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EfendiileUşak

I

Kış aylarından birinde Ni ko la’nın er te si günü, ka sa ba ki li se si nin 
yor tu su var dı. Alt tabaka tüc car lar dan Va si li o gün ki li se den ay rı la maz dı. 
Çünkü va kıf iş le ri ne o ba kar dı. Son ra evin de de ol ma lı, ak ra ba ve dost
la rı nı ka bul et me li ve her bi ri ne ik ram da bu lun ma lıy dı.

Son mi sa fir leri de evden ayrılınca, yo la çık mak üze re he men ha zır
lı ğa baş la dı. Ya kın lar da otu ran bir top rak sa hi bi ne gi dip on dan çok tan 
be ri pa zar lı ğı nı et mek te ol du ğu bir or ma nı sa tın ala cak tı.

Ace le etmeliydi; çün kü ci var şe hir tüc car la rı nın da ha ev vel dav ra nıp 
bu ke le pi ri kap ma la rın dan kor ku yor du. Ken di si  bu ra ya tam ola rak ye di 
bin rub le ver me si ne rağ men or ma nın toy sa hi bi on bin rub le is ti yor du. 
Hal bu ki ye di bin rub le or ma nın ger çek de ğe ri nin üç te bi ri ni ya tu tu yor, 
ya tut mu yor du. De li kan lı nın is te di ği üc re ti da ha da in dir mek müm kün dü. 
Çün kü or man Va si li’nin top rak la rı ta ra fın day dı ve ka sa ba nın ile ri ge len le ri 
bu nun gi bi sa tı lık yer ler den ken di top rak la rı ta ra fı na düşe ni değer le ri nin 
art tır ma ma sı için ara la rın da çok ön ce den an laş mış lar dı.

Ama o şim di odun tüc car la rı nın pa zar lı ğa ka rı şıp işi ka pat ma ya ha
zır lan dık la rı nı duy muş tu.

Aklında bu düşün ce ler le, yor tu töre ni bi ter bit mez ka sa sın dan ye di 
yüz rub le al dı. Bu na elin de olan ki li se ka sa sın dan da iki bin üç yüz rub le 
kat tı. Bu üç bin rub le yi dik kat li bir şe kil de tek rar say dı. Cüz da nı na yer
leş ti re rek yol ha zır lı ğı na baş la dı.
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O gün çalışanlardan yan lız çift lik uşa ğı Ni ki ta sar hoş ol ma mıştı. O 
da atı ha zır la ma ya git ti.

Ni ki ta o gün sar hoş de ğil di. Ön ce le ri içki ye çok düş kün dü. İçki için 
ye ni kı ya fet le ri ni, çiz me le ri ni bi le sat mış ve so nun da bir da ha içme me ye 
ye min et miş ti. Ger çek ten de iki ay dır içmi yor du. O ka dar ki, her ta raf tan 
içki nin su gi bi ak tı ğı şu yor tu gün le rin de bi le ken di ni tut muş tu.

El li  yaşına girmiş olan Ni ki ta ya kın köy ler den bi rin den di. Öm rünün 
ço ğu nu baş ka la rı nın ev le rin de, top rak la rın da ça lış mak la ge çir miş ti. Onun 
için, “Yer yüzün de di ki li ağa cı yok tur” de nir di.

İşi ni şevkle yap ma sı, be ce rik li li ği, kuv ve ti, özel lik le de güzel kal bi, 
iyi hu yun dan do la yı her yer de se vi lir di. Fa kat onun yi ne de or ta lar da 
çok görül düğü ol maz dı. Çün kü yıl da iki de fa, ba zen de da ha çok içme
ye baş lar, o ka dar içer di ki, bu yüz den elin de avu cun da ne var sa zi yan 
olur gi der di. İş bu ka dar la da kal maz, bu yüz den kav ga cı, ge çim siz bi ri 
olur  ç› kar d›. Ken di si ni Va si li de kaç kez ka pı dışarı et miş ti. Ama döner 
yi ne alır dı. Çün kü Ni ki ta dürüst, yu mu şak bir adam dı. Özel lik le hay
van la rı se ver di. Hep sin den çok ho şa gi den özel li ği de bo ğa zı tok lu ğu na 
gi bi çok az bir üc ret le ça lış ma sıy dı. Böy le bir iş çi nin sek sen rub le hak kı 
ol du ğu hal de Va si li an cak kırk rub le ve rir, onu da par ça par ça ve rir di. 
Ço ğu za man  da pa ra ye ri ne dük ka nın da ki pa ha lı eş ya la rı ve rir di. Adam
ca ğı zın bir za man lar güzel olan çe vik, be ce rik li ve ida re li bir ka rı sı var dı. 
Bir oğ lan ve iki kız ço cu ğuy la evin de ça lı şıp ya şı yor ve ko ca sı nın ya nı 
baş la rın da bu lun ma ma sın dan şi ka yet et mi yor du. Çün kü he rif içme di ği 
za man ka dı nın elin de mum gi bi ol du ğu hal de sar hoş olun ca ele avu ca 
sığ maz, önünü ar dı nı ara maz bir afet olur, ka dı nın ödü ko par dı. Sar hoş 
ol du ğu bir gün bel ki de ayık ken ka dı na et ti ği köle lik le rin öcünü al mak 
için, ka dı nın san dı ğı nı kır mış, süs lü püs lü ne si var sa or ta ya saçmış, bir 
bal ta ka pa rak el bi se le ri ni, etek le ri ni, bu luz la rı nı bir kütük üs tüne sı ra la
yıp hep si ni bir den par ça la y›p kıy ma ha li ne ge tir miş ti. 

Kazandığı pa ra doğ ru dan doğ ru ya ka rı sı na ve ri lir, ken di si de bu na 
bir şey de mez di. Bu se fer de böyle ol muş tu. Yor tu dan iki gün ön ce ka dın 
Va si li’nin dük ka nı na git miş hep si an cak üç rub le tu tan ha lis un, çay, şe ker, 
ya rım şi şe içki gi bi öte be ri ve beş rub le de pa ra al mış, san ki ken di si ne 
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bir ih san da bu lun muş gi bi efen di ye te şek kür ede rek ay rıl mış tı. Hal bu ki 
efen di nin ken di si ne en az yir mi rub le ver me si ge re ki yor du.

Efen di si adam ca ğı za:

“Ara mız da bir tek lif yok, de ğil mi? Her ne ye ih ti ya cın olur sa dük
kan dan al. Ça lı şır pa ra sı nı öder sin. Ben de öy le baş ka la rı gi bi kont rat, 
ce za kes mek fa lan yok tur. Ben de her şey söz le olur bi ter. Sen be nim 
hiz me ti me gel miş sin, ben se ni bı rak mam.” der di.

Efen di böy le söy ler ken ken di si nin uşa ğı için bir ve li ni met ol du ğu na 
ger çek ten ina nır dı. Kan dır ma ya olan mey li o ka dar faz lay dı ki, bu uşa ğı 
gi bi, ken di pa ra sıy la ge çi nen di ğer adam la rı nın da onun la ay nı fi kir de 
ol du kla r› n›, her ke si lütuf ve ih sa na boğ du ğu fik rin de ol duk la rı nı zan ne
der di. Oy sa bu na sa de ce ken di si ina nır dı.

Uşak:

 Evet Va si li öy le, di yor du. Fa kat ben de ça lı şı yo rum, elim den ge le ni 
ya pı yo rum, san ki ba ba mın işin dey miş gi bi yim.

Uşak hem böy le söy lüyor, hem de ken di si ni efen di nin al dat tı ğı nı 
çok iyi bi li yor du, fa kat onun la he sa ba ki ta ba kalk ma sın dan bir  şey çık
ma ya ca ğı nı bi li yor, kar şı sı na baş ka bir iş çı kın ca ya ka dar, ne ve rir se onu 
alıp bu ra da çi le dol dur ma nın da ha uy gun ola ca ğı nı düşünüyor du.

Şim di hay va nı yolculuğa ha zır la ma em ri ni al mış, her za man ki gi
bi güler yüz le ve için den ge len bir is tek le ara ba lı ğa doğ ru yönel miş ti. 
Ayak la rı nı kaz lar gi bi içe ri at tı ğı hal de ade di işe uça rak git mek ti. Çi vi den, 
sor guçlu ağır diz gin le ri al dı, ge min so lu ğu nun ses le ri ni çı kar ta rak ahı ra 
gir di. Efen di nin ha zır lan ma sı nı em ret ti ği hay van ora da bu lu nu yor du. 
Ay rı bir ahır da ken di ba şı na bu lu nan or ta boy lu, sağ lam ya pı lı, sağ rı sı 
bi raz düşük ay gır, uşa ğı görür gör mez se vin cin den kiş ne ye rek se lam la
mış, o da:

 Ulan, Nas sin, ca nın mı sı kı lı yor du? di ye ha tı rı nı sor muş ve,

 Hişşt ra hat dur, ace le yok! Sa na ilk ön ce az› cık su ve re yim...

de miş ti. Hay van la, bi ri siy le ko nu şur gi bi ko nu şur du. Ka pu tu nun ete
ğiy le hay va nın or ta sı tüy süz toz lu dar bir oluk ha lin de çiz gi li olan yağ lı 
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sır tı nı sil di. Ta ze ve güzel ba şı na diz gin li ği ge çir di, ku lak la rı nı ve ye le si ni 
dı şa rı al dı, su ya götür dü.

Hay van güb re do lu ahır dan hızlı adım lar la çı kar çık maz çark ya pı yor, 
ku yu ya doğ ru ken di siy le bir lik te koş mak ta olan adam ca ğı za tek me at
mak is ti yor muş gi bi ta vır lar ta kı nı yor du. Onun ar ka ayak la rıy la yol la dı ğı 
tek me le rin can yak mak için de ğil, ak si ne ken di si nin sırtına sa mi mi yet ten 
vu ran bir dos tun şa ka laş mak için vur ma sı gi bi bir cil ve ol du ğu nu bi len 
ve bu du rum dan çok hoş la nan uşak:

 Kı rıt çap kın, kı rıt! di yor, ken di si de dört na la ko şu yor du.

Hay van buz lu su dan ka na ka na içe rek ara la rın dan ya la ğa şef faf 
dam la lar düşen ka pa l› du dak la rı nı kı mıl da ta rak içi ni çek ti. Son ra de rin 
düşün ce le re dal mış gi bi bir an ha re ket siz dur du ve bir den gürül tüy le 
ak sır dı.

Uşak bu se fer ga yet cid di:

 Ya, ar tık is te mi yor mu sun? Onu da pa şa key fin bi lir! Ama son ra 
is te me ye kal kış ma ya sın, di ye rek ona ne ya pa ca ğı nı et raf lı ca öğüt le ye rek 
baş ba şa, şen şak rak ko şar ayak ara ba lı ğa dön düler. Hay van eşi ni yor, av
lu yu gürül tüye bo ğu yor du. Hiz met çi ler den kim se ler yok tu. Ko ca av lu da 
yal nız aş çı ka dı nın yor tu için dı şa rı dan gel miş olan ko ca sı var dı. Uşak 
ona ses len di:

 Kar deş git şu na sor, ay gı rı han gi kı za ğa ko şa yım? Büyüğe mi, 
küçü ğe mi?

Aş çı nın ko ca sı yük sek te mel ler üs tüne yapılmış de mir ça tı lı eve gir
di. Ve az son ra hay va nın küçük kı za ğa ko şul ma sı em ri ni ge tir di. Uşak o 
ge lin ce ye ka dar hay va na baş lı ğı nı tak mış, çi vi li ta kım la rı nı ge çir miş ti. Bir 
eliy le ha fif baş lı ğı tu ta rak, öbür eliy le hay va nı çe ke rek için de iki kı za ğın 
bu lun du ğu ara ba lı ğa gir di.

 İyi!.. Küçü ğe ko şa lım, di ye rek şim di de ısır mak is ti yor muş gi bi cil
ve ler ya pan şen hay va nı ok la rın ara sı na sok tu.

Her şey bi tip de sı ra diz gin le ri sağ la ma ya ge lin ce aş çı nın ko ca sı na 
ses le ne rek am bar dan bir bağ sa man ge tir me si ni söy le di.
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Ge ti ri len ta ze yu laf de me ti ni kı za ğa yer leş ti ri yor ve hay va na: “Halt 
et me, bu akıl işi dir!” di yor du.

Son ra: 

Ha, bir de set re giy me li sin. Ha şöy le, ta mam, di ye rek hay va nın 
üs tüne ka na vi çe den ya pıl ma bir ör tüyü se ri yor ve kı za ğın otu ru la cak 
ye rin de ki böl me ye yu laf la rı tı kı yor du. Aş çı nın ko ca sı na döne rek;

 Ey vall lah ar ka daş dört elin se si da ha çok çı kı yor. Bak he men ce cik 
her şe yi bi tir dik, de di.

Dön dü, bir hal ka da ası lı du ran ter bi ye le ri çö ze rek kı za ğın per va zı
na iliş ti ve tı rı sa kalk mak için ba ha ne ara yan hay va nı don muş güb re ile 
ör tülü olan av lu dan evin ara ba ka pı sı na sür dü.

Si yah kürk lü, kürk kal pak lı, te miz ayak ka bı lar gi yin miş, ev den ko şup 
ge len ye di yaş la rın da bir ço cuk uşa ğa:

 Am ca, am ca cı ğım, di yor du.

Ço cuk kı sa kür künü ilik le ye rek: 

Be ni de al, di ye yal va rı yor du.

Uşak: 

Koş, be nim mi nik efen dim, ce va bıy la atı dur dur du. Efen di si nin oğ lu nu 
kı za ğa bin dir di, ço cu ğun so luk ben zi bir an için de se vinçle par la mış tı.

Sa at iki yi geçmek üzereydi. Ha va so ğuk  ve sis liy di, rüz gar esi yor
du. Göğün ya rı sı ba sık tı ve gök yüzü ka ra bu lut lar la ör tülüy dü. Av lu da 
ses siz lik var dı; fa kat so kak ta rüz gâr kuv vet li esi yor du. Ça tı nın üs tün de 
bi rik miş kar la rı ya kın da ki ara ba lı ğın üs tüne atı yor, köşe de ban yo la rın 
ya nın da ka sır ga lar ya pı yor du.

Kı zak ara ba ka pı sın dan he nüz geçmiş, evin taş mer di ve ni nin önün de 
dur muş tu ki, efen di, du dak la rı nın ara sın da bir si ga ra, sır tın da aşa ğı ta ra
fın da bir ku şak la iyi ce sa rıl mış ko yun pos tun dan bir kürk ol du ğu hal de 
taş mer di ven le ri sar mış ve sert leş miş olan kar ta ba ka la rı nı çiz me le riy le 
ça tır da ta rak çık tı. Dur du, si ga ra sı nı bir de fa da ha çe ke rek at tı, ez di. Du
ma nı nı bı yık la rı nın ara sın dan sa vu ra rak gözünün ucuy la hay va nı kont rol 
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et ti. Kür künün ya ka sı nı bı yık la rın dan baş ka her ye ri tı raş lı yüzünün iki ta
ra fın dan, ne fe siy le ıs lat ma ya cak şe kil de düzel te cek ti. Oğ lu nu göre rek:

 Çap kı na ba kın, na sıl da ku rul muş, de di.

Arkadaşlarıyla bir lik te faz la ca ka çır dı ğı içki ba şı na vur muş tu. Ken di
ne ait şey le ri gör mek ten, ken di hâl ve ha re ke tin den her  za man kin den 
da ha mem nun bu lu nu yor du. Öte den be ri böy ley di za ten! Ve li aht di ye 
ça ğır dı ğı oğ lu nun her ha li pek ho şu na gi der di. Göz ka pak la rı nı kı rpış tır
ma sı, uzun diş le ri ni mey da na çı kar ma sı bu na işa ret ti.

Omuzlarını ve başını ör ten yün şal dan göz le rin den baş ka bir ye ri 
görün me yen evin za yıf ha nı mı ayak ta, ko ca sı nın ar ka sın da du ru yor du.

Ür kek bir şe kil de iler le ye rek:

 Ni ki ta’yı ya nı na a lır san çok iyi eder sin, de di.

Efen di haz ret le ri bes bel li hiç ho şu na git me yen bu söze ce vap ver
me di. Su ra tı nı as tı, ye re tükür dü.

Ka dın in ler gi bi bir ses le:

 Üs tün de pa ra var. Son ra... Ha va büs bütün bo za bi lir, ger çek söy
lüyo rum.

Efen di haz ret le ri sa tı cı lar la, alı cı lar la ko nuş tu ğu za man lar da ki eda
sıy la he ce le ri uza ta rak:

 Ca nım, be nim kı la vu za ih ti ya cım mı var? Yo lu bil mi yor mu yum? 
de di. Ka dın şa lı omuz la rı nın üs tüne doğ ru az da ha çe ke rek:

 Ha yır, çok yal va rı yo rum, onu al!

 Ya pı şkan zift gi bi sin. Na sıl alı rım onu ca nım?...

Uşak atıl dı:

 Ben ha zı rım...

Ha nı ma ba ka rak:

 Yal nız ben yok ken bi ri hay van la ra yem le ri ni ver se...

Ha nım:

 Onu ba na bı rak, o işi ben gördürürüm... de di.

Uşak efen di si ne döne rek sor du: 
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 Ne di yor sun, ge le cek mi yim?

 Ko ca ka rı yı hoş nut et mek la zım... Fa kat ge le cek sen güle rek ve 
gözünün ucu ile adam ca ğı zın kı sa, yağ lı, etek le ri tel tel ol muş, ar ka sı ve 
kol tuk al tı yırtık go cu ğu na ba ka rak:

 Az da ha sı cak tu ta cak bir şey giy me li sin, de di.

Uşak ah çı nın ko ca sı na ses len di:

 İki gözüm, gel, şu hay va nı azı cık tu tu ver.

Ço cuk tiz bir ses le: 

Ben tu ta yım, ben... di ye fır la dı, so ğuk tan mo rar mış el le ri ni ce bin
den çı ka ra rak diz gi ne sa rıl dı.

Efen di uşa ğa ba ka rak:

Faz la uzun uzun süs len me ye kalk ma. Ça buk ol!

De di. Uşak

 Göz açıp ka pa yın ca ya ka dar bu ra da yım, di ye rek hiz met çi le re ait 
da ire ye koş tu.

Ora da aş çı ka dı na: 

 Güze lim, aman be nim şu pal to mu ye tiş tir, so ba nın ya nın da ası lı, 
du ru yor... Efen di ile gi di yo ruz!

Bir taraftan bu nu söy lüyor, öbür yan dan bir çi vi den sar kan ku şa
ğı nı alı yor du.

Ye mek ten son ra bi raz uzan mış olan ko ca sıy la kar şı kar şı ya çay içmek 
için se ma ve ri ni ısıt mış olan ka dın, uşa ğı güler yüz le kar şı la dı. Ken di ni 
onun rüz gârı na ve re rek ace ley le pal to yu ya ka la dı ve silk me ye baş la dı.

Uşak: 

Şim di ko can la, kim bi lir ne ke yif ler ede cek si niz... di yor du.

Adam ca ğız ki min le baş ba şa kal sa he men ha va dan bir laf bu lur, her
ke sin iyi, ra hat ve zevk te ol ma sı için te men ni le ri ni su nar dı. Şim di ku şa ğı nı 
sı kı sı kı sar mış, bir tür lü düzel mek bil me yen kar nı nı bi raz bas tır mış tı.

Bu se fer ka dı na de ğil, ku şa ğı na ses le ne rek:
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 İyi... Ba na ne de ya kı şır!... Hem şim di bı rak çö zül me yi, gev şe ye
mez sin bi le!

Kol la rı nı ra hat lat mak için omuz la rı nı kal dır dı, in dir di. Pal to su nu 
ge çir di, ar ka sı nı ger di, ha re ket le rin de ra hat ol mak is ti yor du. Yer den 
par mak sız el di ven le ri ni al dı ve:

 Her şey yo lun da!... de di. Aş çı ka dın:

 Çiz me le ri ni de de ğiş tir me liy din! Aya ğın da ki ler pek ber bat!..

Adam ca ğız bi raz düşün dü: 

Evet, iyi olur du. Fa kat bun lar da olur, uza ğa git mi yo ruz, di ye rek 
ay rıl dı.

Kı za ğın ya nı na ge lin ce evin ha nı mı sor du:

 Oğ lum, üşüme ye cek mi sin?

O:

Ne den üşüye cek mi şim, di ye rek sa man la rı çek ti, on lar la ayak la rı nı 
ör te ce ği ni an lat tı ve güzel hay van için kul la nıl ma sı ge rek me yen kam çı yı 
da alt ta ra fa sok tu.

Efen di kı za ğa yer leş ti. Bir bi ri üs tüne iki kürk le ör tülü olan ar ka sı, kı za ğı 
kap la mış gi biy di. Diz gin le ri al dı, hay va na yol ver di. Uşak ha re ke te geçmiş 
olan kı za ğa at la dı ve bir aya ğı nı sar kık bı ra ka rak öbürünü al tı na al dı.
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II

Kı zak ayak la rı nı gı cır da ta rak sar sıl dı. Dinç hay van ka tı laş mış bir kar 
ta ba ka sıy la ör tülü olan yo la gir di.

Ve li ah tı nın kı za ğın ar ka sın da asıl mış ol du ğu nu gören efen di ne şe li 
bir ses le ço cu ğa: 

Çap kın, ne ya pı yor sun... de dik ten son ra uşa ğı na:

 Sen şu kam çı yı ba na uzat, de di. Ço cu ğa döne rek:

 Hay di ana nın ya nı na, em ri ni ver di. Ço cuk ye ri ne otur du. Hay van 
yürüyüşünü ar t› ra rak, nor mal den da ha hızlı git me ye baş la d›.

Otur duk la rı köy de to pu to pu al tı ev var dı. Köyün en so nun da bu lu
nan de mir ci nin evi ni de ge çer geçmez rüz gârın san dık la rın dan çok da ha 
kuv vet li ol du ğu nu gör düler. Yol he men he men hiç far ke dil mi yor du. Kı za ğın 
ayak la rı nın açtı ğı iz ler rüz ga rın sa vur du ğu kar lar la anın da ka pa nı yor du. 
Yol geçtik le ri ova dan da ha yük sek te ol du ğu için se çi le bi li yor du.

Tar la la rın üs tün de kar ka sır ga la rı olu şu yor, yer le göğün bir leş ti ği 
çiz gi ayır de di le mi yor du. Her za man çok iyi görüle bi len or man, şim di toz 
ha lin de sav ru lan kar yüzün den ara da bir far ke di li yor; o da an cak si yah 
bir le ke gi bi görünüyor du. Rüz gâr sol dan esi yor, to ru atın ye le si ni, büyük 
bir düğüm ya pıl mış olan sık kuy ru ğu nu hep sa ğa doğ ru uçu ru yor du. 
Rüz gar da uşa ğın büyük ya ka sı bur nu na, ya nak la rı na ya pı şı yor du.

Hay va nıy la da gu rur du yan efen di: 
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To ru tam yürüyüşüy le gi de mi yor, kar faz la. Onun la bir ke re P...ye 
git tim. Be ni ya rım sa at için de götür müş tü.

Ya ka sı kal kık ol du ğu için bir şey işi te me miş olan uşak sor du: 

Ne?

Efen di bu se fer ba ğı ra rak: 

Be ni P...ye ya rım sa at için de götür müş tü...

Uşak: 

Di ye cek yok tur, em sal siz bir at tır... Bir an sus tu lar, fa kat efen di 
ko nuş mak is ti yor du.

 Eh ev lât, ba ha ra bir bey gir ala cak mı sın?

Uşak pal to su nun ya ka sı nı in di re rek ce vap ver di:

 Ça re siz alı na cak. Oğ lan büyüdü. Ar tık çift sür mek la zım.

 Güzel, bi zim ke mik li yi al, sa na ucuz ve ri rim.

Uşa ğın bu ce va bı üze ri ne efen di nin açgöz lülüğü art mış tı. Sa tı lık ma
lı nın ku sur la rı nı ört mek için bil di ği bütün hüner le ri kul lan ma ya ha zır dı. 
Ama o bey gi rin an cak ye di rub le lik yaş lı bir hay van ol du ğu nu, efen di si nin 
ken di si ne yir mi beş rub le ye sa ta ca ğı nı, son ra al tı ay beş pa ra kok lat ma
ya ca ğı nı bi len uşak efen di si ni ön le ye rek:

 Ba na on beş rub le ve rir se niz da ha iyi eder si niz. At pa za rın dan bir 
şey se çe rim, de di.

Efen di: 

Ke mik li iyi bir bey gir dir. Ben se nin iyi li ği ni is te rim. Za ten vic da nım 
ra hat tır, öm rüm de kim se le re kötülük et me mi şim dir. Sa na za ra rı na bi le 
ve ri rim. 

Mal sa tar ve ya alır ken kul lan dı ğı tav rıy la ve yük sek ses le:

 Şe re fim hak kı için ben baş ka la rı na ben ze mem! Ger çek ten iyi bir 
bey gir dir!

Uşak içi ni çe ke rek: 

Ona ne şüp he, de di.
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Efen di si nin sus ma sın dan fay da la na rak he men ya ka sı nı kal dı rıp 
yüzünü ta ma men ör tü.

Bu şe kil de hiç ko nuş ma ya rak ya rım sa at ka dar git ti ler. Uşak eli
nin üs tün de, kür künün yır tık ol du ğu kol ta ra fın dan rüz ga rın şid de ti ni 
his se di yor du. Büzülüyor, ağ zı nı ör ten ya ka sı nın içi ne ne fes ve ri yor du. 
Vücu du nun üşüdüğü yok tu.

Ka ra mi he vo’ya ge çen yol da ha iş lek ti. İki ya nın da yo lu gös te ren 
lev ha lı ka zık lar var dı, fa kat da ha uzun du. Doğ ru gi den yol da ha kes tir
me ol mak la be ra ber o ka dar iş lek de ğil di; yol la rı gös te ren ka zık la rı da ha 
sey rek ti, hem kar la da ör tül müş tü.

Uşak bi raz düşün dük ten son ra:

 Ka ra mi he vo uzun tu tar ama yol da ha iyi dir, de di.

Doğ ru yol dan git mek is te yen efen di red det ti:

 Dos doğ ru gi der sek de re yi ke se riz, şa şır ma ola sı lı ğı yok, son ra da 
or man  var.

Uşak: 

Siz bi lir si niz, di ye rek ya ka sı nı ye ni den ört tü.

Efen di de di ği ni yap tı. Ya rım ki lo met re ka dar da ha iler le yin ce so la 
sap tı, ora da ku ru muş bir kaç yap ra ğıy la bir me şe da lı sal la nı yor du. Bu 
dönüm nok ta sın dan son ra rüz gar üzer le ri ne tam kar şı dan dik le me si ne 
gel di. Kar yağ ma ya baş la dı.

Kı za ğı hep efen di kul la nı yor du. Ya nak la rı nı şi şi ri yor, bı yık la rı na ne
fes ve ri yor du. Uşak uyuk lu yor du. Böy le ce on da ki ka ses siz geçti. Efen di 
bir den bir şey ler söy le di. Uşak göz le ri ni aça rak sor du:

Ne?

Efen di ce vap ver me di. Eği li yor, ile ri ye, ge ri ye ba kı yor du. Hay van 
iler li yor, ter için de kal mış olan tüy le ri boy nun da ve ba cak la rı ara sın da 
kıv rı lı yor du.

Uşak tek rar la dı:

 Ne var? Ne dir?
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Efen di hid det li hid det li onu tak lit ede rek:

 Ne var? Ne dir? Ne ola cak, hiç ka zık yok, yol işa re ti yok, de mek 
yol dan çık mı şız!...

Uşak: 

Sen bi raz dur. Ben bir ba ka yım... di ye rek kı zak tan ya vaş ça at la dı, 
kır ba cı sa ma nın al tın dan çe ke rek hay va nın so lu na, otur du ğu ta ra fa doğ ru 
yürüdü. O yıl kar bol de ğil di. Güç lük çek me ye rek yürüne bi li yor du. Öy le 
ol mak la be ra ber ba zı yer ler de diz le ri ne ka dar ka ra ba tı yor du. Kı sa bir 
za man da çiz me le ri nin içi kar la dol du. Aya ğıy la, kır ba cın sa pı ile ye ri yok
lu yor, yo lu bir tür lü bu la mı yor du. Ge ri dön düğü za man efen di sor du:

 Pe ki, ne ola cak?

 Bu ta raf ta bir şey bu la ma dım, şu ra la ra da gi dip bak ma lı!

 Önümüz de ki şu do nuk le ke ne dir, ora ya bir bak...

Uşak gös te ri len ta ra fa git ti ve ka ra le ke ye yak laş tı. Bu çıp lak bir tar la 
idi ki, rüz ga rın önüne düşen ha fif top rak la rı ka rı san ki si ya ha bo ya mış tı. 
Sa ğı na da bak tı, yok la dı, üs tünü ba şı nı kap la yan kar la rı silk ti, çiz me le ri ni 
sal la dı, kı za ğa bin di.

Ke sin bir ses le:

 Sa ğa git me li, rüz gar so lu muz day dı, şim di dos doğ ru yüzüme vu
ru yor. Em re den bir ses to nuy la: 

Sa ğa dön dür, de di. Efen di uşa ğa ita at ede rek kı za ğı sa ğa dön dür dü, 
fa kat yol dan eser yok tu... Bu şe kil de bir süre git ti ler. Rüz gar din mi yor du, 
kar sürek li ya ğı yor du.

Uşak bu hal den mem nun bir şe kil de:

 Efen di, bes bel li ki, yo lu kay bet tik, de di.

Efen di, ka rın al tın dan görünen si ya hım sı ka mış la rı gös te re rek sor du:

 Şun lar ne?

Ter için de kal mış ve ne fes alır ken iki böğ rü de at mak ta olan atı 
dur du ra rak, ye ni den sor du:

 Şun lar ne? Ner de yiz?
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 Za ha rof’un tar la la rın da yız. Ya ni yol dan çık mı şız.

 Ya lan söy lüyor sun!

 Yok ben ya lan söy le mem. Doğ ru söy lüyo rum. Za ten kı za ğın çı kar
dı ğı ses de bu nu gös te ri yor. Meş hur pa ta tes tar la la rın dan ge çi yo ruz. İş te 
şu yap rak lar, dal lar da bu nu gös te ri yor.

 Am ma da çi le ha! Pe ki şim di ne ya pa ca ğız?

 Dos doğ ru gi de ce ğiz. Ya pa cak baş ka şey yok. El bet te bir ye re va
ra ca ğız, ya çift li ğe, ya hut da tar la sa hi bi nin bi na la rı na...

Efen di yi ne ita at et ti, hay va nı uşa ğın de di ği ta ra fa sür dü. Bu şe kil de 
de epey yol al dı lar. Ba zen çıp lak ça yır lar dan ge çi yor lar, o za man kı za ğın 
te ker lek le ri don muş top rak yı ğın la rı üze rin de gı cır dı yor du. Ba zen sa man 
kök le ri do lu tar la lar dan aşı yor lar, bu ra lar da za man za man kar lar al tın
dan ba şı nı çı kar mış ku ru sa man dal la rı gözüküyor du. Ba zen de üze rin de 
hiçbir şey görül me yen de rin bir kar ta ba ka sı na da lı yor lar dı.

Kar yu ka rı dan ya ğı yor, fa kat ara da  bir de ka sır ga ha lin de yer den 
göğe doğ ru kal kı yor du. To ro’nun çok yo rul du ğu bel li olu yor du. Ter için de 
ka lan tüy le ri kıv rım kıv rım olu yor, son ra don la ör tülüyor du. Ar tık ya vaş 
gi di yor du. Bir den aya ğı sürçtü ve, ya bir hen de ğe ya hut da bir ba ta ğa 
düş tü. Efen di hay va nı dur dur mak is te yin ce uşak ba ğır dı:

 Ne ya pı yor sun, ser best bı rak ki, ken di ni kur tar sın!...

Uşak kı zak tan at la dı, ka ra ba ta çı ka:

 Deh, güze lim, deh! Güzel To ru deh!.. di ye dost ça ses len di.

Hay van ken di ni to par la dı ve bir ham le de don la ka tı laş mış olan yı ğı na 
sıçra dı. Bir hen de ğe düş tük le ri an la şıl dı.

Efen di:

 Ner de yiz ya hu?

 El bet te öğ re ne ce ğiz, he le bir iler le ye lim, el bet bir ye re va ra ca ğız.

Efen di kar la rın ar ka sın dan do nuk bir yı ğın ha lin de görünen bir ye ri 
işa ret ede rek:

 Şu ra sı Go ri açki na or ma nı ol ma sın?
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 Gi de lim, ne ol du ğu nu görürüz.

Uşak o ta raf tan rüz ga rın ku ru ka vak yap rak la rı ge tir di ği ni far ket miş 
ve o yüz den görünen ye rin or man de ğil bir köy ol du ğu na hük met miş ti. 
Her ne den se bu nu söy le mek is te me miş ti. Ger çek ten de bir ki lo met re 
bi le git me den ka vak şe kil le ri ni gör müş ler di.

Uşak iyi tah min et miş ti. O ka ran lık or man de ğil, her ta ra fın dan ölü 
yap rak la rın ses ver di ği bir sı ra di zil miş yük sek ka vak ağaçla rıy dı. Bun lar 
büyük ih ti mal le bir hen dek bo yu na, bir sa man lı ğın çev re si ne di kil miş 
ola cak lar dı. Ku run tu ha lin de ses ve ren ağaçla ra yak laş tık la rı za man 
hay van bir den ön ayak la rı nı kı zak tan da ha yük se ğe kal dır dı, bir yı ğı nın 
üs tüne atıl dı, so la dön dü. Yo la çık mış lar dı. Uşak:

 Ne re si ol du ğu bel li de ğil ama iş te bir ye re gel dik, de di.

Hay van, kar la ör tülü yo lu tut muş hiç dur ma dan iler li yor du. Az da
ha gi din ce ön le ri ne ça tı sı kar al tın da kal mış bir am bar du va rı çık tı. Onu 
dön düler. Rüz gar yüz le ri ne doğ ru çarp tı ve bir kar yı ğı nı na dal dı lar.

Ön le rin de iki ev ara sın da dar ca bir so kak gör düler.

Yol üze rin de ki yı ğın bel li ki rüz gar dan dı. Bu nu ne olur sa ol sun aş mak 
la zım dı. Bu en ge li de at la yın ca so ka ğa ko lay ca gir di ler. Bir evin ya nın
da ipe ası lı, çok tan don muş ol du ğu bel li olan bi ri be yaz bi ri kır mı zı iki 
göm lek, don lar, ayak sar gı la rı ve el bi se ler den olu şan ça ma şır lar rüz gar da 
sal la nı yor du. Özel lik le de be yaz göm lek hid det li bir in san gi bi kol la rı nı 
sal la ya sal la ya par ça la na cak gi bi sa ğa so la çar pı yor du.

Uşak:

 Tem bel ka rı, yor tu dan son ra şu ça ma şır la rı top la ma lıy dı. Fa kat 
kim bi lir, bel ki de has ta dır! de di.
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III

Köye gi rmek üzereyken bile rüz gar hâlâ şid det li esi yor du. Yol kar lar 
al tın da kal mış tı. Fa kat köy için de iler le dik çe ha va da yu mu şak lık, sı cak lık, 
bir çe şit ne şe his se di yor lar dı. Bir evin av lu sun da köpek hav lı yor, kürk lü 
kı ya fe ti ni ba şı na kal dı ra rak ko şan bir ka dın ka pı nın ar ka sı na giz le ne rek 
ge çen ya ban cı la rı gör me ye ça lışı yor du. Köyün or ta sın dan bir yer den bir 
kı sım genç kız la rın şar kı söy le dik le ri du yul uyor du.

Bu ra lar da rüz gar ve so ğuk kuv ve ti ni kay bet miş görünüyor du. Kar 
o ka dar da çok de ğil di.

Efen di:

 Bu ra sı Griş ki no ola cak?

 Ta ken di si!

Ger çek ten de Griş ki no is min de ki köye gel miş ler di. Çok so la sap tık
la rı ve bu yüz den ken di le ri ne uy ma yan bir yön de 16 ki lo met re git tik le ri 
hal de yi ne de he def ten çok uza ğa düş me miş ler di. Çün kü bu köy den asıl 
gi de cek le ri Go riçki no an cak on ki lo met re ka dar bir me sa fe tu tu yor du.

Köyün or ta sın da, so kak ta uzun boy lu bi ri ne rast la dı lar. Bu adam 
atı dur du ra rak:

 Kim dir o? 

De di ve efen di yi he men ta nı ya rak ok lar dan bi ri ni tut tu, el yor da
mıy la kı za ğa ka dar gel di, per va zı na iliş ti.

Bu, efen di nin pek ya kın dan ta nı dı ğı bir tüc car, da ha doğ ru su ora
lar da ünü du yul muş bir at hır sı zıy dı. Efen di ye ses le ne rek:
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 Ay, si zi bu ra la ra han gi ha yır lı rüz gar at tı?

Uşak ada mın üze rin den sa çı lan içki ko ku la rı nı his se di yor du.

 Go riçki no’ya ka dar gi de cek tik.

 Ooo!... Ba kın ne re ye düş müş sünüz. Ma la ko va’dan sa pa cak tı nız.

Efen di atı dur du ra rak:

 Da ha ne ler yap ma lıy dık!... Çözüm ne?

Hır sız, hay va nı yok la ya rak: 

 Mükem mel bir mal! De di ve çok alı şıl mış bir ha re ket le hay va nın 
kuy ru ğu nun yol da gev şe miş bu lu nan düğümünü sı kış tır dı.

 Pe ki, ge ce yi bu ra da ge çi rir mi si niz?

 Ha yır dos tum, yol cu yo lun da ge rek.

 Öy le uy gun görüyor sa nız di ye cek bir şey yok. Ay o da kim? Ha 
Ni ki ta...

 Kim ola cak tı? Ba ri bun dan son ra yol dan çık ma sak!...

 Ne müna se bet! Ge ri dönüp, şu so kak bo yun ca düm düz gi din, köy
den çı kın ca yi ne dos doğ ru gi di n; so lu nu za hiç bak ma yın. Ana cad de de 
sa ğa sa pı n. Hep si bu ka dar.

Uşak: 

 Sa ğa ner eden sa pa ca ğız?

 Bir fun da lık göre cek si niz, fun da lık la rın kar şı sın da bir ka zık ça kı lı. 
Çok yap rak lı büyük bir me şe da lı göre cek si niz, tam ora dan...

Efen di hay va nı sağ dan ge ri çe vir di. Kı zak ta rif edi len yo lu tut tu.

Ar ka la rın dan bir ses gel di:

 Fa kat bu ra da kal ma nız be lki da ha ha yır lı olur du! Efen di bu söze 
al dır ma dı ve hay va nı hız lan dır dı.

Or man için de, özel lik le de düz bir yol da ge çe cek olan on ki lo met
re lik bir me sa fe yi önem li gör müyor du. Za ten rüz ga rın şid de ti ve kar da 
dur muş gi biy di.
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Şim di gel dik le ri yo lun tam ter si ne gi di yor lar dı. Yol da da ğı nık hal de 
küçük küçük güb re yı ğın la rı var dı. Ça ma şır ası lı av lu nun önün den bir da ha 
geçti ler. Göm lek, şim di yal nız bir ko lun dan ası lı du ru yor du. Çok faz la ses 
çı ka ran bi lin dik ağaç yı ğı nı nı gör düler. Yi ne tar la lar or ta sın day d› lar.

Rüz ga rın şid de ti da ha da art mış tı. Yol kar  al tın da kay bol muş tu, is
ti ka met an cak ka zık lar yar dı mıy la bu lu na bi le cek ti. Fa kat şid de ti git tik çe 
ar tan rüz gar yüzün den de on la rı gör mek o ka dar ko lay de ğil di.

Efen di is ter is te mez göz le ri ni ka pa tı yor, çev re yi se çe bil mek için sa ğa 
so la eği li yor du. Fa kat ger çek te hay va nın is te di ği yöne git mek ten baş ka 
bir şey yap mı yor du.

Böy le ce on da ki ka ka dar iler le miş ler di ki, bir den ön le rin de rüz ga rın 
yığ dı ğı kar la rın ara sın da iler le yen ka ra bir küme gör düler. Ay nı yön de 
iler le yen küçük bir dün ya... To ru on la ra ye tiş ti ve aya ğı nı ön de ki kı za ğın 
ka sa sı na vur du. Kı zak ta ki ler hay kırdı lar:

 Ya na alın be, öne ge çin!

Efen di kı za ğı nı öne ge çir di.

Öte ki kı zak ta üç er kek bir ka dın var dı. Köy de yi yip içip eğ len dik ten 
son ra bel li ki yer le ri ne dönüyor lar dı. Köy lüler den bi ri ku ru bir dal ile 
bey gir le rin kar la ör tülü sağ rı sı na vu ru yor du. Öbür iki si kol la rı nı sal la ya
rak ba ğı rı şı yor lar dı. Ka dın, her ta ra fı kar için de ol du ğu hal de kı za ğın bir 
köşe si ne büzül müş, kür küne sa rı lı du ru yor du.

Efen di: 

 Ne re den si niz?

Bir ta kım ses ler: 

 A.. a...

 Ne re den si niz?

Köy lüler den bi ri ava zı çık tı ğı ka dar ba ğır dı, fa kat hiçbir şey an la şıl
ma dı. Öte ki köy lü: 

 Süre lim be... Şun la rı ge çirt me ye lim... de di.

Za val lı bey gi rin sır tın da bir kam çı şak la dı...
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Efen di: 

 Bel li ki sar hoş lar... de di.

Köy lüler

 Arş, arş, şun la rı ge çe lim... Arş... 

Kı zak lar çar pış tı, az da ha bir bi ri ne ge çe cek ti. Ay rıl dı lar, köy lüle rin 
kı za ğı yi ne ar ka da kal dı.

Uzun tüy lü, çı kık kar nı ka ra bat mış küçük çe bir at son hı zı nı ve re rek 
güç be la iler li yor du. Sır tı na sürek li inen kam çı dan kur tul mak te la şıy la 
adım la rı nı sık laş tı rı yor, kı sa ba cak la rı de rin kar ta ba ka la rı na da lıp kay
bo lu yor du. Alt du da ğı ba lık la rın ki gi bi ile ri çı kık, bu run de lik le ri ge niş, 
ku lak la rı kor ku dan düş müş olan za val lı at bir kaç sa ni ye uşa ğın omu zu na 
do ku nur ca sı na yürüdüğü hal de ça re siz ya vaş la dı ve ge ri kal dı.

Uşak: 

İş te şa ra bın hüne ri!.. Za val lı hay va nı çat la ta cak lar, sa hi den vah şi 
he rif ler... de di. 

Güç ten düş müş hay va nın so lu ğu nu, sar hoş la rın ses le ri ni bir kaç da ki ka 
da ha du ya rak iler le di ler. Az son ra so luk lar da, gürül tüler de ya vaş ya vaş 
ke sil di. Ye ni den rüz ga rın ıs lı ğın dan ve öte de be ri de çıp lak ka lan yer ler de 
kı zak te ker lek le ri nin çı kar dı ğı ses ler den baş ka bir şey işi til mez ol du.

Bu te sa düf efen di yi eğ len dir miş, ken di ne olan güve ni ni art tır mış tı. 
Ak lın ca yo lun keş fi ni hay va nın an la yı şı na bı rak tı ğı hal de ar tık ka zık la rı 
araş tır ma ya rak hay va nı bütün hı zıy la sür me ye baş la mış tı.

Uşa ğın ya pa ca ğı bir şey yok tu ve bu du rum da her za man yap tı ğı 
gi bi uyuk lu yor, bir an ev vel yor gun lu ğu nun acı sı nı çı kar ma ya ba kı yor du. 
Hay van bir den du run ca uşak az kal sın yüz üs tü düşe cek ti.

Efen di: 

Olan lar ol du...

 Hay ro la!

 Or ta da ka zık lar dan eser yok. Ga li ba yo lu yi ne kay bet tik!

Uşak kı sa ca: 
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Kay bet tik se bul mak lâzım, di ye rek yi ne kalk tı. İçe ri çar pık ayak la rıy la 
yi ne kar la ra dal dı, yönel di. Ka rar tı lar için de ba zen büs bütün si li ne rek, 
ba zen kay bol mak üze rey ken bir den be li re rek uzun uzun yürüdü. Ni ha yet 
dönüp gel di. Bi ner ken:

 O ta raf ta yol yok. Önümüz de ola bi lir... de di. Ka ran lık çök mek 
üze rey di. Kı za ğın kar atan ale ti, har ca dı ğı kuv ve ti ar tır ma mak la be ra ber 
ek silt mi yor du da. 

Efen di: 

Ba ri şu köy lüle rin se si ni duy say dık...

Uşak:

Ge lip çat ma dık la rı na göre yol dan çok uza ğız. Yol ya böy le, gi di yor 
ya da on lar da yan lış yo la sap tı lar.

Efen di: 

Şim di ne ta ra fa git mek ge rek?

Uşak:

En iyi si işi To ro’ya bı rak mak. Bu ber bat yer den bi zi kur ta ra cak olan 
yal nız o. Diz gin le ri ba na ver!

Kürk lü el di ven ler giy di ği hal de el le ri üşüme ye baş la mış olan efen
di, diz gin le ri uşa ğa mem nu ni yet le uzat dı. Uşak diz gin le ri al dı ve her gün 
bir lik te ol du ğu hay va nın ze kâsın dan emin bir hal de hiç müda ha le de 
bu lun ma dan on la rı elin de tut mak la ye tin di. Akıl lı hay van ba zen bir ku
la ğı nı ba zen öbürünü di ke di ke dön me ye baş la dı.

Uşak:

Ba ba yi ği din yal nız di li yok. He le bak ne ke ra met ler gös te ri yor. Yürü 
yav rum, yürü ca nım. Tuh, tuh!..

Şim di rüz gâr ar ka la rın dan ge li yor, o yüz den üşüyor lar dı.

Uşak büyük bir se vinç ve bağ lı lık la:

Ne akıl lı hay van. Küçük kır gız da ha kuv vet li, ama ap tal. Bir de şu na 
bak, ku lak la rıy la mu ci ze ya ra ta cak sa nır sın. Telg ra fa ih ti ya cı yok, dört bir 
yan dan iki şer ki lo met re de bir hışırtı ol sa du yar.
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Ger çek ten de da ha ya rım sa at geçme miş ti ki, ön le rin de yi ne ya 
or man, ya köy, ka ra bir göl ge be lir di. Sağ ta raf la rın da ka zık lar görün dü. 
Yo la gir miş ler di.

Efen di:

Fa kat yi ne Griş ki no’ya gel dik, de di. Ger çek ten de sol ta raf la rın da 
kar la ör tül müş olan ay nı am bar görünüyor du.

Da ha öte de yi ne don muş ça ma şır lar, göm lek ler le don lar poy raz da 
sal la nı yor du.

O dar so ka ğa tek rar gir di ler. Ha va yi ne ılık la şıp düzel di. Güb re yı
ğın la rı yer li ye rin dey di. Ye ni den ses ler, şar kı lar ve köpek hav la ma la rı 
du yul du. Ge ce ol muş, ev ler de ışık lar yan mış tı.

Efen di hay va nı du var la rı tuğ la dan örül müş büyük bir evin taş mer
di ve nin önün de dur dur du. Uşak için den ışık ge len ve bu ışık ta ma sa sı nın 
üs tün de ki par lak içki şi şe le ri görünen bir oda nın pen ce re si ne kam çı sı nın 
sa pıy la vur du.

İçer den bi ri

Kim  o? di ye ses len di

Uşak:

Kom şu köy den dost lar!. Bi raz ba kar mısınız?

Pen ce re den çe kil di ler ve bir iki da ki ka son ra iç ka pı zor luk la açıl dı. 
Kol de mi ri gı cır da dı, man dal dön dü. Rüz gârın it ti ği dış ka pı yı tu tan uzun 
boy lu, be yaz sa kal lı, ye ni be yaz bir göm lek ve kı sa bir kürk giy miş olan bir 
ih ti yar la kır mı zı göm lek li, aya ğı çiz me li bir de li kan lı görün dü.

İh ti yar:

Aaa, Va si li, sen mi sin?

Efen di:

Öy le! Yo lu mu zu kay bet tik. Go riçki no’ya gi de cek yer de si ze gel dik. 
Bu ra ya bu gün ikin ci ge li şi miz. İkin ci de de dön dük do laş tık, yo lu muz 
yi ne bu ra ya çık tı.

İh ti yar:
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Tu haf şey!.. Ya nın da ki de li kan lı ya döne rek:

Ye tiş, ara ba ka pı sı nı aç!

Em ri ni ver di.

De li kan lı:

Şim di, şim di, di ye rek fır la dı.

Efen di:

Fa kat kar deş, biz ka la cak de ği liz.

İh ti yar:

Ne re ye gi de cek si niz? Ka ran lık bas tı. Ka lır sı nız.

Efen di:

Kal ma yı çok is te rim ama git mem lâzım, iş le rim var. Kal mam im
kân sız...

İh ti yar:

Hiç ol maz sa bi raz ısı nın!

Efen di:

Bu iyi, ha va da ha faz la ka pa na cak gi bi de ğil. Ay da çı kar, da ha 
ay dın lık olur.

Uşa ğa döne rek:

Sen ne der sin, bi raz gi rip ısı na lım mı?

Uşak:

Çok iyi olur du...

Efen di ih ti yar la bir lik te içe ri gir di. De li kan lı ara ba ka pı sı nı açtı, hay van 
av lu ya alın dı ve am ba rın sa ça ğı al tı na çe kil di. Bu ra da yer ka lın bir güb re 
ta ba ka sıy la ör tülüy dü. Yan da ki riş ler üs tüne tüne miş olan ta vuk lar la ho
roz çır pın arak öt me ye baş la dı. Ko yun lar, don muş top rak ta tır nak la rıy la 
ses ler çı ka ra rak ürk müş bir hal de sa ğa so la ka çış tı lar. Köpek, bu da vet siz 
mi sa fir li ğe şa şı rıp si nir le ne rek hav la dı.

Uşak hep si ne il ti fat lar et ti. Ta vuk la ra ken di le ri ni da ha faz la ra hat sız 
et me ye ce ği ni söy le ye rek özür ler di le di. Ko yun la rı se bep siz kor ku la rın dan 
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do la yı ha fif azar la dı. Hem To ru’yu bağ lı yor, hem de köpe ğe sus ma sı nı 
söy lüyor, ya ban cı ol ma dık la rı nı an lat ma ya ça lı şı yor du.

Üs tün de ki kar la rı sil ke rek:

Oh, şim di iş yo lun da.

Ulan fay da sız ye re bo ğa zı nı yırt ma, biz hır sız fi lan de ği liz!.. di ye 
köpe ğe ses le ni yor du.

De li kan lı:

Bun lar evin üç ermişidir, ke ra met gös te rir ler.

Uşak:

Ne ermişi? 

De li kan lı çap kın çap kın güle rek:

 Pol sen’in ki ta bı böy le ya zar.

(Hır sız ses siz se da sız eve gi rer. Köpek he men hav la ma ya baş lar. 
Bu, “Uyan, göz le ri ni aç” de mek tir. Ho roz sa ba ha kar şı öter. Bu, Ar tık 
kalk!” de mek tir. Ke di ya la nır, si lki nir. Bu, “Mi sa fir ge li yor ik ra ma ha zır 
ol” de mek tir.)

Genç ço cuk ya zı yaz ma yı bil mi yor, ama oku ya bi li yor du. Pol sen’i 
ez be re bi li yor du; za ten bi ri cik ki ta bı da oy du. O gün kü gi bi bi raz içti ği 
za man lar pol sen’den du ru ma, za ma na uy gun ba zı hüküm ler bu lup an
lat mak tan pek hoş la nır dı.

Uşak:

Doğ ru!

De li kan lı:

Am ca, sen üşümüş ol ma lı sın!

Av lu dan geçti ler, eve gir di ler.



27

EFENDİ İLE UŞAK

IV

Efen di ile uşa ğın geldikleri ev, ka sa ba nın en zen gin le rin den bi ri nin 
konağıydı. Bun la rın beş par ça top rak la rı var dı, bun dan baş ka bir kaç 
tar la da ki ra lar dı. Av lu la rın da, ahır la rın da al tı bey gir, üç inek, iki düğe, 
yir mi ka dar da ko yun bu lu nu yor du. Ev de ai le fert le ri nin sa yı sı yir mi üçe 
çı kı yor du. Bun lar, dört ev li kı zı, al tı to ru nu ki, genç bun lar dan bi ri idi 
ve to run lar için de yal nız o ev liy di iki to run ço cu ğu, üç ye tim ço cu ğuy la 
bir lik te dört ge lin di. Bu, ai le köyün tu tun muş, ay rıl ma mış, top rak la rı nı 
par ça la ma mış tek ai le siy di. Fa kat her yer de ol du ğu gi bi, ilk ön ce ka dın lar 
ara sın da baş la mak su re tiy le ay rılık bu ai le de de doğ muş tu. Bu da ya vaş 
ya vaş bir li ği ko pa ra rak top rak la rın bölüşül me si ne se bep olu yor du. 

Oğul la rın iki si Mos ko va’da sa ka lık ya pı yor du. Üçün cüsü as ker dey di.

Şu an ev de ih ti yar ile ka rı sı, pas kal ya do la yı sıy la Mos ko va’dan köye 
gel miş olan büyük oğul la rı, ka dın lar ve ço cuk la rı, bir mi sa fir, bir de kom
şu bu lu nu yor du.

Ma sa nın üze rin de ki aba jur lu lam ba çay ta kı mı nın par lak lı ğı nı ar tı rı
yor du. Bir ta raf ta bir şi şe vot ka ve me ze ler di zil miş ti. Du var lar tuğ la dan 
olup iki sı ra bo ya lı res min ara sın da kut sal tab lo nun bu lun du ğu köşe 
ci lâlan mış tı.

Efen di si yah kür küy le ma sa da, Mer yem’in res mi nin al tı na otur muş tu. 
Is lak bı yık la rı nı emi yor, at ma ca göz le ri nin süzül müş ba kış la rıy la oda da ki le ri 
ve du var la rı süzüyor du.

Efen di den baş ka ma sa da, be yaz sa kal lı, bütün saçla rı dökül müş, 
be yaz bez göm lek li ih ti yar; Mos ko va’dan ge len, ar ka sı ve omuz la rı ga yet 
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te miz pa muk bir göm lek giy miş büyük oğ lu; ev de ya şa yan di ğer oğ lu, 
kom şu, bir de kır mı zı yüz lü za yıf bir köy lü otur muş tu.

Yi yip içmiş ler, sı ra ça ya gel miş ti. Se ma ver yer de, so ba nın ya nın da 
kay na ma ya baş la mış tı. Ço cuk lar or ta ya se ril miş ya tı yor lar dı. Ka dın lar dan 
bi ri bir be şi ğin ya nı ba şın da ka ne pe ye ya yıl mış tı. Du dak la rı na va rın ca ya 
ka dar yüzünün her ta ra fı bu ru şuk olan evin büyük ha nı mı efen di nin 
et ra fın da dönüyor, ne hiz met te bu lu na bi le ce ği ni araş tı rı yor du.

Tam uşa ğın oda ya gir di ği sı ra da ka dın efen di nin ka lın cam ka de hi ne 
vot ka dol du ra rak:

Efen di, bi zi hor gör me, şu nu iç ve bi ze uğur lu bir bay ram di le, 
di yor du. 

So ğuk tan, yor gun luk tan bit kin bu lun du ğu şu sı ra da içki nin par lak 
yüzü, iç alan ko ku su uşa ğın üze rin de de rin bir et ki yap tı. Yüzü kı rış tı, 
baş lı ğı nı ve pal to su nu sil ke le ye rek oda da hiç kim se yok muş gi bi yüzünü 
kut sal re sim le re çe vir di, on la rı se lam la dı. Son ra ma sa ya döne rek pal
to su nu çı kar ma ya baş la dı. Kar deş le rin büyüğü, adam ca ğı zın sa çın da 
sa ka lın da bu lu nan buz par ça la rı na ba ka rak:

 Am ca, kar için de kal mış sın, de di. 

Uşak pal to su nu bir da ha silk ti, bir çi vi ye iliş tir di, ma sa ya yak laş tı. 
Bu an ken di si için çok zor ol muş tu. Az kal dı ka de hi ya ka la yıp ber rak, 
par lak, ko ku lu içki yi yu var la ya cak tı; fa kat efen di si ne bak tı, sözünü ha
tır la dı. İçki yüzün den çiz me le ri ne va rın ca ya ka dar her şe yi ni sat tı ğı nı, 
hal bu ki ço cu ğu na ba har da bir bey gir al ma yı va det ti ği ni düşün dü, içi ni 
çe ke rek ken di ni tut tu.

 Ben içmi yo rum, te şek kür ede rim, di ye rek pen ce re nin ya nın da 
bir ye re iliş ti.

Büyük ço cuk:

 Ne den içmi yor su nuz?

Uşak göz le ri ni kal dır mak sı zın:

İçmi yo rum, hep si bu ka dar.
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De di ve göz le ri ni bı yık la rı na, sa kal la rı na çe vi re rek hâlâ eri me miş 
olan buz par ça la rı nı te miz le me ye baş la dı.

Efen di bir gev re ği kı tır da ta rak ko nuş tu: 

Ona ya ra maz da onun için!

Ev sa hi bi ka dın:

O hal de çay içer si niz. Don muş gi bi si niz kar deş!

De di ve ka dın la ra döne rek ses len di:

Çay ik ram et mek için ne bek li yor su nuz?

Ge lin ler den bi ri bu ğu lan mış olan se ma ve ri bir bez le sil dik ten son ra 
güç lük le kal dır dı, ma sa nın üs tüne bı rak tı.

 Ha zır, de di.

Efen di na sıl kay bol duk la rı nı, köye iki nci kez gel dik le ri ni, sa ğı so lu 
far ket me den ba şı boş na sıl do laş tık la rı nı ve sar hoş köy lüler le do lu bir 
kı za ğa rast ge liş le ri ni an lat tı.

İh ti yar şa şı yor, yo lu ner ede ve ni çin kay bet tik le ri ni, rast la dık la rı sar
hoş la rın kim ler ol du ğu nu ve ta kip et me le ri ge re ken yo lu söy le di:

 Mol ça nov ka’ya ka dar yol açık tır. Bir ço cuk bi le al dan maz. Yal nız 
tam ye rin de dön mek ge rek. Fun da lı ğın önün de...

Ya nın da ki atıl dı:

Hal bu ki iş te al dan dı lar.

İh ti yar ka dın ıs rar edi yor du:

Ar tık bur da ka lır sı nız. Ka dın lar ya ta ğı nı zı ha zır la sın lar.

İh ti yar er kek:

Sa bah er ken den gi der di niz, çok iyi olur du.

Efen di:

İm kân sız, kar deş. Çok önem li iş le rim var.

Or ma nı ve onu ken din den ön ce kap mak is te yen tüc car la rı düşüne
rek:

Ba zen bir sa at te kay bo lan, bir yıl da ele ge çi ri le mez..
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Uşa ğı na döne rek:

Gi de riz de ğil mi?

Uşak he men ce vap ver me di; sa ka lıy la bı yı ğıy la il gi le ni yor du. Ni ha
yet do nuk bir şe kil de:

 Bir da ha yo lu kay bet me mek şar tıy la! 

De di. Si nir le ri bo zul muş tu, çün kü ak lı fik ri içki dey di. Çay yal nız ba
şı na onu din len di re mez di, fa kat hâlâ çay da ve ril me miş ti.

Efen di:

Ca nım, iş dönüm nok ta sı na gel mek te, on dan son ra kay bol mak 
ih ti ma li yok, or man...

Uşak ken di si ne uza tı lan çay bar da ğı nı ala rak:

 Efen di, ora sı si zin bi le ce ği niz şey, na sıl is ter se niz öy le ol sun.

Efen di:

İçe lim, son ra ile ri arş...

Uşak sus tu, ba şı nı sal la dı, ça yı ta ba ğa döke rek par mak la rı şiş miş 
olan el le ri ni ça y›n du ma n›n da ısıt tı ve ağ zı na ufa cık bir şe ker par ça sı 
atıp ih ti yar er kek le ka dı na ye ni den bir se lâm ver di ve 

Afi ye ti ni ze! 

Di ye rek içti.

Efen di.

Bi zi, bi ri o dönüm nok ta sı na ka dar götür sey di..

Evin büyük oğ lu:

Hay  hay, de di ve genç ola nı işa ret ede rek:

Şim di kı za ğı ko şar!..

Efen di:

Ha di oğul, ben de sa na te şek kür ede rim...

İh ti yar ka dın atıl dı:

Aman efen di, ne di yor sun, sa na hiz met he pi mi zin bor cu...

Büyük oğ lu, de li kan lı ya:
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Kıs ra ğı koş..

De li kan lı:

Pe ki...

Genç adam çi vi de ası lı du ran kal pa ğı nı ka pa rak du dak la rın da bir 
gülüm se mey le kı za ğı koş mak için fır la dı. Bu ara da, efen di ile uşa ğın 
gel me le ri üze ri ne, ke si len bah se ge çil di. İh ti yar pas kal ya müna se be tiy le 
üçün cü oğ lu nun ken di ni düşün me di ğin den, bir şey ler yol la ma dı ğın dan, 
ka rı sı na da bir fran sız men di li yol la mak la kal dı ğın dan şi kâyet edi yor:

Ev lât lar ar tık say gı yı unut tu lar, di yor du. 

Kom şu da:

Sen ne re ler de ot lu yor sun? On lar dan hâlâ ha yır mı bek le nir? On
lar faz la in cel di ler. Di ye me kin’i duy ma dın mı? Ba ba sı nın ko lu nu kır mış, 
bun lar bes bel li ken di le ri ne çok şey ler öğ re til di ğin den ile ri ge li yor... 

Kar şı lı ğı nı ver di.

Uşak dik kat le din li yor, her ke sin yüzünü yok lu yor, söze ken di si de 
ka rış mak is ti yor du. Fa kat ça yıy la o ka dar meş gul dü ki, söy le nen söz le re 
yal nız baş sal la mak la ye ti ni yor du. Çay bar dak la rı nı bi r bi ri ar ka sın dan 
bo şal tı yor, iyi ce ısı nı yor du. Ya vaş ya vaş bir ra hat lık du yu yor du. Söz ay nı 
ko nu lar et ra fın da dönüyor, top rak la rın bölümün den ve bun dan çı kan 
kötülük ler den ko nu şu lu yor du. Bu söz le rin ha vaî bir şey ol ma yıp bu evin 
için de dönen bir du ru ma işa ret et ti ği bes bel liy di. Ger çek ten de şim di 
ih ti ya rın ya nın da otu ran evin ikin ci oğ lu top rak la rın bölün me si ni is ti yor
du. Bu çok üzücü bir şey di ve bütün ai le yi için için ya kı yor du. Ama kir li 
ça ma şır la rı şim di ya ban cı la rın ya nın da da or ta ya dök mek ten çe kin me di ler. 
İlk ön ce ih ti yar ba ba ken di ni tu ta ma dı. Ve öm rü ol duk ça hiçbir şe kil de 
bölümü ka bul et me ye ce ği ni, bu gün her şey le ri bol ol du ğu hal de bölüm 
ha lin de bütün ai le nin di len ci ola ca ğı nı ağ la yan bir ses le söy le di.

Kom şu onu doğ ru la dı:

 Na sıl ki Mo te ve yef ler, de di, her şey le ri var dı, top rak la rı bölüş tüler, 
şim di hep si ağız la rı nı poy ra za açmış du ru yor lar.

İh ti yar, oğ lu na döne rek:
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Se nin ara dı ğın da bu! dedi.

Oğ lan ce vap ver me di. Sı kın tı lı bir ses siz lik baş la dı. Kıs ra ğı kı za ğa ko şup 
ge len genç bir iki sa ni ye ev vel oda ya gir miş, son söz le ri duy muş tu:

 Bu na da ir Pol sen’de bir kıs sa var. Bir ba ba ço cuk la rı na bir süpür ge
yi gös te rip bu nu ko pa ra na afe rin var, der. Ço cuk lar dan her bi ri de ner ler, 
hiçbi ri ko pa ra maz. Fa kat süpürgenin çöp le rini bir bi rin den ayır dık tan 
son ra onu ko lay lık la ko pa rır lar. Bu iş tıp kı böy le. Ağ zı nı ku lak la rı na ka
dar aça rak ek le di:

Tıp kı tıp kı sı na!

Efen di: Eh, öy le ise biz de gi de lim. Bölüm işi ne ge lin ce, büyük ba ba, 
bu na hiç ra zı ol ma. Bun la rı top la yan sen sin, efen di sen sin. Sulh ha ki mi ne 
git, o sa na ne yap man ge rek ti ği ni an la tır.

 Ah, o da bir dert sız la yan bir ses le sı kar sı kar, ba şın dan sa var. Bir 
ya ra ya mer hem ol maz. Adı ha kim, hem de sulh ha ki mi. On dan kim se
le re ha yır gel mez. San ki içi ne şey tan kaçmış.

Uşak be şin ci çay bar da ğı nı bi tir di ği hal de boş bar da ğı yi ne de baş 
aşa ğı et me miş, al tın cı de fa da dol du rur lar mı di ye ya nı na koy muş tu. 
Fa kat se ma ver bo şal mış tı. Bu yüz den ih ti yar ha tun ye ni bir ik ram da 
bu lu na ma dı. Za ten efen di de dav ran mış, pal to su nu gi yi yor du. Ya pı la
cak baş ka bir şey ol ma dı ğın dan o da kalk tı. Her ta ra fın dan del di ği ufak 
şe ker par ça sı nı ora cı ğa çı kar dı. Ter bo şa nan yüzünü ete ğiy le sil di, kür
künü sırt la dı, gi yi nin ce de rin de rin içi ni çek ti. Ev sa hip le ri ne te şek kür 
ve ve da ede rek ay dın lık, çok sı cak olan oda dan, kar la ör tülü ka ran lık, 
so ğuk ha ya ta çık tı. Bu ra ya ka pı nın ve du var la rın çat lak la rın dan rüz gâr 
uğul tuy la gi ri yor du. Av lu ya geçti. Bir kür ke bürün müş olan genç oğ lan 
av lu da hay va nı nın ya nın da di kil miş gülüm se ye rek Pol sen’den par ça lar 
oku yor du: “Fır tı na, kar ka sır ga la rı nı kal dı ra rak ye ri göğü ka rart tı. Ba zen 
bir hay van gi bi ulu yor, ba zen bir ço cuk gi bi ağ lı yor du...,,

Uşak ba şı nı sal la ya rak onu tas dik et ti, el le riy le de diz gin le ri ayı rı
yor du.

İh ti yar, elin de bir fe ner le efen di yi uğur lu yor du. Mi sa fir le re ay d›n
l›k ol sun di ye fe ne ri dı şa rı ya çı kar ma sıy la rüz gârın onu sön dür me si bir 
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ol du. Av lu dan bi le kar fır tı na sı nın ön ce kin den çok da ha faz la ol du ğu 
an la şı lı yor du.

Efen di ken di ken di ne:

Am ma da ber bat bir ha va!.. de di. Kal mak bel ki da ha iyiy di. Fa kat 
ne müm kün! İş her şey den üs tün dü. Son ra! İş te ha zır lan mış tı, ev sa hi
bi nin hay va nı da ko şul muş tu. 

El bet te bu yol cu lu ğun al tın dan kal ka cak tı.

İh ti yar, kal ma la rı nın ken di le ri için da ha iyi ola ca ğı nı için den ge çi
ri yor du. Fa kat o va zi fe si ni yap mış, kal ma la rı nı tek lif et miş ti, ken di si ne 
ku lak ve ril me miş ti. Şim di ne di ye ıs rar ede cek ti? “Kim bi lir, ba na böy le 
kor kak lık ve ren bel ki de ya şı mın epey iler le miş ol ma sı dır. Bel ki de ha
ki kat te çe ki ni le cek hiçbir  şey yok tur. On la rın git me le riy le er ken ce ve 
te laş sız ya tı la bi lir... di ye düşünüyor du.

De li kan lı nın teh li ke kor ku su fi lan ya nın dan bi le geçmi yor du. Yo lu ve 
et ra fı ka rış ka rış ta nı yor du. Son ra o iki de bir oku du ğu şi ir ler ce sâre ti ni 
art tı rı yor du. Ger çek ten de bütün o şi ir ler bu du rum la rı an la tı yor du.

Uşa ğın git me ye hiç ni ye ti yok tu, fa kat ni ce za man dır ken di ira de
si ni kul lan ma dan ya şa ma ya, baş ka sı nın em riy le ha re ke te alış mış tı. Bu 
du rum da da yol cu la rı kim se tut ma dı.
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V

Efen di kı za ğa bas tı ğı yer le ri yoklayarak ihtiyatla yak laş tı, çün kü göz 
gözü gör müyor du. Bin di, diz gin le ri al dı ve genç oğ la na ses len di:

 Ha di, sen öne düş!

Oğ lan ge niş ve ba sık kı za ğın da diz çök müş ol du ğu hal de hay va nı na 
yol ver di. Ön de ki kıs ra ğın ko ku su nu alıp kiş ne me ye baş la mış olan To ru 
onun ar ka sı na düş tü. İki kı zak da şim di so ka ğa çık mış tı.

İki si de az ev vel ki yo la girmişti. Don muş ça ma şır la rın sal la nı şı 
görün me yen av lu nun, tümüy le kar al tı na gömül müş olan am ba rın, sert 
rüz gârın al tın da âde ta eği le rek in le yen ağaçla rın önün den geçti ler. Kar 
dal ga la rı nın her ta ra fı ku şat tı ğı ku dur muş bir de ni zin içi ne ye ni den dal
dı lar. Rüz gârın kuv ve ti o de re ce dey di ki, yan dan vur du ğu za man kı za ğı 
öbür ta ra fa eği yor, hay va nı o ta ra fa götürür şe kil de iti yor du.

De li kan lı güzel kıs ra ğı, kes kin na ra la rıy la coş tu ru yor, To ru ona ula
şa bil mek için çıl gın gi bi uçu yor du.

Böy le ce bir müd det git tik ten son ra de li kan lı bir çark yap tı. Rüz gâr 
yüzün den ne efen di nin, ne de uşa ğın an la ya ma dı ğı bir şey ler söy le ye
rek kı za ğı nı ge ri ye sür dü. Böy le ce dönüm nok ta sı na var dık la rı an la şıl dı. 
Genç sa ğa sap mış tı, ora ya ka dar sağ dan esen rüz gâr şim di yüz le ri ne 
çar pı yor du. Kar la rın ara sın dan sağ da ka ra le ke ler se çi li yor du. Bun lar 
fun da lık lar dı.

Genç:
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Se lâmet le!

 Ey val lah!...

De li kan lı “Pol sen’den”: 

Fır tı na, ye ri göğü ka rar tı yor... sözünü ek le di.

Bu, oğ la nın son söz le ri ol muş tu...

Efen di:

Oğ lan şâir san ki, âşık bir şey... di ye rek diz gin le ri ya vaş ça To ru’nun 
iki ya nı na do kun dur du.

Uşak:

Yi ğit bir ço cuk, tam bir köy lü..

Hız la iler li yor lar dı.

Uşak kür küne öy le sı kı sı kı ya sa rıl mış, ba şı nı iki omu zu nun ara sı na o 
ka dar de rin sok muş tu ki, kı sa sa ka lı ger da nı nı tır ma lı yor du; ağ zı nı san ki 
köy de içti ği çay lar dan içi ne bi rik tir di ği sı ca ğı kay bet me mek için açmı yor
du. Önün de To ru’nun sal la nan sağ rı sı ve düğüm lü kuy ru ğu rüz gâr da hep 
ay nı ta ra fa vu ru yor ve da ha iler de ba şı ve boy nu sal la nı yor du. Kı za ğın 
düz ok la rı ken di si ni sürek li al da tı yor, bun la rı yo lun ezil me siy le açıl mış 
iz ler sa nı yor du.

Ara sı ra ka zık lar görüyor du. Bu da ken di si ne tam yol üze rin de ol
duk la rı nı ve bu su ret le kor ku la cak bir şey ol ma dı ğı nı an la tı yor du.

Efen di diz gin le ri, doğ ru yönü hay va nın be lir le ye bi le ce ği bir şe kil de 
tut mak is ti yor du. Din len miş ol ma sı na rağ men hay van şim di is tek siz 
yürüyor ve so kul du ğu yo lu be ğen mi yor gi biy di. Bu yüz den efen di bir kaç 
ke re diz gin le ri çek mek zo run da kal mış tı.

Uşak için den: “iş te sağ da bir ka zık, iş te bir da ha, iş te bir da ha!..” 
di ye sa yı yor du. Göz le ri ni önün de be li ren bir ka rar t› ya di ke rek” or man 
da şu ra sı ola cak!” de di.

Hal bu ki, o bir fun da lık tan baş ka bir şey de ğil di. Onu da geçti ler, ya
rım ki lo met re ka dar da ha iler le di ler, bir de gör düler ki, ne ka zık lar dan, 
ne yol dan eser var.
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Efen di, ken di ken di ne “or man şu ta raf ta ol ma lı” de di, ba şı na vot ka 
ve faz la içti ği çay vur muş tu. Hay va nı sürek li sürüyor du. Ze ki ve ce sur 
hay van ken di ne işa ret edi len yön de ba zen ya vaş ba zen h›z l› bir şe kil de 
gi di yor, ama bu nun asıl yol ol ma dı ğı nı da se zi yor du. On da ki ka ka dar 
da ha git ti ler, hâlâ or man dan eser yok tu.

Efen di hay va nı dur du ra rak: 

Yo lu yi ne kay bet tik!.. de di. 

Uşak ağ zı nı açma ya rak kı zak tan in di, ba zen vücu du na ya pı şan, ba zen 
ter si ne çev ri lip açı lan kür künü tu ta rak kar la rın içi ne dal dı, bir o ta ra fa, bir 
bu ta ra fa sap tı. Ken di si ni efen di üç ke re büs bütün gör mez ol du. Ni ha yet 
dön dü ve diz gin le ri efen di nin elin den ala rak ke sin bir ses le:

 Sa ğa sap ma lı, de di ve hay va nı dön dür dü.

Efen di diz gin le ri ses siz ses siz tes lim eder ken buz ol muş el le ri ni kür
künün tüy le ri içi ne so ka rak: 

İyi, sa ğa sa pa lım, di ye bil miş ti.

Uşak ce vap ver me di. Hay va na: 

Ha di iki gözüm, az da ha gay ret, de di. Fa kat hay van ar tık ya vaş 
iler li yor, diz gin le ri çe kiş tir mek fa lan kâr et mi yor du.

Ba zı yer le rde diz ka pak la rı na ka dar ka ra ba tı yor, her ham le sin de 
kı zak kı sa sar sın tı lar ge çi ri yor du.

Uşak kı za ğın önün de ası lı du ran kam çı yı al dı, hay va na vur du. Böy le 
şe ye alış kın ol ma yan güzel mah luk büyük bir azim gös te re rek tı rıs a kalk tı. 
Fa kat çok geçme den yi ne ya vaş git me ye, bi raz son ra da ha da ya vaş la ma ya 
baş la dı. Bu da beş da ki ka ka dar sür dü. Şim di or ta lık o ka dar ka ra, kar o 
ka dar çok tu ki, za man za man hay va nın baş lı ğı bi le se çil mi yor du.

Ba zen kı zak iler le mi yor, ar ka ya doğ ru ka yı yor du. Bes bel li hay van bir 
teh li ke se ze rek iki de bir du ru yor du. Adam ca ğız diz gin le ri bı ra ka rak ye ni
den at la dı ve bu dur ma nın se be bi ni an la mak için ön ta ra fa git ti. Hay va nın 
ba şın dan az öte ye iler le miş ti ki, bir den kay dı ve aşa ğı yu var lan dı.

Ken di ni tut ma ya ça lı şı yor ve ken di ken di ne “dur be, dur!” di ye 
ba ğı rı yor du. Fa kat rüz gâr ın kar la dol dur du ğu çu ku run di bi ni bul ma dan 
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tu tu na ma dı. Çu ku run te pe sin de yı ğıl mış olan ka lın bir kar ta ba ka sı da 
bu düşüş ten ko pa rak üze ri ne yı ğıl dı. Kar vücu du nu boy nu na ka dar ör
tüyor du. O, ka ra ve çu ku ra si tem ede rek: 

Yaa, ba na bu oyu nu et ti niz, ha!.. di yor du. Çır pın ma ya baş la mış tı.

Efen di yu ka r› dan ses le ni yor du: 

Ner de sin, ya hu!..

O ce vap ver me di, da ha önem li işi var dı. Sil ki ni yor, çır pı nı yor, düşer ken 
elin den fır la mış olan kam çı yı da bul ma ya ça lı şı yor du. Kam çı yı bu lun ca 
düş tüğü yer den çık ma ya ça lış tı. Tır ma nı yor, yi ne ka yı yor du. En so nun da 
çu kur bo yun ca yürüye rek uy gun bir yer den çık ma yı düşün dü. Epey ce 
iler le dik ten son ra yürüye rek de ğil tır ma na rak kur tul du, fa kat şim di de 
ne atı, ne de efen di yi göre bi li yor du.

Sır tın dan rüz ga ra doğ ru iler le di. Ken di le ri ni gör me di ği hal de atın 
kiş ne di ği ni, efen di nin ba ğı ra rak yer le ri ni işa ret et ti ği ni duy du ve ata 
ce vap ver di:

 Ge li yo rum, ge li yo rum iş te, ra hat ol...

Ta ki kı za ğın ya nı na var ma dan, iki si ni de se çe me miş ti. Efen di: 

Ne ce hen ne me git tin, kay bol dun? Al lah ce za nı ver sin. Kı za ğı çe vir, 
ba ri yi ne Griş ki no’ya gi de lim!.. di yor du. 

Uşak:

 Gi riş ki no’ya git mek... ca nı ma min net! Fa kat bu nun yo lu ne dir? 
Ner de dir? Önümüz öy le bir çu kur ki, bir yu var la nan bir da ha çı ka maz. 
Kur tu lun ca ya ka dar ca nım dan bez dim.

Efen di: 

Pe ki, bu ra da ka la cak de ği liz ya...

Uşak ce vap ver me ye rek kı za ğa yak laş tı. Ar ka sı nı rüz ga ra ve re rek 
çiz me le ri ni çek ti, içle ri ne do lan kar la rı sil ke le di. Bir avuç sa man ala rak 
sol çiz me sin de ki de li ği özen le ka pa dı.

Efen di su su yor, şim di yal nız ve yal nız uşa ğın ke ra me ti ne bağ lan mış 
bu lu nu yor du. O da kı za ğın içi ne gir di, par mak sız el di ven le ri ni tak tı, diz
gin le ri al dı. Hay va nı çe vi re rek çu kur bo yun ca yürüme ye baş la dı. Fa kat 



39

EFENDİ İLE UŞAK

da ha yüz adım git me miş ler di ki, at yi ne bir den bi re dur du. Ye ni den bir 
çu ku run önüne gel miş ler di.

Uşak yi ne in di, ge çi le bi le cek bir yer ara dı, bu uzun sür dü, ni ha yet 
git ti ği ye rin ak si ta ra fın dan çı ka gel di:

 Ey efen di, hâlâ ya şı yor mu sun? 

Di ye ses len di.

Efen di: 

He nüz ya şı yo rum. Ne var ne yok?

Uşak: 

Du rum şu ki, ar tık ne ben de, ne de hay van da güç kal ma dı.

Efen di: 

Pe ki ne ya pa ca ğız?

Uşak: 

He le bi raz da ha bek le...

Uşak ye ni den aran dı, fa kat bu se fer ça buk dön dü.

Hay va nın önüne ge çe rek: 

Ar kam dan gel yav rum, de di. Efen di ar tık emir fi lan ver mi yor du. 
Uşak ne der se ona uyuyordu. Uşak ye ni den:

Ar kam dan gel güze lim!”.. di ye rek sa ğa doğ rul du, bir den diz gin le
rin den tu ta rak hay va nı te pe yi dol du ran kar lar ara sın dan çu ku ra sür dü. 
At ilk ön ce kar şı ge le cek ol du, fa kat kar yı ğı nı nı pe kâlâ aşa bi le ce ği ni 
an la yın ca ile ri atıl dı. Ama ba şa ra ma dı, boy nu na ka dar bat tı. Uşak hâlâ 
kı zak ta ku ru lu du ran efen di ye: 

Çık, a müba rek... di ye ba ğır dı ve ok lar dan bi ri ni ya ka la yın ca kı za ğı 
it me ye baş la dı. Kı zak atın sağ rı sı na ka dar yük sel di.

Ata ses le ne rek: 

Yav rum, güç bi li yo rum, ama ne yap ma lı? Bir gay ret da ha, ha bir 
gay ret da ha... ha di!... de di.

At önün de ki yo ku şu aş mak için iki ke re dav ran d› na fi le... o za man 
uşak düşün dü. Yi ne ata döne rek 
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A kar deş bur da da ka l›n maz ya!.. de di.

At ba şı nı sal la ya rak onay la dı. Bu se fer büyük bir gay ret le hız alıp 
sıçra dı.

Uşak: 

Ha gay ret yav rum, ha gay ret... ürk me!...

Hay van bir da ha, bir da ha, bir da ha atıl dı ve ni ha yet kar yı ğın la rı
nın ara sın dan çık tı ve dur du. Güç lük le ne fes alı yor, so lu yor, ak sı rı yor du. 
Efen di ye ge lin ce o da iler le mek is te di ği hal de iki kür künün al tın da ne fes 
ne fe se du ru yor, bir adım at mak tan aciz gi bi görünüyor du. Ni ha yet gi dip 
kı za ğın içi ne yı ğıl dı.

Köy de kür künün ce bi ne koy du ğu men di li ç› ka ra rak:

Bı rak, bi raz ha va ala yım!.. de di.

Uşak: 

Sen uzan, şim di her şey düze lir, ben ba ka rım.

Efen di kı za ğın içi ne iyi ce yer le şir ken uşak hay va nın diz gin le rin den 
tu ta rak on adım ka dar aşa ğı doğ ru çek ti, son ra bi raz yu ka rı götüre rek 
dur du.

Ar tık rüz ga r›n ko va la dı ğı kar la rın dol dur du ğu çu ku run için de de
ğil ler di. Ar tık kar la rın sürek li ora yı dol dur du ğu yer de gömülü kal ma la rı 
ih ti ma li yok tu. Ay rı ca çu ku run sır tın da, te pe nin üs tün de yı ğı lan kar lar 
ken di le ri ne az çok bir si per de olu yor du. Ara da bir rüz gar bi raz ha fif li yor; 
fa kat bu çok sür müyor, san ki bütün kay bet tik le ri ni hep bir den al mak is
ter miş gi bi bu se fer ku dur muş bir hal de on kat daha faz la hız la baş lı yor 
ve git tik çe ar tan bir şid det le kar dan ka sır ga lar ya pı yor du.

Efen di bi raz ne fes ala rak kı zak tan çı kıp ne ya pa ca ğı nı sor mak için 
tam uşa ğın ya nı na git ti ği sı ra da böy le bir ka sır ga nın or ta sın da kal mış tı. 
Far kın da ol ma dan iki si bir den çö mel di ler ve rüz ga rın şid de ti  di ne ne ka
dar o hal de bek le di ler. Bu sı ra lar da hay van da kır gın bir hal de ku lak la rı nı 
düşürüyor, ba şı nı sal lı yor du.

Rüz gar bi raz di ner din mez uşak, par mak sız el di ven le ri ni çı kar dı, 
ku şa ğı nın ara sı na sı kış tır dı. El le ri ni üf le di. Hay va nı ser best bı rak mak için 
gem le ri ni çı kar ma ya, ka yış la rı nı to par la ma ya baş la dı.
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Efen di: 

Ne ya p› yor sun?”

Di ye sor du.

Uşak: 

Hay va nı çö züyo rum. Ya pa cak baş ka ne var ki... Ar tık gücüm kal
ma dı.

Yo lu mu za git me ye cek mi yiz?

Ne re ye? Han gi yo la?

Ba şı nı aşa ğı sar kıt mış ve so lu ya rak ter ler bo şa nan iki ta ra fı nı körük
le yen hay va nı gös te re rek: 

Ner dey se şu za val lı da çat la ya cak! Ge ce yi (bir han oda sı na işa ret 
edi yor muş gi bi) bu ra da ge çir me li, baş ka ça re yok!... de di ve işi ne de
vam et ti.

Efen di: 

Bu ra da so ğuk ta don maz mı yız?

Uşak: 

Bel ki de do na rız. Fa kat el den ne ge lir.
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VI

Efen di kar kümeleri için de hay van la, kı zak la uğ ra şıp hır pa lan dık tan 
son ra iki kür kün için de pek ısın mış bir hal dey di. Fa kat ge ce yi ger çek ten 
tar la lar ara sın da ge çir mek ge rek ti ği ni an la yın ca için de bir ür per ti duy
du. “Aca ba sa kin le şir mi yim?” di ye kı za ğın içi ne gi rip otur du, ce bin den 
si ga ra la rı nı, kib ri ti ni çı kar dı.

Hayvan uşağa hala sorun çıkarıyordu. Uşak, ko la nı, ta kım la rı, ter bi ye
yi, ko şu yu çı ka rı yor ve bu ara da hay va na sürek li kuv vet ve şevk ve re cek 
şey ler söy lüyor du. Ok la rı nın ara sın dan çe ker ken: “Ha di kah ra ma nım, 
ora dan çık, ge mi ni de çı ka rı yo rum, sa na yem ve re ce ğim.” di yor, hem 
söy lüyor, hem söy le dik le ri ni ya pı yor du.

Fa kat görüyor du ki, bu söz ler hay va nın bel li et ti ği de rin en di şe le
ri ni sil mek ten çok uzak tı. Dep re ni yor, ar ka sı nı rüz ga ra ve re rek kı za ğa 
ya pı şı yor, uşa ğın ye ni ne ba şıy la vu ru yor du. De ne bi lir di ki, yal nız uşa ğı 
red det miş ol ma mak için kı zak tan bi raz yu laf al dı, fa kat bir den şim di ye
mek sı ra sı ol ma dı ğı nı gös te rir bir hal de ağ zın dan bı rak tı. Rüz gar on la rı 
der hal kap dı ve uzak la ra sa vur du.

Uşak: 

Şim di bir işa ret ko ya lım!.. de di. Kı za ğın yüzünü rüz ga ra çe vir di, iki 
okun uçla rı nı ka yış lar la bağ la dı, ok la rı kı za ğın ön ta ra fı na dik le me si ne 
yer leş tir di:

 Ta mam, de di, kar lar al tın da gömülür ölür sek bir ha yır sa hi bi şu 
ok lar dan bu nu bi ran ev vel keş fe der, ge lip bi zi çı ka rır... Par mak sız el di ven
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le ri ni sil ke le dik ten son ra ye ni den ta ka rak sözünü ta mam la dı. “Ata la rı mız 
bu nu böy le ya par lar mış...”

Efen di kür künü aça rak ve etek le ri ni top la ya rak çe lik ku tu su na kib
rit le ri bir bi ri ar ka sın dan ça kı yor, fa kat el le ri tit ri yor, kib rit ler ya der hal, 
ya hut si ga ra sı na yak laş tı rır ken sönüve ri yor du. Ni ha yet bi ri da yan dı, bi ran 
için et ra fı nı ay dın lat tı. Kür künü, şe ha det par ma ğın da yüzük bu lu nan 
eli ni, üzer i ni kar toz la rı ört müş yu laf la rı gör dü. Si ga ra sı nı hırs la iki ke re 
do ya sı ya çek ti, du ma nı içi ne ka dar ala rak bı yık la rı nın ara sın dan sa vur du. 
So nu na ka dar içmek is ter ken, rüz gar si ga ra yı kap tı, götür dü.

Şu bir iki ne fes  si ga ra key fi ni bi raz ye ri ne ge tir miş ti.

Gay ret li bir ses le: 

Ma dem ki böy le la zım mış, ka la lım. 

Uşa ğa hi ta ben: 

Dur, sa na bir bay rak ya pa yım, de di.

Az ön ce kı za ğın içi ne fır lat tı ğı men di li al dı, el di ven le ri ni çı ka ra rak 
şim di ok la rı bağ la yan ka yı şa ye ti şe bil mek için kı za ğın ön ta ra fı na geçti ve 
men di li ora ya sıkı ca bağ la dı. Rüz gar o da ki ka da men di li par ça la ya cak mış 
gi bi çırp ma ya ba zen ses çı kar ma ya, ba zen şi şir me ye baş la dı. Yi ne kı za ğa 
ge çe rek yap tı ğı bu iş ten mem nun bir hal de: 

Şim di iş ta mam lan dı, de di.

Efen di: 

İki miz de bu şe kil de içe ri sı ğa bil sey dik. Fa kat im kan yok!

Uşak: 

El bet te ben de bir yer bu lu rum, fa kat hay va nı ört mek la zım, yav ru cak 
ter için de. İzin ver de şöy le bir ge çe yim, di ye rek içer iden bi ra zı efen di nin 
al tın da olan ör tüyü çek ti. İki ye kat la dı, götürüp hay va nı ört tü.

 Sen de ken di ni böy le lik le ko ru, bu ka na at dün ya sı!... di yor du.

Ge ne kı za ğın ya nı na ge le rek efen di ye si tem le ses len di:

Si zin ka na vi çe ye ih ti ya cı nız yok. Bi raz da sa man... di ye rek efen
di nin al tı na düşen ka na vi çe yi ve sa ma nı çek ti. Kı za ğın ar ka sı na ge çip 
kar da bir çu kur kaz dı, sa ma nı yay dı, kal pa ğı nı da ha çok çe ke rek, yır tık 
kürk lü pal to su na da ha sı kı sa rıl dı. En üs tüne de ka na vi çe yi çe ke rek 
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rüz gar dan, kar dan ko run mak üze re ar ka sı nı kı za ğa da ya dı ve sa ma nın 
üs tüne yer leş ti.

Efen di onu gözün den ka çır mı yor ve şu yap tık la rı nı hiç be ğen mi yor du. 
Za ten o, köy lüle rin bir şey bil mez, hay van adam lar ol du ğu nu düşünür dü. 
Ar tık iyi kötü ge ce yi ge çir mek üze re iyi ce yer leş me yi düşün dü. Kı za ğın 
için de ka lan sa man la rı yay dı, yan ta ra fı nı da ha ka ba rık yap tı, el le ri ce bin
de ba şı kı za ğın yük sek olan ta ra fı na da ya lı ola rak köşe ye uzan dı. Ba şı nın 
bu du ru mu ken di si ni rüz gâr dan ko ru yor du.

Uy ku su yok tu. Düşünüyor du, düşün düğü de hep ay nı şey di. Hep 
var lı ğı nın he de fi, ma na sı, haz zı, gu ru ru olan şey; ka zan dı ğı ve ka za na ca ğı 
pa ra la rı düşünüyor du. Ta nı dı ğı adam la rın pa ra la rı nı, bun la rı ne yol lar dan 
ka zan dık la rı nı, ken di si de tıp kı on lar gi bi ay nı yo lun yol cu su ola rak da ha 
ne ler ne ler ka za na bi le ce ği ni düşünüyor du. Şu al mak is te di ği or ma nın 
ken di si için büyük bir öne mi var dı. Bu iş ten büyük ka zançlar, me se la on 
bin rub le gi bi bir ser vet umu yor du. Güz mev si min de do laş tı ğı ve iki de
si ya tin lik bir sa ha da ağaçla rı nı say dı ğı or ma nı göz le ri nin önüne ge ti ri yor, 
ha ya len he sap lar ya pı yor du:

“Me şe ler den kı zak ya pı lır, ta bii ke res te de çı kar. Ge ri ye ka lan lar da 
atıl maz, odun olur. Her des ya tin den en aşa ğı 20 rub le alı rım, şu şöy le 
olur, bu böy le olur...”

He sa bın so nun da se ne lik ka zan cı on iki bin rub le ye ka dar çı kı yor du.

“Fa kat ben yi ne de onu ka pat mak için on bin rub le ver mem. Se kiz 
bi ne an laş ma lı. Or ma nın ağaçsız yer le ri ni in dir me li, bu nu öl çe cek ada mı 
da yağ la ma lı, bal la ma lı, eli ne yüz rub le ka dar bir şey sı kış tır ma lı. Vel ha sıl 
iş se kiz bi ni geçme me li. Üç bi ni he men pe şin ve ri rim. Pa ra yı görün ce 
yu mu şa ya ca ğı na şüp he yok.”

Eli ni ce bi ne at tı, pa ra nın ye rin de ol du ğu nu göre rek ra hat la dı. 
“Dönüm nok ta sın dan son ra yo lu na sıl ol du da kay bet tik. Hın zır şey tan! 
Or ma nın, ku lübe nin bu ra lar da ol ma sı la zım. Fa kat köpek se si de yok. Bu 
müna se bet siz ler de in sa na la zım ol du ğu za man hav la maz lar...” Ya ka sı nı 
kal dır dı, ku lak ver di, ha yır fır tı na nın gürül tüsün den, ok la rın ucu na sım sı kı 
bağ lan mış men di lin şa kır tı sın dan, kı za ğı kam çı la yan kar la rın se sin den 
baş ka bir şey du yul mu yor du.
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“Bil sem köy de ka lır dık. Her ney se, ya rın va rı rız, yal nız bir gün kay
bet miş olu yo ruz. Böy le bir ha va da öbür ta raf tan yo lu kim se  göze ala
ma mış t›r el bet...”

Bir den ayın do ku zun cu günü ka sap tan pa ra ala ca ğı nı ha tır la dı:

“Ken di si gel mek is ti yor du. Be ni bu la ma ya cak. Ka rım böyle aya ğı mı za 
ge len bir pa ra yı bi le al ma yı be ce re mez. Ger çek ten hiç tah sil gör me miş
tir.. Na sıl dav ran ma sı ge rek ti ği ni bir tür lü kes ti re mez...”

Bir gün ev vel ev le ri ne kay ma kam mi sa fir ola rak gel di ği za man da 
ka dı nın ona kar şı ge re ke n ik ra mı yap ma dı ğı nı ha t›r la d›.

“Ne ola cak, ka dın! Ka dı nın ne de mek ol du ğu ma lum! Za ten ne 
gör müş ki... Ana mın ba ba mın za ma nın da evi miz ney di ki... Bir hiç! Bir 
sa man lık, bir de aş çı dük ka nı mız var dı. Hep si bu. Hal bu ki ben on beş 
yıl da bu hiçten ne ler çı kar ma dım... Bir dük kan, iki mey ha ne, bir de ğir
men, bir er zak am ba rı, iki ara zi, de mir ça tı lı, ara ba lı ğı büyük bir ev...” 
di ye böbür le ni yor du.

“Ba ba mın za ma nı ne re de, şim di ne re de? Bu gün bütün çev re de kim
den ko nu şu lu yor? Hep ben den, hep ben den!..”

“Ya bu nun se be bi? Se be bi yal nız ça lış mam. Be nim baş ka la rı na, tem
bel le re, boş va kit ge çi ren le re ben zer ha lim var mı? Ha va iyi de mem, kötü 
de mem, işe gi de rim. İş böy le iler ler. Pa ra ha vay la, şa kay la ka za nı la bi lir 
sa nır lar... Ha yır, yo ru la cak sın, bu na la cak sın, in le ye cek sin. Böy le, ge ce yi 
kar lar için de tar la lar ara sın da ge çi re cek sin, uyuma ya cak sın...

Gu rur için de ka bar dık ça ka ba rı yor du.

“Her kes sa nır ki, in san şan sı sa ye sin de bir şey olur. Za val lı ka fa lar!... 
Mi ro nof lar bu gün mil yo ner... Se bep? Ça lış mak. Sen ça lış, ge ri si çok ko
lay !.. Ye ter ki, sağ lı ğım ye rin de ol sun!

Yok tan var ol muş olan Mi ro nof lar gi bi mil yo ner ol mak düşün ce si 
he ri fi o ka dar sar dı ki, bu nu bi riy le ko nuş mak ih ti ya cı nı duy du. Fa kat 
kim var dı ki?... Ah, şu köy de ne di ye ge ce le me miş ti! Şim di ora da ne ol
du ğu nu ev sa hi bi ne adam akıl lı gös te rir di. Kı za ğın ön ta ra fı nı döv mek te 
olan ka sır ga ya ku lak ka bar tt›; “Am ma da esi yor. İn san kar al tın da o ka dar 
gömüle cek ki, sa ba ha çık mak müm kün ol ma ya cak...”
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Kal kıp et ra fı na ba kın dı. Be yaz bir ka ran lık için de an cak atın do nuk 
ba şı nı, ar ka sı nı ör ten ve rüz gar ta ra fın dan sar sı lan yay gı yı, bir de düğüm
lü kuy ru ğu se çe bi li yor du. Dört bir ta ra fı nı, önünü, ar ka sı nı her ya nı nı 
ara sı ra açı lır gi bi olan ve tek rar bi ran için de da ha çok ka ra ran ku dur gan 
bir de niz sar mış tı.

“Şu he ri fi din le dim de halt et tim. Yo lu ma de vam et me liy dim. El bet te 
bir ye re va ra cak tık. Hiç ol maz sa ge ne Griçki no’ya dön müş ve ih ti ya rın 
evin de yat mış olur dum... Hal bu ki şim di bütün ge ce bu ra da ha rap bir 
hal de ka la ca ğım. Fa kat ha yat ta zevk ner de dir? Ya şa sın ça lış mak, kah
rol sun tem bel ler, ah mak lar... Bir si ga ra da ha içsem...”

Otur du, ce bin den si ga ra ta ba ka sı nı çı kar dı. Kib ri ti boş ye re har ca ma
mak için etek le ri ni kal dı ra rak, önüne doğ ru eği le rek çak tı; fa kat rüz gar 
bir yol bu lup gi ri yor, kib rit ler bir bi ri ar ka sın dan sönüyor du. Ni ha yet yak tı 
ve tüt tür me ye baş la dı. Bu ba şa rı sı içi ne bir se vinç ver di. Si ga ra yı ken di
sin den çok rüz gar içmek te ol du ğu hal de, o da üç beş ne fes çe ke rek bir 
fe rah lık duy du. Tek rar uzan dı, iyi ce ör tün dü. Ge çen za man la rı düşün dü 
ve ya kın da ka za na ca ğı ser ve ti ha yal et me ye baş la dı. Son ra bir den fik ri 
bu nal dı, vücu du uyuş tu.

Bir ara lık bir sar sın tı du ya rak uyan dı. Aca ba at mı al tın dan bir az sa
man çek mek is te miş ti? Yok sa içsel bir sar sın tı mı duy muş tu? Herhalukarda 
uyan mış tı. Kal bi o ka dar sık ve o ka dar kuv vet li çar pı yor du ki, al tın da 
kı zak tit ri yor gi bi gel di. Göz le ri ni açtı. Et ra fın da de ğiş en hiçbir şey yok tu. 
An cak or ta lık nis be ten da ha ay dın lık görün dü. Ha va ay dın la nı yor, sa bah 
olu yor, de di. Fa kat ay nı da ki ka da ay ay dın lı ğı ak lı na gel di.

Kalk tı, ilk ön ce ata bak tı. Hay van ar ka sı rüz ga ra çev ri li bir şe kil de 
ayak ta du ru yor ve tit ri yor du. Kar la ör tül müş olan ör tünün bir ucu ter si ne 
dön müş, yem lik kay mış tı. Kar toz la rıy la ör tül müş olan ye le si nin dik dik 
ol du ğu şim di da ha iyi se çi li yor du.

Kı za ğın ar ka ta ra fı na ba şı nı uza ta rak uşa ğın ne ha va da ol du ğu nu 
an la mak is te di. O hep ay nı du rum day dı. Ayak la rı, üs tüne çek ti ği ka na
vi çe kar için dey di ler.

“Ba ri so ğuk tan ge ber me se!... Kı ya fe ti kı ya fet de ğil, bir şey olur sa 
her kes be ni kı nar. Ap tal lar... Hep akıl sız lık...”
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Hay va nın üs tün de ki ör tüyü alıp uşa ğın üs tüne ser me yi düşün dü. 
Fa kat şim di ye rin den kal kar sa üşüye ce ğin den, so ğuk ala ca ğın dan kork tu. 
Son ra hay va nın da üşüme si ni he sa ba kat tı.

“Ne di ye ya nı ma al dım. Ah şu ka rım, her fe na lı ğa se bep odur!”

Ka rı sı nı hiç sev mi yor du. Kı za ğın dip ta ra fı na ye ni den uzan dı, bir den 
ak lı na bir şey gel di:

“Am cam böy le kar lar için de bütün bir ge ce ge çir miş ti de bir şey 
ol ma mış tı!” de di. Fa kat ay nı an da baş ka bir şe yi ha tır la dı. “Se vas ti yan 
kar lar al tın dan ölü çı ka rıl mış tı. Don muş bir et par ça sı gi bi kas ka tıy dı.

“Eğer köy de ih ti ya rın evin de kal say dım bu be la la rın hiçbi ri ba şı ma 
gel me ye cek ti..” Kür kün sı cak lı ğı dı şa rı vu rup azal ma sın ve sı cak lık her 
ta ra fı nı iyi ce kap la sın di ye pal to su nu iyi ce ka pa dı, göz le ri ni yum du, tek
rar uyu ma ya ça lış tı. Fa kat bütün ça ba la rı na rağ men ar tık uy ku sar ma dı, 
ak si ne ken din de bir can lı lık, bir he ye can duy du. Ka zançla rı nı, şun dan 
bun dan ala cak la rı nı he sap la dı. İyi du ru mun dan gu rur du yu yor, göğ sü 
ka ba rı yor du. Ay n› za man da köy de kal ma dı ğı na sürek li piş man olu yor, 
esef le ni yor du: “Ora sı bu ra ya ben zer miy di? Sı cak ta bir di van üs tüne 
uzan mış ola cak tım..” Bir yan dan öbür ya na tek rar tek rar dön dü. Yi ne 
yat tı. Da ha ra hat, rüz ga ra kar şı da ha faz la ko ru nak l› ol mak is ti yor, fa
kat bir tür lü ba şa ra mı yor du. Kal kı yor, bir baş ka tür lü ya tı yor, ayak la rı nı 
uza tı yor, göz le ri ni ka pa tı yor, bi raz sa kin du ru yor du. Ba zen de sağ lam 
çiz me le ri ayak la rı nı sı kı yor, acı ve ri yor du. Ba zen rüz gar bir de lik bu lup 
gi ri yor du. İçi ni yi ye rek hep köy de ih ti ya rın sı cak evin de kal ma dı ğı na piş
man olu yor du. Tek rar kal kı yor, tek rar sağ dan so la, sol dan sa ğa dönüyor, 
da ha sı kı ör tünüyor, ye ni den uza nı yor du.

Bir ara lık uzak lar dan ho roz ses le ri işi ti yo rum san dı, se vin di. Ya ka
sı nı in di re rek ku lak la rı nı ka bart tı. Fa kat bütün dik ka ti bo şa çık tı, ok la rın 
ara sın da ho ron te pen, men dil den bay ra ğı şa kır da ta şa kır da ta tem po 
tu tan rüz gârın ve kı za ğın ke nar la rı na vu ran kar la rın se sin den baş ka 
bir şey yok tu.

Uşak kı za ğın ar ka sın da büzül düğü yer den bir da ha kı mıl da ma mış, 
ken di si ne bir iki de fa ses le nen efen di ye hiçbir  ce vap ver me miş ti. Kı za ğın 
ar ka ta ra fı nın üs tün den ba şı nı çı ka rıp kar la ör tülü kül çe yi süz dük ten son ra: 
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“He ri fin umu run da de ğil, bel ki de uyu yor..” de di. Tek rar kalk tı, yir min ci 
de fa tek rar yat tı. Ar tık bu ge ce nin sa ba hı ol ma ya cak sa nı yor du.

Bir da ha kal kıp et ra fı na bak tı ğı za man, şüp he yok ki, şa fak söküyor, 
de di. Bir sa ate bak sam... Ama ka lın el bi se le ri mi ara la ya rak so ğuk al ma 
teh li ke si var... Sa bah olun ca ha fif le rim, kı za ğı ko şa rız, di ye düşün dü.

İçin den bir ses ona sa ba ha da ha çok va kit ol du ğu nu söy lüyor du... 
Fa kat kor ku su git tik çe ar tı yor, bir ta raf tan duy gu la rı nı yok la mak, öbür 
ta raf tan ken di ken di ni oya la mak is ti yor du.

Kür künün kay tan la rı nı dik kat li bir şe kil de çöz dü, eli ni içe ri at tı, ye le
ği ni güç lük le bul du, mi na lı çi çek ler le be zen miş gümüş sa ati ni al dı, bak tı. 
Ha yır, kib rit siz hiçbir şey göre me ye cek ti. Diz çö ke rek, dir sek le ri ni ye re 
da ya ya rak si ga ra sı nı ya ka bil di ği za man ki va zi ye ti ni al dı. El yor da mıy la 
kükür tü faz la bir kib rit se çe rek büyük bir dik kat le çak tı ve ilk kib rit te 
ama cı na ulaş tı. Sa ate ba kı yor ba kı yor, göz le ri ne ina na mı yor du. Ge ce 
ya rı sı nı an cak on da ki ka ge çi yor du.

Ah, bu ne uzun ge ce!... de di. Ar ka sın dan don du ru cu bir ha va nın 
et ki si ni duy du ve önünü tek rar ilik le di, tek rar ör tün dü, kı za ğın köşe si ne 
so ku la rak sab ret me ye ça lış tı. Fa kat rüz ga rın gürül tülü se si ara sın dan açık 
bir şe kil de ye ni bir ses, bir can lı se si gel di. Bu ses ya vaş ya vaş şid de ti ni 
ar tır mış ay nı kuv vet te de vam et miş ve son ra düzen li şid de ti ni azalt mış tı. 
Bu bir kurt se siy di. Bu na şüp he yok tu. Kurt o ka dar ya kı nın day dı ki, çe
ne le ri ni kı mıl da ta rak se si ni na sıl dal ga lan dır dı ğı açık ça se çi li yor du. Yi ne 
ya ka sı nı in di re rek, büyük bir dik kat le din le di. At da ku lak la rı nı tit re te rek 
din li yor du. Kurt ulu ma sı nı bi ti rin ce at işa ret eder gi bi so lu du, ak sır dı. 
Efen di ar tık uyu mak şöy le dur sun, te dir gin li ği ni bi le gi de re mi yor du. 
Düşün me si ni iş le ri ne, du ru mu na, ser ve ti ne yönelt me ye ça lı şı yor, bu 
ça ba sın dan hiçbir so nuç ala mı yor du. He ran kor ku su da ha çok ar tı yor du. 
Bütün duy gu la rı na ha kim olan duy gu, köy de ih ti ya rın sı cak oda sın da 
kal ma ma sın dan do ğan piş man lık tı.

Şim di hep şu düşün ce et ra fın da dönüp do la şı yor du:

“Şu or ma nı al ma yı düşün me miş ol say dım!... On dan baş ka, on dan 
da ha kâr lı iş le rim mi yok tu? Ah ih ti ya rın evin de ne di ye kal ma dım? He
le sar hoş bu lun du ğu za man in san çok ko lay do nar mış, der ler. Ben de 
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içmiş tim. Bu fi kir le tit re miş, fa kat tit re yi şin se be bi nin kor ku mu, yok sa 
so ğuk mu ol du ğu nu an la ya ma mış tı. Es ki si gi bi ör tünüp uzan ma yı de ne di. 
Ne müm kün? Ar tık ka bı na sığ mı yor du. Kalk ma lı, bir tür lü ko va ma dı ğı, 
tâ içi ni sa ran kor ku yu at mak için bir şey ler yap ma lıy dı. Ce bin den si ga ra 
ta ba ka sı nı, kib rit ku tu su nu çek ti. To pu to pu üç kib rit kal mış tı, on lar da 
en kötüle riy di. Hiçbi ri ateş al ma dı. Ne yi kas det ti ği ni bil me den bir küfür 
sa vur du. Al lah be la nı ver sin! Bu ruş muş si ga ra yı uza ğa fır lat tı, boş kib rit 
ku tu su nu ce bi ne sok tu. Öy le çok en di şe len miş ti ki, ye rin de du ra mı yor du. 
Kı zak tan çık tı, ar ka sı nı rüz ga ra ve re rek, be lin de ki ku şa ğı çö züp ye ni den 
sı kış tır ma ya ça lış tı.

Ken di ken di ne bir den: “Bu ra da du rup da ölümü bek le me nin an la m› 
ne? Hay va na at la yın ca uçar gi de rim. Üs tün de bir süva ri olun ca hay van 
işin için den çı kar. Uşa ğı düşüne rek: Ona ge lin ce öl mek kal mak onun için 
bir dir. Ya şa ya cak da ne ola cak? Ha yat tan ne zevk al dı ğı ve ya ala ca ğı var? 
Fa kat ben öy le mi yim?” de di.

Hay va nı çöz dü, diz gi ni tak tı, üs tüne at la mak is te di. Kür kü, çiz me le ri 
öy le bir hal dey di ki, ağır lık la rın dan be ce re me di. O za man kı za ğın üs tüne 
çı ka rak ata ora dan sıçra ma yı de ne di. Bu se fer de kı zak sal lan dı, efen di 
düş tü. Ni ha yet, üçün cü se fer hay va nı kı za ğın ya nı na sok tu, ken di si kı za
ğın ke na rı na dik kat le bas ıp kar nı nı hay va nın sır tı na yas la dı, bu du rum da 
bir kaç sa ni ye kal dık tan son ra iki üç ke re dav ra na rak ba cak la rın dan bi ri ni 
hay va nın sır tın dan aşır dı. Ayak la rı nı hay va nın ağız lı ğı nın ka yış la rı na da
ya ya rak otu ra bil di.

Bu ara da kı za ğın sal lan ma sın dan uşak uyan mış tı. Efen di ye, uşak 
ken di si ne bir şey ler söy lüyor gi bi gel di: 

Di va ne! Be nim siz le re uy mam hay van lık tan baş ka bir şey de ğil. 
Bu ra da ka lıp da ken di mi yok ye re mi öl düre ce ğim?

Rüz ga rın açtı ğı kür künün etek le ri ni ba cak la rı nın üs tüne yer leş tir di. 
Hay va nı ken di  tah mi ni ne göre or ma nın ve ku lübe nin bu lun du ğu ta ra fa 
sür dü.
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VII

Uşak kı za ğın ar ka ta ra fın daki alanın al tı na büzül dü büzüle li hiç kı mıl
da ma mış tı. Ta bi atın ya nı ba şın da ya şa yan, se fa le tin ne ol du ğu nu bi len 
bütün ben zer le ri gi bi o da sabırlıydı. Bir en di şe, bir hid det duy ma dan 
sa at ler ce, gün ler ce ka de re bo yun eğe rek bek le ye bi lir di.

Efen di sinin ses len di ği ni duy duğu halde ce vap ver me miş ti; çün kü 
ca nı ne kı mıl da mak, ne de ko nuş mak is ti yor du. İçti ği çay la rın ve kar 
yı ğın la rı için de ça ba la ma la rı nın ver di ği sı cak lık he nüz de vam et mek le 
be ra ber bu sı cak lı ğın da ha çok sür me ye ce ği ni ve ha re ket ler ya pa rak 
ye ni den ısın ma ya kuv vet bu la ma ya ca ğı nı bi li yor du. Ken di si ni güç ten 
düşüp inat ede rek da ha faz la iler le mek is te me di ği için kam ç› yi yen bir 
at gi bi yor gun his se di yor du.

Çiz me si de lik olan aya ğı üşüme ye baş la mış tı. O aya ğı nın başparmağını 
kı mıl da ta mı yor du.

Üşüme ya vaş ya vaş bütün vücu du nu sa rı yor du. Bu ge ce öle bi le ce
ği ni, hat ta aslında öl me si ge rek ti ği ni düşün dü. Bu düşün ce so nu cun da 
ölüm ken di si ne ne pek tat sız, ne de pek kor kunç gel di.

Ölüm pek tat sız görün me di, çün kü ha yat tan za ten bir zevk al ma
m›ş t›, ak si ne bütün öm rü, ar dı ar ka sı ke sil me yen bir köle lik ten iba ret 
kal mış tı, bun dan da ar tık bıkkınlık duy ma ya baş la mış tı.

Çok kor kunç da görün me di. Çün kü bu dün ya da hiz met le rin de çü
rüdüğü efen di le rin dı şın da ken di si ni bu dün ya ya gön de ren baş ka, mer
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ha met li bir efen di ol du ğu na, öl mek le ar tık yal nız ona bağ la na ca ğı na ve 
on dan hiçbir za man bir fe na lık gel me ye ce ği ne ina nı yor du.

Ken di ken di ne: “Bu ra da bir lik te ya şa nı lan, ken di le ri ne alı şı lan her
şe yi bı ra kıp git mek acı. Fa kat ça re ne? El bet ora ya da alı şı rım, ma dem 
ki böy le ge re ki yor muş. Fa kat günah la rım! On lar ne ola cak?” de di.

Sar hoş luk la rı nı, içki yüzün den saçtı ğı pa ra la rı, ka rı sı na yap tı ğı 
kötülük le ri, küfür le ri, Tan rı evi ne çok sey rek git ti ği ni, oruç tut ma dı ğı nı.. 
bi rer bi rer ha tır la dı. “Evet, de di, günah la rım çok, fa kat suç ben de mi? 
Be ni böyle ya ra tan ken di si de ğil mi? Günah iş le dim se, iş le me mek be
nim elim de miy di?

“Haksız suçlar mı idi Huda, 

Küre üs tün de kir li lik le bi zi?

Küre yi kim ça mur dan et ti bi na?

Kim ça mur dan ya rat tı kal bi mi zi?”

Bu ge ce nin so nu nu böy le düşünüyor du. Fa kat az son ra bu düşün
ce ler den eser kal ma dı ve ken di ni ak lı na ken di li ğin den ge len bir  kı sım 
ka rı şık ha yal le re ver di.

Ba zen ka rı sı nın ge li şi ni, içki âlem le ri ni, o son suz düş kün lük le ri ni, 
ba zen bir gün ev vel yo la çı kış la rı nı, köy de ih ti ya rın evi ni, mi ras bölümü 
hak kın da ki söz le ri ni, ken di ço cu ğu nu, şim di ör tüsü al tın da ısın mak ta olan 
at›, ba zen de kı mıl da na rak kı za ğı da sal la yan efen di si ni düşünüyor ve bu 
ara da: “Za val lı, köy de kal ma dı ğı na şim di kim  bi lir ne ka dar piş man dır. O 
sal ta na tı bı ra kıp me za ra git me yi hiç is te mez... O baş ka, biz ler baş ka!..” 
di yor du. Bu ha yal ler ya vaş ya vaş bir bi ri ne ka rış tı ve uy ku bas tı.

Efen di ata bin mek için ça ba lar ken kı za ğı sar sın ca uşa ğın da yan dı
ğı ar ka lık ay rıl mış, kı za ğın bir te ker le ği ar ka sı na çarp mış tı. Bu su ret le 
uyan mış, is ter is te mez va zi ye ti ni de ğiş tir miş ti. Ba cak la rı nı ör ten kar la rı 
sil ke rek, zor luk la top lan dı, aya ğa kalk tı. So ğu ğun ci ğer le ri ne ka dar iş le
di ği ni o an da da ha iyi duy du. Bu nun an la mını far  ket miş ve efen di ye 
ses le ne rek ar tık hay va nın ih ti yaç duy ma dı ğı fa kat ken di si nin pek güzel 
ör tüne bi le ce ği ör tüyü bı rak ma sı nı söy le miş ti.
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Fa kat efen di bu nu an la mış ya da an la ma mış, ce vap ye ri ne atı sür
müş ve her ya nın da ka sır ga lar oluş tu ran kar toz la rı için de ani den göz den 
kay bol muş tu.

Adam ca ğız böy le ya pa yal nız ka lın ca ne ya pa ca ğı nı düşün dü. Sı
ğı na cak bir yer ara ma ya hiç gücü ol ma dı ğı nı bi li yor du. De min kalk tı ğı 
ye re de çö ke mez di, çün kü ora sı da he men kar la ör tül müş tü. Kı zak ta 
ısı na maz dı, çün kü ör tüne cek bir şey yok tu. Ken di yır tık kür küy se in sa nı 
bu ha liy le ko ru mak tan çok uzak tı. Şim di üs tün de bir göm lek var mış 
gi bi üşüyor du.

Bir kor ku duy du.

“Al la h›m!” de di. O za man yal nız ol ma dı ğı nı, ken di si ni işi ten bi
ri ol du ğu nu, onun yar dı ma ih ti ya cı olan la rı yüzüs tü bı rak ma ya ca ğı nı 
düşüne rek ra hat et ti.

De rin de rin içi ni çek ti, üs tün de ki ka na vi çey le kı za ğa gir di, efen di
si nin ye ri ne uzan dı.

Bir tür lü ısı na ma dı, hat ta tit ri yor du. Ya vaş ya vaş ken din den geçti. 
Ölüyor muy du, uyu yor muy du, fark ede mi yor du. Fa kat bun la rın her 
iki si ne de ha zır ol du ğu nu an lı yor du.
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VI II

Efen di, ayaklarıyla, diz gin le hay va na sürekli vu ru yor, bil me di ği hal
de or ma nın ve or man bek çi si ku lübe si nin bu lun ma sı ih ti ma li nin faz la 
ol du ğu nu düşün düğü ta ra fa atı nı sürüyor du. Kar göz le ri ni kap lı yor, rüz
gar ko lun dan tu tup dur dur mak is ti yor du. O öne doğ ru eğil miş, sürek li 
kür künün etek le ri ni oy luk la rıy la hay va nın sır tı ara sı na sı kış tır mak is ti yor
du. Güç süz kal dı ğı hal de, süva ri si nin gös ter di ği yol da ya vaş ya vaş gi den 
hay va nı da ha hız lı git me si için zor lu yor du.

Bu şe kil de beş da ki ka ka dar iler le di ler. Önün de hay va nın ba şın dan, 
et ra fın da bir kar çö lün den baş ka bir  şey  gör me yen, kal kık ya ka sı nın için
de rüzgârın hid de tin den, sal dı rı sın dan baş ka bir şey duy ma yan efen di ye 
göre dos doğ ru gi di yor lar dı.

Bir den önün de bir ka ral tı gör dü. Kal bi se vinçle at tı, hay va nı ora ya 
doğ ru sür dü. Bir köy evi nin du var la rı nı gör düğünü sa nı yor du. Fa kat ka ral tı 
ye rin de dur mu yor du, sürek li kı mıl dı yor du. Bu ev ola maz dı, ol sa ol sa bir 
hen dek te bit miş ya ba ni iri ot lar ola bi lir di. Rüzgârın kuv ve ti al tın da bir 
yan dan öbür ya na ümit siz bir hal de yal pa vu ru yor lar dı. Kor kunç fır tı na nın 
elin de iş ken ce al tın da sal la nan bu ot lar her ne den se efen di ye müt hiş bir 
kor ku ver di. Atı ile ri sür dü. Ka ral tı ya yak la şır ken yönünü de ğiş tir di ği nin 
far kın da ol ma dı. Şim di baş ka bir sem te doğ ru ko şu yor, ama yi ne or ma na, 
ku lübe ye doğ ru git ti ği ni sa nı yor du. Hay van de vam lı sa ğa doğ ru git mek 
is te di ği hal de o, hay ali nin pe şin de, hay va nı hep so la çe vi ri yor du.
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Önün de ye ni den ka ra bir şeyler gör dü. Se vin di. Bu se fer bu, el bet te 
bir köy ola cak tı. Hâlbuki bun lar de min yan la rın dan geçti ği, rüzgârın kam
çı la mak ta ol du ğu ay nı hen dek te ki ot lar dı. Bil me di ği bir se bep le bu ra da 
yi ne ay nı kor ku yu duy du. Şim di bun lar yal nız ay nı ku ru ka ra ot lar ol mak
la ka lmı yor, rüzgârın kar ta şı ya rak ört mek is te di ği ye ni açıl mış at iz le ri 
de olu yor du. Dur du, eğil di, çok dik kat le bak tı. Evet, evet, ora dan bir at 
geçmiş ti, bu at da an cak ken di atı ola bi lir di. Bes bel li küçük bir da ire nin 
çev re sin de do laş mış tı. “Böy le lik le mah vol mam ke sin!” de di.

Kor kuy la sa va şır ken için de ay dın lık lar görünüyor gi bi olan ve göz
le ri ni di ker dik mez ay dın lık la rı kay bo lan be yaz si si de lip geçmek der di 
var dı, bu dert le ile ri le re ba ka rak hay va nı da ha hız lı sür dü.

Bu se fer ku la ğı na köpek hav la ma sı ve ya kurt ulu ma sı gi bi ses ler 
gel di. Fa kat bu ses ler o de re ce be lir siz di ki, aca ba ger çek ten böy le ses ler 
du yu yor muy du, yok sa bir ve him miy di an la ya ma dı. Du rup iyi ce din le di, 
en ha fif bir se si da hi duy mak is ti yor du.

Bir den sa ğır edi ci kor kunç bir ses ku lak la rı nın di bin de pat la dı, bütün 
vücu du nun sar sıl dı ğı nı his set ti. Atın boy nu na sa rıl dı, fa kat o bo yun da 
tit ri yor du ve ses da ha kor kunç bir hâl al mış tı. Bir kaç sa ni ye ken di ni kay
bet ti ve ne ol du ğu nu kav ra ya ma dı. Hal bu ki olan bi ten, hay va nın, bel ki 
kuv vet bul mak, bel ki de im dat ara mak için ci ğer le ri nin bütün kuv ve tiy le 
kiş ne me sin den iba ret ti. Hay va na “Kah rol! Be ni ne ka dar kor kut tun!” de
di. Boş ye re kork tu ğu nu an la dık tan son ra da ken di ne ge le me di, ken di ne 
gel me si müm kün ol mu yor du.

“Ak lı mı ba şı ma al ma lı yım. Sa kin ol ma lı yım!” di yor du. Fa kat ken di ne 
gel me si müm kün ol mu yor du. Şim di rüz ga rın es ki si gi bi kar şı dan de ğil 
ar ka sın dan es mek te ol du ğu nu an la ya mı yor, hay va nı sür me ye de vam 
edi yor du.

Üşüyor du... Her ta ra fı, özel lik le de se mer ye ri ne ge len kıs mı ağ rı
yor du. El le ri, ayak la rı tit ri yor du. Ne fes al mı yor, so lu yor du. Şu ber bat kar 
çö lünün or ta sın da ölüp gi de ce ği ni düşünüyor du.

Bir ara lık at bir den sürçtü, al tın dan ka ya rak bir kar yı ğı nı na dal dı. 
Ça ba lar ken yan ta ra fa düş tü. Efen di ken di ni dı şa rı at tı ve atar ken üze ri
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ne da yan dı ğı küçük eğe ri ye rin den oy nat tı. Böy le lik le ba ğın dan kur tu lan 
hay van der hal kalk tı, sıçra ya rak, kiş ne ye rek hız lan dı ve bir den efen di nin 
göz le ri nin önün den kay bol du.

Şim di efen di, ya rı ya rı ya ka ra gömül müş bir hal de yal nız kal mış
tı. Atın pe şi ne düş me yi düşün dü. Kar o ka dar de rin, kürk le ri o ka dar 
ağır dı ki, ayak la rı do la şa do la şa yir mi adım dan faz la gi de me di. Ne fe si 
ke si le rek dur du. “Or man, tar la lar, çift lik, ma ğa za, mey ha ne ler, de mir 
ça tı lı ev, am bar ner de si niz? Bu an da bun la rın hep si ne olu yor? Ba şı ma 
ge len ne dir? Bu ola cak şey mi?” Zih nin den şim şek hı zıy la ge çen bun lar 
ol muş tu. Rüz ga rın önün de iki de bir eği len ka ra ot la rı, on la rın önün den 
iki ke re geçti ği ni ha tır la dı. Öy le bir kor ku ya ka pıl dı ki, şu ba şı na ge le nin 
doğ ru lu ğun dan şüp he et ti.

Ken di ken di ne sor du: “Aca ba rüya mı görüyo rum?” Uyan mak is ti yor
du. Fa kat yüzüne vur mak ta, el bi se le ri ni sar mak ta, el di ve ni düş müş olan 
sa ğ e li ni don dur mak ta olan şu kar na sıl rüya olur du? O, de min gör düğü 
ka ra ot la ra bir ek gi biy di. Şim di son suz lu ğu için de ko ru n ma sı im kan sız, 
ça buk ve ters bir ölüm su nan şu kar çö lü ha ki kat de ğil de ney di?

“Al la hım!” de di. Bir gün ev vel ki li se de ya pı lan töre ni, yal dız lı bir 
çer çe ve için de ası lı du ran ka rar mış kut sal res mi, sat tı ğı mum la rı hal kın o 
re sim önün de ya kı şı nı ve he men sön dürüp san dı ğı nın gözün de sak la mak 
üze re ken di si ne ge ti riş le ri ni ha tır la dı. Şim di o da ay nı res me adak lar adı
yor du. Fa kat ay nı za man da bu ra da, bu ölüm di ya rın da, ne o mum la rın, 
ne o res min, ne de adak la rı nın hiç ama hiçbir öne mi ol ma dı ğı nı, on lar la 
şu fe ci du ru mu ara sın da hiçbir il gi bu lun ma dı ğı nı pek iyi bi li yor du.

“Ko nuş mak pa ra et mez, hay va nın izi ni ka çır ma ma lı yım, az da ha 
sal la nır sam bir şey kal maz. İz le ri ne ba ka rak onu yol da bu lup tut ma lı yım. 
Te la şa da ge rek yok, yok sa güç ten kuv vet ten ke si lip bu ra da ka lı rım.” 
de di.

Böy le, ya vaş ya vaş git me ye ka rar ve re rek kalk tı. İle ri ye doğ ru atıl dı, 
düşe kal ka ko şu yor du. İz ler özel lik le ka rın de rin ol ma dı ğı yer ler de zar 
zor görünüyor du.
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“Mah vol mam mu hak kak. İz le ri kay be de ce ğim, hay va nı bu la ma ya ca
ğım” der ken göz le ri si yah bir le ke far ket ti. At, kı zak, üs tün de men dil den 
bay rak sal la nan ok lar, hep si ora cık tay dı.

At ken di si ni da ha ön ce uşak la bir lik te yu var lan dık la rı kar yı ğı nı na, 
kı za ğın ya nı ba şı na ge tir miş, ora ya el li adım ka la sil ki ne rek koş muş tu. 
At es ki ye rin de de ğil, ok la ra da ha ya kın bir yer de du ru yor, diz gi nin ucu 
aya ğı na ta kıl mış, ba şı nı sal lı yor du.
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IX

Efen di kı za ğın ya nı na gelince eli ni per va zı na da ya dı, ne fes al ma ya, 
ken di ne gel me ye ça lı şa rak bir za man öy le ce dur du. Uşak es ki ye rin de 
de ğil di. Kı za ğın için de kar la ör tülü yı ğın ha lin de bir ka ral tı var dı. Bu nun 
uşak ol du ğu nu an la dı. Şim di üs tün den bütün kor ku lar si lin miş ti.

Şim di tek kor ku su var dı ki, o da atın sır tın da kar çöl le rin de iler ler
ken özel lik le de at tan ay rı düş tüğü za man duy du ğu kor ku la ra ye ni den 
ya ka lan ma kor ku suy du. Ne ya pıp ya pıp on dan uzak kal ma lı, bu nun için 
de bir şey ler bul ma lı, ken di ni meş gul et me liy di. İlk iş ola rak ar ka sı nı rüz
ga ra ve rip kür künü çı kar dı.

Bi raz ne fes al dık tan son ra çiz me le ri ni çı kar dı, içi ne gir miş olan kar la rı 
silk ti, sol el di ve ni ni de böy le ce te miz le di. Sağ el di ve ni kay bol muş, kim bi lir 
han gi kar ta ba ka sı al tı na gömül müş tü. Da ha son ra ku şa ğı nı çöz dü, tek rar 
sık tı, çok aşa ğı bağ la dı. Bu, köy lüle rin ken di si ne sat mak üze re ge tir dik le ri 
buğ da yı kont rol için dük ka nın dan çı kar ken her za man yap tı ğı şey di. Bun
dan son ra hay va nın aya ğı nı kur tar ma yı düşün dü, kur tar dı. Hay va nı al dı, 
es ki ye ri ne kı za ğın önüne bağ la dı. Şim di onu ört me ye sı ra gel miş ti. Bu 
ara lık kı zak ta bir kı mıl da ma ol du. Don mak üze re de ne bi le cek bir hal de 
olan adam ca ğız görünür bir gay ret le kalk tı. Otur du, si nek ko vu yor muş 
gi bi eli ni bur nu nun önün de tu haf bir şe kil de sal la dı. Hem eli ni sal lı yor, 
hem bir şey söy lüyor du. Efen di, ken di si ni ça ğır dı ğı nı an la dı. Hay va na 
ört mek üze re ol du ğu yay gı yı bı ra ka rak kı za ğa yak laş tı, sor du:

 Nen var? Ne di yor sun?
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Uşak ke sik bir ses le ve güç lük le:

 Ben... Ölüyo rum... Ba na olan bor cu nu... Oğ lu ma ya hut ka rı ma 
ver... Han gi si ne olur sa olur.

 Ne dir? Don dun mu?

Ağ lar bir ses le, yi ne o işa re ti ve re rek:

 Duy du ğum öy le... Ölüm gel di... Günah la rı mın ba ğış lan ma sı nı 
di le rim...

Efen di bir kaç sa ni ye kı mıl dan ma dan, ağ zı nı açma dan dur du; son ra 
kâr lı bir iş yap tı ğı za man lar müş te ri si nin eli ne vu rur ken, al dı ğı azim li bir 
ta vır la bir den bir adım ge ri le di, kür künün yen le ri ni kal dır dı, uşa ğı ve kı
za ğı kap la mış olan kar la rı dı şa rı at ma ya baş la dı. Bu işi bi tir dik ten son ra 
kür künün önünü açtı. Uşa ğı kı za ğın ar ka sı na it ti ve iyi ce ör te cek şe kil de 
sı cak vücu duy la baş tan ba şa üs tüne uzan dı. Kür künün etek le ri ni uşak la 
kı za ğın ara sı na sı kış tır mış, diz le riy le tut muş, ba şı kı za ğın önüne doğ ru 
ola rak yüz üs tü yat mış tı. Ar tık ne hay va n›n kı mıl da nı şı n›, ne fır tı na nın 
gürül tüle ri ni du yu yor, bütün dik ka tiy le uşa ğın ne fes alı şı nı din li yor du.

Uşak bir müd det ses siz se da sız kal dı; son ra içi ni çe ke rek bir ne fes 
al dı ve ha fif çe kı mıl da dı.

Efen di 

İş te bu ka dar... Ha ni  ya ölüyo rum, di yor dun, şim di ısın, iş te in san 
de di ğin bu dur.

Fa kat bir tür lü de vam ede me di, bu ha li ne şa şı yor du, de vam ede me
di, göz le rin den yaş ge li yor, alt çe ne si sürek li vu ru yor du. Bo ğa zı na ka dar 
ge len bir şe yi yut ma ya ça lı şa rak sus tu. Düşün dü: “Ga li ba çok kork tum, 
çok bit kin bir hal de ol ma lı yım...” Fa kat bu bit kin lik ken di si ne tat lı ge li yor, 
hat ta o za ma na ka dar hiç tat ma dı ğı bir fe na lık ve ri yor du.

Ken di ken di ne; “İş te in san de di ğin bu dur...” di yor, içi ne pek de rin 
şef kat duy gu la rı do lu yor du. Pal to su nun kür küne göz le ri ni sil di rüz ga rın, 
üs tün den çe kip çı kar ma ya ça lış tı ğı kür künü sağ di ziy le bas tı ra rak, uza nık 
va zi yet te ses siz ce, hay li bir za man öy le ce kal dı. Fa kat için de ka ba ran 
se vinç duy gu la rı nı bir baş ka sı na açmak düşün ce si ken di ni öy le kuv vet le 
sar d› ki, ni ha yet uşa ğa ses len di. An cak şöy le bir ce vap al dı:
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 İyi, ısı nı yo rum...

 İyi kar deş, iyi... az da ha kur ban gi di yor dun. Az kal sın sen de, ben 
de don muş olarak bu lu na cak tık...

Çe ne le ri yi ne kuv vet le vur ma ya baş la dı, göz le ri ne ye ni den yaş dol
du, ko nuş ma yı kes ti.

“Bir şey de ğil.. Ben bi li rim, bu bir şey de ğil” di ye düşünüyor du. Sus tu 
ve bu hal de uzun bir za man kal dı.

Al tın da uza nan uşa ğın vücu du nun sı cak lı ğı, üs tünü ör ten kürk, şim
di içi ne tat lı bir sı cak lık ver me ye baş la mış tı. Fa kat kür künün etek le ri ni 
tu tan el le ri, rüz gârın dur ma dan açtı ğı ayak la rı üşüme ye baş la mış tı. He le 
çıp lak olan sağ eli da ha çok üşüyor du. Fa kat onun ar tık ne ayak la rı nı, 
ne de el le ri ni düşün düğü yok tu. Onun der di al tın da ya tan ada mı ısıt
mak tan iba ret ti.

Bir kaç kez dön dü, ata bak tı. Rüz ga rın ör tüyü düşür düğünü, hay va nın 
ar ka sı nın açık kal dı ğı nı gör dü. Kal k›p, ört mek la zım gel di ği ni düşün dü; fa kat 
uşa ğı bi raz ol sun bı rak ma ya, için de bu yüz den do ğan se vinçten ay rıl ma ya 
gücü yet me di. Bu du rum da hiçbir şey den kork tu ğu yok tu.

Alış ve riş ler de za fer sı ra la rın da ki se vin ciy le uşa ğı na sıl ısıt mak ta ol
du ğu nu düşüne rek, “ar tık teh li ke yok” di yor du.

Bu hal de bir, iki, üç sa at geçti. Ar tık za man di ye bir şey bil mi yor
du. İlk da ki ka lar da fır tı na yı ha yal şek lin de kı za ğın yu ka rı kal kık kol la rı nı, 
tit re yen atı görüyor, al tı na al dı ğı uşa ğı düşünüyor du. Za man la bun la ra 
bir ta kım ha tı ra lar ka tıl dı. Köy de ki pas kal ya şen lik le ri ni, ka rı sı nı, po lis 
ko mi se ri ni, mum la rı sak la dı ğı san dı ğın gözünü ha tır la dı. Uşa ğı bir den, 
o san dı ğın al tı na gir miş, se ril miş gör dü. Da ha son ra alış ve riş ya pan bir 
sürü köy lü, be yaz dut lar, de mir ça tı lı ev ler sı ra lan dı. Uşa ğı bu se fer de o 
de mir ça tı lı ev le rin al tın da kal mış gör dü. En son ra bun lar hep bir bi ri ne 
gir di ler, kar ma ka rı şık bir şe kil alıp hep si bir bi ri ni yut tu. Gök ku şa ğı nın 
bütün renk le ri ka rı şın ca hep sin den na sıl yal nız be yaz renk çı kar sa, onun 
bu ha tı ra la rı da ka rı şın ca bir sis olu ver miş ler di. O da uyu muş tu.

Rüya sız uzun bir uy ku u yu du. An cak sa ba ha doğ ru bir rüya gör dü. 
Ki li se de için den mum la rı çı ka rıp sat tı ğı çek me ce nin önün dey miş. Bir 
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ka dın beş köpek ve ri yor, kut sal res min önün de yak mak üze re ken di sin
den bir mum is ti yor. O çek me ce den mu mu alıp uza ta cak, fa kat ce bin de 
sım sı kı tut tu ğu el le ri bir tür lü çık mı yor. San dı ğın bir ta ra fın dan öbür 
ta ra fı na ge çe cek, ama ayak la rı bir tür lü kı mıl da mı yor. Yep ye ni al dı ğı, 
ay na gi bi par la yan las tik le ri tah ta la ra ya pış mış gi bi. Yer den kalk ma la
r› n›n im ka nı yok. Bu dert için dey ken ma sa bir den ma sa lık tan çı kı yor, 
bir ya tak olu ve ri yor. Ken di si ay nı o ya tak ta, ken di evin de, yüzüko yun 
yat mak ta. Ya ta ğın üs tüne uzan mış kal ka mı yor. Hal bu ki kalk ma sı la zım, 
çün kü po lis ko mi se ri ge lip ken di si ni ala cak, bir lik te şu or ma nı sa tın al
ma ya gi de cek ler, bel ki de öy le de ğil... Atın yem li ği ni boy nu na ta ka cak lar. 
O za man ka rı sı na so ru yor: 

Ca nım ko mi ser den hâlâ bir ha ber yok mu? 

Ka rı sı: 

Ha yır, hiç ge len gi den ol ma dı, di yor. Hal bu ki ku lak la rı o ara lık bi ri nin 
evin taş mer di ve ni ne doğ ru gel di ği ni du yu yor. Kim bi lir bel ki de odur...

Ha yır, o dur ma dan ge çi yor. Ka rı sı na ye ni den so ru yor:

 Ca nım, ko mi ser den hâlâ bir ha ber yok mu?

 Ha yır, yok...

O hâlâ ya tak ta ya tı yor, bir tür lü kal ka mı yor, o hal de bek li yor. Bek
ler ken bir par ça kor ku, bir par ça se vinç du yu yor. Bir den se vin ci ar tı yor. 
Bek le di ği ge li yor, fa kat bek le di ği ko mi ser de ğil, bir baş ka sı... Asıl bek le di ği... 
İş te o, nur ha lin de görünüyor, ken di si ni ça ğı rı yor. Bu ça ğı ran bir kaç sa at 
ön ce ken di si ne he men uşa ğı ısıt mak üze re üs tüne yat ma sı nı em re den. 
O, O’nun çı kıp ken di si ne görün me sin den ken di si ni ha tır la ma sın dan son 
de re ce mut lu. “Ge li yo rum!” di ye ba ğı rı yor ve bu ba ğı rış la uya nı yor.

Bu uya nan bir kaç sa at ev vel uyu yan dan bam baş ka bir var lık tır: 
Kalk mak is ti yor, kal ka mı yor; eli ni sal la mak is ti yor, sal la ya mı yor; ayak la rı nı 
top la mak is ti yor, kı mıl da ta mı yor. Ba şı vücu du na mıh lı gi bi dir. Şa şı rı yor, 
fa kat hiç üzül müyor.

Uşa ğın al tın da yat tı ğı nı, ısı nıp ya şa dı ğı nı düşünüyor. Ken di si nin 
efen di de ğil, uşa ğın efen di ol du ğu nu, ken di ha ya tı nın ken din de de ğil, 
uşak ta ol du ğu nu veh me di yor.
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Din li yor, uşa ğın ne fes alı şı nı, hat ta ha fif ha fif ho rul da dı ğı nı far ke di yor. 
Mu zaf fer bir se vinçle; “O ya şı yor, de mek ben de ya şı yo rum” di yor.

Zih nin den pa ra la rı, dükkânı, evi, alış ve riş le ri ve Mi ro nov’un mil
yon la rı nı ge çi ri yor. Va si li de ni len ada mın ken di nin bütün bu şey ler le ne 
di ye il gi len di ği ni an la mak pek güç  ge li yor. “Evet, iş le rin so nu na onun 
ak lı er mez miş!” di yor. “Be nim şu an da an la dı ğı ma onun ak lı yet me miş! 
Hal bu ki şim di ya nıl ma yok, şim di ha ki ka tin tâ ken di si ni görüyo rum!” 
di yor. Az ev vel ken di si ne ses le ne nin da ve ti ni ye ni den du yu yor. Bütün 
var lı ğı n› yu mu şak bir tat lı lı ğın dol dur du ğu nu his se de rek, “Ge li yo rum, 
ge li yo rum!” di ye ba ğı rı yor. Ar tık hür ol du ğu nu, ken di si ni hiçbir şe yin 
bağ la ma dı ğı nı du yu yor.

Ve bu, dün ya da ki son duy gu su olu yor.

Fır tı na hâlâ de vam edip du ru yor du. Kar yo ğun ka sır ga ha lin de dans 
edi yor, efen di yi bir ta ba ka, bir ta ba ka da ha ör tüyor du. Buz ke sil miş olan 
at tir tir tit ri yor, kı za ğın tâ di bin de, ölü efen di si nin al tın da ba rı nıp ken
disi ne gel miş olan uşak ise uyu yor du...
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X

Uşak sa ba ha vakti uyan dı. Ye ni den tu tul du ğu bir üşüme nöbe tiy le 
uyan dı. Bir rüya gör müş tü. Güya de ğir me ne buğ day yük lü bir ara ba 
götürüyor du, bir ça yır dan ge çer ken na sıl sa ba ta ğa sap lan mış tı. Ara ba nın 
al tın da kam bur bir du rum ala rak ara ba yı ye rin den oy na ta bi lir mi yim, di
ye in le yip du ru yor du. Fa kat tu haf şey! Ara ba kı mıl da mı yor du. Ar ka sı na 
ya pış mış tı. Ne onu kal dı ra bi li yor, ne de ken di ni al tın dan ala bi li yor du.

Bağ rı nı ezi yor du. Ha va da ne ka dar so ğuk tu. Ne ya pıp ya pıp ara
ba nın al tın dan çık ma lıy dı.

Eh... el ver di, ar tık şu çu val la rı su ya at ma lı... de di; ara ba yı so ğuk bir 
ha va sar mış tı; ara ba sır tı nı ez mek tey di. An sı zın ga rip bir şey ler his set ti, 
uya nıp göz le ri ni açın ca her şe yi ha tır lı yor du. Buz ke si len ara ba, bu nu ta bir 
edi yor du. O, hâlâ üze rin de ya tan öl müş efen di siy di. Duy du ğu gürül tü 
kı za ğa iki ke re aya ğıy la vu ran at t›.

Her ih ti ma le kar ş› efen di ye iki de fa ses len di. Ha ki ka ten ön ce den 
sez di ği gi bi. Ses se da yok tu. Efen di nin kar nı, ba cak la rı kas ka tıy dı. Çe ki 
ta şı ka dar so ğuk ve ağır dı.

Düşünüyor du. “Ne de me li, öl müş! Al lah rah met ey le sin!”
Ba şı nı çe vir di, eliy le üs tün de ki kar ta ba ka sın dan bir de lik ya pıp, 

göz le ri ni açtı. Sa bah ol muş tu. Rüz gar kı za ğın ok la rı nın ara sın dan ıs lık 
çal mak ta, kar sürek li yağ mak tay dı. Hay van ar tık kı mıl da mı yor, hat ta 
ne fes al dı ğı da du yul mu yor du. Uşak için den” At›n so ğuk tan kas ka tı ke
si lir ken ayak ta du ra bil mek için son bir gay ret gös ter erek kı za ğa çarp mış 
ol du ğu nu ve ken di si ni o za man uyan d›r d› ğ› n› düşün dü.

Al la h›m... Ben de öle ce ğim. Mu ra dın ney se o ol sun. Fa kat ko lay 
şey de de ğil. An cak iki ke re öle cek de ği lim ya. Se ve se ve kat la na ca ğım. 
Ba ri uzun sür me se... Ne ola cak sa he men ol sa...
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Eli ni ge ri al dı, göz le ri ni yum du, uyuş tu, bu se fer ger çek ten öle ce
ği ne ke sin ola rak inan dı.

Köy lüler, uşa ğı ve efen di nin ce se di ni an cak er te si gün öğ le üs tü 
köy den bir ki lo met re, yol dan yet miş met re uzak ta bul du lar.

Kar kı za ğı ta ma men ört müş tü, yal nız kı za ğın kol la rıy la bay rak 
görülüyor du. At kar nı na ka dar ka tı bir kar ta ba ka sı için de bat mış, bem
be yaz ba şı omuz la rı na gir miş, bu run de lik le ri buz la tı kan mış, göz le ri don 
tut muş yaş lar la yı kan mış bir hal dey di. Bir ge ce için de o ka dar za yıf la mış 
ki, bir de ri, bir ke mik kal mış tı.

Efen di nin ce se di buz ha ne ler de don du rul muş, pıh tı laş mış et gi bi 
sert ti. Kal dı rıl dı ğı za man ba cak la rı yan ya na gel mi yor, san ki ara sın da hâlâ 
uşa ğın vücu du nu sa rı yor du. Ka ba rık at ma ca yı an dı ran göz le ri don muş tu. 
Düz k›r p›k bı yık la rı kar al tın da düşük bir hal dey di ler.

Vücu du yer yer don muş ol mak la be ra ber uşak he nüz ya şı yor du. 
Uyan dı rıl dı ğı za man öl düğünü ve şim di göz le ri ni öte ki dün ya ya açtı ğı
nı san mış t›. Kı za ğı te miz le yen, efen di nin ce se di ni kal dı ran köy lüle rin 
gürül tüle ri ni duy du ğu za man ilk sa ni ye ler de öte ki dün ya da da re ka bet 
ol ma sı na, öte ki dün ya da da köy lüle rin gürül tü et me le ri ne şaş mış tı.

He nüz yer yüzün de ol du ğu nu, özel lik le ayak par mak la rı nın don du
ğu nu his set ti ği za man se vin mek ten çok üzül dü.

Has ta ne de iki ay kal dı. Aya ğı nın üç par ma ğı nı al dı lar, öbür le ri iyi leş ti. 
Ön ce le ri çift lik uşa ğı, yaş la nın ca da ge ce bek çi si ola rak yir mi yıl da ha ya
şa dı. Da ha bu yıl, di le di ği gi bi ken di evin de kut sal re sim ler al tın da, elin de 
yan mış bir mum tu ta rak öl dü. Öl me den ka rı sın dan af di le di. Oğ luy la ve 
to run la rıy la ve da laş tı, oğ lu na ve ge li ni ne fay da sız bir bo ğaz bes le mek
ten ken di le ri ni kur tar dı ğı nı söy le di. Ar tık bıktığı bu dün ya yı ke sin ola rak 
bı ra kıp yıl lar iler le dik çe da ha çok be nim se di ği öte ki dün ya ya gi de ce ği ni 
düşüne rek ra hat bir ölüm le öl dü.

Bu se fer sa hi den öl dük ten son ra için de uyan dı ğı öte ki âlem aca ba da ha 
mı ra hat tı? Yok sa um du ğu nu bu la ma dı mı? Yok sa bek le di ğin den çok da ha 
iyi mi bul du? Bu nu he pi miz en doğ ru bir şe kil de ya kın da öğ re ne ce ğiz.

S O N
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NerdeSevgiOradaTanrı

Mar tin Av re iç adında bir es ki ci var dı. Şe hir de bir evin bod rum ka tın
da küçük bir oda da otu rur du. Oda nın so ka ğa ba kan yal n›z bir pen ce re si 
var dı. Pen ce re si nin önün de otur du ğu za man, ge lip ge çen le rin yal n›z 
ayak la rı nı göre bi lir di, Mar tin her ke si kun du ra la rın dan ta nır dı. Ora da 
uzun za man d›r ya ş› yor du, bir çok ta nı dı ğ› var dı. O çev re de ken di elin
den bir iki ke re geçme miş ayak ka bı bel ki de hiç yok tu, öy le ki, Mar tin 
pen ce re den ken di eli nin hüne ri ni de sey re de bi li yor du. Ora dan gör düğü 
kun du ra la rın ki mi si ni ya ma mış, ki mi ne di kiş vur muş, ki mi ne ye ni pen çe 
koy muş, hat ta ki mi nin de yüz le ri ni ye ni le miş ti. Da ima elin de faz la işi 
olur du, çün kü ça lış kan dı, iyi mal kul la nır dı, müş te ri le rin den faz la pa ra 
is te mez di ve iti mat edi lir bir adam dı. Eğer müş te ri nin is te di ği gün de işi 
bi ti re bi le ce ği ni tah min eder se, işi alır dı; yok sa doğ ru yu söy ler, tu ta ma
ya ca ğı söz ler de bu lun maz dı. Bu se bep ler den do la yı iyi ce ta nın mış tı ve 
hiç iş siz kal maz dı.

Mar tin bütün öm rün de iyi bir adam ola rak ya şa mış tı; fa kat ih ti
yar la yın ca, ken di si ni da ha çok düşün me ye ver di ve Al lah’a da ha ya kın 
ol ma ya baş la dı. Vak tiy le, ken di  iş ye ri ne sa hip de ğil ken da ha us ta ya nın da 
ça lı şır ken ka rı sı öl müş, ken di si ne üç ya şın da bir er kek ço cuk bı rak mış
tı. On dan ev vel do ğan ço cuk la rı nın hiçbi ri ya şa ma mış, hep si küçük ken 
öl müş tü. Mar tin ön ce oğ lu nu köye, kız kar de şi nin ya nı na gön der me yi 
düşün dü. Son ra ço cu ğun ay rı lı ğı na da ya na ma ya ca ğı nı an la dı ve “Be nim 
küçük Ka pi ton’um için ya ban cı bir ai le için de büyümek  zor ola cak. En 
iyi si be nim ya nım da kal sın.” di ye düşün dü.
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Mar tin bu nun üze ri ne us ta sın dan ay rıl dı ve küçük oğ luy la bir eve 
yer leş ti. Fa kat za val lı nın ço cuk lar dan ta li hi yok tu ki... Ço cuk büyüyüp  de 
ba ba sı na yar dım ede cek ve yüzünü gül düre cek ya şa ge lir gel mez has ta
lan dı, bütün bir haf ta ateş ler için de kav rul duk tan son ra ölüver di. 

Mar tin oğ lu nu göm dük ten son ra ken di ni ümit siz li ğe ve ke de re o 
de re ce kap tır dı ki Al lah’a is ya na baş la d›. Ke de ri nin için de, “Ya Rab bi, 
ca nı mı al!” di ye tek rar tek rar dua et ti. Ken di si gi bi bir ih ti ya rı bı ra kıp  da 
genç oğ lu nu, sev di ği bi ri cik oğ lu nu al dı ğın dan do la yı Al lah’a si tem et ti. 
On dan son ra Mar tin ar tık ki li se ye de git mek ten vaz geçti.

Bir gün Mar ti n’in köyün den bir adam onu gör me ye gel di. Bu adam 
se kiz y›l l›k ha c› l› ğ›n dan son ra, zi ya ret et ti ği Tro it sa Ma nas tı rı’n dan 
döner ken yol üs tün de, Mar tin’e uğ ra mış tı. Mar tin ona yüre ği ni açtı ve 
bütün ke de ri ni an la ta rak içi ni dök tü.

“Be nim ar tık hiç ya şa ma  ar zum yok, dos tum!” de di. “Al lah’tan di
le ğim bi ran ev vel ca nı mı al ma sı dır. Be nim dün ya da ar tık hiçbir ümi dim 
kal ma dı.”

İh ti yar ce vap ver di: “Böy le şey ler söy le me ye hak kın yok, Mar tin. 
Al lah’ın yol la rı nı ölçme ye kud re ti miz yok. Ka rar bi zim akıl ve man tı ğı
mı za de ğil, Al lah’ın ira de si ne bağ lı dır. Eğer Al lah se nin oğ lu nun öl me si ni 
ve se nin ya şa ma nı is te diy se, ha yır lı sı bu ol ma lı. Se nin ümit siz ve ke der li 
ha li ne ge lin ce, bu se nin ken di sa ade tin için ya şa mak is te men den ile ri 
ge li yor.”

Mar tin sor du: “Pe ki, in san baş ka ne için ya şa ma l›?”

İh ti yar: “Al lah için” de di. “Sa na ha yat ve ren Al lah’tır ve sen onun 
için ya şa ma lı sın. Onun için ya şa ma yı öğ ren di ğin za man, ar tık ke der len
mez sin ve her şey sa na ko lay görünür.”

Mar tin bir müd det sus tuk tan son ra tek rar sor du: “Pe ki in san Al lah 
için na sıl ya şa ma lı?”

İh ti yar ce vap ver di: “İn sa nın Al lah için na sıl ya şa ya ca ğı bi ze İsa va sı
ta s›y la gös te ril miş tir. Oku man var mı? Öy ley se bir İn cil al da oku! Ora da 
Al lah se nin na sıl ya şa ma nı is ter, görür sün. Hep si ora da ya zı lı.”
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Bu söz le ri Mar tin iyi ce düşün dü ve he men o gün gi dip iri harf ler le 
ya zı lı bir İn cil sa tın al dı, oku ma ya baş la dı.

Ön ce le ri yal nız yor tu gün le rin de oku ma yı düşün müş tü, fa kat bir ke re 
oku ma nın ta dı nı alın ca ken di si ni o ka dar ra hat la m›ş his set me ye baş la dı 
ki her gün oku ma ya ka rar ver di. Ba zen oku ma ya öy le da lar dı ki lâm ba
sın da ki yağ bi ter di, yi ne de o ki ta bın dan bir tür lü ay rıl mak is te mez di. 

Her ge ce bu şe kil de oku ma sı na de vam et ti ve oku duk ça Al lah’ın 
ken di sin den ne is te di ği ni, Al lah için na sıl ya şa ya bi le ce ği ni da ha açık bir 
şe kil de an la dı, yüre ği git tik çe fe rah la dı, gün den güne içi açıl dı. Ön ce le ri 
ya ta ğa gir di ği za man küçük Ka pi ton’unu düşüne rek yüre ği nin kur şun gi bi 
ağır laş tı ğı nı his se der, in ler di; şim di yal nız şu söz le ri tek rar lı yor du: “Sa na 
ham dol sun, sa na ham dol sun, ya Rab bi! Se nin ira den ol sun!”

O za man dan iti ba ren Mar tin’in bütün ha ya tı de ğiş ti. Ön ce le ri yor tu 
gün le rin de bir ga zi no ya gi rip çay içer di, ara sı ra bir iki bar dak vot ka ya 
da ha y›r de mez di. Ba zen, bir ah bap la bir par ça içtik ten son ra ga zi no
dan tam sar hoş de ğil ama, ke yif li çı kar dı ve saçma sa pan şey ler de 
söy ler di. Ba zen bi ri nin yüzüne ba ğır mak ya hut küf ret mek gi bi iş ler de 
ya par dı. Şim di bütün bu ha re ket ler den vaz geçti. Ha ya tı na hem se vinç 
hem de hu zur gir di. Sa bah le yin işi ne otu rur, ak şam olun ca işi ni kal dı rır, 
lâm ba yı du var dan in di rir ma sa nın üs tüne ko yar, ki ta bı nı raf tan alır, onu 
açar, otu rup okur du. Oku duk ça da ha iyi an lı yor, zih ni açı lı yor ve yüre ği 
se vinçle do lu yor du.

Yi ne bir se fe rin de Mar tin ki ta bı na dal dı, geç vak te ka dar otur du. 
Lu ka İn ci l’in den al tın cı bap ta ki şu söz le ri oku du:

“Bir ya na ğı na vu ra na öbürünü de uzat ve se nin aba nı alan dan 
göm le ği ni de esir ge me. Sen den her is te ye ne ver ve se nin eş ya nı alan
dan ge ri is te me. İn san la rın si ze na sıl dav ran ma la r› n› is ti yor sa nız, siz de 
on la ra öy le  dav ra n›n.”

Son ra İsa’nın şu söz le ri ni de oku du:

“Ni çin be ni”, Rab, Rab! di ye ça ğı rı yor su nuz da, si ze söy le di ğim 
şey le ri yap mı yor su nuz? Ba na ge len, söz le ri mi işi ten ve on la rı ya pan 
her ki şi nin ki me ben ze di ği ni si ze gös te re yim. O, ev ya pan bir ada ma 
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ben zer ki te me li ni ka zıp de ri ne in di ve evi ni bir ka ya üze ri ne kur du. Sel 
gel di ği za man ır mak o eve hücum et ti ve onu sar sa ma dı; çün kü iyi bi na 
edil miş ti. Fa kat işi ten ve yap ma yan, top ra ğın üze ri ne te mel siz ev bi na 
eden ada ma ben zer; ır mak o eve hücum et ti ve der hal çök tü. O evin 
za ra r› büyük ol du.”

Mar tin bu söz le ri oku du ğu za man ru hu se vin di. Göz lüğünü çı kar dı, 
ki ta bın üs tüne koy du ve dir sek le ri ni ma sa ya da ya ya rak oku du ğu şey le ri 
düşün me ye baş la dı. Ken di ha ya tı nı bu söz ler le ölçtü ve ken di ken di ne 
sor du:

“Be nim evim ka ya üze ri ne mi, kum üze ri ne mi ya pıl mış tır? Eğer ka
ya üs tün dey se, iyi. İn san bu ra da tek ba şı na otu rur ken bu ko lay gözükür 
ve in san Al lah’ın bütün emir le ri ni ya pı yo rum zan ne der. Hal bu ki ken di mi 
bir unut sam, yi ne günah iş le yi ve ri yo rum. Bu nun la be ra ber ka ra r›m da 
›s rar ede ce ğim. Bu in sa na öy le bir se vinç ve ri yor ki! Ya Rab bi, ba na sen 
yar dım et.”

Bütün bu şey le ri düşün dük ten son ra ya ta ğı na gi de cek ti, ama ki ta
bın dan da ay rıl mak is te mi yor du. Oku ma sı na de vam et ti, ye din ci ba bı 
oku du. Bu ra dan yüz ba şı hak kın da ki hi kâye yi, dul ka dı nın oğ lu nu ve 
Yah ya’nın şa kirt le ri ne ve ri len ce va bı oku du, ni ha yet zen gin bir Fe ri si ’nin 
İsa’yı ken di evi ne da vet et me si ne gel di. Ora da günah kâr ka dı nın, onun 
ayak la rı nı yağ la mes het me si ni ve göz yaş la r›y la yı ka ma sı nı ve İsa’nın ona 
hak ver me si ni oku du. 44’ün cü âyet te şu söz ler ya zı lıy dı:

“Ve ka dı na döne rek Si mo n’a de di: Bu ka dı nı görüyor mu sun? Se nin 
evi ne gir dim, ayak la rım için ba na su ver me din; fa kat o be nim ayak la rı mı 
göz yaş la r›y la ıs lat tı, saçla r›y la sil di. Sen ba na bir bu se ver me din; fa kat 
o, gel di ğin den be ri ayak la rı mı dur ma dan öp tü. Saçla rı mı zey tin yağ la 
mes het me din; fa kat o, ayak la rı mı kıy met li yağ la mes het ti.”

Mar tin bu âyet le ri oku ya rak düşün dü:”O ayak la rı için su ver me di, 
ona bu se ver me di, ba şı nı yağ la mes het me di...” Mar tin göz lüğünü tek rar 
çı kar dı, ki ta bın üs tüne koy du, düşün ce ye dal dı.

“O Fe ri sî tıp kı be nim gi bi ol ma lı. O da yal nız ken di ni düşün dü.” 
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Na sıl içme li, na sıl ısın ma lı, na sıl ra hat et me li di ye düşün dü hiç 
mi sa fi ri ni düşün me di. Ken di ken di ne iyi bak tı, mi sa fi ri ne hiç bak ma dı. 
Hal bu ki mi sa fi ri de kim di? Haz re ti İsa n›n ta ken di si! Eğer o ba na ge le cek 
ol sa, ben O’na öy le mi mu ame le eder dim?”

Mar tin ba şı nı kol la rı na da ya dı ve uyu ya kal dı.

Bir den bi re ku la ğın da bir ses, tâ ku la ğı nın di bin de fı sıl da yan bir ses 
duy du:

“Mar tin!”

Uy ku sun dan uyan dı ve ür kek bir ses le sor du:

“Kim o?”

Dön dü ka pı ya bak tı, kim se yok tu. Tek rar ses len di. Son ra ses da ha 
ber rak bir şe kil de yi ne ku la ğı na gel di. “Mar tin, ya rın so ka ğa dik kat li bak, 
çün kü ben ya rın ge le ce ğim.”

Mar tin doğ rul du, otur du ğu san dal ye den kalk tı, göz le ri ni ova la dı, 
fa kat bu söz le ri uy ku ara sın da mı yok sa uya nık ken mi işit ti ği ni bir tür lü 
kes ti re me di. Lâm ba sı nı sön dür dü, yat tı.

Er te si sa bah gün ağar ma dan kalk tı, du ası nı et tik ten son ra ate şi yak tı 
ve kah val tı için la ha na çor ba s›y la yu laf lâpa sı nı ha zır la dı. Son ra se ma
ve ri ni ya kt›, ön lüğünü bağ la dı, pen ce re nin ya nı na otu rup işi ne baş la dı. 
Bir ta raf tan ça lı şı yor bir ta raf tan da o ge ce olan şey le ri düşünüyor du. 
Ba zen gör düğünün rüya ol du ğu na hük me di yor, ba zen de se si sa hi den 
işit ti ği ni zan ne di yor du. Ken di ken di ne: “Böy le şey ler ilk de fa ola rak va ki 
ol mu yor,” di ye düşün dü.

Böy le ce pen ce re nin önün de otur du ve ça lış mak tan da ha çok dı
şa rı ya, so ka ğa ba kmak la va kit ge çir me ye baş la dı. Pen ce re nin önün den 
ken di si nin ta nı ma dı ğı bir kun du ra geçti ği za man, ge çe nin yal nız ayak la rı nı 
de ğil yüzünü de göre bil mek için eği lip yu ka rı ba kı yor du. İlk ön ce aya
ğın da po ti nle bir ev ka pı cı sı geçti, son ra bir sa ka. Bi raz son ra Çar Ni ko la 
za ma nın dan kal ma ih ti yar bir as ker elin de kaz ma, ora ya yak laş tı. 

Mar tin onu es ki, ya ma lı po tin le rin den ta nı dı. İh ti yar as ke rin is mi 
Ste pa niç’ti. O ci var da bir tüc car ona acı dı ğın dan ya nı na al mış tı, işi de 
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ka pı cı ya yar dım et mek ti. Mar ti n’in pen ce re si nin önün de ki kar la rı te miz
le me ye baş la dı. Mar tin bir ke re ona bak tı, son ra işi ne de vam et ti.

Ak lın dan ge çen şe ye güle rek ken di ken di ne söy len di: “Ga li ba ben 
ada ma kıl lı bu nu yo rum. Ste pa niç kar la rı te miz le me ye ge li yor, ben Haz re ti 
İsa be ni zi ya re te gel di di ye düşünüyo rum. Hay bu nak hay!”

Bu na rağ men bir kaç iğ ne lik yer dik tik ten son ra ken di si ni çe ken 
bir şey var mış gi bi yi ne dı şa rı bak tı. Ste pa niç kaz ma sı nı du va ra da ya mış 
ve ken di si de üs tüne da yan arak ısın ma ya ça lı şı yor du. Adam ih ti yar dı ve 
ar tık çök me ye yüz tut muş tu. Kar te miz le ye cek kuv ve ti bi le kal ma mış 
gi bi görünüyor du.

Mar tin: “Şu ada mı içe ri ye ça ğır sam, bir çay içir sem. Ne re de ise 
se ma ver kay na mak üze re dir.” di ye düşün dü.

Elin de ki bi zi ye ri ne sap la dı, aya ğa kalk tı. Se ma ve ri ma sa nın üs tüne 
koy du, ça yı haş la dı. Son ra par mak la r›y la ca ma vur du. Ste pa niç dön dü 
pen ce re ye gel di. Mar tin içe ri ye gel me si ni işa ret et ti, ken di si de ka pı yı 
açma ya git ti.

“İçe ri gel, ısın. Üşümüş ola cak sın!” de di.

Ste pa niç: “Al lah sen den ra zı ol sun! Üşümek  de söz mü, ke mik le rim 
sız lı yor!” di ye rek içe ri gir di. Üs tün den kar la rı silk ti ve ye ri kir let me sin di ye 
ayak la rı nı sil me ye uğ ra şır ken sen de le di, az da ha düşücek ti.

Mar tin: “Ayak la rı nı sil mek ten vaz geç. Za ten döşe me yi na sıl ol sa 
si le ce ğim. Bun lar her gün lük iş. Şöy le gel dos tum bir çay iç!” de di.

İki fin can çay dol dur du, bi ri ni mi sa fi ri ne ver di, bi ri ni ken di al dı ve 
ken di fin can ta ba ğı nın içi ne bi raz çay döke rek üf le me ye baş la dı.

Ste pa niç ça yı nı içti, bar da ğı nı ter si ne çe vir di, ar tan şe ker par ça sı nı 
üs tüne koy du, Mar ti ne te şek kür et ti, ama bi raz da ha çay is te di ği bel
liy di.

Mar tin hem mi sa fi ri nin fin ca nı nı hem ken di nin ki ni tek rar dol du ra rak: 
“Bir da ha bu yur!” de di. Fa kat ça yı nı içer ken gözü hep so kak tay d›.

Mi sa fir sor du: “Bi ri ni mi bek li yor sun?”
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“Bi ri ni mi bek li yo rum? Sa na söy le me ye uta nı yo rum. Ger çek ten bi ri
si ni bek le di ğim yok; fa kat dün ge ce bir şey işit tim, onu bir tür lü ak lım dan 
çı ka ra mı yo rum. Bu bir ha yal mi yok sa ha ki kat miy di bil mem. Bak an la
ta yım, dos tum! Dün ge ce ben İn cil’ den Haz re ti İsa hak kın da ya z› lan la r› 
oku yor dum. Çek ti ği iş ken ce le ri, dün ya da na sıl gez di ği ni oku dum. Bun la rı 
işit miş ol ma lı sın, öy le de ğil  mi?”

Ste pa niç ce vap ver di: “Evet, işit tim ama ben ca hil bir ada mım, 
oku ma sı nı bil mem.”

“İş te ben O’nun dün ya da na sıl gez di ği ni oku yor dum. Ken di si ni iyi 
ka bul et me yen Fe ri sî’ nin evi ne git me si ni oku dum. Böy le okur ken, dos tum, 
o ada mın efen di mi zi lâyık ol du ğu gi bi ka bul et me di ği ni düşünüyor dum. 
Düşün düm ki ba na böy le bir şey rast ge le cek ol sa, O’nu kar şı la mak için 
ne yap maz dım! Hal bu ki o adam onu ağır la ma dı. İş te, dos tum, böy le 
düşünür ken uyuk la ma ya baş la dım. Uyuk lar ken bi ri nin be ni adım la ça ğır
dı ğı nı duy dum. Aya ğa kalk ›n ca bi ri nin şöy le fı sıl da dı ğı nı işi tir gi bi ol dum: 
“Be ni bek le, ya rın ge le ce ğim.” Bu iki de fa ol du. Doğ ru su nu is ter sen bu 
ka fam da öy le  yer leş ti ki, yap tı ğım dan utan mak la be ra ber, sev gi li efen
di mi bek li yo rum.”

“Ste pa niç hiçbir şey söy le me den ba şı nı sal la dı, ça yı nı bi tir di, fin
ca nı yan koy du. Fa kat Mar tin fin ca nı yi ne düzelt ti, tek rar dol dur du ve 
mi sa fi ri ne uza ta rak:

“Bir fin can da ha iç, müba rek adam! Son ra, O’nun dün ya da na sıl 
gez di ği ni, hiç kim se yi hor gör me di ği ni ve en çok âdi kim se ler le dost luk 
et ti ği ni düşünüyor dum. Ba sit adam lar la ge zer di, şa kirt le ri ni bi le bi zim 
gi bi adam la rın ara sın dan, bi zim gi bi iş çi ler ara sın dan, bi zim gi bi günah
kâr lar ara sın dan seçti. 

O de di ki: 

“Ken di ni yük sel ten al çal tı la cak ve ken di ni al çal tan yük sel ti le cek.” 
“Siz ba na Rab di yor su nuz, ben si zin ayak la rı nı zı yı ka ya ca ğım.” “Ara nız da 
bi rin ci ol mak is te yen, he pi ni zin hiz met çi si ol sun. Çün kü ne mut lu dur fa kir 
olan la ra, al çak gönül lü olan la ra, ha lim olan la ra, mer ha met li olan la ra!”
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Ste pa niç ça yı nı unut tu. Ça buk he ye can la nan ih ti yar bir adam dı ve 
Mar tin’in söz le ri ni din ler ken göz yaş la rı ya nak la rın dan aşa ğı akı yor du.

Mar tin: “Hay di, bi raz da ha çay iç!” de di. Fa kat Ste pa niç haç işa re ti ni 
yap tı, ona te şek kür et ti. Fin ca nı nı ma sa nın üs tüne koy up, aya ğa kalk tı.

“Te şek kür ede rim, Mar tin Av de iç.” de di “Hem ru hum hem be de nim 
için gı da ve te sel li ver din.”

“Hoş gel din, sa fa gel din. Tek rar bu yur, ben mi sa fi ri se ve rim.”

Ste pa niç git ti. Mar tin ka lan ça yı fin ca na bo şalt ıp içti. Son ra çay 
ta kı mı nı kal dır dı, yi ne işi nin ba şı na geçti. Bir kun du ra nın ar ka ta ra fı nı 
di ki yor du. Kun du ra di ker ken sık sık dı şa rı ya ba kı yor du. İsa ’yı bek li yor, 
onun iş le ri ni düşünüyor du. Ka fa sı İsa’nın söz le riy le do luy du.

İki as ker geçti. Bi ri nin aya ğın da bey lik ayak ka bı, öte ki nin aya ğın da 
ken di ma lı bir çift kun du ra var dı. Son ra yan da ki evin efen di si par lak ayak
ka bı s›y la geçti; da ha son ra elin de se pet bir fı rın cı geçti. Bun la rın hep si 
ge lip geçti ler. Son ra aya ğın da ör me yün ço rap ve köy lü kun du ra sı olan 
bir köy lü ka dın gel di. Pen ce re yi geçip, du va rın ya nın da dur du. 

Mar tin pen ce re den yu ka rı doğ ru bak tı ve bu nun ya ban cı, üs tü ba şı 
pe ri şan bir ka dın ol du ğu nu gör dü. Ku ca ğın da bir de be bek var dı. Du va rın 
ya nın da ar ka sı nı rüz gâra ver miş du ru yor ve ço cu ğu sar ma ya ça lı şı yor du, 
hal bu ki onu sa ra cak he men he men hiçbir şe yi yok tu. Ka dı nın ar ka sın da 
yaz lık, es ki, eri me ye yüz tut muş bir en ta ri var dı. Mar tin pen ce re den be
be ğin ağ la dı ğı nı ve ka dı nın onu sus tur ma ya uğ raş tı ğı nı duy du. Ye rin den 
kal kıp, ka pı dan dı şa rı çık tı, ba sa ma ğın üs tün de du ra rak onu ça ğır dı:

“Kom şu, ba na bak, kom şu!”

Ka dın, se si ni duy du, dön dü.

“Ço cuk la be ra ber ni çin so ğuk ta du ru yor sun? İçe ri gel. Sı cak yer de 
onu da ha iyi avu ta bi lir sin. Bu ta raf tan gel!” de di.

Ka dın ön lük lü, göz lük lü ih ti yar bir ada mın ken di si ni ça ğır ma sı na 
hay ret et ti, fa kat ar ka sın dan gel di.

Ka pı ba sa mak la rın dan in di ler, ufa cık oda ya gir di ler ve ih ti yar onu 
ya ta ğın ya nı na götüre rek:
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“Şu ra ya, so ba nın ya nı na otur kı zım. Hem ken din ısın, hem be be
ği ni em zir,” de di.

Ka dın: “Onu em zi re cek sütüm yok ki! Bu gün sa bah tan be ri ağ zı ma 
bir lok ma bir şey koy ma dım.” di ye rek be be ği göğ süne çek ti.

Mar tin ba şı nı sal la dı. Bir çor ba kâse siy le bi raz ek mek ge tir di. Fı rı nı 
açtı, kâse ye la ha na çor ba sı dol dur du. Da rı lâpa sı nı da çı kar dı am ma, 
da ha iyi piş me miş ti. Sof ra nın üze ri ne bir ör tü ya y›p, yal nız ek mek le 
çor ba yı koy du.

“Otur, ye kı zım, ben ço cu ğa ba ka rım. Be nim de ço cuk la rım var dı, 
be bek le rin ha lin den an la rım.”

Ka dın haç işa re ti yap tı, sof ra ya otur du, ye mek ye me ye baş la dı. Mar tin 
be be ği ya ta ğa ya tır dı, ken di si de ya nı na otur du. Di liy le çuk çuk et me ye 
uğ raş tı, fa kat diş le ri ol ma dı ğın dan mu vaf fak ola mı yor du, be bek hâlâ ağ
lı yor du. Bu nun üze ri ne Mar tin par ma ğ›y la onu sus tur ma ya ça lış tı. 

Par ma ğı nı ço cu ğun ağ zı na ha fif çe so ku yor ve sürât le ge ri çe ki yor du. 
Bu ha re ke ti tek rar la dı dur du, ço cu ğun ağ zıy la par ma ğı nı ya ka la ma sı na 
f›r sat ver mi yor du, çün kü el le ri kir liy di. Ço cuk ön ce par ma ğı sey ret mek 
için sus tu, son ra gül me ye baş la dı. Mar tin bu na pek mem nun ol du.

Ka dın hem yi yor hem an la tı yor du. Ken di si nin kim ol du ğu nu ve 
ne re den gel di ği ni söy le di.

“Ben bir as ker ka rı sı yım,” de di. “Bun dan se kiz ay ev vel ko ca mı 
uzak  bir yer le re gön der di ler. Git ti ğin den be ri hiç ha be ri ni ala ma dım. 
Ço cu ğum do ğun ca ya ka dar bir ev de aş çı lık et tim, son ra ço cu ğu mu is
te me di ler. Üç ay dır bir ka pı bu lup gir me ye uğ ra şı yo rum, bu la ma dım. 
Va rı mı yo ğu mu sat tım ek mek pa ra sı et tim. Süt an ne lik et mek is te dim, 
be ni is te yen ol ma dı. Faz la za yıf ve aç görünüş lüy müşüm. Şim di bir tüc
ca rın ka rı sı nı gör me ye git tim. Onun ya nın da bi zim köy den  bi ri si var da. 
O ka dın be ni al ma ya söz ver di. Ben ar tık iş ol du bit ti sa nı yor dum, ama 
ge le cek haf ta gel me mi söy le di. Yer bu ra dan çok uzak, ben se ta ma men 
güç süz düş müş bir hal de yim, bi ça re ço cuk  da açlık tan öl mek üze re. Be
re ket ver sin ev sa hi bi miz bi ze acı yor da ev de otur tu yor, yok sa ha li miz 
ne olur du bil mem!”
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Mar tin içi ni çe ke rek  sor du: “Bun dan ka lın gi ye cek bir şe yin yok 
mu?”

“Dün ka lan son şa lı m› da re hi ne koy duk tan son ra ka lın k› ya fe tim 
ne re den ola cak?”

Ka dın sof ra dan kalk tı, ço cu ğu nu ku ca ğı na al dı. Mar tin de aya ğa 
kalk tı, git ti du var da ası lı du ran eş ya la rı göz den ge çir di, es ki bir pal to yu 
al dı gel di.

“Al!” de di “Bu es ki bir şey a ma, hiç ol maz sa ço cu ğu sa rıp so ğuk tan 
mu ha fa za ede bi lir sin.”

Ka dın bir pal to ya, bir ih ti yar ada ma bak tı ve elin den pal to yu alır ken 
hıçkı ra rak ağ la ma ya baş la dı. Mar tin ar ka sı nı dön dü, ya ta ğın al tın dan es ki 
bir ba vul çek ti çı kar dı. Ba vu lu epey ce ka rış tır dık tan son ra, yi ne ka dı nın 
kar şı sı na geçti otur du. Ka dın:

“Al lah sen den ra zı ol sun, ba ba!” de di. “Mut la ka be ni se nin pen
ce re nin ya nı na Al lah gön der di, yok sa ço cuk mut la ka do nar dı. Ben yo la 
çı kar ken ha va yu mu şak tı. Bak şim di na s›l so ğuk ol du. Sa na pen ce re den 
bak tı rıp yüre ğin de be nim gi bi bir se fi le kar şı mer ha met uyan dı ran Haz
re ti İsa ol ma lı!”

Mar tin gülüm se ye rek ce vap ver di: “Doğ ru söy le din; be ni dı şa rı ya 
bak tı ran Haz re ti İsa’dır. Emin ol ki rast ge le bir şey de ğil di.”

Bu nun üze ri ne Mar tin ka dı na ge ce gör düğü rüya yı ve Haz re ti İsa’nın 
onu o gün zi ya ret ede cek ol du ğu nu an lat tı.

Ka dın: “Kim bi lir, her şey müm kün dür!” de di. Kalk tı, pal to yu ar ka
sı na al dı, hem ken di si sa rın dı hem de ço cu ğu nu sar dı. Son ra eği le rek 
Mar ti ne tek rar te şek kür et ti.

Mar tin: “İsa aş kı na şu nu da al!” di ye rek şa lı nı re hin den al sın di ye 
ona 10 rub le ver di. Ka dın haç işa re ti yap tı, Mar tin de ay n› ha re ke ti yap
tık tan son ra, ka dı nı yol la dı.

Ka dın git tik ten son ra, Mar tin otur du bir çor ba da ken di si içti, sof ra yı 
top la dı ve yi ne işi nin ba şı na geçti. Ora da otur up ça lış ma ya baş la dı a ma 
yi ne pen ce re yi unut ma dı, göl ge geçtik çe ge çe nin kim ol du ğu nu gör mek 
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için ba şı nı kal dı rıp ba kı yor du. Ta n› d› ğ› ve ta n› ma d› ğ› bir kaç ki şi da ha 
geçti ama içle rin den hiçbi ri dik ka ti ni çe ke cek şe kil de de ğil di.

Bir müd det son ra Mar tin, el ma sa tan bir ka dı nın pen ce re si önün
de dur du ğu nu gör dü. Elin de büyük bir se pet var dı, fa kat se pe tin için de 
faz la bir şey kal ma mış tı. El ma nın ço ğu nu sat mış ola cak tı. Ar ka sın da bir 
çu val tah ta par ça sı var dı. Her hal de bun la rı ya pı olan bir yer den top la
mış eve götürüyor du. 

Çu val ar ka sı nı acıt mış ola cak ki, yükünü bir omu zun dan öte ki ne 
ge çir mek is te di. Çu va lı yol üs tüne, se pe ti bir ta şın üze ri ne koy du ve 
tah ta par ça la rı iyi ce yer leş sin di ye çu va lı sal la ma ya baş la dı. O bu nun la 
meş gul ken, yır tık kas ket li bir ço cuk ko şa ko şa gel di, se pet ten bir el ma 
kap tı ğ› gi bi sı vış ma ya ça lış tı. İh ti yar ka dın he men işin far kı na var dı ve 
bir den bi re döne rek ço cu ğu ko lun dan ya ka la dı. 

Ço cuk çır pın ma ya baş la dı, fa kat ka dın onu iki el iy le öy le bir ya ka la
mış tı ki ço cuk bir tür lü kur tu la m› yor du. Ka dın ço cu ğun kas ke ti ni ba şın dan 
düşürüp saçla rı nı ya ka la dı. Ço cuk ba ğır dık ça ba ğı rı yor, ka dın azar la dık ça 
azar lı yor du. Mar tin bi zi elin den ye re at tı, ka pı dan dı şa rı fır la dı. Ayak la rı 
bir bi ri ne do la şa rak ba sa mak la rı çık tı, ace le sin den göz lüğünü düşüre rek 
ken di ni so ka ğa at tı. 

İh ti yar ka dın hâlâ ço cu ğun sa çı nı çe ki yor, onu haş la yıp du ru yor 
ve “Po li se tes lim ede ce ğim!” di ye teh dit edi yor du. Ço cuk bir yan dan 
kur tul ma ya uğ ra şı yor, bir yan dan da iti raz edi yor du: “Al ma dım iş te. Ne 
vu rup du ru yor sun? Bı rak!”

Mar tin on la rı ayır dı. Ço cu ğu elin den tu ta rak: “Bı rak git sin, ni ne! İsa 
aş kı na onu af fet!” de di.

“Ben ona öy le bir ders ve re yim ki, bir yıl unu ta ma sın! Po li se tes lim 
ede ce ğim hırsızı!”

Mar tin ih ti yar ka dı na yal var ma ya baş la dı:

“Bı rak git sin, ni ne! Bir da ha yap maz. İsa aş kı na bı rak!”

İh ti yar ka dın ço cu ğu bı rak tı. Ço cuk he men ka ça cak tı, fa kat Mar tin 
onu dur dur du.
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“Ni ne den af di le! Bir da ha da böy le bir şey yap ma. El ma yı al dı ğı nı 
ben gör düm.”

Ço cuk ağ la yıp af di le me ye baş la dı.

Mar tin: “Pe ki, iş te sa na bir el ma!” di ye rek se pet ten bir el ma al dı 
ço cu ğa ver di: “Pa ra sı nı ben ni ne ye ve ri rim.”

“İh ti yar ka dın: “Bu yu mur cak la ra böy le mu ame le eder sen şı ma rır lar. 
Ona öy le bir da yak at ma lı ki bir haf ta onun et ki sin den kur tu la ma sın!” 
de di.

Mar tin ce vap ver di: “Et me ni ne ce ğim. Biz ce öy le a ma, Al lah bu na 
ra zı ol maz. Eğer bu ço cu ğa bir el ma çal dı di ye da yak atar sak, iş le di ği miz 
günah lar için bi ze ne ya pıl sa az de ğil mi?”

İh ti yar ka dın ce vap ver me di.

Mar tin ona hiz met çi si nin büyük bir bor cu nu ba ğış la yan efen di nin 
hi kâye si ni an lat tı. O efen di nin ba ğış la dı ğı hiz met çi ise ken di si ne borçlu 
olan bir ar ka da şı nın ya ka sı na ya pış mış bor cu nu der hal öde me si için onu 
sı kış tır mış tı. İh ti yar ka dın bütün hi ka ye yi din le di, ço cuk  da bir ta raf ta 
dur muş din li yor du.

Mar tin de vam et ti: “Al lah bi ze af fet me mi zi em re di yor, yok sa bi ze de 
af fo lun ma ya cak tır. Her ke si af fe di niz; bil has sa düşün ce siz bir ço cu ğu.”

İh ti yar ka dın ba şı nı sal la ya rak içi ni çek ti.

“Doğ ru, doğ ru!” de di “A ma fe na hal de şı ma rı yor lar.”

Mar tin: “Öy ley se biz büyük ler on la ra da ha iyi bir yol gös ter me li
yiz.” di ye ek le di.

İh ti yar ka dın: “Ben de iş te öy le di yo rum. Be nim ye di ta ne ço cu ğum 
var dı, şim di yal nız bir tek kı zım kal dı.” de di ve kı zıy la na sıl ya şa dı ğı nı, 
ne re de otur du ğu nu ve kaç ta ne to ru nu ol du ğu nu an lat ma ya baş la dı. 
“İş te” de di “Ayak ta du ra cak gücüm kal ma dı ğı hal de to run la rı mın ha
tı rı için ca nım çı ka sı ya ça lı şı yo rum. Gör se niz ne de güzel ço cuk lar! Eve 
gi din ce be ni ço cuk lar dan baş ka kar şı la yan ol maz. Küçük An ni ya nı ma 
baş ka kim se yi bı rak maz. Hep ba na “Ah ni ne ci ğim, ca nım ni ne ci ğim, ci ci 
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ni ne ci ğim!” der du rur. Bu düşün ce ler ih ti yar ka dı nı iyi ce yu mu şat mış tı, 
ço cu ğa ba ka rak ilâve et ti:

“Ta biî bir ço cuk luk yap tı. Al lah ıs lâh et sin.”

İh ti yar ka dın çu va lı nı sır tı na al mak üze rey ken ço cuk atıl dı ve:

“Ben de o ta ra fa gi di yo rum, ni ne ci ğim! Bı rak  da ben götüre yim.” 
de di.

İh ti yar ka dın ba ş›y la “Pe ki!” de di, çu va lı ço cu ğun ar ka sı na ver di ve 
ço cuk la ih ti yar ka dın ko nu şa rak yan ya na yürüme ye baş la dı lar. Ka dın 
el ma nın pa ra sı nı is te me yi bi le unut muş tu. On lar yan ya na ko nu şa rak 
gi der ken, Mar tin ar ka la rın dan bir müd det on la rı sey ret ti.

On lar göz den kay bol duk tan son ra Mar tin ge ri eve gir di. Göz lüğünü 
mer di ven de bul du, kı rıl ma mış tı. İşi ni al›p ye ri ne otur du. Bi raz ça lış tı, 
fa kat or ta lık ka rar mak üze rey di, ar tık gözü gör me me ye baş la dı. Son ra 
fe ner ci nin lâm ba la rı yak mak için ora dan geçti ği ni gör dü.

“Ak şam ol du, lâm ba yı yak ma lı!” di ye düşün dü. Kalk tı lâm ba sı nın 
fi ti li ni düzelt ti, du va ra as tı ve tek rar otu rup ça lış ma ya baş la dı. Bir po ti
nin te ki ni bi tir di, evi rip çe vi ri rek iyi ol muş mu di ye iyi ce mu aye ne et ti. 
İyi ol muş tu. İşi ni kal dır dı, âlet le ri ni top la dı, kı rın tı la rı süpür dü, lâm ba sı nı 
in dir di ve ma sa ya koy du. Son ra İn ci l’ini raf tan al dı. 

Ni ye ti bir ak şam ev vel işa ret le di ği ye ri açıp oku mak tı, fa kat ken di
li ğin den ki ta bın baş ka ye ri açıl dı. Ki ta bı açmak la be ra ber ak şam ki rüya 
ak lı na gel di ve bu ak lı na ge lir gel mez ar ka sın da bir ha re ket ol du ğu nu 
his set ti, ayak ses le ri işi tir gi bi  ol du. Mar tin ar ka sı na bak tı. Ona ka ran lık 
köşe de bi ri le ri var gi bi gel di, a ma kim ol du ğu nu an la ya ma d›. Bir ses 
ku la ğı na şöy le fı sıl da dı: “Mar tin, Mar tin, be ni ta nı yor mu sun?”

Mar tin: “Kim o?” di ye mı rıl dan dı.

Ses: “Be nim!” de di ve ka ran lık köşe den Ste pa niç çık tı, gülüm se di 
ve bu lut gi bi kay bo la rak bir da ha görün me di.

Ses tek rar: “Be nim!” de di ve ka ran lık tan ku ca ğın da be bek olan 
ka dın çık tı. Ka dın gülüm se di, ço cuk  da gül dü ve on lar da göz den kay
bol du lar.
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Ses bir da ha: “Be nim!” de di ve el ma sa tan ih ti yar ka dın la ya ra maz 
ço cuk çık tı lar, iki si de gülüm se di ler ve on lar da göz den kay bol du lar.

Mar ti nin ru hu se vin di. Haç ç› kar d›, göz lüğünü tak tı ve İn cil’de 
ken di li ğin den açı lan ye ri oku ma ya baş la dı. Say fa n›n tâ ba şın da şöy le 
yaz›yordu:

“Zi râ açt›m, ba na yi ye cek ver di niz; su sa mış tım, ba na içe cek ver di
niz; ga rip tim, be ni içe ri al dı nız.”

Ve sa hi fe nin so nun da şu söz le ri oku du:

“Ma dem  ki bu kar deş le rim den, şu en küçük le rin den bi ri ne yap tı nız, 
ba na yap mış ol du nuz.” (Mat ta 25)

Sonunda Mar tin rüya sı nın çık tı ğı nı, o gün Haz re ti İsa’nın gerçekten 
ken di si ne gel di ği ni ve ken di si nin de onu kar şı la dı ğı nı an la dı.

- SON -




