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BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT 

 

 

Yarın arifeydi. Ertesi günkü bayram için hazırlanan beyaz 

kurbanlar, küçük Grigal palankasının çevresinde otluyorlardı. 

Karşıda… Yarım mil ötede Toygun Paşa’nın son kuşatmasından çılgın 

kışın şiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ 

gibi, simsiyah duruyordu. Hava kapalıydı. Ufku, küflü demir renginde, 

ağır bulut yığınları eziyor, sürü sürü geçen kargalar tam hisarın 

üstünden uçarken sanki gizli bir kara haber götürüyorlarmış gibi, acı acı 

bağırıyorlardı. Palanka kapısının sağındaki beden siperinde sahipsiz bir 

gölge kadar sakin duran Kuru Kadı yavaşça kımıldadı; ikindiden beri 

rutubetli rüzgârın altında düşünüyor, uzakta, belirsiz sisler içinde 

süzülen kurşuni kulelere bakıyordu. Bunların hepsi Türklerin elindeydi. 

Yalnız şu Zigetvar… yıkılmaz bir ölüm seddi halinde “Kızılelma” 

yolunu kapatıyordu. Sanki bu uğursuz kargalar hep onun 

mazgallarından taşıyor, anlaşılmaz bir lisanın çirkin küfürlerine 

benzeyen sesleriyle her tarafı gürültüye boğuyorlardı. 

Kuru Kadı içini çekti. Sonra “Ah…” dedi. İncecik, sinirli boynunun 

üstünde bir taş topuz gibi duran çıkık alınlı iri kafasını salladı. Yeşil 

sarığını arkaya itti. Islak gözlerini ovuşturdu. Şimdiye kadar, asker 

olmadığı halde, her muharebeye girmişti. Birkaç bin yeniçeriyle dört 

beş topu olsa… bir gece içinde şu kaleyi alıvermek işten bile değildi. 

Şimdi vakıa müstakildi. Ne isterse yapabilirdi. 

Palankanın kumandanı Ahmet Bey öteki boy beyleriyle beraber 

Toygun Paşa ordusuna katılıp Kapuşvar fethine gitmiş… Kapuşvardan 

sonra Zigetvarı saran ordu kışın aman vermez zoruyla, zaptı yarı 

bırakarak Budin’e dönünce, o da askerleriyle tekrar palankasına 

gelmemiş, Toygun Paşa’nın yanında kalmıştı. Bugün Grigal’den altı mil 
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uzaktaydı. Palankaya yalnız Kuru Kadı karışıyordu; esmer, zayıf 

yüzünü buruşturdu: “Palanka… Ama topu tüfeği kaç kişi?” dedi. Bütün 

genç savaşçıları Ahmet Bey beraberinde götürmüştü. Hisardakiler 

zayıflardan, bekçilerden, hastalardan, ihtiyar sipahilerden ibaretti. Hepsi 

yüz on üç kişiydi! Düşman, galiba öteki palankalardan çekiniyordu; 

yoksa burasını bırakmaz, mutlaka almağa kalkardı. Biraz eğildi. İnce 

yosunlu, soğuk sipere dirseklerini dayadı. Aşağıya baktı. İki üç asker 

beyaz koyunların arasında dolaşıyordu. Bir tanesi karşısına geçtiği iri 

bir koçu, başına dokunarak kızdırıyordu, tos vuruyordu. Öbürleri, elleri 

silahlarında, bu oyunu seyrediyorlardı. Bağırdı: 

 —  Şu hayvanla oynamayın… 

Askerler, başlarını tepelerden gelen sese doğru kaldırdılar. Kuru 

Kadı’dan hepsi çekinirlerdi. Gayet sert, gayet titiz, gayet sinirli bir 

adamdı. Adeta deli gibi bir şeydi. Sabahtan akşama kadar namaz kılar, 

zikreder, geceleri hiç uyumazdı. Daha yatıp uyuduğunu kalede gören 

yoktu. Vali Ahmet Bey ona “bizim yarasa” derdi. 

Zavallının sabahı bekleme denilen hastalığını kerametine de 

yoranlar vardı. Tekrar bağırdı: 

 —  Haydi, artık akşam oluyor, içeri alın onları. Askerler koyunları 

toplamağa başladılar. Kuru Kadı’nın dirsekleri acıdı. Doğruldu. Tekrar 

Zigetvar’a baktı. Üst tarafındaki göl, kirli bakır bir levha gibi yeri 

kaplıyordu. Kargalar, havaya boşaltılmış bir çuval canlı kömür 

ellemeleri gibi karmakarışık geçiyorlar, sükûtu parçalayan keskin, sivri 

sesleriyle gaklıyorlardı. Kalbinde ağır bir elem duydu. “Hayırdır 

inşallah” dedi.Canı o kadar sıkılıyordu ki… Elleri arkasında, başı önüne 

eğik, bastığı siyah kaplama taşlarına görmez bir dikkatle bakarak yavaş 

yavaş yürüdü. Derin bir karanlık kuyusunu andıran merdivenin dar 

basamaklarında kayboldu. 

… Arife sabahı, herkes uyurken o, her vakit olduğu gibi yine 

uyanıktı! Mescit odasının önündeki taş yalakta, iki büklüm, abdestini 

tazeliyordu. Giden gece, daha gölgeden eteklerini toplayamamıştı. 

Bahçeye çıkan kapı kemerinde asılı kandil, sönük ışığıyla, duvarları 

titretiyordu. 

  —  Hey, çavuşbaşı… Hey!… 
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Elindeki ibriği bıraktı. Kulak kabarttı. Bu, kuledeki nöbetçinin 

sesiydi. Kolları sıvalı, ayakları çıplak, başında takke, hemen yukarı 

koştu. Merdivende çavuşa rast geldi. Onu itti. Yürüdü. Nöbetçinin 

yanına atıldı: 

 —  Ne var? 

 —  Kaleden düşman çıkıyor. 

Erguvani bir esmerlik içinde siyah bir kaya gibi duran Zigetvar’a 

baktı. Bu kayadan yine koyu, uzun bir karartı süzülüyor, palankaya 

doğru akıyordu. 

 —  Bize geliyorlar… dedi: 

Çavuşa döndü: 

 —  Haydi, gazileri uyandır. Kurban bayramını bugünden 

yapacağız. Koş, bana da çabuk topçuyu gönder. Çavuş, bir eliyle bakır 

tolgasını tutarak koştu. Merdivene daldı. Kuru Kadı, uzakta, kara yerin 

üstünde daha kara bir leke gibi yavaş yavaş ilerleyen düşman alayına 

dikkatle baktı. Gözlerini küçülttü, büyülttü. Önlerinde birkaç top da 

sürüklüyorlardı. Binden fazla idiler. Hâlbuki hisardaki gaziler? 

Kendisiyle beraber yüz on dört kişi… “Ama, yine haklarından geliriz!” 

dedi. Uyanan, yukarı koşuyordu. Hisar kapısının iyice bağlanmasını 

emretti. Sarığını, cübbesini, kılıcını, tüfeğini getirtti. İhtiyar topçu 

gelince ona da, hemen “haber topları”nı atmasını söyledi. Bu bir adetti. 

Taarruza uğrayan bir palanka hemen “İşaret topu” atarak etrafındaki 

kuleleri imdadına çağırırdı. 

Biraz sonra düşman hisarın önünde, harp düzenine girmiş 

bulunuyordu. Zaplar başsız, gür ejderha yavruları gibi siyah ağızlarını 

bedenlere çevirmişti. Türkçe bağırdılar: 

 —  Size teklifimiz var. Elçimizi içeri alır mısınız? 

Kuru Kadı: 

 —  Alırız, gönderin, gelsin! Cevabını verdi. Bedenler, kalkanlı, 

tüfekli, oklu gazilerle dolmuştu. Palankanın ruhu, neşesi, keyfi olan iki 

arkadaş, bu esnada tuhaf tuhaf laflar söyleyip yine herkesi 

güldürüyordu. Bunların ikisine de “deli” derlerdi: Deli Mehmet, Deli 

Hüsrev… Serhatın muharebelerinde, hayale sığmayacak 

yararlılıklarıyla masal kahramanları gibi inanılmaz bir şöhret kazanan 

bu iki deli, hiçbir nizama hiçbir kayda, hiçbir disipline girmeyen, dünya 
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şerefinde gözleri olmayan Anadolu dervişlerindendi. Her zaferden sonra 

kumandanlar onlara rütbe, hil’at, murassa kılıç gibi şeyler vermeye 

kalkınca gülerler: “İstemeyiz, fani vücuda kefen gerektir. Hil’at 

nadanları sevindirir…” derler, hak uğrundaki gayretlerine ücret, 

mükafat, övgü kabul etmezlerdi. Harp onların bayramıydı. 

Tüfekler, oklar, atılmağa; toplar gürlemeğe; kılıçlar, kalkanlar 

şakırdamağa başladı mı, hemen coşarlar, kendilerinden geçerler; naralar 

savunarak düşman saflarına saldırırlar… Alevli gözlerle takip 

edilemeyen birer canlı yıldırım olup tutuşurlardı. Kuru Kadı, onların 

herkesi güldüren münakaşalarını, saçma sapan sözlerini gülümseyerek 

dinlerken, elçiyi yanına getirdi, iki deli de sustu. Herkes kulak kesildi. 

Bu elçi Türkçe biliyordu. Küstahça tekliflerini söyledi. Palankayı saran 

Zigetvar kumandanı Kıraçin’di. Yanında iki bine yakın savaşçısı vardı. 

Grijgal’in “Vire ile verilmesini istiyordu. Ateşe, nura, haça, İncil”e, 

Zebur’a yemin ediyor; çıkıp giderlerken muhafızlara hiçbir ziyanı 

dokunmayacağına dair söz veriyordu. 

Kuru Kadı: 

 —  Pekâlâ!… Haydi git. Biz aramızda anlaşalım, kararımızı size 

öğleden sonra bildiririz! diye elçiyi aşağı gönderip kapıdan attırdı. 

Sonra etrafındakilere döndü. Şöyle bir göz gezdirdi. Sırtının hafif 

kamburu içeri çekildi: 

 —  İşittiniz ya, gaziler! dedi, Kıraçin haini bizim yüz on kişiden 

ibaret olduğumuzu anlamış… üzerimize iki bin kişi ile geldi. Teklif 

ettiği “Vire”yi kabul etmek isteyenler varsa ellerini kaldırsın! 

Kimsenin eli kalkmadı. 

 —  Öyleyse hazır olalım. Haydi… 

Bir gürültüdür koptu; 

—  Hazırız… 

—  Hepimiz, hepimiz… 

—  Hepimiz, hepimiz hazırız. 

—  Kılıçlarımız, kalkanlarımız yağlı. 

—  Yatağanlanmız keskin… 

—  Bugün nusret bizim. 

—  Amin, amin… 
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Kuru Kadı, “Ey alemlerin rabbi” diye ellerini kaldırdı. Bir duaya 

başlayacaktı. Deli Mehmet yalın kılıç karşısına dikildi. Palabıyık, gök 

gözlü, geniş beyaz çehresi, 

yeni doğmuş bir ay gibi parlıyordu: 

  “Duayı bırak efendi” dedi, gaza duadan faziletlidir. Gel… Lütfet. 

Bize şu kapıyı aç. Kalbindeki korkuyu at. İşte hepimiz hazırız. Şu 

ayağımıza gelen gaza fırsatını kaçırmayalım. 

Kuru Kadı’nın elleri aşağı düştü. Deli Hüsrev de arkadaşının yanına 

sokulmuştu. Bütün gaziler bu iki delinin arkasına üşüştü. Sanki hepsi 

bir anda deli oldular… bir ağızdan. Aç bize kapıyı, aç… diye bağırmaya 

başladılar. Kuru Kadı’nın iri patlak gözleri yaşardı. Yüzü sapsarı oldu. 

Uzun siyah sakalı kımıldadı. İki deliyi bile titreten, bütün gazilerin 

saçlarını ürperten ilahi bir ağıt ahengi kadar etkili sesiyle haykırdı. 

 —  Meydan erleri! Ey mertler! Padişahımız Süleyman Gazi aşkına 

şu sözümü dinleyin. Benim muradım sizi gazadan engellemek değildir. 

Bugün can, baş feda olsun… Özellikle yarın kurban bayramı… Fakat 

bakınız maksadım ne? Bugün cuma… hem de arife. Bugün hacılarımız 

Arafat’ta, diğer mü’minler camilerde bizim gibi gazilerin zaferi için dua 

etmekteler… Bunda şüphesi olan var mı? 

 —  Hayır. 

 —  Hayır, asla… 

 —  Hayır. 

 —  O halde münasip olan budur ki, biz de namazlarımızı eda 

edelim. Gözlerimizin yaşını dökelim. Dua edelim. Birbirimizle 

helalleşelim. Sonra gazaya girişelim. Kalanlarımız gazi, ölenlerimiz 

şehit olsun! Dünyada iyi nam ile anılalım. Ahirette peygamberimizin 

alemi dibinde toplanalım… Ne dersiniz? 

 —  Hay hay! 

 —  Uygun… 

 —  Pekâlâ! 

Gazilerin hepsi buna razı oldu. Öğleye kadar durdular. Abdest 

aldılar, namaz kıldılar, tekbir çektiler, helalleştiler. Kıraçin’in askeri, 

sardıkları palankadan yükselen derin uğultuyu hep teklif ettikleri “Vire” 

münakaşasının gürültüsü sanıyorlardı. Ansızın, uzaktaki Türk 
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kulelerinden atılan “işaret topları” işitildi. Bu, “Biz, dörtnala geliyoruz” 

demekti. Kuru Kadı eliyle hisarın kapısını açtı. Grijgal gazileri “Allah, 

Allah” naralarıyla müthiş bir taşkın deniz gibi fıkırdılar. İki koldan 

hücum olunuyordu. Kollardan birisine Deli Hüsrev, birisine Deli 

Mehmet baş olmuştu. 

Ovada, Grijgal’e gelen yollardan bir toz dumanıdır kalkıyordu. 

Nice bin atlı imdada koşuyor sanılırdı. Düşman, bu hali görünce şaşırdı. 

İki ateş arasında kaldığını anladı. Halbuki toz duman içinde yaklaşan 

ancak beş on gaziydi. 

… Bozgun başladı. 

Deli Mehmet’le Deli Hüsrevin takımları düşmanı kaçırmamak için 

iyice sarıyordu. Kara Kadı cübbesini atmış. Elindeki kılıç, 

cesaretlendirdiği gazileri arkasından yürüyordu. Deli Hüsrev, bir sarhoş 

gibi Kıraçin’in alayına dalmış kesiyor, kesiyor… inanılmaz bir 

çabuklukla kaçanlara yetişiyor, ikiye biçiyordu. Kuru Kadı’nın gözleri 

Deli Mehmet’i aradı. Bakındı, bakındı. Göremedi. Acaba o muydu? 

Yüreği ağzına geldi. Düşman safına karışıp kaynaşan kolun arkasında 

iri bir vücut yere uzanmıştı… Elli altmış adım kadar kendisinden 

uzaktı… Siyah, yüksek atlı bir şövalye, uzun bir kargıyı bu uzanmış 

vücuda saplıyordu. Durmadı, ilerledi. Koşarken ayağı bir taşa takıldı. 

Yuvarlanıyordu. Kılıcı ile fırladı. Hemen toplandı. Kalktı. Düşen 

kılıcını aldı. Doğruldu. Koşacağı tarafa baktı. Şövalye atından inmiş, 

kargıladığı şehidin başını teninden ayırmıştı. Bu anda, bu kestiği baş 

elinde, yine siyah bir şeytan gibi şahlanan atma sıçradı. Kaçacaktı… 

Kuru Kadı, bütün kuvvetiyle ona yetişmek için koşarken, baktı ki sol 

ilerisinde Deli Hüsrev kalkanını sallayarak, avazı çıktığı kadar 

bağırıyor, 

 —  Mehmet, Mehmet!… Canını verdin!… Başını verme 

Mehmet!… 

Bu nara o kadar müthiş, o kadar tesirli, o kadar yanıktı ki… Kuru 

Kadı: “Vah Deli Mehmet’miş!” diye olduğu yerde dikildi kaldı. Durur 

durmaz, o an, kırk adım kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden 

fırladığını gördü. Nefesi tutuldu. Şaşırdı. Bu başsız vücut uçar gibi 

koşuyordu. Kendi kellesini götüren zırhlı şövalyeye yetişti. Eliyle öyle 

bir vuruş vurdu ki… Lanetli hemen yüksek atından tepesi üstü 
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yuvarlandı. Götürmek istediği baş elinden yere düştü. Deli Mehmet’in 

başsız vücudu canlıymış gibi eğildi. Yerden kendi kesik başını aldı. 

Hemen oracığa yorgun bir kahraman gibi, uzanıverdi. Bunu Kuru 

Kadı’dan başka kimse görmemişti. Herkes kaçan düşmanı kovalıyordu. 

Yalnız Deli Hüsrev, 

 —  Yüzün ak olsun, ey yiğit! diye bağırdı. Sonra Kuru Kadı’ya 

doğru koşarak sordu. 

 —  Nasıl, gördün mü bu civanı? 

 —  Görmedin mi? 

Kuru kadı sesini çıkaramadı. Gördüğü harika onu dondurmuştu. 

Olduğu yerde öyle dimdik kaldı. Sanki ölmüştü.  

Deli Hüsrev, onu hızla sarstı. 

 —  Ne durursun be can! Ne olsun, haydi gazaya. 

Düşman kaçıyor… Deli Hüsrev’in kalkması Kuru Kadı’ya baştan 

can verdi, “Allah Allah” diyerek ileri atıldı. 

Mücahitlere karıştı. 

Cenk akşama kadar sürdü. 

Er meydanının kanlı yüzüne “gece siyah saçlarını” 

dağıtırken çağırıcının 

 —  Gaziler hisara! 

 Sesi duyuldu. Dönen gaziler içinde kılıcından kanlar damlayan 

Kuru Kadı, birkaç sipahi ile dışarıda kaldı. Yaralıları taşıttı. Şehit 

olanları saydırdı. Bunlar tam on dokuz kahramandı.:. Düşman altmış 

dört ceset bırakmış, diğer ölülerinin hepsini kaçırmıştı. Kuru Kadı 

sabahtan beri yemek yememiş, su içmemiş, durup dinlenmemişti… 

Toplattığı şehitleri hisarın önündeki meydana yığdırdı.  

Şehit Deli Mehmet’in cesedini kendi buldu. Kesik başı koltuğunda, 

uyur gibi, sakin yatıyordu. Olduğu yerde gömdürdü. Sonra 

yanındakileri saydı. Bu taze mezarın başına çöktü. Ezberden “Yasin” 

okumağa başladı. Dışarılarda kimse yoktu, yalnız uzakta palanka 

kapısındaki nöbetçi dolaşıyordu. Kuru Kadı okurken, önündeki mezarın 

birden yeşil yeşil nurlarla tutuştuğunu gördü. Sesi kısıldı. Dudaklarını 

oynatamadı. Çeneleri kitlendi. Bu yeşil nurun içinde Deli Mehmet’in 

kanlı boynuna sarılmış beyaz kanatlı bir melaike, hem onu nurdan 
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elleriyle okşuyor, hem açık alnını öpüyordu. Bu sıcak, bu yeşil nur 

büyüdü, taştı, bütün âlem bu nurun içinde kaldı. Kuru Kadı’nın gözleri 

kamaştı. Ruhu yandı. Kendinden geçti. 

Onu, daha ilk defa böyle derin bir uykuya dalmış gören yoldaşları 

zorla kaldırdılar. Koltuklarına girdiler: 

 —  Haydi, kapı kapanacak dediler, içeri gir. 

Kuru Kadı’nın dili tutulmuştu. Cevap veremedi. 

Sarhoş gibi sallana sallana hisara girdi. Hâlâ titriyordu. Palankanın 

içinde Deli Hüsrev’in menzilinden geçerken durdu. Kulak verdi; ağlıyor 

mu, inliyor mu diye… Hayır, Deli şıkır şıkır atını kaşağılıyor, keyifli bir 

türkü söylüyordu. Seslendi: 

 —  Hüsrev. 

 —  Efendim? 

Kapı açıldı. Kaşağı elinde, kolları, paçaları sıvalı, başıkabak Deli 

Hüsrev… daha Kuru Kadı bir şey sormadan, 

 —  Gördün mü Deli Mehmet’in zevkini? Dedi. 

 —  Siz de benim gibi buradan gördünüz mü? 

— Gözlüye hotti gizli yoktur!” Küttedek kapıyı, kapadı. Yine 

türküsüne başladı. 

… 

Kuru Kadı palankada sabahı dar etti. Güneş doğmadan, Deli 

Mehmet’in mezarına koştu. Artık bütün günlerini bu mezarın başında 

geçiriyordu. Bu mezarın daimi ziyaretçisi oldu. Büyük bir taş yontturdu. 

Yazdırdı. Başına diktirdi. Beş vakit namazını bile cemaatine bu kabrin 

başında kıldırmak isterdi. Artık ne hacet dilese, ona nail oluyordu. 

Grijgal’de, komşu palankalarda Kuru Kadı için “Deli oldu” 

diyorlardı. Her an “sonsuzluk” badesini içmiş ezeli. bir sarhoş gibi 

nihayetsiz bir kendinden geçme, sonsuz sınırsız bir şevk, sükûn bulmaz 

bir heyecan içinde yaşıyordu. Fakat nasıl “deniz çanağa sığmazsa, onun 

büyük sırrı da ruhuna sığmadı. Taştı. Huruç günü gördüğü harikayı 

herkese anlatmağa başladı. Hatta daha ileri gitti, çok iyi okuduğu 

“Mevlid-i Şerif” lisanıyla o gün gördüğünü yazdı. Yüzlerce beyitlik bir 

destan düzdü. 
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 Ama o eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir karanlık doldu. 

Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık Deli Mehmet’in yeşil nurdan mezarı 

içinde sürdüğü ilahi zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu delirtti. 

Yemekten içmekten kesildi. Bir gün, yine perişan kırlarda dolaşırken 

Deli Hüsreve rast geldi. Meğer o da geziniyormuş. Elindeki yayıyla 

yavaşça Kuru Kadı’nın arkasına dokundu. 

 —  Ahmak, dedi, niye gördüğünü halka söyledin? 

Adam gördüğünü kaale geçirirse kazandığı hali kaybeder. Eğer 

sussaydın, gördüğün keramete ölünceye kadar şahit olacaktın… 

Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı: 

 —  Çok perişanım diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet uykusundan 

uyandır. Benim o görnüş olduğum durum ne hikmettir? İçinde benimle 

senden başka onu gören oldu mu? 

 —  Bir gören daha var. O “can” herkese görünmez. 

 —  Kimdir? 

 —  Bilemezsin… 

 —  Başkaları görmedi de, biz ikimiz niçin gördük? 

—  a şehitlik müjdesidir!” İkimiz de mutlaka şehit düşeceğiz!… 

Kuru Kadı, gittikçe öyle serseri, öyle perişan, öyle berbat oldu ki… 

Kendisini o kadar seven Vali Ahmet Bey bile Budin’den gelince, onun 

hallerine dayanamadı. Nihayet “bu deli bir kişidir. Palankada 

hizmetinden istifade olunamaz” diye geriye göndermeye mecbur oldu. 

Aradan epey zaman geçti. Serhadde değil, hatta Grijgal hisarında bile 

herkes Kuru Kadı’yı unuttu. Yalnız yazdığı destan okunuyor, hiç 

unutulmuyordu. 

On iki yıl sonra… 

Zigetvar’ın zaptı akabinde yaralılar toplanırken, meşhur kahraman 

Deli Hüsrevin bir gülleyle parçalanmış cesedi yanında, uzun boylu, ak 

saçlı, aksakallı, yeşil cübbeli bir şehit buldular. Kıbleye yüzükoyun 

uzanmış yatan bu şehidin büyük, yeşil sarığı, henüz bozulmamıştı. 

Üzerinde hiçbir silah yoktu. Yarası neresinden olduğu belli değildi. 

Günlerce süren kuşatma esnasında hiç kimse böyle bir adam 

görmemişti. İnceden inceye araştırma yapıldı. Kim olduğu bir türlü 

anlaşılamadı. O vakit birçok gazilerin “gayb ordusundan imdada gelmiş 
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bir veli” sandıkları bu şehit, acaba, Grijgal hisarının o eski deli kadısı 

mıydı? 

 

 

 

 

 

 

KESİK BIYIK 

 

Darwin denen adamın dediklerine inanmalı. Evet. İnsanlar 

kesinlikle maymundan türemişler! Çünkü neyi görsek hemen taklit 

ediyoruz; oturmayı, kalkmayı, içmeyi, yürümeyi, hâsılı, hâsılı her şeyi... 

Ne kadar adamlar vardır ki hiç ihtiyaç yokken «monokl» dediğimiz 

tek gözlükleri takarlar. Çünkü terzide seyrettikleri moda albümlerinde 

ki resimler tek sözlüklüdür. 

Neyse... Lâfı uzatmayalım. Ben de taklitçinin birisiyim. Her modayı 

yaparım. Altı yedi sene evvel, gördüm ki herkes bıyıklarını 

Amerikanvari kesiyor, benim de hemen kestirdiğimi tabi tahmin 

edersiniz. Ah, evet ben de kestirdim; hakikaten, Darwin’in istediği gibi, 

ecdadıma benzedim. 

Ama ilk zamanlar o kadar utandım ki, size tarif edemem. Hele ilk 

gün bir arkadaşa rast gelmeyeyim diye arka sokaklardan eve geldim. 

Kapıyı açan evlâtlık beni bu halde görünce dehşetli bir nâra attı. Kurt 

görmüş bir kısrak heyecanıyla, haykıra haykıra kaçtı. Ben kapıyı iterek 

yukarı çıktım. Hınzır kız, kim bilir anneme neler söylemiş. Odama 

annem geldi. Ben, dişlerim ağrıyormuş gibi ağzımı tutuyor, bıyıklarımı 

göstermiyordum. 

— Ah hain, alçak! Artık benim evladım değilsin! dedi. 

Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Zavallı kansız elleri titriyor, yüreğinin 

şiddetli çarpmasından derin derin geğirmeler göğsünü, başını 

sarsıyordu. 

— Niçin anneciğim? dedim. 
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— Niçin mi? diye inledi, hani bıyıkların? 

— Bıyıklarımı kesmekle niçin alçak, niçin hain olayım? Annem 

daha beter ağlamağa, daha beter geğirmeğe başladı: 

— Beni anlamaz mı sanıyorsun? dedi. Bıyıklarını farmasonlar 

keserlermiş. Demek sen de farmasonmuşsun! Verdiğim süt sana haram 

olsun! Ah, demek sen de farmasonmuşsun da bizim haberimiz 

yokmuş!.. 

Ben her ne kadar bu rezaleti sırf taklitçilik yüzünden, hem âdeta 

haberim olmadan yaptığımı anlatmağa kalktımsa da hiç para etmedi. 

Annem daha beter ağladı. Lâflarıma inanmıyordu. Dizlerim döverek: 

* * * 

— Seni doğuracağıma keşke taş doğuraydım! Diye çırpınıyordu. 

Tam bu esnada babam gelmez mi?.. Evlâtlık kız bıyıklarımın halini 

ona da yetiştirmiş. Aralık kalan kapıdan onu kalın bastonuyla beraber 

yukarı çıkmış görünce titredim. Korkmadım desem yalan söylemiş 

olurum. Mahvolduğumu anladım. Babam hızla içeri girdi. Ben hâlâ 

ellerimle bıyıklarımı kapalı tutuyordum. Bastonunu havada savurarak: 

— Aç bakayım ellerini!.. 

Diye bağırdı. Artık iş çatallaşmıştı. Hemen bir yalan uydurdum: 

— Babacığım, bugün sigaramı yakarken kazara bıyığımın bir ta 

rafını tutuşturdum... Onun için kestirdim. Ama bizim ihtiyarda hacı 

gözü yoktu: 

— Sen bana dolma yutturamazsın, dedi. Demek ki sokakları doldu 

ran züppelerin hepsinin bıyıkları kibritle mi yandı? 

Sustum. Cevap vermedim. 

Babam açtı ağzını yumdu gözünü... 

Babamın hiddeti karşısında ne yapacağımı şaşırıyor, «bıyıklarımı 

keseceğime keşke kafamı keseydim!» diye içimi çekiyordum. Babam 

son sözünü söyledi: Beni reddetti, evden kovdu. 

— Hemen çık! bir daha sakın buraya geleyim, deme... Çünkü artık 

bıyıkların çıksa bile namusun yerine gelmez... 

* * * 
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Ne yapalım? Çarnaçar çıktım. Gidecek yerim yoktu. Aklıma 

Topkapı’da bir arkadaşım geldi. «Bari gidip ona misafir olayım» dedim. 

Tramvay yoluna doğru yürüdüm. Köşe başında bizim sporcu 

arkadaşları gördüm. Bana gözleri ilişince: 

— Bonjur, bonjur! diye haykırıştılar, işte şimdi adama benzedin... 

Neydi o pala bıyıklar?.. Mezardan kalkmış bir yeniçeri ağası gibi!.. 

Ne cevap, ne selâm verdim. Yürüdüm. Annemin, babamın ayrı ayrı 

manalar verdiği felâketimi bu beyler çok muvafık, çok hoş buluyorlardı. 

Topkapı tramvayına bindim. İçerisi tenha idi. Kabahatli gibi bir 

tarafa iliştim. Geldi, yanıma abani sarıklı, kır sakallı bir hoca efendi 

oturdu. Biletimi aldım. Ara sıra dışarı bakıyordum. Gözüm hoca efendi 

ye kaçtı. Dikkat ettim. Dik dik bana bakıyor... Yüreğim hop etti. «Sakın 

bu da bıyıklarım için küfrüme hükmetmesin» diyordum. Gittikçe 

yüreğimin çarpması ziyadeleşti. Kalkmak, dışarı çıkmak istedim. 

Hazırlanıyordum. Hoca efendi gülümsedi: 

— Eksik olmayınız oğlum! yar olunuz! dedi. Heyecanıma şimdi 

hayret de karışmıştı: 

— Niçin efendim? diye sordum. 

— Sizin gibi şık gençleri sünnetli görmek, bizim için ne büyük bir 

iftihardır, dedi. 

—  o 

Hoca güldü: 

— İşte bıyıklarınızı kestirmişsiniz ya oğlum, dedi, bu sünnet-i şerif 

değil midir? 

 

 

 

 

 

 

BİR KAYIŞIN TESİRİ 
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Bir zabit tanıdığımla oturuyorduk. Hemen yanımızdaki masada iri, 

palabıyıklı, kocaman kalpaklı bir babayiğit, çetin bir Çerkez şivesiyle 

karsısında sıralanmış irili ufaklı kalpaklılara bir şeyler anlatıyordu. 

Daha Kafkasya’dan yeni gelmiş sanılacaktı. 

 —  Demek yollar açıldı, dedim. 

Arkadaşım: 

 —  Hangi yollar? diye yüzüme baktı. 

 —  Hangi yollar olacak, Karadeniz yolu. 

 —  Nereden bildin? 

 —  Baksana su hemşeriye... İşte mutlaka yeni gelmiş olacak. 

 —  Hangi hemşeriye? 

Sağımızdaki, yanağından kan damlayan iri Çerkezi gösterdim. 

Arkadaşım bir kahkaha attı. Azıcık daha katılacaktı. 

 —  Çerkez taklidi yapar! 

 —  Güldürmek için mi? 

 —  Hayır. 

 —  Ya niçin? 

 —  Kendini Çerkez zannettirmek için. 

... 

Tekrar koca kalpaklı babayiğide baktım. Hiç Türkçe bilmez bir 

Çerkez fesahatiyle başını ağır ağır sallayarak elindeki gümüş savatlı 

kamçıyı çizmelerinin uzun konçlarına vurarak, takır tukur konuşuyordu. 

Sandalyeye ata biner gibi binmişti. 

 —  Şaka etme, dedim, bu halis muhlis Çerkez... 

 —  Arkadaşım yemin etti: 

 —  Vallahi değil... 

 —  Ne biliyorsun? 

 —  Nasıl bilmem, benim sınıf arkadaşım. 

 —  Ne gülüyorsun? dedim. 

 —  Ayol o Çerkez değildir! dedi. 

 —  Ey! lisanına ne diyeceksin? 

 —  Zabit mi? 

 —  Evet, fakat cuma günleri böyle Çerkez gibi giyinir. 
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Merak ettim: 

 —  Çerkez değil diyorsun, Gürcü mü? 

 —  Hayır. 

 —  Çeçen mi? 

 —  Hayır. 

 —  Lezgi mi? 

 —  Hayır. 

 —  Ya ne? 

 —  Türkoğlu Türk! 

 —  Nereli? 

 —  İstanbullu... Anası Germiyanzadelerden. Babası... Mirliva 

olduğu halde daha dilini düzeltememiş bir Kastamonulu idi... 

O halde bu Türk, niçin herkese kendini Çerkez zannettirmek 

istiyor? diye sordum. Arkadaşım tekrar bir kahkaha attı. 

 —  Bak sana anlatayım niçin, dedi. Bu sahte Çerkezin adi Mahmut 

Bey’dir. İdadi ikinci sınıfa kadar hiçbir milliyet iddiası yoktu. O sene 

ramazan tatilinde bir arkadaşı kendisine Karamürsel’den gayet zarif bir 

Çerkez kayışı getirdi. Bu kayışı hepimiz gördük. Hakikaten nefisti. 

Gümüş savatlı tokaları ağır, kayışı siyaha yakın koyu lacivertti. 

Gümüşten üç büyük sarkıntısı vardı. Mahmut Bey bu kayışı beline takti. 

O günden itibaren Türklerle konuşmamağa, hep Çerkezlerle düşüp 

kalkmağa başladı. Ertesi sene hiç tanıdığı olmadığı halde tezkere 

getirerek Karamürsel’e sılaya gitti. Harbiyeye geçtiğimiz zaman 

Mahmut Bey, Türk şivesini kaybetti. Büyük fedakârlıklar yaparak 

piyadeden süvariliğe becayiş etti. Zabit çıktığımız zaman Türkçeyi 

unutmuştu. Ama Çerkezceyi de öğrenemedi. Öğrendiği mükemmel bir 

Çerkez şivesiydi. Adını alay için “Çerkez Mahmut” takmıştık. O buna 

kızmaz, hatta iftihar ederdi. Zabitken meşhur bir Çerkez paşaya intisap 

etti. Onunla İstanbul’a sürüldü. Kafkasya’ya kaçtı. Milleti ile hiç 

münasebeti olmayan yerleri öz vataniymiş gibi gezdi, dolaştı. Bir 

Çerkez kızıyla evlendi. Hürriyetten sonra İstanbul’a geldi. Artık işi 

gücü Çerkeşlik için çalışmak oldu. Her yerde su işittiğin garip şive ile 

“Adige” propagandası yapmağa başladı. Kastamonulu paşa babasından 

kalan serveti Çerkez Tarihi’ni yazacak muharrire adadı. 
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Kafkasya’dan yeni gelmiş sandığım sahte Çerkez Türk’e tekrar 

baktım. 

 —  Acaba akrabaları içinde Çerkez filan yok mu? 

Arkadaşım, 

 —  Yok, be yahu! Diye elini taş masaya vurdu, halis muhlis Türk 

diyorum! Hâlâ bir kelime Çerkezce bilmez. Sınıf arkadaşımın 

Karamürsel’den getirdiği Çerkez kayısında sanki bir tılsım vardı. O 

andan itibaren Çerkezlik sevdasına düştü. 

Arkadaşım yarım saat kadar Çerkez Mahmut Bey’in gülünç 

menkıbelerini anlattı. Hali, tavrı son derece babayiğit vari olan bu 

kahraman, meğer ömründe hiçbir muharebeye girmemiş. Son derece 

korkakmış. Daima tanıdıklarının iltimasıyla seferberlik zamanını geri 

hizmetlerde geçirmiş. 

Biz konuşurken Çerkez Mahmut Bey gülerek, yanındakilere 

Çerkezce şakalar ederek kalktı. Büfenin önünde durdu. Para veriyordu. 

Çantasını pantolonunun cebinden çıkarırken gördüm. Belindeki yirmi 

sene evvel Karamürsel’den hediye gelen kayışın savatlı gümüş 

sarkıntıları pırıl pırıl parlıyordu. Türklerin hariçten kendi içlerine 

gönüllü bir tek “Millettas” celp edecek böyle ehemmiyetsiz kayışçıkları 

bile olmadığını düşündüm. 

 

 

 

 

 

 

BAHARIN TESİRİ 

 

Of, gençlik sabahları! Güneş doğarken insan sıcacık yatağından 

nasıl canlı bir ümit ile dipdiri uyanır! Gerinmeden, sağına soluna 

dönmeden, sütü, kahvaltıyı beklemeden çevik bir sıçrayışla hemen 

kalkar. Gözlerini ovuşturmadan, yüzünü ekşitmeden tuvalet masasının 

başına geçer. Ben, işte on beş gün evvel böyle gamsız, sıhhati yerinde, 

mesut, kuvvetli bir genç gibi uyandım. Daha ortalık yeni ağarıyordu. 
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Geceden uyanık kalmış çılgın bir bülbülün uzaktan feryadını işittim. 

Ağzımın tadı yerindeydi. Vücudumda hiç yorgunluk yoktu. 

Karyolamdan aşağı atladım. Penceremi açtım. Çiçekli ağaçların 

dallarından süzülen, tarhlardaki papatyaların dibinden görünmez bir 

buhar halinde kalkan tatlı bir rutubet, esmeyen bir rüzgâr serinliğiyle 

yüzümü okşadı. İçimde sebebini bilmediğim bir neşe canlandı. 

Birdenbire giyinip dışarıya çıkmak, tenha yollarda, uyumuş sahillerde 

koşmak, haykırmak arzuları duydum. Soldaki beyaz köşkün çatısı 

üstündeki erguvan sisli, menekşe rengine çalar derin bir fecir açılıyordu. 

Kalbim hızlı hızlı atmağa başladı. Yıllar, evet yıllar var ki, güneşin 

doğuşunu görmemiştim. Gözüm, erguvanî rengi gittikçe kırmızılaşan 

gökte, giyindim... Aşağı inerken, daima öğleden iki üç saat evvel 

uyandığımı bilen uşağıma rast geldim. Zavallı şaşırdı. 

— Kahvenizi içmeyecek misiniz? dedi.  İstemem, Mehmet, acele 

işim var dedim. 

 Çimenleri çiğlerle ıslanmış bahçemden çıktım. Güneşin doğacağı 

tarafa giden yol bomboştu. Yürüdüm. Etraftaki sakin köşklerin 

pancurları uyumuş gözleri gibi kapalıydı. Belki on dakikadan fazla 

gittim. Birbirini tutmayan, eski, yeni hatıralar, kadın çehreleri, kuş 

sesleri, açmayan lâleler, unutulmuş muhabbetler, ölmüş sevgililer 

hayalimi altüst etti. Köşklerin bahçe parmaklıklarında, beyaz kelebekler 

uçuşuyordu. Yavaş yavaş Çiftehavuzlar’a indim. Fenerbahçesi’ne 

geçtim. Hâlâ yorulmamıştım. Sonra Kalamış koyundan yürüdüm. 

Bostanların kenarından, Jules Verne’nin romanlarındaki resimleri 

hatırlatan sahilden, lodos darbeleriyle ortaları delinmiş büyük deniz otu 

yığınının üstünden aştım. Yeni doğan güneşin ışıklarıyla camları 

tutuşan Kadıköy’ü gidilmez bir serap şehri gibi karşımda gördüm. Her 

taraf beyaz, parlak aydınlık içindeydi. Ekinleri büyümüştü. 

Güzel bir sabah aydınlık, geniş bir sokaktan yapayalnız geçmek ne 

tatlıdır! Bağdat Caddesi’ne çıktım, köye doğru ilerledim. Kuşdili’ne, 

Fikirtepesi’ne baka baka geçtim. Fırınların önünde küme küme hizmetçi 

kızlar bekliyorlardı. Kahveler dükkanlar yeni açılıyordu. Mesut bir 

beldede gidiyorum zannındaydım. Ayaklarım beni iskeleye götürdü. İyi 

giyinmiş kadınlar, genç kızlar, şen öğrenciler, sonra hepsi mesut gibi 

gördüğüm bir sürü halk bilet alıyordu. Ben de iradedışı onların arasına 
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karıştım. Bilet aldım. Bir çocuğun zorla sattığı gazeteyi okumadan 

cebime soktum. Güvertede oturdum. Deniz, mavi gümüş bir göle 

benziyordu. İstanbul’un minareli, mahzun silueti silinmiş; aydınlık, çok 

aydınlık, çok muhteşem, çok büyük, ebedi bir saray manzarası almıştı. 

Hayalimde birdenbire açılan bu eski mermer sütunlu, mahiyeti ezeliyete 

çıkan perili bahçelerle çevrilmiş eski sarayların içinde bir şey 

düşünmeden dolaşırken köprüye gelmişiz. Herkesle beraber ben de 

çıktım. Birbirini kucaklar gibi sıkışa sıkışa çıkan halk sanki vaat edilmiş 

bir cennete gidiyor gibi acele ediyordu. Karnımın fena halde acıktığını 

hissettim.  

Yürüye yürüye Beyoğlu’na çıktım. Cadde bilmem niçin kalabalıktı. 

Tepebaşı bahçesine girdim. Çocukları güneşte gezdiren mürebbiyeler 

arasında dolaştım. Oturdum, kalktım, gezdim. Yemek zamanını 

bekleyemedim. Çıktım. Bir lokantaya kendimi attım. Daha yemekler 

hazır değildi. Tenha masaların birinin başında bekledim. Biraz sonra, 

tam yirmi yaşında, iki üç gün aç kalmış sporcu bir genç ihtirasıyla 

yemeğe başladım. Yedim, yedim, yedim. Midemi filan unutmuştum.  

Çok yemek beni tıpkı rakı gibi sarhoş eder. Sofradan kalktığım 

zaman hakikaten neşeliydim. Hani o sarhoşların sebepsiz, tatlı neşesiyle 

seviniyordum. Hazım için Taksim’e doğru yürüdüm. Yolda hiç bir 

tanıdık görmedim. Taksim’i, Harbiye’yi, Nişantaşı’nı, Şişli’yi karışık, 

fakat tatlı hayaller içinde geçtim. Herkes kırlara doğru akın ediyordu. 

Hürriyet Tepesi’ne gelince durdum. Terlemiştim. Hava biraz fazla 

sıcaktı. Rüzgâr azıcık sert esiyordu. Dinlenmek için bir birahaneye 

girmek aklıma geldi. Böyle havada kapalı yerde oturabilir miydim?.. 

Geri döndüm. Yine tramvaya binmedim. Şişli caddesinin büyük 

apartman gölgelerinde yürüdüm. Mühendis Sermet’e rast geldim. 

Nereye gittiğimi sordu. 

— Geziyorum, dedim. 

— Bize gidelim. Bugün bir çay veriyoruz dedi. İtiraz etmek 

istedim: 

— Davetli değilim ki... Güldü. Koluma girdi: 

— Haydi, dedi, davete ne hacet... İşte şimdi davet ediyorum... diye 

beni sürükledi. 



18 
 

Çok gitmedik. Betonarme bir apartmana girdik. Sermet’in dairesi 

ikinci kattaydı. Geniş mermer merdivenleri onun gibi dinlenmeden 

çıktım. Karısını eskiden tanıyordum, beni orada hazır bulunan 

kadınlara, erkeklere takdim ettiler. Bilmediğim yalnız birkaç sima vardı. 

O kadar neşeliydim ki... Hepsini güldürmeğe başladım. Siyasi 

dedikodulardan edebiyata geçildi. Ben edebi iflâsımızı mübalağalarla 

anlatarak, genç şairlerin taklitlerini yaparak, üstatların karikatürlerini 

çizerek kadınları katıltıyordum.  

Kadınları kahkahalarla güldürmek!... İşte benim dünyada en zevk 

aldığım, en sevdiğim şey! Kadın, sanki dururken sönmüş bir lamba 

gibidir. Güzelliği gülerken tutuşur. Musiki başladı. Açık sarı saçlı, zayıf 

bir kadın keman çalıyordu. Piyanoda oturan şişman bir kızdı. Hakikaten 

mahirdiler. Hissederek çalıyorlardı. Samimi bir nağme herkesi hayale 

daldırır. Ben de daldım. Mübhem bir şiir içinde kendimden geçmiş 

gibiydim. Bilmem niçin, başımı sola çevirdim. Birdenbire bana bakan 

iki siyah göz gördüm. Öyle, bakakaldım... Bu siyah gözler bana 

gülümsedi: 

— Ne hazin parça, değil mi efendim? dedi. 

— Evet... Diyebildim. 

İçimden, “İşte yirmi senedir aradığım meçhul kadın...” dedim. 

Şimdi neler olduğunu bir türlü hatırlayamadığım şeylerden 

konuşmağa başladık. Musiki devam ediyordu. Ben ismini sordum. 

Mediha imiş. Musikiden sonra beraber kalktık. Bir köşeye çekildik. 

Ömrümde ilk defa bir kadınla ciddi olarak konuşuyordum. Kadınlık 

meselesi! Sonra aşk... Evet, aşktan bahsettik. Ne söylediğimin farkında 

değildim. Yalnız dinliyordum. Pek romantik değildi.  

Kollarına, omuzlarına, dizlerine dikkat ediyordum. Hani bazı 

heykellerin insanı beddii bir hayret içinde bırakan bir uygunluğu vardır. 

Kolların, boynun, göğüsün bir şekli vardır ki, biz onu hakikat 

sahnesinde göremeyeceğimize inanırız. Göğsünde minimini bir 

madalyon parlıyordu. Çarşafını çıkarmamıştı. Omuzları, kolları siyah 

ince pelerinin altında belli oluyordu. Dudaklarına, çenesine, saçlarına 

bakarak ne söylediğini pek işitmiyor, içimden, “İşte yirmi senedir 

zuhurunu beklediğim meçhul hayal!” nakaratını tekrarlıyordum. Azıcık 
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esmerdi. Gözlerinde hafif bir sürme vardı. Sonra Sermet geldi. Lafımıza 

karıştı. Hâsılı, vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım.  

Davetliler dağılmaya başladı. O giderken “teyzem!” diye bana 

yaşlıca bir hanım takdim etti. Hiç kendisine benzemiyordu. Zayıf, sarı, 

uzun boylu, sert edalı bir kadındı. Mediha’dan sonra ben de Sermet’le 

karısına veda ettim. Dışarı çıktım. Hiç etrafı görmüyordum. Ruhuma, 

bütün vücuduma, bütün asabıma onun hayali dolmuştu. Kendiliğimden 

bir saika ile köprüye inmişim. Haydarpaşa’ya geçmişim, trene 

binmişim. Köşke gelip odama kapanınca Mediha’nın hayalini karşımda 

gördüm.  

Sesini işitiyordum. Yemek yemedim. Gece lambamı yaktırmadım. 

Bu hayal kaçacak zannediyordum. Bütün gece, arkadaki koruda 

bülbüller öterken onun sesini işittim. Onun hayali etrafında açan ilahi 

bir hale gibi, o sabah da, mor fecri, doğan altın güneşi gördüm. “İşte 

yirmi senedir aradığım hayal!” diyordum. İki gün dışarı çıkmadım. 

Acaba ona bir daha rast gelecek miydim? Ailesinin adresini bana 

vermişti. Kendisine bir mektup yazmayı düşündüm. Fakat neden 

bahsedecektim?.. Ömrümde ilk defa olarak, elimde kalem, boş kâğıdın 

başında saatlerce bekledim. Ne istiyordum? Ne isteyecektim? Bir şeyler 

karaladım. Karşımdaki şuh hayali gittikçe daha ziyade beliriyor, adeta 

bir birsam haline giriyordu. Tam sırtı sıra üç gece uyuyamadım. Biraz 

dalar gibi olurken ruhumun içinde onun bana ilk hitabını, “Ne hazin 

parça değil mi efendim?” sorusunu işitiyor, siyah alevden gözlerinin 

karşımda tekrar tutuştuğunu görüyordum. Üçüncü gün sabahı arkadaşım 

Camsap geldi. Beni yatakta uzanmış görünce, 

— Ne oldu sana, bu ne hal? dedi. 

— Hiç... diye cevap verdim. 

— Ah hain, gözlerinin altına bak!... Kaç gece uyumadın? 

Üç... 

— Üç gece birbiri arkasına poker, ha... Allah belanı versin! 

Gebereceksin!... 

— Ne pokeri be! Diye bağırdım, üç gündür kimseyi görmedim... 

— Ey, bu hal ne? Diye tekrar sordu. 

— Hiç... Dedim. Israr etti: 
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— Söyle, söyle... 

— Galiba bir aşk... Dedim. 

Camları zangırdatan vahşi bir kahkaha attı. Pencerenin önündeki 

koltuğu karyolanın yanına çekti. Karşımda oturdu: 

— Anlat bakalım bu aşkı! Kırkından sonra saz çalan bey! dedi. 

Zaten anlatmağa ihtiyacım vardı. Başladım, Sermet’e nasıl rast 

geldiğimi, evine nasıl gittiğimi, sonra orada musiki dinlerken birdenbire 

nasıl Mediha’yı gördüğümü, birdenbire kalbimin nasıl çarptığını 

söyledim. Hayalimden bir an kaybolmayan hayalinin bütün şekillerini, 

omuzlarını, dizlerini, kollarını, göğsünü, boynunu, siyah alevden 

gözlerini, dudaklarını, sesindeki o anlatılmaz ahengi tarif etmeğe 

çalıştım. Gülümseyerek dinliyordu. Ben titriyordum. Nihayet 

dayanamadı. Sözümü kesti: 

— Sus ulan, bunak horoz!... Dedi, işte gayet basit 

bir ilkbahar darbesi!... 

— Ne demek?., diye yüzüne baktım. 

Gülerek cevap verdi: 

— Ne demek olacak? Bunak horozlar, güneş bir bulutun altına 

girince havanın gölge olduğunu görürler. 

Baştan sabah oluyor sanırlar. Başlarlar gün ortasında ötmeğe!... 

Köylüler, bu şaşkın hayvanları uğursuz sayarlar. Gün ortasında öttükleri 

için hemen keserler. 

İlkbahar da tıpkı bunak horozlar gibi ihtiyarları aldatır. Yılların 

yorduğu yarım felç olmuş bir vücut birdenbire yalancı bir çeviklik 

duyar. Yılların doldurduğu hakikatlerle tıkanmış hayal birdenbire açılır. 

İşte bu fiziki tesire senin gibi enayiler kanar. Sahiden seviyorum filan 

zannına kapılır. 

Baharın nebat üzerindeki tesirinden tutturdu; hayvanlar üzerindeki 

tesirine geçti: “Kızma” fiilinin mevsimlerle münasebetlerini anlatmağa 

başladı. Ben, Mediha’nın yirmi senedir aradığım halde üç gün evvel 

bulduğum hayali karşısında, 

— Heyhat! dedim, sen aşkı bilmiyorsun! 

— Ben ha! 

— Evet, sana yemin edeyim ki seviyorum. 
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— Sen ha!.. 

— Evet, ömrümde ilk defa olarak!.. Camsap tekrar bir kahkaha attı: 

— Sen tedaviye muhtaçsın! dedi. 

— Onsuz yaşayamayacağım sanıyorum. 

— Evlenecek misin? 

— Belki... 

— Haydi beni söyletme! diye yüzüme sert sert baktı. 

Sanki hakikaten söyleyeceği bir şey varmış da, ben de hakikaten 

korkuyormuşum gibi susuverdim. Devam etti: 

— Bahar yorgunlar için en tehlikeli bir mevsimdir. Ocak ayında 

karların ortasında çırçıplak gezmek, ilkbaharda sabahleyin çiçek 

kokuları arasında kelebeklerin peşinden koşmaktan daha az tehlikelidir. 

Vücut soğuk alırsa tedavi mümkündür. Fakat ruh, baharın tesirine 

kapılırsa iş berbattır. Atasözü, “Kırkından sonra azanı teneşir temizler!” 

der. İnsan bir bahar sabahı, kendi yaşını unutur da kalbini dinlerse, akla 

gelmedik budalalıklara kalkar. Sen de işte mutlaka sabahleyin nezle 

olacağını düşünmeden pencereni açtın. O baştan çıkarıcı çiçek 

kokularını, şehvet gıcıklayan rutubeti duydun. Hayalin ateş aldı. 

Kendini dışarı attm. O gün tesadüf ettiğin bir kadına âşık oldum zannına 

kapıldın. 

— Fakat nasıl zannettim, üç gündür uyuyamıyorum. Bir dakika 

gözümün önünden gitmiyor. 

— İyi ya, işte tam bir bahar tesiri... Tedavi istersin. 

— Tedavi filan istemem. 

— Perişan olursun. 

Fuzuli’nin bir beytini okumak istedim. Lakin hatırlayamadım. 

Zihnim o kadar dağılmıştı. Camsap, benim gibi yorgun insanların 

hayallerine, hayatlarına uyması sağlıklarına ne kadar aykırı olduğunu 

hakikaten alimce anlattı. Ben bir taraftan Mediha’nın hayaliyle meşgul, 

onun sözlerini redde çalışıyordum: 

— Uzun lafın kısası ben iddia ediyorum ki, sende aşk filan yok! 

Yalnız bir bahar tesiri! İstersen bunu ispat edeyim. 

— Nasıl edeceksin? 
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— Gayet basit! Bir ay kadar seni bu buhar muhitinden, bu rutubetli 

sıcağın içinden çıkaracağım. Ruhunun sıhhati hemen yerine gelecek 

dedi. 

— Ben, onu unutabilecek miyim? 

— Yirmi dört saat içinde? 

— Nasıl?.. 

— Evvela baharın tesirini göstermediği soğuk bir yere gideceksin! 

— Mesela Sibirya’ya! Dedim. 

— Hayır, o kadar uzağa hacet yok. 

— Ya nereye? 

— Kireçburnu’na! 

— Kireçburnu neresi? 

— Vay, Amerika limanlarının iktisadi hareketlerini yazan muharrir 

bey. Vay! Bu ne coğrafya bilgisi yahu! Kireçburnunun nerede olduğunu 

bilmiyor musun? 

— Bilmiyorum! Dedim. 

— İşte oturduğu şehri bilmeyen bir aydın daha! Boğaziçi’nde, 

Sarıyer’den evvel bir iskele! dedi. 

— Ey, orada bahar olmaz mı? diye sordum. 

— Gidince görürsün! dedi. 

Ertesi gün için Mehmet’i istedi. Gidip bana orada küçük bir ev 

tutacaktı. O gittikten sonra ben yine hep hayalimde tutuşan siyah 

gözlerle, Mediha’nın şekliyle uğraştım. On sene evvel Moda’da bir 

sarhoş sandalından işittiğim: 

“Derdi aşkından rahâyây olmasın, Sevmeden gönlüm seni 

kurtulmasın” şarkısını dün işitmiş gibi tekrarlıyordum. Ertesi gün 

Camsap, Mehmet’le gitti. Ben evde yalnız kaldım. 

Elime kitap alıyor, okuyamıyordum. Zihnim birbirini tutmaz 

hayallerle yoruluyordu. Kendi kendime, “Yirmi senedir aradığım kadın 

enmuzeci!” diyordum. Karşıma elle tutabilecek derecede açık hayaliyle 

geliyor, “Ne hazin parça, değil mi efendim!” diyordu. O hazin parçanın 

kulağımda tekrar çınladığını duyuyordum. 

Hakikaten bitmiştim, uykusuzluk, üzüntü, vücudumu son derece 

zayıflatmıştı. İki gün sonra Mehmet’le, Kireçburnu’nda Camsap’ın 
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tuttuğu eve göç ettim. Ömrümde ilk defa buraya ayak basıyordum. 

Karadeniz Boğazı’nın ta karşısında minimini bir köy. Dik bir derenin 

içinde. Daha ağaçlan çiçek falan açmamış, kırları yeşermemişti. 

Kelebek, kuş filan yoktu. Hiç dinmeyen rüzgar tabiatın ezeli hiddeti 

gibi durmuyor, dinlenmiyor, habire esiyordu. Tuttuğumuz ev ta 

tepedeydi. Penceresinden Karadeniz Boğazı lacivert bir ademe açılmış 

geniş bir delik gibi görünüyordu. İhtimal, bu mevsimde, kuzey kutbu 

buradan sıcaktır! İlk geldiğim gün romatizmalarımla beraber uyandım. 

O kadar soğuktu ki, hiç durmadan sobayı yaktığım halde, yine bir türlü 

ısınamıyordum. Mehmet’i sandalla Sarıyer’e gönderdim. Beş şişe 

konyak aldırdım. Mehmet orada konuştuklarına soğuktan bahsetmiş. 

Sarıyerliler, “Kireçburnu’nda ağustosta insan donar!” demişler. 

Hakikaten bunda mübalağa yok. Yatağımın içinde, sıcak sıcak 

ıhlamurları birbiri arkasına içtikten sonra, beraber getirdiğim kitapları 

okuyordum. On beş gün hiç ısınamadım, yataktan çıkabilsem, belki yazı 

da yazacaktım, fakat bu mümkün değildi. Donacağımı sanıyordum. 

Burası hakikaten kuzey kutbundan koparılmış bir parçaydı! 

Bir cuma günü Camsap geldi. Beni yatakta görünce. 

— Hasta mısın? Diye sordu. 

— Hayır. 

— Ne yatıyorsun? Dedi. 

— Üşüyorum da... 

— Oh, pekâlâ! Nasıl hala aşkını düşünüyor musun? 

— Soğuktan meydan bulamıyorum dedim. 

Evet. Gece uykusuz kalmak şöyle dursun, on dört saat deliksiz bir 

ölüm uykusuna dalıyorum. 

— Gördün mü? Güldüm: 

— Fakat ya buraya temmuza doğru bahar gelirse! 

— Gelmez. Ağustostan evvel kış yetişir! 

— Ya ben yine baharın yaşadığı bir yere kaçarsam! Camsap, 

— Yine para etmez diye güldü. Artık bahar seni aldatamaz. 

Heyecanının yalan olduğunu, hissin galat olduğunu ben şimdi anladım! 

Bir daha aldanmazsın!... 
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Karşı karşıya, ısınmak için, içine konyak döktüğümüz çayları bir 

âlâ içtik, dışarıdaki daimi fırtına gürültüler koparıyor, tenha, dik yokuş 

sokakta bir köpek havlıyordu. 

...Soğuğa bir hafta daha dayanamadım. Mehmet’le yine köşkümüze 

döndüm. Bahçemin tarhlarındaki bütün çiçekler açmış, kelebekler daha 

çoğalmıştı. Şiddetli bir azimle Mediha’yı düşünmeye kalktım. Odama 

kapandım. Bir türlü hayalini gözümün önüne getiremedim. Sesini 

hatırlayamıyordum. Kalkıp mühendis Sermet’e gitmeyi düşündüm, 

üşeniyordum, içimden aklın yumuşak sesi, “Başka işin yok mu, behey 

sersem!” diyordu. 

“Derdi aşkından rehâyâb olmasın, Sevmeden gönlüm seni 

kurtulmasın.” 

Şarkının bestesini bir türlü bulamıyorum. Dün yazıya oturacağım 

masamın üstünde bir kâğıt elime geçti. Baktım Mediha’yı gördüğümün 

ertesi günü yazmaya kalktığım mektubun müsveddesi! Oh yarabbi! İyi 

ki, göndermemişim!... Camsap imdada yetişmiş, vakit bulamamışım! 

Yoksa ne gülünç olacaktım! Benim gibi saçlı sakallı bir adamın, on yedi 

yaşındaki bir züppe gibi aşk mektubu yazması ne rezalet!... 

Bu gülünç mektubu tekrar okuduktan sonra ruhumda üç hafta 

evvel tutuşan muvakkat buhranın hikayesini çabucak şu sahifelere 

yazdım. Fakat niçin ilkbahar, bu tabiatın şeytanı, beni yirmi sene evvel 

baştan çıkarmadı? Niçin uzun bir gençlik içinde kadına, aşka, 

heyecana, muhabbete yabancı yaşadım? Camsap gelince soracağım. 

Bakalım bunu da izah edebilecek mi? 

 

 

 

 

HOROZ 

 

 

....Yine bugün derin bir ıstırap içinde kıvranıyordum... Annem, 

babam, kardeşlerim, akrabalarım, hepsi, hepsi bana çılgın nazarıyla 
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bakıyorlar. Çünkü kocaya varmak istemiyorum! Dün tanımadığım 

ihtiyar bir doktora beni uzun uzadıya muayene ettirdiler. Zavallı adam: 

— Kızınızın sinirleri bozuk. Hava değişimi lazım dedi.              

Hâlbuki ben biliyorum, hiçbir şeyim yok. Sıhhatim yerinde. Aklım 

başımda. Yalnız koca istemiyorum... 

— Niçin? Diyenleri, 

— Niçinse, niçin... Diye tersliyorum. 

Niçin olduğunu söylesem gülecekler. Kaçıklığıma hükmedecekler. 

Fakat bu kati kararımda o kadar haklıyım ki... Bütün dünya bir araya 

gelse fikrimi değiştiremez. Ben, genç kızların hayallerinde, rüya 

bulutlarından kurulmuş esiri bir taht üstünde oturdukları “koca” denen 

mabudun ruhunu anladım. Yani erkeğin mahiyetini biliyorum. Ondan 

öyle ürküyorum ki... Böyle bir isteyen çıktı mı, sanki bir ejderhanın 

ağzına atılacakmışım gibi bağırmağa, haykırmağa, kendimi yerlere 

çarpmağa başlıyorum. İşte bunun için evde bana deli diyorlar. 

Evet, ben, erkeğin mahiyetini anladım. Benim kadar dünyada hiçbir 

kız, hiçbir kadın, bu zalimi anlayamamıştır.  

Onu derin derin tetkik ettim. Ruhundaki manayı duydum. 

İstasyonun uzağındaki tenha köşkümüz, bu keşfim için bana pek 

müsait bir muhit oldu. Biz ailece insanlardan uzağız. Ne misafirliğe 

gideriz, ne de bize gelirler. Adeta bir çiftlik hayatı süreriz. Bütün 

vaktim babamın verdiği fenni, ahlaki kitapları okumakla, kardeşlerimin 

manasız, münasebetsiz iddialarını dinlemekle geçer. Okumadığım 

zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. Folluktan 

yumurtalarını ben toplarım. Kuluçkalara ben bakarım. Ah bu 

tavuklar!...  Dünyada bunlar kadar sevimli, bunlar kadar kendi 

hallerinde, bunlar kadar saf, bunlar kadar masum bir mahlûk var mıdır? 

Hayatları bütün bu vazifedir, fedakârlık destanıdır. Bizi beslemek için 

muntazam yumurtlarlar. Civciv çıkarmak için haftalarca karanlıkta, aç, 

susuz, uykusuz, güneşin en müthiş hücumlara karşı kanat açarlar, kendi 

hararetleriyle yavrularını canlandırırlar. Sonra onları büyütünceye kadar 

yerlerde buldukları danelerden obur oldukları halde nefislerini mahrum 

ederler. Onları korumak için en müthiş hücumlara karşı kanat açarlar, 

kendilerinin yüz misli büyük bir düşmanın üstüne atılırlar. Ama bu 
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ulviyetleri, bu ahlakiyatları sanki bir günahmış gibi, Allah zavallıların 

başına korkunç bir bela musallat etmiştir:  

Horoz... Kümesin bu mağdur kralı zulümden başka hiç bir şeyden 

tat almayan diktatör bir Neron’dur. Vazife, fedakârlık, muhabbet, 

şefkat, merhamet nedir bilmez! Dehşetli bir hodgamdır. Yalnız 

tuvaletiyle, kör boğazıyla, nefsiyle meşgul bir geveze... Bizim 

kümesinkisi, ihtimal bu kralların en reziliydi. Geçen hafta sonu... İrade 

dışı bir hiddet içinde öldürdüm! Fakat bu, kaç senenin birikmiş 

intikamıydı... Sırtında sanki kanla, altınla işlenmiş ağır, parıl parıl bir 

manto, başında vahşi ruhunun timsali bir balta şeklinde kıpkırmızı bir 

taç... Hançer gibi keskin bir gaga... Sonra o ayaklarındaki mahmuz 

dediğimiz sivri süngüler... Dikkat ederim...  

Tavukların hiçbirini sevmezdi. Aklına gelir gelmez, “git, git, git” 

diye bir yerden bir şey bulmuş da, sözde ikram etmek istiyormuş gibi 

bağırır, yalanma kanıp gelen masum tavuğu keyfi için hırpalar, ezer, 

canını yakar... Sonra dönüp suratına bile bakmazdı. Hele yerde bir şey 

bulup “git, git” diye çağırması... Beni en çok gazaplandıran bu yalandı. 

Yiyecek şey buldu mu, kendi yutardı. Yenmeyecek, yutulmayacak bir 

taş, bir kum parçası buldu mu, hemen tavuğa ikram: 

— Git, git, git! 

Yemlerini verirken bakardım, tavukları çağırmak aklına gelmez, en 

önde koşar, taneleri acele acele yutar, yanına yaklaşanları hançer 

gagasıyla yaralardı. Sabahleyin insanlara bile: 

— Uyanınız, uyanınız. Haydi bana hizmet ediniz! der gibi kanat 

çırpıp uzun uzun ötmesi. İşte yegane mahareti bu idi. Tahakküm eden, 

maskara, şarlatan, çirkin bir ses... Bülbülün feryadında bir şiir, karganın 

sesinde bir keder, baykuşun o kadar tiksinilen kahkahasında bile bir 

matem, bir uğursuzluk lezzeti vardır. 

Fakat horozun sesinde küstahlıktan başka ne duyulur? 

Evet, en temiz en beyaz tavukların kanatlarında ayaklarının 

çamurdan resmi hiç silinmez. Küçük yavru horozlara hiç göz açtırmaz, 

hatta zavallıları öttürmez, öttüklerini duyunca koşar, mahmuzlarının 

altına alır, kan revan içinde bırakırdı. Gagasının darbesinden civcivler 

de kurtulmazdı. Kazara önündeki yeme yaklaştılar mı, onları hançerler, 

hatta bazılarını öldürürdü bile. Zalim olduğu kadar korkaktı. Havadan 
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bir çaylak geçse korkudan  tuhaf tuhaf bağırır büzülür, birdenbire  

küçülür,  kanatlarını yukarı  çeker,  şaşkınlığı  bir müddet devam ederdi. 

Tavukların tepelerinden kopmuş tek bir tüy gagasında her vakit sönmüş 

bir sigara gibi takılı dururdu.  En ziyade musallat olduğu bir Nemse 

tavuğu idi. Güzel, bembeyaz, şuh, tatlı, sakin bir heyecancağız... Onun 

adını “Pamuk” koymuştum. Bahçeye ne zaman insem, sanki bu tavuğa 

olan muhabbetimi sezmiş gibi, gözümün önünde doğru zavallının 

üzerine atılır, tüylerini, yolar, hızını alamaz, yatırıp güzel boynunu 

yerlere sürterdi. Bir gün baktım. Pamuk’çuğun başından kanlar akıyor... 

Hemen tuttum, yıkadım, vazelin sürdüm... Götürüp ahırın avlusuna 

bıraktım. Aradan bir ay geçti. Daha yarası iyi olmamıştı, fakat o kadar 

semizlenmiş, o kadar güzelleşmiş, o kadar irileşmişti ki... Babam da 

farkına vardı. Dedi ki:  

— Buna taze gübre yaradı. 

Hayır... Ona gübre yaramamıştı. Horozun zulmünden, horozun 

istisâfından, horozun dayağından kurtulmak yaramıştı. Çünkü ahırın 

bütün gübreleri her hafta tavukların bahçesine nakloluyordu. Pamuk 

rahattan, saadetten, fena muamele görmemekten o kadar şişti ki; artık 

hızlı yürüyemiyor, ördek gibi sallanıyordu. Babam: 

— Bu tavuğu keselim, yüreği yağ bağladı. Çatlayacak! Demeğe 

başladı. 

Rica dinlemek âdeti değildi. Yalvarmama, yakarmama aldırmadı. 

Ahırın avlusunda cehennemden cennete düşmüş bir mesut gibi yaşayan 

zavallı Pamuk’u kestirdi. Horozun yanındaki tavuklar yine tüyleri 

temiz, kanlı canlıydı, mesut olan yalnız horozdu. Hepsine zulmederek 

yalnız kendi safa sürüyordu. Her hareketi küstahça, her hareketi kaba 

idi. Bütün kümes halkı, sanki onun gaga yarasını almak, ayaklarının 

çamurlarına kanatlarını silgi yapmak için yaratılmıştı. Garezim 

büyüyor, büyüyor, bütün ruhumu kaplıyordu. Bazı geceler, bu horoz, 

bir kabus içinde karyolamın başına konar, dayanılmaz hakaret 

tokatlarını soğuk seslerini andıran kanat çırpmalarıyla acı acı öterdi: — 

Kalkınız, benim keyfime hizmet ediniz!... 

Tavrı, kümese, tavuklara, bütün bahçeye; tahakkümü, çekilmez 

kurumu, bana o kadar tesir etmişti ki... Yavaş yavaş her vakit sebepsiz 

bir hiddetten köpüren babamı da bir horoza benzetmeğe başladım. Onun 



28 
 

da tipinde bir horozluk vardı. Gözleri dikti. Yuvarlak. Kalıpsız kırmızı 

büyük fesi, tıpkı bir ibik gibi duruyordu. Öfkesiyle evi tir tir titretirdi... 

Annem, otuz senelik karısı olduğu halde, daha yanında sigara bile 

içemiyordu. Kardeşlerim, ağabeyim, bahçedeki yavru horozlar gibi ağız 

açamazlar, ona cevap veremezlerdi. Dikkat ettim. Babam horoza 

benzediği gibi, şale tarzında yapılmış evimiz de büyük bir kümese 

benziyordu. En iyi tünek, yani yukarıdaki balkonlu salon, babamın 

yatak odasıydı. Biz, bütün ev halkı bir sürü tavuk...  

Nazarında hiç ama hiç ehemmiyetimiz yoktu. Hizmetçileri döver, 

uşakları kovar, mutfağa karışır, kardeşlerimi azarlar, anneme gık 

dedirtmez, bana göz açtırmazdı. Evde münhasıran yalnız o vardı. 

Kümeste horozun olması gibi... Yalnız o... Biz hep onun esirleri... Son 

posta geldikten sonra bile, o gelmeden sofraya oturamaz, bazen gece 

yarılarına kadar beklerdik. Ehemmiyetsiz bir şeye hiddetlendi mi, 

küfürleri hepimize birden tevcih ederdi: 

— Allah hepinizin belasını versin! 

— Benim ekmeğimi yiyen azar... 

 — Hepsini gebertsem öfkemi alamayacağım vallahi... 

Falan filan... 

Evet, horoz kümeste, babam evde hüküm sürüyordu. Mahiyetçe, 

tabiatçe, zihniyetçe, kabalıkça, nezaketsizlikçe aralarında zerre kadar 

fark yoktu. Kümesteki tavuklar gibi evde de, babama karşı koyacak 

yoktu. Sadası, yakınlara düşen bir yıldırım gibi camları zangırdatırdı. 

Onun dehşetinden ürken yavru horozlar meydanı boş bulunca ötmeye 

özenirlerdi. Belliydi ki, yalnız müstakil bir kümes bekliyorlar. Bir gün 

anneme, babamın bu hallerinden şikayet ettim. Zavallı kadın: 

— Yavrum dedi, bütün erkekler böyledir. 

— Bütün erkekler böyle mi? 

— Evet. 

— Hepsi böyle sert mi olur? 

— Elbet. Kadın yumuşak! Erkek sert! 

— Bu olur mu anneciğim... Biz de insanız... diye itiraz edecektim. 

Lafımı ağzıma tıktı: 
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— Dünyanın nizamı böyle kurulmuş! Kadın, kadın! Erkek, efendi... 

Namuslu insanlar bu kaidenin dışına çıkamazlar. 

Bu münakaşadan sonra sinirlerim bozuldu. Son derece meyus, 

bahçeye indim. Horoz yine işi azıtmış, tavukların birisini bırakıp 

birisini altına alıyor, zavallıları kovalıyor, tuttuğunu dövüyor, hâsılı 

ortalığı altüst ediyordu. Eğer o olmasa bu güzel, bu sevimli, bu ahlaklı, 

bu muti tavukçuklar mesut olacaklar; Pamuk’un ahırda semirdiği gibi 

rahattan, üzüntüsüzlükten şişmanlayıvereceklerdi. Hepsini bir anda 

kurtarmak aklıma geldi. Bu bir şimşekti. Sanki aynı zamanda kümesi bu 

zalimden kurtarmakla evdeki esirliğimizin hıncını da almış olacaktım. 

Kilere koştum. Bir avuç arpa aldım. 

— Geh, geh, geh... diye tavukları çağırdım. 

Bermutat önce horoz koşuyordu. Diğer avucumda kocaman bir taş 

sakladım. Arpaları ayaklarımın dibine döktüm. Horoz bugün daha 

ziyade parlıyordu. İbiği daha kırmızıydı. Boynunun tüyleri bir sorguç 

gibi esirden kıvılcımlar saçıyordu. Önüne geçmek isteyen tavuklara 

hiddet sesleri çıkararak zavallıları gagalayıp bağırtarak yaklaştı. 

Taneleri birbiri arkasına hırçın bir acelelikle yutuyordu. Yavaşça taşı 

kaldırdım. O farkına varmadı. Parlak sırtı bir pehlivanın arkası gibi 

genişti. Omuzlarının, kanat başlarının arkasına baktım. Avucumdaki 

taşı bütün kuvvetimle baktığım noktaya indirdim. Horoz acı, sert, 

keskin, dehşetli bir ses çıkardı. Taş bir tarafa fırladı. Tavuklar 

kaçıştılar.. 

Yere uzanmış kanatları, yırtıcı demir çengellere benzeyen çirkin 

ayakları titriyordu. Ağzından dili çıkmıştı. Tavuklar, zalimin ölümüyle 

nail oldukları hürriyeti tabii birdenbire anlayamadılar. Ben içeri girdim. 

Ertesi günü babam horozun ölüsünü bulunca, küplere bindi. 

— Duvardan çocuklar girmiş, taşla öldürmüşler diyordu. 

Korkudan herkes acıdı, matem tuttu. Yalnız ben sesimi çıkarmadım. 

İşte bir hafta var ki tavuklar mesut... Tepelerindeki kellik, yavaş yavaş 

çıkan tüylerle kapanıyor. Babam bahçeye her çıkışında: 

“Ah zavallı horoz! Benim adamlarım adam değil ki... Bir bahçeyi 

muhafaza edemezler. Horoz değil, mübarek, sülündü, sülün...” diye 

matemini tazeliyor, ben içimden, “Oh!...” diyordum. Bu horoz, babamın 
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fikrince tavukları o kadar güzel idare edermiş ki... İdare, yani dayak, 

hepsinin tüylerini yolup kafalarını kel etmek!... 

Allah için kendi de bizi güzel idare ediyor! 

 Zengin olduğumuz için, görücüler, bizim bu uzak köşke gelmekten 

hiç usanmıyorlar. Ben tabii hiç birisine çıkmıyorum. Ezberden 

beğeniyorlar. Yine istiyorlar. Annem, babam vermeğe kalkıyorlar. 

Diyorum ki onlara: 

— Kocaya varmayacağım, kocaya varmayacağım. 

— Niçin varmayacaksın? 

— Niçinse niçin... 

İşte aldıkları cevap! Fakat ben niçin varmayacağımı biliyorum. 

Erkeğin bir horozdan başka bir şey olmadığı için! Horozlu kümes... 

Kendi köşkümüzde su mu çıktı? Ben Horozsuz bir kümes yani kocasız 

bir ev istiyorum. Efendisiz, kumandasız, amirsiz, emirsiz bir hayat 

istiyorum. Pamuk’un ahır avlusunda geçirdiği mesut, gamsız, rahat, 

sakin tatlı hayatı istiyorum. Annem diyor ki: 

— Dünyanın nizamını bozamazsın, her kadına mut 

laka bir erkek lazım!... 

Eğer bu doğruysa babamın kahrı kafi değil mi? O ölürse evimizde 

büyüğün korkusundan ötmeyen kaç tane yavru horoz var! Yeni 

kümeslere tıkılmakta, yabancı horozların gagalarını yemekte mana 

ne?... 
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Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan 

dükkanında yalnız başına, gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca 

Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir arslanı andırıyordu. Uzun boylu, 

iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. On yıldır bu 

karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm 

Anadolu’da, tüm Rumeli’de sınır boylarında büyük bir ün kazanmıştı. 

Hatta İstanbul’da bile yeniçeriler, satın alacakları kamaların, 

saldırmaların, yatağanların üstünde “Ali Usta’nın işi” damgasını 

arıyorlardı. O, çeliğe çifte su vermesini biliyordu. Uzun kılıçlar değil, 

yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur, kırılmazdı, “Çifte su vermek” 

sanatının, yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz, kimseyle 

çok konuşmaz, dükkanından dışarı çıkmaz, durmadan uğraşırdı. 

Bekârdı. Hısımı, akrabası yoktu. Kentin yabancısıydı. Kılıçtan, 

demirden, çelikten, ateşten başka söz bilmez, pazarlığa girişmez, 

müşterileri ne verirse alırdı. Yalnız savaş zamanları ocağını söndürür, 

dükkanının kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonra ortaya çıkardı. 

Kentte onunla ilgili birçok hikâye söylenirdi. Kimi “cellat elinden 

kaçmış bir çelebi”, kimi “sevgilisi öldüğü için dünyadan elini eteğini 

vakitsiz çekmiş garip” derdi. Siyah şahane gözlerinin mağrur 

bakışından, soylu davranışlarından, gururlu suskunluğundan, düzgün 

sözlerinden onun öyle sıradan bir adam olmadığı belliydi... Ama kimdi? 

Nereliydi? Nereden gelmişti? Bunları bilen yoktu. Halk onu seviyordu. 

Kentte böyle tanınmış bir ustanın bulunması herkes için ayrı bir övünç 

kaynağıydı. 

 —  Bizim Ali... 

 —  Bizim koca usta... 

 —  Dünyada eşi yoktur... 

 —  Zülfikâr’ın sırrı ondadır!.. derlerdi. 

Koca Ali en kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten, 

kâğıt gibi yumuşatan sanatını kimseden öğrenmemiş, kendi kendine 

bulmuştu. Daha on iki yaşındayken sert bir beylerbeyi olan babasının 

başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası çok zengindi. Gösterişe düşkün 

bir vezirdi. Onu yanına aldı. Okutmak istedi. Belki devlet katında 

yetiştirecek, büyük görevlere çıkaracaktı. Ama Ali’nin yaratılışında 

“başkasına gönül borcu olmak” gibi bir sızlanmaya yer yoktu. “Ben 
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kimseye eyvallah etmeyeceğim.” dedi. Bir gece amcasının konağından 

kaçtı. Başıboş bir adsız gibi dağlar, tepeler, dereler aştı. Adını bilmediği 

ülkelerde dolaştı. Sonunda Erzurum’da yaşlı bir demircinin yanına 

girdi. Otuz yaşına kadar Anadolu’da uğramadığı kent kalmadı. Kimseye 

boyun eğmedi. Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Alnının 

teriyle kazandı, içinde “kutsal ateş”ten bir alev bulunan her yaratıcı 

gibi, para için değil, sanatı, sanatının zevki için çalışıyordu. “Çeliğe 

çifte su vermek” onun aşkıydı. Gönüllü olarak savaşlara gittiği 

zamanlar yeniçerilerin, sipahilerin, sekbanların arasında, Ali Usta, işinin 

övgüsünü duydukça tadı dille anlatılmaz bir mutluluk duyardı. 

Ölünceye kadar böyle hiç durmadan çalışırsa daha birkaç bin gaziye 

kırılmaz kılıçlar, kalkanlar parçalayan çelik yatağanlar, zırhlar, keskin 

ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği 

çarpar, ruhundan kopan bir atılımla örsünün üzerinde milyonlarca 

kıvılcım tutuştururdu. 

 —  Tak! 

 —  Tak, tak!... 

 —  Tak, tak! 

İşte bugün de sabah namazından beri durmadan on saat uğraşmıştı. 

Dövdüğü eğri namluyu örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı. Ocağının 

sönmeye başlayan ateşine baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi. 

Kapıya döndü. Karşıki mescitte dokunaklı dokunaklı akşam ezanı 

okunuyor, bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonu gelmez bir 

takırdı koparıyorlardı. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini 

yıkadı. Kuruladı. Yenlerini indirdi. Saltasını omzuna attı. Dışarıya çıktı. 

Kapısını iyice çekti. Kilitlemeye gerek görmezdi. Uzun alandan 

mescide doğru yürüdü... Kentin kenarındaki bu gösterişsiz tapınağa hep 

yoksullar getirdi. Minaresi sokağa bakan küçük bir pencereydi. 

Müezzin buradan başını çıkarır, ezanını okurdu. 

Koca Ali mescide girince her zamankinden fazla kalabalık gördü. 

Hep üç kandil yakılırken bu akşam ramazan gibi bütün kandiller 

yanmıştı. Daha namaz safları dizilmemişti. Kapının yanına çöktü.  

Yanında alçak sesle konuşanların sözlerine istemeye istemeye kulak 

kabarttı. Konya’dan iki garip dervişin geldiğini, yatsı namazına kadar 

Mesnevi okuyacaklarını duydu. 
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Akşam namazı kılınıp, bittikten sonra mescittekilerin bir bölümü 

çıktı. 

Koca Ali yerinden kımıldamadı. Zaten biraz başı ağrıyordu. 

“Mesnevi dinler, açılırım!” dedi. Büyük bir gönül rahatlığı içinde, iki 

garip dervişin ruhu ürperten ezgileriyle kendinden geçti. Her âşık gibi 

onun yüreğinde de sonsuz bir kendinden geçiş, bir coşku, bir kaynaşma 

yeteneği vardı. En küçük bir nedenle coşardı.  

Anlamını çıkaramadığı bir dilin gizemli uyumu, durgun kanını sular 

altında saklı derin bir su çevrintisi gibi kaynattı. Her yanı nedensiz bir 

sarsıntıyla titriyor, sökülmez bir hıçkırık boğazına düğümlenir gibi 

oluyordu. Yatsı namazını kıldıktan sonra mescitten çıkınca, doğru 

dükkanına giremedi. Yürüdü. Uykusu yoktu. Ilık, yıldızlı bir yaz 

gecesiydi. Samanyolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi 

göğün bir yanından öbür yanına uzanıyordu. Yürüdü, yürüdü. Kentten 

mandıralara giden yolun geçtiği tahta köprüde durdu. Kenara dayandı. 

Geniş derenin dibine yansıyan yıldızlar, ışıktan çakıl taşları gibi 

parlıyor, şırıldıyordu. Kenardaki karanlık top söğütlerde bülbüller 

ötüyordu. Daldı, gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği ezgilerin 

ruhunda kalan uyumlarını işitiyor, tıpkı mescitteki gibi kendinden 

geçiyordu. Ansızın arkasından bir ses: 

 —  Kimdir o?... diye bağırdı. 

Daldığı tatlı düşten uyandı. Döndü. Köprünün öbür yanında iki üç 

karaltı ilerliyordu. Elinde olmadan karşılık verdi: 

 —  Yabancı yok! 

 —  Kimsin? 

 —  Ali... 

Gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu giyiminden tanıdılar: 

 —  Koca Ali... Koca Ali, be! 

 —  Sen misin, Ali Usta? 

 —  Benim! 

 —  Ne arıyorsun bu saatte buralarda? 

 —  Hiç... 

 —  Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!... 
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Bunlar kent subaşısının adamları, bekçilerdi. Kol geziyorlardı. Ne 

diyeceğini şaşırdı. Geceleri afyon yutan bu serseriler, namuslular 

gözünde hırsızlardan, uğursuzlardan daha korkunçtu. Kendilerinden 

başka dışarıda bir gezeni yakaladılar mı, dayaktan canını çıkartırlardı. 

Ama, ona kötü davranmadılar. Bekçibaşı: 

 —  Ali Usta, sen deli mi oldun? dedi. 

 —  Yok. 

 —  Böyle gece yarısına yakın değil, hatta yatsıdan sonra sokakta, 

hele böyle kentin kıyısında kimsenin dolaşmasına ağamızın izin 

vermediğini bilmiyor musun? 

 —  Biliyorum. 

 —  Eee, ne arıyorsun buralarda? 

 —  Hiç... 

 —  Nasıl hiç... 

Koca Ali yine ses etmedi. Bekçiler onun namuslu bir adam 

olduğunu biliyorlardı. Hırpalamadılar. Yalnız: 

 —  Haydi yerine git, dolaşma... Dediler. 

Geldiği yollardan hızlı hızlı dönen Koca Ali, ruhunda demin 

dinlediği uyumu tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan 

mandıraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta hiç kimseye rast gelmedi. 

Dükkanının önüne gelince durdu. Bacasının üstündeki leylek 

uyumamış, kefenli bir görüntü gibi ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. 

Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı: 

 —  Tuhaf, rüzgâr açmış olacak!... dedi. 

İşine yaramazdı ki, hırsız aşırmak sıkıntısına girsin... 

İçeriden kapıyı sürmeledi. Bekçilerin karışması canını sıkmıştı. İşte 

kentte yaşamak da bir türlü tutsaklıktı. Öte yandan da dağ başında, 

köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir yorgunluk duydu. Kandilini 

yakmaya üşendi. Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el yordamıyla 

çıktı. Büyük bir ayı pöstekisinden oluşmuş yatakçığına uzandı. 

Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu. Uyku sersemliğiyle: 

 —  Kim o? diye haykırdı. 

 —  Aç çabuk. 



35 
 

Sabah olmuştu. Kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri 

parlıyordu. O hiç böyle dalıp kalmaz, güneş doğmadan uyanırdı. 

Doğruldu. Musandıradan atladı. Ayakkabılarını bulmadan yürüdü. 

Hızla sürmeyi çekti. Birdenbire açılan kapının dükkanı dolduran 

aydınlığı içinde, palabıyıklı, yüksek kavuklu Bekçibaşı’yı gördü. 

Arkasında keçe külâhlı, çifte hançerli genç yamakları da duruyorlardı. 

“Ne var?” der gibi yüzlerine baktı. Bekçibaşı: 

 —  Ali Usta, dükkanı arayacağız! dedi. Koca Ali şaşkınlıkla sordu: 

 —  Niçin?... 

 —  Bu gece Budak Bey’in mandırasında hırsızlık olmuş. 

 —  Ee, bana ne?... 

 —  Onun için işte dükkanı arayacağız. 

 —  O hırsızlıktan bana ne? 

 —  Hırsızlar çaldıkları bir kuzuyu köprünün altıda kesmişler. 

Meşin keselerin içindeki paraları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. 

 —  Bana ne?... 

 —  O keselerden bir tanesini de bu sabah senin dükkanın önünde 

bulduk... Sonra... Şu eşiğe bak. Kan lekeleri var! 

Koca Ali, kamaşan gözleriyle kapısının temiz eşiğine baktı. 

Gerçekten el kadar bir kan lekesi sürülmüştü. O, bu kırmızı lekeye 

dalgın dalgın bakarken, palabıyıklı bekçi: 

 —  Hem bu gece, geç saatte ben seni köprünün üstünde gördüm, 

orada ne arıyordun? dedi. 

Koca Ali yine verecek bir karşılık bulamadı. Önüne baktı: 

 —  Arayın... diyerek geri çekildi. Bekçiyle yamakları dükkana 

girdiler. Örsün yanından geçen yamaklardan biri haykırdı: 

 —  Ay! İşte, işte... 

Koca Ali elinde olmadan, bekçinin baktığı yana gözlerini çevirdi. 

Yeni yüzülmüş bir deri gördü. Şaşırdı. Yamaklar hemen deriyi yerden 

kaldırdılar. Açtılar. Daha ıslaktı. Bir ağalarının, bir de suçlunun yüzüne 

bakıyorlardı. Bekçibaşı köpürerek sordu: 

 —  Çaldığın paraları nereye sakladın? 

 —  Ben para çalmadım. 

 —  İnkâr etme, işte kuzunun derisi dükkanında çıktı. 
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 —  Ya kim koydu? 

 —  Bilmiyorum. 

Koca Ali öyle uzun boylu konuşmazdı. Subaşının karşısına 

çıkartıldığı zaman da, gece geç saatte köprünün üstünde ne aradığını 

anlatamadı. Bekçilerin bulduğu bütün kanıtlar aleyhine çıkıyordu. 

Budak Bey’in yeni sattığı beş yüz koyunun parası da mandıradan 

çalınmıştı. İki güçlü hırsız, bekçi çobanı sımsıkı bağlamışlardı. Sonra 

canını çıkarıncaya kadar dövmüşler, hatta işkence için bir kolunu da 

kırmışlardı. Ertesi gün yargıcın önünde bu çoban, hırsızın birini Koca 

Ali’ye benzettiğini söyledi. Gece geç saate kadar dükkanına gelmemesi, 

derinin dükkanda, para keselerinden birinin kapısı önünde bulunması, 

Koca Ali’nin suçlanmasına yetti. Ne kadar inkâr etse hırsızlık suçunu 

silemiyordu. Üstelik nereden geldiği, nereli olduğu da belli değildi. 

Sol kolunun kesilmesine karar verildi. 

Koca Ali bu kararı duyunca, ömründe ilk kez sarardı. Dudaklarını 

ısırdı. Karara boyun eğmekten başka yolu yoktu... Sendeleyerek ayağa 

kalktı. Yargıca dik bir sesle: 

 —  Kolumu bırakın, kafamı kesin! diye dilekte bulundu. 

Bu, ömründe onun ilk dileğiydi. Ama yaşlı yargıç hak yemez 

biriydi. 

 —  Hayır oğlum, dedi. Sen adam öldürmedin. Eğer çobanı 

öldürseydin, o zaman kafan giderdi. Ceza suça göredir. Sen yalnız 

hırsızlık ettin. Kolun kesilecek Hak böyle istiyor. Yasaların kestiği yer 

acımaz... 

Koca Ali’nin kolu kafasından çok değerliydi. Çeliğe “çifte su”yu bu 

iki koluyla veriyor, bu iki eliyle sınırlarda dövüşen binlerce gaziye çelik 

kalkanları kıran, ağır zırhları yırtan, demir tolgaları ikiye biçen tüy gibi 

hafif kılıçlar yetiştiriyor, yok pahasına, pir aşkına çalışıyordu. 

Onu, Ağa kapısında bekçilerin odası altına kapattılar. Cezanın 

uygulanacağı günü burada bekliyor, hiç sesini çıkarmıyor, çolak kalınca 

örsünün başında çekiç vuramayacağını düşünerek, tanrısı ölen inançlı 

bir kişinin yasını duyuyordu. Kolunun diyetini verecek on parası 

yoktu... Şimdiye kadar para için çalışmamıştı. 

Bütün kent halkı, Koca Ali gibi büyük bir ustanın kolu kesileceğine 

acıdı. Bu kadar yakışıklı, mert, çalışkan, güçlü, güzel bir adamın 
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ölünceye kadar sakat sürünmesine en duygusuz gönüller bile 

dayanamıyordu. 

İşte herkes onu seviyordu. 

Sipahiler onlara çok ucuza kılıç döven bu adamı kurtarmaya 

sözleştiler. Kentin en büyük zengini Hacı Mehmet’e başvurdular; bu 

adam Karun kadar mal sahibi olduğu halde son derece cimriydi. Hâlâ 

kentin pazar yerinde küçük bir dükkanda kasaplık yapıyordu. Düşündü, 

taşındı; nazlandı. Suratını ekşitti. Başını salladı, ama sipahilerle iyi 

geçinmek gerekiyordu. 

 —  Değil mi ki siz istiyorsunuz, dedi. Ben de onun kolu için diyet 

veririm. Ama bir koşulum var. 

 —  Ne gibi? diye sordular. 

 —  Varın kendisine söyleyin. Eğer ben ölünceye kadar bana, hiç 

para almadan hizmetçilik, çıraklık etmeye yanaşırsa... 

 —  Pekâlâ, pekâlâ... 

Sipahiler, Ağa kapısına koştular. Hacı Kasap’ın önerisini Koca 

Ali’ye söylediler. O, önce “kasaplık bilmediğini” ortaya sürdü. Kabul 

etmek istemiyordu. Sipahiler: 

 —  Adam sen de! Kasaplık iş mi? O kadar savaş gördün. Kılıç 

salladın. Bağlı koyunu yere yatırıp kesemez misin? diye üstelediler. 

“Kula kul olmak”, ölümlü dünyada “birisine gönül borcu duymak” 

acıların en büyüğüydü. 

O daha çok gençken, vezir amcasının kayırmasını bile çekememiş, 

gönül borcu altında kalmamak için aile ocağından kaçmış, gurbet 

ellerine atılmıştı. Şimdi kör talihi, onu bak kime köle edecekti? 

Sipahiler: 

 —  Hacı’nın yaşı yetmişi aşmış... Zaten daha ne kadar yaşar ki... O 

ölünce yine sen özgür kalır, bize kılıç yaparsın. Haydi, düşünme usta, 

düşünme! diyorlardı. 

Hacı Kasap, kesilecek kolun diyetini yargıca saydığı gün Hoca 

Ali’yi arkasına taktı. Dükkanına getirdi. Bu adam pek titiz, pek huysuz, 

oldukça çekilmez biriydi. Hiç durmadan dırdır söylenirdi. 

Cimriliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi, bir çırak tutamamıştı. Koca 

Ali’yi eline geçirince hemen dükkanının köşesinde bir set yerleştirdi. 
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Üstüne bir şilte koydu. Geçti, oraya oturdu. Her şeyi ona yaptırmaya 

başladı. Ama her şeyi... Sabah namazından beş saat önce kentten iki 

saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getirtiyor, ona 

kestiriyor, ona yüzdürüyor, ona parçalatıyor, ona sattırıyor... Ta akşam 

namazına kadar durmadan buyruklar veriyordu. Zavallıya yedirdiği, 

içirdiği yalnız bulgur çorbasıydı. Bazen kendi artıklarını köpeğe verir 

gibi önüne atardı. Geceleri dükkanı baştan aşağı yıkatıyor, uykuya 

yatmadan ertesi sabah için koyun getirmek üzere mandırasına 

yolluyordu. Odununu bile ormandan ona kestiriyor, suyunu ona 

taşıtıyor, her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin bahçesindeki 

lağım kuyusunu bile ona temizletti. 

Koca Ali sade suya bulgur çorbasıyla bu kadar sıkıntıya yıllarca 

göğüs gerebilecekti. Ama Hacı Kasap’ın ikide bir: 

 —  Ulan Ali!... Kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak 

kalacaktın!... diye yaptığı iyiliği tekrarlamasına dayanamıyordu. Bir 

gün, iki, üç gün dişini sıktı. Durmadan çalıştı. Gece uyumadı. Gündüz 

koştu. Efendisinin karşısında elpençe divan durdu. Yine: 

 —  Kolunun diyetini ben verdim. 

 —  ... 

 —  Şimdi çolak kalacaktın, ha... 

 —  ... 

 —  Benim sayemde kolun var. 

 —  ... 

Hacı Kasap bu sözleri âdeta “aferin” dercesine diline dolamıştı. Her 

buyruğunun yerine getirilmesinden sonra kır sakallı, çirkin, sıska 

yüzünü ekşiterek, mavi çukur gözleriyle onu tepeden tırnağa kadar 

süzer, “Aklında tut, benim tutsağımsın!” der gibi verdiği diyeti 

hatırlatırdı. Koca Ali susar, yüreğinin parçalandığını, göğsüne sıcak 

sıcak bir şeyler yayıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, 

şakaklarının attığını duyardı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri 

uğraşırken, mandıraya gidip gelirken, salhanede koyunları yüzerken, 

müşterilere et keserken, “Ne yapacağım, ne yapacağım?” diye 

düşünüyor, hiçbir şeye karar veremiyordu. Dünyada kimseye eyvallah 

etmeyerek azla yetinip, gururun mutluluğu için yaşamak isterken başına 

gelen bu bela neydi? 
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Kaçmayı namusuna yediremiyordu. İşte o zaman gerçekten hırsızlık 

etmiş olacaktı. Ama bu herifin ikide bir de yaptığını başa kakmasına 

dayanmak ölümden pek güç, ölümden pek acı, ölümden pek ağırdı... 

Hacı Kasap’a köle olduğunun tam haftasıydı. Günlerden cumaydı. 

Yine erkenden mandıraya gitmiş, koyunları getirmiş, salhanede 

yüzmüş, dükkandaki çengellere asmıştı. Tezgâhın solundaki büyük, 

yağlı siyah taşta satırları biliyor, yine “Ne yapacağım, ne yapacağım?” 

diye düşünüyor, dudaklarını ısırıyordu. Daha efendisi gelmemişti. 

Satırları bitirince büyük bıçakları bilemeye başladı. 

“Ne yapacağım, ne yapacağım?” diye düşünmeye öyle dalmıştı ki, 

kasabın geldiğini duymadı. Ansızın uğursuzun boğuk sesi yüreğini 

ağzına getirdi: 

 —  Ne yapıyorsun be?... 

Döndü. Efendi köşesine oturmuş, çubuğunu tüttürüyordu: 

 —  Bıçakları biliyorum, dedi. 

 —  Hay tembel miskin hay!... Sabahtan beri ne yaptın? 

Ses çıkarmadı. Kapakları çürümüş bu küçük, bu hain, bu yılan 

gözlere kırpmadan baktı, baktı. İhtiyar beklemediği bu acı bakışa kızdı. 

Sordu: 

 —  Ne bakıyorsun? 

 —  ... 

Koca Ali sesini çıkarmıyor, bir hafta içinde belki beş yıllık 

hizmetini durup dinlenmeden gördüğü halde onu yine “tembel, miskin” 

diye kötülemekten sıkılmayan bu kötü insanı ezici bir bakışla 

süzüyordu. Yine yüreği parçalanır gibi oluyor, göğsüne sıcak bir şeyler 

yayılıyor, çeneleri kilitleniyor, şakakları zonkluyordu. Bir anda bu 

titreme durdu. Koca Ali gözlerini açtı. Bir hafta buna nasıl dayanmıştı? 

Şaşırdı. Hacı Kasap çubuğu yanına bıraktı. Hizmetçisinin bu ağır 

bakışından kurtuluvermiş gibi dırlandı: 

 —  Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba! dedi. 

Ben olmasaydım şimdi çolak kalacaktın... 

Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi. Kızardı. Sonra 

birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. 

Sıvalı kolunu, yüksek kıyma kütüğünün üstüne koydu. Kaldırdı, ağır 
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satırı öyle bir indirdi ki... O anda kopan kolunu tuttu. Gördüğü şeyin 

ürperticiliğinden gözleri dışarı fırlayan Hacı Kasap’ın önüne: 

 —  Al bakalım, şu diyetini verdiğin şeyi! diye hızla fırlattı. Sonra 

giysisinin kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yaptı. Dükkandan çıktı. 

Onun bir zamanlar geldiği yer gibi, şimdi gittiği yeri de, kentte 

kimse öğrenemedi. 

 

 

 

 

 

 

 

İLK CİNAYET 

 

 

Hayatı hep acı içinde geçen bir adamım! Bu sıkıntı sanki kendimi 

bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra 

yaptığım değil, hatta düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda 

tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntıları içinde hâlâ kıvranıyorum. 

Beni üzen şeylerin hiç birini unutmadım. Anılarım sanki yalnız hüzün 

için yapılmış. 

* * * 

Evet, dört yaşımda var mıydım acaba? Ondan önce hiç bir şey 

bilmiyorum. Bilinç, başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. 

Tolstoy, daha dokuz aylık bir çocukken kendisinin banyoya 

sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir hoşlanma! Benimki müthiş bir 

sıkıntıyla başladı. Ben ilk kez kendimi Şirket vapurunda hatırlıyorum. 

Hâlâ gözümün önünde: Sanki dünyaya o anda doğmuşum, annemin 

kucağı... Annem, yanındaki çok sarı saçlı, genç bir hanımla gülüşerek 

konuşuyor, cigara içiyorlar. Annem cigarasını ince gümüş bir maşaya 

takmış. Ben bunu istiyorum. 

—  Al ama ağzına sürme! Diyor. 
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Bana bu ince maşayı veriyor, cigarasını denize atıyor. Galiba yaz. 

Çok aydınlık, çok güneşli bir hava... Annem, konuşurken mavi tüylü bir 

yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni 

kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına 

parmağımı takıyor, annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor, dişlerimle 

ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi... Ben beyazlar 

giymiştim. Başım açık. Saçlarım çok. Hem galiba dağılmış. Annem 

bunları düzeltirken başımı yukarıya kaldırıyorum. Güneşten kum kum 

parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyor. 

—  Bak, bak! Diyorum. 

Annem de başını kaldırıyor: 

—  Kuş konmuş, diyor. 

 

Bu kuşu isteyince, 

—  Tutulmaz, diyor. 

Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına 

vuruyor. Ama gölgede kımıltı yok. Yine yanımdaki hanıma dönüyor: 

—  A, kaçmadı. 

—  Neye acaba? 

—  Yavru olacak mutlaka. 

—  ... 

—  Anne, ben kuşu isterim! diye tutturuyorum. 

O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor, beni 

koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken 

diyor ki: 

—  Birdenbire tut ha! 

Başım keten tenteye yaklaşınca, gözlerim kamaşıyor. Ellerimi 

uzatıyorum. Tutuveriyorum. Bu, beyaz bir kuş... Annem alıyor elimden, 

öpüyor, sarı saçlı hanım da öpüyor, ben de öpüyorum. 

—  Ah, zavallı daha yavru. 

—  Martı yavrusu. 

—  Uçamıyor olmalı. 

—  Denize düşerse boğulur. 
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—  ... 

Öteki kadınlar da söze karışıyor, «Yaşamaz!» diyorlar. Annem 

beyaz 

kuşu «A zavallı, a zavallı!» diye uzun uzadıya okşadıktan sonra 

benim kucağıma 

veriyor. 

 

—  Eve götürelim, belki yaşar, diyor, ama sakın sıkma yavrum. 

—  Sıkmam. 

—  Böyle tut işte. 

Gümüş maşacığına bir ince cigara takıyor. Yanındaki hanımla yine 

dalıyor söze. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki... Dokunuyorum... 

Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç 

çırpınmıyor, şaşırmış. Gözleri yusyuvarlak. Kırmızı gagasının 

kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. 

Boynunu uzatarak çevresine bakmağa çalışıyor. Ben o zaman gözlerimi 

anneme kaldırıyorum. Yanımdaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. 

Benimle ilgili değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça 

elimle tutuyorum. Bütün gücümle sıkmağa başlıyorum. 

Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da tutuyorum. 

Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. 

Dişlerimi, kırılacak gibi sıkıyorum, gık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacığı 

titreyerek açılıp kapanıyor. 

Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri önce büyüyor. 

Sonra küçülüyor, sonra sönüyor... Birdenbire, kasılmış ellerimi 

açıyorum. Beyaz kuşçağızın ölüsü «pat!» diye düşüyor yere. 

... 

Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak masum ölüyü 

alıyor. 

«A... Aaa... Ölmüş!..» dedikten sonra bana dik dik bakıyor: 

—  Ne yaptın? 

—  ... 

—  Sıktın mı? 

—  ... 
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—  Söyle bakayım? 

—  ... 

Karşılık veremiyor, avazım çıktığı kadar ağlamağa başlıyorum. 

Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor: 

—  Ah, ne günah! 

—  ... 

—  Zavallıcık. 

—  ... 

Başka kadınlar da söze karışıyor. Karşımızda oturan şişman, yaşlı 

bir kadın cinayetimi bildiriyor: 

—  Boğdu. Gördüm vallahi, ne hain çocuk... 

—  ... 

—  Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor: 

«Ah insafsız!» diye bana yine acı acı bakıyor. Daha beter 

ağlıyorum. O kadar ağlıyorum ki... Beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, 

nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlayamıyorum. Sanki sonsuza kadar 

ağlıyorum. 

Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte otuz 

yıldan fazla bir zaman geçti. Şimdi Şirket vapurlarının güvertelerinde 

otururken ne zaman bir martı görsem, birdenbire, neşemi kaybederim. 

Bir çocuk haykırışıyla ağlamak isterim. Yüreğimin içinde derin bir sızı 

büyür, büyür. Göğsümü acıtır. 

«Ah insafsız!» diye beni azarlayan anneciğimin hiç bitmeyen 

paylamasını duyar gibi olurum. 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR VE KELEBEKLER 
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Ufak salonun fes renginde kalın, ağır perdeli penceresinden dışarı 

harikulade, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir 

sema… Çiçekli ağaçlar… Uyur gibi sessiz duran deniz… Karşı sahilde 

mor, fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar… Bütün 

bunların üzerinde bir esatir rüyasının havai hakikati gibi uçan martı 

sürüleri! Pencerenin önündeki şişman koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, 

gayet ihtiyar bir kadın oturmuştu. Bahara, hayata dargın gibi arkasını 

dışarıya çevirmişti. Sönmüş gözleri köselerdeki gölgelere karışıyordu. 

Karşısında, bir şezlonga uzanmış esmer, güzel bir kız, siyah maroken 

kaplı bir kitap okuyor; pencereden, çiçek, kir kokuları, deniz, dalga 

fısıltıları getiren tatlı bir nisan rüzgarı giriyordu. Bir saatten beri ikisi de 

susuyor, öyle duruyorlardı. Bu ihtiyar büyük nine tam doksan yedi 

yaşında idi. Köselerin hafif karanlıklarından bazen uyanır gibi ayrılan 

gözlerini ara sıra, karsısında kitap okuyan genç kıza, bu torununun 

torununa atfediyordu… Birden, üç dişi kalan buruşuk ağzını açtı. 

Esnedi. Bir mumya uzvu kadar sararmış, katılaşmış elini basına 

götürdü. Kahverengi yemenisinin altında daha beyaz görünen saçlarına 

dokundu. Bir an düşündü. Yine esnedi. Galiba uyanacaktı. Arkasındaki 

açık pencereden giren muharrik rüzgar onu tehyiç ediyor, kuşların 

güneşli cıvıltıları, çiçek ve çimen kokuları hayalinde uzak, ezeli bir 

fecir, nihayetsiz, mülevven bir sabah uyandırıyordu. Yavaş yavaş 

kamburunu arkasına dayadı. Ellerini dizlerine koydu, başını kaldırdı. 

Biraz doğruldu. Torununun torununa, “Yavrum, niçin susuyorsun?” 

dedi. “Biraz konusalım.” 

Genç, esmer kız, yeni neslin son Türk kadınlarının o asla tatmin 

edilemeyecek olan ebedi kederiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından 

ayırmayarak, 

“Okuyorum büyükanneciğim” dedi. 

Ancak on sekiz yasında vardı. Şezlongdaki mühmel uzanışı ona 

müstesna bir letafet veriyor, ince lüpünün altında bedii bir vuzuh ile 

irtisam eden kalçaları daha dolgun, daha geniş, dizleri daha narin, daha 

mütenasip, eteklerinin pembe beyaz gölgeleri içinde pek şuh, pek 

uyanık duran bacakları daha tombul, daha nefis, ayakları daha küçük 

görünüyordu. Tuttuğu siyah maroken cildin üzerinde beyaz, parlak, 



45 
 

zarif, ince elleri asi bir istical ile göğsünden fırlamak ister gibi kabaran 

memelerine dayanıyor, sanki onları zapt ediyordu. Gür siyah saçları 

mağmum, hüzünlü çehresi etrafında mesut edici, düşündürücü bir zevk 

veriyor gibiydi. Büyük nine sordu: 

 —  Okuduğun ne kızım? 

 —  Bir roman. 

 —  Neden bahsediyor? 

 —  Hiç. 

Büyük nine tekrar daldı. Karşısındaki, senelerce evvel ihtiyarlayıp 

ölen torununun bu güzel, bu taze torununa bakıyordu. Bu vücut iste 

hayatinin baharı idi. Arkasındaki, görmek istediği su pencerenin 

dışarısındaki gürültülü, kokulu bahara niçin bu kadar yabancı 

duruyordu. Kendisini tehyiç eden, mukavemet olunmaz bir gençlik 

arzusu veren, on yedi yasında bir asığın busesi kadar leziz, muharrik 

olan bu nisan rüzgarı, niçin onun meçhul matemlerini örtmüyor, onun 

dudaklarında biraz tebessüm, gözlerinde biraz şule uyandırmıyordu. 

Tekrar sordu: 

“Söyle yavrum, o roman ne diyor?” 

Genç kız büyük gözlerini kaldırdı. Kitabı dizlerine indirdi. Nazik 

bir şive ile, “Büyükanneciğim, Fransızca bir roman işte…” dedi. Lakin 

büyük nine merak ediyordu, mutlaka anlamak istiyordu: 

 —  Adı ne? 

 —  Desenchanté… 

 —  Ne demek? 

 —  Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar demek. 

 —  Onlar kimmiş? 

 —  Biz… Türk kadınları… 

Büyük nine düşündü. Sol eliyle siyah, parlak saçlarını düzelten 

torununun torununa simdi pek elemli bakıyordu: Bu kız tıpkı büyük 

matemleri geçirmiş, felaketler görmüş bir zavallı gibiydi. Hiç 

gülmüyor, hep mahzun duruyordu. Ah, işte hep bu kitaplar onları 

zehirliyor, onları solduruyordu. Onları bahara, saadete yabancı 

bırakıyordu. Ansızın kalbinde bir acı duydu. Bu genç, bu güzel kıza 
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acıyordu. Titreyen kadit ellerini koltuğunun yanlarına dayadı. 

Hiddetlenmiş gibi biraz yükseldi. 

 “Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar, Türk kadınları mı?” dedi. 

“Hayır hayır! Türk kadınları asla sevinçten, sadetten mahrum değildiler. 

Sevinçten, saadetten mahrum olan sizsiniz. Şimdiki kadınlar… Siz 

yoruldunuz. Siz büyükannelerinize benzemediniz. Ah biz!… Gençken 

ne kadar mesuttuk. Bahar, su arkamdaki bahar bizi sevinçten deli 

ederdi. Simdi siz bunları görmüyorsunuz, siz bu zehirleyici kitaplar 

üzerine düşüyor, kararıyor, soluyor, soluyor, hırçın, berbat, tahammül 

olunmaz bir mahluk oluyorsunuz.” 

Genç kız gülümsedi. Büyükannesinin böyle hiddetli serzenişlerini 

her vakit dinler, bazen onunla münakaşa ederdi. 

“Hiç siz okumaz mıydınız, büyükanneciğim?” diye sordu. 

“Okurduk. Kibar, büyük efendiler kızlarına Farisi öğretir, Cami 

dersleri gösterirlerdi. ‘Tuhfe —  Vehbi’yi okuturlardı. Fuzuli’nin, 

Baki’nin gazellerini ezberlerdik, Mesnevi’yi anlardık. Mükemmel 

seci’ler, kafiyeler yapar, kocalarımızla münakasa eder, hafızamıza, 

zekâmıza, nüktelerimize onları hayran ederdik. O vakit bir kadın için en 

büyük medih: ‘Fazila, edibe, saire, akile….’ idi. Simdi siz Frenk 

mürebbiyeler elinde büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor, 

başka memleketlerin, başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek 

istedikçe, kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, 

hakikaten sevinçten, saadetten mahrum kalıyorsunuz. Ah… At elinden 

o kitabi!” 

Esmer güzeli kız yeniden gülümsedi, “Peki, büyükanneciğim” dedi, 

“bu kitabi atayım… Okumayayım. Sonra bize müebbet ve yıkılmaz bir 

hapishane olan bu sıkıcı evin içinde bu mevkufiyetin yalnızlığı içinde 

çıldırayım mı? Okuyor, eğleniyor, biraz teselli buluyorum.” 

“Hayır kızım, okuyor, fakat eğlenmiyorsun. Gözlerini görsen… Bir 

bulut, bir sis içinde gibi! Bütün bütün fenalaşıyorsun. Bu kitaplar hep 

zehir, hep keder…” 

“Peki söyleyiniz, okumayayım da ne yapayım?” 

Büyük nine düşünmeye başladı; evet, ne yapsın? Şimdi hakikaten 

her taraf hapishaneye dönmüştü. Seksen sene evvelki hayatı birden 

hatırladı; o vakit erkeklerden ayrı bir kadınlar alemi vardı ki, şimdi 
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tamamıyla dağılmıştı. Bu alem pek genişti. Binlerce kadın birbiriyle 

konuşur, görüşür, eğlenirdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri, zevkleri 

vardı. Moda yoktu. Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, 

büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çedik 

pabuçlar, kırmızı feraceler… ah hele kırmızı feraceler… Baharın yeşil 

çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği 

gibi parlarlardı. Hiç aralarında çirkin, yani zayıf, hastalıklı yoktu. 

Erkekler yalnız kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine 

gelirler, zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri ibda 

ederlerdi. 

Kıraathaneler, gazinolar, birahaneler, kulüpler, tiyatrolar, 

kafesantalar, kerhaneler, bütün bu Türk erkeklerini eşlerinden ayıran, 

zavallı Türk kadınlarını tenha evlerde unutulmuş bir bekçi gibi bırakan 

felaket mahalleri yoktu. Kadınlar erkekleriyle üzülmeden yaşıyor, sonra 

o vakit ki asi boyalı büyük evlerin büyük sofalarında, havuzlu, 

kameriyeli bahçelerinde, bostanlarda, deniz kenarlarında, cesim, nadir 

yalılarda toplanıyorlar, eğleniyorlar, mesut oluyorlardı. Ne oyunlar, ne 

adetler, ne zevkler vardı ki, bugün hepsi tamamıyla unutulmuştu. Bugün 

Frenkçe okumak, mütemadiyen esvap değiştirmek, moda 

çılgınlıklarından, soğukluklarından, boş bir tekebbürden, manasız ve 

münasebetsiz bir tefevvuk iddiasından başka bir şey yoktu… 

Alafrangalık bir veba gibi içimize girmiş, dudaklarımızın 

tebessümünü silmiş, feracelerimizi parçalamış, pabuçlarımızı atmış, 

parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak güzelleştiren 

kınalarımızı bile ortadan kaldırmıştı. Eşyamızı, esvaplarımızı 

değiştirirken ruhlarımızı da değiştirmişti; her şey yalan, her şey sahte, 

her şey taklit oldu. Saadet uzak bir hayale, yetişilmez bir hülyaya 

inkılap etti. Adetlerimizle beraber sevinçlerimiz de söndü. Simdi şaşkın 

ve mustarip bir nesil!… Her sedyen nefret eden, her şeyi fena gören, 

karanlık gören, berbat, hasta tedavisi imkan haricinde bir nesil, ah 

şimdiki mariz ve müteverrim muhit.. 

Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. Seksen sene evvelki 

saadetlerin bugünkü ıstıraplarıyla seri ve ani mukayesesi, zihninde şedit 

bir yorgunluk husule getiriyor, onu hala yasadığına müteessif ediyordu. 

Genç ve esmer kız yüz yasına girmeye birkaç adimi kalmış olan bu 
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annesinin annesinin annesine, bu mükerrer büyük ninesine dalgın dalgın 

bakarak onun zamanındaki kadınların saadetinin ne olabileceğini 

tahayyül ediyordu. Fakat bunu bulamıyordu: 

“Sustunuz, büyükanneciğim…” dedi. 

İhtiyar kadın, buruşuk gözlerini açtı: 

 —  Ah!… Eski günleri, eski saadetleri düşünüyorum. 

 —  Eski zamanda, sizin zamanınızda bugünden fazla ne vardı, 

nineciğim? 

 —  Çok… Birçok şeyler… 

Büyükanne tamamıyla doğruldu. Söyleyeceklerini zihninde toplar 

gibi bir an düşündü. Sonra yine başladı. Genç kız onun dişli ağzının 

içindeki derin sivri karanlığa bakıyor, oradan çıkan kelimeleri sanki 

ziyade temasa ediyordu. 

“Evet yavrum, birçok şeyler vardı. Her şey bizim için zevk, eğlence 

idi. Her şey: Çocukluk, mektebe başlayış, feraceye giriş, kocaya varis, 

doğuruş, hatta ihtiyarlayış bile… Bunların hep ayinleri vardı. Her 

kadının bu devirleri diğer birçok kadınlar için bir zevk, bir eğlence 

vesilesi olurdu. Bütün hayatimiz eğlence içinde geçerdi. Bir hafta 

olmazdı ki bir mektebe balsama, bir sünnet, bir düğün, bir loğusa 

cemiyeti görmeyelim. Bu esvaplarımız, kınalarımız bile eğlenceye 

vesile olurdu. Manilerimiz, şarkılarımız vardı. Toplanır, aramızda 

müşavere eder, kış geceleri divanlardan tefeül ederdik, mevsimler bile 

bir eğlence idi. Her mevsimin kendine mahsus âdeti, eğlencesi, ananesi 

vardı. Daha hiç açmamış, bir senelik gül ağaçlarının dibine aksamdan 

beyaz kavanozlar kor içine yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi 

sabah güneş doğarken mani söyleyerek tekrar çıkarırdık. Bir birine 

benzemeyen bin mani bilen, bütün kıs herkesin lafına, bir söylediğini 

bir daha tekrar etmeden binlerce kafiye bulan kadınlar vardı.” 

Büyük nine ateh getirmiş ihtiyarların yalnız çenelerine mahsus olan 

o yorulmaz faaliyetle devam ediyor, sözünü uzatıyordu. O esnada bir 

kus kümesi pencerenin yakınındaki bir ağacın dallarına konmuştu. 

Şiddetle cıvıldaşıyorlar, keskin çığlıklarını ihtiyarin hafif ve titrek 

sedasına karıştırıyorlardı: 

“Evet, yavrum biz sizin gibi ‘Ne yapalım?’ diye düşünmezdik. 

Buna lüzum yoktu. Can sıkıntısının ne olduğunu bilmezdik. Hâsılı her 
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şey gülmeye, eğlenmeye vesile idi. Mesela bahar… Ah, siz odalarda 

kapalı oturuyorsunuz. Bahar geldi mi, biz hepimiz bahçelere 

dökülürdük. Baharın kendine mahsus eğlenceleri, ananeleri vardı.” 

“Ne gibi büyük nineciğim?” 

“Ne gibi olacak bahar da her mevsim gibi eğlence vesilesiydi. Biz 

bir senelik hayatimizi baharda tefeül eder, güler, eğlenir, oynardık. Ah 

bu tefeül… Pek şairane, pek latif, pek hassastı. Daima doğru çıkardı. 

Hepimiz itikat ederdik.” 

 —  Nasıl? 

“Bahar geldi, ağaçlar çiçek açmaya, yapraklar yeşillenmeye, 

çimenler bas göstermeye başladı mı, bizim gözümüz artik odalarda 

duramazdı. Bahçeye koşar, baharın ortasında gezinirdik. İlk 

göreceğimiz kelebek bir senelik talihimizdi. Onu arar, onu beklerdik. 

İlk kelebeğin beyaz, pembe olması için maniler söyler, dalların üzerine 

beyaz ve pembe kumaş parçaları atardık. Sarı veyahut siyah bir kelebek 

göreceğiz diye korkar, ne kadar heyecanlar geçirirdik.” 

 —  Niçin? 

“Çünkü kelebeklerin birer manaları vardı. Ah, siz bunları bilmez, 

bunlara itikat etmezsiniz. Beyaz kelebek: Saadete, talihe… Pembe 

kelebek: Sıhhat ve afiyete… Sarı kelebek: Kedere, hastalığa… Siyah 

kelebek: Felakete, matem ve ölüme delalet ederdi. Beyaz kelebek 

görünce talihimizin o sene açık olduğuna, mesut olacağımıza kail 

olurduk… Bahar çiçekleri altında beyaz kelebeğin şerefine semailer 

okurduk…” 

Büyük nine devam ediyor, ilk defa küme halinde görülen 

kelebeklerin de umumi manalarını anlatıyor, beyaz kelebek kümelerinin 

zenginliğine, pembe kelebek kümelerinin bolluğa, sarı kelebek 

kümelerinin kıtlığa; kırmızı kelebeklerden müteşekkil, pek nadir 

görülen meşum kümelerin mutlaka bir muharebeye, siyah kelebek 

kümelerinin fetrete işaret olduğunu söylüyor, uzatıyor, büyük 

vakalardan evvel hep bu kümeleri o vakit ki kadınların müşahede 

ederek erkeklerine haber verdiklerini hikâye ediyordu. Genç esmer kız 

artik dinlemiyor; büyük, siyah gözlerini büyükannesinin arkasındaki 

pencereden görülen nisan semasının mavi beyaz aydınlığına dikmiş, 
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tahayyül ediyordu. Hakikaten seksen sene evvel kadınların mesut 

olmaları lazım geliyordu. 

Kendileri yeni nesil okudukça, anladıkça, erkeklere yaklaştıkça 

iptidai kadınlıklarından, dişilikten uzaklaşıyorlar, ruhlarda bir isyan, bir 

ihtilal tutuşuyor, eski kadınlığın zevke, saadete vesile addettiği dişilik 

kayıtları kendilerine ateşten, demirden bir zincir gibi geliyordu. Hususi 

bir mabet kadar sessiz, meçhul duran evlerine hapishane nazarıyla 

bakıyorlar, siyah çarşaflı kalın peçeleri ezici, soldurucu, vahşi, 

merhametsiz esaret örtüleri telakki ediyorlardı. Fakat haksız mıydılar? 

Mademki “terakki”den içtinap kabil değildi; terakki ise mutlaka 

değiştirmek, mutlaka eskiye benzememek idi, o halde asırlarca evvelki 

Türk kadınlığı da iptidai, mebnai halinde kalamazdı. Kuklalıktan, 

bebeklikten, masumiyetten, hâsılı dişilikten çıkacak, hakiki kadın haline 

gelecek, erkeklere tefevvuk etmese bile müsavi bulunacak, bütün 

manasıyla insan, insan olacaktı… Büyük ninesinin “tarih-i mukaddes” 

hikâyeleri gibi garip vehimler içinde uzayan sözlerini artik işitmiyordu. 

Hayalinden bir sene evvelki gürültüleri, sevinçleri, nutukları, tiyatroları, 

konferanslarıyla Meşrutiyetin ilanı geçiyor, hala tükenmez el şakırtıları, 

alkış kâbusları işitiyor gibi oluyordu. O günler kendileri için ne 

mesuttu. Bir an, bu siyah, sıkı esaretten azat edileceklerini, insanlık 

hakkına nail olacaklarını ümit etmişlerdi. Ah bu ümit, nasıl çabucak 

sönmüş, söndürülmüş; bu hayal, ne feci bir surette kırılmıştı… 

Düşünüyor, ağlamak istiyor, titriyordu. Lakin… Lakin istikbalden 

bir şey ümit edemezler miydi? Türk kadınlığı bir gün yüksek idrakiyle, 

altı asırlık tesadüfi, tabii bir istifa sayesinde harika haline gelen 

hüsnüyle, zekasıyla, bir Avrupalı kadın gibi insanlık sahnesine çıkarak 

ihtiramlar, perestişler önünde yükselemeyecek miydi? Bugünkü 

tevekkül daha ne kadar devam edebilirdi? Büyük nine nihayetsiz 

hikâyesine devam ediyor; genç, esmer kız tahayyül ediyor, zihninde 

müphem hayallere karışan abus suallere cevap veremiyordu. Birden 

gülümsedi. Kelebeklere tefeül etmek… Bu pek hoş olacaktı. Eski Türk 

kadınlığının itikatları yeni Türk kadınlığının talihine nasıl bir hüküm 

verecekti? Merak ediyordu. Uzandığı şezlongdan doğruldu. Ayağa 

kalktı. Büyük nine susmuştu. Torununun bu ani kalkışına taaccüple 

bakıyordu. Sordu: 
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“Ne var kızım, neye kalktın?” 

Güzel, esmer kız gülerek, “Ben bu bahar hiç kelebek görmedim. 

Kendim için değil, benim gibi olanlar için Türk kızları için, bütün Türk 

kızlarının talihi için bakacağım” dedi, pencereye yaklaştı. Büyük nine 

titreyerek koltuğundan kalktı. “Gözlerim o kadar görmez ama” diyordu, 

“ben de bakayım sizin için…” 

İkisi de pencerenin kenarında idiler. Sağda genç kız muhteşem, 

levent endamıyla yükseliyor, solda minimini, kambur büyük nine 

duruyordu. Dışarıya bakıyorlardı. Bütün tabiat gözleri kamaştıran tatlı, 

sıcak bir aydınlıkta parlıyordu. Denize güneş aksetmiş, onu baksa 

elemlere akıp giden ebedi, nihayetsiz bir gümüş nehrine benzetmişti. 

Ağaçların ufak, koyu yeşil yaprakları hazdan, hayattan titriyor, yollara 

beyaz çiçekler düşüyordu. Karşı sahil tirse dağları, mor koruları, beyaz 

yalılarıyla bir serap memleketini bir peri payitahtını andırıyordu. 

Susuyor, bakıyorlardı. Henüz bir kelebek görmemişlerdi. Çiçek tarhları 

üzerinde küçük sinek kümeleri görünüyor, birden kayboluyorlardı. Tek 

bir martı yakin bir tehlikeden, meçhul bir şeametten kaçar gibi hızla 

geçiyor, haykırıyordu. Nerede oldukları görülmeyen kuşlar 

mütemadiyen ötüyorlar, cıvıltıları canlı ve tannan bir ziya yağmuru gibi 

semadan yağıyor zannolunuyordu. Genç kız birden, elini kalbine 

götürdü, yavaş bir sesle, “Ah işte…” dedi. 

Pencerenin yakınında, ağacın çiçekli dalları altında siyah bir 

kelebek uçuşuyordu. Gösterdi. Büyük nine korkunç ve iskelet 

parmağıyla, 

“Fakat ben senden evvel su beyazı gördüm” diye mermer havuzun 

üstünde dolasan bir kelebeği gösterdi. 

Genç kız son bir cebirle ona da baktı: 

“Ah büyük nineciğim, iyi göremiyorsunuz” dedi, “o beyaz değil, 

sari bir kelebek..” 

…Anasının ruhuna meçhul bir elem hücum etti, gözleri karardı. Bu 

parlak taze tabiat simdi ona meyus görünüyor, mermer havuz genç, esir 

bir melikenin türbesine, bahçenin tarhları müteverrim kızların metruk 

çiçekli kabirlerine benziyordu. Geri çekildi. Yine şezlonga döndü. 

Büyük nine de kendisine ölümü ihtar eden bu sari, siyah kelebekli 

bahardan ürkmüş, yine arkasını dönmüştü. Koltuğunda yusyuvarlak 
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oturuyor, kamburunu iyice çıkarıyordu. Genç kız elinden bırakmadığı 

siyah maroken kaplı kitabini açtı, bu kitap simdi siyah, büyük, ölü bir 

kelebek gibi onun yüzünü tamamıyla örtüyordu. Okumuyor, irsi, 

intihali bir vehim ile kelebeklerin yalan söylemediğine; zavallı yeni 

neslin, şimdiki Türk kadınlığının talihi ancak felaket, keder, ölüm 

olduğuna, ebediyen siyah kefeni yırtamayacağına, tesettürden 

kurtulamayacağına, evlerin bos, tenha duvarları arasında, meçhul 

çiçekler gibi açmadan, dogmadan öleceğine kanat getirir gibi 

oluyordu… 

Mazi, batıl itikatlar o kadar kuvvetli, müthiş idi ki, bütün idrake, 

bütün ilme, bütün fenne, bütün hakikate galebe çalıyor, tahavvül 

kanununun o muhayyel mazari kuvvetini esasından kırıyordu. 

Düşünüyordu; fakat bu batıl itikatlar, bu haşin, anut, katil mazinin ani 

tahakkümü yalnız Türklere, yalnız Türkiye’ye mahsus değildi. Birkaç 

hafta evvel Paris’te tahsilde bulunan kardeşi, oturduğu evin tabldotunda 

perhiz münasebetiyle et, yağ bulunmadığını, Paris’te aileler arasındaki 

Katolik deliliğin, dini taassubun bir mislini Sudan’da, çöllerde, kumlu, 

hudutsuz yamyamlar memleketinde bile bulmak mümkün olmayacağını 

yazıyordu… Birden kendisi gibi baksa ufuklar, baksa saadetler, baksa 

hayatlar tahayyül eden mahrum kadınların romancısı, büyük bir garp 

muharririnin şakirdine her şeyin bir hududu olduğundan bahsettikten 

sonra: “…Lakin insanların behimiyetine nihayet yoktur!” dediğini 

hatırladı. 

Pencereden, sevdiğine kavuşmadan ölen genç ve müteverrim bir 

aşkın son veda busesi kadar ince, nazik bir rüzgar giriyor, taze mezarlar 

üzerin bırakılmış taze çelenk kokuları getiriyor, odanın gölgelerinde 

görünmez, matemli hayaller dalgalanıyordu… 

Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. Bu meşum tefeülün ihtiyar 

dimağında husule getirdiği yorgunluk on bir uyku ilacı gibi tesir etmişti. 

Genç kız… Genç, esmer kız gözlerini kitaba dikmiş, okumuyor, kitabi 

tutan zambak ellerini asi, anarşist göğsüne bastırarak, içinden 

dudaklarına yükselen kalbi ihtilali, bu şedit, sebepsiz hırçınlığı tutmaya 

çalışıyordu. odanın uyutucu gölgeli sükununda sanki bu iki vücut eski, 

yeni Türk kadınlığının meyus, teselli kabul etmez iki timsali idi. Biri, 

bir asır evvelki neslin son numunesini, hayattan ziyade ölüme, nisyana 
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ait bir hatırası… Diğeri, bugünün bir asırlık mecburi tagayyürün narin, 

tatmin olunmaz bir çiçeği idi. Netice itibariyle ikisinin de talihi bu 

kapalı tenha oda, bu muhteşem, süslü mezar idi. 

Pencerenin yakınlarına gelen kus kümesi, bazen şedit bir cıvıltı, 

aydınlık bir gürültü koparıyor, sonra susuyordu. Büyük nine uyudu. 

Artik hafif, kuvvetsiz bir ihtizar hırıltısı ile horluyordu. Torununun 

torunu, genç kız, güzel kız, esmer kız hala hıçkırığını zapt ediyor, 

donmuş gibi, şezlonguna uzanmış duruyordu. geniş pencereden 

intizamsız fasılalarla giren kokulu, çiçekli bahar rüzgarının cereyanı 

ansızın deminden gördükleri siyah kelebeği getirdi! Bu siyah kelebek 

parlak, muhteşem tabiatın, çiçekli, müşfik baharın cennetinde, 

cehennemin zulmet, cehalet müvekkilinin siyah ruhunu andırıyordu. 

Simdi bu siyah ruh çimen, çiçek kokularıyla gelmiş, su geniş 

pencerenin önünde çırpınıyordu. İçerdeki, müstebit muhitin, hain 

mazinin, zalim itikatların doğmadan katlettiği bu canlı ölüleri, onların 

müebbet sükûnunu seyrederek mahzuz, mütelezziz oluyor, nerede 

oldukları belli olmayan kuşlar, insafsız ve yakıcı bir hücuma uğramışlar 

gibi ansızın bütün kuvvetleriyle cıvıldamaya başlıyor, bütün tabiatı 

istila eden şedit, feci cıvıltılarla acı acı feryat ediyorlardı. 

 

 

 

 

 

 

 

PRİMO TÜRK ÇOCUĞU 

 

 

Karanlık ve serin eylül gecesinin yıldızsız seması altında Selanik, 

sanki gündüz ki heyecanlardan, şamatalardan yorulmuş gibi, baygın ve 

sakin uyumaktadır. Rıhtım tenhadır. Olimpos Palas’ın, Kristal’in, 

Splandit Palas’ın, diğer küçük gazinoların lambaları çoktan sönmüştür. 

Tramvay yolunu tamir için yığılmış parke taşlarının ilersinde, denize 
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inen küçük merdivenin başında, hareketsiz bir gölge dimdik 

durmaktadır. Gölgenin sahibi tahsilini Paris’te bitirip daha sonra dolgun 

bir maaşla İzmir’e giden ve orada âşık olduğu güzel bir İtalyan kızı olan 

Grazia ile evlenen genç mühendis Kenan Bey’dir. Kenan Bey Türklüğe, 

yani medeniyetsizliğe karşı olan garazi Avrupalılara, onların adetlerine, 

ananelerine, terbiyelerine, cemiyetlerine hayran olan ve bunları 

uygulayan kişiliği ile tanınmaktadır. Nazik ve şendir. Savaşa tamamen 

karşıdır. 

İşte bu gece Kemal Bey kırk sekiz saat boyunca işittikleri, 

gördükleri gazetelerde okuduklarının etkisindedir. Son derece 

rahatsızdır. Çünkü savaş çıkmıştır. İtalya Trablus’a saldırmıştır. Hayran 

olduğu, insaniyet hizmet ettiğine inandığı Avrupalıların önceden önem 

vermediği hatta bazen çok doğal bulduğu hareketleri aklına 

gelmektedir. İlk Fransa’yı hatırlar. Daima fazilete, insaniyete hizmet 

ettiğini haykıran bu millet, yüz senedir Afrika’yı kana boyamakta, 

masum, silahsız insanları öldürmekte onları esir edip hayatlarını, 

ruhlarını zapt etmektedir. Daha sonra İngiliz’leri düşünür ve 

İspanyol’ları, Almanları hatta Belçika ve Portekizlileri en sonunda da 

İtalyan’ları düşünür. Hepsi aynıdır. Kenan Bey yıllarca ruhunu zapt 

eden bu toplumun, Avrupalıların naçiz bir kulu, hizmetçisi olduğunu 

düşündükçe kahrolmaktadır. 

Düne gelinceye kadar kendisine bile Türküm demeye sıkıldığını ve 

bu memlekette kendisi gibi tarihinin büyüklüğünü, mazisinin şerefini, 

dedelerinin şanını bilmeyen, inkâr eden, milliyetinden uzak ve hatta 

utanan ne kadar Avrupalılaşmış renksiz olduğunu düşünerek yürür. 

Evine gitme düşüncesinden uzaktır. Şuursuz bir şekilde Splandi 

Palas’ın önüne gelir. Bir odaya çıkar ve yatağa uzanır. Yaşadığı olaylar 

onu şaşırtmış, mevcudiyetini perişan etmiştir. Hakaretin, tecavüzün, 

itisafın şiddetinden ansızın uyanan millet, İtalyan mektebinin, 

acentesinin, hastanesinin, hatta konsolosluğunun armalarını parçalamış, 

bayrak direklerini kırmış, sancaklarını yırtmıştır. 

Ne kadar İtalyan varsa şüphesiz kovulacaktır. İtalyan dostu 

görünecek bir Türk şüphesiz lanetler, nefretler, içinde tahkir olunacak, 

memleketten dışarı çıkarılacaktır. Başı ağrımakta başını arısından 

gözleri yaşarmaktadır. Yüzükoyun döner, gözünün önüne zevcesi, 
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çocuğu, evi gelir. O hiç böyle bir günü düşünmemiş bu ana kadar mesut 

yaşamıştır. Avrupa’dan geldiği seneyi, gençlik ve bekârlık günlerini 

hatırlar. Bir İtalyan’la izdivaç etmek, hayatını birleştirmek ona doğal 

görünmüş, hatta iftihar edebilecek bir mümtazlık gibi gelmiştir.  

Gerçi Grazia ile evlenmek istediğinde Grazia’nın babası Kenen 

Bey’in Türk oluşundan dolayı bir barbar, bir medeniyet düşmanına 

kızını vermeyi şiddetle reddetmiştir. Daha sonra ise gerek kişisel 

menfaatlerini gerekse kızıyla yaptığı bir konuşma sonrasında Kenen 

Bey’i Rumeli ve Anadolu’da Türk namı altında yaşayan on yedi milyon 

Rum’dan biri olarak değerlendirir. Zira ona göre Türkiye’de sultanın 

ailesinden başka Türk bir familya yoktur. Bu düşünceler doğrultusunda 

Kenan Bey’i kızıyla birlikte hayallerinde Rum olarak kabul eder ve bu 

evliliğe izin verir. Kenan Bey’le Grazi’nin evliliklerinin ilk iki yılında 

iki erkek çocukları olmuştur. İtalyan adetlerini takip ederek çocuklarını 

numara ile çağırırlar. ‘Primo! Sekundo!’ Sekundo hastalanır ve ölür. 

Grazia’nın babası Mösyö Vitalis Meşrutiyetin ilanından sonra 

Türkiye’de işlerin iyi gitmeyeceğini düşünerek İtalya’ya gider ve çiftlik 

alarak oraya yerleşir. 

Kenan Bey babasının Grazia’yı ve kendisini İtalya’ya çağıracağını 

düşünür, ne yapacaktır? Gitmeyeceği kesindir. Grazia’nın kendi 

tabiiyetini bırakmaya razı olup olmayacağı aklına gelir. Çocukları ve 

mutlu bir evlilikleri vardır. Birbirlerini çok sevmektedirler. 

Şakaklarından soğuk terler akmaya başlar. 

 Mendiliyle yüzünü siler. Sabah olmaktadır, ayağa kalkar 

uyuyamamaktadır. Otelin kapısından çıkar, tramvaya biner ve yalısına 

gelir. Kapıyı hizmetçi kız acar. Grazia ve Premo evde yoklardır. İki yol 

sandığı dikkatini çeker. Grazia’nın yolculuğu düşündüğünü anlar. İlk 

defa görüyormuşçasına duvarlara, perdelere, eşyalara bakar. Türk 

hayatına Türk ruhuna ait bir gölge bir çizgi yoktur, birden Bursa’daki 

çocukluğunun geçtiği baba evini hatırlar. Merdiven başındaki, ceviz 

ağcından eski ve guguklu saati, yaldızlı kafesin içindeki sürekli öten 

kanarya kuşunu ve babasının odasını düşünür. Alçak sedirler ve kalın 

halılarla döşeli, vişne renginde perdeleri, duvarlarında asılı olan eğri ve 

altın kakmalı kılıçları, kamaları düşünür ve en önemlisi bu odadaki baş 

sedirin üstündeki etrafı ipekten ve sırmalı çevrelerle süslenmiş, mert bir 
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Türk ruhundan saçılan iffet, namus, metanet, istiğna tavsiye eden 

mısraların yazılı olduğu levhayı hatırlar. Mısralardan bazıları aklına 

gelir. 

 

‘Geçme namert köprüsünden, koparmasın seni!’ 

‘Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni!’ 

‘Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni!’ 

 

Babası ne kadar genç dururdu. Gelen misafirlerde, ağalarda ona 

benzerdi. Bu levha güya kalplerin, ahlaklarının tercümesiydi. Başı yeşil 

örtülü annesiyle daima yere bakan, omzunda hale gibi pembe bir atkı 

taşıyan mukaddes hemşiresini düşünür. Tahsilde iken annesi ve babası 

ölmüş, amcasının yanına giden hemşiresi de oranın yerlilerinden bir 

beyle evlenmiştir. Kendisi on senedir ne Bursa’ya gitmiş, ne 

akrabalarını görmüş, hatta mallarını bile İstanbul’dan gönderdiği bir 

vekil vasıtasıyla satmıştır. Kenan Bey düşünür, düşündükçe iki gündür 

farkına vardığı mevcudiyetinin aşağılığını, sefaletini, adiliğini anlar, 

unuttuğu milliyetinin kıymetini takdir edemediği esasları için acı bir 

matem duyar. Vicdan azapları içinde geçen yarım saat ona bir gün gibi 

görünmüştür. Kapı zili çalar. Grazia gelmiştir. Ona sabah aldığı kararı 

nasıl söyleyeceğinin sıkıntısı içindedir. Grazia Kenan Bey’e dün gece 

niye gelmediğini ve onu çok merak ettiğini söyler. Kenan Bey işi 

olduğunu ve bir otelde kaldığını söyler. Grazia ilan olunan harpten 

bahseder. Grazia sabah tercüman ile konuştuğunu hiç kimsenin 

bilmediğini, gazetelerin yazmadığı havadisleri öğrendiğini söyler. 

Avrupalılar aralarında Fransa’ya Fas’ı, Almanya’ya Anadolu’yu, 

İtalya’ya Trablus’u, İngiltere ve Rusya’ya da Acemistan’ı taksim 

etmişlerdir. 

Birkaç ay sonra Rumeli’nin her tarafında bombalar patlayacak, 

Girit Yunanistan’a bağışlanacak, Arnavutluk’a, Makedonya’ya, 

Suriye’ye, Arabistan’a muhtariyet verilecektir. Sultanlık Avrupalıların 

himayesine alınarak Türkiye’de de ‘Beynelmilel bir idare’ tesis 

olunacaktır. Avrupa’nın programı budur. Grazia bunları çabuk anlatır, 

tercümanın korkularını tekrar eder. Şimdi hükümet genç Türklerin 

elindedir. İki üç ay içinde Selanik’i terk edip İstanbul, İtalya ve yahut 
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başka bir Avrupa memleketine gidilmelidir, pasaportları bile 

hazırlatmıştır. Grazia Kenan Bey’e ne zaman hareket edebileceklerini 

sorar. Kenan Bey buradan bir yere gitmeyeceğini söyler. Grazia 

inanamaz. Pêki, ben diye sorar. Sen de… Bu sırada Primo içeri girer, 

yavaş yavaş yürümektedir. Annesi ona hiddetli ve sert bir tavırla önemli 

bir konu konuştuklarını söyleyerek dışarı çıkarır. Oysa primo olayların 

farkındadır. Çünkü sabah mektebe gitmemiş Rum çocuklarıyla rıhtımda 

balık tutmaya çalışırken mektep arkadaşlarından Orhan’ı görmüş ve 

yanındaki biraz büyükçe olan bir Türk çocuğuyla tanışmıştır. Bu bir 

Türk paşasının oğludur. Orhan Primo’ya sorar, 

—  Senin baban Türk değil mi? 

—  Primo biraz kızararak niçin soruyorsun der. 

—  Soruyorum, neye inkâr ediyorsun? Senin baban Türk mühendisi 

değil mi? 

 —  Evet… 

 —  O halde sen de Türksün!… 

Primo Türkçe bilmemektedir. Orhan Fransızca olarak elindeki Genç 

Türklerin beyannamesini tercüme eder. İtalyan’larla Türklerin 

muharebe ettiğini anlatır. Anlatırken en cesur, en asil, en kavi bir millet 

olduğunu asırlarca bütün Asya’ya hâkim olduklarını, Atilla’nın 

Avrupa’yı ezip, köpek gibi inlettiğini, dünyanın en büyük hükümetini 

Cengiz’in kurduğunu anlatır. Bir kaç asır evvel Avrupa’yı terbiye eden 

bu nesle, Osmanlı Türkleri’ne bütün Avrupalıların saldırdıklarını, 

mahvetmek için uğraştıklarını ama başarılı olamayacaklarını söyler. 

Türklerin eski deniz muharebelerinden vaktiyle Akdeniz’i bir Türk gölü 

yaptıklarını, büyük paşa babasından, mülazım ağabeyinden duyduğu 

şeyleri oldukça büyüterek, mübalağalaştırarak, uzun uzadıya hikâye 

etmektedir. Primo dinler ve o an kendisinin, babasının Türk oluşundan 

derin bir iftihar duyar. Rıhtımdaki Rum çocukları onun bir Türk çocuğu 

ile saatlerce konuşmasını kıskanırlar. Onu çağırırlar Primo aldırmaz. 

Orhan bu sineklerin bir şey yapamayacaklarını ancak taciz etmesini 

bildiklerini ve kendilerini rahat bırakmayacaklarını söyleyerek dışarı 

çıkmalarını tavsiye eder. Bahçeden çıkarlar, ileride İttihat ve Terakki 

kulübü önünde dehşetli bir kalabalık görürler. Kapının yanındaki 

parmaklık setine siyah esvaplı, sarı bıyıklı, küçük fesli bir adam çıkmış, 
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namussuz, alçak, korsan İtalyan’ların haberleri yokken, araları iyiyken 

dostları iken birdenbire vatanlarına hücum ettiklerini anlatmaktadır. 

Onların büyük ve kavi zırhlılarına karşılık, kendilerinin de mukaddes 

bir hakları olduğunu bunun onların zırhlılarının karşısındaki 

kuvvetinden bahsetmektedir. Sonra bir telgraf okunur. Orhan onu 

tercüme eder. İtalyan’ların Trablus’ta iki harp gemisi kayalıklara 

çarparak batmıştır. Daha sonra nümayişçiler yukarılara doğru 

çekilmişlerdir. Primo kapının dibinde bunları düşünür. Dünün hatırasını 

noktası noktasına hayalinden geçirir ve göğsünün kabardığını hisseder. 

Kapıya döner içeride şiddetli ve heyecanlı konuşma devam 

etmektedir. Anahtar deliğinden içeriyi dinler. Annesi burada 

kalmayacağını söyler Kenan Bey ise kalırsa artık İtalyan olarak değil 

Türk olarak kalacağını, gider ve İtalyan olarak kalırsa aralarındaki 

münasebetin biteceğini, kendisini boşayacağını ve görüşmemek üzere 

ayrılacaklarını söyler. Annesi yüz sene uzunluğunda geçen bir dakika 

sonunda cevabını verir. On seneyi, sadakatimi sen düşünmezsen ben hiç 

düşünmem babamın yanına gider orada rahibe olur kalırım der. Tek 

isteği Primo’yu da yanında götürmektedir. Kenan Bey bu kararı 

Primo’nun vermesi gerektiğini söyler. Annesi Primo’yu çağırır. Annesi 

içeri giren Primo’yu kucaklamak ister. Primo bunu dehşetli bir 

ciddiyetle reddeder. Grazia birden bire değişen yavrusunun bu hareketi 

karşısında donar. Primo büyük bir adam tavrıyla babasının yanındaki 

koltuğa oturur. Başını eline dayar ve gayet garip bir şive ile Fransızca 

olarak beni niye çağırdınız der. İtalyanca söylemiyordur. Her ikisi de 

şaşırırlar. 

Kısa bir sessizlikten sonra Kenan Bey savaş çıktığını annesi ile 

tamamen ayrılacaklarını ya kendisi ile kalıp Türk olacağını ya da annesi 

ile gidip İtalyan olacağını söyler ve bu konudaki kararını sorar. Primo 

oturduğu yerden şiddetle fırlar Grazia ve Kenan Bey ne yapıyor diye 

birbirlerine bakarlar. Primo ellerini kalçalarına dayar, heyecanlı tavrıyla 

annesini ve babasını süzer ve gayet bozuk bir Türkçe ile ‘Ben. Turko 

çocuk. Ben yok İtalyano.. Ben burada… Ben çocuk Türk.’ diye 

haykırır. Grazia hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye 

yığılır. Kenan Bey gözlerine ve kulaklarına inanamamaktadır. Primo 

sonra seri bir hareketle kenardaki hasır sandalyeyi kaparak kanepeye 
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fırlar ve şiddetle Victor Emmanuel’in resmine vurarak onu parçalar. 

Kenan Bey sevinçli ve şuursuz bir şekilde ayağa kalkar, kanepenin 

üzerinde, yükseklerden kendisine bakan bu Türk çocuğunu kucaklar 

onu göğsüne bastırır alnından öper, öper. 

 

 

 

 

 

 

CESARET 

 

 

Perükâr salonunun nihayet köşesinde, «palmiye» nevinden, adını 

bilmediğimiz biçimsiz bir nebatın yeşil eşekkulaklarına benzeyen iri 

yaprakları altında, arkadaşımla oturuyor, sıramızı bekliyorduk. 

Saniyeler birer asır ağırlığı ile geçiyor, ben sabırsızlanıyordum. Demir 

gagalı geveze leylekler gibi durmadan cıkırdayan makasları dinliyor, 

«of... pof!» diyordum. 

Önü boydan boya ayna olan uzun mermer masanın kenarında altı 

berber yavaş yavaş çalışıyordu, arkadaşım sordu: 

— Ananın karnında nasıl durdun? 

— Yarım saat oluyor, canım! 

— Daha neler... 

— Kalkalım Allah aşkına! Diye yalvardım. 

— Canın mı sıkılıyor?  

—  Hem de çok... 

— Öyleyse boş durma... Canın sıkılmasın. 

— Ne yapayım? 

— Müfterilere, duvardaki resimlere bak. Gişeye bir kere gözünü 

kaldır. 

Müşterilere daha içeri girer girmez, hangisinin işi çabuk bitecek 

diye bakmıştım. Kır saçlı, kırpık bıyıklı, tas kafalı, birbirinden berbat 
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birtakım mendeburlardı. Duvardaki levhalara gelince, bunların hepsi 

lavanta, kolonya ilânlarıydı. Gözlerimi gişeye çevirdim. Minimini bir 

Rum kızı... 

— Ayol, pek küçük, dedim. 

— Küçükse sen zihninde büyüt. İki kat hayal, bir hakikat yerini 

tutar. Vaktin geçtiğini duymazsın. 

Bu yavrucağa bakarak hayalini zihnimde büyütmeğe başladım. On 

yaş büyüttüm. Yirmi iki, yirmi üç yaşına getirdim. Evet, sahiden güzel 

bir kız olacaktı. Şüphesiz bu açık sarı saçlar daha koyulaşacak, bu ince 

göğüs daha kabaracak, bu narin boyun daha kalınlaşacak; daha 

beyazlaşacaktı. Ama hayalim bu kıvamda durmuyordu; istemeye 

istemeye bu yetişkin kızı on 

 sene, yirmi sene daha büyülttüm. Ah, beyaz ciltli insanlar ne çabuk 

ihtiyarlarlar. Yüzünü lekeler, çizgiler bastı. Göz kapakları morardı. 

Hayalim bu kıvamda da kalmadı. Bu zavallı kadını on sekiz sene daha 

büyülttüm. Neuzübillâh... 

Birden fâniliğin yasını, dayanılmaz bir kum sancısı acılığı ile 

duydum. Kendimi teselli için artık önümdeki altmışlık müşteriyi 

küçültmeğe başlıyor, gençleştiriyor, kabak gibi çıplak kafasından 

kâküller fışkırtıyor, çökük yanaklarını pembeleştiriyor, bıyıklarını 

kumrallaştırıyor, soluk dudaklarına kuş kirazı rengi veriyordum. 

Makaslar ezelî cıkırtılarına devam ediyor, her tarafı beyaz oyalı salonun 

ciddî sükûnunu, lâcivert tersane esvaplı gayet küçük, sıska çırağın 

«alesta» diye cevap verdiği «nero, zesto!» naralarından başka bir şey 

bozmuyordu. Ansızın sokağa bakan pencerelerin camları zangır zangır 

yerinden oynadı. Birden zelzele oldu sandık. Makaslar sustu. 

Müşteriler, berberler, ben, arkadaşım, küçük çırak, gişedeki narin 

kızcağız, uzun endam aynasına akseden hayallerimizle, hep birden 

kapıya baktık. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Aman yarabbi! O ne heybetti: 

Mübalâğasız iki metre boy... Siyah Yavuzvârî palabıyıklar... 

Gördüğünü yiyecek gibi parıl parıl bakan müthiş sarı kaplan gözleri... 

Sonra yüksekliği yarım metreden ziyade kocaman, ama çok kocaman 

bir kalpak... Belki beş kuzunun derisinden yapılmış korkunç siyah bir 

kalpak... Korkmadığını halde titremeğe başladım. Bu yeni gelen müşteri 

hiç kimseye bakmadan soyunuyordu. Büyük boz yakalı uzun siyah 
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gocuğunu çıkardı. Yanına koşan küçük çırağın omzuna bıraktı. O anda 

çırak çöktü, o kadar ağırdı. Usturaları bırakan berberler imdadına 

yetiştiler. Çocuğu kaldırdılar. Çocuk kurtuldu. Geriye kaçtı. Ben daha 

beter titriyordum. Müthiş müşteri: 

— Çoluk çocuk istemem. Bu, ayağımın altında kalacak. Kuvvetli 

bir adam bana hizmet etsin! edi. 

— Malista... 

— Malista... 

Ayağına baktım. Zırhlı gibi... Çocuğun üzerine bassa değil, 

kaldırıma hızlı hızlı vursa ezecekti. Kalpağını çıkardı. Ceketini 

soyundu. Kalın belinde çok gümüşlü bir çerkez kayışına takılmış koca 

bir rüvelver, irili ufaklı hançer sapları görünüyordu. Bağırdı: 

— Ulan bana bakın! Ben beklemem ha... Beni kızdırmayın... 

Müşterilerini bu müthiş manzara karşısında tamamıyla unutan 

berberler hep bir ağızdan cevap verdiler: 

— Buyurunuz paşam! Buyurunuz paşam! 

— Hah, şöyle... 

— Adamına göre muamele etmeli... 

— Siz benim kim olduğumu bilmezsiniz. 

Mesut bir tesadüf neticesi olarak kapının yanına isabet eden ilk 

koltuktakinin t’raşı bitmişti. Müthiş müşteri onun yerine oturdu. Ben 

«sıra hakkı» mı aklıma bile getiremedim. Gişedeki kız, dışarı çıkandan 

parayı alır almaz başını aşağı çekti; fırtına bulutları içinde batan bir 

zühre yıldızı gibi görünmez oldu. Arkadaşım: 

— Sarardın... Dedi. 

Kızdım: 

— Nasıl sararmam? Ötekilere de baksana... Kimin benzinde kan 

kaldı? 

— Bize ne yapacak? 

— İsterse hiçbir şey yapmasın! Dedim. 

Yalnız manzarası yürek oynatmağa kâfiydi. Sirklerde bile demir 

kafes içinde homurdanan aslana bakarken insanın tüyleri ürpermez mi? 

Bununla beraber bu hayvanın mahbesinden çıkıp bizi 

parçalayamayacağını pekâlâ biliriz; fakat bu emniyet ne para eder... 
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Makasların bile gevezelikleri hafiflemişti. Müşteriler dönüp bakmağa 

cesaret edemedikleri bu yeni gelene, aynadaki hayallerinin ürkmüş 

gözlerini dikiyorlar, şüphesiz benim gibi tüyler ürpertecek şeyler 

düşünüyorlardı. Aynanın içinden, gözü gözüme çarpacak korkusu ile 

kalbim atarak, kolalı yakasını çıkardığı kaim kırmızı boynunu, geniş 

omuzlarını görüyordum. Azgın bir boğa gibiydi. Siması, çatık kaşları, 

büyük ağzı insanın ödünü koparacak derecede müthişti. «Kim bilir nasıl 

ateşlere girmiş, nasıl düşman sürülerini önüne katarak sürmüş, er 

meydanında ne hayale sığmaz yararlıklar göstermiştir!» diyordum. 

Tıpkı granitten canlanmış bir cesaret abidesini andırıyordu. Evet, daha 

yeryüzünde böyle «fevkalbeşer» devler yaşıyordu. Sanki hâlâ «Kan 

kalesi», hâlâ «Battalgazi» devrinde gibiydik. «Harbi ortadan kaldırmağa 

çalışan filozofların ham hayalleri aklıma geliyor, gülümsüyordum. 

Allah bu mümtaz vücutları şüphesiz yalnız muharebe, yalnız şecaat, 

yalnız hamaset, yalnız kahramanlık, için yaratmış olacaktı. Bu ruhta, bu 

gururda, bu cesarette, bu heybette insanlar olmasa, en mukaddes 

ananeler erir, hudutlar bozulur, hak kaybolur, tarihler, şerefler, 

kıymetler efsane haline geçerdi. 

işte böyle her faziletin esasını teşkil eden «cesaret» mevhibesine 

dair felsefeler yaparak dalmış gitmiştim... Boşalan bir koltuğa 

arkadaşım kalkıp oturmuş. Haberim olmamış. Palmiyenin altında 

yapayalnız önüme bakıyor, yorgun dimağımla, Selim Sırrı’yı 

hatırlayarak: «Şu beyazlı siyahlı döşeme taşlarının üzerinde ayakla 

dama oynanılsa, bu yeni bir spor olabilir mi?» diye düşünüyordum. 

Ansızın deminki zelzeleden daha şedit bir gürültü kopmasın mı? Bu 

sefer sarsılan camekânlar, kapı filân değil... Uzun ayna, mermer masa, 

sandalyelerdi. Gözlerimi kaldırdım. Heybetli müşteriyi, akaju gişeye 

arkasını vermiş, yere çömelmiş bağırıyor gördüm: 

— Aman, aman... 

Diğer müşteriler, berberler, aynadaki hayalleriyle beraber ona 

döndüler. İlk şaşkınlığı geçirenler sordular: 

— Ne oldu, ne var? 

— Ne var? Ne var? 

— Aman, işte üstünde vallahi... 

— Neyin üstünde? 
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— İşte onun... 

Titreyen mütekallis elleriyle, usturasının altından kaçtığı zayıf 

berberi gösteriyor, feryadı basıyordu; o anda içime bir şüphe girdi. 

Acaba —Yunanlı mı, yerli mi, ne olduğu belli olmayan —hain berber 

ustura ile bu aslanın şahdamarını mı kesmişti? Ayağa kalktım. Zaten en 

büyük, en kahraman cesurlar en korkakların hıyanetine kurban 

gitmemiş miydi? Tarih buna şahitti. Yaklaştım. Berberleri ittim. 

Aralarından başımı çıkardım. Sordum: 

— Hemşerim, bana söyle, ne var? 

Korkudan gözleri dönmüştü. Deminki kırmızı yüzü şimdi limon 

sarışıydı. Çarpan çenesinde koca bir tutam sabun duruyordu: 

— Üstünde, vallahi üstünde... Dedi. 

 İçimden: «Mutlaka zehirli bir iğne, bir kama filân olacak!» 

diyordum.  

Kaçırdığı müşterisine şaşkın şaşkın bakan berberi bir süzdüm. 

Hemen gözüme kestirdim. Üzerine yürüdüm: 

— Çıkar üstündeki şeyi! Dedim. 

— Neyi? 

— Çıkar diyorum... 

— Neyi be zanum? 

Ama... Hakikaten neyi çıkaracaktı? Ben de bilmiyordum. Berberin 

şaşkın gözlerinden gişenin dibinde hâlâ tir tir titreyen. Çam yarması 

kahramana döndüm: 

— Neresine sakladı? Dedim. 

— Sak... la... ma... di! 

— Ya ne yaptı? 

Korkudan hıçkırığı tutmuştu. Lâkırdı söyleyemiyordu: 

— Üs... tün... de! 

— Neresinde? 

— Belinde mi? Cebinde mi? 

— Hayır, yakasının yanında... 

Berberin arkasında beyaz uzun bir keten gömlek vardı. Yakasında 

bir şey yoktu. Ayaktakilerle beraber dikkatle bakarken yerdeki: 
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— Vallahi yürüyordu... Dedi. Dondum. Durdum. Aptallaştım: 

— Yürüyor muydu? 

— Aşağıdan yukarıya... 

Yine durdum. Önüme baktım. Mevki pek müşküldü. Gülünç 

olmamak lâzımdı... Ben şiş, iğne, silâh filân sanıyordum. Arananın hem 

canlı, hem yürüyen bir şey olduğunu anlayan müşteriler, berberler 

mütereddit adımlarla yaklaşıp eğiliyorlar, berberin yakasına 

bakıyorlardı. Ben, aldandığı şeyin birden farkına varan kurnazlara 

mahsus bir sükûnla başımı salladım. Evet, bu bir «bit» olacaktı. Küçük 

bir bit! Fakat büyük âlâm! Bir tifüs ejderhası! Hemen daima felsefe 

yapmağa hazır, kurulmuş bir makineye benzeyen «ukalâ dimağım» 

muhakemeye başladı: İşte en cesur ruhlar bile mukavemet, mücadele 

edilmez bir düşman karşısında cesaretini kaybediyordu. Şu kalın 

çizmeli, Yavuzvârî palabıyıklı, Karadağ tabancalı, Çerkez kamalı dev, 

şüphesiz bir sürü kurda, canavara, kaplana rastgele böyle titremez, 

gözünü kırpmaz, hepsini keser, biçerdi. Ama bir kere tifüs mikrobu 

vücuduna girerse... Ne yapabilirdi?.. Hiç, hiç... Korkusu pek makuldü. 

Ben bunları bir yıldırım süratiyle düşünür, neticeler çıkarırken, 

arayanlardan biri: 

— Nah, işte... 

Diye haykırdı. Sordum: 

— Bir «bit» değil mi? 

— Hayır. 

— Ya ne? 

Aranılan şey kendi yakasında bulunan berber hiddetle bana baktı: 

— Estağfurullah, burada yok bit... Bir atsineği... 

— Atsineği mi? 

— Evet... 

Yerde titreyen cesur müşteriye döndüm: 

— Atsineği işte... İyi ya... Diyordu; Allah aşkınıza tutunuz! 

Üstüne basıp eziniz! Benim atsineği ile hamam böceğinden ödüm 

kopar!..   

Demin gocuğunun altında ezilen sıska çırak koştu. Hepimizin gözü 

önünde bu atsineğini tuttu. Yere attı. Ezdi. Titremesi dinen dev, yavaş 
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yavaş, doğruldu. Boynundan havluları çıkardı. Masaya fırlattı. Hızla 

ceketini, ağır gocuğunu giydi. Kalpağını, o müthiş kocaman Çerkez 

kalpağını başına geçirdi. Berber tıraşını tamamlamak için koltuğa 

çağırdı: 

— Oturunuz, bitirelim efendim. 

Hâlbuki o hiç duymuyor, işitmiyordu. Cebinden çıkardığı bir 

mecidiyelik kâğıdı gişeye fırlattı: 

— Artık sinirlerim oynadı! Burada duramam! Diye, yarım kalmış 

tıraşıyla, çenesinin favori sabunuyla kendini dışarı attı. 

Hepimiz, aynadaki şaşkın hayallerimizle beraber, hepimiz 

arkasından bakakaldık. Korkunç kasırgalardan sonra doğan bir 

sabahyıldızı gibi sarı saçlı minimini kız, gişenin ufkunda göründü. Ama 

bu sefer çok şen, çok parlaktı. Bizim böyle bakıp kalışımıza karşı güzel 

başını sallıyor, ufacık ellerini çarparak: «Hesto diyavolo... Hesto 

diyavolo» diye gülmekten katılıyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

KAZIN AYAĞI 

 

 

Mahzufizâde Hacı Afif Efendi öyle yeni tacirlerden değildi. Babası, 

dedesi, silsilesi tüccardı. Kendisi mahalle mektebinden diploma alınca 

Bedestendeki dükkana gelmiş, yirmi beş yaşma girinceye kadar güneş, 

yağmur, fırtına yüzü görmeden o yosunlu kubbelerin derin bir ibadet 

sükûnunu andıran serin gölgeleri içinde yaşamıştı. Babası ölünce mirası 

küçük kardeşiyle pay etti. Kendi Yenibahçe’deki evle Mercan 

Yokuşu’ndaki kiralık dükkanı aldı, babasının ticaret ettiği dükkanı 

kardeşine bıraktı. Biraz sonra, komşusu asmaaltı tüccarlarından Giritli 

İbrahimaki’nin kızıyla evlendi. Zifafa girdiği gece kaynatası oluverdi. 
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Komşular: “Bu kadar namuslu damat herkese nasip olmaz, adamcağız 

sevincinden öldü” dediler. Karısı ailesinin tek evladı idi. Afif Efendi, 

büyük bir servetle beraber büyük bir itibara kondu. Daha asmaaltı 

ticaretine girmeden genç karısıyla Hacca gitti. İstemeden veren Allanma 

can ü gönülden şükretti. Döndükten sonra abbani sarığını, cübbesini 

çıkarmadı. İbrahimaki’den kalan koca kasayı doldurmağa devam etti. 

Zenginlikle hacılık onda iki özelliği iflas ettirmişti: Güven, cömertlik...  

Hiçbir şeye, hiç kimseye inanmazdı. Nazarında herkes zındıktı, 

hırsızdı, yalancıydı. Kendisinden başka namuslu adam göremiyordu. 

Bankaları büyük mikyasta kurulan dolandırıcılık dolabı sanırdı. Elli beş 

bin liralık bir adam olduğu halde bir türlü aşçı dükkanına bile gitmez, 

öyle yemeğini peynir ekmekle geçiştirirdi. Tam otuz yıl Asmaaltı’nda 

belki otuz kasa doldurdu. Cimriliği, güvensizliği, parasıyla beraber 

çoğalıyordu. Kitap, gazete okumazdı. Bütün bilgisi kırk yıl önce 

Taşmektep’te öğrendiklerinden ibaretti. Fakat Asmaaltı halkınca en 

akıllı, en tedbirli, en iş bilir adam telakki olunurdu. Çarşılı hep onun 

yazıhanesine toplanır, birbirinin ağzından laf kapmaya çalışırlardı. Afif 

Efendi, vatan, millet, devlet ne olduğunu doğru dürüst bilmezdi. Hatta 

böyle şeyleri düşünmemişti bile... Bununla beraber ona en yardım sever 

adam nazariyle bakılırdı. Vatanperver değildi. Şimdiye kadar kendi 

servetinden bir zerresini vatan namına feda etmemişti. Hele Türk lafını 

işitir işitmez namusuna karşı fena bir küfür duymuş gibi canı sıkılırdı. 

Kalbinde garip bir şehirlilik gururu vardı. Türk’ü yalnız köylü, cahil, 

kaba bir halk sanırdı. Devlete gelince, bu hakiki bir felaketten başka bir 

şey değildi. Her yıl vergi verirken ciğerlerinin söküldüğünü duyar gibi 

olur bir hafta uyku uyuyamazdı. Bununla beraber “en yardımsever bir 

adam”dı. Arkadaşları onun bencilliğini bir hamiyet gibi görürler, akıl 

danışmağa gelirler, her sözünü dinlerlerdi. Yazıhanesinde yeni bir şeyin 

faydasından bahsedildi mi, hemen itimatsızlığını meydana vururdu: 

— Kazın ayağı öyle değil... Diye herkesi sustururdu. 

Defterlerini gözünün önünde tutturur, dükkanını sabahları kendi 

açar, en önemsiz bir şeyi bir saniye için kimseye güvenmezdi. Hemen 

kimseye iyiliği dokunmamıştı. Halı döşeli sedirinin arkasına asılı 

levhada “Ne vekil ne kefil” öğüdü yazılıydı. Her cereyanı, her olayı, her 

hadiseyi haşin bir güvensizlikle karşılar: 



67 
 

— Kazın ayağı öyle değil... Derdi. 

Piyasada lakabı “Kazın ayağı” idi. Hazır bulunmadığı yerde lafı 

geçerken adını söylemezler: 

 — Bu işi Kazın Ayağı çevirmiş... Derlerdi. 

Başkaları sabun, yağ pirinç fiyatlarını ondan öğrenirler, 

müşterilerine “Kazın Ayağı bu kadar diyor, yarın fırlayacakmış” gibi 

haberler verirler. Mağazasının kapısı, sayısız çuval yığınlarıyla tabii bir 

istihkâm ağzı gibi görünürdü. Yandaki camlı oda yazıhanesiydi. 

Tömbeki fiyatı fırladığı için nargileye tövbe etmişti. 

— Allah affetsin, bir günahtı, kurtuldum! diye teselli buldu. 

Sonra sigara içmeğe başladı. Fakat tütünler de fırlayınca bu ikinci 

günahtan kurtulamadı. Gece gündüz rejime küfrederek günaha 

giriyordu. 

Bir gün sigarasını çubuğuna yerleştirirken şeytanın ayağını kırmak 

istedi: 

— Tövbe estağfurullah, estağfurullah!... Dedi, tütün değil, saman... 

Bir ses cevap verdi: 

— Saman değil, tezek... 

Başını kapıya çevirdi. Kısa boylu, esmer, şişman, palabıyıklı bir 

adam beyaz dişlerini göstererek ona gülüyordu. 

— Hayrola, ne haber Gompogolos Ağa? 

— Hayırlar Hacı Efendi, goruyom, tütünden mızılıyon. 

— Ne yapayım? 

— Bırah, gırk yıllık nargileden gıymatlı mı? 

— Gel bakalım. 

— Geliyorum, zaten sanğa bir diyecek sözüm var. 

Şişman adam değildi. Yüzü kızararak potinlerini çıkardı. Arkasında 

abadan, tüyleri dökülmüş bir elbise vardı. Kalıpsız küçük fesi başında 

kırmızıya boyanmış bir limon kabuğu gibi duruyordu. Bu Asmaaltı’nın 

en nüfuzlu tüccarlarından Niğdeli alaturka bir Rum’du.. 

 Afif Efendinin başlıca rakibiydi. Kendisinin otuz yılda kazandığını 

bu herif on yılda kazanmıştı. Gazeteleri okur, diplomatlık satar, yaşı 

kırkı geçtiği halde hala genç katibinden Rumca, Fransızca öğrenmeye 

çalışırdı. Afif Efendi, ona karşı derin bir kin saklıyordu. Öteki oralarda 
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değildi. Bazı işleri müzakere etmek için ona gelirdi. Güle sallana 

yürüdü. Afif Efendinin karşısındaki sedire bağdaş kurdu. İmam işi 

esmer çorapları siyah pantolonunun altında bembeyaz görünüyordu. 

— Gayfe isterim... dedi. 

Afif Efendi başını salladı. 

— Kahve nerede çorbacı... Diye güldü, nohut istersen getireyim. 

— Hayır, halis muhlis gayfe isterim. Sanğa avuç dolusu altın 

kazandıracağım. 

— Altın mı? 

— Gor gibi pırıl pırıl altın, kâğıt degül... 

Gompogolos, Afif Efendinin yazıhanesine hep böyle bir şakayla 

girer, mutlaka onun cimriliğine ilişirdi. Fakat bugün onu memnun 

edeceğinden emindi. Çünkü savaş yüzde bin karla, elli yılda 

kazanılamayacak parayı elli günde onların kasalarına yığıyordu. Yalnız 

kâğıtla altın farkına akıl erdiremiyorlardı. Tahsilleri, medeni bilgileri 

pek ilkel olduğu için maliye muameleleri, iktisadi teşkilatı 

kavrayamıyorlardı. Afif Efendi bir yıl kadar beş kâğıt verip bir altın 

almağa devam etmişti. Fakat altınla kağıdın bir farkı olmadığı dedikleri 

gibi, doğru ise, o vakit ne kadar zarar edecekti. Bu şüphe onu 

değiştirmekten vazgeçirdi. Şimdi altın lafını işitince birden sordu. 

— Nasıl, söyle? 

— Gayfeten sonra diyeceğim. 

— Pekâlâ... 

 “Ahmet” diye bağırdı. Kapıya kendi gibi abani sarıklı, uzun boylu 

bir genç geldi: 

— “Ağaya bir halis kahve getirt. 

— Başüstüne. 

Afif Efendi, Rum’a döndü: 

— Söyle bakalım, işte kahve geliyor. 

— Gün doğdu be... İşimiz iş... Kâğıt verüp altın alacağız. 

— Nasıl? 

— Habarın yoh mu? Yerli borçlanma yapıyorlar, faizi yüzde beş 

hem altın, yaniya ilira... 

Afif Efendi, soluk suratını buruşturdu: 
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— Ne diyorsun, Gompogolos Ağa? dedi. 

Niğdeli tüccar, dâhili borçlanmaya dair bilgi vermeğe başladı. 

“Hem bizim karımız, hem devlete, millete, vatana hizmet” diyordu. 

Açıktan bir kar onu sevindiriyordu. Afif Efendi tınmadan dinledi, 

dinledi. Nihayet, 

— Kazın ayağı öyle değil dedi. Gompogolos hiddetlendi: 

— Ülen Hacı Efendi, gene mü gazın ayağı? 

Milli banka kurulduğu zaman da bütün ahbaplarını “kazın ayağı 

sizin bildiğiniz gibi değil” diye şüpheye düşürmüş, hemen hiç birisine 

hisse aldırmamıştı. Niğdeli: 

— Banka içinde öyle dedindi, bir yıl sonra herkes verdiğinin beşte 

ikisini aldı... Buna ne diyeceğin? 

— O başka... 

— Öyleyse bu da başga... 

Camlı kapıdan kahvecinin çırağı girdi. Bir teneke tepsi içinde bir 

bardak suyla bir fincan kahve getirdi. Afif Efendi: 

— Ver dedi, fincanı aldı, sonra suyu da ağaya ver... 

 diye güldü. 

— Vay, banğa gayfe yoh mu? 

— Afif Efendi, cimriliğini alayla örtmeğe çalıştı, işi 

şakaya boğdu. 

— Madem ki sen kâğıt verip altın almanın yolunu 

bulmuşsun, üzerine bir su iç, mideni bozmasın! Dedi. 

 

 

 

 

 

KÜLAH 

 

Mistik Katmerli bir muhacirdi. Bulgaristan’da doğmuş, büyüyüp 

biraz aklı başına gelince hemen sanırım on dakika ötesine kapağı 

atmıştı. “Türkiye değil mi? Hududu geçer geçmez Bağdad’a kadar 
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eşit!” diyordu. Az zamanda Babyak’taki Türkçe bilmez Pomakların akıl 

hocası oldu. Bulgaristan’da kalan akrabalarıyla mektuplaşmaya gerek 

yoktu. Onlarla, Bulgar sınır karakolundaki nöbetçinin süngüsü altında, 

küçük bir hediye karşılığında, saatlerce oturup konuşabilirdi Kurnazlığı 

sayesinde, memleketinden çıkmadan muhacir olmuştu. Hatta içtiği 

“Karasu” bile doğduğu kasabadan geçiyordu. Fakat bir gün Babyak 

mıntıkasında bir “sınır düzeltilmesi” yapıldı. Yerleştiği köy yine 

Bulgarlara kalınca, yuvasını bozmaya mecbur oldu. Bu sefer sınır 

kenarının içerilere eşit olmadığını anladı. Ta Nevre kop’a kadar indi. 

Dört beş sene geçmeden Balkan Savaşı patladı. Hemen annesiyle 

İstanbul’a kaçtı. Dimetoka’nın methiyle kulakları dolmuştu. Kalktı, 

oraya gitti. Bir köye yerleşti. 

İçinden, “Artık biz ölünceye kadar muharebe olmaz!” diyordu. 

Köyünün kahvesinde Dünya Savaşının haberlerine inanamadı. Fakat... 

— Vay anasını! Yalan be! Diye haykırdı. 

Sınır düzeltilecek!” deniyordu. Hakikaten bu sınır düzeltildi. 

Mıstık’ın muhacir gibi yerleştiği köy yine Bulgar’lara geçti. Bereket 

versin ihtiyar annesi ölmüştü. Gamsız bir serseri tevekkülü ile, tek 

başına Ergene köprüsünü aşarken “Önü Şam, sonu Şam!” dedi. Bu 

kadar kısa bir zaman içinde, “birbiri üstüne dört defa muhacir olmak” 

onun yerleşmek heveslerini söndürmüştü. Gözünü yumdu. Anadolu’ya 

atıldı. Aldatılabilecek milyonlarca adam arasında kalınca Şam’ı mamı 

unuttu. Şehir şehir, kasaba kasaba dolaşmaya, ticaret etmeye başladı. 

Önüne gelene külah giydiriyordu. En karlı bulduğu ticaret, hayvan alım 

satımı idi. Bir kasabadan alınan atın yahut eşeğin değeri, en yakın 

kasabaya götürülünce değişiveriyordu. Bu değeri, Mistik, kurnazlığı 

sayesinde değiştiriyordu. Kırmızı kuşağında, Rumeli’deki tabancasının 

yerine sokulu, kara kılıflı makas, her hayvanın değerine yüzde altmış 

ilave ederdi. En miskin bir beygiri alınca tırnaklarını temizler, yağlar; 

yelesini, kuyruğunu frenkvari keser, düzeltirdi. Sonra torbasındaki o 

kimseye göstermediği, kimseye ismini söylemediği siyah ottan bir tutan 

yedirince zavallı hayvanı yirmi dört saat şaha kaldırır, gözlerini parlatır, 

azgın bir ejderha haline sokardı. Lakin at pazarlarında daima karşısına 

çıkan bir rakibi vardı. Onun alacağı hayvanı arttırır, en kar bırakacak 

fırsatları elinden kapardı. Herkesin “Molla” diye çağırdığı bu herifin 



71 
 

ismini bilmiyordu. Yerden yapılı, çember sakallı, kalın çatık kaşlı, kırk 

beşlik bir softaydı. Küçük siyah gözleri hep önüne bakar, ince beyaz 

sarıklı kalıpsız fesinin altında tıraşlı kafası, geniş ensesi terden pırıl pırıl 

parlardı. Mistiğin beğenmeyip bıraktığı en miskin, en hasta, en ihtiyar 

hayvanları bile alıyor, bir gün içinde gençleştiriyor, kuyruğunu, yelesini 

kesmeden, şeklini değiştiriyor, gözlerini parlatıyor, şahlandırıyordu. 

Mistik, henüz geldiği kasabanın hanından girerken yine bu herifi 

gördü. Yeni bir zarara uğramış gibi birden bire canı sıkıldı. Ama 

bozuntu vermedi: 

— Merhaba Molla! Dedi. 

— Merhaba... 

Şimdiye kadar hiç konuşmamışlardı. 

— Hayvan almağa mı geldin? 

— Sana ne?... 

— Neye geldimse geldim... 

Mistik, kirli zayıf elini seyrek sarı bıyıklarına kaldırdı. Çakır gözleri 

bakacak yer bulamadı. Renksiz dudaklarını kısarak gülümsedi: 

— Ortak olalım be... Dedi. 

— Olalım.... 

Molla da gülümsedi. Döndüler. Hanın avlusuna doğru yan yana 

yürüdüler, kahvenin önündeki eski peykeye oturdular. Ayaklarının 

dibinde iri, alaca bir tavuk “gut, gut, gut” diye civcivlerini gezdiriyordu. 

Pazar yarındı. 

Mistik koynundan tütün kesesini çıkardı. Mollaya uzatırken, 

peykenin yanındaki pencereden içeriye bağırdı: 

— Bize iki kahve getir. Molla, 

— Ben oruçluyum! Dedi. Mistik anlamadı: 

— Ramazanda mıyız? 

— Hayır. 

— Üç aylarda mıyız? 

— Hayır. 

— Ey, bu ne orucu? 

— Ben bütün yıl bir gün yer, bir gün tutarım! 
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— Sahi mi? 

— Vallahi... 

Mistik tütün kesesini tekrar koynuna soktu. Eğildi, camsız 

pencereden kahveciye, 

— İstemez, kahveleri yapma diye seslendi. 

İçinden,”Bu gebeşin kafasına ben bir külah geçiririm!” dedi. 

Kendisinin sofuluğundan, küçükken hafızlığa çalış tığından, ama 

hastalandığı için vazgeçtiğinden, babasının yirmi yedi defa Hacca 

gittiğinden bahsetti. Molla yere bakarak dinliyor, başını sallıyor, 

inanıyor, Rumelililerin sağlam Müslüman olduklarını söylüyordu. 

Mistik sordu: 

— Sen nerelisin? 

— Kayserili. 

— Kayseri nerede? 

— Bu tarafta... 

Molla, kısa parmaklı tombul eliyle hanın kapısını gösteriyordu. 

Mistik, geldiği ciheti hatırlayarak, 

— Konya tarafında mı? Diye sordu. 

— Hayır, canım, daha yukarılarda... 

Mistik, Kayseri’nin nerede, hem de ne olduğunu pekiyi biliyordu. 

Rumeli’de bıraktığı çiftlikleri de anlattıktan sonra yaptığı kapıyı yeterli 

gördü. İşlere geçti. Konuştular, anlaştılar. O günden itibaren ortaklığa 

karar verdiler. Kara, zarara, sermayeye ortak oluyorlardı. Mistik yine 

içinden, “Ben sana bir külah giydireyim de, gör!” dedi. 

Ertesi gün pazarda hayvanları beraber sattılar. Mollanınkiler daha 

genç, daha dinç duruyordu. Birkaç gün daha burada kalıp çürük 

hayvanları toplamağı sözleştiler. 

İkisi de bir handa, karşılıklı birer küçük odada yatıyorlardı. 

Bir gece Mistik’in oda kapısı vuruldu. Kalktı, sürmeyi çekti, açtı. 

Baktı ki ortağı... 

— Hayırdır inşallah, Molla? 

— Sabahleyin ben bir köye kadar gideceğim. Sana şimdiden 

unutmadan söyleyeyim. İyi bir iş var. 
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Mistik gözlerini daha çok açtı: 

— Ne? 

— Valinin çocuğu için benden bir beyaz eşek istemişlerdi. Seksen 

liraya kadar satabileceğiz. 

— Ey? 

— Ben yarın burada yokum. Sen ara, bulursan otuz, kırk, hatta elli 

lira bile ver. Mutlaka al. 

— Beyaz eşek olur mu? 

— Olur ya... 

Mistik şaşaladı. “Şaka mı ediyor?” diye sofu ortağının yüzüne 

dikkatle baktı. Hayır, ciddi idi. Sordu: 

— Ey, burada bulunur mu? 

— Ne bilirsin, belki bulunur. 

— Pekâlâ, yarın ararım. 

Molla, saf bir ortak samimiyetiyle ona akıl öğretti: 

— Buranın en birinci cambazı Hacı Hüseyin’dir. Sen tanımazsın. 

Şimdi çok ihtiyar olduğu için evinden çıkmaz. Şadırvanın karşısına 

gelen sokaktan git, git, git. Orada birine sor, gösterirler. Çiftlik gibi bir 

ev... Pazara gelmez... Oturduğu yerde cambazlık eder. Ondan iste. De ki 

“Akşama kadar bana mutlaka bir beyaz eşek bul...” Elli liraya kadar 

vaat et. 

— Pekâlâ! 

Mollanın ağzından sert bir rakı kokusu çıkıyordu. Küçük lambanın 

hafif aydınlığı ile gölgelenen yüzünde yorgun bir neşe vardı. Gözleri 

dumanlıydı. Mistik, ortağının gündüz oruçlu olduğunu hatırladı. Bir 

şaka etmek istedi: 

— Keşke beni de iftara davet edeydin! Beraber içer  

Molla reddetti: 

— Haşa!... Ben ömrümde bir katre ağzıma koymamışım, 

elhamdülillah... 

— Ey, bu koku ne be? 

— Dişim ağrıyor, rakı ile ağzımı çalkaladım. 

— Ya! 
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— Evet. 

— Öyleyse Allah rahatlık versin! 

— Sana da... 

Mistik, odasının kapısını kapayınca yine “Gidi gebeş seni!.. Ben 

sana bir külah giydireyim de, gör!” dedi. Ayakta duramayacak kadar 

sarhoş olduğu halde, yine sofuluk taslayıp ömründe ağzına bir katre 

koymadığını söylemesi, Mıstık’m sanki onuruna dokunmuştu. “Beni 

aptal yerine koyuyor ha!” diye ellerini kalçalarına dayadı, durdu. 

Gözlerini küçülterek yere baktı: “Şuna bir külah... İlk fırsatta bir 

külah..” 

Döndü. Kapıyı sürmeledi. Soyunmağa başladı. Kendisi de “sıtma 

tutmasın” diye torbasında daima bir kaç şişe konyak gezdirirdi. Onun 

için kafası gündüzden tutkundu. Hemen uyuyuverdi. 

Sabah olunca kahvesini içmeden dışarı atıldı. Sokakların inek, 

öküz, kaz, koyun kalabalığı içinde yürüdü. İhtiyar cambaz Hüseyin’in 

evini buldu. Bu, aksakallı, kısacık boylu, şeytana benzer bir adamdı. On 

altı yaşında bir çocuk kadar çevikti. Yürürken zıp zıp sıçrıyordu. 

Mistik selamdan sabahtan sonra beyaz bir eşek istediğini söyledi. 

İhtiyar, böyle bir hayvanın bulunacağını ümit etmiyordu. Elli senedir 

cambazlık ettiği halde, ancak ömründe bir defa beyaz eşek görmüştü. 

— Ama ara sıra bir uğra dedi, kısmetin varsa bulunur. 

— Akşamları uğrarım. 

— Ne vakit istersen... 

Mistik o günü akşama kadar hayvan aramakla geçirdi. Kelepire 

benzeyen bir şey bulamadı. Ortağı Molla, gittiği yerden gelmemişti. 

Akşama yakın cam sıkılmaya başladı. Beyaz eşeği bulup bulmadığını 

anlamak için değil, sırf kendisiyle konuşup bilgi almak için ihtiyar 

cambazın evine gitti. Kapıyı vurdu, karşısına çıkan Hacı Hüseyin, 

— Oğul, senin talihin varmış! diye bağırdı, bir beyaz eşek buldum. 

— Ne çabuk? 

— Sen gider gitmez, şişmanca, simsiyah bir Arap geldi, ama, tuhaf 

bir Arap. Başında yeşil bir hacı sarığı... Ben Hicaz’da askerlik ettiğim 

için Arapça bilirim. Arapça konuşmağa kalktım. “Gurbette unuttum” 

dedi. Allah kimseyi gurbete düşürmesin! İnsan anadilini bile 
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kaybediyormuş? Bu zavallı hacı parasız kalmış. Yede ğindeki süt gibi 

beyaz eşeği bana sattı. Kırk liraya aldım. 

— Çok be!... 

— Ne yapalım? Sen elliye kadar ver demedin mi? 

— Çok iyi canım! Nerede bakalım, bir görelim. 

— Gel.... Ahırda. 

Mistik, sık adımlarla hızlı hızlı yürüyen ihtiyarın arkasına takıldı. 

Dış avluyu geçti. Geniş bir ahıra girdi, köşede hakikaten süt gibi 

bembeyaz bir eşek duruyordu. 

— Çok güzel yarın gelir, alırım 

— Şimdi neye almıyorsun? 

— Yarın sabah, dedim ya... Akşamın hayrı, sabahın şerrinden 

beterdir. 

— Olur, sabahleyin gel. 

— Güneş doğarken... dedi. 

Çıkarken avlunun çitlerine, kapının kenarlarına, ahırın saçaklarına 

çaktırmadan dikkatli dikkatli baktı. Gözleri sokağın karmakarışık 

izlerinde, hana dönerken: “Bu fırsatı kaçırmamalıyım!” diyordu. İşte 

beyaz eşek bulunmuştu. Bunu Mollanın haberi olmadan alıp valiye 

götürmeli, bütün karı cebellübe atmalıydı. Ama Molla, eşeğin 

bulunduğunu haber alırsa, gider, artırır, yine işi bozardı. “Ona 

duyurmam” dedi. Düşünmeğe başladı. Hana gelinceye kadar planını 

kurmuştu. Odabaşı ile hemen hesabını kesti: “Bu gece ay ışığı var. Ben 

aşağı köye gidiyorum, iki üç gün gelmeyeceğim.” diye heybelerini 

omuzladı. Gizlice başka bir hana gitti. Sabahı zor etti. Erkenden, 

ortağına giydireceği külahı düşünerek uyandı. Bir ucunu pencere 

parmaklığına bağladığı uzun kırmızı kuşağını döne döne sararken, 

yanında başka biri varmış gibi kendi kendine konuşmağa başladı: 

— Hacı Hüseyin’e neden kırk lira vereceğim? 

— Ya ne yapmalıyım? 

— Çitler alçak, kapı da harap, köpek de yok. Gidip gece çalarım. 

— Sonra? 
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— Bugün çarşıdan boya alırım. Derenin kenarına götürür, saklarım. 

Eşeği gece götürür orada boyarım. Sabah karanlığında hanla hesabımı 

keser, boyalı eşeğe biner, vilayetin yolunu tutarım. 

— Vilayete gidince?... 

— Eşeği sıcak su ile yıkar, valiye satarım. 

— Molla? 

— Külahı giydiğinin farkında olmaz bile... 

— Akşamları uğrarım. 

— Ne zaman istersen... 

Mistik o günü akşama kadar hayvan aramakla geçirdi. Kelepire 

benzeyen bir şey bulamadı. Ortağı Molla, gittiği yerden gelmemişti. 

Akşama yakın cam sıkılmaya başladı. Beyaz eşeği bulup bulmadığını 

anlamak için değil, sırf kendisiyle konuşup bilgi almak için ihtiyar 

cambazın evine gitti. Kapıyı vurdu, karşısına çıkan Hacı Hüseyin, 

— Oğul, senin talihin varmış! Diye bağırdı, bir beyaz eşek buldum. 

— Ne çabuk? 

— Sen gider gitmez, şişmanca, simsiyah bir Arap geldi, ama tuhaf 

bir Arap. Başında yeşil bir hacı sangı... Ben Hicaz’da askerlik ettiğim 

için Arapça bilirim. Arapça konuşmağa kalktım. “Gurbette unuttum” 

dedi. Allah kimseyi gurbete düşürmesin! İnsan anadilini bile 

kaybediyormuş? Bu zavallı hacı parasız kalmış. Yedeğindeki süt gibi 

beyaz eşeği bana sattı. Kırk liraya aldım. 

— Çok be!... 

— Ne yapalım? Sen elliye kadar ver demedin mi? 

— Çok iyi canım! Nerede bakalım, bir görelim. 

— Gel.... Ahırda. 

Mistik, sık adımlarla hızlı hızlı yürüyen ihtiyarın arkasına takıldı. 

Dış avluyu geçti. Geniş bir ahıra girdi, köşede hakikaten süt gibi 

bembeyaz bir eşek duruyordu. 

— Çok güzel yarın gelir, alırım 

— Şimdi neye almıyorsun? 

— Yarın sabah, dedim ya... Akşamın hayrı, sabahın şerrinden 

beterdir. 

— Olur, sabahleyin gel. 
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— Güneş doğarken... Dedi. 

Çıkarken avlunun çitlerine, kapının kenarlarına, ahırın saçaklarına 

çaktırmadan dikkatli dikkatli baktı. Gözleri sokağın karmakarışık 

izlerinde, hana dönerken: “Bu fırsatı kaçırmamalıyım!” diyordu. İşte 

beyaz eşek bulunmuştu. Bunu Mollanın haberi olmadan alıp valiye 

götürmeli, bütün karı cebellübe atmalıydı. Ama Molla, eşeğin 

bulunduğunu haber alırsa, gider, artırır, yine işi bozardı. “Ona 

duyurmam” dedi. Düşünmeğe başladı. Hana gelinceye kadar planını 

kurmuştu. Odabaşı ile hemen hesabını kesti: “Bu gece ay ışığı var. Ben 

aşağı köye gidiyorum, iki üç gün gelmeyeceğim.” diye heybelerini 

omuzladı. Gizlice başka bir hana gitti. Sabahı zor etti. Erkenden 

ortağına giydireceği külahı düşünerek uyandı. Bir ucunu pencere 

parmaklığına bağladığı uzun kırmızı kuşağını döne döne sararken, 

yanında başka biri varmış gibi kendi kendine konuşmağa başladı: 

— Hacı Hüseyin’e neden kırk lira vereceğim? 

— Ya ne yapmalıyım? 

— Çitler alçak, kapı da harap, köpek de yok. Gidip gece çalarım.

  

— Sonra? 

— Bugün çarşıdan boya alırım. Derenin kenarına götürür, saklarım. 

Eşeği gece götürür orada boyarım. Sabah karanlığında hanla hesabımı 

keser, boyalı eşeğe biner, vilayetin yolunu tutarım. 

— Vilayete gidince? 

— Eşeği sıcak su ile yıkar, valiye satarım. 

— Molla? 

— Külahı giydiğinin farkında olmaz bile... 

Poturunun açık kalmış düğmelerini iliklerken gözünün önüne 

Mollayı getiriyor, başındaki beyaz sarığının yerine küçük bir Rumeli 

külahı geçiriyor, bu külahı hayalinde bir sağa bir sola, bir arkaya, bir 

öne eğerek eğleniyordu. 

Çarşıdaki dükkanların hepsini dolaştı. Kınadan başka boya 

bulamadı. İki okka kına aldı. Kasabadan dışarı çıktı. Derenin kenarında 

kuytu bir yer buldu. Mollaya rast gelmemek için kasabaya dönmedi. 

Gece oluncaya kadar orada oturdu. Kesesindeki tütünlerin hepsini içti, 
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bitirdi. Hava bozuktu. Siyah bulutlar bazen ay’ı örtüyor, her tarafı vakit 

vakit koyu bir karanlık kaplıyordu. Mistik, gece yarısından sonra bu 

karanlığın içinde yürüdü. Düşe kalka Hacı Hüseyin’in evine geldi. 

Durdu. Dinledi. Ses şada yoktu. Çite tırmandı. Akar gibi avluya indi. 

Tekrar etrafı dinledi. Bir şey duymadı. Yürüdü. Ahıra doğru gitti. Kapı 

aralıktı. İt ti, içeri girdi.  

Yine karanlığı dinledi. Cebinden çıkardığı kibriti çaktı, köşede 

eşek, tıpkı bir mermer parçası gibi bembeyaz duruyordu. Ayaklarının 

ucuna basarak yürüdü. Yuların bağı kördüğüm olmuştu. Elleriyle, 

dişleriyle uğraşarak çözdü. Yavaş yavaş soğukkanlılıkla kapıdan 

çıkarken boğazına boğucu bir şey sarıldı. Beyninde bir yaygaradır 

koptu: 

— Hırsız var, hırsız var! Koşun çocuklar, hırsız var!... 

Mistik çabalandı, çırpındı, kurtulamadı. Avlunun sağındaki yer 

odalarından elleri ışıklı kadınlar koşuşuyorlardı. Korkudan patlamış 

gözleri, boğazına sarılanı tanıdı. Bu, Hacı Hüseyin’di. Dün sabah bir 

yabancının gelip kendisinden yüksek fiyatla damdan düşer gibi bir 

beyaz eşek istemesi...  

Sonra o gider gitmez yine damdan düşer gibi tuhaf kıyafetli, Arapça 

bilmez bir Arap’ın kendisine bir beyaz eşek getirip satması... Daha 

sonra, ertesi gün gelip eşeği alacağını söyleyen müşterinin 

görünmemesi onu şüpheye düşürmüştü. İşte “Bunda bir kurt yeniği 

var!” diye bu gece uyumamış, kuyu başındaki bostan gölgeliğinde 

beklemişti. Yakaladığının, gelmeyen müşteri olduğunu görünce 

öfkesinden deli olacaktı. 

— İp getirin! Diye haykırdı. 

Çoluk çocuk, damat, gelin, bütün ev halkı uyanmıştı. Kalın iplerle 

Mıstık’ı sımsıkı bağladılar. Canını çıkarıncaya kadar dövdüler. 

Sabahleyin yağmur bardaktan boşanırcasına bağı yordu. Hacı 

Hüseyin, damatlarıyla, kalın incir ağacından, gece yakaladığı hırsızı 

çözdü, ayaklarının bağlarını gevşetti, arkasına kattı. Beyaz eşekle 

beraber hükümet konağına doğru yürüdü. Ahırdan bembeyaz çıkan 

eşeğin rengi atıyor, boynunda, sırtında, sağrısında, yol yol siyah çizgiler 

peyda oluyordu. Eşeğin rengi şakır şakır yağan yağmurla böyle 
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harelendikçe, Hacı Hüseyin daha beter hiddetleniyor, dönüp Mıstık’ın 

ensesine tokatları indiriyor. 

“Sizi gidi dolandırıcılar! İlk önce sen gelirsin, sonra arkadaşın o 

yalancı Arap!... Çıkarın altınlarımı!...” diye küfürleri basıyordu. Gören 

alaya katıldı. Vaka hemen duyuldu. Bütün kasaba hükümetin avlusuna 

toplandı. Bir eşeğe bakıyor, bir Mıstık’a... Gülmekten katılıyorlardı. 

Dün boya aradığı dükkâncılar, kına aldığı aktar, hancılar, onu tanıdılar. 

Daha jandarma subayı gelmemişti. Uzun boylu çavuş, yanındaki 

erlerine gülerek emrini verdi. 

— Tıkın şu uğursuzu bodruma! Yağmur altında eşek gibi onun da 

rengi değişmesin! 

Erler, Mıstık’ı tuttular. Ahalinin arasından çektiler, kollarının 

bağlarım çözmeden dar bir kapıdan kapkaranlık bir yere fırlattılar. 

Mistik bu karanlıkta yapayalnız kalınca, Mollanın kendine ettiği oyunu 

sezer gibi oldu. Gözünün önünde, siyaha boyanmış, çember sakallı bir 

çehre kırmızı dilini çıkararak sırıttı. Bu hayalin tıraşlı başında, 

giydiremediği külah yerinde yeşil bir hacı sarığı vardı. Şimdi ne 

yapacaktı? Ne cevap verecekti? Düştüğü bu tuzaktan nasıl kurtulacaktı? 

Öyle bir tuzak ki... Düşünüyor, düşünüyor, âşık kemiklerine kadar 

kafasına geçirilmiş üç katlı kurşun bir külahın altında ezilmiş gibi 

kıvranıyor, karanlıkta ayaklarını yere vurarak, “Tuh bre anasını! Tuh 

bre anasını!” diye suratını bir sağa bir sola çeviriyordu. 

  

 

 

 

 

 

 

PİRELER 

 

 

AŞK falan değil... Hani var ya “rastlantı” dediğimiz, tarihi yapan, 

sevinçleri yaratan, yuvaları kuran belirsiz el yok mu? İşte o, beni Rose 
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Mayer’le birleştirmişti. Yirmi yaşında ya vardım, ya yoktum. Küçücük 

köpeğim Koton’la İzmir’in ikinci sınıf otellerinden birinde 

oturuyordum. Bir gün karşımdaki odaya, iri mavi gözlü, sarı saçlı bir 

Fransız kızı geldi. Kederli olduğu yüzünden belli idi. Otelciye kim 

olduğunu sordum.  

— Paris’ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi 

kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı şimdi memleketine dönmek için 

vapur bekliyor -  dedi. 

İnsanın yirmi yaşındayken kalbi ne faaldir! Ben, bu basit serüveni 

hayalimde büyüttüm. Ağlamaktan kızarmış iri mavi gözlü kızcağızın 

acılarını, üzüntülerini yaşamaya başladım. Galiba vapurdan daha çok, 

para bekliyordu. Çünkü gizlice takip ettiğim için görüyordum ki, her 

gün Fransız postanesine gidiyor, mektup soruyor. Merdivenlerde, 

koridorlarda karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya... 

Sonra “bonjur, bon suvar” demeye başladık. Nihayet bir hafta içinde 

dost olduk. Bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. 

Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi. Her şeyi 

biliyordu. Realistti. Fakat namusuna pek büyük kıymet veriyor, sakin 

bir ev kadını olmasını her hayali mutluluğa tercih ediyordu. Güya ben 

de onun gibi sessizliği seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris’teki 

ailesinden para geldiği halde gitmedi. Benimle birleşti. İkinci 

Kordon’un arkasında küçük bir apartman kiraladık. Ah bu serbest 

evlilikler! O kadar mutlu olmuştum ki... İçimde kapalı kalmış çılgın bir 

sevinç kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Rose, 

gerçekten hiç sokağı, gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar evin 

işleriyle uğraşıyor, durmak, dinlenmek bilmez bir hırsla her tarafı, her 

şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derecesine getirmişti. O, 

ben, köpeğim, üçümüz de günde üç defa banyo ediyorduk. Geceleri 

Paris Kahvesi’ne veya sinemaya giderdik. Dönüşte, Rose, yorgun argın 

ayakkabılarımızın altını çamaşır sulu suyla siler, Koton’un ayaklarını 

yıkamakla kalmaz, bazı geceler zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa 

kadar gıcır gıcır sabunlardı. 

Fakat mutluluklar rüyadan başka bir şey midir? Bizim 

mutluluğumuz da çok sürmedi. Acı bir kederle uyandık. Koton fena 
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halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor, daima yatıyor, 

zayıflıyor, eriyordu. Rose da benim kadar ümitsizdi. 

 —  Zavallı verem oldu! —  diyordu. 

Ne kadar veteriner varsa hepsine gösterdik. Kınakına verdiler. 

İçiremedik. Müshiller, şunlar bunlar hiçbir fayda vermedi. O vakitler 

Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Rose’u yalnız onunla 

tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi. Felaketimizi, Koton için 

ne kadar üzüldüğünü gördü. 

 —  Hiç veterinere gösterdiniz mi?  dedi.  

 —  Gösterdik. 

 —  Hangi veterinere? 

İzmir’in bütün veterinerlerini saydım. Hele bir tanesinin iktidarını, 

ilmini de övmeye kalktım. Bu veteriner İslam olduğu halde santur mu, 

keman mı, mandolin mi ne idi, şimdi unuttuğumuz bir çalgı ismi 

taşıyordu. Rahmi. 

 —  Azizim, köpeğini kaybetmek istemezsen, Avrupalı bir veteriner 

bul, göster dedi. 

 —  Veterinerin Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark 

olur’?dedim. 

 —  Çok...  

—  Diye güldü.  

 —  Ne gibi? 

 —  Köpeğini gösterince görürsün. 

Bu öneriyi bir paradoks olarak düşündüm. Ama denize düşen 

köpüğe sarılır! Felaket zamanında, ümitsizlikte en boş, en çürük 

temeller üzerine ümit bina etmek ne hoş bir tesellidir. Rose da: 

 —  Boykotaj yapmıyoruz ya... Bir Avrupalı veterinere gösterelim, 

belki Rahmi Bey’in hakkı var —  demeye başladı. 

Sordum, soruşturdum. Punto’da ihtiyar bir İtalyan veteriner varmış. 

Sığır vebası uzmanıymış. Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı 

Koton’un cesedini kucağıma aldım. Evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. 

Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu. Şapkası 

başında, bastonu elindeydi. 

 —  Ne istiyor? —  dedi. 
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 —  Köpek hasta —  dedim. 

Kalın bastonunu kapının kenarına dayadı. Titrek zayıf elleriyle 

Koton’u kucağımdan aldı. Gözlerine, ağzına baktı. Sonra tüyleri 

kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. 

 —  Bunun üzerine bir avuç pire koy, iyi olacak! Dedi.  

 —  Ne demek? 

 —  Pire oğlum, bir avuç pire!.. 

Koton’u uzattı. Aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. 

Terbiyesiz, bunak, işte benimle eğleniyordu. 

 —  Bir ilaç vermeyecek misiniz? —  dedim. 

İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı: 

 —  Bir avuç pire! Yıkamayacaksın. Üzerinde kalsın. Bu ilaçtır! 

Hiddetlendim. 

 —  Benimle eğleniyor musunuz? 

 —  Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu...  

 —  Bunak herif! 

 —  Ben, ben bunak ha...  

 —  Sen ya... 

Canımın sıkıntısından az daha ihtiyarı dövecektim.  

 —  Ben bunak ha? 

 —  Hem bunak, hem terbiyesiz! Ben sana insan gibi hasta hayvanı 

getiriyorum, sen gevezelik ediyorsun. 

Hani Avrupalıların dehşetli cehaletler karşısında acır gibi donuk bir 

gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan veteriner bu özel gülüşle beni baştan 

aşağı bir süzdü. Sonra: 

 —  Haydi, bre, kafasız adam, sen anlamaz bir şeyden. Git, benim 

dediğimi yap. İyi olursa viziteyi getireceksin. İyi olmazsa yine 

geleceksin. Benim yüzüme “tuh” yapacaksın. 

Cevabı beklemedi, kapıyı hızla çekti, önümden uzaklaştı. Acaba bu 

ilacı yapmalı mıydım?  

Bir taraftan ihtiyarın “Türk” diye bana önem vermeyip alay edişine 

kızıyor, bir taraftan hâlâ bu alayı sahi zanneder gibi oluşuma 
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hiddetleniyordum. Eve geldim. Rose’a, ihtiyarın terbiyesizliğini 

söyledim. 

 —  Belki sahidir, bir kere deneyelim, dedi.  

 —  Budala mısın? Diye güldüm. 

 —  Ümit bu.  

 —  Pekâlâ. 

Fakat pireyi nerede bulmalı? Her gün iki defa yıkanan evde pirenin 

kendi değil, ruhu bile yoktu. Ertesi gün yine Koton’un hareketsiz 

cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarlarından bir arkadaşımın 

mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. 

 —  Bizim çuval deposunda bir avuç değil, ordularla bulunur, dedi. 

Koton’u bir ekmekle bu depoya bıraktık! Üzerinden kapıyı kapadık. 

Bir gün sonra mağazaya Koton’u görmeye gittim. Deponun kapısını 

açtık. Koton canlanmış, ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski, mesut 

zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı. O kadar sevindim ki... 

Kucakladığım gibi doğru eve koştum. Rose, sevgili köpeğimizin tekrar 

hayata geldiğini görünce benden ziyade sevindi. 

 —  Aman pireleri üzerinden uçmasın dedim.  

 —  Nasıl uçurmayalım? 

 —  Yıkama.  

 —  Yıkamam. 

Rose bir hafta sabretti. Hakikaten yıkamadı. Koton o kadar 

canlandı, o kadar iştahı açıldı ki... Hacimine eşit yemekle artık 

doymuyordu. Doktorun, bu nasıl etki ettiğini hâlâ anlayamadığımız 

tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya hakaret de 

etmiştim. Fakat itiraf edilen kusurlar hep affedilirler. Mutluluğumuzu 

tekrar bize veren bu ihtiyara hem af dilemek, hem bakma ücretini 

vermek ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım, evine 

gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi kız açtı. Beni ihtiyarın tül 

perdeli küçük odasına soktu. Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz 

porselenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı. 

 —  Nasıl köpek, iyi oldu? 

 —  Oldu —  dedim. 

 —  Gördün, nasıl sende kafa boş! Ben söyler, sen şaka sanır!  
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Yanındaki masanın üzerine bir lira bıraktım. Çıkarken kendimi 

tutamadım, döndüm. 

 —  Fakat mösyö  — dedim —  bizim veterinerler o kadar ilaçlar 

verdiler, etki etmedi. Pireler nasıl etki etti de köpek canlandı?  

 —  Buna senin aklın ermez. 

—  Niçin mösyö, ben insan değil miyim?  

—  İnsan ama başka insan! Cahil adam!  

 —  Fakat ben okudum. 

 —  Sizin veterinerler kadar okudun? Verirler köpeğe içmek için 

ilaç! Sacristi! 

Fransızca söylemeye başladım. Pirenin nasıl etki ettiğini anlamaya 

iyice kararlıydım. İhtiyar Avrupalı gülmeye başladı. Beni karşısına 

oturttu. Medli İtalyan Fransızcasıyla: 

 —  Aç o boş kafanın kocaman kulaklarını! —  dedi. 

Bu emir, beni öyle sarstı ki, adeta kulaklarımın uzayarak 

sallandıklarını hisseder gibi oldum. Sağ eliyle çatal sakalının birini 

bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı: 

 —  Siz isterseniz muska... Siz istersiniz üfürük... Siz istersiniz ilaç! 

Hâlbuki hastalıkların evvela nedenlerini bulmak lazım. Bu neden 

bulununca şifa bulundu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bunu sizin 

veterinerler düşündü mü? Hayır... Ama yalnız hasta! İlaç lazım... Hayır, 

nedeni bulmak lazım. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organı 

görevsiz yaratmadı. En fena hayvanların, en muzır mikropların bile 

görevleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler, Allah bunların 

üzerine pireleri koydu. Niçin? Uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar 

uyumamaları için... Bu pirelerin ısırmalarından kaşınarak hareket, yani 

jimnastik yapmak için...  

Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız. Üzerine kolonya sürdünüz. 

Vücudunda hiç pire kalmadı. Rahat uyumaya başladı. Uyandı, tekrar 

uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanlar üzerinde 

yoktu. Uyuya uyuya iştahı kapandı. Midesi bozuldu. Yemedi, içmedi, 

hareket etmedi.  

Vücudu toksin doldu. Hastalandı. Bir ay daha üzerine pire 

koymayaydınız açlıktan, halsizlikten ölecekti!.. İhtiyar veteriner, 
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pirelerin hayattaki bütün görevini sırasıyla anlattı. Sonra sineklere, 

farelere, vızvızlara, kedilere geçti. Küçük buzağıları koşturmak için 

tabiat, burunlarının dokunamayacağı bir yere, mesela kuyruklarının 

dibine birtakım yapışkan sokucu sinekler musallat ediyordu. Darwin’in 

gerçeklerini dinliyordum. Veteriner, sonra organların görevine geçti. 

Saçın, bıyığın, kirpiklerin, kaşların görevini söyledi. Sakalın ikinci 

derecede bir hazım aleti olduğunu anlatırken şaşaladım. 

—  Ah siz Türkler, vücut için, hayat için ne kadar lüzumlu olan 

organlarını keser, görevlerini bozarsınız! —  dedi. 

 —  Ne gibi? 

 —  Mesela koltuğunuzun altındaki kılları kesersiniz.  

 —  Onların görevi ne? 

 —  Burnunun içindeki, kulağın içindeki kıllar gibi onun da görevi 

var. Koltuğun altında adale yoktur. Yalnız ince bir deri. Hâlbuki 

ciğerlerin uçları burada. Soğuktan, sıcaktan ciğerleri korumak için 

tabiat, oraya doğal bir kürk koydu... 

Yarım saat içinde bütün vücudumuzun kopardığımız doğal 

küreklerini, düşünmeden kestiğimiz diğer organlarımızın da hayret 

verici önemli görevlerini ayrıntısı ile öğrendim. Gerçekten hayatın 

pozitif esrarı bir Asyalının iman dolu olumsuz kafasına sığacak iş 

değildi. Rahmi’ye hak verdim! Rose, artık Koton’u yıkamaktan 

vazgeçti.  

Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. 

O kadar ki... Bizi bile eskisi gibi öğleye kadar yatağımızda uyutmuyor, 

daha güneş doğmadan erkence kalkıp kahvaltımızı yemeye mecbur 

ediyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAKMAK 
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— Ulan İboş, sen be! 

— Vay Mıstık sen ha? 

— Ben ya... 

İki hemşeri hemen kucaklaştılar. Makedonya’dan çıktıkları günden 

beri görüşmemişlerdi. Şimdi bu ücra Anadolu kasabacığının dışarısında, 

bu inleye inleye akan çakıllı dereciğin başında, böyle karşı karşıya 

gelmek... Onlar için umulmadık bir saadet oldu! Hayretle karışan 

sevinçleri pek samimiydi. Terk ettikleri eski vatanlarında ikisi de 

sürücülük yapardı. Sonbaharda Sırbistan’a geçerler, at, katır, eşek, 

alırlar... Kış gelince cambazlığı bırakarak Bulgaristan’dan zahire 

taşırlardı. Gerçi hiç ortaklık etmemişlerdi. Ama gayet iyi tanışırlardı. 

Birbirlerinin hakkında sonsuz bir güven beslerlerdi. Mıstık, kirli sarı 

yüzünde gayet temiz birer canlı mücevher gibi mavi mavi parlayan 

küçük gözlerini oynatarak sordu: 

— Ne yapıyorsun bakalım? 

— Hiç... 

— Burada ne yapıyorsun?.. 

— Hiç. Geçiyorum. Ey, sen? 

— Ben de. 

— Nereye gidiyorsun? 

— Daha belli değil. Sen nereye? 

— Benim de belli değil. 

— Ne vakitten beri buradasın? 

— Bir ay var... 

— Ben de aşağı yukarı bir aydır buradayım. 

İkisi de henüz gençtiler. Çolukları çocukları yoktu. Sermayeleri, 

sırtlarındaki iplerle bellerindeki kuşakları idi. Anadolu’da şehir, kasaba, 

köy beğenmiyorlardı. Çiftçi olmadıkları için çarşıya önem 

vermiyorlardı. Aradıkları kalabalık bir ticaret yeriydi! Yüzde üç yüz kar 

bırakacak bir ticaret yeri... 

İboş, 

— Gözünü sevdiğimin Rumeli’si... Dedi nerede o günler? 
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Mıstık başını salladı: 

— Nerede!... Eski çamlar bardak oldu. İşin yoksa burada on kuruş 

gündelikle eşek gibi çalış... 

Derenin kenarı düz bir çimenlikti. İhtiyar söğüt ağacı alaca 

gözlerini sudaki aksine karıştırıyor, etraftaki nihayetsiz tarlalar, 

tenhalıklarıyla zümrüt, kumlu bir çölü andırıyordu. 

— Çökelim şuraya, be can!... 

— Çökelim be!.. 

Çimenlerin üstüne bağdaş kurdular. Mıstık hazin hazin akan dereye 

bakarak, 

— Ah, nerede bizim Mesta?... Dedi. 

Sonra, Anadolu sularının midesine dokunduğunu, sıtma yaptığını 

anlatmağa başladı. Karakaşlı kara gözlü, tıknaz insan elbisesi giymiş bir 

öküz kadar kuvvetli İboş, hep sıska arkadaşını tasdik ediyor, 

yanaklarından kan damlarken, Anadolu’ya geldi geleli hastalıktan baş 

kaldıramadığını söylüyordu. Sulardan sonra sırasıyla, havadan, 

yollardan, şimendiferlerden, dağlardan, hanlardan, jandarmalardan 

bahsettiler. İboş, büyük kırmızı kuşağından meşin bir kâse çekti. Dar 

poturunun yamanmış bir yırtığa benzeyen cebinden nikel bir çakmak 

çıkardı. Kirden rengi belli olmayan bu keseyi Mıstık’a uzattı: 

— Yap bakalım bir sigara... 

Mıstık keseyi daha açmadan; zayıf, tıraşı uzamış pis suratını fena 

halde ekşiterek, 

— Tütün değil, mübarek, tezek! Dedi. 

— Ah bizim tütünler! 

— Dilber saçı sanırdın... 

— Tutam tutam sırmaydı... 

Sigaraları sardılar. Anadolu tütünlerinin, rejimin, kaçakçılarının 

aleyhinde küfürler savurarak içmeğe başladılar. Her şeyden çok 

Anadolu’nun ahlakından, hilekârlığından, geçimsizliğinden şikâyet 

ediyorlardı. Mıstık, 

— Tövte, tövbe! dedi. Hele yalan yere yemin etmeleri... 

— Evet, bu en fena tabiatları... 

— Bir gün yer yarılacak, vallahi hepsi batacak. 
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— Batacak!... 

Tutulacak işleri, hükümetin himayesini, muhacirlik ayrıcalıklarını 

konuştular... Belki bir saatten çok... Beğenmedikleri tütünden, birbiri 

arkasına onar sigara içmişlerdi. Kalkarlarken tütün kesesini kuşağına 

sokan İboş arandı, tarandı. Eğildi, üstüne oturdukları çimenleri elleriyle 

yokladı. Doğruldu. Kaşlarını çattı. Yumruklarını böğrüne dayadı. Çok 

kirpikli gözlerini süzdü. Mıstık’a baktı: 

— Ne var? 

— Ver diyorum. 

— Ne istiyorsun? 

— Çakmağı. 

— Yooook. 

— Çakmağı ver diyorum. 

— Hangi çakmağı? 

— Ulan, inkâr mı ediyorsun? 

— Neyi be? 

İboş dişlerini sıktı. Açılan yumrukları titremeğe başladı. Bu, adeta 

insanı eşek yerine koymaktı! Sakin bir tatlılıkla sordu: 

— Biz burada otururken yanımıza kimse geldi mi? 

— Hayır. 

 — Ben tütün kesesiyle beraber bir çakmak çıkardım mı? 

— Çıkardın. 

— Sigaralarımızı o çakmakla yakmadık mı? 

— Yaktık. 

— Buradan kalkıp bir yere gittik mi? 

— Hayır. 

— Öyleyse çakmak nerede? 

— Ben ne bileyim? 

— Sen aldın... 

— Hâşâ... 

İboş, üstünü, başını yerleri, çimenlerin arasını dikkatle, tekrar tekrar 

aradı. Çakmağı Mıstık’ın çaldığından artık şüphesi kalmadı. Bunun 

hemşeriliğe yakışmayacağını söyledi. Yalvardı yakardı. Mıstık: “Hâşâ!.. 
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Kabul etmem vallahi!...” diye birbiri arkasına yeminler basıyor, 

arkadaşının bu suçlamasını ağır bir hakaret sayarak kabarıyor, kavga 

çıkarmağa kalkıyordu. İboş’un eski memleketinde tuhaf bir şöhreti 

vardı. Ona “bir pire için yorgan yakan” derlerdi. En ufacık hakkını bile 

kimsede bırakmazdı. Hatta bir defa eşyasını taşıdığı için savcı 

bozukluğu olmadığı için sürücü ücretinden iki kuruşunu eksik vermişti. 

Bu iki kuruşu bırakmamak inadıyla İboş, o vaktin genel müfettişliğine, 

içişleri bakanlığına İle tam beş yüz kuruşluk şikâyet telgrafı çekmişti. 

Bu olay bütün Rumeli’nce meşhurdu. 

— Sen beni bilirsin Mıstık dedi, ben kimsede bir şe yimi bırakmam. 

Ver şu çakmağı... 

— Almadım vallahi! 

—·Ey, sen almadın, ben de almadım; ecinniler mi gelip aldı? 

— Bilmem. 

— Ben senden bu çakmağı çıkarırım. 

— Almadım ki, ne çıkaracaksın... 

İboş, mahkemeye başvurarak dava edeceğini söyledi. Hiddetle, 

kasabaya doğru giden yola atıldı. Hâlbuki Mıstık çakmağı çalmıştı. 

İçinden: “Görmeden aldım. Şahit yok, sepet yok. Bir yemin değil 

mi? ederim.” dedi. Dışından bir dakika evvel o kadar tatlı tatlı 

muhabbet ettiği arkadaşına acı acı haykırdı: 

— Haydi, beraber gidelim, ben de senden namus davası edeceğim! 

— Haydi gel!... 

Etrafı derin hendeklerle çevrilmiş tozlu yoldan yan yana yürümeğe 

başladılar, ama iki şaşı göz gibi biri sağ, biri sola bakıyordu. 

... Yarım saat sonra. 

Hükümet konağındaki küçük mahkeme salonunda idiler. Alt kattan 

azgın jandarma beygirlerinin kişnediği, tepindiği işitiliyor, açık 

pencerelerden birbirlerini öldürmek için kovalıyorlar sanılan 

kırlangıçlar giriyorlar, siyah tahtalı eski tavanın çatlaklarında çamurdan 

delikleri andıran yuvalarına konuyorlardı. 

Aksakallı hâkim, enfiyesini çekerek, bu iki yabancının davasını 

dikkatle dinledi. 

İboş’a sordu: 
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— Bu adamın çakmağını aldığına şahidin var mı? 

— Yok. 

— Sen de, çalmadım diyorsun... 

— Evet. Hem de namus davası ediyorum. Bana hırsız demek 

istiyor. Ben bunu kabul etmem. 

— O başka mesele... Şimdi sen çalmadığına yemin edeceksin. Eder 

misin? 

— Ederim. 

— Öyleyse, evvela senin istediğin dava görülmüş olur. Yani hırsız 

olmadığın meydana çıkar. Namusun temizlenir. 

— Pekâlâ! 

Gayet soluk, lekeli bir yeşil çuha örtülmüş kürsüye yaklaşan Mıstık 

yine yeşil bir bohçaya sarılı kitaba elini bütün kuvvetiyle bastı, çakmağı 

almadığına yeminler savurdu. O anda onun kazandığı davayı İboş 

kaybetti. 

... Tam dışarı çıkarken sevinen Mıstık’a, hâkim, 

— oğlum, sen on kuruş vereceksin! Dedi. Mıstık ağzıyla gözlerini 

açtı: 

— Niçin! Ben davayı kazanmadım mı? 

— Kazandın. 

— Çakmağı benim almadığım meydana çıkmadı mı? 

— Çıktı. 

— Öyleyse ne parası istiyorsun? 

— Evvela senin davan görüldü. Mahkeme parası... 

Mıstık vurulmuş gibi durdu. Önüne baktı. Ağzını yüzünü 

buruşturarak düşündü. Sonra İboş’a döndü. 

Yavaş yavaş elini koynuna soktu. 

— Altmış paralık şey için on kuruş veremem! Al malını, uğursuz... 

Diye biraz önce kesinlikle çalmadığı ortaya çıkan çakmağı arkadaşının 

suratına fırlattı! 
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GURULTU 

 

 

İmtihanı nasıl da severim. Ama yanlış anlamayınız. İmtihan 

olmasını değil, yapmasını... Mümeyyizlik, hayatımdaki angaryaların en 

tatlısıdır. Mümeyyizlik esnasında ruhum değişir, hissim değişir, fikrim 

değişir. Hatta buna inanmazsınız, sıhhatim değişir. Adalelerime tuhaf 

bir faaliyet gelir. İyi teneffüse, iyi hazmetmeye başlarım... Neşem 

çoğalır. Kuvvetim artar, yanaklarım, dudaklarım kızarır. İştahım 

keskinleşir; günde beş defa acıkırım. Eğer bütün hayatımı daimi bir 

mümeyyizlik içinde bir imtihan sahnesinde geçirsem iki yüz sene 

yaşayacağıma eminim. Bence bir hastayı hava değişimine falan 

göndermemeli.  Mümeyyiz yapmalı. Açık, saf denizlerin, temiz, serin 

gölgeli ormanların, mavi bulutsuz semaların, sıcak, parlak güneşlerin, 

nihayetsiz sakin istirahatların veremeyeceği sıhhati, afiyeti ona imtihan 

mümeyyizliği bir hafta içinde verir. Mümeyyizlik, kansızlığı, veremi, 

bronşiti, soğuk algınlığını, hummayı, romatizmayı, müzmin, had ne 

kadar hastalık varsa hepsini, belki nıkrisi, kanseri bile geçirir. 

Gülümsüyor, şaka söylüyorum sanıyorsunuz, hayır. Doğru söylüyorum. 

Bakınız niçin? Biz insanlar, ne kadar değişsek, medenileşsek, yani ne 

kadar bozulsak, maneviyatımızın ne karanlık, görünmez derinliklerine 

tabiatın koyduğu kötü yıldırım asla sönmeyecek, her fırsatta yeniden 

alevlenecektir. Bu yıldırım zulüm, itisaf arzusudur. Hayata dikkatle göz 

gezdiriniz. Zulüm itisaftan başka bir şey görmeyeceksiniz. Amir 

emrindekini, çiftçi yardımcısını, tüccar saf müşterisini, banka 

borçlularını, çoban koyunlarım, arabacı atlarını sıkar. İstediği gibi ezer. 

Kuvvetli, zayıfın her zaman tepesindedir. Daima onu gagalar, 

öldürmezse söndürür. Avcı, tenha tarlalarda, sert rüzgârların altında 
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niçin dolaşır? Niçin terler? Niçin yorulur? Zavallı kuşlara zulmetmek, 

onları öldürmek için değil mi? Doktorlar avcılığa “sporların padişahı” 

derler. Çünkü vücudun faydası yalnız açık havanın, hareketin lütfuyla 

kalmaz. İç güdümünde de, zulüm, itisaf arzumuz da tatmin olunur. 

İmtihanlar da mümeyyizler için bir avdır. Öyle bir av ki, yorulması, 

koşması, terlemesi, soğuk alma, nezle olma tehlikesi yok... Âlâ bir itisaf 

jimnastiği! Korkudan sararmış, solgun benizli, beyaz dudaklı, samur 

ince kaşları çatılmış, zayıf, narin bir öğrenci, mahcup, mütereddit 

adımlarla içeri girer. Mümeyyizler, asılacak masumlarının o son, 

anlatılmaz heyecanlarını asla duymayan, mesut, kayıtsız cellâtlar 

gibidir. Konuşurlar, görüşürler. Sigara, kahve, bilhassa limonata içerler. 

Öğrenci, sanki canını alacaklarmış gibi korkar, niçin bu kadar korkar? 

Bilmiyorum korku, dünyayı korkutan Napoleon Bonaparte’ı bile bu 

kadar korkutmuş, o kadar korkmuş ki... 

İşte geçen sene av mevsiminde imtihan zamanı demek istiyorum 

yüksek mekteplerin birisinde mümeyyizdim. Geniş, perdesiz, kırmızı 

badanalı bir odanın ta ortasında, birinci sınıf Fransızcadan imtihan 

ediyorduk. Sonbaharın serin ve saf ovalarında birçok bıldırcın öldüren 

talihli bir avcı kadar mesut, neşeliydim. 

 Her giren çocuğa gramerde olmayan kaideler soruyor, anlaşılmaz 

misaller yazdırarak üzüyor, şaşırtıyor, numaralarını kırıyordum. 

Ah o cevap vermeyen, sesi dudakları titreyen, sararmış öğrencinin 

ümitsiz gözleri, feci bakışları... Bu bakışlarda bütün bir cihanın, 

mahvolmuş bütün bir hayatın, kırılmış bütün bir saadetin ansızın 

alevlenen matemleri yavaş yavaş söner. 

Neşemden duramıyor, öbür mümeyyizlerle konuşuyor, 

gülümsüyordum. İçeriye kısa boylu, sevimli, şişman bir öğrenci girdi. 

Öğretmeni, zekilerden, çok çalışkanlardan olmak üzere takdim etti. 

Tavrını hoş gördüm. Bilmem niçin, bu çocuğa, itisaf etmek istedim. 

— Pekâlâ, siz sorunuz! Dedim. 

Yanındaki mümeyyizle deminden diksiyonerlere dair açtığımız 

konuyu kurcaladım. Bu yaşlı, zayıf, sarı saçları ağarmış, âlim, muharrir, 

kamburu çıkmış gözlüklü bir öğretmendi. Litrreyi Larousse’a tercih 

ediyor, mektepler için pek münasip bulunuyordu. Ben dalgın, lakayt, 

masanın üzerindeki Gazye’nin klasik lügatim karıştırıyordum. Son 
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sayfada kitap ilanları vardı. Gözüme: “Dictionnaire des iddees 

suygerees parles mots” cümlesi ilişti. Bu kitabı görmemiştim. Tuhaf... 

Nasıl olabilirdi. Zaten her kelime bize bir fikir ihtar etmez mi idi? Sonra 

fikirlerin lügati nasıl yapılabilirdi. Sıska, ihtiyar mümeyyiz, her 

kelimenin manalarından başka nasıl hususi fikirler aklımıza getirdiğini, 

bunun sebeplerini, felsefesini anlattı. Öğretmen diğer genç, bizden 

iştihalı bir mümeyyizle şişman, cesur, şen, serbest talebesini sorguluyor, 

siyah tahtaya: 

Gargouille 

Gargouillement 

Gargouiller 

Gargouillis 

diye yazdığı şeylerin manasını soruyor, misaller getirtiyordu. 

Konuştuğum mümeyyizin yüzü ölümü hatırlatacak kadar kansız, 

yanakları çökük, ağzı renksizdi. Elbiseleri temiz, mükemmel olmasa, 

aylarca aç kalmış, yiyecek ekmek bulamamış bir fakir sanılacaktı. 

Devam ediyordu: 

— Evet, bundan başka da her kelime herkeste ayrı, hususi bir fikir, 

bir hatıra yaşatır. Öyle kelimeler vardır ki, bu adam için bütün bir tarih, 

bütün bir hayat, bütün bir semboldür. 

— Ne gibi? Diye sordum. 

— Nasıl anlatayım dedi, mesela şu tahtada gördüğümüz 

“Gargouillement” kelimesi yok mu? Bana kırık, sefil, parasız, yorgun 

hayatımın bütün felaketlerini bir anda hatırlatır. Bu kelimeyi işitince 

derin bir üzüntü tarif olunmaz bir heyecan, anlatılmaz bir elem duyarım. 

Gülümsedim: 

— Mübalağa, mübalağa... Kime olursa olsun “Gurultu” kelimesi, 

manasından başka ne hatırlatabilir? 

Gözlüğünün şeffaf taşları arkasında suni bir hayat ile parlayan 

nazarlarını bana dikti: 

— Öyle ise dinleyiniz dedi, size bu uğursuz kelimenin bendeki 

tesirini anlatayım. O vakit üzüntüme hak verecek, asla mübalağa 

etmediğimi göreceksiniz. 
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Sonra sarı, büyük ellerinin takatsiz hareketleriyle bir sigara yaktı, 

ancak benim işitebileceğim hafif, kısık bir sesle yavaş yavaş hikâyesini 

fısıldadı. 

Yirmi sene evvel liseden yeni çıkmıştım. Yakışıklı, bilgili, güzel, 

alafranga bir gençtim. Yalnız bir kusurum vardı: Fakirlik... Babam 

daima boğazına kadar borç içinde yaşar, müflis, batakçı bir memurdu. 

Evimiz bile yoktu. Kirada geziyorduk. İyi tahsil gören her fakir genç 

gibi ben de Saadet zenginlikten başka bir şey değildir’ hakikatine 

kanaat getirdim, iman ettim. Saadet insanlar için bir hakti. Hak ise 

kuvvetli. Kuvvetin ise hayatta maddeleşmiş timsali ancak paraydı. Para 

ile ne olmazdı? İyi gıda, iyi zaman, iyi mekân, iyi kadın... Her şey, her 

şey bize para ile gelir, bizden para ile beraber giderdi. Mektepten 

çıktıktan sonra yegâne düşüncem zengin olmanın çaresini aramak oldu. 

Uzaktan, yakından miras falan ümidi yoktu. Ticaret, teşebbüs de bizim 

işimiz değildi. Türkiye’de saadetin, yani servetin çıkacağı iki kapı 

vardı: Ya baba, ya karı... Son moda elbise giymeye, gayet güzel 

gördüğüm halde gözlük takmaya alıştım. Gözlük o zamanlar moda idi. 

Ötede beride gezmeye başladım. Aradım, aradım. Nihayet annemin 

akrabasından biri benim aradığımı buldu. Sultan Abdülhamid’in 

bendelerinden birinin kızı... Bilmem neci başı olan babası birkaç sene 

evvel ölmüştü. Doksan bin lirayı geçen malları, mülkleri bu kardeşsiz 

kıza kalmıştı. Dehşetli bir kelepir... Hemen istedim. Araştırma yaptılar. 

Söz vermeden bir kere beni görmek arzu ettiler. Bonmarşe’yi 

kararlaştırdık. Bir pazar günü idi. Kız, dadısıyla ve diğer yaşlı bir 

hanımla dört atlı arabasından indi. Gördüm, bayıldım. Zenginliğini 

düşündürmeyecek derecede güzel, zarifti. Tıpkı bir lâle... O da beni 

beğendi. Aradan bir ay geçmeden nikâhı yaptık. Kaynanam hediye 

olmak üzere, bana beş yüz liralık banknot göndermişti. Artık nasıl 

süslendiğimi tasavvur et. Nihayet sonbaharın yağmurlu, serin bir günü... 

Koltuğa giriyordum. Nişantaşı’ndaki konak adeta bir saraydı. Camların 

o günkü ıslak manzarasını, muhteşem, kuytu divanhanelerin ışıklı 

gölgelerini unutamam. Bana doksan bin liralık bir servet getiren bu 

melek, beyaz elbiseler içinde hakikaten uzak bir güzelliğin esirden 

nurlarını saçıyor, sanki ihtişama, ipeğe, sırmaya, yaldıza boğulmuş 

odayı daha ziyade aydınlatıyordu. Uzatmayalım. Gece oldu. Kalın 
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camlardan, kapalı panjurların dışarısında şiddetli bir yağmurun gizli 

ayak seslerine benzeyen şakırtılarını duyuyordum. Karım o kadar 

güzeldi ki, kendisiyle konuşurken “doksan bin lira’yı unutuyordum. 

Saatler pek çabuk geçti. Anlatmaya hacet yok. Her kibar zifaf gecesi 

gibi, Fransızca konuştuk. Edebiyattan bahsettik. O piyano çaldı. 

Musikiden dem vurduk. 

— Mozart’ı sever misiniz? 

— Evet, ya Wagner? 

— Oh, hele Verdi, işte bir parçası... ilah... 

Nihayet yatağın başına geldik. O yandaki küçük tuvalet kabinesinde 

kaldı. Ben üşür gibi oluyordum. Beklemedim, kabalık olacağını 

düşünmedim. Bütün ipek olan yumuşak yatağa girdim. 

Sabırsızlanıyordum. Karımı beklemek beni üzüyordu. Alnımdan soğuk 

terler akmaya başladı. Yattığım yerde etrafıma bakmıyordum. Karşımda 

büyük bir aynanın önünde heykelli bir saat duruyordu. Bekliyor, 

sıkılıyor, boğuluyor gibi oluyordum. Fenalaştım. Karım tuvalet 

odasından çıktı. Arkasında uzun, parlak bir gecelik vardı. Mavi, küçük 

abajurlu lambayı söndürdü. Lamba söner sönmez aynanın önündeki 

büyük saati gördüm. Bu bir kayalıktı, arkasına konan bir gece 

kandilinden çağlayan bulutlu ışık akıyordu. Ne yapacağımı 

bilmiyordum? Ne diyecektim? Yatağıma girmişti. Elimi uzattım. 

Kollarına dokundum. Buz gibiydi, birden titredim; yorganın altından bir 

gurultu aksetti. Elimi çektim. Boğazım acımaya, şakaklarım yanmaya 

başladı. Sinirlerim geriliyordu. Asabi bir vehim... Sanki bu yorganın 

altında kertenkele, yılan, kurbağa gibi pis, ıslak bir hayvan vardı. Karım 

benden tarafa dönerken bu gurultu yine haykırdı... Titremeye 

başladım... Fenalaştığımı görünce zavallı: 

— Bugün, bugün üşümüşüm dedi. 

Karnı gurulduyordu. Aman yarabbi! Bu gurultu bana ne iğrenç, ne 

müthiş geliyordu. Cevap vermedim. Geri çekildim. Gurultu susmuyor, 

orantısız fasılalarla ipek, temiz yatağın içini dolduruyordu. 

Dayanamadım, kalktım, odanın ta öbür köşesindeki koltuğa kaçtım. 

— Rahatsız mı oldunuz? Diye sordu. 
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Cevap vermedim, elimdeki mendilimi ısırıyor, saatin parlayan 

ziyadan çağlayanına bakıyordum. O kalktı. Dışarı çıktı. Elinde küçücük 

bir likör şişesiyle geldi. Bir kadeh içti. 

— Size de vereyim mi? Isınırsınız. Çok rutubet var dedi. 

Ben yine cevap vermedim. Sanki dilim tutulmuştu. Dehşetli, asabi 

bir buhran geçiriyordum. Bana baktı. Yatağa yattı. Ne kadar sonra 

bilmiyorum. Dargın, utangaç şada ile: 

— Gelip yatmayacak mısınız? Dedi. 

Yine cevap vermedim. Sonra kalktı. Geceliğini arkasına aldı. Dışarı 

çıktı. Ben oturduğum koltukta sabaha doğru dalmışım. Kapının 

vurulmasıyla uyandım. Bir hizmetçi kız kahvaltı getiriyordu. Acele ile 

giyindim. Geceleyin geçirdiğim buhranı hatırlıyor, kızarıyordum. 

Yüzüm yanıyordu. Şimdi ne diyecektim? Bir şey diyemedim. Selamlık 

tarafına geçtim. Dışarı çıktım. Akşama konağa gelince hizmetçiler 

odaya götürdüler. 

Biraz sonra sofrada yapayalnızdım. 

— Hanımefendi nerede? Diye sordum. Hizmetçi kız: 

— Rahatsız, başı ağrıyor diye cevap verdi. 

O gece yalnız yattım. Uyuyamadım. Ne kadar tehlikeli bir 

münasebetsizlik yapmıştım. Düşündükçe anlıyor, ne yapacağımı 

şaşırıyordum. Sabahleyin kahvaltı getiren kıza: 

— Küçük Hanımefendiyi görmek, hatırını sormak isterim. 

Kendisine haber verin. 

Kız: 

— Büyük Hanımefendi şimdi sizi görmeğe gelecek... Diyerek dışarı 

çıktı. 

Çabucak giyindim. Muhteşem odanın yaldızlı tavanlarını 

seyrederek bekledim: 

Kaynanam adaleli, uzun boylu bir Çerkez karısı. 

Yavaş yavaş içeri girdi. Etekledim. Gayet kötü, kısırıklı bir Çerkez 

şivesiyle: 

— Estağfurullah efendim dedi, oturunuz. Size bir lafım vardır; 

söyleyeceğim. Hem kısa hem son... 
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Şaşaladım. Ah bu son söz kısa olmadığı kadar müthişti. Bu hain, 

sert kadın, mavi, büyük gözlerini yırtıcı bir kuş gibi üzerime açarak 

kızının beni istemediğini, bir daha eve gelmem ekliğimi, nikâhtan 

vazgeçtiklerini, boşamazsam yarın saraya gidip huzura çıkacağını, beni 

Fizan’a sürdüreceğini çakıl çukul söyledi. Ben reddettim. 

— Estağfurullah efendim dedim, nasıl istemem. 

Küçük hanıma bütün ruhumla perestiş ediyorum. 

Çerkeş karısı ayağa kalktı. Evvelinden daha sert, daha yanlış bir 

Türkçe ile söylediklerini tekrarladı: 

— Kızımın yatağından kaçmışsın. Onun doksan bin lirası var, onun 

gibi güzel, saraylarda yok. Ben elimi kaldırsam ellisi değil, elli bin 

milyonu gelir... Diyor, köpürüyor, üzerime yürüyordu, azıcık daha 

dövecekti. 

Uyuz bir köpek gibi kovuldum. 

Tabii boşadım. Yoksa Fizan’a gitmek işten bile değildi. 

Ondan sonra hayat bana bir cehennem oldu. Düşün. Doksan bin 

lira... Gayet güzel bir kadın... 

Bütün saadet tamamıyla benim elime geçtiği halde “asabilik” 

denilen terbiyesizlik yüzünden yirmi dört saat içinde kaybettim. 

Küçük bir soğuk almadan başka bir şey olmayan adi bir karın 

gurultusundan o kadar mantıksız, münasebetsiz bir tarzda müteessir 

olmasaydım, şimdi böyle mi olurdum. Bir mecidiyeye bir saat kafamı 

mı patlatırdım. İşte bu uygunsuz kelime bana bir an içinde kaçırdığım 

saadet sarayım hatırlatır. Beni yeniden üzer elemlerimi tazeler. 

Kederlerimi uyandırır....” 

Sarı, zayıf yüzü şimdi tuhaf bir renk bağlamış, sanki morarmıştı. 

Daha bitiremediği sigarasını tablaya atarak hızla kalktı. Şişman 

öğrenciyi hiddetle dışarı kovdu. Şaşıran çocuk, hepimize ayrı ayrı 

bakarak mütereddit adımlarla çıkarken, o, masanın üzerinden kaptığı 

cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı. Zavallı galiba kederinden intikam 

alıyordu. Sonra tahtaya döndü, asabi bir acele ile manzarasına 

tahammül edemediği: 

Gargouille 

Gargouillement 
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GargouiUer 

Gargouillis 

 Kelimelerini ve misallerini silmeğe başladı. Öğretmene 

mümeyyizler hep bir ağızdan itiraz etmek istediler: 

— Lâkin bu çocuk pek güzel cevap vermişti. Hemde çalışkanmış... 

Ben de güldüm. Öğretmeni teselli eder gibi: 

— İyi ya... İkmale kalır.  

Daha çok çalışır. Bilgisini pişirir, çalışkana sıfır vermek haksızlık 

mı? Diyerek omzunu okşadım. Sıfırı veren öğretmen kâbus ile 

boğazlaşır bir çılgın gibi hâlâ siyah tahtayı siliyor, havalanıp burnuna 

kaçan tebeşir tozlarından aksırıyordu. 
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