alır, bel ki Üs küdar’a ka dar gi de riz. Düş man 
say dı ğı nız ada ma ge lin ce; onun hiçbir öne mi yok tur. Şim di Şah haz ret le
rin den emir alır. Kah ka ha zin da nı na gön de ri rim. O da, kar de şi Ga zi Gi
ray gi bi, ece li gel me den me za rı na çe kil miş olur...”

Şeh ri yar: “An laş ma mız bu muy du? Ba na böy le mi güven ve re cek
tin?

Ve zir: “An laş ma mız bu muy du? Ku lu nu za bu do lam baçlı yol lar dan 
gi de rek mi güven ve ri le cek ti? 
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Şeh ri yar: “Ben sa na ne re de güven siz lik gös ter dim?”

Ve zir: “Pe ki ku lu nuz efen di mi ze han gi ita at siz li ği et ti?

Şeh ri yar: “Be nim le dal ga mı ge çi yor sun? Ama cın ne dir? Açık söy le
se ne! Ben sa na ba şı mız da ki be lâyı na sıl de fe de ce ği mi zi so ru yo rum. Sen 
otur muş sun Adil Gi ray’ı Kah ka ha’ya gön de re lim di ye ha yal ler ku ru yor
sun. O ha ini bu sa ray da tu tan ben de ğil mi yim? Ha di ha in li ği ni ön le miş 
ola lım, Pe ri han’ın şer rin den, hi le le rin den na sıl kur tu lu ruz?  Ka dı nın ne 
şey tan ve özel lik le ne ka dar güç lü ol du ğu nu bil mez gi bi ko nu şu yor sun. 
Ma dem ki bir ke re Adil Gi ray’ı sev miş, ma dem ki bir ke re bu dev le ti sev
di ği in sa na tes lim et me ye ka rar ver miş. O, sağ kal dık ça bi zim ya şa ma
mı za im kân var mı dır? Bu ger çek le ri hiç he sa ba kat mı yor mu sun?”

Ve zir: “Ko nu yu özet le ye lim is ter se niz efen dim! Za ma nın da efen di
miz Adil Gi ray’ı sev miş si niz. O yol la bir de Kı rım’ı al mak ha ya li ne ka pıl
mış sı nız. Son ra Adil’i Pe ri han sev miş, elin den Kı rım’ı al mak tan sa ken di
si ne İran’ı ver mek is te miş. Adil Gi ray ise, Pe ri han’ı da ha genç ve tek li fi ni 
de da ha ca zip bul muş. Şim di efen di mi ze göre on la rın or ta dan kal dı rıl
ma sı ge re ki yor, bu hiz met de ku lu nu za tek lif edi li yor. Uzun sözün kı sa sı 
bu de ğil mi?”

Şeh ri yar, kal bi ni açık ça oku yan bu ih ti yar kur da alay cı bir eda ile ce
vap ver di: “Şey tan ol sa nız da in sa nın içi ne gir se niz sır rı mı bun dan da ha 
iyi bi le mez si niz... Ger çek le ri ma dem ki bu ka dar ya kın dan bi li yor du nuz, 
be ni söy let me ye ça lış mak tan ne zevk al dı nız?”

Ve zir, ay nı alay cı eda ile de vam et ti: “Duy duk la rı mın ve ka na at le ri
min doğ ru lu ğu na iyi ce ina na bil mek için bun la rı bir de fa da biz zat efen
di mi zin ağ zın dan duy mak is te miş tim. Şim di o da ger çek leş ti. Fa kat bil
mem ki em re di len işi, yüzüme gözüme bu laş tır ma dan ba şa ra bi le cek 
mi yim?”

Şeh ri yar: “Ger çek ten be ce re mez mi sin? Yok sa sen de mi fe sat top
lu lu ğu na dâhil ol dun?”

Ve zir: “Es tağ fu rul lah, o da ne de mek! İki si de de ği lim. An cak ka fa mı 
kur ca la yan bir kaç nok ta var. On la ra bir tür lü ka rar ve re mi yo rum.”
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Şeh ri yar: “Ne dir bu te red düt ler? Se nin zih ni ni kur ca la yan şey ler 
ne dir?”

Ve zir: “Bir ke re Ali Ku li Han’a hiç güven mi yo rum. Hem Şah’ın, hem 
de Mir za Ham za’nın ben den şüp he len me me le ri için olay la rın geçti ği sı
ra da ben Kaz vin’de bu lun ma ma lı yım. Bil mem en di şe le ri mi ge rek ti ği şe
kil de arz ede bil dim mi?”

Ka dın, bu ka dar ba sit en gel ler le az min den ge ri ka la cak de ğil di. Hiç 
te red düt süz ce vap ver di:

“Ma dem Ali Ku li Han’a kar şı güve ni niz bu ka dar sar sıl mış tır. Şim di 
boğ du ru ve ri riz,  olur bi ter. Kim ne di ye cek? Dün ya da ba ha ne nin, ve si
le nin so nu mu gel di?”

Ve zir: “Tıp kı bir ço cuk gi bi ko nu şu yor su nuz. Ba na göre bun dan bü
yük dik kat siz lik ola maz. Çün kü Kürt ler den, Da ğıs tan lı lar dan, Gür cüler den 
ve aşi ret ler den ne ka dar mu ha fız var sa, ada mın ar ka sın da dır. 

Bi li nen plan eğer ger çek se, mut la ka bun la rın ara sın da pek çok is
yan kâr da ola cak! Ali Ku li Han’ı han gi ba ha ney le öl dür tür sek öl dür te lim, 
on lar bu ha re ke ti mi zi plan la rı nın du yul du ğu na ke sin bir de lil sa ya cak
lar ve can la rı nı kur tar mak için der hal büyük bir is ya na kal kı şa cak lar dır. 
Bun da hiç şüp he niz ol ma sın...”

Şeh ri yar: “Doğ ru söy lüyor sun...  Ali Ku li Han’ı mu ha fız la rıy la bir lik te 
şim di den sı nır bo yu na gön der sek na sıl olur?”

Ve zir: “Ben ce bu da fe na olur. Pe ri han’a iti mat eder ler ve git mez ler. 
Bel ki ter tip le dik le ri is ya nı mey da na çı kar ma ya, sı nı ra git me le ri için uğ ra
ya cak la rı zor la ma yı ba ha ne eder ler ve işi ça buk laş tır ma ya kal kı şır lar.

Şeh ri yar: “Pe ki son ra ne ya pa ca ğız?”

Ve zir: “Be nim ak lı ma bir ça re ge li yor. Bil mem sul ta nı mız ca doğ ru 
ola cak ka dar iyi bir ça re mi dir?”

Şeh ri yar: “Söy le ba ka lım, ney miş göre lim!”

Ve zir: “Bel li bir süre dir sı nır bo yun dan yüz ler ce fer yat ve im dat 
çığ lık la rı ge lip du ru yor. Türk or du su nun bir ta raf tan Teb riz’e, bir ta raf
tan da Ka ra bağ’a doğ ru sal dı rı ya geçti ği ni Han’la ra, Emir’le re ilân ede
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riz. Ka ra bağ ta ra fın dan ge le cek düş ma na za ten Ham za Mir za kar şı du
ra cak de ğil mi? 

On la rın ön cü kuv ve ti ol mak ba ha ne siy le ben Ali Ku li Han kuv vet le
ri ni alır, Kaz vin’den gi de rim. Rüs tem Han’ı da ken di kuv vet le riy le Teb riz’i 
sa vun mak için bu ra da tu ta rız. Ali Ku li Han’a çok faz la ile ri git me ye ce ği
mi zi söy le rim. Bu ha re ke ti mi zin, düş ma nı al dat mak için bir gös te ri den 
iba ret ol du ğu na onu ik na ede rim.

 He le Ali Ku li,  Rüs tem Han’ın ken din den ön ce Kaz vin’den çık tı ğı nı 
görün ce, hiçbir şey den şüp he len mez. Şüp he len se de git mem di ye mez. 
Çün kü git me mek için hak lı bir se bep gös te re mez. Ben Ali Ku li Han’la gi
der, iki üç sa at lik bir ko nak ta otu ru rum. Rüs tem Han da Kaz vin’den çı
kar. Rüs tem Han za ten güve ni lir bir ada mı mız dır. Ko mu ta sın da ki as ker
le rin hep si de saf Acem ve Şii’dir. 

Ne ya pı la cak sa onun kuv ve tiy le ya pı la cak. Rüs tem Han, Kaz vin’den 
çık tı ğı günün ge ce si, kent te is yan çık mış ba ha ne siy le as ke ri ni top lar, 
yi ne bu ra ya döner... Em ret ti ği niz hiz me ti ya par. Böy le ce mu ra dı mız 
hâsıl olur.”

Şeh ri yar: “Ni ha yet her ke si hay ran bı ra ka cak bir ted bir duy dum. Er
kek le rin biz den çok kur naz ol du ğu na hiç ih ti mal ver mez dim.”

Ve zir: “Ka rak te rim de olan bir kur naz lık de ğil dir, efen dim!  An ne, 
kız kar deş ter bi ye sin den kal ma, ya da eş, sev gi li mec lis le rin de son ra
dan yi ne ka dın lar dan öğ re nil miş tir.”

Şeh ri yar: “İşin en önem li ta ra fı nı unut tuk. Mu ha fız lar iki si ni bir 
ara da na sıl bu la cak lar?”

Ve zir: “Az ev vel her ak şam bu luş tuk la rı nı söy le miş ti niz. Bir si lah se
si ne ha re ket em re di yor du nuz.”

Şeh ri yar: “Doğ ru ay nen öy le dir. İyi ce tem bih et, he men ya rın ge ce 
gel sin ler, bir si lah se si ne ku lak ver sin ler. Duy duk la rı gi bi Âdil’in da ire
si ne sal dır sın lar. Di ğe ri, ye rin di bi ne geçmiş ol sa iki üç da ki ka için de 
onun ya nı na ye ti şir.”

Ve zir: “O za man ya rın ha re ket ede rim. Rüs tem Han’a da ge rek li 
emir le ri ve ri rim. Ge ce döner, si la hın se si ne ba kar.”
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Ve zir ile ka dın plan la dık la rı ci na yet ter ti bi nin tat bi kin de bu şe kil de mu
ta bık kal dık tan son ra, Mir za Süley man, Şeh ri yar’ın ya nın dan ay rıl dı.

Til ki Ve zir Süley man, Türk as ke ri nin Ka ra bağ’a ve Teb riz’e doğ ru sal
dır dı ğı na da ir uy dur du ğu abar tı lı ha ber ler le Ali Ku li Han’ı kan dır mak ta 
güç lük çek me di. Hem Ali Ku li Han, bu ola yı, iş le ri ni ça buk laş tır mak ve 
ko lay laş tır mak için ga ip ten ge len bir yar dım say dı. 

Çün kü şe hir den çı kar çık maz, Adil Gi ray’la Pe ri han’ı or du ya ka çır
mak, kı zın sal ta na tı nı ilân et mek ve bir yan dan da Ve zir’i tu tuk la ya rak 
ve ya idam et ti re rek as ker den ta ma men boş ka la cak olan Kaz vin üze
ri ne yürümek iş ten bi le de ğil di. Ka fa sı bu düşün ce ler le meş gul ken, as
ke ri ted bir ler de ki ça buk luk ve ken di si ne gös te ri len güven için Ve zir’e 
bir çok te şek kür et ti. 

Er te si gün, hat ta iş da ha ace le ise he men o ak şam em re di le cek ta
ra fa doğ ru ha re ke te ha zır ol du ğu nu bil dir di. Ve zir, Ali Ku li Han’ın bu ka
dar ita at gös ter me si ni, baş la dık la rı iş ten ar tık ümi di kes ti ği ne ve re rek 
ken di pla nı nın çok da ha et ki li ol du ğu na hük me di yor du. 

Ali Ku li Han’a il ti fat lar ede rek ha re ke ti ni ça buk laş tır mak için ge
rek li ha zır lık la rı ta mam la ma ya gön der di. Ga fil düş ma nı böy le ce ya nın
dan gön der dik ten son ra, büyük bir se vinç ve güven için de, ken di güve
ni lir ada mı Rüs tem Han’ı hu zu ru na ça ğırt tı. 

Ci na yet pla nı nı hiç çe kin me den ken di si ne an lat tı, Ali Ku li Han’ı tu
za ğa na sıl düşür düğünü uzun ca an lat tı. Sa de ce, Şeh ri yar’la olan giz li 
iş bir li ği ne da ir tek ke li me söy le me di. Çün kü asıl ama cı, iş le ri ni giz li lik 
için de yürüt mek ve ha re ket le rin de ser best ol mak tı. Her hırs lı ve akıl lı 
adam gi bi o da, bir taş la iki kuş vur mak is ti yor, ya ni bir yan dan Şah’a ve 
dev le te hiz met eder görünür ken, bir yan dan da ken di ma ka mı nı sağ
lam laş tır ma yı düşünüyor du. 

Düşün düğüne göre, Adil Gi ray’la Pe ri han’ı or ta dan kal dır mak la hem 
bir is yan bas tı rıl mış ola cak tı. Fa kat me se le bu nun la bit mi yor du. Asıl on dan 
son ra da ha büyük bir teh li ke baş gös te re cek ti ki, o da Şeh ri yar idi. 

Çün kü Adil Gi ray öl dük ten son ra la net li ka dın ye ni bir sev gi li ara
yıp bul mak ta ge cik me ye cek ve kız gın şeh ve ti ni sön düre bil mek için hiç
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bir kötülük ten çe kin me ye cek ti. Da ha kötüsü, Pe ri han da ar tık ha yat ta 
ol ma dı ğı için, Şah’a is te di ği gi bi diş ge çi re cek, o za val lı ada ma her de
di ği ni yap tı ra cak tı. Bu ba kım dan, Pe ri han’ın öl dürül me si an cak Şeh ri
yar’ın da öl dürül me si ile fay da lı ola bi lir di. Şeh ri yar, sağ kal dı ğı süre ce, 
teh li ke hep var dı. 

Ona göre bu iki ka dın dan bi ri has ta lık, di ğe ri de has ta lı ğın za rar la
rı na en gel olan ze hir li bir ilâç tı, bi rin ci si var ol duk ça ikin ci si nin yok lu ğu 
fay da lı ol mak şöy le dur sun, son suz za rar lar do ğu ra bi lir di. Evet, yok edi
le cek se iki si bir den yok edil me liy di... Bu fi kir le ri ne Rüs tem Han’ı da or
tak et mek zor bir şey de ğil di. 

An cak, Sa fe vi Ha ne da nı nın ne ka dar er kek ço cu ğu var sa, hep si nin 
an ne le ri Şeh ri yar’dı. Ona do ku nul du ğu tak dir de, an ne acı sıy la, şeh za
de le rin in ti ka mı na he def ol mak, ih ti yar Ve zir’i çok kor ku tu yor du. Tüm 
bu olay la rın ara sın da Rüs tem Han ise, ce sur bir as ker di. Po li tik iş ler den 
faz la an la ma dı ğı için, bu gi bi ola sı lık la rı ak lı na bi le ge tir mez di. 

Bun dan baş ka hem Pe ri han’a, hem de Şeh ri yar’a kar şı kal bin de es ki 
bir kin var dı. Yük sek ma kam la ra çı ka bil mek hır sıy la bir za man lar Al lah’ın 
em riy le Pe ri han’ı is te miş, ama genç kız dan yüz bu la ma dı ğı gi bi, bu ko
nu da Şeh ri yar’dan yar dım da gör me miş ti. İş te bu se bep le iki si ne de kin 
bes li yor du. Ve zir’in düşün ce le ri ni ka yıt sız şart sız be nim se di. Süley man’la 
ara la rın da şöy le bir ko nuş ma geçti:

Mir za Süley man: “Ben ya rın Ali Ku li Han kuv vet le riy le Ka ra bağ’ın 
yar dı mı na gi di yo rum.”

Rüs tem Han: “Ali Ku li Han’a ben den da ha mı çok güve ni yor su nuz 
ki ya nı nız da onu götürüyor su nuz?”

Mir za Süley man: “Ko nu yu iyi ce din le me den fi kir yürüt me ye kalk ma! 
Sen de mu ha fız la rı nı alıp en ça buk şe kil de Teb riz’in yar dı mı na ko şa cak
sın!”

Rüs tem Han: “Bu ra da ki is yan cı la rı kim te pe le ye cek?”

Mir za Süley man: “Ko nuş ma mın so nu nu bek le bi raz; Türk le rin Teb
riz’e sal dır dık la rı fa lan yok. Si zin gi di şi niz, Ali Ku li Han ta raf tar la rı nı şüp
he ye düşür me mek için bir ba ha ne dir. Biz ge ce bu lun du ğu muz yer de 
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ka la ca ğız. Siz, iki sa at son ra Kaz vin’e döne cek si niz. Adil Gi ray’ın köş kü 
ci va rı na göz cüler ko ya cak sı nız. 

Bir si lah se si du yar duy maz da he men köş ke sal dı ra cak sı nız. O sı
ra da Pe ri han da ke sin lik le sev gi li si nin ya nın da ola cak. İki si... Hat ta... Üçü 
bir lik te yok edi le cek... An lı yor mu su nuz? Üçü bir lik te... Bu ka rı şık lık ta sa
de ce efen di miz Şah’ımı zın kı lı na hiç za rar gel me ye cek... On dan baş ka 
kim se nin ha ya tı bi ze lâzım de ğil.”

Rüs tem Han: “Emir ler efen di mi zin. Em ri ni zi har fi har fi ne ye ri ne 
ge ti ri rim.”

Mir za Süley man: “Sözün so nu nu bek le mek hiç adeti niz de ğil mi
dir? Ara da bir de “üçün cü” ke li me si var dı... O üçün cünün kim ol du ğu nu 
ga li ba dik kat bu yur ma dın.”

Rüs tem Han: “fark et mez, kim olur sa ol sun...”

Mir za Süley man: “Ali hak kı için kim olur sa ol sun mu?”

Rüs tem Han: “Bu ye min le re ne ge rek var?”

Mir za Süley man: “Var... Ya üçün cü ben sem?”

Rüs tem Han: “Şah’tan baş ka her kim olur sa ol sun de me miş miy
di niz?”

Mir za Süley man: “Ham za Mir za ve ya Ab bas Mir za ora da olur sa o 
za man na sıl ha re ket ede cek si niz?”

Rüs tem Han: “Mir za’la rın iki si de dün ya nın öbür ta ra fın da bu lun
duk la rı na göre, Şeh ri yar’dan bah set mek is ti yor su nuz sa nı rım.”

Mir za Süley man: “Evet tah mi ni niz doğ ru... O za man na sıl ha re ket 
ede cek si niz?”

Rüs tem Han: “Şah haz ret le ri ne bir oros pu la zım de ğil ki! Bu al çak 
ka rı nın ha yâsız lık la rı nı İran’da duy ma yan kal ma dı... Sa fe vi Ha ne da nı nın 
na mu su, o re zi lin yüzün den, iki pa ra lık olu yor...”

Mir za Süley man: “Ham za hak kı için Mir za, na mu su nu o de re ce le
ke ler se, onu da şah lı ğa ka bul et me yiz, kar de şi Ab bas’a bi at ede riz.”

Mir za Süley man: “Şeh ri yar Ab bas’ın da an ne si de ğil mi dir?”
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Rüs tem Han: “O da oros pu ya ev lat lık eder se, Haz re ti Ab bas hak kı 
için onu da or ta dan kal dı rı rız... Şah’a güzel ca ri ye ler bu lup ge ti rir, Ha ne
da nı yi ne de vam et ti ri riz... Za ten Ab bas küçük bir ço cuk... Ne vücu du, 
ne gücü var ki öy le ba şın dan büyük da va la ra ba ka bil sin? Ham za Mir
za’ya ge lir sek, onun za ten ya şa ya ca ğın dan pek umut lu de ği lim. Türk le rin 
bir ata sözü var dı; “Yır tı cı ku şun öm rü az olur” der ler. Doğ ru dur. Ham za, 
Türk ler le sa va şır ken öl me se bi le, bir içki mec li sin de ida mı nı ben üze ri me 
alı rım. Bu kah pe nin ken di de, ev lâdı da İran’ın ba şı na püs kül lü be lâ ge
ti re cek. Sa fe vi Ha ne da nı nı re zil et ti ler. 

Ham za Mir za sal dır mak ta gös ter di ği ce sa re tin ma ne vi ce za sı nı ana
sın da ve ha la sın da görüyor... Şah’tan baş ka da ya na ca ğı mız yer kal ma dı... 
Bun la rın hep si ni öbür dün ya ya gön der mek ge rek. Ben her em ri ni ze ha
zı rım. Şah’ı kör et ti ler se, ha dım da et me dik ya. İn sa noğ lu kap lum ba ğa 
gi bi göz kuv ve tiy le ha re ket et mez ya...”

Yaş lı Ve zir, Rüs tem Han’ın ar zu su nu ken di ar zu su nun da üs tün de 
bul du. “İn şal lah Ce nabı Hay dar yar dım cı mız dır” di ye rek içe ri den atı la
cak si la ha çok dik kat edil me sin den baş ka bir tav si ye ye ge rek gör me di. 

Di ğer yan dan Ali Ku li Han, Ve zir’in ya nın dan çı kın ca, doğ ru ca Cez
mi’nin sak lan dı ğı ye re git ti. Ab bas’ı da ora ya ça ğırt tı. Olan la rı iki si ne de 
ay rın tı lı ola rak an lat tık tan son ra de di ki: “Plan la rı mı zı ger çek leş tir mek 
için bun dan büyük fır sat bir da ha ele geçmez. Ben bir ke re Ve zir’i esir 
ve ya idam et ti ri rim. On dan son ra boş ve baş sız ka la cak olan Kaz vin’i ele 
ge çir mek te ne zor luk çe ki le cek? 

Rüs tem Han mu ha fız la rı nın bi zim ki ler ka dar kuv ve ti mi var? Kar şı 
koy ma ya kalk sa lar bi le hak la rın dan ge li riz. Biz baş kent te ye ni hüküme
tin ku rul du ğu nu ilân edin ce, Ham za Mir za, Şah lık id di ası na kal kı şır sa 
ne ya pı la bi lir? 

Kaz vin’de ki kuv vet le ri miz le Türk or du su nun ara sın dan na sıl kur tu
lur? Ab bas Mir za’nın ya nın da ki Han la ra, ço cu ğun şah lı ğı için ümit ve rip, 
Ho ra san’da bir kar ma şa çı ka rıl ma sı da müm kün dür. Her ne tür lü ol sa, 
bu dar be ler ve is yan lar ara sın da, Türk or du su, bir kaç haf ta için de Kaz
vin’e ye ti şe bi lir. On dan son ra da her şey nor mal ha le ge lir...”
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Ali Ku li Han, bu açık la ma yı yap tık tan son ra, ken di si Ve zir’le or du ya 
git ti ği günün ge ce si Adil Gi ray’la Pe ri han’ın ya nı na ge ti ril me si işi ni de 
Cez mi’ye ver di, ge re kir se ken di le ri ni ko ru mak için en sağ lam adam la
rın dan el li ka dar mu ha fız bı rak tı.

Şa ira ne bir ha yal ola rak görülen bu pla nın ger çek leş me si ne bu ka
dar yak la şın ca, Cez mi se vin cin den ye rin de du ra maz ve içi içi ne sığ maz 
ol du. Yük sel mek ve şöh ret ka zan mak için, bu ka dar büyük bir dev ri me 
araç ol du ğu için, ken di ni in san la rın en sa adet li le rin den say ma ya baş
la dı. Ce sa re ti bir kat da ha art tı. İş bu rad de ye gel dik ten son ra, ar tık hiç
bir ted bi re ge rek gör me di. 

He men o ge ce ala tur ka sa ate göre dört ci va rın da, İran’a ilk ge li şin de 
Adil Gi ray’ın oda sı na gir di ği pen ce re den yi ne içe ri ye at la dı. Er te si gün 
için ka rar laş tı rı lan şey le ri Adil Gi ray’a ay rın tı la rıy la an lat tı. 

Ya pa cak la rı işin ay rın tı la rı nı görüş mek üze re Pe ri han’ın da oda ya 
çağ rıl ma sı nı is te di. Cez mi’nin bu tek li fi, sev gi li siy le görüş me ye ve onun 
güzel yüzünü gör me ye ve si le ol du ğu için, Adil Gi ray’ı çok se vin dir di. Şeh
za de he men kı sa bir mek tup yaz dı. 

Ka pı da ki nöbet çi Ali Ku li Han’ın güve ni lir adam la rın dan dı. Mek tu bu 
he men onun la Pe ri han’a gön der di. Mek tup ta esas me se ley le il gi li tek 
bir ke li me bu lun ma dı ğı için, böy le ge ce vak ti an sı zın sev gi li si ta ra fın dan 
çağ rıl mak, kız da bir ta kım en di şe ler uyan dı ra bi lir di. 

Fa kat bu da ve ti, bir kaç ge ce lik ay rı lık tan sa ya rak hiç te lâş et me di. 
Vücu du nu ört mek ten çok gös ter mek için ya pıl mış de ne bi le cek ha fif ve 
in ce bir el bi se giy di. Da ğı nık saçla rı nı omuz la rı na öy le si ne bı rak tı, ar ka
sı na si yah bir çar şaf al dı, âşık la ra ya kı şan ve gönül çe ki ci bir eda ile Adil 
Gi ray’ın oda sı na koş tu. Oda ya gi rip de Cez mi’yi ora da görün ce, bi raz 
ön ce düşün dük le ri nin yan lış ol du ğu nu he men an la dı. Ne ler olup bi ti
yor du? Böy le ge ce vak ti apar to par çağ rı lı şı nın se be bi ney di? Te lâş lı bir 
şe kil de bu top lan tı nın se be bi ni sor ma ya baş la dı. 

Adil Gi ray, ce vap ve re cek yer de, bir ta kım aşk şa ka la rı na baş la yın ca, 
hid det le yüzüne bak tı ve ba kış la rın da ki hid det ifa de si he men de ği şi ver di. 
Ze ki kız, or ta da se vi ni le cek bir du rum ol du ğu nu sev gi li si nin göz le rin den 
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he men an la mış tı. Esa ret al tın da olan Adil Gi ray, bu işi baş lar da cid di ye 
al mı yor, ger çek le şe ce ği ne bir tür lü ina na mı yor du. 

Fa kat Pe ri han’da ki kuv vet li inan cın et ki si al tın da tat lı ha yal ler ku ru
yor, ha yal den da hi ol sa, dev le ti ne İran gi bi ge niş ve zen gin bir ül ke ka
zan dır ma nın ke yif ve mut lu lu ğuy la ya şı yor du. 

Ger çek le şe ce ği ne ön ce den be ri inan ma dı ğı bu tat lı ha ya lin şim di 
ani den ger çek ol ma ya baş la dı ğı nı görün ce, se vin cin den içi içi ne sığ
maz ol du. Mut lu luk tan göz le ri nin içi gülüyor du. Sev gi li si nin bu se vin
ci ni görün ce, Pe ri han’ı da baş tan aşa ğı se vinç kap la dı. 

İki sev gi li, böy le ce coş kun bir se vinçle, bir bir le ri nin göz le ri nin için de 
san ki eri yor lar dı. Bir kaç da ki ka bu şe kil de kal dık tan son ra Pe ri han, dal
dı ğı aşk ve ha yal âle min den çı ka rak sev gi li sin de ki bu son suz se vin cin se
be bi ni sor du. Adil Gi ray’ın ce vap ver me si ne fır sat bı rak ma dan Cez mi, 
in ce bir eda ile söze ka rış tı:

“Efen di miz ger çek ten bir me lek imiş ler... En im kân sız şey le ri bi le 
müm kün ha le ge ti ri yor lar...” de dik ten son ra olup bi ten le ri ay rın tı la rı 
ile an lat tı. 

Cez mi’nin ani müj de si, Pe ri han’ı se vinçten uçur ma ya yet ti, o, as
lın da bi raz ön ce sev gi li siy le bir lik te bu sı nı rı za ten aş mış bu lu nu yor du. 
Yap tı ğı hiz met ten do la yı Cez mi’ye te şek kür le ri ni bil dir di, Adil Gi ray’ı da 
coş kuy la kut la dı. Son ra he men cid di bir ta vır la ko nuş ma ya de vam et ti: 
“Ye te ri mik tar da hat ta faz la sıy la se vin dik. Şim di bi raz da bu işin na sıl 
ger çek le şe ce ği ni ko nu şa lım!” de di. 

Ya pı la cak iş le rin ay rın tı la rı nı ko nuş ma ya baş la dı lar. Al dık la rı ka ra ra 
göre, er te si sa bah gün ağar ma dan ev vel, Ali Ku li Han kuv vet le ri ne ye ti
şe bil mek için, ge ce sa at al tı ci va rın da sa ray dan çı ka cak lar, Han’ın şe hir 
dı şın da ve sa ra ya on beş da ki ka uzak lık ta bu lu nan bah çe si ne ula şa na 
ka dar yürüye rek gi de cek ve ora da ken di le ri ni bek le yen at la ra bi ne cek
ler di. 

Cez mi ile Ab bas, da ha ge ce vak tin de, sa at iki üç ci va rın da sa ra ya 
ge le cek yir mi beş mu ha fı zı da bah çe de ki hay van la rın mu ha fa za sı na me
mur et ti ler. Adil Gi ray, Cez mi’ye bi ri ken di si için, di ğe ri de Pe ri han için 
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iki kat mu ha fız el bi se siy le, eğer pen ce re den at la mak ge re kir se kul la nıl
mak üze re bir de ip mer di ven ge tir me si ni sı kı ca tem bih et ti. 

Pe ri han da son söz ola rak Cez mi’ye: “Kaz vin’de ge ce sa at al tı yı 
geçtik ten son ra köpek ler bi le hav la maz. Rüs tem Han da mu ha fız la rın
dan nöbet çi bı rak mış tır. Fa kat on lar şeh rin bi zim gi de ce ği miz ta ra fın da 
ol maz lar. Ol sa lar bi le bir mu ha fız gi bi dav ra nır, ge çe riz. 

Adil de, ben de mu ha fız kı ya fe ti ne gir me ye cek mi yiz? Ka ran lık ta 
göz gözü gör mez ki in san in sa nı fark ede bil sin. Ya rın ak şam sa at beş
ten ön ce yi ne bu ra da bu lu şu ruz.”

İfa edil me si ge re ken işin ay rın tı la rı nı da hep be ra ber ka rar laş tır dık
tan son ra, bir bir le rin den ay rıl dı lar. Di ğer ta raf tan Şeh ri yar da, kin ve in
ti kam hır sı ile uyu ya mı yor, ha zır lık la rı nı ik ma le ça lı şı yor du. 

Ak şam ka ran lı ğı ba sar bas maz, ha rem ağa la rın dan bi ri ni gön der di. 
Hid det le hiçbir il gi si bu lun ma yan, bah şiş al ma dan söz söy le mek is te me
yen, al dı ğı bah şi şi ön ce sa yıp kont rol den ge çir me den içi ra hat et me yen, 
an cak bu nun la be ra ber, ka pı la rı din le mek te, giz li ka pak lı şey le ri öğ ren
mek te son de re ce ma ha ret gös te ren ve adı nın şim di lik Şir van lı Ca fer ol
du ğu nu söy le yen mu ha fı zı, ya nı na ça ğırt tı. 

Şeh ri yar’ın ger çi da ha sa dık, da ha be ce rik li adam la rı var dı. An cak 
bu he rif, bin tür lü da la ve re ci li ği, bin tür lü müna se bet siz li ğiy le be ra ber, 
ap tal bir adam mas ke si al tın da bütün şey tan lı ğı nı giz le ye bi len kur naz 
ap tal lar dan dı. Ay rı ca pa ra ya ta par ca sı na sa rı lır, ce za dan ödü ko par ve 
bütün her şe yiy le Şeh ri yar’ın ken di si ne olan güve ni ni art tır ma ya ça lı
şır dı. Giz li ka pak lı iş le rin de kul lan mak üze re Şeh ri yar’ın her kes ten ön ce 
onu ara ma sı nor mal di. 

Ni te kim av cı da ava çı kar ken, hiz met çi le rin den ön ce köpe ği ni arar dı. 
Mu ha fız ya nı na gel di ği za man Şeh ri yar, çar şa fı nı gi yip min de rin bir köşe
si ne otur muş ve ya nı na bir kaç ke se al tın koy muş tu. 

Ka dın, ya nın da ki al tın ke se le ri nin ya pa ca ğı et ki ye güve ni yor, adam 
da zeh rin et ki sin den emin ol du ğu için, kar şı sın da kim olur sa ol sun, kork
mu yor, kı ya met ko pa cak ol sa sükûnet için de ki dav ra nış la rı nı de ğiş tir
me ye hiç ge rek gör müyor du. 
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Ko nu yu ilk açan yi ne Şeh ri yar ol du: “Se ni ajan ve göz cü ola rak tut
tum. Göz le rin kör, ku lak la rın sa ğır ol ma ya baş la dı... Bun ca za man dır hiç
bir ha ber ge tir di ğin yok... Bu ne bi çim göz cülük tür?”

Adam: “Be re ket li bah şiş le ri niz le göz le rim bir ke di ka dar iyi görür, 
ku lak la rım bir til ki ka dar iyi du yar. Çağ rıl ma dan hu zu ra gir mek müm
kün ol mu yor ki ha ber ge ti re yim.”

Şeh ri yar: “Sen hu zu ra gir din de ol maz mı de di ler?”

Adam: “Çok faz la izin is te me ye kal ka cak olur sam yap tı ğım işi her
kes an lar dı. Giz li bil gi le ri öğ ren mek için ta yin edil miş olan ki şi le ri in san
lar öğ ren dik ten son ra bir şey öğ ren me ye fır sat ka lır mı?”

Şeh ri yar: “Afe rin sa na! Sen görün düğün ka dar da ap tal de ğil miş
sin.”

Adam: “İn san la rın du ru mu nu, be ce rik li li ği ni görünüşün den an la
mak is te yen le rin ha li ne acı rım...”

Şeh ri yar: “Ye ter ye ter, kes yay ga ra yı ar tık. Ha ber le rin var mı ba
ka lım?”

Adam: “Güzel ha ber le rim var.”

Şeh ri yar: “Ke di ler ka dar iyi göre si ce, til ki ler ka dar iyi du ya sı ca, dün
ya da ha yır lar dan baş ka bir şey gör me din mi sen?

Adam: “Bel ki gör müş, bel ki işit mi şim dir.”

Şeh ri yar: “Se nin yi ne çin ge ne da ma rın tut tu... Bah şiş is ti yor sun da 
onun için söy le mi yor sun de ğil mi?”

Adam: “Kul lar sul tan lar dan bah şiş bek ler se ayıp ol maz.”

Şeh ri yar: “Gırt la ğın ka ra top rak la dol sun. Şim di de ba şı mı za şa ir 
mi ol dun?”

Adam: “Af fe der si niz! Had di me mi? Cez mi Bey’den duy muş tum, ala
ka sız bir şe kil de oku ma dım.”

Şeh ri yar: “Sen Cez mi Be yi bi lir mi sin?”

Adam: “İn san in sa nı ta nı mak la günah mı iş le miş olur?”
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Şeh ri yar: “Di lin de, güna hın da se nin le be ra ber ye rin ye di kat di
bi ne gir sin. Ba na Cez mi’yi bi lip bil me di ğin lâzım de ğil. Al şu nu da di ğer
le ri ne da ir ne bi li yor san on la rı söy le ba na! Tam yüz al tın dır.” 

Şeh ri yar, bu söz ler le bir lik te al tın ke se le rin den bi ri ni mu ha fı zın önüne 
atı ver di. Ada mın büyük bir he ye can la ke se yi ka pıp kaçtı ğı nı ve için de
ki le ri bo şal tıp dik kat le say ma ya baş la dı ğı nı gören Şeh ri yar hid det le ba
ğır dı: “Al çak köpek! Ön ce yi ne al tın la rı sa ya cak. Se nin her ke mi ği ni şim di 
cel lât la ra kır dı rır sam ak lın ba şı na ge lir sa nı rım.”

AjanMu ha fız, hiç key fi ni boz ma ya rak so ğuk kan lı lık la ce vap ver di: 
“Bu al tın la rı say maz sam me rak tan ak lım ba şım da kal maz. Son ra öğ ren
mek is te di ği niz bil gi yi ya ek sik ya da yan lış ve ri rim...”

Şeh ri yar: “Ba ha ne le rin de he men ha zır. Pis do muz! Ge çen ya ka la
dı ğı mız hay dut da, “Hır sız lık yap ma sam açlık tan öle cek tim, soy mak is
te di ğim ada mı öl dür me sem o, be ni öl düre cek ti. 

Baş ka ne ya pa bi lir dim? Ha re ke tim de suçsu zum.” Di yor du. Bu da in
sa nı he lak et mek için onun gi bi ma ze ret ler bu lu yor. Say al tın la rı nı do muz 
he rif! Fa kat ça buk say! Yok sa bir da ki ka da ce hen ne mi boy lar sın.”

Adam: “Usul usul say maz sam son ra he sa bı şa şı rır, ye ni baş tan say
ma ya baş la rım. Yi ne efen di miz bek ler, da ha çok ra hat sız olur su nuz.”

Şeh ri yar: “Ne fe si ke si le si ce... Bu na da bir kulp bul du... Say ha di say! 
Na sıl is ti yor san öy le say! Gör düğün, göre ce ğin bah şiş bu dur... Bak, ben
den baş ka pa ra is te ye cek mi sin?”

Adam: “Sul ta nı mız var ol sun! Baş ka da ih san bu yu rur su nuz...  Ver
me se niz de ku lu nuz yi ne te şek kür ede rim.”

Şeh ri yar, ka hır do lu ba kış lar la mu ha fı zı iz li yor, adam, hiç umur sa ma
ya rak al tın la rı say ma ya de vam edi yor du. Tam yüz ta ne ol du ğu na iyi ce 
ka na at ge tir dik ten son ra, al tın la rı yi ne ke se ye dol dur du ve ce bi ne yer
leş tir di. Son ra Şeh ri yar’a döne rek ko nuş ma ya de vam et ti: “Tan rı öm
rünüzü ar tır sın!”

Şeh ri yar: “Al tın lar ta mam de ğil mi? Da ha ne du ru yor sun? Söy le
ye ce ği ni söy le se ne!”
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Adam: “Efen di miz, emir bu yu ru nuz söy le ye yim.”

Şeh ri yar: “Da ha na sıl emir bek li yor sun? On lar dan iş te... Şim di “Han gi 
öte ki ler?” di ye sor ma ya kal ka cak da ba na ci ğer le ri ni ye rin den sök türe
cek. Pe ri han ile Adil’den ne ha ber?”

Adam: “Ön ce ki ge ce sa at dört ten be şe ka dar bir lik tey di ler.”

Şeh ri yar ada mın önüne bir ke se da ha at tı ve: “Al! Şu nu da al! Ça buk 
söy le! Ka pı dan on la rı din le me din mi? Ne ler ko nuş tu lar? Ça buk ko nuş! 
Bu, ön ce kin den da ha küçük ke se ama... Ağ zın dan el mas mı döküyor
sun?  Ta ne si ni yüz al tı na mı ala ca ğız?”

Adam: “Si nir len me yi niz, efen dim! Söy lüyo rum iş te! Ka pı la rın da bir 
nöbet çi var dı. Ga li ba sağ lam adam la rın dan ola cak ki, bir ta ra fa çe kil di. 
Ben de an cak o za man bi raz din le ye bil dim...

Şeh ri yar: “Ne ko nuş tu lar?”

Adam: “Hep si ni du ya ma dım ki, an la ta yım.”

Şeh ri yar: “De mek ki bir kıs mı nı duy muş sun. Duy duk la rı nı an lat ye
ter. Ça buk ol sa na?”

Adam: “İki ki şi ko nu şur sa ka pı nın dı şın da din le yen ada mın bu söz
le rin en azın dan bir kıs mı nı işit me me si ka bil mi dir? El bet te bir şey ler 
duy dum. Fa kat efen di mi zin bu ka dar da küçük ke se ver dik le ri ni şim di ye 
ka dar hiç gör me miş tim...”

Şeh ri yar: “Bir ta ne da ha ve ri rim. Fa kat ge tir di ğin ha ber ler değ mez se 
hep si ni elin den alı rım...”

Adam: “Emir sul ta nı mı zın dır... Fa kat de ğer se bir ye ri ne iki ke se ve
rir mi si niz?

Şeh ri yar: “Ve re ce ğim. Ça buk söy le!”

Adam: “Ya rın ge ce sa at beş ten ön ce yi ne bu lu şa cak lar...”

Şeh ri yar, bu nu du yar duy maz, sal dır ma ya ha zır köpek ler gi bi, yü
zünün bütün hat la rı kor kunç bir şe kil de ge ril di, ağ zı çar pıl mış gi bi ya na 
kay dı, bur nu adeta aşa ğı doğ ru sark tı... 

Göz le ri büyümüş, ne re dey se yu va la rın dan fır la ya cak tı... Vücu du nun 
her ta ra fı, ta rif edil mez bir kin ve hid det le tit re me ye baş la dı... Ada mın 
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önüne el li şer al tın lık iki ke se da ha ata rak ko nu yu de ğiş tir di: “Ba na bak. 
Şim di be ni din le! Sen ya rın Ali Ku li Han la git me ye cek sin! An la dın mı?”

Şeh ri yar: “Na sıl git mem? Ko mu ta nım de ğil mi? Em re der se ne ya
pa rım?”

Şeh ri yar: “Git mez sin.”

Adam: “Şa ka mı ya pı yor su nuz? Ben mu ha fız bir ada mım. Sa va şa 
git mem di ye cek olur sam o da ki ka da be ni öl dür mez mi?”

Şeh ri yar: “Sen ya rın onun öl düre ce ği ni düşünüyor sun. Sa ray dan 
çık mak is ter sen şim di be nim se ni ge ber te ce ğim hiç ak lı na gel mi yor 
mu?”

Şeh ri yar: “Ku lu nu za emir ve teh di de hiç ge rek yok. Han efen di miz 
ta ra fın dan bir emir alır ge li rim.”

Şeh ri yar: “Ta mam bir ba ha ne bu lur, gön de ri riz. Sen bu ra da ka la
cak sın.  Şim di sa na ve re ce ğim em ri de nok ta sı nok ta sı na ye ri ne ge ti re
cek sin ve bun dan son ra ya şa dı ğın müd det çe bu işe da ir hiç kim se ye hiç 
bir şey söy le me ye cek sin!  An lı yor mu sun?  Hiç kim se ye... Hiçbir şey... 
Ca nın bu sır rın al tın da dır. Ağ zın dan bir ke li me ka çır dı ğın da ki ka da ca
nın da be ra ber çı kar...”

Adam: “Sır sak la mak için bu teh dit le ri ni ze de ge rek yok. Öm rüm de hiç 
bir sır rı açı ğa vur du ğu mu bil mi yo rum. İs ter ken di me ait ol sun, is ter baş
ka la rı na... Be nim bil di ği mi kim se nin bil me me si en büyük zev kim dir.

Hem sır sak la ma sı nı bi len in san, ken di ni her tür lü teh li ke den ko
ru muş olur. Baş ka la rı nın yan lış bil gi siy le eğ le nir. Dün ya da aca ba bun
dan da ha tat lı, bun dan da ha zevk li bir şey var mı dır? Tan rı bi lir, me za ra 
gir dik ten son ra su al me lek le ri bi le sor sa, beş on to puz ye me den söy le
mem. Emin olun!”

Şeh ri yar: “Ta mam an la şıl dı! Ge ve ze lik is te mez. Ve re ce ğim em rin 
ye ri ne ge ti ril me si öy le zor bir şey de ğil dir. Ya rın ge ce mu ha fız el bi sen le, 
si la hın la bah çe ye gi rip uy gun bir ye re sak la nır sın. Pe ri han’ı göz ler sin. O, 
ge çer, Âdil’in ya nı na gi der. Sen ol du ğun yer de bek le! Sa at be şe ge lin ce, 
elin de ki tüfe ği ha va ya bo şalt! Ya pa ca ğın iş bun dan iba ret tir.”



243

CEZMİ

Adam: “Tüfek le bi ri ni mi vu ra ca ğım?”

Şeh ri yar: “Ha yır, kim se yi vur ma ya cak sın, ap tal! Sa de ce ha va ya ateş 
ede cek sin.”

Adam: “Pe ki bi ri ölür se?”

Şeh ri yar: “Ol sun, vu rul sun. İran hal kı nı bi ze sa yı ile tes lim et me
di ler ya.”

Adam: “Pe ki son ra ne ola cak?”

Şeh ri yar: “Ora sı se nin üs tüne va zi fe de ğil! Sen, si lah atar at maz or
ta dan kay bo la cak sın! Er te si sa bah da doğ ru be nim ya nı ma ge le cek sin! 

Eğer göre vi ni hak kıy la ya par san beş yüz al tın da ha ala cak sın. On
la rı da is te di ğin gi bi sa yar, kont rol eder sin. Ek si ği, bo zu ğu var sa de ğiş
ti ri riz.”

Adam: “Pe ki, du rup du rur ken si lah at tı ğım için, nöbet çi ler ya ka
lar sa?”

Şeh ri yar, yas tı ğın üze rin de bir kâğıt ala rak ada ma ver di ve: Ora sı nı 
da düşün dük... Şu kâğı dı eli ne al! Se ni kim ya ka la ya cak olur sa bu em ri 
gös te rir sin... Oku bir de fa!”

Mu ha fız gür se siy le oku ma ya baş la dı. Emir de Şeh ri yar şun la rı yaz
mış tı: “Şir van lı Ca fer’in bu ge ce ki ha re ke ti, dev let çe görülen ge rek üze
ri ne ve be nim em rim le ya pıl mış tır. Bu ha re ke tin den do la yı ken di si ne hiç 
kim se do ku na ma ya cak tır.”

Em ri oku yan adam, boy nu nu büke rek sor du: “Ta mam! Fa kat ata
ca ğı mız ba rut pa ra sı nı bu bah şiş ler den mi ve re ce ğiz?”

Şeh ri yar, ada mın su ra tı na bir ke se al tın da ha fır la ta rak: “Al ba ka
lım, aç göz lü köpek! Bu da ba rut pa ra sı ol sun...” de di.

Adam: “Pe ki sa at be şi bek le mez ler de da ha ön ce bu lu şur, da ha 
ön ce ay rı lır lar sa?”

Adam: “Sen do muz luk yap mak is te di ğin za man, ne ka dar akıl lı ve 
ne ka dar düşün ce li bir adam olu yor sun... Da ha ön ce bu lu şur lar sa, sen 
de on lar bu luş tuk tan son ra ilk sa at ba şın da tüfe ği ni bo şal tır sın.”



NAMIK KEMAL

244

Adam: “Bu ted bir li düşün ce min ay rı ca bir bah şi şe de ğe ri yok mu
dur?”

Şeh ri yar: “Ce hen nem ol git şu ra dan! Ya nım da pa ra kal ma dı. Hep
si ni sil din süpür dün... Ya rın beş yüz al tın da ha ve re ce ğiz de dim an la
ma dın mı?”

Ca fer adın da ki asa lak ama iyi bir göz cü olan mu ha fız, “Emir ler 
efen di mi zin. Al dı ğım emir le ri har fi yen ye ri ne ge ti ri rim.” di ye rek oda
dan ay rıl dı. Ka pı dan çı kar ken “Fa kat bu al tın ke se le ri de ne den bu ka
dar küçül dü?” di ye hâlâ söy le ni yor du. 

Mu ha fız gi der git mez Şeh ri yar, he men kâğı da, ka le me sa rıl dı. Mir za 
Süley man’a bir mek tup ya za rak Pe ri han’ın bu ge ce sa at beş sı ra la rın da 
Adil Gi ray’ın oda sın da ola ca ğı nı, bel ki bu sa at ten ön ce de bu luş ma la rı
nın müm kün ol du ğu nu bil dir di, Adil’in da ire si ni bas mak la görev li mu
ha fız la rın ak şam dan sa ray da ha zır lan ma la rı nı ve atı la cak si lah se si ne 
ku lak ver me le ri ni sı kı ca tav si ye et ti. Mek tu bu sağ lam bir ada mı ile Ve
zir’e gön der di.

Ken di de so yu nup ya ta ğı na gir di. Sır tüs tü uzan dı... Adil Gi ray’la 
ilk ta nış tı ğı gün den o ana ka dar ge çen olay lar bir si ne ma gi bi gözünün 
önün de can lan ma ya baş la dı... Gön lün de ne ka dar ya ra var sa hep si ta ze
len di. Bütün duy gu la rı ile baş tan aşa ğı kin ve in ti kam ke sil miş ti... Ken di 
ken di ne söy len me ye baş la dı: 

“Adil Bey’in biz den kor ku su yok muş. Adil Gi ray, is ter se elin de ki 
mek tu bu mu zu açık lar, bi zi dün ya ya re zil eder miş. Kı lı cı nı çe ker se vücu
du mu zu iki par ça ya ayı rır mış. Güven sin ba ka lım! 

On lar kol la rın da ki kuv ve te güven sin. Ba ka lım gücüne güve nip de 
sa lı na rak ge zen as lan la rın, ağaçlar ara sın da, ka mış lık lar için de sak la nıp 
pu su ku ran ej der le ri yen me si müm kün ola bi lir miy miş?” 

Bu na ben zer da ha bir çok şey ler söy len dik ten son ra, avı nın yu va
sı nın önün de yat mış az gın bir di şi kap lan gi bi yat tı ve ra hat bir uy ku ya 
dal dı. Şeh ri yar, ak şam vak ti ne ka dar gönül ra hat lı ğıy la yat tıy sa, sa bah
le yin de on dan bin kat faz la se vinçle uyan dı. Di ğer ta raf ta Adil Gi ray ile 
Pe ri han’ın se vinçle ri de ta rif olu na maz dı.
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 İki ta raf da, mut lu bay ram ön ce sin de, he def le ri ne bir an ön ce ula
şa bil mek ama cıy la ve büyük bir sa bır sız lık la güne şin bat ma sı nı bek li
yor lar dı. Fa kat sa at ler bir tür lü geçmi yor, her da ki ka san ki yıl lar ka dar 
uzun sürüyor du. 

Fa kat, Şeh ri yar’ın için de küçük bir en di şe var dı, o da mu ha fı za ver
di ği açık emir den do ğa bi le cek sa kın cay dı. Mu ha fız si lah at tık tan son ra 
nöbet çi ler ta ra fın dan ya ka la nır sa, elin de ki em ri gös te re cek ti. 

Bu emir, ken di im za sı nı ta şı yor du. Sır an la şıl ma ya cak olur sa, me se le 
yok tu. Fa kat bir ak si lik olur da ga ye le ri ger çek leş mez se, Pe ri han, bu işi 
el bet te Şah’a du yu ra cak ve ken di sin den şi kâyet ede cek ti. Böy le bir du
rum kar şı sın da ko ca sı na ne ce vap ve re bi lir di? Düşün dü, ta şın dı... 

Ko nu yu ön ce den Şah’a ha fif bir şe kil de açmak tan baş ka çı kar yol 
yok tu. Bu nun için de ak şa mın ol ma sı nı ve Şah’ın özel da ire si ne çe kil me
si ni bek le mek ge re ki yor du. O gün ha va, sim si yah bir ma tem ha va sın day dı 
ve ka ran lık tı, ha fif bir yağ mur ya pı yor, ara sı ra da şim şek ça kı yor du... Di
ğer yan dan Cez mi ise, şa ir li ğin den ta ma men sıy rı la rak ha yal le ri ni şim di
lik bir ya na it miş, sa de ce ger çek le ri düşünüyor du. Ayın yir mi se ki zi ol
du ğu için ay ışı ğı fa lan yok tu. Ayın yir mi se ki zi de ğil de on dör dü bi le 
ol sa, ha va ka pa lı ol du ğun dan ge ce yi ne ka ran lık ola cak tı. 

Ge ce nin bu kor kunç ka ran lı ğı ise, ken di le ri ni bir ta kım kem göz ler
den sak la ya cak en sağ lam bir per de göre vi göre cek ti. Cez mi, özel lik le 
bu na çok se vi ni yor du... So nun da ak şam ol du. Sa vaş an la rı nın kan lı ça
mur la rı na ben ze yen hüzün lü bir renk için de güneş bat tı. 

Göz le ri kör ol du ğu için uya nık ken bi le son suz ka ran lık lar için de ya
şa yan Şah, er ken den ya tak oda sı na çe kil di. He nüz ya ta ğı na uzan mış tı 
ki, Şeh ri yar, iş ken ce ye me mur bir cel lât gi bi ada mın aya ku cu na di kil di. 
Dev let iş le riy le il gi li önem li bir şey söy le ye ce ğim, di ye rek Şah’ın ya nın
da ki ca ri ye le ri gön der di. He men esas ko nu ya gi re rek söze baş la dı:

“Efen dim, siz de bi li yor su nuz ki, Adil Gi ray’la bir lik le Türk top rak
la rı na ge çe rek Kı rım’ı al mak için bir gi ri şim de bu lun muş tuk. Emir le ri niz 
ge re ğin ce, kız kar de şi niz, Pe ri han da ca ri ye niz le bir lik te bu görüş me le re 
ka tıl mış tı. Fa kat biz ga li ba al dan mı şız. 
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Ben Adil Gi ray’ı ik na et me ye uğ ra şır ken, on lar işi aş ka dök müş ler. 
Aşa ğı yu ka rı bir ay dan be ri, Kı rım’a ait fi kir le ri mi zin lâfı bi le edil mi yor.”

Şah: “Bir bir le riy le aş ka ko yul muş lar sa da ha iyi ya. İki si de genç, iki si 
de hüküm dar so yun dan. Bir ni kâh kı ya rız. Kı rım’ı ele ge çir mek asıl o za
man da ha ko lay ve da ha müm kün olur.”

 Şah’ın bu şe kil de ko nu şa ca ğı nı Şeh ri yar, za ten ön ce den tah min et
miş ti. Bu na rağ men al dı ğı ce vap, bütün vücu du nu nef ret ve hid det le tit
ret me ye kâfi gel di... Yüzü öy le kor kunç bir şe kil al dı ki, için den ge çen le ri 
yüzün den he men oku mak müm kün dü.

Fa kat ne ça re ki Şah bun la rı göre mi yor du. Son su za ka dar da göre
me ye cek ti. Şah’ın gözünün kör olu şu kos ko ca bir dev le tin ida re si ni Şeh
ri yar’ın key fi ne ve hırs la rı na tâbi bı rak tı ğı gi bi, bu kör lük ten el de et ti ği 
fay da la rın en büyüğü ko ca sı nın onu göre me me siy di. 

Şeh ri yar, için den ge çen le ri bel li et me me ye, se si ni müm kün mer
te be yu mu şat ma ya ça lı şa rak ve doğ ru luk tan ya na görüne rek söze de
vam et ti: “Şüp he yok, Şah’ım! Eğer Adil, ger çek ten Kı rım’a geçmek is ti
yor sa, bu ni ye ti kuv vet len dir mek için ev len me le ri bu lun maz bir fır sat tır. 
An cak Adil Gi ray, es ki sözün den vaz geçmiş görünüyor. Bir de as ker ler, 
bun la rın ara sın da ki aş kın ar tık edep sı nır la rın dan çık tı ğı nı söy lüyor. Or
ta da bir ta kım çir kin de di ko du lar do la şı yor.”

Şah: “Sa kın bun la ra inan mak gi bi bir ca hil li ğe düş me! Pe ri han için 
o ko nu da ne söy len se ya lan dır. Ben bun ca yıl lık kız kar de şi mi hiç ta nı
maz mı yım?”

Şeh ri yar: “Bun ben de ina nı yo rum. Fa kat ne ça re ki ca hil halk ve bil
has sa mu ha fız lar, laf tan an la mı yor. Bu ko nu yu da ha baş ka tür lü de yo
rum lu yor lar. Pe ri han Şem hal’in ye ğe ni de ğil mi dir? 

O ba kım dan ken di si nin Sün ni ol du ğu nu sa nı yor lar. San ki efen di mi
zin müba rek göz le ri nin gör me me sin den ve şeh za de le rin de bu ra da bu
lun ma ma sın dan fay da la na rak bir is yan çı kar mak ve bu is ya nın kuv ve
tiy le si zi de vir mek,  dev le ti mi zi ve mez he bi mi zi mah ve de rek Adil Gi ray’ı 
tah ta çı kar mak, so nun da İran’da bir Sün ni dev le ti kur mak is ti yor lar mış. 
Hat ta bu iş le ri or ga ni ze et mek için Şem hal’dan be ce rik li bir adam is te
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miş ler, o da Cez mi Bey adın da bi ri ni gön der miş. Adam ha len Kaz vin’dey
miş,  onun sa ye sin de is yan ha zır la nı yor di yor lar. Halk ne bil sin! Hay dar 
ola yın da Pe ri han’ın gös ter di ği ce sa ret akıl lar da ol du ğu için, hak kın da ne 
söy len se halk ve as ker he men ina nı yor.”

Şah: “Böy le bir şey müm kün de ğil! Pe ri han’dan ba na ha in lik gel
me si müm kün de ğil. Kız kar de şim be ni tah tım dan in dir me ye ne den ge
rek duy sun? Za ten dev le ti iki niz ida re et mi yor mu su nuz? Be nim bir şe ye 
ka rış tı ğım var mı? Köşem de ku zu gi bi otu rup du ru yo rum.”

Şeh ri yar: “Söy le dik le ri niz çok doğ ru Şah’ım! Ben de bu de di ko du
la ra bir tür lü inan mak is te mi yo rum. Fa kat aşk, dün ya da en et ki li güç tür...  
Efen di mi ze kar şı kal bim de bes le di ğim de rin aşk tan bi li rim... 

Bu kuv vet dün ya da in sa na ha tır ve ha ya le gel mez şey ler yap tı rır... 
He le kız kar de şi ni zin ara sı ra yi ne Adil Gi ray’la bu luş tuk la rı nı işi ti yo rum... 
Hâl bu ki bir ay dan be ri dir, ca ri ye ni zi hiç yan la rı na ça ğır mı yor lar...  Bun
dan do la yı zih ni mi doğ ru su ba zı şüp he ler kur ca lı yor...”

Şah: “O çok ko lay!  Kuş ku var sa Pe ri han bu ra da dır za ten,  ça ğı rır 
ken di si ne so ra rız.”

Şeh ri yar: “Bu ola cak iş de ğil Şah’ım? Biz şim di bir de di ko du üze ri ne 
görüşüyo ruz. Ya duy duk la rı mız ya lan sa, za val lı kız, öy le çir kin if ti ra la ra 
uğ ra dı ğı nı görün ce ke de rin den mah vo lur, dev le ti mi zin en kuv vet li bir di
re ği yı kı lır. Son ra bir Pe ri han da ha ne re de bu lur da ye ri ne ko ya rız?”

Şah: “Bun da da hak lı sın! Fa kat na sıl ya pa lım?”

Şeh ri yar: “Ben za ten si zin ra ha tı nız ve hu zu ruz için ve dev le ti ni zin 
ge le ce ği için vücu du nu fe da eden ler den de ğil mi yim?”

Şah: “Doğ ru! Al lah siz den ra zı ol sun. 

Şeh ri yar: “Uy ku suz ka lı rım, ra hat sız olu rum, ge ce gün düz uğ ra şı rım. 
Pe ri han’la Adil Gi ray’ın giz li bu luş tuk la rı nı ve söy len di ği gi bi bir fe sat la 
uğ raş tık la rı nı ger çek ten an la ya bi lir sem o za man ge re ği ni ya pa rız.”

Şah: “Çok isa bet li düşünüyor sun! Çok müna sip tir.”

Bu soh bet za val lı Şah için tat lı uy ku su na dal ma ya ça lı şan bir ço cu
ğun ma sal din le me si gi bi bir şey di. Şah’ın ağ zın dan, Pe ri han’ı sa vu nur 
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gi bi çı kan her ke li me Şeh ri yar’ın kal bi ne siv ri bir han çer gi bi sap la nı
yor, ken di si Şah’a kar şı yi ne Pe ri han’ın le hin de bir söz söy le mek zo
run da kal dı ğı an, san ki ci ğer le ri nin bir par ça sı ko nup söz ha lin de ağ zın
dan dökülüyor du. 

Bu ko nuş ma nın de va mı süre sin ce müt hiş bir ce hen nem aza bı ya
şa mış, an cak so nun da ama cı nı el de et miş ti. Adil Gi ray’la Pe ri han mu
ha fız lar ta ra fın dan par ça lan dı ğı tak dir de, as ke rin bu ha re ke tin den ken
di si ne hiç bir so rum lu luk yük len me ye cek ti. 

Çün kü Şah’ın ku la ğı nı ön ce den is te di ği gi bi dol dur muş bu lu nu yor du. 
Ba şa rı lı ola ma dık la rı tak dir de, Şah’tan al dı ğı iz ne da ya na rak mu ha fı za 
ateş em ri ver di ği ni söy ler ve ken di si ni so rum lu luk tan yi ne kur ta rır dı. 

Şah ile Şeh ri yar, bu ko nuş ma yı ya par ken adı nın şim di lik Ca fer ol
du ğu nu söy le yen mu ha fız, ya nın da bir ar ka da şıy la, bah çe de ağaçlar 
ara sın da, kim se nin gör me ye ce ği fa kat Adil Gi ray’ın köş kü ile Pe ri han’ın 
da ire si ni iyi ce göre bi le cek bir yer de sak lan mış lar dı. Bu köşk ve da ire, 
sa ra yın sağ ta ra fın day dı. 

O ta ra fın ka pı sın da nöbet göre vi, Ali Ku li Han kuv vet le rin den bir bir
li ğe ve ril miş ve bir lik ko mu tan lı ğı na da Ab bas ge ti ril miş ti. Bu bir lik ön ce ki 
ak şam alı nan ka rar ge re ğin ce, Cez mi’yi de yan la rı na ala rak be lir le nen 
sa at te yer le ri ne gel miş ler di. Sa ra yın sol ta ra fın da ki ka pı la rın ko ru ma sı 
da Rüs tem Han kuv vet le rin den baş ka bir müf re ze ye ve ril miş ti. 

Rüs tem Han da, Ve zir’den al dı ğı ta li mat ge re ğin ce, güneş ba tar bat
maz ye ter sa yı da as ker alıp, Kaz vin’e döne rek baş ken tin çev re si ni sar mış, 
ay rı ca bin beş yüz ka dar mu ha fız ile de sa ra yın dört ya nı nı çe pe çev re 
ku şat mış tı. Sa ra yın sol ta ra fın da ki ka pı la ra kırkel li mu ha fı zın ya nı na bir 
o ka dar ki şi da ha koy du. 

Sa ra yın bah çe sin de ki yol la rın her iki ya nın da büyük ve sık ağaç
lar var dı. Bun dan do la yı, yol da kar şı laş ma dık ça hiç kim se kar şı dan bir
bi ri ni göre mez di. Sa de ce Şeh ri yar’ın ada mı olan mu ha fız, giz len mek 
için o ka dar güzel bir yer seçmiş ti ki, bu ra dan hem Pe ri han’ın da ire si ni, 
hem Adil Gi ray’ın köş künü ve hem de Cez mi’nin bu lun du ğu ye ri gözet
le mek müm kün dü.
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Or ta lık za ten ka ran lık tı, an cak pen ce re ler den bah çe ye yan sı yan 
ha fif ışık lar la ara da sı ra da ça kan şim şek ler, ada mın gözet le me göre vi ni 
kıs men ko lay laş tı rı yor du. Pe ri han’ın gel me si ne ol duk ça uzun za man ol
du ğu için, mu ha fız bütün dik ka ti ni Cez mi’nin üze rin de top la mış tı. Ala
tur ka sa atin üçü geçti ği sı ra day dı ki, Cez mi, Ab bas’ın ya nı na gi de rek bir 
şey ler söy le di. Bu nun üze ri ne Ab bas, bu lun du ğu yer den ay rı la rak bah
çe nin çev re si ni do laş ma ya baş la dı. Mu ha fız, Cez mi’yi ta nı yor ve ama cı nı 
da az çok bi li yor du. Fa kat o ge ce ki iş ler den ha be ri ol ma dı ğı için, ye ni bir 
şey ler öğ ren mek ve Şeh ri yar’dan da ha bir kaç ke se al tın ko par mak umu
duy la gözet le me işi ni ya nın da ki ar ka da şı na bı rak tı ve kuş avı na çık mış 
bir yı lan gi bi yer ler de sürüne rek ve hiç ses çı kar ma ma ya dik kat li ce Cez
mi’nin söz le ri ni du ya bi le ce ği bir ye re ka dar so kul du. O sı ra da Ab bas da 
Cez mi’nin ya nı na gel miş ti. Ya vaş ses le ko nuş ma ya baş la dı lar. 

Cez mi: “İş ler na sıl gi di yor Ab bas?”

Ab bas: “Rüs tem Han bir li ği çok ka la ba lık... Ka pı la ra her za man ki
nin iki ka tı faz la adam koy muş lar. Se be bi ni sor dum, “Biz Han’ın ar ka
sın dan ya rın ha re ket ede ce ğiz… Ar ka daş la rı mız la ve da laş ma ya gel dik” 
di yor lar.

Fa kat du rum la rı doğ ru su be ni iyi den iyi ye kuş ku lan dır dı. Ve da zi
ya re ti ne gel mi şe fa lan ben ze mi yor lar. Şu ra la ra ka dar so ku lu yor lar, her 
ta ra fı gözet li yor lar, her sözü din le me ye ve öğ ren me ye ça lı şı yor lar. Bir 
şey den mi şüp he len di ler yok sa. So nuçta ben bun la rın du rum la rı nı hiç 
be ğen me dim.”

Cez mi: “Asa lak lar ne den kuş ku la na cak lar? Yi ne de dik le ri gi bi ar ka
daş la rıy la görüş me ye gel miş ler dir. Bah çe de ge zip eğ le ni yor lar dır. Ko nuş
ma la rı din le me le ri nin öne mi yok. Her in san az çok me rak lı dır, et ra fın da 
olup bi ten le ri öğ ren mek is ter. Özel lik le böy le büyük ler, yer ler de taş lar
dan, ağaçlar dan dün ya nın olay la rı öğ re ni lir sa nı yor lar.”

Ab bas: “İn şal lah si zin de di ği niz gi bi dir. Fa kat bu ka dar ka la ba lık ara
sın da bi zim ama cı mız bi raz zor ger çek le şir. En ufak bir ted bir siz lik ama cı 
büs bütün ber bat eder.”
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Cez mi: “Doğ ru, is yan he men ya rın ola cak de ğil ya! Teh li ke li ola ca ğı na, 
var sın iki gün son ra ol sun. Fa kat di ğer le ri ne na sıl ha ber ve re bi li riz?”

Ab bas: “Bi le mem, du rum ma lûm!”

Cez mi: “Ne ya pa ca ğız pe ki? Za val lı, en di şe sin den çat la sın mı?”

Ab bas: “İs ter se niz he men şim di adam uçu ra yım.”

Bu ko nuş ma lar dan son ra Ab bas, Cez mi’nin ya nın dan ay rıl mış, mu
ha fız da gel di ği gi bi çok ya vaş ve ted bir li bir şe kil de sürüne rek es ki ye
ri ne, ya ni ar ka da şı nın ya nı na dön müş tü. Bi raz ön ce Cez mi ile Ab bas’ın 
söz le ri ni din ler ken si yah çar şaf lı bi ri si nin sa ray dan çı ka rak doğ ru Adil Gi
ray’ın da ire si ne gir di ği ni ar ka da şı ona ha ber ver di.

Be la ha be ri gi bi, si yah la ra bürüne rek Adil Gi ray’ın ya nı na gi den ya
ra tık, Şeh ri yar’dan baş ka sı de ğil di. Ka dın, Şah’tan is te di ği şe kil de ha re ket 
ede bil mek iz ni ni ko pa rın ca, Adil Gi ray’ı son bir de fa da ha görüp, ha ka
ret le ri ile ez mek ve böy le ce ki ni ni bi raz ol sun sön düre bil mek ar zu sun
dan ken di ni ala ma mış tı.

Pe ri han’ın gel me si ne da ha bir sa at lik za man ol du ğu nu bi li yor du. 
Doğ ru ca Adil’in ya nı na git ti, se lâm ver me ye bi le ge rek gör mek si zin 
pen çe si ni açtı ve gök ten in me bir be lâ gi bi köşe ye çök tü. Göz le ri ni kan 
bürümüş tü, yüzün de müt hiş bir in ti ka mın se vin ci oku nu yor du. Ren gi o 
ka dar sol muş, yüzü öy le za yıf la mış tı ki, gören ler, öl dük ten son ra di ril
miş bir ce na ze zan ne der di. O an da bi ri si, öte ki dün ya dan dönüp Adil 
Gi ray’a görün sey di, böy le bir ge ce de, ara la rın da ge çen tat sız olay lar
dan son ra, Şeh ri yar’ın o du rum da ya nı na gel me si ka dar hay ret ve deh
şet uyan dı ra maz dı. 

Za val lı de li kan lı, şaş kın ba kış la rı nı bu da vet siz ve say gı sız mi sa fi rin 
gözüne dik miş, için den ge çen le ri oku ma ya ça lı şı yor du. Şeh ri yar, düş
ma nı nın bu şaş kın ve pe ri şan ha li ni bir süre zevk le iz le dik ten son ra, kin, 
nef ret do lu bir ses le ve alay cı bir eda ile söze baş la dı. 

“Han haz ret le ri! İş te aya ğı nı za ka dar gel dik. İş te Pe ri han oros pu su
nun kötülük le ri ni yüzünüze kar şı söy le mek için gel dik! Eli niz de ki mek
tu bu mu ne za man açık la ya cak sı nız? Be ni ne za man bir kı lıçta iki par ça 
et me ye zah met bu yu ra cak sı nız? 
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Tan rım! Göz le rim bu ge ce kan gör mek is ti yo rum. Ya be nim ka nım 
döküle cek, ya baş ka la rı nın ka nı nı sey re de ce ğim... He le si zin gi bi, Pe ri
han gi bi, soy lu ki şi le rin ka nı olur sa... Gençsi niz, âşık sı nız! Da mar la rı nız
da ki kan el bet te da ha çok kay nar!”

 Adil Gi ray, otu rak lı tav rı nı mu ha fa za ede rek ce vap ver di: “Çıl dır
dı nız sa be nim ba şı ma be la ol ma yın! Kan gör me ye o ka dar he ves liy se
niz ken di da mar la rı nız dan dökülen le ri sey re de bi lir si niz... Key fim yok... 
Şim di bu ra dan de fo lun! Ta ciz edi yor su nuz...”

Şeh ri yar: “Yi ne sev gi li niz le mi bu lu şa cak sı nız? Ara nı za ka ra ke di gi bi 
gi ri yo rum di ye mi be ni kov ma ya ça lı şı yor su nuz?”

Bu ağız kav ga sı gi de rek kı zı şı yor du, iki ta raf da bir bir le ri ne en ağır 
ha ka ret le ri sa vur mak tan çe kin mi yor du. Adil Gi ray, ka dı nı te sa düfen gel
miş sa nı yor ve tam işe gi ri şe cek le ri an da böy le bir rast lan tı nın ol ma sı na 
çok üzülüyor du. Pe ri han’a bir ha ber uçu ra bil mek için zih nin de ça re ler 
arı yor, ama hiç bir ça re bu la mı yor du. 

An cak, Şeh ri yar’ın bu ge ce oda sı na gel di ği ni Cez mi’nin adam la rın
dan bi ri nin el bet te gör müş ve Pe ri han’a bir ha ber ulaş tı rıl mış ol ma ih ti
ma li var dı. İş te bu ih ti ma li düşüne rek bi raz te sel li bu la bil di. Di ğer yan dan, 
mu ha fız, bi raz ön ce Adil Gi ray’ın da ire si ne gi ren o giz li mi sa fi rin han gi 
ka pı dan çık tı ğı nı ar ka da şın dan so rup da Şeh ri yar’ın da ire sin den çık tı ğı nı 
öğ re nin ce, şüp he ve te red düt te ka lıp bir süre söy len di dur du: 

“Bi zim ki nin göz le ri yan lış gör müş ola bi lir. Şeh ri yar bu ge ce Adil Gi
ray’ın ya nı na git me ye cek ti. Bel ki de Pe ri han, nöbet çi ler den giz len mek 
için o ka pı dan çık mış tır. Her ney se… 

Bu fır sa tı ka çır ma ya gel mez. İşi onun is te di ği gi bi yap maz sam, ya
rın beş yüz al tın dan mah rum ola ca ğım. He le Cez mi’yi de el den ka çır dık 
mı ta mam. Kay bı mız o za man üç, dört mis li ne çı kar. Za ten eli miz de ke
sin emir var, kız Adil Gi ray’ın da ire si ne gir dik ten son ra sa at ba şı nı bek
le ye rek, sa at çal ma ya baş la yın ca si la hı mı zı bo şalt ma ya cak mıy dık? O 
hal de iş ta mam. 

Çar şaf al tın da ki göl ge nin kim ol du ğu nu ge ce ka ran lı ğın da ben fal ile 
mi öğre ne ce ğim? Fa kat işin so nu bel ki kötü ola bi lir miş. Ol sun... Ne ya
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pa lım? İran hal kı nı Şeh ri yar’a sa yı ile ver me miş ler. Bi ze sa yı sız bi le tes
lim et me di ler ya... Ka za ile yan lış lık ola cak di ye ben ni çin hak kım olan 
bah şiş le ri al ma ya cak mı şım?”

Mu ha fız, bir süre da ha ken di ken di ne söy len di dur du. Bu sı ra da 
sa at, in san la rın öm rün den alt mış da ki ka da ha ek sil di ği ne esef le fer yat 
edi yor muş gi bi, ge ce nin de rin ses siz li ği ni yır ta rak ve ür per ti ci yan kı lar 
bı ra ka rak çal ma ya baş la dı. Sa atin çal ma sı bi ter bit mez mu ha fız, tüfe ği ni 
kal dır dı, o an da ça kan bir şim şe ğin ışı ğın dan da fay da la na rak bir kaç sa
ni ye ni şan al dı ve te ti ği çek ti. 

Tüfek acı bir şe kil de ve şid det le pat la dı. Cez mi, bu lun du ğu yer de 
ze mi ne yat tı. Rüs tem Han’ın mu ha fız la rı, si lah se si ni du yar duy maz sa
ra yın her ka pı sın dan hücu ma baş la dı lar. 

Çok ka la ba lık tı lar. Ali Ku li Han’ın mu ha fız la rı ise, ken di le ri nin bir
kaç mis li olan bu ka la ba lı ğa kar şı ko ya ma ya cak la rı için hep si bah çe nin 
bir köşe si ne sak lan dı. Si lah atan mu ha fız da, ar ka da şıy la be ra ber, Rüs
tem Han mu ha fız la rı na ka rış tı lar. Pe ri han yan daş la rın dan or ta da sa
de ce Ab bas kal mış tı. O da bir ağa cın dal la rı nın ara sı na sak la na rak Cez
mi’yi iz li yor du. 

Şeh ri yar, böy le ol ma dık bir za man da tüfek se si ni du yun ca kor ku
dan do na kal dı. Tüm ha zır lık la rı, bütün plan la rı bir an da alt üst ol muş tu. 
Mu ha fız lar, bir iki da ki ka son ra bu oda ya gi rin ce, ken di si ni Pe ri han sa
na rak öl düre cek ler, ta nı sa lar da hi “Şa hı mı zın ka rı sı böy le ge ce vak ti bir 
genç er ke ğin oda sın da ne amaçla bu lu nu yor?” di ye na mus için ke sin
lik le ken di si ni par ça la ya cak lar dı. 

Kı ya me tin ken di ba şı na ko pa ca ğı nı an la yın ca, kor ku ve deh şet ten 
ka dı nın tüy le ri di ken di ken ol du. Saçla rı nın göl ge si yüzünün her ta ra fı na 
yan sı dı. Omuz la rı nın üze rin de, baş ye ri ne san ki bir kir pi çık mış tı. Çar
şa fı nı hız la ar ka sı na al dı. Adil Gi ray’a tek ke li me bi le söy le me den bir ok 
gi bi ka pı dan dı şa rı çık tı. 

Adil Gi ray ise, ka dı nın hiç bek len me dik bir za man da ya nı na gel
me si ne ve ge lir gel mez ölüm den söz açma sı na ve özel lik le böy le ge ce 
vak ti sa ray bah çe sin de atı lan bir si lah üze ri ne bu de re ce te lâş ve kor ku 
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için de de fo lup git me si ne ba ka rak, ken di aley hin de bir su ikast plan lan
dı ğı nı he men an la dı. He men ye rin den kalk tı, si lah lan ma ya baş la dı. Di
ğer yan dan za val lı Pe ri han, kal bi tat lı ha yal ler le do lu, ta ri fi im kân sız bir 
mut lu luk için de, o ge ce gi yin mek için ge tirt ti ği mu ha fız el bi se si ni vücu
du na uy dur ma ya uğ ra şır ken duy du ğu si lah se siy le bir den ir kil di... 

Dı şa rı da aca ba ne ler olu yor du? He men ye rin den sıçra dı. Hay dar 
Mir za ola yın da çok işi ne ya ra yan ve o za man dan be ri oda sın da ası lı du
ran Ho ra san kı lı cı nı kap tı. Ar ka sı na bir çar şaf al ma yı bi le unu ta rak ge ce
lik el bi se siy le dı şa rı fır la dı. İlk ön ce Şeh ri yar’ın da ire si ne uğ ra dı. 

Düş ma nı nı ye rin de bu la ma yın ca, avı nı kay bet miş bir as lan gi bi Adil 
Gi ray’ın köş küne doğ ru git ti. Yol da Şeh ri yar’la kar şı laş tı. Si nir den bütün 
vücu du tit ri yor du. Göz le ri şim şek gi biy di. Kük re miş bir di şi as lan gi bi, düş
ma nın üze ri ne atıl dı. Fa kat di ğe ri teh li ke yi çok tan an la mış ve ge ce nin ka
ran lı ğın dan fay da la na rak sık ağaçla rın ara sın da göz den kay bol muş tu.

 Ve zi rin ta li mat la görev len dir di ği Rüs tem Han kuv vet le ri, Adil Gi
ray’ın da ire sin den çı ka nın Şeh ri yar ol du ğu nu ve Pe ri han’ın da onu ara
mak la meş gul bu lun du ğu nu görün ce du rum ta ma men de ğiş ti. 

Ne re dey se tüm mu ha fız la rın kin ve öf ke le ri bir den Şeh ri yar üze
rin de top lan dı. Pe ri han’a yan bak mak bi le kim se nin ak lı na gel mi yor du. 
Kor ku dan göz le ri iri leş miş, tit re mek te olan Şeh ri yar’ı sak lan dı ğı sık ağaç
lar ara sın da bul du lar. Ka dın, te lâş la sa ra ya doğ ru ko şu yor, mu ha fız la rın 
en az gın la rı ar ka sın dan ko va lı yor du. Şeh ri yar, doğ ru Şah’ın ya tak oda
sı na sı ğın dı. 

Za val lı kör uy ku dan uyan dı, ka rı sı nı ko ru ma sı al tı na al dı. Dı şa rı da 
top lan mış olan mu ha fız la rı kov mak için, kan dı rı cı söz ler söy le me ye ve 
va at ler de bu lun ma ya baş la dı... Göz le ri kör olan za val lı Şah, bu ku dur
muş adam la rı güzel lik le gön der me ye uğ ra şır ken, ka rı sı da Pe ri han’la Adil 
Gi ray’ın fit ne plan la rıy la uğ raş tık la rı nı, dev le tin ve Şi ili ğin teh li ke de ol
du ğu nu ken di si ne an lat ma ya ça lı şı yor du. An cak söz le ri, si nir den çıl dır
mış ha le ge len mu ha fız la rın ter bi ye si ce küfür le ri ara sın da kay bo lu yor, 
sa vaş ala nın da si lah ses le ri ar ka sın da kay bo lan ya ra lı as ker inil ti si gi bi, 
kim se nin ku la ğı na gir mi yor du. 
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Mu ha fız lar, ka rı yı Şah’ın elin den zor la çe kip al dı lar. Mu ha fız lar dan 
her bi ri, onun şim di ye ka dar yap mış ol du ğu kötülük ler den bi ri nin ce
za sı nı çek tir me ye Yüce Al lah ta ra fın dan ta yin edil miş bir ze ba ni gi biy di. 
Kol la rı na, saçla rı na sa rıl dı lar, yer den ye re çarp tı lar... 

Ku duz bir köpe ği ve ya ze hir li bir yı la nı ge ber tir gi bi par ça la ma ya baş
la dı lar. Ka dın yal va rı yor, fa kat her yal va rı şı na şid det li dar be ler le kar şı lık 
ve ri li yor du. Şah, bu çıl gın ka dı nın dev let iş le rin de çe vir di ği dümen ler
den bık mış usan mış tı. Fa kat göz le ri ne mil çe kil me den ön ce görüp sev
di ği ve o za man ki güzel li ği ne kar şı aş kı nı gön lün de hâlâ ko ru du ğu için, 
tüm ap tal lık la rı na kat la nı yor du. 

Hâl bu ki ara dan ge çen uzun ve yıp ra tı cı yıl la rın o güzel yüz de yap
mış ol du ğu kor kunç yı kın tı yı gör me di ği gi bi, gör mek de ğil, ha yal bi le 
ede mi yor du. 

Dün ya da en büyük zev ki, ha ya lin de güzel li ği ni hâlâ mu ha fa za et ti ği 
Şeh ri yar’ın aş kıy dı. Gön lünün en büyük te sel li si, öm rünün tek mut lu lu ğu, 
sev gi li ka rı cı ğı nı bu ca ni le rin elin den kur tar mak için dök me di ği dil ler, yap
ma dı ğı va at ler kal ma dı. An cak hiç fay da sı ol ma dı, hep si bo şa git ti. 

Şeh ri yar’ın son yal var ma la rı da mu ha fız la rın vah şi çığ lık la rı ara sın da 
kay bo lup git ti.  Za val lı adam,  bu kor kunç ve acık lı tab lo yu ne de ol sa 
göz le riy le gör me di ği için, o ge ce ger çek ten şans lı sa yı la bi lir di. Şeh ri yar, 
dün ya da yap tı ğı kötülük le rin ce za sı nı öl me den ön ce çek miş, beş, on da
ki ka için de be lâsı nı bu la rak ce hen ne min yo lu nu tut muş tu...

An cak o ge ce nin deh şet li ka sır ga sı bu nun la so na er mi yor du. 

O ge ce ki ka rı şık lı ğın plan lan ma sın da en önem li rol oy na yan lar dan 
bi ri de Rüs tem Han’dı. Mu ha fız la rı na ver di ği emir ga yet açık ve ke sin di: 
“Şah’ın em rin de ki ka dın lar dan ba zı la rı ge ce ya rı la rı giz li bir şe kil de Adil 
Gi ray’ın da ire si ne gi di yor ve Sa fe vi Ha ne da nı nın na mu su nu le ke li yor
lar dı. Bu na son ver mek için bah çe de si lah se si işi til di ği gi bi Adil Gi ray’ın 
köş küne sal dı rı la cak ve ora da ya ka la nan lar, kim olur sa ol sun, hiç acı ma
dan he men öl dürüle cek ti. Emir böy ley di. 

Mu ha fız lar, si lah se si ni du yup da sal dı rı ya ha zır la nır ha zır lan maz, 
kar şı la rın da Şeh ri yar’ı bul du lar. Hep si baş tan aşa ğı hid det ke sil miş, kin 
ve nef ret do lu ba kış lar hep onun üze rin de top lan mış tı. 
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Ge ce ya rı sı Adil Gi ray’ın oda sın da ne işi var dı? Bir sürü ku dur muş 
kurt, bir avın üs tüne atı lır gi bi ka dı na sal dır dı lar. Bu ka rı şık lık ta Adil Gi
ray’ı kim se ak lı na bi le ge tir mi yor du. He le Pe ri han’dan zer re ka dar şüp
he le ri yok tu. Onun ne ka dar mert ve na mus lu bir kız ol du ğu nu hep si 
bi li yor du. 

Özel lik le Hay dar Mir za ola yın dan be ri ken di si ni çok iyi ta nı yor ve 
üs tün ya ra tı lı şı nı tak dir edi yor lar dı. Ken di si ne ve Adil Gi ray’a kim se
nin do kun ma dı ğı nı görün ce, Pe ri han bir ağa cın al tı na çe ki le rek işin so
nu nu bek le di. 

Bir yan dan da bah çe nin bir ta ra fın dan di ğer ta ra fı na doğ ru gel mek te 
olan ka la ba lık ara sın da ken di adam la rın dan han gi mu ha fı za gözü ili şir se 
ya nı na ça ğı rı yor, her ih ti ma le kar şı on la rı et ra fı na top lu yor, bir yan dan 
da ola yın içyüzünü ya kın adam la rın dan öğ ren me ye ça lı şı yor du. 

Rüs tem Han’ın mu ha fız la rı, işin so nu na ka dar kim se ye bir şey söy
le me ye cek le ri ne da ir ye min et tik le ri için, ken di le rin den ne so rul sa “Bu
ra ya emir le gel dik” sözün den baş ka bir ce vap ver mi yor lar dı.

Bu olay lar ce re yan eder ken Adil Gi ray bir köşe ye çe kil miş, de rin bir 
şaş kın lık ve en di şe için de, işin so nu nu bek li yor du. Bir den sol ta ra fın dan 
sert bir ses yük sel di:

“Şah’ımı zın hiç mi ih sa nı nı gör me di niz? Efen di mi zin mi sa fi ri ol
du ğu hal de ve bir esir iken Han lar dan faz la iti bar ve ik ram gör düğü 
hal de Şah’ımı zın ır zı na, na mu su na sal dı ran bu Ta tar oğ lu nu hâlâ mı ya
şa ta cak sı nız?”

Çev re yi sa ran mu ha fız la rı üze ri ne sal dırt mak için söy le nen bu söz
ler, Adil Gi ray’a ku ru lan tu za ğın içyüzünü ve öne mi ni bir an da ay dın lat
mış tı. Mu ha fız la rı tah rik et mek is te yen, Rüs tem Han’dan baş ka sı de
ğil di. Genç adam, he men ken di ni top la dı, tüm gücüy le ve ga yet sa kin 
bir eday la, bi raz ön ce ki se sin gel di ği ta ra fa doğ ru: “La net ola sı Türk ler! 
Ül ke si nin ya rı sı nı zap tet ti.

Se ni ko mu tan di ye,  Şah’ın em riy le, mem le ke ti ni düş man dan ko ru
mak için sa va şa gön der di ler. Sen ta ba na kuv vet kaçtın. Sa vaş ala nın dan 
kaçmak kah pe li ği ni ört bas et mek için de baş ka bir ça re bu la ma dın. 
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Mem le ke ti ko ru mak için emir ve ko mu tan al tı na ve ri len bu te
miz duy gu lu as ker le ri, düş man la sa vaş tı ra cak yer de, pis mak sat la rı na 
alet et tin. Şah’ın ha re mi ne gir me ye mi sa fir le ri ni öl dür me ye, ha zi ne si ni 
yağ ma lat ma ya, hat ta bel ki de ca nı na bi le kas tet me ye ça lı şı yor sun. Fa
kat bu ha in lik le rin ce za sız ka la ca ğı nı zan ne di yor san ya nı lı yor sun.” di ye 
hay kır dı ve ya lın kı lıç Rüs tem Han’ın üs tüne sal dır dı. İşin ren gi gi de rek 
de ği şi yor du. 

Böy le büyük ve önem li olay lar da hep Pe ri han’ın nüfu zu ve em ri 
al tın da ol ma ya alış kın olan mu ha fız la rın bir kıs mı, es ki ya ta ğı nı bul muş 
sel ler gi bi, onun et ra fı na akıp gel me ye baş la dı. İşin baş lan gı cın da, kar şı 
ta ra fın ka la ba lı lı ğın dan kor kup, bah çe nin et ra fı na sak lan mış olan Ali Ku li 
Han’ın mu ha fız la rı da Pe ri han’ın et ra fın da top la nan la ra ka tıl dı. Böy le ce 
önem li bir kuv vet Pe ri han’ın em ri al tın da ken di li ğin den top lan mış tı. 

Fa kat Ab bas, mu ha fız la rın ah lâkı nı de fa lar ca tec rübe le riy le çok iyi 
öğ ren miş ol du ğu için, so nun da Rüs tem Han’ın ga lip ge le ce ği ne inan mış 
ve boş ye re bir can ver mek ten se bir can kur tar ma yı da ha uy gun bul
muş tu. Bu se bep le, yer de ya ra lı ola rak ya tan Cez mi’nin ya nın dan ay rıl
mı yor, ara sı ra vücu dun da görülen ha re ket ler den he nüz ha yat ta ol du ğu 
an la şı lan bu ve fa lı ve ce sur gen ci kur tar ma ça re le ri ni arı yor du.

Bir de si lah atan o meş hur ka pı din le yi ci mu ha fız, ga li ba hid det 
ada mı ol ma dı ğı gi bi, kav ga ada mı da ol ma dı ğın dan, ön ce Rüs tem Han’ın 
mu ha fız la rı na ka rış mış sa da, kav ga nın ora dan baş la ya ca ğı nı, asıl teh li
ke nin de ora da ol du ğu nu düşüne rek, kar ga şa lık ara sın da bir ko la yı nı 
bul muş ve ar ka da şı nı da ya nı na ala rak ka la ba lık tan ay rıl mış, si lah at
tı ğı yer de sak lan mış tı.

Tüm bu ha di se le rin ate şi ni körük le yen Rüs tem Han ise, du ru mun 
de ğiş ti ği ni görün ce, ta ma men şa şır mış kal mış tı. Ne ya pa ca ğı nı, ne ye ka
rar ve re ce ği ni bil mi yor du. Pe ri han’ın elin de ki kı lıç çok kor kunç ve çok 
müt hiş bir şey di. Onun kor ku suy la işe de vam et me ye ce sa ret ede mi
yor, ama işi ni ya rı da bı rak ma ya da gön lü ra zı ol mu yor du. 

Ak lı, mık na tıs ara sın da kal mış bir ma den par ça sı gi bi, te red düt lü 
bir nok ta ya sap la nıp kal mış tı. Ya nın da ki sa dık adam la rıy la ara sı ra Pe
ri han’ın bu lun du ğu ta ra fa doğ ru iler le mek is ti yor, fa kat kı zın et ra fın da 
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top lan mış bu lu nan kuv ve ti göre rek kor ku ve deh şet için de adım adım 
ge ri le mek zo run da ka lı yor du. 

Tam bu sı ra day dı ki, mu ha fız lar dan Şah’ın ya tak oda sı na ka dar gi
re rek ora da Şeh ri yar’ı linç eden re zil ler, ka dı nın ce se di ni saçla rın dan tu
tup sürük le ye rek bah çe ye at tı lar. Vücu du nu da bir ta kım ya ra la rı var mış 
gi bi, or gan la rı nın her bi ri ni kı lıç ve bı çak lar la bir bi rin den ayı rıp par ça la
ma ya baş la dı lar. Rüs tem Han, bu kan içi ci le rin ku dur muş lu ğun dan fay
da la na rak ca nı nı kur tar mak ve bel ki de baş la dı ğı işi ta mam la mak he
ve si ne ka pıl dı. Son ce sa re ti ni top la ya rak he rif le re doğ ru yük sek ses le 
ba ğı rıp ça ğır dı:

“Şu ap tal la ra bir ba kın! Ölüden ne is ti yor su nuz? Onun ha in lik or
ta ğı olan Pe ri han, bir ka ra va na dan ye mek ye di ği miz, bir bay rak al tın da 
can alıp ver di ği miz si lah ar ka daş la rı nı za kas te di yor. Şah’ımı zın na mu
su nu le ke le yen ha in Ta tar şu köşk te otu ru yor. Ne du ru yor su nuz? Siz de 
ar, na mus yok mu dur?”

Onun he de fi mu ha fız la rı tah rik edip, Adil Gi ray’ın üze ri ne sal dırt
mak tı. Za ten si nir den ku dur muş, kan dök mek ar zu su ile çıl dır mak üze re 
olan mu ha fız la rı, bu söz ler, bir iki in san öl dür me ye de ğil, bütün İran 
hal kı nı kı lıçtan ge çir me ye sevk et mek için ye ter liy di. Şeh ri yar’ın pa
ram par ça ol muş ce se di ni bir ya na at tı lar. İki bölüme ay rıl dı lar, bir kıs mı 
Rüs tem Han’ın ya nı na, bir kıs mı da Adil Gi ray’ın köş küne doğ ru koş
ma ya baş la dı lar.

Güzel ler güze li Pe ri han, bu ku duz köpek le rin köş ke sal dır dık la rı nı 
görün ce ba ğır dı:

“Ah bu ah mak lar! Bu adam lar, Al lah’ın kor ateş ten ya rat tı ğı bir şey ta nı 
öl dür düler. Ne büyük se vap iş le dik le ri ni bil mi yor lar. Şim di de hiç güna hı 
ol ma yan bir za val lı nın ca nı na kas te de cek ler ve şey tan gi bi kı ya me te ka
dar Al lah’ın la ne ti ne uğ ra ya cak lar. Ne re ye gi di yor su nuz? Şah’ımı zın mi
sa fi ri ne kas te dip de bütün İran hal kı nı ha ne da nı mız dan son su za ka dar 
nef ret mi et ti re cek si niz?” di ye ba ğı ra rak Adil Gi ray’ın da ire si ne koş tu.

Pe ri han’ın Adil Gi ray’ı ko rur bir ta vır ta kı nı şı, Rüs tem Han ta raf ta rı 
mu ha fız lar üze rin de iyi et ki bı rak ma dı. Bi raz ön ce Rüs tem Han, onu da 
Şeh ri yar’ın ha in lik te ki or ta ğı ola rak suçlan dır mış tı. 
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De mek ki söy le dik le ri doğ ruy du. Ol ma sa kız, şim di onu des tek ler 
miy di? Pe ri han’ın et ra fı na top lan mış olan mu ha fız la rın bir kıs mı na mus 
için, bir kıs mı da şah si yet siz kim se le rin hep yap tık la rı gi bi, çok olan ta
ra fı tut mak, kuv vet li ye yar dım cı ol mak al çak lı ğı ile yi ne Rüs tem Han ta
ra fı na geçme ye baş la dı lar. 

Pe ri han’ın ya nın da ka lan lar, Ali Ku li Han mu ha fız la rı ile Rüs tem 
Han ta kı mın dan, kı zın üs tün ni te lik le ri ne hay ran olan yet miş sek sen 
ka dar onur lu adam dan iba ret ti. Bun lar, Pe ri han’ın, Rüs tem Han ta kı mı 
da bun la rın et ra fı nı çe pe çev re ku şa ta rak kı zın ha re ket le ri ni dik kat le ta
ki be baş la dı lar.

Pe ri han, mu ha fız la rın ara sın da bir görüne rek, bir göz ler den kay bo
la rak köş kün mer di ve ni ne ye tiş ti. Elin de ki kı lı cın sır tıy la vu ra rak önün
de ki ka la ba lı ğı yar dı ve köş ke atıl dı. O za ma na ka dar Pe ri han’ın et ra fı nı 
sa ran ta raf tar la rı nın yüz le ri köş ke doğ ruy du. Kız içe ri gi rin ce mer di ve
nin alt ta ra fın da dur du lar. 

Yüz le ri ni ani den Rüs tem Han’a çe vir di ler. Şa yet sal dı rı ya uğ rar lar sa 
kar şı koy ma ya ha zır ol duk la rı nı gös te rir bir şe kil de saf bağ la dı lar. Rüs
tem Han, bu du rum dan fay da la na rak ye ni bir şans de ne me si ne kal kış tı 
ve mer di ven ba şın da ki mu ha fız la ra hi ta ben: “Zevk ve şeh vet düş künü 
iki ta lih si zin hal ve te gir dik le ri evin ka pı sın da şim di de nöbet mi tu tu yor
su nuz? Siz de hiç na mus yok mu dur? Efen di mi zin na mu su nu böy le mi 
ko ru ya cak sı nız?” di ye ba ğır dı.

Ga ye si iki ta ra fın çar pış ma sı na mey dan bı rak ma dan ama cı na ulaş
mak tı. Fa kat bu kez Pe ri han ta ra fın da ki mu ha fız la rın ara sın dan, ka ran
lık ta sa hi bi ni ta nı ya ma dı ğı, bir ses yük sel di: “Zevk ar zu sun da olan lar, 
Şeh ri yar gi bi, kim se gör me den gi rer ve sev di ği nin ya nın dan ge ne kim se 
gör me den kaçma ya ça lı şır. 

Pek akıl lı ve üs tün zeka lı bir kız ol du ğu tüm İran lı lar ca bi li nen Pe ri
han de ğil, hat ta bir de li bi le ol sa, bu ka dar ka la ba lı ğın ara sın da bu şart lar 
al tın da, zevk ve eğ len ce ama cıy la Han’ın oda sı na gi re mez! Biz, Şah’ımı
zın kız kar de şin den emi niz. Dev le ti mi ze et ti ği hiz met le ri in kâr eder sek 
nan kör lük olur ve göz le ri mi ze du rur. 
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Şim di ye ka dar kim se nin ağ zın dan, Pe ri han’ın na mu su na toz kon du
ra cak bir söz duy ma dık. Şah’ımı zın ger çek ten sa dık adam la rı isek, ken
di si ne söy le riz... Ça ğı rır, so rar, so ruş tu rur. On dan son ra Şah haz ret le ri 
ne emir ve rir se onu ya pa rız...”

Rüs tem Han, bu söz ler de ki inan dı rı cı kuv ve ti görün ce, ta ma men 
şa şır dı. Ko nuş ma ve tar tış ma uza dı ğı tak dir de em rin de ki şar la tan la rın 
az mi kı sa za man da kı rı la cak tı. Son ra Şah, kız kar de şi ni ya nı na ça ğı ra cak 
ve işin içyüzünü öğ re ne cek ti. 

On dan son ra da ken di si için, cel lât lar elin de ölüm ler den ölüm be
ğen mek ten baş ka hiçbir ça re kal ma ya cak tı. Böy le cel lât lar elin de, bin bir 
iş ken cey le öl mek ten se, ora da ölüp git mek el bet te da ha ha yır lıy dı. Şan sı nı 
son bir de fa da ha de ne me ye ka rar ver di ve kı lı cı nı çe ke rek ba ğır dı:

“Bu na mus suz adam lar, zevk ve se fa oda la rı nın ka pı sın da nöbet 
bek le mek ten utan mı yor lar. Ka pı önün de bek le te rek bi zi de ken di le ri 
gi bi boy nuz lu yap mak is ti yor lar. Biz bu ra ya Ve zir’in em riy le gel dik. Ta tar 
oğ lu nu da, ya nın da bu lu nan ka rı la rı da idam ede ce ğiz... Şah’ın fer ma nı 
ol ma sa hiç böy le emir ve rir mi? Hay di yürüyün! Kar şı ko yan olur sa vu
run!  So rum lu lu ğu ba na ait tir...”

Bu şe kil de hay kı ran Rüs tem Han son cüm le yi bi ti rir bi tir mez ile
ri ye atıl dı, hat ta ken di mu ha fız la rın dan kar şı dur mak is te yen bir za val
lı yı da kı lı cıy la öl dür dü. Pe ri han’ın adam la rı, her ne ka dar Rüs tem Han’ın 
adam la rı na kı yas la na cak olur sa sa yı la rı az ol sa da her bi ri beş on ki şi ye 
kar şı du ra cak ka dar ce sur ve fe da kâr dı lar. Dur duk la rı yer de büyük bir 
gay ret le da yan dı lar. 

Üzer le ri ne sal dı ran lar la kı lıç kı lı ca, göğüs göğ se çar pış tı lar. Sa ray 
bah çe si adeta küçük çap ta bir sa vaş ala nı na dön müş tü. İçer de ki sah ne 
ta ma men baş kay dı. Pe ri han, Adil Gi ray’ın oda sı na gi rer gir mez kı lı cı nı 
ye re fır lat tı. Sev gi li si nin boy nu na sa rıl dı. 

Aşk ve umut suz luk do lu bir ba kış la de li kan lı nın yüzüne bak tık tan 
son ra du dak la rı ilk de fa ola rak de li kan lı nın du dak la rıy la bir leş ti. Öp tü... 
Öp tü... Gön lünün tüm sev gi si ve ar zu suy la öp tü... Son ra, ar tık her şe
yin bit ti ği ni gös te ren tit rek bir ses le:
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“Adi lim! Aş kım…! Se nin so nu na ben se bep olu yo rum. Bir da ki ka lık 
ha ya tı na bütün ha ya tı mı se ve rek fe da et mek is ter ken, ta li hin şu cil ve
si ne bak ki, be nim ha ya tım se nin öm rüne mal olu yor...”

Bu söz le ri söy ler ken göz le rin den bo şa lan yaş lar da ya nak la rın dan 
akı yor du. Adil Gi ray, za ten ölüm iş ken ce si ge çir miş, za ten ru hu nu tes
lim et miş de dün ya da baş ka bir ma ne vi kuv vet le kal mış gi bi ola ğa nüs tü 
me tin bir ses le onu te sel li ye ça lış tı:

“Sev gi lim ne ya pı yor sun? Bu üzün tünün fay da sı ne dir? Ne za man 
ol sa ye rin al tı na gir me ye cek miy dik? Şu ge çi ci dün ya da ha ya tın zev ki ni 
bir bi rin den ay rıl ma mak tan iba ret bi len iki sev gi li için, böy le ay nı za
man da ve ay nı yer de öl mek ten büyük mut lu luk mu olur? Hem de kut
sal bir ga ye uğ run da ca nı mı zı ve ri yo ruz... Bun la ra ek ola rak bir de şe
hit lik mer te be si ne ula şa ca ğız.” de di.

Pe ri han’ın için de ki yük sek duy gu lar ve ru hun da ki yüce lik, bu söz
ler le ani den par la yı ver di. Ölüm kor ku su, düş man teh li ke si gi bi şey ler 
bir den zih nin den si lin di... 

Ecel anı de ğil de bir eğ len ce dey miş çe si ne, her şe yi bir ya na ite rek, 
bir bir le ri nin güzel li ği ne da la rak adeta ken di le rin den geçti ler. Ömür le ri
nin he men bir kaç da ki ka dan iba ret ka lan şu son anı nı ko nuş mak tan çok 
bir bir le ri ni do ya sı ya gör me ye har cı yor lar dı. 

On beş, yir mi da ki ka ka dar öy le ce kal dı lar. Bu ara da bah çe de ki
ler can hav li ile çar pı şı yor lar dı. Pe ri han ta raf tar la rın dan her bi ri bir kaç 
düş ma nı te pe le miş, ama ne ya zık ki, ço ğu şe hit düş müş tü. Sa yı la rı git
tik çe aza lı yor, on lar azal dık ça kar şı ta raf, ka la ba lı ğın ara sın dan ye ni ka
tı lım lar la ço ğa lı yor du.

Pe ri han ta raf tar la rı, köş kün ka pı sı nı da ha uzun süre ko ru ya ma ya
cak la rı nı an la yın ca, Pe ri han’la Adil Gi ray’ın ha yat la rı nı ko ru mak için, ge ri 
çe ki le rek köş kün içi ne gir me ye baş la dı lar. Sürek li si lah lar atı lı yor du. 

Si lah ses le ri nin ve as ker gürül tüle ri nin gi de rek oda ka pı la rı na doğ ru 
yak laş tı ğı nı görün ce Pe ri han he men ken di ni top la ya rak Adil Gi ray’ı uyar dı: 
“Sev gi lim, ne den bu he rif le re boş ye re ken di mi zi te lef et ti re ce ğiz! Dün 
ak şam Cez mi’ye ıs mar la dı ğı mız ip mer di ven gel me di mi? Onu sar kı ta
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rak şu pen ce re den aşa ğı iner sek ora da bel ki ge ce nin ka ran lı ğın dan fay
da la na rak ka çar, bir köş ke sak la nı rız... Bu ra da öl mek ten se şan sı mı zı de
ne ye lim... Bel ki kur tu luş yo lu bu lu ruz...”

Adil Gi ray da bu söz ler le ken di ni top la mış tı. Pe ri han’ın fik ri ni uy gun 
bul du: “Doğ ru, mer di ven gel miş ti. Ba ka lım, bir de ne ye lim...”

Mer di ve ni tak mak için pen ce re nin önüne yak laş mış ve bah çe de ki 
ap tal la ra can lı bir he def teş kil et miş ti. Yir mi ka dar tüfek bir den üze
ri ne çev ril di. 

Bir an da ateş le nen yir mi tüfe ğin kah ro la sı ses le ri mu ha fız la rın gürül
tüle ri ne ka rış tı. Al lah ta ra fın dan ko run muş lar ve kur şun lar dan hiçbi ri 
on la ra isa bet et me miş ti, fa kat bir ta ne si sağ om zu nun üs tün den sıy rı
la rak Cez mi’nin el bi se si ni par ça la mış tı. Pen ce re den ka çıp kur tul ma im
kânı kal ma dı ğı nı an la yın ca yi ne de so ğuk kan lı lık la rı nı zer re ka dar kay
bet me di ler. 

De rin bir te vek kül ve büyük bir so ğuk kan lı lık la ka til le ri ni ve ölüm le
ri ni bek le me ye baş la dı lar. Oda nın ka pı sı büyük bir gürül tüy le bir den so
nu na ka dar açıl dı. Pe ri han ta raf tar la rın dan on, on iki ka dar kah ra man la, 
göz le ri ni kin bürümüş el li den faz la ca ni içe ri ye dal dı lar... Oda nın için de 
şim di bo ğaz bo ğa za kan lı bir bo ğuş ma baş la dı. İki şeh za de, ken di yol la
rın da can la rı nı fe da eden bu bir avuç kah ra ma nın ba şı na geçti ler. 

En büyük sa vaş la ra ör nek ola cak, en büyük ko mu tan la rı kıs kan dı ra
cak tarz da us ta ca bir sa vun ma ya gi riş ti ler. Oda nın içi kı sa za man da kü
çük bir sa vaş ala nı na dön dü. Ce sa ret tim sa li Adil Gi ray’la güzel ler güze li 
Pe ri han bir yan dan bir bir le ri ni ko ru ma ya ça lı şı yor lar, bir yan dan da teh
li ke li du ru ma düşen as ker le ri nin yar dı mı na ye ti şi yor lar dı. Fa kat ne ya
zık ki, adam la rı nın sa yı sı aza lı yor, kar şı ta raf ise ye ni ka tı lım lar la gi de rek 
ço ğa lı yor ve kuv vet le ni yor du.

Pe ri han ta raf tar la rı, ken di le ri nin en az on beş, yir mi mis li düş man la 
bel ki bir sa at ten çok bir süre kan la rı nın son dam la sı na ka dar bo ğuş tu lar. 
Vücut la rı nı bu soy lu gen ce si per et ti ler. Ne ya zık ki hep si şe hit düş tü. O 
da ki ka ya ka dar Pe ri han da, Adil Gi ray da en küçük bir ya ra bi le al ma
mış lar dı. Oda nın için de, göz le ri kan lı bir sürü ca ni ye kar şı şim di iki genç 
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tek baş la rı na kal mış lar dı. Bu na rağ men kor ku ve ümit siz li ğe düş me di
ler... Si lah kul lan mak ta iki si de son de re ce us tay dı. Üzer le ri ne sal dı ran
la rın üçünü be şi ni te pe le me dik çe ya ra lan ma ih ti mal le ri yok tu... 

Bel ki yir mi da ki ka dan çok uğ raş tı lar. Sal dı ran la rı bir iki de fa oda
dan dı şa rı püs kürt tüler. An cak kar şı la rın da ki re zil ler sert ka ya la ra çar pan 
dal ga lar gi bi, ge ri çe kil dik çe da ha be ter ku du ru yor, da ha şid det li sal dı rı
yor lar dı. İki si de bir çok yer le rin den ya ra lan mış lar dı. Adil Gi ray, sev gi li si
nin vücu dun dan akan kan la rı görün ce ağır ve gu rur lu se siy le bu köpek
le re şöy le de di:

“Bu ter te miz kız, Şah’ımı zın kız kar de şi dir. Siz ye di ği niz ek me ğin 
hak kı nı böy le mi öder si niz?” 

“Lüt fen ko nuş ma Adil’ci ğim, sus! Bu köpek ler, hak kı ve şük ra nı da 
ek mek gi bi ke si lir ve ye ni lir bir şey sa nı yor lar. Bu al çak lar la ko nuş mak 
se nin şa nı na ya kış maz...”

Pe ri han son ra o sı ra da ka pı nın önün de ka zık gi bi di ki len Rüs tem 
Han’a dön dü: “Al ba ka lım! Üze ri mi ze sal dı ran köpek le rin re isi önüm de 
du ru yor da biz hâlâ kim ler le uğ ra şı yo ruz?” di ye rek onu ge bert mek için 
ka pı ya doğ ru sal dır dı. 

O za ma na ka dar, Pe ri han’ın es ki den be ri gönül le rin de bı rak tı ğı de
rin et ki den do la yı, ken di si ne si lah çe ker ken el le ri tit re yen mu ha fız lar, bu 
kez ko mu tan la rı nı teh li ke de görün ce hem mes lek onu ru ve hem de ile
ri de ce za gör mek kor ku suy la vic da nı ta ma men bir ke na ra bı rak tı lar. 

Za val lı kı zı sol göğ sünün al tın dan ağır bir şe kil de ya ra la dı lar. Za val lı 
kız, bu son ya ra nın et ki siy le ayak ta du ra maz ha le gel di, ya vaş ça bir
kaç adım ge ri çe kil di ve sev gi li si nin ayak la nın di bi ne yı kıl dı. Bu du ru mu 
deh şet için de iz le yen mu ha fız lar, bu re za let tab lo kar şı sın da bir kaç da
ki ka şaş kın lık gös ter di ler se de Şah’ın kız kar de şi ni ölü hal de, düş man
dan al dık la rı esi rin ise ha yat ta ol du ğu nu görün ce ta ma men ku dur du
lar. Büyük bir azim ve kan dökücü bir sal dı rış la Adil Gi ray’a her ta raf tan 
hücum et ti ler. Za val lı Pe ri han ca nın dan faz la sev di ği ve üs tüne tit re di ği 
sev gi li si ni teh li ke de görün ce, vücu dun da ne ka dar ha yat ese ri kal mış sa 
hep si ni bir ye re top la dı:
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“Be ne şi nem o ser be piş-i pa yet

 Ben hi zem o cân ko nem fe dâyet”

 Ya ni; “Ayak la rın yas tık ol sun yor gun ba şı ma;

Bin ca nım fe da ol sun se nin gi bi can yol da şı ma”

di ze si ni yük sek ses le oku ya rak son bir gay ret le ye rin den dav ran dı. 
Ya ra lı bir as lan gi bi, kar şı du rul maz bir sal dı rış la düş man la rı te pe le
me ye baş la dı. Adil Gi ray da, sev gi li sin de gör düğü yi ğit lik ate şi nin et ki
siy le san ki kah ra man lık şim şe ği ke si le rek za ma nın da her bi ri el li alt mış 
düş ma na kar şı ko yan kah ra man la rın asil so yun dan ol du ğu nu is pat et ti. 
Her iki si de sa yı sız yer le rin den ya ra lı ol duk la rı hal de da ha on beş mu
ha fı zın le şi ni ye re ser di ler. 

Yo ğun çar pış ma la rın ara sın da Rüs tem Han, yer ler de üst üs te se ril
miş, can sız ya tan adam la rı nı gör dük çe si ni rin den ku du ru yor, bo ğa zı yır
tı lır ca sı na mu ha fız la rı na ba ğı rı yor du:

“Kı lıçla rı nız la ne uğ ra şıp du ru yor su nuz? Eli niz de ki tüfek ler ne güne 
du ru yor? Ateş et se ni ze!”

Re is le ri nin bu uya rı sı üze ri ne akıl la rı baş la rı na ge len mu ha fız lar 
tüfek le ri ne sa rıl dı lar. İki za val lı nın üze ri ne bel ki el li alt mış tüfek bir den 
bo şal tıl dı. İki si ni de bir an da şe hit et ti ler. Rüs tem Han, an cak on dan 
son ra oda ya gi re bil di. Pe ri han’ın kan lı vücu du nu kin ve ha ka ret do lu bir 
ba kış la süze rek: “Fâni lik âle mi ne göç tü ve yok ol du. Fe lek de di ki; bu 
mut lu in san da git ti” an la mı na ge len;

“Be bahr fe na reft o na çiz şod 

Fe lek goft han dan ki in niz şod”

mıs ra sı nı oku duk tan son ra ve ha in ce bir küfür sa vu ra rak oda dan 
çe ki lip git ti. Adam la rı da ken di si ni ta kip et ti ler. Ali Ku li Han’ın mu ha fız
la rın dan bi ri, o ana ba ba gününün teh li ke le ri ara sın dan sıy rı la rak ko
mu tan la rı nın köş kün den ka lan yir mi beş ka dar ar ka da şı na Adil Gi ray’ın 
köş kün de de vam eden kan lı ola yı ha ber ver di. 

On lar da si lah la rı nı ala rak Adil Gi ray’la Pe ri han’ın im da dı na koş tu
lar. Rüs tem Han’ın bah çe de bı rak tı ğı nöbet çi ler, tüm mu ha fız la rı ar ka
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daş la rı zan net tik le ri için, bu ta ze kuv ve tin bah çe ye gir me si ne en gel ol
ma dı lar. An cak, yar dım cı kuv vet, sa ra ya ye tiş ti ği va kit ar tık her şey olup 
bit miş, iş iş ten geçmiş ti. İki ma sum gen cin vücut la rı al kan lar için de can
sız ya tı yor du. 

Ab bas, ar ka daş la rı nın sa ray bah çe si ne gir dik le ri ni görün ce o za val
lı la rı da bo şu bo şu na teh li ke ye at ma mak için, mez hep le ri ne ye min et
ti re rek, ka yıt sız şart sız ken di si ne ita at et me le ri ni ve hiç kim se ye bir şey 
söy le me me le ri ni sı kı sı kı tem bih et ti. 

Ka til ler, baş la rın da baş ka til ol du ğu hal de, Adil Gi ray’ın köş kün den 
çık tık la rı sı ra da, ön ce lik le ar ka daş la rıy la bir lik te işa ret tüfe ği ni atan “ajan
mu ha fız”, son ra da ya nın da ki mu ha fız lar la bir lik te Ab bas on la rın ara la
rı na ka rış tı. Ab bas so ku la rak Rüs tem Han’ın ya nı na ka dar yak laş tı. 

Resmi se la mı ver dik ten son ra: “Ce nabı Hay dari Ker rar’a bin şükür
ler ol sun ki, Şah’ımız da, Han’ımız da düş man lar dan kur tul du lar... Baş ka 
bir em ri niz var mı dır?”  de di.

Rüs tem Han; “Görüle cek baş ka bir iş kal ma dı. Bu ge ce mem le ke tin 
ve sa ra yın mu ha fa za sıy la meş gul ola ca ğız.” ce va bı nı ver di.

Ab bas tek rar sor du: “Pe ki efen dim, bu ölüle ri sa ray da bı ra kır sak 
kok maz lar mı?”

Bu ko nu, ger çek ten düşünül me si ge re ken bir şey di. Bu uya rı üze
ri ne Rüs tem Han, ya nı na ye te ri ka dar adam alıp ce na ze le ri o ge ce şe
hir dı şın da ki me zar lı ğa götürüp göm me si için Ab bas’a emir ver di. Bu 
emir üze ri ne Ab bas he men ar ka daş la rı nı ya nı na top la dı. Bir şey an la
şıl ma dan, kim se yi kuş ku lan dır ma mak için Rüs tem Han’ın adam la rın
dan da bir kaç ki şi al dı. 

Et ra fa adam lar çı ka ra rak ge rek ti ği ka dar öküz ara ba sı bul dur du. Fa
kat o za man lar Kaz vin’in da ra cık so kak la rın dan ara ba ge çir mek müm
kün ol ma dı ğı için bun la rı şe hir dı şın da bı rak tı lar. Mu ha fız lar da ora ya 
ka dar ölüle ri omuz la rın da ve ku cak la rın da ta şı dı lar. Cez mi, vu rul du ğu 
za man bay gın düş müş se de ya ra sı çok faz la de rin de ğil di. Ye re düşer
ken, bir te sa düf ese ri el bi se si kat lan mış ve kur şu nun açtı ğı ye ri sım sı kı 
ka pat mış tı. 



265

CEZMİ

Bu sa ye de faz la kan da kay bet me di ği için güç ten düş me miş ti. Bi
raz ön ce ki fa ci anın son la rı na doğ ru ayı lıp göz le ri ni açtıy sa da Ab bas, 
görünür de iki sin den baş ka kim se bu lun ma yı şın dan fay da la na rak ve bin 
tür lü dil döke rek ken di si ni ol du ğu yer de ölü gi bi yat ma ya ik na et miş ti. 

Sı ra ce na ze ta şı ma ya ge lin ce, Cez mi’yi de ken di om zu na al dı, götü
rüp bir ara ba nın içi ne bı rak tı. Şüp he uyan dır ma mak için ya nı na ve üze
ri ne bir kaç da ölü koy du. Za val lı Cez mi, üze rin de ki ce set le rin mad di ve 
ma ne vi ağır lı ğıy la yi ne ba yıl mış tı. Mu ha fız lar, ce na ze le rin hep si ni ara
ba la ra yer leş tir dik ten son ra bir kaç me şa le ya ka rak grup ha lin de me zar
lı ğın yo lu nu tut tu lar. Me şa le le rin du man la ka rış mış alev le ri, ce set le rin 
her ye rin de pıh tı la şıp kal mış kan par ça la rı na vur duk ça müt hiş bir şe kil 
alı yor ve bu be la ker va nı da ha da kor kunçla şı yor du. 

Yak la şık kırk beş da ki ka son ra kab ris ta na var dı lar. Ab bas, ce na ze le ri 
ara ba lar dan in dirt ti. Rüs tem Han’ın adam la rı nı da; “Siz ak şam dan be ri 
ayak ta sı nız. Hem bir de bu ka dar yol yürüdünüz, iş gör dünüz. 

Çok yo rul du nuz. Gi din, ra ha tı nı za ba kın! Bun dan son ra ki iş le ri biz 
ya pa rız!” di ye rek ara ba cı lar la bir lik te gön der di. Adam lar de fo lup git tik
ten son ra ar ka daş la rı na bir kaç büyük çu kur kaz dır dı. Şeh ri yar’ın de fa
lar ca par ça la ra ay rıl mış olan vücu du nu bir ara ya top lat tı.

Bun la rın hep si ni bir çu ku ra ko yar sa bel ki iler de ca dı olup Tan rı’nın 
kul la rı nı yi ne ra hat sız et me sin den kor ku yor muş gi bi, her par ça sı nı baş ka 
bir çu ku ra at tır dı. Son ra şey tan taş lar gi bi, her bi ri nin üze ri ne bir çok taş 
at tır dı. Sı ra di ğer ce na ze le re gel miş ti. 

On la rı da te ker te ker def net tir di. Mey dan da Pe ri han’la Adil Gi ray’ın 
ce na ze le ri ve bir de Cez mi kal mış tı. Bi raz su bul du ra rak Cez mi’nin yüzüne 
serp ti. De li kan lı, de rin bir uy ku dan uya nır gi bi göz le ri ni aça rak ken di ne 
gel di. Ya ra sı nı te miz le di, sar dı. Bir me şa le nin ya nı na otur du lar.

 Ak şam ki büyük ola yı ona da ay rın tı lı ola rak an lat tı. Gi de rek ar tan 
bir ka hır için de ken di si ni din le yen Cez mi’nin ilk sözü şu ol du: “Adil Gi
ray ve Pe ri han da şe hit düş tük ten son ra ben ne den ya şa ya yım ki? Be ni 
ne den öl me ye bı rak ma dın? Ne den kur tar dın?”

Ab bas, gu rur lu ve ol gun bir ses le ce vap ver di:
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“Hiç öy le söz olur mu? Bir se bep bu lup te lef ol mak ya da bir ga ye
den vaz ge çip he men öl mek, ide al sa hi bi in san la rın ya pa ca ğı iş mi dir? 
Ya rın bir fır sa tı nı bu lur sak, Ga zi Gi ray’la bir le şe rek ha yır lı bir iş ya pa rız. 

An cak el de bir baş ka Pe ri han ol ma dı ğın dan ta sar la dı ğı mız şe kil im
kân sız! Türk le rin ta ra fı na ge çe riz, mez he bi mi zin şa nı nı yük selt me ye ça lı
şı rız... Öl sek de din kar deş le ri miz le omuz omu za dövüşe rek ölürüz...”

Söy le nen bu söz ler Cez mi’ye hiçbir te sel li ver me se de, yi ğit lik ya
rı şın da Da ğıs tan lı bir mu ha fız dan aşa ğı kal ma mak için hiç se si ni çı kar
ma dı. Bir bi ri ne has ret gi den iki genç aşı ğa son hiz met le ri ni yap mak için 
güzel bir me zar kaz dı lar, şe hit le ri kal dır ma ya git ti ler. 

Her iki si nin de ölümüne se bep olan ya ra baş la rın day dı. Ya ra la rın
dan sı zan kan lar la yüz le ri san ki şa fak kı zıl lı ğı na bo yan mış, Pe ri han’ın çe
ne sin de iki ta ra fa doğ ru hi lâli an dı ran bir açık lık, Adil Gi ray’ın yüzün den 
de yıl dı za ben zer bir nok ta kal mış tı. 

Cez mi bu man za ra yı görün ce da ya na ma dı. Ab bas’ın da yar dı mıy la, 
sı cak göz yaş la rı için de, iki şe hi di be ra ber ce tek me za ra koy du lar. Cez mi, 
her iki si nin de baş la rı nı, bi ri nin yüzün de, di ğe ri nin çe ne sin de ka lan be
yaz lık lar, ayyıl dız teş kil ede cek şe kil de, bir bir le ri ne yak laş tır dı, Pe ri han’ın 
uzun ve kan lı saçla rı nı, bir dik dört gen teş kil ede cek şe kil de bu ayyıl dı
zın çev re si ne yay dı. 

Da ha son ra da Ab bas’a döne rek: “Şun la ra bir bak sa na, uçla rı ya
ra lı Türk bay ra ğı gi bi dal ga lan mı yor mu? Tan rı, tek vücut ola rak ya rat tı ğı 
bu iki sev da lı şe hi din yüz le rin de hiz met et tik le ri ve uğ run da can ver dik
le ri yük sek ga ye nin ne güzel bir ha ya li ni tas vir et miş. Bil la hi ben bun
la rı böy le ce def ne de ce ğim. Sor gu me lek le ri ne bu du rum da, ga ye le ri nin 
yüce li ğiy le görün sün ler...”

Bu fik ri Ab bas da çok be ğen di. Son ra be ra ber kaz dık la rı me za ra iki
si ni de o şe kil de göm düler. İki sa dık ar ka daş, bun dan son ra ne ya pa cak
la rı nı düşün me ye baş la dı lar.

Ab bas: “Ya nı nız da pa ra kal dı mı?”

Cez mi: “Tah mi nen beş yüz al tın var! Bi zim Per tev’le Rı za Ku li’yi bu
la bi lir sek, on lar da da bir hay li pa ra ola cak.”
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Ab bas: “Siz sak lan ma ya baş la dı ğı nız gün den be ri iki si de görünür
ler de yok. Bel ki kaçmış lar dır. Kaçma dı lar sa dün ge ce ki kar ga şa da mut
la ka te lef ol muş lar dır.”

Cez mi: “O hal de, şim di biz ne ya pa ca ğız?”

Ab bas: “Ali Ku li Han’ın ya nı na gi de ce ğiz, hem de mu ha fız kı ya fe
tin de gi de ce ğiz. Baş ka ça re miz yok.”

Cez mi: “Mu ha fız kı lı ğın da git mek teh li ke li ol maz mı?  Bak sa na, üs
tümüz ba şı mız kan için de. Ve zir iki mi zi de bu kan le ke sin den ta nır. Za
ra rı yal nız bi ze do kun sa ney se. Ha in li ği ni ze bi zi şa hit tu ta rak Ali Ku li 
Han’ı da as tı rır...”

Bu nun üze ri ne Ab bas, bir süre düşün dük ten son ra de vam et ti: “Ne 
ga rip tir, za ma nın da bol ke se den har ca mak, da ha doğ ru su har vu rup har
man sa vur mak için pa ra ya o ka dar düş kün ol du ğum hal de, sa ye niz de 
Türk lük ve Sün ni lik hiz me ti ne gir dik ten son ra bu yüce he de fe ulaş mak
tan baş ka hiçbir şey düşüne mez ol dum. Şim di pa ra da pul da zer re ka dar 
gözüm yok. Hat ta si zin ver di ği niz pa ra lar bi le ke me rim de du ru yor. 

Ah! Bil mem ne den şu Per tev’le Rı za Ku li pis lik le ri ne vak tiy le inan
mış ve güven miş si niz. Şim di ye ka dar hiçbir fe na lık la rı nı gör me dim. An
cak yüz le ri ni ilk gör düğüm za man ben de iyi te sir bı rak ma dı lar. Onun için 
ken di le rin den şüp hem var. Bi ze ha in lik et ti ler se on lar et miş ler dir.”

Cez mi: “Ma na sız düşün ce le rin ge re ği yok! İp le ri her za man eli miz de 
olan iki za val lı ne ya pa bi le cek? Sen onu bu nu bı rak da için de bu lun du
ğu muz teh li ke den kur tul mak için bir yol bu la lım.”

Ab bas: “Bir yol var… Ben şim di şu ra dan gi de rim. Ya rım sa at ile ri de 
bir tek ke var. Ya rım li ra ve rir, iki kat der viş el bi se si alı rım.  Sır tı mız da o 
hır ka lar, eli miz de de pa ra la rı mız ol du ğu hal de is te di ği miz ye re ka dar gü
ven için de gi de bi li riz.”

Cez mi: “Ha di git de ge tir o za man. Der viş kı ya fe ti ne gi rer, yi ne Ali 
Ku li Han’ın ya nı na gi de riz.”

Bu ka rar var dık tan son ra Ab bas, Cez mi’nin ya nın dan ay rı la rak tek
ke nin yo lu nu tut tu. Cez mi, o ka dar deh şet li ve o ka dar bek len me dik 
bir ta kım olay lar ve fa ci alar kar şı sın da tek ba şı na ka lın ca İran lı la rın or
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ta lık ta ge zi nen mu ha fız la rı nı me zar lık ağaçla rın dan ayırt ede me me ye 
baş la dı. Ge ce nin kor kunç ka ran lı ğın da da ha da yük sek görünen ser vi
ler gözüne müt hiş gul ya ba ni ler gi bi görünüyor, ken di si ni yam yam lar ül
ke sin de sa nı yor du... 

Sak lan mak için bir yer ara dı. Son ra ce sa re ti ak lı na gel di. Türk olan, 
dün ya da hiçbir şey den kor kar mıy dı? Bu nu düşün dü ve ken din den 
utan dı... 

Adil Gi ray’la Pe ri han’ın me za rın da ba ri ol sun yan la rı na atıl mak is
te di. Şe hit lik mer te be si ne lâyık ola ma dı ğı nı düşün dü. Yi ne utan dı. Bu 
utanç üze ri ne Tan rı’nın ken di si ne ver di ği mert li ği ve yi ğit li ği ha tır la dı... 
Kar şı sın da gök yüzünün de rin lik le ri ne doğ ru uza yıp gi den ser vi le rin her 
bi ri bir cel lât ol sa hep si ne kar şı dur mak ve bu yol da şe hit düşüp Adil Gi
ray’ın aya ğı ucun da ol sun, bir gu rur ve onur me za rı bul mak fik ri ne ka
pıl dı. An cak o müba rek şe hit le rin in ti ka mı nı al mak du rur ken şim di bu
ra da pi si pi si ne öl mek doğ ru olur muy du? 

Bun la rı düşün dü ve ön ce ki fik rin den vaz geçti. Ab bas ge lin ce ye ka
dar uy gun bir yer de giz len me ye ka rar ver di. Gök yüzün de ki yıl dız lar dan 
ge len ve sön müş me şa le ler den ka lan ha fif ışık dam la cık la rı nın gel me
si ni bek le yen bir ölü gi bi, me za rın top ra ğı nı bin zah met le kaz dı. Ya ra lı 
ve yor gun ol du ğu için ken di si ni hal siz bul du. 

Uğ ra şa rak içi ne gir di. İma mın tel ki ni ni ve so ru me lek le ri nin gel me
si ni bek le yen bir ölü mi sa li, me za rın içi ne iyi ce uzan dı. El le riy le et ra fı 
yok lar ken so ğuk, tat lı bir şe ye do kun du. Bu, bir ölünün ka fa sıy dı... El le
rin de ki ka fa ta sı nı bi raz da ha evir di çe vir di, son ra ken di ken di ne düşün
me ye baş la dı: “Bu da şüp he siz be nim gi bi bir in san dı. So nun da he pi
miz böy le ola ca ğız... 

Aca ba Adil Gi ray’la Pe ri han’ın o güzel baş la rı nın için de de böy le 
çir kin bi rer ka fa ta sı mı var? Aca ba Tan rı’nın hu zu ru na bu ka dar çir kin, 
bu de re ce iğ renç bir yüz le mi gi de ce ğiz? Öy le ol ma yıp da ne ola cak? 
Da ha düne ka dar za val lı Adil’in, za val lı Pe ri han’ın düşün ce le ri göz le ri mi
zin önün de hep bi rer ha yal de ğil miy di? O ha yal ler bu gün ger çek ol du... 
Hem de ne kan lı ger çek! Pe ki, bu gün ger çek bil me di ği miz âlem ya rın 
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ha yal ol ma ya cak mı? Ke sin lik le ola cak! Ya rın ol ma sa öte ki gün ola cak... 
Hiç şüp he yok ki ola cak... Hem de ne kor kunç ha yal!  

Ha yır... Ha yır! İn san lı ğın özü el bet te şu elim de ki çir kin mad de den 
iba ret de ğil dir. Me zar da ruh ol maz... Bir ke re ru hu göre bil sek, bel ki de 
ne ka dar güzel dir... Böy le et ten, ke mik ten ya pıl mış ba sit bir vücu du o 
ka dar güzel leş ti ren ruh de ğil de ne dir? Dün ya da hiç kim se en us ta res
sa mın yap tı ğı res mi bir çir kin kız ka dar sev mi yor!  

Yok yok... Bi zim an la ya ma dı ğı mız baş ka bir dün ya var... İn san lı ğın 
zev ki iş te o dün ya da dır. Şu ge lip ge çi ci dün ya da ge çir di ği miz acı tat lı 
gün le rin so nu iş te şu me za ra gir mek tir. Şu an da bi ri si ge lip çı ka bi le ce
ğim de li ği ka pa ya cak ol sa der hal ölürüm. Sor gu me lek le ri he men ba
şı ma di ki lir ler. Var sın di kil sin. Dün ya için düşün dük le ri mi on la ra da söy
le rim... Evet, bu ce va bı ve ri rim. 

Fa kat Adil Gi ray’ın ve Pe ri han’ın, he le uğ raş tı ğı mız şu müba rek ide
alin böy le bir so nuç ver me si Tan rı’nın ada le ti ne uyar mı? Kes se si ni! Ölüm 
kor ku sun dan me zar lar içi ne sak la nı yor sun... Son ra bir de kalk mış, bir tu
tam ak lın la Tan rı’nın sır la rı nı çöz me ye ce sa ret edi yor sun...” 

Cez mi bu ve ben ze ri düşün ce ler le iç dün ya sın da da ha bir çok fel
se fe yap tık tan son ra sıçra ya rak me zar dan ba şı nı kal dır dı. Ab bas, bi raz 
ön ce otur duk la rı ye re gel miş, koy nun dan çı kar dı ğı bir mu mu ya ka rak 
ken di si ni arı yor du... 

Çev re ye ba kar ken göz le ri, me zar dan çık ma ya ça lı şan Cez mi’ye iliş ti. 
Mu mun tit rek ışı ğı al tın da, göl ge si git tik çe uza yan bu göl ge ne ola bi lir di? 
Ge ce nin bu sa atin de me zar dan çık ma ya uğ ra şan bu ya ra tı ğın bir hort lak 
ol ma sı ih ti ma li ni düşün dü, kor ka rak ge ri çe kil di. Elin de ki mum, ken di siy le 
bir lik te yer de ğiş ti rin ce, ne ol du ğu be lir siz göl ge de ta bi ki şe kil de ğiş tir di. 
Ab bas, ora lar da öy le hort lak fa lan ol ma dı ğı nı an la dı. Se si nin uzak lar dan 
du yul ma ma sı na dik kat ede rek; “Cez mi! Cez mi!” di ye ba ğır dı.

Ab bas’ın se si ni du yan Cez mi, he men için de dur du ğu ka bir ye rin den 
çık tı ve ko şa rak Ab bas’ın ya nı na gel di. Der viş el bi se le ri ha zır dı. Fa kat ne 
ça re ki, me za ra gi rip çık mak için uğ ra şır ken Cez mi’nin ya ra sı açıl mış, ye
ni den ka na ma ya baş la mış tı. Bu şe kil de bir ye re gi de mez ler di. Ka nı dur
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dur mak, ya ra yı te miz le yip ye ni den sar mak için bir kaç sa at uğ raş mak ge
re ki yor du. Bu iş de bit tik ten son ra der viş hır ka la rı nı giy di ler. 

Ab bas par ma ğı nı uza ta rak Cez mi’ye do ğu ta ra fın da ki kı zıl lı ğı gös
ter di. Ne re dey se sa bah ola cak tı.  Böy le si ne teh li ke li olan bu böl ge den 
he men uzak laş mak ge re ki yor du. 

Cez mi, hem mad den, hem de ma nen pe ri şan bir du rum day dı. Adil 
Gi ray’la Pe ri han’ı ka ra top rak lar al tın da bı ra kıp git me ye gön lü bir tür lü 
ra zı ol mu yor, bu lun du ğu yer de çi vi gi bi ha re ket siz du ru yor du. So nun da 
ka ra rı nı ver di.

Ab bas’a döne rek; “Ba na göre in san olan her ki şi, ‘Biz öy le in san la
rız ki, ara mız da or ta nın ye ri yok tur. Bi zim için ya en yük sek ma kam var
dır, ya da ka bir. Ya sa dır, ka bir... Ya hep, ya hiç...’ an la mı na ge len;

“Ve nah nü ün âsün lâ te vas su ta bey ne nâ

Len-es-sad ru dûn-elâle mi ne ev-il-kab rü”

bey ti nin sır rı na uy gun dav ran ma lı dır. Ya bu ra da Adil Gi ray’ın na
mı na ya kı şır bir ha re ket te bu lu nu ruz, ya da bu yol da ölür gi de riz. Me
zar lık kar şı da du ru yor... Ka ra top rak lar el bet te bi zi de ka bul eder... Ka
der, Adil Gi ray’a kar şı ve fa lı dav ran ma dı... Biz de mi ve fa sız lık ede lim? 
Ben göre vi mi bi li rim. Me za rı nın ba şı na, tah ta dan da ol sa bir işa ret di
kip de üze ri ne onun şa nı nı yük sel te cek ve düş man la rı na rağ men dost
la rı nın gay re ti ni be lir te cek bir şey yaz ma dık ça şu ra dan şu ra ya kı mıl da
mam. Hat ta ora ya ya za ca ğım şe yi ka nım la ya za ca ğım...”  de di.

Bu nun üze ri ne iki ar ka daş, bir tah ta par ça sı bu lup me za rın ba şu
cu na dik ti ler. Ku ru muş in ce bir dal kes ti ler. Cez mi, o dal par ça sı nı eli ne 
al dı. Ya ra sın da ki sar gı la rın üs tüne sız mış ve hâlâ ku ru ma mış olan ka nı 
ile o tah ta par ça sı nın üze ri ne şu bir kaç bey ti yaz dı:

“Ey züb de-i san’at-ı İlâhi 

İn san idi fı ra tın ke ma hi
Ca ri idi her mu ame len de
Ah kâm-ı evâmir ü ne vâhi
Fik rin di zeka ya mat la-ı nur
Kal bin di şe ca atin pe nâhı
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Az min de na sib olay dı fır sat
Bir gün de ge dâ eder di Şah’ı
Tak dir-i Ce nab-ı Kib ri ya’da
Ul viy ye ti nin bu dur güva hı
Gön lün de ki sâk-i ha miy yet
Gös ter di ci ha na feyz-ı rahı
Ta ri hi ni gûş eder de ga afil
Açmaz yi ne çeş me-i in ti ba hı 
Yük sel me ye sevk eder di ha tif
Geçsen bi le evc-i mihr ü ma hı
Gel mez di şe ha det ol ma say dı 
İc lâli ne tâ ebed te na hi
Yük sel di o rüt be ma ka mın
Arş ol du se rir-i ih ti şa mın
Me zar ba şın da ya zı lanların an la mıysa şu şekildeydi:
Ey İla hi sa na tın en muh te şem ese ri!
Sen za ten do ğuş tan mükem mel bir in san dın.
Tüm iş le ri ni Al lah’ın emir ve ya sak la rı na ada dın.
Tüm iş le ri ni Al lah’ın emir ve ya sak la rı na uy dur dun.
Ze kâ ışı ğı nın doğ du ğu yer, se nin yük sek düşün ce le rin di.
Kah ra man lı ğın en sa lim sı ğı na ğı da se nin kal bin...
Baş la dı ğı nı ba şar say dın, 
Şah, bir gün de ba sit bir ga rip olur du. 
Al lah ka tın da yüce li ği nin şa hi di bu dur. 
Kal bin de ki yi ğit lik me şa le si, mut lu luk yol la rı nı gös ter di.
Fa kat o se fil ler, ta ri hi ni din le dik le ri hal de, 
Gir dik le ri gaf let uy ku sun dan uya nıp da göz le ri ni açmaz lar.
Güneş le ay rı ol duk la rı ye re ka dar yük sel di ğin hal de
Uzak lar dan ge len bir ses da ha da yük selt me ye sevk eder di.
Şa yet şe hit ol ma say dın yüce li ği nin so nu gel me ye cek ti.
Ma ka mın öy le yük sel di ki, göğün son ka tı, tah tın olsun.”
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Bun la rı ya zan Cez mi me za rın ba şu cun da ki tah ta ya ise; “Şi ire baş la
dık ça yüre ği me yep ye ni duy gu lar hücum edi yor. O ka dar ki, bun la rı ifa de 
et me ye di lim de ta kat kal mı yor.” an la mı na ge len şu iki mıs ra ile bi tir di:

“Baş la dık ça ben söze baş lar hücu ma va ri dat

Şöy le kim ta kat ge tir mez anı tak ri re ze ban.”

Cez mi’nin şi iri nin tah ta ya ya zıl ma sı işi ni de bitir dik lerin de or talık 
karar maya baş lamış tı. Güneşin doğ duğu yer de kan lı bir bulut, onun et
rafın da top rak ren gin de bir pus, o pusun al tın da da büyümüş mezar 
şek lin de bir kaç çir kin dağ görünüyor du. O dağ ların al tın da, bazısı yeni 
doğ muş da gelip geçici ol duğunu bil mediği için gülüm semeye çalışan 
bir kaç çiçek, bazısı da öm rünü tüket tiği hal de bunu hâlâ an layamamış 
üç beş soluk yap rak göze çar pıyor du. Şiir bit ti. İki ar kadaş sırt ların daki 
muhafız el biselerini çıkarıp, beladan ar ta kal mış bir ör nek olarak ora
daki kabir ler den birinin üs tüne at tılar. Son ra der viş el biselerini giyerek 
Mir za Süley man’ın or dusuna git tiler ve Ali Kuli Han’ın çadırında misa
fir olarak kabul gördüler.

Ab bas dostlarının arasına karışıp izini kay bet tir di. Cez mi de bir iki 
gün son ra yine der viş kıyafetiy le Anadolu yol larına düşerek gözden kay
bol du.

SON




