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ARAP EDEBİYATINDAN BİR ÖYKÜ:

HAFIZASINI İKİ KERE KAYBEDEN
ADAM1
NECİB MAHFUZ
Türkçesi: Halim Öznurhan2
1
Küçük bahçede ondan başka kimse kalmadı.
Akşam yemeğini bahçede ya da içeriden bahçeye
bitişik küçük salonda yiyenlerin hepsi gittiler.
Müşterilerin büyük bir kısmı oteldeki odalarına
çıktılar. Diğerleriyse düz araziyi ortadan bölen
yolda yürüyüşe çıktılar. Garson bahçedeki masa
ve sandalyelerin tamamen boşalması için onun
da gitmesini bekledi, ama gitmedi; gitmeye
hazırlandığını gösterir bir harekette de
bulunmadı.
Düzlüğün
ardındaki
dağın
yamaçlarından inen kuru, hayat verici esintiyi
tek başına karşıladı. Garson onun masa ve
sandalyesi dışındaki masa ve sandalyeleri içeri
taşımada bir sakınca görmedi; sonra, sanki gitme
zamanının geldiğini hatırlatırcasına etrafında
döndü. Daha sonra da biraz cesaretlendi ve
karşısına durup sordu:
- Bir şey ister misiniz?
O da soruyla karşılık verdi:
- Otelde boş oda bulunur mu?
- Sanırım bulunur, otel sahibiyle görüşmek için
içeriye buyurun!
- Salonun sonundaki genç kız mı?
- Hayır, müdür içerde, salondan sonraki yerde.
- Bu kız kim o zaman?
- Lokanta müdiresi ve müdürün kızı.
- Teşekkür ederim.
Adam daha yerinden kalkmadan garson sordu:
- Eğer gidecekseniz masayı içeri götürebilir
miyim?
- Özür dilerim, ani bir yorgunluk nedeniyle
kendimi biraz toparlamam için zamana ihtiyacım
var.
Garson gitti, adam tek başına oturduğu yerde
bekledi. Yemeğini yerken defalarca yaptığı gibi
genç kıza baktı. Kız da bakışlarına karşılık verdi.
Adam kendi kendine:
- Otelin sahibi bu kız olsaydı keşke, dedi.
Sonra kendinden geçmiş bir şekilde:
- İnsanın böyle güzel bir kıza sahip olması ne
güzel olur.
1

Yukarıdaki öykü yazarın “Hikâye bilâ bidâye ve lâ
nihâye” (Başı ve Sonu Olmayan Öykü, Kahire, 1971)
adlı öykü kitabından “er-Raculu’llezî fekade zâkirateh
merrateyn” adlı öykünün çevirisidir.
2
Dr. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

3

Yerinden kıpırdamak istemezken vakit geçti.
Sonra birden kalktı, kız salon ile bahçe
arasındayken görüşmek için otel müdürüne
doğru yürüdü. Otel müdürü genç adama:
- Buyurun!
Genç adam şaşkınlıkla:
- Teşekkür ederim.
- Garson boş oda istediğinizi söyledi.
- Evet, gecelemek için oda istiyorum.
- Rezervasyon işlemleri için içeri buyurun!
- Gerçeği sorarsanız...
- Efendim?
- Gerçekte ne söyleyeceğimi bilmiyorum!
- Ne söyleyeceğinizi yalnız siz bilirsiniz!
- Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.
Genç kız yaklaştı ve babasının yanında durdu.
Adam:
- Ama söylemekten başka çare yok!
- Bana biraz süre verin...
- Belki de yanında para yok?!
- Yanımdaki para yeter de artar bile...
- O zaman sorun ne?
- Sorunum şu: Ben gerçekten bunadım...
- Sağlığın sıhhatin iyi görünüyor.
- Gerçekte kim olduğumu bilmiyorum!
- Ne diyorsun?
- Kim olduğumu bilmiyorum.
- Aklını yitirmedin değil mi?
- Sanırım ki öyle...
Genç kız sordu:
- Kim olduğunu nasıl bilmezsin?
- Ne ailemi, ne kimliğimi, ne de adımı
biliyorum...
Adam sordu:
- Nasıl oldu da bahçemize geldin?
- Kendimi düz arazide buldum. Arkam dağdı,
önümdeki tek yapı ise oteldi. Şehre girmeye
cesaret edemedim, otelin bahçesine girdim.
- Yanında kimliğin yok mu?
- Hayır, belki de çalındı.
- Ama söylediğine göre yanında paran var!
- Belimdeki kuşağa sarılı olarak buldum onları...
- Senin paran değil mi?
- Benim param olduğunu düşünüyorum...
Karşılıklı sessizce bakıştılar. Sonunda adam:
- Kuşkusuz nesneleri tanıyorsun. Nereden
geldiğini hatırlaman gerekiyor.
- Bilmiyorum...
- Nereye gidiyordun?
- Bilmiyorum.
- Ailen kim?
- Bilmiyorum.
- Ya işin?
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- Bilmiyorum?
Genç kız sordu:
- Eşin var mı?
- Henüz bir fikrim yok.
Adam bir kere daha düşündü ve sonra:
- Kesinlikle kim olduğunu öğrenmek için çok
çabalayacaksın...
- Bu doğru.
- Belki de resmin gazetelerde yayınlandı.
- Doğru bir düşünce.
- Senin durumunla ilgilenenlerin yapacağı şey
bu...
- Sanırım.
- Bu gerçekten de nadir karşılaşılan bir sorun;
ama mutlu sona çabuk ulaşırsın.
- Umarım.
Genç kız nezaketle sordu:
- Acaba neler hissediyorsun?
- Hiçbir şey olmadığımı, hiçbir şeyden
gelmediğimi, hiçbir şeye gittiğimi...
Tekrar birbirlerine baktılar. Sonra genç adam:
- İlk gideceğim kişi bir doktor olacak.
- Çok doğru.
- Bana kayıt işlemlerinden muaf tutulacağım bir
barınak gerekiyor.
Adam:
- Bu suçlu sayılabileceğim riskli bir durum.
- Belki kazasız belasız geçer.
- Allah yardım eder.
Adam ayak işlerine bakan çocukla onu bir odaya
gönderdi. Kızı sessiz, şaşkın halde gidişlerini
izliyordu. Babasıyla birbirlerine baktılar. Sonra
adam:
- Bu durum inanılamayacak kadar şaşırtıcı.
Kız mırıldandı:
- Ama hastalığı doğru.
- Asıl şaşılacak şey bu.
- Evet.
- Acaba kararımda hatalı mıydım.
Kız sakince:
- Sen asla hata yapmazsın.
2
Dağın tepesindeki villanın balkonu koyu
karanlıkta kalmıştı. Orada iki adam bulunuyordu.
İkisi de birer siluet gibi belirdiler. Birisi sallanan
koltukta oturuyor, diğeri karşısında ayakta
duruyordu. Oturan sordu:
- Ne haberler getirdin?
Diğeri:
- Ayakları onu otele götürdü!
- Bunda şaşılacak bir şey yok.
- Sanki kendini kaybetmiş gibi.
- Bu yeni bir şey değil.

- Aksine tamamen yeni bir durum.
- Gerçekten mi?
- Dikkatle konuştum.
- Uyanık ol ve her şeyi kaydet.
- Emredersiniz.
3
Yatsı vaktinden sonra müşteriler dağıldı ve otelin
idare kısmında baba, kız ve genç adamdan başka
kimse kalmadı. Genç adamın yüzündeki
tedirginlik açıktı. Baba ona üzülür bir ses
tonuyla:
- Henüz kararımı vermedim.
Genç adam:
- Resmimi gazetelerde yayınlattım, kimse beni
aramadı.
- Bunun güzel bir tarafı var. Polis de peşinden
gelmedi.
- Neredeyse tedaviye katlanamayacağıma karar
vereceğim.
- Uzun ve karmaşık bir tedavi mi?
- Masrafı çok.
Kısa bir sessizlikten sonra genç adam tekrar
konuştu:
- Size çok yük olduğum hissine kapılmaya
başladım.
- Asla.
- Gerçekten mi?
- Sanırım arkadaş olduk.
- Gerçekten de siz benim dünyadaki her
şeyimsiniz.
- Artık seni barındırmaktan endişe etmiyorum.
Genç kız:
- Şimdi ya da gelecekte kim olduğunu
öğreneceksin.
Genç adam biraz utanarak:
- Değerli bir şey bulamayacağımı düşünüyorum.
- Sen yetişkin bir insansın, kimseye ihtiyacın
yok.
- Ama tüm vaktimi beklemekle mi geçireceğim?
Baba:
- Şu anını da, geleceğini de düşünmen iyi olur.
- Param tükenmeden önce mi?
- Evet.
- O zaman kendime iş bulmam gerek.
- Ne iş yaparsın?
- Ne iş olursa denerim..
Baba bir süre düşündü, sonra:
- Bir fikrim var.
Genç adam merakla baktı ve:
- Ne demek istiyorsunuz efendim?
- Paranla bize ortak olmanı ve hesap işlerine
yardımcı olmanı öneriyorum.
- Güzel bir düşünce.
4
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- O zaman işe başlayalım.
- Fakat yanımdaki paranın başkasının olduğunun
ortaya çıkmasından korkuyorum.
- Gazeteye kendin hakkında verdiğin ilanın
üzerinden epey bir süre geçti. Bu da paranın
senin olduğunu kanıtlamaya yeter.
Genç adam, kıza döndü:
- Sen ne dersin?
- Babamla aynı görüşteyim.
- Güzel.
Baba:
- Anlaştık.
- Şu an içimi kavuran bir dileğimi size açıklama
zamanı geldi.
- Seni dinliyorum.
Genç adam biraz sustuktan sonra:
- Kızınızla evlenmek istiyorum.
- Acele etme.
- Aylardır yeterince bekledim.
- Belki de evlisin.
- Ama kimse beni aramadı.
- En geniş şekliyle görüştük. Ben acil bir iş için
gitmek zorundayım.
Adam bunu söyleyip gitti. Genç adam ve kız
birbirlerine bakar halde kaldılar. Kıza sordu:
- Sen de baban gibi tereddütte misin?
Kız tatlı bir sükunetle:
- Sen benim görüşümü tamamen biliyorsun.
- Geçmişim ortaya çıkıncaya kadar beklememi
mi istiyorsun?
- Geçmişine gitmen ya da geçmişinin sana
gelmesi umurumda değil...
- Mutluyum; ama tedirginliğim var.
- Beni seviyorsun, öyle değil mi?
- Beni buraya sadece senin sevgin bağlıyor.
- Bu bizim için yeterli.
- Çalışacağım, evleneceğim; ama baban tereddüt
ediyor.
- Hayır, babamı çok iyi tanırım.
- Babanın güvenini kazandığımı sanıyorum.
- Sen güvenilir birisin.
- Bizi mutluluğa eriştirmesi için Allah’a dua
edelim.
- Gönülden dua edelim.
4
Dağın tepesindeki villada, koyu karanlık içinde
bir konuşma geçti. Sallanan koltukta oturan
siluet sordu:
- Ne haberler getirdin?
Karşısında ayakta duran siluet cevap verdi:
- Otel sahibi onu yanına aldı.
- İyi bir adam, ayrıca anasının gözü..
5

- Onu gerçek kimliğine kavuşturmak için her
şeyi yaptı.
- Delikanlıyla niçin kendisi direkt ilgilenmedi?
- Onlar dolaylı yolları tercih ediyorlar.
- İnsanların merakını uyandırıyor mu?
- Merak uyandıracak bir şey olmadı.
- Güzel!
- Bir gizem gibi bilinmez oldu.
- Kendisine bakışını mı kastediyorsun?
- Tabi ki.
- Olay nasıl gelişti?
- Aşk ortaya çıktı.
- Yeniden mi?
- Evet, aynı zamanda adam paralarını gördü.
- Çalması için hırsızı destekliyor.
- Onlar işadamı efendim!
- Bu durumda işadamıyla hırsızın farkı var mı?
- Onlar fark görüyorlar.
- Sonra?
- Delikanlı parasıyla otele ortak oldu ve kızla
evlendi.
- Gerçekten de hoş bir oyun.
- Aşk ve iş iyi gidiyor.
- Kendini tanımayan kişinin aşkı!
- Yalnız kalmadıkça bu aklına gelmiyor.
- Çok yalnız kalıyor mu?
- Eşi bunu istemiyor.
- O da babası gibi kurnaz.
- Gerçek şu ki, kocasını da oteli de seviyor.
- İşler karmaşıklaşıyor ve umut azalıyor.
- Ama umut var.
- Dikkatli ol ve her şeyi kaydet.
- Emredersiniz.
5
Aile küçük bahçedeki bir masanın etrafında bir
araya geldi. Baba, koca ve eşi. Zamanın
ilerlemesinin farklılaştırdığı yüzlerine gün batımı
sırasındaki gölge vurmuştu. Baba şöyle diyordu:
- Gelecek yazı göremeyeceğim. Bunu
hissediyorum.
Kadın:
- Allah uzun ömürler versin babacığım!
Koca:
- Sağlığınız iyi olacak.
Yaşlı adam:
- Bu zamanda giden şanslıdır.
Kadın:
- Durum o kadar kötü değil.
Koca sordu:
- Daha kötü olması mümkün mü?
Kadın itiraz ederek:
- Daima daha kötü bulunur.
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Koca alaycı bir dille:
- Ne bilgece laf ettin!
Baba:
- Bir zamanlar yaşam günümüze göre daha basit
ve daha kolaydı.
Koca:
- Sürekli şu andan şikayet edilir ve geçmişe
özlem duyulur. Halbuki geçmiş de bir zamanlar
şu an idi.
Kadın:
- Neredeyse birbirimizi göremeyeceğiz. Sanki
sırtımıza kırbaçla vuruluyor gibi koşuşturuyoruz.
Koca:
- Bir saat kendini dinlenmeye bırakana yazıklar
olsun.
- Ben seninle beraber on adam kadar
çalışıyorum.
- Ben de on at kadar çalışıyorum.
Baba:
- Çalışmanız zevkli ve ürünü bereketli olsun!
Koca:
- Omzumuzda yedi çocuğun yükünü taşıyoruz.
- Biz daha fazlasını taşıdık ve onlarla mutlu
olduk.
- Bu günlerde tek bir çocuğun ne anlama
geldiğini biliyor musun?
Kadın:
- Tüm insanların durumu bu.
- Hepimiz yek vücut olmuş çabalıyoruz.
Baba:
- İnsanlar bu otelden dolayı bize ne kadar haset
ettiler!
Koca:
- Bu gün ise üzülerek bakıyorlar.
Kadın iç çekerek:
- Boş arazideki yolun etrafı otellerle doldu.
- Hepsi de modern tarzda yapıldı.
Baba sordu:
- Oteli onarmak için yanında yeterli para yok
mu?
- Onarmak, çare olacak bir çözüm değil.
- O zaman çözüm ne?
- Yıkılıp yeniden yapılması!
- Bunun için gerekli parayı nereden bulacaksın?
- Elimizde otelin hana dönüşmesinden başka
seçenek yok.
- Ne düşünüyorsun?
- Mümkünse kredi almak.
Kadın:
- Kötümser olma.
- Kötümser olmaya vaktim yok.
- Önemli şeyleri unutuyorsun.
- Gerçekten mi?

Baba:
- Bizde çok bulunan şey, sizlerde eksik.
- O nedir efendim?
- İnanç!
- O da bizde eksik değil.
- Senin inanca da vaktin yok. İnancın bizi nasıl
etkilediğini biliyor musun?
- Nasıl etkilemişti?
- Dedem bir gün evinin avlusunda gömülü bir
hazine buldu!
- Gömülü bir hazine mi?
- Allah’ın ona rızk vermesi için dua etti; O da
rızk verdi. Hazinenin parasını bu bölgedeki ilk
otele bağladı...
- Sahibini araması ve ona teslim etmesi
gerekiyordu!
- Hazine Allah’ın bağışıydı.
- Bugünkü kanun böyle bir bağışı yağmacılık
kabul ediyor!
- Lanet olsun! Sizler bin bir vesileyle yağmacılık
yapmaya çalışıyorsunuz.
- Özür dilerim efendim, gömülü bir hazine
bulabilmek için Allah’a yalvarmamızı mı
istiyorsunuz?
- Yalvarsan da bulamazsın.
- Gerçekten mi?
- Çünkü inanç icat edilmez.
Koca, karısına baktı ve ona sordu:
- Buna umut bağlıyor musun?
- Bu bizim layık olmadığımız bir onur.
- Güzel.
- Ama biz başka bir zenginliğe sahibiz.
- Gerçekten mi?
- Çocuklarımız!
- Onlar belimi büken kaygı...
- Ama onlar da çoluk çocukları için, çalışmak
için yeni otel sahiplerine koşacaklar.
- Ne hayal...
- Acımasız gerçekle karşılaşacaklar!
- Ne arzulu hayal...
- Bunun aksine, en yüksek seviyede okumaları
için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
- Bu esnada açlıktan ölmemizden endişe
ediyorum.
- Bu acı bir yarış; ama sabredenler başarır.
Baba:
- İkinizin de inancı eksik.
Koca:
- Bugün gömülü bir hazine düşlemek zor.
- Gelecek yazı göremeyeceğim. Bunu
hissediyorum.
Güçlükle kalktı, sonra şöyle diyerek içeriye
doğru yürüdü:
6
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- Bu dünyadan göçen gerçekten mutludur.
Çok geçmeden kadın da kalktı; ama birkaç
dakika sonra buzlu bir bira şişesi ve iki kadehle
geri döndü. Kadehleri doldurdu ve karanlık
basarken fısıltıyla:
- Kalbini ferah tut.
Ama adam:
- İhtiyatî paranın tümü tek bir yeni oda yapmaya
bile yetmez.
- Kalbini ferah tut... Beni dinlesene..
- Eski temel, daha fazla odayı kaldırmaz.
- Kalbini ferah tutmak istemiyor musun?
- Yeni otellerin beni kederden öldüreceğini
düşünüyorum.
- Biraz gevşemen gerekiyor. Kalbini ferah tut...
- Nasıl oldu da onların payı arttı, bizimki azaldı?
- Bana kulak vermek istemiyor musun?
- Ya yeni otel, ya açlık...
- İrademiz de var, çocuklarımız da...
- Sen de baban gibi düş görüyorsun.
- Bizim gömülü olmayan hazinelerimiz var...
Kadın eliyle ona şaka yapmak istedi; fakat adam
şöyle diyerek ayağa kalktı:
- Şimdi biriyle görüşmeye gitmem gerekiyor,
dedi.
Ve gitti.
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Kadın yalnız başına kaldı; sonra bahçe
kapısından içeri giren bir adam gördü. Adam
önünde eğilerek şöyle dedi:
- İyi akşamlar hanımefendi.
- İyi akşamlar.
- Size kendimi tanıtmama izin verin. Ben büyük
otelin sahibiyim.
- Hoş geldiniz. Buyurun oturun.
Adam delici bakışlarla onu süzerek oturdu; sonra
sordu:
- Bize başka biri katılacak mı?
- Hayır, eşim buradaydı, ama gitti.
- Nur Oteli’nin sahibiyle görüşmeye gitti.
- Bunu nereden biliyorsunuz?
- Bizi ilgilendiren şeyleri biliriz hanımefendi.
- Takdire şayan bir ilgi.
- Herhalde kadehindekini içmeyi unuttu.
- Bunun ne önemi var?
- İşadamları çoğunlukla neşe verici şeyleri
unuturlar.
- Bunu çok iyi bilirsiniz.
- Ama başarılı işadamları hiçbir şeyi ihmal
etmezler.
Kadın biraz etkilenerek:
- Biz de başarılıyız.
- Bunu duymak beni sevindirdi.
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- Fakat, eşimin olmadığını bildiğiniz halde niçin
ziyaretinizle bize şeref verdiğinizi merak ettim.
- Sizinle görüşmek için hanımefendi.
- Niçin efendim?
- Gerçekte ben, kadınların daha bilge olduklarına
inanırım.
- Eğer bu sözünüzle, benimle eşimi karşılaştırmayı kastediyorsanız, övgünüzü reddediyorum.
- Tartışma çıkarmak için gelmedim.
Sonra adam bira kadehine baktı ve sordu:
- Eşinizin yerine geçmeme izin verir misiniz?
- İfadeniz hoşuma gitmedi!
- Özür dilerim. Bölgenin bütün erkekleri size
hayran..
- Efendim, buraya beğeninizi mi ifade etmeye
geldiniz?
- Oteli satın almak için geldim hanımefendi.
- Otelimizi mi?
- Burası, bu bölgedeki tek eski otel.
- Kesinlikle beklemediğim bir öneri.
- Kocanız borç anlaşması yapmak için uğraşıyor.
Çabası sonuç vermeyecek.
- Niçin?
- Çünkü hiç kimse kendisini riske atacak bir
rakip yaratmak istemez.
- O burada yokken bu konuyu tartışmak
istemiyorum.
- Satmak en iyisi. Ben aklınıza sesleniyorum.
- Sizinle aynı görüşte değilim.
- Burası eski bir otel, oturmaya uygun değil.
Yenilemeye çalışmanın da yararı yok. Ama
satınca alacağınız parayı işletebilirsiniz.
- Burası bizim hayatımız ve geleceğimiz.
- Yeni otelde sizin ve eşiniz için bir iş bulmak
üzere anlaşmamız mümkün.
- Sanki anlaşmışız gibi konuşmayın.
- Ben akla sesleniyorum.
- Yeni otel bizler tarafından ve bizim paramızla
kurulacak.
- Paranız yok. Çocuklarınız da henüz öğrenim
görüyorlar.
- Bizi kendi halimize bırakın efendim.
- İki tarafın da yararına olacak bir çözüm
bulabiliriz.
- Sanmıyorum.
- Sanki inatçı kocanızla konuşuyor gibiyim.
- Biz tek kişiyiz efendim.
- İçimdeki bir şeyi size itiraf etmek istiyorum.
- Acaba ne?
- Otel olayının önemi yok.
- Ama otel eski de olsa yeri çok iyi.
- Beni daha çok insanî ilişki kurmak
ilgilendiriyor.
- Gerçekten mi?
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- Bana inanın. Benim param eksik olmaz..
- Gerçekten mi?
- Benim asıl gereksinim duyduğum şey, aşk!
- Aşk konusunu konuşmak için eşimin dönüşünü
bekleyin.
- Ama ben kadına inanıyorum.
- Görüşünüze katılmıyorum efendim.
- Ne olursa olsun birbirimizi tanıyoruz.
Düşünmek ve karar vermek için yeterli
zamanımız var.
Adam gülümseyerek durdu. Kadehteki birayı
köpüğüne kadar içti. Başını eğdi ve gitti.
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Dağın üzerindeki villanın balkonu kuşatan
karanlıkta konuşma geçti. Sallanan koltukta
oturan siluet sordu:
- Ne haberler getirdin?
Önünde ayakta duran siluet cevap verdi:
- İşler içinden çıkılmaz hal aldı.
- Arkadaşımız ne yapıyor?
- Deli gibi çalışıyor. Bin meydanda savaşıyor.
- Ya karısı?
- Hiç bir adımında onu yalnız bırakmıyor.
- Diğerleri?
- Oteline ve karısına sahip olmaya çalışıyorlar.
- Kadın niyetlerini biliyor mu?
- Kesinlikle biliyor ve tüm gücüyle buna
direniyor.
- Kocası biliyor mu?
- Hem zekasıyla anlamış durumda, hem de eşi
açıkça söyledi.
- Kadın niçin bunu ona söyledi?
- Kendisinin namusunu kanıtlamak ve sevgisini
eşinin kalbinde canlı tutmak için.
- Onu sevmiyor muydu ki?
- Sevgiye zamanı yok.
- Meçhul geçmişini düşünüyor mu?
- Şu an buna ayıracak vakti yok. Yalnız bir
keresinde karısına, belki hafızası yerine gelirse
kendisini milyoner çocuğu olarak bulacağını
söyledi! Karısı da, babası gibi hazine düşlediğini
söyleyerek alay etti.
- Sana göre ne zaman geçmişini düşünmeye
başlar?
- Hangi geçmişini efendim?
- Ne ahmaksın!
- Tamam efendim... Bu işindeki başarısına bağlı.
- Bu konuda hiçbir şeyin sonu yok.
Adam konuşmadan sustu. Sonra oturan:
- Dikkatli ol ve her şeyi kaydet.
- Emredersiniz efendim...

8
Karı koca bahçede oturdular. Önlerinde hayat ve
tedirginlik dolu bir genç dururken, onlar epey
yaşlanmışlardı. Delikanlı şöyle diyordu:
- Mektubunu okuyunca çok rahatsız oldum.
Kadın:
- Kader böyleymiş oğlum.
- İlk uçağa bindim...
Adam:
- Görüşünü almamız gerek.
Kadın:
- Kendini tezini hazırlamaya verdiğini bilmemize
rağmen...
Delikanlı:
- Durum bu kadar mı kötü baba?
- Öyle oğlum..
Kadın ağlar bir ses tonuyla:
- Açlık kız kardeşinin ölüm nedenlerinden biri.
- Ama otelde müşteriler var...
Adam:
- Oda fiyatlarını düşürmek zorunda kaldık.
Kazandığımız para zorunlu giderlere yetmiyor.
Durum kötüden de kötü...
- Ya ihtiyatî para babacığım...
- Geçim giderlerini karşılamak için tükettik.
Karı koca süratle birbirlerine baktılar. Sonra
adam oğluna:
- Üzücü bir çatışmada iki değerli kardeşini
kaybettik.
Delikanlı bağırdı:
- Bu ne kadar üzücü...
- Köpekler, en aşağılık, en acımasız araçları
kullanarak bizi boğmaya çalışıyorlar...
Kadın ağlar gibi bir sesle:
- Günün birinde dağın eteğinde kardeşinin
cesedini bulduk...
- Soruşturma sonunda ne sonuç çıktı anneciğim?
- Dava, faili meçhul olarak kapandı...
Adam:
- Deden de üzüntüden öldü.
Kadın:
- Diğer kardeşin, intikam almaya çalışırken
öldürüldü.
- Lanet olası kâtiller!..
Adam:
- Bu şekilde açlık ve ölümle kuşatıldık...
Kadın:
- Bu nedenle baban oteli satmayı ve başka bir
yere göçmeyi düşündü.
Delikanlı bağırdı:
- Bu asla olmayacak!
- Çözüm ne oğlum?

8
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- Buna karar verdiğinize inanamıyorum.
Herhalde tartışmaya açmak için bu düşünceyi
öne sürüyorsunuz!
- Bu doğru olsa da sonuç değişmez.
- Daha fazla sabretmemiz gerekiyor.
- Gördüğün gibi yaşımız ilerliyor.
Adam:
- Her şeyi bilmen gerek. Aklımıza bile gelmeyen
zorbaca tutumların bulunduğu bir çekişmeye
bulaştık.
- Zorbaca uygulamalar?
- Evet oğlum. Ne annen ne de ben kanun
karşısında masum değiliz!
Kadın:
- Durumumuz her an ortaya çıkabilir.
- Lanet olsun!
- Hayatımız tüm acılarıyla böyle...
Adam:
- Burada kalmakta ısrar etmek, bizi daha fazla
suça itecek.
Kadın sordu:
- Şu an ne düşünüyorsun oğlum?
Delikanlı üfledi. Biraz düşündü, sonra:
- Size hayatımdaki en önemli olayı açıklamam
gerekiyor.
- Nedir bu oğlum?
- Birkaç yıl sabredersek, önemli bir sıkıntı
çekmeden oteli yapabileceğiz.
- Sen mi?
- Evet, bu tezimin konusu.
- Bu herhalde bir ümit, sadece bir ümit?!
- Aksine bundan fazlası, önemli gerçekler
keşfettim.
- Ya tahmininde yanılırsan?
- Ne pahasına olursa olsun riski kabullenmemiz
gerek.
Kadın kocasına baktı ve:
- Bu hesap etmediğimiz yeni bir faktör.
Adam:
- Ama düş gibi..
Delikanlı:
- Aksine yeni otel yapımı için zorbaca
uygulamalardan daha yararlı.
- Seni beklerken daha fazla suç işlemek zorunda
kalacağız.
- Öyleyse sabretmemiz ve daha fazla zorbalık
yapmamız gerekiyor.
- Sen bize iki kardeşinin cesaretini
hatırlatıyorsun.
- Ama ben başka sonuç umuyorum.
Kadın:
- Bu hesaba katmadığımız yeni bir faktör.
Adam:
- Görüyorum ki sen de onun görüşüne eğilim
gösteriyorsun.
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- Bunu inkar edemem.
Delikanlı hevesle:
- Yarın uçakla dönmem gerek.
Kadın:
- Selametle git.
- Yarın gideceğim.
- Güle güle git, başarılı olursun inşallah!
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Karı koca baş başa kaldılar. Sessizlik hüküm
sürdü. Kadın gizlice adama bakmaya başladı.
Sonunda şöyle diyerek sessizliğini bozdu:
- Söz verdiğimiz gibi sabretmemiz gerekiyor.
Adam doğru bulduğunu göstererek tek söz
etmeden başını salladı. Kadın tekrarladı:
- Söz verdiğimiz gibi sabretmemiz gerekiyor.
- Hakkında hiçbir şey bilmediğin tezinden çok
ümitlisin.
- Ama onu tanıyor ve ona inanıyorum.
- Güzel.
- Anlaşılan sen tereddüt ediyorsun.
- Yanlış düşünüyorsun.
- Seni, benim kadar kimse tanıyamaz.
- Birbirine güvenen her çift böyledir.
- Alay mı ediyorsun be adam!
- Ben çok ciddiyim.
- Tereddüt ediyorsun.
- Düşünme anlamında alındığında bu ayıp değil.
- Söylediğinden başka şeyler gizliyorsun içinde.
- Ne demek istiyorsun, be kadın?
- İhtiyatî paranın geçim masrafları için
tüketildiğini söyledin.
- Söylediğim doğru.
- Ama henüz tükenmedi!
- Pek fazla bir şey kalmadı.
- Kaçmayı düşünen birine yetecek kadar var!
- Ne demek istiyorsun?
- Sen ne demek istediğimi biliyorsun.
- Tek düşündüğüm şey ailenin sıkıntıdan
kurtulması.
- Ailenin sıkıntıdan kurtulması, otelin
kurtulmasına bağlı.
- Bu düşünce uğruna epeyce kurban verdik.
- Daha fazla sabretmemizi istemen gerekiyor.
- Daha fazla sabır.
- Ama içinde başka düşünceler saklıyorsun.
- Hangi düşünceler, be kadın?
- Belki de kaçmayı...
- Kaçmak mı?
- Geçmişte yaptıklarından, geleceğini çıkarıyorum.
Adam gülerek sordu:
- Daha önceden kaçtım mı?
- Evet.
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- Bu kanayan yaranın coşkusu içinde gülebilmemiz güzel olur.
- Nasıl gülebilirim?
- O zaman yapmamız gereken şey konuyu
değiştirmemiz.
Kadın sert bir bakış attı ve:
- Öyle gözüküyor ki, seninle açıkça konuşma
zamanı geldi.
- Neyi?
- Ailemizi ve seni korumak için yıllardır
gizlediğim şeyi açıklayacağım.
- Bilmediğim bir sırrın mı var?
- Evet.
- Ne acaba?
Kadın korkutucu bir sakinlikle:
- Meçhul geçmişin!
Adam birden şaşırdı ve sordu:
- Meçhul geçmişim mi?
- Unuttuğun ya da unutmakta ısrar ettiğin meçhul
geçmişin!
- Ne demek istiyorsun?
- Sen geçmişini de, gerçek kimliğini de
bilmiyorsun.
- Bu malum bir şey.
- Ama ben biliyorum.
- Sen mi?
- Babam da biliyordu!
- Ciddi misin?
- Tamamen.
- Ne zamandan beri?
- Seni bu bahçede bulduğumuzdan beri.
- Ne saçmalık!
- Tamamen ciddiyim.
- Sana inanacağımı mı sanıyorsun?
- Oğlumun ruhu üzerine yemin ederim.
Adam paniğe kapılmışçasına bağırdı:
- Allah’ım!..
- Evet.
- Beni kayboluştan kurtar.
- Tekrar aynı yanlışa düşmemen için yapacağım.
- Ben kimim?
- Kocamsın.
- Sana hafızamı kaybetmeden öncesini
soruyorum!
- Hafızanı kaybetmeden önce de kocamdın.
Adam şaşkınlıkla baktı. Kadın:
- Babamın evlatlığı idin. Seni kaybolmuş bir
halde bulmuştu.
Adam halâ şaşkınlıkla kadına bakıyordu. Kadın
konuşmayı sürdürdü:
- Anne babanı hatırlamıyordun. Seni yetiştirdi,
otelde çalıştırdı, sonra da evlendik.
Adamın şaşkınlığı sürüyordu. Kadın davam etti:

- Günün birinde kasayı soydun ve bir dansözle
kaçtın.
- Ne diyorsun?
- Hatırla, hatırla. Kasayı soydun ve bir dansözle
kaçtın.
- Başım dönüyor.
- O zaman da şimdi olduğu gibi isyankardın.
İsyan üzerine isyan. Dansöze, çok işkence
çektirdin.
- Allah’ım, hangi dünya bu?!
- Dansöz kaçmak zorunda kaldı ve sen aniden
hafızanı kaybettin.
- Ah...
- Babam seni uzaktan izledi. Peşine polis
takmadı. Sonunda bir gün buraya döndüğünü
gördük.
- Ah...
- Ayakların ya da vicdanın seni kurbanlarının
yanına getirdi..
- Ne korkunç bir düş!
- Bundan sonra ne olduğunu hatırlıyorsun.
- Evet, siz de iyi rol yaptınız.
- Seninle birlikte geçmişini unutmayı yeğledik.
Fakat şu anki tereddüdün bana, kaçmadan önceki
halini hatırlattı.
Adam bitkin bir halde gözlerini kapadı ve
kararlılıkla:
- Oğlumuza söz verdiğimiz gibi sabretmemiz
gerekiyor.
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Dağın tepesindeki villanın balkonunda koyu
karanlık içinde sallanan koltukta bir siluet
oturuyor, diğeri ise karşısında ayakta duruyordu.
Oturan siluet sordu:
- Ne haberler getirdin?
- Aile sabırla, sebatla, inatla, dinlenmek
bilmeden çalışıyor.
- Mücadelelerinde yeni olan bir şey var mı?
- Zorluklar dağ gibi yığılıyor.
- Arkadaşımızın durumu nasıl?
- Kendini tanıdığını sanıyor ve bundan
unutamayacağı bir ders çıkarıyor.
- İlk kimliğini düşünüyor mu?
- Buna vakti yok.
- Öyleyse umulmadık şekilde bilincini kazanma
olasılığı yok.
- Oteli yapma hayali gerçekleşirse, belki bir
mucize olabilir.
Oturan siluet bir süre düşündü, sonra:
- Kendi haline bırak.
Karşısında ayakta duran siluet:
- Emredersiniz efendim.
10
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ARAP ÖYKÜSÜ: SEÇİM1
AHMED YUSUF AKÎLE

Fazilet evin eşiğinde oturuyordu. Parmakları
gerdanlığının taneleri üzerinde yavaş yavaş
gezindi.

Türkçesi: Halim Öznurhan2
1
Fazilet ömrünün baharında, on altı yaşındaydı.
Pencere camının arkasından utanarak, gizlice
dışarı bakıyordu.
- Şu, kasabın oğlu... Sürekli kana bulanmış bir
halde.. Kesmekten, yüzmekten başka bir şey
bilmez... Üff!.. Deri kokar bu...
- Şu şık giyimli de kim? Haa... Yeni gelen
öğretmen... Eh yani! Sakıncası yok, ama henüz
ilk maaşını almadı... Arabası da yok... Ailesiyle
birlikte oturuyor... Maaşı kıt kanaat geçinmeye
yeter ancak.
- Şu sendeleyerek yürüyen kim? Köyün delisi
mi? Topal ve şaşı... Kimse kalmadı mı bundan
başka?!
2
Evin önündeki keçiboynuzu ağacı büyüdü ve
boyu çitleri aştı.
Fazilet sonuna kadar açık pencerenin önünde
oturuyordu. Eli yanağında, kulağı sesteydi. Ay,
bulutların üzerinde koşan beyaz bir at gibi
belirmişti.
Köyün bir köşesinden zılgıt atıldı.
Bedeni parçalandı... Titredi... Sarsıldı...
- Hayırlı olsun... Kasabın oğluyla evleniyor kız...
Deri kokusu hayırlı olsun ona!
İç çekti:
- Ama... Durumu her yönüyle de kötü değil.
Sığınacağı bir erkek buldu hiç olmazsa.
3
Nihayet keçiboynuzu ağacı ayın pencereden
görülmesini engelleyecek kadar uzadı.
1

1958 yılında Libya-el-Cebelu’l-ahdar’da doğdu. Libya
Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği üyesidir. Öykülerinde
daha çok köy yaşamını ele almakta ve alaycı bir dille
toplum eleştirisi yapmaktadır. “el-Huyûlu’l-bîd” (Beyaz
Atlar, 1998), “Ğinâu’s-Sarasîr” (Cırcır Böceğinin
Şarkısı, 2003), “Hikâyâtu’l-Difdezâd” (Difdezâd’ın
Öyküleri, 2003) adlı öykü kitapları yayınlanmıştır. Bu
öykü, yazarın “el-Huyûlu’l-bîd” adlı öykü kitabından
“İhtiyâr” adlı öyküsünün çevirisidir.
2
Dr. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
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- İyi akşamlar Fazilet!
- İyi akşamlar... Kim o?
- Kim olabilir benden başka? Köyün şaşı, topal
delisi...
- Ne olursa olsun erkek erkektir. Bunlar erkek
için kusur değil.
Deli kahkaha attı...
- Gülme... Sen kendine hiç değer vermiyorsun.
Bir erkeğin topal olması kusur değil.
Delinin kahkahaları daha da yükseldi:
- Ya şaşılığım?
- Kör, dilsiz, sağır olsan da, hiçbir şey erkekte
kusur değildir.
Sesi boğuklaştı. Başını ellerinin arasında gizledi
ve tekrarladı:
- Hiçbir şey kesinlikle erkekte kusur değildir.
Deli karanlıkta kayboldu... Gülüşünün yankısı
Fazilet’in gecesini dolduruyordu.
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İRAN ÖYKÜSÜ: KARŞIDAKİ BANK
Zoya Pirzâd
Türkçesi: Doç. Dr. Ali Güzelyüz

Zoyâ Pirzâd (1952-

)

İranlı öykü ve roman yazarı. 1952 yılında İran’ın
Abadan şehrinde dünyaya geldi ve eğitimini aynı
yerde tamamladı. Evlendikten sonra Tahran’a
yerleşti. Hâlen eşi ve iki oğluyla birlikte
Tahran’da ikamet etmektedir.
Çerâğ-hâ râ men hâmûş mî konem (Lambaları
Ben Söndüreceğim) adlı romanı dört ödül aldı.
Ödül alan başka roman ve öyküleri de vardır.
Çevirisini yaptığımız öykü, Se Kitab (Üç
Kitap)’ın birinci kitabı olan Misl-i Heme-yi
Asrha (Bütün Akşamlar Gibi) adlı eserinden
alınmıştır.
KARŞIDAKİ BANK
Park tenhaydı. Genç adam, çakıl taşlarıyla
döşenmiş geniş yoldan geçti; ortasında sığ ve
büyük bir havuz bulunan daire şeklindeki açık
alana vardı. Havuzun ötesinde, alanı çevreleyen
şimşir ağaçlarına yapışık birkaç bank
bulunuyordu. Banklardan birinin üzerine oturdu,
derin bir soluk aldı ve çevreye baktı. Havuzun
etrafındaki banklar boştu. Bir tanesi hariç hepsi
havuzun öte yanında, onun tam karşısındaydı.
Havuzun kenarında yükselen dev söğüt ağacı,
görme alanını kapatıyor ve kimsenin karşı bankta
oturanı görmesine olanak tanımıyordu.
Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Güz
mevsiminin son günleriydi, hava soğuk ve
bulutluydu. Yağmur bekleniyordu. Saatine baktı.
Tam bir saat vakti vardı. Çalıştığı daireye yakın

olan bu parka hemen hemen her gün öğleye
doğru
geliyordu.
Sabahleyin
annesinin
hazırladığı sandviçi yiyor, birkaç sayfa kitap ya
da gazete okuyor, vakti kalmışsa biraz yürüyor,
sonra daireye dönüyordu. Sandviçini çıkarmak
için elini cebine attı. Paltosunun eteği, altında
toplanmıştı ve eli cebine girmiyordu. Yerinden
kalktı, sandviç ile gazeteyi çıkardı ve yeniden
banka oturdu. Yeniden otururken sağa veya sola
küçük bir adım atmış olmalıydı. Çünkü dev
söğüt ağacı artık görme alanını kapatmıyordu.
Sandviçi naylon torbadan çıkardı ve karşıdaki
banka bakma kuruntusu karşısında direnmeye
çalıştı.
Her zaman böyle yapardı. Otobüste, kasap, fırın,
hastane veya sinema kuyruğunda sürekli
çevredeki insanlara bakardı. Vakit öldürmek için
bir oyun icat etmişti. İnsanlara bakar, onların
görünüş ve davranışlarından, özelliklerini tahmin
etmeye çalışırdı: “Sinirli”, “şaşkın ve korkak”,
“kendini beğenmiş”, “paraya ve makama yeni
kavuşmuş”. Sonra her birisinin günlük
yaşantısını zihninde canlandırırdı. Olayların
içine dalar ve onların sorunlarıyla boğuşmaya
başlardı. Onların mutlulukları onu mutlu ederdi.
Şanssızlık ve üzüntülerinden dolayı da üzülürdü.
Başlangıçta eğlenceli bir oyun gibi görünen bu
davranış, zamanla rahatsız edici bir alışkanlık
haline geldi. Hayali yaşantılardaki hayali
mücadelelerin, gerçek hayatına ve davranışlarına
etki ettiğini hissetmeye başladı. Bazen sinirlenip
üzülüyor ve sebepsiz yere annesine çatıyordu.
Defalarca, çevresindeki insanların kuşkulu
bakışlarını görünce, çehresinde aptalca bir
gülümsemenin olduğunu anlamıştı. Birkaç defa
da dairede bu tür hayallere dalınca işini ve
etrafındakileri o kadar ihmal etmişti ki iş
arkadaşlarının iğneli sözlerine ve amirlerinin
uyarılarına katlanmak zorunda kalmıştı. Sonunda
bu oyundan vazgeçmeye karar verdi.
Yemeğe hazırlandı. Sandviçi yüzünün önüne
kadar kaldırdı, ağzını açtı ve kocaman bir lokma
kopardı. O anda gözünün önünde görünen son
yer, karşısındaki bank idi. Bankın üzerine bir
adam oturmuştu. Aniden çiğnemeği bıraktı. Bir
süre gözünü bile kırpmadı. Sonra sol tarafındaki
oturağa doğru dilini uzattı. Bu sefer de iyi
geçmişti. Annesi bol sebzeli omleti, çakıl
taşlarını ayıklamadan pişirmede ustaydı. Dilinin
ucuyla çakıl taşını buldu, başını biraz eğip
tükürdü. Hemen karşıdaki banka baktı. Adamın,
onun tükürdüğünü görmemiş olmasını arzu
12
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ediyordu. Adam, bankın üzerine yaslanmış
gökyüzünü seyrediyor ve sigara içiyordu. Orta
yaşlıydı ve ne şişman ne de zayıf bir vücuda
sahipti. Açık yakalı bir kazak giymişti, üstünde
de asker ceketi vardı. Genç adam, sandviçten bir
lokma daha kopardı ve bu sefer daha büyük bir
ihtiyatla çiğnemeye başladı.
Karşıdaki banka bakmamaya özen gösteriyordu
ama sanki gözlerine hâkim olamıyordu. Karşı
banktaki adam, sigarasının izmaritini yere attı ve
ayaklarını birbirinden uzaklaştırdı, öne doğru
eğildi, dirseklerini dizlerinin üzerine koydu ve
gözlerini havuza dikti. Genç adam sandviçini
bitirdi ve naylon torbayı dikkatlice katlayarak
cebine koydu. Annesi naylon torbaları çok
severdi. Bir sigara yaktı, gözü yeniden karşıdaki
banka takıldı. Başka bir şey düşünmeye çalıştı
ama zihni hep inat ediyordu. “Makul bir adama
benziyor. Galiba memur. Mutlaka öğle
saatlerinde benim gibi parka geliyordur. Ama
onu burada hiç görmemiştim. Ne kadar da sigara
içiyor. Öbür sigarayı daha şimdi söndürmüştü.
Sanki üzgün gibi. Belki de başına bir şey gelmiş.
Karısıyla kavga etmiş. Dairede birisiyle
tartışmış. Belki de onu işten atmışlar.” İşten atma
düşüncesi, zihnini kurcaladı. Kendisini o adamın
yerine koydu. Onu işten atsalardı ne yapardı?
Düşüncesi bile korkunçtu. Adamın dert
ortaklığını hissetmekten dolayı kalbi sıkıştı.
Düşünmeye başladı: “Mutlaka çocuğu vardır. İki
tane mi? Üç tane mi? Okula gidiyorlardır. Kitap,
defter, ayakkabı, elbise ve yemek masrafları.
Zavallı adam ne yapacak?”. Annesini hatırladı.
Onu işten atsalar, annesi üzüntüden hastalanırdı.
Evin kirasını nereden bulurlardı? Biraz birikimi
vardı. Dört beş aylık masraflarını karşılamaya
yeterdi, peki ya sonra?
Karşı banktaki adam bir sigara daha yaktı.
“Mutlaka ev eşyalarını satmak istemiştir. Her
şeyden önce kesinlikle taksitle almış oldukları
halıyı. Mutlaka karısı ağlamış ve halıyı
satmaması için yalvarmıştır. İnsanlar ne derlerdi?
Kadın, yüzü solmuş ve üzgün bir halde
kuyumcuya gitmiştir. Vitrindeki gerdanlık, küpe
ve zincirlere özlemle bakmış ve tezgâha birkaç
bilezikle bir yüzük bırakmıştır.” Yine annesini
hatırladı; sadece altın bir kolye ile akik bir
yüzüğü vardı. Kolyesinin yakut olduğunu
söylüyordu. Ama kolyenin taşları yakut değildi.
“Yakut kolyemi, nişan sırasında gelinime takmak
için sakladım” diyordu. Akik yüzüğü, annesi
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Kerbelâ’dan dönerken getirmişti ve onun için
çok değerliydi.
Karşı banktaki adam öksürdü. “Kesinlikle
sabahtan beri iş aramış ve şimdi yorgun halde
parka gelmiştir. Belki yemek de yememiştir.
Keşke sandviçimden ona ikram etseydim.”
Kendisini de işten çıkarsalardı, iş peşinde
koşmalıydı. Ama hangi iş? Ülkede bu kadar işsiz
varken. Annesi, işsiz kaldığını anlamamalıydı.
Her gün aynı saatte evden çıkıp iş aramalıydı,
akşamları da her zamanki saatte eve dönmeliydi.
Dairede olup bitenler hakkında masallar uydurup
annesine anlatmalıydı, tıpkı eskiden olduğu gibi.
Ya yolda yürürken bir komşuya, bir arkadaşa ya
da bir tanıdığa rastlasaydı?
Karşı banktaki adam, yerden birkaç çakıl taşı
aldı. “Hangi suçla onu işten attılar? Belki bir
kusur işlemiş, belki müdürüyle tartışmış, belki de
ihtiyaç fazlası bir personel.” Birkaç gün önce
bakanlıktan doğruca müdüre gönderilen mektubu
hatırladı. Zarfın üzerinde şöyle yazıyordu: Çok
Gizli. Mutlaka ihtiyaç fazlası personeli işten
atmak için bir emir gelmiş olmalıydı. Kendisini
de ihtiyaç fazlası olarak tespit etmiş olmasınlar?
Ama niçin o? Dairede görevine kendisinden daha
çok bağlı kimse yoktu. Hiçbir zaman geç
kalmamış veya işe gelmezlik etmemişti. Bir defa
olsun sağlık raporu iznini kullanmamıştı.
Öyleyse niçin o? İş arkadaşlarının tepkisini
düşündü. Kesinlikle üzüntülerini bildiriyorlardı.
Ama onların üzüntüsü onun hangi derdine
derman olacaktı? Birkaç hafta önce konut
kredisine başvurduğunu anımsadı. Kredinin
onaylanıp ödenmesi olasılığı yüksekti. Ama ya
şimdi…? Banka memurunun, onun başvuru
formlarını nasıl parçaladığını canlandırdı. Artık
ay sonunda bakkaldan veresiye almaya cesaret
edemezdi. Bakkalın kapkara dişlerle kahkahalar
atıp güldüğünü zihninde canlandırdı. Dairede
birkaç ay önce işe başlayan genç ve mahcup kızı
düşündü.
Kızdan
hoşlanıyordu.
Onunla
konuşmaya karar vermişti. Kız da kabul etseydi,
o zaman annesine anlatacaktı. Annesi ne kadar
sevinecekti, ama ya şimdi…? Şimdi kız onun
selamını bile almazdı. Hangi kız, işsiz bir adamla
evlenmek isterdi? Çaresizlik ve yalnızlık hissine
kapıldı. Neredeyse ağlayacaktı.
Burnunun ucunun ıslandığını hissetti. Yerinden
fırladı. Yağmur yağıyordu. Dev söğüt ağacının
dalları sallanıyordu ve karşıdaki bankta hiç
kimse yoktu.
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İRAN ÖYKÜSÜ:
ÖLÇÜ
Gulâmhüseyin Nazarî
Türkçesi: Aslı Fennibay
Çırağıma gitmek için hazırlanmasını, eşyaları
toparlamasını söyledim. Aslında kendisi
gitmeden önce yapılacakları daha iyi biliyordu
ya. Bir sigara yakıp, pencere kenarına geçtim.
Karanlık ve sükunet, yukarıdan, gökten uzun
simsiyah bir şelale gibi şehrin üzerine akıyordu.
Kendi kendime ‘bu iyi bir şey, insanlar
karanlıkta dinlenir ve işlerine hazırlanırlar’
dedim. Tam o sırada koridordan birinin ayak
sesini işittim. Döndüm. Çırağım dehşetle bana
bakıyordu. Gözlerindeki ifadeyi anlamıştım.
Bundan sonra herhangi beklenmedik bir şey
olursa, olacaklar için hiçbir sorumluluk
almayacağım diye aklımdan geçirdim. Kapı
açıldı, içeri iriyarı bir adam girdi:

cihazı, korse gibi ölümün izleri ve meydan
okumaları karşısında ıvır zıvır küçük savunma
aletleriyle doluydu. Depodan birkaç tane takma
diş aldım ve hastanın yanına döndüm. Dişleri
teker teker ağzında denedim. Hiç birisi uymadı.
O vakit hastaya gerçeği söylemeye mecbur
kaldım.
- Beyefendi inanın ben kesinlikle yıllardır
kimsenin ağız ölçüsünü almadım. Şimdi diş imal
eden fabrikalar seri üretimle, farklı ölçülerde diş
yapıyorlar. Biz bu hazır dişleri hastalarda
deniyoruz. Genellikle uyuyor, eğer uymazsa
küçük bir operasyonla damağı ölçüye
uyduruyoruz. Size gelince, uygun görürseniz,
izniniz gerekecek küçük bir operasyon...

- Merhaba, Doktor Bey.
Bu hitap bana dişçi olduğumu hatırlattı. Unutmuştum sanki yıllardır. Uzak bir şehirde, kıytırık
bir dişçi...
Adam koltuğa oturdu, ben de yanında durdum.
Ne kadar feci bir durum! Sanki uykudan
uyanmış; sanki bir dünyadan başka bir dünyaya
atılmış gibi; sanki ayaklarımın üzerinde
büyüyordum, zehirli ve korkunç bir bitkinin
kökleri gibi! Birden hastaya her şeyi söylemeye
karar verdim, gecenin bu vaktinde, bu uzak
şehirde, karanlıkta, onu ne olayların pusuda
beklediğini söylemeye. Bir şey olursa hiç bir
şekilde sorumluluk almayacağımı bilmesi
gerekiyordu. Öylece başladım:
- Buyurun; size nasıl yardımcı olabilirim.
- Dişlerim için gelmiştim. Kısa zaman önce
dişlerim için ölçü almıştınız. Şimdi onun için
geldim.

Adam razıyım der gibi gülümsedi. O zaman
çırağım beyaz büyük bir bezi adamın boynuna
doladı, neşteri de elime verdi. Adam ağzını açtı,
ben neşter elimde adamın başında dikildim.
Sanki uykudan yeni uyanıyordum. Ne kadar feci
bir durum! Çırağım hüngür hüngür ağlıyordu.
On altı yaşındaydı ve hâlâ ağlayabiliyordu.
Eğildim, neşteri adamın ağzına götürdüm. Daha
tam bastırmadan ağzından bir kan boşaldı ki hiç
duracağa benzemiyordu...

Adam uyduruyordu ya da çok eski bir kitaptan
tekrar ediyordu. Ben yıllardır kimsenin ağız
ölçüsünü almamıştım ki. Telaşla muayenehanemin malzeme odasına gittim. Burası, bu
malzeme odası, diğer malzeme odalarının
aynıydı, takma diş, peruk, gözlük, baston, işitme
14
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İRAN ŞİİRİ: SİSTE UÇUŞ-2
Cevad-i Mucâbî
Türkçesi: Prof. Dr. Mehmet Kanar
SAHİLDEKİ YAŞLI TİMSAH
Uyku gelince bir timsah gibi
Kum ile sis arasında
-acele gecen o karaltıseni mi gördüm yoksa?
Rüzgar ve tuzun yolu üstünde
çığlık dalgalarıyla dönüyorsun kayanın asık
suratına
balıklar
adının gölgeliğinden
denizle gökyüzü arasındaki yerinden
geçtikleri zaman
bir kan çizgisi
mavi pullar üstüne
özgürlüğün garip hattına
çekerler
Gölgenin suya düştüğü yerden
güneş geçer.
***
- Görüyor musun şehrin damındaki o kanlı
yıldızı?
- Evet
- Gün gelmiş
(İçiyoruz kahvemizi
daha uzun
daha gölgeli bir geceden sonra)
- Sen su oluyorsun
- Ben uyku
Sen yeşil sularsın vesaire; acı
ve bin kayaya kükrüyorsun
sahilinde
bir timsah
her gün
ölmüş.
- Ben ölüm günleriyim
- Su götürmüş seni.
***
Gidince
seher kokusu ondan
evde kaldı.
Ah, bu timsah yaşlandıkça
ve unutulmuş öyküleri hatırlamadıkça
biraz daha zaman var.
Aman kan kardeşim
düşlerimi
kıvrak gemilerinle
yağmaladın,
15

Yine mi geldin yoksa?
Gerçi aramızda hep deniz var
ve dembedem dalgalar
sabah sularında
Yaşlı bir timsahın ölüm kusan kuyruk darbeleri
var.
SEFER
Kır
yine
benimleydi
ve yeni aydınlık geliyordu
geniş alnımıza
bir yıldız bağışlamak için
perişanlıktan daha güzel.
***
Sefer çıkını omuzumda
daha ağırdı geçen günlerden
yola düştüğün o değerli anda
ne oldu acaba ey dost?
Bir saman çöpü gibi götürüyordu bizi
o hafif kır meltemi.
YÜREĞİMDE YARAYLA
Yüreğimde yarayla
dönüyorum
her gece
Sesleniyorum karanlık yolda:
gizli ay!
Gizli ay, ama, bir hançer.
***
Yüreğimde yarayla
geliyorum
Kanly bir atın yelelerine eğilmiş
:dostlarım
:dostlarım
taşta
ve
karanlıkta
koşturuyorum
Yüreğimde yarayla
koşturuyorum
viran
dostlarımın kabrine
bir feryat susamış kanımda.
MANZARA
Kalmışım pencerede gelesin diye
geliyorsun ve bulunman - bir el gibi - ruha
ayna tutuyor güneşte

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 2, SONBAHAR-KIŞ 2007

geliyorsun ve metruk ülke
menekve kokuyor.
***
Ve geçiyorsun penceremden
gidişinin taravetli gölgesinde
bu eski geçit yitiriyor rengini
soğuk ve beyaz yuvarlanıyorsun
ey inci
su zindanının çukurunda
ben pencerede bekliyorum sen gelesin diye.
SEVGİLİNİN DUDAĞI
Gece sevgilimin dudağı bir kelam oldu aşkta
Bir lamba yandı sevgilimin dudağında
Onun güzel dudaklarıyla seheri çağırdım
Gözlerinin gecesinde
güneş
doğdu
Gece boyunca kucağımdaydı güneş.
ÖLÜM AŞKI
Her seher
yeni sokaklarda seni ey aşk
ey az bulunur taravet
yine buluyorum
güneşin seni aradığı an
erguvanın aydınlığında
***
Seher gidiş gelişlerinde
gitmekten dem vuruyorsun kinayeli
ve hiç kalmama arzusundan
ey mutluluğum sende saklı olan!
Geliyorsun ve yine geliyorsun
Temiz terennümünde avare
caddede, ibrişim işliyor
kıvrak zarif bacakların.
GÜNDÜZ
Irmak getiriyor onu,
Bak saçlarına:
güneş
gözleri daha yeşil taştan
dalgalar çıkıyor boyuna
ve memelerinin kabarcıkları
çatlıyor
soğuk ve
beyaz
GENÇLİK SESİ
Benim sesim
- gençtim -

bir gün
sonbahar semasında kayboldu
bir çam yaprağıyla birlikte
Biliyorum
Biliyorum, duyacaksın sesimi
ey kısır orman
bir gün
bir ağacın gırtlağından
balta darbesiyle.
YÜREĞİMİZE BAK
Kırmızı çatılar
duman yaylasında
kaybolmuş bir şuleye benzer
şaşkın
her evin yüreğinde.
Ve bu bulut kümesinden
bak yüreğimizin basık damına
ki onda
varsa eğer küçük bir ateş
bu viranede
kül olacak
yabancı gecede.
SU AYNASINDA
Yeryüzünün en yalnız bitkisiyim
taştan fışkırmış
ve ölümün eli
her akşam tarıyor zülüflerimi.
Suyun lacivert gözü beni gözlüyor.
ÜTOPYANIN DORU⁄UNDA
Nereye gitmişim ben
ki gelmiyor bulut
hatta
bakışlar bile
yukarılara.
Ütopyanın doruğuna çıkmışım uçarak
Ne de soğuk ve beyaz burada yüreğim!
DENİZ-KADIN
Gümüş pullarıyla, deniz
çıplak bir kadın gibi yaslanmış.
Benim ve güneşin dönüşüyle
bir anda
deniz açtı yüksek gözkapaklarını:
mavi
ve ışıktı benim onunla gülüşüm
ve uzaktı teninin kokusu benden.
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DENİZ
Deniz
meltemin kızıl ipeğinde uzanmış
bir baharın ağlayış dalgalarında
- benim gibi kalmamış
dur durağı.
Korkak tenine sürebileceğim el nerede?
BEHRAM’IN KIRBACI
Hayır!
Gökten ok yağsa
ve toprak
kan gölüne dönse her yer
ben öfkemin kırbacını
savaşta
asla bırakmayacağım
ve bedenimdeki sıra sıra yarayı
öfkeli gülümseyişlere.
***
Geri dönmeliyim
ve kırbacımı -adımıalmalıyım
ölüler sürüsünden.
Ben
Behram değilim
ama adım
genç ve huzursuz
ve istiyor
yaşadıkça
coşkulu kalmak
kırbacına
hem güneş vurdurmak.
***
Bozgun karmaşasında
altın okların bulutunda
kılıcın gümüş ışığında
kırbaçtan başkası olmasın yanımda
ve kırbaç kılıcım olsun
ve kırbaç
son kalkanım
başımdaki.
***
Dediler: “Gideni, bırak
ki kayıptır
biz de kırbaçlarımızı
zifiri karanlık ormanlarda
çok
yitirdik.”
Ama
kan akan ırmaklarda
17

ölü yığınlarında
atlarda ve adamlarda
adlarda ve bayraklarda
can korkusuyla
kaçtığımız
bozgunu
gördüğümüz
o tepede
gördüm
Afrasyab’ı, mest
oturmuş
ve kırbacı
tutuyor yüzüne
Kany
yıkıyor
inci dizilerinden
altın teninden
çağırıyor
adımı
gülüyor:
“- gördün mü sonunda bu da...”
gülüyor.
Turanlı kurtuldu elimden!
Benim adım senin kelamından
çabucak
kaçacak.
Bu benim mükerrer öykümdü
kırbacım
ile.
***
Çok görmüşüm
onları
Çok okumuştum onlardan
Belh’teydi ya da Buhara’da
o gece
sarhoşça giderken
ve acı acı okurken
ve kırbacımı
meyhaneciler sokağında
güzel ve itaatkar bir kızın bacağına
atmıştım
ve
bununla keyiflenerek
ve ay vardı
kaçtı benden sarhoşluk
ve kırbacımı
karanlıkta
demiri avucumda kızartarak
yine aradım.
Ah
ey örsün soğuk günleri
ve çekicin eritici lahzaları
suyun ve demirin gözyaşlarında
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ey çeliğin kutlu devri.
***
Bahçede uyumuştum
bir gürcü ay yüzlü dilberle
sarhoşluk
meltem oynaşıyordu
söğüdün saçlarıyla
Saklanmıştık biz yeşil tomurcuklara.
O dilber temaşaya götürdü beni
belki ömrümden bir gece
belki ebediyyen
bahçede yatıyordum
yalnız
ve şiir okuyordum
ve öykü anlatıyordum
kuşlara ve balıklara
ve benim aydınlığım
ölümsüzlük şarabıydı
sakinin işvelerinde.
Yüz dille neden suskundum
öyleydim
ama ben
acaba
ben miydim?
Bir gün götürdü beni babasının kasrına
ve bir tabak inci
koydu önüme ve dedi:
- Bu inci kaybettiğin şeyin bedeli
Dedim: Ya ben?
Güldü ve dedi:
Biz
Dedim: Hayır, ben.
Ama ne özrüm vardı?
Güldü ve dedi:
geceyarısı düşünden başka
unuttun mu acaba
o ağlayışı, o gazelleri
al şimdi
bu onun diyeti...
kırbacının.
Belki gök gürültüsüydüm
belki bir sel
bahçe duvarını ve otağı
yıkıp gittim
tomurcuklanmanın kökünde
genç bacakta
ve kan kokusu
mehtabın ıtırında ve
ah nurunu
bir harabenin her kerpicinde
parça parça buldum
adımın incilerini
ve kırbacımı

öfkeyle
bir kez daha, ayıklık ardından
dokudum.
***
Geri dönmeliyim
Geri dönmeli
benimle
eski sabırlı yarim
dostlarım
Kabil kahvelerinde
Semerkand’ın karanlık dükkanlarında
Bûşehr limanında
ya da Gazneyn dokuma atölyesinde
biliyorlar
ben
geri dönüyorum.
Öykünün tümünü biliyorum ezber
Behram koşuyor savaş meydanına dek
Behram
savaşıyor
Turanla
Behram
zehir, şule ve tufan.
Ama o
buldu kendi kırbacını
ve kendi adını
ölümle
bir kez daha
yarasından akan zincirlerle dokudu.
MECNUN, SALKIM SÖĞÜTTEN
Benim halvetimde
bir kuş uçtu ve
su titredi.
-içtim onu soğuk Mecnun ayrıldı
söğüt dallarından
geldi.
İçti.
Bana dedi:
Sen ölmüşsün
bu toprak, senin toprağın
kahrolmuş bir toprak
senin derdinden uzak.
Güldüm ve
içti.
Gece söğütün altında ve
ölü toprağının kokusunda
çürüyordu.
- Sen ölmüşsün
Dedim:
Kimsin sen, benim vehmim gibi karanlık?
18
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Mecnun eski bir şiir gibiydi
sıska, siyah ve sarı
dert lacivertinde
- Sen aşıksın
- Aşık mı?
güldü.
- Bir efsane.
- Efsane mi?
gülüyordu.
Dedim: Kimsin
inanmam aşıklara ben
bir kadeh daha içti.
Dedim:
Sen ölmüşsün
Dedi: Senin gibi değil!
Bulut yağıyordu.
Suyun ağıtında
suyun perişan saçlarında
Mecnun
aklı karmakarışık ve dopdolu
rüzgarın dallarından
parlıyordu.
Yolunu kesiyordu
yeşilin
mavinin
Yüreğim konuşuyordu: Ne zor!
Karanlığın hırkası üstünde
gamlı
Dedi: Eski ol
ayağında zincir
canında zehir
bu keşmekeşte ateşin kendisi ol.
Mecnun sudaydı, yeşillikte ve mehtapta.
Titredi
- Soğuk.
Dedim: Başka bir zaman geldi
Biz ölüler bir başka zamanız
kitap gibi
suda yıkanmış.
Mecnun girdi içeri, dedi:
Ary sözcüklerle.
Dedim: Bulunmaz.
Dedi: geceyi
kendi şarabını
idrak et.
Mecnun
gecenin laciverdinde
ateş yatağında, sarı ve cılız
yanıyordu
kanlı şulesiyle
kemiğiyle duman duman.
Dedi: Gel dostum
19

eski ol
biz unutulmuş devirlerin çocuklarıyız.
Bizim yazgımız bu:
suskunuz.
Benim ebedi uzletimde
Mecnun bir çerağ oldu
Dumandı, şuleydi, ahdyı
gecenin soğuk çardaklarında
yanıyordu
benimle
sıcak
Parlıyordu benim sesimle yolda.
SETTAR HAN SOKAĞINDA BİR AĞAÇ
Güneşin boyu gibi beklenmedik
gecenin derinliğinde
yeşil, ulu ve soğuk durmuş
zamanın akışıyla
yaşlı ağaç
bir harf gibi başkalarının sükutuyla
seyir severlerin gözleri önünde.
***
Rüzgardan ve yağmurdan
yok korkusu
Yılların tozundan yok pervası
İşte şehrin şaşyrtıcı servi bülendi
Gölgesiyle yüz yaşında bir ihtiyar gibi
eğik ve
yorgun
ve bir yaşında bir çocuk gibi
sevinçli ve şimdi
rengarenk aşk bahçesi gibi yemyeşil.
***
Topun karanlık gürleyişinde
ve yüz karabinanın aydınlığında
yüz barut bayrağı
titreterek yeşil yapraklarını dönüyor rüzgarda
cengaverce narasıyla, çığırtkan misali
kanla, top gürültüsüyle, adam sesiyle dolu
yaşlı, eski sokağın taş döşemelerinde ayak
diriyor
Yayıyor köklerini.
Salıyor gölgesini sabır toprağına.
***
Küçük kızlar gözyaşlarıyla sokağı
yıkadıklarında
süpürdüklerinde
rüzgarın fısıltısında, kızların şarkısında
uzaklardaki dallar gözlerler
serdarın geldiğini
yarının güneşinin heyetiyle.
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EY GÜZEL, EY YAKIN
Ey güzelim, yakınım!
Ey aşk
Ey güzel
Yakın.
dün gecenin tatlı düşünde
bir bulutun kanatlarında, gidiyordun aydınlık ve
kıvrak
Ben taştım
taş kalıyordum.
Ey benimle kalan
ey hisarım
Ey daha güzel
Ey yaprağım, meyvam
Her şey
senin adın
senin kelamın
Ve dilimde söylememe korkusu
Halvetsin sen
kaçarım sana ben
bensiz.
***
Bir rüzgar esiyor soğuk
ve götürüyorlar beni
sanki bir yoldan
uzak bir yere
Her gün
mezar gibi bir yer
belki de uyanığım
güneş
sarı, mor, kızıl
yağıyor
-yatak odamın camlarında yansıyan dallardayapraklarıma.
-” haydi
saat sekiz
geç oldu.”
kahvaltı
ve her günkü iş.
PİCASSO’NUN GUERNİCA’SI
Sesin geliyor gökyüzünden
Sesin yağmur surunun doruğundan
Sesin
“Pablo”
Kış gününün gri derinliklerinden
geliyor
Karıştırıyor bu eski küllüğü.
Sesin
özgürlük ve
ekmek ve

sıcaktır.
Senin sesin hançer
Senin kelamın zeytin ve hurma
Senin sükutun derya
Senin mesajın bizim uyanışımız.
Seni gördüm ben
Koşarak geçtin bu çorak tuzlu topraklardan
Gözyaşlarından çıktılar, yüzlerce, binlerce,
Ey bu dünyanın avare ruhu
N’olur, kal
Onurlu kelamın dostların şarkısı.
***
Seni dünyanın dertli şairi bilirim
Gamlı sesin gölge salmıştır yüreğime
Sessizliğin bizimle
bu suskun ağızlarla
Senin kelamın
unutulmuş adlarla.
Tanıyorum senin şarkını
Bu tüfek ve terane akşamında
bu engin hisarda
yıldızın kanlı cesetlerin üzerine doğuşu
Hayhuy tankının altında
ezilen sancağın hücumu
senin geçişin yalnız
bu keşmekeş zindanının izbelerinde
cehennemde bir gülün bulunması
Tanrının geçişi ateşin birlerinden.
Seni tanıyorum
Bir taşsın sen dağdan yuvarlanan
ve insanlarınla çığı peşinden sürükleyen
Kendin bir milletsin
ey dembedem zuhur eden.
Sesin sesin dağda
kaplanların öfkesi
Senin nevân
âhu sürülerinin ürküntüsü
Ve babunaların, yaseminlerin yumuşaklığı
sen “Pablo” bu yağmur dalgasında
niçin böyle kovuldun
Tanrıların göğünden?
***
Seni tanıyorum
sen
“Pablo Picasso”
bu deri bayrakta
bu engin sayfada
resmediyordun soytarıları
dilencileri, Tanrıları ve ayak takımını
Trablus’dan bir orospu
ve bu sirk numaraları
yaslanarak asasına
dayanmıştır pasa.
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Ve şu ayyaş adam
dünya tezgahından
yönelmiş cinnete.
Güzel yüzlü bir kadın
düşmüş güzellik yüzünden
bir peçe gibi.
Söyle çalsın çalgıcılar
-gitarlar akordluSöyle bu dört bir yana devrilmiş gözler
gözbebeklerinden ürkmüş bakışlar
yazısız, renksiz bu adlar
kan ağlasın
suskunluğun
yasını tutarak.
***
Picasso
Senin sesin yorgun
bakışların gözyaşı perdesinde kapalı.
Seni gördüm
ihtiyar ve çökkün
geçiyordun “Santiyago” sokağından
ve okuyordun orada
sağır bir adamın kulağına
o aşk şiirlerini
ve gözün ondandı, şaşkın
kımıldatsın diye başını
Görüyordun sen o başaşağı alemi.
Sen geleceği görmüştün kan revan içinde
ve girdabın derinliklerinden
bitiyordu bir el
parmakları hep öfke ve kan bayrağı.
Dünya tüm garip perdelerin gibi
şaşkınlık mezarı, cinnet hisarıydı.
***
Ey şiirlerinin ateşinde avare olmuş ruh
sürüklüyorsun yerimizden bizi
o aydınlığın sevdasına
bu karanlık, devasa, gamlı gecede.
***
Sesin geliyor gökyüzünden
yağmur duvarından.
Bu gri topraklarda, çıkar yaşayanların yüzlerini
bu karanlık günde
yağdır canındaki tüm parlak renkleri
doldur cihanı sen.
Kovulduysanız vatanınızdan
- eski İspanya’dan “Lorka” gibi
düştüyseniz toprağa
veya aldıysanız kendi toprağınızdan kendi
mezarınızı
ve dünyanın dört bir yanına -yürekte bir mezarlagittiyseniz
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şiiriniz yükseldiyse evin dar penceresinden
duman gibi ve karıştırdıysa bu enginleri
eğer fırçanızla
bu ihtiyarın yanağına
bir yara koyduysanız
eğer tüfekle, eğer teraneyle
dönüyorsanız şimdi
dünya yine karanlık ve soğuk eskisi gibi
adamın yüreğinin ve elinin mezarı.
Çizginin bu yanında
Ehrimen durmuş
ve güneş yuvalanmış onun gözünde
ve güneş de.
***
Sen ey vahşi at
senin sesin gök gürleyişi
bu toprak damda
toynak darbelerinin kıvılcımıyla
yıldız yağdır
yağdır!
Nefesinle kehkeşanlar yarat
ki karartsın güneşi.
AKŞAMIN YEŞİL KAİNATI
1
Akşamın bu saatinde mucize var
musiki var
Bir kartal bulutta
denizde
dönüyor
kapmak için
anlamak için
görkemli canımızı
yıldız ve mucize dolu bir derya üstünde.
Kuru elma kokusu geliyor
dalıp gitmek için
akşamın yeşil kainatına.
2
Gurub güneşi
dikenli telde
kan... kan... kan
sarı otlar
başaşağı
helezonvari soluk saplarda
ölüm kişnemesi
sazların sevdalı oyununda.
Ağaçlar
rüzgarda yeşil
daha yeşil
rüzgarın yâdı
bir yudum aydınlık
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içtim gurubun titreyişinde
ve karanlıktı dünya
ve gönlümüz ağarttı onu.
3
Tanrı

kızıl dairesinde
gönderiyordu nurunu
salyangozun dönen gölgelerine
coşkulu melteme
çocuğun
bedenindeki
sıcaklığa
kan
güneşin tepsisinde.
kaybolan günlerin kuyusunda
ölü salyangozlar
ölü otlar
kalkıyorlar
kendi dünyalarını fethetmek için.
Yeşillik ve sinir
bitkiden ve hayvandan
kaçıyor
dağılıyor
çöl kızıllığında.
Bir tabak
siyah havadan
düşüyor
zehirli bir sofra
balıkların ağzına.
Gri heybetli bir şey
kayıyor
denizin
sathında
rüzgarın avucunda perişan.
Hangi adaya, hangi huzura.
4
Ve metal bir dev
taşlarla ve pasla
düşmüş üstüne
su ve kuma bitişik
dalgaların
su avarelerini
derinlerden sahile kovduğu
yerde
balık ve yosun tacıyla
ve mercan tebessümüyle.
Kumsalların alacakaranlığında
her yanı
bu heykelin
suyun kamçılarıyla
ve toprağın ünsiyetiyle
şişmekte
şehrin şeklini

gözlerinin bakır çukurunda
resmetmek için
bir çocuk gibi
en yaşlı ölümü.
5
Dikenli telde
kırmızı kan tabağı
taşıyor
ve sarkıyor
telin karışık notalarına
kırmızı bir nağme
gri bir esintiyle.
Bir lamba geliyor, geceleyin rüzgarda
deryanın ve trenin kükreyişi
bir satıh yerin kanından
paralel tellerden bir hacme kaçıyor.
6
Küçük ağaç
dağınık yapraklarla
kararıyor
ağaç şimdi gecedir
henüz derya
gecenin yeşil derinliğinde
akmakta
mükerrer bir hareket
genç çalkantıda.
7
Ölü bir mekan
tok bir vatan
kuru otların halkasında gurub saldırıyor
hançerin alacakaranlığında
ve hörgücün.
Süt akıyor
bu yalancı şafakta
genç ölüm taamıyla
boğanın omuzunda bir hançer
kan
tanyerinin
boğazında.
Paralel yollarda
bu gece yürüyüşçüsünün ne sesleri vardır
geçer
şehirlerden
ve gece köylerinden
unutma köyüne kadar
orada doğarım
ruhumda bir hançerle
ve bir söz nakşedilmiştir bitkiye ve buluta.
Ölülerin rahatıydı - eğer değilsekızdım
22
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feryat ederek bu engine.
Sarhoşlukla dolu bu kadehle
boğmuştum
bir yolda
gökyüzüne doğru
servi ve çamın geçişi
başta su testileriyle
ve nazar boncukları asarak boyuna
ve mercan
beyaz ve yorgun geliyorlardı
karlı günlerin açlığı gibi.
Aydınlık bacaklarıyla
yağmur gibi
susamış toprağa
yağıyorlardı
ve gülüşleri
korkuya hakim olma hayaliydi.
Dönüyordu
bir canlı
aydınlık sevdasına
başımın etrafında
zehirli ısırışıyla.
Dönüyordu
boş bir kadehin etrafında
ve fezanın mavi duvarında bir gölge.
Bir el ve bir yüz
aydınlandı
sisin ardında.
8
Göçen tavan altında her dem
bir çiçek fidanı.
taravet buluyor
mor sapında
sarhoşluk
titrer
kızıl ve iri.
Ansızın küçük bir meltem hissi
çanağını
patlatır
Keşke kapasaydı
bir el
pencereyi.
9
Arkadaşım!

Servibülendim!
Yeşilim!

Ey paslı dev
Avare tomruk
Selam sana
ki yanıyorsun
yakıyorsun
bu geceki ocağımızı.
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Nasıl
külden
uzun bir boy
bir yeşil servi
yapabilirdim!
Oturtsaydım sahile
kalırdın
benimle daima
ey dost.
10
Bu yudumu Hârezm’den getirmişler
bu teraneyi
Semerkand’dan.
Baharın helezoni halkalarından
muammalı bir tarzda
çağırıyorsun beni kendine
zincirlerden ve kırmızı tellerden
cırcır böceklerinin ağıt perdesinden
bu küçük köy
karanlık organlarında
sindiriyor beni.
Ölü salyangozlar
parlıyor
Bu dökülen pullar
rüzgarın velvelesinde
uyanık duyargasız
ve hayvanın kaygan rutubeti
karanlığı
avare bir kuşun uçuşu olarak
gösteren saatin terennümünde.
11
Dönüyorlar geri
Vücutları sevinç ve taravet dolu
sürat bisikletlerinde
ve nazenin endamların boşluğu
suyun şekillerinde
havanın şekillerinde
kalıyor
geri dönüyorlar
hayhuy ederek
gecenin başına
malum bahçedeki
anılar takına
sarıldıkları resim çerçevelerine
ve çöp sepetlerine.
12
Artık izin vermiyor
karanlık
yazmama.
Kaybolmuş bir oğlan çocuğu
hasta yatağında
yazıyor rüzgara:

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 2, SONBAHAR-KIŞ 2007

“Baba!

Affet beni
böyle unutkan olduğum için...”
Karanlık aman vermiyor artık.
13
Saat

okşuyor:
Kan

Kan
kanla ünsiyeti bırak

Kan
denize

karış
Hârezm’deydim
unutkanlık abasıyla
ve cezbedici bir kadeh
emirlerin başından
kıvraklıkla
çalıyordum külahları
görüşmenin aydınlığındaydım
yuvarlanan bir taş
bensizlik manzumesinin hiçbir tarafında
bir yıldız tasviri oluncaya kadar.
14
Teller
bu paralel notalar
götürüyorlar
benim sesimi
bu yanık tarladan
göz ve bakış olan bir çöle
yıldırımlar çaksın diye.
15
Hangi lahzada

musiki

geceyi

ebediyetten ayırır
Ruhu bir tahta parçasına
gamın neşeli sahiline
götürür?
O lahza
mucizedir
musikidir
yokluğun yeşil evreninin damarında.
16
Doğmadan başlayan bu ses sağanağı
kimin
baştanbaşa gurubda
bir kan gibi
karanlık ağaçların damarlarından
fışkırıyor.
Yapraklar
ölümsüz yapraklar

açılıyorlar
büzüşüyorlar
şekilden şekile giriyorlar
tekrarlanmadan
hata yapan bir yaratılışta.
Yeşil bir dev
kalkıyor
rüyamın sahilinden
şehre
saldırıyor
bulut
ile
yıldız
arasında
17
Kulak ver
benim küçük dünyama
bu kuru ney
bakir seslere gebe
komşunun bahçesinden bir böğürtü
yaşlı bir bayanın aydınlık ağlayış sesi
gecenin coşması
denizden
denizin kaçışı
gecede
özlemle ağıt yakan ses
cırcır böceklerinin dursuz duraksız sağanağında
kaybolmuş:
“Ah aşk!”
ve biliyor ki aşk
denizin uçuk rengidir
çelikten küçük bir mızrak
timsahın hacmini
ciğerine kadar
yardığı zaman
18
Korulukta
bir el lamba yakıyor
geceyi yakıyor
fırsat yok,
bir terane okuyalım
gece
parça
parça
olduğu
zaman
gece dönen pervaneler
uykulu ve ıslak
sönmeyen bir şulenin etrafında
uçarken
ve yorgun dönüşlerine, tekrar, çılgınca başlarken.
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İRAN ŞİİRİ: ZEMHERİ
Mehdî Ehevân-i Sâlis
Türkçesi: Kadir Turgut

Mehdî Ehevân-i Sâlis (1928-1990)

Mehdi Ahavan, 1928 yılında Tûs (Meşhed)'ta
doğdu. Meşhed Sanat Okulu'ndan mezun
olduktan sonra Tahran'a yerleşti. Bir süre
Tahran'ın çevresindeki köylerde öğretmenlik
yaptı. Daha sonra Kültür Bakanlığı'nda
çalışmaya başladı. Siyâsî görüşleri nedeniyle
tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra Kültür
Bakanlığı'ndaki işine devam etti. Aynı zamanda
Mâhnâme-i Ferheng dergisinde bir süre
çalıştıktan sonra radyoya geçti. 1966 yılında
tekrar tutuklanıncaya kadar, radyoda bazı şiir ve
edebiyat
programlarını
üstlendi.
Serbest
kaldıktan sonra ise devletteki işine bir daha
dönmedi.
Mehdi Ahavan, 1948 yılından itibaren şiirlerini
yayınlamaya başladı. Erganûn adındaki ilk şiir
kitabı 1951 yılında Tahran'da basıldı. Daha sonra
Zemistân adındaki diğer şiir kitabı 1956'da
Tahran'da yayınlandı. Üçüncü şiir kitabı olan
Âhir-i Şâhnâme'yi ise 1959'da yayınladı. Ez În
Avestâ adlı eseri de 1966'da Tahran'da basıldı.
Daha sonra Şikâr (Tahran, 1966) ve Pâyîz der
Zindân (Tahran, 1969) adlı eserleri yayınlandı.
Diğer eserleri arasında ise Dıreht o Cengel, Pîr o
Posereş, Dûzeh Emmâ Serd, Înek Behâr-ı Dîger
ve Zindegî Mî Gûyed: Emmâ Bâyed Zîst Bâyed
Zîst Bâyed Zîst sayılabilir.
Mehdi Ahavan, 25 Ağustos 1990 tarihinde 62
yaşında iken ölmüştür.
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Selamını alan yok
başlar önde
Başını kaldıran yok
cevap vermeye, bir dost yüzü görmeye
Göz ayakucundan başka bir yer göremez
Yol karanlık ve kaygan
Sevgiyle elini uzatacak olsan birine
Güç bela çıkarır elini koynundan,
Soğuk fena yakıyor.
Çıkınca nefes sıcacık göğüsten
Koyu bir bulut olur
Duvar gibi dikilir önüne gözlerinin.
Nefesin bu,
Artık ne beklersin dostlarından
Uzakmış yada yakın.
Ey benim mert hristiyanım,
Pis kılıklı koca gâvur;
Hava çok kalleş ve soğuk
Sağ ol, ömrün uzun olsun
Gel sen al selamımı, aç kapıyı.
Benim ben, serseri ve kederli
Benim, taş tekme yemiş, yaralı
Benim, alçak yaratık, o uğursuz ses
Ne Avrupa’dan ne Afrika’dan geldim
Tamamen renksiz, sessiz geldim
Gel aç kapıyı, aç efkârlıyım
Adamım, yiğidim;
Aylık yıllık konuğun
kapının ardında titriyor dalga gibi.
Havada ne dolu var ne ölü,
O duyduğun ses, soğukla dişlerin sohbetidir.
Bugün borcumu ödemeye geldim
Hesabımı bırakmaya, kadehimin yanına.
Niye vakti değil, gün ışıdı sabah oldu diyorsun?
Bu havadaki sabah kızıllığı değil, aldanıyorsun.
Soğuk beter etmiş her şeyi
Zemherinin armağanı bu sille, buz gibi
Ve daracık gökmeydanın kandili ölü, belki de
diri
Karanlığın ölümle kaplanmış kocaman tabutuna
saklanmış
Be adam!
Git yak içki kandilini, artık gece gündüz bir!
Selamını alan yok!
Hava hazin, başlar önde, eller saklı, kapalı
kapılar
Nefesler bulut, yürekler bitkin, üzgün
Şeffaf birer iskelet ağaçlar
Toprak ölmüş, gök alçalmış
Tozlanmış ayla güneş.
Kış işte.
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Üzeyir Lokman Çaycı
1964 yılı bir kış sabahı Sabiha ders çalışmak için
erken kalkmıştı. Hafifçe odasının perdelerini
açarak dışarıya baktı. Her taraf karla kaplıydı.
Ders çalışmaktan vazgeçerek kışlık giysilerini
giydikten sonra sessizce dışarı çıktı. Annesi ve
babasını uyandırmadan damları üzerindeki
karları kürüyecekti. Tehlikeli de olmasına
rağmen kırık bir merdivenle bir eline aldığı kar
küreğiyle damlarının üzerine çıktı. 13 yaşındaki
bu kız çocuğu soğuk rüzgarlar altında karları
kürürken ağzının içinde mırıldanarak derslerini
tekrarlıyordu. Cıvıl cıvıl haliyle hayata bağlılığı,
her ne kadar kendi elinde olmasa da, onun
geleceğinin bir göstergesiydi.
Annesi Gülsüm uyanır uyanmaz kocasına: “ Bak
bey! Sabiha’m yine dama çıkmış... Her kar
yağdığın da bizi uyandırmadan damlarımızdaki
karları temizlemek için çırpınır... Yatağını da
toplamış... Biricik kızım kırık merdivenle nasıl
çıktı ki yukarıya?” dedi. Ve evlerinin giriş
kısmının önünden bağırarak:
“- Kızım okula gideceksin biraz sonra... Yorulma
sen! Gel önce karnını doyur... Sonra çıkar ben
karları temizlerim!” dedi. Sabiha:

“-Anneciğim
uyandınız
mı?
Siz
beni
düşünmeyin... Ben ne kadar da dikkat etmiştim;
sizi uyandırmadan şu işleri bitirmek için...”
Gülsüm hanım:
“-Dama çıktığını daha önce fark etmiştim! Kürek
seslerinden... Kızım, biraz önce sesini de
duydum... Konuşuyordun... Benden bir şeyler
mi istiyordun yoksa?”
“- Yok anne biraz yüksek sesle derslerimin
tekrarını yapıyordum...”
“- Sabahın bu kör saatinde dam başından kızımın
ayakları kayar da düşer diye, bir türlü
uyuyamadım... Çıkayım da bir bakayım dedim
kendi kendime... Babanın bir erkek çocuk
istemesi de işte bu yüzdendi. Sana kıyamıyoruz
kızım... İşini çabuk bitir de in aşağıya ...”
Tam kapıyı açıp içeriye gireceği sırada annesi
aşağıdan tekrar seslendi:
“- Kızım az kalsın unutuyordum... İneceğin
zaman bana haber ver yüksek sesle de, merdiveni
tutayım... Biliyorsun merdivenimiz çok sağlam
değil...”
Sabiha üşüdüğünü fazla belli etmeden:
“- Tamam anneciğim sen hiç merak etme...
Güneş doğmadan ben buraları temizlemek
istiyorum... Değilse su altında kalırız. Git biraz
uyu...” dedi.
Bu sözlerinden sonra, bir an için gözleri daldı...
uzaklara bakarak.“Annem neden erkek evladı
istediklerini bana anlatıyor... Sanki erkek çocuğuyla kız çocuğunun bir farkı varmış gibi...
Hâlbuki her ikisi de evlat... her ikisi de can taşıyor? Ben bir mana veremiyorum?” diye zihninde
annesinin sözleriyle ilgili yorumlar yaptı.
Sabiha annesi ve babasının yorulmalarını
istemediği için, zor da olsa bu işleri seve seve
yapıyordu. Bir taraftan derslerine çalışması diğer
taraftan da bu şekilde ev işleri yapması ona
mutluluk veriyordu.
Nisan ayının ilk haftasında, şehir merkezine 4
km uzaklıktaki bağ evlerine taşındılar. Orada
hem meyveleri hırsızlara karşı koruyacaklar...
Hem de bağ işlerini yakından takip edeceklerdi!
Her gün oradan okula gidip gelmek güç olsa da
buna katlanmak zorundaydı...
Günlerden bir gün, okul sonrası yaya olarak
elindeki ders kitaplarıyla dolu çantasıyla bağ
evlerine gidiyordu. Yollar ıssızdı. Arada sırada
bekçi düdüklerinin yankılanan sesleriyle
çevredeki çekirgelerin sesleri birbirlerine
karışıyordu! Bir ara, arkasından bir kişinin
koşarak kendisine doğru yaklaştığını fark etti!
Birden korkarak irkildi! Geriye baktı. Bir okul
arkadaşıydı! Titrek adımlarla gelen bu kişi
Sabiha’ya:
“- Sabiha... Sabiha ben Ahmet... Çoktan beri
seninle konuşmak istiyordum.
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Şehirdeki evinizde otururken cesaret bulamamıştım! Ben seni çok seviyorum! Bunun için
peşinden geldim!” dedi
Sabiha :
“- Ama ben seni hiç sevmiyorum ki! Sen sevgini
kendine sakla! Sonra peşimden gelmeyi de bırak!
Bir gören olursa seni değil, beni suçlarlar...”
Ahmet:
“ - Ama...”
“ - Aması maması yok... Beni rahatsız etme! “
diye karşılık verdi Sabiha.
Tam bu sırada bağ bekçilerinden biri yandaki
bağın yıkık duvarlarının üzerinden atlayarak
önlerine çıkmıştı! Sabiha ve ailesini tanıyan
biriydi...
Her ikisi de donakalmışlardı... Bekçi :
“ - Kız Sabiha... Kim bu peşindeki kırık?” (*)
Sabiha kıpkırmızı olmuştu. Sıkılgan bir şekilde:
“- Benim haberim yok... Sınıf arkadaşım peşime
takılmış... Ben de...”
Bekçi:
“ - Kes sesini! Sen fırsat vermezsen bu adam
senin peşine takılmaya cesaret bulabilir mi?
Bana maval okuma!”
Ahmet’e döndü sonra:
“ - Utanmıyor musun ulan tek başına gelen bir
kızın peşine takılmaya? Şunlara bak okuyacaklar
da adam olacaklar şu vaziyetleriyle! Söyle
bakayım sen kimin çocuğusun?”
Tekrar Sabiha’ya döndü:
“ - Biraz sonra babanı göreceğim... Anlatacağım
olup bitenleri. Kızınız bağ yollarından arkasında
bir kırıkla buraya geliyor diyeceğim! Namussuz
seni! Bir de utanmadan konuşuyorsun benim
karşımda!” dedi.
Ahmet konuşmalar devam ederken koşar
adımlarla oradan uzaklaştı... Tek bir cevap dahi
verememişti. Bekçinin sözleri onu da oldukça
etkilemişti?
Sabiha, bekçinin söyledikleriyle endişeye
kapılmıştı. Zihninden geçen bir yığın soruya
cevap arıyordu! İşin içinden nasıl çıkacaktı?
Bekçi gerçekleri çarpıttığı gibi, kendisine
konuşma fırsatı dahi vermemişti! Aksine bir
suçlamayla karşı karşıya kalmıştı! “Bor gibi
küçük bir ilçede bekçi kendi kafasındaki
suçlamaları aleyhimde birkaç kişiye anlatsa
benim hayatımı karartmaya yeter...” diyordu
içinden!
Bağ evine gelmişti. Kapıya bir kaç kez vurdu...
Sonra:
“- Anne!.. Anne!..” diye bağırdı.
Ses gelmeyince yandaki iri bir taşın altına baktı.
Dış kapının anahtarı oradaydı...
İçinden “ İyi ki annemler daha gelmemişler...”
dedi. Kapıyı açtı ve arkasına bir taş koydu.
Sonra bağ evinin anahtarını da her zaman
koydukları yerden aldı. Kapıyı açtı! İçeriye girdi.
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Karşısındaki raf üzerinde bulunan “folidol”
isimli elma kurdu zehiri birden dikkatini
çekmişti!
Çantasını bir kenara attı. Zehir kutusunu eline
aldı. Çantasından bir kâğıt çıkararak bir şeyler
yazdı. Sonra zehir kutusunun kapağını açarak
birkaç yudum içti! Çok geçmeden olduğu yere
yığıla kalmıştı
Çekirge sesleri her zaman olduğu gibi çevreyi
kuşatmaya devam ediyordu...
Bir saat sonra dış kapı vuruluyordu. Annesi ve
babası gelmişlerdi. Annesi:
“Sabiha’mız gelmiş...” dedi kocasına! Biraz
beklediler kapının açılmasını. Ses gelmeyince
babası öfkeli bir biçimde biraz daha kuvvetli
yumruklamaya başladı kapıyı:
“- Sabiha... Sabiha! Neredesin... aç kapıyı?”
Tahammül
güçleri
kalmamıştı...
Kapıyı
zorlayarak ittiler arkadaki taşla birlikte...
Eşekleriyle içeriye girdiler... Kedileri acı acı
miyavlıyordu... İç kapı açıktı ve Sabiha ortada
yatıyordu. Ağzında köpükler vardı... Kenarda
ağzı açık duran bir elma kurdu zehiri... Önünde
defter, yanında kalem bulunan bir kâğıt parçası
vardı. Üzerinde ise şunlar yazılıydı:
“-Çok kıymetli anneciğim ve babacığım,
Hayatım boyunca korkuyla yaşadım... Sizi su
ana kadar üzdüysem beni affedin! Arkamdan
herhangi bir suçlama olursa inanmayın! Ben
suçsuzum! Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok
seviyorum... Bir kişi hariç. O ise, benim hayatımı
kararttı!
Annesi ve babası gözyaşlarını tutamadılar! Belki
ölmemiştir diye eşeklerinin üzerine onu
yüzükoyun yatırarak şehir merkezine götürdüler!
Feryatları dayanılacak gibi değildi!
Babası:
“İnşallah
kızımız
ölmemiştir...”
diyordu
hanımına.
Hastanede acil serviste kontrolden geçirildi!
Doktorlar:
Sabiha için “iki saat önce ölmüş ...” dediler.
Çevrede bilinmeyen sınıf arkadaşının aşkı, gizli
kalan bekçinin suçlamaları ve ortaokul ikinci
sınıf öğrencisi Sabiha’nın sona eren hayatı
yönünde yorumlar yapıldı! Arkasından okunan
yüksek notları arkadaşlarına ve öğretmenlerine
hüzünlü anlar yaşatırken, sınıfında boş kalan yeri
asla doldurulamadı.
Çekirge seslerinin yankılandığı sokaklardaki acı
hatıralar gibi mevsimlerin ibresi kışları
gösterirken damlarını örten beyaz hüzünler yine
onların önlerine serilecekti.
Acılar karla kaplanırken sadece damlar, kar
küreği ve kırık bir merdiven olmayacaktı
Sabiha’yı anlatan...
(*) Kırık: Bölge halkınca “züppe” anlamında
kullanılmaktadır.
Bor - 1965
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Padişah Gökhan, ayağa kalkamayacak şekilde
hastalanmıştı. Ülkenin bir çok bölgelerinden
doktorlar çağrıldı. Her birisi, değişik zamanlarda
onu muayene ettiler. Kimi bitkilerden ilaçlar
hazırladı... Kimi tohumları kaynatarak çay gibi
içirdi. Boş verin iyileşmeyi... bel bel bakar hale
geldi. Yani bir kelime dahi konuşamıyordu. Bir
müddet sonra, ünü bir çok ülkede duyulan Baki
isimli bir doktor saraya çağrıldı... Doktor Baki,
Padişah’ı ayaklarına kadar muayene etti. Sonra
Padişah’ın yakınlarına :
- Karadeniz’de kız başlı bir balık var. Bu balığı
getirirseniz Padişah hazretlerinin tedavisi
mümkün olabilir. Bu balığın yüreğiyle
yapacağım ilaçların hastalığına çare olacağına
inanıyorum.
Padişah Gökhan’ın oğlu da içlerinde olmak
üzere, yüzlerce kişi kayıklarıyla Karadeniz’de
kız başlı balığı aramaya koyuldular. Aramanın
üçüncü günüydü. Padişah’ın oğlu, attığı oltaya
büyük bir şeyin takıldığını hissetti. Yukarıya
kaldırdığı an, karşısına kız başlı balık çıktı...
Heyecanlanarak bağırdı :
- Balığı ben buldum! Babam yakında
iyileşecek!
Bu esnada bir çok kişi Padişah’a müjde vermek
için saraya koşuştular. Hep bir ağızdan :
“Oğlunuz, Şehzade Mahmut, kız başlı balığı
buldu...Gözleriniz
aydınlık
içinde
olsun
Padişah’ım“ dediler.
Padişah’ın oğlu kız başlı balığın ağzındaki
oltanın çengelini fazla incitmeden çıkardı.
Kucağına aldığı balığın ağzında kan, gözlerinde
yaşlar vardı. Narin hali ve gözyaşları karşısında
duygusuz kalamadı ve onu tekrar denize bıraktı.
Kız başlı balığın kurtulma sevinciyle denize
dalışı, unutulacak gibi değildi.
Şehzade Mahmut’un yakaladığı balığı denize
bırakmasından sonra bir çok kişi, bu kez
Padişah’a kötü haberi ulaştırmak için saraya
koşuştular. Hep bir ağızdan :
“Oğlunuz

Şehzade Mahmut, kız başlı balığı denize
bıraktı... Çok üzgünüz Padişah’ım“ dediler.
Padişah Gökhan : “Oğlumun yaptığı hareket,
benim hayatıma kasdetme anlamına gelmektedir.
Bu sebeple oğlum Mahmut’u, şu andan itibaren
evlatlıktan reddediyorum. Ayrıca yirmi bir gün
sonra da idam ettireceğim.
Şehzade Mahmut, babası Padişah Gökhan’ın
emriyle, daha kayığından karaya çıkmadan,
yanına gelen muhafızlar tarafından apar topar
götürülerek zindana atıldı. Şehzade Mahmut için
zor günler başlamıştı.
- Annesi Ayla Sultan, ertesi sabah oğlunu
zindanın kapılarını açtırarak ziyaret etti. Elinde
bir elbise sepeti ve yiyecekler vardı... Ona :
- “Oğlum Olanları ben de duydum. Baban yirmi
bir gün sonra seni idam ettirecek... Keşke
bulduğun balığı denize atmasaydın? Ben gece
hiç uyuyamadım. Senin için bir at ve yol azığı
hazırlayacağım… Bir yolunu bulup, yarın gece
yarısı, muhafızlar uykuda iken, sarayda bulunan
yedek anahtarlarla kapıları açarak, senin yanına
geleceğim. Sen, şu an getirdiğim elbiseleri, ben
gelmeden önce giyin. Buradan çıkar çıkmaz
sarayın arkasındaki Altın Çeşme’nin yanına
bağlıyacağım ata bin ve bu bölgeden süratle
uzaklaş... Yönün daima doğu yolunda olsun...
Şehrin doğu kapısından da çıkmayı unutma...
Ben, sen buradan ayrıldıktan sonra, hâlâ
buradaymışsın
gibi,
senin
gittiğini
farkettirmemek için her gün zindana geleceğim...
Sakın ha sakın, tanımadığın insanlarla dost
olma! Adamın iyisi yemek başında belli olur...
Kendini tanıtırken de, ne başına gelenlerden
bahset, ne de Padişah çocuğu olduğunu söyle!
Bir halk çocuğu gibi görün... Konuşmadan önce
düşün! Bak tekrar ediyorum : “Adamın iyisi
yemek başında belli olur“ bu sözümü aklından
hiç çıkarma!“
Oğlunu üzmemek için adeta gözyaşlarını içine
akıtıyordu. Sözlerini sürdürdü : “Belki gece
yarısı
fırsat
bulamayağız...
Şimdiden
vedalaşalım... Hiç üzülme Allah senin yanında
olacak! Yolun açık olsun oğlum… Bir başka
ülkede de olsan senin hayatta olman benim için
bir ışık olacak! Güle güle git oğlum. “
Ayla Sultan, zindanın kapılarını kilitleyerek
oradan ayrıldı... Şehzade Mahmut, annesinin
dediklerini yaptı. Hiç uyumadan hazır bir
vaziyette annesini bekledi. Bir müddet sonra
zindanın kapılarının birer birer açıldığını hissetti.
İçerde öylesine bir sessizlik vardı ki, annesinin
nefes alışı bile uzaktan hissedilebiliyordu.
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Zindanın kapısı açıldı... Annesi elindeki çırayla
içeriye girdi... Adeta fısıltı halinde konuşarak :
“Haydi oğlum, dediklerimi yap. Vakit
kaybetme!“
Ayla Sultan’ın, oğlu Şehzade Mahmut’a fısıltı
halinde söylediği son sözler : “Adamın iyisi
yemek başında belli olur... Bu sözümü unutma!
Yolun açık olsun oğlum!“ oldu.

Zindandan çıkmadan önce elindeki çırayı
söndürdü. Sonra elindeki anahtarlarla sarayın
kapılarını açarak, hiç kimseye farkettirmeden
içeriye girdi.
O annesinin hazırladığı atı, sarayın arkasındaki
Altın Çeşme’nin yanından aldı. Vakit
kaybetmeden ata binerek şehrin doğu kapısından
çıkmak
üzere
yola
koyuldu.
Oldukça
heyecanlıydı… İçi adeta titriyordu. Şehirden
çıkmıştı. Doğu yolunu takip ediyordu… Bir
kavşağa geldiğinde sarı atlı bir kişiyle karşılaştı.
Hemen hemen kendi yaşındaydı. Atının
üzerindeki örtü ve heybe işlemeliydi. Şımarık
bir hali vardı… Kendisini tanıttı :
- Adım Yusuf … Gül Şehri’nden geliyorum. İba
ülkesine gitmek üzere yola koyuldum... Orada
ipek ticareti yapmayı düşünüyorum. Babamı
küçük yaşta kaybettim. Gül Şehri’nin
zenginlerindenmiş... Ama yıllar geçtikçe
varlığımızı kaybettik. Kala kala bir at, bir ipek
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örtü ve altın iple dokunmuş bir heybe kaldı.
Bunları da annem bana verdi... Başka kardeşim
de yok. Annem halı ve kilim dokuyarak
geçimini sağlıyor. Bu sebeple bir kaç yıl para
kazandıktan sonra annemin yanına dönmeyi
düşünüyorum. Eğer kabul edersen birlikte
çalışabiliriz?
Hem yol alıyorlar hem de konuşuyorlardı.
Şehzade Mahmut da kendisinden bahsetti:
- Adım Mahmut… Saray kenti Mira’dan
geliyorum. Babam hasta…Bu sebeple yola
çıktım. Ülkemizdeki bazı şehirlere de uğramak
zorundayım.
Orman kenarına geldikleri zaman dinlenmeye
karar verdiler... Kuş sesleri, adeta sessizliği
dolduruyordu. Şehzade Mahmut annesinin
hazırladığı yiyeceklerden kendi yiyeceği kadarını
çıkardı. Yusuf ise, kendi heybesine hiç
dokunmadan Şehzade Mahmut’un hazırladığı
yiyecekleri birer ikişer yutmaya başladı. Annesi
Ayla Sultan’ın: “Adamın iyisi yemek başında
belli olur“ sözü aklına geldi. Yemek sonrası, ben
bu kişiyle arkadaş olamam, diyerek onunla
vedalaştı... Doğu yolu üzerinde, atıyla tek başına
ilerliyordu. Bir müddet sonra dört yolu
birleştiren bir kavşakta bir kişi göründü. Onunla
selamlaştı:
- Merhaba! Nereye gidiyorsunuz?
Siyah atlı genç:
- Adım Kenan… Dere Kent’ten geliyorum. Ben
okuldayken evimiz yandı. Annem, babam ve
küçük kardeşim yanarak öldüler. Dayım ve
yengem benimle ilgilendiler. Şu an her ikisi de
yaşlandı... Kendileriyle bile ilgilenemez hale
geldiler. Bu sebeple bana zar zor bir at satın alıp
: “Git uzaklarda para kazan, hem bizi kurtar hem
de kendini…” dediler. Bu sebeple yola çıktım.
İba ülkesine gidiyorum. Eğer kabul edersen
birlikte çalışabiliriz?
Hem yol alıyorlar hem de konuşuyorlardı.
Şehzade Mahmut da kendisinden bahsetti:
- Adım Mahmut… Saray kenti Mira’dan
geliyorum.
Babam hasta…Bu sebeple yola
çıktım. Ülkemizdeki bazı şehirlere uğramak
zorundayım.
Göl kenarına geldikleri zaman dinlenmeye karar
verdiler... Çevreyi mis gibi kokan ağaçlar
kuşatmıştı. Kuş sesleri sessizliği dolduruyordu.
Şehzade
Mahmut
annesinin
hazırladığı
yiyeceklerden kendi yiyeceği kadarını çıkardı.
Kenan ise kendi heybesine hiç dokunmadan
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Şehzade Mahmut’un hazırladığı yiyecekleri birer
ikişer yutmaya başladı. Annesi Ayla Sultan’ın :
“Adamın iyisi yemek başında belli olur“ sözü
aklına geldi. Yemek sonrası ben bu kişiyle
arkadaş olamam, diyerek onunla da vedalaştı...
Doğu yolu üzerinde atıyla tek başına ilerliyordu.
Bir müddet sonra, ilerde dört yolu birleştiren bir
başka kavşakta da bir kişi göründü. Onunla
selamlaştı:
- Merhaba! Nereye gidiyorsunuz?
Beyaz atlı genç:
- Adım Koray… İba ülkesine gidiyorum.
Çevremde fakir insanlar çok. Para kazanıp
onlarla ilgilenmeyi düşünüyorum. Eğer uygun
görürsen birlikte çalışabiliriz?
Hem yol alıyorlar hem de konuşuyorlardı.
Şehzade Mahmut da kendisinden bahsetti :
- Adım Mahmut… Saray kenti Mira’dan
geliyorum. Babam hasta…Bu sebeple yola
çıktım.
Ülke çıkışına yakın bir yerde bulunan nehir
kenarına geldikleri zaman dinlenmeye karar
verdiler... Çevreyi, mis gibi kokan ağaçlar ve
çiçekler kuşatmıştı. Kuş sesleri sessizliği
dolduruyordu. Şehzade Mahmut annesinin
hazırladığı yiyeceklerden kendi yiyeceği kadarını
çıkardı. Koray ise kendi heybesinden çıkardığı
yiyeceklerle sofrayı donattı. Şehzade Mahmut’un
hazırladığı yiyeceklere hiç dokunmadan Şehzade
Mahmut’a kendi yiyeceklerinden yedirmeye
çalışıyordu. Yemek yerken hiç acele etmiyor...
Lokmasını çiğnerken dahi ağzını kapıyordu.
Annesi Ayla Sultan’ın : “Adamın iyisi yemek
başında belli olur“ sözü aklına geldi. Yemek
sonrası, “benim aradığım, annemin de tarif ettiği
kişi bu“ diyerek onunla arkadaş olmaya karar
verdi. Bu fikrini de Koray’a bildirdi.
Koray :
- Madem ki birlikte çalışacağız, İba ülkesinden
ayrıldığımız zaman, birlikte ne elde ettiysek, ne
kazandıysak yarı yarıya paylaşacağız! Kabul
ediyor musun?
Şehzade Mahmut, Koray’ın bu fikrini
beğenmişti. Ve ona kabul ettiğini söyledi.
Birbirleriyle iyice dost oldular. Ve çok
geçmeden İba’ya girdiler.
İba Ülkesi bir krallıktı. Başkent Almana’da
kendilerine bir odalı ev tuttular. Odayı bir
perdeyle tam ortasından ikiye böldüler. Evin
dışındaki bir odaya da atlarını bağladılar.
İş bulmak da zor olmadı onlar için. Çok
geçmeden çil çil altınlara sahip oldular.

Bir pazar günü gezmek için gittikleri Almana
Park’ında Şehzade Mahmut güzel bir kızla göz
göze geldi. Beline kadar inen sarı saçları ve mavi
gözleriyle dikkatini çekti. Kız ona gülümsedi.
Koray da bunu görmesine rağmen, bu konu
hakkında birbirlerine tek bir söz dahi etmediler.
Bir hafta sonra yine aynı parkta Şehzade
Mahmut aynı kızla göz göze geldi. Kız ona yine
gülümsedi. Sonra koşar adımlarla oradan
uzaklaştı... Koray da olanları görmesine rağmen
bu konu hakkında birbirlerine tek bir söz dahi
etmediler.
Ertesi pazar yine aynı parktaydılar. Şehzade
Mahmut kıza iyice aşık olmuştu. Arkadaşı
Koray’a da duyduğu hisleri anlattı. Çok
geçmeden Şehzade Mahmut aynı kızla tekrar göz
göze geldi. Kız ona yine gülümsedi. Sonra koşar
adımlarla oradan uzaklaşırken Koray ve Şehzade
Mahmut onu takip ettiler. Onlar da koşar
adımlarla kızın girdiği binaya kadar geldiler.
Sonra binanın, kralın şatosu, kızın da kralın kızı
olduğunu öğrendiler.
Gönül kral mı tanır hiç? Şehzade Mahmut ve
Koray hafta arası bir akşam üstü Kral’dan kız
istemeye gittiler. Kral Mar onları çok iyi bir
şekilde karşıladı. Her şey konuşuldu, anlatıldı.
Sofralar kuruldu. Yediler... içtiler. Kral Mar:
- Her şey iyi ve güzel… Ama kızım Prenses
Romi kimle evlendiyse, karı koca olmadan
evlendiği kişi, sabaha ölü bulundu… Eğer bu
haliyle kızımı kabul ederseniz, memnuniyetle
Mahmut Bey’e veriyorum… Zannedersem kızım
da bu kararımdan mutluluk duyacaktır.
Şehzade Mahmut ve Koray uzun uzun
düşündüler... Ve Kabul ettiler. Şehzade Mahmut
ve Prenses Romi’nin düğünü kırk gün sürdü.
Kral Mar, Şehzade Mahmut ve Koray’a bir çok
hediyelerle beraber birer altın saplı kılıç hediye
etti. Kral Mar şatoda kalabilecekleri bir yer
göstermesine de rağmen onlar gelini tek odalı
evlerine götürmeye karar verdiler. Kral Mar’ın
adamları Şehzade Mahmut ve Prenses Romi ve
arkadaşı Koray için evlerinde altından karyola,
kuştüyü yatak ve yorgan hazırladılar. Şehzade
Mahmut ve eşi perde arkasında yatarken Koray
da odanın diğer bölümünde yatmak üzereydiler.
Gaz lambaları söndürülmüştü. Pencereden gelen
ay ışığı her iki bölümü de aydınlatıyordu. Çok
geçmeden Koray bir hışırtı duydu. Şehzade
Mahmut zor durumdaydı. Hemen kılıcıyla
içeriye girdi. Prenses Romi’nin ağzından çıkan
ve Şehzade Mahmut’a uzanmakta olan bir
yılanın başını bir hamleyle kopardı. Gövdesini
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de Prenses Romi’nin ağzından eliyle çekerek
çıkardı. Prenses Romi baygın haldeydi. Koray
onun burnundan nefes aldığını hissetti.
Şehzade Mahmut tir tir titriyordu. İkisi
birden Prenses Romi’yi soğuk suyla ayılttılar.
Prenses Romi’nin hiç bir şeyden haberi yoktu.
Sonra dünyasını alt üst eden yılanın kopuk başını
ve çırpınan gövdesini gördü.
Ertesi sabah Kral Mar’ı, Şehzade Mahmut,
Prenses Romi ve Koray bir torbaya koydukları
yılanla ziyarete gittiler. Olup bitenleri anlattıktan
sonra yılanın ölüsünü gösterdiler. Kral Mar ve
eşi Kraliçe Sara mutluluktan gözyaşlarını
tutamadılar. Israrla onları başka bir şatoya
yerleştirdiler. Hepsi mutluydular. Dünyaları
değişmişti...
Beş yıl sonra Şehzade Mahmut, Prenses Romi ve
Koray, ülkelerine dönmek üzere, İba ülkesinden
ayrılmaya karar verdiler. Kral Mar ve eşi Kraliçe
Sara, kızları Prenses Romi ve damatları Şehzade
Mahmut’un mutlulukları sebebiyle, geri dönüş
kararlarına saygı gösterdiler. Yol için yiyecekler,
içecekler konuldu. Vedalaşma sofrası kuruldu.
Yediler... içtiler. Sonra dört atla yola koyuldular.
Atın birinde Altın ve gümüş malzemeler ve bir
çok hediyeler vardı. Ülkenin çıkışına kadar
uğurlamak için, onlarla gittiler. Ayrılma
esnasında Şehzade Mahmut, Prenses Romi ve
Koray’la birlikte Kral Mar ve eşi Kraliçe Sara
hüngür hüngür ağlıyorlardı. Şehzade Mahmut,
Prenses Romi ve Koray gözden kayboluncaya
kadar, Kral Mar ve eşi Kraliçe Sara arkalarından
mendil salladılar.
Bir müddet sonra, dört yolu birleştiren ve
Koray’la ilk karşılaştıkları kavşağa gelmişlerdi.
Koray:
- Sevgili arkadaşım seninle beş yıl once burada
karşılaşmıştık… Ülke çıkışına yakın bir yerde
bulunan nehir kenarına geldiğimiz zaman da
birbirimize söz vermiştik: “Ne kazanırsak yarı
yarıya paylaşacağız” demiştik. Şimdi ayrılma ve
paylaşma zamanı geldi.
Şehzade Mahmut, önce Koray’ı kucakladı. Ona:
- Sen iyi bir dost ve eşi bulunmayan bir
arkadaşsın… Elbette paylaşacağız.
Şehzade Mahmut, iki atı, arkadaşına verdikten
sonra eşit bir şekilde, birlikte kazandıklarını ve
hediyeleri paylaştırdı. Eşyaları yükledikten sonra
Prenses Sara’yı ata bindirmek üzereyken Koray :
- Sevgili Mahmut, her şey yarı yarıya demiştik.
Tek bir şey kaldı!
Şehzade Mahmut :
- Söyle onu da paylaşalım?
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Koray :
- Prenses Sara…
Şehzade Mahmut :
- Nasıl olur? Onu paylaşmaya kalkışırsak o
ölür…
Koray :
- Ben onu bunu bilmem… Verdiğin sözde dur!
Ne demiştik? “Her şey yarı yarıya…”
Prenses Sara :
- Sevgilim, sen ve ben hayatımızı Koray’a
borçluyuz. Bunu sen de, ben de, kabul etmeliyiz.
Ben senin mutluluğun için ölümü göze alıyorum.
Bırak arkadaşın dilediğini yapsın!
Şehzade Mahmut :
- Pekiyi kardeşim o halde çek kılıcını!
Koray attan inen Prenses Sara’nın karşısına
geçti. Kral Mar’ın kendisine hediye ettiği ve
yılanın başını da koparan keskin kılıcını çekti.
Öğleye doğru yaz güneşiyle pırıl pırıl parlayan
kılıcını eliyle sağa sola hareket ettirdi.
Hırlayarak bütün kuvvetiyle kılıcını yukarıya
kaldırdı Prenses Sara’nın başına doğru
vuruyormuş gibi yaptı. Prenses Sara, korkudan
midesindekilerini boşalttı. Ağzından yılan
yumurtaları ve yavruları da tümüyle çıkmıştı.
Koray:
- Sevgili Sara, düşmanlarından böylece
kurtuldun. Beş yıldır çocuk sahibi olmamanıza
da bunlar sebep oluyordu. Senin kocan da bir
Şehzade’dir. O hepimizden bunu gizledi. Onun
pırıl pırıl kalbi var... Çok merhametlidir. Hayat
boyu her ikinize de mutluluk diliyorum. Padişah
olan babası da tedavi oldu. Annesi, dört gözle
onu bekliyor. Benim ne paraya, ne altına, ne de
atlara ihtiyacım var… İkiniz dört atla güle güle
gidin. Yolunuz açık olsun. Her iyiliğin, her
güzelliğin bir karşılığı var. Beni ziyarete
gelirseniz Karadeniz’deyim.
Şehzade Mahmut:
- O halde sen… benim denize bıraktığım kız
başlı balıksın?…
Koray:
- Evet sevgili Şehzade’m… Ben oyum! Yani
senin acıyarak denize bıraktığın kız başlı
balığım...
Koray bu sözlerden sonra gözden kaybolmuştu.
Şehzade Mahmut ve Prenses Sara oldukça
heyecanlanmışlardı. mutluluk gözyaşlarıyla
birbirlerine sarıldılar... Sonra dört atla Saray
kenti Mira’ya gitmek üzere tekrar yola
koyuldular.
İstanbul, 09.01.1990
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Asırlar önce bir ormanda
Bütün canlılar birlikte yaşarlarmış
Gelip geçenler de o civarda
«Bu ne güzellik!» diye şaşarlarmış
Günün birinde erkek ve dişi yılan dostça
giderlerken biri, iki kök arasında sıkışıp kalmış.
Çok zorlanmış çıkmak için… Acı sarmış
bedenini dişi yılanın… Erkek arkadaşı onun
haline
dayanamamış.
Kendi
dilleriye
konuşmuşlar birbirleriyle. Sonra erkek yılan bir
çare aramak için yollara düşmüş!
Oradan
uzaklaştıkça uzaklaşmış… Uzun süre kıvrıla
kıvrıla yürümüş… O yürüdükçe ağaçlar ve mis
gibi kokan otlar arkadaşıyla birlikte geride
kalmış…
Saatler geçmiş aradan... Bir sarayın önüne
gelmiş erkek yılan... Önce sürünerek yüksek
pencere gibi bir boşluğa tırmanmış... Yukardan
sarkan zincirli çan halkasına uzanarak bir
salıncak gibi onunla sallanmış... O sallandıkça
sarayın çanları çalmış... Uyarıcı asker de çanın
çaldığını Padişah’a duyurmak için davulunu
çalmış: «Güm!... güm!... güm!... »
Padişah uykudan uyanmış... Yüzlerce muhafız
dizilmişler yanyana... Haber vermişler sultana :
- «Ne yapalım Efendimiz?»
Demişler:
«Emirleriniz başlarımızın üzerinde…»
Padişah, demiş : «Sabahın köründe gelen kimmiş
bakın…Bir hikmet var bunda! Giyinip
kuşandıktan sonra usul usul açın sarayın
kapısını!»
Yüzlerce muhafız «rap... rap... rap...» diye
ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde
yürümüşler. Bir müddet sonra sarayın ana
kapısının arkasına kadar gelmişler... Komutan
Su, elindeki iri anahtarla yavaş yavaş açarken
büyük kapıyı, kimler var diye kolaçan etmiş
gözleme deliğinden... Demiş: «Görünürde kimse
yok...» Biraz açtıktan sonra kapıyı, uzatmış
dışarıya kafasını... Çok geçmemiş, feryat ederek
kapamış sarayın kapısını... Bağırmış: «Büyük bir
yılan!..»
Yüzlerce muhafız «rap... rap... rap...» diye
ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde geri
dönmüşler. Hepsi birden koro halinde Padişah’a
«ana kapı önünde yılan var...» demişler...

Padişah demiş: «Sebepsiz gelmez bir yılan
kapımızın önüne... Silahlarınızla onun yanına
gidin... Mutlaka bir derdi vardır, ilgilenin...»
Hepsi birden koro halinde Padişah’a: «Efendimiz
emirleriniz
başlarımızın
üzerinde…»
demişler… Muhafızlar «rap... rap... rap...» diye
ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde
yılanın yanına gelmişler. Komutan Su, elindeki
mızrakla yaklaşmış yılana… Konuşmak istemiş
eliyle koluyla işaretleşerek onunla: «Bir derdin
mi var senin?»
Yılan ayağa kalkar gibi yukarıya uzanmış...
Sonra onu takip etmişler başıyla işaret edip
yürüyünce... Bir müddet sonra ormana
girmişler… Ağaçlar ve mis gibi kokan otlar
arasında Komutan Su ve muhafızlar « rap... rap...
rap… » diye ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra
halinde yılanın arkasından yürümüşler…
Yılan arkadaşını bıraktığı yere geldiği zaman
tekrar ayağa kalkar gibi yukarıya uzanmış ve
başıyla iki kök arasına sıkışan arkadaşı dişi
yılanı
göstermiş.
Komutan
Su
muhafızlarla incitmeden
demir
mızraklar
yardımıyla kökleri birbirinden ayırmışlar…
Boşluğa çıkan dişi yılan, arkadaşıyla âdeta
teşekkür eder gibi, önce Komutan Su’ya ve
muhafızlara bakmışlar… Sonra dans edercesine
hoplaya zıplaya gide gide ağaçlar ve mis gibi
kokan otlar arasında kaybolmuşlar…
Komutan Su ve muhafızlar «rap... rap... rap...»
diye ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde
saraya geri dönmüşler… Olup bitenleri aynen
«şöyle oldu… böyle oldu...» diye Padişaha
anlatmışlar...
Padişah oldukça şaşırmış önce… Sonra sevinmiş
muhafızlar kazasız belâsız geri dönünce…
Demiş: Bir hikmet var bunda, bir sır gizli, ince
mi ince?
Bir ay geçmiş aradan…Unuttukları sırada
yılanların hikâyesini… Yeniden sarayı çınlatmış
çan sesi… Bunu takip etmiş uyarıcı askerin
Padişah’a çanın çaldığını duyuran davul sesi:
«Güm... güm... güm...»
Padişah uykudan uyanmış... Yüzlerce muhafız
dizilmişler yanyana... Haber vermişler sultana:
- «Efendimiz, ne yapalım?» Demişler:
«Emirleriniz başlarımızın üzerinde…»
Padişah, demiş : «Sabahın köründe gelen kimmiş
bakın… Bir hikmet var bunda! Giyinip
kuşandıktan sonra usul usul açın sarayın
kapısını!»
Komutan Su ve yüzlerce muhafız «rap... rap...
rap...» diye ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra
halinde yürümüşler. Bir müddet sonra sarayın
ana kapısının arkasına kadar gelmişler...
Komutan Su, elindeki iri anahtarla yavaş yavaş
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açarken büyük kapıyı, kimler var diye kolaçan
etmiş gözleme deliğinden... Demiş: «Görünürde
kimse yok...» Biraz açtıktan sonra kapıyı,
uzatmış dışarıya kafasını... Çok geçmemiş feryat
ederek kapamış sarayın kapısını... Bağırmış:
«Büyük bir yılan!..»
Muhafızlar « rap... rap... rap... » diye ayaklarıyla
sesler çıkararak, tek sıra halinde geri dönmüşler.
Hepsi birden koro halinde Padişah'a «ana kapı
önünde yılan var...» demişler...
Padişah demiş: «Sebepsiz gelmez bir yılan
kapımızın önüne... Silahlarınızla onun yanına
gidin... Mutlaka bir derdi vardır,
ilgilenin...»
Hepsi
birden
koro
halinde
Padişah'a:
«Emirleriniz
başlarımızın
üzerinde…»
demişler… Muhafızlar «rap... rap... rap...» diye
ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde
yılanın yanına gelmişler. Komutan Su, elindeki
mızrakla yaklaşmış yılana… Konuşmak istemiş
eliyle koluyla işaretleşerek onunla: «Bir derdin
mi var senin?»
Yılan ayağa kalkar gibi yukarıya uzanmış...
Sonra onu takip etmişler başıyla işaret edip
yürüyünce... Yılan girmiş sarayın bahçesine...
Komutan Su, önüne geçmiş yılanın… Muhafızlar
«rap... rap... rap...» diye ayaklarıyla sesler
çıkararak, tek sıra halinde yılanın arkasından
gelmişler. Sarayın iç kapısından girmeden önce
Padişah’a haber vermişler: «Efendimiz, yılan
içeriye girmek istiyor…» demiş Komutan Su…
Padişah demiş: «Bırakın gelsin…» Sonra hepsi
birden girmişler sarayın içerisine…
Yılanı görünce Padişah oldukça afallamış…
Çevresindekilere korktuğunu belli etmemek için
de çok zorlanmış…
Yılan ayağa kalkar gibi yukarıya uzanmış...
Sonra orada bulunan altından bir sehpanın
üzerine ağzıyla bir çekirdek bırakmış… Başını
oynatarak gitmek üzere geriye uzanmış…
Geldiği yönde yürümeye başlarken,
Padişah demiş: «Bir yılan sebepsiz gelmez
dedim size… Mutlaka daha önceki yılanlardan
biridir bu! İşte hiç görmediğimiz bir çekirdek
bıraktı bize! Sarayın dışına rahatça çıkması için
onunla ilgilenin...»
Muhafızlar demişler: «Efendimiz, emirleriniz
başlarımızın üzerinde…»
Yüzlerce muhafız «rap... rap... rap...» diye
ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde
yürümüşler. Bir müddet sonra sarayın ana
kapısının arkasına kadar gelmişler... Komutan
Su, elindeki iri anahtarla açmış sarayın dış
kapısını… Hep birlikte yılanı yolcu etmişler…
«Güle güle git sevgili yılan… Arkadaşına da
bizim selamımızı söyle!» demişler.
Yılan hoplaya zıplaya oradan uzaklaşmış…Uzun
süre kıvrıla kıvrıla yürümüş… O yürüdükçe
33

ağaçlar ve mis gibi kokan otlar geride kalmış…
Ve mutlu bir şekilde arkadaşına kavuşmuş!
Padişah yılanın getirdiği çekirdekle ilgili bir ilim
heyeti kurmuş… Günlerce süren araştırmalardan
sonra onu yeri belli olan toprağa ektirmiş… İlim
adamlarının gözetiminde sulanmış, bakılmış…
Padişah’a her hafta bilgi verilmiş… Önce küçük
bir yeşillik görülmüş… Büyüdükçe yılan gibi
yere uzanan dallar ve yeşil yapraklar oluşmuş…
Çiçekler açmış… Çiçeklerin altından fındık içi
büyüklüğünde meyvalar görünmüş. Dışı yeşil ve
açık yeşil çizgilerden oluşan meyvalar
büyüdükçe büyümüş. Zaman geçtikçe dalları
kurumaya başlamış…
Padişah, ilim adamları ve devlet erkanı, bir
çekirdekten oluşan her birisi 6 kilogramdan ağır
olan 12 meyvanın başına toplanmışlar… O
zamana kadar hiç kimsenin görmediği bir
çekirdekten oluşan meyvalara dokunmuşlar,
ellerine almışlar… Padişah sormuş ilim
adamlarına: «Bu neyin nesidir? Bunları ne
yapmamız gerekir?»
İlim adamları düşünmüşler taşınmışlar… Bu
meyvaların ne olduğunu öğrenmek için bir yol
bulmuşlar: «Efendimiz, idamlık mahkumlara
yedirelim…
Eğer
zehirlenerek
ölürlerse
cezalarını çekmiş olurlar… Ölmezlerse, bu
değişik meyvanın çekirdeğini hediye eden
yılanların hatırına, onları affedin!»
Bu fikir hoşuna gitmiş Padişah’ın… Emir vermiş
Zindancıbaşına: «Getirin bütün idamlıkları
karşıma…»
Hepsi birden koro halinde Padişah’a:
«Emirleriniz başlarımızın üzerinde…» demişler…
Zindancıbaşı ve Komutan Su, önüne geçmişler
mahkumların… Muhafızlar «rap... rap... rap...»
diye ayaklarıyla sesler çıkararak, tek sıra halinde
arkalarından gelmişler. Ve getirmişler dört
idamlık mahkumu Padişah’ın huzuruna…
Büyük bir meydanda Padişah, ilim adamları ve
devlet erkanı önünde bir tezgaha konulmuş 12
meyva… Mahkumlar yan yana dizildikten sonra
Zindancıbaşı dilim dilim keserek meyvalardan
vermiş mahkumların her birine… Sormuşlar:
«Tadları nasıl?»
Biri demiş: «Kar gibi...»
Diğeri demiş : «Buz gibi…»
Kar gibi, buz gibi derken, orada bulunanlar hepsi
birden, «o zaman yılanın hediyesi olan bu
meyvaya „karbuz“ diyelim...» demişler.
Padişah ve hakimler heyeti birlikte affetmişler
idamlık mahkumları... Ve oradan salıvermişler…
Zamanla karbuz, karpuza dönüşmüş... O günden
sonra
çoğalmış
bahçelerde,
bağlarda…
Saraylarda, evlerde buz gibi sofraları süslemiş…
İstanbul, 13.08.1973

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 2, SONBAHAR-KIŞ 2007

GURBET ÇİÇEKLERİ
Üzeyir Lokman ÇAYCI
Ayşe ortaokul ikinci sınıfa kadar başarılı bir
şekilde okudu. Gelirlerinin az olması sebebiyle
babası onu okula daha fazla gönderemedi. İki yıl
sonra, komşularının Fransa'da çalışan küçük oğlu
Recep efendinin, kızlarıyla evlenme isteğini de
bir şans kapısı diyerek geri çevirmediler. Sade
bir düğün yapıldı.
Ve Sirkeci'den kalkan bir trenle 1980 yılının
Aralık ayında Ayşe gurbet yollarına düştü.
Recep efendiyle karısı arasında on yaş fark vardı.
Önceleri çok güçlük çekmesine rağmen gurbetin
acımasızlığı ile, kocasının anlayışsızlığı Ayşe'ye
epey tecrübeler kazandırdı. Aklı ve anlayışıyla
bütün zorluklara karşı dirençli olabileceğini her
haliyle gösteriyordu.
Evliliklerinin beşinci yılında bir erkek çocukları
dünyaya geldi. Ayşe hamile kalıncaya kadar da
kocasının
suçlamalarıyla
karşı
karşıya
kaldı..."Hatta sen kısırsın... seni boşayacağım"
tehditleriyle Ayşe'ye söylemediği söz kalmadı.
Ama sonraları doktorlar, tedavi gören her
ikisinden
kusuru,
Ayşe'de
değil
onda
bulmuşlardı.
Patronundan gördüğü baskılarla beraber ağır
işlerde çalıştırılması Recep efendinin sinirlerini
iyice gerginleştirmişti. Baskılar sadece iş
yerlerinde kalmıyor, evlere ve aile hayatına
kadar
yansıyordu...
Kocasının
stresten
uyuyamadığı gecelerde, Ayşe de uykusuz
kalıyordu...
Yabancı olmak ve bu şekilde para kazanmak
gurbette kolay değildi... Dışarıdan hoş görünen
birçok şey gibi gurbet hayatı "Alamancılar"
süslemesi içinde gerçeği yansıtmıyordu? Ayşe
bunları düşünürken yarınlara taşınacak acı
hatıraları da kalbinden asla çıkaramıyordu.
Dört yaşındaki çocuklarının koltuğun üzerinde
uyuduğu bir sırada, havanın soğuk olmasını da
düşünen Recep efendi: "Hanım... çocuk uyurken
mağazaya gidip gelelim..." dedi... Ayşe bir an
için tereddüt ederek kendi kendine mırıldandı:
"Hadi çocuğa bir şey olursa?... Durup dururken
gene kocamı kızdırmayayım...Gurbet hayatı
zaten sabrını tüketti… Her halde çabuk gider
geliriz... Dışarıda hava da çok soğuk..."
Recep efendi karısının kendi kendine
söylendiğini fark edince:
- Bir şey mi dedin?
- Yooo...Kendi kendime mırıldandım...Hava da
çok soğuk...Hiç olmazsa çocuğumuz üşümez...
- Ben de aynı şeyleri düşünmüştüm...
Evleri Paris bölgesinde bulunan Argenteuil'de
idi... Çok konforlu da sayılmazdı... Gidecekleri

Carrrefour Mağazası ise arabayla on dakikalık
mesafedeydi... Aceleyle evlerinden çıktılar.
Alışveriş süresi yaklaşık iki saat sürdü... Yol bir
trafik kazasıyla iyice kapanmıştı. Ayşe'nin içinde
bir sıkıntı vardı... Zaman zaman bu boğazında
adeta düğümleniyor, nefesi kesiliyordu...
Kocasını da endişelendirmemek için oradan
buradan
konuşarak
zaman
kazanmaya
çalışıyordu... Biraz ilerideki kaza yerine giden
ambulans sirenleri, polis araçları da onlara iyi
etki bırakmıyordu... Nihayet yol açıldı... Her
ikisi de derin nefes aldılar. Ve kazasız belasız
evlerinin önüne geldiler.Arabalarından inerken
Recep
efendi
karısına:
- Sen hemen yukarı koş...Belki çocuk
uyanmıştır... Ayşe evin anahtarlarını kocasından
almayı unuttuğunu, fark edince geri döndü; "Hay
aksilik... anahtarları almayı unuttum..." diyerek
kendisine doğru gelmekte olan kocasından onları
aldı ve tekrar üçüncü kata çıktı... Kapıyı açtığı
zaman küçük Ali'nin elinde büyük bir bıçak
vardı... Salonda bulunan yeni alınmış deri
koltukları bu bıçakla kullanılamayacak hale
getirmişti... Recep efendi içeriye girdiğinde
çılgına döndü.. İri elleriyle küçük Ali'yi
dövmekle kalmadı... Onun ellerini sert bir iple
bağlayarak banyo küvetinin içine attı...Ve
dışından kapıyı kilitledi,"Şimdi koltukları
parçala bakayım gücün yeterse..." diye
bağırdı...Sert ve kendi kendini kontrolden çıkmış
kocasının bağrışmaları karşısında Ayşe için için
ağlayarak titriyordu... "Koltuğu her zaman
alabiliriz ama çocuğuma, biricik evlâdıma bir
şey olursa... Ben ne yaparım o zaman?" diyordu
içinden, ağlarken... babasının iri elleri altında ve
gürlemeleri karşısında yardım bekleyen,
annesine beni kurtar dercesine küçük Ali'nin
bakışları, unutulacak gibi değildi... Ayşe bütün
hayatını etkileyecek bu anı asla unutamayacaktı...
Aradan üç saat geçmişti... Kapılarının önünden
sesler geliyordu. Sonra kapılarının zili çalındı.
Komşuları Dursun bey ve Hilal hanım küçük
çocukları Ferhat ile ziyaretlerine gelmişlerdi.
- Recep efendi misafir kabul eder misiniz?
Ayşe çok sevindi.. Zihninden "çocuğum şimdi
kurtulacak..." diyordu... Ve yürekten:
- Buyurun... buyurun! dedi.
Komşularının altı yaşlarındaki çocukları Ferhat
annesine sessizce:
- Anne... Ben Ali ile oynamak istiyorum...
- Sahi Ali nerede bizim çocuk, onunla oynamak
istiyor...
Recep efendi ve Ayşe önce birbirlerine bakıştılar... Sonra Ayşe dayanamadı:
- Biz çocuğumuzu, uyurken evde bırakarak
Carrefour'a gitmiştik... Orada iken uyanmış...
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Bizi bulamayınca mutfaktan büyük bir bıçak
alarak rast gele üzerinizdeki oturduğunuz yeni
deri koltukları parçalamış... Kocam her gördüğünde sinirlenmesin diye ben biraz evvel,
üzerlerine battaniye örttüm...
- Hilal Hanım:
- Sonra ne oldu?
- Beyim çok sinirlendi...
Ayşe gözyaşlarını tutamayarak...
- Önce iyice dövdü... sonra...
.....
- Sonra ellerini bağlayarak banyo küvetinin içine
attı.
Dursun Bey:
- Ne zaman oldu?
Recep efendi:
- İki üç saat oldu...
Hilal Hanım:
- Yani üç saattir küçük Ali, banyoda demek...
Sizde hiç insaf yok mu?
Hilal hanım ve Dursun Bey yerlerinden
fırlayarak banyoya koştular.
Hilal Hanım:
- Bir de üstelik küçük, minicik yavrunun üzerine
kapıyı kilitlemişsiniz... Bu olacak iş değil...
Yazıklar olsun size...
Hilal hanım, Recep efendiye dönerek...
- Sonra hanımına baskı yapa yapa bu duruma
düşürdün... Çocuğunun bu hali karşısında
korkudan hissiz kalacak kadar... Sen ne biçim
adamsın be!... Dursun Bey hanımına eliyle dokunarak sessizce:
- Fazla ileri gittin... Ağır konuşma... Zaten
adamların başı dertte...
Banyo kapısı açıldığın da küçük Recep banyo
küveti içerisinde uyuyordu. Ayşe fırladı ve
çocuğunu bağrına bastı... Elleri mosmor
olmuştu... Uyanan Ali'nin ellerini misafirleriyle
çözdüler... Ama morluk dakikalar geçmesine
rağmen kaybolmamıştı...
Dursun Bey:
- Çocuğu acele hastaneye götürmemiz lazım...
Kangren olabilir... Ayşe ve Recep Efendi
komşularının bu sözleri karşısında donup
kalmışlardı. Hepsi iki araçla hastaneye gittiler.
Acil serviste bütün müdahalelere rağmen, küçük
Ali'nin iki eli birden kesilmişti. Hastane
çalışanları dahi olay karşısında gözyaşlarını
tutamamışlardı. Küçük Ali, artık bundan sonra
oyuncaklarını
iki
eliyle
tutarak
oynayamayacaktı... Annesinin ve babasının
ellerinden
tutamayacaktı...
Çok
sevdiği
Afyon'daki
dedesine
resim
yapıp
gönderemeyecekti... Asker dahi olamayacak...
Mektup dahi yazamayacaktı... Ve en önemlisi
koltukları bir daha parçalayamayacaktı...
Ya annesi ve babası küçük Ali'nin yeni
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dünyasında eskisi gibi olabilecekler miydi?
Babası bir daha bağlıyacak bir el bulamayacak...
Onun elleriyle verilecek bir bardak sudan dahi
her ikisi mahrum kalacaklardı... Aradan üç gün
geçmişti. Küçük Ali, akşamüstü yavaş yavaş
babasına yaklaştı. Babası başını kaldırarak,
oğlunun, hüzünlü haliyle bir şeyler söylemek
istediğini fark etti.
- Babacığım bundan sonra yaramazlık yapmayacağım. Size söz veriyorum. Bir daha bıçaklara da
dokunmayacağım. Uyuduğum zaman, siz evde
olmazsanız
bile
yatağımdan
aşağıya
inmeyeceğim... Ne olur babacığım doktor
amcalara söyle de benim ellerimi geri taksınlar...
Ne olur babacığım bana ellerimi geri versinler!...
Recep efendi, bu sözler karşısında dayanamadı...
Çocuğuna iyice sarıldı...
Kokladı... Bu son olacak diyordu... Bir naylon
torba içerisine bir şeyler koydu... Hanımına
baktı... Küçük Ali babasının arkasında idi... Bir
ara göz göze geldiler... Sonra kapıyı dışarıdan
kapayarak aşağıya indi. Arabasıyla evin önünden
uzaklaştı. Ayşe ve küçük Recep pencereden
onun gidişini gözlediler... Evlerinin önündeki
ışıksız caddede gözden kayboluncaya kadar...
Hanımına "Allahaısmarladık ..." bile dememişti.
Uzun süre kocasından haber alamayan Ayşe,
gece yarısı Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Evden
çıktıktan sonra bir daha eve dönmediğini
bildirerek, kocasının bulunmasını istedi... Eve
geldikleri zaman Ayşe kocasının koltuk üzerine
bıraktığı gömleğini kokladı. Kendi kendine:
"Recep... Her şeye rağmen ben seni seviyorum...
Seni bu hale getirenler utansın..." dedi.
Annesinin ağladığını gören küçük Ali:
"Anneciğim babam bir daha eve dönmeyecek
mi? Yoksa benim ellerimi istemek için doktor
amcaların yanlarına mı gitti? Ne olursun
anneciğim babama söyle de doktor amcalar
ellerimi geri taksınlar... Ben oyuncaklarımla
oynayamıyorum."
Ayşe çocuğunun bu sözleri karşısında
gözyaşlarını tutamadı. Kucağındaki yavrusuyla
koltuk üzerinde uyuyakalmıştı.
Ertesi günü, sabahleyin iki polis memuru
evlerine geldi. Kocasının bir ağaca bağladığı
iple, kendisini asarak intihar ettiğini, kimlik
kartını da üzerinde bulduklarını kaydettiler...
Ellerini kaybeden çocuğu için gözyaşı döken bir
ananın henüz gurbetteki çilesi bitmemişti...
Gözyaşları kurumadan karşılaştığı diğer bir olay,
onu başka bir dünyada yapayalnız bırakmıştı...
Kocasının işyerinde gördüğü baskıların izleri
üzerinde hayatını küçük Ali"yle sürdürecekti...
Yüreğine çivilenmiş acılara rağmen.
01.05.1992
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Sultan Aziz, ülkedeki iç karışıklıklar sebebiyle
hamile eşi Ayşe Sultan’ı, doğduğu yer olan
Güldağı Kasabası’na bıraktı. Annesi, amcası ve
diğer yakınları bu kasabada, etrafı yüksek
duvarlarla çevrili, geniş bahçesi olan bir sarayda
kalıyorlardı. Sultan Aziz, eşi Ayşe Sultan’a:
- Eğer çocuğumuz erkek olursa, adı «Kaan»
olsun… On altı yaşına kadar eğitimiyle ilgilenin. Ata binmesini, kılıç kullanmasını da öğrensin. Benim yokluğumu ona hissettirmeyin, dedi.
Cebinden çıkardığı bir bileziği de vererek:
- O, 16 yaşına geldiği zaman bu bileziği sağ
kolunun üst kısmına takın. Bir ata bindirerek
benim yanıma, yani Başkent Tozan’a gönderin...
Her şeyi düzene koyduktan sonra, Sultan Aziz
eşiyle ve akrabalarıyla vedalaştı. Tozan’a gitmek üzere askerleriyle yola koyuldu.
Günler, aylar çabuk geçti. Ayşe Sultan bir gece
yarısı doğum yaptı. Erkek çocukları olmuştu.
Bütün aile sevinçliydi. Törenle çocuğun ismini
«Kaan » koydular.
Kaan çok zeki bir çocuktu. Anlamlı bakışları
vardı. Gülümsemesi de etkileyiciydi. Bir kaç ay
içinde konuşmaya ve yürümeye başladı. Her
yönüyle dikkatleri çekiyordu. Özel nitelikli
kişiler bütün maharetlerini göstererek onunla
ilgileniyorlardı. Annesi, teyzesi ve halası onu
zaman zaman saray dışında bulunan çocuk
bahçesine götürüyorlardı. Kaan arkadaşlarıyla
oynarken dahi kendisine has, farklı oyunlarla
dikkatleri çekiyordu. Her defasında onu annesi,
teyzesi ve halasıyla gören arkadaşları :
- Kaan senin baban yok mu? diye soruyorlardı.
Kaan da onlara:
- Babam ben doğmadan bir kaç ay önce görev
yerine gitmiş! diye cevap veriyordu.
Arkadaşları bir gün onun etrafında dönerek:
«Babasız çocuk!... Babasız çocuk!…» diye onu
rahatsız etmeye başladılar…
Kaan koşarak kanepe üzerinde oturan Annesi,
teyzesi ve halasının yanına geldi. Annesine:

- Arkadaşlarım benim etrafımda dönerek, bana
«Babasız çocuk!... Babasız çocuk!…» diye
bağırıyorlar.
Annesi Ayşe Sultan :
- Oğlum sen babasız değilsin ki… Senin baban
uzaklarda görev yapıyor… Sen büyüyünce ben
ata bindirip, onun yanına göndereceğim.
Kaan:
- Pekiyi niçin arkadaşlarım ben onlara babam
ben doğmadan bir kaç ay önce görev yerine
gitmiş, dediğim halde, bana: «Babasız çocuk!...
Babasız çocuk!…» diye bağırıyorlar?
Ayşe Sultan:
- Oğlum onlar çok küçük oldukları için her şeyi
düşünemiyorlar. Sen ne konuşurlarsa konuşsunlar, onların sözlerini hiç umursama!
Annesi, teyzesi ve halası kasabanın tek çocuk
bahçesine düzenli olarak Kaan’ı götürmeye
devam ettiler.
Arkadaşları onun etrafında dönerek:
- Babasız çocuk!... Babasız çocuk!… diye onu
her gelişlerinde rahatsız etmeyi sürdürdüler…
Kaan onların bu sözlerinden sonra, koşarak
kanepe üzerinde oturan Annesi, teyzesi ve
halasının yanına geldi. Annesine :
- Arkadaşlarım benim etrafımda dönerek bana
yine «Babasız çocuk!... Babasız çocuk!…» diye
bağırmaya devam ediyorlar.
Annesi Ayşe Sultan:
- Oğlum daha önce de söylediğim gibi babasız
değilsin ki… Senin baban uzaklarda görev
yapıyor… Sen büyüyünce ata bindirip onun
yanına göndereceğim, dedi.
Eğitimciler Kaan’a sekiz yaşındayken ata
binmeyi ve kılıç kuşanmasını öğrettiler. Ayrıca
ona bir çok öğretmen tarafından çeşitli konularda
da ciddi eğitimler veriliyordu.
On altı yaşına kadar eğitimi sürdürüldü. Kaan bir
gün annesine :
- Anneciğim bana sen: «Büyüyünce ben seni
ata bindirip babanın yanına göndereceğim...»
demiştin. Ben büyüdüm artık! Ata binmesini ve
kılıç kullanmasını da biliyorum.
Annesi Ayşe Sultan:
- Sevgili oğlum, biz seni babanın yanına
göndermek için hazırlıklara başladık. Nisan ayı
sonunda seni atın Yıldırım’a bindirerek yolcu
edeceğiz!
Kaan annesinin verdiği cevaba oldukça sevinmişti. Kendi kendine: «Arkadaşlarım benim
etrafımda dönerek bana: Babasız çocuk!...
Babasız çocuk!…» diye bağırmışlardı. Bir kaç
ay sonra ben de babama kavuşacağım, dedi.
Annesi Ayşe Sultan ona: «Senin baban Padişah
Sultan Aziz… Onu Tozan Sarayı’nda, bulacak36
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sın. Şu altın bileziği sağ kolunun üst kısmına tak!
Sakın kollu fanilanı da üstünden çıkarma. Yani
kolundaki bileziği hiç kimse görmesin! Atınla
yaklaşık yirmi bir günde başkent Tozan’a
ulaşacaksın. Seni orada baban karşılayacak...»
Yol azığı hazırlandı. Kıyafetleri giydirildi ve
Şehzade Kaan törenle yolcu edildi. Arkasından
annesi, yakınları ve din adamları «Ya Rab
Şehzade Kaan’ın sonunu hayırlı eyle! İşlerini
rast getir!» diye dua ettiler.
Kaan yolda,
yürüyerek giden, kısa boylu
birisiyle karşılaştı. Ona:
- Nereden gelip, nereye gidiyorsun? dedi. O:
- Adım Metin... Bana Köse Metin, derler…
Başkent Tozan’a çalışmaya gidiyorum. Yirmi
iki yaşındayım ama, yüzüm ve vücüdum on dört
veya on beş yaşında gösteriyor beni. Pekiyi sen
kimsin?
Kaan:
- Adım Kaan… Babam Padişah Sultan Aziz’in
yanına gidiyorum.
Köse Metin:
- O zaman şehzadem ben senin emir kulunum.
Birlikte gidelim Tozan’a. Çok sevindim seninle
arkadaş olduğuma!
Kaan bir müddet yol aldıktan sonra bir kuyunun
yakınında, atından indi. Heybesinden çıkardığı
annesinin yaptığı yemeklerle, pastalarla karnını
doyurdu. Köse Metin de sırtından indirdiği
heybesinden çıkardığı yiyeceklerinden yedi.
Orada her ikisi de uyukladılar. Uyandıkları
zaman Köse Metin:
- Şehzadem ben çok susadım... Şu belimdeki
urganla ben kuyuya ineyim... Buz gibi su içeyim.
Sen beni kuyudan çıkart… Zannedersem sen de
çok susadın… Ben de seni indireyim. Sen de buz
gibi sudan iç, ben de seni çıkarayım…
Köse Metin’in fikri Kaan’ın da hoşuna gitti.
«Tamam...» dedi. Ve onu urganla kuyuya
indirdi. Köse Metin:
- Şehzadem maşaallah su da buz gibi! Ağzına
layık! Tamam... ben kana kana içtim, sıra
sende... Çek beni yukarıya!
Kaan onu urganla yukarιya çekti. Sonra Köse
Metin’in sarkιttιğı urganla kendisi aşağıya indi.
O da doya doya sudan içti... Metin’e: «Gerçekten
de kuyu suyu buz gibiymiş... Tamam... beni
yukarıya çekebilirsin» dedi.
Köse Metin’ten önce hiç ses gelmedi... Kaan
sesini yükselterek:
- Sevgili Metin, niçin çekmiyorsun?
Köse Metin:
- Tek bir şartla seni yukarıya çekebilirim... Ben
bu yolu çok iyi tanıyorum... Bak burası çok
ıssız... Ayda yılda, geçse geçse bir kişi geçer
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buradan... O zamana kadar da sen öbür dünyayı
boylamış olursun... Ben seni yukarıya çekerim
çekmesine ammaa? Bir isteğim var senden!
Şehzade olarak babanın yanına ben gidersem, bu
mümkün... Atına ben bineceğim, giyeceklerini
ben giyeceğim... Yiyeceklerini de ben yiyeceğim
yani! Kabul ediyor musun?
Kaan kuyunun içinde çaresizdi. Kendi hayatını
kurtarmak için Köse Metin’e «Tamam...
Şartlarını Kabul ediyorum…» dedi.
Köse Metin, Kaan’ı urganıyla yukarıya çekti.
Donu ve fanilası hariç, onun elbiselerini giydi,
kılıcını kuşandı, atına bindi. Köse Metin:
- Şu andan itibaren senin adın Köse Metin…
Benimki de Şehzade Kaan olacak…
Kaan, Köse Metin’in heybesini omzunda taşıyarak onun peşinde günlerce yürüdü. Zaman zaman
yolda dinlendiler. Kaan onun tuzlu yiyeceklerinden yedi.
Başkent
Tozan’a yaklaşmışlardı… Saray
uzaktan görünüyordu. Çok geçmeden saraya
ulaştılar... Padişah Sultan Aziz, sahte Şehzade’yi
karşıladı... Oğlum, Kaan’ım diye bağrına bastı...
Köse Metin, Kaan’ı «bu benim hizmetçim... adı
Köse Metin...» diye Padişah Sultan Aziz’e
tanıttı...
Aralarında yaptıkları konuşmalarla Padişah
Sultan Aziz, eşi Ayşe Sultan’dan ve diğer
yakınlarından bahsetti. Onların hal ve hatırlarını
sordu. Sahte Şehzade hiç birisini tanımadığı için
aptal aptal bakıyordu. Padişah Sultan Aziz
«Oğlum Kaan biraz salağa benziyor...» diye
düşünerek,
sorduğu
soruları
bir
daha
tekrarlamadı.
Sahte şehzade için eşi görülmeyen sofralar, kuş
tüyünden yataklar ve yorganlar hazırlandı...
Padişah Sultan Aziz, Sahte Şehzade’yle
evlendireceği bir kız için, Kaan’ı çağırdı:
- Köse Metin, sana bir at ve bir mektup
vereceğim. Bunlarla Orya ülkesine gidip Kral
Pito’nun dünya güzeli olan kızı Prenses Liba’yı
oğlum Kaan için isteyeceksin. Bu oldukça güç!
Şu ana kadar bir çok kişi Kral Pito’nun
isteklerini yerine getiremedikleri için kızı elde
edemediler.
Sahte Şehzade, Kaan’ı Padişah Sultan Aziz’in
kendisine kız istemek için uzaklara göndereceğine çok sevinmişti.
Sarayın aşçıları ona karnını doyurması için yol
azığı hazırladılar. Hazine Başı da bir miktar altın
verdi... Kaan, Padişah Sultan Aziz’in tarifi ve
emriyle yola koyuldu.
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Bir müddet sonra yolda atını bir ağaca
bağlayarak biraz dinlenmek istedi. Küçük kilimi
atın üzerinden alarak, yere serdi. Üstünde
uyuyakaldı. Rüyasında bir karınca kendisine
seslendi:
- Sevgili Kaan atını bağladığın ağacın doğusunda
bizim bir yuvamız var... Orada bizim üç adet
kanadımız var... Bunları al... Günün birinde zor
durumda kalırsan onları yak... O zaman senin
yardımına koşacağız...
Kaan nefes nefese uyandı... Güneş doğmuştu.
Rüyasında gördüklerinin doğru olup olmadığını
yerinde görmek için atını bağladığı ağacın doğu
tarafına baktı. Gerçekten orada karınca yuvası
vardı... Üç tane karınca kanadı da gözüne
çarptı... Onları alarak annesinin kendisine verdiği
temiz bir mendilin içerisine koydu.
Bir kaç gün sonra dinlenmek üzere bir orman
girişinde karnını doyurdu. Küçük kilimi atın
üzerinden alarak, yere serdi. Üstünde
uyuyakaldı. Rüyasında bir öküz kendisine
seslendi:
- Sevgili Kaan atını bağladığın ağacın
doğusunda, yani ormanın biraz ilerisinde beni
ve arkadaşlarımı uyurken göreceksin... Yerde
bulunan üç adet kılımızdan al... Günün birinde
zor durumda kalırsan onları yak... O zaman senin
yardımına koşacağız...
Kaan nefes nefese uyandı... Güneş doğmuştu.
Rüyasında gördüklerinin doğru olup olmadığına

bakmak için atını bağladığı ağacın doğu tarafına
baktı. Gerçekten orada üç öküz yatıyordu...
Yerde bir yığın öküz kılı gördü... Onlardan
üçünü alarak annesinin kendisine verdiği temiz
mendilin içerisine koydu.
Uzun süre yol aldıktan sonra Orya Ülkesi’ne
yaklaştı. Son kez dinlenmek için bir ağaca atını
bağladı. Küçük kilimi atın üzerinden alarak,
yere serdi. Üstünde uyuyakaldı. Rüyasında
büyük bir kuş kendisine seslendi:
- Sevgili Kaan atını bağladığın ağacın doğusuna
bak! Orada bizim üç adet kanadımız var...
Bunları al... Günün birinde zor durumda kalırsan
onları yak... O zaman senin yardımına
koşacağız...
Kaan nefes nefese uyandı... Güneş doğmuştu.
Rüyasında gördüklerinin doğru olup olmadığına
bakmak için atını bağladığı ağacın doğu tarafına
baktı. Gerçekten, yerde üç kanat vardı... Üçünü
de aldı... Onları, annesinin kendisine verdiği
temiz bir mendilin içerisine koydu.
Orya Ülkesi’ne girdiği zaman başkent Bima’ya
da uzak olmadığını anladı. İki saat sonra Kral
Pito’nun şatosuna ulaştı. Giriş kapısının sağında
ve solunda bulunan muhafızlara kendisini
tanıttı… Onlara Kral Pito’yla görüşmek
istedediğini belirtti. Muhafızlar yarım saat kadar
onu beklettikten sonra Kral Pito’nun yanına
götürdüler.
Kral Pito’ya Padişah Sultan Aziz’in yazdığı
mektubu verdi. Kral bir kaç kez mektubu
okuduktan sonra:
- Senin ismin ne? dedi.
- Köse Metin...
Kral Pito:
- Bay Köse Metin, demek kızım Prenses
Liba’yı Padişah Sultan Aziz’in oğlu Kaan için
istemeye geldin? Amaaaa bu oldukça zor. Şu ana
kadar tam yetmiş ülkeden gelenler oldu... Her
birisi de benim isteklerimi öğrenir öğrenmez
başaramayacaklarını bildikleri için burayı
terkettiler... Bak sana da söylüyorum. Bu şehrin
dışında iç içe yedi bölümden oluşan sihirli bir
şato var. Orada kızım Prenses Liba’nın bulunduğu köşke girmek için yedi kapı var... Bunları
aşmak oldukça güç... İlk üçünde bulunan üç
ambardaki buğdayları, bir gecede her birisinin
arası beş yüz metre olan diğer üç ambara taşıman
lazım... Sonra üstleri açık olan her birisinin arası
beş yüz metre olan diğer üç köşk arası da vahşi
hayvanlarla ve yılanlarla dolu. Burasını şu ana
kadar aşan olmadı. Eğer başarabileceğine
inanıyorsan Sihirli Şato’nun yedi kapısına ait
yedi anahtarın birer adedini sana vereceğim.
Kızım Prenses Liba’ya ulaştığın an anahtarları da
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geri getirmeden onu dilediğin yere götürebilirsin!
Kaan Kral Pito’nun şartlarını kabul etti. Atıyla
kendisine tarif edilen Sihirli Şato’ya ulaştı. Atını
bir kenarı dere olan yoncaların içinde bulunan
bir ağaca bağladı... İlk kez gördüğü rüyasında,
kendisine söylendiği gibi, üç karınca kanadını
kibritiyle yaktı... Kısa sürede milyonlarca
karınca Sihirli Şato’nun girişinden itibaren üç
köşkteki üç ambara akın ettiler. Bu arada Kaan
ikinci gördüğü rüyasında sözü edilen, üç öküz
kılını da yaktı... Her birisinde iki öküz bulunan
dokuz araba dışardan tozu dumana katarak
geldiler. Ve Sihirli Şato’ya girdiler. Karıncalar
bir kaç saat içerisinde arabalar üzerindeki ambar
şeklindeki depolara buğdayları taşıyarak gözden
kayboldular.
Arabalar
ikinci
bölümdeki
ambarların önlerine gelince Kaan arabaların
sürgülü kapaklarını açarak üçer üçer, üç ambara
boşalttı.
Kaan en zor işi başarmıştı. Bunu da Sihirli
Şato’daki Prenses Liba’nın bulunduğu köşkün
ışıklarının yanmasıyla anladı. Cebindeki mendili
çıkardı. Son üç kuş tüyünü yaktı. Gökyüzünde üç
kuş göründü önce. Kaan yedinci kapıyı
anahtarıyla açtı. Kuşlardan biri yukarıdan
Kaan’ın yanına geldi. Onun üzerine bindi.
Yukarıdan diğer üç köşkün vahşi hayvanlarla
dolu olduğunu gördü. Onların üzerinden
geçtikten sonra yedinci köşkün terasına geçtiler.
Oraya kuş konar konmaz, her taraf aydınlandı.
Prenses Liba altın, gümüş ve elmaslarla kaplı bir
odada uyuyordu. Kaan onu uyandırmadan
kucağına aldı... Sonra kuşun üzerine onunla
binerek şatonun dışına geldiler. Prenses Liba
kuşun üzerinde iken o atını hazırladı ve Tozan’a
gitmek üzere yola koyuldu. Prenses Liba’yı
taşıyan kuşla beraber iki kuş da onun üzerinde
uçarak geliyorlardı... Kaan oldukça heyecanlıydı. Ne de olsa babasının isteğini yerine
getiriyordu. Yolda bir kaç kez dinlendi. Prenses
Liba’ya kendisini oraya kadar nasıl getirdiğini
anlattı... Birlikte karınlarını doyurdular...
Tozan’a yaklaşmışlardı. Prenses Liba’yı yine bir
kuş taşıyor, diğer iki kuş da onları takip
ediyordu... Nihayet Tozan’a girdiler. Saray
uzaktan görünüyordu. Prenses Liba’yı taşıyan
kuş Kaan’ın atının önüne kondu. Yana doğu
eğilerek Prenses Liba’yı sırtından indirdi. Sonra
uçarak yükseldi. Diğer iki kuşla birlikte uzaklara
giderek gözden kayboldular.
Kaan ve Prenses Liba at üstünde saraya girdiler.
Muhafızlar onlar girer girmez Padişah Sultan
Aziz’e haber verdiler. Sultan Aziz Prenses
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Liba’yla onu görünce oldukça şaşırmıştı. Heyecanını gizleyemedi.
Kaan’a:
- Köse Metin, dile benden ne dilersen? diyerek
onu hediyelerle taltif etmek istedi.
Ama o aldığı eğitimler nedeniyle, annesinden
kazandığı asil kimliğiyle:
- Sevgili Padişah’ım sizin gönlünüzü hoş
tutabildiysem bu bana yeter… Ben sizin sadece
canınızın sağlığını istiyorum!
Padişah Sultan Aziz:
- O halde sen de bu günden sonra bizim sarayın
bir mensubu olacaksın... Yarın oğlum Şehzade
Kaan’ın hamam merasimine de seni bekliyorum.
Kırk gün kırk gece yapılacak düğün merasiminin
ilk günü hamamda başlayacaktı. Padişah Sultan
Aziz, saray erkanı, Sahte Şehzade ve Kaan
hamamın soyunma odasındaydılar. Peştamallarını giyinmek için herkes fanilalarını çıkarınca
Kaan da çıkardı. Padişah Sultan Aziz’in
fanilasını çıkarır çıkarmaz Kaan’ın kolundaki
bilezik dikkatini çekti. Önce Kaan’a baktı sonra
kendisini Kaan olarak tanıtan Sahte Şehzade’ye
baktı...
Sahte Şehzade’nin kolunda bilezik
yoktu... Ama kendisini Köse Metin olarak
tanıtan ve çok uzaklara kız istetmek için gönderdiği gençte vardı... İyice kuşkulanmıştı. Padişah
Sultan Aziz, Kaan’a dönerek:
- Yoksa sen misin benim oğlum?
Köse Metin sararıp solmuştu. Kaan’la göz göze
geldiler. Sultan Aziz, Köse Metin’e:
- Annenin adı ne?
Köse Metin’in elleri ayakları titriyordu. Orada
bulunan saray erkanı da olup bitenleri merak
ettiler… Köse Metin:
- Cevriye! dedi.
Sultan Aziz, bu kez Kaan’a sordu:
- Annenin adı ne?
Kaan:
- Ayşe Sultan, diye cevap verdi.
Padişah Sultan Aziz, oğluna sarılarak:
- Sensin benim oğlum... Anlat başından
geçenleri?
Kaan, Köse Metin’in yanında, olduğu gibi her
şeyi anlattı. Padişah Sultan Aziz Sahte
Şehzade’ye sordu:
- Bunlar doğru mu?
Köse Metin «evet» dercesine başını salladı.
Gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra, Sahte
Şehzade zindana atıldı.
Kırk gün kırk gece yapılan düğünle Kaan,
zorluklarla getirdiği Prenses Liba’yla dünya
evine girdi. Padişah Sultan Aziz ise oldukça
mutluydu.
Bor, 05.04.1968
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Saygın bir kişiydi Selami Efendi. Göğsüne kadar
inen ak sakalı ve cana yakın tavırlarıyla
gençlerin ilgisini çekiyordu. Aynı bölgeden
birkaç üniversiteli genç, okul araştırması için
onu ziyaret ettiler. Kendilerini tanıttılar. Çeşitli
sorularla onu da tanımak istediler. Selami Efendi
onlara :
- Siz hiç Şirin Dede’yi ziyaret ettiniz mi? dedi.
Gençler ilk defa duydukları bu ismi oldukça
merak etmişlerdi.
Onlardan biri :
- Nerede yaşıyor bu adamcağız? Kim bu Şirin
Dede? gibi Selami Efendiye bir yığın soru
sordular. Ama o
en ufacık cevap dahi vermedi. Sonra :
- Siz hep hazıra konmak istiyorsunuz… Ben
sadece ismini veriyorum… Yerini öğrenmek de
sizin göreviniz…
Gençler oradan ayrıldıktan sonra Şirin Dede’nin
nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Tesadüfen
karşılaştıkları bir emekli öğretmene kendilerini
tanıtarak Şirin Dede hakkında bilgi istediler.
Öğretmen :
- Demek bir aydır onu arıyorsunuz? O benim
öğretmenimdi. Şu an İstanbul’un Karacaahmet
bölgesinde
bulunuyor. O bölgede kime sorarsanız onu
tanır…, dedi.
Gençler vakit kaybetmeden Karacaahmet’e
gittiler. Minibüsten iner inmez karşılaştıkları ilk
kişiye :
- Affedersiniz size bir şey sormak istiyoruz...
- Buyurun!
- Biz Şirin Dede’yi arıyoruz...
- Demek Öğretmen Şirin Dede’yi arıyorsunuz?
Üzerinde bulunduğunuz caddeyi hiçbir yere
sapmadan takip
edin. Karşınıza çıkacak mezarlığın ana girişinde
bir kulübe ve bir de ev var... Mezarlığın bekçisi
Avni Efendi’ye isteğinizi iletin. Bekir Amcanın
da selamı var, deyin. O size yardımcı olur.

Gençler kendilerine bilgi veren Bekir Efendiye
teşekkür ettiler. Bekir Efendi :
- Aklıma gelmişken size bir konuyu da
aktarayım... Biraz sonra tanışacağınız Avni
Efendi de üniversite
mezunu. Ülkemizin şartları onu mezar bekçisi
yaptı... Mezarlığa gelen ölülerden ders aldı, şair
oldu...
Yaşarken anne ve babalarının
kıymetlerini bilmeyenlerin ölümlerinden sonra
mezarlığa
gelip
kendilerini
affettirmek
istemelerinin vahametine bakarak da yazar oldu.
Haydi yolunuz açık olsun!
Gençler oradan ayrıldıktan sonra, hiçbir güçlükle
karşılaşmadan
Karacaahmet
Mezarlığı’na
geldiler. Mezarlığın ana giriş kapısından içeriye
girdiler. Önce kulübeye baktılar. Orada Bekçi
Avni Efendiyi bulamadılar. Sonra kulübenin
bitişiğindeki evin zilini çaldılar...
Normal insan boyundan küçük kapı gıcır gıcır
ses çıkararak açıldı. İçeriden 40 – 45 yaşlarında,
uzun boylu Avni Efendi eğilerek dışarıya çıktı.
Meraklı gözleriyle önce gençlerin yüzlerine
baktı... Sonra :
- Buyurun bir dileğiniz mi var?
Gençlerden biri :
- Affedersiniz, Avni Efendi siz misiniz?
- Evet...
- “Biraz önce Bekir Amcayla görüştük. Size
selamını söylememizi istedi. Sizden de bahsetti...
Biz Şirin
Dede’yi arıyoruz.” Selami Efendiden itibaren
başlarından geçenleri de anlattılar.
- Demek siz de Şirin Dede’yi arıyorsunuz?
Yalnız yardımcı olmam size çok pahalıya mal
olacak!
Gençler önce birbirlerine baktılar. Sonra :
- Meselâ kaç paraya? dediler.
- Dedim ya... Size oldukça pahalıya mal olacak!
- Olsun... dediler.
- Madem ki öyle, tamam, dedi Avni Efendi.
Ve eğilerek evinin dış kapısından içeriye
seslendi :
- Hanım, bana üç tepsi ver!
Eşinin getirdiği üç tepsiyle gençlerin yanına
gelen Avni Efendi :
- Bakın siz üç kişisiniz... Elimde de üç tepsi
var... Her biriniz bir tepsiye cüzdanlarınızı ve
paralarınızı
bırakın...
Gençler tekrar şaşkın bir şekilde birbirlerinin
yüzlerine baktılar. Sonra ceplerinden cüzdan ve
bozuk paralarını tepsilerin üzerlerine bıraktılar.
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Avni Efendi tekrar eşini çağırarak tek tek
tepsileri verdi.
Onlara kendisini takip etmelerini söyledi. Ana
kapıdan dışarıya çıktılar... Mezarlığın duvarlarını
dışarıdan takip ederek yine mezarlığa ait
demirden yapılmış, işlemeli, eski büyük bir
kapının önünde durdular. Avni Efendi cebinden
çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Gençlere “beni
takip edin...” dedi. Mezarların aralarından
geçerek bir mezarın önünde durdu. "İşte
aradığınız Şirin Dede burada yatıyor." dedi.
Gençler Şirin Dede’nin dirisiyle karşılaşmayı
beklerken, çıka çıka karşılarına ölüsü, yani
mezarı çıkmıştı... Bir Allah’ın kulu çıkıp da “bu
yol sizi mezarlığa götürecek...” demedi diye
düşünürlerken Avni Efendi :
- Bakın şu mezar taşına... Şirin Dede’nin
sağlığında öğrencilerine sık sık söylediği bir söz
var “ilmi önce en yakınınızda arayın!”
Gençler kendilerine gerekli olan dersleri
almışlardı. Plansız programsız yollara düşmenin
gerek zaman, gerekse para açısından kendilerine
ne gibi yükler getirdiğini düşünürlerken Avni
Efendi :
- Sizin ilk konuştuğunuz Selami Efendiyi ben
de tanıyorum. Sizin gibi üniversitenin son
sınıfına kadar gelmiş
kültürlü kişileri bir ilkokul mezunu olarak
yanlışlığa sevk etmemek için, fazla konuşmamış,
sorularınıza sizin seviyenizden aşağıda cevaplar
vermemiş, sizi aldatmaktan da sakınmış olacak
ki, sizi Şirin Dede’ye göndermiş... Şirin Dede
çok saygın bir kişiydi. Hiçbir öğrencisini sınıfta
bırakmazdı. Sevgi doluydu. Hayatı boyunca hem
ailesine, hem çevresine, hem de öğrencilerine
örnek oldu. Kimsenin kalbini kırmaz,
konuşurken düşünerek konuşur, sözlerini de
tartardı. Ölmeden önce ben de onunla tanışma
imkânı bulmuştum. Gördüğünüz gibi iyi insanlar
hiçbir zaman unutulmuyorlar.
Merak etmeyin bana verdiklerinizi size aynen
iade edeceğim. Benim de size ders vermem
gerekiyordu.
Adımlarınızı
dikkatli
atın.
Araştırmalarınızı size faydalı olmayacak şekilde
değil, hem size hem de çevrenize faydalı olacak
şekilde yapın...
Gençler verdikleri cüzdan ve paralarını geri
alarak Avni Efendiyle vedalaştılar. Geri dönüş
yollarında kendi kendilerini sorgulayarak
araştırmalarına yeniden başladılar.
İstanbul – 20.05.1976
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SENİ SEVDİĞİM ZAMANLAR
GÜNERİ ÇOLAKKAYA
Seni sevdiğim zaman bu kentte,
Ben yoktum, sen yoktun, kimseler yoktu…
Hiçlik çizerdi içimdeki gölgeyi,
Yaşamak bir nefeslikti, adındı.
Ölürdüm uyurken, sana çevirirdim kıbleyi.
Seni sevdiğim zaman bu kentte,
Islak çayırlar serilirdi geceye.
Ayaklarım ağırlaşırdı birer külçe gibi,
Uzaklaşırkan yanından sabaha doğru,
Serseri gibi gezerdim düşünürken gözlerini.
Seni sevdiğim zaman bu kentte,
Dikenleri kalbime batardı güllerin.
İçimde uzak limanlara kaçma isteği,
Ve haykırmak adını defalarca denize,
Rüzgar suratıma çarpardı nefesini.
Seni sevdiğim zaman bu kentte,
Şarkılarını dinlerdim dağların.
Esmer bir yalnızlık sarardı tenimi,
Yazamayınca aylarca sana,
Çok kereler yakardım ellerimi…
Seni sevdiğim zaman ki çok zaman oldu,
Günler çok kısaldı, tan vakti küstü.
Denizler bastı tüm hayallerimi,
Buğulandı gözlerim bir akşamüstü,
Boşalttı kente döküverdi tüm küllerimi…
Seni sevdiğim zaman bu kenti,
İkiye bölerdim bir baştan bir başa,
Bir mahallesi sendin, biri ben…
Dünyayı ayırsam tam ortadan ikiye
Yerküre bendim, gökyüzüm sen…
Bursa – 2007
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FİRDEVSÎ (ö. 1020?)’DEN
NASİHATLER
Prof. Dr. Mehmet Kanar
İran'ın ulusal destanı Şahnâme'nin şairi. Künyesi
Ebu'l-Kâsım, lakabı Fahreddin, adı ise Ahmed,
Hasan veya Mansur'dur. Hayatı hakkında derli
toplu ve net bilgi yoktur. Bir çiftlik sahibinin
çocuğu olduğu bilinmektedir. Pehlevîce ve
Arapça öğrenen Firdevsî İran tarihini manzum
olarak kaleme aldı. Önceleri kim tarafından
desteklendiği belli değildir. 1003-4 yılında
bitirdiği Şahnâme'yi Gazneli Mahmud'a sundu.
Şâhnâme, İslamî döneme kadar İran tarihi ve
mitolojisi ile ilgili her bilgiyi içerir. Bir milletin
tarihî geleneklerinin toplandığı böyle bir şaheser
dünyada başka hiçbir millete nasip olmamıştır.
Şair hakkında daha geniş bilgi için bk. Firdevsî,
H. Ritter, İA, IV/643-649; Firdevsî, Mehmet
Kanar,
Türkiye
Diyanet
Vakfı
İslam
Ansiklopedisi, XIII/125-127.
 İyiliğe yönel ve kimseyi incitmemeye çalış.
Kurtuluşun yolu sadece bundan ibaret çünkü.
 Sonunda gideceğin yer toprak olacağına
göre, iyilik tohumundan başka bir şey
ekmemelisin.
 İyi olsun, kötü olsun, bütün insanlar fânî
olduğuna göre, en iyisi, iyiliğin yâdigar
kalmasıdır.
 Mademki bizden geriye kalanlar iyilik ve
kötülüklerimizdir, o halde elinden geldiğince
kötülük tohumu ekmemeye bak.

 Kötülük etme, kötülük görürsün sonunda.
Kötülükle kötüye çıkar insanın adı.
 Acele ve kötülük şeytanın işi. Sana pişmanlık
ve acı getirir.
Birine kötülükte bulunan kimsenin aslında
kendine kötülük etmiş olacağını ve rüzgar ekenin
fırtına biçeceğini Firdevsî, Şahnâme'de sık sık
dile getirir:
 Kötülük tohumu ekip de iyilik uman kimse
saçma hayaller kurmuştur.
 Kardeşim, bu dünya kimseye kalmadığı gibi
geriye de iyi şöhretten başka bir şey kalmaz.
 İyi şöhretle ölürsem, ne âlâ! Bana iyi şöhret
lazım. Yoksa şu bedenim ölümcüldür.
 İyi şöhret ve güzel sözleri ne güneş, ne su, ne
rüzgar ve ne de toprak yok edebilir.
 Ölüp giden yüce insanların öbür dünyaya iyi
bir isimden başka bir şey götürmediklerini
görmez misin?
 Geride kötü bir isim bırakana ancak beddua
edilir. O halde dünyada yadigâr kalacak tek
şey addır. Bu dünya kimseye kalmaz.
 Kötüden iyilik ummak,
doldurmaya benzer.

göze

toprak

 Öldükten sonra geriye kötü şöhret bırakan
kimseye beddua edilir.
 Kötülerden kötülük gelmesine şaşmamak
gerek. Gece karanlıktan ayrı tutulur mu hiç?
 Daima dürüst olmaya
dürüstlükten zarar gelmez.

bak.

Çünkü

 Doğrunun parladığı yerde yalanın nuru
sönmeye yüz tutar.

 İyiliğe karşılık niçin kötülük yapayım?
Kötülük yaparsam, kendime yapmış olurum.

 Bilgiyle ihtiyarın gönlü gençleşir. Bilgili olan
güçlü olur.

 İyilik yaparsan, iyilik; kötülük yaparsan,
kötülük görürsün.

beyti kadar açık, kısa ve veciz olarak ifade
etmemiştir.

 Kötü düşünceli, sonunda kendine kötülük
eder.

 İnsan dünyada cömertliğiyle yücelir. Hazinen
varsa, koyma bir kenara, bağışla.

 Bak, o akıl sahibi ne demiş: Kötülük eden
cezasını çeker. Kötülük eden kötülük bulur.

 Ey akıl sahibi! Hazine çalışmakla elde edilir.
Çalışmadan kazanmak mümkün mü?

 Kötülüğün karşılığı kötülüktür. Layığı da
böyle olmalı.

 Tembelin serveti olamaz ve dünyada çalışmadan kazanç sağlanamaz.
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HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ’DEN GAZELLER–2
Prof. Dr. Mehmet Kanar

Bu mecliste biraz olsun güzel güzel oturan
gördün mü? Oturup da, sohbet sonunda pişman
olmadan kalkan gördün mü?
O gülen dudaklar yüzünden mumun dilinden
birkaç laf çıkacak oldu; âşıklarının önünde
geceler boyu pişmanlığa durdu.
Bahar yeli çimenlikte gül ile selvinin kucağından
sıyrılıp o yanağın, o boyun bosun havasıyla
esmeye başladı.
Sarhoşça önümüzden geçecek oldun; ruhlar
âlemindekiler bile seni seyretmek için ortalığı
tozu dumana kattılar.
Kendi boyundan gururlanan serkeş servi, senin
salınarak yürüyüşünü görünce utancından adım
atamaz oldu.
İkiyüzlülük ve kerâmet hırkasından ateş çıkıyor
Hafız. At şu hırkayı üstünden; belki canını
kurtarırsın.
GAZEL 22
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Çu bişnevî suhen-i ehl-i dil, megû ki hatâst
Suhanşinâs neî, cân-i men, hatâ incâst.
Serem be dunyî vu ukbâ furû nemîâyed.
Tebârekallâh ezin fitnehâ ki der ser-i mâst.

GAZEL 21
Farsça Metin
Vezin: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Dil u dînem şud u dilber be melâmet berhâst
Goft: Bâ mâ menişîn kez tu selâmet berhâst
Ki şenîdî ki derin bezm demî hoş benişest
Ki ne der âhir-i sohbet be nedâmet berhâst?
Şem’ eger zan leb-i handân be zebân lâfî zed
Pîş-i uşşâk-i tu şebhâ be garâmet berhâst
Der çemen bâd-i bahârî zi kenâr-i gul u serv
Be hevâdârî-i an ârız u kâmet berhâst
Mest bugzeştî yu ez halvetiyân-i melekût
Be temâşâ-yi tu âşûb-i kıyâmet berhâst
Pîş-i reftâr-i tu pâ ber negirift ez haclet
Serv-i serkeş ki benâz ez kad u kâmet berhâst
Hâfız in hırka biyendâz meger cân beberî
K’âteş ez hırka-i sâlûs u kerâmet berhâst
Çeviri
Gönlüm ve dinim gitti elden. Yine de sevgilim
azarladı beni: Oturup kalkma bizimle! Güvenilir
biri değilsin sen!
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Der enderûn-i men-i hastedil, nedânem, kîst?
Ki men hamûşem u û der figân u der govgâst.
Dilem zi perde burûn şud, kocâî ey mutrib?
Benâl, hân ki ezin perde kâr-i mâ be nevâst.
Merâ be kâr-i cihân hergiz iltifât nebûd;
Roh-i tu der nazar-i men çunin hoşeş ârâst.
Nehufte’em zi hiyâlî ki mîpezed dil-i men.
Humâr-i sad şebe dârem; şerâbhâne kocâst?
Çunin ki sovme’e âlûde şud zi hûn-i dilem,
Gerem be bâde beşû’îd, hak be dest-i şumâst
Ez an be deyr-i mugânem azîz mîdârend,
Ki âteşî ki nemîred, hemîşe der dil-i mâst.
Çi sâz bûd ki der perde mîzed an mutrib
Ki reft omr u henûzem demâğ por zi hevâst.
Nidâ-yi aşk-i tu dîşeb der enderûn dâdend
Fezâ-yi sîne-i Hâfız henûz por zi sadâst
Çeviri
Gönülden anlayanlardan bir söz duydun mu,
“yanlış” deme. Söz ustası değilsin, canım benim;
yanlışın burda.
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Ne bu dünyaya baş eğerim, ne öbür dünyaya.
Başımızda ne fitne, ne düzen var; haydi hayırlısı.

Senin saçlarından esip gelen meltem bizim
uyanık canımızı hayata bağlayan bağdır.

Benim gibi gönlü hasta birinin içinde kim var,
bilmiyorum ki?! Ben suskunum; o feryat ediyor,
çıngar çıkarıyor.

Aşkı inkâr eden iddiacılara rağmen senin yüz
güzelliğin bizim inkâr edilemez kanıtımızdır.

Gönlüm perde dışına çıktı; nerdesin be çalgıcı!
Çal haydi; inle. Bu perdeden “nevâ”da devam
ederiz artık.
Dünya işlerine hiç iltifat etmedim. Bana kalırsa,
senin yanağın dünyayı böyle süsleyip
güzelleştirdi.
Gönlümde oluşan hayaller yüzünden gözüme
uyku girdiği yok. Yüz gecenin mahmurluğu var
üstümde; şaraphane nerde?
Gönlümden akan kanlara bulandı ibadethane.
Artık beni şarapla yıkasanız, yeri var.
Gönlümdeki ateş hiç sönmediği için ateşkedede
(meyhanede) beni el üstünde tutuyorlar.
Çalgıcının tutturduğu makamda çaldığı melodi
nasıl bir şeydi ki, ömür geçti gitti ama hâlâ onu
mırıldanıp duruyorum.
Dün gece gönlüme aşkını nidâ ettiler. Oysa
Hafız’ın göğsünde hâlâ aşk sesleri var.
GAZEL 23
Farsça metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilâtün
Hiyâl-i rûy-i tu der her tarîk hemreh-i mâst
Nesîm-i mûy-i tu peyvend-i cân-i âgeh-i mâst
Be rağm-i muddeiyânî ki men’-i aşk kunend
Cemâl-i çihre-i tu huccet-i muvecceh-i mâst
Bebîn ki sîb-i zenehdân-i tu çi mîgûyed
Hezâr yûsuf-i mısrî futâde der çeh-i mâst
Eger be zulf-i dirâz-i tu dest-i mâ neresed
Gunâh-i baht-i perîşân u dest-i kûtâh-i mâst
Be hâcib-i der-i halvetserây-i hâs begû
Fulân zi gûşenişînân-i hâk-i dergeh-i mâst
Be sûret ez nazar-i mâ egerçi mahcûb est
Hemîşe der nazar-i hâtir-i mureffeh-i mâst

Dinle bak, senin elmaya benzeyen çene çukurun
ne diyor: Bizim çenemizdeki o güzel çukura bin
Mısır Yusuf’u düşmüştür.
Senin uzun zülüflerine elimiz yetişmiyorsa, bu
bizim şanssızlığımızdan ve elimizin kısalığından
ileri gelmektedir.
Bir başına kaldığın evin kapıcısına de ki: Filanca
bizim dergâhımızın bir bucağında
oturanlardandır.
Görünüşte bize uzak olsa da daima bizim
müreffeh gönlümüzde onun yeri vardır.
Günün birinde Hafız gelir de kapını çalacak
olursa, açıver.
Çünkü yıllardır bizim ay kadar güzem yüzümüzü
görmeye can atmaktadır.
GAZEL 24
Farsça Metin
Vezin: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Metaleb tâat u peymân u salâh ez men-i mest
Ki be peymânekeşî şohre şudem rûz-i elest
Men hemandem ki vuzû sâhtem ez çeşme-i aşk
Çâr tekbîr zedem yeksere be herçi ki hest
Mey bedih tâ dehemet âgehî ez sırr-i kazâ
Ki be rûy-i ki şodum âşık u ez bûy-i ki mest
Kemer-i kûh kem est ez kemer-i mûr incâ
Nâumîd ez der-i rahmet meşov ey bâdeperest
Becuz an nergis-i mestâne ki çeşmeş meresâd
Zîr-i in târem-i fîrûze kesî hoş nenişest
Cân fedâ-yi deheneş bâd ki der bâğ-i nazar
Çemenârâ,yi cihân hoşter ezin gonçe nebest
Hâfız ez dovlet-i aşk-i to suleymânîe şud
Ya’nî ez vasl-i tueş nîst becuz bâd be dest

Eger be sâlî Hâfız derî zened, beguşây
Ki sâlhâst ki muştâk-i rûy-i çun meh-i mâst

Çeviri:
Ben sarhoştan ibadet, ahit, dindarlık gibi şeyler
isteme. Elest gününden beri kadeh kaldırmatta
meşhur oldum.

Çeviri:
Hangi yolda olursak olalım, senin yüzünün
hayali bizim yoldaşımızdır.

Aşk çeşmesinde abdest aldığımdan beri her
varlığa karşı dört kez tekbir getirdim, kendimi
dünyadan soyutladım.
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Mey ver de kaza kader sırlarından haber vereyim
sana. Kimin yüzüne âşık olduğumu, kimin
kokusuyla mest olduğumu söyleyim.

Şu iki kapılı konak yerinden göçüp gitmek
mecbûrî. Geçim sarayının kemeri yüksek olmuş,
alçak olmuş, ne fark ederki!?

Burada, aşk ülkesinde, dağın beli karıncanın
belinden daha incedir. Hey, bâde düşkünü!
Tanrısal rahmet kapısından umudunu kesme.

Yaşam denilen makam çalışıp çabalamadan elde
edilemez. Evet, evet, “elest” (Ben sizin Tanrınız
değil miyim?) ahdi “belâ” (evet) sözü uyarınca
verilmiştir.

Şu fîrûze renkli gök kubbenin altında, Allah
nazardan saklasın!, o mest ve mahmur bakışlı
gözlerden başkası mutlu olmadı.

Vara yoğa incitme kalbini; mutlu olmaya bak.
Çünkü her olgunluğun sonunda nasıl olsa yokluk
var.

Onun ağzına kurban olayım. Dünyanın çimenlik
bahçesinde, o bakış bağında bundan daha hoş bir
gonca yetişmedi.

Âsaf’ın görkemi, rüzgâr gibi koyşan at, kuş dili;
her şeyi yel aldı götürdü. Efendinin bunlardan
hiçbir kazancı olmadı.

Hâfız senin aşk devletin sâyesinde Süleyman
oldu bugün. Yani sana vuslat yolunda elinde
havadan başka bir şey yok.

Koluna kanadına güvenip de yoldan çıkarım
deme. Çünkü bir ok attın mı, havada bir süre
gider ama, sonunda toprağa düşer.

GAZEL 25
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

Hafız, sözlerin elden ele dolaşıyor. Kaleminin
dili buna nasıl teşekkür etsin?

Şikufte şud gul-i hamrâ vu geşt bulbul mest
Selâ-yi serhoşî ey sûfiyân-i bâdeperest
Esâs-i tovbe ki der muhkemî çu seng numûd
Bebîn ki câm-i zucâcî çi turfe’eş beşikest
Biyâr bâde ki der bârgâh-i istiğnâ
Çi pâsbân u çi sultân, çi huşyâr u çi mest
Ezin ribât-i do der çun zarûretset rahîl
Revâk-i tâk-i mâişet çi serbulend u çi pest
Mekâm-i îyş muyesser nemîşeved bîrenc
Belî be hukm-i belâ beste’end ahd-i elst
Be hest u nîst merencân zamîr u hoş mîbâş
Ki nîstîst serencâm-i her kemâl ki hest
Şukûh-i âsafî yu esb-i bâd u mantık-i tayr
Be bâd reft u ezû hâce hîç tarf nebest
Be bâl u per merov ez reh ki tîr pertâbî
Hevâ girift zemânî velî be hâk nişest

GAZEL 26
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Zulf âşufte vu hey kerde ve handân leb u mest
Pîrehen çâk u gazelhân u surâhî der dest
Nergiseş arbedecûy u lebeş efsûskunân
Nîmşeb-i dûş be bâlîn-i men âmed benişest
Ser ferâgûş-i men âvurd, be âvâz-i hazîn
Goft: Ey âşık-ı dîrîne-i men! Hâbet hest!
Âşıkî râ ki çonin bâde-i şebgîr dehend
Kâfir-i aşk buved, ger neşeved bâdeperest.
Boro ey zâhid u ber dordkeşân horde megîr
Ki nedâdend coz in tuhfe be mâ rûz-i elest
Ançi û rîht be peymâne-i mâ, nûşîdîm
Eger ez hamr-i bihiştest veger bâde-i mest
Hande-i câm-i mey u zulf-i girihgîr-i nigâr
Ey besâ tovbe ki çun tovbe-i Hâfız beşikest

Zebân-i kilk-i tu Hâfız çi şukr,i ân gûyed
Ki gofte-i suhenet mîberend dest be dest

Çeviri:
Saçları dağılmış, hafiften terlemiş, dudaklarından
gülücükler saçılıyor; çakır keyif olmuş.

Çeviri:
Kırmızı gül açtı; bülbül sarhoş oldu. Ey bâde
düşkünü sûfîler! Haydi, sarhoş olalım.

Gömleğinin yakasını açmış, gazel okuyor; elinde
şarap sürahisi.

Görüyor musun? Bir taş gibi sağlam görünen
tövbenin temeli, bir cam kadehle nasıl da
kırılıverdi!

Nergis gibi mahmur gözleri kavga arıyor sanki.
Dudakları hayıflanmakta. İşte dün gece bu halde
iken baş ucuma gelip oturdu.

Getir bâdeyi. Her şeye sırtını dönmüşlüğün
sarayında, bekçi, sultan, ayık, sarhoş, hepsi
eşittir.

Başını kulağıma yaklaştırdı ve hazin bir sesle
dedi ki: “Benim eski âşğım! Uykun mu var?”
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Âşığa böyle gece şarabı verilir de bâde düşkünü
olmazsa, aşk kâfiri olur çıkar!
Git be sofi işine! Tortulu şarap içenleri eleştirip
durma. Elest günü bize bundan başka armağan
vermediler ki.
Kadehimize ne koyduysa, onu içtik; ha cennet
şarabı, ha üzüm şarabı.
Mey kadehinin gülümseyişi ve sevgilinin düğüm
düğüm saçları Hafız’ın tövbesi gibi nice tövbeyi
bozdu.
GAZEL 27
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü mefâîlün mefûlü mefâîlün
Der deyr-i mugân âmed yârem, kadehî der dest
Mest ez mey u meyhârân ez nergis-i mesteş mest
Der na’l-i semend-i û şekl-i meh-i nov peydâ
Vez kadd-i bulend-i û bâlâ-yi sanevber pest
Âhir be çi gûyem “hest”? Ez hod haberem çun
nîst.
Vez behr-i çi gûyem “nîst”? Bâ vey nazarem çun
hest
Şem’-i dil-i demsâzem benşest çu û berhâst
V’efgân zi nazarbâzân berhâst, çu û benşest
Ger gâliye hoşbû şud, der gîsû-yi û pîçîd
Ver vesme kemânkeş est, der ebrû-yi û peyvest
Bâz ây ki bâz âyed omr-i şude-i Hâfız
Herçend ki nâyed bâz tîrî ki beşud ez şest
Çeviri:
Sevgilim meyhaneye geldi; elinde bir kadeh;
mey içmekten sarhoş olmuş; nergis gibi mahmur
bakan gözleri yüzünden mey içenler de mest
olmuş.
Atının nalında yeni doğmuş hilâl görünmekte.
Uzun boyunun yanında çam kısa kalmış.
Peki, ne diye “var” diyeyim? Çünkü kendimden
haberim yok. Niçin “yok” diyeyim? Gözüm ona
çevrili çünkü.
O kalkınca, gönlümün kafadar mumu söndü. O
oturunca, ona hayran hayran bakanların feryat
figanı yükseldi.
Gâliye denilen miskli parfüm eğer güzel
kokuyorsa, onun saçlarının içinden geçtiği için
kokuyor. Rastık keman gibi kıvrılıyorsa, onun
keman kaşlarına sürüldüğü için kıvrılıyor.
Geri dön hadi, geri dön de Hafız’ın geçip giden
ömrü geri gelsin; yaydan kurtulan ok bir daha
geri dönmez ya!

GAZEL 28
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Be cân-i hâce vu hakk-i kadîk u ahd-i durust
Ki mûnis-i dem-i subhem duâ-yi devlet-i tust
Sirişk-i men ki zi tûfân-i nûh dest bord
Zi lovh-i sîne neyârist nakş-i muhr-i tu şust
Bekun muâmeleî, vin dil-i şikeste behar
Ki bâ şikestegî erzed be sad hezâr durust
Zebân-i mûr be âsaf dirâz geşt u revâst
Ki hâce hâtem-i cem yâve kerd u bâz necust
Dilâ, tama’ meber ez lutf-i bînihâyet-i dûst
Çu lâf-i aşk zedî, ser bebâz çâbuk u çust
Be sıdk kûş ki hurşîd zâyed ez nefeset
Ki ez durûğ siyehrûz geşt subh-i nuhust
Şudem zi dest-i tu şeydâ-yi kûh u deşt u henûz
Nemîkunî be terahhum nitâk-i silsile sust
Merenc Hâfız u ez dilberân hifâz mecûy
Gunâh-i bâğ çi bâşed çu in giyâh nerust
Çeviri:
Hâce (Kıvâmuddin)’nin canına, aramızdaki eski
hak hukuka yemin ederim; sabahları, en yakın
dostun olarak benim işim, senin devletine dua
etmektir.
Nuh tûfânını bile geride bırakan gözyaşı selim,
göğüs tahtamdaki mührünü silip süpüremedi.
Haydi, bir pazar eyle; şu kırık gönlümü satın al.
Çünkü bu kırık haliyle bile yüz bin sağlamına
değer.
Hz. Süleyman’ın veziri Âsaf’a benzeyen
vezirime karınca dil uzatsa, yeridir. Çünkü
Cem’in mühürlü yüzüğünü kaybetti; bir daha da
arayıp sormadı.
Gönlüm; gerçek dostun sonsuz lûtfundan umut
keserim deme. Madem ki aşktan, sevgiden söz
ediyorsun, bir an önce başından vazgeç.
Sadakatle çalış çabala; böylece sıcak nefesinden
güneş doğsun. Çünkü adına fecr-i kâzib denilen
sabahın geçici aydınlığı yalan yüzünden kara
yüzlü oldu.
Senin yüzünden hâlâ dağlarda, çöllerde
derbederim. Bir merhamet edip de sana kul köle
olduğumu gösteren zinciri gevşetmiyorsun.
Hafız, üzülme, aldırma; dilberlerden mürüvvet
bekleme. Bu ot yeşermiyorsa, bağın bahçenin
kabahati ne?
GAZEL 29
Farsça metin
Vezin: Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
Mâ râ zi hiyâl-i tu çi pervâ-yi şerâbest?
Hom, gû, ser-i hod gîr ki hemhâne herâbest
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Ger hamr-i bihiştest, berîzîd ki bîdûst
Her şerbet-i azbem ki dehî, ayn-i azâbest

Tâ âşıkân be bûy-i nesîmeş dehend cân
Begşûd nâfeî yu der-i ârizû bebest

Efsûs ki şud dilber u der dîde-i giryân
Tahrîr-i hiyâl-i hatt-i û nakş ber âbest!

Şeydâ ez an şodem ki nigârem çu mâh-i nev
Ebrû numûd u cilvegerî kerd u rû bebest

Bîdâr yov ey dîde ki îmen netevân bûd
Zin seyl-i demâdem ki derin menzil hâbest
Ma'şûk iyân mîguzered ber tu velîken
Ağyâr hemîbîned, ez an bestenikâb est
Gul ber ruh-i rengîn-i tu lutf-i arak dîd
Der âteş-i şovk ez gam-i dil gark-i gulâbest
Sebzest der u deşt, biyâ tâ neguzârîm
Dest ez ser-i âbî ki cihân cumle serâbest
Der konc-i dimâğem metaleb cây-i nasîhat
Kin gûşe por ez zemzeme-i çeng u rebâb est
Hâfız çi şud er âşık u rind est u nazarbâz?
Bes tovr-i aceb lâzim-i eyyâm-i yebâb est
Çeviri:
Senin hayalin yüzünden bizde niçin şarap
korkusu olsun? Küp başının çaresine baksın;
meyhane yıkık.
Cennet şarabıysa, dökün; çünkü verdiğin her tatlı
şerbet, tam bir azap sayılır.
Yazık ki dilber gitti; yaşlı gözlerimle onun ayva
tüylerinin hayalini düşlemek suya yazı yazmaya
benzer.
Uyan gözlerim, uyan; göz evimdeki uykuda olan
şu selden her zaman emin olunamaz.

Sâkî be çend reng mey ender piyâle rîht
İn nakşhâ niger ki çi hoş der kedû bebest!
Yârab çi gamze kerd surâhî ki hûn-i hum
Bâ na'rehâ-yi kulkuleş ender gilû bebest
Mutrib çi perde sâht ki der perde-i sîmâ
Ber ehl-i vecd u hâl der-i hâyuhûy bebest
Hâfız her an ki aşk neverzîd, vasl hâst
İhrâm-i tavf-i ka'be-i dil bîvuzû bebest
Çeviri
Zülüflerin bir teliyle bir gönlü bağladı
Böyle olunca bin çare yolu dört bir yandan
kapanmış oldu.
Âşıklar zülüflerinden esip gelen hoş kokulu yel
ile can versin diye saçlarını dağıtıverdi ama, arzu
kapılarını kapadı.
Sevgilim yeni doğmuş ay gibi kaşlarını gösterip
cilvelendikten sonra yüzünü kapattığı için çalgın
âşık oldum.
Sâkî kabaktan yapılmış kadehe birkaç renkte
şarap döktü.. Kadehte beliren desenlere bak bir;
ne de güzel olmuş!

Sevgili herkesin gözünün önünde geçip gidiyor
ama rakipler gördüğü için yüzüne peçe takmış.

Tanrım, şarap sürahisi nasıl gamzelendi de
küpün içinde duran şarap, sürahinin lakır lakır
seslerinden dolayı sustu kaldı!

Gül senin renkli yanağında terlemenin
güzelliğini gördü de, gönül gamından ileri gelen
şevk ateşiyle gül suyuna gark oldu.

Çalgıcı nasıl bir makam tutturdu ki coşku ve
cezbe halinde bulunanlar, onu dinlerken
görültüyü, hayhuyu kestiler.

Kırlar, ovalar yemyeşil olmuş; gel, haydi, su
başını bırakıp gitmeyelim. Çünkü dünya dediğin
bir serap değil mi?

Hafız, âşık olmadan vuslat isteyen kişi gönül
Kâbesini tavaf etmek için abdestsiz ihrâma
bürünen kişi gibi olur.

Beynimin bir köşesinde öğüt verilecek yer
arama. Çünkü burası çeng ve rebap sesleriyle
dolu.

GAZEL 31
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

Hafız âşıksa, rintse, güzellere bakmaya
düşkünse, bunda şaşılacak ne var? Gençlik
günlerinde yaşanacak çok garip haller vardır.

An şeb-i kadrî ki gûyend ehl-i halvet imşebest
Yârab in te'sîr-i dovlet der kudâmîn kevkebest?

GAZEL 30
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Zulfet hezâr dil be yekî târe mû bebest
Râh-i hezâr çâreger ez çâr sû bebest
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Tâ be gûsî-yi tu dest-i nâsezâyân kem resed
Her dilî ez halka der zikr-i yârab yârabest
Kuşte-i çâh-i zenehdân-i tu'em kez her taraf
Sad hezâreş gerden-i cân zîr-i tavk-i gabgabest
Şehsuvâr-i men ki meh âyînedâr-i rûy-i ûst
Tâc-i hurşîd-i bulendeş hâk-i na'l-i merkebest

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 2, SONBAHAR-KIŞ 2007

Aks-i hey ber ârizeş bîn k'âfitâb-i germrû
Der hevâ-yi an arak tâ hest, her rûzeş tebest

Merâ vu serv-i çemen râ be hâk-i râh nişând
Zemâne tâ kasab-i nergis-i kabâ-yi tu best

Men nehâhem kerd terk-i la'l-i yâr u câm-i mey
Zâhidân ma'zûr dârîdem ki înem mezhebest

Zi kâr-i mâ vu dil-i gonçe sad girih beguşûd
Nesîm-i gul çu dil ender pey-i hevâ-yi tu pest

Ender an sâat ki ber poşt-i sabâ bendend zîn
Bâ suleymân çun berânem men ki mûrem
merkebest

Merâ be bend-i tu doıvrân-i çerh râzî kerd
Velî çi sûd ki serrişte der rizâ-yi tu best

Anki nâvek ber dil-i men zîr-i çeşmî mîzened
Kuvvet-i cânhâfizeş der hande-i zîr-i lebest
Âb-i heyvâneş zi minkâr-i belâgat mîçeked
Zâg-i kilk-i men benâm-i îzed çi âlî meşrebest!
Çeviri
Sevgiliyle baş başa kalınan bu geceye kadir
gecesi derler. Tanrım, böyle bir devlet hangi
yıldızdan gelebilir ki!
Lâyık olmayanların eli senin zülüflerine
değmesin diye, saçlarının büklümlerine tutunan
her gönül "Aman Tanrım, Aman Tanrım!" diye
dua edip yakarmakta.
Çenenin güzel çukuruna düşüp ölmüşüm ben.
Her bir yandan yüzlerce âşığın boynu, senin
yuvarlak gıdında sallanmakta.

Çu nâfe ber dil-i miskîn-i men girih mefiken
Ki ahd bâ ser-i zulf-i girihguşâ-yi tu best
Tu hod visâl-i diger bûdî ey nesîm-i visâl
Hatâ niger ki dil ummîd der vefâ-yi tu best
Zi dest-i covr-i tu goftem zi şehr hâhem reft
Be hande goft ki hâfiz boro! Ki pây-i tu best?
Çeviri
Tanrı, gönüllere ferahlık veren kaşını
biçimlendirirken bahtımın açıklığını göz
kırpışlarına bağladı.
Nergis renkli abanın kuşağını bağlarken, hem
beni hem çimenlikteki selviyi yol üstüne oturttu.
Gülden gelen esinti, sana kendini kaptırınca, hem
bizim bahtımızdan hem goncanın yüreğinden
yüz düğümü çözüverdi.

Ay, benim usta binici olan sevgilime ayna tutar.
Yüce güneşin tacı ise, onun atının nalı altındaki
topraktır ancak.

Beni sana bağlanmaya felek razı etti. Ama ne
fayda! Her şeyi senin rızana bağladı.

Şu yanağındaki terin yansımasına bak bir. Sıcak
yüzlü güneş bile o tere kavuşmanın arzusuyla her
gün ateşler içinde yanmakta.

Misk ceylanının göbeğinde olduğu gibi, ben
zavallının yüreğine düğüm atma. Çünkü gönlüm
senin düğüm çözen mis kokulu zülüflerine
bağlılık ahdinde bulundu.

Sevgilinin lâl dudağını ve mey kadehini
terketmeyeceğim. Sofular! Mazur görün beni;
mezhepse, budur benim mezhebim.
Sabâ rüzgârına eyer vurduklarında, ona binen
Süleyman ile nasıl koşturabilirim ki!? Benim
binitim bir karınca!
Göz ucuyla gönlüme bakış okları atan sevgilimin
belli belirsiz gülümsemesinde can koruyan
kuvvet de vardır; bu kuvvetle Hafız'ın canına can
katmaktadır.
Kuzguna benzeyen kamış kalemimin belâgat
gagasından âbıhayat damlaları düşmekte.
Maşallah ne yüce meşrebi var! Allah Allah!
GAZEL 32
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Hodâ çu sûret-i ebrû-yi dilguşâ-yi tu best
Guşâd-i kâr-i men ender kirişmehâ-yi to best

Ey vuslat rüzgârı! Vuslaat vaadin
başkasınaymış! Şu hataya bak! Gönlüm kalktı,
senden vefa umar oldu.
"Bana çektirdiklerinden dolayı şehri
terkedeceğim" dedim. Güldü de "Hafız! Git hadi;
seni tutan mı var!?" dedi.
GAZEL 33
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Halvetguzîde râ be temâşâ çi hâcetest?
Çun kûy-i dûst hest, be sahrâ çi hâcetest?
Cânâ, be hâcetî ki turâ hest bâ hodâ
K'âhir demî bepors ki mâ râ çi hâcetest?
Ey pâdişâh-i husn, hodâ râ, besûhtîm
Haher suâl kun ki gedâ râ çi hâcetest
Erbâb-i hâcetîm u zebân-i suâl nîst
Der hazret-i kerîm temennâ çi hâcetest?
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Muhtâc-i kıssa nîst geret kasd-i hûn-i mâst
Çun raht ezân-i tust, be yağmâ çi hâcetest?

Be lutf-i hâl u hat ez ârifân rubûdî dil
Latîfehâ-yi aceb zîr-i dâm u dâne-i tust

Câm-i cihânnumâst zamîr-i munîr-i dûst
İzhâr-i ihtiyâc-i hod ancâ çi hâcetest?

Dilet be vasl-i gul ey bulbul-i sabâ hoş bâd
Ki der çemen heme gulbang-i âşıkâne-i tust

An şud ki bâr-i minnet-i mellâh bordemî
Govher çu dest dâd, be deryâ çi hâcetest?
Ey muddeî boro ki merâ bâ tu kâr nîst
Ahbâb hâzirend, be a'dâ çi hâcetest?
Ey âşık-i gedâ, çu leb-i rûhbahş-i yâr
Mîdânedet vazîfe, tekâzâ çi hâceteset?
Hâfız tu hatm kun ki huner-i hod iyân şeved
Bâmuddeî nizâ' u muhâkâ çi hâcetest?
Çeviri
Kendisiyle baş başa kalmayı tercih eden kişinin
orayı burayı seyre ihtiyacı mı olur? Yerin dostun
mahallesi olunca, kırlara çıkmaya ne gerek var?

İlâc-i za’f-i dil-i mâ be leb hevâlet kun
Ki in muferrih,i yâkût der hizâne-i tust
Be ten mukassirem ez dovlet-i mulâzemetet
Velî hulâsa-i cân hâk-i âsitâne-i tust
Men an niyem ki dehem nakd-i dil be her şûhî
Der-i hizâne be muhr-i tu vu nişâne-i tust
Tu hod çi lu’betî ey şehsuvâr-i şîrînkâr
Ki tûsenî çu felek râm-i tâziyâne-i tust
Çi cây-i men ki belağzed sipihr-i şu’bedebâz
Ezin hiyel ki der enbâne-i behâne-i tust
Surûd-i mecliset eknûn felek be raks âred
Ki şi’r-i Hâfiz-i şîrînsuhan terâne-i tust

Canım benim; senin de Tanrı'dan hâcetin var
ama, bizim de hâcetimiz var mı, yokmu, bir kere
soruver.

Çeviri
Gözlerimin seyir yeri olan göz kapaklarım senin
yuvandır. Kerem edip in aşağı; bu göz evim
senin evindir.

Ey güzellik padişahı, yandık vallahi! Ne olur, şu
yoksulun hâcetini bir de sen sor.

Yanağındaki bin ve ayva tüyleriyle âriflerin
gönlünü çaldın. Senin tuzaklarının ve yemlerinin
altında ne hoş incelikler vardır!

Hâcet sahipleriyiz; sorulur mu hiç! Cömertlik
sahibinin huzurunda iken dilekte bulunmanın
yeri mi olur?

Ey sabah bülbülü; güle kavuştun ya; mutlu ol.
Çimenlikte hep senin âşıkâne nağmelerin
yankılanıyor.

Canımıza kasdın varsa, bunu söylemeye bile
gerek yok. Mal senin mülk senin; yağmaya
talana ne hâcet?

Gönlümüzdeki illetin tedavisini kırmızı
dudaklarına bırak. Çünkü gönül darlığımızı
ferahlığa çevirecek yakut dudak, inci dişlerinle
dolu olan ağız hazinenin kapısıdır.
Sana hizmette yetersiz kalıyorum ama, canımın
özü, eşiğinin toprağıdır.

Dostun aydınlık yüreği dünyayı gösteren bir
küredir. Orada ihtiyacını dile getirmene ne gerek
var?
Denizcinin minnetini çekerdim; geçti gitti. İnci
elimde olunca, denize açılmaya ne gerek var?
Hey iddiacı; git işine! Seninle alışverişim yok.
Dostlarım burada; düşmana ne gerek var!
Ey yoksul âşık! Sevgilinin cana can katan dudağı
sana ne verileceğini biliyor; senin istekte
bulunmana ne gerek var!?
Hafız, kapat meseleyi burada; yoksa hünerin
açığa çıkacak. İddiacıyla dedişip durmanın ne
mânâsı var?

Gönlümdeki nakdi her şuha verecek biri değilim
ben. Hazinenin kapısında senin mührün, senin
nişanın var.
Ey şirin tavırlı usta binici! Sen nasıl da bebek
gibi güzel bir oyuncusun öyle! Felek gibi bir
serkeş at bile senin kamçılarınla râm oluyor.
Oyun üstüne oyun kuran felek, senin bahanelerle
dolu dağarcığındaki hileler yüzünden sürçüp
dururken benim ne yerim olabilir ki!?
Şirin sözlü Hafız’ın şiiri ile mecliste okuduğun
ezgiler şimdi feleği raksettirir.

GAZEL 34
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

GAZEL 35
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün

Revâk-i manzar-i çeşm-i men âşiyâne-i tust
Kerem numâ vu furûd â ki hâne, hâne-i tust

Boro be kâr-i hod ey vâiz, in çi feryâdest?
Merâ futâd dil ez reh; turâ çi uftâde est?
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Miyân-i û ki hodâ âferîde est ez hîç
Dakîkaîst ki hîç âferîde negşâdest.

Hemçu gerd in ten-i hâkî netevâned berhâst
Ez ser-i kûy-i tu zanrû ki azîm uftâdest

Be kâm tâ neresâned merâ lebeş çun nây
Nasîhat-i heme âlem be gûş-i men bâd est.

Sâye-i kadd-i tu ber kâlıbem ey îsîdem
Aks-i rûhîst ki ber azm-i remîm uftâdest.

Gedâ-yi kûy-i tu ez heşt huld mustağnîst
Esîr-i aşk,i tu ez her du âlem âzâdest
Egerçi mestî-i aşkem harâb kerd, velî
Esâs-i mesthi-i men zan harâbâbâdest
Dilâ menâl zi bîdâd u covr-i yâr ki yâr
Turâ nasîb hemîn kerd u in ez an dâd est
Boro, fesâne mehân u fusûn meden Hâfız
Kezin fesâne vu efsûn merâ besî yâd est.
Çeviri
Vaiz! Ne bağırıp duruyorsun öyle! Git işine!
Yoldan çıkan benim gönlüm; sana ne oluyor?
Tanrı’nın bir hiçten yarattığı o ince bel yok mu;
işte bu hiçbir yaratığın içinden çıkamadığı
karmaşık bir konudur,
Dudağı ney gibi beni muradıma erdirmedikçe,
bütün âlem nasihat etse bana, bir kulağımdan
girer, öbür kulağımdan çıkar.
Senin sokağının dilencisi sekiz cennete bile
ihtiyaç duymaz. Aşkının esiri olan, iki âlem
bağından da uzak ve özgürdür.
Aşk sarhoşluğu beni harap etse de,
sarhoşluğumun temelinde o harap yer, meyhane
vardır.
Gönlüm, sevgilinin cevrinden, zulmünden
sızlanma. Sana nasip olarak bunu tayin etti, bunu
verdi.
Hafız, bana masallar, afsunlar okuyup durma;
böyle şeyler çoktur aklımda benim.
GAZEL 36
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün
Tâ ser-i zulf-i tu der dest-i nesîm uftâdest
Dil-i sevdâzede ez gussa du nîm uftâdest
Çeşm-i câdû-yi tu hod ayn-i sevâd-i sihr est
Lîken in hest ki in nusha sakîm uftâdest

Anki cuz ka’be makâmeş nebûd ez yâd-i lebet
Ber der-i meykede dîdem ki mukîm uftâdest
Hâfiz-i gumşude râ bâ gamet ey yâr-i azîz
İttihâdîst ki der ahd-i kadîm uftâdest
Çeviri
Zülüflerinin ucu meltemin önüne düştüğünden
beri sevdalı gönlüm üzüntüsünden ikiye
ayrılmıştır.
Senin büyücü gözlerin yok mu; tıpkı sihirdeki
yazılara benziyor. Ama bir mesele var: Bu sihir
yazılı muska da da hastalık var.
Zülüflerinin eğri çizgisinin ortasında kalan o
siyah ben nedir, biliyor musun? Cim karnındaki
is noktasına benzemiş.
Firdevsi andıran yanağının gül bahçesindeki mis
kokulu zülüflerin, naim bahçelerinde gezinen
tavusa benzemiş.
Ey canımın yoladış; gönlüm, yüzünü görme
hevesiyle meltemde savrulan toz olmuştur.
Şu toprak bedenim senin sokağına çakılıp kaldığı
için toz gibi havalanamıyor.
Ey İsa nefesli sevgili! Boyunun üstüme düşen
gölgesi, çürük kemiğe akseden diriltici rûha
benziyor.
Kâbe’yi makam edinene bak sen! Dudaklarını
anmaktan meyhane kapısını mekân tutmuş!
Aziz sevgilim! Kayıp Hafız’ın çok eskilerden
beri senin gamınla yaptığı birlik antlaşması var.
GAZEL 37
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün
Biyâ ki kasr-i emel saht sustbunyâdest
Biyâr bâde ki bunyâd-i omr ber bâd est
Gulâm-i himmet-i ânem ki zîr-i çarh-i kebûd
Zi herçi reng-i tealluk pezîred, âzâdest
Çi gûyemet ki be meyhâne dûş mest u harâb
Surûş-i âlem-i gaybem çi mujdehâ dâdest

Der ham-i zulf-i tu an hâl-i siyeh, dânî, çîst?
Nokta-i dûde ki der halka-i cîm uftâdest

Ki ey bulendnazar şâhbâz-i sidrenişîn
Neşîmen-i tu ne in konc-i mihnetâbâdest

Zulf-i muşkhin-i tu der gulşen-i firdevs-i izâr
Çîst tâvus ki der bâğ-i naîm uftâdest

Turâ zi kungure-i arş mîzenend safîr
Nedânemet ki derin dâmgeh çi uftâdest

Dil-i men der heves-i rûy-i tu ey mûnis-i cân
Hâk-i râhîst ki der dest-i nesîm uftâdest

Nasîhatî kunemet; yâd gîr u der amel âr
Ki in hadîs zi pîr-i tarîkatem yâd est
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Gam-i cihân mehor u pend-i men meber ez yâd
Ki in latîfe-i aşkem zi rehrovî yâd est

Mîreft hiyâl-i tu zi çeşm-i men u mîgoft
Heyhât ezin gûşe ki ma’mûr nemândest

Rızâ be dâde bedih vez cebîn girih bugşây
Ki ber men u tu der-i ihtiyâr negşâdest

Vasl-i tu ecel râ zi serem dûr hemîdâşt
Ez dovlet-i hecr-i tu kunûn dûr nemândest

Mecû durustî-i ahd ez cihân-i sustnihâd
Ki in acûz arûs-i hezâr dâmâdest

Nezdîk şud an dem ki rakîb-i tu begûyed
Dûr ez ruhet, in haste-i rencûr nemândest

Nişân-i ahd u vefâ nîst der tebessum-i gul
Benâl bulbul-i bîdil ki cây-i feryâd est

Sabrest merâ çâre-i hicrân-i tu lîken
Çun sabr tevân kerd? Ki makdûr nemândest

Hased çi mîberî ey sustnazm ber Hâfız?
Kabûl-i hâtir u lutf-i suhen hodâdâdest

Der hecr-i tu ger çeşm-i merâ âb revânest
Gû hûn-i ciger rhiz ki ma’zûr nemândest

Çeviri
Gel haydi, emeller kasrının temeli çok zayıf.
Şarap getir. Çünkü ömrün temeli rüzgâr üstüne
kurulmuş.

Hâfız zi gam ez girye neperdâht be hande
Mâtemzede râ dâiye-i sûr nemândest

Şu mavi kubbenin altında dünya sorunlarından
uzak kalabilen özgür kişilerin himmetlerine kul
köleyim.

Çeviri
Güneş gibi parlak yüzün ortada olmayınca
gündüzüm karardı. Ömrümden kala kala uzun
karanlık geceler kaldı.

Ne diyeyim sana daha; dün gece meyhanede
bulut gibi sarhoştum, gayb âleminin meleği bana
ne müjdeler vermedi ki!

Seninle vedalaşırken öyle ağladım, öyle ağladım
ki, yüzünden uzak kalacağım diye gözümde nur
kalmadı.

Dedi ki: Ey arşın sidre tabakasında oturan yüce
bakışlı doğan! Senin yuvan bu sıkıntılar köşesi
değil.

Hayalin gözlerimde canlanırken “Vah vah vah!
Artık bu göz köşesi de mamur kalmayacak!”
diyordu.

Arş şerefesinden ıslık çalıyorlar sana. Şu tuzakta
başına neler geldi, bilmem ki!

Vuslat sevinci eceli başımdan uzak tutardı hep.
Hicran derdi de bir devletmiş. Canım bu
devletten pek uzak değil şimdi.

Bir öğüdüm var; dinle ve uygula. Bu söz tarîkat
pîrinden aklımda kalmış.
Dünya gamı çekme ve öğüdümü aklından
çıkarma. Şu aşk latîfesini de bir yoldaşımdan
duydum.
Sana verilene razı ol ve alnındaki hoşnutsuzluk
ifadesini sil. Çünkü seçenek kapısı ne senin ne
benim yüzüme açılmıştır.
Karaktersiz dünyadan ahde vefa arama. Çünkü
bu kocakarı bin damada gelin olmuştur.
Gülün tebessümünde ahit ve vefa işareti yok.
Aşık bülbül, inlemeye bak sen. Çünkü feryadın
tam zamanı şimdi.

Rakîbinin sevgiliye “Başın sağ olsun; acılar
çeken yaralı âşığ
n kalmadı, öldü gitti” diyeceği an yaklaştı.
Ayrılık derdinin çaresi sabırdır sabır olmasına
ya, bende hal kalmadı; nasıl sebredeceğim?
Gözlerim ayrılık derdiyle yaş döker hep.
Gözlerde yaş kalmazsa, mazeret yok, ciğer kanı
döksün bundan böyle!
Hafız dertli dertli ağlamaktan gülemedi gitti.
Matem tutana sevinecek sebep olur mu hiç?

Ey şair bozuntusu! Niye kıskanırsın Hafız’ı? Şiir
gücü ve söz güzelliği Allah vergisidir çünkü.

GAZEL 39
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

GAZEL 38
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Bâğ-i merâ çi hâcet-i serv u sanevber est
Şimşâd-i hâneperver-i mâ ez ki kemter est?

Bîmihr-i ruhet rûz-i merâ nûr nemândest
Vez omr merâ cuz şeb-i deycûr nemândest

Ey nâzenîn peser, tu çi mezheb girifteî
K’et hûn-i mâ helâlter ez şîr-i mâder est

Hengâm-i vidâ-i tu zi bes girye ki kerdem
Dûr ez ruh-i tu çeşm-i merâ nûr nemândest

Çun nakş-i gam zi dûr bebînî, şerâb hâh
Teşhîs kerdeîm u mudâvâ mukarrer est
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Ez âsitân-i pîr-i mugân ser çerâ keşîm?
Dovlet der an serâ vu guşâyiş der an der est
Yek kıssa bîş nîst gam-i aşk vin aceb
Kes her zebân ki mîşinevem nâmukarrer est
Dey va’de dâd vaslem u der ser şerâb dâşt
İmrûz tâ çi gûyed u bâzeş çi der ser est
Şîrâz u âb-i ruknî yu in bâd-i hoş-i nesîm
Eybeş mekun ki hâl-i ruh-i heft kişverest
Fark est ez âb-i hızr ki zulumât cây-i ûst
Tâ âb-i mâ ki menbaeş allâhuekber est
Mâ âb-i rûy-i fakr u kanâat nemîberîm
Bâ pâdişeh begûy ki rûzî mukadder est
Hâfız çi turfe şâh-i nebâtîst kilk-i tu
Keş mîve dilpezîrter ez şehd u şekker est
Çeviri
Bahçemizde serviye, çama ne gerek var?
Evimizde yetişen şimşirin öbürlerinden geri kalır
yanı mı var?
Ey nazlı oğlan, sendeki mezhep nasıl bir şey ki
kanımızı ana sütünden helal görürsün?
Uzaktan gamın izlerini gördün mü şarap iste. Biz
teşhisimizi koyduk; bunun nasıl tedavi edileceği
belli.
Meyhanecinin eşiğinden neden uzak duralım?
Devlet orada; işlerin açılması o kapıda.

Elminnetu lillâh ki der-i meykede bâz est
Zan rû ki merâ ber der-i û rûy-i niyâz est
Humhâ heme der cûş u hurûşend zi mestî
Van mey ki der ancâst hakîkat, ne mecâzest
Ez vey heme mestiyyu gurûr est u tekebbur
Vez mâ heme bîçâregî yu acz u niyâz est
Râzî ki ber gayr negoftîm u negûîm
Bâ dûst begûîm ki û mahrem-i râz est
Şerh-i şiken-i zulf-i ham ender ham-i cânân
Kûteh netevan kerd ki in kıssa dirâz est
Bâr-i dil-i mecnûn u ham-i turre-i leylî
Ruhsâre-i mahmûd u kef-i pây-i ayâz est
Ber dûhte’em dîde çu bâz ez heme âlem
Tâ dîde-i men ber ruh-i zîbâ-yi tu bâz est
Der ka’be-i kûy-i tu her an kes ki beyâyed
Ez kıble-i ebrûy-i tu der eyn-i nemâz est
Ey meclisiyân sûz-i dil-i hâfiz-i miskîn
Ez şem’ porsîd ki der sûz u gudâz est
Çeviri
Allah’a şükürler olsun; meyhanenin kapısı açık.
Çünkü niyaz için yüzüm o kapıya dönük.
Küpler sarhoşluktan coşup köpürüyor. İşte
oradaki mey, mecaz değil, hakikatın ta kendisi.

Aşk gamı dediğin, olsa olsa, bir hikayedir; ama
şuna şaşıyorum: Kimin ağzından dinlesem, hiç
tekrar edilmemiş gibi geliyor bana.

O hep mest, hep gururlu, hep kibirli. Bîçârelik,
âcizlik ve niyaz ise bizden yana.

Dün bana vuslat vaat ettiğinde şarap içmişti.
Bakalım bugün ne diyecek; kafasında neler var
yine?

Bir başkasına açmadığımız ve açmayacağımız
sırrı dosta açabiliriz. Çünkü o sırlarımızın
mahremidir.

Şiraz şehri, Ruknâbâd ırmağı, şu hoş esinti, hiç
kusura bakma ama yedi memleketin yanağındaki
bene benziyor.

Cânânın büklüm büklüm zülüfleri öyle ha diye
anlatılamaz; bu hikaye uzun hikaye.

Karanlıklar ülkesinde doğan Hızır suyuyla
Şiraz’daki Allahüekber dağında doğan Ruknâbâd
ırmağı arasında fark vardır.

Bir yanda Mecnun’un gönül yükü ile Leyla’nın
kâkülündeki kıvrım; öbür yanda Mahmud’un
basılmak için uzattığı yanağı ile Ayaz’ın ayak
tabanı.

Fakirliğin ve kanaatin şerefini yerle bir etmeyiz
biz. Söyle padişaha; bizim rızkımız önceden
takdir edilmiştir.

Doğanlar gibi kapadım gözlerimi tüm âleme.
Gözlerim sadece senin güzel yanağına karşı açık.

Hafız, kalemin ne güzel bir bitkinin dalıdır ki
meyvası baldan, şekerden daha tatlıdır!

Senin sokağındaki ev Kâbene gelen herkes
mihraba benzeyen kaşlarını kıble edindiği için
âdeta namazdadır.

GAZEL 40
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

Meclis dostları; zavallı Hafız’ın gönül yangısını
sürekli yanıp eriyen muma sorun.
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Mahmut Ağa’yı Milletvekili Yapın-2
Muhammed-i Hicâzî
(Üç perdelik komedi)
Türkçesi: Doç. Dr. Ali GÜZELYÜZ
İKİNCİ PERDE
EBULKASIM- (Odayı temizlemektedir. Ağlayıp
inleyerek) Âh anacığım, imdadıma yetiş.
Anacığım yüreğim ve bağırsaklarım yanıyor.
(Ağlayarak) Yıldırım aşkına tutuldum. İnci gibi
oğlunu şehre gönderip, gurbette yalnız ve
kimsesiz bir halde kahrından öldürecek ne vardı?
(Mutlu bir edâ ile) Ne kadar güzel ve yumuşak
elleri var! Öyle güzel kokuyor ki insanın aklı
durur. Âh anacığım beni kazıklayacaktın. Gübre
kokan o kel Sakine'yi ne diye bana yamamak
istiyordun... Anacığım, bu Hacı Ağa'nın Allah
belasını versin, ne kadar pis bir adam... Ona ne
kadar, ben hangi kızı istersem halan beni onunla
evlendirmeni söyledi, diye yeminler ettiysem de
bir türlü yola gelmedi, taş gibi yüreği hiç
sızlamadı. Evet geçen gece yanında bir kadın
vardı... Onu nikahlamış olmasın! Vallahi Hacı
Ana'ya söyleyeceğim onun sakalını tel tel
yolsun. (Üzüntülü ve tedirgin) Amanın, onu
nikahlamış olmasın! (Ağlamaya başlar) Âh
anacığım, anacığım! (Birdenbire ağlaması
kesilir) Peki neden o kadar ağlamama rağmen
gözyaşım akmıyor?
(Bir süre şaşkın bir halde bekler, sonra yüzünün
ıslanıp ıslanmadığını eliyle kontrol eder ve
yeniden ağlamaya başlar. Bu arada Mahmut içeri
girerek Ebulkasım'ın hareket ve ağlayışını taklit
eder. Birkaç saniye sonra Ebulkasım onun
farkına varır.)
EBULKASIM- Dayı oğlu, sen de mi âşık oldun?
Allah sabır versin. (Mahmut Ağa'nın yüzüne
bakar.) Aaa! Senin de mi gözyaşın akmıyor?
MAHMUT- Tahran'da âşıkların ağlayıp şarkı
söyledikleri zaman gözyaşlarının akmadığını
bilmiyor muydun?
EBULKASIM- Sevgili dayı oğlu, ne iyi oldu da
bunu söyledin. Gözyaşım akmadığı için âşık
olmadığımı sanıyordum. Az kalsın kahrımdan
ölüyordum.
MAHMUT- Hayır, hayır, sen sırılsıklam âşıksın.
Boynunun şişmesinden belli.
EBULKASIM- Deme dayı oğlu! Senin karnın ve
boynun çok şişmiş olduğuna göre, demek sen
aşktan çok çekiyorsun!
MAHMUT- Benimkinin hepsi aşktan değil,
memleket sorunları da var.
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EBULKASIM- Gözünü seveyim, aşk bana yeter,
memleket sorunlarını istemiyorum. Karnımın şiş
görünmesinden hoşlanmam.
MAHMUT- Evet, ben milletvekili olana kadar
bu dertler devam edecek.
EBULKASIM- Ben de çok talihsizim, o kızı
almazsam kendime gelemeyeceğim. Boğazıma
kadar kahır doluyum, sanki boğulmak üzereyim.
Gözümden bir iki damla gözyaşı aksa
rahatlayacağım. Maşallah halanız da tıpkı bana
benziyor, tek başına olduğu zaman ağlayamaz.
Bir sıkıntısı olduğunda ben gidip Köpek
Kanber'in karısını çağırırdım, beraber şarkı
söyleyip ağlarlardı, ancak o zaman kendine gelir,
tutup beni öper, bir de erik pestili verirdi.
MAHMUT- Bu kolay. Öyleyse biz de
gözyaşımız akıncaya kadar şarkı söyleyelim.
Haydi söyle!
EBULKASIM- (Utanarak) Hayır, önce sen
söyle, senin sesin daha güzel.
MAHMUT- Benim sesim daha güzel olacak
tabii.(Elini göbeğine vurur.) Davul ne kadar
büyük olursa, sesi o kadar gür olur.
EBULKASIM- Evet, küp de öyle, ne kadar
hantal olursa sesi o kadar hoş olur.
MAHMUT- Gel bakalım! (Şarkı söylemeye
başlar, Ebulkasım da ona katılır ama biraz
geriden takip eder)
"Canım sıkıldı, gönlümde bahçe arzusu kalmadı,
Bir çiçek koklayacak gücüm kalmadı"... Oldu
mu? Gözyaşın aktı mı?
EBULKASIM- (Elini yüzüne götürür; ağlayıp
inleyerek) Hayır, henüz akmadı.
MAHMUT- (Şarkı söylemeye devam eder,
Ebulkasım da ona katılır.)
"Âh bu felek derdime çare bulmuyor,
Sonbahar yaprağı solmuş yüzüme bakmıyor."...
Aktı mı?
EBULKASIM- (Şaşkın bir halde yüzünü kontrol
eder) Hayır, kahrolasıca akmıyor ...
MAHMUT- Arkadaş, maskaralığı bırakalım, La
havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yine
tövbemizi bozduk. Biraz ciddi olalım. Oğlum sen
beni de arsızlaştırdın. Benim milletvekili
olacağımı bilmiyor musun? Benim biraz
ağırbaşlı olmam lazım, herkes benden hesap
sorar.
EBULKASIM- Gözünü seveyim, önce benim
vekilim ol, şu kızı bana al... Niye öyle
bakıyorsun, ben de milletten biri değil miyim?
MAHMUT- Pöh, eşeksin sen! Dağdan geldiğin
belli. Ben milletin kızlarını sana değil kendime
almak için milletvekili olmak istiyorum...
EBULKASIM- Vay canına! Farzet ki bu kız
milletten biri değil, bari onu bırak bana.
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MAHMUT- Asla! Mümkün değil. Bu kızın
milletten biri olmadığını mı farzedeyim? Ben bu
memleketten bir sineğin, bir örümceğin bile
eksilmesinden yana değilim. Yoksa sen İffet'ten
mi söz ediyorsun? Evet, geçen gün gördüm, ona
yanıyordun. O gün çok içmiştim, ama ben hiçbir
zaman sarhoş olmam, kendimi kaybetmem. Hacı
Ağa'nın o kızda gözü olduğunu bilmiyor musun
aptal çocuk?
EBULKASIM- (Ağlayıp inleyerek) Evet geçen
gün gördüm, elini boynuna atmıştı, bir de
kucağına
alıp
sıkıştırıyordu!
Anacığım,
anacığım, hacı olduğunu ve namazı orucu hiç
ihmal etmediğini söylediğin şu yeğenini gel gör
ne kadar kötü işler yapıyor! Ahirette senin
yakana yapışırım dayı oğlu, şu kızı bana al yoksa
ölürüm. Vallahi köyde olsaydım, yiyeceğim,
içeceğim hep gözyaşı olurdu. Ama ne yapayım,
burada ne kadar ağlarsam gözlerimden yaş
akmıyor.
MAHMUT- Bu kadar zır zır etme oğlum! O kız
Hacı Ağa'nın... Sana, bana, yâr olmaz artık.
Sözünü etme bir daha! Zamanımı alıyorsun. Pöh!
Ben senin paşa gönlün için bütün zamanımı
harcayacak olursam, milletvekilliği ve halkın
işlerine nasıl yetişebilirim?
(Düşünerek yürür.)
EBULKASIM- (Ağlayarak) Tanrım ben ne bok
yiyeceğim? (Sinirlenerek) Cehenneme kadar,
Ebulkasım da bu dünyadan ölüp gitsin, ne
olacak! Şimdi Hacı Ağa'ya "Ya bu kızı bana al,
ya da esrar içip kendimi öldürürüm" diyeceğim.
Kendisi bilir, kıyamet günü gidip Allah'a hesap
versin.
MAHMUT- (Tedirgin, kendi kendine konuşur)
Hacı Ağa korkup İffet'i ona almasın! O zaman
benim hâlim ne olur? Hem İffet artık bana
dönmez, hem de o olmazsa ben milletvekilliği
masrafları için Hacı Ağa'dan nasıl para
kopartabilirim? (Ebulkasım'a dönerek) Oğlum
sen delirdin mi? Ne diye esrar içeceksin!
EBULKASIM- Bu aşktan kurtulmak için
kendimi öldürmek istiyorum. Evet, esrar içip
kendimi öldüreceğim ...
MAHMUT- Aşktan kurtulmak için niye esrar
içiyorsun ki!
EBULKASIM- Peki ne yapayım?
MAHMUT- Oğlum, esrarı çek, hem zevk alırsın
hem de aşktan kurtulursun...
EBULKASIMBağımlısı
olmaktan
korkuyorum...
MAHMUT- Sen aşktan kurtul, bağımlı olmak
önemli değil. Bu durumda çok kişi var, onlar gibi
olursun.

EBULKASIM- Peki İffet'in aşkını ne kadar
zamanda unuturum?
MAHMUT- Ne kadar çok çekersen, o kadar
çabuk unutursun. En kötü ihtimalle iki ayda
kurtulursun.
EBULKASIM- Vay canına iki ay mı! Hayır, ben
iki ay bekleyemem, Hacı Ağa'ya söyleyeceğim,
ya kızı bana alsın ya da kendimi öldürürüm...
MAHMUT- Oğlum sen deli misin? Hacı Ağa'ya
böyle dersen, hemen seni köye gönderir! Anladın
mı? Sen bir kaç gün bekle, bu kızı ben sana
alırım. İçin rahat olsun. Ama ne dersem
yapacaksın.
EBULKASIM- Başım gözüm üstüne, kendini
köprüden aşağıya at dersen atarım, yeter ki İffet'i
bana al.
MAHMUT- Şimdi git bir bardak çay getir, bu
arada ben biraz düşüneyim.
EBULKASIM- Evet, gözünü seveyim, benim
için iyi şeyler düşün.
(Gider)
MAHMUT- Çattık belaya! Ne güzel bir hayatım
vardı. Rakı içiyor, İffet ve diğer kadınlarla
eğleniyordum.
Milletvekili
olmayı
kararlaştırdığım günden beri işlerim bozuldu.
Yoksa Hacı Ağa'nın İffet'i almasına göz yumar
mıydım? Ama şimdilik katlanmam gerek.
Milletvekili olabilmem için onun para harcaması
lazım. Rahat ve serbest bir kişiydim; kime
kızarsam ona istediğimi söyler, kiminle oturmak
istersem onunla oturur, mutlu olurdum. Bundan
sonra sabahtan akşama kadar İffet ve Mehin'in
güzel yüzleri yerine Devrimci Bey gibi yüzlerce
kişinin uğursuz yüzünü göreceğim. Bağırıp
çağırmam gereken kişinin yüzüne yalandan
gülümsemek durumunda kalacağım...
EBULKASIM- (Şaşkın bir halde içeri girer)
Devrimci Bey geliyor, şimdi içeri girecek.
MAHMUT- (Yumruğunu sıkar) Gelsin, gelsin de
gününü göstereyim!..
EBULKASIM- Mahmut Ağa, benim için ne
düşündün?
MAHMUT- Defol git! Bu kadar kısa sürede
peygamber bile sana kız bulamaz. Şu herif gelsin
de gününü göstereyim.
EBULKASIM- Görelim bakalım! Senin gücün
sadece bana yetiyor...
(Devrimci içeri girer)
MAHMUT- (Yumruklarını sıkar, ama iki yanına
saklar; güleryüzle) Aleykümselam Devrimci
Bey! Neredesin birader? Bizi kendi başımıza
bıraktın gittin!
DEVRİMCİ- Vallahi senin büyüklüğünde bir
çocuk doğuracak olsaydım bile bu kadar
zorlanmazdım.
54

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 2, SONBAHAR-KIŞ 2007

MAHMUT- (Kendini göstererek) Zorlanmazsan
böyle bir hazine bulamazsın.
DEVRİMCİ- Ne yapayım, senden vazgeçemem.
Ne kadar aradıysam, milletvekili yapmak için
senin özelliklerine sahip birisini bulamadım.
Çaresi yok, bu civcivi yetiştireceğim...
EBULKASIM- (Gülerek ve utanarak) Mahmut
Ağa civciv mi? Peki horoz olunca nasıl olacak?
DEVRİMCİ- Aferin sana Ebulkasım! Şu siyaset
civcivlerini alıp, horoz oluncaya kadar
yetiştirirsen, önce sana karşı horozlanırlar.
Doğrusunu istersen bu işe artık pek
heveslenmiyorum. Eee, artık dünyada herşey
para değil ki! Para ne işe yarıyor? İnsanlık, hak,
hukuk, doğruluk, güzellik,... Ben böyle şeyler
istiyorum. Paraya niye değer vereyim? Ben para
isteyecek olsaydım, şimdi...
(Başını esefle sallar)
EBULKASIM- Vallahi ben de gönlümü
kaptırdığımdan beri çalışmaya hevesim kalmadı.
Herkesin bir derdi var; sizin derdiniz para, benim
derdimi ise Mahmut Ağa biliyor...
MAHMUT- Defol git oğlum, çay getir!
(Ebulkasım gider. Mahmut, sinirli bir gülüşle)
Sizi tanımadığımı mı sanıyorsunuz? Siz ve para!
Allah korusun! Demek bana yaptığınız babalık
para için değilmiş. Öyleyse sizin yardımınızla
milletvekili olursam, iyilik ve dürüstlüğünüzü
kanıtlamış olursunuz. Vallahi hiç kimse benim
kadar dürüst değil. Şu anda kalbim İffet için
cızırdıyor. Ne yapayım, şu milletvekilliği ve
siyaset için onu Hacı Ağa'nın koynuna attım.
Yoksa Hacı Ağa inatlaşır ve "Mahmut'un
milletvekili olmasını istemiyorum, bir kuruş da
vermiyorum." derdi. Bu paraları İffet, binlerce
naz, niyaz ve oyunla ondan alıyor. Size de ne
kadar para versek, 'az' diyorsunuz!
DEVRİMCİ- (Heyecanla) Bana mı para
veriyorsunuz? Ben mi az diyorum? Arkadaşlar
imdadıma yetişin, görün aldığım paraları ne
yapmışım? Hepsini, bir oy vermek için insanın
canını almak isteyen şu insafsız halka dağıttım!..
İyi vallahi, demek ben ne kadar para alırsam az
diyormuşum!.. Evet, dediğim gibi, siz
siyasetçiler hak yeme konusunda hep öylesiniz,
birbirinize benzersiniz...
MAHMUT- Sen ne diyorsun? Niye öyle
sinirleniyorsun? Bu paranın yüz misli, insanın
bir kılına feda olsun! Para konusunda benim
diyeceğim yok, paraları Hacı Ağa veriyor, bana
ne? Ben, suçsuz günahsız İffet'i kendi elimle
Hacı Ağa'nın koynuna attığım için yanıyorum.
Elimde değil, yoksa Hacı Ağa para vermezdi! O,
günahını bile vermez. Zavallı İffet, beni çok
sevdiği için her şeye katlandı...
55

(Duygulanır)
DEVRİMCİ- Aklını başına topla! Milletvekili
olmak için yüzlerce İffet kurban edilir...
EBULKASIM- (Çay getirirken son cümleyi
duyar) Ne dedin? Ne dedin? Sende hiç acıma
yok mu? Bana yüzlerce milletvekilliği verseler
de İffet'in bir kılını bile vermem. Bana bak, ben
gittim senin için taze çay demledim!.
(Çayı geri götürmek ister, Mahmut elinden alır.)
MAHMUT- Oğlum, o senin İffet'inden söz
etmiyor. Sen dışarı çık, bakalım başımıza neler
gelmiş!
DEVRİMCİ- Belli, bu çocuk da abayı yakmış.
MAHMUT- Bu çocuk kendini öldürmek istiyor.
Hacı Ağa bunu duyarsa, İffet'i hemen ona verir.
İffet zaten kocaya bayılır, bu koca Ebulkasım
olsa bile.
DEVRİMCİ- Sana dediğim gibi, bir dönem
milletvekilliği için yüzlerce İffet feda olsun. Ne
zaman kafanı çalıştıracaksın! Dünya menfaat
dünyası oğlum! Ne ekersen onu biçersin. İffet'i
bırak, ondan daha güzel yüzlercesi gelip ayağını
öpsünler... Peki milletvekili olmak için
herşeylerini verenler deli mi sanıyorsun...
MAHMUT- (Hoşuna gider) Öyleyse haydi
bakalım, ne bekliyorsun? Bana sözünü verdiğin
şu onbeş bin oy ne olacak, nereden gelecek?
Zaman geçiyor. Yani o gün yüzlerce güzel
kadının başıma döküleceğini mi demek
istiyorsun?..
(Güler ve zevk alır)
DEVRİMCİ- Eee, ben de biliyorum zamanın
geçtiğini, içim içime sığmıyor. Bu sefer de işimi
gücümü bıraktım, kendimi sana adadım. Ama
sen de hiç bir gayret göstermiyorsun birader.
Sende milletvekili olacak bir yetenek
göremiyorum.
MAHMUT(Yumruğunu
sıkar)
Hani
milletvekili yapmak için benden iyi kimseyi
bulmadığını söylüyordun! Şimdi nasıl oluyor da
bende milletvekili olacak bir yetenek
göremiyorsun? Bir aydır İffet'i Hacı Ağa'nın
koynuna atmışım, ondan para alıp sana veriyor.
Şimdi ceplerini doldurdun, artık bende
milletvekili olacak bir yetenek görmüyorsun ha!
İffet için nasıl yanıp tutuştuğumu bilseydin
benimle dalga geçmezdin! (Saldırır gibi) Şimdi
sana bir iki yumruk atarım ki yerden
kalkamazsın!
DEVRİMCİ- (Korkmuş bir halde, şefkatle) Sana
demiştim ya, bu şehirde milletvekilliği için
senden daha iyisi bulunmaz...
MAHMUT- (Gülerek, şefkatle) Senden de daha
vatansever bir adam bulunmaz bu memlekette ...
DEVRİMCİ- (Hiddetle) Bu iş para ister, para...
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MAHMUT- (Kızarak ve tehdit ederek) Sen
devamlı para alıyorsun, doymak da bilmiyorsun.
Lanet olsun, milletvekili olmak istemiyorum. O
paraları ver bana, ver yoksa seni gebertirim!
DEVRİMCİ- (Sakin ve yumuşak bir üslupla)
Mahmut Ağa, ben seni evladım gibi severim.
Para için çalışacak olsaydım, milletvekili olmak
için kum gibi para dökmek isteyen binlerce kişi
var, ama gözüme sen girdin...
MAHMUT- (Yaltaklanarak, naz ve edâ ile)
Vallahi ben de seni babam gibi severim. (Ağlar
gibi yaparak) Gel bak, gel, vallahi kalbim İffet
için cızırdıyor. İnsafsız Hacı Ağa tam bir aydır
onu kapatmış, günışığı görmesine izin
vermiyor... Keşke Hacı sana şu parayı verseydi
de kızı kendime alsaydım...
DEVRİMCİ- (Kızarak) Herif yine para, para
diye tutturdu! Ne parası? Şimdiye kadar onbeş
bin tümenden fazla geçti mi elime? Hacı, kalan
iki yüz bin tümeni bugün, yarın verir umuduyla
gittim, aptal gibi sana oy satın aldım.
MAHMUT- (Hayretle) İki yüz bin tümen mi!..
Benim bu kadar param olsaydı, bu şehirde ne
kadar kadın varsa hepsini alırdım, o halde ne
diye milletvekili olayım... Sen gel şu parayı bana
ver, ben seni milletvekili yapayım.
DEVRİMCİ- Sen deli misin oğlum! Param
olsaydı milletvekili olmak için ben bir milyon
verirdim. Bırak ben seni milletvekili yapayım,
bir yıla kadar bir milyon kazanmazsan gel
yüzüme tükür. Sen İffet'e söyle de Hacı'yı
sıkıştırıp şu parayı alsın. Bekleyecek gücüm
kalmadı!
MAHMUT- (Sevinerek) Bari hiç olmazsa gel şu
iki yüzü bölüştürelim. Yoksa ben Hacı'dan para
sızdırtmam!
DEVRİMCİ- (Çaresiz) Vay piç kurusu! Başka
çarem yok, ne dersen kabul etmek zorundayım.
Sana kendi cebimden bir yirmilik borç vereyim.
Haydi boş durma, İffet'i zorla!
MAHMUT- İffet'e can kurban! Dünyada ondan
daha temiz kız var mı? Onun bir tırnağına
yüzlerce Mehin feda olsun! Vallahi ona içim
eriyor! (İnleyerek) İffet'ciğim, İffet'ciğim,
kurbanın olayım İffet'ciğim!..
(Bu arada Ebulkasım içeri girer)
EBULKASIM- Mahmut Ağa, ben öldüm mü ki
İffet'in kurbanı oluyorsun? Yavaş yavaş
unutuyordum, yine acımı tazeledin. (Ağlayarak)
İffet'ciğim,
İffet'ciğim,
kurbanın
olayım
İffet'ciğim...
MAHMUT- Yoksa bilmiyor musun, Devrimci
Bey'in kızını alacağım, onun da adı İffet.
EBULKASIM- Niye daha önce söylemedin? Az
kalsın kalpten gidiyordum.

DEVRİMCİ- Adı Fatma, ama gönlün İffet
olmasını istiyorsa öyle olsun. Senden daha
iyisini mi bulacağım, kızımı verdim sana, gel
seni öpeyim.
MAHMUT- (Yaklaşır ve yavaşça söyler)
Çocuğu kandırmak için şaka yaptım!
DEVRİMCİ- (Mahmut'un yaklaşmasını fırsat
bilip onu öper) Senden daha iyi damat mı
bulacağım? Kız senin, hayrını gör...
EBULKASIM(Mahmut'un
öpülüşünü
göstererek) Evet, vergisini de peşin peşin aldın!
MAHMUT- Lanet olsun, Fatma'yı da alırım.
EBULKASIM- Bak dayı oğlu, kızının tipi
kendisi gibi olmasın (Devrimci'yi kastederek),
seni kazıklamasın!
MAHMUT- Başka çarem yok, maçayı verdim,
kızı alacağım.
DEVRİMCİ- İnşallah hayırlı olur...
EBULKASIM- (Yaltaklanarak) Mahmut Ağa
benim için neler düşündün?
DEVRİMCİ- Arkadaş, bırak kendi işimize
bakalım. Bu Hacı Ağa niye dışarı çıkmıyor? Ne
zamana kadar uyumak istiyor?!
EBULKASIM- (Utanarak) Hacı Ağa o kızı
nikahladığından beri geceleri eve geç geliyor.
Sabahları Hacı Ana onun beline bir iki saat
masaj yapmazsa kalkamaz.
(Bu arada Hacı Ağa içeri girer, selam verip hâlhatır sorduktan sonra oturur. Belinin ağrıdığı
bellidir.)
DEVRİMCİ- Zaman geçiyor Hacı Ağa, biraz
kıpırda!
HACI(Acı
bir
gülümsemeyle)
İşte
kıpırdıyorum, daha ne yapayım? Şimdiye kadar
yirmi bin aldın, daha ne istiyorsun? Çocuğu niye
milletvekili yapmıyorsun?
DEVRİMCİ- Kafan yerinde değil Hacı Ağa,
daha ilk günden bu sana iki yüz bine patlar
demedim mi?
HACI- Bana ne? Ben Mahmut'un milletvekili
olmasını istemiyorum. Şu milletvekilliğinden, şu
oyunlardan bize ne? O paraları geri ver, biz
milletvekilliği istemiyoruz... Allah aşkına bu âhir
ömrümüzde niye bizi rahat bırakmıyorsun
birader? (Öksürmeye başlar ve beli bükülür) Âh,
âh, âh! Ebulkasım, Ebulkasım! Gel beni doğrult.
(Mahmut ona yardım etmek ister.) Âh, âh! Sen
dokunma! Belimi kırıyorsun, Ebulkasım'ı çağır!
(Buna rağmen Mahmut, Hacı'nın sırtını ovup
masaj yapar)
HACI- Bırak beni eşek sıpası!
MAHMUTTamam
tamam,
bıraktım.
Ebulkasım! (Ebulkasım içeri girer) Gel, Hacı'ya
masaj yap!
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EBULKASIM(Masaj
yaparken)
Hacı
Ağa'cığım gözünü seveyim, geceleri eve ne
kadar geç gelirsen o kadar çok harap oluyorsun.
Niye öyle yapıyorsun?
HACI- Fazla konuşma, masaj yap! Âh, âh, yine
soyunup abdest aldım.
DEVRİMCİBizim
yaşımızdakilerin
soyunmadan abdest almaları lazım.
HACI- Ne bileyim.
MAHMUT- Hacı Ağa, sözümü dinlersen senin
hiç abdest almana gerek yok, teyemmüm etmen
yeterli.
HACI- Yapamam, yapamam, içim el vermez,
Allah hesap sorar.
EBULKASIM- (Alaylı işaretler yaparak) Doğru,
aynen öyle.
MAHMUT- Bu imanlı kalbine kurban olayım
Hacı Ağa'cığım.
DEVRİMCİ- Tamam Hacı Ağa, senin suçun
yok. Bu halsizlik ve başağrısı kafanı karıştırmış.
Ne demek milletvekilliği istemiyorum? Yoksa
Allah korusun ticareti bıraktın mı? Tanıdık bir
milletvekilin olmadan ticaret yapamazsın.
Tamamen âhirete mi yöneldin yoksa? Artık
vergi, gümrük, döviz komisyonu gibi öcülerden
korkmuyor musun?
HACI- (Güçlükle kendini doğrultur) Söyleyin
bakalım, yetmiş yıl ticaret yapan merhum Hacı
babam, kardeşini milletvekili mi yaptı? Niye
dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz? Niye işleri
karıştırıyorsunuz? Ticaret ayrı, milletvekilliği
ayrı. Bunların birbirleriyle ne ilgisi var? Suç
sizin. Halkı galeyâna getirip birbirine
düşürüyorsunuz. Vallahi ben bu kardeşimi bâkire
bir kız gibi yetiştirdim. Bir kusuru varsa
(Mahmut utanarak durduğu yerde sallanır.)
Tahran'ın insanları onu bozmuşlardır. (Mahmut
utanır ve yüzünü iki eliyle kapatır.) Bu insanlar
oyun kağıdı ve rakıyı da onun eline verdiler.
(Mahmut daha çok utanır) Dini imânı olmayan
bu herifler ona bir de çapkınlığı öğrettiler!
(Mahmut İffet'i hatırlar ve bir âh çeker,
hayalinde İffet'i kucağına alıp sıkıştırır )
DEVRİMCİ- Evet, evet doğru! İyilik yap
kötülük bul demiş atalar! Hariçten gazel okuma
Hacı Ağa, ben olmasaydım Peleng (Kaplan)
Gazetesi senin ananı ağlatmıştı... Ben
olmasaydım senin külünü havaya savurmuşlardı.
Bana bak, kardeşin Mahmut Ağa'yı milletvekili
yapıp senin cebine yılda birkaç milyon indirmek
istiyorum, anladın mı!
HACI- İstemiyorum arkadaş, istemiyorum! Çek
elini üstümden, burası dağ başı mı? Milletvekili
olmak zorunda mıyız?.. Yirmi bin tümen aldın,
kardeşimi milletvekili yap, canımdan daha ne
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istiyorsun! Allah'a yemin ederim ki... (Hareket
edince beli ağrır ve olduğu yerde kalır) Âh, âh,
Ebulkasım!..
(Ebulkasım şaşkın bir halde içeri girer ve
üzüntülü bakışlarla Hacı'nın beline masaj yapar.)
DEVRİMCİ- Bana bak Hacı Ağa, şimdiye kadar
elime on beş binden fazla geçmedi. Eminim o
beş bini sen yedin Mahmut Ağa! Çabuk bana ver
onu! Daha milletvekili olmadan mı başladın
yemeye!
HACI- Nasıl?! Şimdiye kadar sana yirmi bin
göndermedim mi Mahmut?
MAHMUT- (Çaresiz, işaretlerle Devrimci'den
yardım ister) Tabii, tabii ben hepsini Devrimci
Bey'e verdim. (Devrimci'ye yavaşça) Bana
vereceğin borçtan düş onu.
DEVRİMCİ- Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bana
acilen iki yüz kağıt lazım. Yirmi bin oy satın
alacağım. Çocuk oyuncağı mı sandın bunu?
Seçimler yaklaştığı zaman bir kaç gece masraf
yapıp üç-dört bin nüfus cüzdanı toplamalıyız.
Bu, çok az kişinin bildiği bir yöntem! Mahalle
halkına, o gece yemek yeyip iki tümen almak
isteyen herkesin nüfus cüzdanını getirip bize
bırakmasını söyleyeceğiz. Böylece üç-dört bin
nüfus cüzdanı toplar ve bunları oy verme
sırasında kullanabiliriz.
MAHMUT- Doğru, ne dersen haklısın.
(Yavaşça) O beş bini kızının çeyizi olarak say,
beni rezil etme.
DEVRİMCİ- La havle vela kuvvete illa billahil
aliyyil azim, senden hepsini geri alacağım...
(Hacı konuşmak ister, ancak öksürmeğe başlar
ve konuşamaz, başını sert bir şekilde sallayarak
her ikisine de karşı çıkar.)
EBULKASIM- (Masaj yapmaktadır) Hacı
Ağa'cığım, geceleri niye bu kadar geç geliyorsun
da bu hallere düşüyorsun?
HACI- (Öksürerek ve kendini zorlayarak) Fazla
konuşma...
(Bu arada yaşlı bir adam -Banker- içeri girer)
BANKER- Selamünaleyküm, geçmiş olsun Hacı
Ağa.
HACI- Aleykümselam Banker Bey, buyrun,
buyrun, âh belim, âh belim...
BANKER- Hacı Ağa, eminim kendini insafsız
hekimlerin eline atmışsın, seni bu duruma
düşürmüşler. Bel ağrısının ilacı bende. Sana bir
yağ göndereceğim, iki elinle sürdün mü şimşir
dalı gibi dimdik ayakta olursun.
HACI- Gönder, gönder! Allah sana uzun ömürler
versin. Bu hekimler bir şeyden anlamıyorlar.
Şunu yap, şunu yapma diyorlar. Hiçbir ilaçtan
anladıkları yok. Âh nerede o eski macun ve
yağlarımız, nerede o eski ilaçları yapanlar, nur
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içinde yatsınlar. Ha sahiden sizde o eski
macunlardan varsa bana gönderin, hayatım
boyunca size minnettar kalırım.
EBULKASIM- Hacı Ana diyor ki belinizin tek
ilacı geceleri eve daha erken gelmenizdir.
HACI- Defol git oğlum, çay getir!.. Evet Banker
Bey, sevgili komşum, nasıl oldu da kırk yıl
aradan sonra bugün beni hatırladınız?
BANKER- Benim kimseyle, kimsenin de
benimle işi yok; eve kapanmış günlerimi
geçiriyorum. Sizi rahatsız etmemin sebebi şu;
ben evimi satıyorum, bugün öğleden sonra
notere gideceğim, bir de size danışayım dedim,
almak isterseniz öncelik hakkı sizin.
HACI- (Hayretle) Siz evinizi mi satıyorsunuz?
Eminim o tepede park yapmak istiyorsunuz.
BANKER- (Gülümseyerek) Hayır, park yapmayı
düşünmüyorum, evim haczedilecek, onun için
satıp borçlarımı ödemek istiyorum.
HACI- Vay canına! Siz Banker Bey, Meşrutiyet
döneminin ilk milletvekili olarak ömrünüzü
siyaset ve vatana hizmet etmekle geçirdikten
sonra, borçlarınızı ödemek için evinizi mi
satmak istiyorsunuz? Siyaset, milletvekilliği ve
vatana hizmet etmenin karşılığı bu mu? (Ürperir)
Ben
Mahmut'un
milletvekili
olmasını
istemiyorum birader. Bolluk ve bereket içinde
yaşayan babalarımız milletvekili mi oldular?..
MAHMUT- (Yaltaklanarak) Hayır Hacı Ağa,
ben de milletvekili olmak istemiyorum; siz ve
rahmetli Hacı babamız gibi bolluk ve bereket
içinde yaşamak istiyorum. Ama ticaret
yapabilmem için bana iyi bir sermaye vermeniz
şartıyla...
DEVRİMCİ- (Tedirgin) Ne, ne? Şu adam
(Banker'i
göstererek)
iki-üç
dönemlik
milletvekilliğinin gelirini oturup bir çırpıda
yemişse ve bir daha siyasete dönmek
istememişse kime ne? Bu, onun kendi hatası. Bir
düşünün Allah aşkına, bu adam iki dönem
milletvekilliği yaptı, kırk yıldır huzur içinde
yeyip içiyor...
BANKER- Kişi kişiyi kendi gibi bilir. Biz
milletvekili olduğumuz zamanlar bu görevin
geliri değil gideri vardı... Evet gideri vardı.
Malımızı ve canımızı vatan uğrunda fedâ
ediyorduk. Vallahi benim gibi binlerce kişi
mallarını ve canlarını bu yolda harcadılar ve ölüp
gittiler, sizler de hiç birisinin adını bile
bilmezsiniz... Ben bugüne kadar ayakta kaldığım
için yine de şanslı sayılırım.
DEVRİMCİ- Öyle olduğunu kabul etsek bile
eskiden meşrutiyet vardı, siz de tecrübesizdiniz.
Akıl, tecrübeden kaynaklanır, sizden sonraki
dönemlerde halk akıllandı; mal ve canlarını

vatan uğrunda fedâ etmemeyi, aksine yarınlarını
ve kara günlerini düşünmeleri gerektiğini
öğrendiler. Yaygın bir söz var, önce can sonra
canan, yani önce kendi kara gününü düşün; sen
de halktan birisin. Eğer kendi kilimini sudan
kurtaramazsan, milletin ağır kilimini nasıl
kurtaracaksın?
BANKER- Yanılıyorsun, sonraki dönemlerde
akıllanmadılar, aksine akıl ve bilinçlerini
tamamen yitirdiler. Yani kendi evlerinin
tuğlalarını bile çalmaya başladılar. Oysa
evlerinin bir gün başlarına yıkılacağından ve
hem kendilerinin hem de çaldıkları tuğlaların
yok olup gideceğinden haberleri yoktu tabii.
Hayır canım, bu insanlar akıllanmadılar, aptal ve
düzenbaz oldular. Ama onları tamamen
suçlamamak lazım. Felek, tarihin bu döneminde
bizim cahil ve güçsüz, yabancıların ise bilgili ve
güçlü olmasını istemiş. Tabii ki onlar da
sömürdükleri insanların bilgili, güçlü ve bilinçli
olmasını istemezler. Bu yüzden devamlı işimize
burunlarını sokuyorlar, canımızla yaptığımızı
kendi elimizle bize yıktırıyorlar. Ama birader biz
de aptalız, güçsüzüz, bilinçsiziz...
HACI- Evet vallahi, doğru söylüyorsun.
MAHMUT- Ben de çok duygulandım Hacı Ağa.
DEVRİMCİ- Bu ağıtlarla halkı ağlatamazsın!..
Bak bakalım Banker Bey, bugün para harcayıp
milletvekili olmak elinde olsaydı ne yapardın?
Yine aynı şeyi mi yapardın, yoksa bu sefer mal
ve canlarnı vererek ölen o binlerce kişinin
salaklığına gülüp ceplerini mi doldururdun?
BANKER- Kişi kişiyi kendi gibi bilir, demiştim.
Ben para harcayıp milletvekili mi olayım? Çok
yazık! Meşrutiyeti kurmak için canınızı verenler,
âh neredesiniz! Gelin, görün, duyun...
milletvekili olmak için para harcamak lazımmış!
Oy hakkını, yani halkın özgürlük ve namusunu
satın almak lazımmış! Halkın temsilciliğini zorla
ve parayla çalmak lazımmış!.. Para harcayan
kişinin amacı ne olabilir? Acaba harcadığı
paranın bir kaç mislini yürütmekten başka bir
hedefi olabilir mi? Böyle bir kişi Allah,
peygamber,
vatanseverlik
şerefi
ve
milletvekilliğinden ne anlar?!..
HACI- Hay ağzına sağlık! Evet, para harcayan
milletvekili aynen dediklerinizi yapar...
BANKER- Benim tonlarca param olsaydı,
milletvekili olmak için tek kuruş bile
harcamazdım. Doğru, milletvekilinin harcaması
lazım, ama halk toplanıp gönül rızasıyla onu
milletvekili seçtikten sonra... O zaman canını ve
malını vatan uğrunda fedâ etmesi lazım...
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MAHMUT- (Ürkmüş bir halde) Milletvekili
olmak istemiyorum Hacı Ağa, neredeyse
gözlerim yaşaracak...
HACI- Paramızı geri ver Devrimci Bey, biz
milletvekilliğinin
hayrından
vazgeçtik.
Babalarımızın, dedelerimizin ticareti yeter bize.
DEVRİMCİ- Bu pörsümüş sözlere aldanma Hacı
Ağa! Bu sözler eskiyip gitti. İnsan, anasının
karnına bir daha dönmeyeceği gibi, zaman da
geri dönmeyecektir... Siz benim dostum
olduğunuz için, adlarını söylemek istemediğim
bazı kişilerin sizinle rekabet edip öne
geçmelerini önlemek istedim. Yoksa maazallah
kör müsün, görmüyor musun? Her yerle
bağlantın olmadan siyaset yapabilir misin?
İstemiyorsan isteme! Mahmut'tan vazgeçmek,
benim için bir bardak su içmek gibidir. Bu
olmazsa o olur!
BANKER- Ben kalkıyorum Hacı Ağa, böyle
sözleri duyunca fenalık geliyor.
HACI- Hayır birader, otur! Dostluğumuz ne
güne kaldı? Dişini sık, sabret, beni yalnız
bırakma! Bakalım ne olacak?
DEVRİMCİ- Rakiplerinizden geri kalmamanızı
istedim. Yoksa yarın bütün kapılar yüzünüze
kapanır. İşlerinize her gün yeni bir engel
çıkarılıyor. Yakında hiçbir ev ve resmi dairenin
kapısı yüzünüze açılmaz. Yarın şu sokak bekçisi
bile sana öyle bir kazık atar ki başını
kaldıramazsın! Önemli değil, ben gidiyorum!
Ama para alıp Mahmut Ağa için çalışan birkaç
kişi az sonra buraya gelecek, onları sen
gönderirsin... Allah'ın benim ağzıma koyduğu
lokmayı kendi elimle çıkarıp atıyorum, dersin
onlara!..
HACI- Ben bir şey demedim arkadaş. Otur
bakalım, şu para meselesi ne olacak?
(Bu arada varil ve fıçı satıcılarının başkanı
Çiçekçi Bey içeri girip selam verir. Hacı,
selamını alır. Devrimci onu herkesle tanıştırır.
Herkes onunla tokalaşır ve hal hatır sorar.)
DEVRİMCİ- Çiçekçi Bey bir el işaretiyle beş
bin oy getiren kişilerden biri...
ÇİÇEKÇİ- Rica ederim Devrimci Bey, iltifat
ediyorsunuz, bizim içimiz dışımız bir...
DEVRİMCİ- Şu yüz kağıt para için
çalışmadığınızı biliyorum tabii, bu paralar
emeğinizin karşılığı değil. Siz dostluk uğruna
zahmet
çekiyorsunuz,
vatan
aşkı
için
koşuşturuyorsunuz. Halkın gözünü açıp iyi bir
milletvekili
seçinceye
kadar
çalışıp
didineceğinizi de biliyorum.
ÇİÇEKÇİ- Biz de işimize yarayacak şefkatli bir
milletvekili istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu
memlekette her kesim kendine bir dayı bulmuş,
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ama biz... Bizim ne suçumuz var? Biraz insaflı
düşünürseniz biz varil ve fıçı satıcılarının bu
memleketin birçok işine yaradığımızı anlarsınız.
DEVRİMCİ- Evet bunu biliyoruz, içiniz rahat
olsun. Sizin için her yönüyle mükemmel bir
milletvekili buldum. Siz onu milletvekili seçin,
işleriniz yoluna girsin. Emin olun varil ve fıçı
satıcıları kesimi diğer bütün kesimlerden daha
önde olacaktır. (Bu arada Mahmut Ağa bazı
hareketler yaparak kendini varile benzetmeye
çalışır.Devrimci'nin hoşuna gider.) Evet, işte
milletvekiliniz Mahmut Ağa!
ÇİÇEKÇİ- (Şaşkın ve sevinçli) Aman tanrım ne
kadar da benziyor!... Sanki Allah bu adamı bizim
milletvekilimiz olması için yaratmış!
MAHMUT- (Ellerini göbeği üzerine gezdirir)
Evet, ben canımla ve malımla sizin
milletvekiliniz olmaya hazırım. (Kalkıp masanın
arkasına geçer; gür bir sesle) Ben sizin
milletvekiliniz
olursam
ne
yapacağımı
biliyorum! Biz niçin yerli mallarımızı
kullanmıyoruz? Ne zamana kadar yabancıların
kölesi olacağız? Ne zamana kadar ülkemizi
yabancı mallarla harap etmeye devam edeceğiz?
Yeter, yeter! Vatandaşlar uyanın! Bizim varil ve
fıçılarımızın ne kusuru var? Şu yerli mallarımızı,
şu güzelim varil ve fıçılarımızı neden alıp
satmıyoruz, başımızın tacı yapmıyoruz!...
DEVRİMCİ- Bravo! Haydi söyle bakalım!..
(Banker ellerini ovalar ve esefle başını sallar.)
MAHMUT- Örneğin damlardaki demir su
depoları yerine neden varil koymayalım? Her
sokağın başına, susuzluktan gönlü yanan halkın
su içmesi için neden soğuk su fıçısı
koymayalım?.. Bir de her evin kapısının sağına
ve soluna birer varilin içine fidan dikilirse ne
kadar güzel olur değil mi?
DEVRİMCİ- İşte halkçı, anlayışlı ve menfaat
beklemeyen milletvekili buna denir...
MAHMUT- Bu konuda ev sahiplerinin de
dikkatli olmaları ve belediyenin gelip varilin
ağzına asfalt dökerek fidanı kurutmasına ve
ertesi yıl götürüp satmasına izin vermemeleri
lazım... Bu işler bir yasa ister, bir anayasa ister...
DEVRİMCİ- Evet, bu işler bir yasa ister. Böyle
bir yasayı çıkaracak başarılı bir milletvekiline
ihtiyacımız var.
MAHMUT- Mesela hamama koydukları o
avrupa kurnalar yerine neden şu bizim yerli
varilleri kullanmasınlar?
EBULKASIM- (Çay getirir) Ama Çiçekçi Bey,
Mahmut Ağa'nın varilleri sizin varillerden
(Mahmut'un hantallığına işaret ederek) daha
farklı olacak.
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MAHMUT- Helal sana oğlum! Ama bu işler bir
milletvekili ister, başarılı ve halkçı bir
milletvekili... (Devrimci'ye dönerek) Öğle değil
mi delikanlı?
DEVRİMCİ- Doğru, doğru...
ÇİÇEKÇİ- Müstakbel milletvekilimiz için
önümüzdeki haftaya kadar bir banyo varili
yaptıracağım! Size can ve gönülden inanıyorum.
Bundan daha iyi bir fikir olamaz. İşte gerçek
milletvekili buna denir.
DEVRİMCİ- (Zevk ve hararetle, Hacı Ağa'ya)
Dinliyor musun? Henüz milletvekili olmadan
hasılat gelmeye başladı... (Mahmut'a) Hoşuna
gitti değil mi? Daha milletvekili olmadan cebini
doldur...
MAHMUT- (Cebinin ağzını ölçer) Evet, daha
büyük bir cep diktirmem lazım...
DEVRİMCİ- (Zevkle) Ne kadar büyük olursa o
kadar iyi...
HACI- Bütün bunları konuştunuz ama ben para
verecek değilim, Mahmut'un da milletvekili
olmasını istemiyorum.
(Bu sırada Asğar Hammari içeri girer.)
ASĞAR- (Biraz sarhoştur) Selam!
(Hacı ve diğerleri şaşırırlar, Devrimci güler,
Mahmut ise mümkün olduğu kadar kendini
Asğar'ın gözünden saklamaya çalışır.)
HACI- Aleykümselam Meşhedli, kimi aradın?
ASĞAR- (Suratını asarak) Ben kimi mi aradım?
(Oturur)
DEVRİMCİ- Aaa, Hacı Ağa yoksa sen Asğar
Hammari'yi tanımıyor musun? Bu şehirde onun
emrinde eli sopalı bıçaklı en az üç yüz serseri
var. Nasıl olur da onu tanımazsın?!
ASĞAR- Suç bizde, demek ki Hacı Ağa
sopalarımızın tadına bakmamış!..
HACI- (Korkar) Hayır, rica ederim... Biz
Meşhedli Asğar'la... Bay Asğar Hammari ile...
dostuz! Şimdi hatırladım, iki üç ay önce
adamlarınızdan biri geldi, benden yüz tümen
aldı; eminim size getirmiştir...
ASĞAR- Hangi it oğlu it benden habersiz geldi,
benim adıma senden para istedi! O yüz tümeni
vermen lazım Hacı Ağa, elime geçmedi!
HACI- Burası dağ başı mı birader? Kaç çeşit
vergi vereceğiz? Vallahi buraları bırakıp
giderim!.. (Beli ağrır) Âh, âh belim! Ebulkasım!
(Ebulkasım aceleyle içeri girer ve masaj
yapmaya başlar)
EBULKASIM- Dün gece çok geç geldiniz Hacı
Ağa...
HACI- Defol oğlum, git nargile getir, kahrımdan
öleceğim.
ÇİÇEKÇİ- (Gülerek, Asğar'a) Ben yüz tümenini
eline verdim, benden şikayetçi olamazsın.

ASĞAR- Evet, sen iyi çocuksun. Ama biz de o
söylediğin adamın canına okuduk.
ÇİÇEKÇİ- Sen de melek gibisin kurban!
DEVRİMCİ- Hacı Ağa, şu Meşhedli Asğar
Hammari'yi görüyor musun? Bir avucunda en az
üç bin oy var. Onunla dost olursan hangi köpek
sana yan gözle bakabilir? Çiçekçi'nin düşmanına
ne yaptığını duydun mu?
HACI- Oof, oof! Devrimci Bey, biz hata ettik,
bize milletvekilliği lazım değil. Mahmut Ağa
gözünü dört açsın, dükkanda oturup adam gibi
çalışsın...
(Mahmut
işaretlerle
Devrimci'ye
"Ben
milletvekili olmak istiyorum." der.)
ASĞAR- (Devrimci'ye dönerek) Bu adam hata
ettiğini ve milletvekili olmak istemediğini
söylüyor, sen daha ne konuşuyorsun? Zorla
güzellik olur mu? Hacı Ağa sen o yüzlüğü lütfet
de biz kalkıp gidelim.
DEVRİMCİ- (Hacı'ya, "Asğar'ın gönlünü
kırarsan tehlikeli olur." şeklinde işaretler yapar.)
Niye kalktın Meşhedli Asğar? Sen yanlış
anladın, milletvekili olmak isteyen Hacı Ağa
değil, onun biricik kardeşi Mahmut Ağa'dır. O,
kardeşi için canını bile verir. Bu işte Hacı
Ağa'nın hiçbir şahsi menfaati yok. O, kardeşinin
sahip olduğu yetenekle yükselmesini istiyor,
adaletin yerini bulmasını istiyor...
(Mahmut kendini ne kadar saklarsa da işe
yaramaz. O ve Asğar birbirlerine ters ters
bakarlar.)
HACI- Hayır, kardeşimin milletvekili olmasını
istemiyorum. Bu saçmalıkları bir yana bırakın.
Ne ben ne de kardeşim milletvekili olmak
istiyoruz.
ASĞAR- (Şaşırır) Nasıl, nasıl? Sen şişko
Mahmut milletvekili mi olacaksın?! İffet'i ne
yaptın? Seni gökte ararken yerde buldum, şimdi
canına okuyacağım!..
(Bıçağına sarılıp Mahmut'a saldırır. Bir köşeye
oturup esefle başını sallayan Banker dışında
herkes araya girip mani olurlar)
DEVRİMCİ- Asğar, canım, gözünü seveyim,
Asğar...
MAHMUT- (Korkudan titreyerek Hacı'nın
arkasına saklanır) Hacı Ağa yalvarırım, bu adam
beni öldürmek istiyor, kızı ver, beni kurtar.
EBULKASIM- (Asğar'a) Zavallı! Sen de mi
İffet'i seviyorsun? Allahım burada neden bütün
kızların adı İffet?.. Ben de bir aydır İffet'imden
haber alamıyorum, içim yanıyor...
HACI- (Kederle) Sus oğlum! İffet de kim?!
Hangi İffet? Benim evimde böyle ahlaksız laflar
edemezsiniz arkadaşlar, utanmıyor musunuz?
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Konuşacak başka şey mi kalmadı? Asğar bugün
milletvekilliği işi için gelmedi mi buraya?
DEVRİMCİ- Tabii, tabii, ben şu dostumla
(Asğar'ı kastederek) bir çift söz edeyim. Dostun
dilinden dost anlar. Hacı Ağa, siz de Mahmut
Ağa'nın milletvekili olmasını istemediğinizi
söylüyorsunuz. İşte böyle laflar edilince
Meşhedli Asğar haklı olarak kızıyor tabi...
HACI- Ben öyle bir şey dedim mi?.. O yüz
tümeni geçenlerde verdiğimi söyledim sadece.
Şimdi Asğar da parayı almadığını söylüyor.
Önemli değil, işte yüz tümen! Al, git, olsun
bitsin!
(Yüz tümen verir.)
ASĞAR- Ne diyorsun birader? Ne yüz tümeni!
Bırak da Mahmut'un kafasını kırayım!..
(Mahmut tekrar Hacı'nın arkasına saklanır ve
korkudan titremeye başlar. Devrimci yüz tümeni
alıp Asğar'ın cebine koyar)
ASĞAR- (Parayı yere atar) Hangi namussuz para
istiyor? Biz namusumuzu koruyoruz. Biz
kabadayıyız. Biz İffet'imizi istiyoruz. Yoksa
şimdi burada kan dökülür...
MAHMUT- Hacı Ağa'cığım, İffet'i ver, beni
kurtar.
EBULKASIM- İffet'imin kimin yanında
olduğunu bilseydim, canına okuyup onu
kurtarırdım... Ama önce yüz tümeni alıp ona
güzel bir küpe alırdım...
HACI- Kes sesini oğlum! Git çay getir.
ASĞAR- Eşek herif defol git, yoksa karnını
deşerim!
(Bıçağı gösterir)
EBULKASIM- Eşek herif sensin! Hacı Ağa
benim dayı oğlu olur. O benim büyüğüm, ne
derse haklı. Peki sana ne oluyor? Şimdi hakkını
avucuna veririm! Mahmut Ağa şişko olduğu için
senin bıçağından korkuyor. Şimdi seni tutup yere
öyle bir çarparım ki aklın başından gider!
(Asğar'a saldırır, diğerleri araya girerler.)
HACI- Âh, âh belim! Ebulkasım! Ebulkasım!
Oğlum gel masaj yap. (Ebulkasım homurdanarak
Hacı Ağa'ya masaj yapmaya gelir.) Tamam
şimdi daha iyi oldum. Git nargile getir oğlum.
(Ebulkasım homurdanarak tehdit edici bakışlarla
gider.)
ASĞAR- (Köpürür) Burada hesabı sorulacak iki
kişi oldu. Ben ne yapacağımı biliyorum.
DEVRİMCİ- (Asğar'a) Sabırlı ol canım, çocuğun
aklına uyma! Biz saçımızı değirmende
ağartmadık, bırak biz de konuşalım... (Hacı'ya
dönerek) Hacı Ağa, insan öldükten sonra ya
cehenneme gider, ya cennete! Doğruyu söylemek
lazım, Meşhedli Asğar haklı. Zavallı buraya
Mahmut Ağa'nın milletvekilliği için çalışmaya
61

geldi; siz milletvekili olmak istemediğinizi
söyleyince, adamın yapacağı başka bir şey
kalmadı, İffet'in aşkı başına vurdu, şimdi de onu
istiyor. Haksız da değil yani!
HACI- Biz çok hata ettik!
MAHMUT- (Hacı Ağa'nın kulağına ağzını
dayar) Haklısın Hacı Ağa, İffet dünyaya bedel!
Milletvekilliği masrafı için ne isterlerse ver.
ÇİÇEKÇİ- Vallahi Meşhedli Asğar aslan gibi...
ASĞAR- Arkadaşlar bırakın da işimize bakalım!
(Mahmut Ağa'ya saldırmak ister, Devrimci engel
olur.)
DEVRİMCİ- (Asğar'ın kulağına yavaşça) Hacı
Ağa'nın ne dediğini duymadın mı? Hatasını
anladı. Bırak ondan paraları kopartayım, sonra
sen ne istersen yap...
HACI- Kim milletvekili olmak istemez birader?
Benim binlerce işim var, işlerime de binlerce
engel çıkarılıyor. Devrimci Bey sen demedin mi
Mahmut bu engelleri ortadan kaldırabilir?
DEVRİMCİ- Tabii tabii, bırakın Mahmut Ağa
milletvekili olsun, ne kadar engeliniz varsa bir
günde ortadan kaldırır. Bildiğiniz gibi
milletvekili demek, engelleri ortadan kaldırmak
demektir. Özellikle mecliste Mahmut Ağa'nın
ağzı açılınca hangi bakan onu susturabilir?
(Mahmut Ağa ağzını sonuna kadar açar.)
ASĞAR- Biz şu adamdan (Mahmut'u göstererek)
İffet'ciğimizi istiyoruz, gerisi laf.
MAHMUT- (Korkar) Hacı Ağa bak, yine onu
istiyor, cevabını ver.
DEVRİMCİ- (Gülerek) Senin İffet'ciğin Hacı
Ağa'nın cebinde, merak etme...
HACI- (Tedirgin) Cebimde mi? İffet benim
cebimde mi?
(Devrimci gülerek parmaklarıyla para sayar gibi
yapar, yani "Paradan söz ediyorum." der.)
ÇİÇEKÇİ- Allah herkesin cebini İffet gibi
kızlarla doldursun...
HACI- (Rahat bir soluk alır) Şimdi anladım ne
demek istediğini. Tamam Devrimci Bey,
anlaştığımız gibi...
DEVRİMCİ- (Hacı Ağa'nın kulağına başını
dayar) Yani o iki yüz bin...
HACI- (Kederle inleyerek) Birader, insaflı ol
yahu! Ne diyorsun? (Başını Devrimci'nin
kulağına dayar) Aldığın o yirmi bin az para mı?
(Yüksek sesle) Benim darphanem mi var?!..
MAHMUT- Nasıl, nasıl?..
(Devrimci'ye, "Fazla al" şeklinde işaretler
yapar.)
HACI- Ne saçmalıyorsun oğlum? Sen karışma!
DEVRİMCİ- (Hacı'nın kulağına) Hacı Ağa,
öyleyse İffet'i ona ver, gitsin. Yoksa iş çığırından
çıkar.
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HACI- (Devrimci'nin kulağına) Ben... Ben ne
dediğinizi anlamıyorum. İffet de kimmiş? Yirmi
bin aldın, beş bin daha al, onu milletvekili yap,
olsun bitsin... (Yüksek sesle) Ananızın nikahını
mı istiyorsunuz? Benimle ne alıp veremediğiniz
var?
ÇİÇEKÇİ- (Gülümseyerek) Hacı Ağa'nın aklı
hesaplara yatmıyor. İşin içine girince anlar
milletvekilliğinin ne kadar masraflı olduğunu.
(Banker esefle başını sallar)
DEVRİMCİ- Farzet ki biz inşaatçıyız, sana ev
yapıyoruz, yanında da yevmiyeli olarak
çalışıyoruz, yaptığımız tüm harcamaların
faturasını eline veriyoruz; fazla para alırsak gel
hesap sor!...
HACI- (İnleyerek) Ben sizin pençeleriniz
arasında can çekişiyorum. Bilmiyorum ben ne
günah işledim de bu tuzağa düştüm! Banker Bey
siz bizim büyüğümüzsünüz, bari siz bir şeyler
söyleyin...
BANKER- Zamanında biz çok konuştuk,
konuşmamızın bedelini işte görüyorsunuz, daha
ne diyeyim?..
(Bu arada Ebulkasım, bir elinde nargile, diğer
elinde mutfak bıçağı olduğu halde içeri girer.
Tehdit dolu bakışlarla Asğar'a ters ters bakar. Bir
yandan Asğar'ın olası bir saldırısına karşı
dikkatli olurken, öbür yandan nargileyi Hacı'nın
önüne koyar)
HACI- Bu bıçak ne, oğlum?
EBULKASIM- (Asğar'a dönerek) Haydi şimdi
gel de karnını deşeyim, gel!..
ÇİÇEKÇİ- (Yavaşça) Oh, maşallah!
(Bakışlarıyla Ebulkasım'ı kışkırtır.)
HACI- (Mutlu bir şekilde Devrimci'ye dönerek)
Çok cesur ve zorba bir çocuk! Maşallah halamız
neler doğurmuş neler!
ASĞAR- (Korkar) Devrimci Bey izin ver de ben
gideyim. Burada haksız yere kan dökmekten
korkuyorum. Biliyorsun adam öldürmek benim
için su içmek kadar kolay...
HACI- Ne? Ne? Burası dağbaşı mı? Adam mı
öldüreceksin? Bu memleketi sahipsiz mi sandın?
Seni yakalayıp asarlar be!
ASĞAR- Ben öldüreyim de görelim bakalım
hangi namussuz gelip bana "Gözünün üstünde
kaşın var" diyebilir! Geçenlerde bir bakan geldi,
bizi Benderabbas'a sürdü. Arkamızda Çin seddi
gibi duran yirmiden fazla bakan ve milletvekili
olduğunu bilmiyordu tabii. O, başını çevirir
çevirmez biz de geri döndük.
EBULKASIM- Ben de senin karnını deşeceğim,
Mahmut Ağa milletvekili olunca arkamda durur.
(Ebulkasım saldırır, ama Devrimci araya girerek
engel olur.)

ÇİÇEKÇİ- (Korkar) Ben artık kalkayım, işim
var, herkese iyi günler!
(Gider)
MAHMUT- Ebulkasım, Ebulkasım! Sen
hazırlıklı ol, ben zamanını sana söylerim...
HACI- (Mahmut'a yavaşça) Çocuğun işine
karışma, cesareti kırılır... (Devrimci'ye dönerek)
Sen onu dışarı çıkar, burada kan dökülmesin.
Görmüyor musun çocuk deli!
(Devrimci Asğar'ı götürmek ister)
ASĞAR- Hayır, ben İffet'ciğimi bu heriften
almadan gitmem. (Mahmut'u göstererek) Ben
zorbayım tuttuğumu koparırım.
MAHMUT- Hacı Ağa, benim hâlim ne olacak?
HACI- Arkadaşlar, Ebulkasım'ı kışkırtmayın.
Yanlış bir şey yapmasından korkuyorum.
(Bakışlarıyla Ebulkasım'ı kışkırtır ama bu arada
bıçak Ebulkasım'ın elinden düşer)
EBULKASIM- (İnleyerek) Allah'ım, ben de
İffet'ciğimi hatırladım. Bir aydır ondan haber
alamıyorum. Kimin yanında olduğunu bilseydim,
vallahi onun canına okurdum!
HACI- Oğlum fazla konuşma, git nargile getir!
EBULKASIM- Hacı Ağa, bu zorba herif
gitmeden burdan ayrılmam...
(Ebulkasım yerden bıçağı alır)
HACI- (Rahatlar) Şu Meşhedli'yi dışarı çıkar
Devrimci Bey. Seninle olan hesabı bugün
kapatacağım.
DEVRİMCİ- Kalk gidelim Meşhedli Asğar, Hacı
mert adam, sözünde durur, ben o parayı bugün
alır sana getiririm, sen üç bin oyu hazırla.
ASĞAR- (Giderken) Sen oyları hazır bil. Ben
erkek adamım, sözüm söz. Sen paraları getir
çocuklara harçlık vereceğim.
(Asğar yerdeki paraları toplar, daha sonra
Devrimci ile Asğar çıkarlar, Ebulkasım da
peşlerinden gider. Bu Arada Subaşı içeri girer.)
SUBAŞI- Selamunaleyküm Hacı Ağa.
HACI- Aleykümselam Subaşı Beyefendi, sevgili
komşum, bugün buraya gelmeni neye borçluyuz?
(Tokalaşırlar)
SUBAŞI- (Mahmut ile de tokalaşır) Evet
Mahmut Ağa, milletvekili olmak istiyormuşsun.
Haberini almadığımı mı sandın? Bu göbek de
ne? Eskiden ne kadar inceydin!
(Mahmut utanır ve başını öne eğer)
SUBAŞI- Evet Hacı Ağa, Mahmut'u milletvekili
yapmak istiyorsun da bana niye söylemiyorsun?
Yirmi yıllık dostluğumuz nerede kaldı?
Mahmut'u ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun?
(Mahmut yine utanır ve başını öne eğer)
HACI- Rica ederim Subaşı Beyefendi, Kanbersiz
düğün olur mu? İnsanın sevgili komşusunu
sünnet, düğün ve milletvekilliği gibi törenlere
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davet etmemesi olur mu? Allah izin verirse
önümüzdeki
hafta
Mahmut
Ağa'nın
milletvekilliğini kutlayacağız. Sizin de mutlaka
teşrifinizi bekliyoruz.
SUBAŞI- Hata ediyorsun! Hangi üçkağıtçı
Mahmut Ağa'yı milletvekili yapacağını söyledi
size?
(Bu sırada Devrimci içeri girer ve bu sözü duyar)
DEVRİMCİ- Sen de kimsin ulan? Böyle
konuşma cesaretini sana kim verdi? Halkın işine
neden burnunu sokuyorsun! Halk Mahmut
Ağa'yı milletvekilliğine uygun görüyor, sana ne!
SUBAŞI- Tamam artık, Mahmut Ağa'yı senden
öğreneceğiz ha?
(Kıs kıs güler)
DEVRİMCİ- (Yavaşça Mahmut'a) Şuna iyice bir
bağır.
MAHMUT- (Yavaşça Devrimci'ye) Faydası yok,
bu adam beni çocukluktan beri tanır.
SUBAŞI- Bu saçma sözlere aldanmayın Hacı
Ağa, Vallahi hiç kimse Mahmut Ağa'ya oy
vermez! Üstelik Beyefendi hazretlerinin izni
olmadan kimsenin milletvekili olamayacağını
bilmiyor musunuz? Bu mümkün değil.
DEVRİMCİ- Nasıl, nasıl? Yani millet hiç mi,
halk öldü mü, meşrutiyet yok mu oldu?
HACI- Ocağımı söndürdün Devrimci Bey!
Biliyor musun benden ne kadar para
yürüttüğünü!
DEVRİMCİ- Kardeşin için harcadım Hacı Ağa!
Bana mı verdin? Kardeşin milletvekili olsun diye
verdin.
SUBAŞI- Bu sözler fayda etmez. Beyefendi
hazretlerinin izni olmadan milletvekili olmak
isteyen halt eder.
MAHMUT- (Yaltaklanarak) Öyleyse siz benim
için izin alın.
DEVRİMCİ- Dur bakalım! Sen kimsin ki böyle
"Beyefendi hazretleri, beyefendi hazretleri"
diyorsun?
HACI- Aaa! Subaşı Beyefendi'yi tanımıyor
musun?
DEVRİMCİ- (Korkar) Ah, affedersiniz! Subaşı
Beyefendi siz misiniz? Adınızı duymuştum...
Beyefendi hazretlerinin yanında çok etkili
olduğunuzu biliyorum.
HACI- İmdadıma yetiş Subaşı Beyefendi! Bu
adamın elinden beni kurtarman için Allah
gönderdi seni. Mahmut'u milletvekili yapacağı
bahanesiyle şimdiye kadar benden yirmi bin
kopardı.
DEVRİMCİ- Onbeş bin...
HACI- Az olduğunu söylüyor, iki yüz bin
istiyor; beni eli bıçaklı serserilerle korkutuyor.
Ne olursun, beni şu insafsızın elinden kurtar!
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SUBAŞI- (Biraz düşünür) Hayır, doğru, iki yüz
binden aşağı olmaz!
DEVRİMCİ- (Sevinir) Bunu da mı ben
söylüyorum Hacı Ağa? Ne günlere kaldık! Artık
kardeşin bile kardeşe güveni kalmamış!
HACI- Siz de mi öyle diyorsunuz Subaşı
Beyefendi? Mahmut'un milletvekili olması için
iki yüz bin mi vermem lazım!? Kardeşimin
milletvekili olmasını istemiyorum!
MAHMUT- (Yaltaklık yaparak Subaşı'na
yavaşça söyler) Ben milletvekili olmak
istiyorum...
SUBAŞI- İşini halledeceğim, üzülme canım!..
(Mahmut’un çenesinin altını okşar.)
DEVRİMCİ- Niye öyle bağırıp çağırıyorsun
Hacı Ağa? Millete iki yüz kağıt lazım!
SUBAŞI- Bu işlerin milletle hiçbir ilgisi yok.
Beyefendi hazretlerini iki yüz bin tümene razı
edebiliriz belki.
DEVRİMCİ- Nasıl! Milletin ilgisi yok mu?
Millet hiç mi! Meşrutiyet öldü mü! Özgürlük
yerin dibine mi battı! Vallahi dünyayı yıkarız,
devrim yaparız!
HACI- Gözünü seveyim Subaşı Beyefendi! Şu
adamdan paramı geri al, Mahmut Ağa'nın
milletvekili olmasını istemiyorum.
SUBAŞI- Mahmut Ağa'nın milletvekili olmasını
istemiyorum da ne demek Hacı Ağa?!
DEVRİMCİ- Evet, evet! Mahmut Ağa'nın
milletvekili olmasını istemiyorum da ne demek
oluyor?!..
HACI- İstemiyorum birader, istemiyorum...
MAHMUT- (Subaşı ve Devrimci'ye) Ben
istiyorum...
(Yaltaklık yapar)
SUBAŞI- Merak etme Hacı Ağa! İşini öyle
ayarlayacağım ki ne şiş yansın ne kebap. İki yüz
binle hem Mahmut Ağa'yı milletvekili
yapacağım, hem de sana on bin ton arpa ihracatı
için izin alacağım. İtirazın var mı?
HACI- (Parmaklarıyla kısa bir hesap yaptıktan
sonra) Hayır, itirazım yok. İzin verirseniz elinizi
öpeyim. Allah, beni kurtarmak için sizin gibi bir
meleği gönderdiğine göre ben O'nun iyi
kuluymuşum.
DEVRİMCİ- Ne, ne? Peki ben kim oluyorum?
Anlaşıldığına göre beni tanımıyorsun. Bu
memlekette Devrimci'nin ne demek olduğunu
bilmiyor musun? (Bağırarak) Vallahi yarın bütün
gazetelerde sizi rezil edeceğim, çarşıyı
kapattıracağım, bakanlar kurulunu dağıtacağım,
dünyayı yıkacağım!...
MAHMUT- (Yağcılık yaparak) Dünyayı
yıkarsan benim milletvekilliğim ne olacak?..
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SUBAŞI- İçin rahat olsun, kulağımız böyle
palavralara alışık.
HACI- Gözünü seveyim, yirmi binimi al ondan.
DEVRİMCİ- On beş bin...
SUBAŞI- Sen on beş bin ver, itirazımız yok.
DEVRİMCİ- (Alçak sesle) Allah rızası için,
karının ve çocuklarının hatırı için, ananın
babanın aziz ruhları için beni de milletvekili yap.
Hevesimi kursağımda bırakma! Verecek param
yok ama ben siyaset adamıyım. Beyefendi
hazretlerine arzet, ona hizmet edeceğimi söyle.
Vallahi milletvekili olunca ne istersen veririm...
SUBAŞI- Benim için farketmez, ha sen
milletvekili olmuşsun, ha başkası. Ama Allah
inandırsın
Beyefendi
hazretleri
veresiye
çalışmaz. Eski dalkavuklardan da hoşlanmıyor
artık. Yeni dalkavuklardan isen bir diyecek yok,
hizmet edersin, karşılığını da alırsın.
DEVRİMCİ- Araştır, soruştur, bakalım benden
daha dalkavuğu var mı?
SUBAŞI- Söyledim, eski dalkavuklar hep
"Vatan, millet!" diyorlar, bir işe de yaramıyorlar.
Artık devir, yeni dalkavukların devri, bütün işleri
güçleri vatanı ve milleti kötülemek. Mesela o
kambur herife bakın, ne milleti tanır ne vatanı,
ne Allah'ı bilir ne peygamberi, ne dini var ne
imanı. Bütün elçiliklere el atmış, her gün bir
yerde otlanıyor; bukalemun gibi renkten renge
bürünüyor... Bugün bütün ipler onun elinde.
Bakarsın yarın, öbür gün bakan bile oluverir!..
Sen onun gibi dalkavuk değilsin.
DEVRİMCİ- Peki zavallı ben ne yapayım, gidip
öleyim mi?
HACI- Allahım şükür sana! (Devrimci'yi
göstererek) Demek ki bizden kötüleri de varmış.
MAHMUT- Peki ben nasıl dalkavuk olayım?..
Ama doğru, hem milletvekili olurum, hem de
dalkavuk.
SUBAŞI- Senin kabiliyetin de var. Ama daha
tam dalkavuk olmamışsın. Önemli değil, yakında
olursun.
HACI- Evet Subaşı Beyefendi, umarım kardeşim
sayenizde yüksek mevkilere gelir. Siz de takdir
edersiniz ki biz iyi insanız, Allah'ın malını
Allah'ın kullarıyla birlikte yiyoruz.
DEVRİMCİ- Peki zavallı ben ne yapayım?..
(Ağlamaya başlar) Bir sefer de Allah rızası için
çalışın, işimi yapın.
MAHMUT- Ben milletvekili olunca seni harem
dairesi başkanı yaparım.
SUBAŞI- Utan Mahmut! Allah böyle sözleri
sevmez.
DEVRİMCİ- Milletvekilliği arzusuyla bu
dünyadan ölüp gitmem adalet mi?..

(Mahmut da onu taklit ederek ağlar.)
SUBAŞI- Hayır birader ağlama, senin için de
belki bir şeyler yapabilirim. (Hacı'ya dönerek)
Şu adamı da milletvekili yapsak ne olur? Yani
ben bu işi Allah rızası ve sizin hatırınız için
yaparım. Ama tabii ki milletvekili olunca
borcunu ödemesi lazım.
HACI- Subaşı Beyefendi, parası varsa önce
benim paramı al ondan.
SUBAŞI- Hayır, parası yok. Milletvekili olmak
için ya para vermek ya da şu yeni
dalkavuklardan olmak lazım. Ama dur, bir yol
daha var. O da, kendisini Beyefendi hazretlerine
ulaştırabilecek benim gibi bir dosta sahip olması;
sonra da Beyefendi hazretlerinin ayaklarına
kapanıp ağlayarak inlemesi ve yeminler etmesi...
Şansı yaver giderse milletvekili olabilir.
DEVRİMCİ- Ne olur, beni Beyefendi
hazretlerine ulaştır, elini ayağını öpeyim...
Milletvekili seçilip zengin olunca borcumun iki
katını öderim.
HACI- Subaşı Beyefendi, biz de öyle yapsak
daha iyi olacak!
SUBAŞI- Hacı Ağa, sen ne yardan geçiyorsun,
ne serden! On bin ton arpa ihraç izni el öpmekle
alınır mı?
MAHMUT- (Gülerek) İzin almak ve milletvekili
olmak el öpmekle mümkün olsaydı, şimdiye
kadar bin defa milletvekili olur, bin defa da izin
alırdım.
HACI- Oğlum, bırak da işimize bakalım.
BANKER- (Sanki uykudan uyanmış gibi) Âh ne
kadar garip şeyler duydum ve gördüm! Allah
vatanımıza ve milletimize acısın. Meşrutiyetçiler
ve özgürlükçüler işin bu noktaya varacağını
bilselerdi, böyle bir hataya düşmezlerdi. Ama bir
gün
gelecek,
yaptıklarınızdan
pişman
olacaksınız. Çok şükür biz ömrümüzü
tamamladık, o günleri görmeyeceğiz. Her neyse,
evimi alacaksan haydi notere gidelim Hacı Ağa,
yoksa başkasına satacağım.
MAHMUT- (Yaltaklık yaparak) Hacı Ağa kalk
gidelim, bu evi bana al. Evsiz milletvekili olur
mu?
BANKER- Evet, siz gerçek milletvekilisiniz,
eviniz olmalı, ben de evsiz kalmalıyım.
HACI- Hayırlı olur inşallah, bugün iyi işler
yaptık, notere gidip bu evi de alalım.
DEVRİMCİ- Hayırlı olur inşallah!
MAHMUT- (Giderken) Hayırlı olur inşallah!..
İKİNCİ PERDENİN SONU
Sürecek…
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İRAN FIKRALARI-2
Derleyen ve çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
BEN KİMİM?
Zalim mi zalim bir padişah bir gün şehir dışına
çıkmıştı. Yolda birini görüp "Bu ülkenin
padişahı zalim mi yoksa âdil mi?" diye sordu.
- Çok zalimdir.
- Beni tanıyor musun?
-Hayır, tanımıyorum.
- Ben bu ülkenin padişahıyım.
Adamcağız tir tir titremeye başladı ama o da bir
soru sordu:
- Peki ben kimim biliyor musun?
-Hayır, bilmiyorum.
- Ben filanca tacirin oğluyum ve ayda üç gün
deliririm. İşte bugün o üç günden biri!
Padişah güldü ve bir şey demeden yoluna devam
etti.
NASIL OLSA
Beyefendinin tembel mi tembel bir uşağı vardı.
Bir gün ona "Yusuf, ayakkabılarımı getir" dedi.
Yusuf ayakkabıları getirdi ama pis ve boyasızdı.
Beyefendi: Bugün ayakkabıları boyama-mışsın!
Uşak: Beyefendi, bugün caddeler çamurlu.
Dışarı çıkınca ayakkabılarınız nasıl olsa
çamurlanacak!
Beyefendi güldü ama hiçbir şey demedi. Dışarı
çıkarken Yusuf:
-Beyefendi, beyefendi! Anahtar!
- Anahtar mı? Ne anahtarı?
- Kahvaltı etmek için, dolabın anahtarı!
- Kahvaltı etmek için mi? Bugün kahvaltı
etmeyiver. Nasıl olsa iki saat sonra acıkacaksın!
İSKENDER İLE ASKER
Büyük İskender'in çok hızlı koşan bir atı vardı.
Bir gün atına binmiş, ordusunu teftiş ediyordu.
Gözü cılız bir ata binmiş olan bir askere ilişti.
- Üstüne bindiğin şu ölümcül at da neyin nesi
böyle? dedi.
Asker güldü ve
- Ben savaş meydanında kalmak için bu ata
bindim. Oysa sen savaş meydanından
kaçabilmek için bu hızlı ata binmişsin! dedi.
TAZMİNAT
Adamın birini araba çiğnedi ve sonunda bir
ayağı kesildi. Bunun üzerine sürücü aleyhinde
bir milyon tümenlik tazminat davası açtı.
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Sürücü "Beyim, ben milyoner değilim!" deyince
adam cevap verdi:
- Ben de kırk ayak değilim!
ETKİLİ KİTAP
Adam yanındaki arkadaşıyla konuşuyordu:
- Karım üçüz doğurdu. Doğum esnasında da "Üç
Silahşörler"i okuyormuş. Demek ki Üç
Silahşörler bayağı etkili bir kitapmış!
Arkadaşı güldü ve:
- Doğum esnasında kitap okumak bu kadar
etkiliyse, yat kalk Allah'ına şükret ki karın o
sırada "Kırk Papağan" kitabını okumuyormuş!
GERİSİNİ SEN BİLİRSİN
Arapların nüktedan şahsiyetlerinden biri olan
Cuha çocukluğunda bir terzinin yanında çıraklık
yapıyormuş.
Bir gün ustası dükkana bir kase bal getirmiş. Bir
iş için dükkandan ayrılırken de Cuha'ya "Bu
kâsede zehir var. Aman yerim deme; ölürsün
yoksa!" diye sıkı sıkı tembihlemiş.
Cuha da "Benim neyime?" demiş ama usta gider
gitmez elindeki yamanacak elbiseyi sarrafa
okutup bir somun ekmek almış ve afiyetle balı
yemiş.
Ustası dönüp de yamanacak elbiseyi sorunca
Cuha
"Dövmezsen
doğruyu
söylerim.
Dalgınlığıma geldi, elbiseyi çaldırdım. Beni
dövmenden korktuğum için şu zehiri yiyip
öleyim dedim. Kâsedeki zehrin hepsini yedim.
Ama hala yaşıyorum. Gerisini sen bilirsin artık!"
demiş.
YAĞMUR DUASI
Bir kaç kişi yanlarına ilkokul çocuklarını alıp
kıra yağmur duasına çıktılar.
Birisi "Nereye götürüyorsunuz bu çocukları?"
diye sordu.
"Yağmur duasına götürüyoruz. Çocukların duası
kabul olurmuş da". dediler.
Adam "Çocukların duası kabul olsaydı, dünya
yüzünde bir öğretmen bile kalmazdı!" dedi.
DERVİŞ EVİ
Nüktedan biri dervişlerden birinin evine konuk
oldu.
Derviş evin tavanını zayıf ve ince tahtalarla
kapatmıştı. Ağır yük altında tahtalardan çıtır çıtır
sesler geliyordu.
Konuk " Derviş! Beni bu evden başka bir yere
götür. Korkarım bu tavan çökecek!"dedi.
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Derviş: Korkma, korkma. Tahtaların zikir ve
tespih sesidir bu.
Konuk: Zikir çeke çeke tahtalar vecde gelir ve
hep birden raks ve semaya başlayıp bir de secde
ederlerse, işte ondan korkarım!
TATİL
- Müdür Bey, evlenmek için iki gün izin
istiyorum.
- Bir hafta tatiliniz vardı, neden evlenmediniz?
- Ama tatilimi mahvetmek istemiyordum!
ÖNDE Mİ ARKADA MI
İki dost bir arkadaşlarının cenaze töreninde
konuşuyorlardı:
- Sence insan cenaze giderken önde mi olmalı,
arkada mı?
- Önü arkası farketmez. İçinde olma da!
MÜJDE
Derler ki; Şair Hâce Mecd-i Hemger'in karısı bir
hayli yaşlıydı. Hâce Yezd'den Isfahan'a geldikten
bir süre sonra karısı da Isfahan'a geldi.
Hâce'ye müjde verdiler:
- Müjde! Hanımın eve indi!
- Ev hanımın başına inseydi, müjde ona derdim
ben!
YÜZ YAŞINDA OLANI YOK MU?
Tahsilli bir genç zengin bir adamın kızını
istemeye gitmişti. Adam delikanlıyı görür
görmez pek beğendi ve onu kendine damat
yapmak için şöyle dedi:
- Benim üç kızım var. Hiçbiri de evlenmedi.
Rahat bir evlilik yapmalarını istiyorum. Bu
yüzden her birine düğün zamanı yaşına göre
para vermek istiyorum ki koca evine eli boş
gitmesinler. Mesela onsekiz yaşında olana
onsekiz milyon tümen, yirmibeş yaşında olana
yirmibeş milyon tümen, otuziki yaşında olana da
otuz iki milyon tümen vermek niyetindeyim.
Hangisini isterseniz, benim için farketmez.
Delikanlı biraz düşündükten sonra sordu:
- Afedersiniz, sizin yüz yaşında kızınız var mı?
TARİH
Onanltı yaşındaki oğlan babasının yanına geldi :
- Babacığım, hatırlıyor musun? Hani vaktiyle sen
babanın arabasını ilk aldığında kaza yaptığını ve
arabanın hurdahaş olduğunu söylemiştin?
- Evet oğlum.
- Yine hatırlıyor musun? Hani "Tarih tekrardan
ibarettir" demiştin?
- Evet oğlum.
- Bugün tarih tekrarlandı da babacığım!

HORASAN ERİĞİ
Anne çarşıdan horasan eriği alıp eve getirdi ve
saydıktan sonra mutfağa koydu. Yemekten sonra
çocukları Huşeng, Peri ve Govher arasında
paylaştırmak istiyordu erikleri.
Dört yaşında bir kız olan Govher kimse mutfakta
yokken eriklerden birini mideye indirdi. Erikler
paylaştırılırken bir erik eksik çıktı. Kadın
kocasına "Çocuklar eriklerden birini yemişler"
dedi.
Baba çocuklara dönerek "Hanginiz yediniz?"
diye sordu.
Peri ile Huşeng "Biz yemedik" dediler.
Utancından yüzü kızaran Govher "Ben de
yemedim" dedi.
Babaları "Kim izinsiz eriği alıp yediyse kötü bir
şey yapmış. İnşallah çekirdeğini yutmamıştır.
Karnının çok ağrıyıp belki de ölmesinden
korkuyorum!" dedi.
Bu sözü duyar duymaz Govher'in beti benzi
uçtu:
-Babacığım, korkmayın, çekirdeğini pencereden
attım!
GÖZLÜKÇÜDE
Hodâdad okuması yazması olmayan bir
köylüydü ama okuma yazma öğrenmek için can
atıyordu. Bir gün gözüne gözlüğünü takmış, bir
şeyler okuyan bir şehirli gördü ve gözlüğün
okuması yazması olmayanı okur yazar yaptığını
zannetti. İçindeki bu şevkle dosdoğru şehre inip
bir gözlükçüye gitti. Hangi gözlüğü denediyse
bir türlü yazı okuyamıyordu. Sonunda
- Yazı okutan gözlüklerden istiyorum, dedi.
Gözlükçü durumu anlayınca
- Önce söyle bakalım, okuma yazman var mı
senin? diye sordu.
- Okuma yazmam olsaydı burada işim neydi?
cevabını verdi Hodâdad.
BALIK İLE BALIKÇI
Balıkçı oltasını atıp küçük bir balık yakaladı.
Tam sepete atacakken balık
-Sevgili balıkçı; ben henüz çok küçüğüm. Ancak
bir lokma olurum sana. Beni bırak da
büyüyeyim. Ertesi yıl gel, al beni . Bütün ailen
doyacaktır benimle, dedi.
Balıkçı :
- Sevgili balık; doğru diyorsun da, kabul
edemem bunu. Çünkü "peşin tokat veresiye
helvadan iyidir" demişler!
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ARSLANIN AYAK İZİ
Bir avcı ormanda bir oduncuya rastlayıp sordu:
- Arslanın ayak izini gösterebilir misin bana?
Avlayacağım da.
- Buralarda bir arslan gördüm. Çabuk ol,
yetişirsin ona.
Zavallı avcının rengi uçtu yüzünden; titremeye
başladı:
- Ben arslanın ayak izini sordum; arslanı değil!
İBRAHİM EDHEM
Bir gün Sultan İbrahim Edhem sarayında
oturmuş, görevlileri de huzurunda saf
kurmuşlardı. Derken elinde keşkül ve asâsıyla
bir derviş çıkageldi. Saraya girmek istiyordu.
Görevliler sordular:
-İhtiyar, nereye gidiyorsun?
-Bu hana gitmek istiyorum.
- Burası han değil, Belh sultanının sarayı.
- Hayır, handır.
Sultan konuşmaları duyunca dervişi yanına
çağırdı.
- Ey derviş! Burası benim sarayım. Neden han
diyorsun buraya?
- Ey İbrahim! İzin verirsen sana birkaç soru
soracağım. Bu saray ilk önce kimindi?
- Dedemin.
- Deden ölünce kime kaldı?
- Babama.
- Baban ölünce kime kaldı?
-Bana.
- Sen ölünce kime kalacak?
- Oğluma.
- Ey İbrahim! Birinin girip birinin çıktığı yer han
değil de nedir?
EYERİ KİM VURSUN SIRTINA?
Bir atlı şehrin birine indi ama burada at
hırsızlarının çok olduğunu duydu. Geceleyin
atını çaldırmaktan korktuğu için seyisine "Bu
gece sen uyu. Ben nöbet tutacağım. Sana
güvenmiyorum
ve
atı
çaldırmandan
korkuyorum" dedi.
Seyis "Efendim neden böyle diyorsunuz? Ben
uyuyum, efendim nöbet tutsun; olacak şey mi?
Pekala nöbet tutarım" cevabını verdi.
At sahibi uyudu. Gecenin bir vaktinde uyanıp
sordu seyise:
- Ne yapıyorsun?
- Düşünüyorum da, Allah yeryüzünü nasıl
suların üstüne oturttu acaba?
- Böyle şeyler düşünürsen hırsızlar gelecek. Sen
de farketmeyeceksin onları!
67

- Gönlünüz rahat olsun. Dikkat ederim ben.
Gece yarısı at sahibi yine uyandı:
- Uyuyor musun?
- Hayır efendim. Düşünüyorum da Allah
gökyüzünü nasıl direksiz sütunsuz yükseltti
acaba?
- Dikkatli ol; sen bunları düşünürken, hırsızlar
gelip atımı götürmesinler sakın!
- Hayır, hiçbir şey olmaz.
- İstersen şimdi sen uyu, ben nöbet tutayım ha?
- Gerek yok; uykum gelmedi hiç.
At sahibi tekrar uyudu. Sabah güneş doğarken
uyanıp seyise sordu:
- Ne yapıyorsun şimdi?
-Düşünüyorum da acaba bugün eyeri benim
sırtıma mı vursak, sizin mi? Çünkü hırsızlar atı
götürmüş ama eyeri unutmuşlar!
ÇOK FARK VAR
Harun Reşit rüyasında bütün dişlerinin
döküldüğünü gördü. Sabahleyin bir rüya tabircisi
çağırdı. Tabirci "Emirülmüninin'in ömrü uzun
olsun. Tüm akrabalarınız sizden önce ölecekler"
diye yorumladı rüyayı.
Harun Reşit "Huzurumda böyle üzücü sözler
ettiği için yüz değnek vurun şu adama" dedi ve
başka bir rüya tabircisi çağırdı. Rüyasını ona
anlattıktan sonra rüya tabircisi "Emirülmüminin
bütün akrabalarından çok yaşayacak" dedi.
Harun Reşit "Bu tabir de ondan pek farklı değil
ama söylemeden söylemeye fark var." dedi ve
rüya tabircisine yüz dinar verdi.
VÜCUD-İ ŞERİFİNİZ
Mollanın biri bir mezar satın alıp mezar ustasına
güzel bir mezar yapması için talimat verdi.
Mezarcı ustası tam bir yal çalışıp mezarı bitirdi
ve mollaya teslim etti. Molla " Daha ne lazım
buraya?" diye sorunca mezarcı cevabı verdi:
- Vücud-i şerîfiniz!
ERKEN KALK
İran hükümdarı Enûşirvan'ın veziri Bozorcmihr
her sabah erkenden sultanın huzuruna gider ve
ona erken kalkanın mutlu olacağını söyler, sultan
da bunu bir sitem olarak değerlendirirdi.
Bir gün Enûşirvan hizmetkarları çağırarak ertesi
sabah erkenden kılık değiştirdikten sonra
Bozorcmihr'e saldırmalarını, ona zarar vermeden
elbiselerini
üstünden
almalarını
emretti.
Hizmetkarlar ertesi sabah sultanın emrini yerine
getirdiler.
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Üstünde giyecek bir şey kalmayan Bozorcmihr
giyinmek için evine gitti.Bu yüzden de huzura
geç çıktı. Sultan gecikmesinin sebebini sorunca
Bozorcmihr "Hırsızlar yolumu kesip giysilerimi
çaldılar. Eve gidip giyindiğim için geç kaldım"
cevabını verdi.
Enûşirvan "Bana hep erken kalk diye nasihat
eder misin? Bu bela da erken kalkmak yüzünden
geldi başına!" deyince Bozorcmihr lafını
esirgemedi:
- Bu kez erken kalkan hırsızlardı. Mutluluk da
onların hakkı!
KORKAK ASKER
- Söyle bakalım, cephede ne zaman hamle
etmeli, ne zaman geri çekilmeli?
- Düşman karşıdayken geri çekilmeli, arkadan
saldırırken de hamle etmeli komutanım!
BEĞENMEDİNİZ Mİ?
Tahran kavşaklarından birinde kırmızı ışık
yanınca bir otomobil durdu. Direksiyonda da bir
hanım vardı. Sarı ışık yandı, yeşil ışık yandı ama
otomobil yerinden kımıldamadı. Nihayet
nüktedan bir insan olan trafik polisi otomobilin
yanına geldi ve bayan sürücüye "Afedersiniz
hanımefendi, renklerimizin hiçbirini de mi
beğenmediniz?" dedi.
ŞAŞKIN YOLCU
Tren bir istasyonda durmuştu. Yolcunun biri
fırsattan istifade bir şeyler satın almak için
vagondan indi. Bu arada vagonu şaşırmamak için
vagonun numarası olan 1492'yi ezberledi ve
"Amerika'nın keşfi de bu tarihteydi"dedi kendi
kendine.
Yarım sonra tren görevlileri o yana bu yana
koşuşturan bir bey gördüler. Önüne gelene
"Afedersiniz,
Amerika'nın
hangi
yıl
keşfedildiğini biliyor musunuz?" diye soruyordu.
LAF DİNLE
Adamın tembel mi tembel bir uşağı vardı. Bir
gün uşağını üzüm ve incir almak için çarşıya
gönderdi. Uşak getire getire yalnız üzüm
getirmişti. Efendisi"Ne zaman seni bir iş için
göndersem, birkaç işi birden yapmalısın!" diye
azarladı uşağı.
Aradan bir süre geçti. Tesadüfen adamcağız
hastalandı ve uşağını doktor çağırmaya gönderdi.
Uşak doktorla birlikte kâri, gassal ve mezarcıyı
da yanında getirmişti.
Adam yine çıkıştı uşağına:

-Bunları ne diye getirdin yanında? Sana yalnız
doktor çağır demedim mi?
- Efendim, 'ne zaman seni bir iş için
gönderirsem, birkaç işi birden yapmalısın'
dememiş miydiniz? İşte,tedaviniz için doktor
getirdim. Tedavi kâr etmezse, başınızda Kuran
okusun diye kâri getirdim. Cesedinizi gasletmesi
için gassal ve gömmek için de bir mezarcı
getirdim!
HAZIRCEVAP ÇOCUK
Guvatr hastası adam otobüse binmişti ama
çocuğun biri gözlerini dikmiş, ona bakıyordu.
Çocuğun bakışlarından adamcağızın sinirleri
bozuldu ve "Bana bakmaya devam edersen,
yerim seni!" deyince çocuk cevabı verdi:
- Önce boğazındakini yut, sonra sıra bana gelsin!
VELET
Adam küçük oğlunu azarlıyodu:
- Neden annenin sözünü dinlemiyorsun ha?
- Karım değil ki dinleyeyim!
HESABA BAK
Öğretmen öğrencilerine sordu: Sınıfın uzunluğu
altı, genişliği beş metre. Buna göre bilin bakalım
ben kaç yaşındayım?
Öğrenciler
şaşkınlık
içinde
birbirlerine
bakıyorlardı. Derken aralarından biri parmak
kaldırdı:
- Öğretmenim, siz kırksekiz yaşındasınız.
- Nasıl buldun peki?
- Benim yarı üşütük bir amcaoğlum var. Tam
yirmi dört yaşında. Bu hesaba göre sizin
kırksekiz yaşında olmanız lazım!
ÇARESİ NE?
Adam arkadaşına sordu:
- Gözüm çok ağrıyor. Çaresi ne acaba?
- Valla, evvelki yıl da benim dişim ağrıyordu;
söküp attım!
İNDİRİM
İki dilenci yakın aralıkla kaldırıma oturmuş
dileniyorlardı. Hayırseverin biri dilencilerden
birine bir sikke verecekti ki öteki dayanamadı:
- Beyim, sadakayı bana verirseniz, indirim
yaparım!
EKMEKLE BUZ
Adam bir doktora giderek :"Doktor bey, sakalım
ağrıyor" dedi.
- Ne yedin bugün?
- Ekmekle buz.
- Defol şurdan! Ne derdin adam gibi, ne yediğin!
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DOĞU DENİZİNDEN DAMLALAR–2
Derleyen ve çeviren: Doç. Dr. Ali Güzelyüz
 Adalet sahibi, bilgili, soylu ve bağışlayıcı
olan bir insan asla kötü olamaz. (Bozorgmihr)
 Ağaçlar meyve vermekle hayat bulur.
Meyve vermezlerse, kendilerini yokluğa sürüklemiş olurlar. (Halil Cibran)
 Allahım! Sen bana nasıl yaşayacağımı
öğret; nasıl öleceğimi kendim öğrenirim. (Ali
Şeriatî)
 Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. (Ziya
Paşa)
 Bana göre "aşk" dışındaki her şey sadece
isimden ibarettir. (Ebu'l-Alâ el-Ma'arrî)
 Başkalarının sana nasıl davranmalarını
istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran.
(Zerdüşt)
 Ben iyiliklerimi kitaplarıma borçluyum.
Aklımı ve yüreğimi kitaplarla yönetiyorum.
(Bozorgmihr)
 Ben söylediğim her şeyi yaparım,
düşündüğüm her şeyi söylerim ve hissettiğim her
şeyi düşünürüm. (Mahatma Gandhi)
 Birisine senin makamında konuşma izni
verirsen, ona kaba davranma ve konuşmasını
bitirmesini bekle. (Bozorgmihr)
 Bugün sahip olduklarını bir gün mutlaka
kaybedeceğine göre bağışta bulun ki hayatının en
güzel mevsimi bağış mevsimi olsun. (Halil
Cibran)
 Bütün insanlar yeteneklerini doğru
kullanabilselerdi, dünya herkesin arzuladığı bir
cennete dönüşürdü. (Zekeriya Râzî)
 Büyük ve kalıcı işleri yapmak için zamana
ve desteğe ihtiyaç vardır. (Cevâhar La'l Nehrû)
 Davulun sesini kesebilir ve sazın tellerini
parçalayabilirsiniz. Peki horozun ötmesini kim
engelleyebilir? (Halil Cibran)
 Demokrasi, en zengin ve en yoksul kişilere
eşit haklar verir ve bu hedefe sadece barış
yoluyla ulaşılır. (Mahatma Gandhi)
 Gelenekler ve görenekler farklıdır ama
ahlakın esası her yerde aynıdır. (Muhammed-i
Hicazi)
 Görevini yapmayan memurlar, ülkeyi
hırsızlardan daha çok zarara uğratır. (Orod-i
Bozorg)
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 Güç duruma düştüğünde ve çaresiz
kaldığında yardımına koşacak bir arkadaş seç
kendine. (Bozorgmihr)
 Güzel ahlak, iyi özelliklerimizi aydınlatıp
kötü özelliklerimize gölge salan bir lambadır.
(Muhammed Hicazî)
 Haklı olan, hiçbir yargıdan korkmaz.
(Muhammed İkbal)
 Halka hizmet etmek görev değil, zevktir.
(Zerdüşt)
 İnsan, zaferden bir şey öğrenmez ama
yenilgiden çok şey öğrenir. (Japon sözü)
 İnsanlık medeniyetinin en büyük meyvesi
özgürlüktür. (Rıza-zâde Şafak)
 İyilik etmek, bir insanlık sanatıdır. (Nizamî
Gencevî)
 Karanlığın kaynağı kötülüktür, ondan uzak
durmalıyız. (Ebulkasım Firdevsî)
 Kendisini olduğundan daha üstün gören
kişi asla olgunluğa erişemez. (Farabi)
 Kitap, evimizde iyi bir eş, dışarıda ise iyi
bir arkadaştır. (Câhiz)
 Lambaların verdiği ışık aynı ölçüde
değildir. Ama her ışık kendi ölçüsünce karanlığı
giderir. (Nizâm-ı Vefâ)
 Ne kimseye zulmet ne de kimsenin sana
zulmetmesine izin ver. (Ebu'l-Ala el-Maarrî)
 "Ne söyleyeceğim" diye düşünmek, "niçin
söyledim" diye pişman olmaktan daha iyidir.
(Sa'di-yi Şirâzî)
 Sabır + Gayret = Başarı. (Süheyl Mahmûdî)
 Seni güldüren kişiye değil, ağlatan kişiye
danış. (Arap Sözü)
 Siyaset
adamları
tarihi
bilselerdi,
geçmişteki hataları tekrarlamazlardı. (Corcî
Zeydân)
 Söylemediğiniz şeyler için asla pişman
olmayacaksınız. (Bozorgmihr)
 Yağmalanması mümkün olmayan tek
sermaye öğrenimdir. (Halil Cibran)
 Kendinize aşk bağışlamazsanız, başkalarına
vermek için hiçbir şey bulamazsınız. (Buda)
 Kitaplarınızı ve yazılarınızı saklayıp
koruyunuz. Çünkü gelecekte onlara ihtiyacınız
olacaktır. (Cafer Sadık)
 Sevgilerini
esirgeyenler,
kendilerini
toplumdan uzaklaştırırlar. (Süheyl Mahmûdî)
 Yenilgiye tahammül etmek, insanı başarıya
ulaştırır. (Bozorgmihr)
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Mehmed Celal

SEFİL BİR KADININ HAYATI–2
Roman
Sadeleştiren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
-8"l Nisan ...
Size ilan-ı aşk ediyorum güzel peri. Söyleyin,
benim ahlaksızlığıma hükmedecek misiniz?
şafaklar içinde, seherler arasında bir peri, bir
melek aramaya tabiat tarafından sevkedilen bir
delikanlının bir türlü zaptına muvaffak olamadığı
bir damla gözyaşını size karşı göstermesini bir
alçaklık olarak mı telakki edeceksiniz? Öyle bir
hüküm
vermeniz,
böyle
bir
telakkide
bulunmanıza şaşırmam. Bizim gibi hekimler
diplomalarını alıp da okuldan çıkacakları zaman
baktıkları hastalara karşı kötü bakmayacaklarına
yemin ederler. Fakat benim size bakışım kötü bir
bakış mıdır? Tapınma derecesinde bir sevginin,
masumlukla dolu bir kalbin, sizi melekler
derecesine yükseltmek isteyen bir ruhun
gözyaşlarıyla beslediği dermansız bir bakışta
hainlik, alçaklık arayabilir misiniz?
Ah!.. Sizi seviyorum. Nasıl bir zamanda karşıma
çıktığınızı, sonra nasıl gönlümü gaspettiğinizi
bilirsiniz. Hatırınızda mı? Sizi ilk gördüğüm
zaman meleklere özgü bir beyazlık içinde
karyolanızda yatıyordunuz. Haliniz ne kadar
dermansız, gözleriniz ne kadar baygındı! Ekin
başaklarına akşam güneşinin yansımasıyla
meydana gelen sarı saçlarınız o beyaz yastık
üstünde dünyayı aydınlatan güneşin, seherin
beyaz
bulutlarına
uzattığı
altın
teline
benzetiyordu. Alnınız, taşıdığı fikrin nuraniliği
yansımış kadar bir beyazlık içinde görünüyordu.
Nihayet sizi tapınmaya layık gördüm. Fakat o
anda bütün gençlik hayalleri, dünyanın bütün
zevkleri gönlümü terketmişti.
Nabzınızı parmaklarımın arasına aldığım vakit
artık yumuşaklığınızın karşısında bir doktor gibi
düşünmeyi unuttum. Korunmaya layık olan bir
hayatı kurtarmak azmine düştüm.
İyi oldunuz. Kalbime tehlikeli bir yara açmak,
geleceğimi dehşetli bir üzüntü içinde geçirmek
için sizi düşünmemek istedim. Ama mümkün
olmadı. Ben sizi ne kadar düşünmemek
istedimse, hayaliniz beni o kadar çok düşündü.
Rüyama girdiniz. Gecelerin sessizliği, karanlığı
içinde gökten inmiş bir melek gibi karşıma
çıktınız. Sizi sevdim.

Bununla beraber aşkın bütün azaplarına, ayrılığın
bütün ızdıraplarına tahammül ediyor, sizi
unutmaya çalışıyordum. Mümkün olmadı. İkinci
defa taşların üstünde, birbirini takip eden
damlalarını elmas parçalarına benzetmek
istediğim o berrak suyun kenarında, benzeri
ancak eski tablolarda görülen o büyük söğüt
ağacının altında bir efsane perisinden daha şanlı,
daha şairane bir şekilde oturduğunuzu gördüğüm
zaman artık seçeneğimin de elden gitmiş
olduğunu anladım; sizi sevdim.
Bu mektubu size yazmak -özellikle bir doktor
için -büyük bir cesarettir.Önce düşünmeli ki
sevda bir kalbe gireceği zaman bu kalp doktor
kalbi midir yoksa değil mi diye sormaz. Belki
reddedersiniz, o halde sığınacağım yer mezardır.
Başka bir diyeceğim yok. Gönlüm bir gülün
üstüne düşüvermek üzere titreyen bir jaleye
benziyor. Hafif bir esinti o jaleyi gittiği yönden
çevirebilir. Bu zulümdür. Bu zulmü uygulamak
isterseniz, bana cevap yazmayın."
* * *
"2 Nisan ...
Bilirim; kelebeklerle çiçekler arasında meçhul
bir bağ olduğu gibi delikanlılarla genç kızların
ruhları arasında da manevi bir bağ vardır.
Bilirim : Kelebekler o çiçeklerin üstüne konmak
istedikleri gibi, delikanlılar da genç kızlara
musallat olmak arzusundadırlar.
İlkbaharın neşeli bir gününde kırlara çıkıp da
hakir gördüğünüz o çiçekler arasında uçuşan
kelebeklerin şevk ve neşesine dikkat eder
misiniz? Sanki üzerlerindeki jaleleri içe içe mest
olurlar da ne yapacaklarını şaşırırlar. Sanki
çiçekler de kelebeklerin bu okşayışına karşı naz
ediyorlarmış gibi ufak bir meltemin tesiriyle
arasıra titremeye başlarlar.
Bir de baharın tebessümü yerine hazanın
ağlaması olduğu, bütün kırlar, bütün dereler
karlarla örtülü olduğu vakit -eğer üşümezseniz beş altı ay önce gördüğünüz o kıra bir kez daha
dikkatle bakar mısınız? Nerede kelebek?
Çiçeklere o kadar vefalı olduğunu sabahtan
akşama kadar isrirahati terketmekle ispat eden
kelebek ne olmuş? Uçmuş. O aralık belki
karların arasında kurumuş, ne olduğu bilinmez
bir şey gözünüze ilişir.Dikkat etseniz
görürsünüz. O kurumuş, solmuş, kabarmış
kalıntı, bir çiçeğin parçasıdır. Neden böyle?
Orada kelebeğin düştüğü yerde hayatı terketmiş.
Demek çiçekler kelebeklerden daha vefalılar.
Bir delikanlının bir genç kızı takip ettiğini
düşünün. Kız ne kadar naz, ne kadar çekingenlik
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gösterirse delikanlı o kadar sevda çeker, o kadar
ızdırap duyar. Hele bu iki vücut, bir ara yalnız
kaldıkları vakit delikanlının ağlaya ağlaya kızın
ayaklarına kapandığı, o aralık kızcağızın
günlerce dayandığı bir kuvvete karşı artık takati
kalmadığını, delikanlıyı düştüğü yerden birçok
iltifatlarla kaldırması ve o ara gözünden bir
damla yaş düşüvermesiyle ispat ettiğini
görürsünüz. Beş altı ay sonra bu iki ruhu
tasavvur edin. Sessizlik! Delikanlı ne olmuş?
Sevdiğini terketmiş. Ya kız? Üstünde yırtık bir
entari, ayağında patlamış bir potin olduğu halde
namusunu koruyarak, sefaletin karşısında titreye
titreye
karnını
şişirmiş
olan
çocuğun
hareketlerine engel olmaya gücü yetmeyerek
dileniyor. Demek kadınlar erkeklerden daha
vefalılar.
Çiçekler rüzgarın soğukluğu, kadınlar erkeklerin
ihanetiyle solarlar.
Kelebekler çiçekleri çamura, erkekler kadınları
sefalet girdabına atarlar.
Çiçeklerin
kusuru,
kokuları,
kadınların
kabahatleri ise güzellikleridir. İnsanların tazeliği,
güzelliği kabahat sayması bir zulüm değil midir?
Buraya kadar yazdığım görüşlerden kuşkusuz
size red ile cevap vereceğimi sanmış olmalısınız.
Zaten aklı başında olan bir adam da böyle bir
hükümde bulunmalıdır. Artık kelebeklerin
çiçeklere zararlı olduğu kadar delikanlıların da
genç kızlara zararlı olduğunu -Allah esirgesin,
tecrübesiyle değil fakat -her gün gözünün
önünde cereyan eden olaylarla bu yolda ispat
etmek isteyen bir kızın elbette aşkınıza karşı bir
nefret göstermesi gerekir. Heyhat! Sevda ile
mantık birbirine karışmıyor. Yazık! Öyle bir
aşka karşı böyle bir nefret göstermek gerektiğini
anlayan bir kız bu gerçeği pekala takdir etmekle
beraber bir delikanlının yüzüne, şeytan aldatan
sözlerine karşı adeta bile bile aldandığını görmek
istiyor da felaketi, sefaleti, nihayet ölümü de
göze alarak onun bakışları altında titriyor.
Bu kabahat göze aittir. Gözler dünyada en neşeli
yahut en dehşetli şeyleri gördükleri halde bunları
-isterlerse -beyine nakşetmezler. Fakat bir güzel
yüzü bütün renkliliğiyle, bütün letafetiyle
beraber beyne resmederler. Sonsuza dek
muhafaza ederler. Hatta sahibi toprak altına girse
bile o feri sönmüş gözler içinde belirsiz bir
hayalin tebessüm ettiği görülür.
Bu, kulağın kabahatidir. Kulaklar alemde bir
kemanın boğuk tellerinden çıkan, her şeyden çok
bir kalbin hazin hazin ağlamasını gösteren sesi,
bir piyanonun fildişinden yapılmış perdeleri
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arasından yayılan ahengi, yaprakların hışırtısıyla
oluşan ince sesi, bir suyun beyaz kayalar üstünde
şelaleler teşkil etmesinden meydana gelen
çağıltıyı, sevdalar içinde, kederler arasında
uyuyan bir kalbin duygularının tercümanı olan
titremesiyle malum olan hazin bir neğmeyi,
isterse saklamayabilir. Ama bir delikanlının
"Seni seviyorum"dan ibaret olan itirafını bir kıza
ulaştıran o hazin şarkılar mahşere kadar o
biçarenin ruhu içinde çınlar. Hatta öldükten
sonra o sesin yattığı mezar üstünde inleyen
ağaçların nağmelerine bile karıştığı hissedilir.
Bu kabahat, dokunma duyusunundur. Bir el, bir
babanın dizleri üstüne, bir annenin kolları
arasına, hatta bir eşin merhamet göğsüne temas
ettiğini küçük bir değişme ile unutur. Ama soğuk
soğuk terler dökmekte ve devamlı tatlı tatlı
titremekte olan bir aşık elinin, içinde
okşandığından sıkıldığını -mümkün değil unutmaz.Hatta kıyamet kopup da herkes
kefenleriyle mezarlarından kalktığı vakit o el,
gömülü bulunduğu mezardan -yine öyle
okşanmak, yine öyle sıkılmak için sahibinden
önce -uzanır.
Bu, koku alma duyusunun kabahatidir. Burun,
kırda gümüşler arasında altınları gösteren
papatyalardan, kır çiçeklerinden, genellikle güzel
hanımların yüzlerine örttüğü ince tülbendden
yayılan gayet latif bir lavanta kokusundan
sabahın letafetine, güneşin neşesine, jalelerin
rutubetine karşı açılan bir pembe gül ile bir mavi
sümbülden aldığı hazzı birkaç saat sonra
kaybeder.Fakat bir delikanlının ellerinden,
vücudundan, saçlarından, giysisinden, kısacası
bütün hayatından -bir sevgi melteminin havası
içinde -alabildiği ve ancak onunla dimağını,
burnunu, kalbini, fikrini, kısacası bütün
vücudunu kokulayan o ebedi kokuyu -cennet
çiçeklerinin ömrü kadar uzun bir süre -beyninde
saklar. Vücutların yattığı, o ruhların uyuduğu
karanlık açılsa da, dikkat edildiğinde, o topraklar
arasından yine o kokunun meltem havasına
karıştığı anlaşılır.
Bu kabahat zevkindir. Zevk, bugün tadını almaya
çalıştığı gayet güzel elmaları, gayet tatlı kirazları
yarın -bir varlık engebesi dolayısıyla -kabul
etmez. Ancak pembeliği gülün renginden daha
açık olan yanaklarından, kırmızılığı, goncanın
renginden daha latif olan ve gülümserken inci
gibi dişler arasında -katmerlerinin arasına jale
dolmuş bir kamelyayı andıran ve daima
çiçeklere, yani kızlara -yalan olsa da, masum bir
ruhu layık olmadığı sefalet girdabına düşürmek
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maksadıyla olsa da-bin türlü muhabbetler, bin
türlü gelecek vaat eden dudaklardan öptüğü
zaman aldığı lezzeti unutamaz. Bunu tamamıyla
koruyabilmek için yiyecek kabul etmemeye,
belki sahibini öldürmeye başlar. Hatta o kız, bir
delikanlının şeytanca aldatmalarına kandığı,
nihayet sefil olduğu, kısacası zamanını
değerlendiremediği için büyük cezalara çarpılsa
da cehennemin volkanlar püsküren ateşleri içine
atılsa, zevkini muhafaza ettiği lezzet kendisini
bir cennet sefasında bulundurur.
Bu kabahat düşüncenindir. Düşünce, mazide
kalan aydınlık bir gecede, bülbüllerin karanlıklar
içinde, çalılıklar arasında feryat ederek şairleri
ağlattığı, evreni -dinlemeye layık olan -bir
sessizliğe daldırdığı, her halde bir sevda, her
yaprakta bir his uyandırdığı saati, bir bahar
sabahında, güneş doğunun renkli bulutlarından
göründüğü sırada hafif meltemin yapraklara
dokunduğu, bütün kuşların güneşin doğuşunu
tabii şarkılar ile alkışladığı dakikayı, letafet
saçan bir baharın güzel yeşillikleri altında, güzel
kokulu çiçekler üstünde, bir delikanlı ile bir kızın
birbirinden buse aldıkları, birbirlerinin kalplerini
dinledikleri,
gözyaşlarını
birbirlerine
karıştırdıkları saniyeyi zamanın geçmesinden
dolayı unutur. Fakat o mehtaptan daha aydınlık,
o doğuştan daha parlak, o bahardan daha latif
olan bir çehreyi -bazı resimleri nurani bir
çerçeve arasına aldıkları gibi -hafızasının dairesi
içine alır. Hatta ölüm döşeğine yatarak, ölümün
siyah kanatlarını üstünde, kuru ellerini yakasında
görse, ruhunu teslim ettikten sonra gökyüzüne
çevirdiği gözlerinin baygınlığı içinde o emsalsiz
tasvirin titrediği görülür.
Bu kabahat kalbindir. Kalp, bir hazan yaprağının
rüzgara uymakla titremesinden, veremli bir kızın
dünyasına doymadan, hele gözünde sevdiğinden
sonra değerli olan gelinlik giysisini giymeden
tabuta girmesinden, iki yetimin babalarının
mezarı üstünde gözyaşı dökmesinden, en müthiş
yaralardan aldığı tesiri bir sevince karşı unutur.
Fakat iki güzel gözden düşen bitkin bir bakışı iki
latif dudağı aydınlatan hazin bir tebessümü,
geleceğinin letafeti üstünde cisimlenmiş gördüğü
parlak bir yüzü hiçbir zaman unutmaz. Hatta
sahibi öldükten sonra o göğüs yarılsa, o kalp
açılsa, o baygın bakış ışığı, o hazin tebessümün,
o parlak yüzün aksi kalbinin en gizli noktasında,
en ince yerinde görülür.
İşte aşk bunun için doğaldır. İşte aşk bunun için
gayri ihtiyaridir.
Göze kulağa, dokunma duyusuna, zevke,
düşünceye, kalbe ait olan bu kabahatleri bazı

anneler kızlarının namussuzluklarına verirler.
Her insanın mazisine bakmaya hakkı olabilsin
de bir anne niçin onbeş yaşındaki halini
düşünemesin? Düşünürse en büyük mazereti
genç kızlara bağışlamak lazım gelir.
Sizin ahlaksızlığınıza nasıl hükmedebilirim?
Delikanlıların
çoğunluğu
dediğim
gibi
çiçeklerini terkedip uçan kelebeklere benzerler.
Belki siz böyle olmayabilirsiniz.
Sizin bana gösterdiğiniz bir damla gözyaşını bir
alçak olmak üzere telakki etmeyeceğim. Fakat
ben genellikle hükmederim ki birçok delikanlı
bir kadının ırzını berbat, bir ailenin gelecek
ışığını imha, bir masumun bütün ümitlerini harap
etmek için ağlarlar.
Okuldan çıkarken ettiğiniz yemin, bir kıza
verilen sevgi vaadi kadar kuvvetli değildir. Beni
"tapınma"derecesinde seviyorsunuz öyle mi?
Doğrusunu isterseniz diyebilirim ki bana
gösterdiğiniz bu kadar sevgiye karşı sevincimden
çıldıracağım
geliyor.
Ahh!
Erkeklerin
tapınmalarına,
sevgilerine
bir
türlü
güvenemediğim halde sizin bu sözünüze inanır
gibi oluyorum. Diyorsunuz ki "Sizi sevdim". Ben
de cevap veriyorum "Ben de sizi sevdim".
Ama emin olun ki
beni bundan sonra
görmeyeceksiniz. İkinci defa sizin karşınıza
çıktığım zaman meşru eşiniz olarak çıkmak
isterim.
Mektubuma son veriyorum.
* * *
Ey sevgiye layık çocuklar! Sevin.
-9 -Haydi bakalım. Yapraklar prensesi. şu ağacın
arkasına gir de baharın perisini göster.
-Sus, bak. Orada. Çalıların içinde bir şey
kımıldanır gibi oluyor.Birisi var!
-Oh! Görmüyor musun? Söğüt ağacından bir dal
çalıların içine gölge salmış. Rüzgar estikçe
kımıldanıyor.
-Deniz kenarına inelim.
-Çiçekler kraliçesi! O doğal çardağın içinde, o
doğal kanapenin üstünde mehtaba karşı öten
bülbüllerin nağmelerini dinlemeyecek misin?
-Ben o kuşları dinlemekten usandım; biraz da
dalgaları dinlemek istiyorum.
-Ekinler ilahesi! Sevdanın altın kanatlı kuşu
senin gönlünde nağmelenmeye başlayınca
bülbüller de ötmeye başlar.
-İstemiyorum
diyorum
size.
Bülbülleri
istemiyorum. Deniz kenarına inelim.
-şafaklar perisi! İnelim. Öyle istiyorsanız, öyle
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olsun. Ama bana söz verin, orada bu beyaz
giysinizle denize doğru uzanan kayalardan
birinin üstüne çıkarak beyaz köpükler içinde
gülümseyen Venüs'ü gözleyecek misin?
-Söz veriyorum çılgın aşık, söz veriyorum.
Bunlardan biri genç kıza ilan-ı aşk eden
delikanlı, diğeri delikanlıya felsefe dersi veren
genç kız idi.
Naz ve niyazdan ibaret olan yukardaki mektuplar
gibi birkaç mektup daha karşılıklı alıp
verildikten sonra artık filozof hanım erkekler
hakkındaki güvensizliğini bir yana bırakmış,
mehtaplı geceleri beklemeye başlamıştı. Bu
akşamki konuşmaları sekizinci konuşmadır ki ki
şimdiye kadar geçen konuşmaları esnasında senli
benli denilecek kadar teklifsizliğe varılmış ve
hatta iki zavallı bir aralık dudaklarını birbirinin
üstüne koymaya dahi cesaret etmişlerdir.
Onlar deniz kenarına inedursunlar, biz delikanlı
ile genç kızın aileleri hakkında birkaç satırcık
bilgi verelim.
Genç kız da delikanlı da Trabzon'da bulunuyor.
Genç kız Hayri Efendi adında bir zatın kızıdır.
Hayri Efendi önceleri İstanbul'da katiplik
yaparken bir ara ticaret mesleğine kaymış,
sonraları Trabzon'a yerleşmiştir. Zengindir.
şöhret Hanım isminde bir haremi, bir de kızından
başka kimsesi yoktur. Bu adam katiplik
mesleğini de elden bırakmamış ve kızını pekala
okutup yazdırmıştır. Hele o kadar namusludur ki
Trabzon içinde "Hayri Efendi gibi ol"sözü bir
darbımesel haline gelmiştir.
Delikanlı ise Trabzon'a yeni gelmiş bir
doktordur. Telaffuzundan İstanbullu olduğu
anlaşılır. Fakat bazen istemeyerek dudakları
arasından kaçırdığı "Abe görüyor musun markacı
oğlunu?"gibi sözlerinden kah fakir insanlar
içinde büyümüş olduğuna, kah Rumeli'de
yetişmiş olduğuna insanı inandırır. Babası için
kimi bir kaymakam diyor, kimi de bir vekil
diyor. Bu rivayet de epey ihtilaflıdır.
şimdi bunların aileleri hakkında diyeceğimiz
kalmadı. şu iki sevgili güvercini izleyelim:
Deniz kenarına ulaştılar. Kız delikanlının
arzusuna uydu. Denize doğru uzanan kayalardan
birinin üstüne çıktı.Genç kız başladı:
-Niçin böyle? Kalbin içini keşfetmeye çalışan
yazarlar
mehtap çıkınca ortalığı kaplayan
hüznün mahiyetini keşfedememişlerdir.
-Oh! Bu hüzün mehtapta mı? Bizim
görüşümüzde değil mi?
-Belki öyledir.
Bir ara genç kız yine dedi ki:
-Bu da ne? Başım dönüyor!
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-Üzüldünüz ya, onun için olmalı.
Bir ara genç sordu:
-Güzel kadın!
-Ne var, çirkin bey?
-Mesut olmayacak mıyız diyorum?
-"Ey aşık-ı mihnetzede, buldukça bunarsın"
diyeceğim geliyor. Daha nasıl mutluluk istersin?
-Nasıl mı?
-Öyle ya. Yazın bu kadar güzel, bu kadar hoş bir
zamanında gece yarılarında, mehtaplar içinde,
yapraklar arasında denizin dalgalarını sevdiği ile
dinleye dinleye sarhoş olan bir aşıktan çok mutlu
mu tasavvur edersin?
-şüphesiz. Ama şimdi şu çalıların arasında bir
insan gizlenmiş olsa da dönerken karşımıza
çıksa, sonra sizi sorsa, ne cevap veririm?
-Ne cevap vereceksin? Kanuni eşimdir, dersin.
-Haydi o adamı aldatalım, ya vicdanı nasıl
aldatırız?
-Ne demek istiyorsun yani?
-Demek istiyorum ki sizin eşiniz oluncaya kadar
kendimi mesud saymak istemiyorum.
-Hani annenizi gönderecektiniz?
-İşte onu söyleyeceğim. Hala uygun cevap
alacağımı umuyorum.
-Ben pekala umuyorum; fakat annenizi hiç
görmedim; nerdedir o?
Eğer ay o sırada beyaz bir bulutun arkasına
girerek latif bir gölge salmamış olaydı, genç kız
delikanlının yüzünde cevap vermekten aciz
olduğuna delalet edecek bir ızdırap görecekti.
Delikanlı cevap veriyordu :
-Annemi mi? Evet. Daha bir hafta önce
buradaydı. Eniştemi görmek üzere Bayburt'a
gitti. Yarın geleceğini umuyorum.
-Geldiği vakit gönderirsiniz.
-Öyle olacak artık.
Sessizlik beş dakika sürdü. Delikanlı sevdiğini
kendisine doğru çekti. Yanyana oturdular. Bir
çeyrek sonra, bir ressam genç kız ile delikanlının
oluşturduğu manzarayı görse, mehtabın bütün
dünyayı aydınlattığı gece yarılarında, mehtabın
yansımasından seyrine doyulmaz bir hal alan
deniz
kenarında,
kayalar
üstünde,
bir
delikanlının başını sevdiğinin göğsü üstüne
koyup, altın rengi saçlarıyla yüzünü örttüğünü,
onun arkasından yıldızların ışıklarını seyrettiğini
gösteren bir manzara meydana gelecekti.
Delikanlının sadakate, doğruluğuna yakışmaz,
hele sevdanın kalbe bıraktığı masumlukla hiçbir
zaman uyuşmaz kötü bir hareketi üzerine genç
kız ya kendisini mutluluğun yücelerine çıkaracak
ya da sefalet girdabının derinliklerine kadar
indirecek olan o kuvvetli kollar arasından
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kurtulmaya çalıştı.
-Bırakın...
-Fakat...
-Ne istiyorsunuz?
-Kucağıma...
-Sözünüzü yanlış işitiyorum, ne var?
-Hayır hayır, öyle değil, şöyle.
Ee? Ne oldu? O güzel kız hafif bir bulutun
altından veremli kızların gözlerinden dökülen
ümit şulesi gibi zayıf bir ışık yaymakta olan
aydan, gökyüzünün her tarafını süsleyerek
yeryüzünde bulunanlara daima kayıtsızca
bakmayı adet eden ağaçlardan, dalgalardan,
kayalardan, kısacası bütün tabiattan utandığı için
mi öyle yüzü üstüne kapanmış, boğulurcasına
ağlıyor?
Evet, ağlıyor. Bir saat önce kendini cennetin en
kutsal hurisi, biraz sonra vicdanını cehennemin
en müthiş zebanisi görürse elbette mahzun olur,
elbette ağlar.
Ya delikanlı? Yıldırım gibi hızla koşarak,
hırsızlar gibi bahçelerin duvarını aşıp arada
sırada arkasına bakmakta olan o namus garibini,
o alçağı görmüyor musunuz? Kaçıyor!
Evet, kaçıyor. Bir hazineyi gaspetmek için bir
eve girmiş. Teşebbüslerinde başarılı olmuş bir
hırsız elbette korkar, elbette kaçar.
Kaç ey alçak! Bir ruhu sefalet girdabına attın.
Bir hayatı zehirledin. Bir istikbali öldürdün!
Bir baykuş öttü. Alaycı kahkahası insanlarla alay
ediyordu.
Kızcağız yüzüstü yatmış, ağlayıp dururken
hıçkırıklarına birdenbire bir ara verdi. Bir şey
düşündüğü anlaşılıyordu. Yarım saat kadar sesi
çıkmadı. Nihayet karar vermişti. Kendisini
dalgalara gömecekti.
Bu kararını uygulamak üzere başını kaldırır
kaldırmaz bir kere bağırdı. Karşısında babası
duruyordu. Yüzünde büyük bir ızdırap alameti,
gözlerinde iki damla yaş gördü. Merhamet
edeceğini zannetti. Babasının sesi şu kelimeleri
telaffuz ediyordu:
-Eyvah yavrum! Sana artık kızım demek
saadetinden beni mahrum ettin!
Ertesi gün güneşin doğmasıyla beraber
Trabzon'dan hareket eden bir Fransız vapuru bu
zavallı kızı -fakat bir çavuşun yardımı sayesinde
-İstanbul'a götürüyordu.
İstanbul'a geldiğinde kendisini iki şey karşıladı :
Fakirlik ve sefalet. Zavallı, o kış, rutubetli bir
kulübe içinde iki çocuk doğurdu.
İşte sefil kadının yangın harabeleri yanında
rastladığı Saffet o, işte Ziya Bey'in mezarının
üstüne birkaç damla gözyaşı akıttığı kadıncağız -

hem de mazisiyle beraber -budur.
-10 Mısır
hanedanından
Kahire'de
oturan
Abdurrahman Efendi, ömrü boyunca eline
geçirdiği parayı kendi zevklerinde kullanmak
için sarfetmeyerek, camiler, okullar uğrunda feda
etmeyi uğraşılarının en önemlisi kabul etmiştir.
Abdurrahman Efendi'nin ailesi, bir haremi, bir de
Zübeyde adındaki kızı ve Cevdet adındaki bir
oğlundan ibarettir. Bunlardan başka o konağı
dolduranlar birtakım genç halayıklarla çerkes
kölelerdir.
Abdurrahman Efendi'nin en büyük merakı, vakit
buldukça okulları dolaşmak, fakir çocukları
sevindirmektir.
Bir perşembe günü adeti üzere ceplerine
altınlarını doldurarak okulun birine girdi.
Okulun öğretmenleri Abdurrahman Efendi'nin
cömertlikte Hatem'e rekabet edecek derecede
olduğu ve böyle bir ziyaretin en azından en
küçük bir öğretmene iki lira ihsan ettirecek bir
önemi bulunduğunu bildiklerinden Abdurrahman
Efendi'yi karşılamaya koştular.
Bir aralık efendinin gözüne, yedi sekiz yaşında
gösteren küçük bir çocuk ilişti. Üzüntüyle başını
önündeki sıranın altına sokmuş sakin sakin
ağlıyordu. Efendi masum çocuğun yanına
yaklaştı. Ağlamasının nedenini sordu:
-Çocuğum, niçin ağlıyorsun?
Çocukların mini mini ruhları içinde mahiyetine
vakıf olamadığımız bir his, bir sır vardır. Çocuk
hüngür hüngür ağlarken hiç umulmayacak bir
zamanda gülüverir. Dikkat edilirse, gülüşünün
sebebi yapraklar arasında uçuşan bir kuş, bir
kelebektir. Bu kadar önemsiz. Bazen de ağlarken
birisi yüzüne gülse, mahzun kalbini sevindirmek
istese, daha çok ağlamaya başlar. Abdurrahman
Efendi de bu çocuğun yanına yaklaşıp
"Çocuğum niçin ağlıyorsun?"dediği vakit çocuk
korka korka başını kaldırdı. Öğretmenlerinden
bir türlü göremediği o gülümsemeyi, o acıma
alametini efendinin yüzünde görür görmez yine
başını sıranın arasına soktu.
Bu kez
boğulurcasına ağlamaya başladı. Efendi eliyle
çocuğun arkasını okşayıp "Sus çocuğum, sus.
Sen bana söyle; ne oldu bakalım?"demesi
üzerine çocuk ancak bu defa cesaret edebildi.
Hıçkırıklarının arasını kestiği boğuk sesi şu
kelimeleri telaffuz ediyordu:
-Dövdüler!
-Kim dövdü?
-Öğretmen Efendi.
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-Niçin dövdü?
-Dersimi bilemedim de ...
Efendi ikinci defa çocuğun arkasını okşadıktan
ve avucuna beşi bir yerde iki altın sıkıştırdıktan
sonra dedi :
-Ağlama; al, bunu da anana götür. Ama bundan
sonra da derslerine çalış, olmaz mı?
Yavrucağın ne gözünde yaş, ne yüzünde ızdırap
kaldı. Altınlara baktı. Hem gülümsüyor, hem
utanıyor, hem arasıra -fakat elinde olmayarak
gülümserken -hıçkıra hıçkıra içini çekiyordu.
Efendi yürümeye devam etti. Çocukların
önünden geçerken her biri ayağa kalkıp temenna
ediyordu. Birisi ayağa kalktı. Ama temenna
etmedi. Bu çocuk oniki yaşından fazla değildi.
Efendi kendisine temenna etmeyen bu çocuğu
merak etti. Durup sordu:
-Çocuğum.
-Efendim!
-Niçin arkadaşlarına benzemek istemiyorsun?
-Nasıl efendim?
-Bak onlara, temenna ediyorlar.
-Buna cesaret edemedim efendim.
-Niçin?
-Çünkü büyükler selam vermeyince küçüklerin
onu iade etmesi görgü kurallarına aykırıdır da...
Efendi oniki yaşındaki bir çocuğun böyle bir
düşüncede, böyle bir terbiyede bulunuşuna, hele
bu çocuğa serbest serbest söz söyleten o kadar
zekaya şaşırdı. Devam etti:
-Aferin çocuğum! Ama sen bunu nereden işittin?
-Camide bir hoca söylemişti.
-Senin baban var mı?
-Hayır.
-Ya annen?
-Hayır.
-Kimsen yok mu?
-Yok efendim.
Bu sırada öğretmenlerden biri efendinin yanına
yaklaşarak dedi ki:
-Efendim, anası babası belli olmayanlardandır.
Efendi kendi kendine "Zavallı!"dedikten sonra
çocuğun yüzüne dikkatlice bakarak sorularına
devam etti:
-Ne okuyorsun?
-Tecvid, efendim.
Abdurrahman Efendi çocuğun Mushaf kesesini
altınla doldurdu. Çocuğun adını sordu. Reşid
olduğunu anladı. Ondan sonra arkasında duran
vekilharcına emir verdi:
-Reşid'i bizim eve götürün. Zübeyde ile beraber
orada okuyabilir.
O yırtık hırkalar içindeki çocuk bir hafta sonra
süslü bir elbise giymiş olduğu halde
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öğretmenlerini ziyarete geldi. Döndüğü sırada bir
arabaya bindi .Bu arabanın bir çift doru atı pek
nadir kimselerde bulunacak kadar güzeldi.
Zübeyde de oniki yaşındadır. Çok güzeldir.
Cevdet kendisinden bir yaş büyüktür.
Zübeyde Reşid'i görüğü vakit kendisiyle beraber
okumaya gelen bu yeni arkadaştan -bilmem niçin
-hiç de hoşlanmamıştı. Reşid ise aksine
Zübeyde'ye yaltaklık ediyordu.
Abdurrahman Efendi'nin haremi Fatma Hanım
ise Reşid'in eve geldiği gün böyle çocukları
nereden bulup niçin getirdiğini kocasından
sormaya başlamıştı.
Çocuklar okuyorlardı. Zaman aslında süratle
geçip gider. Romanlarda ise daha çabuk geçer.
Çocuklar serpilip de Cevdet onaltı, Reşid ve
Zübeyde onbeş yaşına geldikleri zaman Cevdet
selamlıkta yemeye içmeye, yatmaya başlamış ve
artık -Abdurrahman Efendi'nin emri üzerine haremden bağını kesmişti.
O yaşta iken bu üç kalpte karşılıklı hisler
uyanmıştı. Cevdet ilk bilgilerini tamamlamak
üzere yüksek okullara gitmek merakına
düşmüştü. Zübeyde artık büyük kadınların içine
karıştığından o kadar memnun değildi. O yine
çocukluğunu arzu ediyordu. Reşid ise münasip
bir sözle Abdurrahman Efendi'nin ilgisini
çekerek birkaç altın kapmak istiyordu. Cevdet
yirmibir, diğerleri yirmişer yaşlarına geldikleri
vakit Reşid'in aklını önemli bir konu meşgul
ediyordu. Kendisinde paraya karşı olan hırs aşırı
derecedeydi. Bu nedenle istikbalini düşünmeye
mecbur olmuştu. Ne olacaktı? Tahsil ettiği ilmin
hiçbir faydasını görmüyordu. Yalnız o sayede
birtakım
insanların
açlıktan
öldüğünü
öğrenebilmişti. Geleceğini rahat geçirmek için
birkaç defa ticarete atılmak üzere Abdurrahman
Efendi'den sermaye istemeye karar vermiş ve
fakat her isteğinde "Tüccar olup da ne
yapacaksın? İstikbalinden mi korkuyorsun? Sen
benim aile efradımdan demeksin. Ben öldüğüm
vakit elbette senin de hissene bir şey
düşer"cevabını almıştı.
Reşid ne yapabilir? Bunu çok düşündü. Paraya
olan hırsından dolayı açlığını hissettirmemek
için
sabretmeye,
velinimetinin
ölmesini
beklemeye başladı. Aylar geçti. Bir ara
"geleceğini hazırlama "düşüncesi yine zihninden
geçti. Altınların içine gömülmek için yine bir
çare buldu. O da Zübeyde'yi Allah'ın emriyle
istemek, Abdurrahman Efendi'nin damadı
olmaktı.
Evet, altınlara gömülmek için, bir aile kurmak
için değil. Ancak bu düşüncesini doğrudan
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doğruya Abdurrahman Efendi'ye açmakta
tereddüt etti. Belki red cevabı alırdı. Belki
ahlaksızlığına hükmedilirdi. O vakit, şimdi
elinde bulundurduğu mevkiyi de elinden
kaçırmış olacaktı.
Başka bir çare buldu. Zübeyde'nin kalbinde bir
aşk hissi uyandırmak, böylelikle konak içinde
nazar-ı dikkati çektikten sonra ona kavuşmak
daha uygun görünüyordu. Buna karar verdi ve
öncelikle hareme girip çıkmakta olan bir küçük
çocuğu elde etmek lazımdı. Sonra da genç bir
kızın kalbini büyüleyecek bir mektup
yazmalıydı.
Küçük çocuğu elde etmek için zahmet çekmedi.
Mektubunu da yazdı. Mektupta bütün mazinin
güzelliklerinden, sevinçlerinden bahsetti.
Mektubu göndermişti. Cevabını bekliyordu.
Reşid hayal kuruyordu. Zübeyde mektubu aldığı
vakit birdenbire titreyecek, kalbindeki sevinci
yüzüyle belli etmemeye çalışacak, çocuğu dışarı
çıkardıktan sonra mektubu öpecek, koynuna
koyacaktı.
Bu esnada çocuk haremden selamlığa çıktı.
Reşid çocuğun acele ile dışarı çıkmasından
şüphelenerek hemen
-Ne o? Ne haber? dedi.
-Götürdüm.
-Eee? Ne oldu?
-Açtı, okudu.
-Sonra?
-Sonra mektubu çekmecenin üstüne koydu.
-Hangi çekmecenin?
-Elmas çekmecesinin.
Reşid'ün vücudu baştan ayağa kadar titredi.
Çocuk devam ediyordu:
-Çekmecenin üstüne koyduktan sonra biraz
düşündü. Ayağını yere vurdu. Sonra "Git, o
köpeğe söyle; velinimetinin kızına böyle bir
gözle bakmanın ne kadar tehlikeli olduğunu
anlasın. Bu seferlik kısmetine mani olmamak
için affediyorum. İkinci defa böyle bir şeye
cesaret ederse, yazdığını babamın elinde
görür"dedi. Mektubu alıp parça parça etti.
Çocuk boşuna söyleniyordu. Reşid çocuğun
söylediğini anlamıyordu. Çünkü gözünün
önünde açılan bir elmas çekmecesi gözlerini
kamaştırmaya başlıyordu.
Beşir Ağa adındaki hizmetçi ağası her akşam
Efendi hareme girdikten sonra haremle selamlık
arasındaki kapıyı kitleyerek anahtarı cebine
koyar, görevini yerine getirmiş olur.
Bu olayların cereyan ettiği günün akşamı Beşir
Ağa yine görevini yerine getirdi.
Gece yarısı Reşid yattığı yerden yavaş yavaş

kalktı, üstünü giydi. Pek çok israftan sonra
döküntü kabilinden cebinde kalan bin liralık
birkaç banknotu cüzdanının içine yerleştirdi.
Odadan çıktı. Ağır ağır yürüyordu. Beşir Ağa'nın
yattığı odanın önünde durdu. Bir şey düşündü.
Yavaşça kapıyı itip içeri girdi. Beşir Ağa'nın
elbiselerinin asılı olduğu yere kadar gitti.
Karıştırdı, anahtarı buldu. Gelip harem kapısını
açtı. Bir hırsız gibi korka korka yürümeye
başladı. Zübeyde'nin odası önünde durdu. Kızın
yatarken kapıyı sürgülemediğini biliyordu.
Kapının tokmağını çevirdi. Uyuyordu. İnsanın
ruhunu sevdaya düşürmek için o genç kızın
uyuması kadar hoş bir şey olamazdı. Mutluydu.
O zavallı aşık yorganın arasından görünen o
mini mini ayaklar üstüne dudaklarını koymak
istiyordu.
Zübeyde'nin yüzüne nefretle baktıktan sonra
konsola yaklaştı. Mücevher, çekmece üstünde
duruyordu. Elini çekmecenin üstüne koydu.
Dehşetli gözlerle etrafına baktı. Dinledi. Evin
içinde herkesin uyuduğundan -bir saniye içinde emin olduktan sonra çekmeceyi kaldırdı. Boğuk
bir ses odanın içinde çınladı.
-Hırsız!
Reşid beyni içinde şimşek çakıyor zannetti.
Genç kız uyanmıştı. Reşid döndü. Zübeyde'ye
bir hançer gösterdikten sonra elini dudakları
üstüne koydu. Korkunç bir bakışla sus işareti
verdi. Bunun üzerine zavallı kız bağırdı:
-Burada insan öldürüyorlar!
Reşid ufak bir hareket etti. Bu sırada kızcağız
yalnız vücudu içinde soğuk bir şeyin hareket
ettiğini hissetti. Gözlerini kapadı.
O imdat çığlığı üzerine odaya girenler
Zübeyde'yi kanlar içinde gördüler. Hırsız
kaçmıştı.
Hırsızı takip edelim mi? Haydi bakalım. Ama
seneler geçti. Bulunamıyor. Bir ara Beyrut'ta, bir
ara Kudüs'te görüldü. Kıyafetini değiştirdi.
İhtiyarlığa yüz tuttu. Elindeki mücevherler
istikbalini temin etti. Birtakım zavallı mahlukun
karşısında titremesinden, ağlamasından sevinç
duyduğu için esirciliğe başladı; ismini değiştirdi.
Reşid Bey,Salim Efendi oldu.
-11 Samatya'da bir meyhane vardır ki binasının
eskiliğinden görünüşteki manzarası karanlık, içi
rutubetli, kanepeleri murdar, mevkii alçak
olduğu için içeri giren bir adam tiksinti ile
yüzünü buruşturmadan adımını atamaz.
Buraya devam edenlerin hemen hepsi sefiller
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grubundan birtakım adamlardır. Arasıra edebi
temizliği rezillikle karıştırmak isteyen şair
taslakları da uğrarlar. Hatta o aralık söyledikleri
edebiyat incilerini meyhaneci cenaplarına
dinletmekten bir türlü vazgeçemezler.
Meyhaneden içeri girildiği vakit sağ tarafta
tezgah görülür. Üzerinde bir sarhoşun
neçelenmesi için gerekli her şey vardır.
Kadehler, bardaklar, yirmi gün önce alınan
leblebi kırıntıları, turp, hatta meyhanecinin
zenginliğine tesadüf ederse bir fasulya piyazı
tezgahın etrafını süsler. Bir sonbahar akşamının
yağmurlu, boralı bir zamanında meyhaneden
içeri, ancak yirmi beş yaşında gösteren bir
delikanlı girdi. Başında siyah, küçük bir fes
vardı. Arkasında kırmızı kadifeden bir cepken
bulunuyordu. Cepkenin üstünde bolca bir palto,
belinde bir Trablus kuşağı, ayağında Fransız
biçimi bir pantalon görünüyor ve ayaklarını
yarım videla kunduralar örtüyordu. Paltosuyla
cepkeni arasına ve göğsü üstüne ipek bir mendil
sıkıştırmıştı.
Yüzünün rengi kaçmış olduğu halde düşünceli
düşünceli bir masaya geçip oturdu. Meyhaneci
delikanlıyı görür görmez Rumlara mahsus bir
şiveyle dedi ki:
-Safalar getirdin tosunum. Düz mü, mastika mı?
Bugün mastikanın şişesi düz gibi otuz paraya
değildir.
-Ya?
-Kırk paraya.
-Usta, bugünlerde sekilere uçlanamadık.
-Öyleyse çakmam ya.
-Getir. Sen bilirsin ki ben böyle ağızlara
gelmem. Üç onluğum var; onu da sana bayılırım.
-Olur mu ya?
-şimdi seninle dalavereye mi başlayalım be
kardeşim?
Meyhaneci delikanlının hiddetini bilirdi. Çünkü
birkaç kere binlik kafasında kırılmış, kanlar
içinde kalmıştı.
Rakısı geldi; içmeye başladı. Bu esnada içeriye
yine o kıyafette iki delikanlı girdi. Yanına gelip
oturdular.
Birisi
-Ne o be Sıdkı? Yine yüzün buruşuk?
-Kederliyim be imanım, kederli.
-Senin kederin de hiç bitmez. Ne var? Yine güzel
bir yadigara mı rastladın?
-Alay etme. Alayın sırası değil.
-Doğru söyle, ne var?
Delikanlının rakının tesiriyle kızarmış olan
gözlerinde birkaç damla yaş belirdi. Hafif bir
sesle arkadaşının kulağına "Ne olacak,
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kızkardeşimi kaybettim"dedi.
Bu haber üç arkadaş arasında konuşmalara sebep
oldu. İki delikanlı Sıdkı'yı teselli edecek pek çok
söz söyledikten ve o dakikadan itibaren
kızkardeşini arayacaklarına dair kesin söz
verdikten sonra gitmek istediler. Sıdkı iki
arkadaşına dedi ki:
-Siz nereye?
-Kardeşini aramaya.
-Ben de zaptiyeye haber vermeye gidiyorum.
-Tezgah başındayız.şu meyhanecinin ikramını da
içelim.
-İçelim tosunum.
Sıdkı kadehi dudaklarına götürürken omuzuna
bir el temas etti. Sıdkı önem vermedi. Kadehi
yerine koyduktan sonra hala omuzunda duran eli
çekmek için başını çevirdi. Bir polis gördü.
Kayıtsız bir tavırla sordu.
-Rakı içer misin arkadaş?
-Hayır.
-Bir şey mi söyleyeceksin?
-Evet; komiser efendi selam söyledi.
-Ve aleyküm selam. Hangi komiser efendi?
-Polis komiseri.
-Polis komiseri olduğunu anladık; adı ne?
-Faik Efendi.
-Anladım; mutlaka yine bir iş buyuracaktır.
-Öyle olmalı.
-Lakin ayol, benim şimdi gözüm cihanı
görmüyor; kızkardeşimi kaybettim.
-Üzülme delikanlı; biz buluruz.
-Zaten siz onu bulmayınca, Faik Efendi'nin
buyurduğu işi yapmam ki.
-Hele şimdi sen gel.
-Geliyorum ama kızkardeşimi isterim.
Sıdkı arkadaşlarına veda ederek polisi takip etti.
Samatya'dan Cerrahpaşa'ya giden yokuşu
çıkarlarken delikanlı polise sordu:
-Nedir bakalım? şu işi sen bilirsin.
-şurada yangın harabeleri yok mu?
-Eee?
-İşte onun yanında genç bir kadın düşmüş.
-Sonra?
-Sonra ne olacak? Ölmüş!
Sıdkı bir kere titredi. Kızkardeşinden şüphe
ediyordu. Soru sormaya devam etti:
-Acaba kimmiş?
-Korkma, sen kızkardeşin zannediyorsun ama o
değil. Bunun iki tane çocuğu varmış; dilenirmiş.
-Sakın Bakkal Yani'nin karşısındaki kulübede
yatan kadın olmasın?
-Galiba o?
-Zavallı kadın! Eee, çocuklar n'olmuş?
-Onlar meydanda yok.
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-Peki, şimdi Faik Efendi beni bunun için mi
çağırıyor?
-Evet.
-Ne yapacak?
-Kadının çocuklarını bilip bilmediğini, akrabası
olup olmadığını soracak.
-Ben ne bileyim? Benim bildiğim bir kadındır ki
iki çocuğu vardır. Daima titreye titreye dilenir.
İşte o kadar. Daha başka bir iş?
-Yok.
-Bu hizmet de fena değil ama kızkardeşimi...
-Sana merak etme diyorum; yarına kadar
buluruz.
Merkeze gelmişlerdi. Kadını merkezde bir tahta
üstüne yatırmışlar, yüzüne de beyaz bir paçavra
örtmüşlerdi.
Sıdkı yavaş yavaş paçavrayı kaldırdı. Baktı,
kızkardeşi olmadığını anladı; Faik Efendi'nin
yanına gitti.
Komiser Efendi gülümser bir yüzle sormaya
başladı.
-Ne o Baba Sıdkı? Yine gözlerin mahmurlaşmış?
-Beni meyhaneden getirdiler. Bir kadın mı
ölmüş, ne olmuş?
-Ha... onu soracaktım. Sen onu gördün mü?
-şimdi yüzüne baktım.
-Tanıdın mı?
-Tanıdım. şu her zaman iki çocuğuyla dilenen
fakir kadın.
-Çocuklarının nerede olduğunu bilir misin?
-Ne bileyim?
-Kısacası, bu kadın hakkında bilgi veremezsin
değil mi?
-Siz bu kadını ne kadar bilirseniz, ben de o kadar
bilirim.
O sırada içeri bir polis girdi. Telaşlı bir halde
Faik Efendi'ye dedi ki:
-Kadın yok!
-Hangi kadın?
-Ölen kadın!
-Nerede yok?
-Yatırdığımız tahtanın üstünde!
-Ne diyorsun?
Gerçekten de tahtanın üstünde o zavallı kadın
yoktu. Polis komiseri, Sıdkı'ya dedi ki:
-Doktorun teşhisi yanlış olabilir. Fakat bu
kadının dirilmiş olmasını şimdi saklamalıyız ki
çocuklarını bulmak için kolaylık olsun.
Sıdkı çıktı.
Evinin önüne geldiği sırada sokak ortasında bir
vücudun yatmakta olduğunu gördü. Bu kendisini
yabancı bir yerde, tahta üzerinde uzanmış gören
ve korka korka hemen kaçmış olan zavallı
kadındı. Sırtına aldı. Kapıyı açıp yukarı çıktı.

Kadının kalbinde hareket yoktu. İkinci defa
ölmüş sandı.
O gece Sıdkı'yı biz de takip etmiş olaydık, mumu
yaktığı vakit odanın içinde yayılan ışık arasında
müthiş bir manzara görecektik. Odanın ortasında
bir delikanlı yatıyordu. Gözleri dışarı doğru
fırlamış, benzi sapsarı kesilmiş, bir hançer
kalbinin üstüne kabzasına kadar gömülmüş,
elleri, arkasındaki frenk gömleği kanlar içinde
kalmıştı.
Sıdkı delikanlının yüzüne hakaret dolu gözlerle
baktı. Geldi, göğsündeki hançeri çekti, çıkardı.
Hançerin kanlarını sildi. O soğuk aleti iki ölünün
ortasına serilen yatağın yastığının altına soktu.
Teklifsizce soyundu. Yatağına yattı. Başını sağa
çevirdi. Bir ölü gördü. Başını sola çevirdi. Yine
bir ölü gördü. Gözlerini yukarı dikti. Bir elini
delikanlının, bir elini sefilenin göğsü üstüne
koydu. "İşte bir şeytan ki cehenneme, işte bir
melek ki cennete gitti"dedi.
Mumu söndürdü. Zaten pek yorgundu. Gözlerini
kapadı. Beş dakika sonra iki ölü arasındaki
Sıdkı uyuduğunu belirtir bir şekilde nefes alıp
veriyordu.
-12 Gece yarısı, o karanlığın sesizliği içinde
ayaklarına birisi dokunur gibi oldu. Sıdkı hemen
gözlerini açtı. Dikkat etti. Gerçekten de
ayaklarına bir el temas ediyordu. Sesini
çıkarmadı. Yastığının altına koyduğu aleti aldı.
Karanlıkta hançeri ayaklarına doğru sallarken
bağırdı:
-Alçak daha gebermedin öyle mi?
Bir çığlık koptu. Ama o da ne? Bu çığlık bir
erkek sesine benzemiyordu. Sıdkı hemen
yatağından fırladı; mumu yaktı. Sağ mıydı?
Delikanlı eğildi; kulağını kadıncağızın kalbi
üstüne koydu. Dikkatle dinledi. Evet, kadının
kalbinde ufak bir hareket vardı. İki adım geri
çekildi. Korka korka
-Tuhaf! İnsanın öldükten sonra dirileceğini hiç
de ummazdım. Cadı mıdır, nedir? diye
mırıldandı.
Biraz su getirdi. Kadının yüzüne serpti. Yarasını
yıkadı, bağladı. Ölünün yüzüne bir bez örttü.
Kadının başına su dökmeye devam ettikçe
kadında sinir titremeleri gibi bir hal belirdi. Bir
ara kollarını kaldırdı, gerindi.
Artık ey okuyucu! Sana da müjde! Uykudan
uyanıyormuş gibi gözlerini açtı. Karşısında
Sıdkı'yı gördü; yüzüne baktı. Birisini
hatırlayacakmış gibi bir süre düşündü. Sonra
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hazin bir sesle
-İşte Saffet! Sen hala güzelsin! Bak bana, ne
kadar çirkinleştim! Bilirim. Artık beni
sevmeyeceksin, öyle değil mi Saffet? dedi.
-Saffet kim?
Sefil kadın gözlerini aşağı indirdi. Biraz daha
düşündü.
-Yanlış görüyorum. Ben öldüm! Mezardayım,
değil mi? dedi.
-Öyle olacaktı, ama olmadı.
Kadın omuzunun bağlı olduğunu gördü. Yine
başladı:
-Evet biliyorum. Sabahleyin camı kırmıştım.
Ellerim onun için parçalanmıştı. Ya omuzuma
kim vurdu?
Sıdkı gözünün yaşını göstermemek için başını
öbür tarafa çevirerek cevap verdi:
-Yolda gelirken düşmüşsün de ...
O vakit zavallı kadın ellerini kalbinin üstüne
koydu. Orada bir şey arıyormuş gibi bir süre
durduktan sonra ağlaya ağlaya sordu:
-Evet! Eee? Yavrucuklarım nerede? Şefik'i ne
yaptılar? Afife'ciğim ne oldu?
_ Onlar da İstanbul içindedir ama bir şart ile
görebileceksin.
Kadının o mahzun yüzünde bir sevinç ışığı
parladı.
-Nasıl şart?
-şimdi şu yatağın içine girip rahat etmek,
üzülmemek şartıyla.
Zavallı kadın itaat etti. Yatağa yattıktan sonra
"Bana bu kadar büyük merhamet gösteren
adamın ismini öğrenebilir miyim?"dedi.
Sıdkı "Benim adım Sıdkı'dır"cevabını verdikten
sonra odadan çıktı. Bir saat sonra elinde bir
çorba kasesiyle döndü. Kadına çorba içirdi.
Zavallı çorbayı içtikten sonra gözlerini kapayıp
uyudu. Rüyasında yavrucuklarını gördü. İkisi de
ağlıyordu.
Sıdkı bu zamandan istifade etti. Maktulü bir
çuvala
koyup
civardaki
mezarlığa
götürdü.Gömdü.Dönüşü
sabaha
karşıydı.
Kapıdan içeri girerken omuzuna bir el dokundu.
Bir delikanlı gördü. O delikanlı sordu:
- Dün bir kadın ölmüş.
-Bir fakir kadın mı?
-Evet.
-Evet, öyle bir şey oldu.
-Onun iki çocuğu varmış diyorlar.
-Vardı.
-Nerde olduklarını biliyor musunuz?
-Hayır.
-Kadını siz defnetmişsiniz.
-Evet.
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-Zahmet edip de mezarını bana gösterir
misiniz?
-Hayhay.
Sıdkı bu delikanlı ile beraber bir kere daha
mezarlığa gitmeye mecbur oldu. Yine döndü.
O delikanlı Ziya Beydi. İşte o gün, altında diğer
birisi yatan mezarın üstüne zavallı kadın adına
birkaç söz yazmıştı.
Sıdkı oda kapısından içeri girdiği zaman
zavallıyı dışarı bakmakla meşgul buldu. Halini
hatırını
sordu.
Kadın
dermansızlığından
bahsediyor ve fakat düne nispetle bugün daha iyi
olduğunu ekliyordu. Sıdkı'nın bütün cesareti,
bütün çapkınlığı bu kadının önünde büyük bir
merhamete, büyük bir mahcubiyete dönüşmüştü.
Gözleri yerde şöyle bir soru yöneltti :
-şimdi bana bir teşekkür borçlu kaldınız.
-Evet.
-Özellikle hayatınızı kurtardığımdan dolayı.
-Hayatımı mı kurtardınız? Ben ölüyor muydum?
-Ölmüştünüz.
-Nasıl oldu Allah aşkına?
-Siz yangın harabeleri yanında düşmüştünüz.
-Boğulacak gibi bir hale geldiğim aklıma
geliyor.
-İşte ondan sonra düşmüşsünüz.
-Sonra?
-Sonra polisler gelmiş. Bir de doktor getirmişler.
Doktor sizin kalbinizi dinlemiş; öldüğünüze
hükmetmiş.
-Derken?
-Derken sizi merkeze nakletmişler.
-Ya çocuklarım?
-Size yemin ederim ki çocuklarınız İstanbul
içindedir. Belki bugün bulunacak.
-Acaba?
-İnanın ki öyle. şimdi siz beni dinleyin.
-Dinliyorum efendim.
-Ben de meyhaneye gitmiştim.Fakat meyhaneye
niçin gittiğimi, niçin o kadar kederli olduğumu
anlamak ister misiniz?
-Dinliyorum.
-Hem meşgul olursunuz, hem uyanık. Biraz uzun
sürecek ama...
-Ne kadar uzun olursa olsun.
-Biraz kendimi anlatayım. Benim babam Ahmet
Efendi adında bir adamdı. Tüccarlığa intisap
etmişti. Anamı bilmem, ben çok küçükken
ölmüş.
-Zavallı!
Annenizin
gülümsemelerini,
hiddetlerini görmediniz ha?
-Gördüm. Benden küçük bir kızkardeşim vardı.
Babam öldüğü vakit bana, kardeşime bir ev,
birkaç tane de dükkan kaldı. O dükkanlar bizi
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pekala geçindiriyor.
-Kızkardeşiniz de mi var?
-Durun, söyleyeceğim. Kızkardeşimi görseniz
çok beğenirdiniz. O kadar güzeldi. İyi okuması
yazması da vardı.
-Bir şey mi oldu yoksa?
-Bakın, artık bugün serbest serbest karşınızda her
şeyi itiraf edeceğim. Kızkardeşim namuslu bir
şekilde vaktini geçiriyordu. Kendisiyle küçükten
beri büyümüş olan arkadaşlarımdan Fevzi Cenab
Allah'ın emriyle kızkardeşimi benden istedi.
Ama emin olun ki zihnime fenalık geliyor. Ben
bunları nasıl söylüyorum?
-Söyleyin söyleyin. Bu sır kalbime gömdüğüm
sırlar içinde belirsiz bir hayale dönecektir.
-Ben de babam ölürken kızkardeşimi mükemmel
bir şekilde gelin edeceğimi kendi arzusu üzerine
vaat etmiştim.
-Ah! Babaların, annelerin en büyük arzusu
kızlarını gelinlik giysileri içinde görmektir.
-Evet. Buna babam muvaffak olamadı. Fevzi'ye
bu vaatten bahsettim. Öyle bir düğün yapmak
paraya bağlıydı. Para kazanmam için altı ay
kadar sabretmesini kendisine salık verdim.
Uygun gördü. Arasından beş ay geçti. Bu
müddet zarfında Fevzi hep bize gelir ve
gerekirse gece bizde yatardı. Kazanacağım
parayı
kazandım.
Münire'nin
düğünü
önümüzdeki hafta olacaktı.
-Münire kim?
-O.
Çünkü
artık
kızkardeşim
demek
istemiyorum.
-Fakat ne oldu ki?
-Dinlesenize! Fevzi dün gece bizde yattı.
Kendisini pek düşünceli gördüm. Sebebini
sordum. Biraz başının ağrıdığını söyledi.
Sabahleyin kalktım. Canım bir yumurta
istiyordu. Bunu Fevzi'ye açtım. Bu arzumu
münasip gördü. Evde Fevzi'yi bırakarak bakkala
yumurta almaya gittim. Dükkan daha açık
değildi. Biraz bekledim. Bakkal gelmedi. Eve
döndüm. Yanımda anahtar vardı. Kapıyı açtım.
Bu odanın altındaki odanın önüne geldiğim vakit
yukarda bir patırtı işittim.
-Aman Yarabbi!
-Dikkat ettim.
-Yukarda iki kişi gülüşüyor gibi oluyordu. Bir
ara ses kesildi. Ses kesilinceye kadar budala gibi
orada kaldığıma şaştım. Hemen yukarı koştum.
Münire bu odadan çıkmış öbür odaya gidiyordu.
Odaya girdim. Artık aklım başımdan gitmişti.
Fevzi'yi akıllara gelmesi insanı utandırır bir hal,
bir kıyafet içinde gördüm. Artık bir harf bile
edemedi. Her şey, her cinayet meydandaydı.

Bağırmasına meydan vermedim; koynumdaki
hançeri göğsüne soktum.
Zavallı kadın titreye titreye "Ne müthiş
olay!"dedi.
-Hemen öbürüne koştum.
-Kızkardeşinize mi?
-O yoktu; kaçmıştı.
-Onu niçin arıyordunuz?
Sıdkı cevap verirken yumruğunu uzattı:
-Onu bu odaya getirmek, cinayet ortağının o
murdar kucağına bıraktıktan sonra kalbinin
üstüne bir hançer sokmak, sonra ellerimin
kanıyla sokağa çıkarak "Namus belasıyla cani
olmuş bir adam!"diye bağırmak için arıyordum.
Bulamadım. Kaçmış. Bilmem niçin, sandıklarını
açtım. Hepsi, Fevzi'den gelmiş mektuplardan,
hepsi "Sana tapıyorum"sözüyle başlamış
namelerden ibaretti. Evet. Öldürecektim. Ah
kızkardeşim! Lanet ...
Bütün kanı başına sıçrayan Sıdkı bu kelimeye
redif olsun diye getirilegelen "Olsun!"kelimesini
telaffuz edemedi. Çünkü o anda her insan
üzerinde etkisi muhakkak olan bir heybet, zavallı
kadının o soluk yüzüne başka bir dehşet vermiş
ve deminden beri hafif sesiyle söze karışan kadın
titrek parmağını delikanlıya uzatarak bu
beddudan onu menederek bağırmıştı :
-Sus, bedbaht! Önünde yeminlerle, miskinlikle,
hatta secdelerle sevgisini kazanmaya çalışan bir
erkeğin kandırmalarına aldanan talihsiz bir
zavallı lanetlenmeye değil, merhamete layıktır.
Senin o lanetin başkasına olsun.
Katil, kabahatinin af olduğunu müjdelemek için
gökten inmiş bir melek hükmünde sayılan
sefileye karşı söyleyecek söz bulamadı. Aczini
ima eden bir sesle dedi ki :
-Her yeri aradım; bulamadım. Nihayet bazı
arkadaşlara işi anlatmak için Samatya'daki
meyhaneye kadar gittim. Oraya bir polis geldi.
Beni buldu. Merkeze kadar götürdü. Sizi orada
bir tahta üzerine yatırmışlardı. Vefatınızı ilan
eden haber, yerine gönderilmişti. Gerisi malum.
Deliksiz uyudum. Gece yarısı ayağıma bir şey
dokunur gibi oldu. O alçak ölmedi zannettim.
Bundan sonra Sıdkı mecnun gibi ayağa kalktı.
Gözleri yuvasından fırlamış olduğu halde
sefileye yaklaşarak -güya kendilerini birisi
dinliyormuş gibi -yavaşça söyledi :
-Hançerimi ... o alçağın yüreğinden çıkardığım
hançerimi ... o kanlı hançerimi yastığımın
altından aldım. Ben ...
-Ne oluyorsunuz?
-Ben mi? .. Hiç ... Ben o müthiş aleti karanlık
içinde savurdum.. Sonra ... sonra...
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Düştü. Dudakları sefilenin çıplak ayakları üstüne
geldi. Bir saniye içinde yaşlara garkolan yüzünü,
başını kaldırıp sefileye göstererek dedi ki :
-Affedin, Allah aşkına affedin. Sonra o hançerin
sivri ucu sizin omuzunuza girdi!
Gözleri yaşlar içinde kalan sefile Sıdkı'yı
düştüğü yerden kaldırmaya çalışarak sakin sakin
cevap verdi :
-Kalkın,
ben
biliyorum.
Bu
kabahat
affedilemeyecek kadar büyük değil. Hiç
acımıyor. Kalbimin en nazik, en gizli noktasında
bir yara var. Bu yaranın acısı kalbimdeki acı
kadar müthiş değil.
Sıdkı yerine oturdu. Hafif bir sesle devam etti :
-Kalktım, mumu yaktım. Kalbinizi dinledim.
Hareket ettiğinizi hissettim. Yaranızı yıkadım,
sardım. Maktülün üstünü örttüm. Bundan sonra
sizi bekledim. Gözünüzü açtınız. Sizi yatağa
yatırdım. Çorbanızı içirdim. Uyudunuz. Maktülü
çıkardım, kefenledim. Sizin yerinize onu götürüp
gömdüm. Ha... onu da unutmayayım. Maktülü
gömdükten sonra geldim. O anda kapı çalındı.
Döndüm. Kapının önünde bir delikanlı
duruyordu. Ne istediğini sorum. "Dün bir kadın
ölmüş"dedi.
Sefile ansızın yüreğinde bir çarpıntı hissetti. Kim
bilir, aklına ne geldi. Telaşla sordu :
-Delikanlı mı?
-Evet.
-Kıyafeti nasıldı?
-Orta boylu, esmer, az bıyıklı, gözleri iri... ve
siyah. Sırtında boz bir palto vardı.
-Aman Yarabbi! Odur.
-Kim?
-O! O melek kılığındaki şeytan. O nur yüzlü
karanlık, o munis vahşi, o güzel cellat!
Kadının vücudundan şiddetli bir titreme
geçiyordu.
-O kim?
-Hele siz söyleyin, sonra?
-"Bir fakir kadın mı?"dedi. "Evet"dedim. ""Öyle
biri öldü"cevabını verdiğim vakit "Onun iki
çocuğu varmış" dedi. Ben de sizin yanınızda hep
iki çocuk gördüğüm için doğruladım bu sözü.
-Ah yavrularım!
-Ama ben size demiyor muyum ki belki bugün
bulunacak? Onların nerede olduklarını sordu.
Bilmediğimi söyledim.
-Nerede olduklarını sordu ha?
-Evet .
-Sahi, nerede olduklarını biliyor muydunuz?
-Hem biliyorum, hem bilmiyorum. Sizin nenize
lazım? O mezarı kendisine göstermemi istedi.
Gösterdim, geldim.
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-O adamın kıyafetini iyi biliyor musunuz?
-Hepsi hatırımda.
-Acaba hala orada mıdır?
-şimdi gider bakarım.
-Ama...
-İşte mezarlık şurada...
Sıdkı gitti. Sefile kendi kendine dedi ki :
- Boşuna yoruluyor. O değildir.Ben ölsem değil,
kıyamet kopsa o zalim üzülmez. Haydi diyelim
ki odur. Ne yapacağım? Ah! Ben bilirim. Bu
zayıf ellerimle boğazına sarıldıktan ve boğuk bir
sesle birkaç kere "Benim namusumu çalan
budur. Benim istikbalimi öldüren budur!"diye
haykırdıktan sonra o namussuzu bütün kainata
göstereceğim. Allahım! İnşallah odur. Ya o
aralık Trabzon'da ilk defa yüzünü gördüğüm
gece söğüt ağaçları altında hazin bir sesle
söylediği gibi söz söylerse, ağlamamak için
kendimi nasıl tutarım? Aman Yarabbi! İnşallah o
değildir! Onun bir kadının mezarı üstüne birkaç
damla yaş dökecek, birkaç satır yazı yazacak
kadar kalbi yoktur.
Sıdkı geldiği vakit elinde bir tahta vardı. Kadın
tahtanın üzerine kurşun kalemle iri iri birkaç
satır yazılmış olduğunu farketti. Soru sorarcasına
Sıdkı'nın yüzüne baktı. Sıdkı tahtayı kadına
uzatarak dedi ki :
-Yazanı bulamadım, yazdığını getirdim.
Sefile tahtayı alarak yazıya baktı. Kendi kendine
"Yazı onun değil"dedi. Yüzünü sevinçle karışık
bir keder kapladı. Tahtanın üstünde şu kelimeleri
okudu:
"Açlıktan ölmüş bir annenin, sefaletin zehre
bulanmış
havasıyla boğulmuş bir meleğin
gömüldüğü yer burasıdır. Ey ziyaretçi! Burada
pişmanlık duy. Burada ağla. Düşün.. Belki sen
de bir fakirden on parayı esirgediğin için o
talihsizin ölümüne sebep olmuşsundur! Bu kadın
öldü. Topluma bir vücut daha iltihak etti."
Kadın gözünden bir damla yaş düşürdükten
sonra dedi ki :
-Ne? Dünyada insan varmış ha? Halkın içinde bu
düşüncede bulunacak Allah'ın bir sevgili kulu da
bulunuyormuş öyle mi? Açlıktan ölmüş bir ana.
Sefaletin zehre bulanmış havasıyla boğulmuş bir
melek! Bunlardan etkilenecek bir kalbin dünya
yüzünü müşerref ettiğine nasıl inanmalı? Öyle
değil mi kardeşim?
-Nasıl?
Bana
"kardeşim"mi
diyorsunuz
hemşirem?
Sefile kalktı. Oda kapısının yanına kadar geldi.
Sıdkı'ya dedi ki:
-Sizi teselli etmeye çalışırsam bana gülersiniz.
Çünkü
ben
teselliye
muhtacım.
Bana
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söylediğiniz sözlerin hepsini unuttum. Artık
gidiyorum.
Sizden
rica
ediyorum,
yavrucuklarımı aramayı bırakmayın.
Delikanlı kalkıp kadının önüne geçti :
-Siz isterseniz, benim katil olduğumu haber
verebilirsiniz. Hayatı tahkir etmek istediğime
inanın. Bundan korkmam. Fakat sizi gitmekten
bir ağabey sıfatıyla menediyorum. Çünkü
hemşiremin, bacımın yerime geçtiniz.
-Hayır; ben babasının evinden kovulmuş,
namussuz, sefile bir kadınım. Namus belasıyla
katil olan bir adama hemşire olmaya layık
değilim.
-Ne olursanız olun. Ben sizi kabul ediyorum.
-Bırakın, bırakın da gideyim.
Kadın tekrar oturdu. Bütün serüvenini
nakletmeye başladı. Sıdkı bütün dikkatiyle
dinliyordu. Saffet'in zavallı kadını aldattığı
bahsi gelince dişlerini gıcırdattı. Her yönüyle
karşısındakini masum gördü. Kadın macerasını
bitirdiği vakit ayağa kalktı. Oda kapısını açarak
dedi ki :
-İşte bu kadar alçak olduğum için sizi
terkediyorum. Anladınız ya. İşte bana da,
hemşirenize de tapınan bir alçak gibi, secde eden
bir zalim bu onulmaz yarayı açtı. İnsanların
gözünde atılmış bir çöp kadar değerim kalmadı.
Çamurlar içine fırlatılmış bir çiçeğe benzedim.
Bırakın.
-Maziyi unutalım. Gitmeyeceksiniz. Siz bana bir
tesellisiniz. Sizi de kaybedersem Allah'ın
azameti hakkı için kendimi öldürürüm!
Sefile, gitmesinin genç bir ruhun felaketine
neden olacağını anladı. Direnemedi:
-O halde isteyeceğim vaadi vereceğinize
namusunuz üzerine yemin etmelisiniz.
-Namussuz olayım ki o vaadi vereceğim. Ne
istiyorsunuz?
-Felaket görmüş olan kadınların, sefalete düşmüş
talihsizlerin vicdanlarında bir azap, bir ızdırap
vardır ki ne ayrılık azabına, ne cehennem
ızdırabına benzer. Onlara azap kafidir. Bana
vaadedin, hemşirenizi elinize geçirdiğiniz vakit
öldürmeyeceksiniz.
Delikanlı hıçkıra hıçkıra bir adım geri çekilerek
neye dair olduğunu bilmediği halde namus gibi
muazzez bir şey üzerine yemin ile teyid ettiği
vaadi verdi :
-Vaadederim hemşirem.
Kadın delikanlıya doğru kollarını açtı. Adeta
haykırdı:
-Gel kardeşim gel. Artık Cenab-ı Hakk'ın
huzurunda da öpüşebiliriz.

Bu yabancı kadın dudaklarını bu yabancı
delikanlının alnı üstüne koyarken ikisinin de
gözyaşları birbirine karışıyordu.
Ertesi sabah Sıdkı ile kadın karşı karşıya
oturmuşlar, konuşuyorlardı.
-Kardeşim. Benim yavrucuklarımı bulsa bulsa o
delikanlı bulur. Onu nerede bulmalı?
-Hemşirem,
üzülme.
Ben
bulacağımı
vaadederim.
Daha ertesi sabah güneşin ilk ışıkları ortalığı
kaplayan sislere nüfuz etmeye çalışırken pencere
önünde oturup kah sokağa bakmakta, kah kapı
yanında bir işle meşgul olan Sıdkı'ya cevap
vermekte olan kadın bir ara o dumanlar içinde üç
hayal görür gibi oldu. Delikanlıya heyecanlı bir
sesle "Kardeşim, koş"dedi. Parmağını uzattı.
Sıdkı pencere önüne gelinceye kadar o hayaller
geçmişti. Delikanlı bir şey göremedi. İşaret
parmağı hala beyaz sisleri işaret etmekte olan
kadın başını çevirdi. Parmağı hala sokağı
gösterirken bayılmıştı.
Eğer Sıdkı biraz daha evvel yetişmiş olsaydı,
korkunç yüzlü, koca sakallı bir adamı birbirine
pek benzedikleri için ikiz sanılabilecek biri kız
biri oğlan, sarı saçlı, mavi gözlü, top çehreli iki
küçük çocuğun takip ettiğini görecekti.
-13 Sefile yangın harabeleri yanında düştüğü vakit
çocuklarını gaspeden esirci -ki önceden ismi
Reşid, sonra Salim olmuştu -evin kapısından
içeri girer girmez kucağındaki zavallıları yere
bıraktı. "Arkamdan gelin "dedi. Şefik "Hani
anacığımız da gelecekti?"diyecek oldu. Adam
başını çevirdi ve ikisinin de yüzüne zalimce
baktı. Çocuklar titrediler.
Uzun karanlık bir yoldan geçtikten sonra bir
kandilin baygın ışığıyla aydınlanan bir aralığa
geldiler. Merdiveni çıktılar. Küçük bir odaya
girdiler. Esirci bir yüklüğün kanatlarını açtı.
Yüklüğün içinde küçük bir kapı göründü. Bu
kapı da açıldığı vakit çocuklar hayret içinde
bağırdılar. Bu küçük kapının öte tarafı büyük,
pek büyük bir odaydı. İçinde kız erkek birçok
insan vardı.
Çocukları büyük odaya soktu. Oradakilere "İşte,
size iki arkadaş"dedi ve kapıyı örttü. Zavallıların
ikisi de bulabildikleri bir baş köşeye
sokuluverdiler. Şefik bir ara kardeşine dedi ki :
-Bu fena herif bizi buraya niçin getirdi?
-Allah kahretsin! Gözü kör olsun!
Kapı yıldırım gibi bir süratle açıldı. Salim
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Efendi'nin o uğursuz suratı göründü. "Buraya
gelin "dedi. İkisini de küçük odaya aldı. Elinde
bir kırbaç sallanıyordu. Elini salladı. O siyah
kırbaç önce bir kara yılan gibi Afife'nin koluna
dolandı. Kızcağız bağırdı. İkinci defa Şefik'e
vurdu. Belki bağırmak da cezayı arttırır
düşüncesiyle biçare sesini çıkaramadı. İkisini
yine odaya attı.
şurasını inkar etmeyelim ki kendilerine yemek
verdiler.
Afife'nin aldığı lokma tam boğazından geçerken
hıçkırık, midesine inmeye engel oluyor, zavallı
Şefik lokmayı ağzında tutuyordu. O akşam rahat
uyuyamadılar. Gözlerini kapadıkları vakit hep
annelerini, o zavallı kadını gördüler. Ertesi gün
ikisi de tenha bir odaya çağırtıldı. Salim arasıra
elindeki kırbacı salladıkça zavallılar titreye
titreye gözlerini yere indiriyorlardı. Salim Şefik'e
dedi ki :
-Senin adın ne?
-Şefik.
Sonra Afife'ye döndü:
-Ya senin?
-...
-Duvara ne bakıyorsun? Ömründe hiç saat
görmedin mi?
-...
-Hişt! şimdi kafanı kırarım!
Zavallı kızcağız deminden beri seyrine
doyamadığı bir asma saati seyre dalmış
olduğundan bu dalgınlıktan kendini ancak
esircinin "şimdi kafanı kırarım!"sözü üzerine
alabildi.
-Bana mı söylüyorsunuz efendim?
-Ya kime söyleyeceğim piç? Adını soruyorum.
-Benim adım Afife'dir efendim.
-İkinizin de adı değişti.
-Ne oldu?
-Nevreste.
-Ya kardeşimin ki?
-Onunki de Rüstem oldu.
-Ama efendim?
-Ne?
-Anamız duyarsa darılır. O bizim adımızı böyle
koymuştur.
-Öyle ama şimdi sizin ananız yok .
İki çocuk mahzun mahzun birbirlerinin yüzüne
baktılar. Bu sözlerden hiçbir şey anlamamışlardı.
Şefik cesaret etti :
-Ne oldu efendim?
-Öldü öldü!
İkisinin de çığlığı bir anda çıktı. İkisi de düştüler.
Ertesi gün Nevreste'nin de Rüstem'in de
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vazifeleri
belirlendi.
Rüstem
sabahleyin
kalkacak, önce tuvaletlere su taşıyacak, sonra
avluyu süpürecekti. Daha birçok iş görecekti.
Nevreste, tuvaletlere su taşırken Rüstem'e
yardım etmeye mecburdu. Sonra gelip dersini
çalışacaktı. Biraz daha sonra eline udu alıp
musiki hocasının önüne oturacaktı. Akşam üzeri
aşçı
kadının
yanında
soğan
soymak
vazifelerinden sayılıyordu. Daha ertesi gün
Salim Efendi Nevreste'yi de Rüstem'i de aldı.
Pek erkenden o civarda bulunan evlerden birine
gitti. Kendi gibi bir adam buldu. Konuştular. O
evin içinde Rüstem'e de Nevreste'ye de birer
giysi uydurdu.
Dönerlerken
Sıdkı'nın
evinin
önünden
geçmişlerdi ki zavallı sefilenin çocukları görmesi
işte bu zamana tesadüf etmişti. Esirci, Rüstem'i
de Nevreste'yi de pek güzel terbiye ediyordu.
Fakat eve bir müşteri geldikçe ikisini de saklardı.
Ölmek üzere olan bir anneden gaspettiği bu iki
hazinenin kimin nesi olduğunu bildirmek
istemezdi. Çünkü elinden kaçıracaktı.
Rüstem ve Nevreste ancak yatacakları odaya
girdikleri zaman biraz nefes alabilirlerdi.Çünkü
orada beş altı kızın, beş altı oğlanın -fakat Salim
Efendi
uyuduktan
sonra
-söyleştiklerini
dinlemeleri bunların pek hoşuna giderdi.
O talihsizler her akşam bedbaht maceralarını
tekrarlamayı adet edinmişlerdi. Kimi titrek bir
sesle Çerkezistan'ı anlatırdı. O mavi gökyüzünü,
o berrak suları, o yüksek dağları göz önüne
getirirlerdi. Bu arada o tatlı hikayelere ya hazin
bir tebessüm ya bir damla gözyaşı ya bir hüzün
ara verirdi. O vakit büyücek halayıklardan biri
"Var var; birisi var, onu söylemiyor"derdi. Kimi
güneş doğmadan, çay kenarında kaval çalan bir
çobanın şarkı söylemedeki maharetinden söz
açardı. Bu biçare öteki gibi yalnız bir
gülümseme, yalnız bir gözyaşıyla kalbinin
sırlarını açmaya kanaat edenlerden olmadığı için
macerasını naklettiği sırada elini birdenbire
kalbinin üstüne koyar "O burada"derdi. Kimi
kendisinin namusunu ihlal eden bir beyi sefilce
bir kahkaha ile anlatmaya başlardı. Beyin,
evlendikten sonra karısına yaranmak için
kendisinin yüzüne gülmediğini, bundan dolayı
karısını herşeyden haberdar ederek kaçtığını
söylerken yine öyle acı acı gülerdi.
Bu büyükler tenezzül edip de arasıra
Nevreste'den,
Rüstem'den
maceralarını
sordukları
vakit
ikisi
de
cevaplarını
ezberlemişçesine hemen her zaman cevap
verirlerdi. Nevreste derdi ki :
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-Biz oradan geçerken tahtanın içinde bir kız
yatıyordu. Etrafında beyaz çiçekler vardı. Anam
bizi bıraktı. O kıza doğru koştu. Sonra yine
geldi. Deniz kenarına gittik. Evimize gelirken bu
evin kapısının önünde düştü.
Rüstem eklerdi :
-O herifi görmeseydi, düşmezdi ya. Bilmem o
kimdi?
Bütün
kızlar,
bütün
erkekler
bedbaht
maceralarını naklede ede yoruldukları zaman
yataklarına çekilir, gözlerini kaparlardı. Kimi
Kafkasya'yı, kimi çobanları, kimi namusunu
gaspetmiş bir beyi gördükleri gibi biçare Rüstem
ile talihsiz Nevreste de devamlı anacıklarını
görürlerdi.
Aradan bir ay geçti. Bu süre içinde eve gelen
müşterilerin hiçbiri ne Rüstem ne de Nevreste'yi
görebiliyorlardı. Çünkü Salim Efendi bir sene
geçmeyince insanların bir şey unutmayacağına
inanmıştı.
Bir misafir geldiğini kendisine haber verdikleri
zaman, pek ahlaksız olduğu yüzünden belli olan
uşağa Nevreste ve Rüstem'i saklamasını
emrederdi.
O cellat suratlı herif de iki zavallıyı şeytanın bile
bulamayacağı bir yere götürürdü. Kendilerini o
tenha yere götürüp terkettikten sonra yumruğunu
yukarı doğru kaldırır ve "Anlıyosunuz ya!
İkinizin
de
beynini
dağıtırım.
Ses
çıkmayacak!"diye tembih ederdi.
Bir gün uşak Salim Efendi'nin yanına telaş ile
girdi:
--Efendim!
-Ne var? Ne olmuş?
-Komiser Efendi geldi, komiser.
-Faik Efendi mi?
-Evet .
-Söyle buyursun. Lakin iki piçi saklamayı
unutmamalı.
-Hatırımda.
Daha komiser efendi selamlık merdiveninden
çıkmadan önce, harem merdiveninden aşağı inen
uşağı iki yavru takip ediyordu. Merdivenin
nihayetinde, sağ tarafta mutfak görünüyordu.
Solda da odunluk gibi bir şey vardı. Karşıya da
küçük bir kapı tesadüf ediyordu. Uşak cebinden
anahtarı çıkardı. Küçük kapıyı açtı. Kurumuş
ağaçların arasında ufak bir bina göründü.
Binadan içeri girdi. Burası bir kömürlüktü. Biraz
sağa doğru eğildi. Kömürlerin üstüne atılmış
olan bir kürkü aldı. Bazı kömürleri öteye beriye
atmaya başladı. Zemine bağlı olduğu belli
olmayan bir kapağı buldu.Aşağıya küçük bir

merdiven uzatılmıştı. Çocuklara "Girin"dedi.
İkisi de titreye titreye indiler.Uşak kapağı
kapattı. Üzerine de birçok kömür atıp gitti.
İki biçare bu mahzenin zeminine varır varmaz
rutubetin
etkisiyle
titremeye
başladılar.
Zavallıları müthiş bir karanlık çevreledi.
Devamlı gezinmeye başlayan fareler Rüstem'in
eline dokundukça bağırmaya cesaret edemez,
kızkardeşine sarılmaktan başka çare bulamazdı.
Çünkü yumruk başının üzerinde dolaşıyor
zannederdi.
Salim, Komiser efendiyi görür görmez fevkalade
bir sevinçle dedi ki :
-Artık serzenişlere başlayacağım. Bu kadar
vefasızlık da olur mu?
-Rica ederim Salim Efendi. O serzenişleri başka
bir güne bırakın.
-Niçin?
-Çünkü resmi bir vazifeyi yerine getireceğim.
-Hayrola?
-Siz bilirsiniz . Geçenlerde burada, şu kapının
önünde bir kadın vefat etti.
-Evet ?
Bu esnada uşak içeri girdi. Gariptir ki komiser
efendi uşağın Rüstem'i ve Nevreste'yi
hapsettiğine dair Salim Efendiye verdiği işareti
göremedi. Komiser dedi ki :
-Bu adam dışarı çıksın.
Uşak çıktı. Zaten yapacağı işi yapmış bir vazifesi
kalmamıştı. Komiser efendi devam ediyordu :
-Aklınıza geliyor ya?
-Evet evet . Hatta o akşam buraya gönderilen bir
polis tahkikatını da yapmıştı.
-Biz o tahkikat ile de kalmadık.
-Ya?!
-İşi daha derinleştirdik.
-Sonunda?
-Sonunda bu kadının iki de çocuğu olduğu
meydana çıktı.
-Garip şey!
-Evet, pek garip. Her yerde aradık. En sonunda
bütün meslektaşlarınızın evine müracaat etmek
gerekti. şimdi burasını da arayacağız.
-Bana...
-Buna şüphe etmeyin. Size karşı hüsnüzannımız
var. Fakat verilen bu görevi yerine getirmeyelim
mi?
-Hakkınız var.
-Öyleyse buyrun da bütün evde bulunanları bir
görelim.
-Bir kahve içtikten sonra olsa?
Polis zaman kaybetmenin zararını ancak o zaman
farkedebildi. Ayağa kalkarak cevap verdi :
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-Hayır, şimdi görelim.
-Mademki bu kadar merak ediyorsunuz, buyrun.
Salim Efendi ile komiser arasında bu konuşma
geçerken mahzende iki kardeş konuşuyorlardı:
-Uff! Ne kadar soğuk!
-Afife, bana yaklaş.
-Afife dediğini işitmesinler. Sonra Efendi döver.
-Sahi; Nevreste buraya gel.
-O kadar karanlık ki seni bulamıyorum Rüstem.
-Vayy!
-O ne?
-Ayağıma bir fare dokunuyor!
-Bu tarafa çekil.
-İşte birisi daha!
-Sana bu tarafa gel diyorum.
-Ayy!
-Ne var? Bir şey mi görüyorsun?
-Ya!
-Ne görüyorsun?
-Anacığımı .
-Sus! Sesler geliyor.
Komiser efendi halayıkları kontrol etmiş, evin
her tarafını da gezmiş olduğundan sıra nihayet
bahçeye, kömürlüğe gelmişti.
Komiser başını kapıdan içeri uzattı. Salim
Efendi'ye dedi ki:
-Buraya hiç bakmamalı.
-İsterseniz bakın. Fakat beni buraya iki zavallı
yetimi hapsedecek kadar alçak mı sanıyorsunuz?
-Estağfirullah; artık gidebiliriz.
Lakin, heyhat! Komiser mahzenden uzaklaştı ve
evden ayrıldı.
Yine o gün uşak üstü başı temiz bir beyefendinin
geldiğini efendisine haber verdi. Zavallı ikizler
mahzenden henüz çıkmışlardı. Meltem havasını
henüz teneffüs ediyorlardı. Beyefendi o uğursuz
evin kapısını çalar çalmaz biçareler yine
karanlığa girdiler.
Salim Efendi beyi görür görmez o sanatta
bulunanlara mahsus bir şarlatanlıkla söze
başladı:
-Vay beyefendimiz; çoktan beri görüşmez olduk.
-Öyle oldu.
-Nasılsınız bakalım?
Nilüfer'den hoşnut
musunuz?
-Nilüfer Hanım'dan mı?
-Vay! Hanım mı oldu?
-Öyle ya. Haberiniz yok mu? Yaver'e verdik.
-Ama ne kadar çabuk!
-Öyle gerekti.
-Birkaç güzel halayığım var. İster misiniz?
-Yaşları ne kadar?
-En küçüğünün onaltı.
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-Ben daha küçük olsun diyorum.
-Kaç yaşında?
-Yedi sekiz yaşlarında.
-Yok efendim, öyle halayığım yok.
-Bir kere şunların hepsini de görsek .
-Görün efendim.
Halayıklar geldi. Nilüfer'i hatırlamasından dolayı
Ziya Bey olduğunu anlamamız gereken bu
alicenap delikanlı halayıkların hepsini ayrı ayrı
gözden geçirdi. Kızlar çıktıktan sonra köleleri
istedi. Onları da gördü. Onlar da çıkınca canının
sıkıldığını ima eder bir yüzle hiçbirisini
beğenmediğini söyledi. Çıktı gitti.
Zavallı! Senin aradığın iki yavru melek dehşetli
bir karanlık içinde titriyorlar.
Ziya Bey gittikten sonra Salim Efendi sokak
kapısına bakan pencere önüne oturarak istirahat
ima eder bir sesle uşağını çağırdı:
-Gel.
-Efendim .
-Artık o iki köpeği karanlıktan çıkar.
-Peki efendim.
-Ama dur.
-Çıkarmayayım mı?
-Görmüyor musun?
-Bir şey mi var?
-İşte bir adam daha geldi. Hınzırlar biraz daha
yerin dibinde beklesinler.
Gerçekten de siyah fesli, kadife cepkenli,
yakışıklı bir delikanlı evin kapısını çalıyordu.
Uşak kapıyı açar açmaz fena bir rakı kokusu
yayıldı. Uşak sordu :
-Ne istiyorsunuz?
-Sen kimsin be? Amma surat! Bugün talihimiz
böyle evleri dolaşmakmış. Ne öyle alık alık
bakıyorsun? Efendini istiyorum.
-Buyrun.
Delikanlı Salim Efendi'nin yanına çıktı. Salim
Efendi sordu :
-Ne istiyorsunuz?
-Vay gözünü sevdiğim! Ne isteyeceğim? Seni
istiyorum. Anlıyor musun?
-Beni ne yapacaksınız?
-Sana lafım var be imanım.
-Ne lafı?
-Ne o? Ahiret sorusuna mı başladık? Meyhaneye
gidersin, seni sorguya çekmek ister. Salim
Efendi'nin evine gelirsin, o da böyle. Ne lafım
olacak? Bilirsin ya; geçenlerde bu kapının
önünde bir kadın düştü.
-Eee?
-Onun iki çocuğu vardı.
-Sonra?
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-İşte onları ararken buraya geldim. Burada da
arayacağım.
-Lakin ...
-Lakin makin istemem efendi. Yoksa dalavere
hazırdır!
-Fakat böyle bir eve girmek.
-Maval istemem gözümün bebeği, maval
istemem. Yoksa alay hazırdır. Söyle bakalım
gelsin şunlar.
-şimdi gelemezler.
-Onlar gelemezse, ben buradan çıkamam.
-Zorba mı kesildin?
-Ben zaten zorbayım diyorum.
-Bu olmayacak.
Salim Efendi hiddetlendi. Ardından elinde uzun
bir hançer göründü. Delikanlının yakasına
sarıldı. Yavaş bir sesle söyledi:
-Ev içine giren hırsızları öldürürler. Bana da
meşhur Hacı Salim derler. Ben adamın yüreğini
delerim.
Hançerini
uzatmaya
zaman
bulamadı.
Karşısındaki delikanlı esircinin bileğini avucuna
aldı, sıktı. Hançer düştü. O kadar rakı içmiş olan
delikanlı cesaretini kaybetmeden bir taraftan
esircinin sakalını şiddetle yoluyor, bir taraftan da
alnına dayamış olduğu küçük bir rovelverin
tetiğini kaldırarak şu sözleri söylüyordu :
-Çocuk çalmaktan başka bir marifeti olmayan
adamları böyle sakalından tutarlar da köpek gibi
sürüklerler. Bana da adıyla sanıyla Cerrahpaşalı
Sıdkı derler. Ben de adamın beynini patlatırım.
Anladın mı Hacı Baba?
-14 Gökyüzü, altında garip bir sessizlik içinde duran
göl kadar saf, göl ise üstünü bir letafet perdesiyle
örten gökyüzü kadar berraktı.
Bir gün önce yağan yağmurdan hasıl olan rutubet
Temmuz ayının yalnız o sabahına mahsus olmak
üzere bütün İsviçre dağlarını mavi dumanlar
içinde bırakıyor, göller üstüne beyaz süslerden
ince, hafif bir tül çekiyordu.
şafakın göle akseden pembe bulutları bazen o
mavi ve beyaz sisler içinde dolaşırlar gibi
görünüyordu. Bu göl İsviçre'ye ait tabloların
hemen çoğunda gördüğümüz geniş bir göldü ki
etrafını dolaşmak gerekse, oniki saat yürümek
gerekir.
Meltemin, yaprakları, safa kuşlarını, aşık
gönülleri okşadığı böyle bir şafak zamanında
sahilden göle gölge salan yeşil çamlar arasında
ya gölden çıkmış da bahara girmiş, ya cennetten

uçmuş da sahile düşmüş bir peri zannedilecek
kadar cazibeli bir kız göle doğru uzanan
kayalardan birinin üstüne oturmuş, kah oturduğu
yerde bulabildiği ufak taşları göle atarak bunların
göl üzerinde meydana getirdiği şekilleri seyre
dalar, kah azaplı rüzgarın ince, beyaz, dar bir
kostümün açık bıraktığı çıplak omuzlarına,
berrak göğsüne saçtığı saçlarıyla oynar, kah
bacaklarını öpmek isteyen o saf suya ayaklarını
büyük bir arzuyla sokarak tekrar yukarı çekerken
mütenasip parmakları arasından damla damla
pırlanta akıyormuş gibi süzülen damlaları
incelerdi.
Kayanın bir tarafına ancak iki kişilik mini mini,
beyaz boyalı, su kesiminden aşağısı mavi bir
sandal bağlanmıştı. Daha güneşin doğmasına
yarım saat kadar vardı. Güzel kız aklına bir şey
gelmiş gibi kayanın üstünden birdenbire indi.
Sandalı çözdü. Mini mini kürekleri aldı. Hareket
ettirmeye başladı. Sandalın gölün üzerinde açtığı
ince bir yolu kapatmak isteyen sisleri, bu dilber,
küreklerin uçlarıyla dağıtmak istiyormuş gibi
görünüyordu.
Bir çeyrek kadar kıyı kıyı gittikten sonra sahile
yanaştı. Orada bir delikanlı duruyordu. Kızı
görünce bir sevinç çığlığı attı. Elini uzattı; kız
çıktı.
Kayaların üstüne oturdular. Büyük bir masumluk
duygusu, büyük bit bağlılık diliyle konuşmaya
başladılar. Delikanlı
-Kamilla, bilir misin, seni ne zannettim? dedi.
Kız sordu:
- Ne zannettin?
-şafakın içinden çıkmış da göle uçmuş bir peri.
-Oh! Her zaman şairane konuşursun.
-Ben bütün şiirlerimi senin gözlerinin içine
okuyorum.
-Beni bu kadar seviyorsun ha?
-Ah! Sevmemiş olsaydım, bugün seninle beraber
kaçmaya teşebbüs eder miydim?
-Bilirim; bu senin için daha zor olacak. Benim
içinse, pek kolay. Çünkü benim hiç kimsem yok.
-Fakat mutlaka gideceğiz. Senin için aldığım
güzel giysiler kulübede duruyor.
-Güneş doğmadan gideceğiz. Güneş doğmak
üzere. Nasıl olsa biraz geç kalacağız. Fakat
zararı yok.
-Ama Teodor...
-Hiç korkma. Ben şimdi önce giysini getireyim.
Sonra köşke gider, alacaklarımı alırım.
-Nasıl istersen.
-Delikanlı, titrek dudaklarını kızın dudakları
üstüne koyduktan sonra uzaklaştı.
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Orman içinde çam ağaçlarından yapılmış bir
kulübeye girdi. Oradan bir bohça alıp gitti.
Kız bohçanın içindeki giysileri giydikten, başına
da İtalyanlara mahsus bir şapka koyduktan sonra
delikanlıya bakarak "Teodor beni çok
bekletme"dedi.
Teodor süratle yürümeye başladı. Kızcağız bir
kaya üzerine çıkarak karşısına tesadüf eden
dağın arkasından güneşin aheste aheste
doğuşunu seyrediyordu. Kim bilir ne kadar
dalmıştı? Ah!.. O dalgınlıkları bilir misiniz?
İnsan o vakit ağaçların hışırtısını, çobanların
sesini işitemez. Ruhunu dinler. İnsan o zaman
güneşin doğuşunu, gölün sislerini, dağların yüce
manzarasını göremez. Kalbine bakar.
Kamilla o kadar dalmıştı ki o aralık bir ayağın
ufak taşlar üzerinde çıkardığı sesi işitemezdi.
Hatta o ayağın sahibi yanına kadar yaklaşmış
olduğu halde farkında olmadı.
O, deniz kenarında oturup düşünen bir masal
perisi gibi gölün berrak suyuna bakıyor, orada
aksini arıyordu.
Bu halde dalgın iken belinin ortasına kuvvetli bir
tekme geldi. O güzellik perisini attığı çığlık ile
beraber o berrak su örtmüştü. Aşığı köşkten
dönerken orman içinde bir yabancının meraklı
bir şekilde dolaştığını görünce koşmaya başladı.
Ama yirmi adım kadar yaklaşınca o yabancının,
rakibi olduğunu gördü.
Heyhat ki o anda da sevdiği Kamilla gölün içine
gitmişti. Ancak çığlığını işitebildi. Rovelverini
çekip haykırdı:
-Petro!.. Alçak!..
Tabanca ormanın sesizliği içinde çınladı. O
vakit zavallı aşık tabancanın ağzından çıkan
dumana karışan sisler arasında gördü ki
sevgilisini getirmiş olan sandal Petro'yu
kaçırıyor. Düştü.
Zavallı Teodor tam bir sene deli gibi dağlarda
dolaştı. İstediği kadar ağladı. Ancak bu bir sene
sonra maziyi hatırlayabildi. Ancak bir sene sonra
sevgilisini öldürmüş bir aşığın rakibini bulmak
gerekeceğini anladı. Petro'yu aramak üzere
İsviçre'den ayrıldı.
İsviçre hükümeti Petro'yu çok aradıysa da
bulamadı. Teodor dolaşa dolaşa İstanbul'a geldi.
Zavallı, Beyoğlu'ndan başka bir yeri görmemişti.
Orada Petro'yu çok aradı; bulmak mümkün
olmadı. İstanbul tarafına geçmiş olsaydı
aradığını bulacaktı. Fakat adam ismini
değiştirmişti. Bakkal Yani adında bir
dükkancıydı.
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-15-Bak bak Cemal! şu ay ne kadar hazin tutulmuş!
Bir veremli kızın hüzünlü yüzüne benziyor.
-Hiç de benzemiyor. Dünya güneşin önüne
gelmiş. Ay güneşten ışık alamıyor. İşte bu kadar.
-şu tutulmuş ay, yalnız tutulmuş aya benziyor.
-Ama şairane.
-Bırak şu şiiri. şiir olmazsa kıyamet kopmaz ya!
-Hadi şu aya aşıkane bir benzetme...
-Aşıkane mi? Aşk mı? Ziya; gel sen beni dinle.
Biyolojiden başlayalım; ben seni okutayım. O
aşk lafını bir daha tekrar etme.
-Ne? Aşkı da mı inkar ediyorsun?
-Ona şüphe mi var?
-Ama, artık bu güneşi inkar etmeye benziyor.
-Ben fende aşk göremedim.
Cemal Bey ile Ziya Bey arasında geçen bu
konuşma bir gece yine Ziya Bey'in evinde
cereyan ediyordu.
Ertesi gün akşam üzeri evine dönen Cemal Bey
annesinin oturduğu odaya girdiği zaman
birdenbire dışarı çıktı. Annesiyle konuşan
misafir bir hanım görmüştü. Misafir hanım
gittikten sonra annesi Cemal'in odasına geldi ve
dedi ki :
-Oğlum, niçin dikkat etmiyorsun?
-O kimdi?
-Dilruba Hanım.
-Nasıl Dilruba Hanım?
-Ziya Bey'in kızkardeşi.
-Aaa! O hanım Ziya Bey'in kızkardeşiydi ha?
-Evet.
-Ne bileyim ben? Bana kimse misafir var demedi
ki.
Cemal Bey selamlık odasına çıktı. Geceleri
yattığı
odada
kütüphanesi
duruyordu.
Kütüphaneyi açtı. Bir kitap çıkardı. Hiç şüphe
etmeyin; fenne dairdir. Okumaya başladı.
Elektrik bataryalarının önemini incelemekteyken
kalbi bir kez vurdu. Elini kalbinin üstüne
koyarak şaşkın bir gülümsemeyle "Ne tuhaf
şey!"dedi. Sayfaları devamlı çeviriyordu. Cemal
her gün okuduğu kitabı pekala anlarken o gün
bilmem nasıl oldu da okuduklarından hiçbir şey
anlayamadı. Belki zihnine bir durgunluk
gelmiştir düşüncesiyle kendini dinledi. Anladı.
Çoktan beri fenle meşgul ola ola ince, nazik
şeylerden o kadar duygulanmayan o dimağa
anlaşılmaz bir şiir, ince bir his, tatlı... pek tatlı bir
isim giriyordu. Önem vermedi. Düşünmemek
istedi.
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Yemek yerken bir ara aklına geldi. Kendi
kendine "Ne saçma şey!"dedi.
Yatağına girdi; uyuyamadı. Kalktı. Biraz konyak
içti. Yine yattı. Fakat artık buna uyku diyemedi.
Adeta sızmıştı. Bununla beraber rüyasında
birdenbire annesinin odasına girdiği sırada
minder üstünde bir hanımın oturmakta olduğunu
gördü.
Sabahleyin perişan bir düşünceyle uyandı.
Beynine nakşolunan bir ismi kolay kolay
çıkarmanın mümkün olamayacağını anladı. Yine
kendi kendine "Deliriyor muyum?"dedi.
Cemal Bey Ziya Bey'in evine her zaman devam
ediyor ve fakat Ziya Bey'in şairane sohbetlerine
hiç de itiraz etmiyordu. Ziya Bey arkadaşına
çoktan beri bir durgunluğun geldiğine dikkat
ediyor ve her zaman sebebini sorduğu halde
kendini ikna edecek hiçbir cevap alamıyordu.
Bilir misiniz? Devamlı düşünmek insana zihin
fenalığına yakın bir hal getirir. Cemal Bey bunu
herkesten iyi bildiği için halinin sonunu pek de
iyi görmüyor ve bu düşüncenin sebebini de Ziya
Bey'e açmaya cesaret edemiyordu.
Aşk duygularına, kalp sırlarına dair söz
söylemekten hiç hoşlanmayan Cemal Bey,
düşüncesine bir sonuç vermek üzere kadınların
kalbini incelemek zorunda kaldı. Ancak üç ay
sonra anlayabildi ki kadınların kalbi az sözle
incelebilir.
Dilruba'ya mektup yazmak istedi. Sonra işin
sonunu düşündü. İş duyulur, gece gündüz
ekmeğini yediği bir evin halkını alçaklığına
hükmettirir. Bunun için mektup yazmak
olamazdı. Annesini gönderip Allah'ın emriyle
istemeliydi. Bu düşüncesini annesine açtı.
Annesi gülerek dedi ki :
-Öyle ama, Dilruba küçüklüğünden beri
nişanlıdır.
-Kime?
-Zühdü Bey'e.
-O miskine mi? Önem vermemeli. Küçükken
verilen nişanların o kadar önemi var mı?
-şimdi nasıl olur?
-Canım bir kere git de olmazsa olmasın.
-Peki. Fakat alacağım cevabı biliyorum.
-Ne diyecekler?
-Nişan meselesinden bahsedecekler.
-O zaman biz de vazgeçeriz.
Annesi muvafakat etti. O gün gitti, söyledi.
Kadıncağızın dediği gibi çıktı. Yine nişan sözü
açıldı. Bu red cevabı demekti.
Zavallı anne oğluna bu cevabı getirdiği vakit
kimsenin anlayamayacağı, hatta varlığından

Cemal'in bile haberinin olamayacağı bir fenalık
zavallının zihnini istila etti.
O akşam Ziya Bey'le beraber bütün ev halkı
Cemal'in annesine verilen bu red cevabını
duymuştu.
Cemal artık Ziya Bey'in evine devam etmeye
utanıyordu. Ziya Bey Cemal'in devamın arkasını
kestiğine dikkat ederek kendisiyle görüştüğü
vakit kızkardeşi hakkında hiçbir şey açmayarak
eve gelmediği için sitem eder ve Cemal'den
meşguliyetinden ibaret bir mazeret cevabı alırdı.
Ziya Bey arkadaşında gördüğü bu gücenmeyi
kızkardeşini istemesinden dolayı red cevabı
aldığına verirdi. Gerçekten de Cemal Bey'in
kırılmasında bunun da pek büyük bir tesiri vardı.
Fakat Cemal Bey'deki kırılma kendisinin dahi
bilemeyeceği şekilde derin bir hüzünden ibaretti.
Ziya Bey çok defa geceleri evine uğrar ve
arkadaşıyla saatlerce konuşurdu.
Bir sabah Cemal Bey harem tarafındaki
odalardan birinin penceresini açmış, serin serin
gelen rüzgara doğru başını tutuyordu. Ziya
Bey'in evi oradan tamamen görülüyordu. Evin
her tarafına doğru bakınırken birdenbire bahçeye
doğru bakan balkonlardan birisi açıldı. İçinden
beyazlara bürünmüş bir hayal, bir melek
göründü. Balkonu süsleyen saksılardan birkaç
çiçek kopardı. Bu sırada gözü, elini başına
dayayıp kendisini hayretle seyre dalmış olan
Cemal'e ilişti. Kaçtı.
Fakat o ne? Güzel kız kaçarken bir de
gülümsedi. Acaba zavallı Cemal onun için mi
minderin üstüne kapanmış, hüngür hüngür
ağlıyor?
Aradan sekiz gün geçti. Dokuzuncu günü sabahı
yatağından gayet düşünceli bir halde kalkan
Cemal kütüphanesinin önüne oturdu. Bir kağıt
aldı. Bir şeyler yazıp zarfa koydu. Uşağını
çağırdı:
-Salih.
-Efendim.
-Bu kağıdı al, bizim sarrafa götür.
-Beyoğlundakine mi?
-Ondan başka sarrafımız var mı?
-Peki.
-Fakat kendisinin eline vermelisin. Kimsenin
eline geçmesin!
-Başüstüne.
Cemal Bey uşağın kapıyı açıp çıktığını merdiven
başından gördükten sonra odasına döndü. Yine
yazıhanesinin önüne oturdu.
Sürecek…
88

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 2, SONBAHAR-KIŞ 2007

ŞİİRLER
Ali Kaybal
1) TÜRKÜ SÖZLERİ
(Hece vezniyle yazılmıştır)
YAPABİLİRSEN
Gah serden geçmişim ben gah sıladan
Sen de geç güzelim gidebilirsen
Kafana gitmeyi sen de koyduysan
Kalbini aşıp git gidebilirsen.
Ayrılık acısı kolay çekilmez
Dilbersiz düğünde halay çekilmez
Aşkımız olmadan saray çekilmez
Sen de ihanet et edebilirsen.
Elbet ayrılıktan kederlendim ben
Her yönelişimde tökezledim ben
Vefasız duyguyla hançerlendim ben
Hançerini vur sen vurabilirsen.
Aşkının tadından Kevser içmişim
Senin ellerinden zehir seçmişim
Bu dünyadan candan nasıl geçmişim
Sen de iç güzelim içebilirsen.
SAÇLARI BAĞLIYOR
Ilgıt ılgıt esen dağın yelinde
Kızıl gonca gelinciğin belinde
Zülfü yüze dağılmış her halinde
Savruldukça beni bağlar saçları.
Arasına kızıl gonca takılır
Bazen misk bazen gül suyu sıkılır
Takılsın göz melül melül bakılır
Avucun içinde oynar saçları.
Alnında süzülür tel tel dökülür
Yanağından gamzesine bükülür
Yüreğimin bir parçası sökülür
Sivri hançer gibi vurur saçları.
İpek ipten ensesine bağlanır
Ay gibi çıkmış yüreğim dağlanır
Bir hüzün bürünse elbet ağlanır
Yüzüne örtülür yorgan saçları.
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Dermanî’yim boşa dökmem yaşları
Siyah örtünün altında kaşları
Beni kendine çekiyor uçları
Al beni der gibi sarar saçları.
AŞK BU
Boğazında koydu memnu meyvayı
Cennetten aldı Adem’i Havva’yı
İçinden geçirdi bir kez sarmayı
Alev alev yükselen bir hardı bu.
Nur idi aslı onu şeytan yaptı
Fani ademe secde edip yattı
Hallacı Mansur gibi yoldan saptı
Paylaşılmayacak kadar dardı bu.
Yusuf’u koydu firavun iline
Nuru koymadı hiç kendi haline
Belkıs’ı taktı Yusuf’un peşine
Gönül taşıyan yürekte vardı bu.
Ezelden ebededir bu kelime
Rahmet olarak inmiş bu aleme
Ya Habibim dediği Muhammed’e
Yaradan’dan hediye bir nurdu bu.
Saltanat koydu Hürrem’in koynuna
Boyun eğdirdi Sultan Süleyman’a
Karşı çıkan olmuşsa Yaradan’a
Cehennemi hiçe sayan nardı bu.
Kimse bilmez Köroğlu’nun suçunu
Ferhat’la vurdu kazmanın ucunu
Leyla’nın peşine taktı Mecnun’u
Çöle serinlik yağdıran kardı bu.
Bazen güzelin boynunda bir inci
Yiğidin gözüne vuran sevinci
Bazen muhabbetti bazen de kinci
Gönüllerin içinde bir zardı bu.
Bir perçemin ucuna büründürdü
Gönlü dağladı ocaklar söndürdü
Ben Mevlana’yım deyip de döndürdü
Başından ayağa kadar sardı bu.
Ayşe'de Fatma'da bağlı yazması
Burnuna Takınmış altın hızması
Yüreğine ateş olur sızması
Feleği şaşıran sırdı bu.
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Gönül gözüne düşürdü Hülya’yı
Lal eyledi koydu bir an Ali’yi
Ne bilirdi bu deli divaneyi
Düşünden döşüne taşan yardı bu.
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Kim derki aşık olmayacak ten bulalım
Aşk mahkemesinden çıkacak can bulalım
Gözler takılır gönlüne mahzun eda da
Aşk derdine derman olacak yan bulalım.

2) ŞARKI SÖZLERİ
(Aruz ölçüsüyle yazılmıştır)

4) NAZİRE

BOŞALT SAKİ

BAKİ GAZEL-1

Unuttun bu akşam unuttun beni
Senin sevgilin yok mu derdin hani
Gelen olmuyor hiç gönül almaya
Boşalt sâki sen âb-i erguvanî

Gel bâğâ temâşâ edegör âb-ı revânı
Seyr eyle nedir sür’at-i ömr-i güzerânı

Yalan sözle kandırmadım kendimi
Gönül almadan olmuyor sevdimi
Bilen olmuyor çektiğim derdimi
Boşalt sâki sen âb-i erguvanî
v-- v-- v-- v–
âb-i erguvanî= kırmızı şarap

Neyler seni bildin mi hevâ âkıbet-i kâr
Gör bâd-ı vezân üzre giden berk-i hazaânı
Bir câ-yı hatar olmasa âlemde nedendir
Erbin bu gözü yaşı vü berkın hafekaanı
Bâkî gider endîşe-i dünyâyı gönülden
Değmez bu kadar rağbete bu menzil-i fânî

AYRILIK ZOR GELİYOR

1-NAZİRE - BAKİ GAZEL-1
Bir arzuya meyletti gönül çeşm-i revânı
Dindirmeyi can boş yere bekler güzerânı

Ayrılık zor geliyor yine gam yüklendim
Âb-ı hasret düşürürken yanağımdan bir bir
Güh batan yerde gönül derdime dert ekledim
Hep hüzün şarkısı döktüm dudağımdan bir bir.

Bir gonca dalından düşecek yaprağa benzer
Eğsin dalı gül bir daha görmez ki hazaânı

-v-- vv-- vv-- -Âb-ı hasret= göz yaşı
3) RUBAİ
(Aruz ölçüsü)
mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fa'ûl
--v / v--v / v– -v /vkalıbıyla yazılmıştır
1
Bulsam yatarım bir söğüdün gölgesine
Yar gelse içimden geçiyor öylesine
Öpsem dudağından tadarak sevgisini
Ben can veririm kahve gözün böylesine.
13
Gelsin de bahar gönlüme söz dinleyemem
Aşk şarkısı söylerde durup inleyemem
Bülbül gibi her feryadı sarsam dilime
Bir yosma için aşkı figan eyleyemem.

Ben anlatamam gönlüme aşk tende kederdir
Bir derde koyar sevmeye çıktıkça canânı
Ömrüm boşa vazgeçmeyi bekler ki gönülden
Mahvetmede gönlümdeki dert çeşme-i cânı
. - - v / v - - v / v - - v / v - Çeşm-i revân= akan gözyaşı
Güzerân=geçen
Çeşme-i cân=can pınarı
5) GAZEL
A. GAZEL 1
Sen dünyama girdin, güzelin deryasıyım ben,
Sen inci gühersen, takılan gerdanınım ben.
Hasret çekilen sevgililer bayramı gelsin,
Sen incime benden, kesilir kurbanınım ben.
Mektup yazayım gönlüme, kar eylemiyor hiç,
El cümle biliyor, yazılmış fermanınım ben.
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Kim karşı gelir, verdiğimiz söz kıvamında,
Aşkınla yanarken dayanır dermanınım ben.
Ben Dermani’yim, dert çekilen gönlü bulunca,
Yıldızları kıskandıracak hayranınım ben.
--v / v--v / v--v / v-B. GAZEL 30
Aşk arıyor duygularım üzgünüm,
Gözlere düşmüş gülüşün, vurgunum.
Gökteki yıldız bile şavk vermiyor,
Kalbime gir, aşk verecek duygunum.
Aş gibi düştüm güzelim gönlüne,
Gönlüne denk gelmeye çok uygunum.
Naz ediyorsun kuğulardan da çok,
Ben heyecansız sevemem yorgunum.
Dermani gel, rüzgara kalmaz seven,
Damlaların düşse de ben durgunum.
-vv- / -vv- / -v6) KOŞMA (Hece vezni)
PERİ MASALI
(Düz koşma)
Ürkerek geliyor suyun başına
İnciler dizersin çekik kaşına
Varsan ürkütürsün gitme boşuna
Sevda bahçesinde görsen maralı.
Esmeri, kumralı, bir de sarışın
Sarılmak isteyen varsa sarışın
Yarışmak isteyen dursun yarışın
Dizilmiş güzelce boylar sıralı.
Beni lal eyledi esmer güzeli
Burnunda hızması kulak küpeli
Sanırsın sevdalı bağın gazeli
Gam yüklendi bir kez gönlüm yaralı.
Cenneti bırakıp geldi huriler
Gökyüzünden indi melek Nuriler
Şahittir Dermani evet dediler
Düğünler şimdi peri masalı.
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AŞKINAN OLSUN
(Tecnis koşma)
Öyle engin ki yar, bir yakası yok
Ben yanarım, onun hiç yakası yok
Ya canı kesik tende ya kası yok
Sevecekse yar bu aşkınan olsun.
Fayda bulamazsın yakarışından
Pervaneyi aşkı yakar ışından
Fayda bulmuş can var ya karışından
Bu yolda ölenin aşkına nolsun.
Öleni getirmez geri yakarış
Bir dua et sen, ya dua ya karış
Yaklaş ehle ya bir adım, ya karış
Hayrına verilen aş kınan olsun.
AÇILIR GÜL
(Yedekli Koşma)
Bülbül gelmez oldu seher vaktinde
Yerlere eğilmiş boyun bükmüş gül
Niye boyun bükmüş gül
Göz yaşını dökmüş gül
İçindeki ateşle
Bu hasrei çekmiş gül
Umursamadı hiç bülbül ilkinde
Ağlanır bu hale elbet güler gül
Yerlerde sürünür asmanın dalı
Bulunmaz gayri bu aşkın yolu
Çiledir aşkın yolu
Sevdalılar dert dolu
Öyle bir yüklenir ki
Çekmez Allah’ın kulu
İflah olmaz gönül bu can yaralı
Gönlümün sebebi elbet değil gül
Dermanî’yi götürsen de asmaya
Kararını vermez aşksız kalmaya
Gül hiç aşksız kalmaya
Dalında hiç solmaya
Ey sevgili duy beni
Gel namazım kılmaya
Dilim lal olsa da gelmez susmaya
Feryadımı anlar da açılır gül
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ŞİİR: AFGANİSTAN MEKTUBU
K. Kurtuluş İzbek

----- Original Message ----From: Kurtuluş İZBEK
To: Soner Çe
Sent: Friday, March 18, 2005 23:40 PM
Subject: Re: Mechanical Submittal Register in
HERAT site (Afghanistan)
Soner bey,
Nasılsınız? / İstanbul’da havalar nasıl? / İstanbul
havaları sizi üzüyor mu? / Biz Herat şantiyesi’nde / dağ boyu kar denizi memleket havaları
/ “elektrikıl-mekanikıl sabmitıl”lar / ve kasalarına kadar donmuş Afganistan çamuruna bulalı /
cânım tekerlekleri Türkiye kokan TIR’lar / eşliğinde / “ayin-i mevlevi”ye devam ediyoruz hâlâ.
Malzeme ve montajla ilgili bir sıkıntı yoksa da /
memleket hasreti ne yapılacak bilmem. / Son
TIR’lar mesela, öyle karşılandı ki / şöförlerine
cumhurbaşkanı muamelesi / -zavallılar mutlaka
deli sanmıştır bizi-… / Uzun sözün kısası: Yeni
Rakı’yı iki kasa göndermişsin –kime yetecek?- /
Daha o akşam bitti… /
Son meyil’de “genel görüntüyü” soruyorsunuz. /
Benim burdan gördüğüm - ki şu an yoldan
geçiyor-, / camlardan taşan yolcuları ile / altı
günlük yolu çıkaracağına kat’a ihtimal vermeyeceğin, / hem de tepesinde / “direksiyonu sağdan”
iki Pakistan / toyotosu ile İran’a doğru sarsılan /
zilli püsküllü şu meşhur peştun otobüslerinden
biri. / - ki boyalı sirk çadırı mübarek.- / Herat yo-

lunda geçen pazar birine bindik / -bizim jipler
arkadan takip ettiler-. / Bir otobüs ki kar
hortumları dönüyor içinde / kırık camlara farsça
çığıran hindu müziği kan ter içinde- / –ki ses
sonuna kadar açık-. / 8 kilometrelik “uzun” Herat
yolunda / bir saat kadar bu şekilde sallandık / Ön
bölümünde otobüsün erkekler –ki tamamı sakat-,
/ ve çocuklar kuzularla altalta üstüste / “ayyıldız”larımızı yerlere eğilip karşıladılar. / Arkasında otobüsün “peçe”lerden bir yumak / -hâşâ
eğilmesi kalkması yasak- / görünce bizi iyiden
çekildi içine dalgalanarak. / Ve arkada / en arkada / yirmialtı yıldır nefessiz bombalanan çaresizliğin emsalsiz yoksulluğu../ Çocuklar ki çalı çırpı
gözleri / amma gülünce yeşil bakınca fidan /
nasıl dayanırım uluorta çocuk katliamına / yazık
ki bir şeker bile almamışım yanıma / bir potin
biraz kinin / el öpüp Hindikuş dağları’nı koydular başlarına / ateşin burasında yandı bütün söz /
öldüm gömüldüm gocuğumun kuzu yorganlarına. / Ve onlar gibi kapattık sonunda gözlerimizi
biz de, / terkedip bedenimizi / müziğin ayıp örten
şefkatli kollarına./
İşte telefonda karşı çıkmam ondandı. / Diyorsun
ki “selamını söyle İstanbul’un Herat’a” / Hay
hay söylerim amma / heyhüla sanılmasın sakın! /
Başımız üzre yanan ellere yağmamak için / bu
yağma topraklarda yanmamak için / serden geleni meydanlara katarak / yani Türkmenistan ve
İran sınırına bir saat mesafedeki / iri yıldız sayımlarında / sıcak duşlu konteynır’larda yatarak /
nasıl selamını söylerim İstanbulun Herat’a.../ Bir
selam ki / İstanbul’da yamalı bir bulut parçasının
hayali kiracısı, / amma "fakr-ı bil acem ül şehr-i
Herat"a şah olur gelse buraya. / Ama gelirse de /
şahen-şah banknotları bırakıp da gelecek, /
çünkü onlar da işe yaramıyor burda ./ Mesela
dün gece bize rübab çalan özbek / -bilsen nasıl
müzisyen-, / dolar bahşişlerimizi şaşkınlıkla
reddetti / ve kalkıp gitti. / Arkasından dediler ki /
“neden biraz ekmek vermediniz ona?”
/ Hayır hayır İstanbul’un selamı yok sana
Herat”! / Olsa olsa biraz rübab / dinlemek
istiyordur o. / Çal oğlum şurdan bir Herat havası,
/ ancak o rübab kendimize getirir bizi. /
/ Sen yoksul ve güzelsin Afganistan, / Kirli
çıplak ayakların tank hurdalıkları halhallar. /
Nerede nasıl çekersem çekeyim bütün fotoğraflarımda onlar var. / Mavi dağlar terkisinde /
sahaf kitaplarımda mürekkep yaraları gibi, /“sus”
işaretli kümülüslerin / sabah uyanışlarıma şaşarak bakıyorlar. / Değil bize / onlara bile düşman
burda çamur sabahlar. / Bizim sabahlar - ah o
bizim sabahlar-, / nerde o buğulu simit sabahlarım İzmir’de. / Gazeteye sarıp şaia gibi / ince
belli bardakların altında bir rüya gibi / uçurtma
güneşleri Kordon’da / antik özgürlükte beyhude
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at takibi İzmir günlerim / nereden bilsinler /
böyle acıların da olduğunu dünyada. / Işıl ışıl
sümük yolları içinde / taşan ırmaklardan
yanaklarına / kara kaşlarından çıplak ayaklarına /
kadar narin çelimsiz / ay yüzlü mavi gözlü bu
muhteşem çocuklar / ve onların kar çiçeği
atlarının ülkesi / upuzun ter içinde / ancak böyle
yanar böyle ışıldar,/ batı Afganistan gecelerinde
çakal uluması atlas yataklarda kar / bir kez
alışmasın insan / kaç bin yıl tevekkül ile bekler /
o selamın başucunda./
Bir de kardeşim / konuşmaya konuşmaya /
dillerim Türkçeyi unutacak nerdeyse./ Mesela
gözgözü görmez kum fırtınasına ingilizce
küfrettim geçenlerde. / Farsçayı da sökecek
miyim ne… / "Serbest"in "serbest olmayan"
anlamına geldiğini mesela, / bizzat “tecrübe”yle
yeni öğrendim daha. / -Neredeyse bir omuzdan
oluyordum bu yüzden- / -kırık çatlak yok
bereket- / - ama ne ağrısıysa “hude hafiz”
demeden konteynır’ına gitmiyor zahir- /
Dostum sen bakma atıp tuttuğuma, / 3 afgani’ye
bir ekmek / bile alıp yiyemeyen bir dane olurduk
/ Türk olmasak Herat’ta burda… / Kimlik
kartlarımızı sıkı sıkı asıyoruz boynumuza bu
yüzden / -üstünde ay yıldız kocaman-. / En çok
Alman’lar şaşkın bu işe. / - “Bize de Türk
kimliği verin” diyorlar- / Çünkü deve
çobanından generaline / bir görsen nasıl elpençe
divan / bütün Afganistan ay-yıldız’ın önünde. /
Yani azizim Türk olmak ne büyük ayrıcalık
burda. / Ah hatırına iyi paha biçilen mazeret
rüzgarı / bir de şu kafamı ağrıtan generatör
olmasa.../ Yani aklıma gelmişken Soner bey, /
burada Kabil'de bile hiç elektrik yok biliyor
musun… / “Bağırıyor” bu yüzden geceleri /
zengin kerpiç evleri Afganistan’ın / -gel de
sevme gaz lambalı evleri-. / Herat gene iyi,
İran’dan alıyor elektriği. / Yani kıssadan hisse /
generator filtrelerini TIR’a vermeyi unutmuşsun
gene. / Kabil şantiyesi diyor ki: / Soner bey’i bir
aylık bir göreve çağırın buraya / Filtre mi görev
mi / ne diyorsun Soner bey?
Son olarak bütün şantiye / taze köpek
kulaklarından koparılmış acılar içindeyiz./
Küçücük yavrunun kulaklarını kör bıçakla
kesmişler / -kıkırdaklarına kadar dipten-. / Yazık
ki engel olamadık işte. / Ambarımıza sığındı kan
içinde zavallı / inledi sabaha kadar bütün
Afganistan… / Sen alt tarafı İran’ın ötesindesin, /
sen de mi duymadın Soner bey? / İyi ki
buradayım yazacağım bunları. / Dünya duysun
şu köpeciğin başına gelenleri. / Yemek verdik
yemiyor, / merhem sürdük iyi geldi galiba, /
Yani Soner bey merhaba / Afganistan’ın kanlı
kulaklarının / selamı var sana…
18.03.2005 / Afghanistan-HERAT
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KÜÇÜK ADAM DOĞRU YOK, BÜYÜK
ADAM DOĞRU VAR
(bir küçük adam öyküsü)
K. Kurtuluş İzbek
ÖNSÖZ
Her ne kadar, “aşina çağrışımlar”ı, bazı kişileri bir
süre rahat uyutmayacak olsa da; “Tomas Bey”,
ve “Mr Yosef” dışında, adı geçen her olay ve
ismin tamamen hayal ürünü olduğu bu öyküde,
milliyet gözetmeksizin toplumsal üretim adına
yaşayanların bazı küçük soluklarını bulacaksınız.
Öyküde adı geçen çok değerli dostum Çek
Cumhuriyeti eski Ankara Büyükelçisi Ph. Dr.
Sayın Tomas Lane Beyefendiye bu öyküden söz
ettim. Çok iyi derecede Türkçe bilen sayın
büyükelçi, bu öyküyü okuduktan başka, onu
Çekçeye çevirerek Çek Cumhuriyeti’nde
yayımlamak
konusunda
yardımlarını
esirgemeyeceklerini bildirdiler. Hatta mümkün
olursa, bu öykünün Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nde eşzamanlı şekilde yayımlanmasını da
kararlaştırdık. Bu iki özel açıklamayı yapmak
için kendilerinden izin almış bulunduğum
ekselans Tomas Lane Beyefendiye burada bir
kez daha teşekkür ediyorum.
“Mr. Yosef” ise yazık ki bugün hayatta değildir.
Zaten öyküde de geçtiği gibi, bu acı haberi bizzat
Ekselans Lane bey’den aldım. Mr. Yosef;
“özverili”, “çalışkan”, ve “adam” bir adamdı….
Zamana meydan okuyan bu öykü, bu yüzden Mr.
Yosef’e ithaf edilmiştir.
K. Kurtuluş İzbek / 29.12.2004-İzmir
I
Güçlü sarı fonda savrulan kar altında beş
boyunsuz karaltı, ellerindeki fenerleri önlerine
boş yere tutarak yürüyorlar. “Beş” mi dedim!
Belki de altı… Tam hatırlamıyorum. Ama
yanımda hep Sezgin var. Servisimde henüz
birkaç günlük stajyer olan bu delikanlı, fener
hüzmelerini tıka basa dolduran karın altında
ürkek sekiyor. Üstelik zorunluluktan, kim bilir
kaç numara büyük bir gocuk vermişiz ona. Belki
bu yüzden, her zamankinden daha küçük
hatırlarım o gece onu. Tipinin keskin jiletlerine
hiç aldırmadan ince boynunu uzatıp dolaşıyor
ortada. Üstelik “boyun” uzadıkça, daha çok kar
doluyor gocuğun içine… Sürekli peşim sıra
seğirten bu siluete, o gece göz ucuyla bakmaktan
nasıl alacağım kendimi…
Henüz gecenin başlangıcında, birkaç adım
ötemde donup kaldığını gördüm. Şaşkın gözlerle
bakıyordu elindeki kontrol kalemine; çünkü
elinde ışıl ışıl yanıyor… Hiçbir yere dokunmamasına rağmen, nasıl olur da böyle yanar bu
sihirli kalem? Siluet, bir süre kımıltısız düşündü
bu konuyu. Gözlerim üstünde… Sonunda sessiz
bir “aferin” alarak benden, havaya attı onu.
Çünkü bu önemli deney, kalemin havadayken
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bile yandığını kanıtladı ona. “380 kilovolt şalt
sahası”, ona ilk kez oynuyor bu oyunu. Ve o,
gene ilk kez, “orman”a rağmen “ağaç”ı görmeye
başladı… Neden hep “aktif devre”ler olur
kitaplarda? Öğrenci düşünmesin diye mi?
O gece pano saçaklarında, pek çok fener huzmesinde göz göze geldik. Sivilceli kırmızı yanakları, kar kümeli saçları ile peşimi sürdü bütün
gece. Bütün dikkatini bana odaklamış, her hareketimi dikkatle tartıyor. Ne söylüyor, ne yapıyor
ve acaba neden yapıyordum… Ama o kadar doğal
davranıyordu ki kızamıyordum ona. Mühendisin
de insan olduğunu nasıl anlatacağım bu çocuğa…
Tüm uyarılarıma rağmen, her karşılaşmamızda
morarmış
ellerini
mutlaka
ceplerinden
çıkardığını hatırlıyorum. Ne yaptıysam, bu
anlamsız saygı gösterisinin önüne geçemedim.
Ailesi ve öğretmenleri, doğrusu elbirliğiyle iyi
başarmışlardı bunu...
* * *
O tipide ayakta durmak bile başlı başına
marifetken, üstelik de sarhoşum. Zaten
sendeledim, düşüyordum az önce; son anda tuttu
adamlar. Sarhoşum resmen, utandım halimden.
Ama soğuğun iyi geldiğini de itiraf etmem gerek,
biraz kendime getirdi beni. Ne var ki gözlerimi
kapayınca, savrulan karla birlikte başım da hiç
durmadan dönüyor hâlâ. İlk “arıza gece”miz,
böyle mi olacaktı?
Gene bir panonun başındayız. Gene kar suyu
içinde gözlük camlarım ve onları silmek asla
para etmiyor. Ağzım kuru, dudaklarım henüz
ayrılmıyor birbirlerinden; güçlükle çıkıyor
ağzımdan sözcükler. Fener ışığında kâğıt
peçetelerden güçbelâ okuduklarımı bağırıyorum:
- Sıra üç, sağdan dördüncü, 48 volt var mı?
Ama uğuldayan tipi kapıp götürüyor sözlerimi.
Sesler iç içe geçiyor gecede:
“- Sıra kaç diyorum, sıra kaç?… ”
“- Ölçtüm dedim ya, 220, 220...”
“- 12 mi dedin anlamadım…”
Böylece Sezgin’in görevi kendiliğinden ortaya
çıktı o gece: “söylenenleri yüksek sesle
tekrarlamak”. Önceleri hiç çıkmayan sesi, şimdi
gürleşiyor giderek:
“-Üstten ikinci sıra, sağdan yedinci. Üstten ikinci
sıra, sağdan yedinci...”
Gecenin bu vaktinde, Aliağa fideri’nin
elektriksiz kalışının sanki tek sorumlusu gibi;
heyecan içinde, canla başla yapıyor görevini
Sezgin. Bir ara, tok bir sese arkamı döndüm.
Çiğnendikçe
kayganlaşan
buz
sonunda
yapacağını yapmıştı ona. Tutunmağa bile vakit
bulamadan kaymış ve panonun beton kaidesine
kötü vurmuştu başını. Bir şeyi var mıydı, iyi
miydi acaba? Ağzından buharlar saçarak bir şeyi
olmadığını tekrarladı sürekli. Kanıt olarak
savurduğu eğreti kahkahalar, alnındaki şişi daha
erken fark etmemize yaradı sadece. Şimdi karla
hafifçe ovuyoruz alnını. Kan oturmuş şişlikteki
gözle görülür büyüme nasıl da durdu.

“-Kar da bir işe yarıyormuş demek”.
Ne var ki kimse gülmedi bu espriye; zaten bu
havada hiç de kolay değil bu. Kaza, bardağı
taşıran son damla oldu; stajyeri göndermeliyim
hemen. Son bir kontrol; evet kan dağılıyor; fakat
şiş ürkütücü görünüyor hala.
”-Neden baretin yok bakayım senin?” (Ne kalın
bir ses, bu ses benim mi?)
O bir şeyler söylemeğe başladı. Ama ben bu
soruyu gerçekte kendime sorduğumdan onu dinlemiyor, düşünüyorum. Acaba eğer başında baret
olsa, bu kazadan korunur muydu? Neden olmasın; “darbe” mutlaka “düşen şey”lerle yukardan
mı gelmek zorunda? Delikanlı, soğuktan büzülmüş bedenini iki yana sallayıp yüzüme buharlar
atarak hâlâ bir şeyler anlatıyor. Eller gene yanlarda, pantolona yapışık... Nasıl böyle bir hata
yaptım? Ne işi var bu çocuğun bu gece burada?
Onu hemen oradan atölyeye gönderdim.
Arkasından da seslendim:
“-Hem bak bakalım çay olmuş mu?...”
Amacım onu sıcağa göndermek elbet. Çünkü
vardiyada, sabaha kadar taze çay bulunduğunu
kim bilmez bu santralde... Belki bir tek o...
Çünkü o kadar “yeni” ki, bu havada atölyenin
yolunu bulabileceğinden bile emin değilim. Bu
devasa santralde, daha önce, kimler kaybolmadı
ki... Hem de güpegündüz… Beyaz karanlıkta
kaçkın tebessümler dolaştı yanaklarımda... Ama
Sezgin, “yolu bildiğini” söyleyip çoktan
kaybolmuştu bile. Neden laf dinlemezler?…
Neden koruyucu donanıma önem vermezler?…
Hâlbuki şalt sahasına çizmesiz ve baretsiz
giremeyeceğini,
daha
o
sabah
tekrar
hatırlatmıştım ona.
Gerçekte son derece zeki bir çocuk olan bu
mühendis adayı, belki beş dakika sonra, elinde
bir baret ile nefes nefese döndü. Önce, şalt
sahasındaki yüksek otlara sürtünen bir bedenin
oluşturduğu kıvılcım atlamalarını gördük
uzaktan. Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı
Lamba’ların güçlü sarı hüzmelerini tıka basa
dolduran karda bir siluet, mini havai fişek
gösterisi eşliğinde giderek yaklaştı. Merakla
bakıyoruz gelene. Büyü bozuldu, “Sezgin”e
dönüştü sonunda siluet dansçısı… O, hiçbir şey
olmamış gibi, nefes nefese yanımıza gelip
elindeki bareti geçirdi başına. Kalakalmışız öyle.
Kısa bir şaşkınlığın ardından, önce adamlardan
biri başladı gülmeye. Sonra hep birlikte
koyuverdik makaraları… Sonunda Sezgin de
katıldı koroya. Sabaha karşı bir şalt sahasında,
hem de bir tipinin ortasında kahkahalarla
gülüyoruz şimdi. Kar, küçük hortumlar halinde
dans ediyor etrafımızda. Neden gülüyoruz? Ne
önemi var bunun, nasıl da ısındık...
Sorduğumuzda: “gidip geldim” dedi. Gidip
gelmişti işte... Hepsi buydu… İyi de, önünü
görmenin marifetten sayıldığı bir gecede, hem de
o kadar uzun bir yolu, böyle kısa sürede nasıl
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gidip gelmişti? Çünkü böyle bir santralde, şalt
sahasından atölyelere giden en kestirme yol, kuş
uçuşu her zaman beş yüz metreden fazladır...
“-İyi de, sen niye döndün kardeşim? Ben sana
atölyede kalacaksın demedim mi?”
* * *
“-Anlayamadım Ali abi, ne demedin mi?”
Hay Allah… Zaman ne garip bir oyuncak...
Toparlanıyorum hemen:
“-Baret… Sezgin bey... Baret diyordum... O
bareti, hatırlıyor musunuz acaba?”
“-Hatırlamak mı dediniz abi… Hiç unutmadım
ki…”
Gözlerindeki yaşı kadehte bir noktaya dikerek
tane tane ekledi:
“-O bareti çok masada anlattım. Çocuklarım
onunla büyüdüler. Hatta ille de görmek istediler
onu. Odalarında sahtesi asılı şimdi”...
Rakılarımızdan iri yudumlar aldık. Dalgın bir
sessizliktir yürüdü masada.
“-Ama hatırlıyor musunuz bilmem. O gece…
Ben sizi… Baret almanız için göndermemiştim...” (Hay Allah, on yedi yıl gecikmiş bir
soru, ne gereği var şimdi...)
Sezgin Bey kaldırdı başını. Kıpkırmızı yanakları
ve burnu, kırlaşmış şakakları ile yıllar öncesine
ait o fener hüzmelerinden birinde konuştu yine:
“-Ama abi, o gece, siz kar altındayken yani,
bağlasanız durmazdım ben o atölyede...”
Bunu duyan kuşlar havalandı içimden; nasıl da
hafifledim. Gerçi biliyordum öyle olduğunu.
Çünkü ertesi günkü yazılı savunma’ma ben de
aynen öyle yazmıştım. Ama onun bu savunmadan haberi yoktu elbet. Ama demek doğruydu
yazdıklarım... Ne var ki bir defa da ondan duymak, meğer ne önemliymiş… Kaldırıp kadehi,
bir dikişte bitirdim on yedi yıllık huzursuzluğu.
Ne rahatlık… Papyonlu garson, virtüöz kadehlerimizi doldurdu yine. Yıllar sonra “eski
kasaba”da buluşmuş iki yabancı, yarı açık pencerede solmak üzere olan güneşe terk ettik zamanı.
Perdeler oynuyor, hafif bir esinti saçlarımızda.
Huzur, böyle bir zaman oyunu olmalı işte…
II
Sıradan bir gündü hâlbuki. Aynı termik
santralde, henüz kükürt dioksitle tanışmamış o
güzelim havayı çekmiştik gene içimize. Bu yeni
santral henüz “deneme üretimi” yapıyor, yani
otomatik sistemleri tek tek sınanıyor o günlerde.
Her gün yeni şeyler öğrendiğim bu testlerde, Mr.
Yosef, Mr. Pavel ve Mr. Jaroslav’a sorular
soruyor, notlar alıyorum sürekli. Ne var ki bu
Çekoslovak uzmanlar, ne İngilizce ne de Türkçe
bilmediklerinden,
“Tomas
Bey”
aranıp
bulunuyor hemen. –Gerçekte bir Türkolog olan
“Tomas Bey”, Çekoslovak yapımcı firmanın
görevli “çevirmen”idir. İki elin parmaklarından
çok yabancı dil bilen sabır küpü bu adam,
mükemmel bir Türkçenin yanı sıra, Türk gelenek
ve göreneklerine de öyle sahip ki, santraldeki bir
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avuç Türk için o “mr.” değil “bey”dir. Hatta
“tuhaf” ismine rağmen, onu Türk sananlar hiç de
az değil.– Ama bu söylediklerimden, ortada
pembe bir tablo olduğu sanılmasın. Çünkü “yeni
mezun” bir mühendis olarak, gece oturup “ertesi
gün”e hazırlanamıyorum bile. Çünkü “avan
proje” ve dokümanların tamamı Çekçe… Üstelik
günlük her yeni test, avan projelerde yeni
değişiklikler yapılmasını gerektiriyor... Önceleri
bu değişiklikleri günü gününe not alırken,
çoktandır artık bundan da vazgeçtim. –Ertesi gün
değişeceğini bildiğin bir bilgiyi not almak ne
kadar doğru?– Sözün kısası, “uygulama
projesi”nden geçtim, ortada henüz geçerli bir
“avan proje” bile yok. Bu yüzden testleri yöntem
ve sonuçlar açısından irdeleyen genel notlar
alıyorum sadece. Hem zaten “müdür”ün de
bizzat söylediği gibi, “tüm testler bittiğinde,
nihai uygulama projeleri bize nasıl olsa
verilecek”… Yani “sıkmamalıyım” kendimi…
Her şeye rağmen kendimi yine de “sıktığım” işte
böyle bir gündeyiz. Akşam Tomas Bey gene
saate bakıp gülüyor. Çünkü bizim oltu yuvarı,
malum ip üzerinde fazla oyalanmış yine. Ama
yapacak bir şey yok, test ancak o saatte bitmiş…
Yani banyoya gitmek için acele etmemize gene
gerek yok. Çünkü “akşam servisi” kaçtı zaten;
paydos saatinden sonraki ilk arabanın
kalkmasına da neredeyse daha bir saat var.
Atölyede giyinme dolabıma, oradan da banyoya
doğru seğirttim. Sabun kokusu sinmiş koridorda
kimsecikler yok. Aman unutmayayım da,
banyodan sonra şu lanet “imza”ya gideyim gene.
Çünkü o sihirli imzayı “çalışma”nın biricik
göstergesi sayan müdür, son günlerde zaten
ortalarda görünmüyor gene.
Tam bir saat sonra, kasabaya doğru sarsılan ilk
vardiya arabasının içindeyim. Hava kar havası.
Yaşım 23. Yorgunluk mu, o da ne…
O tarihte kasabadan birkaç kilometre gerideki
lojmanlarda oturuyoruz. Yeni yapılmış bir sitede
henüz çoğu boş olan lojmanlar bunlar. Sitede
temel ihtiyaçlarımız fazlasıyla karşılanıyor
sayılır. Ne var ki dünyadan kopuk yaşanmıyor.
Bu yüzden, mesaiden sonra mutlaka kasabaya
çıkar, dünya yerinde mi diye bakardık o
günlerde. O akşam da bakmıştım, yerindeydi...
Kasabanın tek birahanesinde köpüklü bir biranın
başında buldum kendimi. Ama o da ne, bir
Çekoslovak grup giriyor içeriye. Gerçi kasabalı
alışkın onlara, ama yanlarında eşleri de var bu
defa! Her ne kadar bazı Çekoslovak eşlerinin
kasabaya geldiğini herkes gibi ben de duymuş
olsam da, bu manzara aklıma gelmemişti
doğrusu. Kapadım gözlerimi.
Kısa zamanda doldu sahne; üşüşen üşüşene…
İnsanlar birbirlerini eziyor camlarda, giderek
yükseliyor uğultu… Birleştirilmiş büyükçe bir
masaya
tedirgin
yerleşti
Çekoslovaklar.
“Külyutmaz kasabalı”ya, bu kadınların birer “eş”
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olduğunu anlatmanın bir yolu var mı acaba…
Sonunda buldum o yolu. Beni tanıyan
Çekoslovakların kibar selamları üzerine kalkıp
hoş geldiniz dedim hanımefendilere tek tek.
Gülümsemeye çalışarak karşılık veriyorlar. Ama
camlardaki kalabalık büyüyor giderek. Garson
siparişleri aldı. “Haber” en ücra kömür
madenlerine ulaşır birazdan.
Dereden tepeden konuştuk Çekoslovak dostlarla.
Kasabalının “yabancı merakı”ndan söz ettim
onlara. Aralarına bir Türk katıldığından
rahatlamış gibiler. Beni farklı bir kefeye
koyuyorlar galiba. Benim de bu kasabada doğup
büyüdüğümü… nasıl anlatsam… onlara…
Uzun bir ayrılıktan sonra, “yabancı ülkenin
küçük kasabası”na eşleriyle hasret gidermeye
gelmiş bu kadınların, onlarla birlikte ve üstelik
“buz gibi” bir havada, bir birahanede
oturmasından daha doğal ne olabilir… Kendi
kadınına “sosyal yaşam”ı kısıtlayan “camlar”a, o
an ne mümkün bunu anlatmak…
Dayanamadım, izin isteyip kalktım bir süre
sonra. Kalabalık, kapıda bir yelpaze gibi ürkek
açılıp yol verdi bana; işte dedim kendi kendime,
“onlar”dan olmadığımın işareti de bu…
Avare dolaştım akşam yollarında bir süre. Sonra
lojmanların içinde buldum kendimi, ne kadar
çabuk geçmiş zaman... Saate baktım, yemekhane
kapanacak neredeyse. Hızla basamakları çıktım.
Yemekhane boş, lambaların çoğu sönük,
yemekler soğuktu gene. Uzattığım tepsiye bir
şeyler koydu bir görevli. O an geldi haber;
“Alakart’ta eğlence vardı, bekleniyordum”.
“- Peki ne eğlencesi bu?”
Haberi getiren garson bilmiyordu.
* * *
Garsonun peşinden “alakart salonu”na girdiğimde hıncahınç doluydu salon! Herkes takım
elbiseli, herkes orada… Masalarda mezeler,
renkli fenerler tavanda! Mikrofonlu biri sahneye
davet ediyor müdürü. Bayram mı, n’oluyor?
İzlediğim görevli “protokol”deki yerime
götürüyor beni; en azından bunu biliyorum.
Sahneye yönelen müdürle yüz yüze geldik bir an.
“Geç kalan hırpani kılıklı elektrik mühendisi”ne
sitemkâr bakışlar fırlatarak yanımdan geçti.
Gerçekten de salondaki tek kravatsız benim
galiba. Bütün bakışlar üzerimde bu yüzden; en
azından ben öyle sanıyorum. İş giysilerimden
ben de rahatsızım doğrusu. Geçebilmem için
sandalyelerinden kalkıp yol veriyor insanlar. O
da ne, Tomas Bey ve Mr. Yosef el sallıyorlar!
Onlar da burada! Sonra diğerlerini de gördüm…
Yani Çekoslovaklar da var salonda! Merakım
iyice arttı, ne kutlaması bu acaba? Yaklaşınca
Mr. Yosef yanındaki boş sandalyeyi işaret etti,
çöktüm. Bana eşlik eden görevli bozuldu galiba
bu işe. O sırada papyonlu müdür mikrofondan
“müjde”yi vermeye başlamıştı bile:
-154 ve 380 kilovolt şalt sahalarını... Çekoslovak
yapımcı firma”dan... şu an resmen teslim alıyo-

rum... Hayırlııı… Uğurlu olsun… Kadehimi
bunun şerefineee…”
Donmuş kalmışım... Doğru olabilir mi?
“-Nasıl yani? Projeler yok ortada daha… Bir
arızada... N’olacak...?”
Sesimi yükseltmiş olmalıyım; yan masalar
bakıyor… Mr. Yosef bir kadeh uzattı. Bütün
salonla birlikte, biz de ayakta kadeh kaldırdık bu
mutlu olaya. Sonra iki müdür karşılıklı
“plaket”leştiler. Alkışlar, alkışlar… Şimdi Çigan
müziği etrafında dönen rugan ayakkabılar var
sahnede. Kadeh kuşları, uğultu böcekleriyle
birlikte uçarken havada, biraz da utanarak Mr.
Yosef’e “olup biten”i soruyorum. Yapımcı
firmanın şalt-elektrik sorumlusu olan orta yaşlı
bu güngörmüş yabancı, yarı İngilizce yarı
Türkçe durumu özetliyor: “Ankara’nın talebi(!)
üzerine, şalt sahalarının işletme sorumluluğunu
devralan protokol Ankara’da imzalanmış…”
“- Nasıl olur, biliyorsunuz nihai projeleri
almadık sizden daha?”
“- Mr Ali, bir hafta içinde testler bitecek. Prag
son durumu nihai projelere işleyip en geç bir ay
içinde Ankara’ya gönderir. Ayrıca,
endişe
etmeyin, “son bilgi” zaten bende var. Bir arızada
yardımcı olurum size.”
Anlaşılmıştı mesele. Henüz ortada “proje” bile
yokken; uzman-bürokratlarımız, eşi benzeri görülmemiş bir fedakarlık ile (!), “şalt arızalarını”
hem de benim adıma üstlenmişlerdi. İşte az önce
buna kadeh kaldırmıştı herkes…Yani aslında
kutlanan “ben”dim…! Salonda tek “kot pantolonlu” oluşum da, olsa olsa bu yüzden... Ne varki
kurt Yosef beni kutlamamış, tam tersine “endişe
etmememi” söylemişti o. Saçlarıma kadar endişe
içindeyim bu yüzden… Çekoslovakya’dan yeni
gelmiş sert votka dolu minik bir kadehi
ısıtıyorum elimde. Düşünüyorum bir taraftan da :
“Ali abartıyorsun oğlum… Elbette… Hatta…
Amma da abartıyorsun… Koca kurum… Sorumluluğu üstlenmiş…Sana vermemiş ki… Hem
Yosef de endişelenmemeni söylüyor… Daha
ne… Kendine gel… Ne oluyor sana...”. Şimdi
oldu, sakinim artık.
Ama gelgelelim, “haber”i bir yabancıdan almış
olmayı kabullenemiyorum. Yani “kot pantolon”un hesabını mutlaka soracağım müdürden.
Bu rezalete, sabah saygıdeğer müdür ne diyecek
acaba? En iyisi bir istifa dilekçesi hazırlayıp öyle
gideyim yanına. Başımı kaldırarak çat pat
“Çekçe”m ile:
“-Ge kui Mr. Yosef” (teşekkür ederim) dedim
ona. Tamamen haklı olan bu adama başka ne
diyebilirdim ki… Zaten müdür de, mikrofondan
az önce aynı şeyleri söylememiş miydi?...
Şimdi elinde kadeh ile ayakta Çekçe “post”
yapıyor Yosef. Bütün masa ayakta, kadehler
elimizde dinliyoruz onu. Masada tek Türk
benim. Tomas Bey, o herzamanki güleç yüzüyle
söylenenleri Türkçeye çevirmeyi teklif etti. Bir
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“eğlence”de hiç böyle bir şeyi kabul edebilir
miyim?.. Teşekkür ederek bu nazik teklifi
reddettim. Çünkü İngilizce, Türkçe ve Çekçeyi
“Tarzanca”yla harmanlayarak bu gece her
konuda herkesle anlaşabileceğimden eminim. Ne
var ki Mr. Yosef’in Çekçe “post”unu hiç
anlamıyorum elbet. Ama son cümleyi anladım.
Çünkü ünlü “Yosef tekerlemesi” ile Türkçe
bitirdi sözü:
“-Küçük adam doğru yok, büyük adam doğru
var.”
Herzamanki gibi, kahkahalarla karşılandı bu ünlü
tekerleme. Çünkü Yosef’in bu şirin tekerlemesine santralde alışkın herkes. Ve gene herkes,
eninde sonunda Yosef’in onu “tekerleyeceğini”
bilir. Minik kadehleri hep birlikte bir dikişte
bitirdik. Ne var ki her gün duymaya alışkın
olduğum bu şirin tekerleme ilk kez güldürmedi
beni. Yoksa gülme sırası, artık Yosef’de miydi?
Kaldırıyorum başımı, dikkatle bakıyorum
yüzüne... Hayır, hayır, o her zamanki ciddiyetiyle sıradaki post’u dinliyor. Her gün yeni bir şey
öğrendiğim bu yabancıya sadece güven duymadığımı bir kez daha anlıyorum. Bir ara,
aramızdaki yirmi küsur yaşı bir hamlede iterek
kulağıma fısıldıyor :
“-Yok problema Mr. Ali, yok problema”.
O gece protokoldeki yerime gitmedim hiç...
Yosef, ülkesindeki “güdümlü” uygulamaları
saatlerce eleştiren gerçek bir Çekoslovak
Sosyalisti, ben ise “karekteri bağımsız” Kemalist
bir Türk; anlaşabilmek için daha neye ihtiyacımız vardı ki....
* * *
Sonrası bilinen şeyler: “şerefe” ve “na zdaravi”
ve havada kelimeleri porselenlere kurban eden
çatal bıçak sesleri. Orkestra camlarda savrulan
karın valsini çalıyor. Meğer çoktan gevşemiş
gecenin ipleri. Günlerle çalkalanan insanlar,
tıpası açılmış gazlı içecekler gibi bastırılmışlıklarını atıyorlar havaya. Türk ve Çekoslovak
bayraklı masalarda Türkçe ve Çekçe halk
şarkıları; kahkaha koroları arada. Şimdi Yosef,
Çekoslovakya’dan ilk kez gelmiş birine Türk
rakısı tattıracak; hem de sek... Eyvah helak
olacak adam… Mr. Pavel engel olmaya
çalışıyor; çünkü Yosef, rakıyı da votka gibi bir
dikişte bitirmesi gerektiğini anlatıyor adama...
Kahkahalar.. Kahkahalar... Arada “iş” konuşuyoruz. Frsat buldukça sorular soruyorum Yosef’e.
O her zaman yaptığı gibi “çizerek” anlatıyor.
Gene bir şeyler çiziyor bana peçetelere, burada
bile rahat bırakmıyorum adamı. “Müdür ve
ricali”ni terkeden “Jön Türkler”, çoktan yan
masaya çökmüşler. Osman, Kurtuluş, Besim başı
çekiyor her zamanki gibi. Tomas Bey’in, Türkçe
ve Çekçe anonsları duyuldu:
“-Şimdi Mr. Jaroslav, merak edenlere nasıl
içildiğini gösterecek”.
Tezahüratlar yükseliyor hemen; bazıları Türkçe:
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“-Haydi Jaroslav, göster şunlara”…
“-Koçum Mr. Jaroslav”…
“-Çekilin gösterecek”…
Elinde votka şişesi ve iki kadehle sahnede yerini
aldı usta Jaroslav. Ayakta duracak hali yoksa da,
böyle geceler hiç onsuz olur mu?... Salondaki
uğultu kesildi hemen. Jaroslav, önce şişeden
kadehlere votka koyuyor biraz. Ama o kadar
sarhoş ki, yere döküyor birazını. Ostrava’da
evindeki yaşlı karısı çok kızdı bu işe. Ama o hiç
karısını üzer mi; silmeye koyuldu bile yerleri.
Karısı nasıl da yumuşadı hemen… Hınzır
Jaroslav, bir de öpücük kondurup şaşkına çevirdi
kadını... Artık karşılıklı yudumlayabilirler içkilerini. Radyoyu açmasını rica ediyor karısı; gidip
çevirdi radyonun düğmesini. Birden bir cızırtı
yayıldı havaya; bu Prag radyosu da hep böyle
parazit yapar zaten… Radyoda kesik kesik bir
haber: “-Tass haber ajansının bildirdiğne göre,
Türkiyede yeni yapılan bir santralın çalışanları
bu gece hep birlikte eğleniyorlar”. (Tabi kahkahalar patladı salonda). İkinci kadehleri dolduruyor şimdi Jaroslav. Ama ne şanssızlık, votkayı
bu defa da üstüne döktü… Sinirli karısı gene
başladı bağırmaya. Ve daha neler neler… Ama
kadehlere dolan içkinin şırıltısı, konuşmalar, en
küçük sesler, hepsi hepsi mikrofonda… Sonunda
şişe de bitiyor. Neredeyse yıkılacak artık ikisi
de... Sonunda Jaroslav ve karısı salonu selamladılar. Alkış ve tezahürattan inliyor salon… Tabi
Jaroslav’ın gerçekte boş bir şişe ile sahneye
çıktığını elbet biliyor herkes. Ama “pandomim”
ve “ses” birada ancak bu kadar başarılı olabilir.
“Sahte yudum sesleri”, içme dürtülerini tahrik
etmiş olmalı ki, bütün salon “yudum”lara
uzanmış farkında olmadan... Yani gene kendi
içmeden, herkese içirmeyi başardı usta Jaroslav.
Her zamanki gibi, salon yıkılıyor alkıştan...
Henüz tanımadığımız ihtiyar karısı, burada böyle
tanınıp sevildiğini bilse, nasıl şaşırır kimbilir...
* * *
Gece bütün ihtişamıyla devam ediyor. Ama laf
ediyor görenler peçetelere: “Bari burada yapmayın”; “eğlence zamanı, eğlence”...
Hatta bir ara ben bile sıkılarak söyledim:
“- Mr. Yosef, isterseniz yarın devam edelim…”
Halbuki soran benim; adam bana anlatıyor
onları....
“Sus” işareti yaparak devam ediyor anlatmaya.
Arada, masamıza gelen “ziyaretçi”ler nedeniyle
küçük aralar veriyor “ders”e. Halbuki ben çoktan
vazgeçmişim sorudan. Ama artık iş işten
geçtiğinden mecburen dinliyorum. Kızgınım
kendime. Bari burda rahat bırakmalıyım bu
adamı…
İnsanlar haklı tabi, “eğlence zamanı, eğlence”.
Öyle ki uzun lojman gecelerinde, savruk kağıt
tomarları arasından bir güneş bulup çıkarmak, ve
sabah bir servise binip ardından gitmek onun, o
günlerde tek eğlence... Ne var ki bir “mersedes”
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bozuyor eğlenceyi. Çünkü Türk olsun Çek olsun
hepimiz, Nuh nebi’den kalma minibüslerle azap
sabahlarında sarsıla sarsıla giderken işe;
Çekoslovak’ların bir “Rus müdür”ü var ki, cilalı
bir mersedesle, yazın toza kışın çamura buluyor
bizim minibüsleri. Mersedes! Evet.. İşte aradığımı buldum sonunda. Yosef’i durdursa durdursa
bu mersedes durdurur. Bir ara karısının masaya
gelip kulağına bir şeyler fısıldamasını fırsat bilip
koydum hemen taşı gediğine:
“-Mersedes doğru yok, sosyalizm doğru var.”
Yirmi kişilik masada Tomas Bey dışında Türkçe
bilen yoksa da, nasıl da anladı bir anda hepsi…
Umduğumun ötesinde ses getirdi bu “diplomatik
atak”; içkiden gevşemiş kaslar hareketlendi
hemen. Damarlarına iyi basmışım meğer...
Zavallı “mersedes”e gelen vuruyor, giden vuruyor... Hurdası daha şimdiden ortasında masanın.
Çünkü ülkelerindeki “çarpık Sosyalizm”in,
buradaki baş simgesi o. “Mersedesli adam” ise,
onları temsil etmek şöyle dursun, baş düşmanı
hepsinin… Diğerleri gibi galeyana gelen Yosef
de unuttu nihayet beni. Hatta arada dönüp, bana
bile Çekçe bir şeyler bağırıyor. Peçeteleri sırasına göre üst üste koyup cebime yerleştirdim
itinayla. Çünkü öğretmenim, peçetelere bile “sıra
numarası” koyacak kadar titiz... Peşpeşe huzurlu
votkalar dipledim sonra. İri kar taneleri uçarken
camlarda, yan masalar şarkı dozunu kaçırmıştı
iyiden. Oyun havaları valse galip gelirken,
birkaç kez “gerçek mersedesler”e kaldırdık
kadehleri.
Neden sonra, bir ara, bir tuhaflık sezdim masada,
ama nedir anlamadım önce. Uğultu ve kahkaha
bir anda dindi, bir sessizliktir çöktü masaya.
Ama kısa sürdü şaşkınlığım, anlaşılmıştı mesele.
“Bay muhbir”lerden biri dolaşıyordu etrafımızda
gene... Ama zavallı, nasıl da anlayışla karşıladı
sessizliği… Şaşmamak mümkün değil; yabancı
bir ülkede, vatandaşlarının masasına kulak
kabartan şu zavallı mı temsil ediyor “Soysalizm”i…? Yoksa yaşamlarına kadar burada her
şeyi bizlerle paylaşan, işçi sınıfının bu gerçek
temsilcileri mi? Ani cevap ellerimden geliyor.
Cebime gidiyor hemen ellerim. Peçeteleri cebimden çıkarıp, kısa bir süreliğine tekrar yayıyorum
masaya. Çünkü muhbir beyin onları görmesinde
fayda var; dostlarıma bir zarar gelsin istemem...
On ikiden vurmuşum, ancak bu kadar isabet olur.
“Sessizliğin nedeni”, yirmi kişilik masanın
etrafını dolanarak tam da önünde durdu
peçetelerin. Sözüm ona gülerek bir şeyler
söylüyor şimdi Yosef’e. Yosef’in önündeki
votka şişesini eline alarak peçetelerle aynı hizaya
kaldırdı onu. Evire çevire bakıyor etiketine…
Fransız şampanyası mübarek… Gerçekte
peçeteleri görmeye çalışıyor elbet. Yapmam
gerekeni yapıp, sert bir hareketle ona doğru
çevirdim peçeteleri. İyi görmüyordu anlaşılan
“Moskova”nın gözleri...

Bay ihbarcı, geldiği gibi gözden kayboldu sonra.
Ama “iliklere kadar sinmiş korku”, çoktan alıp
götürmüştü salondaki coşkuyu. “Müdür” ile
“mersedes”in daha önce hiç işitilmeyen cılız
kahkahaları, uzaktan da olsa bu yüzden
duyulabiliyor artık şimdi. Sözümona iki düşman
kutbu temsil eden bu adamlar, böyle uzun uzun
neye gülüyorlar acaba? Kim demiş bittiğini,
“Jaroslav pandomim”i tüm haşmetiyle devam
ediyor halâ…
Kar delirdi iyice; ama zaten gecede ne akıllı ki...
Kalorifer berbat yanıyor, camlar sonuna kadar
açık; pencerelerden kar savruntuları doluyor
içeriye. Eh içkiler de ona göre sayılır:
Kadehlerde rus votkasının en sert olanı… Ter
içindeyiz, kimin umurunda üşümek… Kaldı ki
“müzik
coğrafyamız”
şaşmış.
Kafkas
yaylalarından yola çıkan türküler “belen
kahvesi”nde mola verince, bir avuç “çekoslovak
ormancı” yıkıyor masaları...Bağlama tellerine
yamanan “misket” söz dinlemiyor artık. Antik
Anadolu yollarında kılık değiştirip nehir gibi
akıyor zilleri Fırat’ın. Ve Bursa üzerinden
İstanbul’a yürüyor zaptsız davullar. Ud ile kanun
en önde, başlarında adagio tuğları... Ama
“İstanbul’a kadar gelmişken” diyorlar “hiç,
Bohemya ovalarına uzanmamak olurmu?”
Çekoslovak dostlar alıyor sazı eline burda. “Bir
yaz yağmuru öncesi”, cam göbeği yeşili kristal
Bohemya göllerinden bir esinti karışıyor havaya.
Karpatlardan Moravya’ya dökülen, kimbilir kaç
yüz yıllık ladin ormanlarının ürpertili sesi bu...
Müzik, işte bu sensin; kimin umurunda sözler! O
gece öğrendim, hüzün ne evrensel bir duyguymuş meğer.. “Sıra sende” dediklerinde, hangi
şarkıyı söylesem, düşündüm bir an. Narin bir
“Bodrum”.. Becerebilirmiyim acaba? Kapıyorum
gözlerimi : “Bir zamanlar aşık olmuştum… Ama
şimdi… Adı neydi unuttum… Bodrum
Bodrum... ” Bunu benmi söylüyorum? Ne güzel
söylüyorum...
Şarkı sırası bir bizde bir Çeklerde. Tomas beye
geldiğinde sıra, “şike var” diye bağıranlara,
Tomas beyin Türk değil de Çek olduğunu acaba
nasıl anlatsak... Yerlere yatıyoruz gülmekten…
Hin oğlu hin Tomas bey de, inadına, “hicaz
makamı” ile başlamazmı… Değme gitsin…
O gece başka ne mi oldu? Mr Yosef’in
saygıdeğer hanımefendi eşi ve genç bir slovak
kız, dansa davet ettiler beni. Genç kız ne güzel
dansediyor… Bunu söyledim kendisine. Ama
hepsi o kadar... Onun, benim o güne kadar
gördüğüm en güzel kız olduğunu ise söylemedim
ona. Söyleyemezdim çünkü, kasaba öyle
öğretmişti bana…
“89 kadife devrim”inin, o salondaki bu güzel
insanların işi olmadığına, yıllar sonra beni kim
inandırabilir... Bir sabah gazetemi açtığımda
haberi heyecanla okuyacak ve haberin altındaki
fotoğraftaki kalabalığa bakacaktım uzun uzun...
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Ve “-İşte” diyecektim gülerek,
“-hallettiler mersedesi sonunda”...
* * *
Kaçta çıktık alakart’tan, nasıl geldim lojmana,
nasıl yattım bilmiyorum. Sonrası karabasan
zaten; rüyamda ziller çaldı sabaha kadar…
Neden sonra bir ara, rüya olmadığını anladım o
zillerin. Kaldırdım başımı, gerçekten telefonla
birlikte kapı zili de çalıyordu durmadan! Ama
hepsi birden neden çalsın? Kalkacağım, ama
bunu yapmak zor... Güçlükle kalkıp yaktım
ışıkları. Başım çatlıyor... Işıklar yanınca, daha
çok feryat etmeye başladı ziller. Lavobaya
kapaklandım, bir ağrı kesici aldım. Sonunda
anlaşıldı ki, telefonda vardiya amiri, kapıda da
iki haberci var... Bağırarak birşeyler anlatmaya
kuyuldular. Korktum, hiç bir şey anlamadım
önce. Sonunda anlayabildim durumu; “380 kV
Aliağa fideri” “aşırı gerilim”den açmıştı. Aliağa
elektriksiz yani…
“-Tekrar kapatın kesiciyi siz de…”
“-Kapama almıyor, mesele de bu zaten”
“-Neden?”
Cevap boyunu aştığından, vardiya amiri şalt
kumandaya aktardı telefonu.
“-Çok denedik” diyor telefondaki şalt
başteknisyeni, “-hem uzaktan hem yakından
kapama almıyor kesici”.
Röleyi resetlemiş, bara gerilimlerini de kontrol
etmişler, normal görünüyormuş herşey. Ama
kesici kapatmıyormuş. Duvarlar dönüyor,
anlamaya çalışıyorum söylenenleri. Peki transfer
barayı denemişlermi? Onu da denemişler..
Detaylar anlatıyor şalt kumanda, görevini iyi
biliyor doğrusu. Bense konuşmakta güçlük
çekiyorum henüz. Biraz toparlanınca vardiya
amirini istedim yeniden. Aynı zamanda sendika
başkanı olan vardiya amiri tekrar telefonda
karşımda yine. Şalt projelerinin henüz tarafımıza
teslim edilmediğini hatırlattım ona. Bunu
bildiğini söyledi... Vardiya amiri bunu biliyordu
demek! Ya o anda sarhoş olduğumu? Onu da
bildiğini söyledi... Hatta az önce Ankara’dan
kuranportörle arayan “sayın başkan”a bunları
hatırlatan da kendisiydi... Yani başkan bile
biliyordu sarhoş olduğumu... Ama bizzat
başkanın
talimatıydı;
ne
yapıp
edip
gidermeliydim arızayı. Hem zaten bana çok
güveniyordu başkan. Emindi bu işin üstesinden
geleceğimden… “İş”ten sonra, vardiya amiri ile
bir tutanak tutacak; ayrıca başkana da rapor
edecektim durumu. Tam o sırada, ne olduysa
hatlar karıştı, bir başka parazitli konuşmayı
duymaya başladım telefonda. Konuştuğu kişinin
söyledikleri anlaşılmıyorsa da, vardiya amirinin
cevapları
net
şekilde
duyuluyor
:
“…emredersiniz vali bey”, “…ulaştık efendim”,
“hiç merak buyurmayınız…”. Vali ile konuşuyor
vardiya amiri…Olanları anlamakta güçlük
çekiyorum. Hat kesildi. Hemen arkasından tekrar
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çaldı telefon. Bizzat arayarak vali muavininin de
talimat verdiğini söyledi vardiya amiri …
“-Ya müdür?”
Sarı sendika başkanı vardiya amiri kekeliyor bir
süre. Meğer uyandıramamışlar daha onu.
“-Hem biliyorsunuz, müdür beyin sağlığı da pek
iyi değil zaten”...
Kendimi tutamayıp bir kahkaha atıyorum. Daha
birkaç saat önce çiçeği burnunda eşiyle pistte
varyeteler döktüren müdür rahatsızmış demek...
Geleceğimi söyleyip kapatıyorum telefonu.
Gitmesine gideceğim ama, ya sonra? Çünkü
dünyayı bir kez çevreleyecek uzunlukta
kablonun kullanıldığı bir termik santralda,
“proje”siz arıza gidermeye soyunmak akıl işi
değil... Vardiya amirine gelince, görevini
yapmış, talimatları aktarmıştı o. Ama Ege’nin bir
kısmının karanlıkta, koca bir rafinerinin ise
devre dışı kaldığını söylemeyi unutmuştu
nedense… O kafamıydı yoksa, “iş”i “talimat”
kılıp geri bırakan bizi? O kafa olmasın sakın,
kasabanın girişindeki benzin kuyruklarının
nedeni... Ya da, tütün ülkesinde bulunmayan
sigaranın...Ya da... Ya da...
Hala başım dönüyorsa da daha iyiyim şimdi.
Teknisyenleri kaldırması için habercileri
lojmanlara gönderdim. Çıkarlarken bağırdım
arkalarından:
“-Bekar lojmanında bir stajyer var, onu da alın..”
Camları ardına kadar açtım sonra. Kar
savruntuları serpiliyor odanın içine. Soğuk iyi
geldi. Duşa girip suyu açıyorum sonuna kadar.
Gürültüyle düşüyor üstüme su; ve bağırıyor
sanki: “Küçük adam, doğru yok. Büyük adam,
doğru var“. Fayanslar dönüyor etrafımda,
titriyorum; ama ayıldım galiba. Pencerenin
önünde giyiniyorum, dişlerim vuruyor birbirine.
Nihayet kapatıp pencereyi, uzanıp çevirdim
telsizin düğmesini. Bir anda boğuk gürültüler
yayıldı odaya. Bastım mandalına telsizin :
“-Elektrik mühendisi Ali şalt kumandayı arıyor”
Rafineriyi sordum “şalt kumanda”ya. “Yedek
generatörler”i çalışıyormuydu rafinerinin, bilgi
gelmişmiydi acaba?
“-Maalesef” dedi şalt kumanda, “-yedek
generatörleri arızalıymış gene”
Yani tamamen devre dışı koca rafineri… Hem de
ülkede benzin ve mazot kuyruklarından
geçilmeyen bir dönemde! Şimdi Aliağa’da da,
gene sarı sendika başkanı bir vardiya amiri,
telefon başında birilerine “talimat” iletiyordur
mutlaka. Nasıl bir düzen, nasıl bir mantıktır bu?
Kararlıyım,
artık
bunlar
söylenmeyecek
yazılacak; hem de arıza tutanaklarına, hem de
raporlara... Bir an, tutanağa ve rapora şöyle
yazmak geçti aklımdan: “Küçük adam, doğru
yok. Büyük adam, doğru var“... Şaşırdım birden,
durumu nasıl da özetliyor bu tekerleme. Evet,
evet yazılacak en doğru şey bu... Telsizde
kıyamet kopuyor, saat 04.28...
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III
“-Haydi beyler...”.
Beş boyunsuz karaltı toparlanıyoruz, takım
çantaları toplandı bile. Ellerim donmuş,
ayaklarımsa yok... Tipi azgın halinde…Topu
topu on dakika çalıştık, ama nasıl da tükendi
gücümüz. Ama ilk kontrollarımızı da bitirdik
sayılır (bitirdikmi?). Ölçü aletini güçlükle
uzatıyorum adamlara. Birbirimizin peşisıra,
bembeyaz savrulan bir uğultu duvarı içinde kaz
adımlarıyla yürüyoruz şimdi. Düşünmeye
çalışıyorum. Geldiğimizde, önce “düşük gerilim
rölesi”ni reset ettik, çıkışlarını kontrol ettik;
normal… Şimdi de kesicinin hava basıncı ve
kumanda gerilimlerini
kontrol ettik; o da
normal... Evet hiç olmazsa bunlardan eminim
artık. Ve kesici kapatmıyor… Şimdi sakin
düşünmeliyim. Evet evet, tek bir nedeni olabilir :
“korumalardan biri hala devrede”… Yani “bir
kilitleme” sürekli engel oluyor kapatmaya…
Evet ama…o halde yapabilsem bile…benim bu
kesiciyi asla kapatmamam gerekiyor..! Çünkü
kapanırsa bu defa bir facia olacak… Zaten
“kilitleme”ler
bunun için var…. yani
kapatılamasın diye…offf… Ah ne olurdu, bir
proje olsa elimde… Ama bir not defteri ve
“akşam peçeteleri”, ne kadar proje yerine geçer?
Yokladım ellerimle, “peçeteler” hala cebimde.
Gerçi bir hayli terminal numarası yazıyor
onlarda, ama kargacık burgacık… Hem Yosef’e
neden bu kadar güveniyorumki? O da içkili
değilmiydi akşam… “Tavana” bakıp bakıp
yazmadı mı onları, unuttunmu…Yani cebindeki
peçeteler bile “akşamdan kalma”… Akşamdan
kalma peçeteler… Akşamdan kalma peçeteler
onlar… Oğlum “akşamdan kalma Ali”, kendine
gel, onlara mı güveniyorsun…Bunları benmi
düşünüyorum, tipi mi uğulduyor…
Şalt sahasının tel örgülü kapısından çıktık.
Telsizde vardiya amiri, parazitli sesiyle gene
beni anons ediyor. Hiç anlaşılmıyor dedikleri.
Hışımla basıyorum mandala:
“-Ben Ali. Sesiniz çok kötü. Anlaşılmıyor.
Telefonda her kim var ise, söyleyin beklesin.
Atölyeye geçiyorum. Ordan ararım sizi.”.
Atölyeye kadar, savrulan karın uğultusuna
gömüldük yine.. Sonunda atölyenin kapısından
içeri attık kendimizi. Vardiya amiri, şalt
başteknisyeniyle birlikte nöbetteydi kapıda.
Açılarak yol verdiler. Adamlarla hemen kalorifer
peteklerine yapıştırdık sırtımızı. “Dikkat,
kalorifer çok kızgın” dedi biri. Kimin
umurunda… Hem sırtıma sıcak bir petek değil
de, buz kalıpları değiyor sanki... Sezgin bir çay
tutuşturdu elime, içmekten çok ellerimi
ısıtıyorum. Bir taraftan da durumu özetliyorum
vardiya amirine.
“-Bir “kilitleme” engel oluyor kapatmaya.
Hangisi bilmiyorum. Proje olsaydı söylerdim.
Anladın değil mi? Elimizde proje olsaydı,

mesele yoktu… Ama şimdi… Korumaları tek tek
iptal ederek denemek lazım. Koruma iptal etmek
ne demektir biliyorsun. Asla böyle bir riske
girmem. Bunu Ankara’ya söyle. İstersen ben
söyleyeyim. Ama acele et”
“-Ama talimat..”
“-Bu iş talimatla olmaz. Ya Ankara’dan ya
Müdür’den … Sorumluluğu üstlenen bir yazı
isterim... Ya Ankara’dan ya Müdür’den…
Yazı…” Büyük bir sessizlik oldu atölyede; biraz
sesimi yükseltmişim demek…
“Korumaları devreden çıkarmak”... Bunu başka
bir zaman söylesem, deli olduğumu düşünecek
olan vardiya amiri, koşarak çıktı kapıdan. Orda
beklemeli, hiç bir yere ayrılmamalıydım,
dönecekti hemen. Giderken, emrindeki şalt
başteknisyenine de ayrılmamasını söyledi
oradan. Durumun önemini daha iyi kavrayan
teknisyenlerim sessizce çaylarını tazeledilerr.
Kumanyalar açıldı. Şalt başteknisyeni yanımızda
sakin içiyor sigarasını, umurunda değil olanlar...
Bir ara yüzüme bile bakmadan :
”-Az önce” dedi, “-müdürün talimatıyla Yosef’i
uyandırdık, saat 7’e kalmaz burda olur...”
Gene birden sessizlik çöktü atölyeye… Demek
müdür uyanabilmiş sonunda... Ve demek
öğretmenim gelecekti… Gerçi bunu bilmek
güzeldi, rahatlatmıştı beni; ama vardiya amiri
bunu bana söylemeye gerek duymadığına göre,
sıcak yataklarımıza geri dönecektik herhalde.
Dışarda, şöförlü bir aracın bizi beklediğini de
hepimiz biliyorduk üstelik.
“-Ama saat beşbuçuğa geliyor, 7 ‘ye birbuçuk
saat var daha... Neden birbuçuk saat daha
enerjisiz kalsın hat?”
Cevap yerine, şalt başteknisyeninin sigarasından
öbek öbek umursamazlık dumanları yayıldı
havaya. Ama zaten, artık önemi yok bunun.
Herhalde lojmana döneceğiz birazdan. Bir kahve
yaparım kendime şöyle koyu… Gerçi ayıldım
ama bir kahve iyi gelir. Demek uyanan müdür,
Yosef’den “son bir rica”da bulunmuş anlaşılan...
Hayır, hayır olurmu; Yosef’den değil,
“mersedes”ten...
Ama o ne! Vardiya amiri gene göründü kapıda…
Nefes nefese ve elinde de bir kağıt… Bir şey
demeden uzattı. Okumaya çalışıyorum tutanağı,
ve anlamaya…:
“Daire Başkanı Sn ......’ın olur ve talimatları ile,
......günü saat 05.20 itibarı ile Aliağa fiderine ait
tüm koruma ve kilitlemeler, zorunluluktan ötürü
geçici olarak iptal edilecek ve....”
Deli mi, ne yapıyor bu adam böyle! Ya ben ne
yapıyorum; alınır mı bu risk! Ama bu yazıya
göre riski alacak olan ben değilim ki... Kafam
karıştı. Ne de güzel kandırıyorum kendimi;
bundan büyük sorumluluk mu olur… Ama artık
çok geç. Yoksa değilmi? Vardiya amiri acele
ediyor. İki kopya tutanağı karşılıklı imzaladık;
birini alıp özenle katladım, koydum cebime.
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Vardiya amiri yanında getirdiği
“kırmızı
defter”e, “fider adı” ve “teslim saati”ni de yazdı
bile; imzaladım. Bitmişti vardiya amirinin
görevi. Tören edasıyla yaktığı sigarasından yüklü
nefesler çekip kolaylık diledi bize; ve şalt
başteknisyeniyle birlikte kuş gibi hafif kayboldu
kapıda...
Gözlerimi açmadım bir süre. Atölye ne kadar
sıcak ve sakindi.…
Sonra gürültüye boğuldu atölye. Önce büyük
masanın başına topladım herkesi. Elimde ne bilgi
varsa yaydım masaya: eski notlar, bazı test
çizimleri, terminal numarasız şablon kesici
projesi ve akşamdan kalma peçeteler... Bu
“zengin” bilginin içinden, Aliağa Fideri ile ilgili
olanları ayıklıyorum şimdi. Üzerinde hiyeroglif
tarzı kargacık burgacık notlar bulunan akşam
peçeteleri, iri bir tomar halinde masadalar. Kimi
hala ıslak olan peçetelere artık insaflı gözlerle
bakıyor adamlar. Ama şalt sahasında cebimden
ilk çıkardığımda onları, fener ışıklarında nasıl da
şaşkın bakmışlardı onlara… “Sarhoş şef” aklını
mı kaçırmıştı acaba? Sonraki yıllarda, öyküsü
diğer santrallara yayılacak “ünlü peçeteler”
olacaklarını onların, o gece ne bilsinler… Çünkü
aynı adamlar ertesi gün o peçeteleri “camlatarak”
atölye girişine asacak, ve yıllarca merak edenlere
gururla anlatacaklardı onları; ta ki on yıl kadar
sonra yüreğim yanarak duyduğum gibi, o
çerçeveyi orda “yakışıksız bulan” disiplin dehası
bir ulu genç meslektaşım santaralda işbaşı
yapıncaya kadar... Ancak o anda elbet daha
hiçbirini bilmiyoruz bunların henüz. Bu yüzden
kaldığımız yerden devam edelim anlatmaya…
* * *
Masada, çizdiğim şeklin başında son gözden
geçirmeleri yaptık.
“-Arkadaşlar, şu kilitlemeleri tek tek iptal
edeceğiz. Yani önce şu şu terminalleri
köprüleyeceğiz teker teker. Öteki terminallerin
ne olduğunu bilmiyoruz, bu yüzden bunlara
dokunmak yasak. Evet, şimdi iş bölümü yapalım.
Fuat, köprü atma işini sen yapacaksın. Anlat
bakalım ne yapacaksın?”
Zehir gibi anlatıyor Fuat.
“- Yalnız her işlemden sonra numarayı anons
edip bekleyeceksin. Önce Murat “tamam”
diyecek,
sonra
da
benim
“tamam”ı
bekleyeceksin. Ben “tamam” demeden sakın
diğerine geçme. Murat sen de…”.
Herkes görevini biliyor artık. Sezgin’in görevi
ise bunları not almak. Tek tek not alıyor
söylenenleri.
“-Ali sen panodasın. Murat “tamam” dediğinde
sırayla “giriş”leri çıkarıp kapama butonuna
basacaksın... Bu işi yapman en fazla bir dakikanı
alır. Ben B112’de voltmetre başında olacağım....”, ve nedense sesimi alçaltarak
söylüyorum son sözü:
“-Peçete doğruysa eğer, B112’ye 48 volt gelince
kesicinin kapatması lazım”.
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Beklenen taş gediğine oturuyor hemen:
“-O zaman Ali Abi… Uzatma kablosuyla...
B112’ye 48 versek?”
Gülüyorum sonunda. Kim demiş stajyerimin, o
gece orda ne işi var diye...
“-Ama”
diyorum,
“korumalardan
biri
devredeyse, düşün bakalım n’olur o zaman?”
Eyvah, bunu ona söylüyorum ama, ben neden
düşünmüyorum… Hayır hayır, ben neler
saçmalıyorum böyle. Kendine gel oğlum Ali,
bütün röleleri kontrol ettin ya, ne çabuk
unuttun…
Telaşla ekliyorum:
“-Önce, kapatmaya neyin engel olduğunu
öğrenmemiz lazım.”
Gözleri parlıyor uykusuz stajyerimin; perişan
ama ne kadar mutlu.... Ama stajyerim, henüz
bizim de “stajyer” olduğumuzun farkında değil.
Çünkü hepimiz işbaşı yapalı dört ay olmuş daha;
üstelik de o geceyarısına kadar, bir şeye el
sürmemiz yasaktı santralda... Ama o kadar
eğitimden sonra hakkından gelinmeli artık o
kesicinin. Ah bir de projelerimiz olsa...Ne var ki
peçetelerle idare etmeliyiz bu gece. Şaka gibi;
yıllar sonra yazsam bunları, inanmazdı kimse...
Herzaman iki santimlik kauçuktan çizme
kullanan şalt ekibinin, “yemekhane grev yaparsa
bunlar yenecekmiş” dediği, beş santim kauçuk
kaplı “arıza çizmeleri”ni, özel naylonlarını
yırtarak ilk kez geçirdik ayaklarımıza.
“-Şimdi herkes telsizine yeni batarya taksın,
deneme yapacağız”
Bataryalardan ötürü telsizlerden biri çalışmazsa
felaket olur…Bataryalar yenilendi, telsizler
sınandı, iyi çalışıyor hepsi. Sıkı atkılar kuşanıp,
yün başlıklarımızın üstüne geçirdik baretlerimizi.
Takım çantaları da gürültüyle kapandı, hazırız.
“-Haydi arkadaşlar, bitirelim şu işi”.
Merdivenleri indik. Saat 05.42. Kapıdan çıkar
çıkmaz sendeledik, öfkeli sabah yürüyor
üstümüze. Kauçuk çizmelerin gıcırtısında, beyaz
düşmana karşı fenerlerle savunuyoruz kendimizi.
Adamlara hiç söylemedim ama, Yosef nasıl olsa
gelecek. Kaçamak geçiyor bu düşünce aklımdan,
sanki adamlar okuyabilirmiş gibi…
* * *
Yerime ulaştım, ama yeni pano kapağı açılmaya
“alışkın” değil henüz. Zorluyorum, olmuyor.
Bütün gücümle yüklendim sonra, neyse, güç bela
açıldı sonunda. Demek adamlar, pano
kapaklarını açarken böyle zorlanıyorlardı da
haberim yoktu benim… Voltmetreyi çıkardım
B112 terminalini arıyorum şimdi. Ama ıslak
gözlük camlarım engel oluyor görmememe. İyi
ki “peçeteler” var yanımda; çıkarıp birini
siliyorum camları. Evet B112 şurda, o da tamam.
Sonra doğrultuyorum feneri voltmetrenin
ekranına doğru. Fenerin güçlü hüzmesi
kırmızılaşıyor giderek, ışığın etrafa taşan kısmı
artıyor, beyaz ve kırmızı yer değiştiriyor gecede;
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bu doğru olabilirmi? Öylece kalakaldım.
Voltmetreyi takım çantamdan çıkaralı henüz bir
dakika bile olmadan, “inanılmaz gerçek”le
yüzyüzeyim şimdi. Kımıldamadan duruyorum,
şalt sahasının beyazı kaplıyor gözlük camlarımı
giderek. Bir daha siliyorum camları, yavaşça
yaklaştırıyorum feneri, evet 48’i gösteriyor
ibre… O halde… O halde hiçbir köprüye gerek
yok... Yani normal kapatma verildiğinde,
B112’ye 48 volt zaten geliyor... Yani kilitlemelerden hiçbiri zaten devrede değil… Ama
yok, herhalde ben yanlış bir yeri ölçtüm. Dikkatle eğilip bakıyorum tekrar; hayır doğru:
“B112”… İyi ama… Öyleyse… Kapatma verildiğinde B112’ye 48 volt zaten geliyorsa, nasıl
kapatmaz, neden kapatmaz bu kahrolası kesici?
Beynimin içinde kalın bir ses bağırıyor cevabı :
“Ah şaşkın Ali! Kapama rölesine sinyal geliyor
ama röle kontakları harekete geçmiyor, öylemi?
Düşün bakalım neden olabilir bu? Sakın
“eğitim”lerde, tahtada çizerek anlattığın “üç
parmak kuralı”ndan olmasın? Nasıl düşünmezsin
bunu, tabiki rölenin bobini yanık... Rölenin
bobini yanık tabi ki...”
Beyaz kar yumakları, görünmez jiletlerle birlikte
dönüyor gecede. Minnettarım soğuğa… Sonunda
mandalına dokunuyorum telsizin, güçlükle
çıkıyor sesim :
“-Arkadaşlar herşey iptal, herşey iptal. Gelin
hemen.”
Ama bu sözleri meraklı vardiya amiri de duydu
elbet telsizden. İşte beni anons etmeye başladı
bile; ne ki cevap vermeye hiç niyetim yok. Önce
kablo demetleri arasına sıkıştırıp yerleştiriyorum
feneri, artık röleyi iyice aydınlatıyor fener. Emin
olmak için, rölenin bobin uçlarını ölçüyorum bu
kez; çünkü sorun kabloda da olabilir. İbre
dönüyor, evet evet 48 geliyor bobine; ama
kontaklar kımıldamıyor bile. Yani teşhisim
doğru: “bobin yanmış”. O halde röleyi
değiştirmeliyiz hemen. Hafifim artık. Adamlar
da geldiler. Telsizle kod numarası bildirip, yedek
bir röle istedim ambardan. Tipi öylesine
bağırıyorki kod numarasını birkaç kez
tekrarlamam gerekti. Ama böylece vardiya
amirine “bilgi” de vermiş oldum, yani bir taşla
iki kuş… Ambar nöbetçisi, röleyi “hemen”
göndereceğini anons ediyor. Ancak bu “hemen”,
“en az yirmi dakika” demek. Halbuki el ve
ayaklarım yok artık… Atölyeye mi gitsek acaba,
hem bir çay ne güzel olur şimdi… Ama çaresiz
bekliyoruz, çünkü atölyeye gidip gelmek çok
daha fazla sürer. “Geçmeli tip” olduğundan yeni
röleyi değiştirmek çok basit, yeterki gelsin... Bu
arada tipiden biraz olsun korunmak için, açık
pano kapaklarını siper etmişiz gövdemize. Ama
ne yapılsa boş, hareketsiz beklemekten berbat
üşüyor insan. Birden aklıma hoş bir fikir geldi;
yanıbaşımızdaki
“gerçek
soba”yı
neden
kullanmıyoruz ki…Elimi pano kapağına

uzatıyorum hemen ve bütün endamıyla orada
durmakta olan “ısıtıcı / heater” yazan anahtarı
çeviriyorum. Panonun içindeki çift sıra güçlü
rezistanslar kızarmaya başladı bile. Daha
şimdiden büyük bir sıcaklık yakıyor yanaklarımı.
Bunu daha önce neden düşünmedimki; ama
zaten bu gece neyi düşündüm... Neşelenen ekip
“elektrik sobası”nda ovuşturup ısıtıyor ellerini.
Stajyerim ne olduğunu soruyor bu ısıtıcının.
“-Kışın”
diyorum,
“röle
kontaklarında
oluşabilecek buzlanmalara karşı…”
Gözlerim büyüdü, donup kaldım bir an, sanki
kaynar sular dökülüyor başımdan aşağı... Feneri
kapıp o an uzandım panoya; fener hüzmesinin
aydınlattığı yerdeki minik kontaklara dikkatle
bakıyorum. Evet “yanık” sandığım bobinin
kontakları minik kımıltı hamleleri yapmakta...
Var gücümle bağırdım :
“-Açık tutun ağzınızı, kapatacak, kapatacak!”
Sözümü bitirmeme kalmadan, korkunç bir
patlama ile sarsıldı gece. Hava tahliyelerinden
çıkan 16 atmosferlik basıncın etkisiyle, kar
yığınları bir anda sis bulutları gibi savruldu
havaya. Basınçlı hava sisteminin mekanik
aksamı uzun uzun titreyip yankılandı. Stajyerim
patlamanın etkisiyle kapaklandığı yerden şaşkın
gözlerle bakıyor bize. Çünkü “basınçlı havalı bir
kesici”, ilk kez bu kadar yakınında kapattı.
“Kapattı”… Evet kesici kapattı. Bunu hepimiz
biliyoruz; ama bilmek ve idrak etmek bazen ne
kadar farklı kavramlar... Ben mi düşünüyorum,
yoksa tipi mi uğulduyor bunları bana… Neden
sonra yanyana konmuş sonuna kadar açık beş
telsiz bir anda yırttı tipinin uğultusunu:
“Şalt kumanda konuşuyor, Saat 06.11, Aliağa
beslendi. Şalt kumanda konuşuyor, Saat 06.11,
Aliağa beslendi. Elinize sağlık Ali bey.”
Elimde güçlükle tuttuğum ıslak kibritin eczalı
kısmı kalmamış. Sigaramı eğilip “elektrik
sobası”ndan
yaktım,
kavrulmuş
olmalı
yanaklarım. Çöktüm sonra Sezgin’in yanına.
Telsizde vardiya amirinin ısrarlı sesi. Ama ne
çare, uzanmışım karlara, tane tane gülüyorum,
ağlıyormuyum yoksa? Yağan karın geldiği
yerde, yanıp sönen ışıklı dev bir baca silueti
dönüyor üstümde. Gözlerimizde, soğutma
kulelerinin ürkünç buhar bulutları, kavisler
çizerek dağılıyor. Üşümek mi, o da ne, tutuşmak
üzereyiz; Sarıkaya’nın altında ve üstünde şafak
sökecek birazdan; ve burda gün bilmemiz
içindir; senin için kardeş senin için; dinamit
sakızına yatıp fitili güneşe veren kömür
işçilerine; tarhana tenceresi karası kocaman bir
armağan; bilmek olup biteni öfkeli sabahlarda;
Hatunköy’de
mesela;
Kamile
Teyze’nin
çevirdiği bir düğmenin ucunda; Kemal’ce
konuşmak o müthiş aydınlığı; bilmek; idrak
etmek; anlamak; sabahı ve şafağı; an ve an…
Şafağın ilk ışıkları vuruyor bacaya. Şalt
sahasının tel örgülerinden çıkmak üzereyiz.
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Omuzlarında kardan apoletlerle Sezgin en önde.
Birkaç saat öncesinin stajyeri değil artık o, nasıl
da heybetle sekiyor karda…
Ardından şarkı gibi bir ses yükseliyor telsizden.
Yosef bu, beni arıyor. Basıyorum telsizin
mandalına hemen:
“-Yes sir, dobri den”
Kesiciyi kapattığımızı haber almış, gelmeyecek.
Ama merak da ediyor: “problema” neymiş
acaba…
“-Problema sir,” diyor ve ekliyorum: “-Küçük
adam doğru yok, büyük adam doğru var, sir”
Vardiya emekçilerinin sevgi nidalarıyla birlikte,
Yosef’in o harika gülüşü yankılanıyor telsizden
uzun uzun...
Ne varki, Yosef doğruyu söylediğimin farkında
değil henüz. Halbuki birazdan vardiya amirinin yanında olacak ve aynısını yazacağım tutanağa: “Küçük adam doğru yok, büyük adam doğru var”.
IV
Neden sarsılıyorum sonra... Bir el var
omuzumda... Sezgin’in eli… Heyecan içinde,
hem anlatıyor hem yaşıyor geceyi. Şaşırıyorum
birden, yükselip alçalan sesi, o geceki tipinin
uğultusuna ne kadar da benziyor... Ve ne çok şey
hatırlıyor… İki billur kadeh bu kez “peçetelerin
şerefine” dokundu havada birbirlerine
Sezgin beyle müthiş bir iş yapmış, aynı
kasabanın aynı birahanesinde buluşmuşuz yıllar
sonra… Ne var ki kasaba büyük bir kent
görünümünde artık. Birahaneyi ise tanımak hiç
mümkün değil, ki sorarak zor bulduk zaten.
Herşeyi gibi adı bile değişmiş. Kaldırıp başımı
bir daha bakıyorum; “clup pub” yazıyor camda...
Hem de neon ışıklı, yürüyen bir yazı... Üstelik
artık bayanlar da var oturan içerde. Ama rahatsız
eden kimse yok onları… Aynı kasabanın aynı
birahanesi mi burası?
“-Hayır” diyor Sezgin bey, “-…bizim birahane
değil burası”! Garsona “eski”lerden birşeyler
soruyoruz, bilmiyor. Ne var ki, az sonra
masamıza
gelen
kelli
felli
ihtiyar
heyecanlandırıyor bizi. Sorularımız ilgisini
çekmiş, sahibiymiş oranın; eğer istersek
yardımcı olabilecek bize... Ses tanıdık. Dikkatle
bakıyorum yüzüne. Baktıkça değişiyor. Yoksa...
Evet “Ümmet” bu; yirmi yıl önceki birahanenin
sahibi... Sezgin beyi çıkaramadıysa da, beni
hemen tanıdı elbet. Sarmaş dolaş oluyoruz.
“- Dönmemiz gerek”.
“- Olmaz bu gece misafirimsiniz”.
Yanımıza çöktü Ümmet. Hararetle eskileri
deşiyoruz durmadan. Eski kasaba, eski dostlar,
eski birahane, eski… “Eski camlar” geliyor gene
aklıma.. Masalarda oturan bayanlara dikkatle
bakıyorum dönüp. Sonra camlara kayıyor
gözlerim ister istemez.. Ne varki camlara
tırmananlardan eser yok. Ama yoksa…? Daha
dikkatli bakıyorum; gölgeler oynuyor; evet evet
gölgeler oynuyor camlarda… Sonunda görüyo103

rum artuk. Evet, evet herkes orda… Müdür,
mersedes, vardiya amiri, Osman, Kurtuluş,
Besim, Tomas, Yosef, Pavel, kimler yok
ki...Ama neden dışarıdalar? “-Gelin” diyorum
fısıldayarak, “-gelsenize”. Açık camlardan tek
tek, sessiz ama gülerek giriyorlar içeriye. Şimdi
sadece Yosef kaldı dışarda; direniyor o,
girmiyor içeriye.
“-Sen neden gelmiyorsun Yosef?”
“-Unuttunmu,
ben
öldüm”
diyor
o.
Yanaklarından eski gecelere yayılan o
herzamanki ölçülü gülümsemeye son bir kez
bakıyorum uzun uzun…
* * *
Sote ve kırmızı şarap ikram ediyor Ümmet. İlk
heyecan geçince, sonunda o da, “…. ne
yapıyor?” diye başladı bize eskilerden sormaya.
“Mr Yosef ne yapıyor?”
Sezgin atıldı hemen :
“- Onun gibisini görmedim ben... Ne hafıza vardı
adamda, değilmi abi...
“- İki klasör” diye mırıldanıyorum, “-İki klasör
terminali ezbere bilirdi o... Ne sinyalidir, nereden
geliyor, nereye gidiyor...”
Ümmet yineledi sorusunu:“-N’apıyor şimdi?”
(Acaba söylesem mi... Çünkü… Kaldırıp başımı
bakıyorum. Camda o hala, bize bakıyor...)
“-Öldü… iki gün önce öldü... daha doğrusu…
ben iki gün önce aldım haberi…” (İki yıl önce
ölmesi neyi değiştirir… Ben iki gün önce
duydum. Yani benim için, iki gün önce öldü o.
“Haber”ini almazsak, o insan hep yaşamazmı?)
Ümmet başını kaldırmadan fısıldıyarak sordu:
“-Kimden duydun öldüğünü?”
“-Bir tercüman vardı... Hani bazıları Çek sanırdı
onu... Mutlaka hatırlayacaksın, adı Tomas”
Ümmet, “-Tomas bey” diye düzeltti yanlışımı
hemen. Ve ekledi :
“-Kim hatırlamaz ki... Bir ara...”; Düşündü bir an
ve devam etti :
“-Bir ara Türk Büyükelçisiymiş diye duyduk...
Prag’da...”.
Bu son söz yankılandı gecede. Onu dinledim
uzun uzun. Sonunda kaldırdım kadehimi. Üç
parlak kırmızı kadeh, sessizlikte yanarak
dokundu birbirine. Ve nihayet cesaret edip
bakabildim yan gözle. Tomas bey ağzı
kulaklarında, hâlâ gülümsüyordu bu söze camda;
çok hoşuna gitmişti... Çünkü yer Prag değil
Ankara... Ama herkesin sevgisini kazanmış bu
değerli Türkolog, o kadar “onlardan” ki; onun
gerçekte bir “Çek” olduğunu nasıl söylerim bu
adama... Hoş, söylesem de inanmaz... En iyisi,
bırakayım yaşlı küçük taşlar yerinde kalsın.
İçimde kabaran fırtınalar koparan bu kasaba,
yeterince dokundu zaten bu gece onlara...
(SON)

29.12.2004-İzmir
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KİTAP TANITIMI
Dr. Levent Bilgi1

İRAN EDEBİYATI TARİHİ
Dr. Zebîhullaâh-i Safâ, İran Edebiyatı Tarihi,
çev. Dr. Hasan Almaz, Nüsha Yayınları, I. Cilt,
Ankara, 2002, 301 s.
Osmanlının son yüz yılı yoğunlaşan Batılılaşma
arayışları ile geçti hep. Bu amaçla Batı’ya
öğrenciler, devlet adamları gönderdik, Batılı
anlamda okullar açtık, kanunlarımızı, kurallarımızı Batı’ya uydurmaya çalıştık. Buna karşılık
Namık Kemal “Avrupa Şark’ı tanımaz” diye
feryad eder. Biz Avrupa’yı tanımıyorduk,
Avrupa bizi. İmparatorluk bütün müesseseleri ile
yıkılırken, edebiyat da bu enkazın altında kaldı.
Zamanla Divan Edebiyatı hepten ihmal edilirken,
Doğu edebiyatlarına da sırtımızı tamamıyla
döndük. Ve yine zamanla aydınlarımız Cemil
Meriç’in tabiriyle “Şark düşmanı”2 oldu.
Oysa Cemil Meriç’e göre Avrupanın merakı tüm
doğuya, bu arada İran’a kadar uzanmıştır.
Yirminci yüzyıllarda Batı İran’ı bizden iyi tanır.
Hatta Cenap, Avrupa Mektupları’nda Kant için
“Avrupa’nın Zerduşt’u” der. Meriç’e göre
aydınlarımız Batı’ya öylesine büyük bir tapınma
halinde dalmışlardır ki, bir gün karşılarına
ansızın İran çıkıvermiştir. Bizim okumuşlarımız
İran ile önce Avrupa’da tanışmışlardır. Böylelikle karşılaştıkları İran Batı’nın İran’ıdır. Bu İran’ın
tahtında da Zerduşt ve Avesta oturmaktadır.
Meriç, Aydınlarımızın Avrupa sadakatları olmasaydı İran’ı belki de hiç tanıyamayacaklardı3
demektedir.
Dr. Zebîhullaâh-i Safâ’nın İran Edebiyatı Tarihi
adlı eseri Dr. Hasan Almaz tarafından dilimize
çevrildi. Bu çalışma yüzyıllardır unuttuğumuz,
ihmal ettiğimiz, içinde milyonlarca Türk’ün de
yaşadığı İran’ı tanıma adına, asıl kaynağa
yönelen önemli bir tercümedir.
İranlılar ile Türkler arasındaki münasebetlerin
geçmişi çok eski tarihlere uzanır. Bu bakımdan
Farsça Türkler için her zaman önemli bir dil
olmuştur. Farsça, Selçuklular zamanında resmi
dil olarak kullanılmış, Osmanlılar zamanında da
edebiyat dili olarak her zaman büyük ilgi görmüş, başta Osmanlı sultanları ve şehzadeleri olmak
üzere dönemin ünlü şair ve yazarları, ünlü İranlı
şairlerden ve yazarlardan etkilenerek çeşitli
alanlarda Farsça eserler vermişlerdir. Gerek Türk
tarihinin, gerek klasik Türk edebiyatının bazı
önemli kaynakları da Farsça yazılmıştır.
Dr. Zebîhullaâh-i Safâ, Târîh-i Edebiyat der Îrân
adlı eserinde İslamî dönemin başlangıcından
XII-XVIII. Yüzyılın ortalarına kadar gelen on iki
yüzyıllık İran edebiyatını incelemiştir.
1
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Hasan Almaz’a göre “İran edebiyatı tarihini
konu alan bu eser, İran’da Fars edebiyatıyla ilgili
olarak bugüne kadar yapılmış en kapsamlı
çalışmadır.”4 Mütercime göre Safâ, eserini kaleme alırken bu alanda yazılmış diğer tezkire ve
edebiyat tarihi eserlerinden de yararlanmıştır.
Yazar edebiyat tarihini incelemekle beraber her
dönemin siyasî, sosyal, dinî ve ilmî yapılanması
konusunda da geniş bilgiler vermiştir. Yazar, eserini dönemleri esas alarak düzenlemiş olup her
dönemin edebî yapılanmasına başlamadan önce
dönemle ilgili edebiyat dışındaki konular hakkında da bilgiler vermiş, ondan sonra da her dönemin
edebî özelliklerini, o dönem içinde yetişmiş edip,
şair ve yazarların hayat hikâyelerini, düşüncelerini, üslup ve eserlerini ele almıştır.
Târîh-i Edebiyat der Îrân’ın bugüne kadar sekiz
kitap halinde beş cildi yayınlanmıştır. Hasan
Almaz, eserin ilk iki cildinin yazarın kendisi
tarafından yapılan özetinin çevirisini yapmıştır.
Bu çalışmada şairlere ait örnek olarak verilen
şiirlerin hepsi yer almamış, ancak delil ve şahit
kabul edilebilecek beyit ve şiirlere yer
verilmiştir.
Kitap üç bölüm halinde oluşturulmuştur. Birinci
bölüm; “İran’ın İslamî dönem Başlangıcından
III-IX yüzyıl sonuna kadar siyasal; sosyal,
bilimsel ve edebî durumu” başlığı altında
verilmiştir. Bu bölüm üç fasıldan oluşmuştur.
İkinci bölüm; “İran’ın IV-X. yüzyıl ile, V-XI.
yüzyılın ilk yarısındaki siyasal, sosyal, ilmî ve
edebî durumu” başlığı altında verilmiştir. Bu
bölüm de üç fasıldır. Üçüncü bölüm; “İran’ın VXI. yüzyıl ortasından VII-XIII: yüzyıl başına
kadarki siyasal, sosyal, ilmî ve edebî durumu”
başlığı altında verilmiştir. Bu bölüm de üç
fasıldır. Eserin sonunda kişi, eser, yer, kavim
adları indeksi yapılmıştır.
Târîh-i Edebiyat der Îrân bir edebiyat tarihidir.
Edebiyat tarihi bir seçme, inceleme, yorum ve
eleştirmedir. Târîh-i Edebiyat der Îrân’ a baktığımızda Türk edebiyat tarihini ilk başlatan ve bir
sisteme oturtan Fuat Köprülü’nün şu ifadelerinin
bu edebiyat tarihinde yansıdığını görmekteyiz:
“Edebiyat tarihi, umumiyetle tarihin, daha sahih
bir ifade ile, medeniyet tarihinin çok mühim bir
kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında
geçirdiği fikrî ve hissî tekâmülü gösteren bütün
fikir mahsullerini tetkik ederek, onun manevi
hayatını şe’niyette olduğu gibi-yahut ona en
yakın bir şekilde- yaşatmaya çalışan canlı bir
tarih şubesidir.”5
Târîh-i Edebiyat der Îrân adlı eserde
Köprülü’nün
söylediği
tüm
unsurları
görebilmeliyiz. Böylelikle Dr. Zebîhullaâh-i
Safâ’nın eserinin Lanson’un sebeplilik metoduna
yakın bir anlayışla kaleme alındığını söylemek
mümkündür.
4
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KİTAP TANITIMI
Serdar USLU

MODERN ARAP EDEBİYATININ
USTA KALEMLERİ
PROF. DR. AİDA İMANQULİYEVA
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, 380 s.
19. yüzyılın sonlarında Lübnan’da hüküm süren
sosyal, siyasi ve iktisadi şartlar, yerel halkın
kitleler halinde A.B.D.’ye göç etmesine sebep
oldu. Bu göç, ülkenin düşünce yaşamına ve
edebiyatına derin etkilerde bulundu. Üretken ve
yaratıcı Lübnan aydınlarının A.B.D.’ye, özellikle
New York’a göç etmeleri, Arap edebiyatında göç
olgusunun ağırlıklı bir rol oynamasına yol açtı.
Bu durum, Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki
karşılıklı etkileşim açısından önemliydi. Prof.
Dr. Aida İmanquliyeva’nın “Modern Arap Göç
Edebiyatının Usta Kalemleri” isimli çalışması,
A.B.D’ye göç eden Arap aydınlarının en
verimlileri arasında yer alan Cibran Halil Cibran,
Emin er-Reyhani ve Mihail Nuayme’nin
eserlerinin analizi yoluyla, söz konusu Doğu Batı
etkileşimini ve bunun doğurduğu sonuçları etkili
biçimde ele almakta ve önemli sonuçlara
varmaktadır. Eser, günümüzde canlılığından
hiçbir şey kaybetmeyen, bilakis önceki yıllara
göre çok daha önem kazanan Doğu-Batı ilişkileri
sorununa yeni yaklaşımlar getirmesi bakımından
son derece önemlidir.
Esere göre, Cibran, er-Reyhani ve Nuayme’nin
edebi yaratıcılıklarının önemi, Avrupa ve
Amerika edebiyatlarının etik ve estetik değerlerini yenilikçi bir bakış açısıyla benimseyerek,
kendi milli değerleriyle sentezlemeye çalışmış
olmalarından kaynaklanmaktadır. Ünlü Rus
oryantalisti İ. Y. Kraçkovski tarafından “Suriye
Amerikan Okulu” başlığı altında incelenen bu üç
yazarın edebi etkinlikleri, sıra dışı bir görünüm
arz etmekteydi. Cibran ve er-Reyhani, İngiliz
Göl Okulu ve Amerikan transandantalizminden
etkilenirken, Nuayme, Rusya’da almış olduğu
eğitimin de etkisiyle eleştirel realizmi
benimsemişti. Bu durum, söz konusu okulun
edebi etkinliklerini zenginleştirdi ve Modern
Arap edebiyatının şekillenmesinde etkin bir rol
üstlenmelerini sağladı. Kraçkovski bu rolü
değerlendirirken, Modern Arap Edebiyatının
kaderinin göçle yakın bir ilişki içinde olduğu
tespitinde bulunmuştur. Bu tespit, Suriye105

Amerikan okulu yazarlarının göçmenliklerini,
sadece literal anlamda bir göçmenlik olmaktan
çıkarır ve aynı zamanda fikri bir göçmenlik
haline getirir; Doğu irfanının Batı tekniğine
göçüdür bu ve Doğu irfanının, Batı tekniğiyle
aşılanarak yeni bir ruhsal olgunlaşmanın temeli
haline getirilmesini talep eder. Suriye-Amerika
Okulu, bu amacın başarılmasında süreli yayınları
önemsemiş, bu uğurda sayısız dergiler ve
yayımlar çıkarmış, 1920 yılında New York’ta,
“Kalemler Birliği” (er Rabitetü’l-Kalemiyye) adı
altında örgütlenmiştir.
İmanquliyeva’ya göre, Suriye Amerikan
okulunun Arap edebiyatına, özellikle şiir sanatına en büyük katkısı, üslupta serbestleşme ve
içerikte sosyalleşme olmuştur. er-Reyhani ve
Cibran, Arap şiirinde serbest üslubun ilk
örneklerini vermişlerdir. Diğer yandan Kraçkovski’nin ifadeleriyle, Cibran’ın serbest
şiirlerinin başlıca konusu insandır. Bu özellikleriyle Cibran, Arap edebiyatı için bir devrimdir.
İmanquliyeva, çalışmanın ikinci bölümünde
Cibran’ın romantizmini son derece yenilikçi ve
yaratıcı
bir
üslupla
tartışmaktadır.
İmanquliyeva’ya göre Cibran, derin biçimde
etkilenmiş olduğu İngiliz romantikleri gibi,
güzelliği, genel ve ideal bir olgu olarak
benimsemiş ve onu tüm insanlığın kutsal mülkü
ve hakikatin kendisi olarak kabul etmiştir. Diğer
romantikler gibi, Cibran da uygarlığın
endüstriyel ve teknik kazanımlarına karşı
çıkmamış, bilakis, uygarlığı, özlemini çektiği
manevi uyanış açısından önemsemiştir. Böylece
Batı tekniği ve endüstrisi, Cibran’ın eserlerinde
Doğu maneviyatıyla uyumlu kılınmıştır. Bu
durum, Suriye-Amerikan okulunun manevi
uyanış
ülküsüne
uygundur.
Ancak
göre
Cibran,
diğer
İmanquliyeva’ya
romantiklerden, özellikle derin biçimde etkisinde
kaldığı Byron’dan farklı olarak, toplumunun
sorunlarına karşı da ilgilidir. Cibran’ın romantik
bir kalem olarak Arap toplumunun sorunlarına
yönelmiş olması, sadece Arap edebiyatı
açısından değil dünya edebiyatı açısından da çok
yenilikçi bir tutumdur. Cibran’ın kahramanları
geleneksel romantik kahramanlardan farklı
olarak, topluma karşı değildir, aksine onunla
bütünleşir.
İmanquliyeva, çalışmanın üçüncü bölümünde erReyhani’nin sanatsal üslubunu ve kişiliğini
Doğu-Batı ikilemine oturtmak konusunda sıra
dışı bir başarı sergilemektedir. er-Reyhani,
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kendisinin hem Batı’ya, hem Doğu’ya ait
olduğunu hissetmiş ve Araplar’ı, Batı’nın
ekonomik ve kültürel kazanımlarını sahiplenmeye davet etmiştir. Doğu toplumlarının
yükselişinde kalbi hayatın ve felsefi derinliğin
yeterli olmadığını, kültürel kazanımların ve
teknik ilerlemelerin de manevi ve sosyal diriliş
için gerekli olduğunu savunmuştur. Bu ülkü
doğrultusunda, Doğu’ya Batı’nın tekniğini,
Batı’ya ise Doğu’nun felsefesini ve şiirselliğini
taşıma misyonunu üstlenmiştir. Bu uğurda
manevi
değerleri
özellikle
vurgulayan
transandantal
akımın
etkisine
girmiş,
romantizmin temel kaynaklarından biri olan
doğayı, insanın manevi diriliş kaynağı olarak
yorumlamıştır. İmanquliyeva, er-Reyhani’nin
ferdiyetçiliğinin, son kertede sosyal bir ülkü
tarafından beslendiğini tespit eder. İnsanın
manevi uyanış ve olgunlaşması, toplumun
yükselişi için şarttır. İmanquliyeva’nın en çarpıcı
tespitlerinden biri, er Reyhani’nin bireysel
olgunlaşma anlayışını, kişinin kendi iç tezatlarını
aşmasıyla ilişkilendirmiş olmasıdır. Doğu-Batı
arasındaki tezat, kişinin kendi iç dinamikleri,
yani aklıyla kalbi arasındaki tezatın yansımasıdır. Bu durum, er-Reyhani’nin çatışkılarını
başarılı biçimde açıklamaktadır. Arap milli
şuuruna yaptığı katkılar, bu çatışkılarca şekillendirilmiştir.
İmanquliyeva’ya göre Nuayme, Cibran ve erReyhani’nin,
İngiliz
Amerikan
Ekolü
karşısındaki hislerini ve durumlarını, Rus
edebiyatı karşısında duyumsamış bir Arap
aydınıdır. Rus edebiyatından derin biçimde
etkilenmiş, Rus yazarların yazdığı gibi yazmak
istediğini açıkça ifade etmiş ve Rus edebiyatına
ilişkin kazanımlarını ömrünün sonuna kadar
büyük bir memnuniyet duygusuyla anmıştır.
Edebi eser karşısındaki eleştirel tutumunu
geliştirirken Belinski’den, hümanizmini ve
zulüm karşıtı tutumunu Tolstoy’dan, gerçekçi
ifade üslubunu ise Çehov’dan almıştır.
İmanquliyeva’ya göre Nuayme’nin öyküleri,
Arap
sosyal
gerçekliğinin
karakteristik
özelliklerini yansıtmaktadır. Öyküleri sadece
içerikleriyle değil ruhlarıyla da milli bir nitelik
arz eder. Nuayme’nin, Cibran ve er-Reyhani’nin
yanı sıra bu çalışmaya konu edilmiş olması, Batı
değerlerinin İngiliz-Amerikan yorumuyla Rus
yorumu arasındaki farklılıkları izlemek bakımın-

dan eşsiz fırsatlar sunmakta, Suriye-Amerikan
Okulunu bilhassa önemli kılmaktadır.
İmanquliyeva’ya göre, her üç yazarın da
Hıristiyan olması, göç ettikleri ülkelerde
edebiyat
çevreleriyle
yakın
bir
temas
kurmalarına ve Batı medeniyetinin kazanımlarını
önyargısızca benimsemelerine imkan sağlamıştır.
Ancak her üç yazar da, bütün ferdiyetçiliklerine
rağmen, içinde doğup büyüdükleri Arap
toplumlarının sosyal ve milli sorunlarına,
bağımsızlık
mücadelelerine
ve
manevi
kalkınmalarına derin bir ilgi duymuşlardır. Bu
durum, onları, Doğu-Batı ilişkileri sorunu
açısından verimli bir sentez odağı haline
getirmiştir. Bizce, Suriye-Amerikan Okulu’nun
üstlendiği bu sentez misyonu, yüzyıllar önce
Süryani Hıristiyanların, Yunan felsefesini ve
kazanımlarını Arapçaya çevirerek verimli bir
İslam felsefesinin doğmasına ön ayak olmaları
hadisesini hatırlatmaktadır. O yüzyıllarda
Yunanlılık kimliği altında beliren Batı bilgisi,
çağımızda İngiliz, Amerikan ya da Rus kimliği
altında belirmekte ve yeni sentezleri gerekli
kılmaktadır.
Prof. Dr. Aida İmanquliyeva’nın bu eşsiz çalışmasının, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında
daima bir köprü vazifesi gören Türkiye’de, Türk
okurunun istifadesine sunulmuş olması bizce son
derece anlamlıdır. Türk halkına, Batı ile
ilişkilerinde, diğer Doğu milletlerinin deneyimlerinden haberdar olmak imkânı sunacaktır.
Edebiyat daima, farklı uygarlıkların ve
kültürlerin etkileşimlerinin en açık ve etkili
biçimde izlenebildiği bir disiplin olmuştur.
Cibran, er Reyhani ve Nuayme, sadece birer
edebiyatçı değil, aynı zamanda içinde yaşamakta
olduğumuz dünyanın iki uygarlık odağını, Doğu
ve Batı’yı ustalıkla çözümlemiş, yaratıcı
düşünürlerdi. Kendi toplumunun gerçeklerinin
farkında olan ve ülkesinin kaygılarını iyi bilen
İmanquliyeva’nın, almış olduğu Batılı eğitimi ve
edindiği eşsiz tecrübeler, onu, bu türden bir
konuda bilhassa önemli bir kişilik haline
getirmektedir.
Bu kıymetli eserin dilimize kazandırılmasında
büyük hizmetleri geçen, editör Dr. Afaq
Esedova’ya ve çevirmenler Reşad İlyasov ile
Qiyas Şükürov’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
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داﺳﺘﺎن:

ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ و دﺳﺘﻤﺎل هﺎﯼ ﮔﻞ ﺳﻴﺐ
ﻗﺎدر ﻣﺮادﯼ
ﺑﺎزهﻢ داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮﯼ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ هﻢ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ
ﻳﺎﻓﺖ و داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮﯼ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﯽ از درﺧﺖ
ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ و ﮐﺴﯽ از دﻧﻴﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ .
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد .ﮐﺲ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .هﻤﻪ در دوش
ﺑﻮدﻧﺪ .وارﺧﻄﺎ و ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ را هﻢ ﻧﻤﯽ دﻳﺪ .اﻳﻦ ﺻﺪاﯼ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﻪ ،ﺑﺪو ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻴﻢ .ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪ
ﻳﯽ زﻳﺮﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮد و ﺑﻤﻴﺮد و او ﺟﻮاﺑﺪﻩ ﺷﻮد .اﻧﮕﺎر هﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮال وﺟﻮاﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ .هﺎ ،ﮐﺲ ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ هﻤﻪ ﻣﯽ دوﻳﺪﻧﺪ .ﻣﯽ دوﻳﺪﻧﺪ.
ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ،ﻳﮏ روز ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻬﺎر .ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد و روز ﺧﻨﮏ
ورﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﻩ ،از هﻤﺎن روزهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺁدم ﮐﺴﻞ و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﻮد.او هﻢ ﮐﺴﻞ ﺑﻮد ،ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .درد داﺷﺖ .درﺷﮑﻤﺶ ﭼﻴﺰﯼ
ﻣﯽ ﺟﻨﺒﻴﺪ .از اول اول هﺎﯼ ﺻﺒﺢ اﺣﺴﺎس درد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﺮش
درد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻴﺶ از روز هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﺴﻞ و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،دل
وﻧﺎدل رﺷﺘﻪ هﺎ را ﻣﯽ ﺗﻨﻴﺪ .ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻟﻴﻦ روﯼ دﻟﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دراز ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
هﺎﯼ ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺒﺮد و ﺑﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺗﻤﺎم
ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻣﯽ ﺁﻣﺪﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ .ﭘﺪر ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺁﺗﺸﺨﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ؟ در ﺧﺎﻧﻪء ﭘﺪرهﻢ روز ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺧﻴﺎل ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪء ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪرش
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ روﯼ ﺁرام ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ،ﺁب وﻧﺎﻧﺖ ﻣﯽ
رﺳﺪ .ﺧﺎﻧﻪء ﺑﺨﺖ ،ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد ﺁدم اﺳﺖ ﺑﺮو ،ﺁن ﺟﺎ .ﺑﺨﺘﺖ
ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻩ.ﻳﮏ روز ﻧﯽ ﻳﮏ روز ﺁﺧﺮ ﻣﯽ روﯼ .ﺳﻴﺎﺳﺮ ﭘﻴﺶ
ﭘﺪر وﻣﺎدر اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎاو در ﺁن وﻗﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺨﺖ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ وﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺷﻮﯼ و
ﺷﻮﯼ ﮐﺮدن را .روز اول ﮐﻪ اورا ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﭘﻴﺮاهﻦ
داﻣﻦ ﮐﻼن ﻧﻮ و زرزرﯼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻳﮏ ﭼﺎدر ﻳﺎﺳﻤﻨﯽ رﻧﮕﯽ
ﺑﺮﺳﺮش اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﻩ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺮﻩ ﻳﯽ رﻧﮓ
داﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زرهﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ ﻳﯽ رﻧﮓ ﭘﻴﺮاهﻦ ﺁﺑﻴﺮﻧﮓ زﻳﺒﺎﻳﺶ
در ﺷﻌﺎع ﺁﻓﺘﺎب ﻣﯽ درﺧﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺁن روز ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎر اول اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺒﺎس هﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺗﺎﭼﻮرﯼ هﺎﯼ رﻧﮕﻪء ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ هﺎﻳﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪء ﻧﺎزﮎ ﻧﻴﺰ در ﮔﻮش هﺎﻳﺶ ﺁوﻳﺨﺘﻨﺪ.ﺳﺮﺧﯽ وﺳﭙﻴﺪﻩ هﻢ
ﺑﻪ ﻟﺐ هﺎ ورﺧﺴﺎرهﺎﻳﺶ زدﻧﺪ .ﺑﺎر اول ﺑﻮد ﮐﻪ او اﻳﻦ ﭼﻴﺰ هﺎرا
ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪ .دﻟﺶ ﺧﻮش ﺑﻮد .از اﻳﻦ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ اوهﻢ
ﺧﻮش ﺑﻮد .ﺧﻴﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رود ،ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻮش ﻣﯽ ﮔﺬرد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ از ﺁن روز ﻣﺪت هﺎ
ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻣﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ دﻟﺨﻮﺷﯽ هﺎﻳﺶ هﻤﻪ ﺧﻮاب وﺧﻴﺎل
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ﺁن روز ﮐﻪ ﺗﻨﺶ را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻘﭽﻪ ﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ
دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻞ ﺳﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻟﺒﺎس هﺎ و
ﭼﻮرﯼ هﺎرا از ﻣﻴﺎن ﺁن در ﺁوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪازدوﺳﻪ روز ﮐﻪ ا
زﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻟﺒﺎس هﺎ ﻣﻴﺎن هﻤﺎن
دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻞ ﺳﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻳﮏ ﺑﺎر هﻢ ﺁن هﺎرا
ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ.
ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .در د داﺷﺖ .در ﮐﻤﺮ ش ،درﺷﮑﻤﺶ ،در
ﺷﺎﻧﻪ هﺎﻳﺶ ،دردﯼ ﺁهﺴﺘﻪ ﺁهﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽ
ﺟﺎن و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد .دﺳﺖ هﺎﻳﺶ ﺳﺴﺖ و ﺑﻴﺤﺎل .ﻗﻮت ﮐﺎر ﮐﺮدن
و ﺑﺎﻓﺘﻦ و ﺗﺎرﺗﻨﻴﺪن را ﻧﺪاﺷﺖ .از ﺑﺲ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻠﮏ
هﺎﻳﺶ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻦ هﺎﻳﺶ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﺎﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد .هﺮ دم ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد .هﺮ دم ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ
دوان دوان ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﺑﺎزهﻢ داد و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﺑﻴﮑﺎر
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯼ؟ دﺧﺘﺮ ﮔﺪاﯼ ،ﭼﺮا؟ و ﺑﺎز از ﻣﻮهﺎﻳﺶ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪء اﺗﺎق ﻣﻴﺎن ﮐﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﺎر هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﯽ
ﻣﯽ اﻧﺪازد.
روزهﺎﯼ اول ﮔﺮﻳﻪ و زارﯼ ﮐﺮد .روزهﺎﯼ اول داد زد وﻓﺮﻳﺎد
ﮐﺸﻴﺪ.ﻣﺎدر ﻧﺎدﻳﺪﻩ اش را ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮان ﺻﺪا زد و ﭘﺪر ﮔﻔﺖ و
واوﻳﻼ ﺳﺮ داد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ هﺎ دﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﻪ و زارﯼ ﺳﻮدﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧﺪاﻣﺶ زﺧﻤﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .دﻧﺪان هﺎﯼ ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ،
روﯼ ﺑﺎزو هﺎ و ران هﺎﻳﺶ ﻟﮑﻪ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ و ﮐﺒﻮدرﻧﮕﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﯼ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﮕﺪ هﺎﯼ ﺷﻮهﺮش ﮐﻪ درهﻤﻪء ﺑﺪﻧﺶ داغ اﻓﮕﻨﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺎرﻩ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺁن ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎزهﻢ ﻣﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺁدم هﺎﯼ دور و ﭘﻴﺸﺶ ﻣﺜﻞ
دﻳﻮاﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزهﻢ دﻧﺪان ﮔﺰﻳﺪن هﺎ،
ازﻣﻮﮐﺸﻴﺪن هﺎ و ﻟﮕﺪ زدن هﺎ … اﯼ ﺧﺪا اﻳﻦ هﺎ هﻴﭻ ﺁدم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽ ﻣﺮد و ﻣﯽ
ﺳﻮﺧﺖ .اﻳﻦ ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪء ﺑﺨﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ا زﺧﺎﻧﻪء ﺑﺨﺖ هﻴﭻ زﻧﯽ
زﻧﺪﻩ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪء ﺑﺨﺖ.
ﺳﺮش ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻴﺪ .ﺑﻪ زﺣﻤﺖ رﻧﮓ ﺗﺎر هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ را ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﯽ داد .رﻧﮓ هﺎ ﺑﺎ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺨﺘﻨﺪ .ﺗﺎر هﺎ ورﺷﺘﻪ هﺎ
رﻧﮓ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از ﮐﻮﭼﻪ ﺻﺪاﯼ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﯼ
ﻧﺎﯼ ﮔﻮﻳﺎن ﺁواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﮐﺒﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺁن هﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﺁزاد وراﺣﺖ اﻧﺪ .از ﺧﺎﮎ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﻨﺒﺪﮎ هﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .رﺷﺘﻪ هﺎ رﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎرهﺎ رﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻧﮓ ﺳﺮخ ،رﻧﮓ ﺷﺘﺮﯼ ،رﻧﮓ
ﮐﺒﻮد ،رﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ هﺎﻳﺶ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ هﺎ و رﻧﮓ
هﺎ ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ
رﻗﺼﻴﺪﻧﺪ .از ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎرﻳﺪﻧﺪ .از راﻩ ﮐﻠﮑﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اورا ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺸﻢ هﺎﻳﺶ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎز ﭼﺸﻢ هﺎﻳﺶ را ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎ
ﮔﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر رﺷﺘﻪء ﻗﺎﻟﻴﻦ را ﻧﺒﺮﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﻠﮑﺶ
را ﺑﺮﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮن ﺳﺮ ﻣﯽ زد .ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ
و ﮐﻠﮏ ﺧﻮن ﺁﻟﻮدش را ﺑﺎ ﺁن ﺑﭙﻴﭽﺪ .ﺧﻮن ازﺗﻪء ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
زد .ﺧﻮن ﻧﻤﯽ اﻳﺴﺘﺎد .اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺪ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ زﺧﻢ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ .ﺑﺮﻳﺪﻩ ﮔﯽ
ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺪام رگ ﮐﻼن را زدﻩ ﺑﻮد .ﺧﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎن
ﻣﯽ ﺟﻮﺷﻴﺪ ورﻧﮓ ﺳﺮخ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺗﻴﺮﻩ وﺗﻴﺮﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺻﺪاﯼ ﭘﺎﻳﯽ ﺷﻨﻴﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ،ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ،ﻣﻮﺟﻮدﯼ درون
ﺷﮑﻤﺶ ﺟﻨﺒﻴﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد هﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ،
ﭘﻴﺶ ازوﻗﺖ.ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺖ زﻳﺎدﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻴﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﺧﻴﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .از ﺁﻣﺪن او هﻢ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪ ،هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﮑﻤﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪ .ﺻﺪاﯼ ﭘﺎ ﺷﻨﻴﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪاﯼ ﻗﺪم
هﺎﯼ ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻮد .درد ﺷﺪﻳﺪﯼ در ﮐﻤﺮش ﺣﺲ ﮐﺮد .دﻳﺪ ﮐﻪ
دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﯼ ازدﺳﺘﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﻮدش را رهﺎ ﮐﺮد .ﭘﺸﺘﺶ
ﺑﻪ دﻳﻮار ﺧﻮرد .روﯼ ﮐﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ ﺗﺎرهﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻗﺎﻟﻴﻦ ،ﮐﻨﺎر
ﮐﺎرﮔﺎﻩ اﻓﺘﺎد .روﯼ ﮐﻼوﻩ هﺎﯼ ﺗﺎر ﺷﺘﺮﯼ رﻧﮓ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﯽ .
ﺳﺮش ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻴﺪ .هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻴﺪ .دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻣﯽ
ﭼﺮﺧﻴﺪ .ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ هﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻴﺪ .ﮔﻞ هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ هﻤﻪ ﻣﯽ
ﭼﺮﺧﻴﺪﻧﺪ .ﮔﻞ هﺎﯼ ﮐﺒﻮد رﻧﮓ ،ﺷﺘﺮﯼ رﻧﮓ ،اﻧﺎرﯼ رﻧﮓ،
ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﺮخ … ﮐﻠﻮﻟﻪ ﺗﺎر هﺎ ،ﻗﻴﭽﯽ هﺎ و ﮐﺎرد هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﯽ
هﻤﻪ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﻓﻀﺎﯼ اﺗﺎق ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻧﺪ .ﺑﻪ درو دﻳﻮار
ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻴﺮت دﻳﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرهﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ،زرد ،ﮐﺒﻮد،
ﺳﺮخ ،اﻧﺎرﯼ ،ﺳﻴﺎﻩ ،اﺷﺘﺮﯼ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺪن
ﺑﺮهﻨﻪء اوﺳﺖ .ﺧﻮدش را ،اﻧﺪام ﺑﺮهﻨﻪء ﺧﻮدش را اﻧﮕﺎر در
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ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻣﯽ دﻳﺪ .ﺑﺪﻧﺶ ﭘﺮاز ﮔﻞ هﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮد .دﻳﺪ
ﻗﺎﻟﻴﻦ ،ﺑﺪﻧﺶ اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﺶ ،ﻗﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ .داغ هﺎﯼ ﮐﺒﻮد ،ﺳﺮخ،
زرد ،اﺷﺘﺮﯼ ،ﺳﻴﺎﻩ ،اﻧﺎرﯼ و ﺟﺎﯼ دﻧﺪان هﺎ و ﻧﺎﺧﻦ هﺎﯼ ﺻﻨﻢ
ﺧﺎﻟﻪ ،ﺟﺎﯼ ﻟﮕﺪ هﺎﯼ ﺷﻮهﺮش و ﺟﺎﯼ داغ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﻴﺰ هﺎﯼ
دﻳﮕﺮ… اﻧﺪاﻣﺶ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻴﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﻴﻦ و ﮔﻞ هﺎﻳﺶ هﻢ ﻣﯽ
ﭼﺮﺧﻴﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ ،ﮔﻞ هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ و دﺳﺘﻤﺎل هﺎﯼ ﮔﻞ
ﺳﻴﺐ ،ﭼﺎدر ﻳﺎﺳﻤﻨﯽ رﻧﮓ ،ﺳﺘﺎرﻩ ﮔﮓ هﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ ﻳﯽ رﻧﮕﺶ هﻢ
درهﻮا ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻧﺪ .ﭘﻴﺮاهﻦ داﻣﻦ ﮐﻼن ﺁﺑﻴﺮﻧﮓ زردارش هﻢ ﺑﻪ
هﻮا ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪ .ﺁﺳﻤﺎن ﭘﺮ از دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻞ ﺳﻴﺐ ،ﮔﻞ هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ،
ﭼﺎدر ﻳﺎﺳﻤﻨﯽ رﻧﮓ و ﭘﻴﺮاهﻦ زردار ﺁﺑﻴﺮﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺮاز
دﺳﺘﻤﺎل هﺎﯼ ﮔﻞ ﺳﻴﺐ و ﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ هﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ ،ﮔﻨﺒﺪﮎ هﺎﯼ
ﺧﺎﮐﯽ در هﻮا ﭘﺎش ﭘﺎش ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻳﺮان ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮد ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎد ﺁن هﺎرا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﺮﺳﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺻﺪاﯼ ﺁوازﺧﻮاﻧﺪن دﺧﺘﺮﮎ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺮش ﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺻﺪاهﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮش ﻓﺮود ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ.
***
در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ،ﻳﮏ روز ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎب ﮐﻤﺮﻧﮓ وهﻮاﯼ
ﻧﺎﺧﻮش ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺁدم را ﺁزار ﻣﯽ داد .ﻳﮏ روز ﺑﻬﺎرﯼ
رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﭽﻪ هﺎ ودﺧﺘﺮﮎ هﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﮐﺒﺎزﯼ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﯼ ﻧﺎﯼ ﮔﻮﻳﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﻴﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ؟ ﺻﺪاﻳﯽ از دور و ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ.
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺎز ﮔﻢ وﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ؟ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮد.
در ﺟﻤﻊ هﻤﻴﻦ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺒﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﯼ ﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﻮﻳﻠﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد ﮐﺴﯽ را دم درﺣﻮﻳﻠﯽ و
ﺳﺮﺑﺎم هﺎ ﻧﺪﻳﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد .ﺁن ﺻﺪا هﺎ ﺷﺎﻳﺪ در ﺧﻴﺎﻟﺶ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .دوازدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﺎﻳﺪ هﻢ ﮐﻤﺘﺮ …
ﺳﺎل و زﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮض ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ دوازدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮد .ﺁدم ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از دﻳﺪن ﮐﺴﯽ ﺳﻦ اورا ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ .ﺟﻮان هﺎﯼ ﭘﻴﺮ،
ﭘﻴﺮهﺎﯼ ﺟﻮان ،ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻴﺮ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻮان و ﻳﺎهﻢ ﺟﻮاﻧﺎن
ﮐﻮدﮎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .دﻧﻴﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ و ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮﯼ ،رﻧﮓ وروﻏﻦ
دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .هﻤﻪ دردوش ﺑﻮدﻧﺪ ،درﻳﮏ ﺳﺮﻋﺖ
وﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ هﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
و هﺮاس از اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻳﯽ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و
ﺑﮑﺸﺪو روزﯼ ﺟﻮاﺑﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر
ﺑﺎور ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺳﻮال و ﺟﻮاﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺘﯽ از
اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻨﻮن ﺁﻣﻴﺰ و ﺣﺮ ص و ﺁز
ﮐﻪ ﻣﯽ دوﻳﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺎﯼ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ.
هﺮ ﮐﺲ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدش از ﺧﺎﮎ هﺎﯼ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ
ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ هﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ ،ﮔﻨﺒﺪﮎ هﺎ ،ﮔﻨﺒﺪ ﮎ
هﺎﻳﯽ روﻳﺎﻳﯽ… ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ هﻢ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدش ﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻨﺒﺪﮎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان را دور ﻣﯽ دﻳﺪ،
ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ .ﺑﻪ ﺟﻤﻊ هﻤﺒﺎزﯼ هﺎﻳﺶ ﻣﯽ
ﭘﻴﻮﺳﺖ .هﺮ ﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ درﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺮدم
ﻧﺎﻧﭙﺰﯼ ﮐﻨﺪ ،هﺮ ﮔﺎهﯽ ﮐﻪ » ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق « را دور ﻣﯽ دﻳﺪ و ﻳﺎ
اورا ﺧﻮاب ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ هﻢ "ﺷﺎﭘﯽ ﻧﻮﭼﻪ " را ﻣﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ دم ﻏﻨﻴﻤﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽ دوﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ .ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮد .ﻗﻔﺲ ﺑﻮد .ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﮑﺎرش ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم دادن ﻧﺒﻮد ،ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎرو ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽ داد
و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود و ﺑﺎم هﺎرا ﺟﺎرو ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﮔﺮﺷﺮﺁو ﭼﻮﻻق هﻢ ﺑﻴﺪار ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺎم ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ هﻢ
از دهﺎن ﺷﺎن ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد .هﯽ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،هﯽ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،هﯽ
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﺑﻮد.
ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﺎﻧﭙﺰﯼ » ،ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق« ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮد .ﺑﺎز زﻣﺎن
دم ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﻮد ،ﺑﺎز او
را ﺻﺪا ﻣﯽ زد .ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﮐﺠﺎهﺴﺘﯽ ،ﮐﺠﺎ؟ ﻟﮕﻦ را ﺑﻴﺎور ،ﻟﮕﻦ
را .ﻟﮕﻦ را ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ » ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق « در ﺁن ﺑﺸﺎﺷﺪ ...و ...و
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ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻮﯼ ﺑﺪﯼ هﻤﻪء ﻓﻀﺎﯼ اﺗﺎق را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻟﮕﻦ را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﮐﻨﺎراب ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﻋﺬاب ﻣﯽ ﺑﻮد .
ﻟﮕﻦ را ﻣﯽ ﺷﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺁورد و در دهﻠﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .از اﻳﻦ
ﮐﺎر هﺎ ﺧﺴﺘﻪ ودﻟﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ » ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق « از
ﺑﺴﺘﺮش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻳﮏ ﺧﻴﻞ ﻣﮕﺲ هﺎ ﻏﻮژاس ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز
در ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ .از ﺑﺴﺘﺮ ش ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮدﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﮕﻦ ،ﺁن ﺟﺎ،
دم در ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ هﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﻧﺶ راﻩ ﻣﯽ رﻓﺖ.
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻔﺪاﻧﯽ ﭼﺮﮐﻴﻨﺶ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر
ﺑﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽ رﻳﺨﺖ روﯼ ﻓﺮش ،ﺑﻮﯼ ﻧﺴﻮارﻓﻀﺎﯼ
ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.در هﻤﭽﻮﻣﻮاﻗﻊ » ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق » ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ را ﻓﺤﺶ ﻣﯽ داد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
دﺧﺘﺮ ﮔﺪاﯼ ،ﺻﺪﺑﺎر ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺪاﻧﯽ را ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﻤﺎن.ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻣﯽ دوﻳﺪ ﺗﻔﺪاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺗﺎﮐﻪ « ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق
« ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﻟﮕﻦ ﻳﮏ ﺳﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺗﻒ وﺁب
ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻧﺴﻮار را ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻴﺮون .ﺗﺎﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺸﺖ ،ﺑﻮﯼ ﻟﮕﻦ ﻓﻀﺎﯼ اﺗﺎق را ﺁﮔﻨﺪﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد وﻣﮕﺲ هﺎ
ﻏﻮژاس ﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮاﯼ دﺧﺘﺮﮎ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ
ﺳﺮ ﺗﺎس ﮔﻼﺑﯽ رﻧﮓ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق هﻢ ﺧﻨﺪﻩ ﺁور ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد و هﻢ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰ .از دﻳﺪن ﺳﺮ ﺗﺎس او ﻧﻔﺮﺗﯽ در دﻟﺶ
ﺟﻮش ﻣﯽ زد .ﺧﻨﺪﻩ اش هﻢ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ .اﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩ اش را دوﺑﺎرﻩ
ﻓﺮوﻣﯽ ﺑﻠﻌﻴﺪ .ﺷﺮﺁو ﭼﻮﻻق وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻟﻨﮕﯽ اش را
ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺮﺗﺎﺳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ .هﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ« ﺷﺎﭘﯽ
ﻧﻮﭼﻪ « اورا ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺮد ،دﺳﺘﺎرش را ﺑﺮ
ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اورا ﻣﻴﺎن ﻏﻠﺘﮏ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ را ﺧﻨﺪﻩ ورﻣﯽ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ
ﺧﻨﺪﻳﺪن را ﻧﺪارد ،ﺧﻨﺪﻩ اش را دوﺑﺎرﻩ ﻗﻮرت ﻣﯽ داد.
ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق دوﭘﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .دوﭘﺎﻳﺶ از زاﻧﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم اورا ﭼﻮﻻق ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺧﻮدش ﺑﺴﻴﺎر درﺑﺎرﻩء ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎهﺎﯼ او در ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روس هﺎ ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ » .ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق «از ﺁن ﺟﻨﮓ هﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﻧﮑﺎرﯼ ﻳﺎد ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﻣﺎ روس هﺎرا دواﻧﺪﻳﻢ ،ﻣﺎ روس هﺎ را ﮐﺸﻴﺪﻳﻢ ...و
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ از روس هﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .هﻤﻴﻦ ﻗﺪر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯽ دﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮپ وﺗﻔﻨﮓ داﺷﺘﻨﺪ ...و
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ هﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﻗﺼﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻋﺴﮑﺮ هﺎ ﻳﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ هﺎ و ﻣﻮﺗﺮ هﺎﯼ ﺷﺎن ﮔﺎهﯽ از ﺳﺮﮎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪء
ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﭽﻪ هﺎ ﺑﺎدﻳﺪن ﺁن هﺎ ﺻﺪا ﻣﯽ زدﻧﺪ:
هﻠﻮ ﻣﺴﺘﺮ ،هﺎﯼ ﻣﺴﺘﺮ!وﺑﻌﺪ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ هﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻳﻦ هﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ.و ﻃﻮرﯼ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ هﺎ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﺴﮑﺮ هﺎ
ﯼ ﺧﺎرﺟﯽ را دارﻧﺪ و دﺧﺘﺮ هﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق ﺑﻪ روزهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻴﺪ ،ﭘﺴﺮ ش
ﻳﮏ ﺑﺎر هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﮐﺮدﯼ ،دوﭘﺎﻳﺖ را از دﺳﺖ دادﯼ و ﺁﺧﺮش هﻢ هﻴﭻ.و ﭘﺪرش ﺳﻮﯼ او ﺑﺪ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﻴﻎ ﻣﯽ زد:
ﺑﺮوﮔﻤﺸﻮ ﻟﻮدﻩ ،ﺑﯽ ﻋﻘﻞ!در هﻤﭽﻮ ﻟﺤﻈﻪ هﺎ ﺑﺎزهﻢ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﺧﻮش ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺨﻨﺪد .اﻣﺎ او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩء ﺧﻨﺪﻳﺪن را ﻧﺪارد.
***
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ هﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﻴﺪ از دﻳﮕﺮان ازﭼﻮﺑﮏ هﺎﯼ ﺧﺮد او هﻢ ﻳﮑﯽ را ﻣﺎدر ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺎدرم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭘﺪرم و اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪء ﻣﺎ.
ﺑﺎزهﻢ ﺻﺪاﻳﯽ ﺷﻨﻴﺪ .ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ؟ ﺳﻮﯼ ﺣﻮﻳﻠﯽ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد .ﺳﺮ ﺑﺎم هﺎ را ازﻧﻈﺮﮔﺬراﻧﺪ .ﻧﻪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮ د .ﺻﺪاﻳﯽ
ﻧﺸﻨﻴﺪ.
هﻢ
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ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ در ﺧﻮاب هﻢ هﻤﻴﻦ ﺻﺪا هﺎرا ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪ :ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻟﮕﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻦ .ﻣﯽ دوﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻟﮕﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ
ازﺗﻨﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪا ﻣﯽ زد :ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،ﺧﻤﻴﺮرا ﺑﺒﻴﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ،
ﻳﺎﻧﯽ؟ و »ﺷﺎﭘﯽ ﻧﻮﭼﻪ « از ﺑﻴﺮون ﺣﻮﻳﻠﯽ اورا ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد:
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،ﺳﻄﻞ هﺎرا ﺑﻴﺎور ﮐﻪ ﺁب ﺑﻴﺎورم.
از او هﻴﭻ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﺪ .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ اﻳﻦ »ﺷﺎﭘﯽ ﻧﻮﭼﻪ
« ﺷﻮﻳﺖ اﺳﺖ .اﺻﻼ" ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
هﻤﻪ ﭼﻴﺰ از هﻤﺎ ن روز ﺷﺮو ع ﺷﺪ .از هﻤﺎ ن روزﯼ ﮐﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ ﻟﺒﺎس هﺎ ﯼ ﻧﻮ زرﯼ ﺁﺑﻴﺮﻧﮓ و ﭼﺎدر ﻳﺎﺳﻤﻨﯽ رﻧﮓ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺁن روز ﺑﺎﻳﺪ اورا ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺁوردﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻪ .ﺁن روز ﻣﻼﻳﯽ را ﺁوردﻧﺪ ،ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺁب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ وﻣﻼ
ﭼﻴﺰ هﺎﻳﯽ از او ﭘﺮﺳﻴﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ .دﻳﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﮕﻮ ﻗﺒﻮل دارم .واو هﻢ ﮔﻔﺖ ﻗﺒﻮل دارم .ﻣﻼ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ هﻤﻪ ﭼﮏ ﭼﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮﻧﻘﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و دهﺎن
هﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺁن روز ﻣﻼ ﺑﻮد ،ﭘﺪرش ﺑﻮد ،ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻮد،
هﻤﻴﻦ ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق ﺑﻮد و هﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺲ ﻗﺪش ﺑﻠﻨﺪ
وﻻﻏﺮ ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ او ﻧﻮﭼﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪرش ﺁدم ﻳﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .دﺳﺖ او هﻢ
در ﺟﻨﮓ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد و
ﻳﺎ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ هﺎ ودﺧﺘﺮهﺎﻳﺶ هﻢ هﻤﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ هﺮ
ﻃﺮف ،ﭘﺸﺖ ﮐﺎر وزﻧﺪﻩ ﮔﯽ .ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮏ هﺎﯼ
دﻳﮕﺮ ،ﮔﻢ وﻻدرﮎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﺮﻳﺎﮎ و ﻗﻤﺎر دوﺳﺖ هﺎﻳﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ .هﻤﻴﺸﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﭗ ﻣﯽ
زد .در ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ درﻗﻮاﯼ دوﻟﺘﯽ ﻋﺴﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ زﺧﻢ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺶ هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﮐﻪ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ را زاﻳﻴﺪ ﻩ ﺑﻮد ،از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ .ﻧﺮﻓﺖ .راﮐﺘﯽ اورا از
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد .در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺁن ﺳﺎل هﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺁن
هﻤﺎ ن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎدﯼ هﺎ و ﻋﺮوﺳﯽ هﺎﯼ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺳﺎز
وﺳﺮود ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺪر ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ از ﺁن روزهﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ
ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮا ﺁن روز ﭼﻴﺰﯼ ﻧﺸﺪ.هﻤﻪ
ﺣﻴﺮان ﺷﺪﻧﺪ .در ﮔﻬﻮارﻩ ﺧﻮاب ﺑﻮدﯼ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﯼ.
ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮا ﭼﻴﺰﯼ ﻧﺸﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﺮد.ﺧﺪا ﺗﺮا
ﻧﮕﻪ ﮐﺮد.
ﺁﺧﺮ ﮐﺎر ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ را هﻢ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺧﻮدش را از ﺷﺮ ﻳﮏ ﻧﺎن
ﺧﻮر ﺳﺮ زﻳﺎدﯼ ﺑﯽ ﻏﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ درﮎ ﮔﺮﻓﺖ،
دﺧﺘﺮ ﮎ دﻳﮕﺮﯼ را ﮐﻪ در ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اش ﺁورد .
***
از ﺁن روزهﺎﯼ ﺧﺎﮐﺒﺎزﯼ هﺎ وﺧﺎﻧﻪ ﮔﮓ ﺳﺎزﯼ هﺎ دوﺳﺎل و ﭼﻨﺪ
ﻣﺎهﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﺣﺎﻻ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻴﺤﺎل
و ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن .در هﻤﺎن ﺣﺎل هﻢ ﺻﺪاهﺎﻳﯽ درﮔﻮش هﺎﻳﺶ ﻣﯽ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ:
ﻧﻮﮔﻞ ﺑﺎﻧﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ؟از ﮐﻮﭼﻪ ﺻﺪاﯼ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﯼ ﻧﺎﯼ ﮔﻮﻳﺎن ﺁواز ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺧﺎﮎ هﺎﯼ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﮓ هﺎ و ﮔﻨﺒﺪﮎ هﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺁن روز ﺑﺎزهﻢ ﭘﺪر ﺷﻮهﺮش
هﻤﻴﻦ » ﺷﺮﺁو ﭼﻮﻻق « ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ هﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﺎﻧﭙﺰﯼ .ﺷﺎﭘﯽ هﻢ د رﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﺳﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺰدورﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد .
ﭼﺸﻢ هﺎﻳﺶ روﺷﻦ و ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وﺿﻌﺶ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﮔﻞ
هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ،دﺳﺘﻤﺎل هﺎ ﯼ ﮔﻞ ﺳﻴﺐ ،ﭼﺎدر ﻳﺎﺳﻤﻨﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ
ﺳﺘﺎرﻩ هﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ ﻳﯽ ،ﭘﻴﺮاهﻦ داﻣﻦ ﮐﻼن ﺁﺑﻴﺮﻧﮓ زرزرﯼ در
هﻮا ﻣﯽ ﭘﺮﻳﺪﻧﺪ .هﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻳﺪ ﮔﻞ هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺷﺘﻪ

هﺎﯼ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﺗﺎر هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ،ﮐﻼوﻩ هﺎ و ﮐﻠﻮﻟﻪ ﺗﺎر هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻓﯽ .ﺳﺮخ ،اﻧﺎرﯼ ،ﺷﺘﺮ ﯼ ،ﺳﻴﺎﻩ ،ﮐﺒﻮد ،زرد ...از ﺁﺳﻤﺎن
رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎرﻳﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ،ﺑﺮف رﻧﮕﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎرﻳﺪ .ﺑﺮف رﻧﮕﻪ ﮐﻪ داﻧﻪ هﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎﻩ ،ﺳﺮخ ،اﻧﺎرﯼ ،زرد،
ﮐﺒﻮد و ﺷﺘﺮﯼ رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻴﺤﺎل اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ،ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار .هﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺻﺪاﯼ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪ .اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻴﺎﻳﺪ .هﻤﻪء ﺷﺎن ﭘﺸﺖ
وروﯼ ﻳﮏ ﮐﺮﺑﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺧﻮدش را ﺳﺮ ﺣﺎل ﺑﻴﺎورد.
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺑﺮﺧﻴﺰد .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎردﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ش ﺑﺎ ﻣﺸﺖ
ودﻧﺪان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮان ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ هﺎﻳﺶ را
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻴﺰﯼ درون ﺷﮑﻤﺶ ﻣﯽ ﺟﻨﺒﻴﺪ .روزﯼ ﻳﺎدش ﺁﻣﺪ.
روزﯼ ﮐﻪ ازﺗﺼﻮرش هﻢ ﻣﯽ هﺮاﺳﻴﺪ .ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮش اورا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺖ هﺎ وﭘﺎهﺎﻳﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻧﻔﺮﻩ و
او ﻧﻴﻢ ﺑﺮهﻨﻪ ﺑﻮد و داد وﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زد .ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ دوﻳﺪ ،دﺳﺘﻤﺎل
ﮔﻞ ﺳﻴﺒﯽ را ﺁورد و ﺑﻪ دهﺎن ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮوﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺪاﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺸﻮد .هﻤﺎن دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻞ ﺳﻴﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺮاهﻦ زرزرﯼ ﺁﺑﻴﺮﻧﮓ،
ﭼﺎدر ﻳﺎﺳﻤﻨﯽ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﻩ ﮔﮓ هﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ رﻧﮓ داﺷﺖ و
ﭼﻮرﯼ هﺎ ﻣﻴﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،هﻤﺎن ﻟﺒﺎس هﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن هﺎ
وارد اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس هﺎ ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﭘﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻳﯽ
اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻞ ﺳﻴﺐ دهﺎن و ﺻﺪاﯼ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ را ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ و ﺷﻮﻳﺶ دﺳﺖ هﺎ و ﭘﺎهﺎﯼ اورا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪو
روﯼ ﺷﺎن را ﮔﺸﺘﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ » .ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق «
ﮐﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺧﻮدش را روﯼ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﭼﺴﭙﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد» ،ﺷﺎﭘﯽ ﻧﻮﭼﻪ« هﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد.هﺮ
دو ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﻢ و اﻧﺪوﻩ هﺮدو ﺣﺎﻻ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
***
ﭘﺴﺎن هﺎ هﻢ هﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪ هﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎرﯼ ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻞ ﺳﻴﺐ ،ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﭘﯽ ﻧﻮ ﭼﻪ و « ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق
« ...ﺑﻌﺪهﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺳﻮدﯼ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻪ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .دﻧﻴﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
دﺧﺘﺮﮐﺎ ن ﺧﺮدﺳﺎل ﺷﺎن را ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﺶ ﭘﺮ از ﮔﻞ
هﺎﯼ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﮔﻞ هﺎﯼ ﮐﺒﻮد ،ﮔﻞ هﺎﯼ ﺳﺮخ ،اﻧﺎرﯼ،
اﺷﺘﺮﯼ ،ﺳﻴﺎﻩ و زرد .ﺑﻌﺪ هﺎ هﺮ وﻗﺘﯽ »ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق« دﻟﺶ ﻣﯽ
ﺷﺪ اورا ﺻﺪا ﻣﯽ زد:
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،ﮐﺠﺎﺳﺘﯽ ،ﺑﻴﺎ.و ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ هﻢ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ.
دﻳﮕﺮ ﺻﻨﻢ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮش دﻧﺒﺎل ﻃﺒﻴﺐ و ﺟﺎدو ﻧﻤﯽ
رﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﺮش ﻣﺎدرزادﯼ ﺑﻮد .دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ هﺎ ﺑﻪ »ﺷﺎﭘﯽ
ﻧﻮﭼﻪ « ﮐﻨﺎﻳﻪ و ﻣﺘﻠﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﺮاﻧﺪﻧﺪ .دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .زن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﺶ ﺷﮑﻤﺪار ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺪ و
ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻌﺪ هﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮎ زادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ هﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ .
ﺧﻮن از اﻧﮕﺸﺖ زﺧﻤﯽ ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ﺟﺎرﯼ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﻠﮏ
اﻓﮕﺎرش ﺧﻮن ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .ﺗﻪ اش ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ازﺧﻮن .ﺗﺎر هﺎﯼ
ﺷﺘﺮﯼ رﻧﮓ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﯽ ﺳﺮﺧﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﺎرﯼ رﻧﮓ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .از ﺁﺳﻤﺎن دﺳﺘﻤﺎل هﺎﯼ ﮔﻞ ﺳﻴﺐ ﻣﯽ ﺑﺎرﻳﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ
ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺎﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮد ﮔﺮد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎد ﮔﺮد هﺎﯼ ﺁن
هﺎرا هﺮﺳﻮ ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ از ﺣﺎل
ﻣﯽ رﻓﺖ.
ﺻﺪاﯼ « ﺷﺮﺁوﭼﻮﻻق « ازاﺗﺎﻗﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ:
ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،ﻧﻮﮔﻠﺒﺎﻧﻮ ،ﮐﺠﺎﺳﺘﯽ ،ﺑﻴﺎ ،ﻧﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﻮ!ﭘﺎﻳﺎن
دﻟﻮ .ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻩ هﺸﺘﺎد وﭼﻬﺎر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﯼ .هﺎ ﻟﻨﺪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺰﻳﺰ" ﻧﺴﻴﻦ"
ﺗﺮﺟﻤﻪ :م .ذاﮐﺮ "ﻋﻤﺮﯼ"
از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ
وﻻﻳﺖ هﺎﯼ دوراﻓﺘﺎدﻩ ﺗﻠﮕﺮاف ذﻳﻞ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ :
ــ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ  " :ﺳﯽ وﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  ،ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ  ،دوﺻﺪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮام
وزن  ،ﮔﻨﺪﻣﯽ  ،ﺳﻪ دﻧﺪان ﮐﻤﺒﻮد  ،ﻳﮏ دﻧﺪان ﺁﺳﻴﺎب اﻻﺷﻪ
ﺑﺎﻻﻳﯽ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ  ،دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﭼﭗ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻃﻼ ﭘﻮش ﺷﺪﻩ  ،ﺑﻪ ﺗﻦ
ﻟﺒﺎس ﭼﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻗﻬﻮﻩ ﻳﯽ ،ﻣﻮﯼ ﺑﮑﻠﯽ رﻳﺨﺘﻪ ،ﭼﻬﺮﻩ ﭘﻬﻦ و
ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺸﯽ  ،ﻟﻘﺐ  " :ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ".

ــ اﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﭽﻴﻢ اس ...اﯼ هﻢ ﻋﮑﺲ ﻳﺎدﮔﺎرﯼ دورﻩ ﻋﺴﮑﺮﻳﺶ
اس .
رﻣﻀﺎن ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﻋﮑﺲ هﺎﺳﺖ  ،از ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺮﺳﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯼ ﮐﻴﺲ ؟
ــ او؟ ﭼﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻪ ...ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮ هﻴﺮوﻳﻴﻦ  ،ﻋﻠﯽ دوﻣﺎن  ...هﯽ
هﻢ،ﺳﻤﺴﻮر هﻮﺗﻞ ﺻﻮﻓﯽ ...ﻋﮑﺲ هﺎ هﯽ ﺧﻮ ،هﻤﯽ" ﻓﻴﻞ
ﺣﻤﺪﯼ" رﻩ ﭘﻴﺪا ﮐﻮ!
ﻣﺤﻤﻮد و رﻣﻀﺎن ﻋﮑﺴﻬﺎ را ﺧﻮب ﮔﺪ ﮐﺮدﻩ  ،ﻋﮑﺲ ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ
را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﻣﻀﺎن ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
ــ ﻣﺤﻤﻮد ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺎش ...ﺣﺮﻳﻒ ﺛﻌﻠﺐ را ﻧﻮﺷﻴﺪ ،ﻓﺮار ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد...

از اﻳﻨﮑﻪ ،دو ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺎ ،ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﺳﻠﻮل زﻧﺪان"

ــ ﺳﻴﻞ ﮐﻮ ،ﭼﻄﻮ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻪ ؟

ﺑﻴﺨﻮاب و ﺧﻴﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ،و هﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ

ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدم ،هﻤﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﻪ .ﺗﻤﺎم  ،ﺧﻮدش اس!
ﻧﺰد ﺁدم ﻣﻈﻨﻮن رﻓﺘﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :

ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ" ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ و هﻮﺷﻴﺎرﯼ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﭘﻬﺮﻩ ﻧﻤﻮدﻩ،
 ،وﻗﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻩ  ،در ﻋﻴﻦ راﻩ رﻓﺘﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮدرا
ﭘﻮرﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .از ﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻤﺮاﻩ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ دار ،ﮐﻼﻩ ﺑﺮدار
ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ " ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ " اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ  ،از ﭼﻨﮓ ﺷﺎن ﻓﺮار
ﻣﻴﮑﻨﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻬﮥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ،ﺗﻌﻘﻴﺒﺎت ،و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ هﺎﯼ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻩ  ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﺮارﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .

ــ وﻃﻨﺪار ،اﻳﻄﻮر اﺳﺘﺎد ﺷﻮ...
ﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ و ﻳﮏ ﺑﻪ ﺁدم ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :
ــ ﻳﮏ هﻢ ﭘﻬﻠﻮ اﺳﺘﺎد ﺷﻮ.
ــ واﯼ  ،ﺷﺒﺎهﺖ دارﻩ ،هﻲ رﻣﻀﺎن .
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
ــ ﻳﮏ ﺑﺎر هﻢ ﭘﻴﺶ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻤﻴﺴﺎر) ﺳﺮﻣﺎﻣﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ( ﺑﺒﺮﻳﻢ ،ﮐﻪ

درﺻﻮرﻳﺘﮑﻪ او ،ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺎ

او هﻢ ﺑﺒﻴﻨﻪ.

ﭘﻮﻟﻴﺴﯽ راﻩ و ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ" از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ،و از

ــ وﻃﻨﺪار،ﭘﻴﺶ ﺷﻮ...ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﺮﻳﻢ .
***

و ﻳﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺁن ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ ،و ﻳﺎ از ﻣﺎﻣﻮر
ﺧﻮاهﺶ ﻣﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ازﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﻣﺎ را در
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ  ،ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻴﮑﺎرﯼ اش ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺁﻣﺪﻩ ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﻨﺪ .ﻋﮑﺲ " ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ "
ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪ.
***
در ﻳﮑﯽ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ رﻳﻞ وﻻﻳﺘﯽ ،دو ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ
ﺻﺤﺒﺖ دارﻧﺪ:

در ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزارهﺎﯼ وﻻﻳﺖ دور اﻓﺘﺎدﻩ ،دو ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ
هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺻﺒﺤﺖ دارﻧﺪ :
ــ ﺷﺮم اس ،هﻲ ﺷﮑﺮﯼ ﺑﺮادر .ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﮔﺸﺘﻴﻢ  ،هﻤﯽ"
ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻠﻪ « دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺪﻩ ﻧﺘﺎﻧﺴﺘﻴﻢ.
ــ هﻤﯽ ﺁدم ﻧﺒﺎﺷﻪ ؟
ــ ﺷﺎﻳﺪ هﻢ ﺑﺎﺷﻪ .ﭘﺮﺳﺎن ﮐﻨﻴﻢ .
ﻧﺰد او ﻣﻴﺮوﻧﺪ ،و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻦ د:

ــ رﻣﻀﺎن ﺑﻴﺎدر ،هﻤﯽ ﺣﺮﻳﻒ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺁب ﺛﻌﻠﺐ

ــ ﺁﻗﺎ  ،ﻧﺎﻣﺖ ﭼﻴﺲ ؟

ــ هﺎن ...ﺷﺒﺎهﺖ دارﻩ ...ﻋﮑﺲ ﺷﻪ ،از ﺟﻴﺒﺖ ﺑﮑﺶ  ،ﮐﻪ ﺳﻴﻞ

ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ...
ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :

اس  ،ﻣﻄﻠﻘﺎ" ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ...
ﮐﻨﻴﻢ .
ــ اي ،ﺧﻮ ﻧﻴﺲ رﻣﻀﺎن .اﯼ ﺧﻮ ﻋﮑﺲ ﺗﻮس!
ــ هﺎن .در ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﭼﻄﻮر اس؟
ــ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻘﺒﻮل اس ،اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻮ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪﯼ! ...هﻤﻮ ﻋﮑﺲ"
ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻠﻪ" ﭘﻴﺪا ﮐﻮ.
رﻣﻀﺎن از ﺟﻴﺒﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﯽ ﻋﮑﺲ هﺎ را ﮐﺸﻴﺪﻩ ،ﺳﺮوزﻳﺮ
ﻣﻴﮑﻨﺪ ،و ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
110

ــ ﻣﺼﻄﻔﯽ...
ــ ﺑﻠﯽ ﺣﻤﺪﯼ ،ﺧﻮ  ،ﻧﺨﺎت ﮔﻔﺖ ...ﻧﺎﻣﺸﻪ ﭘﺖ ﻣﻴﮑﻨﻪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ رﻩ ﺑﺎزﯼ ﺧﺎت داد.
ــ ﺁﻗﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﯽ ؟
***
در ﻳﮑﯽ از ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ وﻻﻳﺖ دوراﻓﺘﺎ دﻩ ،دو ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻮﻟﻴﺲ
ﺻﺤﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
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ــ ﻣﻪ دﻳﺮوز ﺳﻪ" ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ "

دﺳﺘﮕﻴﺮﮐﺮدم .هﻴﭻ

ــ ﺁﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ وﭼﺎر؟ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﮐﻢ اس؟ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ داﻧﻪ دﻧﺪاﻧﺖ

ﮐﺪاﻣﺸﻪ،ﺳﺮﻣﺎﻣﻮر ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﺪ .

ﮐﻤﺒﻮد اس ؟

دﻳﮕﺮش ﮔﻔﺖ :

ــ هﺸﺖ...

ــ هﻤﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﻣﻮر ﻣﺎ ،هﻢ ﭼﻪ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ اس ،هﺎ،هﺎ....

ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدم  .از ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮراخ ﺷﺪﻧﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدم .دﻧﺪان هﺎﻳﻢ

ــ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻢ  ...ﺁهﺴﺘﻪ ﮔﭗ ﺑﺰن .هﻤﯽ رﻩ ﮐﻪ ﭼﺎﯼ ﻣﯽ ﺧﻮرﻩ
ﺧﭙﮑﯽ ﺳﻴﻞ ﮐﻮ!

ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اس .ﺑﻪ دهﻨﻢ هﻴﭻ دﻧﺪاﻧﻢ از ﺧﻮدم ﻧﻴﺲ ...ﺣﺘﺎ" ﭼﺎر
داﻧﻪ اش را ﺑﻮﻗﺖ ﺟﻮارﯼ ﺧﻮرﯼ ﺷﮑﺴﺘﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدم .

ــ هﺎن ،او ﺧﻮدش اس ...ﺧﻮدش...

ــ ﺁﻳﺎ ﺑﻪ دوﺳﻴﻪ از دﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ هﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اس؟

ــ اﻣﺎ ،دﻩ ،دوﺳﻴﻪ ﭼﺎق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اس .هﯽ ﺧﻮ ،ﻻﻏﺮ و ﻣﺜﻞ

ــ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ  .ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺎن ﺷﺪﻩ  .ﻗﺮﺑﺎن  ،هﻤﯽ ﺧﻮدش اس...

اﺳﮑﻠﻴﺖ  ،ﺣﺮﻳﻒ...

دﻩ دﻧﺪان ﻧﻴﺶ اش ﺳﻴﻞ ﮐﻮ ،ﭘﻮش ﻃﻼﻳﯽ دارﻩ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎ" ﻳﮑﺠﺎ

ــ ﺑﻴﺎدر ،ﺧﻮ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻩ  ،ﺁﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﮔﺸﺘﻦ ﺳﺎدﻩ اس؟

ﻳﯽ .

ــ هﺎن ،هﻤﻮ ﺗﻮ ...اﯼ ﺧﻮ ﺳﻴﺎﻩ اس " ...ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ" ﮔﻨﺪﻣﯽ اس

ــ دﻩ ﮐﺠﺎ؟

.

ــ دﻩ ﺳﺮﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ! ...ﭘﻴﺶ ﺷﻮ...

ــ دﻩ ﮐﻮﻩ و ﺗﭙﻪ ﮔﺸﺘﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻋﻮض ﺷﺪﻩ اس.

***

ــ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﯽ  .اﯼ ﺧﻮ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻮهﺎﯼ ﻏﻠﻮ ﺳﻴﺎﻩ دارﻩ .دﻩ
دوﺳﻴﻪ ﻣﻮهﺎﯼ " ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ" ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ.

از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ وﻻﻳﺎت دور اﻓﺘﺎدﻩ ﺻﺪ هﺎ ﺗﻠﮕﺮاف ارﺳﺎل
ﻣﻴﺸﻮد:

ــ اي  ،اﯼ ﻗﺪر ﺧﻮ ﻣﻴﺸﻪ .ﺣﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن  ،ﺷﺎﻳﺪ

" ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻼن و ﻓﻼن ،ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﻨﺪ وﭼﻨﺪ :

ﻣﻮﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ.

ــ از ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت وﻻﻳﺖ ﻣﺎ و ﻣﺮﮐﺰ وﻻﻳﺖ ﻣﺎ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ" ﭼﻬﺎردﻩ

ــ ﭼﻪ اﺳﺘﺎد هﺴﺘﻴﻢ؟ ﺑﮕﻴﺮﻳﻤﺶ .

ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭼﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻗﻬﻮﻩ ﻳﯽ  ،هﺸﺖ  ،دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﭘﻮش ﺷﺪﻩ ﺑﺎ

ﺑﻪ ﺁدم ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :

ﻃﻼ ،ﭼﻬﺎردﻩ " ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ" دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

ــ ﻧﺎﻣﺖ ﭼﻴﺲ؟

اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ وﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ

ــ ﺣﻤﺪﯼ...

ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻴﻢ  .و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ

ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩ هﺎﯼ هﺎﯼ ﻣﻌﻨﯽ دار ،و ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﺮدﻩ ﻣﯽ

هﺴﺘﻴﻢ ".

ﺧﻨﺪﻧﺪ .
ــ ﭘﻴﺶ ﺷﻮ ،ﺑﻴﺒﻨﻢ  ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ...زود ﺑﺎش!

***
" ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻼن و ﻓﻼن،ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﻨﺪ ﺁﻧﻤﻘﺎم :

***

ــ از ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت وﻻﻳﺖ ﻣﺎ و ﻣﺮﮐﺰ وﻻﻳﺖ ﻣﺎ ،ﺑﻴﻦ ﻳﮑﺼﺪو هﺸﺘﺎد

در وﻻﻳﺘﯽ دور اﻓﺘﺎدﻩ ﻳﯽ ،ﻗﺴﻤﻴﮑﻪ  ،در ﺗﻤﺎم وﻻﻳﺎت دور اﻓﺘﺎدﻩ

ﮐﻴﻠﻮ ،و دو ﺻﺪ ﮐﻴﻠﻮ ،دو درﺟﻦ " ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ" دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،در راﻩ ﻗﻴﺮرﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﻳﮏ دوﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﯼ  ،دو

 .ﻓﺮق در ﺑﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ازﺳﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﺗﺮازو اﺳﺖ  ،از اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن

ﭘﻮﻟﻴﺲ  ،رهﮕﺬرﯼ را دﺳﺘﮕﻴﺮﮐﺮدﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ:

هﻤﮕﯽ ﺷﺎن ﻣﻴﺸﯽ اﻧﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،

ــ دهﻨﻨﺘﻪ واز ﮐﻮ!

اﮔﺮ " ﺣﻤﺪﯼ هﺎﯼ ﻓﻴﻞ" ازﻧﻈﺮﻓﺮار ﻧﮑﺮدﻩ  ،و ﺳﻮق دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ

ــ ﻣﻪ ﺧﻮ ،دﻩ دهﻨﻢ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﺪارم.

ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻩ ،و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﻮق

ــ دﻩ ﺻﻮرﻳﺘﮑﻪ ﭼﻴﺰﯼ هﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ  ،ﺑﺎز هﻢ واز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .

ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﺑﺎاﺣﺘﺮاﻣﺎﺗﻢ ﻋﺮض ﻣﻴﺪارم .

ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ هﻤﮑﺎر ش ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :

***

ــ هﻤﯽ دوﺳﻴﻪ رﻩ  ،ﺳﻴﻞ ﮐﻮ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻧﺪان ﻧﺪاﺷﺖ؟
دﻳﮕﺮش دوﺳﻴﻪ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ :

ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺖ وﻻﻳﺎت
دور اﻓﺘﺎدﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﺻﺎدر ﻣﻴﮕﺮدد:

ــ " ﺳﻪ دﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻤﺒﻮد ،ﻳﮏ دﻧﺪان ﺁﺳﻴﺎب اﻻﺷﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﭘﺮﺷﺪﻩ،

" هﻤﻪ ﺟﺎﯼ هﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ  ،ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ " ﺣﻤﺪﯼ هﺎﯼ

دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﭼﭗ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ"...

ﻓﻴﻞ" ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ..

ﭘﻮﻟﻴﺲ دﻧﺪان ﺁن ﺁدم را ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﺗﺎ اﻣﺮ ﺛﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ وﺟﺴﺘﺠﻮﯼ " ﺣﻤﺪﯼ هﺎﯼ ﻓﻴﻞ" را ﺑﻪ

ــ ﻳﮏ ،دو ،ﺳﻪ ...ﭼﺎر ...هﻲ ﺑﺎزﯼ ﻧﮑﻮ! وﻗﺖ ﺣﺴﺎب  ،ﻣﺮا ﺑﻪ

ﺗﻌﻠﻴﻖ درﺁورﻳﺪ  .ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ ".

اﺷﺘﺒﺎﻩ اﻧﺪاﺧﺘﯽ .

ﻧﻮت " :ﺣﻤﺪﯼ ﻓﻴﻞ " ﻓﺮارﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

ﺑﺎز از ﻧﻮ دو ﺑﺎرﻩ ﺷﺮوع ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻳﮏ ،دو ،ﺳﻪ ،ﭼﺎر ،ﭘﻨﭻ...
ﺑﻴﺴﺖ وﭼﺎر ...ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﺎر دﻧﺪان دارﻩ.
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ﺷﻌﺮهﺎﺋﯽ از ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﮎ:
اﺣﻤﺪ ﺳﻠﺠﻮق " اﻳﻞ ﮐﺎن"
ﺗﺮﺟﻤﻪ از :م .ذاﮐﺮ "ﻋﻤﺮﯼ"

اﯼ ﺑﺨﺖ ﮐﺠﺎﻳﯽ
اﯼ ﺑﺨﺖ ﮐﺠﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﯼ
زارﯼ ﮐﻨﺎن ﮔﺮﻳﺴﺘﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ ﻧﺨﻨﺪﻳﺪﯼ
* **
هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺪ اﻧﺘﻈﺎرﮐﺸﻴﺪم
هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ دﻟﺘﻨﮕﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻴﺪم
ﻟﺤﻈﯽ هﻢ دﺳﺘﺎﻧﻢ را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ
* **
ﻗﻮت ﻧﺪارﯼ ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ هﺴﺘﯽ
ﻗﻬﺮهﺴﺘﯽ ﮔﺮﻧﻪ رﻧﺠﻴﺪﻩ هﺴﺘﯽ
ﺗﻮﺑﻤﻦ ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ هﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ هﻴﭻ ﻧﻪ ﺁﻣﺪﯼ
* **
ﺁدرس و ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺪارﯼ
هﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ اش را دﻳﺪﻩ ﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﺠﺎ هﺴﺘﯽ هﻮﻳﺪا ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ راز ﻧﺪادﯼ
* **
ﺑﺮ راهﺶ ﮔﻠﻬﺎ اﻓﺸﺎﻧﺪم
درب ام را ﺑﺘﻮ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ
* **
اﯼ ﺑﺨﺖ ﺻﺒﺮم ﺑﭙﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دﺳﺖ رﻓﺖ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﻋﻤﺮﯼ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﯽ دﻟﺴﻮزﯼ ﻧﮑﺮدﯼ!

ﻋﻮد ﺷﮕﺴﺘﻪ
در ﺑﻨﺪرﮔﺎﻩ ﻋﺸﻖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺁب رﻓﺘﻪ ام
ﻣﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﻤﻴﻦ هﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﺪﻩ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺣﺴﺮت دروازﻩ ﻣﺎ را ﮐﻮﺑﻴﺪ
ﺑﺘﻮ ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻣﻴﺪم ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ
ﻣﺮا در ﺁﻏﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎ رهﺎ ﻣﮑﻦ!
* **
ﺑﺒﻴﻦ! ﺟﺪاﻳﯽ در ﻓﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺁﻣﺪ
درﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﮔﻞ هﺎﯼ اﻣﻴﺪم ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ در دﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ دﻳﮕﺮﯼ هﺴﺖ
در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻬﺮﺷﺪﻩ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﮑﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮد ﺷﮕﺴﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻴﺂور!
* **
اﻣﻴﺪهﺎﻳﻢ را ﺑﯽ ﭼﺎرﻩ رهﺎ ﮐﺮدﯼ
ﻓﺮداهﺎﻳﻢ را ﺑﯽ ﺑﺎﻣﺪاد رهﺎ ﮐﺮدﯼ
ﺗﺮاﻧﻪ هﺎﻳﻢ را ﺑﺎ ﺳﺮﺷﮏ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ
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در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﮑﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪﯼ ﻋﻮد ﺷﮕﺴﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻴﺂور!

ﺑﻴﻮﻓﺎ
ازروزﮔﺎر ﮔﺬارا وﻓﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪار
ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻴﻮﻓﺎ وﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻮﻓﺎ اﻧﺪ
اﻧﺘﻈﺎراﻣﻴﺪﯼ ازﻋﺸﻖ ودوﺳﺘﯽ ﻣﺪار
زﺑﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻓﺎ هﺴﺘﻨﺪ
* **
روزﯼ ﻓﺮا ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻬﺎ در دل ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎ دروغ ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺰﻧﺪ
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻴﻬﻮدﻩ در اﻧﺘﻈﺎر رﻓﺘﻪ ﮔﺎن اﻧﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻴﻮﻓﺎ و راهﻬﺎ ﺑﻴﻮﻓﺎ اﻧﺪ
* **
ﻓﮑﺮﮐﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ دﻧﻴﺎ ﺧﺎﻟﯽ از وﻓﺎ اﺳﺖ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮت را ﻓﺪاﯼ ﺷﺎن ﮐﺮدﯼ ﺑﻴﻮﻓﺎ اﻧﺪ
ﻓﮑﺮﮐﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ را ﻓﺪاﯼ ﺷﺎن ﮐﺮدﯼ ﺑﻴﻮﻓﺎ اﻧﺪ
* **
روزﯼ ﻓﺮا ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻬﺎ دردل ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎ دروغ ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺰﻧﺪ
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻴﻬﻮدﻩ دراﻧﺘﻈﺎر رﻓﺘﻪ ﮔﺎن اﻧﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻴﻮﻓﺎ و راهﻬﺎ ﺑﻴﻮﻓﺎ اﻧﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﺳﺘﺪاراﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﻢ
درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺗﻮ درﻳﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﻩ ﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﻢ
درهﺰاروﻳﮏ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻮﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﻳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﺮدم
* **
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺮهﺎﻳﺶ ﻣﻔﺘﻮن ﮔﺸﺘﻦ
در ﺳﻮاﺣﻞ اش اﺛﺮت اﻧﺪ
از ﮐﺮاﻧﻪ اش ﭼﻬﺮهﺖ ﻣﻴﺨﻨﺪد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﻪ ورزم
* **
در اﻣﻴﺮﮔﺎن زاﻧﻮ در زاﻧﻮ هﺴﺘﻴﻢ
در ﭼﺎم ﻟﻴﭽﻪ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ هﺴﺘﻴﻢ
در ﺗﺮ ﺁﺑﻴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن هﺴﺘﻴﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﮕﺮدم
* **
ﺑﺘﻮ ﺧﻨﺪﻳﺪﻩ ﮔﺮﻳﺴﺘﻢ
ﺑﺘﻮدﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﮔﺸﺘﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮ در اﻳﻨﺠﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪم
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ازﺗﻪ دل ﻧﭙﺴﻨﺪم
* **
دردهﺎﻳﻢ را از ﻳﺎدم ﺑﺮد
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هﺎ را ﻧﺼﻴﺒﻢ ﺳﺎﺧﺖ
وهﻢ ﺗﺮا ﺑﻤﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﺳﺘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻧﻮت :اﻣﻴﺮﮔﺎن ،ﭼﺎم ﻟﻴﭽﻪ و ﺗﺮﺁﺑﻴﻪ اﺳﻤﺎﻳﯽ ﺳﻤﺖ هﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
هﺴﺘﻨﺪ.

