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P ANAiT ISTRAT1 

19'21 Kastm~tntn ilk gunlerinde, Nice hastaha· 
nesinden bana bir mektup gonderildi. Bu mektup. 
kendini bo(jazlam1§ olan bir iimitsiz iistiinde bulun
mU§tu. Aldtgt yaradaln sonra ya§amast igin pek az 
umut vardt. Mektubu okudum ve dehfl u{jultuJann
dan hayrete dU§tUm. Ovada yaktct bir ruzgar. Bu. 
Balkan memleketlerinden yeni bir Gorki'nin itiraf
lartyd~. Hayaf.tn'!r kurtarrmaya muvafj'ak oldular .. 
Kendisini tammak istediffn. Mektupla§maya ba§la
dtk. Dost olduk. 

Adt Istrati'dir. 1884 de, lbrail'de tantmamt§ ol
du{ju btirr Rum kagakgtst ile bir Rwmen kadltndan dog
du. Bu avguye, de{jer kadtn. arastz bir galt§11U1dan iba
ret olan hayattnt ona vakfetti-. !strati, anastnt gok 
sevmesinc ragmen, on iki Ya§tndayken, bir avarelik 
hevesine, yahut da kemirici bir tarntmak ve sevmek 
ihtiyamna kaptlarak ondaln aynldr/,. GUne§ten yana
rak, ya{jmurdan '1r8lana1·ak, evsi.z, ag, hasta, ihtiras
larla malul ve sefaletten kwranarak, yirmi y'tl silren 
birr avarelik, harik1,fJade rnaceralar, ytprattm galu;
malm·, dolw;malar ve me§akkat hayat't. Meyhane gar
sonu, borekgi. QiUngir, kazanm, makinist, amele, kaz
mact. hammal, U§ak, ildn dola§ttrwt. tabeldm, SWQC'f,, 

gazeteci. jotogra/Qt. yapmadt{jt i§ kalmamu;ttr ... Vak
tiyle, ihtilalci ha'reketlere de ka'N§mt§• ekseriya on 
parastz, bazan bir gemiye gizlice girerek ve ke:jfedi
lip ilk iskelede sahile attlarak, Mtstr't, Suriye~yi, Ya
fa·'yt, Beyrut~u. ~am't, Lubnarn't, ~ark't, Yunanistarn~t. 



/talya'y~ dolw;t~. H er§eyden yoksundur, fakat bir 
hat~ralar dunyas~m depo etmekte, gok kere Rus Us
tatlanm ve Bah yazarlanm obu,rca okuyarak agl~g~
m oldurmelctedir. 

O, dogU§tan bir kikayeci, bir Dogu hilctiyecisid·ir 
ki kendi anlatttklartndan heyecana kapd~r ve duy
gulan~r; lcendini buna oylesine kaphnr lei, hiktiye 
bir defa bw;loib m~ bir saat m~ yoksa binbir gece 
mi surecegini kimse, hatta kendisi de bilmez. Tuna 
ve onun dolambagh meC'rasz... Bu hikflyeci dehast 
oyle onunde clurulmaz bir kuvvettir ki, intihartn'/,n 
arifesinde, iki defa actl~ §ikayetlerini keserek geQ
mi§ hayahmn iki gillilnglU olay~n"' hi~aye ediyor. 

Kendisini hikayelerinvn bir k1smm~ yazmaya 
ikna ettim; o, iki cildi §imdiden yaz1.7m1.§ olan uzun 
soluklu bir esere giri§ti. Bu. hayattmn bir am§'!dtr; 
eseri de hayatt gibi, dostluga ithaf edilebilir: Qiin
ku dostluk, bu adamda, kudsi bir ihtirast,r. Yolu
nun boyunca, mstlanm~§ yuzleri hattrlayarak du,· 
rur; herbir·inin kaderinde nufuz etmeye Qal~§ttg~ bir 
rnuamma vardtr. V e romantmn her faslt bir bil?Jiik 
hikaye gibidir. Olcu,dugum cildler arastnda, bu hika
yelm·den bi1·7w.g~ Rus U8tatlanna laytk eserlerdir. 
MizaQ ve 'M}tk, kanaat sabiWg·i, trajik bir ne§e, mus
tarip bir ruhu ferahlatan o anlatmak hazziyle onlar
dan aynl~r. 

Bu pek canh sayfalan yazan adam~n Fra'nS'I,zca'
Y"'• klasiklerimizi okuyarak, yedi ytl once ogrenmi§ 
oldugu hat1.rlanmaltdtr. 

Romain ROLLAND 
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YAZARIN AQIKLAMASI 

Siz de, -dostumuz Romain Rolland gibi- butiin 
kitaplanmda ra.stlanacak olan umumi temayt agtk· 
.lamam gerektigini dil§iinuyorsunuzdur. 

Bn mevzu ilzerinde, bizzat, bir izahta bulunmah 
ltiztm geldigini hiQ du§ilnmerrl!i§tim. Meslekten bir 
yazar defjilim ve hiQbir zaman da olmtyacagtm. Ce
·miyet okyanusunun derin sular·mda, Villeneuve'un 
insan avctst (1) taraftndan oltayla avlanmam mu
kaddermi§. Ben onun eseriyim. lkinci hayahmt ya~ 
-~ayabilmem igin onun teveccuhune muhta<;;ttm, V6 

bu 8tcak dost<;;a teveccuhu elde edebilmem i<;;in ben
den yazmamt istiyordu: «Sizden CO§kun mektuplar 
degil, diye yaztyordu, eser istiyorum. Sizden daha 
muhim, daha dayantklt olan, sizin cevherinizi te§kil 
eden eseri ger<;;ekle§tirin.» 

Sagnma yedigim bu kam<;;tyla -aynt zamanda 
dostwn Georges lonesco'nun bana comert<;;e verdigi 
zaman sayesinde- gayretle ttrtsa kalkttm. Adrian 
Zograffi'nin hiktiyeleri ilgumuzun eseridir. Kendi 
ba§tma kalsam, ancak bina swacthgt, alaminut fo
tograf<;;thk ve herkese elveri§li tidi i§ler yapmak ge
lir elimden. 

Adrian Zograffi, §imdilik ~arkt seven ,bir deli
kanltdan ibarettir. O, Sorbonne'u istedigi yerde bu
lan bir otodidakedtr. Ya.Jar, hayal kurar, bir<;;ok 
§eyler ister. Daha sonralart, bi'f'!(ok §eylerin insanlar 
ve Y m·ada.n taraftndan fena yaptlmt§ oldugunu soy-

(1) Romain Rolland 



lemeye curet edecektir. Biliyorum ki, bina mvam.l~
g~ ile «Promenade des Anglais» uzerinde ayak fo
tograf<;;~ltg~ yapmayan insanlara ve Yaradana kar§t 
gelmek tehlilwlidir; ama Fransa'da sizin bir sozuniiz 
vardtr; dersiniz ki: «lnsan hem herkesi, hem de ba
baS'tm birlikte ho§nut edemez.» Ama ne de olsa, Ad
rian'vn bu ouretkarkgtmn mazur goriilecegini uma
nm. Qunku, butUn hurriyetini muhafaza ederek, o 
bir ba:jka curete de kalkt§acakttr: Sevmek ve dai
ma, her memlekette, bUtun iyi kalbli insanlartn dos
tu olmak. Bu ce§it insanlar azdzr, fakat Adrian in
sanltgtn samldti}t kadar geni§ oldui}u kanaatinde de
gildir. 

Kendi hikayesini arnlatmaya mra gelinceye ka
dar o, §imdilik, ba§kalanntn hikayelerini dinlemek
ten ba§ka bir §ey yapmtyor. Gelin isterseniz, onunla 
birlikte dinleyelim. 

Panait /STRATI 
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STAVRO 

Adrian, ibrail'de, Meryem Ana kilisesinden parka 
giden aym isimdeki k1sa caddeyi, dalgm bir tav1rla ge~
ti. Parkm kap1sma gelince, ofkeli durdu. 

Ytiksek sesle: «Yoo! Bu kadan da fazla!» diye soy
lendi, «Art1k ~ocuk degilim! .. Cammm istedigi gibi ya
~amak hakklmdn·, samnm.» 

Ak:;;amm saat altlSlydi. i:;; gtinti, parkm yollan, iki 
ba~hca kap1sma dogru, ISSIZdi, leyhlk ktimeleri gece ka
ranhgma gomtiltirken gurubun l!,iiklan kumlan yaldiz
hyordu. Yarasalar, ne yapacaklanm ~a:;;n·m1~ gibi, her 
yana u~u~uyorlard1. ~o~elere dizilmi~ tahta kanapele
rin hemen hepsi bo~tu, yalmz bah~enin gizli ko~elerin
de gen~ ~iftler birbirine sanlm1~ bir vaziyette duruyor, 
rahatlanm ka~1tan biri ge~tigi zaman ciddile~iyorlard1. 
Adrian yollarda rastlad1g1 insanlarm, hi~birine dikkat 
etmedi. Taze sulanm1~ topraktan ytikselen temiz hava
yi, ttirlti ~i~eklerin birbirine kan~an kokusunu, susa
ll1l!,i gibi i~ine ~ekiyor ve bir .ttirlti akll erdiremedigi ~e
yi dti~tintiyordu. 

Bu akhmn ermedigi ~ey, annesinin ahbaplanm is
tedigi gibi se~mesine itiraz etmesiydi, bu ytizden, an
neyle biricik oglu arasmda ~iddetli bir mtinaka~a ol
mu:;;tu. Adrian di.i:;;i.iniiyordu : 

«Ona gore Mihail bir yabanc1, bir ~iipheli serseri, 
borek<;i Kir Nikola'mn u~ag1d1r. Ne olurmu:;; sanki?. 
Ya ben kimim?.. Bir duvar stvacisi, iistelik de, aym 
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borek<;inin sabxk u~ag1!.. Yarm ben bir ba~lm memle
kete gitsem, sxrf bu yiizden serseri say1lmam m1 icab
eder?» 

Ofkcyle ayag1m ycre vurdu: 
«Camna yandigimm!.. Bu zavalh Mihail'e kar~1 in

safsiz bir haksizhktn·. Ben bu adam1 severim, <;;iinkii 
benden zekidir, daha bilgilidir, sonra da scfaiete hi<;; ~i

kayet etmeden katlamr. t~e bak be! Adm1, memleketini 
ve agzmda ka<;; di~i noksan oldugunu online gelene hay
lnrmxyor diye, serseri mi oluyor? .. Oyleyse, i~te ben bu 
serserinin dostu olmak istiyorum!.. Hem de bundan 
<;ok 1nemnunun1 .. >»> 

Adrian, bir yandan gezintisine devam ederken, bir 
yanclan da annesinin kendisine soyle~liklerini i<;inden 
tenkide devam etti; bu sozJer ona <;;Ok manaSIZ gQ

rlindii. 

« Ya o evlenme fash? Daha on sekiz ya~mday1m, 
')jmdiden s1rtuna bir ahmak kan yiiklemek istiyor, ah
mak ve belki de bir di~i tav~an ki beni sevi~me istegiy
le usandtracak, odamx bir kenefe <;;evirecek: Vay anasx
m!.. Sanki diinyada kli<;;iik budalalar yumurtlamaktan, 
dlinyayx kOlelerle doldurmaktan ba~ka bir i~ yokmu~ 
gibi! Hay1r, hayxr! Yi.iz kere ~iipheli olsa da Mihail gibi 
dostu buna tercih ederim. «Ba:;;kalanm zorla konu:;;tur
dugum» hakkmdaki :;;ikayete gelince, vallahi ba:;;kalan
m ne diye konu:;;maya zorladigimi ben de pek bilmiyo
rum ama, belki bu, kuvvetlilerin konu:;;masmdan nur 
dogdugu i<;;indir, Tannnm kelammdan nur dogmad1 
1111 ?» (1) 

Bu ilkbahar ak:;;am1mn siikuneti i<;inde, bir vapu-

( 1) lncil'e telmih (Qeviren) 
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run diidiig·ii kesin 1shg1yle havay1 y1rtt1 ve gene;.: adam1 
uyand1rd1, aym anda yiizline bir karanfil ve giil kokusu 
geldi.. 

Adrian, s1rtm kenanm takip eden ve limanla Tu
naya hakim olan uzun yolda yliriimege ba~lad1. Liman
da demirlemi~ gemilerde panldayan binlerce elektrik 
lambasm1 seyretmek ic;.:in bir W.hza durdu, dayamlmaz 
bir seyahat arzusu ile ic;.:ini c;.:ekti: 

«Yarabbi! denizler tizerinde ka:yan ve ba~ka mem
leketler, ba~ka diyarlar, ke~feden bu vapurlardan biri
ne binmek kimbilir ne glizel ~eydir .. » 

Arzusunu yerine getirmege glici.i yetmedigine iiziile 
liztile ba~ml online egerek tekrar yiiriimege koyuldu; 
sonra birinin seslendigini i!?itti: 

-Adrian!.. 
Dondli. Arkada b1rak1p gec;.:tigi s1ramn i.istiinde bir 

adam, ayak ayak Ustiine atm1~, sigftra ic;.:iyordu. Miyop
lugu ve karanhk, Adrian'm onu tammasma mani ol
mu!?tu. Adam ayaga kalkmad1; Adrian, biraz cam sikil
mi~ bir halde ona yakla~Irken birdenbire sevinc;.:le hay
lord!: 

- Stavro! .. 
El sJki~t!lar, Adrian onun yanma oturdu. 
l..;imonataci Stavro, Adrian'm annesinin uzaktan 

akrabas1 eskiden kenar mahallenin .:;:apkmlan arasmda 
c;.:ok tanmm1~ bir sima icli, aradan ge.:;:en otuz y1l, ve o 
devirde mizaCI dolayisiyle <;.:Ikardigi bir rezaletin uyan
clirdrgr nefret yiizlinden ~imdi unutulmu~tu. 

Ortadan az uzunca boylu, soluk, kumral, renksiz, 
90k zay1f ve .:;:ok buru~uktu. hi mavi gozleri, zamamna 
;ore, baz1 ac;.:1k Ye samimi, baz1 kapali ve aldatiCI, Stav
ronun biitlin hayatim ifade ederdi. Go<;ebe ve acayip ta-
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biat1 ylizlinden sarsmtih ve avare bir hayat; daha yir
mi ber;; yar;;mdan itibaren cemiyetin hazin s;arkma dli~
mli;; bir hayat {glizel ve hassas bir zengin k1z1 ile evlen
mesi) ki, bir yll sonra bundan, rezil olarak, kalbi par
'.;alamm;;, ahlakl deg;i~mi;; bir halde '.;Iknu~t1r. 

Adrian, bu hikayeyi mliphem bir !}ekilde billyordu. 
Anne::;i, tafsilat vermeden bunu, ona sefil bir hayatm 
ornegi diye anlat1rd1; fakat Adrian bu hikayeden, ta
mamiyle z1d neticeler '.;tkanrdt; benliginin ta derinlikle· 
rinde yatan insiyakiyle kac; kereler Stavro'nun iizerine, 
nagmelerini dinicmek istedigi bir musiki aleti.gibi, egil
mi;;ti.; fakat alet arzusunu yerine getirememir;;ti. 

Esasen, hep sokakta olmak iizerc, ancak birka<; defa 
gorli;;mli:;;lerdi. Annesinin evi blitlin namuslu evler gibi, 
Stavro'ya kapallydt. Hem, a:;;agthk paz~r satiClSl, sevi
len, nazlatllan, !}lffiartJlan yumurcagJl ll'C soyleyebilirdi. 

Stavro herkesin nazarmda bir «palavraCl» ic1i, hara
bati elbisesiyle; yakas1z ve litlisliz gomleginin verdigi 
kasaba koyltisli k1hgiyle; lnrs1z at cambazlanm and1ran 
tavnyle, sozle ve i;;aretlerle, herkesi eglendiren fakat, 
onu klic;lilien ve gozden dii:;;iiren bir slirii $eyler anla
tlrdi. 

Tamd1klanna, sokak ortas.mda, can s1kmayacak mii
nasip ve komik lakaplarla hitabederdi. Bu lakaplardan 
bin;:ogu yerler;;mir;;ti. Biri ho!]una gittigi zaman, onu kah
veye gotlirlir, yanm kilo !}arap 1smarlar ve c;akt!jtlrdlk
tan sonra, « bir ihtiyac;» ic;in bahc;eye c;1kar, bir daha 
donmezdi. 

Bazan da hor;;lanmadigl bir tamd1gma rastlad1 mt 
«falan arkada$ seni falan kahveye bekliyor, c;abuk ko:;;!» 
diye bagmrd1. 

Fakat Adrian 'm en ziyade hor;;una giden, Stavro'nun 
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tzir (1) kafalanyle tiitiin tabakalanyd1. Biriyle konu;;ur
ken, Stavro o apk ve yayvan agtzll kurumu~ kiic;iik ba
hk kafalarmdan birini cebinden C,:Ikanr VC USUlca oteki 
gevezenin ceketinin etegine ili~tirirdi. Adamcag1z gider 
ve elbisesini ISiran bahk kafas1yle sokakta dola~arak 
herkesi giildiiriirdii. 

Tiitlin tabakas1 oyunu ise daha ho~tu. ~arkta, ma
lumdur ki, bir sigara sarmak arzu edenin yamndakile
rin tabakasml istemesi adettir. Stavro kar~Isma her C,:l
kandan tabakas1m istemeyi ihmal etmezdi, ama sigara
sim sard1ktan sonra tabakay1 te~ekkiirle iade edecegine, 
cebine koyar, fakat tabaka hemen alt tarafmdan C,:Ika
rak yere dli~erdi. 0 zaman at1hr, yerden tabakay1 ahr, 
oziir dileyerek siler, ve sahibinin cebine koymak ister
ken, yandan btraklrch. Karton veya fagfon tabaka tekrar 
yere dii~erdi. 

- Ah, ne beceriksizim! 
Muhatabt, sakatlanan malrm, ~a~km bir tavtrla 

· tetkik ederken, umumiyetle: 
- Zarar yok, camm, der ve herkes giilmekten ka

tthrdi. 
Fakat Stavro, bir defa boyle alaya alchg1 tabakala

rm yliziinii bir daha hie; goremezdi. 
i~te, Adrian, bu adam1 muziplikleri ic;in sevmeye 

ba~lanu~t1. Fakat, garip bazt halleri onu ~a~1rtm1~ ve 
tereddiide dli~iirmli;;tU. Bazan, bir muzipligin ve maska
ralrgm ortasmda, Stavro, ciddi bir tav1r takmarak, Ad
rian'a doner, onun gozlerine iyi ve saf bir danamn goz
lerine baktigimtz gibi, ac;tk, sakin ve listiin bir bakt~la 
bakard1. 0 zaman Adrian bu sattcmm yamnda klic;iildii-

(1) Tu:na'da buhman bir nevi baltk. 
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gunii, bu iimminin cazibesine kap1ldigrm hissederdi. Bu 
hal ona anla~llmaz gorlinmii~, ve adam1 tetkike koyul· 
mu~tu. Fakat boyle anlar pek seyrek olurdu. Adrian'm 
i~inden, «Oteki Stavro» dedigi, esrarh ve ~a~utlci bakl~· 
Ian, nadiren ve yalmz kendisine kaq1 tezahlir ederdi. 

Bununla beraber giiniin birinde, (parktaki tesadiif
ten on ay evveldi), bakkalma (kendisine ~eker ve limon 
satan ihtiyar ve si.ildlti bir Rum) gitmek lizere kendisi
ne refakat ederken, birden, «oteki Stavro'nun meydana 
r,;akt1gmi gormli~tli. Adrian onun gozlerine takthp kal
mt~ti. 

Az aydmhk dlikkamn bir ko~esinde ii~ yalmzdllar. 
Stavro, yi.izlindeki biitiin buru~uklar kaybolmu~, hatla
n yumu~amr~, c;ok a<;Ilnu~ gozleri sabit ve 1~1kll, kapah 
ve ~i~ldn ylizlii bakkala bak1yor, bakkal ba~tyle tasdik 
ederken, mahc;up fakat azimli bir tavrda diyordu ki: 

- Kir Marbulis .. i~Ier kotli. Havalar steak degil, 
limonata da sattlmryor. Biriktirdigim paralarla senin 
~ekerini yiyorum. Anla~rldr Y<i? Bu sefer de para vere
cek degilim, ha? Her zamanki gibi olacak ... Oliirsem on 
frangr kaybedeceksin ... 

Hasis, fakat adam sarrah dlikkanCI hayatt gibi ku
ru bir el sf'KI~tyle veresiye vermeye raz1 oluyordu. 

Dr~anda, mali koltugu altmda, Stavro acele bir te
kerleme yapryor, uzaktan tamdrgr birinin srrtmr ok~uyor 
ve tek ayag1 iizerinde zrplayarak: 

- Herifi kafese koydum, Adrian, herifi kafese k~y
dum! diye delikanhmn kulagma frslldtyordu. 

Adrian itiraz ediyordu: 
- Yok camm, Stavro, onu kafese koymadm ... Pa

rayr odeyeceksin!.. 
- Evet Adrian, odiyecegim, ama eger Olmezsem ... 
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Oliirsem, !Jeytanlar odiyecek!.. 
- Oltirsen .. i!} degi~ir ... Fakat onu kafese koydugu. 

nu soyltiyorsun: Oyle olsayd1 ahHl.ks1z bir adam olur
dun! 

- Belki de oyleyimdir ... 
- HaYJr, Stavro, beni aldatmak istiyorsun; sen ah-

laksiZ bir adam degilsin!.. 
Stavro birden d':lrdu, arkada~mi bir tahtaperdeye 

dogru itti, bir an i~in gene, korku ve tahakklimden mli
rekkep eski ylizlinli takmarak, Adrian'm kulagma flSll
dadi: 

- Evet, ben ahlaksizim, oyle, Adrian, ben <;ok ah
lasiz bir adam1m!. 

Bunu soyledikten sonra gitmek istedi; fakat deh!Je
te dli!}en Adrian, onu ceketinin yakasmdan yakaladi, git
mesine mani oldu ve boguk bir sesle bag1rd1: 

- Stavro, dur! $imdi bana dogrusu,nu soyliyecek
sin!.. Sende iki adam gorliyorum; hangisi gen;ek? iyisi 
mi? Kotlisli mli? 

Stavro kendini kurtarmaya <;ah!}ti: 
- Bilmiyorum!.. . 
Sert bir hareketle yakasm1 Adrian'm ellerinden kur

tararak k1zgm bir tav1rla: 
- Beni rahat b1rak! diye bagtrd1. Sonra, biraz He

ride, delikanlmm camm stkmt~ oldugunu dii~linerek, ila
ve etti: 

....., Daha agzm slit kokuyor, hele biraz bliyli de o 
zaman soylerim. 

0 zamandanberi birbirlerini gormemi~lerdi. Stavro 
Mart'la Ekim arasmda pazar yerlerini dola!Jir, kt!}m 
Allah bilir nerede, kestane satardt. ibrail'e oteberi teda
rik etmek i~in gelirdi. 
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Dereler nehirlere di:ikiildiikleri, nehirler denizlerin 
koynunda daglld1klan zaman ne kadar sevin<; duymalan 
Hiz1msa, Adrian da o glin ona parkm kanapesinde rast
laymca o kadar sevinmi~ti. 

Stavro, adeti hilafma, bu sefer pek konu:;;kan degil
.di ve bu hal, Adrian'm ctaha ~ok ho:;;una gitti. Ak~amm 
sanmtrak 1~1g1 i<;inde onun ylizlinii tetkik etti. A:;;agt 
yukan da olsa kimse onun ya~m1 si:iyliyemezdi. Bunun
la beraber, Adrian, sa~lann soluk kumral renginin ~a
kaklara dogru duman beyaz1 oldugunu farketti. 

Stavro, can SikmtiSl ile: «Ne diye bana oyle bakl
yorsun?» diyc sordu. «Satihk degilim.» 

- Biliyorum, ama senin hala gen~ mi yoksa, :;;imdi-
<den ihtiyar m1 oldugunu anlamak isterdim. 

- Ben hem gen<;, hem de ihtiyanm; sen;eler gibi... 
- Ha bu dogru: Sen bir ser<;c.sin, Stavro!.. 
Ve ki.i~iik bir si.ikuttan sonra: 
- Yere di.i~i.irmck i~in tabakam1 istemez misin? Ne

reden geldigini, nereye gittigini ve islerinin ne yolda 
oldugunu ogrenmek i~in daima merakta oldugumu bu 
vesile ile hat1rlarsm belki... 

- Nereden geldigimin, nereye gidecegimin onemi 
yok; yalmz sana ~unu soyli:yeyim ki, i~lerim pek de fe
na gitmiyor. Fakat, bugiin keyfim yerinde degil, kuzu
cugum!.. 

Ve eliyle Adrian'm dizine vurdu. 
Beriki, «Bu hal sende nadiren gi:irlili.ir,» dedi. «Ne

den keyfin yerinde degil, ihtiyar? Limonlarm suyu mu 
sekildi yoksa? 

- Yok, limonlarm degil, o bir zamanki «namuslu 
serseriler»in suyu <;ekildi. 

Adrian: 
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- Namuslu serseliler mi? diye hayk1rd1. Amma 
da acayip ~ey; serseriler namuslu olamaz. 

- Oyle mi samyorsun, h~? Ben boyle bir~oklar~m 
tamnm ... 

Stavro ~omeldi, gozlerini yere dikerek boylece dur
du. Adrian ~aka etmedigini anlad1 ve daha bir !}eyler 
ogrenmek istedi, fakat ihtiyath davrandi: 

- Boyle bir serseriye neden ihtiyacm olchtgunu 
bana soyleyebilir misin? 

- Gelecek Per~embe S ... pazarma benimle gelmesi 
i~in. Ashm arc:~rsan pek de benim i~in degil ama, sanki 
benim i~inmi~ gibi bir ~ey ... Bilirsin ki pazarlarda, dai
.ma bir ~orek~inin yamna oturmak adetimdir. KoylUier 
yeyince susarlar, ben de hemen limonatay1 dayanm; 
icabmda borek ham·uruna da bir avu~ tuz atarsm (gorii
yorsun ya, ben ahlaks1z bir adamtm!..) Borek~iyi bul· 
dum, Kir Nikola! 

Adrian hoplad1: 
- Kir Nikola m1? .. 
- ... Kom~unuz, ~u senin eski patron camm. Ama 

aksilige bak ki, f1nmm b1rak1p pazara gelemiyor. An
hyacagm; u~ag1 Mihail'le beraber, Mihail yammda bo
rekleri kizartirken pan,tlan tophyacak bir «namuslu ser
seri»ye ihtiyac1 var. i~te iki giindiir bu «namuslu serse
ri»yi anyonun. 

Stavro ciddi ve mahzun bir tav1rla ilave etti: 
- ~brail de adam bak1mmdan fakirle~ti gitgide! 
Adrian i~inde bir ~im~ek ~aktigmi hissetti. Limona-

tacmm oniinde ayaga kalktl: 
- Stavro! Arad1gm namuslu serseri olmaya Iay1k 

miyim? .. 
Pazarc1 ba~m1 kald1rd1 : 
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- Yok be? 
- Namuslu serseri yemini! Sizinle gelecegim ... 
Stavro bir ~empanze gibi su;rad1 ve hayk1rdl: 
- Bir Rumen a~iftesiyle Kefalonyah serserinin ~ 

c;ugu, ver elini!.. Sen cedlerine laylk bir evHitsm ... 
- Sen ne biliyorsun benim cedlerim hakkmda? .. 
- Ah! Herhalde onlar yi:unan serserilerdi! 
Limonatac1 boyle soyliyerek SlVaCIYl kucaklad1, son

ra koluna girerek onu stirekledi : 
- <;abuk, Nikola'ya gidip mtijdeyi verelim!.. En 

gee; yarmki pazar ak~am1 hareket ederek, sah sabahJ 
S . .'e vanr ve iyi bir yer tutanz. Araba ile bir gtin iki 
gecelik yol var; beygir, kuvvetine ve hanlarda bulunan 
;;araplarm kalitesine gore yava~ ytirtir veya tms gider ... 

* 
Pazarc1 ba~1yle «kuzu»sunun c;Ikagelmesi f1rmda 

ac1 bir mtinaka;;aya meydan verdi. Kir Nikola, Stavro'
nun bagmp c;ag1rmasmdan bir pazarhk yap1ldigmi an· 
lam1~tl: Stavro, Ttirkc;e bitmez ttikenmez bir nutuk c;ek
ti. i~ten haberdar alan Mihail, konu;;ulanlardan bir ~ey 
anlam1yan Adrian'm hayreti arasmda, lafa kan~t1. Mi
hailin cidd! bir cevab1 iizerine, Kir Nikola'mn omuz 
silktigini ve Stavro'nun stikCmet buldugunu ve hemen 
mtikelmmel bir Rumca ile ;;oyle hayk1rd1gml i~itti: 

- Anasmm, ah «pedya-mu>> diyecegine ald1n~ et
meyin!.. Ben de, elli y1l once, anamm hayatma uymu~ 
olsaydim, giizel ibrail'imizin vaktiyle etrafm1 c;eviren 
hendegin ardmda gtine~in nas1l dogup battignu asia bile
miyecektim; gortiyorsunuz ya ahbaplar, btittin analar 
aymd1r. Evlatlanna da hep kendi bic;are zevklerini ve 
tatSIZ Sikmtilanm ya;;atmak isterler. Hem, soyleyin ba-
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kay1m, bizler yaratildigimiz gibi is~k neden kabahatli 
olacakmi~Iz? Degil mi, Adrian? ... 

Mihail, Rumca olarak, gene soze kan~t1: 
- Dogru diyorsunuz, efendi, fakat Adrian'm ana

smi tammiJoruz; aCI bir istisna ile kar~tlamamiz miim
kiindijr. Ben nzasm1 isteme~ i~in Adrian'1 gondermemi
zi teklif ediyorum; eger raz1 olursa, hepinizden one~ ben 
sevineceg1m. Ama anasmm nzas1m almadan ve onun 
arzusu hilafma, pazara gitmeyi ben kabul etmem. 

Bu si:izler iizerine Adrian riizgar gibi ko~tu, 
Anast yemegi haz1rhyordu. Adrian, gi:izleri nemli, 

yanaklan al al, sa~lan havada, odanm ortasmda durdu; 
si:iyliyeceklerini hazirlami~ olmadigi i'.;in, sesi bogazm
da <.iiiglimlendi. Fakat kadm onun maksadm1 tahmin 
etti ve daha once davrandr: 

- Gene burnun havalarda senin! .. 
- Oyle, anne ... 
- Ha .. bak, gene deminki v1rvrn tutturacaksan, 

zahmet etme! .. Fazla kall?imi parc;:alamadan ne yapabi
lecegini samyorsan yap, beni rahat brrak. Bi:iylesi daha 
iyi. .. 

Adrian: 
- Ama burada kalb krracak bir ~ey yak, ana, de

eli; bir hafta, belki de daha fazlasr ic;:in i~sizim .. S ... pa
zanna Mihail'le beraber gitmek istiyorum... Bu, benim 
ic;:in gtizel bir frrsat, hem o gtizel yerleri gi:irmii~, hem 
de oteyanda kaybettigimi kazanmi~ olacagtm. 

·- Yalmz ikiniz mi gideceksiniz? 
- Evet ... hayrr ... Stavro da gelecek .. . 
- Ma:;;allah!.. Bu tistiine tiiy dikiyor ... «Bir filozof» 

daha 
Oglumm siikutu iizerine, ilave etti: 
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-Pekela, gidebilirsin! .. 
- Danlmazsm ya, anne? 
- Danlmtyomm, c;;ocugum. 

* 
0, pazar, Grivitza sokagmda, borekc;;iye kom~u olan 

blitlin ahbaplarm gozleri ve ~akalan arasmda yola c;;t
lnldi. Stavro, ikindiyin saat dorde dogru, arabas1 ve 
levaztmiyle geldi; kendisine su deposu vazifesini goren 
ftc;;t, bunun ic;;inde limonata varili, bu varil il;inde de, 
~eker, limonlar, bardaklar, v.s. varch. Borekc;;i dlikkam 
onlinde Kir Nikola ve Mihail'in yard1m1 ile, borekleri 
yapmaya yarayan levaztmt arabaya ytikledi. Bir masa, 
klic;;lik bir ocak, bliylik bir tencere, iki 'c;;uval un, birkac;; 
zeytinyagl bidonu ve llizumlu aletler.. I Arabada lie;; ld~i 

i<;in oturacak yer de haZirlandt. 
Adrian't seyircilerin alaylanndan korumak i<;in, an

nesi, Stavro'nun geli~inden yaruu saat once onunla bir
likte t;tkt1; Galatz sokagmda annesi misafirlige, Adrian 
da arabamn gec;;ecegi bliylik yola gitmek lizere aynldt· 
lar. Kadm, oglunu optli : 

- Gorliyorsun ya, Adrian, dedi, ses c;,:Jkanmyorum, 
ama glinlin birinde ettigine pi~man olacaksm; buglin 
yaptlgm klic;;lik seyahat, yann, sana daha uzunlanm, 
hep daha uzunlanm yapmak arzusunu verecek. Sen bu 
istikbalin sana haytrh olacagmt iddia edemezsin ama, 
ben, Allah gostermesin, bu yiizden ikimizin de aghyaoa
gtmtza eminim. 

Adrian cevap vermek istcdi, fakat annesi uzakla~
tt. Yerinde 1mhlanrm~ gibi, Adrian onu gozleriyle takip 
ediyordu. Actkh, sade ve dosdogru olan hayatl gibi, 
dogru, dosdogru yoluna gidiyordu; onu dogru yoldan 

20 



ayum1~ olan tek hareketine gelince, kendisine pak pa
hahya mal olmasma ragmen, buna pi~man degildi. Ba
~mda :;;ah, c;ok uzun etekligini sag eliyle kaldmyor vc 
bir ;;ey, heniiz kaybetmi~ olmadigi, fakat kaybetmekte 
bulundugu bir ~ey anyormu~ gibi, gozlerini ayaklan 
dibinden ayirmiyordu. 

Zavalh karde~im Adrian! .. Titriyorsun ... Ama yolda 
ilerleyen bu arabanm il;:inde, yast1gm iistiinde biiziil
mii~, solunda cigara ic;en ve susan Mihail'in omuzuna 
dayanmt~, beygiri tins ko!?turan ve Ermenice ~arkt soy
leyen Stavro sagmda, - titriyorsun aziz dostum; ama se
ni titreten soguk degil! Sakm, korkudan olmasm? Yok
sa, hayatmm bu iki ~eytam arasma Siki~mi!?, seni yal
mz S ... pazanna dogru degil, fakat heniiz ba~lamakta 
olan hayatmm biiyiik pazanna dogru siiriikleyen kade
rin ri.izgfmndan m1 bu titreyi~? 

Turuncu bir gurubun akisleri alttnda, agac; dizileri 
ve bugday tarlalan arasmda gerilmi~ bir ip, gibi diim
diiz yolda, uzun zaman, uzun zaman Stavro yamk yamk 
Ermenicc tiirkiiler soyledi. Uzun zaman Mihail'le Adrian 
hic;bir ~ey anlamadan, fakat duyarak dinlediler. Sonra 
gece onlan orttii, o zaman as1l benliklerine ve dii~i.ince
lerine dondiiler. Koyler koyleri kovalad1, karanhklara 
gomi.ilmii~ ve kaderlerine terkedilmi~ harap, keder ve 
saadet yuvalan. Arabaya asth ve onun sallad1gt fenerin 
titrek 1;ag1, bir an aydmlanan sonra ·tekrar kaybolan 
acmacak k1r ve gece hayalleri meydana c;:Ikiyordu: Ku
durmu!i'casma havlayan bir kopek; bir pencerede di~ari
ya bakmaya c;ah~an bir insan yi.izi.iniin arad1g1 bir per
de ucu; yagmurlardan damlan kararmi!? ve c;okmli:} ku
liibeler; c,:itleri delik de~ik bahc;eler. 

A~agt yukan her iki saatte bir, Stavro bir hanm 
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onlinde duruyor, beygirin gozlerini ogu~turuyor, kulak· 
lanm c;:ekiyor, yulaf torbasmx ba~ma gec;:iriyor, s1rtma 
ortlislinii atiyor ve iki arkada~i pe~inde olarak giirlil· 
tliyle i9eri giriyordu. Burada bagmp <;:agmyor, ~akalar 
yapwor, ho~ tabirler bulliyor, ve bazan, bir koyliinlin 
kalpagma ~akac1ktan bir ~amar indirmeden kendini ala. 
mwordu. Sonra, «patron i<;:in bir litre ~arap ve bir bar· 
dak>> istiyerek, ondan nezaketle tabakaSmi rica ediyor, 
cigarasrm sanyor, ve bir papa cidiyetiyle, te~ekki.ir rna· 
kamiilda tabakay1 yere atarak muziplik ediyorclu. 

Adrian Stavroyu heniiz iki glindenberi tamyan Mi
hail'in gizli, fakat devamh bir surette ona dikkat etti
gini farketti. Limonatacmm k1sa bir mliddet d1~an <;:Ik· 
mas1ndan istifade ederek arkada~ma Rumca dedi ki: 

- Ne acayip mahluk! .. Bo~ubo~una amma da patlr
di ediyor!.. 

Mihail ona f1S1ldad1: 
- Bu, bir ~eyler unutturmaya <;:ah~an bir pat1rd1 

ama, nedir onu bilmiyorum... Herhalde bir bit yenigi 
var bu i~te. 

* 
Hemen hep tms olarak yedi saatlik bir yliriiyli~ten 

sonra, araba gece yansma d~ru -ince bir yagmur ba~
larken yorgunluktan agn·Ia~ml~ bir halde- kudurmu~ gi
bi beygire sald1ran sar'ah bir kopek slirlisiinden. ba~ka 
bir ~ey goremedikleri X koyline girdi. Stavro kopekleri 
insafsizca lnrba<;:lad1 ve bir avlu kap1sm!l dogru emni
yetle ylirlidii. Hayvan kafasm1 kap1ya <;:arpti, az kalsm 
deviriyordu kap1y1. Oturdugu yerden Stavro, han sahi
binin pencerelerine dogru seslendi: 

- Gregor!. Hey Gregor! 
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Uzun bir bekleyi~ten sonra, kara bir golge kap1y1 
ac;;maya gelince, acayip kiifiirler savurdu : 

- Ulan, dinine yand1g1mm herifi, yagmur suyu ile 
borek ve limonata yapacak degiliz ya! Ac;; bre koca dey
yusl 

Adam bir :;;eyler homurdanch ve beygiri dizgininden 
tuttu. Hayvan c;;oziildii, araba sundurma altma c;;ekildi. 
Sonra, lie;; pazarc1 ile hanc1 Angel daymmkine benzeyen, 
ic;inde yenilip ic;;ilen, cigara tiittiiriilen, adamma gore, 
ya~lara gore ve <<:;;arabm cinsine gore» iyi ve kotii :;;ey
ler anlatilan o Rumen «kir<;ma»larmdan birinde bulu:;;
tular. 

Stavro laf1 uzatmadi : 
- Yiyip ic;;elim ama, gevezelik ederek gecikmiyelim. 

~imdi :;;afaga kadar dinlenecegiz, sonra yola c;;IkacagiZ. 
<;ogu gitti az1 kald!. Yarm sabah, viicudumuz ve kafa
nuz dinlenmi:;; ola:.ak dere kenanm takip ederken birbi
rimize hikayeler anlatmz ve gline~in dogruca beygirin 
gozlerine dogdugunu seyrederiz: Yarm sabah hava iyi 
olacak. 

bnlerine bir diizine kadar kan~nk yumurta, domuz 
yag1, peynir ve <<~apkamz1 pencereden f1rlatt1racak» bir 
:;;arap getirdiler. 

Stavro ile kadeh toku:;;turan hanc1 ona dedi ki: 
- ... pazanna gidiyorsun, degil mi? .• 
bteki ba:;;1yle tasdik i:;;areti yapt1, muhatab1 alaya 

ald1: 
- Gene limonataYI ~eker yerine sakarin, limon ye

rine limon tuziyle mi haZirhyorsun? 
Stavro adamm gozleri ic;;ine baktl ve lokmasm1 ~ig

nemeye devam etti. Sonra, cevap verdi: 
Ulan, hergele, ya sen, gobegini $i~irmek ve koy-
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liiyii zehirlemek i<;:in gene rakm1 <;:e~me suyuna ispir
to kan~t1rarak m1 yapxyorsun? 

Adrian, ~a~km, miidafaa etti: 
- Nas1l olur, Stavro, ~eker ve limon satm aldxgmx 

gordiim, limonatayx bunlarla yapm1yor musun? 
Stavro: 

- Yok camm, bu, susam1~lann goziinii boyamak 
i<;:indir!.. cevabm1 verdi. Ve Rumca ilave etti: 

- Goriiyorsun ya, ben ahlaksxz bir adam1m! Bu da 
bir ~ey degil; daha fazlas1m da yapabilirim. 

Mihail'le Adrian mfmah manah bakx~tllar, birinci
nin gozleri ikincinin merakh bakx~lanna cevap verdi: 

- Gene kapakh bir ~eyler var ... 
V<;: adam kalktxlar. Patron bir kutu kibritle bir 

mum aldx onlan tavanarasma gotiirdi.i. Ust kat yan ya
nya samanla doluydu. Orada, tahtalarm iisti.ine koca
man bir has1r serdiler, ve ii<;:ii birden, mideleri dolmu~, 
yorgunluk ve ~araptan hafif<;:e mahmur, elbiselerini <;:I
karmadan iisti.ine uzand1lar. 

Hanel <;:xkarken, onlara: 
- Cigara i<;:erseniz, yangm <;:xkarmamaya dikkat 

edin dedi; kibrit kutusu ile mumu gotiirdi.i. Be~ dakika 
sonra ii<;:ii de uyudular ... 

Saat ka<;: olabilirdi? Adrian bunu ~estiremiyordu, 
fakat bu derin gecenin bir fmmda, bir elin omuzuna, 
sonra yiiziine dokundugunu hissetti. Uykudan ag1rla~ 
mx~ gozlerini bir lahza a<;:mca, evde degil, bir tavanara· 
smda bulundugunu hatlrlamakta gii<;:liik <;:ekti. Fakat el 
gene yi.iziinde dola~ti, aym zamanda sxcak dudaklar sag 
yanagma dokundu. Adrian, bu sefer uya~dx, kimxlda
madan dii~iinceye koyuldu. Bu da ne demekti? Karan
hkta goz kxrpi~tlrarak, uyuyanlann vaziyetini di.i~iindii: 
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Sagmda ve ortada Stavro; otesinde Mihail yat1yordu .. 
Dli~iindli: 

- Nas1l? .. Stavro mu beni optii?.. Bu da ne de
mek? .. 

Act bir dii~iince zihnine sapland1, o kadar ac1 ki,. 
bir tlirlii kabule yana~m:r;ordu : 

- Haytr.. Muhakkak riiya gormii~ olacagtm!.. Ka-
hil degil bu!.. -

Fakat bir iki dakika sonra, Stavro'nun elinin, bir
ka<;: defa, gogsiine dokundugunu hissetti. Korktu ve bo
guk, fakat olduk.;a kuvvetli bir sesle sordu: 

- Tabakam 1111 anyorsun, Stavro? 
Sakin gecenin i<;:inde bu sual bir kubbenin altmda 

soylenmi!? gibi yanklland1. Limonatact, yerinden hopla-
yarak, onun kolunu yakalad1, heyecandan titreyerek ku
lagma f1s1ldadt: 

- Sus!. .. 
Adrian, gitgide korkusu artarak sordu: 
- Ne istiyorsun? .. Biraz evvel beni open sen miy

din? ... 
Oteki kolunu snnk1s1 tutarak; 
- Sus .. bagmna!.. diye _f1S1ldad1. Bunu birkag sii· 

kfrt am ve korku am takip etti. Sonra, birdenbire, ta
mamen uyamm!;> olan Mihail'in sesi i!?itildi. Stavro'ya 
al<;:ak sesle Tiirk.;e lnsa bir sual sormu~tu. Beriki cevap 
vcrmek istemiyor gori.indli; sonra birka<;: kelime soyle
di. Mihail yeni bir sualle 1srar etti. Stavro ona daha 
uzun bir cevap verdi. Birincisi gene canlt olarak ona 
bir !?eyler sordu; beriki buna kuru bir !?eldlde kar~11lk 
verdi. Mihail dii~iiniir gibi, bir mlidet sustu; fakat bir
den dirsegi- iizerinde dogruldu ve Stavro'nun gozlcri i<;:i
ne baktyormu~ gibi bir tav1rla, bir ~ey ~ormadan, bir 
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dakika ona siikfmetle soz soyledi. Buna oteki, sozti.nii 
keserek kaba bir kaqahk verdi. 0 zaman Adrian'1 deh
~ete dli~iiren bir ~ey oldu. 

Adrian'm halim selim bir insan cliye tamd1g1 Mihail 
ayaga firlach, k1sa ve giiriiltiilii bir ciimle hayk1rd1. 
Stavro da onun hareketini taklit etti ve aym tonla kar
~Ilxk verdi. 0 andan itibaren, bir\Jirlerini daha yeni ta
mmx~ olan iki adam arasmda ~iddetli bir ~eki~me ba~
lach. Gozlerini kor eclecek kadar karanhk olan gecenin 
i<;indc ciimleler, kelimeler, bir eskrim hiicumundaki vu
ru~lar kadar ~iddetli fx~kmyordu. Ba~lanmn s1k s1k 
degecek kadar birbirine yakla~tigi, gozlerinin acizle bir
birini siizdiigii; kollanmn bocaladigi hissecliliyordu. Ad
rian'm donmu~ kalbincle Turk dilinin sedah harfleri 
zurna iniltileri gibi akisleniyor, kalabahk ve sert · seda
Slzlan da <;ahnan bir trampet tesiri yq.pxyordu. 

Adrian hakikati anlad1. Mihail'in Stavro'yu bir men
gene gibi sxki~tlrnu!,) olclugunu da anlad1, onun zaval· 
hhgma kar~I duydugu biiyiik bir merhamet gogstinii ~i
~ircli, gozya~lan bo~ancl1. 

Hx<;klrarak: 
- Rumca konu~samza! ded.i. Bir kelime anlami-

rum! 
Bu iiziintlilii ses kavgay1 durdurclu. 
Adrian: 
- Stavro! Neden yaptm bunu? diye sorunca, suali

ni ag1r bir siikut takibetti. 
Muhatab1 dclikanhya dondii, boguk bir sesle: 
- yiinkti ben <;ok ahH\.ks1z bir adam1m. Zavalh 

dostum sana clememi~ miydim? 
Slikunet bulan Mihail, ona cevap verdi: 
- Bu ahH\.ks1zhktan da beter; bu <;irkefliktir. Her-
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:;;eyi ahenkten ibaret bir diizene kar:;;t tecavlizdiir; siz 
bu diizeni sarstmtz ve bu aytbl etrafa sa($mak, yaymak 
istediginiz zaman su($larm en sefilini i:;;lemekten <;ekin
miyorsunuz. 

Mihail azimli bir sesle ilave etti: 
- Adrian'a samimi bir tarziye verin, yoksa, sizi de 

i:;;inizi de yliziistii btralor giderim! 
Stavro cevap vermcdi. Kendine bir cigara sanyor

du; cigaray1 yakmca, iki arkada:;;, profilden, ylizlinlin ta
nmmtyacak hale gelmi:;; oldugunu gordiiler. Agzt ve yii· 
zii sarkm1~, btytklan dikine kalkmt:;;ti. Teni bir hayalet 
rengi alm1:;;tt. ~ukurlarma gomiilmli:;; gozleriyle onlara 
bakmad1, hatta, yanmdakiler de hirer cigara sanp yak
tiktan sonra yine bakmamakta devam etti. 

Dt:;;arda, kopek!erin ulumalan ve horozlarm otli:;;Ie
ri havay1 ve geceyi dolduruyordu. 

<;:ok daha sonra, cevabm1 ogrenmek ic;in Mihail'in 
sabtrsizlandtgt bir Slrada, Stavro: «Evet,» diye ba:;;ladt. 
«Evet, Adrian'a samimi bir tarziye verecegim ... Samimi, 
fakat sefilcesine degil. Hem de ~imdi degil, bu tarzi
yeyi siz beni dinledikten sonraya btrakacagtm ... 

«~irkeflik,>> «tecavtiz» ve «ayrg» diyorsunuz. Ve bu 
si:)zlerle beni rezil kepaze ettiginizi samyorsunuz. Hal
buki ben ahla!mz oldugumu soylemi:;;tim. Ve bu hepsin
den beterdir, c;linkli ben bu tabirden: Bilerek fenahk 
yapmak mfmas1m anhyorum ... Am a, c;irkeflik, ama teca
vtiz, ay1p? Ah, safdil Mihail'im! J?unlar herglin etrafl
mizda yapiltyor cla kimse sesini <;Ikanmyor... Bunlar 
kanuna, geleneklere girmi:;;; bie hayat kaidesi haline 
gelmi~tii:'. Ben, ben bu igeenc; hayatm malllllerinden bi-



ny1m: Hayat1mda heq;ey c;irkeflik, tecavliz ve ay1ptan 
ibaretti; yani ben bu felaketlerin solugu altmda bUyU
dUm. Halbuki, bunlara hic;bir meylim yaktu. 

«istemedigi halde insanm heqeyi soylemeye mec
bur almas1 ne fena! Fakat kostebekler diyarmdaynu~IZ 
gibi, hentiz gece karanhgmda almamtzdan istifade ede
cegim. Soyliyeceklerim kendimi mlidafaa ic;in degildir: 
Yak, buna aldm~ ettigim yak!.. Ben ahlakslZln, ahlak
h insanlar alan sizlere bir hayat dersi vermesi h,;indir, 
bahusus, sanchgm1z gibi, anu pek de bilmeyen size, Mi
hail... 

«Ben ahlaks1z ve namussuz bir adanum. Namussuz
Juk hususunda kendimi itham ediyarum; ahlaks1zhga 
gelince, bu hususta hUkmU verecek benim. Kimi muha
keme ic;in? Bunu anlamak da size dli$Cli. Hayatnmn bir 
hadisesi size bu hususta yard1m edecc~tir; bu ha.dise, 
evlcnme mac:eramdu·. 

«1876 yilma dogru, Prens Carol'Un, prensliklerine 
giri!?inden az som·a, ben de memlekctime donliyordum, 
fakat anun gibi prens s1fatiyle degil. Ablmmn romantik 
bir surette kaybolu!?undan muztarip, onu Anadolu, Er
menistan ve Avrupa TUrkiye'sinde aramakla ge~irdigim 
on iki senelik macerah hayatm ~irkefiyle donliyardum. 
<;ocuklugumu, ablamm_ hazin kaderini ve fcna itiyatla
nml hangi !?artlar ic;inde edindigimi anlatmakla ba!?hya
madigima sizin hesabnuza esef ~diyorum. Bu <;ok uzun 
slirerdi. Elimi s1kmakta devam cttiginiz taktirde belki 
glini.in birinde onu da anlatinm; benimle ahbaphg1 ke
serseniz, bu da umurumda almiyacakt1r. 

<<0 zaman yinni be~ ya~lapndaychm, biraz param 
vard1 ve li<; ~ark dili biliyardum, fakat Rumenccmi he-· 
men hemen unutmu~ gibiydim. <;ocuklugumun aclamlan 
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beni tannnadilar, boyle olmas1 i~ime yanyordu: Taml
mayl katiyen istemiyordum. Esa~en reayahk vesikala
run vard1. Ana dilimi fena konu~tugum i<;in beni yaban
Cl sandllar. 

«Memleketime ned en mi donliyordum? Bir hi<; i<;in 
ve bliylik bir ~ey i<;in. Bir hi<; i<;in, <;linkli dlinyaya goz
lerimi a<;tigrm toprakta artlk okslizdlim ve hari<;te iyi 
ya~ayordum. Bununla beraber bu iyi ya~ama ancak za
hiriydi. Serbest, go<;ebe fakat ayrph bir hayat ya~ryor
dum. Kadm namma, ana ve krzkarde~ten ba~ka bir ~ey 
numyordum: Kan ve sevgili me<_;huliimdii. Bunlan 
hararetle arzu ediyorclum. !~te sizin bilmediginiz bir ~ey 
bu Mihail! .. Ah, insan hayatta ne kadar hata ecliyor! 
Ayag1 veya kolu sakat bir adam gor?nce kimse onu ayip
lamaz, herkes merhamet duyar; fakat bir ruh malulii 
kar~rsmcla kimse merhamet cluymaz, herkes irkilir! Hal
buki boyle bir adam hayatm as1l temel direginden mall
rum olandtr. Ben i~te bundan mahrumdum .. Romanya'
ya donerken, adetl~ri cinsi hakikate daha uygun olan 
insanlarclan bunu istemeye geliyordum. Bana onu ver
diler fakat an'cak bir an bu istinadgah1 tamtmak i<;in, 
sonra, beni tekrar ahlaks1zhga atmak i<;in alelacele, re
zikesine onu elimclen alchlar. Durun anlatay1m: 

«Doner donmez, tekrar sahlepc;ilik zanaatmu ele al
dJm, !brail'in cli~mda, civarmcla ve haW\. daha uzaklar
da pazarlan ve panayrrlan clola~:tyordum. $ehirde ne il? 
gordliglimclen kimsenin haberi yoktu. Sahlebi, kcndimi 
milletta~;n cliye tamttlgun bir Tlirkten ahyordum. Boyle
ce, az <;ah~ryor ve iyi kazamyordum, fakat claha ziyade 
kemerimde ta~rcligim paramdan harc1yordum. 1~te o st
ralarda ahbaplar peyda etmeye ba~lad1m. 

«iyi giyiniyor, ~urada burada masrafa bakmaclan, 
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okkalarca ~arap Ismarllyorclum. Glinlin birinde, « Ulic;a 
Kalimereskte» iyi bir ~araba ve aym zamanda donli
~limdenberi (bir sene kadar oluyordu) aradi!P.m ~eye 
rastlad1m. ~arabi bazan patronun k1z1 olan glizel bir 
«Kir<;:maritza» (1) getiriyordu. Bu glizel ~arabm <:ad1k 
mlistehliki, bir yandan da dilberin kara gozlerinin sa<;tl
gi alevlerin esiri oldum. Fakat ihtiyath davramyordum: 
Bunlar ciclcli ve c;ok zengin bir aileydiler. Ustelik, gene; 
k1z, servetini onlara bon;:lu olmasma ragmen, yabancr
lan sevmezdi. 

. «0 zaman, acele yapt1g1m ilk ~ey; kendime Rumen 
tebaas1 vesikalan elde etmek oldu, bu da mlibarek bah
~i~ memleketinde kolay bir i~ti. <;abu<;ak «sahlep<;i Stav
ro»yu gomerek, «~am bak1rlan tliccan» Domnul isvora
nu oldum. isim ve s1fat ho~uma giti. ~ana hususi bir 
dikkat ve itina ile muamele etmeye ba~lad1lar. K1zm 
anas1 olmli~ti.i. Babas1 ihtiyar; hin;mdi ve ayaklan ag
nrdi. 

<< U<;: ayhk bir devamdan sonra, bir ak~am ben bir 
aile yemege davet ettiler. Orada, anamn yerini tutan 
ve klz1 ~efkatinin inhisan altma alan bir teyzeyle talll!?· 
tun, fakat bilhassa yalam ancak yan yanya soylemenin 
hay1rli oldugunu mli~ahade ettim. Masada celHitlar gibi 
iri ve kuvvetli iki karde!? vard1 ki, Galatz'da ~am baklr
lan ve hahlan ticaretiyle i!?tigal ediyorlard1. Talihime, 
~am'1 ve onlann i:;;tigal ettikleri i:;;i onlardan iyi biliyor
dum; bu memleketin halllanm ve savath baludanm 
satt1g1m <;:ok olmu!?tu. 

« Y emekte konu!?uyor, Anadolu' da ge<;:en hayat sah·· 
neleri ve hikayeleri anlattyor ve bilhassa ~am hahlan 

(1) Meyhaneci T"zz 
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ve bak1rlanmn ac1kh tarafl iizerinde duruyordum: Ora
da tamamen elle yapllan bu i~lerde, be~ ya~mda <;ocuk
larla adeta gozleri kor ihtiyarlann <;ah~tlklan goriiliir, 
giinde iki metelik kazanan <;ocuklar, <;ocuklugun ne de
mek oldugunu bilmez ve hayata i~kence kap1smdan gi
rerler; g1das1zhktan bitkin hale gelen ihtiyarlannsa ne 
rahata, ne de ihtiyarhgm huzuruna haklan vardrr. 

«Hikayelerim gen<; k1zm ho~una gitti ve ac1kh ta
raflanyle goziinden ya~ getirdi; fakat otekiler katl yii
reldiydiler; yalmz vak'a taraflyle alakaland1lar. Bu, 
iizerimde fena tesir yapt1, hem o kadar ki, buradan eli
mi etegimi <;ekmek iizereydim; fakat burada herkesle 
evlenmek i<;in gelmemi~ oldugumu tam zamanmda ha
t1rlad1m. K1z zevkime goreydi, onu almak istiyordum. 

«Onunla miinasebetim bu konu~malara ve hikaye· 
lere inhisar ediyordu. 

«Bu ilk aile yemeginden iki giin sonra, kendimi aile
nin samimi dostlanndan sayabilirdim. Hari<;le hemen 
hi<; rab1talan olmayan bu evde bogucu bir hava hiikiim 
si.iriiyordu; fakat bu havadan tek zehirlenen sevdigim 
ne~eli k1zd1. Her ak~am iki saatimi onun yanmda ge
<;iriyor, hikayeler, l:hifeler anlatryor, ve bazan ahenkli 
ve yamk ~ark tiirkiileri soyliiyordum ... Halas1 ve babas1 
ho~lamyorlard1, ama klz bay1hyordu ... Hep, hep soyle-
yim istiyordu. 

«Patron, diikkandan ~amatac1 mii~terileri, her ti.irlii 
giiriiltiileri kovmu~tu; bir ~ey i<;mek i<;in kap1y1 <;alan
lar nadirdi. Camh kap1h arka tarafta, evin her hizmetini 
goren teyze, <;ama~1rlan yamar ve perde arasmdan, az 
aydmhk diikkam gozetlerdi. Kii<;iik bayan orgii veya 
tentene orerdi, babas1 da duvann i<;indeki yatagma uza
narak uyuklar, bazan inilder, ve beni dinlerdi. Hesaps1z 
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·derecede ahmaktt. Yanmda bir sedire oturarak ona pla.
mma uygun masallar uydururdum ve o hepsini yutar
dt. 

«Bu suretle zaytf tarafm1 kolayca ogrenebildim; t~i
ne devam etmek i.;in a.;tkgoz bir adama ilitiyac1 vardt ve 
benim bu adam olabilecegimi dli~linmii.~tii. Malumdur 
ki, Romanya'lmm ticarete pek akll ermez; o, ancak top
ragm kolesiclir. KIZ1m bir ticaret :;;ubesincle .;ah:;;an bir 
adama vermek istecligi, ote yanclan, o zamanlar, kolay 
ve karh i:;;leri ancak ecnebiler becerebilclikleri i.;in, bu 
kusurunu clii.zeltmi:;;, dil bilir, kenclisi kaclar ahmak iki 

·ogluna bile akll ogretebilecek bir m.emleketliye tesad:ii.f 
ettigine memnunclu. Bu ahmak .;ocuklann boyle bir ser
veti nas!l yapabilmi:;; olduklanm kencli kenclime, clii:;;li
nlirken, olen ana[ann birinci Stnlf bir ticari kabiliyete 
malik olclugunu ogrendim. KIZ da anasmm meziyetleri
nc sahipti; f'akat onun oliimlinclen beri, ev hayatl clur
gunla$mt:;>tJ. 

«Benim ortaya .;tkt:;;nn bu eve teneffii.s eclilir bir 
hava getirmi:;;ti; buraclaki be:;; ki:;;iden herbiri kencline 
gore tenefflis ediyorclu. ihtiyarla -her on be:;; glinde bir 
yazlan aile arasmda ge.;irmeye gelen- iki oglu aptal gi
gi gi.illi:;;ii.yorlar ve i~, hep i:;; hakkmdaki sozleriyle beni 
hafakanlara boguyorlard1. Namuslulugumu tecriibe 
i.;in, bir defa benden para istemekten, ve bir ba:;;ka se
ferincle de bana odlin~ para t~_klif etmekten daha zeki
ce bir :;;ey bulamadilar. Ahmakhkla paramn iki karde:;; 
olmalan icabettigini dli:;;linerek her iki seferincle de ar
zulanm yerine getirdim. Bu itibarla bu li.; adam pek 
de birbirlerinden farkh degilcliler. 

«Merhumenin ktzkarde:;;i olan ihtiyar teyze hi~ gi.il
mez ve hi.; aglamazd1. Buna mukabil :;;imdiki i:;;lerim 
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hakkmdaki sozleriyle s1k s1k cammi s1kard1. Bir miiddet 
suallerine cevap vermedim; benden ~iiphelenmeye ba~la
dr. Sonra, bu ii~ enayinin hakk1mdaki itimatlarma gii
venerek, biiyiik~e bir sermayeden mahr~m olu~um yii
ziinden, i~lerimin iki senedenberi fena gittigini uzun 
uzun anlattlm. Burada da soylediklerimin ancak yans1 
yaland1, ~;'linkii, hakikaten eger elimde biiyiik bir para 
bulunsaydt! .. 0 zamanlar en iyi i~ yabanc1 balurlan ti
caretiyledi. Onlara hi~bir zaman zenginligimden bahset
mi~ olmadtgun i~in cevabtml yuttular. 

«Fakat beni asil sevindiren, giizel Tinkutza'nm ba
na baglam~JYdl. 0, bu stkmtih evde beni yegane anla
mi$ ve sevmi~ olan, bana yegane limit ve $CVk verendi. 

«Tabiatm mezbelesini siipiiren biiyiik hayat cere
yanlanm teneffiis etmeye ah$ffil$, paraya tapmayan, hiir 
bir adam stfatiyle, -her$eyin hodbinlik ve ahmakhkla 
lekeli oldugu- bu evde ancak biitiin kuvvetiyle hiirriyete 
il.$Ik olan ktz yiiziinden duruyordum. 

« Eksertya hem en hem en yalmz kahrdtk. Gece ba
smca diikkan kapamrd1. Erken kalktig1 i~in teyze yat
maya giderdi. Vc o vakit iniltileri haric; olmak iizere ne 
zaman uykuda ve ne zaman uyamk oldugu mec;hul bulu
nan babanm yanmda, orgiisii iizerine egilen Tinkutza, 
kamm1 dolduran bir goz i~aretiyle bana: 

«- Bana bir ~ey anlatm, efendi, derdi; actkh bir 
$Cy ... 

Baba haykmrdt: 
«- Hay1r, actkh olmasm! 6ylesinden ho$lanmam! 
«0 zaman, melankolik bir ifadeyle, gene; ktz ilave 

ederdi: 
«Pekala, oyleyse ne~eli bir $Cy. 
- «Siz_e, her zevke gore bir ~ey anlatacagtm, der-

Kira Kiralina: 3 33 



dim. « Ge<;en sene, Jalomitza (1) kenarmdaki bir pazar
da oteberi satlyordum. Bilirsiniz ki, bir pazarda her
kesle iyi ge<;inmek makul bir harekettir. insan <;abuk 
ahbap peyda eder ve aym siiratle bunlan ba~tan savar, 
ama, bir pazarcr ba~ka bir pazarcryr, bir Oliiniin kendi
sini gomen papazla rastla~masmdan daha srk gormek 
hrsatma maliktir. 

<<ihtiyar: 
<<Bak, i~te bu ho~uma gitti, diye mrnldandr. 
«- i~te ben bu ~ekilde hareket ediyordum, ve ba

km o giin ba~rma ne geldi. Bir miiddetten beri Tranda
fir admda bir pazarcr tamyordum. Bu gClya boncuk di· 
zilcri satan, fakat hakilcatte i~te papaz, bani papaz? de
nen 'ii<; kagrth bir iskambil oyununa fe~ olacak enayi
lerin pe~inden ko~an bir <;ingeneydi. A<;rkcasr, Trandafir 
bir serseriydi. Fakat bu serseri beni alakadar ediyordu. 
Koluna gec;:irilmi~ boncuk dizileriyle, benim tezgabrma 
dayanmaya gelir, hi<;bir ~ey soylemeden <;ubugunu i<;er, 
ve ta, ben, igrenerek kovuncaya kadar yere tiikiiriirdii. 
0 zaman «Boncuk, boncuk» diye k'llabahgm arasma 
kan~rrdr. Fakat gozleri oyununa mii!?teri olabilecek te
miz giyinmi!? koyliileri ara$tlnr, ve onun agma dii~en, 
oradan cepleri bo$almi$ olarak <;rkardr. Hayatlm daha 
diiriist bir $ekilde kazanmqsmr istedigim i<;in, bir kere 
ona zanaatlm clegi!?tirmesini teklif etmi~tim. 

«- Ne? clemi~ti, beni kendine ortak mr yapmak is
tiyorsun?. 

«- Hayrr, dedim, seni kendime ortak yapamam, 
fakat sahlcpc;:i yapabilirim. iyi para getirir. 

«- Ha, dedr, iyi para getirir! Senin sahlebin hi<;-

(.1) Romanya'da bir dere 
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bir zaman bana, her alt1 gtinde bir gtizel Miranda'mm 
boynundaki diziye bir altm daha ilave ettirecek kadar 
kazand1rmaz, o zamc.Ul, sevgilim bir ba:;;kasma kac;ar, 
sevda w;:and1r!» Hakh oldugunu kabul ettim: Salep al
tm getirmez, halbuki bu <<tic; kaj?;It» ... Ha, bu «ii<; kag1t» 
bahsettigim giin, ona, birkac;: saat ic;:inde be:;; diika altl
m getirmi:;;ti. Fakat, i:;;e bakm ki, bu sefer diikalar, pek 
komik bir hikaye ile birlikte geldi: Paralan deve yap1lan 
gene;: koylii, Trandafirin yakasm1 bir tiirlii birakmiyor
du, iki..)ldam, tarlalar i_~inde c;:Ilgmc;:a bir kovalamaca 
oyunundan sonra beni hakem yapmak ic;:in yamma gel
cliler. Koylii diyordu ki: «Param1 geriye vermezse, bana 
hiinerini ogretsin; onun yaptlj?;Im yapacagim.» Trandafir 
omuz silkiyordu: <<Bu adam deli mi ne! Amma da be
laya c;:atttk hal - Hay1r, azizim, diyordu oteki; ya para
mi ya da hi.inerini verirsin! Namuslu olmanm ne fay
dasi var;. ben de senin yapt1gm1 yapacag1m! - Fakat 
sen de benden daha namuslu degilsin, dryordu Tranda
fir, param1 kazanmak istedin: Ben daha kurnaz <;;Iktlm, 
senin param kazand1m, hepsi bu. - Evet, dedi koyli.i 
senden daha namuslu davranmadigimi kabul ediyorum; 
bunun ic;:in sana bir di.ika b1rakaytm: Geri kalan dort 
di.ikay1 geri ver .. Yoksa kendimi dereye atanm, gi.inah
tlr .. Evimde gene;: ve yalmz ba:;;ma bir kanm var ... Sevi
:;;erek evlenclik... Be:;; di.ika onun boyuncla ta:;;Idtgi ye
gane servetiyclL iki beygir satm ahp topraj?;I si.irmek 
i<;;in atmlanm almt:;;tlm ... » 

<<Trandafir, k1zgm demirle dokunmu:;;lar gibi swra
dt:- Vay aptal, clemek beygir almak ic;:in kannm cliika
lanm harCJyorsun? Ah sen, altmh bir kanya Ia.yllc cle
gilsin! - Fakat ne yapabilirdim? cliye gene;: adam sordu. 
<;ingene ktzd1: - Ne mi yapabilirclin? Giclip bu paray1 
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civardan <;alardm da altmlan karmm boynunda bira
kirdm! Sonra bana !li:inerek, Trandafir: «Hie;, dedL bu 
kadar ahmak bir Rumen gordiin mii? Bunu sayler ken 
dii:;;iinceli bir hal ald1, cigarasmdan bir nefes cekti ve 
yere tiikiirdii. Koylii avu<;lanm yiiziine kapam1~, aglt· 
yordu. 0 zaman !?Unu gordiim: Trandafir, delikanhya 
dondii, ellerini yiiziinden <;ekti, ve !?im~ek siiratiyle yii
ziine iki tcikat indirdi. Dayag1 yiyen: <<Neden beni dovii
yorsun?» diyerek bag1rd1. <;ingene komiir rengi gozle
rini !?eytanca yuvarhyarak cevap verdi: - Aptalsm da 
ondan. Aglayan adamlardan ho!?lanmam. ~imdi al be:;; 
diikam ve bu gece koyiine don. Fakat koyden bir kur
~un atnm mesafede biiyiik yolun iistiinde bekle: ~afakla 
sana iki beygiri getirecegim ve iki t,okat daha ataca
gim... Ta ki, giizel bir kadmm djzisine ilave etmekten 
ba~ka maksatla dokunmamasuu ogrenesin ... Bu macera
dan alt1 ay sonra, Naziru yolunda Trandafir'e rastlad1m. 
0, ata binmi$ti, ben arabadaydm1. Kar~Ila!?mca sordum: 
<<Soziinii tuttun mu Trandafir? - Evet, dedi. ana iki 
beygiri verdim, iki tokat da a!?kettim.» 

* 
<<Ben anlat1rken babas1 uyumu$1U, fakat Tinkutza 

her zamankinden daha duyguluydu. i$te o zaman, ha
yatunda ilk defa olarak, bana sevdah, nemli ve alevli 
gozlerle bakan bir gen<; k1z kar$Ismda kendimi yapa
yalmz gordiim Bana dogru egilerek, elimi ald1 ve ke
man tellerinden daha ahenkli bir sesle: 

«Bay isvoranu, dedi, soyleyin bana, c;ingene Tran
dafir gibi sevebilir misiniz?» 

<<Elinin beni yakt1gm1 m1, yoksa dondurdugunu mu 
soyliyemem, yalmz bildigim $Udur ki; ani bir deh~ete 
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dli~tlim, bir damdan dli~tiyormu~um gibi ba!?Im dondti, 
Hie; durmadan !?apkam1 kavray1p di!?an flrlad1m. 

<<0, bunu bir ~aka saym1!? ve beni ertesi gun gortin
cebir hayli giilmli!?tli. Fakat ben c;ok mliteessirdim: Bir 
kadmla yalmz kalmaktan duydugum korku her zaman
kinden daha !?iddetle belirmi!?ti. Aylarca stiren bir sami
miyetin beni kurtaracagma olan limidim birdenbire uc;
mu~tu: Yine her zamanki rub malulii adam olmakta de
vam ediyordum. 

«Bununla beraber ate!?ten korkan beygirlere yaptlk
lan gibi, ate!?i burnunun dibine soka soka, ondan kork
miyacagma inanmaya ba!?lami!?tlm. Hem kimbilir, insan 
ruhu hakkmcla blitlin bildigimiz nedir? Hayvanlan bile 
daha iyi tamnz! Terecldi etmi!? hislerimi yenmek, vah!?i
le~mi~ olan insiyaklanm1 ehlile~tirmek imkfm1m elde 
etseydim, belki muvazenemi bulmaya muvaffak olabilir
dim. Fakat bunun ir:;in insanlarm iyi niyeti ve M.disele
Iin yardiml icabederdi. Halbuki ne berikiler, ne de ote
kiler bir adam1 kurtarmay1 lizerlerine almadllar. Hadi
seler · beni fakir bir adam yapm1~t1, insanlarsa kendi 
hoclbinliklerinden ba!?ka bir !?CY gorecek halde degildi
ler. Netice !?U oldu· ki, kafamiZI bir cluvara c;arp1p par
c;aladik; f~kat en acmacak olan ben dim ... 

« Uzviyetimcle bir salah ba~langt<;I belirdiginden 
emin olmadan Tinkutza'y1 istemek niyetinde degildim; 
fakat bir ba~;ka talip benden evvel davrand1 ve vaziyeti
mi tehlikeye soktu. K1z benclen ba~kas1yle evlenmek 
istemedigini haylorcl1; o zaman babas1 bu hususta ne 
dli~iincli.igtimli sordu. 

d\fe mi dii~iintiyordum? Evlenmenin yalmz dii~lin
cesi bile beni bir cehennem korkusuna dli!?lirtiyorclu! 
Hic;bir cevap veremeclim ... Mi.iphem ve mi.itereclclit go-
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riindiim ... Bu hal onuruna dokunan Tinkutza o kadar 
gozya~1 di:iktii ki, yiiregim pan;aland1. Babas1, tereddii
diimii, zengin olmty1~1ma vererek beni teselli etti: 

«- Burada <;ah~arak giintin birinde zengin olursu
nuz! 

«Anladm1z m1? Evlerinde aradl$nn ~eyin servet ol
dugunu samyorlard1. 

«Boylevce u<;mum yakla$IJOr ve ben de dogruca 
ona gidiyordum: Tinkutza'y1 babasmdan istedim. K1z 
bayrarn etti, ev uyu$uklugundan uyand1, bense, mahvol
duguinu hisediyordurn. Evlenme talebini takip eden 
giinliik bir idarn mahktlmunun son anlarma benzedi. 
Tinkutza pek memnundu: 

«Heyecandan 1111 bu kadar $a$kmsm1z?» dedi bir 
giin: «Ah ne mesudurn!>> 

«Zavalh lnz! .. 

«Kendim oyalamak i<;in sabahtan ak$ama kadar 
tiirlii masallar uydurdmn; fakat eskisinden farkh oldu
gumu hissetmi:;;le1·di; ni$an ak$mm az kald1 bayihyor
dum. Haz1r bulunan akrabalar bundan <;ok meraklandi
lar; ve ni$anhrn gibi ge<;irdigirn fenahg1 heyecamma 
verdiler. Beni konu$rnaya sevkettiler, bir $eyler anlat
mmm rica ettiler. Kafarnm her yamm yoklad1rnsa da 
anlatacak bir $ey bularnadnn. Fakat ni$an halkalanm 
takmi$ olan papaz, kilise nasihatlerinden sonra, bana 
bir hikaye hatirlatti: 

«Ciftgilikten bahsediyordu. Papaz da i$<;ilerinin <;ok 
yava:;; <;ah$arak kendisiyle eglendiklerini soyliiyordu. 
Hikayerne ba$larnak igin, dedirn ki: 

«- Onlan daha h1zh ~ah$tlrrnak istiyorsamz, bu
nun i<;in tek <;are vard1r, baba ... 

<<-- Nedir o, oglum? 

38 



«- Kiifretmek, bir siiriicii gibi klifretmek! 
«- Aa, biz klifretmeyiz; giinaht1r. 
«- Evet, tabii giinahtlr, diye tasdik ettim, fakat 

Blikre~ metropoliti, ba$ka t;:are kalmaymca buna ba~ 
vurulabilecegine, fetva vermi$tir. 

«Papaz $iiphc eder gibi bir tav1r ald1, fakat haztr 
bulunanlar hayk1n$t1lar: 

«Nasi!? Soylcyin, nas1l? Anlatm!» 
«Pekala, vak'a $Udur: Glinlin birinde Blikre$ met

ropoliti resmi bir merasimde bulunmak lizere bir $Ch· 
re gedicekti. En iyi arabay1 getirdiler, metropolit bindi. 
Fakat arabamn slirliclisii, hahn saythr bir bah$i$e ko
nacaguu bildigi halde, bundan hit; memnun olmad1; 
<;iinkii, hep bildigimiz gibi, bir siiriicii kiifretmeden 
hayvanlanm idarc edemez. Onun nazararmda kamt;:tstm 
havada $aklatmak ve kiifretmek, haW1 bah$i$ten bile 
saglam bir kaideydi, metropolitin siiriiciisli de i$inin 
ehli bir adamd1. Biiyiik ke$i$in gazabmdan korktugu 
it;:in, zavall1 adam dudaklanm Istrdt, tam lit; saat elin
den &eldigi kadar arabay1 slirdii, fakat, bir dere get;:idi
ne gelince, duraklad1. Ofkesinden pi$mi$ bir tstakoz gibi 
lupki[IDIZl ve hafakanlar get;:irerek, dart atmm dizgin
lcrini b1rakti, ne olursa olsun, hakkm1 istemeye karar 
vererek bekledi. Metropolit sabirsizlandi, bir mliddet 
sonra ba$Illl arabamn kap1smdan t;:Ikararak, nit;:in dur
duklanm sordu. Siiriicii ba$mdan kalpagm1 t;:Ikanp ezi
Le biizlile anlattl: 

«Diyecegim $U ki; Efendi Hazretleri, hayvanlar sii
riicii kiifi.irlerine ah$ll1I$lardir, ben de, yliksek huzu
mnuzda kiifredemedi_gim it;:in beni tamm1yorlar ve su
ya dalmak istemiyorlar.» 

Metropolit tavsiye etti: 
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«- Oglum, hayvanlara: «Deh! deh! Koca beygir
ler ... » diye bagtrm!.. 

«Kurnaz siiriicii usulca tekrarlad1: 
<<- Deh! deh! koca beygirler!» Fakat hayvanlar yer

lerinden kipirdamadilar. 
<<Sabn tiikenen metropolit sordu: 
«- Arabay1 siirmek i9in kiifiirden ba~ka 9are yok 

mu? 
«- Haytr, aziz peder, soyledim ya: Beygirler an-

cak yulaf ve kiifi.irle yiiriirler. 
<<0 zaman metropolit: 
<<-Oyleyse kiifredin, dedi, giinahtmzi affediyorum! 
<<Siiriicii yerinden firladi, dizginlerini yakalad1, kir-

bacnu ~aklatt1 ve Oliileri bile iirkiitecek bir sesle: «On 
di:irt incil, altm1~ kuddas» gibilerden _bit siirii kiifiirleri 
straladi. 

<<Araba dereden bir lnrlangt\( siiratiyle- ge9-ti. Oteki 
lnytda metropolit yine ba~1m kaptdan \(-Ikardt ve bobiir
lenen bir eda ile kendisine bakan arabactya: 

«- Hayvanlanmzi ~a~Ilacak bir ~ekilde terbiye ct
mi~siniz, dedi; fakat, nastl diyeyim, dini malumatmtz 
biraz eksik9e; inciller on dort degil, di:irt tanedir. Vc 
altmt~ clegil, yalmz yedi kucldas vard1r. 

<<- Haklnmz var, mukaddes peder, ben de bunu 
biliyordum; fakat ne yapaytm, dort ve yedi, laytlnyle 
kiifretmeye imkfm vermiyecek kadar k1sa rakamlardtr; 
cnun i9-in, biz arabac1Iar, dini mesleki icaplara uydur
mak i9i11 elimizclen geldigi kaclar gayret ediyoruz.>> . 

<<Bu hildye, uyandtrdigi kahkahalar yiiziinden pa
paZI mii~kiil mevkie soktu, ben de biraz ferahladun. 
Tinkutza pek mcmnundu, benimle iftihar ediyordu. 

«Ah, neden her:;;ey burada bitmedi? Yahut da ne-
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den ben faciadan evvel kac;:mad1m? <;;:iinkti, uzun, bit
mez tiikenmez bir gecikmeden sonra, facia, tic;: hafta 
sonra, patlak verdi. De; hafta goriilmemi:;; ve i$itilmemi$ 
bir i$kence ic;inde ya$ad1m, ni:;;anhmm her busesi taban
lannu yaghyarak kalabahga kan$mak ic;:in bir nasihata 
benziyordu. Bu facia diigiinle beraber ba$lad1: 

«~imdi hayat1m1 ve masum Tinkutza'mn hayatm1 
zehirlemi:;; olan korkunc;: cinayete geldim; azizim Mi
hail, sizin ~irkeflik, tecaviiz, aytp dediginiz $Cylere ve 
iki ayak iistiinde yiiriiyen hayvanlarm orf, adet, gelenek 
$Cklinde tatbik ederek masumlarm hayatm1 zehirledik
leri biitiin felaketlere geliyorum; c;iinkii, afif ni$anhm 
kadar ben de hastahg1mda masumdum. 

«Mihail, ihtimal haberiniz yoktur. Bizde, cliigun, 
esnasmcla, ailenin haWi yabanc1 kaclmlann, gene; evli
lerin yatak odasm1, istirahate c;ekilmelerinclen sonra is
tila ettiklerini, onlan di$an att1klanm ve gene; kaclmm 
iffetinin $iiphe gotiirmez delilini bulmak ic;in gerdek ya· 
tagm1 ara$tlrcl1klanm ve bu clelili bazan, yandaki salon: 
cla :;;enlik yapan davetlilere gostermek ic;in iftiharla 
gezdirdiklerini bilmiyorsunuzdur. Bundan cla beterini 
gordiim: Petroy'dan Kazasu'ya giden yolcla bir siirii 
cezbelilerin bu miistekreh ganimetlerin etrafmcla bay
ku$ gibi uluduklanm gordiim; keman c;alan bir c;inge41e 
refakatincle, bir pazartesi giiniiniin $afagmda, bic;are 
bakirenin mes'ut annesine, <<KIZJl raki»yi gotiirmeye gi
diyorlardl. 

«Mihail, bundan daha barbarca, daha mi.istekreh 
bir :;;ey biliyor musunuz? Bu utandinci ve kotii usulclen, 
bu manzaradan, bu ne$eden daha insafs1zca, daha gayri 
insani bir c;irkeflik, bir tecaviiz, bir ay1p ve saclizm var 
nnd1r? 

41 



«Ben, biliyordum ... Di.igiin giinii geldigi zaman bii
tiin bunlardan haberdard1m. Bu miistekreh adetler bem 
daima igrendirrni~ti; fa~at iktidanmm bana bu derece 
ac1kh bir ~ekilde ihanet ettigi o tehlikeli saatte, bu me
!;Jum maskarahgm online ge<;mek benim i<;in hayati bir 
zaruretti. 

«Kizm babasm1 ve teyzesini <;agirdnn, onlarla ko
nu!;Jtum. Babas1, bu igren<; adetten ho!;Jlanmakla bera
ber pek kati bir red cevab1 vermedi, fakat ihtiyar ka
dm milletin ~eref koruyucu eski bir gelenegi s1fatiyle 
bu kaideye dokunulmamas1 Hiz1rngeldigini inatla miida
faa etti. 

«Lftf burada kald1, ve giizel bir pazar ak!;Jaml, dii
gtin alay1, kiliseye yolland1: Yolu a<;an iki athdan maa
da herkes yayayd1; atlllann ardmdan, elindeki alt1n yal
dizh ve oymah biiyiik bir gi.imii!;J tepside iki kocaman 
Moskova mumunu ta!;Jiyan adam geliyordu; ardmdan da 
biitiin alay. Kiliseden <;Ikl!;Jta, athlar tabancalanm bo
~altarak, kollarma bagh uzun <;evreleri havada salhya
rak, yeleleri kurdeHHar ve s1rma tellerle oriilmii!;l atlanm 
oynatarak onden gittiler. Tepside an'anevi tuz ekmek 
vard1. Hemen ardmdan, korku ve deh~etten titriyerek, 
elimde mum ve kolumda Tinkutza oldugu halde siiriik
leniyordum; gen<; kiZ, kendisini tamamen Orten siisler 
altmda mesuttu. Ard1m1zda biitiin alay ciimbii~ ediyor, 
keman, kobza, klarnet ve borudan ibaret dort alet kul
lanan on iki c;algiCI kulaklarumzi sag1r edivordu. Yol
da, <;e!;Jmeden donen kadmlar, bereket getirir diye ko
valanm ayaklanmizm dibine dokiiyorlard1. 

«Ak:;;am olunca, benim i<;in mukadder alan saat gel
eli <;attl. Gerdek nidac1lanmn nutuklan ta$km bir ne
$eye yol a<;t1, ben de cemaate uyarak sofradakilerin an-
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lattlidarma hikayelerle mukabele etmek mecburiyetinde 
kaldrm. Bunlardan biri, kafas1 ~arapla ktzi~mca, koyiin
de gene; bir gelinin, kocas1 tarafmdan kabahati meyda
na r;;Ilcanlarak diigiin gecesi ondan nas1l dayak yedigini 
anlatmak zevksizliginde bulundu; ertesi sabah, adam 
Slrtt okiizlere, yiizii de arka tarafa c;evrili olarak kadtm 
arabasma atm1~t1 arabanm art tarafmda bir sopanm 
ucunda, dibi delik bir toprak tencere sallana sallana, 
onu bu ~ekilde, yerin dibine gegen ailesine gotiiriip tes
lim etmi~ti. 

<<Tinkutza'ya bakttm: Masumiyetinden emin olarak 
sakin duruyordu. Fakat ben, deh~ete dii~mii~ ve kan
koca arasmda gec;en ~eylerin onlardan ba~ka kimseyi 
alakadar edemiyecegini hayktrmt~tlm. 

«Samim'i ahbaplardan birkac;t: «Kimseyi alakadar 
eder mi, etmez mi; onu birazdan goriiri.iz! » cevab1m 
verl!li~lerdi. 

«Hakikaten bu «birazdan» hazin oldu, tam saat ge
ce yanstm galarken, ekmek ic;inden yaptlml$ yuvarlak
lann muhtelif istikametlerden atlldtgmt ve bunlarm yii
zi.ime c;arpttgmt gordiim, arkasmdan ekmek lokmalan 
ve birkag dakika sonra, koca koca pargalar surattma 
yagmaya ba~ladt. 

<<- Bu dane demek? diye sordum. 
«Anahk: - ~u demek ki, buradan kalktp vazife ba

$llla gitmeniz zamam geldi! dedi. 
<<Dostlanm, yemin ederim ki, anlanuyorclum, fakat 

babahgtm beni kenara gekerek hangi vazifeden bahse
dildigini izah edince, i~i anladtm. 0, benimle konu~ur
ken anahkla teyze, bize aynlm1~ olan yatak odasmda 
Tinkutza'mn tuvaletini yapmakla me~guldUler: Sonra 
kaynatamla birlikte gelip beni kucakladtlar, hemen ar-
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clmdan, kap1y1 a<;1p beni i<;eri attdar ve kap1y1 kapadx
lar. 

«Hayatxmm en fed anlanndan biri olan bu lahza
da, Tinkutza'mn ilahi bir glizellikte ba~mm, sa<;lan et
rafa, yayllm1~ olarak, beyaz yastxk listlinde yatt1gm1 gor
mli~ oldugumu Mia mliphem bir ~ekilde hatrrhyorum, 
o ak~am i«;in hepsi bundan ibaret kald1: Bayxhp odamn 
ortasma dli~mli~tlim! 

«~iddetli bir nobet i<;inde, yirmi dort saat sayikla
mi~Im; onbe~ glin yatakta kald1m. Kendimi kaybetti
gim miiddet zarfmda neler soyledigimi bilmiyorum, bil
digim ~udur ki; beni ziyarete gelenler pek az oldu. iyi
le~ince, kendimi dli~man bir muhit i<;inde buldum. Kay
natam ve teyze, ailelerini rezil edi~imin sebebini ben
den sordular. <<Baglanmi~» oldugumu vesile ederek mu
vakkaten yakanu kurtard1m. Bana kar~1 hi<; merhamet 
duymadllar ve hakk1mda daha ziyade nefret beslemeye 
ba~lad1lar. 

«Bu anclan itibaren, on ay mliclcletle, etraf1m kin 
ve husumetle <;evrildi. Her ~eylerini benden gizlediler; 
beni hi<; bir i~lerine kan~tlrmaclllar; sanki hirsizml~Im 
gibi, paralanm hep muhafaza altmda tuttular. Kendi 
imkanlanmla -tekrar sahlep«;i olmaktan ba~ka- hi«;bir 
i~e giri~emezdim, «;i.inkli blitiin paranu dligiin hediyeleri
ne sarfetmi~tim. Hala beni lirkliten o mlithi~ hayat o 
zaman ba~lach. 

* 
<<Size hepsini bi.itlin teferruat1yle anlatamam; bu 

htit1ralar «;ok azap vericidir. 
«Bu felaket yuvasmcla mahpus bulunurken, sokaga 

nacliren ve ancak geceleri ayak atmaya clir'et edebili· 
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yordum. Hatta diikkana inmemi bile menediyorlard1. 
Kim!'e ile gorii~emiyor, hi<; bir i~ goremiyordum ... Sof
rada herkes sag1r ve dilsizdi. Ben, yatag1mda terlikler, 
ceketsiz, bir tufeyli gibi, bir ka<;Ik gibi veya ba~ka cins
ten pansiyonerler gibi odadan odaya dola~1yordum. 

«iki kaymm her pazar gelirlerdi. i~lerinden bir 
par<;a anlad1gm1 i<;in beni Galatz'daki ticarethanelerine 
almalanm istedim. Bana bo~anmaktan soz a<;tllar. Diye
ceksiniz ki, hakikaten bu en makul hareket olurdu. -Hi<; 
de degil ... 

«Kanm, nikahtan beri, ailesinden tamamiyle kendi
sini <;ekmi~ti. Art1k biitiin hayati benimkine, benim o 
sefil alil hayatlma kok salm1~t1. Felaketi, aglamadan, 
giicenmeden, umulmaz bir cesaretle kabul etmi~ti; be
nim bir biiyiicii tarafmdan biiyiilenmi~ olduguma sami
mi surette inamyor, ve ~eytam yenmesi, kusuruna rag
men sevdigi kocas1m iyile~tirmesi i<;in, Allahma hara
retle yalvar1yordu. 

«Odam1za kapanarak, e~i olmayan bir ~efkatle do
lu bitmez, tiikenmez giinlerimizi ba~ba~a ge<;iyorduk. 
Ondan af diliyordum... Beni hi<; kabahatli bulmad1g1 
cevabm1 veriyordu. Beni anlami!? ve bana ac1m1~ alan 
tek insam nas1l unutabilirdim? Bizi zehirliyen etraflmiZ· 
daki kin olmasayd1, biitiin kuvvetimle 6zledigim normal 
erkek ve koca olamiyacagiml kim iddia edebilir? Esa
sen eskisi kadar utanga<; degildim, art1k kanmdan kork
muyordum. ilk temaslarda kammi doldurmu~ alan o 
iirkiintiiyii artik duymuyordum. Hatta baz1 anlar kanm 
beni kollannda s1kar, ok~ar ve a~km1 anlat1rken miip
hem arzular, zay1f uyam~lar, kii9iik cinsi tahriklerin yii· 
cudumda kanncalandigi oluyordu. 

«Fakat a~km gii<;liikle yaratt1gm1 kin bir anda mah-
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veder, i~te insanlarda asla affedemiyecegim bir ~ey bu
dur. Her sabah, daha odamdan <;akar <;:tkmaz, feHl.keti
mizin iki bayku~u, zavalh kadmm iistiine atlllyor ve bir 
~ey olup olmadtg1m soruyorlard1. Soylemeye yana~ma
mast iizerine bu iki cadaloz aynlma tavsiyeleriyle iistii
ne c;ullamyor ve canmdan btktlracak kadar i~kence edi
yorlardr. 

«Tabiatm yeniden diriltmeye gayret ettigini ytkffil· 
ya c;all~an bu sistemli tahrikc;ilik on ay stirdii. Bogulu· 
yorduk. Galatzh iki cellat, rntitecaviz bir tavtr takln
nuya ba~hyorlardt: Beni tahrik ettiler ve kanm1 aynl
rmya ikna etmem ic;in ~eni zorlad1:lar. Arttk dayanm1ya 
imkan yoktu. Birbirimize sokularak, ekseriya sofraya 
inmiyor, c;ok giinlerimizi tek yemekle gec;iriyorduk. Bir
den, kac;.:mak fikri zihnimde uyand1. 

«Elimde kalan aztcik para ile hayatlmtzt kazamp 
kazanamtyaca~miZI sordu, ve bu me~'um evden uzakta 
ona ac;.:abilecegim hiirriyet ve sevgiyle dolu istikbal hak
kmdaki ate~li cevab1m iizerine, gozlerinden saadet )!a~
lan bo~andt. Bir dti~man muhitte yollanm kaybetn;i~ 
iki karde~ gibi birbirimize sanlmt~ttk; yiizlerimiz, elbi
selerimiz kendi gozya~larnmzla ytkimmt~tl, yeryiiziinde 
tadllabilecek en kuvvetli bahtiyarhk saatlerini ya~ad1k. 

«Fakat bu saatler aym zamanda, beraberce ya~a
rnamtza miisaade edilen son saatler oldu. !nsanlann ko
coman kin dalgast yakla~trordu. 

«Kt~m sonlanndaydtk... PlammiZI kararla!,)tirdtk: 
Bir ay daha beklemek, Mart sonlanna dogru, istanbula 
giden bir yelkenli ile kac;mak. 

«Fakat birkac; gtinden beri iki miistebidimizin ta
vtrlarmda garip bir degi~iklik farkediyorduk: Sabahlan 
kanm1 ziyaretten birdenbire vazgec;mi~lerdi, arttk onu 
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tehdit etmiyorlardt, bana da, bir ak~am, istedigim gibi 
girip ~akabilecegimi soylemi~lerdi. Bu hareket kar~ISill
da agzun a<;ak kahm~t1! Tinkutza'ya haber vermiye ko~
tum, fakat o aglam1ya ba~lad1: 

«- Bir fela.ketin bize yakla~tlgmdan korkuyorum! 
demi~ti. Fena riiyalar goriiyorum: Seni, etrafm1 aghyan 
(,:ocuklarla c;evrilmi~, kendimi de altm ve miicevherlerle 
siislenmi~ gori.iyorum... Bu (,:Ok fena. Dt~an <;Ikma! 
Kimbilir ba~ma neler gelebilir?.. On aydan beri bu 
mahpusluga tahammiil ediyoruz; iii",: hafta daha dayana
hm! .. 

<<Bu sozler i.izerine kalbime bir bi<;ak saplamm~ gi
bi oldu, titremiye ba~lachm; fakat, a dostlar, alm yazt· 
Sl degi~mez. Ertesi giinii, sakin ve giizel bir kl~ sabahty
dl. .. De; kan~ kahnhgmdaki kar, tertemiz kefeniyle et
raft ortii.yor ve kizak beygirlerinin her istikamette sal
lanan c;mgu·aklan havay1 hiiztinlii sesleriyle dolduru
yordu. Pencereden baktyordum, sanki cluvarlar iistiime 
ytklhyormu~ gibi geliyordu bana. Deli oluyordum! Da
yamlmaz bir kuvvet beni d1~an c;ag1nyordu. 0 di~an

Sl ki, hareket, hayat ve scrbest ya~amanm siiriikleyici 
csrand1r ve ben hemcn bir seneden beri biitiin bunlara 
\·abanctydml. Kanmm ayaklanna kapandun ve duvarla
J m, tavanlann, sefalctin dt!7ma bir saat, yanm saat, be~ 
dakika <;tkmama miisaade etmesi i~",:in ona yalvard1m. 

«Beni dinlcdi ve istedigim miisaadeyi verdi, yalmz 
han(,:erini ve iki tabancam iizerine al, kimseyi yamna 
yakla~tnma, diye tembih etti: Terliklerini opttim, kiir
ki.imi..i ve astragan kalpagimi ald1m, diikkana indim. 

«Ah, bu benim de, zavalh Tinkutza'nm da felaketi
miz oldu! Fakat bu felaket meydana (,:Ikmadi, <;iinkii o 
sabah, ba~ama bir ~ey gelmedi. Ogleden sonra ve ertesi 

47 



giinkii .;tkt~lanmda da bir ~ey olmadt; fakat herhalde 
diikkfmdan bu ge.;i~lerimden biri esnasmda ihtiyann 
bir kap1 ardma sakladtgt hain goz taraflndan tamld1m 
ve hiiviyetim meydana c,akt1. 

«Bu evde ya~adigim o son pazann ak~am1 -koca 
buz par.;alanm siiriikliyen- Tuna'mn ihti~amiyle gozle
rim dolu olarak girerken on ay miiddetle zevcelerin en 
taths1 ve bakirelerin en temizi olan kad1m son defa ola
rak optiim. 

«Sakin duruyorduk... Fakat yemek il!;in a~agtya 

inince, trajik bir agtrhk suratlanmiZI as1yor ve bizi ag
hyacak hale getiriyordu. Yemegin sonuna dogru Tinkut
za sordu: 

«- Neden karde~lerim gelmedi?» 
«Babasi: 
<<- Neredeyse gelirler, cevabtm verdi. 
«Nargileleri ate~ledik ve Turk kahvesini il!;tik. DI

~arda gece ve siikut ... Vakit gecikmiye ba!?lami!?tl. Bir
denbire, ihtiyarla teyze arasmda mi'mah bir goz i~areti
ni farkeden Tinkutza htl!;ktra htl!;ktra aglam1ya ba!?lad1. 

«Tam o esnada, kap1 gtctrdtyarak a<;tldi, ve iki kar
de~i cellat tavriyle g6riindiiler, beraberlerinde getirdik
leri bir adam1 goriince benzim attt: 

«Bu evvelce arkada~hk etmi!? oldugum, ve buraya 
kancikl!;a ve al<;akl!;a bir i~ i<;in gelen bir Rumdu. 

«AI!;Ik kalan kapmm yanmda ii.;ii de ayakta duru
yorlardL Selam sabah yerine ilk sozii soyliyen 0 oldu. 
Elini uzat1p beni gostererek dedi ki: 

«- Bay isvoranu'nuz bu mu? .. Biiyiilii olmasm1 an
hyorum: Bu Stavro'dur. Sahlep<;i ve p ... 

«Benim ve kendi-6inin ayibimizl anlatan bu sonun
cu kelime iizerine, Tinktuza hayktrdi ve yere yuvar-
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land1, bana gelince ... 
«Kaymlanmm zalim ve kindar ellerine dii~mli~

tiim, diikkanm ic;inde beni yerde siirliklediler, ayakla
l·iyle c;ignediler, kafama, yliziime, gogslime vurdular, ta 
bayllmcaya kadar. Sonra ... 

«Sonra kapah bir gec;ide bakan avlunun kilitli ka
pisi oniinde,, sokakta karlar ic;inde uyandun. Donmu~-

tum ... Biitlin uzuvlanm, gogslim ba~1m yara bere ic;in-
deydi ... Ve bu In~ giiniinde ba~ac;tk, gomlekle idim. 

<<Kendimi topladnn ve on sekiz ay once bana sah-
1ep satan TiirkLin yanma sigmchm; beni bir htnstiyan 
gibi kaqaladt ve bir karde~ gibi bana baktt. 

<<Dart giin sonra, bu iyi kalbliadam, hasta yatagrm
da bana, kimc hitap ettiginden habersiz, o sabah !?ehrin 
agzmda dola!?an hadiseyi anlatti: 

«Tinkutza'nm cesedi Tunamn sol kiyismda Lipovan
lar tarafmdan sudan c;Ikanhm~tl. 

«Aradan otuz be~ sene gcc;ti, ve her sene, o mc:;;um 
tarihte, buzlanm siiriiyen Tuna'mn k1y1sma giderek 
kendisine yapt1g1m fenahktan dolay1 Tinkutza'dan af 
dilerim. 

«Adrian, c;irkin hareketimden dolay1 sizden de af 
dilerim. 

* 
X ... yolu iizerindc, iki c;avdar tarlas1 arasmda, ara

ba, iizerindeki lie; adamla, tms gidiyordu. Sabah serinli
gi ic;inde aksiran beygirin gozleri oniinde, dogunun ln
zilla~nu~ kubbesi iizerinde c;oban yildiZI panld1yordu. 

Tarladan bir c;ay1rku~u c;Ikti, bir ok gibi gage ylik-
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seldi. Stavro, ta bir ta~ gibi tekrar dii~tiigunii goriince
ye kadar onu gozleriyle takip etti; ku~un kayboldugu 
noktaya gozleri dikili olarak, -hie; vatanlan olnnyan in
sanlarm bildikleri o evrensel dilde ve kag1t iizerine ya
zilmiyan o melodi iizerinde, bir tilrk¥ye ba~ladi: 
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Bir c;ay1rku~u olsaydnn, 
Onun gibi maviliklere at1hrd1m; 
Fakat insanlarm bugday ektikleri, 
Sebebini bilmeden bugday ekip bic;tikleri 
Topraga bir daha hie; ~nmezdim ... 



II 

KiRA KiRALiNA 

D<; pazarc1ya ait arabanm, ogle yemegi i<;in durmu~ 
oldugu koruda, tavan arasmdaki hikayesinde <;1tlatm1~ 
oldugu <;ocukluguna ve kiZkarde$ine ait hatiralarml og
renmek i<;in, arkada$lan, bir saattenberi Stavro'ya ra
hat vermiyorlard1. Anlatmak arzusunu duymuyor degil
di -<;iinkii ruhi haleti :;;imdi bu eski Mt1ralan kurcala
miya <;ok miisaitti- fakat insan mazi sulanmn ge<;ecegi 
yolu kapiJan pash setlere ne zaman dokunmak istese 
boyle olur: Biraz kendine yalvartmak iyidir. 

Korunun yumu$ak <;imeni iizerine uzanmi$lar, bey
gir etrafmda lnsa. adn;nlarla ilerliyerek otlarken, ci
garalanm i<;iyorlardi. Stavro kalkti, kuru dallar topla
dl ve ate$ yakti; ate:;; korla$mca, arabadan kahve yap
mak i<;in liizumlu :;;eyleri aldi, suyu kaynatti ve bak1r 
ibrige icab1 kadar :;;eker ve kahve atti. Sonra, bir kah
veci ustahgiyle, koptiklii ve kokulu mayii, tabaks1z ii<; 
fincana bo:;;alttt, yere bagda:;; kurup anlatm1ya ba:;;lad1: 

«0 rttmanlar tam ka<; ya:;;mda oldugunu ve hangi 
tarihte bulundugumuzu hatlrlamiyordum. Fakat faciay1 
hemen ardmdan takip eden hadisenin K1nm harbi oldu
gunu biliyorum. 

Ben daha kti<;ticiik bir <;ocukken, sebebine bir tiirlii 
alnl erdiremeden, anam1 her giin doven babamm :;;irret-
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Iigini hatirhyorum. Anam ekseriya evden ~ynhr, doner 
ve gitmeden evvel de, dondiikten sonra da dayak yerdi. 
Giderken onu gitsin diye mi, yoksa gitmesin diye mi, 
donii~te de evden aynld1g1 ic;in mi, yoksa hie; geri don· 
mesin diye mi doverdi bilmiyorum. 

Yine hat1rhyorum ki, o sisli giinlerde, babamm 
yanmda, onun kadar sert alan agabeyim bulunurdu, 
anamm yanmda da, benden dort ya~ biiyiik olan ablam 
Kira agla!?IrdJ, ben de onu severdim. 

Yava~ yava~ sis dag1hyor, biiyiiyor ve anlamtya ba~
hyorum. Acayip ~eyler ogrendim.:. Sekiz dokuz ya~la
nnda olmahydtm; ablam da on iki on iic; ya!?lanndayd1 
ve o kadar giizeldi ki, onu tepeden t1rnaga seyretmek 
ic;in biitiin giin yamndan aynlmazdrm. S;;tbahtan ak!?ama 
kadar siislenirdi, annem de ondan geri kalmazdt, c;iinkii 
o da kiZl kadar giizeldi. 1kisi de aynaiun kar!?tsma ge
c;er bir abanoz kutudan c;tkardiklan malzemeyle gozle
rine siinne c;ekerler, ka!?lanm ucu yalubm~ bir tahta 
parc;asiyle c;izerler, dudaklanm, yanaklanm, ve ttrnakla
nm da kJrmtzl alhg1 ile boyarlard1. Bu uzun ameliye bi
tince, kucakla!?Jrlar, birbirine tath sozler soylerler, ve 
beni siislemiye koyulurlardt. Sonra iic;iimiiz el ele tutu
~arak, Tiirk ve Rum oyunlan oynar, kucakla~trdik. 

Boylece biz ayn bir aile te!?kil ediyorduk. 
Art1k, baba ve biiyiik oglu eve her ak~am gelmiyor

lardi. Baba ogul, civarm en mahir ve en aranan araba 
yaptctlanydt. tmahlthaneleri ~ehrin kaq1 tarafmda Ka
rakoy mahallesindeydi, halbuki biz <;etatzuye'de oturu
yorduk. Ararmzda biitiin !?ehir vardx. Karakoy'deki ev 
babammd1. Orada besleyip yat1rdtg1 ild c;tragt ve ev i$le
rine bakan ihtiyar bir hizmetc;i kadm vard1. Hepsi yedi 
ki~iydiler. Biz oraya hie; gitmezdik. Barra korku veren 
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babamm imalathanesini ancak ~oyle bir gormii~tiim. 
~etatzuye'de annemin evindeydik, giindiizleri hi~bir i~ 
gormezdik, eglenirdik ... Kv;an ~ay, yazm ~uruplar, nar
gile i<;ilir, si.islenir ve raksedilirdi... Giizel bir hayatt1 
bu ... 

Evet bu giizel bir hayattl, yalmz babamm veya 
ogulun, yahut ikisinin birden ciimbii~ esnasmda ortaya 
\.lkarak annemi yere serdikleri, Kira'y1 yumrukladiklan 
ve soplanm ba~Imda kirdiklan giinler i~ degi~irdi. ~im
di ben de kotekten hissemi ahyordum. Tiirk~,:;eyi hepi
miz iyi bildigimiz i~,:;in iki kadma «pa~,:;avra» bana da 
«kii<;tik pezevenk» diyorlard1. iki zavalh kadm, zalimle-
rin ayaklanna kapamyorlar, bacaklanna sanhyorlar ve 
yi.izlerine dokunulmamasi i<;in yalvanyorlardi: 

« Yi.iziime vurma» diye baginyorlardi; «Allah a~ki
na, mukaddes bakire a~kma yiiziime vurmaym!.. Gozle
rime dokunmaym!.. Affedin!..» 

Ah! Yi:izleri, gozleri, bu iki kadmm giizelligi!.. On
larla boy ol~,:;ii~ecek bir kadm olamazd1!.. Dizlerine kadar 
uzanan s1rma sa<;:lan vard1; tenleri beyazd1; ka!?lan, kir
pikleri ve gozbebekleri abanoz gibi kapkarayd1. An
nem tarahnda Romen agac1 tizcrine i.i~,:; muhtelif 1rk 
a~Ilanmi!?tl: Mazide memlckete hakim alan i~gal kuvvet
lerine gore Ti.irk, Rus ve Rum I.rklan. 

Anam 16 ya~mdayken ilk ~,:;ocugunu di.inyaya getir
mi~ti; fakat ben gozlerimi hayata a<;:tig1m zainan, kim
se onun i.i<;: <;:ocuk anas1 olduguna inanmazd1. .. i!?te ok
:;;anmak ve opiilmek i<;:in yaratllml~ olan bu ka.dm, kan 
<;:Jkmcaya kadar dovi.iliirdi.i. BunUJila beraber, babam 
sevgi hususunda ona kar~1 pek comert davranm1yorsa, 
fl!iaklan parlak bir SUrette aCISllll !,:;lkanyorlardi; VC ilkin 
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anafil fill babafill aldatt1 da ondan dayak yedi, yoksa 
babafil fill .dovmiye ba~hyarak kendisini aldatttrdi, hi<;· 
bir zaman ogrenemedim. Herhalde, bizde r;limbii!? hir; 
eksik olfilach, <;i.inkli zevk <;Ighklariyle ac1 <;Ighklan s1ra 
ile birbirini takip ederdi; dayak daha biter bitmez, goz
ya~lariyle y1kanmi~ yi.izlerde kahkahalar belirirdi. 

Ben kurabiye yiyerek nobet beklerdim. Bu esnada 
hovardalar oldukr;a edepli tav1rlarla- hahmn i.izerinde 
bagda~ kurar, tlirkii soyler, ka!?Ik ve di.imbelegin tempo 
tuttugu utla ~ark1 havalan r;alarak kadmlann oynatilar· 
d1. Annemle Kira, ipekler giymi~ ve zevkten sarho~ men. 
dil oyunu oynar, ba~lan doni.inceye kadar donerlerdi. 
Sonra yiizleri hararetten ate~ kesilerek, ~ilteler lizerine 
at1hr, bacaklanm, ayaklanm uzun etekleri i<;inde saklar 
ve yelpazelenirlerdi. Nadide i<;kiler ir;ilir, gi.izel kokular, 
ti.itsiiler yakthrch. Erkekler yak1~1kh ve gen<;tiler. Hepsi 
de esmer insanlard1, ~Ik giyinirlerdi, b1ytklan sivri, sa· 
kallan itina ile taranmi~tl; di.iz veya kivircik sa<;lann· 
dan kuvvetli bir miskle kokulandmhm~ bademyag1 ra
yihasi gelirdi. Bunlar, Ti.irk, Rum ve nadiren Rumen'di. 
A~tklar gen<; ve giizel, nazik, ketum olmak ve pek acele
ci olmamak ~artiyle, milliyetin hir;bir ehemmiyeti yok· 
tu. 

Benim vaziyetim nankordii... 0 zaman neler r;ck· 
tigimi ~imdiye kadar kimseye soylemi~ degilim. 

Vazifem pencerenin kenanna oturarak d1~ansm1 

gozetlemek ve herhangi bir baslum onlemekti. Bu i!? 
ho!?uma gidiyordu, r;i.inki.i bizi doven Karakoy'i.in adam
lanna ollim derecesinde kin besliyordum. Fakat kalbifil. 
de vazifemle ktskanr;hjpfil arasmda korkunr; bir miica~ 
dele ger;iyordu. 
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Ktskan~tlm, miithilj surette ktskan~tlm. 
Ev, etraf1 duvarla ~evrili genilj bir avlunun ucun

daydt. Bu avluya bakan pencereler gibi, arka yanda li
mana hakim strta c;evrilmilj pencereler de vard1. Eve 
ancak on taraftaki kaptdan girilebilirdi; fakat ka~mak . 
i~in fazla mi.i~kiilpesent davramlmtyordu. Arka yandaki 
Slrtm dili olup da soylese,_ ne kadar adamlar buradan 
kaytp yakay1 siymm!jlardtr!.. 

Pencereye sokulmu!j bir vaziyette, biiti.in gece ka
pmm iizerinde sallanan fenere gozlerimi diker ve pash 
mente~elerin gi.iri.iltiisiinii iljitmek i~in k~lagtm kiri!_;te 
beklerdim. 

Ama bir yandan da i~erdeki ci.imbi.i:;;ii de seyredecek 
bir goziim olmasm1 isterdim. 

Anamla Kira « bellerini bir ylizlikten ge~irecek ka
dar» s1k1 korseleri i~inde, memeleri iki kavun gibi ljir 
kin, insam ~tldtrtacak kadar glizeldiler; c;ozlilmlilj glir 
sa~lan strtlanna ve ~1plak omuzlarma yaythr; abnlan 
gelincik kirmiZISI bir kurdela ile sikthr, arzudan ate:;;len
mi:;; gozlerinden fi~ktran alevleri sanki ktzt:;;tumak i~in 
uzun kirpikleri ljeytani bir !jekilde ktrpt:;;trdL 

Kadmlann ho:;;una gitmek i~in yart:;;a giri:;;ecek, ma
nastz gevezelikleriyle, davetliler ekseriya kendilerini gli
liin~ mevkie sokarlard1. Mesela, bir ak:;;am, onlardan bi
ri, anama iltifatta bulunaytm diye «kart tavugun ~orbas1 
tath olur» dedi. Cam s1kilan zavalh kadm yelpazeseini 
adamm kafasma ftrlatti ve aglad1. Bir ba:;;ka davetli 
hiddetle kalkt1, beceriksiz herife bir tokat att1 ve yiizii
ne tlikiirdli. Birbirlerinin yakalanna yapt:;;ttlar, evi aya
ga kaldtrdtlar, nargileleri devirdiler, gozlerimizden ya:;; 
gelinceye kadar glildlik. Anam ortahg1 yatt:;;tlrmak i~in 
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ikisini de kucaklad1. 
Fakat bu kucaklamalar, bu 6pii~ler, pek muhtelif 

~eyleri miikafatlandxrmak ic;;in onun elinde bir vasxta 
idi. Giizel bir ses, ho~ bir soz, giizel bir oyun i<;in opii;;
ler yagdxnrd1; surat asan birini ne~elendinnek, kalb kx
ncl soziin tesirini dagxtmak, fazla kiskanc;; bir hiddet
liyi teskin etmek, bir ahmagm ~a;;kmhgm1 gec;;irmek 
i<;:in de operdi. 

Kira da, bu hususta ondan geri kalmazd1. Daha on 
dart ya;;mdan itibaren viicutc;;a c;;ok geli;;en ablam oldu·· 
gundan iki ya~ biiyiik gosterirdi. Dalgm ve kumaz, bi
raz bas1k<;a burniyle, hrlak <;enesi, a;;k tanns1mn he
men tam kaqahkh bir ~ekilde Ustiine iki ben kon~ur
mu~ oldugu gamzeleriyle Kira a~aklanm c;;ileden c;;xkanr, 
beni de alaylan, muziplikleriyle ktzdmd:h. Birlndler 
ondan daha fazlas1m elde etmek isterlerdi, bense, onla
ra liizumundan fazla yiiz verdigi kanaatindeydim. 

Biitiin bunlar beni kudurturdu, <;iinkii Kira'yt anam
dan c;;ok severdim. Ona tapar, ve benden ba~kasmm ok
~mnasma tahammiil edemezdim. 

Hat1rhyorum ki bir ak~am, oyun oynarken sandah
nm diigiimii c;;oziiliince, kxskanc;;hgmn son haddine <;tkar
mak ic;;in, gidip ayagm1 misafirlerden birinin dizine koy
du ve baglamasuu soyledi. Anhyorsunuz ya, talihli herif 
ic;;in bu ne beklenmedik lutuftu! Zevkini kabil oldugu 
kadar uzatarak istedigini yerine getirirken benim g6z
lerim d6rt ac;;dmt~ti; sonra mendebur herif ayagmm bi
legini ve hatta baldmm yoklamaya ba~lad1. 0 da ... ya, 
o da hi<; ses <;tkarmtyor, bunlara miisaade ediyordu!.. 
0 zaman, akltm ba~xmdan gitti, hiddetle haykudxm: 

- Babam geliyor!.. Ka<;m!.. 
Bir lahza ic;;inde iki misafir pencereden atladtlar ve 
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s1rtta yuvarlanarak gozden kayboldular. Bunlardan bi
ri, bir Rum, acelesinden fesini ve udunu unutmu~tu. 
Anam bunlan tutugu gibi pencereden firlatti. Kira da 
ortada fazla duran iki nargileyi alelacele sakhyordu. 

Bu sahne o kadar komik oldu ki, hiqdetim ge~tigi 
i~in beni miithi~ bir kahkaha nobeti tutu, pencerenin 
kenarmdan yere dii~erek hahmn iizerinde yuvarlamyor
dum, nefes alamamaktan mosmor kesilmi~tim. Anam, 
babamm geli~inden d"!Jydugum korku yiiziinden hakika
ten <;:Ildirmi~ oldugumu sand1; zavalh kadmlar babam1 
~eytam unutarak miithi~ <;:tghklar attllar ve umutsuzca 
iistiime atladtlar. 

Nihayet « babam falan yok» diye cevap verebildim. 
«Kira bacagm1 ok~att1g1 i~in kizrni~tim!.. intikam al
dirn! Hepsi bundan ibaret!..» 

~imdi sevin<;:ten daha <;:ok haykm~tyorlardt. KH;trnl 
iyice ~emarladllar, beni opt.iiler, onlar korkulanna ugra· 
mad1klarmclan, ben de ok!?amalara kar~1hk ufak bir ko
tekle i!,?i savu!_?turdugumdan memnun, odada hoplaytp 
z1plamaya ba!;>ladik. 

* 
Boylcce daha iki ii<;: y1l ge<;:ti. t;;ocuklugumun, ha.ti

rasmi hi~ unutmad1gnn yegane ylllan. On bir ya~lannda 
vardnn: Kira, on be~indeydi; ondan aynlmaz olmu!_?tum. 
Sonralan mahiyetini anlad1gm1 bir tad beni ona bagh
yordu. Bir kopek gibi her yerde pe!,?indeydim, tuvaletini 
yaparken onu gozetler, kokusunun sindigi elbiselerini 
operdim ve zavalh ktz, beni hi9 tehlikesiz ve masum 
sand1g1 i9in- kendini pek hafif<;:e ve tathhkla miidafaa 
ederdi. Dogrusunu isterseniz hi<;:bir sarih maksadtm 
yoktu, ne istedigimi bilmiyordum, zevkten Oliiyordum, 
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onun yanmda sarho!} gibiydim. 
~unu da soyliyeyim ki, anamm evinde, bir a$k 

cehennemindeydik iki kadm, a~Iklan, tuvaletleri, i<;ki· 
ler, kokular, giili.in<; ve faciah ka<;I$lan bile bana $ehevi 
ve ihtirash gori.ini.iyordu. A$kstz ve naho$ olan biricik 
!}ey babamm geli!]i ve bizim s1ra dayagma gekili$imizdi. 
Anam derdi ki: 

- Her saadetin bir ters tarafl vard1r; hayat1 bile 
biz oli.imle oderiz. Onun i<;indir ki, hayatl ya$amak la
zimdrr. Keyfinize gore ve k1yamet gi.ini.inde hi<; bir $e· 
yin hasretini <;ekmiyecek $ekilde ya$aym, gocuklanm. 

Rehberimiz boyle bir felsefe olunca, Kira ile benim 
anamn misalini takipte ne kadar acele ettigimiz tasav
vur olunabilir. 

~ahs'i servetini, $ark mallan Uzetinde ka<;ak<;Ihk 
:yapan karde$1erinin ellerine b1rakm1$ oldugundan anam 
her aklmdan ge<;en arzuyu yerine getiriyor, kendisine 
presti$ ettiriyor, elbiseleri kadar $Ik olarak, az ve ya
hut <;ok memnun olan, <1$Iklanm degi$tiriyor, yi.izi.inii 
elinden geldigi kadar korumaya gah$arak babamm da
yagma katlamyor, ve hemen bir ba$ka eglenceye koyu
luyordu. 

Hatta bir fazileti bile vard1. Kabahatinin bi.iyi.ik ol
dugunu bildigi ve kocasmm k1zgmhgmm bize de fena
hgi dokunmasmdan korktugu zamanlar, biz pencereden 
atlay1p ka<;mcaya kadar kapw1 kilitli tutard1; sonra ce
surca a<;ar ve bu hiddetin neticelerine tek ba$ma hedef 
olurdu. 

Birka<; saat sonra geri dondi.igi.imiiz zaman onu so
fada yere uzanmi$, yi.izi.inli, $i~leri ve <;Uri.ikleri ge<;irme
si i<;in, siyah ~araba batmliDI$ ekmek i<;iyle kaplanm1~ 
bulurduk. <;Ilgm gibi gi.ilerek kalkard1; ve elinde ayna, 
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harap olmu~ yiiztinli bize gostererek derdi ki: 
- Ehemniyetsiz degil mi? iki giine kadar izi bile 

kalmaz. 0 zaman misafirler davet ederiz!.. Dayak yedik
se ne yapallm!... 

Viicudu igin endi~e ederdik; herhalde korkung bir 
hale girmi~ olacakf1. 

Haykmrd1: 
- Adam sizde!.. Viicut gorlinmez ki! .. 
Y ara ve bereier gegince, cfunbli~ler gene ba~lard1. 
Evde hi<; yemek pi~irilmezdi, glinkli yagda k1zaran 

sogamn kokusu anamm midesini bulandinrdi. Anam 
kom~u bir ahgwa aboneydi. Buras1, anamm verdigi ka
layh bak1r kaplarda gorba, yemek, tath, siitlag vesaire, 
ltizumlu olan her ~eyi gonderirdi. Bir gama~1rci kadm 
pazartesi sabah1 gelerek bir haftada birikmi~ kirli ga
ma~Irlan allr ve temiz getirdiklerini birak1rd1. Ecza ve 
stis levaz1mat1 satan ihtiyar Tiirkle birlikte eve geldigini 
gordligtim bliti.in insanlar bundan ibaretti, daima girdik
leri yerden <;Ikacaklarmdan emin ohmyan misafirler 
mftstesna: <<davetsiz misafirler» olan ve bize pek naho~ 
ziyaretlerde bulunan babamla agabeyim de tabii mtites
na.. Takriben iki senedenberi, babam art1k anamm 
evinde yatmadigi, ve bizi dovmeye ayda ancak li<; dart 
dcfa ugrad1g1 igin, ev rahatti. 

Ev i~leri kayg1smdan azade olan iki kadm vakitle
rini istirahatle, hamam ve tuvalet yapmakla, yiyip ig
mekle, ~uruplar, narg_ileler ve «misafirler» i kabulle ge
<;iriyorlardi. ibadeti de ihmal etmiyorlard1, Fakat kili
seye hi<; gitmezlerdi; Tmmya ayn·d1klan zaman pek ki
sa olurdu. Anam bunun igin ~u mazereti siirerdi: 

Ccnab1 Hak O'na kar~a gelmedigimi goriiyor: - Be
ni nas1l yarattlysa oyle kahyorum ... Kalbimin haykm~-
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lanndan ve emirlerinden dt~an <;tkmtyorum. 
Kira itiraz etti: 
-- iyi ama, ana, bazan !]eytamn da i:;;e kan~t1g1m 

sanmtyor musun? .. 
- Haytr, cevabmr verirdi. Ben ~eytana inanmam. 

Allah on dan daha kuvvetlidir ... Biz oldugumuz gibiysek, 
demek ki, Allah oyle istiyor. .. 

~iiphesiz, anam, Allahm kendisini boyle yaratnu:;; 
olmasmdan memnundu, <;iinkii bu Allah ondan hi<; de 
gU<; !]eyler istemiyordu. 

Evvela, ana ile klzmm, sabahlan, canlan gektigi 
kadar yataklannda kalmalanm istiyordu; tereyag ve bal 
si.iriilmii:;; biski.ivileri yemek ve kahve i<;mek i<;in yatak 
rahat bir yerdir. Sonra onlara ytkanmalanm, vi.icutlan
m aselbend iksiriyle ovmalanm, yi.izlefini hafif ate~te 
kaymyan si.it buhanna tutmalanm; sa<;lanm miskle 
kokulandtnhm:;; badem yagtyle ovarak parlatmalanm, 
ve txrnaklanm galibardo mahluli.ine bat1nlm1~ fn·ga ile 
cilamalanm emrediyordu. Daha sonra, kirpiklerin, ka~
larm, dudaldann ve yanaklarm siislenmesi ayn bir rna· 
haret i~iydi. Biiti.in bunlar bitince de ogle yemegini ye
mek, sigara igmek ve ogle uykusuna yatmak laztmdt. 
ikindi zaman1 kalk1lacak, ti.itsi.iler yalnlacak, :;;uruplar 
i<;ilecek, nihayet gi.iniin asxl miihim i:;;ine sua gelecektir. 
~arkllar, oyunlar, gece yansma kadar devam eden cUm
bU:;;ler ... 

Anam babamclan <;ok claha zengindi, ve <;1lgmca mas
raflara ragmen, karde:;;Ierinin :;;iipheli ticaretlerine yatt
nhm~ olan serveti, ana o kadar bi.iyi.ik bir gelir temin 
ediyordu ki, para tasarruf ederek Kira ile benim nmm
mtza karde:;;lerinin i:;;ine yatlrmak imkanm1 buluyordu. 

Anamm macerasm1 pek iyi bilmiyorum. Yalmz ha-
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tlrhyorum, ailesinin zengin hactlar oldugunu anlatttgm1 
i~itmi~tim. tyi kalbli ve dindar bir Ttirk olan babas1, on 
sekizinci asrm sonlarma dogru, Babtalinin bir fermam
m hamil olarak tbrail'de bir han a~mak tizere 1stanbul'
dan gonderilmi~; padi~ahm pa~ahga gonderdigi btittin 
ekabirin istirahat ve huzurunu temin etmek vazifesiyle 
mi.ikellefmi~. lkisi Rum, biri Rumen olmak tizere tic; 
kans1 varm1~; sonuncusu anamm anastymt~; oteki ikisi 
de tic; ~ocugun anasiym1~lar; bu ~tocuklardan biri c;Ildl
rarak kendini asmi~. Fakat anamla iki tivey karde~, ba
balanmn cvinde ancak onu temelinden sarsmak i~in 
birbirleriyle uyu~mu~lar. Anla~Ilan, bu evde para birik
tirmek ve tannlara tic; ayn dilde clua etmekten daha 
miihim bir ~ey yapilmtyormu~. 

lki c;ocuk ka<;akc;Ihk etmiye ba~lanu~lar, anam da, 
daha pck gene; ya~ta onlara uyacak oiurmu~. derken 
iyi kalbli Tiirk, onu kendisine abay1 yakm1~ olan baba
ma, bu sert ve kalbsiz adama, anamm tabiriyle «herhal
de Allahm burnunu temizlemeklc me~gul oldugu bir 
Strada» vermeyi alclacele kararla~ttrmt~. Biiytik babam, 
babama ~ok altm venni~, servetin btiyiik ktsmmt 
anamm iistiinc yapm1~. Bu serveti, cvli kalmas1 ~artiy
le istedigi gibi idare etmek hakkma malik olacaknu~ ... 

Nefrct ettigi adam boylece baglanan anam, serve
tinin elinden gitmesinclen korkarak Ttirk'iin arzusuna 
boyun egmesini bilmi~, senelerce mti~kiil bir sadakate 
katlanarak onun itimadm1 kazamm~. kendisine aynlan 
serveti cline gcc;irmeye muvaffak olmu~ ve onu deli gibi 
seven iki karde~ine emanet etmi~ ... 

Gozlerimin oniinde cereyan eden ve babamm biittin 
sertligine ragmen artlk online gec;emedigi zevk ve !;:ilglll
ca a~k hayat1 o zaman ba~lamt!j. Anam htirriyetini ken-
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disine iade etmeye raz1 oldugu takdirde drahomasm1 
ona bag1~lamayi teklif etmi~, fakat babam, namusuna 
sUrlilen lekenin intikamm1 almay1 akhna koymu~ ... 
Kendisine ait her ~eyi berabelinde gotUrerek aynldik
lan glin, babam, Kira ile beni gostererek anama demi~ 
ki: 

- Bu iki y1Iam sana b1rak1yorum: onlar benim 
~ocuklanm degildir, analanmn evH'tdldlrlar!.. 

- Ya babalan gibi mi olsaydllar? cevabm1 vermi~ 
anam. Sen kuru bir adamsm, canhlann ya~amasma ma
ni olan bir oli.isUn. HaWt bu kurulugunla, benim degil, 
sade senin ~ocugun olan oteki kuru filizi nas1l olup da 
tomurcukland1ra bildigine ~a~1p kahyorum. 

Bu olUniin bizim ya~ammmza mfmi bldugunu soyle
mekte zavall1 anam hakhydt. Gitgide daha ~ok mani 
oluyordu. Anamm, yUzUne hayail kadar k1ymet verdi
gini bildigi ic;in, bu can evine bilhassa vuruyordu; son 
zamanlarda, bi<;are kadm, berelerini ve r,;iiri.iklerini yok 
etmek i~in, sekiz on gUn tedavi ile ugra~m1ya mecbur 
kahyordu. iyile~inceye kadar eglenemez ve misafir ka
bul edemezcli. Bu hal, onu clertli etti, bizi eskisi gibi ok
~amaz oldu; ve, ilk defa olarak keclerinclen aglacliglnt 
gordiim ... 

Fakat, keeler onu, zalim adam1 c;Ild1rtmak ic;in inti
kamml on misli kuclurganhkla almaya sevkecliyordu; ve 
o kadar iyi muvaffak oluyorclu ki, bu azgmhg1 felake
timizin sebebi olclu. 

Bir ak~am, ev misafirlerle cloluyclu. En az yedi ki
~iycliler ... Anam, ortadaki avizeden ba~ka, cluvara dort 
~amclan astlrmi';Itl. .. Mumlan saym1~tun: Yirmi dort 
taneydi... I~1k korleticiydi... 0 gUn . bir r,;ilingir c;;ag1rt
m1~ ve avlunun yalmz anahtarla kapanan kahn kap1sma 
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koca bir sfugti takm1~t1. Boylece emniyet kazand1ktan 
sonra, en <;Ilgm<;a bir ne~eye kendini verdi. HtUa oyle 
samyorum ki, mesut hayatmm sonu geldigini sezmi~ ve 
son lahzalanm kesif bir ~ekilde ya~amak istemi~ti. 

Y edi davetliden ii<;ii o zamanm ciimbii~Ierinde lin 
alm1~ Rum <;alg1cllardL Anam, ciimbli~iin ba~lang1cmda 
bunlardan her birine, i<;inde i~li ipek <;evrelere sanlnn~ 
onar diika altm1 bulunan birer ufak kese vererek dedi 
ki: 

- Palikaryalar!.. Bu keselerde, biitiin gece <;aldlgl
mz takdirde haklomz olan paramn be~ misli vard1r! .. 
Bunu size yalmz comertligimden veriyorum. Bu evde 
ne~e pahah odenir, bu gece ~u pencereden <;lkmak mec
buriyetiyle kalabirsiniz: Bacaklanmz <;evik midir? 

Hendege bakan pencereleri a<;t1. Palikarya'lar egil
diler, etraf1 tetkik ettiler, keseleri ellerinde hoplatarak 
altmm agirhgm1 tarttllar, ve nazik bir eyvallahla kabul 
ettiler ... Oyun, tiirkti ve raks ba~lad1. 

U<; <;alglCI: klarnet, ney ve udu ustaca <;ahyorlard1. 
Kira ile anam, sofada kay1ts1zhkla yanyana serilmi~ler, 
Rumen doyna'larmm i~tihah, sonra gtiriiltiisii hikayesi
ni, ag1r ve durgun Tiirk manileli'ni, dart misafirin el 
<;Irpmalan ve erkek sesleriyle refakat ettikleri Rum koy 
tiirklilerini dinliyorlard1. 

Her oyun ve ~ark1dan sonra, anam, likor, kahve ve 
nargile ikram ecliyordu. i<;inde kadayif ve sarayliye bu
lunan i~tah a<;ICI iki biiyiik tepsi, bogazma dii~kiin misa
firlerin arzusuna amade bekliyordu. 

0 ak~am nobet bekledigim i<;in, ablamla, anamla 
ayn ayn veya her ikisiyle birden, ba~1m doniinceye ka
clar oynuyordum. Evde ge<;en kisa <;ocuklugumun en bii
ylik ihtiras1yd1 bu, bana Kira'nm <;1lgm ok~ay1~lanm 
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·elde ettiren ihtiras. Tek ba~1ma oynad1gnn Arap gobek 
oyunu bu son ciimbli~ gecesi, o kadar c;;o:;;kunca oldu 
ki, i:;;ten anhyan lie;; c;;algiCI, beni hararetle tebrik ettiler 
ve kucakladilar. Kira sevincinden deliye donmli:;;tli. 
Anam hayktrde 

- Ha i:;;te! Bu benim c;;ocugumdur ona hie;; :;;lip
·he yok!. 

Bir istirahat esnasmda, blitiin adamlar, bah lizeri
ne diz c;;i:ikmli:;;, nargilelerini tokurdatirlarken, Kira en 
·esrarll peresti:;;ldrlarmdan birinin nic;;in gelmedigini 
·sordu. 

Misafirlerden biri: 
- Son toplantt ak:;;am1 hendekten atlarken topugu 

:burkuldu, cevabm1 verdi. 
Herkcsin kahkahalan arasmda, adamcag1zm :;;u an

da, c;;tktk«;;ISlmn yamnda, yatagmda nasll hiddetinden 
kudurdugunu anlatt1. Bu hikaye bodur ve beceriksiz 
olan utc;;uyu dU:;;linceli etti. Pencereye gitti ve gozliyle 
mesafcyi Olc;;tli. Bir misafir, yolunu ogreterek onu yatl~
ttrdt: 

- <;:ok yliksek degil! Ols~ olsa iki metre. Yalmz, 
fazla ilcri atlamah, usulca kendini btrakmah ve strt
ta kaymamak i<;in s1k1 basmah yere. Fesinle udunu ta 
.a~agtda bulursun .. 

Glilli:;;Uidli ve yine o:yuna ba:;;lamldt. 

* 
Bu vaka Haziran ayma dogru, hasattan az once gc

·c;;iyordu ... 
Avlu tarafmda, pencereler agu· kuma:;; perdelerle 

· ortlilliydli, halbuki Tuna lizerine ac;;Ilanlarda pencerenin 
yansm1 orten hafif perdeler vardL 0 sabah, :;;afak yal-
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dlZlt beyazhgmt camlara doktiigii zaman kokulu tiitsii
lere ragmen hava nargile dumanlariyle islenmi~ti. 

Anam bir pencereye gitti, a<;tl ve taze havayt derin 
dertn i<;ine <;ekti. Onun yamnda Kira ile ben, batakhk
lan ve si:igiit -ormamm aydmlatan ~afag1 seyrediyorduk. 
Sonra birden davetlilerine di:inerek, anam: 

- Eh art1k dostlarnn, dedi, ciimbii~ bitti! Yatma 
zamam geldi. 

0 anda, avluya dii~en ag1r bir viicudun <;:xkardigi 
giiriiltii bize bir iirperme ge<;irtti, az sonra, kap1 siirgii
s<iiniin ve mente~elerin gicirtlsi i~itildi. Anam hayk1rd1: 

«- Ka<;m!.. Duvardan atladtlar!.. 
Baba ile ogul kap1y1 vururlarken, davetliler, ihti

yatkarhgl unutarak, a~ag1da kendilerini yapagt ~ilteler 
bekliyormu~ gibi iki pencereden athyorlardi. <;:algtcilar 
herkesten CVVel SIVl~tl]ar; otekiler, ileri atlamak bUSU

sundaki tavsiyeye ragmen, onlan ki<;larmdan itiyorlar
di. Birka<; saniye i<;inde, ev bo~alm1~ti. Misafirler, kum
luk k1y1da birbiri iistiinde yuvarlamyorlardt; fakat ciim
bii~iin izlerini saklamaya gelincc, bunu akla getirmek 
bile beyhudeydi. 

0 zaman, anam, cesurca, kap1y1 a<;miya gitti. Der
hal sa<;larmdan tutarak yere yiktilar onu; agabeyim de 
Kira'y1 aym ~ekilde yere attt; bense, ablamm bu kadar 
zalimce tekmelendigini gormekten <;tlgma di:inerek, bii 
nargileyi ald1m ve agabeyimin kafasma indirdim. Kira'
yt btrakti, elini kanayan ba~ma gotiirerek benim iizeri
me attldi. Yirmi ya~lanndaydt ve <;ok kuvvetliydi. Do
yuncaya kadar, agznndan burnumdan kan getiresiye 
dovdii beni. 

Bu esnada anam tam manasiyle tepelenmi~ti. Elbi
seleri par<;a par<;a, viicudu yan <;tplak bir halde ve ba· 
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yilm1:;; olmasma ragmen babam hala vuruyordu. Agabe· 
yim kanh ba!}ll11 ytkamaya gitti, Kira bir siinneye dog
ru ko:;;arak, elinde bir han<;erle geldi; fakat gi:izlerimin 
i:iniindeki korkun\= manzara kar:;;tsmda deh~etle durak
!adtk: Babam -kimbilir hangi misafirin ka\=arken di.i:;;i.ir
di.igi.i- tahta i:ik\=eli bir sandah eline ainu:;;, i:ik\=esiyle bi-
9are anamm yi.iziine habire indiriyordu. Kadmm ancak 
kollan hafifc;:e kimtldJYordu. Kana bulanan yiizi.i ba~tan 
ba:;;a bir yara idi. 

Kira, vah:;;i adam1 arkasmdan vurmak i\=in ilerledi, 
· sendeledi, ve di.i:;;iip baylld1. Babam onu kald1rdt ve ya
tak denilen bir cli:i:;;eklige flrlatti, kaptsmi si.irgi.iledi. Be
ni de, ba:;;m1 bir \=evreyle saran agabeyimin muhafaza
sma b1rakt1; sonra, anam1 strtlayarak avluya <;1kt1. Bir 
iki dakika sonra, bodrumun ag1r kapagtinn bi<;are kadt
dmm i.izerine giiri.iltiiyle dii!}ti.igi.inii ve onu bir mezar 
gibi i:irtti.igi.ini.i i:;;ittim. Babam i<;eri di:ini.ince stkllmt:;; 
yumruklariyle gi:izlerini a\=arak i.isti.ime yi.iri.idi.i. Son 
saatimin <;almt:;; olclugunu sandtm. Fakat bana dokun
madt ve dedi ki: 

- Demek i:iyle ha? .. Agabeyinin kafasm1 yardm, ab
lan olacak pa~;avra da beni i:ildiirmek istiyordu! Pekala, 
f?irndi hepinizin i~i bitmi:;;tir art1k!.. 

Mumlan sondiirdi.iler ve beni gotiirdiiler. Avludan 
gec;:erken bodrumun kapagma bir goz att1m. iki hal
kay! birbirine baglayan ·kahn asma kilit, a<;mayt imkan
SIZ luhyordu; zavalh anamm yaralar bereler i\=inde, ol
meden o korkunc;: mezara sokuldugunu, obi.ir tarafta 
Kiranm do:;;eklikte kederinden c;:upmdtgmt di.i:;;i.inerek 
ht<;lunyorclum. 

Dt:;;anda, gi.in aydmlanmt:;;tt. .. T'i.irk komi.irci.iler, ar
kahklan strtlannda ve sivri uc;:lu sopalar koltuklarmcla, 
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limana dogru, i~e gidiyorlard1. Ya ben! Nereye gidiyor
dum? 

Babamm evine geldik, beni derhal ~1raklarm kor
lenmi~ baltalar, makaslar ve ta~~~ kalemlerini iizerinde 
biledikleri ta~1 t;:evirmeye memur ettiler. Etraf1mda, 
karmakan~Ik bir ~ekilde me~e, 1hlamur ve kavak kiitiik
leri; tekerlek, dingil ba~llg1, tekerlek parmakhg1, ispiti, 
ok gibi dagm1k araba par~alan, tala~ ve yorganlara go
mi.ilmii~tii. 

Ogleye kadar bana yiyecek bir ~ey vermediler, ~ah~
rmya ah~km olmadigimdan bitkin bir halde yen'! yikll
dim. Agabeyim beni k1rba~lad1 ve ihtiyar hizmet<;i ka
dm, bana yemek namma, ekmek, zeytin ve su getirdi. 

Fakat en hazini, herkesin nezareti altmda bulundu
gumu, ka~manm imldm olmadigim anlami~tlm. Ogle
den sonra, yine ~ark1 <;evirmiye ba~lad1m, takatim kesi
lince, agabeyim geliyor, bacaklanma tekmeler savuru
yordu. Onunla babas1, deri i:inliikler ku~anm1~ olaral~::. 

biitiin diger i~<;iler gil)i, ciddi, suratlan as1k, ka~lan 
<;atllm1~ bir halde, a.Ietlerin <;Ikard1g1 giiriiltii ile k1sa 
emirler ve izahlardan ba~ka bir ~ey i~itilmiyen bir hii
ziin havas1 i~inde ~ah~1yorlar, gidip geliyorlard1. 

0 alq;am, beni penceresi parmakhkh bir odaya ka 
pad1lar. Orada, yere atllm1~ bir has1nn iistiinde ve l~Ik
tan mahrum olarak, biitiin geceyi aglamak ve benden 
daha bedbaht olan iki sevgili viicudu dii!j>iinmekle ge
~irdim. 

Ertesi giin ayni !j>ekilde ge~ti. Babamm vah!j>iligini, 
di:iviilmii!j> ve basta bir halde kapatilmi!j> iki kad1m i:iyle
ce b1rakmiya kadar vanr m1 diye dii:;;iiniiyorclum. Ak
!j>am olunca daha az aglam1ya ve nc olursa olsun ka~ml
ya karar verdim. 
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Avluda muhtelif bayda merdivenler ve kapatlld1g1m 
odada, kaba i~lenmi~ bir siirii tekerlek tahtalann bulun
dugunu farketmi:;;tim: Hakikatte, bunlar hiirriyetim de
mekti. 

Hizmet<;i kadm bana ekmek ve peynirden ibaret 
ak$am yemegini getirdi ve kotiiliikle dedi ki: 

- Eviniz buradan daha iyiydi, degil mi, ha? Eh, 
ne yapahm, hayat yalmz zevku safadan ibaret degildir; 
cefa da vard1r, hah, hah!.. 

Ve beni kapad1. Derbal uyumu:;;um. Uyand1g1m za
man heniiz geceydi. Uyamk durdum ve anamm kanh 
yiiziinii hatirhyarak aglad1m. Sonra, horozlar otmiye 
ba~lad1, $afagm soktiiglinii gordiim. Ev derin uykudayd1. 
<;:abw:;:ak pencereyi a<;:tim, bir tekerlek ~ahtasmm yardt
miyle pek de kahn olmwan demir <;:ubuklardan ikisini 
ay1rd1m. Avluda, bir klitiiglin iistiinde saph bir balta 
gordiim. <;:1kanp ald1m, kii<;:iik bir merdiveni koltugu
mun altum yerle:;;tirdim ve duvardan a:;;mak i<;:in bir 
ba:;;ka merdivene tirmandim; bir kere kendimi d1:;;arda 
bulunca; timan yolunda bacaklarumn var kuvvetiyle 
ko:;;mwa ba:;;Iad1m. 

Ustiinde evimizin keeler uykusuna dald1g1 hendegin 
etegine vard1g1m zaman giin daha yeni aganyordu. Ka
<;:arken daima yukandan a:;;ag1ya inmeye ah:;;km oldu
gum yoku:;;u tlrmannuya koyuldum. Yukan <;:1kmca, kal
bim <;:arparak merdiveni dayadm1, pencereye vurarak 
camlanm pan;alaclun. 0 zaman, bir anhk kuvvetli bir 
heyecandan sonra, do:;;ekliginden hayk1ran Kira'nm tath 
sesini i:;;ittim: 

- Sen misin, Dragomir? 
Sevgili ablaCigimm, hapsedildigi do:;;ekten beni <;:a

girdlgmi i:;;itince iirperdim ve hayk1rdtm: 
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- Benim! Sizi kurtanmya geliyorum! 
Pencereden i~eri atlay1p stirgiiyii c;ektim. Kira, ren

gi uc;mu~, yiizti aglamaktan ~i~mi$, boynuma sanld1 ve 
h1zla sordu: 

- Ya anam? Ya anam? 
- Onu bodruma kapadilar, oradan <;Ikanp ka~ahm! 
Evin kap1s1 kilitlenmi~ti Bir pencereyi a~arak av

luya atlad1m. Baltayla halkalan k1rd1m. Kira pe~imde 
olarak, merdivenden bodruma indim. Bir kiif ve <;tirti
mii~ sebze kokusu bumuma ~arptl, <;tinkii iki ii~ aydan 
beri art1k kimse bodruma inmiyordu. Kaplumbagalar 
ag1r ag1r yiirtiyorlard1. Ku$ yumurtalanndan az daha bii
yiik olan yumurtalan duvarlar boyunca siralannn~ti. 

i~te k1rk sekiz saatten beri anam bu ~opliigi.in ortasm
da ya$Iyordu. 

A~ag1 indigimiz zaman, onu, yiizii esasen parc;a par
c;a olan elbisesine sanlmi!} bir halde bulduk. Yap1~kan, 
merdivenden ~Ikmasma yard1m ettik; dl$arda giizel ana. 
m1zm almi$ oldugu manzara kar$Ismda, bir din kurba
m oniindeymi$iZ gibi, ayaklanna kapand1k. Bir gozii sar
gilar altmda saklanmi$ti, fakat patlaml$ burnu, ~atla
ml~ dudaklan pihttla$IDI$ kanla ortiilii yiizii ve gogsii 
ile kalan taraflann $i$ i<;inde olmasmdan bu goziin ne 
halde olduguna hiikmolunabilirdi. Elleri de kan i~inde 
idi, ve bir parmag1 ezilmi~ti. 

Bizi kaldirdi ve boguk bir sesle dedi ki: 
- Her $eyden evvel, kac;m1ya bakahm! YamniZa 

biraz yiyicek ahmz. 
Odaya girdik, burada alelacele yilcanchlar ve kana

atk~rane giyindiler; anam, i~indeki para ve miicevharat
la birlikte c;ekmecesini yamna ald1, merdiveni ic;eriye 
<;ektikten ve bunca misafirlerin ka~mt$ olcluklan pen-
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cereyi kapad1ktan sonra s1rttan ag1r ag1r indik. Sonun
da ev sahibesinin de buradan ge<;mesi mukaddermi~! .. 

Bir saat sonra, Kazasu yolunda, bugday tarlalan 
i<;inde tamamiyle kaybolmu~ bir haldeydik. 0 zamanlar 
tabya dcnilen iki tepecigin kar~1smda, anam durdu. Ora
da, bizi yol tarafmdan gizliyen tabyamn arasmda, <;i
menlere oturduk ve anam1z bize a~ag1 yukan ~unlan 
soyledi: 

- <;ocuklanm ... Babamzdan her fenahg1 beklerdim 
ama, beni tepelemeden. surat1m1 boyle berbat etmesini 
beklemezdim. Sol goziim patlam1~ bir haldedir. Benim 
i<;in bu oliimden de beter ... Allah nasll kostebegi aydm
hktan uzak ya~amak i<;in yaratm1~sa, beni de viicut haz
lan i<;in yaratm1~, toprak i<;inde ya~a:rp.ak i<;in gerekli 
her ~eye malik olan kostebek gibi, sade zevk ve safa 
hayatm1 ya~amak i<;in her ~eye sahiptim. insanlarm zo
ru beni i<;imde kaynayan hayattan ba~ka bir hayatl ya
~amiya mecbur ederse kendimi oldllrmeye ahdetmi~tim. 
Bugiin, o ahdi dii~iiniiyorum. Sizden aynhyorum ... Evi
mizden uzakta kendimi tedavi edecegim. Goziimii kur
tarmaya ve biitiin <;irkinlik izlerini yok etmeye muvaf-
fak olursam ya~ayacagun, siz de beni goreceksiniz .. . 
Goziim kor olmu~sa bir daha beni goremiyeceksiniz .. . 
Size soyliyeceklerim ~unlard1r: Sen Kira, eger -tahmin 
ettigim gibi- faziletli bir hayat, Tanndan gelen ve seve
rek tatbik edBen faziletli bir hayat ya~amak meylini 
duymuyorsan, kuru ve zoraki bir ~ekilde faziletli olma, 
Tannyla alay etme, ve seni yaratt1g1 gibi ol: Zevk ve 
safa ehli ol, hatta yosma ol, fakat kalbden mahrum ol
mtyan bir yosma! Boylesi daha iyi. Sen de Dragomir, 
faziletli bir adam olanuyacaksan, ablan ve anan gibi ol, 
hatta bir h1rs1z ol, ama, kalbi olan bir h1rs1z <;iinkii 

'iO 



kalbsiz adam, c;ocuklanm, ya~ayanlann ya~amasma ma
ni olan bir oliidiir, babamzdlr. 

<<Simdi gline~ ufuktan iic; m1zrak hoyu ininceye ka
dar ~u hulundugumuz yerde kalacaksm1z. Yagmur ya
garsa veya yild1nm dii~erse agac;larm altma s1gmm1ya 
gitmeyin, ~u tepecikte gordiigiiniiz oyuga gizlenin. Ak
~ama dogru iki ath adam buraya gelerek sizi himayele
rine alacaklar; bunlar karde~lerimdir; kalb sahibi ve 
soziiniin eri iki adam. Sizi :;;imdi onlarm yamna gi:itiire
mcm, c;iinkii heniiz c;ocuksunuz, istemiyerek onlan ele 
verebilirsiniz. Eger ikindi saatinden evvel gelmezlerse, 
kasabaya doniin ve abone oldugum ah<;1ya benim nami
ma soyleyin, sizi misafir etsinler; fakat karde;;lerim si
zi almaya gelinceye kadar odamzdan d1;;an 91kmaym! 
Size bir tavsiyede daha bulunacagn11: Viicutlanmiz kor
kunc; hastahklar yatag1d1r. Hamdolsun ne ben, ne siz, 
bu aCilan tammad1k, fakat bunlar vard1r ve bu illetlere 
tutulanlar sayisizdir. Mesut anlanmzda onlan hatirla
ym, ve, her sene, paramzm bir k1smm1, hu hastalann 
tedavi edildigi hastanelere verin! Karde~lerimin i~inde 
size c;ok para birakiyorum ... » 

Bunlan soyliyerek, c;ekmecesinden iki yiiziik <;Ikar
d!, ipek mendile sard1 ve Kira'nm koynuna saklad1, 
bizi uzun uzun optii ve kukuletah mantosuna sarma
rak gitti. 

Otuz achm kadar uzakla~t1g1 zaman, bize dondi.i, el
lerini dudaklanm yapi;>ti.rdt; kolunu yukan kald1rarak 
~ahadet parmag1 ile hize gokyiiziini..i gostercli, sonra sir
tim c;evircli ve kaybolclu. 

Kira'ya: <<Ne demek istiyordu,» diye sordum 
- Gokyiiziinde gorii~iiriiz, demek istiyorclu, sevgili 

karde~im cevab1m verdi. 
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Anmm bir daha gi:irmedim ... 
Yalmz kahnca, a~hgimiZI unuttuk, yorgunluk ve 

gilne~in stcakhgi bizi uykuya daldmncaya kadar birbi
rimize sanlarak aglad1k. Uyand1gm11zda, korkun<; bir 
hadisenin ge<;tigi, artlk bu dtinyada olmadtgimrz hissini 
aldrk; bir kabus i~inde miydik; yoksa 0 ana kadar olan 
hayat1m1z bir riiyadan m1 ibaret olmu~tu, bir ttirlti bile
miyorduk. Oniimtizde, bir koza tarlasi, bogucu bir mel
temin hafif esintisi altmda bize kokusunu gonderiyordu; 
ve kelebekler, yusuf<;uklar, yaban anlan, i~tirak etmedi
gimiz ne~eleriyle dur,madan bizi taciz ediyorlardr. 

tkindi vakti geldi... Ufka dogru inen gline~ parlak
hgmt kaybediyordu ... Endi!?elendik ve anamiZin kaybol
dugu taraftaki yolu gi:izetlemiye koyulduk; bir tabyanm 
tizerine <;Ikt1k ve Kazasu. yolunda bir toz bulutu ytiksel
digini gi:irdtik. Birka<; dakika i<;inde, tozu dumana kata
rak dortnala gelen iki ath gi:iriindii. Drkttim ve muttarit 
takrrtiSI kulagnna gelen nallann altmda <;ignenmekten 
korkarak a!?agr indim. 

Fakat Kira beni takibetti. Tepenin tizerinde ayak
ta, hafif etekligi dalgalanarak, mendiliyle i~aret veri
yorclu ve iki adam hrzla geldikleri zaman sevincinclen 
hayk1rd1. Gelenler, atlanm ba!?hklarmdan tutarak tarla
ya girdiler, hayvanlarm agzmdan gem'i <;rkardilar, yol 
tarafmdan onlan gizliyen iki tabyanm arasmda otlan11ya 
b1raktllar. 

Kira stiratle s1rttan indi, ba!?im s1kan tiilbenti <;1-
kardi, -gtizel altm sa~lan omuzlanna yayilmi!ii·, kar~l

mizda, iki srk me!?e agact gibi iri yar1, cluran me<;hul 
amcalanmtzm ayaklanna kapand1. Bunlar lurk, elli 
ya~lannda, biri i:itekinden daha gi;:n<; gi:irlinen, ayni bay
da dev ctisseli iki adamclt; cleri hizasmdan krrpllrm!J 
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ba~Iannda sanklar vard1; a!}agl sarkan sakal ve b1y1klan 
agtzlanm orttiyordu; iri gozlerinin ic;i i~liyen, dayaml
maz, fakat ac;1k ve samimi baki!}lan vard1. Kllh elleri 
ayt penc;esine benziyordu; boyunlanndan dizkapaklan
nm atma kadar kendilerini saran kebe'leri ic;inde !}eytan 
gibi kapkaraydllar. 

Bir an, bizi seyrederek oy_le dimdik durdular; iki 
masal kahramam kar!}tsmda bulundugunu sanan ben 
ayaktay1m; Kira ayaklarma kapanmt!}tl. Sonra, palto
lanm «;1kardllar, Ttirk usulii giyinmi!} olduklanm gor
diim; Yelek, !}alvar, k1rm1Z1 ytinden geni_;; ku!}aklar; fa·· 
kat bilhassa haktki haydutlar gibi di!]lerine kadar siliihh 
olduklanm goriince deh!}ete dii!}tiim: K1sa namlulu c;ak
maklt tiifekler omuzlanna astlmi!J; tabanca ve bic;aklar 
ku!}aklara sokulmu!]tu._ 

i!}te o anda Kira'mn mtithi!} h1rs1 bir ytldmm gibi 
patlad1. Bu iki kuvvetli adama bir ricada bulunmakla, 
bizzat intikamc1 ihtirasmm. kurbam olan bir aileyi mah
vetti. 

iki adamm ya!}hSl Kira'y1 kaldtrd1 ve ellerini omuz
lanna koyarak, gozlerine bakt1. Yiiztinii kaphyan k1l 
ormam ktptrdadt, giiliimsedigini tahmin ettim. Gozlerin
de daha sarih bir tebessiim belirdi. Madeni ve kahn 
bir sesle dedi ki: 

- Kiic;iik ktz! Soyle bana hangi dili daha iyi konu
~ursun, Tiirkc;eyi mi Rumcayt m1, Rumenceyi mi? 

Kira, inamlmaz ciiretle gozlerine bakarak cesa-
retle: 

- Romence, yigitim! cevabmt verdi. 
- Ya, adm ne sen in? 
- Kira. 
-Eh, oyleyse, Kiralina, seni dayt gibi opiiyorum, 
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ama, kirazlanm yavuklu s1fatiyle lSiracak adama ne 
mutlu! 

Onu optii ve karde~ine dogru itti. Sonra beni ope
rek: 

- Ya sen, asian Dragomir: Amma da korkmu~stm 
ha, benzin atm1~! dedi. 

Ti.ifegini paltosunun iizerine yatlrarak ilave etti: 
- Yoksa sakallanm1z m1 iirkiittii seni? 
Bunu soyliyerek kendini <;imenler iizerine b1rakt1 

ve beni yanma oturttu. Cevap vermeye cesaret edemi
yordum. Israr etti: 

- Soyle, Dragomir, korkuyor musun, yoksa? 
- Evet, dedim utanarak. 
- Neden korkuyorsun, 
- Silahlanmzdan, <;ok silahm1z va:r ... 
Bir kahkaha attt: 
- Hah! Hah! Hah!.. Asian Dragomir'im! insamn 

Allah'la ve kullannm adaletiyle aras1 iyi olmaymca ne 
kadar silahh olsa azd1r! Fakat sen daha kil~.<i.iksiin, bun
Ian anlamazsm ... 

0 lahza, Kira kendini diziistii yere att1, dua ediyor· 
l11U$ gibi ellerini birle~tirdi ve hayk1rd1: 

-Ben bunlan anhyorum! 
- Neymi$ o anlad1gm bakahm. Kira Kiralina, giil 

fidanclgi! 
- insanlann fena olduklanm ve senin onlan ceza

lanchrdigmi anhyorum!.. 
- Aferin Kiralina! diye ellerini <_;1rparak bag1rd1: 

Yoksa yiirecigin bir kin mi besliyor? 
- Hakh ve mukaddes bir kin!.. 
Bu sozleri soylerken, paltonun iistiine yatan, ag1r 

tlifegi kald!rdl, optii ve hayktrdl : 
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- Hemen bu ak~am bunu babamm gogsline bo~al
tacaksm!.. Karde~in de agabeyimi hakhyacak!.. Bizi 
terkeden anam1z namma yalvanyorum, bunu yapm! .. 
iki oksiizi.in intikamm1 aim, sizin kOleniz olurum! .. Beni 
de beraber gotiiriirseniz! .. 

Day1 ti.ifegini elinden ald1. Surati as1ld1 ve dedi ki: 
- Kira Allah seni kadm yaratmakla haHi etmi~. 

intikamdan bahsederken, seni zorla open bir c;apkma 
sopa c;ektirmek istedigini samyordum... Halbuki sen 
zaten kafmmza koydugumuz bir ~eyden bahsediyorsun: 
Ate~e gaz doki.iyorsun ... 

Ve k1sa bir siikuttan sonra: 
- Sayle bakalnn, cehennem yavrusu, bu ak~am, ba

bamn kafasmm patlatildigrm goriince deh~etli korknu
yacak m1sm? 

Kira, gozleri ac;rlnu~ ve ate~ gibi luzarmr~ olarak, 
cevap verdi: 

- Ellerimi kamna batrracag1m ve bununla yliziimii 
yrkayacagun! .. 

Day1 ka~lanm c;atti ve bakr~lanm batan giine~in 
koruna dald1rdr, aglamakh bir c;obanm uzaktan gelen 
kava] sesini dinliyormu~ gibiydi. Sonra, karde~iyle rum
ca konu~maya ba~ladr daha anla:;nlmaz bir hale getir
mek ic;in kelimelerin yansmr yutuyordll. 

Etrafrmrzda atlar, koyun gibi uslu otluyor ve aksi
nyorlardr, bir yandan gece, kararan iki tabya'mn ara
sma iniyordu. 

Susuyorduk... Havanm serinligi Kira'y1 i.irpertti. 
Amca, alc;ak sesle konu~urken, iki paltoyu aldr ve bizi 
ortti.i. Tamamiyle karanhk basmcaya kadar boylece kal
dik. 0 zaman iki adam ayaga kalktllar. Ya~hsr ablama 
dedi ki: 
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- Ah, i:iyleyse Kira Kiralina, tath nefesli yllan, kah
pe klz1, dedigin olsun! Arzun kamm1 kaynatt1. Bu ak
~am <;aresine bakacag1m... Bunun ic;:in, senle karde~in, 
bize olta vazifesini gi:ireceksiniz. 

Kira dizini blikerek onun elini i:iptli. Ben de oteki 
adamm elini alarak onu taklidettim. 0 bana sordu: 

- Dragomir, sen de intikam istiyor musun? 
- Babamla agabeyimden nefret ederim, dedim. 
Ya~hs1 atma atlad1 ve Kira'y1 kald1rarak, yanlama

sma online oturttu. Kli<;ligli de beni atmm sagnsma ald1 
ve kendisine bir kay1~la baglad1. Tarladan adi ylirliyii~
le gec;:tiler, fakat, yola c;:1kmca, birincisi mahmuzlariyle 
ata dokundu, at dortnala kalkt1. Biz de yirmi metre 
geridcn gidiyorduk. 

Bir sigara tiittlirecek kadar zaman poylece ko~tuk. 
Sonra kasabamn kcnanna gelince, sola di:indliler ve dog
ru bir hatla Tuna'ya inen bir yola girdiler; fantastik bir 
dortnal, birkac;: dakika, bana, beni ~eytamn gi:itiirdligli 
hissini verdi. Yolu glimli~leyen nefis bir ay 1~1g1 altmda, 
Kira'nm mantosundan flrlayan sac;:lan, <_;ozlilmii~ bir 
oreke gibi rlizgarda dalgalamyordu. 

Az sonra, bir s1rttan inmeye ba~lad1k; nehrin pnil
tili ~eridi gi:irlindligii zaman, iki at <;Ilgmca h1zlanm ha
fiflettiler, ve nihayet, birden bir si:igiit korusu kenann
da durdular. Evimizden ve limandan yaya olarak bir 
saat mesafede Katagatz denilen yere gelmi~tik. Orada, 
attan inmeden, iki adam birbirlerine yakla~tilar ve an
lamadJg;Im birk<e<; kelime konu~tular; sonra, ya~h olam 
iki parmagm1 agzma soktu, uzun ve keskin bir 1shk 
!falch, biraz durduktan sonra c;:ok lusa iki 1shk daha ... 

Bir lahza sonra, uzun beyaz sakalh bir ihtiyar Turk 
soglitler arasmdan c;:Ikt1, yemenilerini slirtikliyerek yak-
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la~tl ve kollanm gogsli listlinde kavu~turarak bir temen
na etti. 

Dayllanm, Tlirk<;e bir: 
<<Merhaba ibrahim» le mukabele ettiler. 
ihtiyar, atlan dizginlerinden tuttu, biz de onu ta

kipettik. Soglitlerin ote yamnda, Tuna'ya kan;a su bas
malannm a~mdtrdtgt kullibesi vardt. istakoz tutmak 
ve bostan ekmekle ge<;iniyordu. V<;lincli i~i, kolayca 
tahmin edersiniz. Hayvanlan sazdan yapllmt~ bir sun
dunna altma baglad1 ve kullibesine girdi, bliylik day1 
ktsa bir mliddet onunla i<;eride gorli~tli; sonra yalmz 
<;1kt1, Kira'y1 kollarma ald1 ve luzh ad1mlarla yola ko
yuldu. Karde~i de beni kucagma ahp onu takibetti. Bizi 
boyle kii<;lik <;ocuklar gibi ta$Iyarak, iki adam nehir bo
yunca limana dogru ilerlediler. Ayaklan 1slak topraga 
gi::imiiliiyordu. Adrmlan altmda kuru dallar <;1t1rd1yor
du. 

* 
S1rtm ,etegine gelince tlrmanmtya ba$ladtk. Ev ka

ranhga gomlilmli$tli. K1nk camh pencerenin <;ivilenen 
tahtalarla kapatllm1~ oldugunu farkettik. Day1lanm ku
lak verdiler; sonra dip<;ik darbeleriyle tahtalan par<;ala
dtlar, ve eve girdik. Bi.iyi.ik day1 bize dedi ki: 

- Avluya ge<;erek bodrumda gizlenecegiz; icabeder
sc sabaha kadar orada kalacag1z. Pencereyi kapaymiZ, 
alt1 veya sekiz mum yakm1z, bir ~eyler yiyiniz ve soyun
madan sofada yatm1z, anhyor musunuz? Sofada ve 1~1-
gt si::indiirmeden! Gelip de sizi sorguya <;ekmeye ba~lar
salar, istediginiz gibi cevap verin: Sizi fazla rahats1z 
etmeye vakit bulam1yacaklar. Fakat avluya bakan pen
cerelerin perdelerini a<;1k b1rakm! Bu <;ok ehemmiyetli-
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dir. Sofacla durmay1 da unutmaym. 
Penceredcn atlay1p kayboldular. 
Ah, bu gecenin saatleri!.. Bin y1l ya~asam, yine Oliir

ken o miithi~ anlan hat1rlayacag1m. 
Merhametsiz babamla ona benziyen makluktan nef

ret cdiyordum; canlanmn cehenneme gitmesini candan 
istiyordum!.. Fakat .. bir adamm. yok edilmesini istemek, 
bir kin i:;;idir, halbuki onun olcltiriilmesinde hazlr bulun
mak i<;:in ... haZir bulunmak i<;:in ne olmak lfmmcl1r? bi
lemiyorum! Hain olmak laz1mdir, diyecektim, fakat Ki
ra hain degildi, bundan eminim. 

$u halde? ... insan olmak ve hayat1 hayvanlardan 
daha az anlamak, ne hazin :;;ey! .. Ned en kinin yanmda 
merhamet? insan neden seviyor? Neden oldiiriiyor? Ne
den biz ba:;;kalanna ve bize fenahk eden

1 
hislerin eiinde 

oyuncag1z. 
Yalmz kahnca ilk hareketim, mumlar yanar yan

maz Kira'rtm gozlcriml bakmak oldu; oldtirmek arzu
sunda onu da ayni derecede mutaass1p buldum. Sevini
yordu. Mestoluyordu. Sanki misafir kabul edecekmi:;; gi
bi dekolte giyindi, siislendi, ve bir dakika bile tiirkii 
rmnldanmaktan geri durmad1. Sag elmac1k kemigi iizc
rinde, bir ceviz kadar btiyi.ik mor bir <;:iiriik vard1. 

- Burasm1 kuvvetle op! dedi. Bu ak:;;am tiifegin 
ate~i onu silecek!.. 

Yarasm1 operek: 
- Kira, dedim, dayllanmrz1 <;:agirarak onlarla be

raber gitsek daha iyi olmaz mr? 
- Hayrr! diye bag1rd1; evvela anmmzm katilini 

cezalandirmak Ia.z1m!.. Ondan sonra gideriz ... 
- Fakat bu manzaraya :;;ahit olmak, korkun<.;: bir 

:;;ey olacak! .. 

78 



Kollanm a<;arak ve beni operek: 
-Giizel bir ~ey olacak! diye hayk1rd1. 
Dakikalar, bir kabusta oldugu gibi, ag1r korkulu 

ge<;ti. Babamla agabeyim ne bu ak~am, ne de sonraki 
ak~amlar gelmiyecegi, dayllann da beklemekten usana
rak tasavvurlanndan vazge<_;:ecekleri iimidini besliyor

dum. 
Fakat aim yaz1m1z arzumuzdan daha kuvvetlidir; 

kimbilir, Kira'nm arzusu belki de kaderin arzusuydu. 
Kira kendini seyretmek i<;:in aynaya ve dinlenmek 

i<;:in pencerelerine ko~uyor, sac;;lanm opiiyor, tiilbendiy
le raksediyor, acayip bir giilii~le kendini yast1klarm tis
tUne atlyordu. Sonra, birdenbire di.i~i.inceli oldu, kalkti, 
yandaki odaya gitti ve kiic;;lik bir hanc;;erle dondii: 

Bana soguk bir sesle: 
- Gori.iyor musun bunu? dedi; day1lanmm burada 

olduklanm haber verirsen, bunu kalbime saphyacag1m. 
Sen de yalmz kalacaksm! Anamm ba~ma yemin ederim 
ki bunu yapacag1m! 

D~h~ete dii~ti.im. Bu dii~iin<;e akhma gelmemi~ti. 
Kira'ya yalvard1m: 

- Onu yerine koy, Kira! Ben de anam1zm ba~ma 
yemin ederim ki, bir ~ey soylemiyecegim. 

Fakat yine de han<;erini koynuna soktu. 
Han<_;:eri daha yeni sakhyabilmi~ti ki, kapmm men

te~eleri, kalbimde can c;;eki~en birinin iniltileri gibi akis
lenen hazin bir feryatla hayk1rd1. Kira iirperdi, gozlerin
den alevler f1~krrd1, kendini sag taraftmda minderin 
i.istiine atti ve kulag1ma fls1ldadi: 

- Avlu pl'!nceresine sakm, sakm bakay1m deme! 
Anahtar kilitte gicirclacli ve ben Kira'nm yamnda 

<;:ivilenmi~, donmu~ bir halcle, babamm, aim k1n~m1~, 
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yumruklan sikilmi:;;, i<;:eri girdigini gordlim, ardmda da 
agabeyim vard1. 

S1rta bakan pencereyi gostererek, bize ancak «bu
nu kim klrd1? Anamz nerede?» diye soracak kadar va
ki t bulabildi. 

Hemen ayni lahzada iki patlama, pencereleri zan
girdatti, evi sarst1 ve oday1 yanm1:;; pa~vra ve barut 
kokan kahn bir dumanla doldurdu. Kira'nm kollanna 
s1gmd1m o mlithi:;; anda; agabeyimin arka listii dli:;;me
sinden ve babamm liman tarafmdaki pencereden atla
masmdan ba:;;ka bir :;;ey gormedim; bogulur gibi, gozle
rimi kapad1m; fakat henien ardmdan ac;mca, agabeyi
min yerde yatt1gm1 ve iki day1mm, atlad1g1 pencereden 
sarkarak babamm ardmdan dart el tabanca s1kt1klanm 
gi:irdlim. 

Kira beni b1rakarak odanm ortasn'la s1<;rad1 ve hay
k1rd1: 

- Ona isabet ettiremediniz! Ona isabet ettireme
diniz! Kur:;;un sol kulagm1 gi:itiirdli! .. 

Cevap yerine, blitiin mumlan si:indlirdiiler ve klic;ii
gli avlu tarafma <;1kt1. Agabeysi de bizi ta:;;hga itiyordu. 
Bizi bir sedire oturttu, ve orada, koyu karanhk ic;inde, 
bize dedi ki: 

- Kiralina, Dragomir, sizi belki son defa i:ipiiyo
rum ... Babamz, ate:;; ettigim halde isabet ettiremedigim 
iic;iincii adamd1r, ve ursita'ma inanmak lazimgelirse, 
i:iliimiim tlifegimin mehtabm on be:;;inde isabet ettire
medigi adamm elinden gelecek. Tabii, ka!tbiml miida
faaya c;ah:;;acagim, ama, insan kaderini yolundan c;evire
mez. ~imdi dinleyin! Anamzm abone oldugu hanm sahi
bi birazdan sizi alm1ya gelecek. Onun yanmda iki oda 
vc Iiizumlu :;;eyleri bulacaks1mz; yann buraya tekrar 
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gelerek ~ahsi e~yalarmrzr alacak. Bu eve bir daha asia 
ayak basmayacaksmrz. 

Kira titrek bir sesle: 
- Bizi beraber gotiirmiiyor musunuz? diye sordu. 
- Hayrr, buna hakk1m yok ... Biz c;:ok c;:etin bir ~e-

kilde ya~anz, sizse ku~tliyii ic;:inde bliylidlinliz ... 
- iyi ama, babamrz bizi Oldliriir ... 
- Sizi oldiiremez. Esasen c;:ok gec;:meden onu gene 

pusuya dli~lirecegiz, hem bu 'sefer elimizden kurtula
maz: nasrl olsa geberecektir, c;:iinkli biz ikiyiz, o yalmz
drr. Cammz istedigi gibi ya~aym ve bizi hie;: tammamr$ 
gibi davramn: bizi ancak kopegin gebermesinden sonra 
goreceksiniz. Zaman zaman, hayatta olup olmadrgnmzr 
ogrenmek isterseniz, hancrya yakla:;;m ve ona acbmr soy
leyin: Kozma. Bildigini size soyliyecektir. Fakat Kata
gatz'm 1stakoz avcJSI ibrahim claha fazla malumat sahi.
bidir. <<Taze 1stakoz! .. Istakoz! .. >> diye pencereleriniz al
tmda bagrrdrgm1 i:;;itirseniz a:;;agr inin ve kasabanm dr
~ma kadar onu takip edin: size bizden haber getirecek
tir. Bir de, eger hlikumet memurlan, bu gece alan ~ey
ler hakkmda sizi sorguya c;:ekerlersc, blitiin gordlikleri
nizi soyleyin, fakat ne di.i:;;lindligliniizli soylemeyin, ve 
bir :;;ey dli:;;limneyin! 

Sustu ... Avluda ayak sesleri duyuldu: Haner ic;:eri 
girdi. Day1 bizi kucakladr ve gitti. Hemen ardmdan biz 
de «;Iktrk. 

Han evimizden elli ad1m otede ve t1pk1 bizim ev gibi 
sed kenarmdaydr. Fakat odalanmrzm konforiyle, handa 
bize aynlan odalann -en iyileri olmasma ragmen- basit
ligi arasmda ne bliylik fark varch! .. Bu yiizden o kadar 
aglad1k ki. Hamdolsun odalar Tuna'ya bak1yordu ve bi.
rinden otekine gec;:iliyordu. 

Kira Kiralina: 6 8t 



Bir tek mumun titrek 1~1gmda, bu harap e~yalar, bu 
fakir ve eski hah kar~asmda, elbiseleriyle kendini yata
ga atan Kira, intikammm bo~lugunu anlad1, ve benden 
fazla aglad1. 

Odamda yalmz kalmaktan korktum, gozlerim deh
lJ>etle dolu olarak, bir yorgan ald1m, ablamm odasmdaki 
sedire uzand1m. Az sonra, mumlan yamk ve Kira'y1 goz 
ya~lan ic;inde b1rakarak, lie; giinliik i~kenceden harap 
bir halde uykuya dald1m. 

* 
Ertesi sabah, bana daha giizel goriinen odaya giine

~in ilk 1~1klan girdigi zaman ne de olsa sevindim. Fakat 
babamla tekrar kar~Ila!?mak dii~iincesi beni c;Ilgma c;e
virdi. Uyumakta olan Kira'y1 uyandirdim, ve kac;mamizi 
tekif ettim. 0 da benim fikrimdeydi. Gozleri k1zarm1~, 
yiizii ~i$mi$, yatagm kenannda, bitkin bir halde duru
yordu. Vicdan azab1 c;ektigini sand1m ve ona bunu sor
dum: 

- HaYJr, cevabm1 verdi; babamm kurtulmu!? ol
masl fena hal de camnn s1kt1. .. Oglu ile birlikte «arabayt 
<;:ekmi$» olsayd1, lJ>U anda evimizde bulunurduk... Bura
nm c;irkinligi beni igrendiriyor ... 

Oday1 istihkarla dolu bir bak1~la siizdii. <;:tktik, ka
pmm yanmda, sabah serin1iginde, otelci nargilesini ic;i
yordu. Kalkt1 ve bize bir reverans yapt1, bliyiik bir hiir
metle Tiirkc;e: 

-Neden bu kadar erken <;:tktl~mzt sorabilir mi-
yim? dedi. 

Kira ayni dille cevap verdi: 
- Ebu Hasan, polisten ve babam1Zdan korkuyoruz. 
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- Evimde rahat durduk~ emniyetinizi iizerime 
ahyorum. 

Ve arkasma baktlktan sonra alc;ak sesle ilt\ve etti: 
- Sizi bunun ic;in buraya getirdiler. 
Bu adamm kim oldugunu, anamm ailesiyle miina

sebetlerinin mahiyetini hie; bir zaman ogrenemedim; fa
kat ~unu biliyorum ki, onun yamnda bizi kimse taciz et
miye gelmedi; babam da bir daha goriinmedi. Bununla 
beraber itimat edemedigimiz i~in, her ~eye ragmen uzak
la$tik; ve i$te o zaman, bir ay devam eden, giine~ ve 
serserilikle dolu o giizel ve hazin hayat ba$ladi. 

Bu bizim ic;in bir yenilik, mec;hul bir haz, ba$ka bir 
hayat oldu. Kafesten ka~an, ihtirasla I$Iga atilarak ka
natlanm deneyen iki yavru ktt$ gibiydik!.. 

Hamn arka tarafmda pek pis, fakat bizim i~in pek 
pratik bir kaptst vardt; c;i.inkii buradan hie; goriinmeden 
girip c;tktyorduk; bu, liman tarafmdaki s1rtta vilcude 
getirilmi$ pek iptidai bir nevi merdivene ac;Ilan kilc;ilk 
bir kapiydi, ve bu merdiven tam penceremizin altmda 
bulunuyordu. Bir kere fehlketimize ah$tlktan sonra, gil
lerek burasmm evdekine nazaran daha iyi oldugunu 
soylilyorduk, c;tinkii anamm evinde pencereler altmdaki 
yoku$ta merdiven yoktu. 

Sabahlan kahvalttdan sonra erkenden kac;tyor ve 
ogleyin dontiyorduk. Yemegi odamtza getiyorlardt. Og
leden sonralarnu da dt~anda gec;iriyorduk. Hasat bit
mi$ oldugu ic;in. Kira bugday ba$aklanm tophyarak de
metier yapmak ve tarlalarda iki btiklilm c;ah$an zavalh 
1rgat kadmlara vermekten zevk ahyordu. Yahut da, ils
tilnde binlerce koyunun otladtgi bic;ilmi$ tarlalarda ko
$tt-;;maya gidiyorduk. Hareketli koyun silrilleri, ardmda 
topragl pislikleriyle ortillti ve deve dikenleriyle yapagt 
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pan;alan asl11 btrakarak, durmadan yer degi~tiriyordu. 
ihtiyar kadmlar dikenden dikene giderek yapagllan 
topluyorlard1. Biz de onlan taklit ediyor ve ne~e ic;inde 
topladtgimiz ganimetleri kendilerine veriyorduk. 

· Bir defasmda, annemizin bizden aynldtgt iki tabya'
ya kadar sarkttk, ve ancak o zaman farkettik ki daylla
lanmtzla gittigimiz alq;am, yiyecegimizi ta~?Iyan c;tkmt 
orada unutmu~tuk. Serseri kopekler bunu ytrtmi~ ve 
yemi~?ti; geride bez parc;alanndan ba~?ka bir ~ey kalma
mt~tl. 

Goz ya~1 doktiik. FeHl.ketimizin hat1ras1, onu unut
mak iizere oldugumuz ic;in bize daha hazin goriindii, ve 
bu !;Ocukluk 1st1rabmm anlanm gogiislerimizi ~i~iren 
ta~km ne~e saatleri fastlasiz takip ediyordu. Kozma da
ymm tabirince «ku:;; tiiyiinde biiyiimii~» ser c;icekleri 
olan biz, ancak anamtzm odasmdaki zevkleri biliyorduk. 
Rakslar, tiirkiiler, i~veler ve yiyip ic;mek. Bu, glizel bir 
~eydi. Fakat :;;imdi bir «di~ansi» mevcut oldugunu ve 
1:;>1kc;a zengin, yabani kokularla rayihah bu dt~?ansmm 
daha giizel oldugunu ke~?fediyorduk; o zamana kadar bir 
keklik pe~?inden ko:;;mak, bir ye~il c;ekirgeyi ok~amak, 
boynuzlu iri e~ek anlan yakalamak, ku~larm geni:;; ma
likanelerinde ctvllda:;;malanm, ak~am saatlerinde goriin
miyen Cll'C!l' boceginin otii~?lillii, c;obamn uzaktan gelen 
kaval sesine katmasm1 dinlemek, annm bir c;icegin ic;in
den, ayaklan san tozlara bulanmt:;; olarak, geri geri c;I
kt~mt seyretmek ne demek oldugunu bilmiyorduk. Ve 
bilhassa, viicut yazm bir tarlada, esen riizgarm ok~ama
lariyle ytkamrken kalbin duydugu hazlar hakkmda hi~
bir fikrimiz yoktu. 

Biitiin bunlan tamdtk, ve tathlarm lezzeti c;abuk 
unutuldu; raksetmenin hazzt, nargilenin dumam ve tiit-
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stilerin kokusu da unutuldu. Ytizii zedelenmi~ anamla 
intikam arzusu unutuldu. 

Kira'mn rengi az zamanda esmerle~mi:;;ti; gozleri 
a~ktan nemli, sac;lan bir sancak gibi dalgalanmi:;;, sir 
tutmasnu bilmiyen etekligi havalanmi:;;, memeleri Giine:;; 
Tann'ya hazla sunulmu:;; ... tarlalarda daha giizel bir ka
dmm ko~tugu asia goriilmemi:;;tir. 

Bu esnada, I:?ahallede bir dedikodu alm1:;; yiiriimii:;;
ti.i: agabeyimi oldi.iren ve babamm sol kula~m kopa
ranm anamm a:;;tklan oldugu iddia ediliyordu! Garip 
bir tesadiifle, facia ak:;;am1 istanbul'a hareket etmi:;; 
olan iki misafirin adlan Heri si.iriiliiyordu. Babamm 
cinayetin snTIDI gizledigini ve :;;ikayette bulunmam1~ 

oldugunu anlad1k. 
Bize kar:;;t alakastzhgmdan miisterih olarak, seyran" 

lanm1za daha biiyiik bir ~evkle devam ettik; fakat bir 
mi.iddet sonra Kira bu hususta daha i:;;tahs1z oldu. <;:iin
kii, mahut misafirler yeni ikametgahtmtzm etrafmda 
doniip dola:;;maya ve gec;enlerin nadir oldugu liman tara
fmda, pencerelerimizin altmda serenadlar tertip etmiye 
ba~lad1lar. Durmadan c;oken merdivenin basamaklann
da giic;liikle tutunarak, her ak~am biraz daha kalabahk
la:;;mJYa ba:;;laddar; sutta gtiliinc; bir :;;ekilde kat kat Sl

ralanmi~ olan bu adamlann yaygara kopard1klanm, 
c;algilanmn nagmelerini miithi:;; bir kakafoni ic;inde bir
birine kan:;;tirdiklanm, pazar yankesicileri gibi sogii~

ti.iklerini, bazan da yokw,;tan a~ag1 dolu c;uvallar gibi 
yuvarlanchklanm seyretmek insam giilmekten katil
tlrdi. 

Kira ile ben, hepsi de randevu istiyen bu plgmlan 
seyretmekten ho:;;lamyorduk: Ebu-Hasan kafalanna ko
valarla soguk su bo~alttl; fakat a:;;k sudan kuvvetlidir, 

85 



ve onlar bizi eglendirmekte devam ediyorlard1. Onlan 
kudurtmak ic;in lOra eski siislerine ve cilvelerine yeni
den ba~lad1; bu suretle, ~abahlan, yalmz ba~Ima dola~
mak zorunda kaldim. Bu halden ~ikayetc;i degildim. Fa
kat c;ok uzaklara gitmedim. Tuna beni dayamlmaz bir 
kuvvetle c;ekiyordu. Ya!;am on biri gec;mi~ti, akmti ile 
inerken, kayikc;Ilann tiirkii soyledikleri kaytklardan bi
ri ic;inde nehirde kaymamn zevkini tanmuyordum. 

0 zamanlar, limanda nhtun namma bir l?CY yoktu. 
ve su gogsiime c;tkmcaya kadar on ila yirmi ad1m iler
lenebilirdi. Bir kaytga binmek ic;in kiic;lik tahta koprii
lerden gec;mek Hizundt; uzakta demirli duran yelkenli
ler, felenklerle tatalardan yapilmi~ biiyiik kopriinUn 
bir ucunu ta$tyan dubalara teknelerini siirtiiyorlard1. 
TUrk. Ermeni ve Ramen hamallardan miirekkcp bir ka
Iabahk strtlannda c;uvallar, agtrhklan altmda esniyen 
bu koprlinlin iistiinde kol?arak gidip geliyordu. 

Evvela blittin bu alemi uzaktan seyre ba$ladtm; son
ra kasabada ya~1yan dort be~ milletten c;ocuklara kan~
nuya gittim ve onlann oyunlanndan zevk aldun. Bilhas
sa bunlarm kiic;iik esmer ~eytanlar gibi c;ml <;Iplak yt
kanmalanm seyretmekten ho~lamyordum. Hatta ben de 
onlarla birlikte suya girmek istedim, fakat suda nastl 
dogli$tliklerini, birbirinin ba~lanm bogacak derecede 
suya daldtklanm goriince iirktiim; bir glin, benim 
gibi kumral bir lipovam sahile getirdiler, hemen hemen 
bogulmu$tU ve nefes ahmyordu. 

0 zaman onlan ve kaytklan ic;inde uzanm1~, sigat·a 
ic;erek veya tiirkli 1mnldanarak gi.'ine$in al tmda uyukla
yan barkac1lan seyre koyuldum; bir seferinde, ic;lerin
den birinden, Ti.'irkc;e, beni suda biraz dola~tlrmasuu is
tedim. Bana, kaytkla dola~mak ic;in birkac; para odemek 

86 



icabettigi cevabtm verdi halbuki ben listte para ta!?tmak 
ve odemek ne demek oldugunu bilmezdim. Beni ahmak 
buldu, ve bana suda insanlan ta!?tmakla hayatm1 kazan· 
dtgtm anlattt. Bunlan soylerken, bazan arka taraftma 
baktyor, goz ktrptyordu. Sonra, temiz elbiselerimi slize· 
rek bagtrdt: 

- Ah! $u zengin <;ocuklan! .. ya~amak i<;in para la· 
ztm oldugunu bilmezler! .. 

0 zaman arkama dondlim ve bir ya~h Tlirk gor· 
dlim. Gtizeldi ve iyi giyinmi~ti, bogumlu bir klZllctk bas· 
tona dayanm1~ konu~mam1z1 dinliyordu. Beni eliyle ya
mna <;agtrdt: 

- Turk mUslin?.. Ttirk<;eyi <;ok glizel konu~uyor-
sun. 

- Haytr, dedim, ben Rumenim .. 
Samimiyet ve dlirlistltikle beni uzun boylu sorguya 

~,;ekti: fakat blittin suallerine cevap vermedim. Bununla 
beraber, bana sempatik gorlintiyordu ... Ah! felaketi na
stl hissetmedim. 

Kar~tmdaki adam, Kira'mn ve benim hayatimt<:t 
mahveden menfur mahluktu: 0 devirdeki bir<;ok ben
zerleri gibi haremlere kOle ve cariye tedarik eden ve bir 
yelkenlinin sahibi olan Naztm efendi!.. 

Canavar ciddi, sakin ve mutedil, bana kar~I kabil 
oldugu kadar nazik davrandt. Allaha tsmarladtk dedik
ten sonra hahlar ve yasttklarla do~enmi~ sandalma dog· 
ru giderken, lakayt bir tavtrla bana dedi ki: 

- Y almz veya ktzkarde!?inle beraber nehirde do
la~mak istersen, sandahm emrinize amadedir. 

Kaytk~,;tst olan Arabi ~,;agtrdt, emir verdi ve sahilden 
uzakla~ti. Bu teklif beni c;ok sevindirdi, bundan hemen 

87 



istifade etmemi~ olduguma esef ediyordum. Bir daha 
kendisine tesadiif edemiyecegimden korkuyordum. 

Biitiin h1znnla hana ko~tum ve pencerede duran 
Kira'ya elimle buseler gondererek s1rtm merdivenlerini 
~1kt1m. 

- Hi\; de nazik degilsin! dedi. Eglenceye gidiyor
sun da, beni burada yalmz ba~1ma b1rak1yorsun, camm 
s1k1hyor!.. 

Onu operek: 
- Yann bir beyin gemisinde bir prenses gibi egle

neceksin, diye haylnrd1m. 
V e solugumu kaybedecek bir luzla ona ke~fettigim 

harikulade ~eyi anlatt1m. Ah, neden benden daha olgun. 
daha tecriibeli <;1kmad1!.. Sozlerimi bir yudumda i<;ti ve 
o derece ba~1 dondii ki, muhte~em bir1 yelkenli i'<;inde' 
Tuna'da dola~mak sabirsiZhgmdan o gece goziine uyku 
girmedi. 

Ertesi sabah, ogleye kadar yalmz kendi tuvaletiyle 
ve beni siislemekle me~gul oldu. Ogleye dogru nehir kl
yisma gittik. Arap kii\;iik sandahyle oradayd1, fakat 
Tiirk orada yoktu. Kira cesaretle sordu: 

- Bizi gezdirmek i\(in gene sana emir verildi mi? 
Adam ayaga kalkarak: 
- Evet, cevabnu verdi. 
Kira dar kopriiniin iistiine ko~tu ve bir di~i geyik 

gibi sandala atlad1. Pe~inden giderken, arkamda bir ka
yik\(Imn, felaket anlanmda hattrJadigim ~U sozlerini 
i~ittim: 

- Ne giizel av! 
Bu sozii Kira'ya anlattun ve ne demek istedigini 

sordum. 
- Ne dedigini bilmeyen budalanm biridir, dedi. 
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Hafif bir meltem esiyordu, ve biz ilk defa olarak 
bu pi.irlizsiiz ak1~m lezzetini tattlk, sandalm yelkeni ha
fif<;e ~i~mi~ti. Sahil uzakla~wordu. Birden a<;1ktaki ufak 
dalgalar iistiinde sandal oynamaya ba~lad1. 

Kira korktu ve haykird1: 
- Nehrin ortasma gitme!.. Liman k1yis1m takip 

et!.. 
Arap di.imeni harekete getirdi.: Sahile dogru dondi.ik. 

S1rtm iizerinde miinzevi hiiznii i~inde evimiz gorlindii; 
yamnda, odalannuzm ac;1k pencereleriyle han duruyor
du. Sandal yava~~a ve limanm kalabahk k1smmm, sayi
SIZ yelkenli, mavna ve dubalann yamndan ge~ti; k1ymm 
obi.ir ucuna geldigimiz zaman, sandal tenha bir iskeleye 
dogru ilerledi ve yana~t1. Karada Tiirk, bizi ayakta bek
liyordu. tlerledi, uzun bir reveransla Kira'y1 selamlad1 
ve yere atlamasma yard1m etti. Kira bundan ~ok iftihar 
duydu. Adamm ipsiz saps1z misafirlerimizde gormedigi
miz kibar hareketleri, zarif tav1rlan vard1. 

Ah! ya~amak saadetine kendini kaptlran zavalh in
san kalbi!. Biz ne kadar kori.iz!. Karaya ~Ikl~lm1zda 
adamm ~'iipheli bir ~ekilde hemen orda haz1r bulunu~u
nu farketmemek i~in ne kadar sersem olmahyd1k. 

0 daha kurnazca davrand1. Siikuneti, itidali ve be
yaz sakah kar~1smda, Kira 9Ilgmhg1, ondan yelkenlisi
ni gezmeyi istemeye kadar vard1rd1. Bu, adamm camna 
minnetti; fakat avmdan emindi, ve nefis surette temiz 
bir Ti.irk~e ile cevap verdi: 

- Fakat ~imdi olmaz, kii~iik hamm! Yelkenlim, 
nehrin ote tarafmda Macin iizerinde yiik almaktad1r, 
c;alkantlya ah~1k olmadigmiz i9in rahats1z olabilirsiniz. 
Fakat yakm zamanda merakm1z1 giderecegim ... $imdi
lik, sandah emrinize amade tutmakla bahtiyanm, ondan 
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faydalandigmiZl gormek benim ic;in ~eref olacak. 
Boyle soyliyerek, ipek elbiselerini dalgaland1ran 

bliyi.ik bir temanna ile bizi seU\mlad1, elini alnma dudak
lanna ve gogsline gotlirdli, ve sandalma bindi. 

Bu yeni eglence, bize ana, baba, amcalan, misafir
leri ve hatta Allah1 bile unutturdu. Kendimizi blitlin 
benliigimizle astlzademizin penc;esine kaptumx~tlk. Str
tlSlra lie; glin Tuna lizerinde dola~xyor ve gitgide daha 
uzaklara a<;Il1yorduk; sonra, glinlin birinde, sandal o ka
dar uzaga ac;lldx ki, hi<; farkma varmadan oblir sahilin 
sularma gelmi~tik. Nihayet tecesslis tatmin edildi; yel
kenliye bindik. Bliyi.ik ve yeni bir gemiydi. Bumumuza 
katran kokusu geldi; Arabm. bize yelkenferin direklerin, 
halat yxgmlarmm vazifeleri hakkmda verdigi izahattan 
hi<;;bir ~ey anlamad1k. 

Mic;ina diregi yanmdaki muhte~em salon - kamara
smda, Naz1m efendi, bizi kaftan ve terlikle kar~xlad1. 
Gozlerimiz bu kadar zenginlik seyretmemi~ti. $ark bah
Ian, bak1r takxmlar, s1rma i~lemeli yast1klar, minyatlir 
kafesler, altm glimli~ ve fildi~i kakmah tlifekler, kihc;
lar, tabancalar, yataganlardan mlirekkep bliyi.ik silahhk 
gori.illiyordu. Me<;hul kokulu rayihalar buruqlanmizl 
hazla ok~ad1. Hahlarla kaph duvarlarda, ~eref yerinde 
Sultan Abdlilhamid'in resmi olmak iizere, Osmanh ar
masi, gtizel Arap yaz1siyle ayetler yaz1h <;er<;eveler var
dt. Goz kama~t1nc1 glizellikte cariye resimleri Kira'nm 
bak1~lanm <;ekti. Ablam bag1rdi: 
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Bize nefis baklavalar; si.islii zarif fincanlar i<;inde 
kahveler ve tombekisi rayihah muhte~em nargileler ge
tirdiler. 

Gemi sahibi bize <;ok nazik, ne~eli bir ~ekilde iyi 
muamcle ctti. Kira'ya ailemiz hakkmda ihtiyatkarane 
sualler sordu; o da, hepsini degilse de, li.izumundan faz
la ~eyler anlatti. Bilhassa ona raks1 sevdigini soyledi. 
Naz1m efendi, gi.ini.inden memnun olarak ayaga kalkti ve 
bizi ugurlarken dedi ki: 

- Oyleyse, ne zaman cammz isterse burada rakse
dersiniz! 

Ve bizi tekrar Rumen sahiline getirdiler. 
Ke~fimden memnundum; hi<;bir ~eyden ~i.iphelenmi

yordrnn ... Kira ben den ziyade memnundu ve benden az 
~i.iphe cdiyordu. Bi.iti.in eski adetlerimizi, bi.itiin sevdigi
miz ~eyleri terkettik. Hayatnmz tamamen me~'um yel
kenliye hasredilmi~ti. Hergi.in sandalla orl}ya gidiyor ve 
ancak yemek ve uy ku zamanlan odalarnntzda kahyor 
duk. Dahas1 var! Kira artlk elbiselerini pek basit gorii
yor, odalarm manzarasm1 tahammiil edilmez buluyor
du; Kozma amcanm bir an evvel babam1zm i~ini bitir
mesi i<;in sabirsizlamyordu. Ta ki emrine ve servetine 
tekrar kavu~arak ~ak bir kadm olsun ve evine misafirler 
degil, Nazm1 efendiler kabul edebilsin! Zavalhcik! 

Bir hafta iistiiste, Tiirkiin kamarasma gittik, oyna
dik ve eglendik, teklifsiz olmu~tuk ve utanm1yorduk. 
Kira. «i~tc baba dedigin boyle olun> diyordu. Naz1m 
efcndi sand1klarmdan ihti~amh cariye elbiseleri <;Ikan
yor ve hayran gozlerimizin online seriyordu; bir giin, 
haWl onu bu elbiselerle giydirdi. Kira resimlerdeki gibi 
hakiki bir cariye olmu~tu! K1skammyaynn diye, benim
le de me~gul oldu: Fes, ~alvar ve i~lemeli ku~aga sokul-
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mu~, tabanca ile beni Tiirk lnhgma soktu. Boyle siislen· 
dikten sonra nerdeyse geminin demir almasm1 ve yel
kenlerin ~i~irilmesini istiyecektik. 

Onun da yaptlgt bu oldu; fakat bizimle daha iyi 
oynamak i~in, bizi soydu, elbiseleri sandtklanna kapad1, 
ve o ak~am agztmizm suyu ile, geri gonderdi. 

Ertesi sabah - Rumen topragmda son gunumuz -
Kira lursmdan agladx; babanuz hala ya~Iyor ve Kozma 
day1 onu tepelemiyordu! Fakat bu hay1rlt i~i yapmak
ta gecikmesinc mukabil, tepelenen bir ba~kas1 oldu. 

Sabah, <;ok erkenden, pencerelcrimizin altmda ka-
lm bir sesin: 

- Taze tstakoz!.. Istakozl.. diye bagtrdtgmt Wttik. 
Nihayet! Belki de hayn· haberdi bu. 
Istakoz avciSI tam zamanmda gelmi~ti. Ko~arak 

a~ag1 indik. Senelerin ve hi<; ~iiphesiz aym zamanda gi.i
nahlann yiikii altmda doniip dola~tyordu. Katagatz'a 
dogru onu takip ettik; ve 01·ada, Iimandan uzakta, ku
lagumza fisildadt: 

- Ba~tmza bir felaket geldi... Babamzm adamlan 
pusu kurarak Kozma'y1 tiifekle oldiirdiiler. Karde~i ya
ralandt, fakat at1yle ka<;maya muvaffak oldu! .. 

Ah! Ne ya~lar dokiildii! Koruyucumuz Oldiiriilmii~
tii! Falcmm sozi.i dogru <;tkmt~ti, ~imdi biz ne olacaktlk? 
Art1k bir ~eyden korkusu kalmayan babam1z, muhakkak 
bizi ka~1rmaya gelecekti. 

Bir Oliim korkusu i~indeydik. Hana donmedense 
Tuna'ya atilmak daha haytrhydt! Fakat sahilde, sandal 
bizi bekliyordu; vc yelkenliye <;tkmca <;ocuklanymt!?IZ 
gibi Nazun efendinin kollarma atlldtk. 

Kira, giizel yiizii ya~larla ytkanmt~, bu babaya bii· 
tiin hakikati, son felaket de clahil olmak i.izere hepsim 
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anlatt1 ve IStirapla hayk1rd1: 
- Evimize donmedense kendimizi nehre atacag1z! 
NaZim efendi: 
- Fakat iimidinizi kaybetmek i<;in sebep yok, <;O· 

cuklanm, dedi; biiyiikbabamz itibariyle Tiirk soyundan
simz. ~u halde, sizi istanbul'a goti.iriiri.im. Herhalde 
anamz da goziini.i tedavi i<;in oraya gitmi~ olacaktir. 
Onu buluruz, mesut olursunuz! 

Ve bizi opti.i. 
Kira: 
-Ne zaman gidiyorsunuz? diye hayk1rd1. 
- Birka<; saat sonra, gi.ine~ iner inmez ... 
Fela.ketin son haddi i<;inde mesut, ayaklanna kapan

chk, bacaklarma sanlchk. Bizim kurtancimizdi! Ve o 
ak~aJ;II, giiverteden gelen cehennemi giiriiltii arasmda, 
esrar doldurulmu:;; c;ubuklarnmzt i<;tigimiz kamaraya 
uzanm1~, kafalanm1z dumanh bir !JUUrsuzluk vc saadet 
sisi ic;inde kamara, gage pkt1g1m1z hissini verecek bir 
:;;ekilde sallanmaya ba:;;Iad1. 

Fakat goge <;Ikmiyorduk, ananuz1 bulmak ic;in is
tanbul'a gidiyor da degildik. Bal gibi kac;mhm~t1k, hem 
de kendi nzam1zla kac;Inlml!]tlk. 

!stanbul'a vanr varmaz bir hareme kapatllan abla
nu bulmak ic;in yapt1g1m ara!}tlrmalarm hikayesini size 
bir ba~l<a giin anlatlnm. Ben, muhterem velinimetinizin 
zevku sefasma memur edildim ve boylece edebiyen ba~ 
tan pkmi!} oldum. Kira bi.isbiiti.in kayboldu. 1ki senelik 
bir esaretten sonra kac;arak sahlep satmak suretiyle on 
iki sene onu aramama ragmen, izini bulamad1m. 

On clort saat sonra, Romanya'ya doni.i;;limde, ka~a
~umzdan az sonra, ollimden kurtulan claymun, bir ge
ce babam1 ka<;1rmamak ic;in her iki eve, hem annemin-
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kine, hem babammkinc ate!j> vermi~ oldugunu haber al
dlm. Bu sefer hakikaten l;>ikanm kac;Irmi~ti, babam 
yanmi!}tl. 

94 



III 

DRAGOMiR 

Adrian, Stavro'nun agzmdan Kira'mn macerasmt 
dinledigi giindenberi dort ytl gec;mil;;ti. Bedbaht limona
tacwa rastlamak ve ona muhabbet ve doslugunu ispat 
etmek ic;in gosterdigi bi.itiin gayretlere ve ara!jtlrmalara 
ragmen, bnu bir ti.irlii bulamamt!jtl. Stavro'nun OlmU~ 
oldugunu sandt. Ve delikahlumzm ~imdi pek h,araretli 
olan hayat1, mukadder yolunu takip etti. 

Fakat bu mukadderat, bilhassa onu hayatta en faz
la alakadar eden ciheti, yani durmadan insan ruhunun 
w;urumunu seyretmek ihtiyacmt tatmin hususunda ta
mamiyle emrine amadeydi. Adstz kalabahgm havaleli 
ormanmda bu uc;urumlar nadir ve giic;liikle bulunur ol
masma ragmen, Adrian bunlan araytp bulmasmt bildi; 
bazan da bunlara tesadtifen rastladt. 

i~te bir 6ldi.iriicti si.Kmtt ak~amt, bir aydanberi bu
lundugu Kahire'de Darb-el-Barabra sokagmda agtr 
adunlanm siiriikliiyordu, ve bir Yahudi-Rumen kahve
lokantasma girdi. Burast her seviyeden ve her <;e~it ah
hlkta adamlarm devam ettikleti kozmopolit bir muhitti. 
Goldstein'in mii!jterileri arasmda hic;bir fikri yakmhk 
yoktu; bunlar, birbirlerinden c;ekinirlerdi; ekseriya bir
birlerine kaqt husumet beslerlerdi. Onlan birle~tiren, 
Yahudi usulii turna bahg1 dolmas1 ve Rumen tzuyka (1) 

(I) Rah cinsinden ispirtolu irki erik ralns~ 
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SlJdi. Adrian parast oldugu ak~amlar onlan taklid eder
di, bu ak~am da parast vardt. Fakat bu kalabahktan ig
reni~i a~ikard1. Miinasebetsiz bir konu~mayt onlemek 
i~in, ba~a oniine egik, seHl.mlamadan salonun nihayetine 
kadar yiiriidii. Burada en silik i~~i mti~teriler toplamr 
ve masalarda ortii bulunmazdt. Oradan, etrafmdakileri 
.dinler ve mii~ahede ederdi. 

Bahgm1 parmaklariyle yer ve kaqa ko~ede profilden 
gordiigu bir adam1 sezdirmeden goz ucuyla siizerken 
i~inden: «Bu adamla Stavro arasmda ne kadar benzerlik 
var>> diyordu. Fena giyinmi~, bir ayhk bir sakalla, ya~t 
iyice ilerlemi~ olan adam, ~enesi avucuna dayah, hare
ketsiz duruyor ve, burnu dibinde bir tzuyka kadehi, dal
gm bir ~eldlde kap1 tarafma baktyordu/Dt~ goriinii~iin
de insanlann bakt~mt kendisinden <;evirtmek i<;in ne Hi
ztmsa vardt. Bununla beraber Adrian - Mtstr'da bir Stav
ro bulacagmt akhna getirmekten uzak olmasma rag
men - i<;inde bu miinzevi, sakin ve hareketsiz ihtiyara 
kar~t bir muhabbet duydu. Onu cepheden gormek iste
di; fakat uyumu~ gibi goriinen adam, ktmtldamtyordu. 
o zaman - me<;hul bir adamm, kendi seviyesinden, ya
hut daha a~ag1 seviyeden bir diger mec;hul adama, strf 
sempati yiiziinden ikramda bulunmasma miisait olan 
~ark adetinden istifade ederek - Adrian garsonu c;agtrch 
ve ko~ede oturan adama kendi hesabma bir tzuyka gO
tiirmesini rica etti; bu hareketi bir te~ekkiir takip et
mesi lazimdl. Fakat bunun yerine; me~hul adamm iste
mi~ olmachgt konsomasyonu reddettigini hayretle gi:ir
dii. 

Garson, Adrian'1 gi:istererek; «Bu bay Ismarladt,» 
dedi. 

Adam kendisine i~aret edilen tarafa bakmadan: 
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«Neme laZim!» cevabm1 verdi. 
Fakat sesini i~itmek, Adrian'm Stavro'yu tammas1 

i<;in kafi geldi ve kalbi rikkat i<;inde, gidip onun omuzu
na dokundu. Yamna oturarak tll<anan sesiyle kulagma 
flSlldadi: 

- Sahi mi? Sen misin? Burada? ... 
Stavro ona hi<; ~a~madan pi~kin bir bak1~la baka

l·ak: 
- Bilmiyor muydun? diye sordu. 
Adrian inkisarla: 
- Nas1l! dedi. i<;eriye girdigimi gordiin de, boynu

ma sanlmadan ha? Ustelik sana dost<;a ikram edilen bir 
kadehi de reddediyorsun? Fakat nedir bu hal? Bu son 
yillarda sen bu derece mi degi~tin? 

- Benimki gibi bir hayatm sonunda insan bu ha
le gelir: Artlk sempatiler kafi gelmez. 

- Ben de senin i<;in artik bir sempatiden ba~ka bir 
:;;ey degilim, oyle mi? 

- Ben sempatiyle Ismarlanan kadehler ve bir kade
he giren sempatilerden bahsediyorum. Sana gelince ... 

- Bana gelince? 
- Evet, aram1zda ~u esash fark var ki, sen yoku~ 

<;IkJyorsun, bense, oteyandaki Slrttan iniyorum, ortada 
tepe var. Sonra da ... 

Stavro etrafa bir goz gezdirdi ve sustu. 
Adrian hararetle: 
- A<; degil misin, Stavro? diye sordu. 
- Evet a<;Im. 
- Turna bahg1 dolmasi yemek ister misin? Burada 

ifOk iyi pi~irirler. 
- Bahk kurbaga veya fil, 

la... Fakat, kendi paramla da 

Kira Kiralina: 7 

elinden geleni Ismar
i<;ebilecegim bir kadeh 
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tzuykadan daha sempatik bir ~ey olsun, cevabm1 verdi 
Stavro ve yorgun bir tav1rla elini buru~uk yiiziinde gez
dirdi. 

Bir saat sonra, Adrian'm bir petrol lambas1yle ay
dmlanmi~ kii~iik odasmda bir ~arap kadehinin kar~Isma 
oturmu~, Stavro, gen<; dostunun samimiyetiyle 1smm1~, 
ihtiraslann, ruhuna kuvvet veren mukaddes kandilin 
son damlalanm yalnyordu: 

Adrian'c1g1m bu sefil, peri~an halimi gordiikten 
sonra biliyorum ki, benden Kira'nm mabaadini, veya 
daha dogrusu; o zamanki kii~iik Dragomir'in hikayesi
ni sormaya dilin varm1yor. Fakat senin i<;in uzak devir
lerin hiH1ralanna donecegim; yalmz :;;unu bil ki, eski 
seyahatlerin h<hiralanm kan~tinrken insan daima IStl

rap duyar. 
istanbul'da Naz1m efendinin gemisinden ka~t1g1m 

zaman, on be~ ya~larmda olmahydtm... Giizeldim, ah
maktim, bir Tiirk prensi gibi giyinmi~ ve s1rmalara gark 
olmu~tum. Tek ba~ma elbiselerim giizel bir Arap atl 
degerindeydi. Beni ka<;Iran adam bunu temin etmi~ti... 
Sonra, benim i<;in 1smarlanan ve padi:;;ahm saat<;isi ta
rafmdan yap1lan saatim; biitiin parmaklanm1 dolduran 
yi.iziikler; tamamiylc s1rrna i~lemeli fesim; nihayet, cep
lerimde, ag1rhg1 pantalonumu a:;;ag1 dii~iiren avu<;larla 
Osmanh alttm; bir <;iviyi :;;uradan :;;uraya kald1rmaya 
ihtiya<; hissettirmeden on sene beni idare edecek bir 
servetin sahibiydim ... 

Fakat ya~amak i<;in servet kafi degildi... Ruhum
da derin bir kederim, ve ytiregimde daha btiyiik bir saf
hgtm vard1 iki zalim :;;ey ki, hassas bir insam mahva 
stiriiklemek i~in kafiydi. Kederim, Kira ile anama, ya
$amak i~in muhta<; oldugum bu iki kaybolmu~ viicuda 
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duydugum hasretti; safhg1m ise, bir kere hi.irriyete ka
vu~tuktan sonra, insanlarm onlan bulmam ic;in bana 
yard1m edeceklerine inanmakti; hem onlan bulmak ic;in 
her fedakarhga amadeydim. Hatta gayri ~uuri olarak, 
artik kirlenmi~, yeni haline ah~ml!? olan vi.icudumdan 
fedakarhga bile; c;i.inki.i insan, hayatta her~eye ah~1yor, 
ve ba~langt<;ta mi.i~ki.il olan her~eyden fazla koti.i huyla
ra. Bu, o kadar dogrudur ki, esaretimde, bin;ok defalar 
kendi kendime: «Ah, Kira ile anam da olsalard1, burada 
kalmaktan ba!?ka ne isterclim!» demi~tim. 

Yald1zh kafesimden bir mucize kabilinden kac;ma
ya muvaffak olu~umdan o kadar bahtiyard1m ki, (Yara
dan Tannm, kusurumu affet!) bir lahza Kira'y1 da, ana
mi da unuttum. Art1k zalim efendimden korkmuyordum. 
Yelkenlisi, ihtiyatsizhgi yiizi.inden tam karaya ayak bas
tigim anda demir ahyordu; ve, ~afak sokerken bogazi 
takip eden nhtimda ko!?arak ve elimle almm kan~laya
rak bag1ra bag1ra ona beddua ediyordum: «Git! Cehen
nemin dibine git! Muaattar c;irkef! Karadenizin gi::ikleri 
altmda tek ba~ma kald1g111 zaman, merhametli Rabbim 
lanetli geminin etrafmda bi.iyiik bir f1rtma koparsm! 
Denizin dibindeki bahklar !?i~mi~ le~inle doysun! Amin!» 

Bu yelkenli kabusu uzakla$1r uzakla!?maz, ba~don
di.iriicii bir sevince kap1ldim. Galata'mn kirli sokaklarm
da, say1s1z uyuz kopeklerin kuyruklanna basarak, sah
lepc;ilerle c;arp1~arak kor dilencileri ve kaldmm tiryaki
lerin nargilelerini devirerek o yana bu yana ko!?U$ma 
ya ba~lad1m. (:i.inki.i beklenmedik bir hi.irriyete kavu~
mu~tum ve gozlerim yeni bir cihana ac;Ilmi~tl. Yoldan 
gec;enler beni deli sandilar, bir c;avu~ i.isti.ime dokunma
dan beni durdurdu, hi.irmetle selamladi, ve gi.ildi.iren 
nezaket tabiriyle dedi ki: 
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- Af buyurun, beyzadem, boyle eglencelere kapJl
mak pederinize Iay1k degildir! ismi ~erifiniz denir? Lala
mz nerede? 

- «~erif>> ve <<Lftla» ne demek? diye sordum. 
Ve hemen arkam1 donerek uzakla~trm. Bir ath hay

vamm t1ns slirliyordu, atm sahibi, hayvamn kuyruguna 
asllm1~, arkadan ko~uyordu. Bu, pek ho~uma gitti, ta 
onun nefesi kesilinceye kadar ben de pe~lerine takllthm. 

Bu ilk hlirriyet glinli, o zamanlar her tlirli.i s1kmt1-
dan ve endi~eden azade olarak tam bir saadet ic;inde 
ge<;irdigim biricik glin oldu. Binbir !?eyi birden yapmak 
istiyordum: Koprlileri gec;mek, Halic;'e gitmek, <;Iplak 
gobekli kadmlarm raksettikleri umumhanelere girmek, 
Beyoglu'na gotliren egri sokaldardan, <;Ikmak. Fakat 
bunlarm yerine ata binmeye karar verdim ve hayvanla
rm en giizelini se<;tim. Sahibi nazik ve mi.ilfelit bir 
adamd1. Ata binmeme yard1m etti ve lizengileri bana 
gore ayarlad1. (:ok gec;meden ata binmesini bilmedigimi 
ve gidecegim yer hakkmda bir karanm olmadigm1 fark
edince, dizginleri tutmak usullinli ogretti ve nereye git
mek istedigimi sordu. Dzengilere bas1p yi.ikselerck: 
<<Her yerel>> cevabm1 verdim. 

Hayretle: 
- Her yere mi? dedi. Fakat zatiiHiniz her yere bir

den gidemezsiniz, bir yol intihap etmek icabeder. 
- lxyleyse beni Bogazm sulanna akseden :;;u tepe

lere dogru gotlirlin. 
Bu talimat i.izerine, Yild1z k0$ki.i ile Dolmabahc;e'ye 

dogru yola koyulduk. Bu saraylar gozlerimi kama~tir
di ve zihnimi fantastik bir masal alemi ic;inde ylizdlirdli. 
Uzun ve tath saatler, yava:;; giden atm hafif sallam~Iyle 
ve yan kapah gozlerimin onlinden ge<;it yapan harikula-
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deliklerle alq;anarak, viicudum, ruhum, haldki benligim 
art1k bu diinyanm mah almaktan <;:tkml~tt. Biitiin ma
zim yak almu~tu ... Kim aldugumu unutuyardum. Hay
vam ba~hgmdan tutarak sevkeden, benim ona bir ~ey 
sarmadlgtm gibi, 0 da bana bir kelime soylemiyen ada
ill] unutuyordum; bu unutulmaz gezinti mtiddetince ag
zimi a<;:mami~tim. Bir an, hayvanm durdugunu ve ta
nmmayacak hale gelmi~ bir sesin bana miyavhyarak 
~oyle soyledigini sanki bir riiya i<;:indeymi~im gibi his
settim. 

- Efendi, vakit ge<;: oldu. Neredeyse gece basacak. 
Karmm ac1kti, hayvan da a<;:tlr. Sizi devlethaneye gotii
reyim mi? 

1nmek lfmm geldigini anlachm, kafam sersem bir 
halde indim. Bacaklanm arasmda duydugum bir act, 
bana muvazenemi kaybettirdi, yere oturuverdim. 

Adam: 
- Burada m1 kalmak istiyorsunuz? diye sordu. Ba

~Imla, tasdik i~areti yapttm ve cebimden bir altm pka· 
rarak ana verdim. Para vermek icabettigini biliyordum, 
fakat ne paranm, ne de ya~amak i<;:in liizumlu ~eylerin 
k1ymeti hakkmda hi<;:bir fikrim yoktu. 

- U<;: <;:eyrek eder, dedi, acaba tist!Jniizde yok mu? 
Mihaniki bir hareketle ona iki altm daha vermek 

istedim. 
- Yok, efendi, bana fazla verdiginizi soyliiyorum, 

size iistiinii vcrecek kadar param <;Ikmayacak galiba. 
-Oyleyse, iistii senin alsun, diye mmldandim. 
- Yok almaz! .. Bu paray1 kazanmak i<;:in bir hafta 

<;:ah~mam laz1m. 
- Zaran yok, senin alsun ... 
- Olmaz vallahi diye bag1rdr, pedcri aliniz bunun 
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i~in kellemi kestirebilir! Olmaz, olmaz! 
V e kemerinde ne varsa hepsini <;:1kararak, dizleri

min iistline goziime pek fazla goriinen bir miktarda me· 
cidiyeler, ~eyrekler, be~likler ve metelikler doktii; te
mennalar etti, atma bindi ve kayboldu. Bogaz luy1stm 
takip eden ~ok gi.izel ve <;:ok temiz bir yolun yemye~il 
~imenleri iisti.inde, tek ba~1ma kald1m. Sakin suya di· 
kilen balu~un, ~ark masallarmm ihti~amh hayallerini 
i~tiyakla i~iyordu: Batan giine~in Bogazm karanhkla~an 
aynasma aksettirdigi ve gozle goriinlir ~ekilde uzatt1g1 
saraylann ve aga~larm golgeleri, daha ileride, ta dipte 
denize devrilmi~ eflatun tepeli bay1rlann listtinde ate$ 
gibi kirm1z1 bak1r beneklerden, altm beneklerden, ~ig 
renklerclen blitiin bir seri. 

Dlinya demek bu kadar gi.izelcli? 0 ana kadar bun
dan hi~ haberim yoktu. ilk defa _olarak dlinyay1 gar
dum... Anamm salonu ve Naz1m efendinin seyyar ha
pishanesi, blitlin ge~mi~ hayat1m1 kaphyordu. Bu efsa
nevi glini.in ba~donmesi, fakat bilhassa bu glin sonunun 
alacakaranhgmm tahayylilleri i~inde o kadar Ol~lisliz 
bir ~ekilcle kenclimi kaybetmi~tim ki, ag1r ag1r yamm
dan ge~en bir sandaldan glizel ve melankolik bir ~ark! 
ylikselcligi zaman, art1k hemen gece olmw? gibiydi. Ne
redeydim? Nerede yemek yiyecektim? Nerecle yatacak
tim? Kira ile anam neredeycliler?. Ad1mlanm1 hangi 
muhabbete dogru sevketmeliydim? .. 

H1~kmklar gi::\gsiimii ~i~irdi, bogaz1mdan l11<;kmklar 
firladi, s1cak ya$lar yiizlimii kaplad1. 

Kay1k~1 sesimi i~itti, bana dogru dondii., fakat nh
timdan iki metre mesafeye geldigi zaman, boynunu uzat
ti, bir dakika beni gozclen ge<;:irdi sonra: 

- Vay cammm i<;:i!.. Hadi sen de, pek zavalh ol-
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mas;;tn gerek: tlstiin ba~m s1rma i<;inde!.. diye Rumca 
bag1rarak uzakla~tl. 

0 ak~amdanberi, her sesi giizel olan insana her za, 
man giivenmem. 

~ehre gotiiren tenha yolda kaderimi, merhametsiz 
hayatm eline dii~mii~ bir ilk gen<;ligin biitiin aciSim 
hayklrdnn. Ne pantalonumu ai'prla~tiran bu altmlar, 
ne biitiin parmaklarmu siisliyen kwmetli yiiziikler, ne 
de o ~ahane saat bana bir tavsiyede, bir tesellide bulu
namazdi. 0 zaman bunlann biitiin k1ymetleri goziimden 
dii~tii. Beni anamla degil, Kira ile degil, fakat onlann 
bir tutam ~a<;iyle kaqila~tiracak adama, Sirtimdaki 
gomlege kadar her ~eyimi vermiye haZirdnn; bu bir tu
tam sac;; bana bu lanetli madenden daha fazla kuvvet 
verirdi, biitiin bu kwmet bi<;ilmez ta~lardan fazla kalbi
mi ferahlat1rd1. 

Karanhk yolun her agacma gidip ba~1m1 yaslad1m, 
sert ve burw,mk kabuklanm goz ya~lanmla Islattlm. 
Her kiitiigii kollanmla sard1m. Onlarm samimi kayttstz
hklanna durmadan tekrarhyordum: 

- Ana!.. Ana!.. Kira!.. Ana!.. Neredesiniz? Ben 
serbestim ... Ama nereye gidecegimi bilmiyorum ... Gece 
oldu ... Burada c:;ok insan var, pek fazla insan var ... Fa-
kat Kira yok anam yok!.. 

Birden, bir di:inemec:;te, kuvvetli bir 1~1k gozlerime 
yarpti. .. 1ki «yol ac:;tci» yalm ayak, ellerinde me~aleler, 
ikisi birden bag1rarak gec:;tiler: 

- Varda! 
Y oldan ge<;en zengin arabanm oniinden ancak ken

dimi kenara atacak kadar vakit bulabilmi~tim ki, bir 
kamc:;1 ~akirtiSI i~itildi, ayni anda ~iddetli bir ac1 boynu
mu ve c;;enemi yakt1. Yere dii~ttim, yiiziim c;;imenlere gO-
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miildii. Babamm ve agabeyimin ha$in muamelelerinden 
beri, boyle bir ac1 hissetrni$ degildim. 

Gozlerim korlenrni$, ellerimle etraf1 yokhyarak aya
ga kalktim, miithi$ bir korkuya kapildim. Bir kelime 
soylemeden, bacaklanmm biitiin kuvvetiyle ko$maya 
ba~Iadun, her $eyden iirkiiyor, kendi nefesimden, riiz
gann kam<;:Iladigi kulaklanmm <;:Ikardigi sesten korku
yordum. Sonra evler goriindii, temiz sokaklar, kirli so
kaklar, kalabahk, bag1ran satiCilar, yerinden zor kirnll
dayan kopekler ve nihayet, birden, bo~ bir arsa iizerin
de, dii$iip bayililli$Iill. 

Beni dogrultmaya <;:ah$an bir adamm gayretiyle 
uyand1m; ay I$Igmda, Katagazt'm 1stakoz avcisi ibra
him'e benzeyen bir yiiz gordiim. Derhal,, ablam1 ve an
nemi bulmak iimidi kalbimde uyand1. Adamm, kir ve 
tiitiin kokan boynuna sanld1m ve hu;k1rarak bag1rd1m: 

- Ablmm ve anam1 kaybettim, yiiregim yamyor!.. 
onlan bulmama yard1m edin, ceplerimdeki biitiin altm
lan, biitiin yiiziiklerimi, saatimi ve elbisemi size vere
yim. 

ihtiyar riemli eliyle agz1m1 
- Bag1rma Allah a$kma! 

ayaga kald1rarak: 
- Gel benimle, dedi. 

tlkayarak: 
diye rninldandi. Beni 

Onu takip ettim. 0 zaman, kolunda bir lahtilokmn 
sepeti ta~1d1gmi gordiim. Bununla ge<;:iniyordu. 

Yanm saatten fazla yiiriidiik; o susuyor, ben, tam 
bir bitkinlik i<;:inde bulunuyordum. 0 ak~ama kadar 
ayaklanm, hi<; bir zaman bu derece pis mahalleler, ne 
de bu derece korkun<;: bir sefalet gormemi$ti. Niha~et 

beni bir nevi kuliibeye soktu, burada bir pis yatakla bir 
testiden ba~ka bir $ey yoktu. Hepsi bundan ibaretti. 
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Sepetinl. yere buakarak yatagm kenarma bagda~. 

kurdu: 
- ~imdi anlat ba~mdan ger;enleri, dedi. 
Bir saatten az bir zaman ir;inde, ona blitlin hi

kayemi, k1saca fakat hi<;: bir :;;ey saklamadan, anamm 
evinden istanbul'a <;:Iki:;>Ima kadar hepsini anlattlm. Bir 
kelime soylemeden bem dinledi. Sonunda, ayaga kalkti. 
Has1nm gostererek: 

- ~uraya yat ... dedi. Bu ak~am sana soyliyecegim 
bundan ibaret. 

Biraz :;;a~;mmi:;;tlm, fakat sevdiklerimi bulmama yar
dim edecegine kati surette inamyordum. Bir klitlik gibi 
kendimi yere b1rakt1m ve gozlerini bana dikip bir ko:;;e
ye sinm1:;; olan velinimetime bakarak uyudum. 

Ertesi sabah, epey erkenden, bent uyand1rdt: 
- Gitmeliyiz ... 
Hemen sordum: 
- Kira'y1 bulmak ir;in mi? 
- Hay1r r;ocugum, Kira'y1 bulmak ir;in degil, bir 

daha birbirimize rastlamamak ir;in, r;linkli altmlannda, 
elmaslarmda, elbiselerinde felaketi ta:;;1yorsun. Allah 
yard1mcm olsun! 

Kap1s1m kapayarak, beni d1:;;anda b1rakt1, lokum 
scpetiyle uzakla~tl. 

* 
Bu ihtiyar, <;:avu:;;, kayik<;:I ve at kiralay1C1 ile birlik

te, uzun zaman ir;in, rasthyacagnn yegane namuslu in
sanlar oldu; ve bu ilk hlirriyet glinli, kalbimi hatlrasiy
le lSltabildigim biricik glin oldu. 

0 andan itibaren, ilk hareketim beni dogruca ur;u
ruma slirekledi. 
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Bu kadar haince terk edilince, i:iylesine ~a~;nrdtm ki, 
adamcagtzt deli sanarak, hattii aglamak, kederlenmek 
i~in bile kendimde kuvvet bulamadim. Boyle bir fena 
kalblilige inanmak istemedim; ilk dii~iincem daha yu
mu~ak kalbli adamlar aramaya gitmek oldu. Hayat, me
ger bana ne siirprizler haztrhyormu~. 

Bilemiyorum nas1l ~ocuk~a bir akla kaplldnn ve 
anamm yiiziinii gi:iziinii bir hastanede tedavi ettirmekte 
olduguna kendimi inand1rmak istedim; ara!j>tlrmalanma 
buraclan ba~lamak icap ettigini dii!j>iindiim. Kafama bu 
fikri koyarak, ge~enlerden ~ehrin merkezi ne tarafta ol
dugunu sora sora yi.irlimeye koyuldum. Herkes beni 
Beyoglu'na gi:inderiyordu, i:igleden bir saat evvel buraya 
vardlm. 

Ayakta duranuyacak kadar karmm actkmi~ oldugu 
i~in, k1zarm1~ koyun cti kokusu gelen yan sokaklardan 
birinde yjyecek bir ~eyler arad1m. Ki:i~e ba~ma yakm, 
kli~iik bir dlikkanm i:iniinde, bir adam, iistlinde ~i~ ke
babt ktzaran bir ki:imlir tskarasmi yelpazeliyordu. Fesi 
ensesinde, arasmda killi ve yag1z bir gi:igsiin gi:iriindligli 
gi:imlegi yan a~1k, sattel di:iniiyor, dolamyor, gi:izlerini 
flnl flnl ~eviriyor ve ge~enlere bak1yordu: 

- Kebap .. Kebap!.. 
i~inde kimse olmayan dlikkana girdim, ekmek ve 

kcbap istedim. Pis bir tahta masa 'lizerinde yanm okka 
kadar ekmekle li<; kli~lik ~i~lik kebap yedim ve su i~tim. 
Sonra bir avu~ altm, glimii~ ve bak1r para ~1kararak, 
parasm1 almas1 i<;in ona uzatt1m: 

·_ Yemek paras1 ne kadarsa alm, dedim. 
Sat1c1 ~ahlandt, beni yukandan a~agt slizclli, gi:iz 

ucuyla kap1y1 kollaclt, ciiretkarane bir hareketle, bir al
tm ahp kemerine koydu. Ctkarken kendi kenclime eli-
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yordum ki: 
- iki ~eyden biri: ya bir yemek blitiin glin atla gez

mekten daha pahahdrr yahut da bu haydut «pederi iHi
min ba~m1 kestirmeye hakln olacagmdan» korkmuyor. 

Bana yardm1 edecek iyi kalbli adam1 bulmak arzu
siyle, endi~eli endi~eli dogruca mahallin en bliylik kah
vesine yoneldim. Dli~linliyordum: 

- Bliyliklere, asillere ba~ vurmak daha alnlhca bir 
hareket olur: Onlann beni soymaya ihtiyac;lan yoktur, 
slislerimden ve altlmlanmdan da korkmazlar. 

Muhakemem dogru c;rktl. Fakat ic;eri girmeden evvel 
ayakkabrlan benimkiler gibi c;amurlu olan birc;ok kim
selerin yaptlgr gibi ayagrm1 boyacmm sandrgr iistline 
koydum. Bu sefer kurnaz davrandrm: Otekilerin boya
CIJa hangi paralardan attlldanna dikkat ettim: onlar 
gibi ben de paralann en ufagmr, bir metelik verdim. 
Sonra kunduralanm temizlikten prnl prnl, ic;eri gir
dim. 

Bagn~malarla zar ve tavla pullanmn atlh~mdan p
kan miithi~ bir glirlilti.i kulaklarum sagrr etti. Herkesin 
bir oyunla me~gul oldugu masalarda bo~ yer yok gibiy
di; burada gerc;ekten ancak asker ve sivil biiyiikler, asH
Ier vard1. Masalar arasmda bir a~agr bir yukan dola~
tun; kimse bana ve zengin klyafetime dikkat etmedi; 
haWl garsonlar bile. 

- Terbiyeli adamlann arasmda bulunmak ne ho~ 
~eydir, diye dli~lindiim, insan miskinler arasmda kal
maktan c;ok daha rahathk hissediyor. 

Satranc; oynayan iki adamm yanmda serbest bir yer 
buluca oraya oturdum, bir slitlli kahve, ve bir de nar
gile 1smarladrm. Gene ba~kalanmn konsomasyonlan 
ic;in verdikleri paraya dikkat ettim; yalmz bir c;eyrekle, 
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bah~i~ dahil, on kahve ve bir o kadar nargile i<;mek ka· 
bil oldugunu hayretle ke~fettim. 

Yammdaki iki oyuncunun yiizlerini tetkik ettim, bi
ri subay biri sivil, ikisi de heniiz gen<;tiler ve oyuna ada
makllh dalmi~, ba~mn dondiiren bir sabitlikle onledne 
bakiyorlardi. Bana sevimli goriindiiler, hususiyle yamn
da oturdugum subaym biraz ek~i<;e yiizii. Pek az konu
~uyorlardi, ama nefis bir Tiirk<;e ile konu~uyorlardx: bu 
pek ho~uma gitti, bir yandan da yiiregimi sxzlattx; <;iin
kii Naz1m efendi de bu kadar nefis konu~uyordu. Fakat 
subaym iiniformasx beni yati~tlrdi. 

Ni~anlarla ortiilii gogsiine bakarak: «Bu bir yigit 
olmah» dedim. Hemen ardmdan, damdan dii~er gibi, 
ona egilerek dedim ki: 

- Affedersiniz efendim, acaba ... 
Yiiziime bakmadan, ~ahadet parmagmm bir i~are

tiyle soziimii kesiverdi. 
Bu kadar teklifsiz bir hareketle ugrad1gm1 mu

vaffakiyetsizlik, bana, biH'tkis itimat telkin etti, biraz 
sonra sormak i<;in tekrar ona dogru egildim; fakat ag
zimi a<;madan evvel, ayni parmak i~aretiyle beni durdur
du, cesaretle te~ebbtisiimii tekrarladxm: 

- Affedersiniz efendim, acaba gozleri 91kan insan
lann nerede tedavi olduklanm biliyor musunuz? 

- Kimin gozleri <;Iktl? diye hayklrarak oyle bir iis-
tiime geli~i var ki, korkudan geri <;ekildim. 

- $ey, anamm ... diye kekeledim. 
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Beni ba~tan a~ag1 siizerek: 
- Ananm gozleri mi <;Ikti? Kim <;~kard1 gozlerini? 
Utanarak: 
- ikisi degil, dedim, bir gozii. 
- Nerede? Ne zaman? Nas1l? 



- Baham onu doverken, ibrail'de Romanya'da. 1ki 
.>ene oluyor. 

Subay ofkelenir gibi oldu.. Arkada~ma donerek, 
ciimlemi, k1zgm k1zgm tekrarlad1: 

- iki sene evvel Romanya'da doviilmii~ de gozli 
~akm1~ bir kadm1 ~imdi istanbul'da anyorlar!.. Bundan 
sen bir ~ey anbyor musun, Mustafa? 

Oteki: 
- Evet, evet. .. anhyorum!.. dedi: yalmz bu i~i ya· 

kmdan tetkik etmem Ia.z1m, ama burada olmaz. 
<;enemi ok~1yarak, ilave etti: 
- Evvela bu <;:ocugu ho~nut edelim kahveden <;:Ika· 

lun. 
D1~anda bir faytona seslendi, li<;:iimiiz bindik. 
Nefis bir ~iveyle konu~an biiyiiklerle bu ikinci ve 

son temas1, alt1 ay sliren tath limitler ve ac1 inkisarlar, 
nisbi hiirriyet ve zengin hayat devresi takib etti. Mus· 
tafa beyin kap1smda biz inerken, subay, arkada~mdan 
miisaade istedi. Bana yalmz sert ve hakaretli bir nazar
la bakti; bu adam1 bir daha, ancak bir<;:ok seneler sonra, 
ileride anlatacagm1 ~artlar i<;:inde gordlim. Hakkmda in
safsizca hiikiim vermi~tim, <;:ocuk<;:a sevincim i<;:inde be
yc dedim ki: 

- Arkada~;amz pek kibirli galiba? .. 
- Evet, biraz kibirlidir, ama iyi adamd1r ... 
(Mustafa bey iyilikten bahsediyordu!) 
Ev, ~ehrin cb~mda ve cenup tarafmda geni~ bir 

ko!;>ktii. Etrafm1 <;:eviren biiyiik bah<;:e bogaza kadar ini
yordu. Mezar kadar dilsiz, goriinmiyen hizmet<;ilerle do
lu, sen•etten bunalan sessiz bir konak. Fakat her ~ark 
evinde hiikiim siiren teklifsizlik havas1 bana itirnat tel
kin etti. Beyin azami hadde varan nezaketinin de bunda 
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tesiri yoktu. Umidimin devam ettigi miiddet'fe ho~, ca
zip, terbiyeli ve teklifsiz olan bu adam, eger funidim kl
nhr kuilmaz beni sadece kap1 dt~an etmi:;; olsaydt -hat
til, miinasebetsiz arzumu tatmin hususundaki iktidar
stzhgt da dahil oldugu halde- ondan ~ikayet i~tin bir se
bep bulamtyacakttm. Fakat :;;arkhlarm arzusu o kadar 
miistebittir ki, en comert kalbleri bile ifsadeder ve on
lar -kimi kurnazhkla, kimi ~iddetle ayni al~takhklara sev
keder. 

Mustafa bey maceramt, kendisinden sonra ogren
mek isteyeceklere nazaran ~tok daha kolayhkla ogrendi. 
Eminim ki bu adam hikayemden pek duygulandt, 'flinkii 
anlattrken bir~tok defalar gozleri ya:;;la doldu. 

Elinden gelecegini yapacagm1 vadetti. 
Elimi ok~tyarak: 
- Eger anneniz istanbul'da ise, dedi, hastaneler 

ve zabtta vasttasiyle, bunu ogrenirim. Kira'ya gelince, 
tilki gibi kurnaz bolwact kadmlarm en s1k1 nezaret altm
da tutulan haremleri ara~t1rmaya gonderecegim. Eger 
bulurlarsa, ka~ttnlacagma soz veririm; bu memlekette 
paray1 veren dlidligu ~talar. 

Bunun lizerine, bana odamt gosterdi, ve :;;ahstma 
tahsis edilen bir u:;;aga bana mukayyed olmasm1 tenbih 
etti. Ona gore «~tok ihti~amh, hatta yaki~IksiZ» olan el
biselerim, daha «miinasip» elbiselerle degii~tirildi, ve 
blitlin bu iyilikler mukabilinde bana bir tek ~art ko~ul
du: art1k bliyi.ik kahvelere gitmemek ve s1k s1k :;;ehre 
!fikmamak. 

- Bu sizin lehinizedir, diye ilave etti; Naztm efen
di avmdan kolay kolay vazge~tmiyecektir; glinlin birin
de ba:;;miZa bir torba gec;irilerek baglandigll11Zl Ve adi 
bir yulaf c;uvah gibi gemiye ylikletildiginizi gorebilirsi-
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niz. 
Bu ithimal beni deh~ete dii$iirdii. Derhal ona ve ilk 

gent;ligim oni.inde at;Ildlgml gordi.igi.im hemen hi.ir de
nilebilecek esarete baglandJg1m1 hissettim. 

* 
i tirash bir ruhu ut;uruma sihiiklemek it;in bir gok 

usuller vard1r; bunlann en kolay1 tath dildir, o zaman~ 
lar !(ira indimde her $ey demek oldugu it;in Mustafa bey 
ondan bahsetti ve bana Kira'dan bahsettirdi. 

Bunu canu gi:ini.ilden yapt1, <;iinki.i beni samimi ola~ 
rak seviyordu; fakat ihtiraslann samimiyetini $Cytan 
goti.irsi.in; ekseriya, bu haz verici bir zehirden ba~ka bir. 
$ey degildir. 

Mustafa bey, sempatik $eylere onun ismini vererek 
Kira'y1 eve sokmakla i$e ba$ladL Mesela, nargile'yle bi· 
lezik'in Rumencede mi.iennes kelimeler oldugunu i:igre
nince, bana birbiri ardmdan, evvela o zamana kadar 
gi:irmedigim gi.izellikte bir nargile; sonra da gok kiymet
li bir bilezik getirdi, ikisinin de i.izerinde okuyamadi
gim Kira kelimesi hakkedilmi~ti. Heni.iz bir aydan beri 
cvinde bulunuyordum ki, bir gi.in baht;ede bulundugu
muz s1rada, Kira gibi gent;, gevrek, kaprisli ve sab1rs1Z 
mi.ikemmel bir k1srag1 ba$mdan tutup getirerek: 

- Alm, dedi, iste size takdim edebilecegim en giizel 
Kiralina; bu sizindir! 

Hem en beni k1sraga. bindirdi onun oynakhgma be-. 
ni ah$t1rd1; her ikisi de ath olarak bana refakat eden 
beyle u~ag1mm arasmda $ehrin $imalindeki pek ho$ yer· 
lerde bir talim gezisine t;lktik. 

A$ikar ve teselli verici bir vakm: bu hazin refahh 
k1sa devrenin hi<; bir anmda sarh0$1Ugum bana iistiiste., 
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i.ic; defa c;ocuklugumun felaketini unutturamad1. Ama bu 
.zavalh kalbimin · c;ok kere avuntuya kap1ldig1 da yalan 
degildir. Nastl kapllmryabilirdi? Beyin limit dolu sozle
riyle beslenen saatlerim nargilemle k1sragtm arasmda 
gec;iyordu. Bu sevimli hayvandan ancak uy_umak ic;in ay
nhyordum, o da, tabiatm garabetleri ve husustyetle
riyle, Kira'nm scvgisinden bir ~eylerm onun vas1tasiyle 
bana ula~t1g1 zanmm vermekten geri kalmad1 Bu asil 
hayvan da beni sevdi ve bana oylesine bagland1 ki, onu 
d1~an c;1karacak yerde beyle heyecanh tavla partilerin· 
de geciktim mi ahtrda hayli pat1rt1 ederdi. 

Boylece, k1sragm kara gozlerinde Kira, elimi siir
di.igiim en mahrem ~eylerimde Kira, konu~malanmtzda 
Kira varch; Kira'nm yiizi.i yan yanya eve sinmi~ti. 

Diger yans1 da onu ara~t1rmaya memur edilen boh
c;aci kadmlar tarafmdan getirildi. Bu acuzeler, birbirin
den daha biiyiik bir itimatla, Kim'mn ayni zamanda on 
haremde birden bulundugunu bana temine kalkt!?tllar. 

Gordiikleri kadmaga' lannm yi.izleri hakkmda bana 
verdikleri heyecanh tafsilatla l?a~1lacak bir isabetle yap· 
ttklan tariflerden <;1lgma doniiyordum. Sozlerine, alh 
ya~mda bir <;ocugun safiyetiyle kamyordum; bu al?a~hk 
kadmlardan bin;:ogunun boyunlarma sanlarak ~oyle 

hayk1rd1gm1 oldu : 
- Herhalde odur! .. Ablam tam oyleydi!.. Ona yak

Ja~nuya c;ah:;amz ve ad1m1 soyleyiniz: Dragomir. Ne ya
plp yaptp bir resmini elde edin. 

Fakat kadmaga'lariyle konu~mak ve bir resmini el
de etmek ic;in, paraya ihtiyac; vard1. Merakh gozleri ka
patmak, patavats1z kulaklanm t1karnak, rnuhafaza altm
daki kapllan ac;mak ic;in c;ok para lazJmdL 

Odamn ortasmda, elleri ceplerinde, alayc1 gozlerle 
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bey dinliyor ve gliliimsiiyordu. Ben ayaklanna kapam· 
yor, yalvanyordum. 0 da, ehemmiyetine gore,__.altm ve· 
ya giimii~ paralan ~_;omert<;e dag11Iyordu. 

Yeniden, uzun bekleme giinleri, her tiirlii ya~at1c1 
duygudan mahrum hazin saatler ba~hyordu; IStirabimm 
«Kiralina»mm canh hayalinden ba~ka sigma~ yoktu. 
Onunla, ekseriya ipekli boynuna sanlarak, panltilt sa
bahlarda veya alev alev guruplarda, bitmez tlikenmez 
yollar i.izerinde, kendimi gurbet hissinin Olesiye act, zev
kin yaktci oldugu bir tevekklile kaptmyordum. 

Daha da onur k1nct bir manas1zbk halinde, tepeden 
ttrnaga kadar silahh u~ak, atiyle, bir adtm bile yamm· 
dan uzakla~madt; teklifsizlikten mahrum ve giinahkar 
siikutiyle, o, son muhabbet i~tiyakma hakaret ediyordu. 

ilkbahardan sonbahara, may1stan eylUle kadar za
man boylece ge<;ti, sonra Umidim birdenbire kmld1. 

Getirilen fotograflar Kira'ya ait degildi, ve zavalh 
cariyelerin kulaklanna ftsildanan Dragomir ad1, kalble
rinin karanhk labirentinde hi<; bir akis uyandtrmad1. 
Onun i~_;in arttk bu kadmlarm tath dillerini dinlemiyor
dum, derhal, hepsi kap1 d1~an edildiler. 

Fakat bir felaket yalmz gelmez, lstanbul'da anatnm 
izini bulmak <;in yapilan ara~t1rmalar da bir netice ver
medi. Bey, kendisini stki~tlnnca, bunu itirafa mecbur 
oldu; bana hlisniiniyetini ispat i~_;in, zaptiye nazmm .:;a
girtti. Bu, uztin sankh, bJyikh, katil gozlii, bulamk yliz
lii bir adamd1. Topuklanm birbirine vurdu, selamladi, 
ve beni devirmcsine, ramak kalan bir sesle hayk1rd1: 

- istanbul istanbul olah, bir gi:izi.i ki::ir bir Rumen 
kadmt asla buraya ayak basmami~tlr! 

ikna etmek i.:;in bu kadan liizumundan fazlaydt. 
Ya~lanm kokulu ellerine tufan gibi bo~anarak beyden 
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gitmeme mi.isaade etmesini rica ettim. Buna razt ol
madr: 

- Buradan ~rkmca ne olacaksm? Bir koyun kadar 
ahmaksm. Dstelik de gen~ ve giizelsin, iki vasrf ki, bu
rada, ancak zeki olmak ~artiyle insana saadet getirir. 
Bm·ada kahn. Bu evde sana lazrm olan her ~ey, nesebi
nin sana i.imit ettirdiginden ~ok fazlasr vardrr. 

<;ok iizi.ildi.im. Bu kelimeler kulaklanmda bir c>li.im 
(am gibi uguldadr. Fakat bey itina ve ihtimamrm arttlr
av kosti.imi.i rsmarladr, bana, dip~igi kakmalr gi.izel bir 
av ti.ifegi aldr ve buna Miithi~ Kira adr verildi. Boylece 
te~hiz edildikten sonra, arkam1zda iki u~ak oldugu hal
de, bir sabah bi.iyi.ik Edirne yolunu tuttuk. 

Sana geyilderle akbabalarm kayna~tlgt yerler gos
terecegim dedi. Goreceksin ki, hayat k~dms1z da gi.izel
dir; ~nki.i en giizel kadmm sonunda 1 bir acuze haline 
geldigini heni.iz bilmiyorsun. 

Bu hakaret kalbime bir han~er gibi saplandr, onu 
goziimden dii~iirdii. Hislerimi elimden geldigi kadar 
sakladrm, fakat o lahzada ka~mak fikrini tasarlad1rn. 

Miikemmel bir f1rsat ~1kmr~t1; Meri~ boyunca ve en 
yakm daglarda onbe~ gi.inliik biiyi.ik bir gezintiye ~rk
mak; bu beyin her zaman yapmak adetinde oldugu son
bahar av partisiydi. 

D~ plamm vard1: Ya o zalim adamlan aldatarak 
TUrk koyli.isii kryafetine girip ka~acakttm; ya hiirriyeti
mi satm alacakt1m. Yahut da, bu iki te~ebbtisiim bo~a 
~1karsa (i.i~tincii ve son ~are) geriye «Kiralina>>mn bacak
lan kahyordu; beyin soziine bakrhrsa, krsrathm, birincJ 
sm1f bir yan~ atl ~1kmr~t1. Buna. kani olmak i~in, Mus
tafa'nm Arap atxyla boy OI~ii~meme miisaade istedim; 
o da beni keyifli gormekten memnun, kabul etti, bana 
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ii<; yliz ad1mhk bir avans verdi; ii~ kilometre kadar 
ileride goriilen koyde beni yakalayacagmdan emindi. 

Beyin tabancasmm patlamasiyle mahmuzlanmi «Ki· 
ralina'nm karnma saplamam bir oldu. K1srak ard ayak
lan iistiinde ~ahland1, gemini ISirch ve riizgar gibi fir
ladi. Dizginleri gev~etip sikica eyere sanld1m. Rlizgar 
kulak}anmda ayle ~iddetli IShk ~ahyordu ki, rakibimin 
giiriiltiisiinii i~itmem imkansizdi; ne kaclar mesafe kay
bettigimi bilmedigim i~in, hayvam ~llgmca mahmuzlu
yordum. Etrafimcla her ~ey claniiyordu. Boz rengi yol 
bir sihir alemi ic;:indeymi~ gibi altlmdan ka~1yordu. 

Az sonra koye vard1k, deh~ete dii~en koyliilerin ~a~
km bak1~lan arasmda koyii gec;:tik ve ard1mizda buak
tik. Yol ortasmda kac;:m1ya vakit bulam1yan kazlar, ta
vuklar, ordekler, atlann ayaklan altmda c;:ignendi. 

Nihayet oradan, bir kilometre mesafede bana ye
ti~ti. Az sonra, dii~iirdiigiimiin farkmda olmadigim tiife
gimi getirerek u~aklar da c;:Ikageldiler. 

Bey elimi s1karak: 
- Bahsi kaybettim! dedi, dile benden ne dilersin. 
- Oyleyse, dedim, bana bir kilometre avans verin, 

ve oniimiizdeki kaye kadar yeti~emediginiz takdirde ar
tik beni takip etmiyeceginizi vactedin! 

Uziildii: 
- Demek benden bu derece igreniyorsun? Neyin 

eksik? .. Kadm m1? Sana haremimden istedigin kadar 
kadm veya on dart ya~mda bakireler vereyim. Biitiin bu 
iilkelerde karmca gibi kadm kaymyor, her renkten, her 
1rktan kadmlar, bunlar bize cariye olmaya can atarlar; 
c;:iinkii her bakire giiniin birinde ahrnak bir erkege \tat
maya mahkurndur ... 
~ Mustafa Bey! diye haykird1rn, hiirriyetin kOlelik· 
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ten daha aziz, ve sevilen bir «ahmak»m nefret edilen 
bir ~ehzadeden daha k1ymetli oldugunu sanmaz miSl· 
mz? 

- Bak, bu dogru, cevabm1 verdi. Fakat dogru olan
la degil, iyi olanla me~gul olun. Biz buglin bu geni~ yer
lerle, ic;indeki ahmaklar da dahil oldugu halde, mutlak 
surette hakimiz. ~u halde kudretimize ahmakc;a teslim 
olanlan neden almtyahm? 

i~te o lahzadad1r ki gi:izlerim ~uurlu olarak hayata 
ac;tld1. Hakikaten, bu bey, arstzca muhakemesinde hak
hydt: Her ~ey onun kudretine «ahmakc;a» teslim oluyor
du. Onlan mecbur etmeye bile hacet yoktu. 

Bulgar lilkesi gibi, Tiirk lilkesi de, h1ristiyan gibi 
miisliiman da, zengin fakir, hepsi boyunlan ktldan ince 
ki:ilelerden ba~ka bir ~ey degildi; evine indiginizde gene; 
ktz gizlense bile, babas1, devletinin gi:izline girmek ic;in, 
bize en iyi yatagm1 ve en giizel koyununu takdim ettigi 
gibi, kiZllll da feda etmeye c;oktan raZiydi. 

Bu manzara bana hlirriyetimi daha zevkle arzu et
tirdi. Gec;irdigim zengin hayattan kendimi sw;lu his
settim; gene; kalbimde, kendiliginden, ekmegimi namu
sumla kazand1racak serbcst bir meslek edinmek ihtiyac1 
dogdu. 0 andan itibaren, kac;mak flrsatmdan ba~ka bir 
~eycikler beni aHikadar etmez oldu. Fakat bu ftrsat bir 
ti.irlli <;:Ikmtyordu, ve ak~am beni bir glin evvelki kadar 
kederli buluyordu. 

<;ok s1k1 gi:iz hapsindeydim. Glindlizleri, avm uzun 
ve yorucu ko~ullannda, daima Bey pe~imden geliyor ve
ya iki u~akla c;evrili bulunuyordum; geceleri ka<;ma 
limidinden mahrum, nefret ettigim koruyucumun oda
smda yatlyordum. Bi:iylece, lie; kurtulu~ c;aremden birin
cisi ortadan kalkm1~tl. Hi.irrriyetimi satm almak alan 
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ikincisi de bo~a l(tktl. 
Bardaktan bo~amrcasma yagmur yagd1g1 bir gi.in, 

Bey, ev sahibiyle satran9 oynarken ben de U!?agtmla bir 
tavla partisine giri~mi~tim. Yalmzdtk. Maksadtma eri~
mek i9in tath diller doktiim ona, kapah bir ~ekilde, 
ka9mak arzusunu anlattim. i~itmemezlikten geldi. 0 
zaman blitlin altm ve mliceverlerimi vadettim. Yine 
reddetti. 

- Nastl, Ahmet, bu memlekette altmm satm ala
mtyacagt bir ~ey yoktur, diyorlar. 

- Evet ... altm her ~eyi satm ahr ... diye minldan
dt, ama, satamn, kar~thgmda kendi kellesini satm alml
ya yetecek kadar altm elde etmesi laztmdir ... Halbuki 
senin paran buna yetmez. 

Artik limitsiz bir kararla hayatimi tehlikeye koy
maktan ba~ka 9are kalmtyordu. Bir kopek gibi Oldlirli
lecegimi biliyordum, bununla beraber bir dakika bile 
tereddlit etmedim. 

Daghk, ormanhk, tasavvurlanma c;ok mlisait bir 
mmtlkada bulunuyorduk. Ertesi glinli, 90k erkenden, 
c;amlar arasmda sarp bir yolu ttrmamyorduk, maiyeti
mizde bir slirglin av1 tertibedecek be~ ath vard1. U~a

gm, bir glin evvelki teklifimi efendisine haber vermesi
ne vakit b1rakmamak ic;in, ilk <;tkacak f1rsatta talihimi 
denemeye karar verdim. Parlak bir f1rsat <;Ikmakta ge
cikmedi: 

Ortasmda, ic;inden bir dere gec;en klic;lik bir g6llin 
uyuclugu bliyiik bir seyrek korunun kenannda kafile 
durdu. 

Reberimiz slikCmetle: «Burasi develerin sulag1d1r» 
dedi. Ve dort adamiyle birlikte gitti. iki u~ak, av1 Bey'
in tiifegine dogru siirmek ic;in vakti gelince ate~ etmek 

117 



emriyle iki stratejik noktada nobete konuldu. Onlar 
boyle dagilmca, hi.irriyet saatimin yakla~t1~m hissedi
yordum; bi.iti.in bir <,;etenin takibinden kurtulmak, bir 
adamm elinden ka~,;maktan daha kolayd1. 

Bir kayamn oyugunda pusuya yatmi~tlk; buras1 ko
valanan avlarm ge~,;ecegi yerlere hakimdi. 

Mustafa bey, bana: 
- Hayvam ben vuramazsam ve senin burnunun di

binden ge~,;ecek olursa ate~ edeceksin, diyordu. <;i.inku 
«Mi.ithi~ Kira» senin elinde pek de korkulu degildir. 

Hakikaten sWl.h atmasm1 bilmiyordum. 
Belki bir saat ge~,;mi~ti ki, bir silah patlad1, arka

smdan birka<,; el daha. Bey; ti.ifegi ate~e haz1r, gozleriyle 
araziyi ara~tmyordu, birdenbire, sanki yerden fi~kir
mi~ gibi, yolun iistiinde giizel bir geyik goriindii: fakat 
bir lahza i~inde, sagda Ahmedin bekledigi tarafa dogru· 
larak gozden kayboldu. 

Bey, bana: 
- Elimizden kurtulam1yacak, diye hayk1rd1. Onu 

yandan yakalam1ya ko~uyorum! Sen burada kal, sana 
dogru gelirse yolunu ~,;evir! 

Dortnala gittigini gori.ince: 
- Asll sen kal, ve al, i~te ti.ifegin! diye giirledim. 

Tiifegi ve heybeyi yere atarak vadiye dogru dikine ati· 
mi koyuverdim, yolu bm".kt1m, s1k ~,;amhklara girdim, 
hemen ardmdan iyi bir yola rastlaymca, kisrag1m1 karm 
yere degercesine koyuverdim; hiirriyetim veya Oliimiim 
bu ka<;:t:;;a baghyd1. 
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nltih bir sonbahar aydmhg1 i~inde Meri~ k1y1smdaki 
aga<;hkta mola verdim. K1srag1 otlay1p dinlenmeye bt· 
rakt1m. Fakat bir korku hissi beni k1ska<;hyordu: Yol
da koyli.i.ler ve oduncular tarafmdan gori.i.lmii!?tiim. Ve 
ffiSllasiz kendi kendime soruyordum: «Serbest miyim, 
de gil miyim ?» 

Geni~ ve giizel yeryiiziiniin gozlerimin online seril
digini goriiyordum, bununla beraber kalktp gitmek, yii
riimek hlirriyetine malik olup olmadigimi bilmiyordum. 
Gornlinmiyen bir elin gi:ilgesi beni tehdit ediyordu; ya
kama yapl~lp gitmeme mani olabilirdi. 

Uyku beni bu tereddlitten kurtard1. Goz kapaklanm 
kapand1. Tekrar a<;tldigi zaman, uyumadan evvelkine 
nazaran lizlintiim bir hayli azalmi$11; c;linkti Mustafa 
Bey, yammda bagda~ kurmu~. saadetime nezaret edi· 
yordu. Bir kabus zannettigim hayali kovmak ic;in goz
lerimi ogu$tururken, bana geyik derisinden klic;lik bir 
torbay1 gostererek dedi ki: 

- AI Dragomir, sana yemegini getirdim... Herbal
de acikmi~smdtr ... 

Ve biraz sonra yolda atlanm1z tins giderken: 
-Ah dedi; demek bana boyle oyunlar oynayabiJi. 

yorsun? Bilmiyor musun ki, mtisliimanm yakaladigmi 
Allah unutur? 

* 
Birkac; giin sonra, istanbul'a donlince, Beyin ilk so

zi.i, U~aklara, benim yammda $Unlan soyJemek oldu: 
- Haftada iki defa, bir saatlik bir at gezintisinde 

B. Dragomir'e refakat edeceksiniz, ona bir $e_y olursa 
boynunuzu vurdururum. Kac;m1ya te$ebbtis ederse der
hal silahlanmz1 k1sragm karnma bo$altmamzi size em-
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rediyorum. 
Bana donerek: 
- i<;erde de, yalmz kendi dairende dola~makta ser

bestsin! 
U~aklar bu lutufkar kay1tlan tatbik etmekle mli~

klil;ha ugramadllar, <;linkli hemen o giin hastaland1m 
ve yataga girdim. Blitlin bir hafta humrna ve hezeyan 
nobetleri i<;inde, kendimi bilmeden yattllll. 

Tekrar kendime geldigim zaman, odam1 hakiki bir 
hastaneye donmli~ buldum. iki hekim nobetle~e ba~
ucumda bekliyorlard1. Mustafa beyse <;tlgma donmli~tii. 
Mevki ve mertebesini unutarak ayaklanma kapand1 ve 
benden af diledi. 

- Gitmeme miisaade edecek misini~? diye sordun1. 
- Fakat buna imkfm yok, civamm! Benden ba~ka 

bir ~ey iste, her ne canm isterse!.. 1 

- Oyleyse ben Olmek istiyorum! diyerek ba~1m1 du
vara <;evirdim. 

Evet, olmek istiyordum. Fakat insan cam isteyin
ce olemiyor ... U<; hafta sonra, yataktan kalkarak uzun 
bir nekahat devresine girdim, bu ay i<;inde, ~iddetli bir 
sinir buhranmdan her <;Ik1~1mda hiiziinlii bir ~a~kmbga 
dli~iiyordum. 

Beyin bana hediye olarak getirdigi ne varsa, ayak
lanmm altmda <;igniyor, k1nyor, y1rt1yordum. Giizel 
nargilemi pencerenin demir parmakhklarma <;arpt1m, 
bilezigimi par<;a par<;a ettim. Nihayet, miistebit adam1 
odamda her gorii~te, elbiselerimi yirtiyordum. 

Bununla beraber, tath, masum \'C beklenmedik bir 
eglence, muvazenesini kaybetmi~ benligime biraz siikun 
getirdi. 

Mevsim In~n, Bogazm tath vc nefis k1~1. Sabahtan 
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ak~ama kadar odamda yalmz, biitiin hayat1m, zemin 
kattaki tic; biiyiik pencereden bahc;:eyi seyretmekle gec;:i
yordu. Bahc;:enin bu ISSIZ tarafma biraz hayat hareketi 
getirmek ic;:in ku~lan toplamak maksadiyle pencereler· 
den ekmek, yemi~, et gibi yemegin art1klanm atiyor
dum. <;ok gec;:meden bir stirii serc;:e ve hatta kargalar, 
gozlerimin oniinde, iirkek tirkek, yeri gagalamiya gel
diler. 

Giiniin birinde, agac;:Iarm arasmdan iri bir kopegin 
t;Ikageldigini hayretle gordlim. Pencerelerden haylice 
bir mesafede durdu, havay1 koklad1, ve, c;:ag1n~Im iizeri
ne kuyrugunu bacaklan arasma k1st1np mahzun bir ta
virla kat;tl. 

«Bu da insanlann ~efkatinin tad1m tatmi~a benzi
yor! » de dim ic;:imden. 

Sonraki glinler kopek yine geldi ve biraz daha yak
laa~tl. Onu iirklitmemek ic;:in kendimi gizledim, ve bol 
yemegimin dortte iic;:iinil d1~an att1m. Nihayet, yava~ ya
va~ bana ah~t1. 

Do~tc;:a sozlerime, kuyrugunun ucunu oynatarak 
cevap vermeye tenezziil etti ve o glinliik bu kadarla ye
tinmem icabettigini bana hal diliyle anlatarak gitti. Ona 
hak verdim, c;:iinkii kendi tecrlibemden aldigim dersle, 
ben de, Allah inayetiyle bir giin hiirriyetimi kazand1g1m 
takdircte· dostlanm1 sec;:mekte biraz daha ihtiyath dav
ranmak karanndayd1m. 

Bu kopek c;:ok asil tabiatliydi. At; oldugu halde ye
megini kibar bir tav1rla yiyor, g1dasm1 yerden topla
maktan cam sikllmi~ gori.iniiyor uzun uzun c;:igniyor ve 
kemikleri asia kemirmiyordu. Herhalde yiireginde derin 
bir kin ta~1yordu. Neden sanki g1das1m insanlarm mer
hametinden temin etmek istemiyordu? (Malumdur ki, 
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istanbul'da her miisllimanm sokak kopekleri vardtr, 
giinde bir defa birlikte fmna giderek onlara ekmek 
dograr.) Bunu haysiyet lnnct m1 buluyordu? Daha ser
best bir gtda aramak i<;:in ktrlarda dola:;;may1 m1 tercih 
ediyordu? Yoksa hemcinslcrinin miistekreh yakmhgm
dan m1 tiksiniyordu? .. 

Ona Kurt ad1m verdim, :;;u vah:;;i ve haysiyetli hay
vana laytk bir isimdi, onu kendime bir par<_;:ac1k dost 
edebilmek i<;:in ihtiyatkarhg1 azami haddine gotUrdiim. 
iltifatlannda hasis davrand1; fakat herkesin kendi ha
yatl, yiirek ac1lan, kendi felsefesi vardtr. Onu anladigi
mt ispat i<;in, eti artlk oldugu gibi degil, kag1da sanll 
olarak yere at1yordum. Bunu, galiba, farketti, <;:iinkii ilk 
defa olarak, ger<;i bir baston mesafesi dt:;;mda olmakla 
beraber, ard ayaklan iistiinde oturarak yiiziime bak1m· 
ya karar verdi. 

Kurt, ba:;;tan a:;;ag1 kahverengi, belli hi<; bir soya 
mensup o}m1yan, olduk<;a giirbiiz bir kopekti. Temizli
gine gelince, fakir bir hayat ya:;;1yanlar ancak ellerinden 
geleni yaparlar. .. iri siyah gozleri -daha iyi gormek i<;in 
olacak- hayatm <;irkinliklerine biraz fazlaca kapah du
ruyordu; ifade ettikleri manay1 tarif gii<;tii. Herhalde, 
bu gozler ne mii:;;fik, hatta ne de merhametliydiler. Al
mnm soguk asudeliginden, inat<;t siikunundan :;;ikayet
<;iydim. 

Demir <;ubuklarm arasmda elimi iimitsizce u~ata· 
rak bir emniyet i:;;areti dilenirken: 

- Zavalh Kurt'um! diyordum, zavalh Kurt'um, ha· 
kikaten <;ok mu <;ektin de yiiregin bu kadar katlla:;;t1? 
Vaktiyle senin de biiyiiklerin :;;efkatinin i<;yiiziinii tam
mi:;; olduguna, senin de giizel nargilen, bilezigin, tiifegin 
ve k1sragm, sonra da hastahgm ve doktorlann olduguna 
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inanmak istiyorum, fakat ne de olsa, sen buglin serbest
sin, halbuki ben bu parmakhgm arkasma kapatllmi~Im 
ve limitten mahrumum. Gel, Kurt karde~im, yakla~ da 
b1rak seni ok$ayay1m! 

Tlirkiye'de kopeklerin Rumence bildiklerini iddia 
cdecek degilim ama, Kurt'un muztarip yalvan~lanm1 
haftalarca dinledikten sonra, bir gi.in cesurca gelip aya
gmt elimin i<;:ine koydugunu soyliyebilirim. 0 zamana 
kadar kimse elini bana bu kadar candan uzatmaml$tl. 

Buna sevindim, veya ancak ebedi ruhlan, ugradlk
lan felaketler ne olursa olsun, ziyaret eden saadetin ni
metlerini yeniden hissettim. Fakat Kurt'a olan dostlugu
ma ihanet etmemiye dikkat ediyordum. ihanetin, ihti
yatsizhk .. eseri olrak, ondan gelmemesi i<;:in, pencerele
rin kapah bulundugu zamanlar, yiyecek hi<;: bir ~ey ol
madi~ anlayacak $ekilde onu terbiye etmi~tim. Bunu 
o kadar iyi anlamv;;tl ki, daha sonralan, pencereleri ka
pah gorlince, uzaktan bir yanm daire <;:izip gidiyordu. 
Yine, konu$malanm1z esnasmda, ona: <<Git dostum, git! 
Ve beni yann tekrar gormeye gel.» dedim mi, pencere
yi kapar kapamaz gidiyordu; cam s1k1lmadan, dost<;:a 
haysiyetlice uzakla$1rd1. 

Mustafa Beyle u~aklanm, ziyaret veya bir hizmet 
vesilesiyle, muayyen saatlerde gorliyordum. Asabi halim 
dolay1siyle bu ziyaretler klsa sliriiyordu. Bilhassa Beyin 
huzuru, beni <;:ileden <;:tkanyordu, i<;:eri girmesiyle ter
sine f1rlamas1 bir oluyordu. Dairesi benimkine biti~ikti, 
fakat aramtzda bliylik bir salon vard1. Daha enmiyette 
olmak i<;:in odam1 kilitlerdim. 

Kurt'un bana getirdigi saadetle tabiatlm degi$ti. Da· 
ha uysal oldum. Bey buna, beni hltuflara garketmek 
suretiyle mukabele ettL Mesela, (tabii u~ag1m1n refaka-
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tinde olarak) biitiin gi.in bahc;ede dola~mama miisaade 
edildi. 

Fakat bu lutuflardan bilhassa ikisi benim ic;in c;ok 
zararh oldu, ondan sonraki hayatlmda hesaps1z tesirleri 
gori.ildii. 

Evvela, Bey, eve, hemen hie; bilmedigim ic;kiyi sok
tu. Aksi gibi, ic;kinin kekremsi tad1 dilimde ho~ bir tesir 
yapt1. Miistekreh sarho~lugun tesiri altmda, dimag1m 
hazin gen;egi unuttu, ba~Im dondii. Bunu c;ok teselli 
verici buldum, daha istedim. Bana istedigim kadar ic;ki 
sundu ve kendisi de ic;ti. Kafalan tiitsiiledik. Salonun 
biiyiik hahs1 iistiinde birlikte dort ayak iistiinde ko~a· 
rak, hayvanlar gibi bagn~1yorduk. Bilhassa o, tamlmi
yacak bir hale giriyordu. Art1k yiiziiniip. insana benze
yen tarafl kalmam1~ti. Ve bir ak~am, ayag1mm bir par
magmi di~leri arasmda parc;alam1ya kalk1~mca, ocagm 
kancasiyle yiiziine vurdum. Yerde kimildamadi, agzma 
s1zan kam silmedi, dudaklanm yalad1. Yiiziine tiikiir
diim. Yine yalad1. 

Fakat bu sefahat gecelerinin sabahlan benim ic;in ' 
ac1kh oluyordu. Ba~nn agirla~mi~, yiiziim morarm1~, kal
bim c;arpmtlh, ogleye kadar inleyerek ayakta kahyor
dum. Giin 1~1gi beni rahats1z ediyordu. Oda say1s1Z mum
larla aydmlamp da miirrisafi ile rayihalamnca sefahat 
tekrar ba~hyordu. 

Bir giin, c;ok gee; vakit, sarho~lugun son haddine 
vard1~un bir s1rada, ellerinde tefler ve ka~1klarla dort 
gene; k1z salona girdi; derhal ba~ dondiiriicii bir raksa 
ba~lad1lar. Yiiregim sevinc;le hoplad1! Bunlar, $ark sul
tanlan gibi siislenmi~. fakat yiizleri ince bir tiille ortii
lii, hakikaten dort Kira idiler. 

Kahvemi, kadehimi, nargilemi devirerek yerimden 
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f1rladnn ve kendimi ayaklanna att1m. Odanm ortasmda 
uzanmt:;;, gi:izlerim kapah, uzun uzun eteklerinin ve bur
numa bilmedigim bir siirii ho:;; kokulann doldugunu his
settim, sonra ... 

Sonra kendimi kaybettim ... 
Yatag1mda uyand1g1m zaman, igren<;: hakikat kar;n

smda gozlerime, hislerime inanmak istemedim! Bu ba
yagt kerhane mahsulii, ya:;;h buru:;;uk, mlistekreh bir 
yekilde <;:Iplak di:irt orospu beni ok:;;uyor, i:ipiiyor, otemi 
berimi yokluyor, ylizlimli ve vlicudumu salyalanyla yi
kiyorlardL (1rpmd1m ve imdat diye haykirdtm. Beni 
ok:;;amakta devam ediyorlard1. 0 zaman kendimi ellerin
den kurtard1m ve ocagm ma:;;asm1 kavnyarak, elime ne 
ge<;:erse, aynalan, vazolan, heykelcikleri, biblolan par
<;:ahyarak odav1 altlist ettim. 

1gren<;: kahpeler, deh:;;ete dli:;;erek ka<;:t:;;tllar, ve bu 
bayku~ suratll acuzelerin :;;ahsmda az evvdki di:irt gen<;: 
klZl gormek istemedigimi Mustafa Beye anlatmwa git
tiler. 

0 sefahat gecesinden sonra, tam yirmi dort saat 
odama kapandun, hi<;: kimseyi kabul etmedim. Yemekler 
midemi bulandmyordu; hepsini kendisine bayagihgtmi 
itiraf ettigim Kurt'a verdim. 

Beyin beni i<;:ine atmak istedigi <;:irkef gayyasmdan 
iliklerime kadar tiksinerek kendimi asm1ya karar ver
dim ve beni serbest btrakmadtgi takdirde, her <;:areye 
ba~vurarak maksadum tahakkuk ettirecegimi si:iylemek 
i<;:in efendimi gi:irmek istedim. Beyin on glin si.irecek bir 
seyahate <;:Iktigmi si:iylediler. Bu beklenmedik haber 
benim i<;::in biiyi.ik bir siirpriz oldu ve bana geni:;; bir ne
fes aldirdi; derhal, ka<;:may1 akhma koydum. 
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Mart aymda bulunuyorduk. Beyin hareketinin er
tesi giinii, u:;;agnmn nezareti altmda bah~ede dola:;;1rken 
hat1nma bir sual geldi: «Kopek bah~eye nereden giri
yordu?» Bah~e, a:;>Ilmasi imkans1z eski ve yiiksek du
varlarla ~evriliydi ve biiyiik kap1s1 daima kapah durur
du. Herhalde bir yanda bir gedik olacakt1. Farkettirme· 
den etraflma dikkat etmeye ba:;;Iadnn, ve hakikaten ~ah
hk ve sarma:;;Ikhklarla ortiili.i duvar kenanm _takibeder
ken, yapraklarm ~ignenmi:;; oldugu bir yer goziime ili:;;ti. 
Siki!?tlgimi vesile ederek, murdar u:;;ag1 yol iistlinde bi
rakip ~ahhklarm i~ine girdim, ve duvarm alt yanmda 
son zamanlarda has1l olan bir y1kmtmm, ktrlann en 
tenha bir k1smma geni!? bir ge~it a~ml!? oldugunu ke:;;
fettim. Yerin vaziyetini tayin ettim: P~ncerelerimin 

kar:;;1smda bulunuyordu. 
0 ak~am, beni hapseden bu kale i~inde beynim 

zonkluyordu. Kurtulu~ orada, odamdan iki yliz ad1m 
otedeydi. Ama me!?e agacmdan saglam bir c;erceveye ta
kllml~ bu demir ~ubuklardan nas1l ge~meliydi? 

Gece yansma kadar, karanhkta, gayret ettim; ev
vela demir ~ubuklan blikmeye ~ah~arak, sonra da c;ubu
gu yerinden oynatmak maksadiyle ~erc;eve tahtas1m c;a
kimla oyarak deh!?etli yoruldum. Beyhude gayret! f;Ildl
nyordum! D1!?arda: Mehtap, sakin tabiat, hlirriyet ... 
Burada; hap is, sefahat, istibdat ... Beyin donli~li ile zev. 
kli safa alemlerinin tekrar ba~ladigmi gorlir gibi olu
yordum. Bana bir batakhga gomiilliyormu~um gibi gel
di.. Odam, cinlerin i~inde cirit oynad1g1 bir cehennemi 
bir kafes gibi gorlindli. S1rt1mdan buzlu bir iirperme 
ge~ti, soguk terler ylizlimli kaplad1, vlicuduma ~iddetli 
bir titreme anz oldu ve beni i::iylesine sarst1 ki, dilimi 
kanattrcasma ISll"ml~lm. 
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Saat sabah ikisiydi. Biitiin evde bir mezar sessiz
ligi vard1. .. 

Hemen yonga ve kaglt parc;:alan ald1m, pencere ara· 
hgma bunlan ytgdtm ve ate~ledim. Az sonra, hareketim
den deh~ete dii~mii~, biiti.i.n uzuvlanm titreyerek, <;:er<;:e· 
venin alevlere yem olu!?unu, odanm dumanla dolu~unu, 
bah<;:enin aydmlam~mi seyrediyordum. imdada <;:agmna
mak i<;:in <;:enelerimi iki elimle stlnyordum; son bir gay
retle bir kanca aldtm, iki demir <;:ubugu c;;ekip ) erinden 
<;;tkard1m, demirler kor parc;;alariyle birlikte odanm ic;;i
ne dii~tii. Sonra, bir s1tmaya tutulmu~ gibi, pahada ag1r 
neyim varsa toplad1m, bahc;;eye atladtm ve duvara dog
nt tabana kuvvet ko~mtya ba~lad1m. 

Fakat tela~Im ve karanhk yiiziinden, gedigi ilk ham
lede bulmtya muvaffak olamad1m. 0 zaman, panik ha
linde bir korkuya tutularak akhm1 kaybettim, ileri geri 
ko~tum, dallan ktrdim, yiiziimii ve ellerimi kanattnn; · 
nihayet bir sevinc;; haykm~iyle, gec;;idi buldum ve d1~an 
f1rladim. 

lid saat sonra, altm pahasma, Anadolu k1y1smda 
bulunuyordum. Oradan, ~afak sokerken, Beyoglu'nun 
sag tepesinde, alevden muazzam dilledn, intikamimt al
mak ister gibi goklere dogru yiikseldigini seyrettim! 
Yangmlann yiyip bitirdigi isttanbul'da bir yangm da
ha ... 

Bu kurtulu~ giiniiniin ak~am1, bir araba beni, bir 
TUrk koyiinde bir hamn kaptsma biraktyordu; iki ak
~am som·a, izmir'de uyudum, sekiz giin sonra da biiyiik 
bir Beyrut kahvesinde nefis bir rtargile tiittiiriiyordum. 

Fakat ahnyaz1m bitmemi~ti... 

* 
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Artlk kendimi, hayatta goziimii a~acak ve aldanml
yacak kabiliyette samyordum. On alti ya~mdayd1m ve 
kendime has bir tecriibe sahibiydim. Bu tecri.ibe bilti.in 
cemiyeti lie; ktsma aynyordu: Evvela, Kira ve anam gibi 
uysal ve muhabbetli insanlar; sonra babam gibi zalim
lcr; nihayet Mustafa Bey nev'inden alicenap insanlar ... 
Dikkat etmek laz1m ... 

Oturdugum binada sevimli tav1rh satranc; oyuncu
lanna pek dikkat ettim. Ok~amalarnm kabulcle hayli 
zaman tereclcli.it etmi~ olan Kurt'umu hatirlaclnn ve onun 
gibi hareket ettim, clelikanlr yanaklanm1 ok~amak ic;in 
uzanan ellerclen korundum. 

Heyhat! Oylesine korunclum, oyesine korunclum ki, 
farkmda olmadan, ba~ka bir c;ukura dii~Wm; c;i.inkii bii
tiin hayat benim lie; boliimiime sigmiyordu. 

Beyrut'un biricik meyclanmda bulunan Grand Con
cert- Varietes kahvesinin tam tisttinde bir oda kirala
mi~tlm. Kahve, sabahtan ak~ama kadar en kozmopolit 
bir halkla doluydu, fakat yakla~maktan c;ekindigim 
memleketin kibar kimseleri bir yana b1rakihrsa, bu 
yerin cazibesini te~kil eden, varyete ic;in tutulmu~ artist
ler trupuydu. Erkek kadm, gene; ihtiyar, gtizel c;irkin, 
hepsi .hayatla doluydu. Kahveye gelenlerin her biri ic;in 
bir nezaket kelimesi buluyorlar ve herkes bundan his
sesini ahyordu. Ben de oraya devam ettigim ic;in bu ne
zaketten hissemi ald1m. Bu hisse hayli biberli c;1kti. 

Bu artistler ltalyan, Rum ve Frans1zdi. Ayni otelde 
oturuyorlardi. Dar bir koridor tizerinde benim octannn 
kar~Ismda c;ok iyi ~arkl soyliyen bir gene; Rum c;ifti otu
ruyordu. Adam ho~uma gitmiyordu, ama kadm bir ic;im 
suydu! Ben de elimden geldigi kadar, gizli gizli, onu ic;
tim. Tuvalet masas1 ba~mda tek ba~ma ve hemen c;1nl-
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~xplak bir halde oturur, dt~an c,:tkttgtm saatlerde kap1s1 
daima ac,:tk bulunurdu. Bu manzaradan utamrdtm ve 
elimden geldigi kadar gozlerimi yumardtm; fakat bende 
benden daha kuvvetli olan biri, onlan a~tardi. 

i~te, giiniin birinde, koridorun karanhgmda kar~I
la~mca beni kollarma aldt, tath tath optii ve: 

· - Ne mahc,:up delikanh! Te~vik etmek laztm gali
ba? dedi. 

Bu maceramdan ba~tm dondii, ve odamda kendi 
me dedim ki: «Bir kadmm delikanh'yt opmesinden ne 
fenahk gelebilir? .. <;iinkii arttk bir «delikanh» idim. 0 
boyle soylemi~ti. Elbiselerim, serbestligim, pahah kon
somasyonlanm bunu ispat ediyordu. Yalmz akhm aksi
ni gosteriyordu, c,:iinkii akhnn kac,:trnn~tlm. Fakat, I_Tian
ttk, hayatta, kimi durdurabilmi~tir. 

Bir ogleden sonra, penceremden, meydanda kayna
:;;an kalabahgt seyrediyordum; bana ac1 act Kira'mn saf
<;a hareketlerini hattrlatan aktrisin oyununu, sesini ve 
mimiklerini dii:;;iiniiyordum, birden kaptm ac,:tldt, :;;antoz 
i~teri girdi. Korktum. 

- Korkma yavrum : 0, a~agtda bi.iyiik bir kumar 
oyununa dald1. 

Boynuma sanldt. itiraz ettim: 
- Burada kalmamzt istemiyorum! 
Beni operek tath bir sesle: 
- Ne?.. Beni kovuyor musun? Bense seni sevi

yorum ... Ve sevildigimi samyordum, dedi. Bu hali pek 
de naho~ bulmadtgtm i<;in, yatakta, onun yanmda duru
yordum. Nastl oldugunu bilmiyorum, beni ok~aytp ok:;;a
ytp severken birden kaptyt ac,:tt ve i.isti.inde pahah bir 
~arap ~i~esiyle kuru pastalar bulunan bir tepsiyi yaka
ladt. Bunlan nefis buldum! Daha ba~kalanm getirdi. 
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Biraz pisbogazhktan ve daha ziyade meydan okumak 
i~in ona kafa tuttum. 

Ne ok!?amalar! Ne opii!?ler! 
Fakat otemi berimi fazlaca kan:;;ttrdtgtm goriince 

ktzardtm. 
- Biliyor musun, :;;ekerim? dedi. Bir i!?e de yara-

mtyorsun! Bu ya!?ta!.. 
Beni Sikmtidan kurtarmak i~in sozi.i degi:;;tirdi: 
- Reaya mtsm? 
- Bilmem ... 
- Nastl olur! Hangi devletin niifus kagtdtm ta:;;l· 

yorsun? 
- Benim niifus kagidim yok. 
- Ne? .. Ti.irkiye'de ni.ifus kag1ts1z m1 seyahat edi-

yorsun? .. Fakat bu bi.iyiik ihtiyatstzhk; seni tevkif ede· 
bilirler! 

Deh!?ete dii!?ti.im. Mustafa Beyin polisi kapmm di
binde oldugunu soylescydiler korkum daha bi.iyiik olml· 
yacakti. 

Ondan bunu kimseye a~mamasm1 rica ettim. Beni 
himaye edecegini vadetti! Hey gidi diinya! Demek, hi(. 
bir yerde, serbest~e, himayesiz ya:;;amak miimkiin olmi
yacakti. 

Ve kara dii!?ilnceler yine zihnimi kaplad1. Kadm 
parmaklartmi ok:;;uyordu: 

- Ne giizel yiiziiklerin var? Barra bir tanesini hedi· 
ye etmez misin? 

Tabii, himayesini vadeden kadmdan bir yiiziigii de 
esirgeyecek degildim ya! 

Hayat1m gene :;;irazesinden pktl. Halbuki onu ser
best~e tatmaya ba!?hyah heniiz onbe:;; gun bile olmamt!?
ti. istanbul'dan Beyrut'a kadar uzanan goriinmez bir el,_ 
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gene hiirriyetimi tehdit ediyordu. 
Fakat, pek goriiniir ve pek daha yakm bir cl, bu 

halvetin ak~ammda, bir ayhk pansiyon bedeline muadil 
bir ecnebi ~araplar ve kuru pastalar hesabrm dayadt. 
Bu hesabt oderken ic;;imden: «giden yiiziigiim, bir de bu 
hesap bana hiirriyetimin hasta oldugunu ogretiyor.» di· 
yordu. 

Bir kac;; giin som·a, bu hastahgrn ne dereceye vardl
grm ogrendim. 

Santozle kocas1, arttk, aynlmaz bir !?ekilde benim 
masa arkada~lanm ve adeta pansiyonerlerim olmu!?lar
dl. Bir giin, bir tavla partisiyle me$gulken, bir zaptiye 
zabiti yakla!?IP sordu: 

- Siz burada mr oturuyorsunuz, efendim? 
Krsrk bir sesle: 
- Evet, efendim, dedim. 
- Oyleyse lutfen yann zaptiye karakoluna te!?rif 

ederek vesikalarmxzr kaydettirin. 
Arkada:;Janmr nezaketle selamhyarak gitti. Ben, 

yerin dibine gec;;mi$ gibi oldum. 
Kadm: 
- Aldxrma camm! dedi. Kocam birazdan gidip me

mura sizi rahat brrakmasmx soyler. Dostumdur. 
Onlara ne hararetle te!?ekkiir etmi!?tim. 
Hakikaten artrk polis beni rahatsrz etmedi. Bundan 

duydugum minnettarhkla, onlara $iikran borcumu ode
mek ic;;in rsmarladrgrm yemeklerden daha ba$ka bir !?ekil 
anyordum ki, bana bizzat kenclisi gelip bu frrsati verdi. 

Damdan dii!?er gibi: 
- Oyuncla talihsizlige ugraclxm, dostum dedi. Bana 

iki lira odtinc;; verebilir misiniz? 
- Memnuniyetle ... 
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Ertesi glin talihsizligi gene devam etti ve ben'cten 
iki lira daha istedi. Bir dahas1 giin ayni ~ey. Bir hafta 
sonunda, talihsizligi beni dii:;;iindiirdii, ~iinkii bu gidi:;;le, 
ii~ aya kalmadan vanm yogum tiikenecekti. Bu haytrh 
dii:;;iincenin ak~ammda, iki :;;i:;;man hah tiiccarmm refa· 
katinde ~am yolunu tutum. 

Arabanm bir ki:i~esinde sarsthrken, hayatm ~apra· 
~akhgm1 dii~iiniiyordum. 

- ~imdi, diyordum, karanhk koridorlarda buseler 
da~tan kadmlara da dikkat etmeliyim ... 

~am'da hayattm ba:;;tan a:;;ag1 degi~ti. Allah sanki 
bu :;;ehrin iizerine diinyanm di:irt ko~esinden biitiin kur
~un! ve kirli tozunu elemi;;tir; girerken, ruhumu orada 
b1rakacagnm sandtm. 

Goze c;arpmamak i~in fakir Rum :;;ehirlisi kthgma 
girmi:;;tim. Biiyiik bir ~evreye sanlmt;; olan e:;;yalanm1 
koltugumda ta~tyordum, mlicevherlerle altmlanm1, 9P· 
lak tenime ku;;andt~m kemerime yerle~tirdim. Bu kl· 
yafet tebdilinden sonra, kendimi her tiirlii naho:;; «hima
ye»lerden masun hissettim; evle.rin altmdan gec;en ha· . 
kiki birer tiineli andtran sokaklardan gec;erek, ~ehrin 

Kadem denilen. tarafmda ucuz bir oda tutm1ya gittim. 
Rum hanc1, geceyi gec;irmek ic;in, iki ki~ilik bir odada 
yatmak icabettigini anlattl. Kabul ettim. Oday1 gormiye 
ve bohc;aml btrakmwa giderken, oteki yatakta yatan oda 
arkada~Imm kim oldugunu sordum. 

Kabaca: «Senin gibi biri!» dedi. Uziintiim beni bo· 
guyordu. Memleketim, Kira, anam, benim ic;in edebiyen 
kaybolmu;;, uzak karanhklara gomiiliiyordu. Kokiinden 
ebediyen kopanlm1:;; olan bense bu musibet ~ehirde ne 
anyordum? Nasxl oluyor da hflla ablam1 bulacagtmi 
umabiliyordum? 
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Ya param tiikendikten sonra hayat1m1 nas1l kaza
nacaglm? 

Dstelik niifus kag1d1m da yoktu. Bu da ayn bir va
him meseleydi. Beni tevkif edebilirlerdi. Kim beni ha· 
pisten ~1karacaktx? 

Hanm avlusunda, c;:i~ekli bir havuzun etrafmda, bag
da~ kurmu~ insanlar gevezelik ediyor, cigara ic;:iyor, siit
beyaz bir rak1 i~iyor ve mesut goriiniiyorlard1. Bu adam
Jar kencli aralanndayd1. Birbirlerini tamyor, yardimla~I
yor, mii~terek sevin~ler ve acilar duyuyorlard1. Y a ben? 
onlann nazannda neydim? Bir yabanc1. Bir yabancmm 
(ha:ot:thktan veya kederden) can ~eki~tigi odaya, cam 
bir ~ey istemiyor mu diye sormak ic;:in kim gider? 

insiyaki bir hareketle tek dostum alan altmlarmun 
bulundugu kemerime elimi gotiirdiim! Fakat altm oyle 
bir dosttur lei, hi~ iiziilmeden, kolayca, haince gider, ve 
ben onu tekrar kemere sokmanm yolunu bilmiyordum. 
Halbuki bir Kira bamba$ka bir ~eydi. 0 beni asla ter
ketmezdi. Biz aynlmaz iki viicuttuk. $ehirleri ve koyle
ri clolduran biitiin bu kalabahklar i~inde bir ba$ka Kira 
var miydi? Bclki. Fakat, onlarm kendi Dragomir'leri 
vard1, ve onlann nazannda, ben, gene, merakla seyredi
len ve unutulan bir yabanciydim. 

Teselli bulmak ic;:in, bir rak1 istedim, sonra bir ka· 
den daha yuvarlad1m. Y emek saati geldi. Hafif bir ye· 
mek yedim ve bir kadeh ~arap i~tim, sonra bir kadeh 
claha. Ve kalbim endi$eyle dolu, odama c;:Iktlm. 

Bm·ada, otuz ya$larmcla bir adam, yan soyunmu~ 
bir halde yatagmm kenannda oturuyordu. Masanm iis
tiinde bir petrol hlmbas1 yamyordu. iki iskemle. Temiz
ligU ~iipheli yataklar. islenmi$ bir ayna. Lavabo yoktu. 

Ona Rumca, ak$amlar hay1r olsun dedim ve yatag1-
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m1 tetkik ettim. 
Eski bir ahbabiyle konu~uyormu~ gibi, «yatagl du

vura biti~tirmemeli» dedi. <<Tahtakurusu var. Bi.itiin ge
ce lamba yakmahyiZ, tahtakurulan, bayku~lar gibi l~Ik
tan i.irkerler.» 

- Tahtakurusu mu, o da nesi? dcdim. Bu bocek
lerden hi<; haberim yoktu. 

- Tahtakurusu ne oldugunu bilmiyor musun? 
Oyleyse bu ak~am ogrenirsin. Peki ama ~imdiye kadar 
nerde yattin ki bunu bilmiyorsun? Ben, tahtakurusuz 
bir yatagm ne oldugunu bilmem! 

Bu yeni di.i~mandan korkuya kaptlarak sordum: 
- Tahtakurusu can yakar m1? 
Kayxtsxzhkla: 
- Biraz, dedi. 
Yorgun oldugum i<;in soyunup yatmak istedim, fa

kat o zamana kadar hit;: bilmedigim bir hicap bu yaban
cmm gozi.i oni.inde soyunmaktan beni menetti. Adam 
bunu anladx, <;i.inki.i gidip Hhnbanm fitilini kxstl; ben 
yan karanhkta yorganm altma girdikten sonra kalk1p 
h'tmbav1 a<;ti. 

Gi.ilerek, <<Adeta klz gibisin! » dedi. Bu nazik hare
keti bana emniyet telkin etti, o gece, kemerimi yastlgm 
altma siki;>trrarak oldukc;a rahat uyudum. 

Ertesi sabah tahtakurusu ISirmast ne demek oldu
gunu gene ogrenmemi$tim, fakat oda arkada~;am bana 
yastlgm i.isti.indeki bir damla kan lekesini gosterdi. Acle~ 
ta ne~eli bir halde, onun kar~Ismda cesaretle giyindim. 

Avludan ba~n~malar ve kahkahalar geliyordu. Pen
cereden bakt1m; havuzun ·etrafmda toplanm1;;, uzun <;U
buklar ti.itti.irerek ;;ap1rt1yle kahvelerini i<;en adamlar 
gordi.im. Avlu sulanm1~, si.ipri.iL"11i.i~ti.i. Taze bir hava 
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cigerlere giriyor, esrarh Sarka has sanmtrak bir aydm· 
hk e$yalar ve insanlar i.izerinde yiiziiyordu. 

Hemen giyindim. Kalbimde uyuyan tath dii$marnrn 
uyandr. Yabanc1 adama: «Benimle bir kahve i~er misi
niz?» dedim. 

A~ag1da, ~ubuklanmiZI baca gibi tiitti.irerek konU$· 
tuk. ilk once 0 bana dertlerini a~t1: i$Siz, paraSIZ, bor~
luydu. 0 zaman kendisine benim de bir derdim oldugu
nu soyledim: 

- Niifus kagrdrm1 kaybetim, dedim, bir yenisini 
tedarik etmenin yolunu biliyorsamz, bu yardrmm1z i~in 
size bir lira veririm. 

- Miimki.indiir! dedi usulca. Burada nufiis kag1d1 
tedarik eden bir arzuhalci var; fakat ~ok para istiyor. 

- Ne kadar? 
Bir saat sonra uzun beyaz sakalh bir arzuhalci, Hie· 

retin bilmem ka~mc1 y1hnda istanbul'da dogdugumu 
gordiigiinii, adtmm Stavro oldugunu, bu itibarla da <<Pa· 
di~ahnmz efendimizin muti reayasi» oldugumu, bir me· 
murun huzurunda, yeminle temin etti. 

Memur, giiliimseyerek dinledi; sonra, bir kalem ala. 
rak, uzun bir kag1d1 giizel bir Arap yaZisiyle doldurdu, 
imzalad1, ihtiyara imzalatti, tugrayi hiimayunu basti, 
ve bu k1ymetli muskay1 bana uzattl. 

Arzuhalci «ona bir bah$i$ vermek icabeder» diye 
kulag1ma fisildadi. Masanm iistiine bir lira biraktim. 

ihtiyar: «Az» dedi. Gene bir ko~ede kemerimi ka· 
1'1$tlrarak bir lira daha ilave ettim. Dt~arda yalanc1 ~a· 
hidin parasm1 verdim. Som·a, arkada~Imla yalmz kahn· 
ca, yiyip i~ip gezmek i~in $ehri dola$maya ~Iktlk. 

0 alq;am, ikimiz de ne$eli ve sarho~, yataklarumza 
girdik. Tahtakurulanm wnursamadan bir kiitiik gibi 
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uyudum. Fakat kemerimi ba~umn altma itina ile sakla
mayi ihmal etmemi~tim. 

Uyand1g1m zaman, odada yalmz bulundugumu gO- , 
rerek ~a~t1m! Fakat, kemerimin de bu hain ve kalbsiz 
dostumun da, beni cebimde ii<; mecidiye ve mel'un mus
ka ile b1rakarak, birlikte SIVI~mi~ oldugunu goriince 
duydugum hayretten bamba~ka bir ~ey oldu. 

* 
Artik aglamanm Slrasl degildi! ~imdi olmeliydim ... 
0 sabah, ~uramda, midemin iistlinde peyda alan ve 

beni Oldiirmesine ramak kalan diigiimii, bo~lugu hala 
i<;imde ta~Iyordum. 

Don, gomlekle etrafta doniip dolamyor, sebebini 
bilmeden, pencereden egiliyordum. Avluaa, bir giin ev
velki gibi ayni adamlar havuzun etrafmda <;ubuklanm 
tiittiiriiyorlardi: Bunlar bana bir tabutun ba~mda bekli
yen mezarcilar gibi goriindii. Ve mihaniki bir hareketle, 
merdivenden inmek isterken, kendimi bo~luga att1m; 
yiiziim kan i<;inde, bogulur gi:bi, hemen ayaga kalkt1rn; 
patron ve rnii~teriler yamma yakla~mca: 

- Kerner ... dedim. 
Hepsi birden bir siirii sualler sormaya ba~ladllar. 
- Kemer... den ba~ka agz1rndan soz ~1krn1yordu. 
- Eh, ne olmu~ kemerine be? .. 
Ba~Irna su doktiiler, kanh yiiziirni.i y1kadllar, bir iki 

yudurn rak1 i<;irdiler. 
Hanel ornuzurndan tutarak beni sarstl: Hadi soyle 

bakahm, ne oldu?» 
Durmadan «Kerner ... » diye inliyordum. 
- Herhalde, dedi, oteki yatakta yatan ipsiz, diinkii 
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iyiliklerine te~ekki.ir makammda kemerini <;alm1~ ola
cak! 

Hep ayakta durmak ve yiiri.imek istedigim i<;in, be· 
ni zorla bir iskemleye oturttu, derin bir 1zd1rap i<;inde, 
ellerim yanlarnnda sallamyordu; beni teselliy~ <;ah~tl: 

- Hadi camm ... Bu da kederlenecek ~ey mi"? .. Pa
ralanm <;aldtlar diye kendini Oldiirecek degilsin ya! .. 
Hem sanki yamp yalnlmanm ne faydas1 var? .. Ka<; <;ey
regin vard1? 

- Kerner ... diye tekrarlad1m. 
- Anla~Ildt! Artlk «kemer» den ba~ka bir laf <;Ik-

mayacak agzmdan. 
Bunu soyledikten sonra, hanc1 odama <;tktl ve elbi

selerimle di:indi.i 
«Haydi, giyin!» 
Bir koti.iriim gibi itaat ettim, beni ba$1an ayaga giy

dirdi. Sonra ceplerimi kan$tirarak ni.ifus tezkeresiyle 
· paray1 <;1kard1. 

- Hele hele! diye bag1rd1; o kadar fakir degilmi$
sin yahu! U<; mecidiyen var ... Adm da Stavro hal Beni 
dinle, Stavro, bu kadar paras1 olan adam a<;hktan ol
mez. Ne i$ yaparsm? 

-Kerner ... 
- Of!.. Hay kemerinden ba$hyacagm1... diye kiza-

rak bag1rd1. Ve <;1kard1klanm tekrar cebime koyduktan 
sonra, giderken soyleniyordu: 

- Herhalde o kemerde bir deve alacak paran yok· 
tu oyle olsaydl burada yatmiya gelmezdin! .. 

Kemerimde bir deveden <;ok fazla $eyler alacak ka
dar servetim vard1. Seksen i.i<; Osmanh altlm, i.i<; ta$h 
yi.iziik, bir de saat! Dsti.imde bu servet oldugu halde, 
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i!}te bu hana gelmi~tim!.. 
Kim demi~ ki, adam oglu hayatl anbyan bir mah· 

h1ktur? Zekas1 bliyiik bir i~e yaramlYor, konu~may1 bil· 
mesi ahmakhgm1 azaltamaz. Fakat hemcinsinin Istlra
bmt his ve tahmin etmek hususunda, ahmakbg1 hayvan
larmkini de ge~er. 

Bazan, sokakta beti benzi sararm1~, baln~a kederli 
bir adama veya aghyan bir kadma rastladigimiz olur. 
Eger biz Ustiin makhlklar olsayd1k, bu adam1 veya ka
dim durdurup derhal yard1mma ko~mam1z icabederdi. 
i!}te ancak bu hareketiyledir ki, adam oglunu hayvandan 
iistlin tutabilirim. Halbuki hakikat hi~ de boyle degil· 
dir! 

Aradan elli sene ge~tigi i~in, iskemleden nasll kalk
tigiml, avludan nas1l ~Iktig1m1, ~ehrin hangi sokaklarm
dan ge~tigimi hat1rlam1yorum. Yalmz ~unu biliyorum ki, 
bir otomat gibi yiiriiyen o vah~i bak1~h delikanhmn 
omuzuna bir tek el dokunmad1; onunla ne bir ses, ne 
de bir insan yiizli alakadar oldu; ve giizel bir nisan sa
bah!, ~am'm Baptuma denilen gezinti yerinde, kendimi, 
i~te bu ~uursuz halde buldum. 

Beni az kalsm ~igniyecek olan bir Arap arabacmm 
ofkesi ve kliflirleriyle kendime geldim. 0 zaman belimi 
yoklad1m, kemer yoktu, kalbimin avucumdaki bir ku~ 
gibi ~1rpmd1gmi ve midemden bir yumagm bogaz1ma 
~1karak nefesimi t1kachgm1 hissettim. Elimi belime her 
gotlirli~Umde, yiiregimi beni bogan bir korku kaphyor
du, hep bunun dogru olduguna •. hakikaten bir haydutlu
ga kurban gittigime, art1k kemerime sahip olmadigima 
kendimi ikna etmek ihtiyacm1 duyuyordum. Rikkatli 
bir kalb ta~1yan insanlar bliyiik Istlraplan i~inde, haki
katen felaketin ger~ekten olup bittigini, artlk yapacak 

138 



bir :;;ey kalmadlgma gii~ ah~1rlar: 
Etraflmda insanlar get;iyordu: Mes'ut t;iftler, ~ocuk

lanm ellerinden tutmu~ kadmlar, sakin ve memnun ~i~
man adamlar. Ytiziime baklp get;iyorlardi. Bir ~ey gor
mtiyorlardl. Bir ~ey anlamiyorlardl. Bense, oltiyordum. 

Ya~1ma, tecrtibesizligime ve ta~ad1gun ytirege gore 
tahammlil edilmez bir felakete tek ba~una katlanacak· 
tun. 

Durmadan yiiriiyordum. Koruluktan ~1kt1m. <;:amur. 
lu yollan ve bedevilerin harap kultibeleriyle Suriye koy
leri bana, kendi vticudum gibi, hayattan mahrum goriin
dti. Gozlerim bir ~eye takllmadan once, elim belime 
gidiyor, zihnim tekrarhyordu, «art1k kemerim yok ... » 

Ve tekrar nefesim tlkamyordu. 
E~ege binmi~ bir Arap ~ocugu, sallanan iki koca

man denk yiikletilmi~ bir deveyi yularlanndan ~ekerek, 
agu· ag1r yammdan ge~ti. Koca yllanlannki gibi yayvan 
gozlti bir hayvanm ~irkinligi beni tirktittii. Biraz ilerde, 
siyah sakalh, vah~i, tunt; yiizlii bir bedevi, atl tisttinde, 
dort nala geldi ve bana arapt;a bir sual sordu. Ona ne 
cevap verecegimi bilemedim. Bana Kozma'nm giizel ba· 
~1m hat1rlatt1gi it;in iizerimde iyi bir intiba b1rakarak 
uzakla~t1. 

Bir miiddet sonra, meskenleri iptidai olan bir kO
ye giriyordum. Burada yere oturmu~ adamlar, elleri ka
dar ayaklariyle de torna doncliiriiyorlard1. Kirli kara 
pat;avralar giyinmi~ ve -birer korkuluk gibi- yiizleri or
tiilti kadmlar ba~lan tizerinde beyzi destiler ta~Iyorlar, 
bir yancla kirli ve c1hz ~ocuklar kiit;tik ~eytanlar gibi 
haykm~arak oynuyorlarch. <;:amurclan yap1lm1~ ve ya
nsi topraga gomiilii bir firmm ontincle, bir adam, ye
mek tabag1 gibi yass1 pideler t;Ikanyordu. Bir ~iy hamur 
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kokusu burnuma t;arptl. 
Koyden c;1kmak tizereydim ki, bir kopegin bir ad1m 

geriden uslu uslu pe~imden geldigini farkettim. Dur
dum. 0 da durdu; goz goze baki$tik. Kurt'un btiyiiklti
gunde, koyu kur~uni tiiylii bir kopekti; fakat otekinde
ki haysiyet, serbest tavtr ve ~uurlu siikunetten zavalhda 
eser yoktu. Ba:;am tevazula online egdi ve korkudan bii
ziildii. Gozlerinin ifadesi karars1z, miitevaz1 ve tela~hy
dt. Ac1d1m ve ba~m1 ok~ad1m. Elimi yalad1. Mii~ktilpe
sent degildi. 

Ftrma dondiim, iki metelik vererek o yass1 pideler
den dort tane aldnn. Kopek bunlarm dordtinti de c;igne
meden yuttu. Bir o kadar daha aldim, ceplerime koy· 
dum ve hedefsiz yiirtiyii~iime devam ettirp. Kopek eski
si gibi pe~imden geldi. 

Kar~1dan tamamiyle c;orak ve c;oltimsti bir kumluk 
bay1r goriindti. Az zamanda yamna ula~t1m ve s1rt1 ur
manmtya koyuldum; fakat az sonra solugum kesildi ve 
kopegin yanma oturdum. A~agtda, arasma kubbe ve 
minareler serpilmi~, dtiz damlardan geni~ saha, beyaz· 
tozlarm altma gomtilmi.i~ muazzam bir mezarhk gibi 
goriindi.i. 

Hie; bir giiri.iltti bana eri~miyordu. Kulaklarrmm 
ardmda, yarah kalbimin ~iddetli c;arpmtlstm duyuyor
dum. Gozlerim dumanlandt. $am ve dtinya silindi. Mazi
ye bakarken, anamm ad1m nur ic;inde g0rdtim. 0 ka
dar uzakta kalm1~ olan kapah kirpiklerimin altmda be
lirdi. Hatiralanmm en karanhk anmdan miithi~ cinayet 
gecesine, kac;mh~Imiza kadar, gec;mi$ zamanm biittin 
o gtizel giinlerini, en ktic;tik teferruatma varmcaya ka
dar yeniden ya~ad1m. 

Birden, bana oyle geldi ki, benim ve Kira'nm ugra-
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digimiz feHl.ketler, o cinayeti istemi~, tahrik etmi~ ve 
taakkukunna vas1tahk etmi~ olmamizm bir kefaretidir. 
BabamlZln agabeyimizin oliimiinli istemi~tik. Bu ha
reket biiyiik bir giinah olmak laznndi. ~imdi, Allah bizi, 
Kira'y1 esaretle, beni felaketli bir hiirriyetle cezalandi· 
nyordu. 

Gozlerimi ac;:t1m, deh~ete clii~tlim. Batan giine~ kan 
gibi lnpkirmiziydi. Hemen yere degecek kadar alc;;ak, 
p1httla~m1~ kan rengi bulutlar, birbirinden korkun<; 
acayip ~ekillere girerek, agn· ag1r, ktmildJyordu. 

ic;;inde blizlilmli~ oldugum kli<;lik magaramn onlin
de, yiizlimii avuc;:lannun i<;ine alarak kendimi, yiiziiko
yun yere b1rakt1m; uzun uzun dua ettim, Allah'tan, ba
bamdan, oldiirlilen karde~imin ruhundan af diledim. 

Ve gece, tesadiifen gonderdigi kopekten teselli 
uman, nedamet getirmi~ bir delikanh viicudunu karan
hklanna gomdii. 

Dua ve tovbe imanh ruhlara ferahhk verir. Sakin 
birka<; saat ge<;irdim. Fakat, kumluk bolgelerde, saba
hm yakla$mast, buzlu bir soguk getirir. Giine~ ~ark uf
kundan dogdugu zaman, her yamm titriyordu, hayatt
ma mal olacak bir soguk algmhgma yakalandigtmi san
dim. lc;:imden diyordum ki: «Boyle nedamet i<;inde oliir
sem, Allah beni affeder, ruhum ebedi cehenneme git
nieZ.>> 

Kalktim, donii~ yolunu tuttum. Yolda pidelerden 
birini yedim, oteld ii<;iinii, bcnden daha ac;; alan kopege 
verdim. 

Az zamanda giine$ sirtimi lSitmaya ba~lami~tl; c 
zaman hay1rh bir siikCmun i<;imde filizlendigini hisset
tim. Kaye geldim. Burast bana daha c;;irkin gorlindii. 
Orada, kopek benden aynldt. Bu, biraz canum stkt1; ba-
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~m1 ok~nyarak, k1sa bir seyahatte edinilmi~ bir ahbapm1~ 
gibi ondan aynldtm. 

~imdi, tek ba~Ima ve hep kemelimin di.i~iincesiyle 

kederli, Baptuma korusunun ve ~am'm yolunu tuttum. 
Yolda. uzun bir deve kervamna rastladtm. fakat kork
madtm. Baptuma'mn yollarma ogleden biraz once, ha
vanm pek muhte~em oldugu bir Strada girdim; burada 
kalabahk beni hayrete dii~iirdi.i. Yaya veya arabalar 
ic;inde, giizel Tiirk elbiseleri giyinmi~ erkekler, -ekserisi 
yi.izlerinin yalmz alt ktsmi ince ve beyaz dokuma bir ti.i
liin altmda sakh- gene; ve giizel kadmlar her istikamette 
gidip geliyorlard1. Giir sesler, bir degnekle dokunulmw? 
kristal bardaklann tmlay1~nm and1ran kahkahalar, ne
~eli konu~malar her taraftan yiikseliyordu. Seslerin ca
zibesi kadar ktyafetlerin ho~lugu gozlerimi kama!;itlrdi; 
gi.ini.in, Miisllimanlarm pazan demek olan cuma oldugu
nu hattrladtm. Kachnlar arasmda selamla~malar nadir, 
zarif ve c;ekingendi; fakat erkekler arasmda mi.ibalagah 
tezahiirler, temannalar ve tekrar el stkt~malar yayalarm 
uzun uzun durmalarma sebebiyet veriyordu. Ti.irkc;e ~ok 
konu~uluyordu, bununla beraber hakim olan arapc;aydt. 

Uzun zaman bu gidi~ geli~i hayran hayran seyret
tim. Sonra, anibalar ve yayalar seyrekle~ti. Dii~i.inceli, 

endi~eli, kalbim ya~amak arzusu, ne~e susuzlugu, feH1-
ketim, ifHistm arasmda rahatstz, yoluma devam ettim. 
Az sonra yalmzd1m, yalmz ve mahzun. iki ath giizel bir 
araba aksi istikametten h1zhca geliyordu. Tam yamm
dan, gec;erken, kalbimin c;arpmtiSI durdu ... 

Kira arabadayd1. .. 
Evet, arabadakinin tath ve sevgili ablam olduguna 

~imdi bile inamyorum. Yelkenlisinde Naz1m Efendinin 
giydigi gibi, muhte~em bir cariye, bir harem kadma-
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gas1 ktyafetinde, duvarlara astian portrelere benziyen 
bir Kira!.. 

- Kira! Kiralina! .. Benim Dragomir! 
Gene; kadm ~effaf tiili.i. altmdan giiliimsedi ve eldi

venli eliyle beni selamladt, fakat arabac1 kamc;tstm ~ak
lattl; yanmda olan harem agas1 bana miithi~ bir nazarla 
bakt1, ve atlar w;tular. 

Oliiyorum sand1m!.. Evet, o Kira'ydt; bana i~aret 
etmi~ti! .. Hie; tereddiit etmeden, arabanm pe~inden bir 
deveku!lu gibi ztplaya ztplaya ko!lmaya ba~ladtm. Kendi 
kendime diyordum ki: «Hey kadir Rabbim!.. Giinahtmi 
itiraf edip de tovbe eder etmez, rahmetin bana kaybol
mu~ ablactgtml gonderdi! .. » 

Araba, ko!lmama ragmen, a!likar bir ~ekilde uzakla
~wordu; solugum tiikendigi ic;in, onu gozden kaybet
mekten korkuyordum. Talihime, arabanm koruluktan 
c;rkmca ihti~amh bir ko~ke dogru ilerledigini gordiim. 
Ko!lkiin biiyiik kaptsmm iki kanad1 birden agtldi, araba
yt yuttu ve iistiine kapand1. 

Sevingten hayktrdtm! Biitiin tiikenmi~ kuvvetimle, 
kap1ya dogru atrldrm, kap1y1 yumruklamrya ve tekmele
miye ba!lladrm. Hemen biiyiigiiniin yanmdaki kiigiik bir 
kapr agtldi, ve iiniformah bir kavas goriindii. 

Nefes nefese, tiirkc;e: «Kira!» diye hayktrdtm. «Ab-
lamdrr ... Konu~mak istiyorum ... » 

Kavas beni durdurarak, ayni dille sordu: 
- Ne istiyorsun? 
- Arabayla ic;eri giren.. hamm.. benim ablamdtr ... 

Kira'drr. 
- Ne Kira's1 bre? Akhm m1 kac;trdm? 
Hakikaten, akhm1 kac;trmt~tlm, c;iinki.i. kavasm tis

tUne atlld1m, yamndan stynldtm ve avluya girdim; fa-
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kat daha ileriye gitmiye vakit bulamad1m; iki adam flr
ladt, tam o anda bir pencereden bir ihtiyann k1s1k sesi 
hayktrdt: 

- Bu ~amata da n'oluyor? $u gavuru ve onu i~eri 
b1rakan kavas1 bir temiz k1rba~Iaym bakahm! 

Beni avlunun d1~ansma siiriiklediler, yere yatlrdt
lar ve bir okiiz siniriyle pantalonumu patlatlp kt<;Iml ka
natmcaya kadar dovdiiler. Sonra, cellatlar, beni ac1dan 
yan baygm bir halde b1rak1p kaplJI siirgiilediler. 

<;:ilemin ~ahikas1 i~te buradadtr. .. De;; seneden fazla 
siiren i~kenceli bir c;;ocukluk devresinin kederleri burada 
nihayet buldu ... <;:iinldi, Allah zalim davranarak Kira'y1 
bana vermediyse bile, mukadderat bana bir dost gon
derdi. 

Zedelenmi~ viicudumu tophyarak, kendimi anca:k 
yolun obiir tarafma siiriikliyecek kadar kuvvet buldum, 
bitkin bir halde kendimi yere att1m 0 esnada, Rum ki
hgmda fakir bir ~ekilde giyinmi~, bir elinde sahlep gii
giimiinii, otekinde de fincanlarm konuldugu sepeti ta~I
yan kirk, elli ya~lannda bir adam, bana yakla~t1, elle
rindekileri yere b1rakt1, ve kollanm kavu~turarak yii
rekten gelen bir sesle Rumca hayk1rd1: 

- Vah zavalh c;;ocugum! K1rbac;;lanmana ~ahit ol
dum, elimden bir ~ey gelmeden buna seyirci kald1m! Bu 
imanstzlara ne yaptm ki seni boyle insafs1zca hirpala
dilar? 

Samimiyetle dolu yi.iziine, kranta ve kirli sakalma, 
buru~uk bir aim altmda aci11 ela gozlerine baktim; ken
di hislerime kar~I duydugum isyanla kudurmu!? gibi, 
ona hayk1rd1m: 

- Defol oradan! Beni rahat b1rakl.. 
Gozya!?lanm bo!?and1. iyigiligi gene harekete geldi: 
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Neden kovuyorsun beni, ~ocugum? Sana ger~ek
ten aCiyorum, bu ac1kh halinde sana yard1m etmek 
istiyorum. 

- .Beni rahat brrak, merhametin de, iyiligin de se
nin olsun!.. Bunun tad1m yeter bilirim! Ben yalmz ba~a
ma olmek istiyorum. 

- Ah bi~are! .Bu kadar gene;: ya~ta hayattan tiksin
mi:;;!.. Ama ziyam yok ~u fincan sahlebi i9 ... Biraz ken
dine gelirsin. 

Sahlep fincamm kabul ettim, fakat artik neye ina
nacagimi bilmiyordum. Once iyi ve comert goriinen 
bunca adamlann sonunda a~ag1hk birer dmi t;1km1~ ol
duklanm gordiikten sonra lusa tecrlibemden hangi 
kaideyi hangi anlay1~1 91karmak laznnd1? Evet, on altl 
ya~1mda insan ruhunun bu bayagrhklanm tamyordum. 
Fakat her ~eyi biliyor degildim. 

Bilhassa bilmiyordum ki, hilkatin yaratt1g1 eserler 
nihayetsiz derecede 9arpa~1k ve 9e~itlidir, 9ektigimiz bin 
tiirlli 9ileler bi.itlin insanhgm yiiziine tiiklirmek hakkm1 
bize vermez. Giinahkar bir insanhga k1zmca, Nuh'la aile
sini kurtararak neslini tliketmeden cezaland1rmak sure
tiyle bizzat Allah da bunu anlam1~t1. 

Talihin bana mlibarek ruhlu sahlepc;:i bir Barba Ya
ni'yi gonderdigi giindenberi, hayatmda bir Barba Yani'
ye rastlam1:;; olan adamm kendini bahtiyar sayrnas1 
laz1m geldigini anladnn. Hie;: bir yerde onun bir e~ine 
daha rastlamadim. Fakat hayata tahammiil etmek ve 
~ok kere hayati aziz bilmek ic;:in o bana kafi geldi. ~lin
kii bir tek adamm iyiligi, bin tanesinin kotliliigiinden 
kuvvetlidir; fenahk onu yapmi:;; olanla beraber oli.ir; 
iyilik, iyi olan adamm oltimlinden sonra da panldamak
ta devam eder. 
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Bulutlan dag1tan ve arza :;;enlik veren gline:;; gibi, 
Barba Yani ruhumu kemirmekte olan derdi yok etti, ve 
yi.iregimi s1hattle doldurdu. Gen;:i ona bir hayli kar:;;1 
koydum, can sik1c1 bir muhalefet gosterdim; fakat ha
yatm bu derece gadrine ugrrum:;; olsa hangi yiirek, 
ta:;;km iyilige kar:;;1 durabilir. 

Nihayet uysalla:;;t1m, ve hlZlr gibi imdad1ma yeti
~en sahlep~i faciay1 ogrendi. iUlc1 birebir geldi. 

ihtiyatcn sahte ismimi kullanmay1 tercih eden ve 
buna bir de muhabbet edati takan ihtiyar bana: «Stav
raki!» dedi. «Evvela k1zkarde:;;ini bu kadar tedbirsizce 
aramaktan vazge~melisin. Ogrenmelisin ki, bir di~i geyi
gi kaplanm agzmdan almak hareme kapatdm1~ bir ka
dlm kurtarmaktan kolayd1r. Kalbinin bu zftfma tahak
ki.im edebilirsen, i~ ~ok sadele~ir: De; mecidiyen var; 
bir sahlep gi.igi.imiyle fincanlar almak ic;in bu para kafi
dir. Elimde gordi.igi.in :;;eylerle ben yirmi senedir ge~ini
yorurn.» 

Art1k ibrik bir kolda, sepet obi.ir kolda, Barb:1 Yani 
ile birlikte sokaklan, meydanlan, ~enlikleri, pazarlan 
dola:;;acak ve ne:;;e ile bagxracag1z: «Sahlep!.. Sahlep!.. 
Sahlep!.. Haniya Sahlep~i!» ~arkm mi.ibarek topraklan, 
oniimde, geni~ ve hur, ac;llacaktrr. Evet, hlir c;linku bu 
istibdat Ti.irkiyesi hakkmda ne soylenirse soylensin, 
bundan daha serbestc;e ya:;;amlacak bir memleket yok
tur; fakat bir :;;artla: Goze c;arpmamah, kalabaltga kala
bahga kan~rnarnah, hi~ bir suretle kendini gosterme
meli, sag1r ve dilsiz olmahsm ... 0 zaman, gaze goriinme
den her yere girebilirsin; iyice kapanm1~ kapilar zorla
makla a~llmaz. 

Ertesi giinden tezi yok, kollanmda ibrigim ve fin
can sepeti Barba Yani'nin yamnda, «Sahlep!.. Sahlep-
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c;:i! .. » diye dinii goniilden bagmyordum. 0 zaman ke 
meri b1rak1p kac;:m1~ alan hain ve kalbsiz dostu tekrar 
oraya girdirmenin yolunu ogrendim. Metelikler her 
yandan c;:I1~1yor, hiirriyet keseme doluyor, ak~amlan, 

cepleri altmla dolu olmadan ya~1yabilen insamn saade
tini tadtyordum. Bir tarasada nargilelerimizi ic;:erken, 
Barba Yani'nin biitm ~ahsmda pardd1yan iyiligin bana 
sirayet ettigini hissediyordum. Ona minnet duydum, onu 
iyi bir babanm, bir dostun sevildigi gibi sevdim. Onun 
evmde oturuyor, onun yanmda <;ah~IYordum; yemeklb 
rimizi beraber yiyor, gezinme saatlerini birlikte tadtyor· 
duk, boylece aynlmaz olduk. Taze filizi olgun agaca a~l
layan kuvvetli bir dostluk bizi birbirimize baglamakta 
gecikmedi. 

Barba Yani, hatta tecessiisiimii onliyerek bana ma
zisini anlatti. Bu mazi lekesiz ve ac1s1z degildi. 

Yunanistan'm kiic;:iik bir ~ehrinde daslakos (ogret
men) iken a~k yiiziinden bir hata i~Iemi~ ve bu suc;:u ana 
iki sene hapisle meslegini kaybetmeye mal olmu~tu. Ha
pisten c;:1ktlktan sonra, ~ehirden aynlmak zorunda kal
ml~, birc;:ok ~ehirler dola~m1~, ticaret yapm1~, talihin 
cilvelerine ugram1~, dostluklar edinmi~, kalbini kanat
ml~tl. Bir ba~ka a~k maceras1 az kalsm hayatma mal 
oluyormu~. 0 zaman Anadolu'ya gec;:mi~ ve yalmzhk, 
hiirriyet, adeta itikaf ic;:inde ya~aml~ 

Konu~mastm ve susmasm1 bilen bir adamdt, bonlii
ge varm1yan bir iyiligi vardt, bir fikir ho~una gitmedi 
mi, tsrar etmek nafileydi. Yakm ~arkm biitiin lehc;:eleri
ni biliyor ve biitiin bo~ zamanlanm okumak, dola~mak 
ve <;ama~trlanm ytkamakla gec;:iriyordu. Beni hi<; bir ~e
ye zorlam1yor, fakat yaptlmast dogru, faydah ve yerin
de olan ~eyleri gostermekle yetiniyordu. Rumca okuyup 
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yazmayt ondan ogrendim. Hayatma o kadar sadakatle 
baglandtgtmt gorlince, bana muhabbetini esrigemedi. 
Ba~langt<;ta ona «efendi» diyordum; kendisine «Barba» 
(1) dememi istedi. Az sonra, ta~tdtgt servetle birlikte, 
kemerimin kaybmt unutarak onun t:;rragt, biricik dostu 
ve ihtiyarhk glinlerinin tesellisi oluyordum. 

Fakat daha evvel, t:;tkmam H1ztm gelen t:;etin bir yo
ku~ vardt. Bunu birlikte <;tktik. 

Kemerimin kaybolw;mnu unutmu~tum, fakat abla
mm kaybma bir tiirlii ah!j>amadtm. Barba Yani'yi ~evi· 
yordum, ama Kira it:;in deli divane oluyordum. Dayak 
yedigim kapmm ardmda oldugunu muhakkak saydtgtm 
it:;in, ~eytan beni tekrar oraya donmeye diirttli. 

Baptuma'daki hazin gezintiden ii<; ay sonra yaz or
tasmdaydtk. Barba Yani'ye haber vermeden, mel'un ko~
kii bic;:ok defalar ziyaret ettim, uzaktan etraftm dolan
dim gozetledim, hafiyelik ettim. Hit;. Ba!j>ka kadmlar 
araba ile gezmiye <;tktyorlardt, fakat Kira meydanda 
yoktu. 

Tatbik ettigim ihtiyatkarhktan cesaret alarak, bir 
ak~am, biraz · daha ciir'etli olmiYa karar verdim. Bir 
merdiven edindim; karanhk bir geceden istifade ederek 
avluyu ku~atan yiiksek duvara merdiveni dayadm1. Ka
dmlann ortiisiiz dola$ttklanm bildigim haremin ic;:ine 
bakmak ic;:in bir <;are bulmak istiyordum. Fakat her ta
rafta perdcleri kapah buldum; inat ettim, duvann etra
fmt dolandtm, nihayet I~tkh bir pencere buldum. Bu, 
zengin bir ~ekilde do~em11i~, biiyiik bir oda idi ve ic;:inde 
kimse yoktu.. Merdivenin tepesinde, kadmlann gozii
miin oniinden ge<;ecegi iimidiyle, kalbim <;arparak bek-

(1) Rumca dayt anlammadtr. 
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ledim. 
Birden, lizerinde oturdugum basarnak t;:atlrdadl ve 

az kalsm dti~tiyordum. Korkudan donmu~ bir halde, iyi 
kotii as1h kald1m, ani bir ~iddetli sarsmt1 meseleyi hal
letti ... Merdiveni t;:ekmi~lerdi, bir kavasm kollanna dli~
tlim. Herif, agzun ac;madan, beni yumrukla tepeledi! 

Beni bagladllar, bir e~ek arabasma koydular ve der
hal, !;)am'a gotlirerek tevkifhaneye att1lar. 

0 zamamn Ttirkiyesinde, tevkifhanelere atllanlan 
bir daha hatlrlayan olmazd1. Buraya giren zavalhlar, he
lc benim gibi ag1r bir itham altmda olanlar, ne zaman 
muhakeme cdileceklerini hie; bilmezlerdi. Meger ki, nii
fuzlu bir ~ahsiyet, hediyeler gottirerek, ekabirden birinin 
merhametini temin edebilsin. Fakat buraya giren zavalh 
ic;in as1l felaket, hi.irriyetinin elden gitmesi degil, bura
da get;:irecegi korkunc; hayatt1, bahusus o bir delikanh 
olursa. 

Bcnim kogu~umda on ki~iydik. Mti~terek yatak, 
t;:Iplak tahtalarclan uzun bir clizi, odanm dortte lic;lini.i 
i~gal ecliyordu. Bir ko~ede, herkesin gidip ihtiyacm1 def
ettigi tahtadan kapakh kocaman bir gerdel bogucu bir 
koku t;:Ikanyordu. Viicut bitleri, say1s1z tahtakurulan 
ve c;:iyanlar, alay alay dola~Iyorlarcli. Kimse bunlan 01" 
di.irmek zahmetine girmiyorclu, bu i~ ic;in bir omlir har· 
camak lazimclL 

En c;irkin hareketler herkesin gozti oni.incle . yapih
yordu. Buracla bulunan Tiirkler Rumlar, Ermeniler, 
Araplar art1k insanhktan t;:Ikrrn~larcll. Burada insanltgm 
ic;:ine dii~tiigii clenaet oylesineycli ki, ancak kendisiyle In. 
yaslanabilir, c;iinkli, yerytiztinlin biitlin mahluklan it;:in
cle, yalmz insanoglu bu derece soysuzla~abilir. 

I~te ben bu yerylizli cehennemine, bu canavarlar 
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arasma dii~mib;;tiim. Onlar ic;in ne bulunmaz bir nimetl 
Hie; biri beni miidafaa etmeyi iistiine almadt, hie; 

biri beni himaye etmedi, ne Miisliimanlar, ne de Hlris
tiyanlar. Ondan gec;tim, aglanna dii~en taze av ic;in ara
larmda dogii~tiiler, birbirinin sakahm yoldular, kana 
bulandtlar: silahlan olsaydt, Oldiirii~eceklerdi!.. Boylece 
bir ay, tasarlanabilecek en ~eni tecaviizlere maruz kal
dtm. 

Bugiin o merhalden gec;mi~ olduguma esef etmiyo
rum; ancak bu suretledir ki Adam oglunu iyice tamdtm. 
Biitiin gordiiklerime, biitiin c;ektiklerime ragmen yine 
iyi kaldtmsa, bu strf, iyiligi yaratm1~, onu nadir ktl· 
m1~ ve deniler arasma koymu~ (hayatm yegane hikmeti 
bu degil midrr?) olana !?iikramm1 ifade ic;indir. 

Kendimi diri diri mezara girmi~ saytyor; olmeyi dii
~iinilyordum. Bazt mahpuslarm, i~kencelerine daha ziya
de tahammiil edemiyerek, pencere demirlerine, c;ama~tr 
pan;alariyle gece herkes uyurken, kendilerini asttklarmt 
anlatiyorlardx. Ben de bu mazlumlar gibi hareket etme
ye karar vermi~tim. 

Bununla beraber, ic;imden gelen bir ses bana limit 
veriyordu. Eskisi gibi, diinyada yalmz olmadtgxmx bili
yordum. Bir yiirek adam1, nadir bir dost, dt~ardaydt. 
Fakir ve hftmisizdi, ama iyi kalbli ve aktlhydt. Herhalde 
beni dii~iiniiyor, beni kurtarmak ic;in c;ah!?Iyordu. 

Dii~iindiigiim gibi c;tktx: Bir giin, kogu~un kaptsl 
ac;xldt; gardiyan ic;eri girdi, arkasmdan da Barba Yani!.. 
Ne hudutsuz sevinc;!.. Yalmz kar~tmda Kira'yt bulmak 
beni bu derece sevindirebilirdi. Fakat, aym zamanda ne 
hazin ~eyl Bu bir ay, zavalh adamm sac;lanm agartmi~
tll Aglayarak kollarma attldnn Bu actkh sahne kar~a
smda, tek tahassiis ifadesi olarak, yataga uzanm1~ bir 
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Rum hayktrdt: 
- Vay babahk! <;ocuk senin mi? Buras1 ic;in fena 

matah degildi! Bir hayli keyfettik! Kaymagtm alan sen 
misin? 

Yi.izi.i kirec; kesilerek, Barba Yani beni kollan ara
smda s1kt1, titreyen k1s1k bir sesle: 

- Metin ol! Metin ol! .. Yarm buradan <;tkanlarak, 
si.iriileceksin! .. 

- Si.iriilmek mi? diye hayktrdtm. Senden aynla
cak m1y1m? 

- Bu elde edebildigim en hafif cezad1r. Suc;un bi.i
yi.iktiir: Gece yans1, bir hareme girmek istemi~sin. Hem, 
merak etme. Ben de seninle gelecegim. Di.inya geni~tir, 
hi.ir ya~ayacagiZ, ileride sozi.imi.i dinlemek ~artiyle, Ti.irk 
topraklannda bahtiyar olacaksm ... Hadi Allalusmarla
dtk ... Yann ~afakta <;Ikmtya haztrlan ... 

Bi.itiin gece uyuyamad1m, ~afak sokerken, beni <;t
kardllar. Tiirk ve yataganlarla silahh iki ath zaptiye 
kaptda bir araba ile birlikte bekliyorlard1. 0 zaman si.ir
gi.ine mahki'tm ii<; ki~i oldugumuzu gordtim. Barba Yani, 
C$yalanmtzla oradayd1. Hepsi yi.iklendi, ve kafile Diyar
baktr'a dogru yola koyuldu. 

* 
Bir adamm hayatJ ne anlatthr ne de yazthr. Di.inya

YI sevmi~ ve gezmi~ alan bir adamm hayat1 hikaye edil
meye daha elveri~lidir. Fakat bu adam ic;li biri olun· 
ca, diinyay1 dola~acak saadet ve sefaletin bi.itiin derece
lerini vermeye c;ah~mak, adeta imkanstzdtr. Evvela 
onun i<;in imkanstz; sonra da, onu dinleyecek olanlar 
i<;in. 
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Kudretli, velveleli, aym zamanda, macerac1 bir ru
ha sahip bir adamm hayatmm cazibesi, yeni, aHika ve
rici taraflan mutlaka bu hayatm bariz ha.diselerinde de. 
gildir. Ekseriya giizellik teferruattadxr. Fakat teferrua
tx kim dinler? Kim ondan zevk ahr? Hele kim anlar? 

i!;'te onun i<;indir ki: «Bize ha.yatmiZdan bir !?eyler 
anlatsaniZa»mn daima <.'lii~mam oldum. 

Bir gii<;liik claha var: insan sevdigi zaman, yalm~ 
ya!;'amaz. HaWl. artJk sevilmek istemedigi zaman bile 
-ki, benim i<;in bugiin durum budur- yalmz ya!;'ayamaz. 
Bu, hi<; olmazsa, hatxralarla ya~amaktan vazge~meyen 
i<;liler i<;in dogrudur, <;iinkii hal mevcut olmaymca hati
ra olamaz. Olmeyi istememiz beyhudedir. Ben de haya
timda bir <;ok defalar samimi olarak oliimii istedim. 
Fakat mazimin yiizleri canh olarak bima goriindiiler, 
kederimi hafiflettiler, acxy1 ne~eye <;evirdiler ve beni 
yine insanlarm yiiziinde ebedi giizelligi aramaya mecbur 
ettiler. Bu giizel yiizlerden biri Barba Yani oldu. 

Onun hakkmda anlatacak hi<;bir ~eyim, veya hemen 
hi<;bir ~eyim yok: Hayatxmm sekiz senesi onunkine per
~inlendi... Diyarbak1r, Halep, Ankara, Sivas, Erzurum, 
daha bir siirii kii<;iik kasaba ve koyler gezdik. Yalmz 
sahlep satmadxk. Hahlar, mendiller, b~<;aklar, kokular, 
ila<;lar, merhemler, beygirler, kopekler, kediler, elimiz
den ge<;medik !;>ey kalmad1, fakat bizi sefaletten kurtaran 
o miibarek sahlep oldu. Kotii bir i~ bizi ~apa oturttu 
mu, hemen ibriklere, zavalh pash ibriklere ko!;>uyorduk. 
Ve o zaman: «Sahlep! Sahlep! Haniya s.thlep~i!» Baki~I
yor ve giilii!;>iiyorduk. 

Evet, giilii!;>iiyorduk; <;'linkii Barba Yani e!;>siz bir 
dosttu; fakat felaketin sebebi, hemen daima pot kxr
makta e~i olmayan bendim. Bir siirii gaflanm arasmda, 

152 



bir okkahsm1 hatirhyorum: 
Biitiin pararniZI, Ankara'dan on kilometre otede 

biiylik bir pazardan aldigirniz iki glizel ata yatmm~tlk. 
Memnunduk, iyi bir i!l yapml!ltlk. Donerken, yolda, -bi
raz memnuniyet, biraz da yorgunluk ylizlinden- tekii· 
tenha bir meyhane oniinde mola vermek arzusuna ka· 
p1ldnn. Vakit geceydi. Barba Yani mani olmak istedi: 

- B1rak camm, Stavraki! Eve gidelim. Orada bi· 
rer tane c;akl!ltinnz. 

- Hay1r, Barba Yani, burada! Bir dakikac1k. $an· 
SIIDlZI ISlatalun. 

Zavalh adam boyun egdi. Hayvanlan di!lardaki bir 
direge baglad1k. Ve, gozlerimiz pencerelerde, birer ka
deh yuvarlad1k. Sonra birer tane daha. Ac;hk bizi kiV
randmyordu. Parmaklanmizla yemek yedik. Gelsin git
sin slirahi, c;linkli Barba Yani de, keyiflenmenin iistiine 
tlikiirmezdi. Tiirkiiler tutturuldu. Haykmyorduk: 

Gene de sarho!] obnu!]sun! .. 
Gene bardak k.Irdrsm! •• 
Amma da pis hayvanrm!]sm! .. 

Fakat ti.irkiinlin ortasmda, Barba Yani durdu. Goz
leri kara camlarda, dedi ki: 

- Eh, dogru Stavraki, ««Pis hayvan» oldugumu 
anhyorum, c;linkli yanh!? gormliyorsam, d1!?ardaki birak
tigmnz glizel hayvanlarm yerinde yeller esiyor! 

Bir hamlede di!lan f1rladim, fakat ancak gecenin 
sessizligi ic;inde akisler yapan mlithi!? bir dortnalm gii· 
riil tlislinli i!litebildim. 

Bir saat sonra, karanhkta titriyerek, yoldaki c;ukur
lara bata c;1ka donerken, Barba Yani, bana <;Ikl!}Iyor
du: 
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- 1;)ansimiZI 1slatahm, dedin. 1;)imdi yaya yurii ba
kalrm, seni kafir inat<;I c;ocuk, seni! Kendini teselli ic;:in 
bana «Gene de sarhO!? olmU!?SUll!» tiirkiisiinii soyle ... 

Kalbimin temiz bir insan topragmda, size canlandl
ncl usaresini nakleden o yiiksek vas1ftaki toprakta c;:arp
tigmi hissetmenin saadeti!.. 

Hayat1mm, Barba Yani'nin hayatlyle meczoldugu 
senelerde, bizzat tabiatm bile hay1rhah, karde~c;e, ~airli
ne bir manzaras1 vard1. Her~ey bana giizel ve ya~anma
ya laYJk goriini.iyordu. C::irkin igrenc;:ligini kaybediyor, 
a<;Ikgozliili.igi.in maskesi dii~iiyor, kuvvetlilerin tecaviiz
leri bana katlamhr goriiniiyordu. Bayag1 insanlarla te
mas bizi bogacak hale gelince, si:izsiiz, hayata, yalmz 
tabiatm gi:izlere ve kalbe hitabettigi hayata s1g1myor
duk. 

Barba Yani bir kelime soylemeden, biitiin bir giin 
yiiriiyebilirdi. Dikkat deger olan ~eyleri yalmz bakl~IY· 
le bana i~aret ederdi. 0, buna «dezenfeksiyon banyosu» 
derdi. Tam manas1yle buydu. Hilkatm dilsiz eseri, adi
ligin dii~i.irdiigi.i adam1 temizler ve aslma irca eder; ne 
kadar kuvvetli olsa da, adiligin ve sefaletin ic;ine di.i~i.ip 

de onun sirayetine ugram1yacak adam yoktur. 
Fakat ergenlik c;;ag1mm bu biiyiik yolda!?I, iistelik 

eski Yunan ve C::in medeniyetleriyle filozoflan hakkm
da mah1mat sahibiydi. Dinlenme saatlerinde en biiyiik 
zevkini te~kil eden hayat hakkmdaki mi.ilahazalanm es
ki zaman bilgelerinden getirdigi misallerle zenginle~ti
rirdi. 0 bir bllge degildi, fakat kalbin ~uurlu siikununu 
severdi. 

- Akilh bir insan, siikunu bozan ve hayat1 zehirle
yen hiss'i ~amatalarm beyhudeligini ergec; anlamaya :rnu
vaffak olur, derdi bana. Bunu erkenden anlayabilen 
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bahtiyard1r: hayatm lezzetini daha iyi tadar. 
Soguk bir sonbahar giinii, Halep yakmmda bir ma

nevra sahasmda bulunuyorduk. Biiti.in askerler sahle
bimizin ba~nna ii~il~tiiler. Hatta subaylar da sahlep i<;:
meye geldiler; ibriklerimizin altmdaki korlu ate~imiz
le ISmlp sohbet etmek i<;in yamm1zda kaldllar. Biiyiik 
riltbeli bir subay, madununa, Bilyiik Iskender'in dostu 
olan bir genaralin, Darius tarafmdan yapdan sulh tekli
fi lehinde fikrini beyan ettigini anlatlyordu: 

- General, iskender olsayd1m, teklifi kabul eder-
dim, demi~. Bilyilk fatih l)U cevab1 venni~: 

-Ben de kabul ederdim, eger ... $ey olsayd1m, ~ey .. 
Subay, ismi bulam1Jordu: 
- Ah, dedi iskender'in dostunun ad1 neydi? 
Korml)mayi dinleyen Barba Yani: 
- Parmenion! cevabm1 verdi. 
- Aferin, ihtiyar! dedi subay. Nereden biliyorsun 

bunu? .. Sahlep satarken insan Bi.iyi.ik iskcnder'le kar~I
lal)maz! 

- Ned en olmasm? dedi arkadal)Im. GordiigilnUz 
gibi, Ismmaya herkesin ihtiyac1 var! 

Bu iki manah telmih, subaym hol)una gitti. Bizim
le konu!Jmaya tenezziil etti, fakat, o esnada, gozlerimiz 
kan;alal)tl: 

- Seni bir yerde gonniil) olacagnn, yiiziln bana ya
bancx gelmiyor, dedi. 

K1zararak: 
- Evet, ccvabmi verdim. Be~ sene evvel 1stanbul'

da, birlikte, Mustafan Beyin arabasma binmi~tik. 
- Hay Allah, dogru! Bir gozii kor olan annesini 

arayan <;:ocuksun! o yaman ahlaks1z, sana <;:ok <;:ektirmi~ 
olmah. 

- <;ok... Onu tanumyordum. 
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- iyi ama, insan, online ~lklp yanagml ok~ayan ilk 
adama emniyet eder mi? 

Subay · uzun zaman kalarak bizimle konu~tu ve 
Mustafa 13eyin biiyiik fenal1klanm anlattt. Sonra, Bar
ba Yani ile alakadar oldu, bilgisini takdir etti; bir altm 
lira kabul etmemizi rica etti: 

- Bu, bir bah1?i~ degildir, dedi. ihtiyann bilgisine 
ve gencin IStiraplanna bir hiirmet ni~anesidir. 

Eve donerken, Barba Yani diyordu ki: 
- Anhyor musun, Stavro? Her yerde yolunu kay

betmi~ler vard1r, fakat zeka ve irfan, hatta bir askeri 
iiniforma da giymi~ olsa, aradaki manileri kaldmr! 

Barba Yani, bir yandan, ihtiyarhyordu. Bir kalb 
hastahg1, onu seneden seneye hayatlm kazanam1yacak 
hale getiriyordu. Yorgunluga tahammlil1 edemiyordu. 
S1k s1k melankoliye kapJl1yordu. Ben, yirmi iki ya~m
daydim, kuvvetli cesaretli ve a~1kgozdiim. Biriktirdigim 
be~ on paraya glivenerek onu istirahate gekilmeye da
vet ettim; bu istirahati ho~ gec;irmesi i~in, heniiz tam
madxgimiz bir memleketi intihap ettik: Li.ibnan dagt. 

Ah, o giizel ve hlizlinlii Liibnan dagt! Orada ge<;ir
digimiz bir seneyi dli~iinmek bile kalbimi mestediyor, 
ama, bir yandan da kanatlyor! Gazir! Gazir! Ve sen 
Dlepta! Ve sen Harman! Ve sen Malmcteyn! Ve siz, bli
tlin dlinyay1 sarmak ister gibi, uzun, ~efkatli kollariyle 
scdir aga<;lan! Ve siz, serseri yolcuya usareli yemi~ini
zi sunmak i<;in bir kaya yangmda birikmi~ avu<; avu<; 
yosunla yetinen nar aga~lan! Ve sen, yakxcx tannsmm 
okyay1~lanna zevkle kendini b1rakan, lckesiz enginligi
ni, yiizleri sonsuzluga doni.ik, iistliste stralamm~ Llibnan 
evciklerinin fakir pencereleri ontinde yayan Akdeniz! 
Hepinize, elvada! .. Sizi bir daha gormiyecegim, ama 
gozlerim sizin e~siz ve tath aydmhgxmzx ebediyen sak-
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layacak! Bu aydmhk hatlralaninda kokle~mi~tir ... Ha
yat saadetinin tam olmasmt istemedi... Fakat ey Rab
bim, hayat nerede ne zaman bize tam bir saadet bah
~etmi~tir ki? .. 

Ltibnan'm her yam gibi pitoresk ve bir tepe tizerine 
oturtulmu~ bir koy olan Gazir'de yerle~tik. Bir uzlet 
hayat1 ya~ayan btitiin Ltibnanhlar gibi, H1ristiyan, Arap, 
ya~h ve romatizmah, Set Amra isminde bir kadmm ye
gane kiracilanydik. H1ristiyan oldugumuz i<;in, biz or
todoks, o katolik olmam1za ragmen, iyi kabul gordtik. 
t~te bir hikaye daha; <;tinkti hayat1m hikaye bakimmdan 
zengindir. 

Ben hayatimiZI kazamyor, Barba Yani de nar ara
yarak ve kii<;lik yllanlar oldiirerek bastoniyle dola~ayor
du. Bu esnada, nargilelerimizi i<;erek kendisiyle uzun 
sohbetlerde bulundugumuz Set Amra'mn da btiytik bir 
derdi oldugunu ogrendik. <;ok yalmzdt ve bu yalmzhk 
ruhunu kerniriyordu. Biricik evlad1 olan · yirmisinde bir 
gen<; kiZ, Veneziiella'daych. Li.ibnan halkmm adeti tize
re para kazanmaga giden babasma refakat etmi~ti. Fa
kat, babas1 bundan bir sene evvel Olmti~tti, omm olti
mlinclen beri de Amerika'dan gelen mektuplar seyrekle~
mi~ti. Ad1 Selina olan bu gen<; lnz, fakir degildi. Karh 
bir mticevherci diikkamm i~letiyordu. Yalmz, kalbi, ana
siyle me~gul olmak hususunda pek de comert davran
Imyordu. Bazan onu unutuyor ve Set Amra uzun gtinler 
kuru ekmekle ge<;inmek zorunda kahyordu. 

Haline actdxk. Ondan sonra yemeklerimizi birlikte 
yemege ba:;;ladik. Set Amra bizim lozkarde~imiz ve ana
miz oldu. Onu mtikernmel koyun lozartmalariyle besle
dik ve nargilesinden tombeki eksik olmad1. Bundan faz
lasma zaten ihtiyac1 yoktu. Bizi evine gonderdigi i<;in 
Allaha ~tikretti, ve k1zma minuet ifadesiyle dolu mek-
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tuplar yazd1. Selina cevabmda karde~ kalpli iki yaban
ciya te!;>ekktir ediyordu. 

Mesut gi.inler ge~irdik. 
Gelgor ki, az kazand1gmnz I~m birikmi~ param1z 

gozle gori.intir bir l?ekilde azahyordu. K1~ geldi, onunla 
birlikte Barba Yani bir soguk algmhgma ugrad1. Bey
rut'a gidip bir hekim, sonra da ila~lar getirdim; bu 
itinah tedavi sayesinde aziz dostumun hali iyile~ti, ama, 
paralar suyunu ~ekti. 

KI!;>, Ltibnan gibi bir memleket i~in fazla !;>iddetli 
ge~ti. Ac;hktan olmeyecek kadar bir !;iCY teminine gli<;
lUlde muvaffak oluyordum. Etten mahrumduk. Yuva
mizda haftada i.i<; gi.in kuru ekmegi ba!;>taci ediyorduk: 
daha tutumlu olmak ic;in yalmz bir nargile ate!;>liyor, 
marpucu elden ele, ag1zdan ag1za dola!;>t~nyorduk. Mli!;>
ktil bir vaziyetti bu, fakat Mart'a yakla!;>Irken, bir ha
ber bizi sevince garketti: Selina, Veneziiella'dan hareke
tini, ii<; dort, haftaya kadar gelecegini bildiriyqrdu. 

Bagnl;>malar! .. Sevin<; tal;>kmhklan .. ! 
Gtiniin birinde Set Amra, esrarh bir tav1rla bize 

dedi ki: «Size bir !;>ey soyliyeyim mi? Stavro glizel c;o
cuktur. Muhakkak Selina ana tutulacak, o zaman bana 
yaptigimz iyilikler genii? surette miikafatlanmi!;> olacak
tir. Eh, ne dersin Stavro? .. » 

Stavro ne mi derdi? Tabii, adeti i.izere <;Ilgma don
di.i! 0 kadar <;Ilgma dondii ki, Barba Yani'yi de <;Ilgmh
ga i!;>tirak ettirdi ve romatizmah da beraber oldugu hal
de, i.i<;iimiiz birden, hi~bir !;>eyden haberi olm1yan Selina 
ile yakmda yapllacak nikahnmzm ~erefine hora tepmeye 
ba!;>lad1k. 

Sag1r beygir gibi, ba!;>Imm dikine gidiyordum; evi 
mi.istakbel mahm telakki ettigimden, dammt orten c;a
kiltal?larmm yagmur suyunu odalara stzd1rd1gxm farket-
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tim. Bunun iizerine, Liiblanhlann yaptrd1~1 gibi, log ta
~am alarak dama ttrmandtm ve halkm ta~km kahkaha
lan arasmda, topuklanma <;arparak beni tepeiistii dii~ii
ren agtr silindiri ardtmda siiriikliyerek damm iistijnde 
enine boyuna ko~maktan camm <;Ikti. 

Hey gidi goniil, bana neler <;ektirdin!.. 
Daha ileri gittim. Bir giin, Barba Yani'ye, Set Am

ra'mn, marpucunu hazla emen hala ktrmtZl ve etli du
daklanm gostererek, dedim ki: 

- Hey, Barba Yani! $u dudaklan goriiyor musun? 
Kimbilir, belki bunlar nargilenin kehribanndan ba~ka 
~eyleri de emmesini bilir! iki diigiin birden yapmamtz. 
kabildir! 

Evet, iki diigun, tabii, <;iinkii Selina ile evlenmem. 
fakirligimiz kadar kati ve muhakkak bir !}eydi. .. 

Ihtiyar dostum i<;ine <;ekti: <<Ah, Stavraki! Hayat1 
tamman i<;in daha <;ok flrm ekmek yemen lazrm!» 

Kehaneti dogru_ <;tkt1. 
Selina geldi. $eytan gozlii ve giir sa<;h giizel bir 

esmerdi. iri, giirbiiz, c1va gibi canh, fakat tiiccar ruhlu 
ve aliifte zekahydt. Daha ilk giinden hepimizi iirkiittii. 
Te~ekkiirleri ktsa ve kuru oldu. HayattmiZI igren<; bul
du; az kalsm, anasmm sefaletini de bizden bilecekti. 
Tek ba~ma bir ev kirahyarak bizi hor gordiigiinii aleme 
ilan etti, eve her giin bir <;eyrek saatlik hirer ziyaret 
yapti bize tazminat olarak verilmesi i<;in Set Amra'ya 
giiliin<; bir para odedi. Egzotik tuvaletlere ve ktymetli 
mii.cevherlere biiriinerek, koyiin ktskan<; gozlerine ken
dini bir mal gibi te~hir etti. 

Bir giin, kom~ulardan biri, zengin bir yabancmm 
Beyrut'tan Selina'yt ziyarete geldigini haber verdi. Se
lina, benim yavuklum, benim ni~anhm! 

Tek samimi dostumun kollarma kapanarak inledim: 
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- Ah, Barba Yani, hayat ne kadar inkisarlarla 
dolu. 

- Bilmiyor muydun, Stavraki? Oyleyse bunu ye
niden ogren. $imdilik, ibdgini al, benimkini de bul, boh
~alanmlZl toplaytp gidelim! Gidelim: Diinya yine giizel
dir! 

Zavalh Set Amra'y1 gozya~lan i~inde btrakarak yo
la ~1kt1k. Tam ii~ ay, Liibnan dagmm nefis ~evresini do
la~tik, onun berrak kaynaklarmdan i~tik ve Ui.bnanhla~ 
ra tiikenmez sahlebimizden i~irdik. . 

- Sahlep! Sahlep! Haniya sahlep~i! 
- Diinya giizeldlr ,degil mi, Stavraki? 
- Ah, Barba Yani! Ne kaclar hakkm var!.. 

* Dlinya giizel mi? Yok camm, yalan bu!.. Biitiin gii-
zellik bizim kalbimizclen gelir, bu l<alb mesut kaldtk~a. 
Bu saadet kayboldugu giin, diinya bir mezarhktan iba
rettir. Ve glizel Liibnan toprag1 benim kalbim ve Barba 
Y ani'nin cenazesi i~in bir mezarhk olclu. 

Bir giin, Dlepta yaktmnda, ani ve beklenmedik bir 
nobet, onu yiizi.ikoyun yere dii~iirdii, ba~n bir kayaya 
~arpt1, yaraland1. 

- Barba Yani! Aman, Barba Yani! Ne olursun? 
Camn acidi mt? 

Hayn·. Barba Yani'nin artik cam acimiyordu, cam 
yanan yalmz ben old urn ... 

Bu, sonraki hayatimi kemiren bir kurt oldu. Kay
bettigim bu clostlugun hasreti ve her~eye ragmen bir 
mUhabbet aramak arzusu, birka~ y1l sonra, beni mem
leketime dO.nmeye, bir insana yakla~maya, onu Kira ile 
:anam1 sevdigim gibi sevmeye sevketti. 

Ama bu, hatirlarsmiZ pazarc1 Stavro'nun hikaye
siydi. 

SON 



Kira Kiralina, Panait Istrati'nin ilk · ro
mamdlr. Romain Rolland'm okuyunca 
hayran kald1g1 ve biitlin dlinyaya yazan
m yeni bir Gorki diye sundugu bu ese
rinde istrati, c;ocuklugunda dinledigi bir 
hikayeyi, Pazarc1 Stavro'nun hayatlm, 
onun agzmdan anlatlr. Bir boliimli Ro
manya'da, bir boliimli de istibdat zama
mnm istanbul'unda ve Osmanh impara
torlugunun c;e§itli yerlerinde gec;en se
rlivenlerde yitirdigi anasm1 ve klzkarde
§ini bulmak ic;in diyar diyar dola§an ve 
ba§ma tlirlli belalar gelen Stavro'yu 
ad1m ad1m izleriz. Ac1lanm ta ylirekten 
duyarak. 

10 lira 
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