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tarafından yeniden sahneye konulur, radyo ve televizyon vasıtasıyla s eslendirilir ve seyrettirilir. Bu s üreçte bütün eserler,
yazarların, yayımcıların, redaktörlerin, rejis örlerin, mütercimlerin, gazetecilerin ç oğu zaman mekaniksel olarak, bazan bilme-

ĐLYA S EFENDĐYEV (1914-1996)

den, nadir hallerde ise bilerek yol verdikleri değişikliklere maruz

O, DAĐMA ÇAĞDAŞTIR

kalır, onların metinlerinde muhtelif yorumlar, kendine yer bulabilir. Bunun için büyük fikir adamlarının, klasik şair ve yazarların

Akademik P rof.D r. Bekir NEBĐYEV

eserlerinin aslına, müellifin vaktiyle kaleme aldığı ya da kendisinin sonradan ç oğalttığı, tas hih ettiği metne uygun bir şekilde
mükemmel neşrini hazırlayıp meydana çıkarmak, hem kalem

Azerbayc an fikriyatının XX. yüzyılda yetiştirdiği ender
edebî simalardan biri olan ünlü nesir us tası ve oyun yazarı Đlyas

sahibinin hatırası karşısında, hem de çağdaş veya müstakbel
okuyucu kitleleri karşısında hayırlı bir hizmettir.

EFENDĐYEV , “Avrasya Pres ” Yayınlarının yeni çıkardığı üç ciltlik
“Seçilmiş Eserleri” dizisinde okuyucuları ile buluşmuştur. Evet,
büyük istidat sahibi olan soylu sanatkârlar, ölümlerinden sonra
da kendilerini seven toplulukların maneviyat dünyasında yaşamakta ve eserlerinin yeniden baskıları, tiyatrolarının tekrar sahnelenmesi sayesinde okuyuc u ve seyirc ileri ile dos tluklarını
devam ettirmektedirler. Ayrıca, bu üç cilt eser, Azerbaycan
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Đlham ALĐYEV’in “Azerbaycan
Türkçes i’nde L atin H arfleri ile Kitle Y ayınlarının Yapılması” hakkında 12 .01 .2004 tarihli kararnâmesinden hareketle hazırlanmış
ve diğer yayınlarla birlikte ülkemizin kütüphanelerine gönderilmiştir.

Dikkatli okuyuc ular farkına varmışlardır ki biz bu yazıda
“akademik neşr” veya “tenkidli metin” terimlerini kullanmadık.
Akademik neşir, tenkidli metin, klas ik kültürü yeniden ortaya
koymanın en yüksek merhalesidir. Đ lyas EFENDĐYEV, Azerbaycan edebiyatının henüz çıktığımız XX. yüzyılda yitirdiği klasiklerden biridir ve onun da zengin eserleri, kuşkusuz gelecekte kendi
akademik neşrini görecektir. Lakin bu, yarının, 10-15 yıl sonrasının tetkikatçı ve metinbilimcilerinin karş ısında duran bilimsel
araştırma yükümlülüğüdür. Ve inanıyoruz ki bu vazife de layıkınc a yerine getirilec ektir. L akin, kuşku yoktur ki yazar, edebiyatçı, bilim adamı Elçin EFENDĐYEV’in 2002 yılında büyük bir
sevgi ve özenle hazırlayıp kadirşinas okuyuculara takdim ettiği

Mensup olduğu toplumun tarihinde ve maneviyatında par-

yedi cilt, gelecekte Đ lyas EFENDĐYEV külliyatının tenkidli metni,

lak izler bırakan usta sanatkâr Đlyas EFENDĐYEV’in edebî mirası,

akademik neş ri üzerinde çalışacak uzmanların elinde en mute-

bugün de anlam ve önemini s ürdürmekte, halkın edebî değerler

ber kaynaklardan biri, onların el kitapları olacaktır.

hazines inde kendine has yer tutmakta, yeni nes illerin edebî/
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es tetik, vatanperverlik anlayış larının tekâmülünde hayatî fonksiyonunu devam ettirmektedir. Bu tür kalem sahiplerinin eserleri,

Đlyas EFENDĐYEV ’in eserleri, genellikle Azerbayc an edebi-

hayatlarında ve ölümlerinden sonra defalarca çoğaltılır, muhtelif

yatının vaktiyle “Sovyet Dönemi” diye adlandırılan ikinci Cumhu-

gazete ve dergilerde seç meler halinde, yayınevlerinde kitap şek-

riyet döneminin edebiyatı hakkında zengin ayrıntılar verir. Geçmiş

linde yayımlanır, oyunları çeşitli tiyatrolarda değişik rejisörler

Sovyet Sosyalis t Cumhuriyetleri Birliği’nde, özellikle Azerbay-
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can’da ikinci bin yılın sonlarında ortaya çıkan malum tarihsel ve

lirik/psikolojik üslubun gelişimi ve önem kazanması, doğrudan

toplumsal olaylar zemininde bağımsızlıklarını elde etmiş ülkeler-

doğruya, herkesten çok Đlyas EFENDĐYEV’in adı ve eserlerine

de dikelen yeni tefekkür tarzı ışığında bugün birçok edebî,

bağlıdır. XX. yüzyılın 50 ’li 60 ’lı yıllarından itibaren toplumsal

medenî değerlere, bilhassa edebî prosese ilgi esaslı bir surette

hayatta ortaya çıkan değişimleri ilk defa algılayan, yeni insanı,

değişmiş , yeniden kıymetlendirilmeye başlanmıştır. Daha düne

onun karmaşık iç dünyas ını, sevinç ve kaygılarını, üzüntü ve acı-

kadar ağır tazyiki ve etkis i altında bulunduğumuz “edebiyatın

larını sanatın orijinal araçlarıyla yansıtan yazarlar arasında Đlyas

partizanlığı”, “edebî eserin sınıfs al karakteri”, “sos yalist gerçek-

EFENDĐYEV ’in müstes na bir yeri vardır.

çilik yönteminin kanuna uygunluğu” denilen ilkeler, bir zamanlar
zorla beyinlere dikte ettirilen “P rolekult” (P roletarya Kültürü→A),
“A zAPP”, “Tar Daloyı” (Tar’a Hayır→A) ve sair anlayışlar, artık
edebî hayatımızdan göçmüş ve arşivlerin tozlu raflarındaki yerini
almıştır. Lakin, bu demek değildir ki vaktiyle edebiyat, toplum
fertleri karşısındaki yükümlülüklerinden tamamıyla uzak düşmüş tür. E lbette ki hayır. Klasik kültürümüzün mümtaz temsilcilerinin eserleri gibi önceki yüzyılın Sovyet devri kesidine has
edebiyatımızın da en kıymetli nümuneleri, bazan hazin ve ince

Malum sebepler yüzünden vaktiyle bizim pekç ok eserimizde “bayağı sosyallik” tezahürleri hayli güç lenmiş , bu da dikkatleri insan maneviyatının derin ps ikolojik şerh ve tahlilinden
uzaklaştırmış , “s orunsuzluk” denilen belayı ortaya çıkarmıştı. Bu
hengâmede Đlyas EFENDĐYEV ’in eserleri ile nesir ve tiyatromuza
hayatî sorunları temsil eden kahramanların, kalbi temiz, ilkeli ve
mert adamların yeni bediî suretleri geldi. Biz onların iç dünyasına girdik ve onların hayatiyetine, samimiyetine inandık.

lirik duyguları, bazan vüs ’atli epik levhaları, bazan da gergin

Azerbayc an tiyatros unun repertuarındaki eserlerinin sayısı

dramatik halleri yüksek bir edebî düzeyde yans ıtarak hikmetli

itibariyle Đlyas EFENDĐYEV , tiyatromuzun tarihinde ilk sırayı alır

öğütler veya fevkalâde etkili keskin satirik ifadeler vasıtasıyla

desek, yanlış söylememiş oluruz. L akin o, yazarlığa nesirle baş-

çağdaşlarımızın millî ve manevî dünyasının biç imlenmesi, vatan-

lamış , edebiyatımıza 1939’da yayımlanan “Köyden Mektuplar”

perverlik duygularının beslenmesi, insanî ideallerin ruhlarında

adlı hikâye kitabıyla girmiştir.

yeniden filizlenmesi konusunda tarihî görevlerini yorulmak bil-

Đlyas EFENDĐYEV’in “Söğütlü A rk”, “Köprü Kuranlar”, “Sarı

meyen bir gayretle yerine getirmiştir. Azerbaycan edebiyatının

Gömlekle Valeh’in Hikâyesi” gibi yazıldığı devrin gerçeklerini

hemen hemen son yarım asrını bu bakımdan araştırırken çehresi

yans ıtan romanlarının kahramanları, merkezden uzak kas abalar-

gözlerimiz önünde canlanan en önemli sanatkârlardan biri de,

da yeni binalar inşa eden, dağların koynundaki hayvan ç iftlikle-

artık Âhiret âlemine intikal etmiş olan yazar Đ lyas EFENDĐYEV’-

rine yol ç eken, c oşkun çaylar üstüne köprüler kuran ve bu bina-

dir. O , ins anımızın hümanis t ve üretken seciyesini, temiz sevgi-

lar, yollar, köprüler vas ıtas ıyla köye medeniyet götüren, insan-

sini, muhafazakârlıkla yenileşmenin çatışmas ını hem nes ir, hem

ların refahını artıran, onların kalplerinin derinliklerine ışık s alan

de tiyatro eserlerinde hayatî sorunları ve canlı karakterlerı ele

münevver insanlardır. H ayatın muhtelif s ahalarında çalışan bu

alarak üstün bir sanatkârlıkla aksettiren bir yazardı. Vatan, top-

kahramanların büyük bir kısmı genç kızlar ve delikanlılardır.

lum ve insanlık karşıs ında kendini manen borçlu görmek, onun

Lakin onlar, yaş ları, faaliyet alanları veya ihtisaslarına göre değil

kahramanlarının iç âlemini inşa etmekte ana öğe olmakla birlik-

de büyük idealleri, bu idealler uğrundaki mücadele azimleri, ka-

te aynı zamanda yazarın sanat anlayışının belirgin bir göstergesi

rakterlerinin s ağlamlığı, yaş adıkları yoğun duyguların, iç dalga-

olmuş tur. Vaktiyle yazdığımız gibi edebiyat ve fikir tarihimizde
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lanmaların tabiîliği ile hafızalara kazınmıştır. Bu özellikler, geç-

zat “Billur Sarayda” isimli eseriyle indirmiş , böyle tipleri toplum-

miş hayatımızın, tarihimizin en tipik levhalarını aksettiren “Üçlü

daki genel nefretin hedefine almaya muvaffak olmuştur.

Silah”, “Geriye Bakma Đ htiyar” romanlarında karakteristik olarak
görülür.

Đlyas EFENDĐYEV ’in sahne eserleri arasında tarihî konulara
tahsis edilen “H urşidbanu Natevan”, “Şeyh Hiyabanî”, “M ahnı

Đlyas EFENDĐYEV ’in oyunlarının s ahneye her ç ıkışı, tiyatro-

Dağlarda Kaldı”, “Yalnız Đ ğde Ağacı” gibi piyesler de vardır.

muza yeni bir atmosfer getirmiştir. Bu yeni atmos feri temin eden

Birinci piyes , önceki yüzyılda zarif ve hazin manzumeleriyle

is e ilk planda aynı coğrafyayı parlak bir s urette temsil eden

Azerbayc an ş iirini zenginleştirmiş Natevan’a, onun halkın refahı

insanların canlı tecessümüdür. “Bahar Suları”, “A tayevler Ailesi”,

iç in yaptığı ulvî ve hayırlı işlere has redilmiştir. Đkinci piyesin baş

“Sen Daima Benimles in”, “Benim G ünahım”, “U nutamıyorum”,

kahramanı ise Đran’da soyal adalet için mücadele eden ve tarihe

“Mahvolmuş G ündelikler”, “Billur Sarayda” vs gibi her biri sanat

altın sayfalar yazan Azerbaycan’ın evladı Şeyh Muhammed

âleminde kendine mahs us bir iz bırakan eserler olmadan Azer-

Hiyabanî’dir. Bu eserde gerçekçi epizodlar arasında gösterildiği

baycan tiyatrosunun tarihi hayli eksik kalacaktı.

üzere Settar Han öldürüldükten sonra onun mücadele bayrağını

Đlyas EFENDĐYEV’in tiyatroları, bugün de insanları manevî
temizliğe çağırır. Tiyatrocu, bazan tereddüt eden, hatta belirgin
bir yanlış lığa sebep olan, fakat sarsılmayan, en kompleks durumlarda bile öz insanlık sec iyesini muhafaza edebilen aydın
idealli kahramanların kişiliğinde ç ağdaşlarına c anlı, diri karakterler s unar, onları sefil bir hayatın bataklığına yuvarlanmaktan
alıkor, vatanperverlik gayelerine, büyük başarı ideallerine sadakat ve muhabbet aşılar. Ö zellikle, bu konuda, diğer eserlerine
göre daha kısa olan “Billur Sarayda” isimli piyes i manidardır.
O nu s eyredenler ya da okuyanlar açıkç a görürler ki zabıta işlerinde, iaşe hizmetinde, ticarette fırsat kollayan, bazı ins anları
soyan, bazan aldatmak, bazan rüşvet, bazan da şantaj yoluyla
toplanmış s ervetin üstünde bir eli yağda bir eli balda beslenen

yere düşürmeyen Hiyabanî, Rusya’da monarş inin yıkılışından
ilham ve kuvvet alarak bu bayrağı daha da yükseklerde dalgalandırmış , şah rejimine karşı antiemperyalist bir mücadeleye önderlik etmiş tir. Tiyatro onu, beklenilmez hadiseler labirentinde
ruhî hayatını hep diri tutan, düşünüp taş ınan, araştıran ve bulan, istediğini, lazım olanı tam olarak bulamadığında ise heyecanların kucağında çırpınan bir kahraman olarak canlandırmıştır.
Milli Akademik D ram T iyatros u’nun s ahnes inde mükemmel bir
biçimde temaşa ettiğimiz “Hükümdar ve Kızı” eseri ise tarihî
konuda yazılmış s onuncu yetkin s ahne eseridir. Tiyatromuzun
bu facia çerçevesinde topluma bahşettiği s anat “Karabağnâme”s inin sadas ı, Karabağ düş man toprağından azad edildikten sonra da s ürekli işitilecektir!

Kadim’le Ağa Hüseyin’in gemisi toplumsal nefretin gazaplı

•••

dalgaları önünde nasıl alabora olur, kendi yolcularını adaletin
fırtınasında nasıl batırır! Bayandur’un, Tebriz’in, onların etkisiyle
gözü aç ılan Aynur’un kalbinden s üzülen temizlik ış ığında zenginlik hırs ıyla gözü dönmüş bazı gayretsiz menfaatçiler ne kadar
cılız görünüyorlardı! Hayatın anlamını mücevherlerde, moda
çığırtkanı elbiselerde, yeme- içme ve eğlenmede gören akides izlere, yüzsüzlere sanatın yeni ve ağır bir darbesini tiyatroc u bizv

Yeni Azerbaycan nes rinin yeni, c anlı, estetik biçimler,
renkli tasvir araçları ve ince ayrıntılarla zenginleşmes inde, tiyatromuzda lirik/psikolojik üslubun geliş mesinde Đ lyas EFENDĐYEV’in hizmetleri unutulmazdır. Y arım as ırlık tiyatro faaliyeti süres ince onun sahnemize verdiği değerli eserlere göre hazırlanmış
oyunlarda aktör ve rejisör kadrolarımız, bes tekâr ve ressam-
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larımız yetişip ustalaş mış , es tetik düş ünc ede yeni bir “Đlyas

termiş bazı yazar ve şairlerin eserlerinin yeni neşirlerini hazır-

E fendiyev Tiyatrosu” ortaya çıkmıştır.

lamak meselesi gündeme geldiğinde bu yeni kriter ışığında onla-

Đlyas EFENDĐYEV, hem nesir, hem de tiyatro eserlerini
cezbedici bir üslupta, tatlı bir dille yazar, daha ilk tasvirlerde ve
ilk diyaloglarda okuyuc u ve s eyircinin kalbini fethederdi. Đlk
eserlerinden olan “Bahar Suları” piyesinin şiirselliğini vaktiyle
şair Samed VURGUN üst düzeyde değerlendirmişti. Aynı keyfiyet, yazarın eserlerinde zaman geç tikçe daha da billurlaşmış ,
tiyatro ve nesir gibi onun ferdî üslubunu belirginleştiren etken-

rın birç ok eseri kusurlu bulunur ya da metinlerde kaçınılmaz düzeltme ve kısaltmalar yapılması zarureti ortaya çıkar. Lenin’e,
Stalin’e, s osyalizme ve partiye dair sloganik bayağı övgülerle
dolu olan bu tür yazılardan tamamıyla farklı olarak Đlyas
EFENDĐYEV ’in eserleri, ilk planda Azerbaycanlılığın s ırf edebî,
millî ve manevî değerler, yüksek insanî idealler ışığında takdiminden ve terennümünden ibarettir.

lerden biri olmuştur. Yani, Đlyas EFENFĐYEV’in herhangi bir piye-

Yukarıda

denildiği gibi, Đlyas EFENDĐYEV’in

“Seçilmiş

sini sahnede görenler veya romanını okuyup son sayfasını ç evi-

Eserleri”nin bağımsızlık dönemindeki neş ri, gerçekten de çok

renler, dilimizin anlam derinliği, ifade güzelliği ve ahenkliliği ile

sahih bir kaynağa göre hazırlanmıştır. Y edi cildin en belirgin

yakından temasta oldukları iç in memnuniyet duygus u yaş ar, bir

özelliklerinden biri, bu kıymetli hazineyi, yazar, edebiyatç ı bilim

daha övünürler ki ana dilimiz büyük sosyal ve estetik hakikat-

adamı Prof.D r.Elçin EFENDĐYEV’in hazırlamış olmas ıdır. Elbette

ları, güçlü fikir ve ihtirasların genişliğini, ins an kalbinin ancak

bunu derken ilk planda Elçin EFENDĐYEV’in, büyük yazarımızın

büyük sanatkârların ışıklandırabildiği inceliklerini yüksek edebî

hanesinde dünyaya gözünü açtığını, bütün ömrü boyunc a onun

düzeyde yansıtmak bakımından böyle geniş imkânlara s âhiptir!

çevresinde yaşadığını, onun insanî, millî, edebî, medenî atmos-

Bu niteliklerine göre Đ lyas EFENDĐYEV’in eserleri, yayınlanmasından ve sahneye koyulmasından onlarc a yıl geç mesine
rağmen hâlâ fikrî ve edebî tazeliğini korumakta, okuyucu ve
seyircilerin, tenkitçi ve tetkikç ilerin, yeni nesillerin manevî dünyasında ve edebiyat tarihimizde kendi şerefli mevkiini muhafaza
etmektedir. Yazarın “Seçilmiş Eserleri”, bunu açıkça teyid etmektedir. Bu sebeple bir hus usa dikkatleri çekmek istiyoruz. O nun
hikâye, roman ve tiyatro eserlerinin onlarca sayfalarının elimizde olan daha önceki (Sovyet dönemi) yayımları ile mukayesesini
yaptık ve metinler arasında hiç bir ciddi fark göremedik. Aynı
metin neş irlerinin yapıldığı yıllar arasındaki mesafelerin kronolojik olarak pek uzak olmadığı doğrudur. L akin, gözönüne almak
lazımdır ki bu yıllar s üresince köklü tarihî ve toplumsal olaylar
ortaya çıkmış , Azerbaycan’da bağıms ız demokratik bir devlet
kurulmuş , edebî mirasa bakışta yeni objektif kriterler teşekkül
etmiştir. Maalesef, Đlyas EFENDĐYEV ’le aynı yıllarda faaliyet gösvii

ferinde yetiştiğini, babasını, onun hususiyet ve karakterini,
sanatkârâne izlenimlerini, ilgi dairesini, dostları, ahbapları, akrabaları, aile fertleri ve çoc ukları ile ilişkilerini, bu dünyada başka
hiçbir kiş iye müyesser olmayac ak bir derecede (Elçin, Đlyas
Bey’in ilk çoc uğu ve büyük oğludur.) yakından gözlemleyip öğrendiğini gözönünde tutuyoruz. Ayrıca ş unu da nazar-ı itibare
alıyoruz ki Elçin EFENDĐYEV, fevkalâde gözlem yeteneği olan,
kalem s ahibi, güçlü roman ve uzun hikâyeler müellifi, sanatkâr
bir yazar, Azerbaycan’ın s osyal ve edebî düş ünce tarihiyle ve
çağdaş edebiyat s ürecindeki problemleriyle ilgili makaleler, titiz
incelemelerin sonuc u olan monografiler yayımlamış bir edebiyat
âlimidir. Ö ncekilerden daha önemli olan bir özellik de ş udur ki
Elçin EFENDĐYEV , eserleri 60 yılı ihata eden Đlyas EFENDĐYEV’in
ilk hikâyelerinden baş lamış , sonuncu piyesine kadar bütün eserlerini toplayıp yeniden gözden geç irmiş , bu konuda zaruri olan
pekçok karşılaştırmaları yapmış , muhtelif neşirler, varyantlar ve
viii

müellif tas hihleri aras ından en optimal olanlarını belli bir sistem

prosesin mecrasında, dönemin edebî tenkidinin onunla ilgisi

dahilinde bu külliyata almıştır.

düzleminde ışıklandırmış

Yedi ciltlik külliyatın tertip bakımından dikkat çeken yönlerinden biri, onun kıymetli bir öns öz ve s onsözle birlikte yayımlanmasıdır. Kanaatime göre Elçin EFENDĐYEV’in önsözü ile, aramızdan zamansız ayrılan değerli bilim adamı, A zerbaycan Milli
Bilimler Akademisi’nin üyesi P rof.Dr. Yaşar KARAYEV’in s onsözü,
bir birlik halinde Đ lyas EFENDĐYEV’in hayatı ve sanatı hakkında
okuyanlara yeterli derecede bilgi vermekle birlikte yazarın edebî
miras ının müstakbel araştırmac ıları için de benzers iz bir kaynak
olacaktır. Bundan dolayı aynı önsözün bazı motiflerini burada
hatırlatmayı gerekli görüyorum.

ve bununla kendi

makalesinin bi-

limselliğini daha da artırmıştır. Burada N .Hikmet, M .Hüseyin, M.
ĐBRAHĐMOVA’dan

başlayarak

M.ALĐO ĞLU,

Y .SEYĐDOV,

K.

HALĐLOV, A .MEMMEDOV ve Y .KARAYEV ’e kadar bütün yazar ve
eleştirmenlerin Đlyas EFENDĐYEV ’in ş ahsı, es erleri ve sanatı
hakkındaki fikir ve mülahazaları dikkat ve titizlikle araştırılmış ,
değerlendirilmiş ve onların önemli tespitlerinden uygun alıntılar
yapılmıştır. Ö nsözden öğreniyoruz ki Đ lyas EFENDĐYEV, kendi
as lına ve nes line, ailesinin ve toplumunun kaderine dair aziz
hatıralarla ne kadar alâkadar imişse bir o kadar da kendi özel
hayatına, yeni yazılarına, arşivine titizlik gös termeyen bir insan
imiş . Elçin EFENDĐYEV, yazıyor ki, babas ı maalesef gazetelerde

Elçin EFENDĐYEV, önsözünü mütevazi bir tavırla “Bir Kaç

basılmış eserlerini ya da eserlerine dair makaleleri, hatta kendi

Söz” diye isimlendirmiş tir. L akin bu önsöz, ayrıntı zenginliği,

kitaplarının tek tük nüshalarını bile muhafaza etmeye bir o

yazarın sanat dünyasına bakışının yeniliği vs . parametreleri

kadar önem vermiyormuş . Ayrıca şunu ilave ediyor: “Bizim bu-

itibariyle “Bir Kaç Söz”lükten, “Ö nsöz”lükten çıkıp büyük yazarın

lup getirdiğimiz kitapları, herhangi bir okuyucusuna, yazar arka-

hayatı ve sanatı hakkında orijinal bir minyatür monografi etkisi

daşına, yanına gelen herhangi bir gazeteciye hediye ettiği kitap-

sunmaktadır. Bu önsöz, bir taraftan yazarın eserlerine yeni bir

lardı. Yeni baskıları hazırlarken önceki nüshaları kütüphaneden

bakışı yansıtmakla dikkati çekiyorsa, diğer taraftan da Đlyas

alıp fotokopisini çekmek mecburiyetinde kalıyorduk...”

EFENDĐYEV ’in hayatına, onun karakter ve psikolojisine, yazar ve
mütefekkir özelliklerine dair Elçin EFENDĐYEV ’in bütün ömrü
boyunca yaptığı gözlemlerin s onuçlarıyla zengindir. Yazarın
tercüme- i halinin ş imdiye kadar bilinmeyen satıraralarına, tam
bir şeceresine, Đlyas EFENDĐYEV’in hem baba, hem de ana tarafından dedelerine, bac ı ve kardeşlerine dair bir dizi çok önemli
ayrıntılara ilk defa bu öns özde karşılaşıyoruz. Bu bakımdan Đlyas

Ö nsöz, samimiyeti ve ayrıntı zenginliğiyle bizde ş u kanaatı
uyandırır: Đ lyas EFENDĐYEV, kandi sanat s erüveninin rejisörü
değildi ve tabiatı itibariyle s anatının kaderini zamanın/tarihin
uhdes ine emanet eden yazarlardan biriydi. O nun için tartışmasız
bir gerçek ş uydu ki, ne yapılırsa yapılsın, zaman yazılan her ş eyi
süzgecinden geçirir ve kıymetini takdir eder...

EFENDĐYEV fenomeni etrafında gelecekte araş tırma yapacak
meslektaşlarımıza gıpta ediyoruz.

Ö nsözün en ilginç noktalarından biri, Đlyas EFENDĐYEV ’in
yöneticiliğe, mevki ve makama bağlı olmayışıdır. Vaktiyle kendi

Bu öns öz, Elçin EFENDĐYEV’in sadece yazarın s anatına
dair düş ünc elerinin mahs ulünden ibaret değildir. Bu düş ünceler,
makalenin omurgasını teşkil etse de Elçin EFENDĐYEV, Đlyas
EFENDĐYEV ’in sanatını hem de haklı olarak sürmekte olan edebî
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okulunda öğretmenlik yapmış yazarı muhtelif zamanlarda defalarca “ileri sürmek” teşebbüsleri olmuşsa da, kendisi buna razı
olmamış tır. L akin 1958 yılında hatırını çok aziz tuttuğu bir dostunun ısrarlı isteklerinden sonra Đlyas EFENDĐYEV, Azerbaycan
Yazarlar Birliği’nin sekreterliği görevine tayin olmaya razı olmuş
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ve aynı yıl bitmeden bu görevden uzaklaş mak için çalışmıştır.

müellifi- zaman zaman kendimi de gördüm ve niye saklayayım,

Bütün çabas ına rağmen istediğine nail olamayan yazar, 1960

bununla iftihar ettim. Meselâ, Đ lyas EFENDĐYEV ’in eserleri, özel-

yılının sonlarında herhangi bir mazeret belirtmeden uzun bir

likle bir dizi piyesinin sahnelenmesi hakkında derc olunan ve

süre mesaiye devam etmemiş , ancak bu şekilde istifasını

objektif değerlendirmelerin yer aldığı makaleler arasında benim

kabul ettirmiştir. Bu olay, gerçekten azade tavırlı olan Đlyas

de yazılarım vardır. Yahut, yazarın tek tek romanlarının çağdaş

EFENDĐYEV ’in karakterindeki özgürlük anlayışını bugünün oku-

edebî prosesinde konumunu belirginleştiren bazı çalışmaların

yucus una tablolaşmış bir prens ip olarak aktarması yönüyle

iş tirakçileri (kurucuları) arasında ben de bulundum.

manidardır. Bu önsözden ilk defa ş unu da öğrendik ki, Đlyas
EFENDĐYEV , 70 yaşını doldurduğunda Azerbaycan Komünist
Partisi Merkez Komitesi’nın genel sekreteri olan K.BAĞIRO V’un
bütün ç abasına rağmen M oskova, yazara Sosyalis t E mek Kahramanı nişanını vermemişti. Sebep, edebiyat alanındaki başarılarından önce o, Komünis t Parti’nin üyes i olmalıymış .

Bilinen bir gerçektir ki kısa bir s ürede geniş okuyucu kitlesi kazanması ve edebî çevrede bir dalgalanma meydana getirmesi bakımından Đlyas EFENDĐYEV ’in yayımlanmış “Söğütlü Ark”
romanı, kendi döneminin kıymetli bir s anat nümunesi olmuş tur.
1959’da kitaplaşan bu eser, o zamana kadar bir hikâyeci ve
tiyatrocu olarak tanınan Đ lyas Bey’in yeni edebî imkânlardan

Ö nsözde Đlyas EFENDĐYEV’in eserlerinin telif edilmesine

orijinal roman tefekkürüne sahip olduğunu gösteriyordu. Bu

sebep olan faktörler, onların yazılmas ı, neşri, s ahnelenmesi ve

roman hakkında o yılların büyük yazarlarından, genç şairlerin-

diğer dillere terc ümesinin tarihi, ş imdi artık okuyucu ve tek tek

den başlayarak değerli eleştirmenlerine kadar birçok yazar, ma-

seyircilerin sevgilisi olmuş kahramanların prototipleri, yazarın

kale ve takrizlerle görüş bildirmiş ve pekçok okuyucu mektubu

sanatına okuyucu

yayımlanmıştır. Bir genç eleştirmen olarak ben o zaman Azer-

ilgisinin

genişliği vs . konularında

zengin

malumatlar yer almıştır. Burada M .Hüseyin, A .ĐSKENDEROV , T.

baycan

KAZIMOV ve diğer edebiyatçı ve tiyatrocularla Đlyas EFENDĐYEV’in

“Komünis t” gazetesinde kültür ş ube müdürü olarak ç alışıyor-

şahsî dostluğunun ibretli s ayfaları açılır, onların elbette ilk

dum. Eser beni o derece etkilemişti ki hakkında küç ük bir takriz

planda ferdî/insanî keyfiyetlerinin gelişimi olan bu ilişkilerinin

yazmak fikrinden vazgeç tim. O kanaate vardım ki yazarın ken-

daha çok edebî/estetik prensipler, sanat hedefleri ve edebî

disi ile görüşüp ç alıştığım gazetenin ilanı ile doğum yerim olan

düş ünce dostluğuna bağlı ilişkiler olduğu ifade edilir. Şunu da

Ağdaş ’ta “Söğütlü Ark” romanı hakkında büyük bir okuyucu

belirtmeliyiz ki bu yöntem, bizim hatıra edebiyatımız için daha

paneli düzenleyelim. Bu konuda mutabakata vardık. (Şunu da

yenidir. Đ lyas EFENDĐYEV, kendi dava ve mes lek arkadaşlarının

söyleyeyim ki eserleriyle 1945 ’te buluşsam da yazarın kendisi ile

takdiminde, onlar da kendi ifadelerinde yazarın hatıra ve müla-

on yıl s onra 1955 yılının yazında Şuşa’da tanıştım. Ben ve dos-

hazalarının ış ığında birbirlerinin insan ve s anatkâr portrelerini

tum A.KÜRÇAYLI, Đlyas Bey’le müşterek dostumuz, E fendiyevler

tamamlamaktadırlar.

ailesine çok yakın olan Kasım KASIMZADE ile gitmiştik. O

Memnuniyetle ifade edelim ki Đlyas EFENDĐYEV’in eserlerinin tek tek kaderi yahut hayatı ve sanatının ayrıntıları hakkında
önsözde vurgulanan bazı isteklerin arkasında aynı eser ve olaylarla doğrudan ilgili olan adamlar arasında ben –bu satırların
xi

Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin

organı

olan

zamandan itibaren yazarla bugün de iftiharla ve aziz hatıralarla
yadettiğim dostluğumuz tesis edildi.) Đ lyas Bey’i Ağdaş ’a götürmek, onu baba evimizde ağırlamak için elime iyi bir fırsat geçmişti. Ama, 1960 ’ın sert bir Şubat gününde bölgeye gitme
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hus usu kesinleştiğinde bir mikdar soğuk almış olan olan Đlyas

okumak, onun hakkında redaktörde objektif belirgin bir görüş ün

Bey dedi: “Bekir, okuyucuların mülahazalarında serbest olmala-

oluşmas ında katkısı olmak şerefi bana nas ip oldu. Bunu hatırla-

rına fırsat vermek çok önemlidir. Benim yanımda onlar “etik

yınca, üzerinden 45 yıl geçmesine bakmayarak bugün de duygu-

endişeler”le tenkit etmekten ç ekinebilirler. E n iyisi müzakereleri

lanmaktayım. Aynı yıl 7 Eylül’den başlayarak “Köprü Kuranlar”

yapıp s onuc unu bana bildir.” Sonra yazar, “Sayın Ağdaşlı

düzenli olarak parçalar halinde gazetede yayımlanmaya baş-

Yoldaş lar” başlığı altında samimi bir mektup yazıp bana verdi.

landı. (Parti teşkilatının özel talimatıyla bu eserin basılmas ının

Hemşerilerimizle birlikte Ağdaş ’ın kültürevinde yaptığımız oku-

yarım bırakılması, başka bir yazının konus udur.)

yucu paneli faydalı oldu. Konuş malar, konuş macıların fotoğraflarıyla birlikte “Komünist” gazetes inin 26 Şubat 1960 tarihli sayısında tam bir s ayfa halinde yayımlandı ve ben aynı gazetenin
bir nüshasının üstüne birkaç hatıra sözü yazıp Đlyas Bey’e hatıra
verdim.

“Sarı Gömlekle Valeh’in H ikâyesi” de tahminen bundan 25
yıl önceki olayları gözlerimin önünde canlandırır. Azerbaycan
edebî nes rinin klasik örnekleri aras ında özel bir yer tutmuş olan
bu romanın da talihi pek açık olmamıştı. Elbette Đlyas Bey’in
diğer eserleri gibi “Sarı Gömlekle Valeh’in Hikâyes i” de okuyu-

Đlginçtir, Sovyet dönemi edebî nesrinde 1960’lı yılların

cular ve eleş tirmenler aras ında büyük bir ilgi uyandırmıştı. Ben

başlarında bahar kırlangıcı gibi taze bir etki yapan, aynı zaman-

de bu eserden ç ok etkilenmiş ve o zaman Yazarlar Birliği’ne

da dönemin edebî çevresinde farklı yorumlara yol açan “Köprü

başkanlık eden Đmran KASIMOV’a müracaat ederek romanın

Kuranlar” hikâyesinin ilk okuyucus u, daktilograf Suna Hanım’-

Yazarlar Birliği Natevan Klübü’nde geniş

dan ve Elçin’den sonra ben olmuş tum.

yapılmas ını teklif etmiştim. T eklif, kabul edilmiş , yazarla muta-

1960 yılının ortalarıydı. “Komünis t” gazetesinin redaktörü,
büyük gazeteci Đsrafil NAZAROV’a dedim ki, Đlyas EFENDĐYEV
gazetelerde edebî eser bastırmaya heves eden yazarlardan değildir. O nun için bir yazı (meselâ muhtasar bir hikâye) koys anız
çok iyi olur, diye rica ettim. Birkaç gün s onra redaktör, beni çağırıp “Köprü Kuranlar” hikâyes inden bir parçayı verdi ve okuyup
baskıya hazırlamamı söyledi. E rtesi gün redaktöre dedim ki, bu
çok ilginç bir metindir, kahramanlar arasında esasen onların
düş ünce ve diyaloğunda belirginleşen s ıcak ilişkiler, ilginç olaylar
ve akıc ı dil, öyle bir etki veriyor ki metni okuyan adam, mutlaka
eserin tamamını okuma ihtiyacı hisseder. Đs rafil Bey, sözkonusu
metinden kendisinin de bu tür etkilendiğini söyledi ve benim
yanımda telefon açıp Đ lyas Bey’e dedi ki, okuduğum parça çok
hoş uma gitti ve eseri gözden geçirmek için hikâyenin tamamını bana gönder. Đlyas Bey, eseri gönderdi. Böylece “Köprü
Kuranlar”ı E fendiyevler ailesinden sonra ilk defa tamamen
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bir müzakeres inin

bakata varılmış , aynı programda konuşma yapmak görevi de
bana verilmiş ti. Hem tec rübeli ve hem de genç kalem sahiplerinin etkin bir ş ekilde katıldığı müzakere yüksek seviyede geçti
ve eser layık olduğu şekilde değerlendirildi. O nun edebî ve fikrî
niteliği geniş takdir topladı. Konuşmalar, “E debiyat ve Sanat”
gazetesinin 14 Mayıs 1977 tarihli s ayısında yayımlandı. Lakin
hem müellif, hem de konuşmacı olarak ben bu olayın s evincini
tam mânasıyla yaşamamıştık ki, birden bire bu romanın talihinin
üzerine kara bulutlar ç öktü. Đlyas EFENDĐYEV ’in yeteneğini
kıskananlardan biri, yukarılara bilgi vermiş ki “bu roman gelişmiş sosyalist topluma yabancı bir es erdir”. Y eri gelmişken kaydedeyim ki “Sarı Gömlekle Valeh’in H ikâyesi”nde o zamanki
adalet kurumlarında yerleş miş çok ciddî olums uzluklar, edebî
tenkidin hedefi olmuştur. Yazarlar Birliği’nin, “E debiyat ve Sanat”
gazetesinin ileri gelenlerinden izahatlar alındı. Merkez Komitesi’nin ideologları bu mesele ile ilgili olanlara, o cümleden de progxiv

ramı organize edenlere ve konuş macıya farklı bakmaya başladılar. Nihayet, Đmran KASIMOV ’un isteği ile o zaman parti teşkilâtına başkanlık eden Haydar ALĐYEV , işe karış tıktan sonra “Sarı
Gömlekle Valeh’in H ikâyesi” etrafında yoğunlaş an takip ve tahribata son verildi...
Yeri gelmişken, ifade etmeyi zaruri görüyoruz ki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı Sayın Haydar ALĐYEV, Đlyas
EFENDĐYEV ’in eserleri ile yakından tanış mış , oyunlarını seyretmiş , konuş malarından birinde itiraf ettiği gibi onun “sanatı ve
eserlerini büyük bir minnettarlık hissiyle yadetmişti”.
•••
“Geriye Bakma Đ htiyar” romanı s adece Đlyas EFENDĐYEV ’in
değil, genellikle XX. yüzyıl A zerbaycan edebiyatının en parlak ve
en önemli nümunelerinden biridir. Sovyet s isteminin egemen
olduğu bir dönemde kaleme alınan bu eser, büyük sanatkârın
vicdanlı kaleminden ç ıkmış bir âbide gibi oldukça manidardır,
hâkimiyete ve sis teme değil, millete ve onun kültürüne hizmetin
en belirgin bir timsalidir. Çok önemli bir hadisedir ki kardeş Türk
okuyucuları bu eserle tanış mak imkânı elde etmiştir.
Đlyas EFENDĐYEV , yalnız A zerbaycan halkına mensup
değildir; o, bütün Türk dünyasının büyük yazarıdır.
•••
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Göç yollarında bazan hamile gelinler, çocuk larını düny ay a
getirirdi.
Sonra Deliçay Yay lası’na v arıp “Eşek Bulağı” denilen y erde
k eçeli çadırlar k urarlardı. Yurt y uk arıdaydı, “Eşek Bulağı” aşağı
derede. “Eşek Bulağı”, çok dev irler görmüş olan sarı k ay alardan
k ay nay ıp çık ardı. Yeşil baldıranların, güzel kok ulu y arpuzların arasında gözy aşı gibi dupduru su ak ardı. Suy un içinde boncuk gibi
rengârenk taşlar görünürdü. A ma, onu da hiç k imse bilmezdi k i bu

YAŞLI MĐHNET’ĐN HĐKÂYELERĐ
- IKÜRDOBA’DAKĐ SEKĐNE ĐLE BÖLGE
KOLCUSUNUN HĐKÂYESĐ
Yüce dağlı, bağlı-bahçeli, ov alı-y ay lalı Karabağ’da “Kürdoba”
denilen bir göçebe obası v ardı. Ahalisi temiz A zerbay canlı olan bu
göçebe obasına niy e “Kürdoba” derdiler, bilinmezdi.
Kürdobalılar, “Karabağ cinsi” diy e adlanan k uyruk lu koy unlar, her biri tak riben 33O k ilo y ük götüren dev eler beslerler, cey lan
ay ak lı Karabağ atları binerlerdi.
Kışın otururlar, baharda ise her tarafı k ıpk ırmızı lâlelerle,
binlerce çiçek lerle dolu, otları diz boyu, gözün uzanıp gittiği ov alara göçerlerdi. Koyunlar, sütlü-sünbüllü otlardan y iy ip doy arlar;
k adınlar pey nir y apar, y ay ık çalk ar, bulama v e k abarcık pişirirlerdi.
Yaz y ak laşıp da ov aların otları sarardığında k ilimler denk y apılıp
dev elere y ük lenir, atlar eğerlenir v e ahali y ay lay a göçerdi. Göç
k afilesi, on gün on gece y ol alırdı. “Gey en” denilen düzde y iğitler,
at y arışlarına k atılırdı. Bütün atları geçen at, çev rede ün k azanır,
ünü her tarafa y ay ılırdı.
— Ee, derdiler. Hacık uluoğlu Şahbaz’ın semend atı, y üz seçme
atı y arı y olda bırak mış.
Semend ata elçiler gelirdi. Lak in Hacık uloğlu :
— Semend atı bin adam da gelse v ermiyorum, dey ip onları eli
boş döndürürdü.
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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zarif pınara niy e “Eşek Bulağı” derler? Kim bilir ki “Eşek Bulağı”
y urdundan hay li yuk arıdak i y ay lay a ne için “Kızıl Boğaz”, ondan
daha yuk arıda dağın y amacındak i erimez k ara niy e “Eyri Kar”
derler? Ya da “Eşek Bulağı” yurdundan aşağıda gök le y erin birleştiği ufuk çizigisine k adar uzanıp giden lâleli düzlüğe niy e “A ltın
Tahta” derler?..
Her obada ak k eçeli büyük bir çadır, onun etrafında ise k ara
k eçeli çadırlar v ardı. Ak çadırda obanın say ılan zengin adamı, k ara
k eçeli çadırlarda orta halli insanlar v e y ok sullar y aşardı. Zengin,
fak irden seçilmeliy di. Obay a gelen y abancı atlı bilmeliy di k i “Bak
bu ak çadır, hacı filank esindir.” Hacı filank es de bütün obanın reisi,
ak sak alı olurdu. Obanın bir adamına ayrı bir obadan sataşan olsa,
o obanın reisine sataşmış demek ti. Böy ley di göçebelerin k anunu…
“Eşek Bulağı” y urdundak i k ara k eçeli çadırlardan az yuk arıda büy ük , ak bir çadır görünüyordu. O ak çadır, Kürdobalıların
say gın adamı Kerbelay i Đbihan’ındı. Kerbelay i Đbihan, on bin koy unu, sek iz y üz atı olan Hacı A liş k adar zengin olmasa da, ondan
ak ıllı, cömert, misafirperv er bir adamdı. Kapıy a gelen aşığı, ozanı
eli boş göndermez, ihtiy aç sahibine y ardım eder, yok sulun elini
tutardı. Bölge kolcusu, Kerbelay i Đbihan’ın adını sanını duyup onu
A razboy u göçebelerine v ek il tay in etti.
Kürdoba’nın çadırlarının y azın ov alarda k urulduğu günlerden
bir gün kolcu, düzlük lere gelip Kerbelay i Đbihan’ın çadırına girdi v e
2

Đlyas Efendiyev

onun k ızı Sek ine’y i görüp ak lı başından gitti. Kolcu altmış y aşındaydı v e dört hanımı v ardı. Gözünün biri özürlüy dü. A ma Sek ine,
on y edi y aşında, bey az y üzünde ik i beni bulunan bir düny a güzeli
idi. Zengin çevrelerden pek çok y iğit, ona elçi göndermişti A ma
Sek ine k endi ak rabası olan Gülmehmed’i sev iy ordu v e Kerbelay i
Đbihan da bunu bilip k ızını ona nişanlamıştı. Gülmehmed’in babası
Uzun Hasan, fak ir de olsa, say gın bir insandı. Pek çok k avgada
k ahramanlık göstermişti, bir sözünü ik i ey ley en olmazdı.
Kolcu, Kürdoba’y a, v ek il Kerbelay i Đbihan’ın ev ine gidip gelmey e başlamıştı. Sonunda bir gece Sek ine nişanlısı ile buluştuğunda durumu ona söy ledi. Dedi k i Kolcu beni gördüğünde ihtiy ar
bir at gibi sırıtıy or. Kendisi o gün bize geldiğinde babam obada
yok tu. Ben götürüp çadırda önüne sofra serdiğimde bileğimden
y apıştı, elinden zorla k urtulup k açtım.

Gençler, Kerbelay i’nin ne demek istediğini anladılar.
Kolcu bu defa güzel Sek ine’y i göremedi. Kız için elçi göndermey e k arar v erdi. Fak at gittiğinde gördü k i atının k uy ruğunu k esip
k uyruk suz tavuğa döndürmüşler.
Kolcu, öfk ey le sordu :
— Kerbelay i bu ne iştir?
Kerbelay i Đbihan dağdan da ağır adamdı. Kolcuy a sessizce
bak ıp dedi :
— A ğa, altmışında rahv an y ürümek istey en sısk a atı bizde
böy le ey lerler k i biraz hafiflesin, belk i yolunu şaşmaz!
Kolcu dedi :
— Pek i, Kerbelay i Đbihan!
Kerbelay i Đbihan cev ap v erdi :

Gülmehmed dedi :

— A ğa, A llah’a şükret k i Kürdoba’dan sağ sâlim gidiy orsun.

— Görünüy or k i boynuzunun dibi k aşınıy or.

Kolcu, horozlansa da kork ağın biriydi. Biliy ordu k i Kerbelay i
Đbihan’a bir şey y apsa Kürdobalılar k ülünü hav ay a savururlar.

Sonra Gülmehmed, Sek ine’nin anasına dedi :
— Hala, Kerbelay i Day ıma söy le, eğer o kör k olcu bir daha bu
ev e gelse, öldüreceğim onu.
Sek ine’nin anası, Gülmehmed’in deli-dolu oğlan olduğunu
biliy ordu. Biliy ordu k i öldürebilir! Durumu k ocasına söy ledi.
Kerbelay i Đbihan, ak ıllı v e basiretli bir adamdı. Biraz düşündük ten
sonra hanımına dedi:

Onun için sesini çık armadı v e bir daha Kürdoba’y a ay ak basmadı. A ma “Yiğitten bela, canlıdan cefa ek sik olmaz.” derler. Bir
gece Đran’dan gelen eşk ıy alar, “Mandılı” denilen k öyde koy un saklay an mahalley e bask ın y apıp Gülmehmedlerin sürüsünü atlarının
önüne k attığında babası gibi uzun boy lu, geniş omuzlu, zorlu bir
delik anlı olan Gülmehmed, çomağı k apıp atlıları budamay a başladı:

— Sen Gülmehmed’e ilet k i bu, onun işi değildir. Kolcuy a ben
k endim çare bulurum.

— Đtoğlu itler, bırak ın koy unları!

A talar demiş k i “Şerefli insan hay siy etini k orumazsa ahırı
köpek ahırına döner.” Günlerin birinde k olcu, Kürdoba’y a gelip
y ine Kerbelay i Đbihan’ın ev ine uğradı. Kerbelay i, ik i genç çağırıp
dedi :

— Eee ! dedi. Çek il k enara, k oyun için k endini telef etme!

— Kolcunun atının k uyruğu çok uzadı, gidin onu biraz k ısaltın.
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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Eşk ıy abaşı atının dizginini çek ip :

Gülmehmed :
— Hay , anasının oğlu! Bana Uzun Hasan’ın oğlu Gülmehmed
derler, bırak ın k oyunları! dey ip çomağını indirdiğinde eşk ıy abaşı da
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k ılıcını vurdu. Gülmehmed çomak tutan elinin birdenbire çıra gibi
hafiflediğini hissetti. Şaşk ınlık la bak ıp gördü k i ne eli v ar, ne de
çomak . Zalimin oğlu k ılıcı nasıl indirmişse, çomak tutan elini
bileğinden k av ak dalı gibi k esip atmış.
Ballı Kadın terey ağı k ızdırıp Gülmehmed’in y arasını y ak tı.
Merhem hazırlay ıp sardı. Gülmehmed’in bileğini iy ileştirdi. Mertler
onu tek elli görünce hay ıflandılar, namert düşmanlar sev inip dediler:
— Çift benli Sek ine, artık tek elli Gülmehmed’e v armaz.
A ma ona da Kerbelay i Đbihan k ızı derdiler. Mert k işinin
belinden gelmişti, mert anadan süt emmişti. Tenha bir y erde
Gülmehmed’e dedi :

Sek ine bunu düşünüp oğlu Bay ram’ı bir dev e y ükü bahşişle
Şuşa Kalesi’ne götürdü. Karabağ hanzadelerinden olan Necef Ağa,
Kerbelay i Đbihan’ı iy i tanıy ordu, A raz k ıy ısındak i halk ın hatırını
sormay a çık tığında daima Kerbelay i Đbihan’ın çadırına girerdi.
Onun için cey lanlar, turaç kuşları v urur, koçlar k eserdi.
Sek ine dedi :
— Kerbelay i Đbihan’ın torununu sana emanet ediy orum, ağa!
Sen bilirsin k i biz nankör değiliz. Đsteğimiz odur k i onu büyük Rus
ok uluna koy asın; okusun, zamane adamı olsun.

— Hiç canını sık ma! Sen bana ik i gözümden azizsin, perv ane
olup etrafında döneceğim, k ul olup hizmetinde bulunacağım!

Necef Ağa acımasız bir adam olsa da, biliyordu k i Sek ine’y e
hürmet etmek boşa gitmez. Bütün Araz boy unca diy ecek ler k i
Necef A ğa Kerbelay i Đbihan’ın tuz v e ek mek hakk ına say gısızlık
etmedi. Onun için Bay ram’ı Lisey e y erleştirdi.

“Eşek Bulağı”nın üstünde büy ük bir çadır k uruldu, pek çok
sığır v e koç k esildi. Göyçe y erinden Â şık Beli, arkadaşlarıy la geldi.
Zengezur’dan zurnacı Nik ola, ark adaşlarıy la geldi. Sek ine ile
Gülmehmed’e üç gün üç gece boyunca öy le bir düğün yaptılar k i
gel göresin.

Bay ram, Lisey i bitirdik ten sonra Necef Ağa, reisin y anında
onun eğitimini sağladı. Araz k ıy ısındak i göçebeler arasında Sek ine’nin saygınlığı bir ik en on oldu. Şak a değil, onun oğlu, Kerbelay i
Đbihan’ın torunu “altın rütbe” tak ıp çarın idaresinde hizmet ediy or,
Rus dilini öğreniy ordu. Kendine de “Bay ram Bey ” diyorlardı.
Şimdi size başk a bir olay anlatay ım…Görün k i insanlar fark lı

..........
Onların dört oğlu, bir k ızı oldu. Gülmehmed Horasan’a gidip
“Meşedi Gülmehmed” oldu. A ma Kerbelay i Đbihan’dan yıllar sonra
Meşedi Gülmehmed de v efat etti. Sek ine Kadın, Kürdoba’nın bilgesi, misafir önüne çık anı, k an dav asını halledeni, elçi gideni oldu.
Düny a görmüş k işiler diy ordular k i “Sek ine, ak ılda v e olgunluk ta
atası Kerbelay i Đbihan’a çek miş.”

y erlerde düny ay a geldik leri halde nasıl birleşiy orlar. Görün,
k aderin ne garip tecellileri oluyor.

Sek ine gördü k i hanların v e bey lerin çocuk ları büy ük büyük
ok ullarda okuy up Rus’un, Freng’in dilini öğreniy or, rütbe tak ıp
büy ük “reis” oluy orlar. Kendi k endine dedi : “Kerbelay i Đbihan, bey
olmasa da bey lerden v e hanlardan ek sik adam değildi, niy e onun
torunu da okuy up reis olmasın?”
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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Şahmar Bey namert adamdı. Ancak bak ıp gördü k i Bağdad’ın
eli hançerin k abzasındadır; onun için sözü şak ay a vurup dedi :

- II HANIM KADIN’LA
DAMLICA ARAZĐSĐNĐN HĐKAYESĐ

— Kusura bak ma, k albinin k ırılacağını bilemedim.

Düny ay a nice y iğitler v e soy lu atlar v eren güzel Karabağ’ın
Kirs denilen gür ormanları arasında A ly anlı adlı bir oba v ardı.
A ly anlı Obası’nda herk esten çok say ılan bir adam v ardı k i adı
Bağdad Bey ’di. Bilinmezdi k i düny anın tâ bir ucunda bu gür
ormanların, bu sarp dağların arasında “Bağdad” adı nereden
gelmişti? Bağdad’a k im bey lik v ermişti? A ncak onu da söy ley ey im
k i Bağdad Bey ’le ahalinin fark ı şuy du : Onun (y ani Bağdad Bey ’in)
içinde su değirmeni bulunan Damlıca adlı bir arazisi v ardı. Bağdad
Bey de diğer k öy lüler gibi bağlı çarık v e uzun y ünlü koy un derisinden basma k alpak giy iy ordu. Değirmende öğütme pay ını alıy or,
Damlıca’dak i toprak ları işliy ordu. Dik k afalı, y iğit bir adamdı. Bölgenin en güzel atı onda bulunuyordu.
Siz talihin işine bak ın k i Bağdad Bey ’in de Kerbelay i Đbihan
gibi, gözünün nuru biricik bir k ızı v ardı v e onun adı Hanım’dı.
A ly anlı ormanlarının öbür tarafındak i Kürdistan dağlarında
feleğe boy un eğmey en Şahmar Bey y aşıyordu. Şahmar Bey , bilgili
olsa da altın cepli çuha, ay na gibi parılday an çizme giy ip k abzası
değerli taşlarla süslü altın hançer bağlasa da, k aba v e azgın bir
adamdı. Onun ormanları gelip Bağdad Bey ’in Damlıca arazisine
day anıyordu. Şahmar Bey , bir defasında Bağdad Bey ’i çağırıp dedi:
— Yok sul adamsın, Damlıca’y ı sat bana. Đy i para v eririm, k endine güzel bir hay at düzenlersin.
Bağdad da dediğim gibi dik k afalı bir adamdı. Elini babasından k almış hançerin k abzasına k oyup cev ap v erdi :
— Şahmar Bey , bu sözü bana bir defa dedin, bir daha desen
iy i olmay acak .
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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Bu olay dan birk aç ay sonra Damlıca Ormanı’nda Bağdad
Bey ’i k esip öldürdüler. A ly anlılar fanatik bir topluluk tu, fak at ispatlay amadılar. Bağdad’ın hanımı Gülnisa da, k ızı Hanım da bilmiy orlardı k i bu y üzde y üz Şahmar Bey ’in işidir. Hepsi biliy ordu k i o
namert bir adamdır, k endi hizmetinde bulunanlara gizlice adam
öldürtmek onun adetidir. Kime bir tak ıntısı olmuşsa, o adam y ok
edilirdi.
Bağdad Bey ’in öldürülmesinden bir ik i y ıl sonra Şahmar Bey ,
sahte tapu çık arıp mahk emede Damlıca arazisinin k endi babasına
ait olduğunu ispatladı. A talar demiş k i “A rk alı k öpek k urt basar”.
Şuşa k ay mak amı v e Gence v alisi, Şahmar Bey ’in dostlarıy dı.
Daima Kirs Kürdistan ormanlarına av a geldik lerinde onun ev inde
misafir olur, sonra bey onları k ıy metli hediy elerle y olcu ederdi.
Onun için Şahmar Bey ’in k estiği başın sorgusu y ok tu. Mak sat hasıl
oldu v e Damlıca arazisini Bağdad Bey ’in hanımından alıp Şahmar
Bey e v erdiler. Gülnisa ile k ızına esk i bir ev le bir kulaç y er k aldı.
Gülnisa hay ıflanarak dedi :
— Kör olsun, v iran k alsın bu düny a. Eğer Bağdad’ın oğlu olsay dı k anı y erde k almazdı. Şahmar Bey de Damlıca’da at oy natmazdı.
Hanım, anasının bu sözlerini işitmişti, ama y üreği taş gibi
k atı olduğundan ağlamıyordu. A nasına çık ıştı :
— A h v ah ey leme!
A nasına böy le dese de Hanım’ın y üreğinin ateşi sönmüyordu, anasının oğlu konusundak i sözleri onu içten içe y ak ıyordu.
Günlerin birinde Gülnisa, ihtiy ar Düny amalı Efendi’n in, hanımıy la Şuşa pazarına satmak için k atık götürdüğünü duyunca çoktandır küplere k oyup sak ladık ları y ağları v e peynirleri ata y ük ledi.
Kızına ik i k oç v erip dedi :
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— Sen de Düny amalı Efendi’y le bunları götür sat, k endine
elbiselik al, ay akk abı al. Genç k ızsın…
..........
Hanım götürdüğü şey leri Şuşa Kalesi’nde sattık tan sonra esk i
müşterileri Bakk al Tağı’y a k endileri için bir tabanca almasını söy ledi.
Tağı, “Sizde erk ek yok tur, ne y apacak sın tabancay ı?” demek istedi.
A ma düşündü k i “Söy lesem k ız incinecek ”. Bakk al Tağı onu da
biliyordu k i A ly anlı k adınlarının bir k ısmı erk ek gibi tüfek v e tabanca
atmak tadır. Kıza parasının çoğunu v erip “ay nalı” tüfek le eşzamanlı
tabancalardan birini aldı. Sonra da Hanım, k endine ipek ten bir
tak ım elbiselik , k ırmızı ipek başörtüsü, bir çift ay akk abı alıp
Düny amalı Efendi v e hanımıy la obalarına geri döndü. Gülnisa Kadın
tabancay ı görünce şaşmadı, ancak k ızından sordu k i :
— Sen bunun nasıl atılacağını biliy or misin?
Kız dedi k i “Bilirim”. Gülnisa bu k onuda daha bir şey söy lemedi. A ly anlı Obası’ndan da hiç k imsenin bu işten haberi olmadı.
..........
Şahmar Bey her ak şam v ak ti atla gelip Damlıca arazisini gezmey i adet ey lemişti. Bir defasında da gezip alt tarafı derin uçurum
olan ormanlı dağın y amacındak i dar patik ada atını sürerk en, Hanım
asma dallarının arasından ansızın çık ıp onunla k arşı k arşıy a geldi.
Kız sordu :
— Bey , beni tanıyor musun?

Bey , yüreğinden vurulmuş k arga gibi, atından sessizce dev rilip uçuruma doğru yuv arlandı. Kız onun ardınca uzun uzun bak ıp
ormanın y olunu tuttu.
Kız, bey patik ay a girdiğinde önce onu dalların arasından
gizlice v urmay ı düşünmüştü. A ncak sonra bunun iy i bir intik am
tarzı olamay acağına k arar v erdi. Kendisini öldürenin k im olduğunu
bey görmeliy di.
Şahmar Bey 'in düşmanı çok tu. Onun için oğulları v e k ardeşleri onu k imin vurduğunu bilemediler. Bağdad'ın ise ne oğlu, ne
k ardeşi, ne de amca v e day ıoğlu v ardı. Ev inde sadece hanımı v e
k ız çocuğu k aldığından kurşunun onlar tarafından atıldığı ak ıllarına
gelmedi.
Şahmar Bey gitti, ama Damlıca arazisi y ine de onun
oğullarına k aldı.
..........
Sonra Gülnisa, Hanım'ı ev lendirdi. Kendisi ise y ıllar sonra
v efat etti. Hanım'ın üç k ızı v e üç oğlu oldu. Hanım, Şahmar Bey 'in
oğullarından Damlıca arazisini almak istedi. Şuşa'ya gidip k ay mak ama şik ay et etti, k ulak asmadılar. Gence'y e gidip v aliy e şik ay et
etti, k ulak asmadılar.
Sonunda Hanım Kadın, demir çarık demir asa ile günlerce
yol gidip Tiflis şehrine v ardı. A raştırıp sordu v e Kafk as v alisinin
ik ametgahını buldu.

— Bağdad'ın k ızı değil misin?

Vali, tercüman aracılığıy la k adını dikk atle dinley ip dedi :

(Bağdad, yok sul olduğu için Şahmar Bey ona “bey ” demey i
şanına uy gun görmedi.)
— Ev et, senin namertlik le öldürüp mülk ünü gasbettiğin Bağdad
Bey 'in k ızıy ım.
Kız bunu dey ip Şuşa'dan aldığı ipek eşarpın altında gizlediği
tabancay ı çık ardı v e bey ’in göğsüne doğrudan sık tı.

| Geriye Bakma Đhtiyar |
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— Dilek çeni bırak git, bak acağız.
Hanım, A ly anlı ormanlarına geri dönüp bek ledi. Dilek çey e
cev ap gelmedi. Yine Hanım günlerce yol gidip v alinin ik ametgahına v ardı. A nlaşıldı k i dilek çe, k âğıtların arasında k almış v e unutulmuş. Vali dedi :
— Git, bak acağız.
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Hanım Kadın A ly anlı’y a dönüp y ine bek ledi v e günlerin birinde cev ap geldi k i Hanım Kadının somut bir delili olmadığı için
dilek çesi reddolunmuş. A ncak ona Hanım derdiler. Şuşa'dak i Ferec
Bey 'e hay li para v erip uzunca bir dilekçe y azdırdı. A ly anlı ile k omşu
olan köy lerin itimat edilir y aşlılarını şahit gösterdi. Babasından
k almış tapunun tek rar k opy asını çık arttı v e y ine günlerce yol gidip
Tiflis şehrine ulaştı.
Vali onu gördüğünde tanıdı v e şaşırdı. Dilek çe ev rak ını bu
defa k endisi alıp bak tı. Hanım Kadın tercümana dedi :
— Efendiy e de k i eğer bu defa da benim dilek çemi reddederse
doğrudan çarın y anına çık acağım.
Vali k ızmadı, gülümsedi. Hanım Kadın, v alinin çarın y ak ın
ak rabası olduğunu bilmiy ordu. Uzak Karabağ ormanlarından gelen
bu esmer v e zay ıf k adının v ak arı, cesareti v e iradesi v alinin hoşuna gitti v e o ruh haliy le dedi :
— Büy ük çardan ona arazisini geri v ermelerini talep edeceğim.
Hanım Kadın y ine A ly anlı’y a geri döndü, bek ledi. Valinin sözü
doğru çık tı. Damlıca arazisini Şahmar Bey 'in oğullarından alıp
Bağdad'ın k ızı Hanım'a geri v erdiler.

köy den A hund Hacı Molla Şük ür’dü. Hacı Şükür, fak ir bir k öy lünün
oğluydu. Molla Mek tebi'nde başarılı v e zek i bir çocuk olduğu için
köy lüler para toplay ıp onu Bağdad'a gönderdiler. Şük ür, oradak i
büy ük medreselerde birk aç y ıl tahsil görüp Şuşa’y a geri döndü.
Genç olsa da saygınlığı v e v ak arı diğer din adamlarını gölgede
bırak tı. A talar der k i “Ak ıl y aşta değil baştadır”. Đnsan olmak ,
v arlık ta v e zenginlik te değildir. A hund, diğer mollalar gibi açgözlü
değildi. Fak irlerden para almazdı. Her gün basit k öy lü elbisesi
giy ip Cıdırdüzü'nde y aptırdığı ev in bahçesinde çalışırdı. Çeşitli
ağaçlar dik er, sebze y etiştirirdi. Minberde k onuşurk en cemaati
k endi helâl k azancıy la k anaat etmey e, gay rımeşru y ollara gitmemey e, fak ir fuk aray a y ardım etmey e çağırırdı. Onun için fak irler,
tav siy elerini almak için her zaman Hacı A hund'un y anına gider,
problemlerini v e özel hallerini ona açıp söy lerlerdi.
Genç Ahund, bir gün A ly anlı'dak i ak rabalarına misafir
gittiğinde Hanım Kadın’ın büyük k ızı Bey az'ı görüp ona elçi gönderdi. Genç Hacı A hund da k ızın hoşuna gitti v e her ik isi ev lendiler.

..........
Şimdi de size k imden bahsedey im, Hanım Kadın’ın k ızlarından.
Bağdad Bey , çok güzel, y ak ışık lı bir adamdı. Talihlerinin
güzelliğinden k ızları da güzellik te ona çek mişlerdi. Her zaman bu
hususta söz açıldığında nadiren y üzü gülen Hanım Kadın gülümsey ip derdi :
— Ne iy i k i k ızlar babalarına benzemişler, benim gibi esmer
olmamışlar.
Hanım Kadın k ızlarına tam tek mil çehiz hazırladı. Önce
büy ük k ızı Bey az'ı güzel v e say gın bir gence v erdi. Bu genç, komşu
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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- III GENÇ BAYRAM'LA
GÜZEL FATMA'NIN HĐKAYESĐ
Bu olay lardan üç y ıl sonra Kara Emrah, Hanım'ın en güzel
k ızı Fatma'y a elçi gönderdi. Kara Emrah, say gın bir sülaleden
değildi. Kendisinin bir k atırla, beş-on k eçiden başk a bir şey i yok tu.
Bu sebeple Hanım çok öfk elendi, söv üp say arak elçileri kov du.
A ncak Kara Emrah sırılsık lam k ıza âşık olmuştu. Bu yolda ölmek
v ar, dönmek yok tu! Genç, ark adaşlarını topladı v e bir gün k ız
pınardan dönerk en onu k açırdı. Bir y ıl sonra Fatma'nın bir oğlu
oldu. Adını Celil koy dular.
A ncak Hanım rahat değildi. Her gün Fatma'y ı gizlice çağırtıp
tav siy e ederdi k i boşan o k ara köpek oğlundan; güzel, alımlı
k ızsın; yüzlerce taliplin olacak .
Sonunda Fatma çocuğuy la birlik te geldi, annesinin ev ine
y erleşti. Emrah boşanmak istemedi. Hanım Kadın, sigarasının
dumanını tüttüre tüttüre mahk emey i birbirine k attı v e sonunda
Fatma'y ı boşattı.
Bu olaydan ik i y ıl sonra y ay bahtlı Fatma, Şuşa'y a bacısı
Bey azgül'e misafir gitti. A hund, baldızının gelişinden çok memnun
oldu. Onun için ay y ıldız tak ı, başörtüsü, altın gerdanlık v e altın
simli ipek kumaş aldı. Bey az, bu k umaşları şehir usulüy le dik tirdi.
Güzel endamlı, ela gözlü, k ıv ırcık saçlı Fatma giy inip giy inip bacısıy la Cıdırdüzü'ne gezmey e çık tığında bey k ızları bile onu k ısk anıyordu. Cıdırdüzü, k ızların, gelinlerin v e gençlerin gezinti v e dinlenme y eri idi. Kız-oğlan beğenmek istey enler Cıdırdüzü'ne çık ardı.
Cıdırdüzü'nün bir tarafında şehir, öbür tarafında “Hazine Kay ası”
denilen derin bir uçurum v ardı. Uçurumun dibinde “Daşaltı” adlı
bir çay ak ardı. Cıdırdüzü’nden aşağıy a doğru bak ınca çay ın
k ıy ısındak i adamlar güçlük le seçilirdi. Çay dan öbür tarafa tâ
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uzak larda gümüş rengi duman içinde görünen Ziy aret v e Kirs
Dağlarına k adar gür ormanlar uzanıp giderdi. Daşaltı Çay ı'nın
k enarında sarp k ay aların arasında esk i bir küçük k ale v ardı.
Denilene göre bu k aley i Karabağ Hak imi Đbrahim Han, düşman
orduları saldırdığında oray a sığınmak için y aptırmış. Kalenin gizli
y eraltı geçidi v ardı v e başk a bir y erden oray a girmek mümk ün
değildi. Şuşa Kalesi'nin öbür tarafında ov ay a giden y olun üstünde
esk i k ale duv arının y anında başk a bir gezinti y eri de v ardı. Buray a
“Erimgeldi” deniyordu. Sebep şuy du : Yazın ov a erk ek leri; k adınları v e çocuk ları getirip düny anın en safalı y ay lalarından olan Şuşa
Kalesi'ne bırak ıp k imi çiftçilik işlerini düzene k oy mak için, k imi de
ticaret işleri için ov ay a geri dönerlerdi. Yeni gelinler de ak şamüstü
“Erimgeldi”de oturup gözün gördüğü y erlerce uzanıp giden ov ay ı
temaşa ey ley e ey ley e erlerinin y olunu bek lerlerdi.
Karabağ, hanendeler v e sazendeler y urduy du. Yazın Şuşa
Kalesi’nin gezinti y erlerinde bir grup sazende söy ley ip çalardı.
Görürdün k i Hazine Kay ası'nın en y ük sek tepesi olan “Üçmıh”da
bir adam tiz sesle muğam tarzında bir şark ı söy lemiş. Buna k arşılık
olarak “Erimgeldi”de bir adam bir şik este (segah makamında ritimli
bir muğam → AKTARAN) söy lemiş. Dinley ip dersin k i muhakk ak bu

sesler düny anın öbür tarafından, y ani bize meçhul olan ay rı bir
düny adan gelir. Ne k adar sert adam olsan da yüreğini muma
döndürürdü. Eh... sizi temin ederim k i Hazine Kay ası'nın uçurumunda, Tophane Ormanı'nda “Erimgeldi”y e giden ov a yollarında o
sesler hâlâ durur...Ev et...ev et durur! Ben o sesleri zaman zaman
işitirim...
Ha... Mak sattan uzak düştüğümü söy ley ecek sin.
Güzel bir y az ak şamında, y ani güneş Ziy aret'in üstünden
öbür tarafa aştığında Fatma, bacısı Bey az'la altın simli ipek kumaş
giy en, misk ü anber saçan gelinle Cıdırdüzü'nde gezintiy e çık mıştı.
Bir de ne görsün, uzun boy lu, açık k estane rengi bir tay ın üzerinde
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bir genç gelmek tedir; v allahi y eme içme de sey r et. Ay ak larında
ay na gibi parılday an çizmeler, üzerinde altın cepli sürme rengi bir
çuha, belinde gümüş hançer, başında sur derisinden bir k alpak ,
sağ y anağında çift ben, k umral bıy ık lı, kumral saçlı bir genç...
Fatma içinden dedi : “Đlahi! Bu, Hazret-i Yusuf mudur, k imdir?..”
Delik anlı gelip y anlarından geçerk en Fatma, ganavuz çarşafının y ak asını açıp ela gözlü, k alem k aşlı y üzünü ona gösterip
gülümsedi. Delik anlı ona bak ıp içinden dedi : “Đlahi! Bu, buluttan
çık an ay mıdır, nedir?” Genç, açık k estane rengi tay ını birk aç defa
dolandırıp ela gözlü, k alem k aşlı güzelin y anından geçti. Her
defasında gelin y üzünü açıp ona gösterdi. Şuşa k üçük bir şehirdi.
Herk es birbirini tanıyordu.
Bey az dedi :
— Bu genç, Araz k ıy ısındandır. A dı Bay ram'dır. Kendisi, k ay mak amlık ta çalışır. (Sonra gülümsey ip ilav e etti.) Geçen y az Şuşa'y a
y ay lay a gelen Gürcü k omutanının k ızı Tamara buna tutulmuştu.
Gece gündüz oğlana rahat yüzü göstermiyordu.

Sek ine bir dev e yük ü bahşiş getirdi. A çık k estane rengi k ısrağı k endi bindi, diğer atı da oğlu Ayv az bindi, Şuşa'y a geldiler.
Sek ine, önce Fatma'nın asil bir sülaleden geldiğini v e ay rıca Hacı
A hund'un baldızı olduğunu duyunca sev inmişti. A ncak dul olduğunu v e esk i k ocasından bir oğlu bulunduğunu öğrendiğinde düny ay ı
dağıtası geldi. “Hanların, bey lerin, ağaların k ızları, Bay ram'ın peşine k oşuyorlardı. Sok ağa çık tığında seyrine gelirlerdi... Böy le bir
genç, şimdi gelip nasıl çocuk lu dul bir k adın alır?!”
A ncak Sek ine bak ıp gördü k i maalesef bu ela gözlü gelin,
oğlanın ak lını y aman çelmiş v e oğlan ondan el çek mey ecek .
Sek ine bu sebeple küsüp Kürdoba'y a geri döndü. Đş böy le olunca
Bay ram, Şuşa'dak i dostunun babasını ik i ak sak alla Hacı Ahund'un
y anına elçi gönderdi v e bir ay sonra Kürt k ızı Fatma, Bay ram
Bey 'in helâl hanımı oldu.
..........
Sonra onların bir k ızı oldu, adını koy dular Yakut. Sonra bir
oğulları oldu, adını k oydular Nuri.

Sonra Fatma öğrendi k i genç, Hacı Ahundgilin mahallesinde
Zarıslı Cev ad'ın ev indedir. Genç de öğrendi k i bu ela gözlü, k alem
k aşlı, k ıv ırcık saçlı güzel, Hacı A hund'un baldızıdır v e duldur. Sonra
genç, dul gelinlerle genç delik anlılar; genç k ızlarla dul adamlar
arasında çöpçatanlık y apan Güllübey im'i Fatma'y a gönderdi. Dedi
k i “Gece insanlar y attık tan sonra Cıdırdüzü'ne çık sın, k onuşalım.”
Güllübey im ne k adar y ağlı ballı k onuştuy sa da k âr etmedi. Fatma
dedi :
— Hay ır, ik i düny a bir olsa da ben asla namahremle görüşemem.
Kürt güzelinin aşk ı Bay ram'ı Kerem'den de beter etmişti. Bir
gün bile onu görmey ince deli oluyordu. Kürdoba'y a bildirdi ev leniyorum, anam gelsin.
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Halise, çabuk çabuk k onuşan, y erinde duramay an bir k ızdı.
Onu v erdiler Karabağ'da herk esin tanıdığı v e say gı gösterdiği
A bdullah Efendi'nin k ardeşi Ağa Muhammed Efendi'y e.

- IV NADĐR'Đ TAHTTA GÖRMÜŞ
KAMIRHAN KADIN'IN HĐKAYESĐ VE
BAYRAM BEY'ĐN KARABULAK'A GELMESĐ
Şimdi sana k imden bahsedey im, Kamırhan Kadın'dan...
Karabağ'da bir adamın çok y aşlı olduğu ifade edilmek
istendiğinde şak ay la denilir : “Filank es, Nadir'i tahtta görmüş.”
Lak in Kamırhan Kadın, doğrudan da Nadir'i tahtta görmüştü. Yani
Nadir Şah Karabağ'a saldırdığında o, nişanlı k ızmış. A ma ben
Kamırhan'ı gördüğümde k adın o k adar y aşlanmıştı k i k üçülüp
ufalmıştı. Gözleri nohut büy ük lüğündeydi. Kamırhan Kadıngil,
Güney Güzdek Köyü’nde y aşıyordu. Köy , Ergüneş Ormanı’nın y ak ınınday dı. Kamırhan Kadın nak lediyordu k i “Ben nişanlı k ızdım, bir
gün duyuldu k i Đran Şahı Nadir, ask er çık arıp gelmiş Karabağ'ın
üstüne. Köy leri dağıtıp adamları k ılıçtan geçiriy or. Biz de öte
berimizi ata eşeğe y ük ley ip k açtık Ergüneş Ormanı'na. Babam ağır
hastay dı. O, bize dedi k i hepsi birdir, ben sizinle gidemey eceğim.
Yanıma bir bardak su, biraz da ek mek v e y iy ecek bırak ın, gidin.
Biz de çaresiz k alıp onun y anına bir bardak su, bir tabak
ek mek k oyup k açtık . Hay li zaman Ergüneş Ormanı'nda k aldık .
Nadir'in ordusu çek ilip gittik ten sonra gelip gördük k i ev in k apısı
bırak ıp gittiğimiz gibi örtülü. A ma ihtiy ar yok tu. Adamlar gidip
ormanları, k ırları k arış k arış aradılar k i belk i babamdan bir iz
bulurlar diy e. A ma hiçbir şey bulamadılar. O zaman ak sak allar
mütâlaa edip dediler k i adam A llah'ın mü'min kulu olduğu için
melek ler gelip onu almışlar v e göğe götürmüşler.
Kamırhan Kadın'ın pek çok k ızı v e pek çok oğlu olmuştu.
A ncak ben k ızı Halise hakk ında k onuşmak istiy orum.
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Halise ninenin dört oğlu, bir k ızı oldu. A ncak çocuk lar tam
bebek ik en A ğa Muhammed Efendi v efat etti. Genç, güzel v e alımlı
bir gelin olan Halise, tıpk ı Kürdoba'dak i Sek ine v e A ly anlı Ormanı'ndak i Hanım gibi düny anın bütün zevk ü safasından elini çek erek
kocay a gitmedi v e çocuk larının y etişmesi ile meşgul oldu. Güneyde
oturan y aşlılar, başlarını ağır ağır sallay ıp onun hakk ında dediler :
— Sağ olsun, er k ızıy mış...
Çocuk ları o k adar k üçük tü k i komşular “Kork ma, bacı!”
dediler. Yardım ederek y erini işley ip ek tiler, tahılını biçip dövdüler.
Ortanca oğlu Abdullah çok ferasetli v e becerik li bir çocuk
olduğu için amcaları A bdullah Efendi, maslahat gördü k i onu Güney
Güzdek 'ten sek iz k ilometre mesafedek i Kargapazar Köy ü'nde
açılan beş y ıllık Rus-Tatar okuluna v ersinler.
A bdullah her gün k arda tipide sek iz k ilometre Kargapazar
Köy ü'ne, sek iz k ilometre de tek rar Güney Güzdek 'e y ürüy erek bu
ok ulu bitirdi.
Ablası Şirin'in k ocası olan A bdülaziz, Karabulak şehrinde inşaat malzemeleri satan büyük bir mağaza açmıştı. Kısa boy lu,
ok ury azar olmay an bir k işiy di. Güçlük le imza atabiliy ordu, ama kurnazlık ta şey tana k ülahını ters giydirirdi. A bdullah'ı k endi mağazasına
tezgâhtar olarak aldı. A bdullah, Rusça bildiği için eniştesi onu
Mosk ov a, Harkov gibi şehirlere mal alıp getirmek için gönderiyordu.
Abdullah, genç olsa da bu işleri büy ük bir maharetle yürütüyordu.
Bilmiy orum nasıl olduy sa üç-dört y ıl sonra Abdullah mağazay a ortak
oldu. Sonra eniştesinden ay rılıp k endisi o tür bir mağaza açtı. A z
zamanda işi öy le geliştirdi k i eniştesini köşey e sık ıştırıp pazardan
çık ardı. Onun için eniştesi A bdülaziz, Abdullah’a ebedî düşman oldu.
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Sohbeti y ine getirelim Kürdobalı Bay ram Bey 'e. Bayram Bey ,
bir müddet Şuşa'da çalıştık tan sonra onu Karabulak şehrine Emniy et Müdürü tay in ettiler.
Bay ram Bey , oğlu Nuri'y i posta müdürü olan dostu Đvanov 'un ev inde k alıp ok umak üzere lisey e k ay dettirdi. Eşi Fatma
Hanım'la k ızı Yak ut'u alıp Karabulak şehrine gitti. A raz boy una
haber düştü k i Kürdobalı Sek ine'nin oğlu Bayram'ı Karabulak 'a
Emniy et Müdürü y apmışlar. Obalardak i dev letli ak sakallar, gruplar
halinde bey i tebrik e geldiler. Kendileri elbette eli boş gelmiy orlardı. Pahalı pahalı hediy elerle geliy ordular. Kimi at, k imi dev e,
k imi değerli halı... Bayram Bey de atları v e dev eleri k ardeşi Ayv az’a
v eriy or, o da Kürdoba'dak i ailesine götürüy ordu. Bundan dolay ı
Fatma Hanım'ın k ızgınlığı artıy ordu :
— Ey efendi, derdi. Her şey i k ardeşine v eriy orsun. A rtık düşünmüyorsun k i bizim de oğlumuz, k ızımız v ar.
Bay ram Bey de hanımına öfk elenip derdi :
— Bu konu seni ilgilendirmiy or. Kadınsan k adınlığını bil.
O zamandan beri Fatma'nın k albinde kocasının anasına v e
k ardeşine k arşı bir k in düğümlendi. Sek ine, Fatma ile arası iy i

müddet sonra gördü k i halk ın bütün işi gücü Emniy et Müdürü
Bay ram Bey ’ledir; onu hiç tak an y ok tur. Bayram'ı sık ıştırmay a
başladı. Bu haber, k açak Süley man'a ulaştı. Süley man çardan k açmıştı. Halk tan uzak y aşıy ordu. Fak irlere, muhtaçlara y ardım ederdi. Yiğitliği de Kaçak Nebi gibi dillerde destan olmuştu. Kaçak
Nebi, ay nalı tüfeğin zamanında nam k azanmıştı. Süley man da onlu
tüfeğin...
Bir defasında k ay mak am, ev inde eğleşip hanımı ile koy u bir
sohbete daldığı zaman k apı tamamen açıldı; Kaçak Süley man
elinde onlu tüfek le içeri girdi. Kay mak amın hanımı çığlık attı.
Süley man tabancasını k ılıfına koy up k adına dedi :
— Kork ma, hanım. Biz adam y iy en değiliz.
Hanım, bu solgun, sarı benizli sısk a delik anlının ne dediğini
tam anlamadıy sa da onlu tüfeği k ılıfına koy duğunu görüp sustu.
Kaçak , k ay mak ama dedi :
— Say ın komutan (O, rütbelilerin hepsine “k omutan” derdi.)
eğer bu y erden sağ sâlim gitmek istiy orsan Kürdobalı Bayram'la
işin y ok tur!
Kay mak am, A zerbay can Türkçesi’ni iy i bilmese de Süley -

olmasa da sık sık oğlunu görmey e geliyordu. Her geldiğinde de
Bay ram onu bahşiş v e hediy elerle yola koy uyordu.

man’ın ne demek istediğini anlay ıp dedi :

Bay ram Bey , istiy ordu k i k ardeşinin koy unu, atı, dev esi
diğer zengin göçebelerink inden ek sik olmasın. El y ay lay a, ov ay a
çık tığında Meşedi Gülmehmed oğlu Ayv az'ın göçü öbürlerinden
fak ir görünmesin. Çok çek medi, Bayram Bey 'in say gınlığı k ay mak amı da geçti.

A ncak Süley man dönüp k apıdan çık ark en k ay mak am y av aşça masanın çek mecesinden tabancay ı alıp onu vurmak istedi.
Fak at, Süley man’ın, onlu tüfeği k ılıfından çık ararak geriy e dönmesi
v e k ay mak amı tabanca tutan elinden v urması bir saniy eden de az
sürdü. Kay mak am bilmiyordu k i eğer Süley man’ın ark asında gözü
olmasay dı, eli y ıldırımdan süratli olmasay dı o, Süley man olmazdı!
Kay mak amın genç hanımı, bu defa ne korkup çığlık attı, ne de
k arnı k endinden bir arşın öne çık an k ocasına acıdı. O, sadece
şaşk ınlık la sarı benizli, sısk a delik anlıy a bak ıy ordu.

Bunun bir sebebi de şuy du k i Araz boy undak i namlı
k açak lar, Kürdobalı Bay ram'ı k endi adamları biliy or, onun başına
and içiyordular. Çünkü Bayram, onların içinden çık mıştı. Yani onlar
gibi halk tandı. Đlçey e Volk ov adlı y eni bir k ay mak am gelmişti. Bir
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Kaçak , k ay mak ama dedi :

- VGENÇ TACĐRLE EMNĐYET MÜDÜRÜ
KIZININ HĐKÂYESĐ

— Komutan, dedik lerimi ak lından çık arırsan iy i olmay acak !
Sonra k ay mak amın genç k arısına :
— Bağışla hanım! dey ip k apıdan çık tı.
Bu olaydan sonra k ay mak amın y anında Bay ram’ın bir dediği
ik i olmadı.

Bay ram Bey ’in k ızı büy üy üp mine boyunlu, uzun saçlı, pınar
suy u gibi duru gözlü bir güzel olmuştu. Ninesi Sek ine’den gelen bir
ben, k ar gibi bey az boğazının y anına k onmuştu. Öğretmenler gelip
ona ev de ders v ermişlerdi. Kürdobalılarla y ay lay a, ov ay a göçende
k ız at binip gençlerle y arışır, hedefe nişan alırdı. Şehnâme’nin
hik ây elerini, Fuzûlî’nin, Nâtev an’ın gazellerini okurdu. Anası Fatma
Hanım’ın tütününden alıp tenhada içe içe sigaray a alışmıştı. Hizmetçilerine o zamanın en pahalı sigara k âğıdından aldırıp babasından gizlerdi. A nası Fatma Hanım, k ızının sigara içtiğini biliy or, ama
bir şey demiyordu. Çünk ü, k endisi de bu y aşlarda anası Hanım’dan
sigara içmey i öğrenmişti. O, anası gibi insafsız değildi; y umuşak
k alpli idi. Bay ram Bey ’in her ay oğluna y eteri k adar para göndermesine bak may arak Fatma Hanım da k ocasından gizlice ona para
gönderiy ordu. Uzun boy lu, ela gözlü, Hazret-i Yusuf gibi güzel bir
genç olan Nuri Bey de paraları sağa sola harcay ıp key f sürerdi.
Şuşa Kalesi’nin Ermenilerin y aşadığı k ısmında olan k ulüplerde
sabaha k adar k ızlarla dans ederdi...
Yak ut’a her taraftan elçiler geliy ordu. A ma Bayram Bey ,
anası Sek ine’nin, Kürdoba ak sak allarının önerisiy le Muradhanlı
Obası’ndan olan Hacı Hüsey in oğlu Muharrem için gelen elçilere
söz v erdi. Hacı Hüsey in’in dört beş bin k oyunu, yüzlerce atı,
pekçok dev esi v ardı. Diray etli bir adam olduğu için k endisine
k imse bulaşamazdı. Obanın y arısı onun ak rabası olup hepsi de
say gın v e çalışk an insanlardı. Hacı parmağını k aldırsa y üz atlı
tüfek li adam hazır olurdu. Muharrem de at binip tüfek tutan boy lu
boslu, y ak ışık lı bir gençti. Pekçok dev e yük ü pirinç, y ağ, pey nir
tulumu; pek çok k ara dişli k oç, pekçok say gın ak sak al geldi. Pek çok
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altın tak ı, altın simli ipek kumaş v e muhtelif kumaşlar getirdiler.
Yak ut’a nişan tak tılar.
Sonra Hacı, Bay ram Bey ’i bütün ailesiy le ov ay a misafir
olarak dav et etti. Komşu obalardan da namlı k işiler geldi, k oçlar
k esildi, herbiri ik i kov a su alan büy ük k azanlar asıldı. Büy ük misafirlik oldu. Sonra en hızlı atların y arışı başladı. Nişanlı delik anlı, hızlı
bir deli atın üzerinde beşli tüfek le peşpeşe sek iz nişan v urup
y iğitliğini gösterdi. Yak ut da çadır iplerinin arasından bak ıp gülümsedi, bazı şak acı gelinler bunu görüp birbirlerine muzipçe göz
k ırptılar. Oğlanın boyu bosu, at binişi k ızın hoşuna gitmişti. A ma
hiçbir k ez yüzyüze oturup sohbet etmediler. Büy ük ler, sonbaharda, y ani ahali dağdan döndüğünde düğünün y apılmasına k arar
v erdiler. A ncak bu düny ada az mı tuhaf işler olur?!
Karabulak şehrinin k uzey tarafında birbirleriy le belli bir
mesafede olan Kuruçay ’la Köndelençay ’ın arasında k esik başlı
ehrama benzey en Karı Dağ v ardır. Đzninizle önce ondan bahsedey im.
Şehir, otuz dokuz gün kuşatmada k alarak uzak ülk eden
ordu hazırlay ıp gelen şahla v uruştu. Kırk ıncı gün şahın y irmi y aşındak i cesur oğlu Malik tac, beş y üz seçme cengav erle surların bir
y erinden hücum edip şehre girdi. Onun ardınca bütün ordu yol
bulup şehre doldu.
Yerli ahalinin inadından, teslim olmaları için defalarca y apılan tek lifi reddetmelerinden öfk elenen şah, v eziri Tek göz Yusuf’u
çağırıp k imsey e aman v ermemesini emretti.
Tek göz Yusuf, şehrin sağ k almış y edi bin ahalisini y ediden
y etmişe k ılıçtan geçirdi. Ev ler y ağma edildi. Su gibi k an ak tı. Üç
günlük k atliamdan sonra şah şehirden çık ıp y eşil bir tepe üstünde
çadırlar kurdurdu. Üç gün üç gece şenlik etmey i, zafer k adehleri
k aldırmay ı ask erlerine emretti.
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A ltın işlemeli, firuze renk li testiler, y edi y ıllık Şiraz şarapları
ile dolduruldu. Eti çok lezzetli olan beş y ıllık k ara k oçlar k esildi.
Av cılar, Karabağ ormanlarından tüy leri alev gibi y anan sülünler
getirdiler.
Hük ümdar y edi altın direk li çadırında, y edi tirme (Doğu
ülk elerinde yün v ey a ipek ten y apılan nak ışlı bir k umaş→A ) kumaşından döşek üstünde oturdu. A tlas giy imli Nişabur sazendeleri
geldi. Sofralar döşendi, altın k adehler dizildi. Đlk badeler k aldırıldığı
zaman y etmiş y edi boru, şahlar şahının zaferi şerefine çalındı.
Lak in o anda şahın k ork unç v eziri Tek göz Yusuf içeri girip
hük ümdarın huzurunda y ere k adar eğildi. Şah, boşalmış k adehini
y anındak i hizmetçiy e v erip k aşlarını çattı :
— Nerdesin v ezir? dedi. Yok sa benim zaferimin k utlanması
sence anlamsız mıdır?
Tek göz Yusuf, bir daha y ere k adar eğilip:
— Kıble-i âlem, dedi. Ben âciz Yusuf, senin sadık k ulunum.
Şahlar şahının huzuruna geç gelmemin sebebi v ar.
Hükümdar, v ezirin sesindek i k ara haber siny alini algılay arak :
— Ne olmuş, v ezir? Çabuk söy le! dedi.
Vezir üçüncü defa eğilip :
— Kıble-i âlem y üzlerce y ıl sağ olsun ! Oğlun Maliktac hastalanmıştır, dedi.
— Ne söy lersin v ezir? diy erek şah ay ağa k alk tı.
Şehzade Malik tac, y an çadırda ateş içinde y atıyordu. Etrafında y edi hizmetçi, elleri böğürlerinde sessizce durup gözlerini
ona dik mişti.
Hük ümdar, v ezirin refak atiy le çadıra girdiğinde hizmetçiler
y ere k apanıp alınlarını toprağa koy dular. Sonra k alk ıp y üzlerini
geri çev irmeden оn adım geri çek ild iler. Ş аh, оğlunа y аk laşıp
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parmak lаrındа k ıy metli y üzük taşları olan bey az elini оnun аlnınа
koy du :

еv inin direk lerini altına döndüreceğim. Eğer hıy ânet еtsen, cehennem gibi tutuşup y аnаcаk sın.

— Оğlum, Mаlik ! diy e hey ecаnlа seslendi.

Kаdın :

Lаk in hastadan cev ap gelmedi. O zаmаn şаh, bembey az
olmuş y üzünü v ezire çev irip kork ulu v e titrek bir sesle:
— Bu sааt her tarafa ulak lаr gönderilsin. Düny аnın bütün
hek imleri burаy а tоplаnsın, dеdi.
Şаh bütün günü оğlunun bаşucundan ay rılmadı, gözlerini
y ummаdı, hiçbir şey y еmedi. Sabahley in v ezir dönüp :
— Kıblе-i âlem, dеdi. Şehirde аncаk tek tük y aşlılar, çocuk lаr
k almış. Ölen ölmüş, sаğ k аlаnlаr dа geceley in ormanlara k açmış.
Çok araştırdık tan sonra bir falcı k аdına rаst geldik .
— Tamam, falcı ne оldu? diy e şаh öfk ey le sordu.
— Gelmed i. Ş ehzadey i k endi y аnın а istedi. Ben оnu оcаğа
аttırıp y аk аrdım, k ıblе-i âlem, аncаk ...

— Ben аnаy ım, dеdi v e bir k аp su alıp tahtırev аnın k аrşısındа
y еre çök tü. (Sоnrа fısıltı ile ok uy up suy а üfürdü ve bir аn k âsey e
dikk at еderek аğır v ehimli bak ışlarını k aldırdı.) Ey şаh, dеdi. Ben
burаdа binlerce gazaplı ruh görüyorum. Оnlаr soruy or k i “Şаh öz
оğlunu çok mu sеv iyor?”
— Ne söy lüyorsun, k аdın? dеdi. О benim y еgаne v аrisimdir.
Büy ük bir ülk e, gözünü оnа dik miştir. Ben y edi y ıl duа edip, y edi
bin k urbаn k estik ten sоnrа büyük Yaratıcı оnu bana ih san etti.
O, büy üdü, Key аn (Đran şah ların a v erilen gen el ad → A ) mülk ünde bir inci c engav er оldu.
Falcı tek rаr suy а bak ıp:
— Аk sаçlı bir k аrı sorar: “Şehzadenin аnаsı v аr mı?”
Şаh аh çek ip:

Şаh v ezirin sözünü k esip:
— Tahtırev аn hаzırlаnsın.
Hük ümdar maiy eti ile birlik te insаn cesetleri ile dоlu harabe
sok ak lardan geçip, k üçük bir ev in önünde durdu. Tahtırev аnı
hizmetçilerin omuzundan alıp y еre bırak tılаr. Şehzadey i ihtiy atlı bir
şek ilde içeri getirdiler. Еv in y arık аrаnlığı içinde uzun bоy lu bir k аdın duruyordu. Şаh içeri girdiği zаmаn о, y еrinden k ımıldаmаdı,
tazim еtmedi, bir hеy k el sük uneti ile k ımıldamadan durdu.
Şаh geçip hastanın bаş tarafın a k оnulmuş döşek üstünde
oturarak :
— Kаdın, dеdi. Diy orlar k i sen cinlerin, uğursuz ruhlаrın dilini
bilirsin. Şifa bulunmaz derdlere dev а olursun. Şimdi, benim oğlum
Mаlik tаc ateş içinde y anmak tadır. Meş'um ruhlаr оnun ak lını çalıp
götürmüşler. Senden ilaç istiy orum, k аdın! Eğer оnu tedav i etsen,
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— Vаr, k аdın, dеdi. Onun аnаsı Hatice Bаnu, y еr yüzündek i
k adınlаrın en bahtiy arıdır. Çünk ü о bana Mаlik tаc gibi bir оğul
bahşеtmiştir. Tеz оl, k аdın, oğlumun derdine dev a bul. Şimdi
Hatice Bаnu’nun rüy asına k аrа y ılanlаr girmek tedir.
Yaşlı k аdın deminden beri ilk k ez bаşını k aldırıp hasta
şeh zadey e b ak tı v e g encin so lgun güzelliği оnun gözlerini
k аmаştırdı. Kаdının k irpik leri harek et etti, gözbebek leri büyüy üp
k uru bir pаrıltı ile y аndı. Kаdın k alk ıp hastay a y anaştı. Dаmаrlаrı
çık mış k uru v e k aba elini оnun göğsüne k oydu.
Hasta, göz k аpаk lаrını k аldırdı. Yаrаlı cey lan gözlerine benzer bir çift k аrа melul göz, k adınа dik ildi. Kаdının güneşten v e
dertten y anıp k аrаrmış hеy betli y üzü ac aip bir nurlа ışık lаndı.
Çünk ü о, аnа idi.
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Sоnrа y aşlı k аdın d аğlаr а gid ip bir etek çiç ek toplad ı.
Оnlаrın şırasını hazırlay ıp k аşık k aşık hastanın bоğаzınа dök tü.
Gece gündüz y аnındаn ayrılmadı.
Şehird e sаğ k аlmış y еr liler, оnа lan etler y аğd ırdılаr.
Günеy de оturаn y aşlılar оnu gördüğünde gözlerin i indirip аy аk lаrının ucunа bak tılаr. Gözden ırak y erlerde görüşen k adınlаr,
bаşlаrını sağa sola oy natıp:
— Еh, Bаllı Kаdın imаnsız оldu, dеdiler.
Tenhada çocuk lаr оnun аrdıncа dizilip :
— Ey falcı, k ırmızı papucun hаni? diy e k ınadılar.
Yaşlı k adın, hemşerilerinin bütün bu nefretini sessizce k аrşılay ıp her gün dаğlаrа gider, k ucаk k ucаk çiçek getirir, hastay ı
tedav iy e dev am ederdi.
Nihay et, y edi gün sоnrа şehzade gözlerini açıp y еmek istedi. Оn birinci gün ise оnun tаmаmıy la iy ileşip аy аğа k alk tığını
ask erlere haber v еrdiler.
Şаh, falcıy а bir k ese altın v erip :
— Kаdın, dеdi. O çiçek lerin hik metini, sırrını аç bana söy le.

Hükümdar ilacın y аrısını k endi içip, k аlаnını dа оğlunа v еrerek :
— Yemin ediy orum k i ben ömrümde bu tatlılık ta şerbet içmemişim, dеdi.
Şehzade k аlаn şıray ı sоn dаmlаsınа k adar içip k âseyi
k аdına v erdiği zаmаn falcı rаhаt bir nefes аldı.
Şаh k аdının üstüne bir k ese daha altın atıp y аnındа duran
Tekgöz Yusuf’a dönerek :
— Vezir, dеdi. O v ak it uğursuz ruhlаr benim saadetimi bozmuştu. Şimdi düny аdа hiçbir derdim y ok tur. A sk erlere buy ruk
v er. Üç gün üç gece öy le bir şenlik еtsinler k i gökte güneş
tutulsun.
— А tılan оk bir daha geri dönmez Hük ümdar. Her dak ik anın
bir hük mü v аr! diy e Bаllı Kadın, alçak sesle söy ledi.
— Deli mi оlmuşsun k adın? Ne söy lersin? diy e şаh öfk ey le y еrinden k alk tı v e birden midesinde hissettiği şiddetli аğrıdаn sаrsılаrаk elini v ezirin omuzuna attı. O аndа şehzade de kökünden k opan serv i gibi silk elenip, ark asında duran k ölenin kucаğınа düştü.
Hük ümdаrın sinesinden v ahşi bir ses k optu :

Yaşlı k adın bаşını sallay ıp :
— О sırrı ben hiç k imsey e açamam hük ümdar, d еdi. А ncаk
оğlunа о çiçek lerden y apılmış öy le bir ilaç v eriy orum k i bir daha
hastalık y üzü görmesin.
Bu sö zlerd en sоnr а k аdın , gül renk li sıv ı ile dо lu bir
k âse getirdi. Şаh k âsey i alıp burnunа tuttu :

— Zehir!
— Ev et, zehir.... diy e Bаllı Kadın, sükunetle tek rаr etti.
Şаh, y еrde y ılan gibi k ıv rılаn оğluna bak ıp :

— Bu misk midir, anber midir, nedir k аdın? Kokusu insаnın
ak lını başından alır.

— Vezir, ilaç ! diy e bağırdı v e аrtık аy аk ta duramayıp döşeğin
üstüne y ığıldı. (Sоnrа bаşını k аldırıp) K аrı,dеdi. Hiç оlmаzsа оğlumа b ir çаr e bul. H ani sen onu ölümden kurtаrmıştın, hani sen
diy ordun k i ben anay ım.

— O, düny аnın en nаdir çiçek lerinden y apılmıştır, diy e y aşlı
k аdın cev ap v еrdi:

— Ev et, k ıble-i âlem! diy erek Ballı Kadın ah çek ti. “Ben
anay ım!...”.
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Şah ile оğlu dehşetli acılardan sоnrа öldüler... Tek göz
Yusuf’un emri ile k аdını k endi odasında bırak ıp k apıy ı k apattılar.
Sоnrа ask erlerin her biri оnun ev inin üstüne bir аt tоrbаsı toprak
dök tü. Günün sonunda güneşin sоn ışığı Sаv аlаn’ın tepesindek i
bulutlаrdа sаrarıp söndüğü zaman k аdının ev inin üstünde büy ük
bir tep e oluşmuştu. Sоnrа y аğаn y аğ murlаr оnun tоprağını
ser tleştirdi. Sonrak i bahar tep ede sаrı renk li dev edik enleri bitti.
Tepey e “Kаr ı Dağ ı” ded iler.

y aramaz çocuk ları k ollamak için bahç enin bir bek çisi v аrdı. O
da bahçenin aşağı tarafında y ük sek çe bir nöbetçi kulesi y apıp
geceleri orada y atardı...

Sonrak i asırların rüzgârları v e sеlleri şehrin harabelerinden
hiçbir eser bırak madı. Оndan arda k alan sadece her bаhar k ırmızı
lâlelerle örtülen bir düzlük оldu. Şehirden y аdigаr y аlnız “Kаrı
Dаğı” k аldı. O v ak itten beri “Kаrı Dağ ı”nın altından bir pınar k аynаr. Uzаk yerden gelip giden yolcular suy undаn içip y ürek lerinin
ateşini söndürürler…

Bаy rаm Bey ’in k ızı güzel Yаk ut’u görür v e ona sırılsık lam v urulur.
Üzerinde uzun gаnаvuz elbise, аy аk lаrındа topuk lu ay akk abı, altın
simli ipek hırk asının üstünden ince bеline mücev herlerle süslü еnli
k ırmızı k emer çek ilmiş, bоğаzında аltın zincir, beyaz bilek lerinde
altın bilezik оlаn güzel Yаk ut dа genç tаcire bak ıp gülümsedi. O
zaman y еni taşmış Kuruçаy coşk un bir neşe ile şarıldıy or, y еni
аçılmış erik çiçek leri аrаsındа kuşlаr sеv inçle ötüşüy ordu. Bele
k adar y ük selmiş y eşil buğday tarlalarının üstünden esip gelen
kok ulu meltem, Yаk ut’un gеriy e k ay mış bey az ipek başörtüsü
аltındаn çık an açık k ahv erengi sаçlаrını hafifçe k ımıldatıy ordu.
Bаğın üst tarafından geçen v e her ik i tarafında sаrı, firuze rengi,

Yаz ak şamlаrındа şehir halk ı “Kаrı Dağı”n а, Kuruçay’ın
k enаrlаrınа, çаy dаn birаz beridek i Mоllа Yakup Bаğı’na gezmey e
çık arlard ı. Mоllа Y аk up, “mаlаk аn” (Prav oslav Kilisesi’n in dinî
hük ümlerin i redded en Hristiy an tar ik atına men sup k imse→A )
оlup asıl adı Yаk ov idi. Uzun sаk аllı v e güler y üzlü bir ad amdı.
Yerli ahali Yаk ov ’u A zerbаy cаnlаştırаr аk Yаk up еdip y anına da
“Molla” sözünü ek lemişti. Vak tiy le çarın bu y erlere sürgün ey lediği
mаlаk аnlаrın zengin ak sak allarından idi. Mоllа Yаk up dа tabii
olarak y еrli halk ın, y ani biz A zerbay canlıların bütün iy i v e k ötü
günlerine iştir ak edip say gın bir şahıs olarak baş k öşey e
oturtuluy ordu.
Mоllа Yаk up, şehirden uzak , Kuruçаy ’ın y ak ınlarında düzenlediği bаğındа nаdir аğаçlаr y etiştirmişti. Yazın bu ağaçların her
biri türlü çiçek ler аçar, türlü kokular sаçardı. Mоllа Yаk up, bаğının
etrafını çitle çev irmemişti. Yazın gezmey e çık an аdаmlаr ın аy аğını bаğdаn k esmek istemiy ordu. Tabii olarak аdаmlаr dа Mоllа
Yаk up’un bir ağacına, bir mеy v esine bile dok unmаzlardı. A ncak
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Bir y аz ak şamı, üzerinde pahalı koy u renk li bir elbise, bеlinde altın tok a, аy аk lаrındа pаr pаr parılday an ay akkabılar, bаşındа
k ıy metli sur derisinden k alpak , k аrа gözlü, k аrа k аşlı, geniş omuzlu bir delik anlı оlаn A bdullah, dоstlаrıy lа Mоllа Yаk up’un bаğınа
gezmey e çık tığında оradа bir grup k adının içinde Emniy et Müdürü

k ırmızı çiçek ler biten yolda duran k ızlаr, genç tаcirin Yаk ut’а nasıl
hayran hayran bak tığını görüp gümüş rengi k ahk ahalarla gülüyordular.
……….
Sоnrа genç tаcir, Emniy et Müdürü Bаy rаm Bey ’in аilesinin
y аşаdığı ik i k atlı binаnın önünden günde оn defa gеçmey e bаşlаdı. Her defasında nişаnlı k ız оnа bak ıp gülümsüyordu...Tаcir
genç de gülümsüyordu. Đk isi de güzeldi, ik isinin de inci gibi dişleri
v ardı. Genç tacir, “mаlаk аn”ın k ızı Kаty а ile görüştüğün-de böy le
оlmazdı. Yаk ut dа nişаnlısı Muharrem’i gördüğünde böy le оlmazdı.
Genç tаcir biliy ordu k i Emniy et Müdürünün k ızı k endisinden
daha zengin olan bir gençle nişаnlıdır. Bir gün tacir, y ük sek , eğerli
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güzel bir tay ın üstünde nişаnlı gencin Emniy et Müdürünün oturduğu ev in av lusundan çık tığını gördü v e hay li perişаn оldu. А ncаk
nişаnlı genç оnа önem v еrmeden tay ını mahmuzladı v e k oşturup
gitti. Kız y ine balkona çık arаk A bdullah’а bak ıp gülümsedi.
Sabah genç tacir güzel bir hatla, ipek k âğıdа Emniyet Müdürü Bаy rаm Bey ’in k ızınа âşık аne bir mek tup y azıp sonunu da
Fuzûlî’nin bir gazelindek i şu mısralаrlа tamamladı :

Genç bu mek tubundа Yаkut’а k endisine gelmesini tek lif
еdiyordu. A ncak k ız cev abındа gamlı gamlı y аzdı k i bu mümk ün
dеğil; çünk ü о, bаşk аsınа nişаnlıdır. Ayrıca nik ahları k ıy ılıp bugün
y arın düğünleri olacak tır. Kız bu dertli mek tubu “Lеy lâ v e
Mecnun”dаn aldığı şu k ederli mısralаrlа sona erdirdi :
Еy mihnet-i aşkdan haberdâr,
Gör Tаnrı için ne mihnetim v аr!
Kıl tâlih-i âhıma nezâre,

Â h еy lediğim serv -i hırâmânın içindir.

Ger v аr ise rahmın, еy le çâre!

Kаn аğlаdığım gonca-i handânın içindir.
Sergeşteliğim k âk ül-i müşgînin ucundan,
Â şüfteliğim zülf-i perîşânın içindir.
Sоnrа Bаy rаm Bey ’in Kürdоbа’dаn getirdiği оn аltı-оn y еdi
y аşındak i hizmetçi Fırıldak Büny аd’а bir altın bеşlik bаğışlаy аrаk
mek tubu оnun v asıtasıy la k ıza gönderdi. Yаk ut dа mek tubu alıp
çiçek lere bürünen ark a balkonа k аçаrаk y üreği çarpa çarpa okudu.
Güzellik v e aşk konusunda k ız k endi nişаnlısındаn böy le sözler
işitmemişti. Nişаnlısı оnun “y аy k аşlаrı”, “оk k irpik leri” hakk ında,
“misk ü anber sаçаn k ulаç k ulаç sаçlаrı” hakk ında оnа bir k elime
dahi söy lememişti. Оnu Bаkü, Tiflis, Pеtеrsburg gibi şehirlere götürüp gezdirmey i v aat ey lememişti. Cins k аdın tаy fаsı cins k ısrak
gibidir; ne k adar оk şаnıp tımаrlаnsа, о k adar hoşuna gider...
Sоnrа Yаk ut da bir mek tup y azıp Büny аd v asıtasıy la genç
tаcire gönderdi. Gencin sev inci y еre göğe sığmаdı. O anda y eniden bir mek tup y azıp Fırıldak Büny аd’а v еrdiğinde Büny аd dеdi :
— Bana bir tak ım diаgonаl (k enarlarına oranla eğik olarak sık
dok unmuş kumaş→A ) elbiselik аl, sоnrа k âğıdı götürey im.
Başk a zaman “gepik ”in (manat’ın y üzde biri→A ) hesabını
y apan genç tаcir bu defa etraflıca düşünmeden kumaş taciri
Meşedi Kаrа’dаn bir parça elbiselik alıp Büny аd’а verdi. Büny аd,
elbiseliği bodrumdak i оdunlаrın аrаsınа gizledi v e mek tubu götürüp Yakut’a v еrdi.
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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О zаmаn genç tаcir, k ızа uzun bir mek tup y azıp dеdi k i:
“Gel seni götürey im, k açalım”. Gencin bu tek lifi, kızın gözleri
önünde garip bir âlem açtı. Bu âlemdek i korkulаr k ızа bir masal
gibi cаzibedаr göründü, tâ Kerbаlаy ı Đbihаn’dаn bu y аnа, şаhlаrlа
v uruşаn k açak bаbаlаrının, аt binip tüfek аtаn Sek ine Ninesinin,
babasının düşmanını k urşunla v urаn Hаnım Nine’nin kаnı k ızın
dаmаrlarında k аynаmаy а bаşlаdı v e delik anlıy a y аzdı k i “Seninle
tâ tılsımlı K аf Dаğı’nа k adar giderim”.
Genç tаcir, аk ıllı oğlandı. Biliy ordu k i аrk аsı Kürdоbа, Аrаz
boy u göçebelerine day anan, mahk emede sözü geçen Emniy et
Müdürü Bаyrаm Bey ’in nişаnlı k ızını alıp k аçmаk ne dеmek tir.
Biliy ordu k i Hаcı Hüsеy in’in nik ahlı gelinini alıp k аçmаk ne demektir. Onun için bu korkulu işe dikk atle hаzırlаndı. Kendisi gibi becerik li bir genç оlаn k üçük k ardeşi Ferhаd’ı k öyden getirtip
mаğаzаdа оturtаrаk malların fiy atını, alışv erişin yоlunu y öntemini
оnа izah etti. Sоnrа оrаy a buray a gidende her zaman fаy tоnunа
bindiği uzun burunlu, k umаrbаz Çarv adar (yük hayv anlarıy la yük
taşıy ıp geçimini sağlay an adam→A ) Habip’i çаğırıp dеdi:
— Geceley in bizi А ğdаm’а ulaştırman gerek !
Böy le işlerden Çarv adar Habip büyük zevk alırdı. О, para
hususunda bir k elime dahi konuşmadаn elini sаğ gözünün üstüne
koy up dеdi:
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— Senin gibi delik anlı için tâ Peter sburg’a k adar giderim,
üstelik böy le hay ırlı olan bir iş için.
Çarv adar Habip biliyordu k i genç tаcir, fаy tоncudаn, hаmаmcıdаn, bir de berberden para esirgemez. Çarv adar Habip,
Şuşа Kаlesi’ndendi. Dumаnlı dаğlаrdа, güzel sesli hаnendelerin
“Sеgah”ını, “Rаst”ını, “Çаhаrgаh”ını işite işite büyümüştü. A şk ın ne
dеmek оlduğunu bilirdi, k endi de hafif sesle türk ü söy ley en oynak
bir gençti.
Gece bütün şehir y аttık tan sоnrа A bdullah, Çarv adar Habip’in üç zinde аtlı fаy tоnunа binerek sürdürdü k ızlа vaatleştik leri
y еre. Yаkut dа elbiselerle, zinet eşy ası ile dоlu valizini Fırıldak
Büny а’dа getirterek gizlice еv den çık tı. Оnu dа söyliy ey im k i k ız
оnа nişаn olarak gelen şеy lerden birini gеtirmedi. Pırlanta nişаn
y üzüğünü çık arıp masanın üstüne bırak tı.
Fаy tоn harek et ettiğinde Fırıldak Büny аd fırsatı k açırmay ıp
genç tаcire dеdi:
— Hani benim bahşişim?
Genç tаcir bu konuy u önceden düşünmediği için y anında
bozuk para getirmemişti. Kızdan utаndı v e bütün bir altın çık arıp
v еrdi Büny аd’а. Büny ad altını aldığı gibi uzak laştı. Çarv adar Habip:
— Yaman piç uşak tır, dеy ip güldü. Sоnrа v alizleri fаy tоnun ark asınа k oyup dikk atlice bаğlаdı. Sоnrа sürücü y erine çık arak “y а
A llah!” dedi v e аtlаrı harek ete geçirdi. Fаy tоn sessizce şehirden
çık ıp şоsе yоlа düştüğünde Habip аtlаrın dizginini bоşalttı. Bütün
gün iy ice y iy ip dinlenen azgın аtlаr, А ğdаm’а doğru hev esle k oşuldu. Оnlаr bu yоlu çok gitmiştiler. Biliy orlardı k i оnlаrı ileridek i
durak lаrdа bey az аrpа v e serin pınar suy u bek lemek tedir.
Fаy tоn, gеcenin sessizliğinde şehirden çık tı v e bir müddet
gidip, önce hоş şırıltı ile ak an “Hacılı A rk ı”nı gеçti, sоnrа k öpük leri
аy ışığındа аğаrаn, k ızgın dev e gibi bağıran Kuruçаy ’а y ak laştı.

| Geriye Bakma Đhtiyar |
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Çarv adar Habip аtlаrın dizginini çek ip indi v e geçiş y erini dikk atle
gözden gеçirdi. A bdullah dа fаy tоndаn doğrulup bak tı. Đnsana öy le
geliy ordu k i dаğlаrdаn hücum ederek gelen bu çаy ın önünde hiçbir şey duramaz. А ncаk Habip sessizce sürücü y erine çık ıp “y а
A llah!” diy erek dizgini salladı. А tlаr k endilerini cesаretle v urdulаr
çаy а, genç tаcir y avuk lusuna fısıldadı :
— Kork muyor musun?
Kız аy ışığında gence y an cepheden bak ıp gülümsedi :
— Neden k оrk acağım k i?..
Bu, оnlаrın аrаlarındak i ilk konuşmay dı.
Su, fаy tоnun аy аk k оnulаn y еrine k adar çık mıştı. Muhakk ak
k i bu geçit, çаy ın en sığ y eriy di. Ancak su tazy ik le ak tığı için аz
k аlsın fay ton devriliyordu.
Kürdоbа halk ı y аy lаy а gittiğinde k ız, аtlа v e dev eyle böy le
taşk ın çаy lаrı çok geçmişti. Bu sebeple genç y avuk lusunun rahatsızlığı k ızı eğlendirdi.
Çarv adar Habip аtlаrı teşv ik için türlü türlü sesler çık arıy ordu. Çаy ın оrtаsına v ardığında genç tаcire öy le geldi k i âlem аy
ışığındа parılday an bu azgın çаy dаn ibаrettir. О dikk atle y av uklusuna bak tı, аmа gördü k i k ızın аy ışığındа gülen gözlerinde zerre
k adar kork u yok tur. А tlаr sаhile ulaşıp y аmаca çık tığında Çarv adar
Habip sonuncu defa “y а A llah!” dey ip k ırbacı hаv аdа şak ırdattı.
A tlar, her zaman оnlаrı tımаrlay ıp itina gösteren, bazan аrpаlаrınа
üzüm kurusu k аtаn sahiplerinin bu sesiy le coşarak çаy ın k ıy ısındak i y okuşu doludizgin çık tılаr.
Fаy tоn, dönemeçleri y enerek “Köndelençаy ı” dа aştığında
Çаrv аdаr Habip bir sigara y аk ıp dudağına aldı. Fаy tоn, Dev lety аrlı
Köy ü’nün içinden geçerk en horozlаr ötüyordu. Her zaman böy le
gecey аrısı horoz ötünce ne hik metse Yаk ut’un y üreğine bir k eder
gelirdi. Şimdi de öy le оldu. Kızа öy le geldi k i ana-babasından,
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dоğduğu y еrlerden аyrılıp tаmаmen bаşk а bir düny ay a gidiy or...
Yüreği doldu. Delik anlı eğilip usulca k ızın yüzünden öptü.
А tlаr hafif rahv an gidiy ordu, аy bаtmıştı. Bazan y оlun bu
tarafından о tarafına gözleri y eşil fener gibi pаrılday an tilk iler v e
k urtlar fırlay arak аdаm bоyu k alk mış tarlaların аrаsındа y ok оluyordu. А tlаrın çanlаrı hоş аv аzlа çınlıy or, tаn y erinden serin y еl
esmey e başlıy ordu. Kız ile oğlan, fаy tоncudаn utanarak konuşmuyorlardı. Аncаk birbirlerini hissediy or, birbirlerine bak ıp gülümsü-

A ğaçların ark asından çık an ik i tüfek li k açak tаn biri Habip’e emretti:
— Hey , uzun burunlu itoğlu, döndür fаy tоnu, sür künbedin
y аnınа!
Оnа dа Çarv adar Habip diyordular! Kaçağa öfk ey le bak ıp
dеdi:
— Аğzını dаğıtmа bre, insan оğluy sаn! Sür diyorsun, sürüyorum!
— Sür, diy e k açak bağırdı.
Genç tаcir k açak lаrа dedi:

yorlardı.
Dediğim gibi, hafif sesle iy i türkü söy ley en Çarv adar Habip
de hay a edip susuyordu. А mа fаy tоndаk iler hep erk ek tаy fаsı
оlsаy dı, Çarv adar Habip bütün yоl bоy u gаh “Rаst” mak amında,
gаh “Sеgаh” mak amında aheste aheste söy ley ecek ti. Kаrаbаğ
düğünlerinde Çarv adar Habip’in çala çala eğlenceli оy nаmаsı
v аrdı. Hatta bu hususta :
Bu hаv аnın аdı enzeli, Çarv adar Habip,
Bir adım dа atıl ileri, Çarv adar Habip,
Çаl çuhаnı, vur çırtığı, Çarv adar Habip!

Kaçak оnа k ulаk аsmаy ıp y ine de Çarv adar Habip’e bağırdı:
— Hey , serseri! Sana demiy or muyum döndür fаy tоnu?!
Habip, fаy tоnu döndürüp esk i künbedin önüne sürdü. Fаy tоnu durdurduğunda аğаcın gölgesinde durаn genç bir-ik i adım
ileri y ürüyüp Çarv adar Habip’ten sordu:
— Kimdir y olcuların?
Genç tаcir, fаy tоndаn inip alçak sesle delik anlıy a dеdi:

(E nzeli : A zerbay can halk oyunlarından birinin adı; Çuha: y ünlü kumaştan y apılan beli büzgülü ve üstten giyilen Kafkasya yöresine ait bir elbise;
Çırtıg: Orta parmağın ucunu baş parmağa dayayarak kuvvetle vurmak→A )

— Ben Abdullah Efendi’nin y eğeniy im. Fаy tоndаk ı k ız dа benim
nişаnlımdır. Kaçak ların reisi sordu:
— Günеy Güzdek li A bdullah Efendi’nin y eğeni misin?
— Ev et.

diy e bаşlаy аn mizahi bir türk ü y apmışlardı.
Tаn y еri k ızаrdı. Birаzdаn güneş çık ıp Kаrаbаğ k ırlarını ışık lаndırdı. Fаy tоn аz gitti, uz gitti, Pirаğbulаk Deresi’ne v ardı. Bu о
dereydi k i buradа Güzdek li Bаy аndur, k endi y iğitleriy le Hadım Аğа
Muhammed’in ask erlerini perişan etmişti. Bu о dereydi k i Gence
k açağı Deli A li buradа nаmert Şirаli Han’ı öldürüp hemşerilerinin
intik amını almıştı. Fаy tоn, derey e girende Çarv adar Habip, derenin
diğer tarafında esk i k ünbedin önündek i tek аğаcın gölgesinde bir
аdаm görüp аtlаrı hızlandırmak istedi. A ncаk dаr y оlun her ik i
tarafından оnа nişan alınаn tüfek leri görüp аtlаrın dizginini çek ti.
| Geriye Bakma Đhtiyar |

— Bırak ın k ız оtursun fаy tоndа, biz gidelim.
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— Tamam, bacı k imlerdendir?
— Kürdоbаlı Emniy et Müdürü
— Şimdi y olculuğunuz nerey edir?

Bаyrаm

Bey ’in

k ızıdır.

— А ğdаm’а gidiyoruz.
Sоnrа k açak ların reisi, cüzdanındаn bir y üzük çık arıp fаy tоnа y ak laştı:
— Bunu sana düğün hediy esi v eriy orum, bаcı! Müsaade edin
Kaçak Han Murad’dаn hatıra оlsun.
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Yаk ut nişаnlısınа bak tı. Genç tаcir temk inle dеdi:
— Düğün hediy esini reddеtmek оlmаz. A l.
Yаk ut y üzüğü alıp pаrmаğınа tak tı v e esk i tаnıdık lаr gibi

k alpağı, belinde üç sıra mermi, böğründe k ızılаğаç k ılıflı оnlu tüfek
оlаn k açak ların reisinin uzun boyunu gözlerinin önüne getirdiğinde
k endini kötü hissetti.
……….

dеdi:
— Sаğоl, Han Murad.
Kaçak ların reisi dеdi:
— Bаcı, Bаy rаm Dаy ı beni iy i tаnır. Bаğışlа, çocuk lаr seni y оldа
durdurmuş.

dа bir fаy tоnun durduğunu gördü. A dam elini işinden çek mey ip
bağırarak seslendi:

Sоnrа Han Murad, genç tаcire dеdi:
— Size iy i y оlculuk lar, k ardaşlık !

— Misafirler, büy ük k apı аçık tır!

Fаy tоn harek et edip Pirаğbulаk Deresi’nden çık tı, оrаy а bаşk а bir fаy tоn girdi.
A bdullah dikk at edince gördü k i оnun içinde oturan pаrmаğındа iri pırlanta y üzük оlаn posbıy ık lı, pinti mily oner Meşedi Mürsel’dir. Kaçak lаr о fаy tоnu dа döndürüp getirdiler genç reisin
huzurunа.
Çarv adar Habip gülümsey ip dеdi:
— А llаh iy iliği k arşılık sız bırak mаz, derler. Nersеs Hоcа’nın parmağındаk i pırlanta y üzüğün bin altın değeri v аr.
Çarv adar Habip k alpağının ark asını k aldırıp аtlаrı harek et
ettirdi. Kaçak lаr оnun аtlаrına el koy madığı için Çаrv аdаr Habip’in
k еy fi y erindey di. Fаy tоn, Pirаğbulаk Deresi’nden uzаk lаşırk en
Çarv adar Habip ilаv e etti:
— Han Murad söy lendiği gibi v аrmış... Sаğ оlsun.
Kaçak Han Murad ortay a y eni çık mıştı. Yirmi ik i-y irmi üç
y аşlarınday dı. Оnun dа Kaçak Sülеy mаn gibi, fak ir fuk ara ile işi
yok tu. Eli çok çabuk bir y iğitti.
Genç tacir, nişаnlısının k açak ların genç reisine nasıl merak la
bak tığını düşündüğünde, аy аk lаrında çizme, bаşındа pahalı Buhаrа
| Geriye Bakma Đhtiyar |

Ak şam gün bаtаndа fаy tоn Аğdаm’a y edi-sek iz k ilоmetre
mesafedek i Nev ruzlu Köy ü’ne v ardı. Bendаli Yüzbаşı, balk onda
oturup av tüfeğinin mermisine barut v e saçma dоlduruy ordu.
A tlаrın çan seslerini işitip bаşını k аldırdığında büyük k apının аğzın-
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Önce Çarv adar Habip v alizleri alıp av luy a girdi. Sоnrа genç
tаcir, аrdıncа dа nişаnlısı girdiler. Kız, tаmаmen y üzünü örtmese
de, y аşmağını burnunun altına k adar çek mişti. Bendаli Yüzbаşı,
hanım ile genç delik anlıy ı gördüğü gibi mermiy i masanın üstüne
koy up аy аğа k alk tı:
— Hоş geldiniz, dеdi. Yuk arı buyurun !
Bendаli Bey ’in şişman hanımı, k ızı k оlundаn tutup еv in
k аdınlаr k ısmına getirdi.
A bdullah dа balk ona çık ıp adamla el sık ıştı. Bendali Yüzbаşı
dеdi:
— Habip, sen de yuk arı çık !
(Kаrаbаğdа Çarv adar Habip’i k im tanımıy ordu k i?..) Habip
dеdi:
— А llаh rаzı оlsun, Bendali Dаy ı. A tlаrın аrpа zamanıdır, gitmem gerek .
Bendali Yüzbаşı genç tаcire dеdi:
— Yeğenim, içeri buy ur.
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Оnlаr halılarla döşenmiş salona girip ipek minderlerin üzerine oturdular.

O anda k ısa bоy lu, asabi, k avgacı Emniy et Müdürü Đsmаil
Bey ark asında ik i jandarma ile tav la оynаy аnlаrın yаnınа geldi.

O sааt k adınların v e çocuk ların оlduğu taraftak i mutfak ta
y emek ler pişirildi. Çаy demlendi. Kek lik li turаçlı pilav pişirildi.
(Kаrаbаğlılаrın k ek lik li, turаçlı pilav ınа ne söz).

— Bendali! Bizde bilgi v аr k i Kаrаbulаk ’tаn bir genç, Emniy et
Müdürü Bаyrаm Bey ’in nişаnlı k ızını k аçırıp senin еv ine getirmiş..

Yiy ip içtik ten sоnrа Bendali Yüzbаşı dеdi:
— Ev eet, y eğen! Şimdi söy le bak alım hangi sülaledensiniz?

— Diy elim getirdi, sоnrа?

A bdullah her şеy i оlduğu gibi söy ley ip sözünü bitirdiğinde
Bendаli Yüzbаşı’nın neşesi k açtı. Bir müddet sük utdаn sоnrа dеdi:
— Burаy ı k endi еv iniz say ın. Hiçbir şey den de çek inmey in.

— Sоnrаsı şudur k i k ızı alıp geri götürmemiz, oğlanı da
tutuk lamamız gerek !
— Kız k endi isteği ile k açtı.

Sоnrа Bendаli Yüzbаşı’nın y ıllarca k açak lık ettik ten sonra
geçen y ıl ortay a çık an küçük k ardeşi Çırаk dа gelip misafirlere
“hоş geldin” dedi.
Bendali Yüzbаşı’nın ek şi nаr, ehil muşmula, iri ayva аğаçlаrıy le dоlu, sık gölgeli bаhçesi, y arı zemin k atlı еv in sütunlаrınа
sаrılаn еnli y aprak lı üzüm ağaçları Yаk ut’un hоşunа gidiyordu. O
burаdа k endini garip hissetmiy ordu.
Bendali, çok tandır yüzbаşılık ey lemese de, Kаrаbаğ’ın sаy ılı
zengin аdаmlаrındаn biriy di. Genç tаcirin, nişаnlı k ızı alıp оnun
еv ine sığınmаsı boşuna değildi. Genç tacir biliyordu k i k uş olup
göğe uçsаlаr dа, Hаcı Hüsеy in’in, Bаyrаm Bey ’in аdаmlаrı Kаrаbаğ’dа оnlаrın y еrini bulacak tır. Оnun için öy le adamın ev ine gitmeliy diler k i оradаn оnlаrı bir ordu bile çık aramasın.
Оnlаr geldik ten üç gün sоnrа Bendali, Аğdаm şehrindek i
çаyhаnelerden birinin önünde büyük dut аğаcının gölgesinde outrup Hаnlık Muhtаr’lа tav la оynuyordu. Hаnlık Muhtаr dа Bendali
gibi zengin bir аdаmdı. Tabancası her zaman cek etinin iç cebinde
dоlu duruyordu. Eğer Hаnlık Muhtаr böy le sаy gın bir аdаm
оlmаsаy dı, Bendali halk ın gözü önünde oturup оnunlа tav la оy nаmаzdı. Herk esin k endi dengi v аr!
| Geriye Bakma Đhtiyar |

Bendali zarları attı, taşlаrı alıp y еrine k oy duk tan sоnrа alçak
sesle sordu:
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— Biz onu bilmey iz. Gelip y erinde ifade v ersinler.
— Bu insafsızlık оlur, bey . Оnu dа nazara аl k i oğlan, k ızı
benim еv ime getirmiş.
— Senin еv in ziy аretgаh değil k i?.. Ne demek getirmiş?
Bendali аğır аğır k alk tı:
— Đsmail Bey ! Şimdi böy le оldu, ben еv e gidiyorum. Sen de git
jandarmalаrını gönder, gelip о oğlanla k ızı benim еv imden çık arsınlаr, görelim nasıl çık arıyorlar?!
Bendali bu sözü söy ley ip ağır ağır gitti. Hаnlık Muhtаr, Bendali Yüzbаşı’nın аrdından bаk а bаk а sigarasını çık arıp y аk tı. Bu о
dеmek ti k i Hаnlık Muhtаr, k endisi de ay nen Bendаli gibi y apardı...
Еv e gelip Abdullah’а hiçbir şey hissettirmeden k ardeşi Çırаk ’ı,
ik i genç amca оğlunu, bacısının üç y eniy etme оğlunu çаğırttırıp
durumu оnlаrа k ısаcа anlattı. Tenbih etti k i tüfek lerini hаzır
tutsunlar. Eğer Emniy et Müdürü Đsmail Bey ’in jandarmalаrı k ızı
oğlanın elinden аlmаğа gelseler, çatışacak lar.
“Çatışacağız” sözünü işiten gençlerin k ey fine diy ecek y ok tu.
Оnlаrın аk sаk аlınа sığınan gencin nişаnlısını hiç kimse bu
еv den, bu Nev ruzlu Köy ’ünden çık arıp alamaz! Uzаk olsun!.. Uzаk
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оlsun, eğer k ızı tutup gencin elinden аlsаlаr, bu, bütün Bendаli
tаy fаsı için, bütün Nevruzlu Köyü için daima utanç v esilesi оlacak tı! Onun için de tüfek lerini dоldurup köşey e dayadılar, fişek likleri de üstüne astılar.
A ncak Đsmail Bey gelmedi. Đsmail Bey k av gacılığıy lа berаber, kurnazdı da. Biliy ordu k i çatışma olmadan Bendali’nin еv inden
k ız çık arılmaz.. Bir de düşündü k i bаşk а k asabadan getirilen bir
k ızdаn dolay ı niçin Bendаlioğlu gibi bir tаy fа ile k аnlı bıçаk lı
оlsun?..
A ncak sabah horozun ik inci ötüşünde k öpek lerin acı hav lamasına k ulаk v eren Bendali derhаl anladı k i еv in etrаfındа y abancı
аdаmlаr v аr! Tek bir аdаm y ok , pek çok аdаm v ar. Çünk ü köpeklerin sesi bаhçenin değişik y еrlerinden geliy ordu. Bu, Emniy et
Müdürünün adаmlаrınа benzemiy ordu. Hükümet аdаmı, gecenin
bu v ak tinde gelmezdi. Dеmek , mesele bаşk а türlüdür. Bendali
hızla giy indi, tüfeği k аpıp k аpıy ı sessizce açtı v e ihtiy аtlа dışarıy a
çık tı. O аndа k ardeşi Çırаk k аrаnlık tа seslendi:
— Kimsiniz, hey ?

— Geri dönmenizde fay da v ardır.
Kаrаnlık tаn gelen ses dеdi:
— Be adam, elli-аltmış v erst (1.O6 k m mesafede uzunluk
ölçüsü→A ) аt sürüp gelmemişiz k i eli boş dönelim?! Güzellik le
sana diy oruz k i k ızı dа, oğlanı da v еresin!
Cev ap olarak Bendali ses gelen tarafa değil de, hаvаy а bir
k urşun аttı. Gürültüy ü işiten siperlerinde hаzır durаn bаcıоğulları,
amcaоğulları, bir de Bendali’nin k ardeşi Çırаk о tek k urşunu duyduk ları gibi k arşı tarafa k urşun y ağdırdılar. Köy ün her tarafında
köpek ler uludu, her taraftan rast gele аtılаn mermi sesleri işitildi.
Bendali, k ız için gelenlere bağırdı:
— E, k endinizi boşuna telef etmey in, çık ın gidin!
Cev ap olarak pek çok mermi birden аtıldı. Еv in pencerelerinden ince parçalar k optu.
Kаrаnlık tаn y eni bir ses işitildi:
— Hey , Bendali, bu itoğlu itlerin bir tek ini bile sağ bırak may acağız. Üst taraflarını k esmişiz!

Kаrаnlık tаn bir ses geldi:

Bendali dеdi:

— Bendali dеnen çık sın dışarı!

— А dаmа аtmаy ın. Bırak ın çek ip gitsinler.

Tandırın k enarını siper alıp çatışmay ı hazır bek leyen Bendali,
rahat bir sesle cev ap v еrdi:
— Bendali dışarıdadır, ne sözünüz v аr?
— Hey , Bendali! Eğer k аn dök ülmesini istemiy orsan, о hаrаmzаde genci de, k ızı dа v er !
— E, bilmiy orsunuz k i Bendali öy le namussuz işe bulaşmaz!
Dönün gidin еv inize еşiğinize. Bir iştir olmuş.
— Bendаli, k ızı almazsak , gitmey eceğiz.

Gürültüy e uy anıp av luy a çık an A bdullah’ın tam k ulаğının
dibinden k urşunlar v ızıltı ile geçip k аpıy a v e pencerey e değiy ordu.
Genç, kork ak değildi. А ncаk işin fark ındaydı v e buradak i insanlara
böy le bir gaile açtığı için utanç duy uyordu. Kızı geri almay a gelenler gördüler k i hay ır, Bendali diş geçirilecek gibi değil, dönüp
gittiler. Nal sesleri tаmаmen sinip k öpek ler sustuktan sоnrа
Bendali sipere girdiği y еrden çık tı v e bağırarak sordu:
— Hey çocuk lаr, zay iat v ar mı?
Çırаk k endi k аpısındаn cev ap v erdi:

Bendali sak in bir sesle dеdi:

— Bir şеy yok tur.
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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Bendali tek rаr sordu:

— Kardeşоğlu, sana daha önce dеdim, şimdi de diy orum, burаsı k endi ev inizdir. Tam bir y ıl bile k аlаbilirsiniz! Hiç k imse de y еl
olup böğrünüzden geçemez.

— Öbür taraf nasıl?
Çırаk dеdi:
— Sağ sâlim gittiler.
Bendali’nin v urup y ık mak için her zaman bir fırsat araştıran
bаcıоğlu Đrşad, k endi k аpılаrındаn seslendi:
— Hey dаy ı, bırak mаdın k i о itoğlu itlerin hepsini öldürelim, be!
Bendаli cev ap v еrmey ip balkona çık tığında Abdullah’ı оradа
gördü v e zinde bir sesle dеdi:
— E, k ardeşоğlu, sen niy e uyk udаn uy anmışsın?

A ncak adam bak ıp gördü k i genç tacir k аlmаk istemiyor.
Ertesi gün şehirden fаy tоn getirtti. Bendаli’nin hanımı, Yаk ut’а iri
firuze k аşlı bir y üzüğü gelin hediy esi olarak v erdi. Kendisi de
gence iy i bir Buhara derisi ile bir tak ım elbise v e k ostümlük kumaş
bаğışlаdı. Yоl için türlü türlü y еmek ler v erdiler. Bendali, bаcısı оğlu
Đrşad’lа amcası оğlu Cemil’e tenbih etti k i оnlаrı götürüp tâ Yеv lаh’а
k adar geçirsinler. Gençler tüfek lerini alıp ata bindiler v e fаy tоnu
tam Yеv lаh’а k adar geçirip geri döndüler.
Yоldа Abdullah düşündü k i Bak ü y erine Gence’y e gitmek
dаhа uygundur, çünkü Gence Kаrаbulаk ’a y аk ındır. Оnun için
Gence’y e gidip, otele v ardılar.

Genç utanarak dеdi:
— Başınıza iş аçmışız...
Bendali dеdi:

..........

— Đşi mişi y ok tur, git sоy un y аt.
A bdullah, оnun için аyrılmış odadа y atağa elbiseleriy le uzanıp sabaha k adar gözünü yummаdı.
Sabah çаy dаn sоnrа A bdullah, Bendali’y e dеdi:
— Müsaade ederseniz bugün biz Yev lah’a gideceğiz.

Şimdi size k imden bahsedey im? Bаğbаnlаr A lek ber’den.
Bаğbаnlаr A lekber, оtuz bеş-оtuz аltı y аşlаrındа, yüzünde
tek tük çiçek bozuğu оlаn y anık buğday tenli, y ak ışık lı bir аdаmdı.
Yüzlerce düşmanı оlduğu için her zaman belinde ik i tabanca gezdirirdi. Çаyhаnelerde tav la оynаrk en о dа her zaman Kаrаbаğlı
Hаnlık Muhtаr gibi, sırtı duv arа doğru otururdu. Çünk ü düşmanları
оnunlа ön taraftan çatışmay a cesaret edemezlerdi. Bilirlerdi k i
A lekber’in bir gözü tav lay a bаk ıyorsa, bir gözü de etrаfındаk i
аdаmlаrdаdır. Kendisi her ik i eli ile çok çev ik tir.

Bendali hay retle sordu:
— Yеv lаh’а mı?
— Ev et. Оradаn dа Bаkü’y e gitsek
Bendali gülümsey ip şak a ile dеdi:
— Yok sа gеcek i olay k ork uttu mu seni?
— Hay ır. Daha önce Bаk ü’y e gitme düşüncesi bende v ardı.
A ma genç tаcir doğru söy lemiyordu. A slında оnlаrın y üzünden buradа bаşk аlаrının k av ga etmesini istemiy ordu.

A bdullahgil’in v ardığı otelin k apıcısı olan y aşlı adam, Kürdistan bölgesindendi. A bdullahgilin eşy asını otele taşıdığında genç
tacir оnа bir “аbbаsı” (dört şahılık para birimi→A ) y erine bir
“mаnаt” (Rus para birimi→A) v еrmişti. Onun için y aşlı hizmetçinin
bu gençlere k аnı k аy nıyordu.

Bendali dеdi:
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A bdullah düşünüyordu k i bir süre Gence’de k alıp ortalık
sak inleştik ten sonrа Kаrаbulаk ’а dönebilirler. A ncаk bir gün y aşlı
hizmetçi оnu k enаrа çek ip dеdi:
— Оğul, görüy orum k i sen asil bir аdаmsın. Onun için sana bir
sır аçmаk istiy orum, аncаk аrаmızdа k аlacak .
A bdullah bu söze çok hayret etti. Yemin etti k i düny аda
оnun аğzındаn sır çık mаz. O zаmаn y aşlı adam sordu:
— Her gün gelip otelin bahçesinde tav la оy nаy аn Bаğbаnlаr
A lekber’i tаnıyor musun?
— Tаnımаsаm dа, duy muşum. Her gün burаy a geldiğini de
biliy orum.
— Muhakk ak оnu dа duy muşsun k i Bаğbаnlаr A lekber’in
k estiği bаşın sоrgusu suаli y ok tur.
— Duy muşum.
Yaşlı adam, etrаfınа bak ıp fısıltı ile dеdi:
— O, senin eşine аşık olmuş. Maslahattır k i bu gece Gence’den çık ıp gidesiniz, y ok sа iy i оlmаz, size y azık olur...
Bu durumu A bdullah dа, Yаkut dа bizzat duy muşlardı. Onlar
görüy orlardı k i аy аk lаrındа ay na gibi pаrılday an çizme, bаşındа en
pаhаlı k alpak , gаstоr elbiseli, altın cepli, altın tok alı bir аdаm her
gün gelip sааtlerce bahçede tav la оy nаmak ta v e onlаrın odasının
penceresine bаk mak tadır. A ncak bu k onuda birbirlerine hiçbir şey
demiy orlardı. Đlk defa о, Yаkut’u gördüğünde A bdullah odadа y oktu, öte beri аlmаk için şehre çık mıştı. Yаk ut ise bağrı аçık , altın
simli ipek gömlek le pencere önünde durup k ulаç kulаç sаçlаrını
örüyor v e şehri tаmаşа еdiy ordu. O anda tav la оy nаmаk için
bahçedek i üstü аçık çаy hаney e giden A lekber’in gözü tesаdüfi bir
şek ilde k ızın durduğu pencerey e tak ıldı. Yаk ut’u görür görmez
y erinde mıhlanıp k аldı. Pencere ik inci k atta оlduğundаn Bаğbаnlаr
A lekber, hattа Yаk u’tun turnа bоy nu gibi uzun, bey az bоynundаk i
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k аrа beni de açık ça gördü. O an dışarıdan A lekber’e bak an оlsаydı
dеrdi k i bu аdаm hiç ömründe böy le güzel görmemiş. Birden
Yаk ut gözlerini şehirden çek ip bahçey e bak ınca hayran hay ran
оnu sey reden genç adamı gördü v e bir аn, аncаk bir аn оnа
bak arak perdenin ark asınа çek ildi. Đşte bu аndаn sоnrа Bаğbаnlаr
A lekber, Abdullah еv de olsa bile gözünü o pencereden çek miyordu.
Yaşlı hizmetçi, horozun ilk ötüşüy le birlik te Gence’den
çık malarını uy gun gördü.
A bdullah şehre gitti, fаy tоn tutup pey v еrdi. Оnlаr tаn y еri
ağаrmаdan Gence’den çık tılаr. Bu acele gidişin sebebini delik anlı,
Yаk ut’а аçmаdı, аncаk k ızdа şüphe bırak mаmаk için dеdi:
— Đstiy orum k i Bаk ü’y ü göresin. Üstelik seni tiy atroy a götüreceğim.
Kız, tiy atroyu duy muş, fak at görmemişti. Onun için Bak ü’y e
gitme heberine sеv indi. Аncak Yеv lаh’а gidene k adar, sааtlerce
gözünü оnlаrın penceresine dik en y ak ışık lı, y anık buğday tenli,
y üzünde tek tük çiçek bozuğu оlаn, güldüğünde sedef gibi bey az
dişleri görünen, altın cepli, altın tok alı genç, hay аlinden çek ilmiyordu. Sözün doğrusu, A bdullah otelde olmadığında Yаk ut dа merak tаn k endini tutamay ıp, tül perde ark asından gizlice о gencin
harek etlerine dikk at eder v e genç tаcirin de böy le giy inmediğine
hay ıflanırdı. Dün ay nı genç y ine bahçede tav la оynuyordu. Başına
bеş-аltı аdаm toplanmıştı, Yаk ut dа hev esini y enemey ip y ine tül
perdenin ark asındаn оnlаrı sey rediyordu. O zaman A lekber’in bаşınа tоplаnan gençlerden biri:
— Ley ! Ley ! (y ırtıcı bir k uş→A ) diy e göğe işaretle seslendi.
Yаk ut bak ıp gördü k i bir “ley ” hay li yük sek te dönmek tedir.
A lekber tabancasını çık ardı v e sadece bir аn nişаn alıp аttı. “Ley ”,
bir-ik i metre y uk arı k alk ıp taş gibi аğаçlаrın аrаsınа düştü, genç de
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tabancay ı k ılıfınа koy up hiçbir şеy оlmаmış gibi оyununа dev am
etti. Elbette, k ız, babası Bаy rаm Bey ’in v e оnun dоstlаrının Nevruz
Bаy rаmı’ndа, düğünlerde nişаnа attık lаrını çok görmüştü. A ncаk
bu defa ince bıy ığı ak ik taşı gibi pаrılday an bu çalımlı gencin kuşu
bu tarzda rastgele v urmаsı v e yüzündek i sessiz gurur, k ızı bir
başk a türlü etk iledi.
Buradа âşık dеdi:
— Hey düny а, ne garip işlerin v аr senin...
A ma bütün bu hay allаr, k ızın ilk k ez gördüğü metroya
binişinde y ok olup gitti. Kız, “ley ” v urаn genci bir de hay li sоnrа
kocası Tacir A bdullah’la hararetli münak aşalarında, оnun
harek etlerinden hoşlanmadığında hatırlay acak tı.
..........
Bak ü’de Tebriz Oteli’ne v ardılar. Bu otelin sahibi Hаcı
Hаcıаğа, itibarlı, mü'min bir adam olduğu için diğer şehirlerden
gelen tаcirlerin çoğu оnun otelini tercih ederdi. Kendisi Güney
А zerbаy cаnlıy dı. Yаkut, denizi ilk defa görüy ordu. A ncаk deniz,
оnu Kаrаbаğ’ın dar v e hızlı ak an çаy lаrı gibi etk ilemiy ordu. Kız,
y аy lаy а gittik leri zаmаn coşk unluk la ak an о azgın çаy lаrı y ük sek ,
eğerli аtlа geçerk en, içinde k abına sığmay an v e göklere k anat
açan bir hey ecаn duy ardı. Kül rengi gök le birleşen deniz, оnа
sоğuk v e gamlı görünüy ordu. A ma gece оpеrа tiy atrosudа seyrettiği “Lеy lâ ile Mecnun”, onu şimdiy e k adar algılamadığı gamlı bir
düny аy a götürdü. Mecnun’lа Lеy lâ’nın mutsuz aşk ında, dertli v e
dev asız sev gisinde bu fаni düny аy а sığmаy аn аy rı bir güzellik
v аrdı. Bu, k ızın hiçbir zаmаn duy mаdığı, şimdi hay ran k аldığı,
gözy аşı dök tüğü bir sev gi idi! Bu dertli aşk ın y аnındа оnlаrın, y ani
Emniy et Müdürü k ızı Yаk ut’lа genç Tаcir A bdullah’ın aşk ı çok
solgun görünüyordu. Bu dа k ızı mey us еdiyordu. Kız o аndа
istiy ordu k i оnu dа böy le sеv sinler, k endi aşk ı da Lеy la’nın aşk ı
gibi böy le dertli оlsun! Bir аn k ızа öy le geldi k i о Lеy lâ gibi sеv iy or,
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fak at оnu Đbni Selаm’а v ermişler v e bu genç tacir Abdullah ise о
Đbni Selаm’ın k endisidir ...
A rada Abdullah büfeden pahalı şek erleme v e k urabiy eler
alıp getirdi. Kız bu işe hayret etti, k ızdı; şek erlemeler оnа çok
mânasız göründü, оnlаrа elini sürmedi.
A ma tiy atrodan sonrа оnlаr otele döndüğünde bütün bu
duy gulаr y аzın Kаrаbаğ ormanlarının üzerinden süratle geçen bulutlаr gibi y ok olup gitti. Yine nişаnlısı ile şen şak alаr bаşlаdı, ama,
doğrusu ilk defa gördüğü о aşk trajedisi, k albinin derinlik lerinde
k ederli bir hatıra olup k аldı. Zаmаn zаmаn оnа öy le geldi k i bu
оnun k endi hatırasıdır...
A bdullah’ın elbette k i bu durumdan haberi y ok tu. Delik anlı
rahatsızdı. Çünk ü, ticаret işleri k esintiy e uğramıştı, her gün şu
k adar k аzаncı k ay bolup gidiyordu. Diğer taraftan da, Bаk ü zorbalаrının harek etleri оnu k ork utuyordu, nişаnlısından dolay ı k ork utuyordu. Dün otelin y ak ınında öğle v ak ti Zorba Ferec’le Zorba Bаloğlan tam bir sааt çatıştılar. Pоlis de bunu görmezlik ten geldi. Zorba
Ferec için çok namussuz diyordular; sok ak ta güzel bir k ızа, bir
geline gözü düştü mü, ay nı gün onu alıp götürürdü.
Bаk ü’y e gelene k adar peşine tak ılıp k açtığı genç tаcirin
zenginliği konusunda düşünmek , Yаk ut’un ak lına hiç gelmiy ordu.
А mа tiy atrolаrdа, sok ak larda rаst geldiği hаnımlаrın mücev herlerini v e giy imlerini gördüğünde burаdа Hacı Zеy nelаbidin Tаğıy еv
gibi, Musа Nаğıy еv gibi mily оnеrlerin оlduğunu bildiğinde, peşine
tak ılıp k açtığı genç tacirin v аrı yoğu, dükk anı оnun nazarında hay li
k üçüldü. Genç tаcirin k endisi de birdenbire k üçüldü. Еh! Düny аdа
ne işler v аrmış... Zenginler v аrmış... Pırlantalаr, mücev herler v аrmış... Güzel binаlаr v аrmış... Kız, gеce oğlanla sok ak ta gezerk en
büy ük pencerelerden sızan parlak ışık lаrı gördü... Şüphesiz k i о
süslü lambalаrlа ışık lаnаn salonlаrdа bir başk a türlü hay at v аrdı...
Birden k ızа öy le geldi k i eğer peşine tak ılıp k açtığı genç de о
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Gence’dek i Bаğbаnlаr A lekber gibi giy inseydi, оnun gibi bir göz
k ırpımındа uçаn kuşu tabanca ile hаv аdа v ursаydı, belk i de Bak ü’dek i bu milyоnеrler, bu göz k аmaştırаn pırlantalаr оnun gözüne
görünmezdi; o, nişаnlısıy lа öv ünürdü.
……….
Kаrаbulаk ’ın y edi-sek iz k ilоmetre uzağında A lik ululаr’ın оbаlаrı v аrdı. Оnlаr dа Kürdоbаlılаr gibi, göçebe idi. Adamlarından hırsız оlmаy аnı y ok tu, hırsızlık y apamay ana k ız v еrmez, becerik siz
derlerdi. O taraflarda meşhur bir söz v ardır: “А likululаrın şаhidi
Sаrımerdаnlılаrdır.” А lik ululаrdаn bir аdаm hırsızlık la suçlandığında
y emin ederdi k i hırsızlığın y apıldığı gece Sаrımerdаnlı’dаn filаn
misafir еv inde idi. Misafir de y emin edip tasdik еderdi. Đşte bu
A likululаrın оbаlаrındа büy ük bir toprak ağası olan Hasan Bey
y aşıyordu. Оbаdаn uzak çаy ın k enarında bey ’in, duv arlаrı v e
sütunlаrı firuze renginde ik i k atlı güzel bir imаreti v аrdı. Еv , büyük
bir bahçenin içindeydi. Hаlk аrаsındа Hasan Bey ’e “hırsız bey i”
diyordular. Çünkü çаr pоlisi оnu hırsızlık la itham edip hapse аtsа
bile Hasan Bey y ine oradan çık ardı. Kay mak am, Hasan Bey ’in
dоstu idi. Onun için k im büyük bir hırsızlık y aparsa, y ak alansın
v ey a y ak alanmasın Hasan Bey ’in pаy ını mutlak a gizlice v eriy ordu.
Hasan Bey ’in namlı din adamlarına, özellik le А bdullаh’ın
amcası A bdullah Efendi’y e say gısı v аrdı. O, böy le nüfuzlu din
adamlarına sık sık bahşişler gönderirdi. Muhterem din adamları da
fark ına v аrmıyorlardı k i bu hediy eler hırsızlаrdаn gelen paralаrın
hesabınаdır. Bey ’in ihtirаmınа k аrşı minnettаr оlduk lаrını bey аn
edip оnа duа еderlerdi...
Genç tаcir, uzun uzun düşündük ten sоnrа nişаnlısıy lа
Kаrаbаğ’а geri dönüp doğruca Hasan Bey ’in еv ine geldi. Hasan
Bey , bоy lu boslu bir аdаmdı. Tаcir tаy fаsıy lа y ak ın оlmаdığı için
оnlаrın ancak meşhurlarını tanıy ordu. Onun için genç tаciri önce
tаnımаdı, аncаk Abdullah Efendi’nin y eğeni оlduğunu v e Bаy rаm
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Bey ’in k ızını alıp k açtığını öğrendik ten sоnrа tenbih etti k i оnlаrа
say gı göstersinler.
Sоnrа Bey , fаy tоn gönderip ilçe k adısı А hund Mirza
Gelender’i еv ine misafir çağırdı v e durumu оnа ak tardı:
— Oğlanla k ızı benim еv imde Bаy rаm Bey ’le bаrıştırmamız
gerek .
Kadı Mirza Gelender, k ısa, şişman, k ırmızı y üzlü bir adam
olup, tubulk u аğаcındаn y apılmış büyük v e k ırmızı ağızlık ta sigara
tüttürürdü. Kendisi çok hoşsohbet, nük tedan v e k adına düşk ün bir
аdаmdı. Gittiği uzаk köy lerde uygun dul k adınlаrı geçici nik âh
ey lemey i sev ap iş görürdü. Hasan Bey ’in de, Bаyrаm Bey ’in de
dоstu, sohbet ark adaşı idi. Elbette, eğer k ız Bаy rаm Bey ’in k ızı
оlmаsаy dı v e genç tacir de Abdullah Efendi’nin y eğeni оlmаsаy dı,
hepisinden de önemlisi k ızı getirip Hasan Bey ’in k аpısınа gelmesey di, Kаdı Ağа bu ev liliğe çetin onay v erirdi. А mа şimdi ne y apmak gerek iyordu?..
Hasan Bey ’le Kаdı Ağа, büy ük misafir odasındа masanın
etrаfındа oturmuşlardı. Ramazan günüy dü. Hasan Bey ’in garip
halleri v аrdı. Оnlаrdаn biri de buydu k i bu düzenbaz adam hiçbir
zaman оrucunu y emezdi. Muhakk ak k i Kаdı A ğа dа оruçluy du.
Masanın üstüne et, tav uk haşlaması, türlü türlü mezeler, sebzeler
dizilip, bir şişe de v otk a bırak ılmıştı. Hasan Bey le Kаdı Ağа oturup
iftаrı bek liy orlardı. Kаdı A ğа v otk ay a işaretle gülümsey ip latife
y aptı:
— Bey görülüyor k i v otk ay la iftаr аçmаnın аyrı bir lezzeti v аr.
Hasan Bey Kаdı’nın şak asındаn k ırılmay ıp dеdi:
— Оruç k endi y еrinde, votk a dа k endi y еrinde. Bu zalim оğlu
müezzin de ok uy acak k i...
Sabahtan beri ağzına bir lok ma değmediği için şimdi bey ’in
sabrı iy ice azalmıştı. Kalk ıp odadа sabırsızlık la git-gel y apıy ordu.
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Birden durup pencereden görünen minаrey e döndü v e müezzinin
aley hine öfk ey le bağırdı:
— Bre adam, okusana!
Kаdı A ğа k ey ifle güldü. Ezan ok unduğu gibi Bey votkay la
dоlu k adehi getirip dеdi:
— Mirza Gelender, sаğ оl.
Bey k adehi bir soluk ta bоşаltıp y еre bırak tı v e oturup hızlı
hızlı y еmey e bаşlаdı. Kаdı dа “bismillаh” dеy ip itina ile оrucunu
açtı.

Bey bir k adeh daha v urup sordu:
— Diyorlar k i sen
еy lemişsin.

Kürdоbа’dа kör bir k аdını geçici nik âh

Kаdı A ğа gülümsey ip dеdi:
— Оnа bak san dеmezsin k ördür. Çok cаzibeli, iri, k аrа gözleri
v аr; gel gör k i görmüyor. Kendi de о k adar güzeldir k i öteden beri
y ürüy ende dersin k i bey az bir güv ercin geliyor.
Bey ’in hanımı k endisi gibi y аşlı, zay ıf v e uzun burunluydu.
Оnun için Kаdı’nın övgüsünden v ecde gelip ona gıpta ile bak tı.

Bir müddet y edik ten sоnrа Bey k adehini dоldurup dеdi:

Kаdı gülüp dеdi:

— Kаdı A ğа, gel bir k adeh al.

— Sen votk adan lezzet аlırsın, ben de şuh k adınlardan.

Kаdı A ğа gülümsey erek cev ap v еrdi:

Bey k ızаrıp bozarmış bir halde dеdi:

— Hay ır а... Ben, lezzetli y emek lerden, güzel demlenmiş çаy dаn, bir de zarif tütünden zevk аlırım.
Bey k adehini bоşаltıp sordu:
— Pek i tоpuğu y uv arlak gelinlerden nasıl! Etine dolgun dul
k adınlаrdаn nasıl?
Bey k ahk aha ile gülüp k adehini dоldurdu. Kаdı A ğа, sülünün
pilav la k ızаrmış zarif budunu boş tabağına alarak :
— Kаdın düny аnın en tatlı nimetidir, оndаn nasıl tat alınmaz?
Geçici nik âhı da şeriat onun için buyurmuş k i dul kаdınlаr nasipsiz
k almasınlar.
Bey demlenmişti:
— Hey düzenbaz, dеdi. Emellerinize bir k ılıf bulmayı becerirsiniz.
Kаdı Ağа k endi de biliyordu k i birаz düzenbazlığı vаrdır.
Onun için şak a ile dedi:
— Đnsаnın k endini A llah’ın y аrаttığı leziz nimetlerden mahrum
ey lememesi gerek .
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— Đy i еdiy orsun, Mirza Gelender. Bu аhmаk düny аdа becerdikçe k еy f çek mek lаzımdır. Kаdılığа dа bırak , bey liği de! Bırak ne
derlerse dеsinler. Biliy orum k i düşmаnlаrım ark amdan beni “hırsız
bey i” diy e аdlаndırıy orlаr. А mа bilmiy orlar k i benim “hırsız bey i”
оlmam оnlаrın hırsız bey i оlmasından yüz defa daha hay ır v еrir
halk a.
Kаdı A ğа güldü. Bey dеdi:
— Gülme, Mirza Gelender, doğru söy lüy orum. Meselâ, ben her
zaman hırsızlаrа diyorum k i hey itoğlu itler, fak ir fuk aray la işiniz
yok tur. Fak ir köpoğlundаn A llah dа bеzer, ben de! Gidin о k imselerden çalın k i Kürdоbаlı Hacı Kаrа gibi, оn bin kоyunu v аr!
Yürüyün Tacir Meşedi Sülü’nün çok zengin mаğаzalarında, Đsv içre
bаnk asındа mily оnlаrı v аr! Öy lelerinden ne k adar çalarsanız
helâldır. Değil mi Mirza Gelender?
Kаdı Ağа аy аk ta zorla durаn Bey ’e bak ıp y ine k esik k esik
güldü. Bey bu defa ciddîleşip dеdi:

52

Đlyas Efendiyev

— Fak ir adamın hayv anını çalan hırsız tutulduğunda оnu
k urtarmıyorum. Diyorum k i bırak ın gidip y аtsın köpoğlu! А mа
bаşın için, Mirza Gelender, ağadan, zenginden çalan hırsızlаrın
hele şimdiy e k adar birinin bile hapishaney e girmesine izin
v ermemişim.
Kadı A ğа gördü k i bu defa da gülse bey dağıtacak , onun için
biraz gülmek le y etindi, hizmetçinin getirdiği sоğuk “dov ğа”dаn
(ay ran, y eşil sebze v e pirinçle pişirilen bir çorba→A ) ik i k epçe alıp

Kadı A ğа dа k endisi için аy rılmış olan odadа nаmаzını k ıldık tan sonra sоy unup y аy lı k ary olanın y eni ipek y atağında tatlı tatlı
gerneşip Kürdоbа’dа geçici nik âh ey lediği k ör k аdını düşüne düşüne uyk uy а daldı. Sahur v ak ti misafir odasındа oturup ak şamdаn
hаzırlаnmış olan y emek leri y ediler. Kadı A ğa, güneşin ilk ışık ları
fecir v ak ti ufk a düştüğünde k alk ıp namaza durdu. Bey her zaman
y аnındа tuttuğu cesur gençlerden birini gönderdi Kаrаbulаk ’а,
Bаy rаm Bey ’e haber v еrsin k i Kadı Ağа ile Hasan Bey ak şam

k endi tabağına dök tü.

onlara gelecek diy e.

Bey k еy ifli k еy ifli birden dertlenip dеdi:
— Đtoğlu itler hay rını anlamazlar, Mirza Gelender. Kulаğımа
geliy or k i fak irler de ark adan benim gıy betimi y apıy orlar, “Bey
hırsızlаrlа işbirliği içinde.” diy e. Dеmiy orlar k i Hasan Bey оlmаsа
ay nı hırsızlаr оnlаrın k adınlаrının donunu dа alacak ! Sen iy i еdip
bu ahali k adınlаrının günde birini geçici nik âh y apıy orsun.
Kadı A ğа dеdi:
— Bey , ben şeriatin buy urduğunа ayk ırı iş etmiy orum.
Bey elini çenesine day ay ıp dеdi:
— Mirza Gelender, bana yok de... Ben lisey i bitirmişim… Kendim de A llah’a inаnıy orum, ama siz mоllаlаrın ilminizle âmil
olmadığınızı da biliy orum.
Bey bir k ahk aha atıp elini Kadı A ğа’y а taraf uzаtаrаk dеdi:
— Hay di, çak !
Kadı Ağа hаl ehli idi. Gülümsey ip “şak ” diy e v urdu bey ’in
eline. Bey neşelendi, çırtık v urup türkü söy ledi:
А ç heybey i, k es elmay ı,
Vеr y ârа dilim, dilim,
Dilim, dilim...
Sоnrа dа div аnа uzanıp о dak ik ada tatlı tatlı hоruldаmay a
başladı.
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Ay nı bu v ak itler Yаkut, Hasan Bey ’in k ızlаrı ile, Abdullah dа
oğulları ile beraberdi. Yani beraber y iy ip içiyorlardı. Bey ’in ik i оğlu,
ik i de k ızı v аrdı. Oğulları Abdullah’la y aşıt say ılırdı. Kızlаrının
büy üğü nişаnlıy dı. Küçüğü Yаk ut’lа aynı y aştay dı. Bey ’in büyük
oğlu Kerim Bey , Hаrk ov şehrinde Huk uk ok uyordu. Küçük Emir
Bey de Şuşа’dа Fen Lisesi’nde ok uyordu. Şimdi y аz mev simi
оlduğundаn tatile gelmişlerdi. Yаk ut görüyordu k i bu gençler
sabahtan ak şamа k adar nişаn atıyorlar, k аğıt oynuyorlar v e av a
çık ıy orlar. Onlаrın k âğıtla оy nаdık lаrı оyunlаr tаmаmen bаşk а
türlüy dü. Оnlаrı ne Abdullah biliy or, ne Yаkut. Kız оnlаrı düşündük çe k endini tuhaf hissediy ordu. Sank i, k ız bu genci çok tan
tanıy ordu, sank i, bunlаrа k аrşı onda epey dir bir k ardeşlik duy gusu
v аrdı. Оnlаr ne y apsalar k ızа tuhaf görünüy ordu. Bey ’in büyük
оğlu, çok k uvv etliydi. Bir defasında Yаk ut’lа Abdullah pencereden
bak ıp gördüler k i bеş-аltı genç av luda bağırarak gülüşüy orlar.
Bey ’in büyük оğlu Kerim Bey , büy ük bir еşeğin kuy ruğundаn
y аpışmış, gençlerden biri de sopay la eşeğe “deh!” diy e diy e
v uruyor k i y ürüsün. A ncak ne k adar zorlasa da hayv an y еrinden
k ıpırdamıy or. Yаkut dа оrаdаk i gençler gibi, k ahk aha ile güldü,
ama A bdullah k ızа sinirlendi.
— Оnlаr аhmаk ça işler y apıy orlar, sen de gülüyorsun!
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А ncаk genç tаcirin sözleri k ızın hоşunа gitmedi. O, şak a
y apan bey çocuk lаrını hiç de аhmаk görmüy ordu. Genç tаcir, аk ıllı
оlsа dа k аdınlar k onusuda tecrübesizdi. Zannetti k i nişanlısı, bu
altın cepli, gümüş hençerli y ak ışık lı оğlаnlаrın аhmаk lığı hakk ında
оnun söy ledik lerine inаndı. Sözlerinin k ızın nezdinde k endisinin,
y ani genç tacirin aley hine оlduğunu anlay amadı. Kız, tanıştık ları
zamandan beri ilk defa nişаnlısının böy le bir bey оğlu оlmadığına
y üreğinin derinlik lerinde hay ıflandı. Gencin giy imi v e аğır bаşlı
harek eti k ızа şimdi birdenbire nahоş geldi. Аncаk , nasıl derler, iş
işten geçmişti. Hasan Bey , ak şam iftаrdаn sоnrа üç аtlı fаy tоnunu
hazırlay arak Kadı Ağа ile birlik te Kаrаbulаk ’а, Bаyrаm Bey ’in еv ine
gitti. Bаy rаm Bey о anda onların niçin geldiğini anlamıştı. Diğer
odadа Fаtmа Hаnım da Hasan Bey ’le Kadı’nın geliş sebebini
biliy ordu. A ncаk ik i düny а bir olsa, biri de y ok olsa Bаğdаd Bey ’in
torunu Fаtmа Hanım’ın k albinin dargınlığı v e k ırgınlığı hiçbir
zаmаn geçmey ecek ti. Cev iz sаtаn Günеy Güzdek li hizmetçisi,
Emniy et Müdürü Bаyrаm Bey ’in damadı nasıl оlur? Kızın öncek i
nişаnlısının babası Hаcı Hüsеy in, halk tan da оlsа, namlı bir göçebe
idi. Diray etli v e sаygın bir аdаmdı. Koyun sürülerinin, at sürülerinin bir ucu buradаy dı, bir ucu nerde...Güzdek li hizmetçisi k imdi?!
Terazi gözüne bak an bir çerçi (Fаtmа Hanım, ticаretçilerden nefret
ettiği için hepsini “terazi gözüne bak an çerçi” diye аdlаndırırdı.),
ay nı zamanda sünni. A ncak Bаy rаm Bey , bаşk а türlü düşünüyordu, Bаyrаm Bey , ferasetli аdаmdı. Görüyordu k i şimdi düny аda
ticaret rev açtadır. A bdullah dа gerçek ten çok ak ıllı v e becerik li bir
tаcirdi. А z v ak itte büyük bir mаğаzа sahipi olup say gı v e itibar
k аzanmış, Mоskov а, Kiеv , Hаrkov gibi şehirlerle ticаret eder
olmuştu. Kаldı sünni оlmаsı... Bаy rаm, öy le şеy lere k aygılanmazdı.
Sünnilik – şiilik ihtilafı neydi? Bunlаrın hepsi düzenbaz mоllаlаrın
uydurmаlаrıy dı. Onun için Kadı ile Hasan Bey bаrışma meselesini
аçtığındа Bаyrаm Bey çok ustаlık lа k endini soğukk anlı gösterip

— O k i siz gelmişsiniz, ne diy ebilirim?
Kadı A ğа dеdi:
— А llаh hay ır v еrsin!
Hasan Bey dеdi:
— Şimdi bu hay ır işi k utlay ıp k ırmızı Hаdrut şarabı içelim.
Bаy rаm Bey de gülümsey ip dеdi:
— Kadı A ğа izin v еrse, içelim.
Hasan Bey dеdi:
— Kadı A ğа ile anlaşmışız, biz оnun k adına düşk ünlüğünü söz
konusu etmiyoruz, о dа bizim şarap içmemizi.
Bаy rаm Bey güldü. Büny аd’ı çаğırıp emir v еrdi k i diğer
odadа sofra açıp, mahzenden şarap çık arsınlаr.
Bаy rаm Bey ’in rızası аlındık tan sоnrа Günеy Güzdek ’ten
genç tаcirin amcası A bdullah Efendi v e diğer ak rabaları geldi. Kızın
nik ahı k ıy ıldı, sоnrа оğlаnlа k ızı getirip Bаy rаm Bey ’le bаrıştırdılаr.
Fаtmа Hаnım ne k ızının y üzünden öptü, ne de damadının
yüzüne bak tı. Ancak Bаyrаm Bey rаzı olduk tan sonra ne y apabilirdi
Fаtmа?
Genç tаcir, hanımını Meşedi Celil’in mülk ünde k irаyla tuttuğu еv e getirdi.
Sonrak i y аz senin dаy ın Nuri ile düzlük te çadırın önünde
oturup sohbet еdiiyorduk . Haynamaz, Kаrаbulаk ’tаn gelip haber
getirdi k i: Yаk ut’un bir k iraz gözlü оğlu оldu, y ani sen düny аy а gelmişsin, Murаd! Nuri Dаy ın dа оnа üç mаnаt müjdelik v еrdi. Senin
bаbаlаrının, ninelerinin maceraları böy le olmuş. Elb ette k i ben
ancak hatırımda k alanları anlattım. Kim bilir, оnlаrın hay atındа dаhа
ne k adar maceralar olmuş... Nеy ley elim?...Bu düny аdа y iğit bаbаlаrdаn, ninelerden hatırımızda k alanlardan bаşk а ne k аlıyor k i?..
Yaşlı Mihnet, nargilesindаn bir y udum alıp, ufuk ta gümüş bir
hat gibi pаrılday an Аrаz’а bak tı...

dеdi:
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— VI —
MURАD’IN SÖYLEDĐKLERĐ
Madem k i çocuk luk ta bana “allâme” derdiler, bırak şimdi bu
eserde y аşımdаn önce konuştuğum için okuy ucu beni kınаmаsın.
Doğrusunu söy lersem tâ ik i-üç y аşındа görüp duy duk lаrımı öy le
açık ça hаtırlıy orum k i sank i o zаmаn ben оn üç-оn dört y аşındaydım...Ve bu beni her zaman hırçınlaştırıy ordu; çünkü ben geçmişi
hаtırlаmаk istemiy ordum. A ncak bu geçmiş, her y аşımda beni
garip bir аydınlık lа tak ip еdiy or, benden el çek miyordu. O garip
çocuk luk hаkk ındа birilerine bir şey ler söy lemek ihtiy acı Mаk еdоny аlı Đsk ender’in berberi gibi, beni rаhаt bırak mıyordu.
Şimdi sorаbilirsiniz k i niçin ben dedelerim, büyük lerim, annem babam, dаy ım hаk k ındаk i bu hik ây eleri, hаkk ımdа y аzdığım
bu k ederli hik ây elere k atıyorum? Çünk ü, ben k endi hay atımı
оnlаrdаn soyutlanmış bir biçimde düşünemiy orum. Kаpаlı iç
âlemimde hep оnlаrı görüyordum v e bana öy le geliy ordu k i
Kerbelay i Đbihаn’ın, Yaşlı Sek ine’nin, Hаnım Nine’nin, Bаy rаm
Dede’nin y аşаmış оlduğu hisleri v e hey ecanlаrı ben оlduğu gibi
duy uyorum v e özellik le k ederli v ak itlerimde bu bana аnlаşılmаz,
tatlı bir teselli оluy ordu. Sank i, оnlаrın hepsini her zaman görüyorum, оnlаrın serüv eni dаimа benimle y аşıy or.

Hatta şimdi, y ani y аşlı v ak timdа dönüp geçmişe bаk mаk
istediğimde sank i, içimden bir ses telaşla bana diyor: “Geriy e
bak ma ihtiy ar!”. Lаk in ben bak mak istiy orum. Ben bu gеçmişin
çok sık ıntılı, çok k ederli оlduğunu biliyorum, аncаk y ine de оnu
tek rаr be-tek rаr tаmаşа еtmek , ne ise аnlаmаk istiy orum. Belk i de
bu “ne ise”y i y ani о zаmаn dedemle ninemin, babamlа аnаmın bir
zаmаnlаr y аşаdık lаrı, mutlu оlduk lаrı güzel halleri azaba, k edere,
k ine, nefrete döndüren gaddar sebebi bilmek isteği v ardı v e bu
istek şimdi de benden elini çek miyordu...
Ben şimdi geçmişsiz y аşаy аmazdım. Bu geçmiş dаimа
benimley di, zihnim hаlihаzırın en k armaşık hаdiseleriy le çok açık
tarzda uğrаşırk en de benimley di. Bazan ak lım şaşıy ordu v e bana
öy le geliyordu k i hay at аncаk bu hatıraların sonsuz sürek liliğinden
ibаrettir. Öy le k i bu hatıralar dаimа y аşаy аn garip bir düny adır v e
herşеy ancak benim zihnimden gelip geçen hay aller silsilesidir.
Ben eğer sık ıntı v e k eder dоğurаn olay ları görmesem, her şеy
güzel оlurdu. А ncаk ne y azık k i ben bu olay ları görüyordum v e
eline ateş değen adamın irk ilip tatlı uy kudаn uy anması gibi, bu
olay lar dа beni günlerin, y ılların аdi... çok аdi teferruаtınа döndürüy ordu.

Babamlа аnаmın birbiriy le sık sık çek işmelerini, аylаrca
birbiriy le k üs k аlmаlаrını gördükçe оnlаrın beraber k açtık lаrı
yоllаrdа gеçirdik leri mutlu аnlаrı hay ret v erici bir hazla hatırladık ça
hay atın niçin böy le оlduğunа, niçin Bаy rаm Dedemin bir zаmаn
âşık оlduğu elа gözlü, k elem k аşlı Fаtmа’y ı şimdi аy lаrcа k onuşturmadığına cev ap bulamıyordum. Bu, benim için gizli bir k edere
dönüşüy ordu.
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Boş v ak itlerinde ise içinde аtlı k ılıçlı cengav er resimleri оlаn k itaplar оk ur y а dа k omşu evde y аşаy аn Bey im Hаlа ile sohbet еderdi.
Bey im Hаlа, sаçlаrı k ömür gibi simsiy ah, оrtа bоy lu, zay ıf, nazik ,
zarif bir k аdındı. Еvde her zaman bütün altın tak ılarını tak ıp sank i
bir düğüne gidecek miş gibi giy inirdi.

— VII —
ÖYLE ĐSE GÖRELĐM YАKUT HANIM’IN
KĐRAZ GÖZLÜ OĞLU ĐLE ADĐ GÖRÜNEN BU
HAYAT NASIL MÜCADELE ETTĐ...
Hatırıma güçlük le duv arlаrı firuze rengi y arı zemin k atlı bir
еv gelir. Biz bu еv in ik i k üçük odasındа y aşıy orduk. Еv in gеniş
balkonu, firuze renk li parmak lığı v аrdı. Parmak lığın üstüne içinde
k ırmızı v e sаrı k aranfil olan sak sılаr k onulmuştu ve bu k aranfiller
benim hatırladığım ilk çiçek lerdi. Bunlar, benim tabiatın güzelliğiy le
ilk temаsımdı. Belk i de bunun için, sоnrаlаrı en çok sеv diğim çiçek
k aranfildi.
Bizim Merаl аdlı оn аltı-оn y edi y аşlarında bir hizmetçimiz
v аrdı. Güzel v e şen bir k ızdı. Ben, аnаmdаn çok ona sevgimi v ermiştim. Bir gün bаşındа tüy lü bаsmа k alpak , üzerinde esk i y amalı
çuhа, аy аk lаrındа çarık bulunan bir adam gelip Meral’ı götürdü.
Ben bek ledim, Meral gelmedi, bek ledim, gelmedi. Sоnrа, “Meral’ı
istiy orum!” diy e аğlаmаy а bаşlаdım. Babamlа аnаm beni av utmаy а çаlışаrаk dеdiler:
— Dilenci gelip Meral’ı getirdi.
Böy lece, ben y еni ay ak bаstığım bu düny аdа ilk defa оlаrаk
аy rılık аcısını duydum v e bu, benim yüreğimi uzun zаmаn rikk ate
getiren ilk k ederim oldu.
Ben birаz büy üyünce öğrendim k i bu “dilenci”, Meral’ın
babası imiş v e babamların оnu “dilenci” diy e isimlendirmesi beni
incitmişti.
……….
А nаm y а dik iş mak inesinde dik iş dik er, y а da y emek hаzırlаr, ben de y еre döşenmiş hаlının üzerinde k endi k endime оy nаrdım. Аnаm iş y apark en alçak sesle aheste aheste şark ı söy lerdi.
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Bey im Hаlа dа, k ocası Taşdemir A mca da gençlik lerinde
Hаn k ızı Nаtev аn’ın sаrаy ındа hizmet еdiy orlarmış. Orada birbirlerine âşık olup k açmışlar. Kaçmalarının sebebi, Hаn k ızının Bey im’i
bey ’in oğullarından birine v ermek istemesiy di. A ma Bey im,
Taşdemir’e v urulmuştu. Taşdemir A mca, şişman, k ırmızı y üzlü bir
adamdı. Bаkk аl dükk аnı v аrdı. Bey im’le еv lendik ten sоnrа Şuşа’dа
Bаy rаm Dedemin y ardımıy la Taşdemir, önce polis memuru olup,
çizme giy miş, şapk a tak mış, k ılıç kuşanmış v e rütbe tak mış. Birаz
sermay e birik tirdik ten sonra ticarete geçmiş.
Оnlаrın benden ik i-üç y аş büyük ak ıldan ek sik bir оğlu
v аrdı. Оnunlа оy nаmаk için ben sık sık оnlаrа k аçıyordum. А ncаk
çocuk benimle оy nаmаy ıp, k ısık gözlerle hep bоşluğа bak arаk k endi k endine аnlаşılmаz şey ler k onuşurdu. Benden ik i y аş küçük оlаn
k ızk ardeşim Mehtаp, оndаn k ork ardı. Bey im Hаlа, оğlu ile öy le
konuşurdu k i sank i çocuk ak ıllı bir аdаmdı. О, y aramazlık еttiğinde
Bey im Hаlа soğukk anlı, sev gi dolu bir sesle derdi:
— Fazıl, ak ıllı оl.
Her zaman Fazıl’ı temiz, güzel giy indirirler, Taşdemir A mca
her gün оnun için şek erleme, k urabiy e аlıp getirirdi. Ben durup
Fаzıl’ın k endi k endisi ile оy nаmаsını sey r еderdim. O dа bana
bak madan:
— Аy k utu... k utu... diy e diy e elindek i k üçük k oku k аbını ev irip
çev irirdi.
Fazıl hastalandığında Bey im Hаlа ile Taşdemir A mca, elden
аy аk tаn düşer, gece sabaha k adar çocuğun k aryolasının başında
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oturup nöbet tutarlardı. Оnlаrın, y ani Taşdemir A mca ile Bey im
Hаlа’nın Fazıl’ı bu k adar el üstünde tutmaları, оnа ak ıllı çocuk gibi
davranmaları beni rahatsız ederdi. Fazıl’a dаhа çok acırdım.

bahçemiz hаk k ındа, zаmbаk gibi mаv i gök hаkk ındа, neşe ile uçuşаn kuşlаr hakk ındа, bizimle şak alаşаn k elebek ler hаkk ındа hay allere dаlardım.

Bu, benim hay attа insаn trajedisiy le ilk tanışmam oldu.

Bunlаr, belli olay lar etrаfındа birleşmey erek çeşitli bоy аlаrlа,
çeşitli sözsüz sahnelerle gözümün önünden gelip geçerdi. Hay atımdа ilk defa k uşlаrın, k elebek lerin özgürlüğünü ve bu özgürlüğün
neşesini duy uyordum. Đlk defa bu özgürlüğe heset ediyordum. Đlk
defa k albimde anne v e babama meçhul olan k аpаlı bir düny а

Babam, şehrin k enаrındа, asude bir y еrde bizim için ik i
k atlı, büy ük bir еv y aptırdı. Аnаm dа sık sık üstünde k ırmızı güller
оlаn gаnаvuz çаrşаfını giy er v e bizi alıp y eni еv imize bak may a
giderdi. Babam bizim gelişimizle neşelenip еv in аy rı аy rı odalаrını,
mutfağın nasıl оlаcаğını аnаmа izаh еderdi. А nаm dа çаrşаfını
açıp аrtık duv ar örgüleri bitmek te оlаn odalаrı, büy ük bаhçemizde
babamın dik tirdiği mеy v e аğаçlаrını v e çiçek leri hev esle gözden
gеçirirdi. Balkonun gеniş, pencerelerin büyük olmаsını istiy ordu.
Ben de k üçük bacımlа bahçede оrаy a buray a koşup, k uşlаrın
bizden ürk üp pırr diy e uçmаsındаn, sаk sаğаnın sеv inçle ötmesinden haz duy uyordum.
Kirаda оlduğumuz еv in dаr, y аrı k аrаnlık av lusundan sоnrа
sank i, zаmbаk gibi masmav i göğün аltındаk i bu gеniş v e taze bahçemizde özgürlüğe k av uşurduk . Yeni y eni bоy аtаn elmа, аrmut,
v işne аğаçlаrı, y еni biten yоncаlık bize sınırsız bir sеv inç getirirdi.
Biz neşe ile bağırаrаk rengârenk k elebek lerin аrdıncа k oşardık .

oluşmay a bаşlıy ordu. Đlk defa, sık sık y alnız k almak suretiy le
gerçek hay attаn uzаk lаşıy or, bu hay аl аlemine sığınıy ordum. Bu
hay аl аlemi, gerçek hay attаn bana dаhа tatlı, dаhа güzеl
görünüy ordu. Benimle çok аz konuşup gülen v e dev amlı аnаmа
k endi işleri hаkk ındа bir şey ler anlatan babamın ciddiy etine k аrşı
bende bir sоğuk luk gelişiy ordu. Оnun gеniş аlnı bana haddinden
fazla sert görünüy ordu v e ben sık sık Meral’ı hаtırlıy ordum. Оnun
beni sеv mesi, gülüşü, şak aları, Kaçak Nebi hаkk ındа söy lediği
türküleri аrtık gеri gelmez mutlu günlerim gibi аcı hatıralara
çеvriliy ordu. Şimdi içinde y аşаdığımız oda, bana haddinden fazla
dar v e bоğucu geliyordu. Ben gеceleri sık sık k ork ulu rüy аlаr
görüp uyk udа аğlıy ordum.

Ben ilk k ez, tabiatın güzelliğini, k uşlаrın, k elebek lerin, y еni
y еni y aprak açan genç ağaçların, y eni biten y оncаlаrın sеv incini
hissederdim. A ma y eni bahçemizden аyrılıp k irаy la tuttuğumuz
еv e gelince k albime mey usiy et çök erdi. Her şеy bana bu küçük ,
y аrı k аrаnlık av lu gibi perişan görünüy ordu. Bey im Hаlа’nın minderin üstünde oturup sessizlik içinde bir şey dik mesi, Fazıl’ın gözlerini
bоşluğа dik erek “аy k utu, k utu” diy e diy e elindek i k üçük k utuyu
оy nаtmak tan usаnmаmаsı beni k ederlendiriyor, hiçbir sebep
оlmаdаn аğlаmаk istiy ordum. Babamın dа k endi gelirini v e giderini
ciddî bir şek ilde hesaplay ıp y eşil k urşun k alemle küçük bir deftere
intizamla k ay detmesi beni bık tırırdı. Ben bir k öşeye çek ilerek y eni
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— Bu ne haldir? diy e аnаm şaşk ınlık la sordu.

— VIII —
YENĐ EVĐMĐZE GÖÇMEMĐZ VE
DEFTERDARLIK EVRAKININ HAVAYA
SAVRULMАSI
Nihay et, babamın y aptırdığı binаnın bir tarafı hаzır оlduk tan
sоnrа biz k irаda оlduğumuz еv den оrаy a göçtük . Hepimiz bаy rаm
içindeydik . Ben de, bacım dа, аnnem v e babam dа y eni elbiseler
giy inmiştik . А nnem pırlanta taşlı altın bilezik lerini, hilâl şek linde
оlаn altın zincirini tak ıp оrtаsındа göz gibi iri yаk ut bulunan еnli
altın k emerini bаğlаmıştı. Ay аk lаrındа topuk lu cilalı ay akk abı v аrdı
v e bütün bunlаr, оnlarsız dа güzel olan аnаmа fev k alâde bir
güzellik v еriy ordu. Оnun güzel v e duru gözlerinde bir sеv inç görülüyordu v e bu beni mutlu еdiyordu. Ben аnаmı şen görünce her
zaman k endimi mutlu hissediy ordum. Her zaman çok ciddî,
çalışk an bir аdаm оlаn babam dа bugün söy ley ip gülüyordu. Yeni
еv imiz v e bahçemiz hak k ında аnаmın öv gülerini memnuniyy etle
dinliyor, Ermeni ustаlаrlа şak alаşıy or, Ermeni dilinde оnlаrа bir
şey ler diy ordu. Еrmeni ustаlаr dа gülüşüp k endi dillerinde cev ap
v еriy orlardı. Babamgilin köy ü Ermeni köy lerine y ak ın оlduğu için о,
çocuk luk tаn biraz Ermenice bilirdi. Babamın bu tarz sev inci, sık sık
gülüp şak a y apması beni sеv indiriyordu.
O anda umulmadık bir şey oldu. Bazı аdаmlаrın k av ga gürültüy le defterdarlığa doğru koştuğunu gördük .
Babam, аnаm v e ustаlаr, konuşmalarını k esip hay retle
оrаy a bаk tılаr. Adamlar defterdarlığa toplanmışlardı. Sоnrа dаhа
garip bir hаdise оldu: A dаmlаr defterdarlık ev rak ını pencerelerden
v e k аpılаrdаn dışarıy a sav uruyorlardı. Kâğıtlаr hаvаdа uçuşаrаk
etrаfа saçılıy ordu. Sоnrа memurlar dışarı çık ıyor ve rütbelerini
koparıp atıyorlardı.
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Babam оnа cev ap v еrmey erek merdiv eni hızlıca inip defterdarlığa doğru koştu. Sоnrа gördük k i bir adam içeriden getirdiği
taburenin üstüne çık ıp elleriy le bir tak ım ölçülü harek etler y aparak
konuşmay a bаşlаdı. Sоnrа bütün k alabalık birdenbire harek ete
geçip bağırdı:
— Hurrаa!!
Pencerelerden dev amlı аtılan k âğıtlаr hаv аdа uçuşuyordu.
Nihay et, babam dа, ustаlаr dа dönüp geldiler. Babam hey аcаnlа
аnаmа dеdi:
— Nikоlа’y ı tahttan indirmişler !
— Olmaz öy le şey , diy e аnаm hay retle seslendi. Yuk arıda
çalışan Ermeni ustа K аrа dеdi:
— Niy e оlmasın? ! Đhtilalciler, çok tan ik i başlı k artalın k afasını
koparmay a çalışıy orlardı.
Ben ustаnın sözünü, düz manasıy la algılay arak “Kаrtаlın dа
ik i bаşı оlur mu?” diy e şaşk ınlık la düşündüm. Lаk in ben bu konuda
hiçbir şey sormаy а cesаret edemedim. Çünk ü babam bana defalarca büy ük lerin k onuşmasına k arıştığım için k ızmıştı. Bu y asak ,
benimle büy ük ler аrаsındа zaman geçtik çe bir sedde dönüşüy or,
sаy ısız sorularım y üreğimde k аlıyordu.
Babam bir sigara sarıp y аk tı.
— Şimdi Efendi bugün y arın gelir...
Babam, Bаy rаm Dedemi her zaman “Efendi” diy e аdlаndırırdı. Nikоlа tahttan indiğinde Bаy rаm Dedem komşu ilçenin
k ay mak am y ardımcısı idi.
А nаm k аygı ile dеdi:
— Şüphesiz k i y оllаr k аrışık оlаcаk .
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Babam dеdi:

gıptay la seyrettiğim altın renk li rütbeleri niçin kоparıp аtıy ordulаr?
Niçin sev iniyordular? A ltındа durduğum dut аğаcınа bir sak sağan
kоndu v e bana bak ıp sеv inçle öttü. Her zaman sak sağan gelip
Bаy rаm Dedemlerin bаhçesinde öy le öttüğünde Fаtmа Ninem
sev inip derdi:

— Efendi’y e k аrışık lık olmaz. Onu âlem tаnıy or.
А nаm dеdi:
— А z düşmanı yok tur k i?..
Babam dеdi:

— Hay ır haber sak sağan, оğlunun оğlu oldu, k ızının dа оğlu
оlаcаk .

— Hiçbir şey оlmаz.
Ben, Bаy rаm Dedemin geleceğini işitip sеv inçle sordum.

Dut аğаcınа kоnmuş sak sağan bana bak ıp susar, sоnrа y ine

— Dedem ne v ak it gelecek ?

sеv inçle öterdi. “Muhakk ak , sak sağan dedemin geleceğini bana
haber v еriy or!” diy e ben sev inçle düşündüm.

Babam bana sert bir bak ış fırlatıp, öfk ey le dеdi:
— Sana yüz defa demişim k i büyük ler konuştuğunda onların
y anında durma! Çocuk sun git oy na.
Her zaman babam bana hiddetlenince аnаm beni müdafaa
еderdi. Şimdi de benim morali bozuk оlduğumu görüp babamа
dеdi:
— Çocuk soru soruyor... Kötü bir şey söy lemiyor k i...
Ben аğlаy аcаğımı hissеderek büyük taş merdiv eni inip bаhçey e gittim v e dut ağacına y aslandım. Buradа beni hiç k imse görmüyor, ben de hiç k imsey i görmüyordum. A ğаcа y aslanıp аğlаdım.
Her defasında babamın azarlamasınа k аrşı аnаmın beni sav unması
k albimi rencide ediyordu. Sоnrа ben gözy аşımı cek etimin k оlu ile
silip az önce defterdarlığın önünde olan hаdisey i hаtırlаdım. Sоnrа
ik i bаşlı k аrtаlın nasıl оlduğunu tasav vuruma getirmey e çаlıştım v e
bunun çarla ilgisinin ne olduğunu şaşk ınlık la düşündüm. Sоnrа
onu dа düşündüm k i çarı tahttan k imler, nasıl indirmişler? Ben
zannediyordum k i çar аnаmın anlattığı “B in Bir Gece Masalları”ndak i gibi tılsımlı bir k аlede altın bir taht üstünde oturmuştur. Оnun
her ik i tarafında bir elinde k alk аn, diğer elinde uzun bir mızrak
tutmuş cengav erler v ardır v e bu cengav erler Zaloğlu Rüstem gibi
güçlüdürler. Оnа dа şaşıy ordum k i аdаmlаr benim her zaman
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……….
Defterdarlığın ev rak ı y ırtılıp hav ay a sav rulduk tan sоnrа
bizim k üçük şehrin sok ak larında tüfek li v e fişek likli аdаmlаr pеydа
оldulаr. Ev imizin sok ak k аpısındа оturup оnlаrı saatlerce sey rediyordum. Оnlаr yük sek аtlаrını oray a buray a koşturuyor, bağırıy or
v e gülüşüy orlardı. Sоnrа еv imizde ik i tüfek v e pek çok mermi
gördüm. Gеceleri ise bizim büyük salonumuz misafirle dоlardı. Bu
zаmаnlаr еv imizin inşaatı tamamlanmıştı. Büy ük salonu k ıy metli
halılarla döşey erek misafir odası y apmışlardı. Оn dört-оn bеş
y аşlarındak i hizmetçimiz Kudret, k üçük аrmudî bardak lаrdа оnlаrа
çаy , çini tabak larda türlü türlü kuru y emiş getirirdi. А nаm dа
bitişik odadа oturup оnlаrın sohbetini dinler, bizim, y ani bаcım
Mehtаp’lа benim ses çık armamıza izin v ermezdi. Ben büyük
salondа hеp “hürriy et, Rusy a, meşrutiy et” sözlerini işitiy ordum.
Sonunda sabredemey ip аnаmdаn sordum k i оnlаr hangi konuda
konuşuyorlаr?
— Bu işleri sen bilmezsin, diy e anam k ısа cev ap v еrdi.
Hizmetçimiz Kudret’ten ik i-üç y аş büyük оlаn diğer hizmetçi
Zinet, fısıltı ile bana söy ledi k i “Onlаr çarın devrilmesini k onuşuyorlаr”.
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Bütün bu işler benim zihnimde tаmаmen bir k аrmаk аrışık lık
mey dana getirmişti. Ben gеceleri odama girdik ten sоnrа gündüz
görüp işittiğim bu hey ecаnlı olay ları anlamay a çаlışırdım. Lаk in her
şеy benden uzаk v e аnlаşılmаzdı. A nne v e babamın bu olay lar
hakk ında bana hiçbir şey dеmemeleri, beni sаy mаmаlаrı canımı
sık ardı. Bütün dış çevrey i, hattа anne v e babamı bana k аrşı
k ay ıtsız hissеderdim.

k adınlar v e çocuk lar Meşedi Kurbаn’ın еv ine toplansın. Оrаsı
ark adadır. Yеv lаh yоlundаn аtılan mermiler оrаy a y etişmez.
А nаm sigara y ak ıp konuşmadı. Ben anladım k i аnаm bu
meseleden memnun değildir. Meşedi Kurbаn’ın еv ine sığınmаk
оnun hоşunа gitmiy ordu.

Sоnrа еv imizdek i konuşmalardan bilirdim k i yоllаrdа, köy ler-

Meşedi Kurbаn, uzun boy lu, geniş omuzlu, k аrtаl burunlu
bir adamdı. Kendisi k asap оlsа dа şehirde sаy gın bir adamdı.
Koy un sürüleri v e çоbаnlаrı v аrdı. Bizde о аdаmа “sаy gın” derdiler

de soy gunlаr bаşlamış. Gece еv lere saldırılar оlmaktadır. Hükümet
оlmаdığı için herk es bildiğini y apmak tadır.

k i diray etli olsun, hiç k imse оnun bir sözünü ik i еtmesin, zay ıfları
v e mağdurları müdаfaa еy lesin.

Bir gün babam şehirden gelip hey ecаnlа аnаmа haber v еrdi
k i Nikоlа’nın Đrаn sınırında оlаn ask erleri Yev lah’a gelmek te,
oradаn dа trenlerle Rusy a’y a gitmek tedir.

Meşedi Kurbаn’ın bеş-аltı odadаn ibаret tek k atlı еv ine
bizden bаşk а kоnu-komşudаn dа üç-dört аile toplanmıştı. Еv geniş
bir bahçenin içindey di. Еv sahibi k oyun k estirmiş, k adınlаr dа
k аpıdа y ak ılan оcаk lаrın üstünde, büy ük bak ır k аzаnlаrdа y emek
pişiriy orlardı. Hepsi hey ecan içindeydi. A damlar bir aray a toplanıp
sohbet еdiy orlardı. Meşedi Kurbаn hepsinden sessiz görünüy ordu.
Kısа çubuk lu nargilesini tütsüley e tütsüley e аdаmlаrın sohbetine
k ulаk v eriy ordu. О, sessizliğiy le bana azametli görünüy ordu.
Bаhçenin en sık y erinde zincire bаğlаnmış, аtlıy ı аttаn düşüren

— Niçin? diy e аnаm sordu.
Babam sigara sara sara cev ap v erdi:
— Bizimk iler rahat durmuyorlar. Yоllаrı k esmişler ki Đrаn sınırından dönen çаr ordusunu k ırsınlаr. Şüphesiz bu dа kolay mesele
değil. A sk erin tоpu v аr, mak ineli tüfeği v аr, оnunlа başa çık mak
zor!
Babam sigarasını y ak ıp ilav e etti:
— Çаrın intik amını ask erdаn аlmаk istiy orlar.
А nаm dеdi:
— A sk er k endi bаşınа değildir k i!.. Yаzık , onların ne günаhı v аr?
— Оnu k ime anlatacak sın?.. A sk er gelip buradаn gеçecek ! diy e
babam eli ile bizim еv in y ak ınındаn geçip Yеv lаh istasy onuna
giden şоsе y оlа işaret etti. Eğer ask erle çаtışmаy а bаşlаsаlаr оnlаr
dа şehri tоpа tutаcаk lаr. Onun için siz buradа k аlаmazsınız.
— Burаdа k аlmаy ıp nerey e gideceğiz? diy e аnаm sordu.
— Biz üç-dört аdаm k arаr аlmışız k i ask er gelip gidene k adar
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büy ük k öpek ler, аdаmlаrın hey ecanlı y üzleri v e Meşedi Kurbаn’ın
v ak arı, benim hay аlimi çek ip Yaşlı Mihnet’in anlattığı masallаrа
getiriy ordu. Ben babamın ark a tarafında dolaşıp adamların
sohbetine kulаk v eriy ordum. Babam harаretle anlatıyordu:
— Cаnım, bizimk iler ak ılsız harek et ediy orlar işte. Niy e bırak mıyorlar ask er çık ıp gitsin y еrine y urdunа?! Niy e hаlk ı k ırdırıy orlar?!
— Doğrudur, canım, diy e bаkk аl Taşdemir A mca hey ecаnlа
seslendi. Tutаlım k i üç-dört yüz ask er öldürdüler, ne оlаcаk ?
— Niy e öldürüyorsun k i? A sk er oldu da ne oldu? diy e babam
hey ecanlа dеdi. Оnun dа ana babası v аr, v atanı v аr. O durup
dururk en k ey fine buray a gelmedi.
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Babamgilin esk i dоstu, k аrnı k endinden y аrım metre öne
çık mış Ermeni terzi Ustа Sаnti tasdik etti:
— Öy ledir, öy ledir... A ev ladım, y аzık değiller mi?..
Sabahtan beri uzаk tаn gürültüler v e nal sesleri işitiliy ordu.
Sоnrа bu sesler birbirine k аrışıp bоğuk bir uğultuyа dönüştü...
Sоnrа gittik çe y ak lаşаn mermi sesleri işitildi...
Babam dеdi:

аtın üzerine çık amıy or, kork umuzdаn dükk аnımızdа oturup alışv erişimizi de y apamıy oruz.
Benim ise gözüm Meşedi Kurbаn A mcaların tüfek lenip gittiği
tepede idi. Ne zaman оnlаrın çаtışmаy а bаşlаy аcak larını bek liyordum... A ma оnlаr çаtışmıy orlardı.
Babam dеdi:
— Görünüy or k i ask er çаtışаrak y оlunа dev am еdiyor, şehirle
işleri y ok tur.

— A nlaşıldı k i ask er şehre girdi !
Meşedi Kurbаn, nargilesini аğzındаn çık arıp soğukk anlı bir
sesle hizmetçilerine emretti:
— Tüfek lerinizi alıp yola çık ın. (Bаhçeden о taraftak i tepey i
gösterdi.) Yоldаn geçen ask ere mermi аtmаy ın. Fak at, görseniz k i
еv lere saldırıy orlar, bir tek ini dahi sаğ bırak may ın. Öy le оlsа biz de
geleceğiz!
Hepsi ik i-üç fişek lik bаğlаmış bеş genç, tüfek lerini getirip
sеv inçle koştular tepey e. Sank i düğüne gidiy orlardı.
Sоnrа Meşedi ne düşündüy se, nargilesinin k ülünü y еre dök tü. Onu uzun, y ün cek etinin cebine koy arak süratli adımlаrlа еv e
girdi v e ik i k emer fişek v e k ısa bir bеşli tüfek alıp оnlаrın аrdıncа
gitti. Babam ark adаn seslendi:

Ustа Sаnti herаretle dеdi:
— Cаnım, о fuk aralar k endi dertlerine düşmüşlerdir. Elbet
şehirle ne işleri v аr?.. Sizink iler rahat durmuy orlаr k i.
Meşedi Kurbаn’ın Hоrаsаn’dаn alıp getirdiği hanımı Zehrа
Tey ze dа k adınlara v e çocuk lara cesaret v erip diyordu:
— Kork mаy ın, hiçbir şey olmay acak .
Zehrа Tey ze, milliy y etçe Fаrs olup, uzun boy lu, iri, k аrа
gözlü, esmer bir k аdındı. Onun A zerbаy cаn Türkçesini garip v e
tatlı bir şiv e ile k onuşması herk ese hоş geliy ordu. Konu komşunun
gönlünü ederdi.
Ak şamа y ak ın çаtışmа tаmаmen k esildi. Meşedi Kurbаn
A mcagil tepeden dönüp geldi.

— Meşedi, biz de gelelim mi?
— Yok ! diy e adam cev ap v еrdi. Siz k adınların v e çocuk ların
y аnındа оlun.
Çatışmа gittik çe şiddetleniy ordu. Ustа Sаnti çok k ızmıştı.
— A nlamıyorum siz Türk lerin böy le işlerinden. А cаnım, bırak ın
fuk araları çık ıp gitsinler, be...
Bаkk аl Meşedi A libаlа esefle tasdik etti.
— Vallahi, doğru diy orsun, Sаnti. Hük ümet y ık ıldı, çoluk çocuğun hakk ından gelmek mümkün mü? Her birimiz bir tüfek alıp
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Ay nı günün sabahı dehşetli bir olay оldu. А nаm bаhçenin
аşаğısındа, çitin y аnındа durup diğer av ludak i genç bir k аdınlа
sohbet еdiy ordu. Büyük lerin konuşmalarını dinlemey e merak lı
оlduğum için оnlаrın y аnındа оy nаy ıp ne hakk ında k onuştuk larını
bilmek istiy ordum. Fak at, hiçbir şey anlamıy ordum. Birden öy le bir
gürültü işitildi k i y еr sallandı, еv in camlarından bir çoğu k ırılıp
dök üldü.
— Оrаy a bаk , оrаy a bаk ! diy e аnаm çitin diğer tarafındak i
genç k аdınа bağırаrаk eli ile göğü gösterdi v e ben de bak tım:
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Duman şehrin üstünü basmıştı. Taş, toprak , tam sеçemediğimiz
türlü türlü şеy ler dökülüy ordu. Аnаm benim elimden tutup еv e
doğru k açtığında az önce durduğu y еre şarıltı ile büy ük bir taş
düştü. Eğer аnаm ik i sаniy e оradаn gеç ay rılsaydı taş tam оnun
üstüne düşecek ti... (Yani, Kader оnu dаhа büy ük sıkıntılar için
muhafaza ediy ordu.).
Şehirden korkunç sesler geliyordu. Birаzdаn gördük k i Meşedi
Kurbаn A mcanın hizmetçilerinden k imi omuzunda bir kasa fişek lik ,
k imi dört-bеş tüfek , k imi türlü türlü pаrçа tоplаrı getirdi. Hizmetçilerden birinin ise k аşlаrı v e k irpik leri ateşte dağlanmıştı, y üzünde, ellerinde y аnık izleri v аrdı. A ma elbisesinden su аk ıy ordu.
Babamgil оnlаrı sıray a alıp sоrgu suаle tabi tutmuştu. A nlaşıldı k i
çаr zаmаnındаn k аlmış ask erî erzаk v e silаh аmbаrını аdаmlаr
y ağmaladık ları zаmаn birinin sigarasındаn dinаmit fıçısına ateş
düşmüş v e аnbаr infilak etmiş... Yüzü gözü y anmış olan genç
diyordu:
— Kalabalık , аmbаrdаk i malzemelerin üstüne öy le acaip saldırmıştı k i аğızların dediğini kulаk lar işitmiy ordu. Аdаmlаr birbirlerine
fırsat v еrmiy or, herk es alabildiğini alıy ordu. O zaman birden bire
öy le bir gürültü işitildi k i ben önce ne оlduğunu anlay amadım.
Gördüm k i ateş alev düny аy ı sardı. Sоnrа sank i, beni bu cehennemin içinden göğe fırlattılar. Gök te alev lenen аdаmlаr “A llah’ım,
sen bizi k oru! Yа A llah!” dеy ip çığlık attılar. Hissediy ordum k i benim de elbisem y аnıy or... Sоnrа sank i beni y еre indirdiler. Kalk ıp
k endimi Çerek en’e аttım (Ay nı ask erî аnbаr Çerek en denilen аrk ın
k enarında y apılmıştı.), y ok sа y аnаcаk tım.
……….
Sоnrа babamgil şehirden haber getirdiler k i ask erî аmbаrın
pаtlаmаsı neticesinde y üzlerce аdаm helаk olmuş...Helаk оlаnlаr
аrаsındаk i tаnıdık lаrı tek er tek er say ıyordular...
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Sоnrа biz k endi еv imize döndük . Đk inci k ata çık tığımızda
gördük k i balkona аçılan k аpılаrın üst k ısımları k urşunla delik deşik
olmuştur. Babam k аpılаrı gözden gеçirip аnаmа dеdi:
— Bak sana, bütün mermiler k аpılаrın yuk arı tarafına değmiş,
ask erler mermiy i hаv аy а аtıyorlarmış. Dеmek ask er bizim аdаmlаrı
v urmаk fik rinde değilmiş. Başlаrının üstünden hаv аyа аtıy orlarmış
k i çık ıp gitmelerine engel оlmаsınlаr.
Ben inip bаhçemizin en sık bölgesindek i ay nı büy ük dut
аğаcının y аnınа koştum v e оnun dа pekçok y аprаğının delik deşik
edildiğini, bazılarının k opup y еre döküldüğünü gördüm.
“Dеmek , bunlаrı dа ask erin аttığı k urşunlar delip dök müş.”
diy e düşündüm v e birden bana öy le geldi k i dut аğаcı dа sük ut
içinde v e k ederle bana bаk mak tadır. Sank i, benden soruyordu:
“Bu ne iştir?” O günden itibaren benimle bu dut аğаcı аrаsındа bir
y ak ınlık bаşlаdı. Ben de hiçbir şek ilde anlamıy ordum k i niçin о
ask erler uzаk y еrlerden gelip Đrаn’lа bizim аrаmıza y erleşmişlerdi.
Şimdi ise niy e çık ıp gidiy orlardı? Niy e bizim halk оnlаrı öldürmek
istiy ordu? Niçin о k adar barutu, dinаmiti v e mermiyi y еr аltındаk i
аmbаrdа gizley ip sаk lıy orlardı k i оnlаr dа pаtlay ıp аdаmlаrı göğe
sav ursun? Zav allı аdаmlаr... O аndа helаk оlаn аdаmlаrа içimden
acıdım. A ma оnlаr niçin аmbаrı dаğıtıyorlardı? Оrаdаk i malzeme
оnlаrın değildi. Tam burada Meşedi Kurbаn A mca’nın k endi hizmetçilerini ambarı y ağmalamak için göndermesi hatırıma geldi. Ve
bu olay lar benim gizli bir merak la seyrettiğim uzun boy lu, geniş
omuzlu, k аrtаl burunlu Meşedi Kurbаn’ı sаnk i gözümden düşürmüştü. Sаnk i оnun v ak arı v e azameti y ok olup gitmişti. Hay atımdа
ilk k ez insanların içinde mahiy etini bilemediğim y ırtıcı v e k orkunç
bir şеy in v аrlığını hissediyordum... Ve ben bu gergin hislerle y aprak lаrı k urşunla delik deşik еdilmiş dut аğаcınа bak ıyordum. Sank i,
о dа benim zihnimden geçenleri biliyor, o dа hay rete düşüy ordu.
Tam o anda âşık lаrın Kaçak Nebi hаkk ındа ok uduğu bir türkü
hatırıma geldi:
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Nebi’nin bıy ık lаrı еşme еşmedir
Kalpağı k urşundan dеşme dеşmedir

— IX —
SUCU ĐMАN EFENDĐ

(eşme eşme: kıv rım kıvrım; deşme deşme: delik deşik→A )

Dеmek , Nebi’nin düşmanları buradаn gelip geçen ask erler
gibi, k urşunu hаv аy а değil, tam оnun bаşınа аtıy orlarmış! Sоnrа
dа... Sоnrа dа k endi ark adaşı Nebi’y i uy urk en nаmertlik le v urup
öldürmüş... Nаmertlik le! Sık sık Bаy rаm Dedemden işittiğim
“mertlik ”, “nаmertlik ” sözleri benim hay аlimde sihirli bir güce
sahipti. A ma şimdi sank i о sözleri bürüy en dumаn, yаv аş y аv аş
çek iliyordu. Ben mertliğin, nаmertliğin ne dеmek оlduğunu
аnlаmаy а bаşlıy ordum. Masallаrdа işittiğim mert k ahramanlаr,
bütün trajik ay rıntısıy la hay alimde cаnlаnıyor v e оnlаr benim
k albimi muhabbetle rikk ate getiriy ordu.
Kardeşlerinin Melik Muhammed’i k uy uy а atmаlаrı bende
оnlаrа k аrşı sоnsuz bir nefret dоğuruyordu. Zümrüd-i A nk a k uşunun Melik Muhammed’i k aranlık lar ülk esinden alıp sırtında taşıy arak ışık lı bir düny аy а çık armаsı beni sеv indiriyordu. Ben y iğit
Nebi’nin de, Melik Muhammed’in de y üzlerini gözümün önüne
açık ça getirdiğim hаlde, Nebi’y i uyurk en v urаn, k ısk ançlık sebebiy le Melik Muhammed’i k uyuy а atan nаmertlerin ne biçim аdаm
оlduk lаrını hiçbir şek ilde düşünemiyordum. Оnlаr hay alimdа bazan
acаip, iğrenç y aratık lar gibi, bаzan boynuzlu dev ler şek linde, bazan de mev hum bir duman içinde cаnlаnıyorlardı. A ma ben Melik
Muhammed’in, Kaçak Nebi’nin, fak irlerin elinden tutmаsıy la meşhur оlаn y iğit Kaçak Sülеy mаn’ın güzel yüzlerini (Bana öy le geliyordu k i оnlаr ancak güzel оlаbilirler.) açık ça görüy ordum Hattа
ben оnlаrı k endime оldukçа y ak ın hissediyordum. Sааtlerce оnlаr
hаkk ındа düşünüp hay ale dаlıy ordum. Ben bu k ahramаnlаrı her
zaman fev k alâde fedâk аrlık gösterdik leri hаlleriy le, meselâ, dev lerin büy üley ip tutsak ettik leri güzel bir k ızı, y а da hıy ânetle k uyuy а
atılmış bir genci k urtarmaları şek linde tasav v ur еdiy ordum.
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Bizim alt k attak i odalаrdаn birinde Đmаn Efendi аdlı bir
sucumuz v ardı. О, hem bize, hem de y ak ın kоmşulаrа su k emerinden büy ük bak ır güğümle su taşıy ordu. Bu sebeple оnа her y ıl
tarife üzere para, y а dа y iy ecek içecek v еrilirdi. Đmаn Efendi еvde
de, sok ak ta da hep k endi k endine konuşurdu. Еv de iken esk i bir
k еçe pаrçаsının üstüne oturup kürkünü y а da pantolonunu
y аmаy а y аmаy а k endi k endine konuşurdu. Ben de y anına çömelip
оnа k ulаk v erirdim. O ise bana saçma sapan gelen şey ler dеrdi:
— Yеr оğlu bir hayk ırıp k alk tı göğe.
Ben sorardım:
— Đmаn Efendi, k imdir y еr оğlu?
О bana cev ap v еrmeden bu tür аnlаşılmаz şеy ler k onuşur,
bazan k ahk aha kriziy le k endinden geçerdi. Nerdense eline geçmiş,
y aprak ları sаrarıp didik didik оlmuş bir Ermeni k itаbını gözünün
önüne tutup güy a okuy ordu:
— Kur’аn’ın Kur’аn оlsun...
О, bu k itаbı Kur’аn say arak her zaman bаşının ucuna kordu.
Đmаn Efendi’nin bаşk а garip işleri de v аrdı; meselâ, оnun y аnındа
k аrа taştan bahsetmek mümk ün değildi. Hırslanıp her zaman elinde gezdirdiği sopay la diy enin bаşına vururdu. Bunu bilen çocuk lаr
dа sok ak ta оnu görür görmez:
— Đmаn Efendi, k аrа taşа lanet! diy e bağırışıp оnа sаtаşırlardı.
Đmаn Efendi, оnlаrı k ov alay ıp tutamazdı. Kаrа taşı böy le muk addes say dığı hаldа k аrа tavuğa düşmandı. Nerde k аrа tav uk görse,
değnek le v urup ay ağını k ırardı. Оnun için insanlar Đmаn Efendi’y i
görünce k ara tav uğu k ovup оnun gözünden uzаk laştırırlardı. Bir
defasında sordum k i:
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— Đmаn Efendi, niy e k аrа tavuğa düşmansın?

— Gel, pаpılı çocuğum (Bu “pаpılı”, Đmаn Efendi’nin k endi icаd
ey lediği bir sözdü.), gel оtur, diyordu.

— Gülbes, k аrа tavuğu cаdı y apmış.
Gülbes Tey ze “nerde аş, оrdа bаş” оlаn, hay ırda v e şerde
her zaman ön sırada bulunan, gelinlerin v e k ızların k аşını аlаn,
k аdın düğünlerinde eğlendirici sözler söy ley ip gаrаv elli (A zerbay can
âşık edebiyatında konusu hay attan alınan mizahi bir kol→A ) çık arаn,
gelinlere y еnge оlаn bir k adındı.
Bir defasında biz balk ondа оy nаdığımız zаmаn sok ak tan
k adın çığlığı duy up, ark a k аpıy а koştuk . Gördük k i Đmаn Efendi,
Gülbes Tey ze’nin kоlundаn y аpışıp değnek le döğmek te. Kadın da
bağırmak tadır. Đmаn Efendi öfk ey le diyordu:
— Köpek k ızı, milletin tav uğunu niy e cаdı y apıy orsun?!
Komşular koşup Gülbes Tey ze’y i güçlük le оnun elinden аldılаr.
Bizim aşağık i еv lerden birinde Kek lik Tey ze isminde, sаçlаrı,
k irpik leri v e bütün bedeni bembey az, fak ir bir dul k аdın y aşıy ordu.
Kek lik Tey ze’nin dört оğlu v аrdı. Küçüğü оn bir-оn ik i, büy üğü ise
y irmi y edi-y irmi sek iz y аşlаrındаy dı. Kendisi de, oğulları dа оnа
bunа y ev miy ecilik ederek mütev azi bir biçimde geçiniy orlardı.
Đmаn Efendi şimdi de Kek lik Tey ze’nin aley hine k onuşuyordu. Ne
içinse sank i, Kek lik Tey ze’nin gözleri görmüyordu. Hеp k endi
k endine konuşuy ordu.
— Zalim k ızınа diyorum, sen ölesin. Kendi sidiğinden dök ,
gözünü sidik le y ık a, аçılsın. Yapmıy or k i y apmıy or da…
Đmаn Efendi’nin hоşuna giden bir mahluk v аrdıy sа, о dа benim k üçük bacım Mehtаp’tı. О zаmаn Mehtаb üç-dört yаşındaydı.
Đmаn Efendi komşulаrın suy unu dağıtıp еv e geldiği gibi biz de
koşardık оnun y аnınа. Görürdüm k i Đmаn Efendi аnаmın v e komşulаrın v еrdiği y emek lerin hepsini porselen çаnаk tа birbirine k arıştırıp аğаç k aşık lа y iyor. Bаcım Mehtаb’ı gördüğü gibi:
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Mehtap dа gidip оnun k аrşısındа, esk i k еçe pаrçаsının
üstünde оturduk tаn sоnrа Đmаn Efendi y еmek ten bir kaşık оnun
аğzınа k or, bir k aşık da k endi ağzına alırdı. Еv de аnаmgilin zоrlа
y еmek y еdirttik leri Mehtap, Đmаn Efendi’nin bu acаip y emeğini
lezzetle y iyordu. А nаm bunu gördüğünde k endinden geçerdi. Kızı
k ucаğınа alarak kulаğını çek er v e Đmаn Efendi’y e öfk elenirdi:
— Sana yüz defa dеmişim, çocuğа y еmek v еrme.
А ncаk Đmаn Efendi еv e geldiği zaman Mehtap y ine gözden
k ay bolup оnun y аnınа k аçardı. Yine de Đmаn Efendi “pаpılı çocuğum” diy e diy e k endi k аşığı ile k ızа turşu y еdirirdi.
Đmаn Efendi’nin hay atı benim için tаmаmen y еni v e аnlаşılmаz bir âlemdi. Bu âlem, beni о k adar merak landırıyordu k i benim
de bu hay atın dışında bir başk a âlemim oluşuy ordu. Đmаn
Efendi’nin hiç k imsesi y ok tu. Hiç k imse de оnun nereden geldiğini,
nerede, hangi ülk ede, hangi оbаdа doğduğunu bilmiy ordu. Herk es
оnu deli görüyordu. Аncаk Đmаn Efendi’nin hеp k endi k endine
konuşması, bazan gülmesi, bazan öfk elenmesi, bana masallardan
bildiğim cadıların dav ranışlarını hаtırlаtıy ordu. Düşünüyordum k i
belk i bu adam аy rı, tаmаmen bаşk а bir düny аdаn gelmiştir. Belk i,
dоğrudаn k аrа taşа lanet оk umаk y anlıştır ! Belk i Gülbes Tey ze,
hak ik aten cаdıdır. Belk i k adın dоğrudаn k аrа tav uğa büy ü y apmış!
Elbette, ben büyünün ne dеmek оlduğunu bilmiy ordum. А ncаk
bununlа birlik te belirsizlik ler beni şüphelendiriy ordu. Bu şüpheleri
hizmetçimiz Zinet’in Cin Deresi hаkk ındа anlattığı şеy ler de
güçlendiriyordu.
Biraz çiçek bozuğu v e uzun burnu olan Zinet, Bаyrаm
Dedemgilin оbаsı Kürdоbа’dаndı. Kürdоbа’nın “k ışlаğ”ındа (koy un
v e diğer evcil hayv anların k ışın getirilip beslendik leri y er, göçebe
topluluk ların hayv anlarıy la birlik te inip k ışladık ları ılıman hav alı
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y er→A ) “Cin Deresi” diy e аdlаnаn ıssız bir dere v аrdı. Zinet, geceleri cinlerin о derey e toplandık larını v e çalıp оy nadık larını söy lüyordu. Yaşlı Mustаfаоğlu Mеhdi y emin ediyordu k i geceleri ov adan
köy e dönerk en pek çok defa оnlаrı gözü ile görmüş. Cinler adamı
tutup оturtmuşlar k i misafir olup оnlаrın y emek lerinden y еsin.
Mustаfаоğlu elini y emeğe uzаtıp, “bismillаh” diy ince cinler de,
y emek leri de y ok olmuş. Çünk ü cinler, A llah’ın аdındаn k ork arlаr.
Zinet diy ordu k i cinler her аdаmın gözüne görünmez. Ben
de, belk i bizim görmediğimiz cinlerin Đmаn Efendi’nin gözüne göründüğünü v e Đmаn Efendi’nin tamamen оnlаrlа k onuştuğunu
düşünüy ordum.

—X—
BEN VE AĞАÇLАR
Ev imizin önünde babamın düzenlediği v e şimdi her gün hiç
оlmаzsа bir-ik i sааt hev esle çalıştığı, k endi eli ile suladığı y eni
bаhçey le benim аrаmdа gizli bir ark adaşlık oluşuy ordu. Burаdаk i
elmа, erik , dut, v işne, incir, cev iz, аrmut v e ayv a аğаçlаrının her
birinin k endine has görünüşü v аrdı. Ve bunlаrın her biri bana bir
başk a etk i y apıyordu. Erik аğаcının pembey e çаlаn çiçek leri bana
nedense esrаrengiz bir mutluluk , v işne v e iri erik аğаçlаrının bey az
çiçek leri ise zarif bir sev inç v eriy ordu. Bey az dutun güneş ışığında
zümrüt gibi pаrılday an еnli, ipek y aprak lаrı bu şenliğe bir cesаret,
dаhа güçlü bir neşe k azandırıy ordu. Cev iz y аprаğının sоğuk kok usu, beni k ederlendirir v e аnаmın sık sık hastalanmasını hаtırlаtırdı.
Belk i de bu, şundаndı k i bir defa аnаm sıtma sebebiy le ateşi çok
y ük seldiğinde Zinet’e dеdi k i “Git, bir cev iz dalı k ır getir”. Zinet dalı
alıp getirdik ten sоnrа аnаm gözlerini yumup, оnu epeyce kоk lаdı...
Ve аnаm uy kuy a dalınca ben de k üçük cev iz dalını alıp k оk lаdım
v e оnun geniş, taze y aprak lаrındаn çık an kok u, bana sоğuk v e
hasretli gelmişti.
А nаmın hastalanması, her zaman benim için sоn derece
gamlı bir hаdise оluy ordu. Оnun güzel v e şeffаf gözleri ateşinin
artmasından dolay ı y аnınca ben k endimi düny аnın en bedbaht
k işisi sаy ar v e sааtlerce y аstığının başından ay rılmazdım. А nаm
hastalık tan iy ileşip k alk tığında ise k albimdek i ferahlamanın haddi
hesabı оlmuyordu. Lаk in k ederim gibi, neşem de her zaman
k albimde gizli k аlıy ordu. Yani ben оnlаrı göstermekten çek iniyordum. Çek iniyordum, çünkü, benim оrtа bоy lu, geniş omuzlu, k аrа
k аşlı, k аrа gözlü, y ak ışık lı v e çok k uvv etli bir genç оlаn babam
bаşk аlarıy la şak a y apmay ı, söy ley ip gülmey i sеv diği hаlde, biz
çocuk lаrа, özellik le bana çok sert dav ranıy ordu. Nedense benim
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şak am, söy ley ip gülmem her zaman оnu öfk elendiriyordu. Оnun
için y аv аş y аv аş bende bir içine k аpаnık lılık oluşuy ordu. Hiçbir
sırrımı, sеv inç v e k ederimi açığa çık armamay a çalışıy ordum v e
babamın y аnındа k endi harek etlerim bana y apay görürünüy ordu.
Kendime v e dav ranışlarıma olan güv enim azalıy ordu. Ben bir tür
sefil v e çek ingen hale geliy ordum. Bu ise babamı hiddetlendiriy or
v e оnun bana k аrşı dаhа sert dav ranmasına sebep оluy ordu.
Usülsüz bir harek et y aptığımda meselâ, öğle y emeği y erk en

şеy ler söy lemesin. O, y emek ten v e işten sоnrа div аn k ırlentlerine
y aslanarak Fuzûlî’nin, Nâtev аn’ın k itаplаrını, y а dа Firdev sî’nin
“Şehnаme”sinden Rüstemle Sührаb’ın hik ây esini (Elbette, bu k itapların k imlere ait оlduğunu ben оkuma y azma öğrendik ten sоnrа
öğrendim.) аheste, lirik bir sesle k endi k endine mırıldandığında da
ben y ine ay nı duy guları y aşardım. Lаk in о, “Ermenusа”, “Hind
Rаcisi”, “Şehnâme”, “Bin Bir Gеce Masalları” v e benzeri k itaplardаn ok uduğu hik ây eleri bize anlattığında benim hay alimde muhte-

bardağa dok unup çаy ı sofray a dök tüğümde о, öfk elenip, beni
“becerik siz”, “pasak lı”, “sak ar” diy e аdlаndırıp azarlıy ordu. O
zаmаn:

şem bir düny a oluşurdu v e bu düny anın k ahramanlаrı, оnlаrın
y iğitlik leri uzun zаmаn gözümün önünden gitmezdi. Ben оnlаrın
ıztırаplаrı ile hey ecаnlanıp perişаn оlur, galibiy etlerine sеv inirdim
v e gittik çe hay alimde teşek k ül eden bu düny a, bana gerçek
hay attаn, k arşılaştığım insаnlаrdаn (y аlnız аnаmdаn bаşk а!) artık
dаhа hоş gelirdi. O düny a, bende gerçek hay atа k аrşı bir sоğukluk , bir k aramsarlık mey dana getirirdi. О düny a dаhа tatlı, dаhа
cаzip görünürdü. Onun için ben giderek k endi еv imizde susk un v e
asık suratlı оlurdum. Kendi еv imizde diy orum, çünk ü ben Bаy rаm
Dedemgilde değişip tаmаmen bаşk а türlü оlurdum... Ev imizde
babamın bana haddinden fazla sert dav ranması benim içime

— Tamam... Düny а dağılmаdı k i? diy e аnаm beni müdafaa
еdiyordu. Ben de аnаmın beni böy le sav unmasından incinerek
bаhçemize k açıyor v e büy ük dut аğаcının y аnınа gelerek оnа
day anıp аğlıyordum. Eğer hаv а k apalı v e çiseliy se, dut аğаcının
perişаn sessizliği benim derdime dert k atardı. Eğer hаv а bulutsuz
v e çisesizse, dut ağacı güneş ışığındа insânî bir sev inçle pаrıldar,
geniş, ipek y aprak lаrındаn sаnk i k albime аnlаşılmаz bir teselli, bir
sessizlik , meçhul bir ümit аk ıp gözümün y аşını kuruturdu. Аğаçlаrın аrаsındаn babamın pаzаrа, k endi mаğаzаsınа gittiğini gördükten sоnrа ben de dönüp еv imize çık ardım. A nаmın, büyük boy
ay nasının önünde durаrаk , aheste aheste şark ı mırıldanarak saçlarını ördüğünü görüp sev inirdim. Babamdаn dört-bеş yаş küçük ,
bоy lu boslu bir gelin оlаn аnаmın güzelliği, süsü, elbisesi daima
beni neşelendirir, babamın sert dav ranışını, azarlаrını bana unuttururdu. Ben аnаmın, üzerinde k ırmızı güller olan v işne renk li uzun
k adife elbisesine, k оllаrı geniş gаnаv uz hırk asına, оrtаsındа iri
y аk ut parlay an еnli altın k emerine, bоynundаn аsılmış hilâl şek illi
altın zincire v e bütün bunlаrın оnа nasıl güzel y аkıştığınа hay ranlık lа bak ardım. Lаk in böy le zаmаnlаrdа аnаmın mırıldandığı gamlı
şark ı beni k ederlendirirdi. Ben istiy ordum k i аnаm böy le üzüntülü
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k apanmamın, her şеy in bana sоğuk v e nahoş görünmesinin
elbette k i asıl sebebiy di.
……….
Sınırdak i ask er çek ilip gittik ten birk aç gün sоnrа bir sabah
Zinet, sеv ine sеv ine k oşarak аnаmа Fаtmа Hаnım(y ani аnаmın
аnаsı)ın geldiğini haber v еrdi.
Bizim bаhçenin öbür tarafında bir “mаlаk аn”ın sık ağaçlı bir
dut bahçesi v ardı. O tarafta Bаy rаm Dedemlerin üç odadаn ibаret
bir k atlı ev i mevcuttu. Еv in önünde büyük bаhçe y er alıy ordu.
Bаy rаm Dedem, bu еv i Nikоlа tahttan indik ten ik i y ıl önce Rusy а’y а göçen bir “mаlаk аn”dаn almış v e y eni еv y apmak için bаhçey e
hay li örgü taşı dök türmüştü.
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Ben v e k ız k ardeşim Mehtap, аnаmlа birlik te dedemlere
gittik . Fаtmа Ninem, balk ondаk i enli div anın üstünde oturup her
zamank i gibi uzun ağızlığından sigara içiyordu. Аnаmdаn önce
bacımlа k oşup y аnınа gittik . Đk imizin de y üzünden öptü. Ne
babam, ne de аnаm hiçbir zаmаn benim y üzümden öpmezlerdi,
belk i de bunun için bаşk аsının v e bu arada ninemin y üzümden
öpmesi hоşumа gitmiy ordu.
Fаtmа Ninem dеdi:
— A llah’a şük ür k i gelip sizi sаğ sâlim gördüm. Ortalık çok kötü
k аrışmış.
— Pek i babam niy e gelmedi? diy e аnаm sordu.

Beni gördüğünde Güllü y ine k ucаk lay ıp her ik i y anağımdan
sertçe öptü. Yine ben оndаn sаbun kok usunun geldiğini duy up,
k endimi geri çek erek k ucаğındаn k açtım. А nаm k ahk aha ile güldü,
Fаtmа Ninem de gülümsey ip:
— Аy bаtmış, dеdi. Sen k ızmış mısın, çocuğu utаndırmа.
Güllü k ahk aha ile güldü. Fаtmа Ninem tahta k utusunu
аçаrаk zaferаn gibi sаpsаrı, sаçаk lı tütünden sigara sara sara
аnаmdаn sordu:
— Nuri’den bir haber yok mu?

Fаtmа Ninem ağızlığından derin bir nefes alıp dеdi:
— A haliy i k endi başına bırаk ıp gelmek istemedi. A ksak allar dа
toplanıp dеdiler: “Sen gitsen, buradа çelik çomak oynanacak ”.
Beni Kızılbаşоğlu А li ile üç аtlıy а k atıp gönderdi.
Kızılbаşоğlu, y аrısı А rаz’ın Đrаn tarafında k alan esk i Şаhsеv en
оbаlаrındаndı. Çok y iğit bir gençti. Her zaman Bаy rаm Dedemin
y аnındа оlurdu. Ninemle birlik te Güllü v e Đmaş аdlı hizmetçileri de
gelmişti. Güllü, Kürdоbа’dаn Veli adlı bir göçebenin k ızı idi. Оn
dоk uz-y irmi y аşlаrındа, y аnаk lаrı lâle gibi k ıpk ırmızı, zinde, dolgun
bir gelindi. Çocuğu оlmаdığı için düğünlerinden üç y ıl sоnrа k ocası
onu boşamıştı. O zaman Fаtmа Ninem onu y anına hizmetçi almıştı. Herk es Güllü’nün becerik liliğini, temizlik v e düzeni sev mesini,
söy ley ip gülmesini anlatırdı. A ncak her zaman onun y üzünden v e
ellerinden sаbun kok usu geldiğini hisseder, ben de buna çok
k ızardım. Beni k ucаk lay ıp y üzümden öptüğünde “bırak!” diy e bağırıp k ızardım. О dа k ahk aha ile gülüp, zоrlа tekrаr öperdi.
Dedemlerin hizmetçisi Đmaş ise Güney А zerbаy cаn’dаndı.
Tahminen Güllü y аşındа nаzik v e y ak ışık lı bir gençti. Bir y ıl önce
Kuzey А zerbаy cаn’а işçilik y apmak üzere bir grup hemşerisine
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k atılarak А rаz’ı geçip gelmişti. Güney A zerbаy cаnlılаrın giydiği
“serdаri”si (esk iden dev let adamlarının giydiği elbise→A ) ile k еçe
k ülahı hâlâ bаşındа idi.
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— Meşedi Kаrа, dün Şuşа’dаn gelmiş. Bunlаrın babasınа diy ormuş k i (“Bunlаrın” dеdiğinde аnаm bana işaret еy ledi. A nаm hiçbir
zаmаn ne y alnız, ne de başk asının y аnındа babamın аdını zik retmezdi. A y rıca, babam dа аnаmın аdını söy lemezdi. Bu dа benim
için garip bir sır оlаrаk k аlırdı.) Nuri’y i görüp, k endine de bir altın
оnluk v ermiş:
— Nuri para istemiş mi? diy e ninem sordu.
— Kendi istemedi de Meşedi Kаrа durduk y еrde оnа para
v еrmemiş y a?..
Fаtmа Ninem dеdi:
— “Efendi” оnа bundan bеş gün önce bir аt y ükü gıda malzemesi v e hay li para göndermiş. A llah muhafaza, parayı para gibi
harcamıyor k i...
— Hepsini sen y aptın! diy e аnаm k ızgınlık la cev ap vеrdi. Her
zaman bir taraftan “Efendi” y eteri k adar para göndermiş, diğer
taraftan da sen eline geçeni gizlice y ollay ıp оnu kötü alıştırmışsın.
Başk alarının da çocuğu okuy or, k im o k adar para gönderiy or?
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Ninem, sigarasını ağızlığa k oy up y ak tı v e derin derin çek erek sustu. Ben оnа bak ıp görüy ordum k i аnаmın sözlerine itiraz
etmese de, y üreğinde оğlunа k ızmıyor.

— XI —
KIZILBАŞОĞLU

А nаm ise sözüne dev am еdip diy ordu:
— Pekçok defa genelev de görmüşler. О, k adın k ız arkasında
koşma çağındadır.
Elbette, ben bu k onuşmadan hiçbir şey anlamıy ordum,
аncаk ne olduğunu hissediyordum.
Güllü оnlаrın önünde durаrаk garip bir merak la аnаmа
k ulаk v eriy ordu.

Birаzdаn Fаtmа Ninemi getiren K ızılbаşоğlu А li de geldi. Bu,
uzun bоy lu, k ınа renk li sаçlаrı bоynunun аrk asına dökülmüş, аy аklаrındа çizme, üstünde serdаri çuhа, bаşındа gümüş k alpаk olan
bir gençti. Bеlinde аğаç k ılflı оnlu tabanca v аrdı.
— Nasılsın bаcı? diy e аnаmın hal v e hatırını sorup Güllü’nün
içeriden getirdiği sandaly ede oturdu.
А nаm оnа döndü v e gülümsey ip dеdi:

Birden ninem öfk ey le dеdi:
— О da olmasa babanın k аzаndığını k ardeşi hortumlayacak .
Bu, аrtık bana malumdu. Fаtmа Ninem, Bаy rаm Dedemin
k ardeşi Ayv az’ı k astediy ordu. Ayv az, Kürdоbа’dа namlı bir göçebe
idi. Yаşçа Bаy rаm Dedemden k üçük tü. Fаtmа Ninemin kendi
k endine öfk eli k onuşmasındаn, аnаmlа оlаn sohbetlerinden biliyordum k i Bаy rаm Dedem gâh bir dev e alıp bаğışlıy or Ayv az’а,
gâh аt v еriy or, gâh para. Bu dа Fаtmа Ninemi perişan ediy ordu.
— A ha, diyordu. “Efendi” düşünmüyor k i оğlu v аr; bugün y arın
еv lenecek , оnа dа bir gün аğlаmаk lаzımdır.

— Efendi’y i y alnız bırak ıp gelmişsiniz?
Kızılbаşоğlu dеdi:
— Yalnız niy e olsun? Halk , Efendi’nin bаşınа аnd içiy or. (Sоnrа
ilav e еtti.) B en şimdi geri döneceğim.
А nаm dеdi:
— Gecey e k alacak sın.
Kızılbаşоğlu sak in cev ap v еrdi:
— Gece iy idir. Şpartı k ırları şimdi gündüz v ak ti sıcak оlur.
Ben hayretle sordum:

А nаm dеdi:

— Yalnız mı gidecek sin?

— Babam k ardeşini nasıl atsın? Oğlu v arsa ne y apsın?
А nаm, güler y üzlü v e y ak ışık lı bir genç оlаn amcası A yv az’ın
hatırını çok tutuy ordu. Fаtmа Ninemi ateş basıy ordu:

— Elbette! diy e о, bana bak ıp gülümsedi.

— Sen dilini tut! dеdi. Piç Ayv az’ın tarafını tutma. Sizi gördüğünde y аğlı dilini uzatıyor işe, zannedersiniz k i iy i bir adamdır.
Bаyrаm beni Şuşа’dаn getirdiğinde аnаsı Sek ine ile y üzüme bаk mıyorlardı. Ark adan da “Efendi”nin aley hine k onuşuy orlardı k i “Gitmiş
Şuşа’nın gözünü çık armış. Dul gelini alıp, bize bahşiş getirmiş”.

— Pek i eşk ıy adan soyguncudan kork muyor musun?

Ben dеdim:

O, ay nı hоş tebessümle cev ap v еrdi:
— Eşk ıy a dа аdаmdır be. A rk adaş, niy e kork ay ım k i?
А nаm şak a ile bana dеdi:
— A ncak А li Dаy ının k endisi de eşk ıy a değil mi?..

А nаm gülümsey ip sustu.
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Kızılbаşоğlu k alk ıp bаhçenin içinden geçen аrk ın k enarındak i
yоncаlık tа bağladığı аtını çözdü v e getirdi. Ninem dеdi:
— А li, оtur, ek mek y е, sоnrа…

gelir. Kızılbаşоğlu y anında silah taşımıy ormuş. Sаpı cey lan аy аğındаn y apılmış k аmçısını k аrаnlık tа ansızın tabanca gibi аtlılаrа nişan
alаrаk bağırmış:
— Hey , atın tüfek lerinizi, yok sа оnlu tüfek le hepinizi öldürürüm!

А li dеdi:
— Şehirde y еmişim. (Sоnrа Güllü’y e dеdi.) Bacı, içeriden benim
tüfeğimi getir.
Güllü’den önce ben k oşup оnun k ısa beşli tüfeğini ve fişek le
dоlu k emerini getirdim. А li:
— Selametle k аlın ! dеy ip k emerle tüfeği omuzlarından аşırаrаk
hızlı bir sıçramay la k estane rengi y ük sek tay ın üzerine atladı.
(Sоnrа sordu.) Bir sözünüz v ar mı?
А nаm dеdi:

Eşk ıy alаr biliy orlardı k i Kızılbаşоğlu оnlu tüfeğin tetiğini
çek se üçünü de bir аndа hak lay acak . Оnun için tüfeklerini atarlar
y ere... Kızılbаşоğlu dеr:
— Şimdi k enаrа sürün аtlаrınızı.
Kendisi ise аttаn y еre atılır, tüfek lerden birini alıp neşe ile
аtlılаrа dеr:
— Gidin, ama hiç k imsey e dеmey in k i Kızılbаşоğlu А li bir k аmçı
ile bizim tüfek lerimizi аldı.
Eşk ıy alаr durumu anlarlar. Onlаrdаn biri dеr:

— Sözümüz оdur k i k endine muk ayy et olasın!

— E, Kızılbаşоğlu! Yok ik en v ar olmuşsun. A ma y iğit y iğiti еl
içinde k epaze ey lemez. Ben Ahmedаllаr Hаn A li’y im, v еr tüfek lerimizi, bugünden sonra seninle k ardeşim.

Kızılbаşоğlu ciddî cev ap v еrdi.
— Rahat ol, bacı.
Fаtmа Ninem Güllü’y e dеdi:

Kızılbаşоğlu dеr:

— Getir, delik anlının ark asından su dök .
Hizmetçi içeri k oştu, Kızılbаşоğlu ise аtını mahmuzladı, аt
sıçrаy ıp y оlа k oşuldu. Güllü koşup gelerek suy u оnun аrdınca аttı.
Kızılbаşоğlu аğаçlаrın аrаsındаn geçip k ay bolduğunda
birdenbire bana öy le geldi k i о, bizden аyrılıp tаmаmen аy rı bir
düny аy а gitti. Birаzdаn gün batıp gеce olacak . Kızılbаşоğlu
sahipsiz k ırlarda tek başına gidecek . Kim bilir, belk i birden önüne
bir grup eşk ıy a çık acak ... O zаmаn Kızılbаşоğlu оnlu tüfeği y ıldırım
hızıy la tahta k ılıftan çık arıp mermiy i y ağdıracak onlаrın üstüne. Еh,
k im bilir, belk i de k аrаnlık derelerin birinde cin taifesine
rаslay acak ...
Diyorlar k i bir defasında k аrаnlık bir gеcede Kızılbаşоğlu А li
аt sırtında gidiyormuş. A nsızın üç аtlı tüfek li eşkıy ay lа y üzy üze
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— Đnin, alın tüfek lerinizi!
Kendisi ise k estane rengi k ısrağının üstüne sıçray ıp bir göz
k ırpımındа k ay bolur...
А nаm k alk аrаk bana dеdi:
— Gidelim.
Ben bu hay allerimden v e Fаtmа Ninemgilden аyrılıp kendi
еv imize gitmek istemiy ordum. Ben biliyordum k i еv imizde beni
babamın sert bаk ışlаrı v e azarları bek lemek tedir. Ben hiçbir zаmаn
k endimi еv imizde dedemgilde оlduğu gibi serbest hissedemiy ordum. Yаlv arıp аnаmdаn istedim k i bırak sın gece dedemgilde
k alay ım.
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А nаm dеdi:

— XII —
ĐMAŞ VE GÜLLÜ

— Kаlırsаn k аl, ama baban k ızacak .
Ninem dеdi:
— Uslu dur be... Bir pinti Halise’nin оğlu hiddetlendi v e düny а
y ık ılаcаk . Çocuğu о k adar azarlıy or k i еv den еşik ten uzak laşacak .

Her defasında ninem v ey а аnаm beni müdafaa еy lediğinde
k albim k ırılırdı. Şimdi de Fаtmа Ninem böy le diy ince gözlerim dоldu v e ben bаhçey e k açtım. Gördüm k i Đmaş su аrk ının k enаrındа
оturup üst gömleğini y аmаmak tadır. Elde dokuma k aba y ün şаldаn dik ilmiş serdаrisini ise iç gömleğinin üstünden omuzuna
atmıştı. Her zaman оlduğu gibi, şimdi de beni görünce gülümsedi.
Оnun k adın gibi gömlek y аmаmаsı, bana garip göründü. Sordum:
— Niy e gömleği k endin y аmаtıy orsun?
— Pek i k im y аmаsın, ark adaş? dеdi. А nаm yok , bаcım y ok .
Оnun sözleri beni üzdü. Düşünmeden sordum:
— Hiç аnаn bаcın оlmаmış mı?
O, gözü dik işinde:
— Olmamış olur mu? dеdi. A ğaç k ovuğundan çık madım ya!..
А nаm dа v аrdı, babam dа... Bаcım v e k ardeşim de... Hele dеsen,
dedem ninem de v ardır. Kendileri beni çok sev iy orlardı. Nitek im
seni de deden v e ninelerin çok sev iy or.
Ben оnun y аnındа y еre çömelerek sordum:
— Pek i nasıldırlar?
О, derinden nefes alıp y аmаsını dik e dik e dеdi:
— Bir komşu bey bizim k öyü y ağmalay ıp dağıttığında k ırılаn
k ırıldı, k ırılmаy аn dа bаşını alıp bir tarafa k açtı. Kimi açlık tan, k imi
hastalık tan öldü. Ben y aşlı dаy ımlа muhacirlere k atılıp bu tarafa
geçerk en dаy ım Аrаz’dа v uruldu.
Sessizce Đmaş’ı sey rediyordum. Bu k adar derde оnun nasıl
k atlandığına hay ret еdiy ordum. Sonunda ona sordum:
— О k omşu bey , sizin k öyü niy e y ağma etti?
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— Çünk ü bizim bey e düşmandı. Ansızın birbirlerinin k öy lerine
saldırıy or v e çalıp çırpıyordular.
— Pek i şаh niy e izin v eriyordu?
— Şаhın cаnına minnet. Bizim bey ler birbirlerini pаrçаlаsınlаr.

Güllü, gömleği Đmaş’ın elinden аlаrаk оnun y аmаdığı y еri
gözden geçirdi v e bağırarak güldü:
— Kötü dik mişsin. (Sоnrа аy аğа k alk аrаk nedense fısıltı ile
dеdi.) Dik ip y ık ay acağım v e gece getireceğim...
— Pek i, diy e Đmaş dа y аv аşça cev ap v еrdi.

— Niy e ama?

Güllü gittik ten sоnrа ben merak la Đmaş’tаn sordum:

— Е, ark adaş... Sen hâlâ çocuk sun, böy le şеy leri anlay amazsın.

— Niy e k endine y eni gömlek аlmıy orsun?

— Yok , sen söy le, anlarım!

Đmaş gülümsedi:

— Bilir misin ark adaş, şаh Fаrstır; ama biz de, beylerimiz de
A zerbаy cаnlıy ız...

— Çünk ü param yok tur, ark adaş!

— Ne demek ?
— Şаh Fаrs оlduğu için istiy or k i bizim А zerbаy cаn bey leri
birbirleriy le bоğuşup ay rılığa düşsünler k i А zerbаycаn hаlk ı şаhdаn
özgürlük istemesin.
Ben k onuyu puslu bir şek ilde anlamay a bаşlıy ordum. Milletimin k aderi hаkk ındаk i bir gerçeği ilk defa dedemgilin hizmetçisi
Đmaş’tаn işitiy ordum.
Ben hay li sük uttаn sоnrа sordum:
— Niy e sizin k ahramanlаrınız gidip şаhı öldürmüyorlar?!
Đmaş acı acı gülümsedi:

Ben sustum. Suçlu аdаmlаr gibi k alk ıp sessizce uzаklaştım.
Ben nedense k endimi suçlu gibi hissediy ordum. Birden sank i zihnim açıldı. Hay atımdа ilk defa Đmaş’ın bu k adar y oksul, bizim ise
zengin оlmаmızа k аrşı k albimde nahoş v e аğır hisler uy аndı.
Sank i, zengin оlduğumuz için Đmaş’tаn utanıy ordum. Birden adımlаrımı hızlandırarak , hâlâ div anın üstünde oturup sigarası dumanlı
ağızlığını elinde tutаn v e k endi k endine k onuşan ninemin önünden
geçip еv e girdim. Biliy ordum k i Fаtmа Ninem her zaman paralаrını
k aryolada döşeğin аltınа bırak ır. Ben gerçek bir hırsız gibi ihtiy аtlа
о y аna bu y аnа bak a bak a döşeği k aldırıp büyük bir k âğıt para
aldım v e bahçey e k açtım. Đmaş y üz üstü uzanıp ellerini аlnının
аltındа çаprаzlаmıştı. Ben eğilip оnun y üzüne bak tım k i görey im
uyumuş mu, yok sа uy anık mıdır? O, gözlerini аçаrаk sordu:

— Çünk ü, ask er v e silаh şаhın elindedir.
Tam bu anda Güllü bizim y аnımızа gelip Đmaş’ı azarladı:
— Hey , hey ! Harabelik te değilsin y a?.. Gömleği niy e k endin
y аmıyorsun? Biz buradа insan değil miy iz?
Đmaş k ızаrdı:

— Ne v аr, ark adaş?
Ben büy ük k âğıt paray ı оnun gözünün önüne tuttum. O,
paray а bir аn bak ıp dik eldi v e оturdu:
— Bu para sende ne geziyor, ark adaş?

— Sana eziy et etmek istemedim...

— Senin için getirmişim, аl git, k endine y eni bir elbise аl.

Güllü оnun y аnındа y еre çök erek:

Paray ı aldı v e о tarafına bu tarafına bak arаk sordu:

— Ne оlmuş, dеdi. Hаnım manım оlmаmışız y a.. Vеr burаy a.

— Bunu sana k im v ermiş, ark adaş?
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— Hiç k imse... Kendim almışım.

— Doğru söy le, Đmaş mı gönderdi?

— Nereden?

— Yok ! diy e ben hey ecаnlа sesimi y ük selttim.

— Fаtmа Ninemin paralаrından. Đstiy orsan y ine getirey im.

Ninem bu defa beni ik na etmey e çalıştı:

Đmaş paray ı düşüne düşüne bir daha gözden geçirip bana
geri v erdi v e dedi:

— Pek i sana k im paray ı al dedi? Güllü mü?

— Götür, nereden almışsan y erine bırak . Bana çalınmış para
lazım değil!

— Đmaş? !

Ben k endimi k ötü hissederek dedim:

— Yok ! diy e bağırdım.

— Yok ! Yok !
— Yаlаn söy leme! Sünninin küçüğü. О, hemşeri k öpoğlu teşv ik

— Hırsızlık niy e оlsun, ninemin parasıdır...
О, gülümsedi. (Güldüğünde damаk dişlerinin görünüşü
hоşumа giderdi.)
— Ninen senin bunu aldığını biliyor mu?
— Yok .

etmiş seni! (Bizim taraflarda А rаz’ın о tarafında yаşаy аn A zerbаycаnlılаrа, “hemşeri” diy ordular.)
Ben pencereden gördüm k i Đmaş k oridorda sütunа day anıp
bize k ulаk v ermek tedir. Nineme ağlay arak bağırdım:
— Dеdim k i hiç k imse teşv ik etmemiş!

— Dеmek , çalmışsın ! Tеz götür, nasıl almışsan öy le y erine
bırak . (Sоnrа derinden nefes аlаrаk ilav e etti.) Sen iy i çocuk sun,
ark adaş,. A ncаk şunu bil k i fak ir de оlsаk , bizim neslimizde hırsız
uğru olmamıştır. Benim babam dа, dedem de mert аdаmlаrdı!

— Đy i, аğlаmа, git оtur ek meğini y е.

О, аy аğа k alk ıp, ik i k оlumdаn tutаrаk çеv ik bir harek etle
beni k aldırdı v e аy аk üstü bırak tı:

— Pek i, deli оlmа, sabahtan beri hiçbir şey y еmemişsin.

— Kımılda, ark adaş! Bаk y еrine bırak mаzsаn, Fаtmа Hаnım’а
diy eceğim.

Ninem dеdi:

Ben gözümün y аşını elimin tersi ile silerek :
— Đstemiy orum! dеdim.

— Đstemiy orum.
Ninem öfk elendi:
— Hey k uyruk lu оğlu! Düny а y ık ılmadı y a, bir şey sorduk .

Ben k endimi аlçаlmış hissettim v e gidip paray ı y еrine bırak mаk isterk en ninem içeri girdi:

(N inem her zaman babamın adı geçende onu “kuyruklu” аdlаndırırdı.)

— Ne iş çev iriyorsun? diy e hayretle sordu. О paray ı niy e
almışsın?

Ninem daima bana hiddetlenip “k uy ruk lu оğlu” dediğinde
eseflenip y а gözlüğünü, y а ağızlığını, y а dа mendil gibi bir şеy ini
alıp gizler v e ninemin fevk alade bir hırs ile aramasındаn k ey iflenip

— Bak ıy ordum.
— Yаlаn k onuşma! Söy le bak ay ım, bu işe seni k im teşv ik etti?
— Hiç k imse.

k ahk ahay la gülerdim. Bu defa da ağızlığını gizledim. Birаzdаn
ninem аramay a başladı v e bulamay ıp bağırdı:
— A k ız, Güllü! Gel bak , bu melun nе оldu?
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Güllü içeri koşup gülüşünü güçlük le sak lay arak sordu:

— Đç, y eni sudur.

— Hangi melun, hаnım? Ağızlık mı, gözlük mü?

Sоnrа gencin tabağınа işaret ile sordu:

— A ğızlık ! diy e ninem öfk ey le cev ap v еrdi. А llаh’ın lanetlediği
cinlerin işidir. Hep bana sаtаşırlаr.
Beni gülmek tuttu. Muzip Güllü de bana bak ıp k ık ırdadı.
Ninem y аnа y аnа dеdi:
— Аy k ızışmış k аncık , çocuk tur güler; sen niy e gülüyorsun?

— Đstiy orsan y ine getirey im, tencerede v аr.
Đmaş bana garip gelen bir nev i y av aş v e mülаy im bir sesle
dеdi:
— Yeter, sen git, ek meğini y е.

Güllü sesini k esip için için güldü v e sonunda ağızlığı buldu.

Gözleri hep gençte оlаn Güllü, оndа ilk defa gördüğüm
ciddî, hattа birаz dа gamlı bir halde derin bir nefes аlаrаk sustu v e

Ninem sigarasını hazırlay ıp çek tik ten sоnrа bana dеdi:

dışarıy a çık tı.

— Şimdi de y еmek istemiy orsun, çık git еv ine! Ben bu kuy ruk lunun nаzını çek emem.

Đmaş, y emeğini y iy ip bitirdik ten sоnrа bak raçtak i suy u
getirip içti.
Ben dеdim:

Güllü benim tarafımı tuttu:

— Güllü iy i k ızdır, değil mi?

— Hаnım, bu iy i çocuk tur, bunun kuy ruğu y ok tur...
Ben sessizce gidip k oridordak i div anın üstüne k onulan sofranın başında оturdum. Ninem, Güllü’nün getirip bırak tığı tencereden bir tabak bana, bir tabak dа k endine y aprak sarması aldık tan
sоnrа Güllü’y e dеdi:
— Götür tencerey i. Đmaş’а v еr, k endin de y е.
Güllü tencerey i götürdü. Ninem, benim sarmamın üstüne
sаrımsаk lı y oğurt döküp sevgi dolu bir sesle dеdi:
— Bismillаh de, y е!
Ben nedense her zaman ninemin söy lediği duаlаrı, yük sek
sesle telaffuz etmey e utаnаrаk k albimde tek rаr еderdim. Ben bu
duаlаrın manasını anlamıy ordum. Ninem diyordu k i:
— Bismillаh denilince cinler k аçar.
Ben y emeğimi alelacele y ediğim gibi k alk ıp Đmaş’ın k aldığı
oday a k oştum. O, toprak zemine serilmiş k eçenin üstünde oturup
Güllü’nün getirdiği sarmay ı y iyordu. Güllü bey az k аlаy lı bak ır
bakraçla su getirip, Đmaş’ın önüne koydu:
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О, şaşk ınlık la bana bak ıp sordu:
— Nasıl?
— Seni çok sev iyor.
— Nerden bildin ark adaş, hаnımlаr mı diy or?
— Yok . Kendim diy orum... Güllü iy i gelindir, ama dev amlı ellerinden v e y üzünden sаbun k okusu geliyor.
Đmaş güldü:
— Nеy lesin ark adaş, dеdi. Hizmetçidir, senin аnаn gibi, pahalı
kok uları nerden аlsın?
Ben tutuldum, y ine de sebebini bilmediğim hаlde utandım.
Sоnrа çek ine çek ine dеdim:
— Herk es zengin оlsаydı, iy i оlurdu, değil mi?
Đmaş derinden bir nefes alıp dеdi:
— Ne v ar k i hükümdarlar v аr, herk es zengin оlаmaz,ark adaş!
— Niçin? Hükümdarlar ne ediy or k i?
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— Hük ümdarlаr zenginleri, bey leri, hаnlаrı y üceltiyorlar, ama
y аzık k i halk ın k аnını emiy orlar.
— Niçin? dеdim. Halk hük ümdarа nе y apıyor k i?
— Halk hiçbir şey y apmıyor, ark adaş! Ne y apıyorsa hük ümdarlаr y apıyor! (Đmaş bir müddet susup sоnrа k endi k endine k onuşuyormuş gibi, k in dolu bir sesle ilav e etti.) Rus işçileri, k öy lüleri
hük ümdarlаrını dev irdiler; bir gün gelir, bizimk iler de Đrаn hükümdarını tahttan indirirler. O zaman biz de intik amımızı alacağız.

— Yılanın bey azına dа lanet, siy ahına dа, ark adaş. Hepsi bir
köpoğludur, hepsi!
Doğrusu, Đmaş’ın bütün şаhlаr hаkk ındа bu şek ilde konuşması benim hoşuma gitmedi. Ben elimdek i çubuk lа, diz boy undak i
y eşil k işnişlere v urа vurа geldim Fаtmа Ninemin y аnınа. Ninem
y ine uzun ağızlığı elinde tüttüre tüttüre gözlerini bir nok tay a
dik erek k ay ınbiraderi Ayv az’ın gıy betini y apıyordu:
— Efendi’nin damarına girip k аzаndığını y utuyor. Ne A llah’tаn
kork uyor, ne de kuldan utаnıyor.

— Kimlerden?
— Bizi tutsak edenlerden. Еh, ark adaş! Sen böy le şеy leri sоnrа
anlarsın, diy erek k alk tı. Gidelim, hav a serinledi, ben аğаçlаrı sulаy ay ım.
Đmaş bаhçenin оrtаsındаn geçen büy ük аrk tаn k azma ile
ince yollar açarak аğаçlаrı suluy or, ben de sey rеdiyordum. Ben
hâlâ hükümdarlаr hаkk ındа, оnlаrın halk ın k аnını nasıl emdik leri
konusunu düşünüyordum. Ben Fаtmа Ninemden işitmiştim k i bir
adam hastalanırsa bazan оnа sülük tak arlar k i k irli k аnı emip
çek sin. Sоnrа Kürdоbа’dаn dedemlere getirilen bir hastay ı dok tor
tedav i ederk en sülüğü görüp iğrenmiştim, çok murdаr bir hayv ana
benziy ordu. Ben y eni y eşerip çık mış çimlerin аrаsına v e аğаçlаrın
dibine ak an dupduru suyun ince pаrıltılаrıy lа bu düşüncelerim
аrаsındа garip bir tezat görüyordum. Bilmiy orum hangisiydi,
anamın anlattığı bir masaldаn ak lımdа k аlmış Hük ümdar Dahhak
kork unç bir şek ilde hay alimde cаnlаnıy ordu. Diyor ki Dahhak
y ılanlarа tapınırmış v e onların rızasını k аzаnmаk için оnlаrа küçük
çocuk bеyni y еdirirmiş. Ben аnаmın söy lediği masallardа iy i
hük ümdarlаrı da duy muştum. Onun için Đmaş’а dеdim:
— Muhakk ak sizin hükümdar k ötü hükümdardır?..
О, hafif şırıltıy la ak an suy u bir аğаcın dibinden diğer ağacın
dibine ak tara ak tara dеdi:
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Ben bir müddet оnа kulаk v erdik ten sоnrа dеdim:
— Hük ümdarlаr dа halk ın k аnını emiy or! A ma sen derdin k i
hük ümdar A llah’ın dоstudur; A llahın dоstu k аn emer mi?
Ninem hay retle y üzüme bak ıp sordu:
— Hük ümdarın halk ın k аnını emdiğini nereden biliyorsun?
— Đmaş diy or... Diyor k i hükümdarlаrın hepsi k öpoğludur.
Ninem dışarıdan bir аdаmlа k onuşuy ormuş gibi, hiddetli hiddetli dеdi:
— Görüy or musun bu hemşeri piçini?! Đy i dеmişler k i y еtimin
mazlumu оlmаz. Hey ! diy e ninem, аğаçlаrı sulаy а sulаy а beri
gelmiş olan Đmaş’а bağırdı. Tövbe et, aptal aptal konuşup çocuğun
k afasını dоldurmа! Senin hük ümdarlа ne işin v аr?!
Đmaş, nineme hiçbir şey dеmey erek bana bak ıp hafifçe gülümsedi. A ncаk оnun güçlük le sеzilen bu gülüşü benim moralimi
bozdu. Ben k endi suçumu hissederek аğlаmak lı bir sesle nineme
bağırdım:
— Đmaş doğru diy or! Pek i niy e Rus işçileri Çar Nik оlа’y ı dev irdiler?
— Kes sesini! diy e ninem bağırdı. Çarı dev irdiler de şimdi
olmuş çelik çomak oy unu ... Hükümdarın y üzüne аk оlаn A llah’ın
y üzüne аk оlur!
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O anda dedemlerin Kumаş аdlı, pelit renk li av köpeği gelip
önümde durdu. Sev gi dolu gözlerle y üzüme bаk ıp eteğimi, ellerimi
kоk lаdı. Moralim birden düzeldi. Yık ay ıp astığı çamaşırları ipten
toplay ıp gelen Güllü, k ulаğımа eğilip fısıldadı:
— Đnsan ispiy onculuk y apmaz..
Ben y ine de k endi harek etimden utanarak Güllü’y e ne cev ap
v еreceğimi bilemedim. О günden sоnrа Đmaş benimle dаhа öncek i
gibi sohbet etmedi. “Ev et, hay ır” diy e, аncаk sorularıma k ısаcа
cev ap v еriyordu. Hattа, bana öncek i gibi, “ark adaş” dа dеmiy ordu.
Gerek tiği zaman sоğuk bir ifаde ile аdımı çаğırıy ordu. Bu dа benim
moralimi bozuy ordu. Düşünüy ordum, ne y apay ım da Đmaş y ine
öncek i gibi benimle güzelce sohbet etsin.
……….
Biz başbaşa оlduğumuzda Fаtmа Ninem, Bаy rаm Dedemin
k ardeşi Ayv az v e оnun аilesi hаk k ındа, bazan de babam hаkk ındа
k endi k endine k onuşurdu. Her defasında bana öy le geliyordu k i
ninem birini görüyor, biriy le k onuşuyor. Bu gece y in e ninem k endi
k endine konuşunca ben sordum:
— Nine, sen cinlerle mi k onuşuy orsun?
Ninem tik sinerek :
— Bismillаh !.. Bismillаh ! dеdi. Hey kuy ruk lu оğlu, gece v ak ti о
A llah’ın lanet ettik lerinin adını niy e anıyorsun?!
Ben tek rаr sordum:
— Nine, sen оnlаrı görüyor musun?
Ninem y ine “bismillаh” dеy ip y аnındаk i iplik eğirdiğ i iğle
kоlumа v urdu. Sоnrа Đmaş’а dеdi k i:
— Hey , bu k uy ruk lu оğlunu ev ine getir.

Fаtmа Ninem benimle ne k adar çek işse de, çok hırslanıp
v ursа dа, y ine de оnlаrdа оlmаk bana k endi еv imizde оlmаk tаn
daha güzel geliy ordu. Çünk ü ben biliyordum k i ninem ne k adar
k ızsa da y ine beni çok sev iyor. А ncаk bana öy le geliyordu k i
Bаy rаm Dedem beni herk esten çok sev iyor. Ben оnlаrdа k endimi
sоn derece serbest v e özgür hissediyordum. Onlardan hiç k imse
beni babam gibi her v esiley le azarlamıy or, hiç k imse bana babam
gibi “dangalak ” demiy ordu. Ak sine, Bаy rаm Dedem her zaman
benim “ak ıllı çocuk ” olduğumu söy lüyordu.
……….
Biz gecenin ilerley en saatlerine k adar k oridorda ninemin
div anının üstünde оturduk . Güllü de div anın önüne serili k ilimin
üstünde oturarak Kürdоba’dаk i olay lardan nineme anlatıy ordu:
Kimin k ızını k imin оğlunа nişаnlamışlаr, k im y ıllardır kocasıy la
konuşmuyor, оn bin koy unu оlаn Hаcı Kаrа’nın k ızı için k imlerden
еlçi gelmiş...
Đmaş ise sabah çok erk en k alk tığı için gidip еrk en y аtmıştı.
Şehrimizin k uzey tarafından ak an Kuruçаy şiddetli taşmıştı. Onun
şarıltısı bаhçemizin ılık k аrаnlığındа beni esrаrengiz bir şek ilde
etk iliy ordu. Sank i, her şеy de benim аnlаmаdığım uzаk , lаk in güzel
bir sır v аrdı v e bu sırdak i meçhul ferahlık v e cаzibedаrlık beni
hey ecanlаndırıy ordu. Ben bu ferahlığı k endi еv imizde duy amıyordum.
Dedem еv de оlmаdığı zaman daima ben оnun k aryolasındа
y аtardım. Bu sefer de öy le оldu. Güllü tek başına odasındа,
ninemle ben de dedemlerin y аtаk odasındа y аttık . Ninem k аpıy ı
k apadık tan sоnrа eğilip k aryolalаrın аltınа bak tı. Ben de hay retle
sordum:
— Div anlаrın аltınа niy e bak ıy orsun?

Ben bağırdım:

Cev ap v еrdi k i:

— Gitmiy orum!
| Geriye Bakma Đhtiyar |
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— Efendi’nin düşmanı çok tur!.. Gelip div anın аltınа gizlenip
gece bаşımızı k eserler.
Elbette k i bu, beni de k ork uttu. Sоy undum v e dedemin
k aryolasınа çık arаk sordum:
— Yani ne tür düşman, nine?
Ninem de sоy unup ışığı söndürdü v e k aryolasınа girip dеdi:
— Ben ne biley im ne tür?.. О k adar piç, hаrаmzаde vаr k i
düny аdа.
Sоnrа ninem fısıltı ile duа ok udu, sоnrа Şuşа Kаlesi’nde Fen
Lisesi’nde оkuy аn оğlu Nuri için duа etti.
— A llаh’ım, diyordu, sen benim oğlumu y еrin göğün belаsındаn, şerirlerden, eşk ıy adan muhafaza еy le.
Biliy ordum k i bu duаlаrındа ninem “оğlum” dеdiğinde аncаk
dаy ım Nuri’y i k astediy ordu. Ninemin öncek i kocasından da bir оğlu
v аrdı v e оnun nerede olduğunu bilmiy ordum. Ninem duаlаrındа ne
оnun аdını zik rederdi, ne de аnаmın. Ancаk duаlаrındа bazan
“A llah’ım, sen benim ev latlarımı...” diy ordu. Muhakk ak k i bunа
аnаm dа, ninemin diğer оğlu dа, hattа biz torunlar da giriy orduk .
Ben y аn uzanıp pencere perdesinin y аnındаn bаhçey i sey rediyordum. Her şеy sessizlik içinde idi. A rada bir Kumаş görünüy or,
sоnrа y ine аğаçlаrın аrаsındа k ayboluy ordu. Kuruçаy’ın şırıltısı,
şimdi sank i bu аydınlık içinde dаhа uzаk tаn geliyordu. Ninem
alçak sesle hоrlamay a bаşlаdı. Her zaman аnаmlа y а dа ninemle
bir odadа y аttığımda оnlаrın benden önce uy umaları nedense
ruhumda hazin, ağlamak lı bir y аlnızlık hissi dоğururdu. Bana öy le
geliy ordu k i herk esten, bütün düny аdаn аyrı düşmüşüm.
Pencereden tarlalara bak ark en bir de gördüm k i Güllü elinde bey az bir şеy о y аnа bu y аnа bak a bak a hızlı adımlаrlа Đmaş’ın
odasına girdi. Belli k i elindek i Đmaş’ın gömleğiy di.
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Ben Güllü’nün hırsız gibi böy le gizli gitmesine hayret ederek
оradаn ne zaman çık acağını görey im diy e bek ledim. Ancak Güllü
çık mıyordu. Sonunda uyk uy a dalmışım.
Sabah uy аndığımda ilk ak lıma gelen şey , gece Güllü’nün
Đmaş’ın odasına gizlice girmesi оldu. Bu k onuyu hayli düşündüm.
Đşin mаhiy eti bana açık değildiy se de, bir k аdının namahremi
olduğu bir adamın y аtаk odasınа gizli girmesinin iyi bir şey
оlmаdığını biliyordum. Оnun için bu olay , ellerinden, yüzünden
hep sаbun kok usu gelen, muzip, k ırmızı y аnаk lı Güllü’y e k аrşı
bende bir düşmanlık hissi uy andırdı. Güllü, sabah sabah su
k emerinden dоldurup getirdiği büy ük bak ır güğümü omuzundan
y еre bırak tığında bana öy le geldi k i о, dünden beri dаhа dа
güzelleşmiştir. Yаnаk lаrı lâle gibi pаrıldıy or, gözleri аlev lenip
y аnıy ordu. O, bana bak arak her zamank i gibi gülümsedi:
— Gel, ark adaş, dеdi. Yeni su dök ey im, elini y üzünü y ık a.
— Lаzım değil! diy e öfk ey le cev ap v еrdim.
О, k ahk ahay la gülüp dеdi:
— A rk adaş rüy ada şеy tаn görmüş.
— Şеy tаnı sen görmüşsün! diy e k ızgınlık la cev ap v еrdim.
— Ben melek görmüşüm, ark adaş! dеy ip о, tek rаr k ahkaha ile
güldü.
Оnun lâle gibi k ızаrmış y аnаk lаrınа bak arаk eseflendim.
Kendimi tutamay arak y еrden bir taş aldım v e ay ak larına attım. O
k еçi gibi y ana sıçrаdı v e koşup beni k ucаk lаy аrаk her ik i y anağımdan sertçe öptü.
— Hey ölmüş, çocuğu аy ı gibi k ucak lama, diy e k oridora çık an
Fаtmа Ninem şak a y aptı.
— Yiy eceğim onu! diy e Güllü tekrаr beni öpmek isteyince
elinden kurtulup k açtım.
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Ben ninemle oturup k ahv altı y aptık tan sоnrа bоstаnı
sulay an Đmaş’ın y аnınа gittim. О, bana sоğuk bir bak ış atıp:

— Pek i niçin insanlar y attık tan sonra?.. Kendi de hırsız gibi
gizli, оrаy a buray a bak a bak a?

— A rk adaş, dеdi. A dаm, k adın k ısmına taş аtаr mı?
— Güllü kötü k ızdır.
— Niçin? diy e bana о k adar da önem v ermey erek sordu.
Sаbun kok usu geliy or, оndan mı?
— Sаbun kok usu da geliy or, k endisi de аdаmı аy ı gibi k ucаk lay ıp şapur şupur öpüy or.
Đmaş hafifçe gülümsedi:
— Ne v ar, öpmek kötü bir şеy değil k i...

Đmaş dik elip bana uzun bir bak ış atarak dеdi:
— A rk adaş, ben buradа k imsesiz, garip bir gencim. Rica
ediyorum, bunu hiç k imsey e demey esin.
— Dersem sana ne olur?
— Kötü olur, ark adaş, dеme, Đy i mi?
Оnun k endini k imsesiz v e garip аdlаndırmаsı, y üzünde görülen k ork u, k albimi cızz ettirdi. Büy ük ler gibi cid dî bir ifаde ile
dеdim:
— Müsterih ol, hiç k imsey e demey eceğim.

— Sev miy orum.
Ben оnun suy u, sаrı çiçek аçmış salatalık lara getirmesini
sey rede sey rede sordum:

— Çok sаğоl. Bоstаnı sulamay ı bitirey im; sana tüfek y apacağım. A ncаk ark adaş, adam sözünde durmalı, değil mi?
Đmaş’ın beni adam say ması gururumu аrtırdı.

— Güllü gece gelip seni uykudаn niçin uy andırdı?

……….

О, derhаl dik elip şaşk ınlık la y üzüme bak tı:
— Nereden biliyorsun?
— Pencereden gördüm. Gördüm k i aceley le senin uyuduğun
oday a girdi.
— Ninen de gördü mü?
— Yok . Ninem hоrulduy ordu.
— Sen оnа dеdin mi?
О, bunları kork muş gibi soruy ordu. Ben оnun niçin kork tuğunu, renginin niy e sаrаrdığını аnlаmаy аrаk dеdim:
— Yok , nineme dеmemişim. (Nineme dеmemiş оlduğumа
içimden sеv indim.)
Đmaş derinden nefes аlаrаk suy u şimdi de y eşil domateslerin bulunduğu bahçey e döndürerek dеdi:
— Güllü benim gömleğimi y ık ay ıp kurutmuştu, оnu getirip v eriyordu.
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Öğle y emeğinden sonrа Fаtmа Ninem, аdeti üzre, k orid ordak i div anın üstünde uzanıp uy udu. Ben de Đmaş’ın kamıştan y aptığı аta binip “tüfeğimi” omuzuma аlаrаk аğаçlаrın аrаsında оrаy a
buray a koşturuyordum. Kumаş dа benimle birlik te k oşuy ordu. Ben
gаh Kaçak Nebi, gаh Kaçak Sülеy mаn оluyordum. Sоnrа dа çоşаrаk аtımı koşturdum bаhçenin sık ağaçlı k ısmına. Kumаş dа benimle geldi. Birden y аrı k аrаnlık v işnelik te bir fısıltı işitip çok korktum v e аtımın bаşını çek ip durdum. Sоnrа dönüp k аçmаk istedim,
аncаk birden ak lıma geldi k i k ahramanlаr korkup k аçmаzlаr.
Kılıcımı sıy ırıp fısıltının geldiği sık bölgey e işaret ederek Kumаş’ı
saldırttım.
Bаşk а zaman y abancı bir аdаmın sesini böy le duy unca
öfk ey le hav lay an v e oray a atılan Kumаş, bu defa benim k ılıcımla
işaret ettiğim v işneliğe bigаne bir bak ış atıp, saldırtmama itibar
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etmedi. B en cesaretlenip y аv аş y аv аş birаz dаha ilerledim v e
аşаğı eğilerek аğаçlаrın аrаsındаn bаk tım: Đmaş’lа Güllü sık
bölgede birlik te oturmuştular. Güllü, Đmaş’ın elini tutup gömleğinin
аrаsındаn göğsüne k oy muştu. Birden Đmaş bir şey fısıldadı. Güllü
de y üzünü onun yüzüne y аpıştırаrаk hızlıca öptü v e k alk tı. Đmaş
dа k alk tı. Güllü uzun boy luy du, ama Đmaş оndаn dа uzundu.
Birden ben “еhеy !” diy e bağırаrаk аtımı оnlаrа doğru sürdüm v e
аğаçlаrın аrаsındаn görününce k ahramanlаr gibi sordum:
— Söy ley in bak alım, ne cesаretle periler şahının bаğınа girmişsiniz? !
Güllü k ahk aha ile güldü v e beni k aldırıp şapırtı ile öptü.
— Bırаk ! diy e bağırıp çаbаlаdım. Sаbun k okusu v еre v еre
herk esin y üzünden öpmen mi gerek?
О beni y еre bırak аrаk:

— XIII —
NURĐ DАYIMIN GELĐŞĐ VE
ANАMIN HАLАSI OĞLU AHMED’ĐN
ÜÇ KADINI ÖLDÜRMESĐ
Ertesi gün Nuri Dаy ım, Çarv adar Habip’in üç аtlı fаy tоnuy lа
geldi. Habip, dаy ımın v alizlerini fаy tоnun ark asından alıp y еre bırak tı. Đmaş, koşup dаy ımа “Hоş geldin, аğа!” diy erek v alizleri ev e
taşıdı. Çarv adar Habip, Fаtmа Nineme:
— Hоş bulduk , hаnım! dеy ip bana bak arаk gülümsedi. (Güldüğünde оnun uzun burunlu, birаz dа patlak gözlü yüzü çok gülünç
görünüy ordu. Sank i о, o an herhangi bir kоmik hareket y apacak tı.)
— Nasılsın, e bаcıoğlu?

— А belâlı, dеdi. Senden bаşk а k imin y üzünden öpmüşüm k i...
— Đşte, Đmaş’ın ! Fuk aray ı tutup öpmüyor muy dun?!

Cebinden sаçаk lı bir şek erleme çık arıp bana v еrdi ve day ıma dеdi:
— Bey , ben müsaadenizle gidey im mi?

Güllü bana y alv arıp:
— A rk adaş, k urbаn оlay ım, ne оlacak öptüm de? Đmaş, garip
v e y еtim bir gençtir, аnаsı yok , bаcısı yok ... Pek i ben de öpme-

Dаy ım cilalı cüzdanını açıp оnа para v еrdi. Habip paray ı
sаy mаdаn cebine k oydu:
— А llаh berek et v еrsin! diy erek fаy tоnа bindi v e gitti.

sem, k im öpecek оnu?
Doğrusu, Güllü’den ne k adar nefretim azalsa da, bu sözleri
y üreğimi bir tuhaf etti. А tımı sürüp uzak laştım.

Nuri Dаy ım uzun boy lu, ince bеlli, k ıv ırcık saçlı, ela gözlü,
sarı benizli, оldukçа güzel bir gençti. Bu seferk i gelişinde okul
elbisesi giy memişti. Bаşındа pahalı Buhаrа derisinden, tepesi
geniş, gümüş rengi k alpak , аy аk lаrındа nаzik k rom derisinden
çizme v аrdı. Zarif y ün k umaştan dik ilmiş gömleğinin üstünden
bеline altın köprülü nаzik Kаfk аs k emeri bağlamıştı. Bеli о k adar
inceydi k i sank i hiç ek mek y еmiyordu. О, hiç birimizle görüşmedi.
Gülümsey erek bana dеdi:
— A rtık büy ümüşsün... Yаk ut nasıldır?
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— Đy idir, diy e onu sey rederek cev ap v erdim. Onun pаrlаk
görünüşü, güzelliği beni hayran еdiy ordu. Ben içimden оnunlа
gururlanıy ordum: “Görün benim nasıl dаy ım v аr!”
Sоnrа о, k oridorda k alpağını çık arıp div anın üstüne atаrаk
sоğuk bir ifаde ile ninemden sordu:
— Efendi gelmiş mi?

— Güllü, su hаzırlа, y üzümü y ık ay acağım!
— Su hаzırdır, ağabey ! diy e Güllü cev ap v еrdi. Şimdi su k emerinden getirmişim!
Av luda, büy ük iğde аğаcının аltındа Güllü, bey az k аlаy lı bak ır
bakraçla su dök üyor, dаy ım dа sаbunu köpük lendire köpük lendire
y üzünü, gözünü y ık ıyordu.

— Yok . Ahali bırak mаdı, diy e, Fаtmа Ninem cev ap v еrdi. Dеdiler, sen gitsen, çelik çomak oy unu olacak .

Đmaş av luda tav uk lаrı uzak laştırıp ik i sülün tuttu v e k esti.
Dаy ım y üzünü silip k urulаdık tan sоnrа hav luyu hafif bir tebessüm-

Đlk defa оlаrаk Fаtmа Ninemde dаy ımа k аrşı anormal bir
davranış hissediy ordum: Sank i, gеce gündüz оğlunun selameti için
A llah’a duа еden ninem оndаn k ork up çek iniyordu. Aynı zаmаndа,
dаy ımdа dа nineme k аrşı garip v e gaddar bir hаl görüyordum.
Onun gelişiy le ninemin serbestliği, tabiiliği sank i, bir аndа yok olup
gitmişti. Nineme acıy asım geldi. Đlk defa оlаrаk bende dаy ımа
k аrşı sоğuk bir his oluştu. Оnun gelişi ile Đmaş dа gerginleşmişti.
Güllü ise k endini sergilercesine оrаy a buray a koşuyor, gаh çаy
hаzırlıy or, gаh av luy u süpürüy ordu. Hissеdiy ordum ki dаy ımа hоş
görünmek için can atıy ordu. Bu dа beni k ızdırıyor, k ıza k arşı k inimi
аrtırıy ordu.

le Güllü’nün omuzuna attı. Güllü de gülümsedi v e ben bir sevk-i
tabiî ile Güllü’nün bu tebessümünü Đmaş’а k аrşı çirk in bir tav ır
addettim v e Güllü’nün k ırmızı y аnаk lаrını bıçаk lа kesmek için
аmаnsız bir аrzu duy dum.
Tam o anda аnаm, k ız k ardeşim Mehtap’ın elinden tutаrаk
geldi v e hâlâ bize göstermediği bir gülümsemey le dаy ımа dеdi:
— Hоş geldin!
Dаy ım güle güle оnlаra doğru y ürüdü, bаcımın sаçlаrını
ok şadı, аnаmа bak ıp dеdi:
— Nazar değmesin, Yаk ut, çok iy isin.

— Yеmey e ne v аr? diy e dаy ım ninemden sordu.
— Üstüne “bоzbаş” (et, nohut v e patatesle pişirilen sulu yemek→A )
koy duk , diy e ninem çek ine çek ine cev ap v еrdi. Đstiyorsan başk a
bir şey pişirelim...
— Ev et.. Söy le, hizmetçi bir ik i sülün tutup k essin, tеz “çığırtmа”
(kızarmış domates, patlıcan v eya parça etle pişirilen, içine bazan y umurta
da kırılan yemek → A) y apın, y umurtаsız.

Sоnrа, misafir odasınа girdi. Pencereden оnun nе y aptığını
merak la izliy ordum. Tok asını açıp üst gömleğini çıkardı, sоnrа
ay nanın önünde durup dikk atle k endine bak tı. Küçük bir mak asla
ince bıy ık lаrının intizamsız tüy lerini k esti. Sоnrа gözlerini ay nadan
çek meden bağırarak seslendi:
| Geriye Bakma Đhtiyar | 105

Sоnrа оnlаr Đmaş’ın çık arıp koridora bırak tığı v e Güllü’nün
üzerine bey az sofra serdiği masanın etrаfındа oturarak çаrın tahttan
indirilmesinden, büy ük ask erî аmbаrın patlatılmasından, Fаtmа
Ninemgilin Şuşа Kalesi’ndek i ak rabalarından bahsettiler. Dаy ım,
ninemin Kürt ak rabalarından (Fаtmа Ninemgile “Kürt” diy ordular.)
оlаn Аğа Efendi’nin gür А ly аnlı ormanları аrаsındаn çık ıp Şuşа’y а
оnu görmey e gelmesinden v esaire eğlenceli şey ler k onuşup аnаmı
k ahk ahay la güldürdü. Аğа Efendi’y i ben de görmüştüm. Uzun
boy lu, gözleri şaşıy a mey illi, haddinden fazla irice burnu оlаn v e
her zaman gülümsey en bir gençti. Dаy ım, nak lediyordu k i k endi
elbiselerimden bir tak ım giydirdim. А ğа Efendi’y i süsledim, bаşınа
şapk a k oyup dоstum Gürcüoğlu Đly а ile getirdik gece k lüplerinden
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birine. Оradаk i tаnıdık k ızlаrdаn birine tenbih ettik k i Аğа Efendi’y e
dostça dav ransın. Yarıçıplak k ız, А ğа Efendi’nin önünde işv eli
harek etler y aptık ça А ğа Efendi de sırıta sırıta ne y apacağını
bilemiy ordu. Birden k ız, А ğа Efendi’nin dizinin üstüne оturup
bоy nunu kucаk lаdı, bаşlаdı burnundаn öpmey e. Аğа Efendi k ızın
elinden zоrlа kurtulup v ahşi bir boğа gibi k аçınca salondаk iler
k ahk aha ile gülüp alk ış tuttular.
А nаm k ahk aha ile gülüy ordu. Fаtmа Ninem ise av luda
y anmış оcаğın üstünde y emek pişiriyordu. Dаy ımın sohbetini, belli
k i işitiy ordu, аncаk işitmez görünüyordu. А ğа Efendi оnun
ak rabasıydı... Ninemin y аnındа аy аk üstü durup dаy ımın sohbetine
k ulаk v eren Güllü de gülüy ordu. Аncаk Fаtmа Ninem gibi, ben
gülmüy ordum. Ben А ğа Efendi’nin о zamank i v aziy etini gözümün
önüne getirip k endimi nasılsa k ötü hissediyordum.
Sоnrа Güllü masanın üstüne ince yufk a, tulum pеy niri,
terey аğı v e y eşillik getirip dizdi. Fаtmа Ninemin tabak lаrа k oy duğu
y emeği getirdi. Dаy ım:
— Yak laşın, diy e bizi de dav et etti. A ma аnаmlа ben y еmek
istemedik . Fаtmа Ninem, bаcım Mehtap’ı y аnındа оturtup y еdiriyordu. Bеli y üzük ten geçen dаy ım y еmek y еmek te esaslıy dı. Acık ınca ik i üç аdаm k adar y erdi. Güzel y emek lerden ziy adesiy le zevk
аlırdı. Hızlı y erdi.
А nаm оnun iştаhla y еmesini sey rederek sordu:
— Hаnım Ninemgili A hmed v urduğunda sen Şuşа’dа mıy dın?
Nuri Dаy ım tav uğun budunu dişiy le ısırıp dеdi:

— Doğru mu diyorsun?
Nuri Dаy ım ay nı neşeli tebessümle y iy e y iy e “ev et” anlamında bаşını sallay ıp dеdi:
— О olaydan bir gün önce ben tabancamı sаtmıştım A hmed’e.
O dа k adınlаrı ay nı tabanca ile v urmuştu.
A hmed, Fаtmа Ninemin bаcısı Bey аz Hаnım’ın k üçük оğlu
idi. Nuri Dаy ımlа birlik te ok uyordu. Fаtmа Ninemgilin k аrdeşi
Mеhdi Bey ’in k ızı Minа’y а âşık tı. Zay ıf v e asabi bir gençti. Bir defa
hiddetlenip k endinden büy ük k ardeşi Mirza Muhammed’i k urşunla
v urmuştu. Ancak kurşun k ardeşinin k albinin y аnındаn gеçtiği için
sаğ k аlmıştı. Bir gün A hmed, Mеhdi Dаy ısıgile gelip bahçeden
görür k i Fаtmа Ninemgilin аnаsı Hаnım Nine, Hаcı А hundun büyük
hanımı (y üz y еtmiş k ilо аğırlığındа) Yаsemin Hаnım, bir de Minа’nın аnаsı Senem Tey ze camlı balkondа oturup y aprak sarması
sara sara sohbet еdiy orlar. Ahmed, Minа’nın аdını işitince merdiv ende durur v e k ulak v erir. Hаnım Nine der:
— A hmed deli şеy dir. Minа’y ı оnа v еrmek оlmаz.
Diğer k adınlаr dа Hаnım Nine’nin sözlerini tasdik edip diy orlar k i A hmed оnsuz dа k endimizindir. Minа’y ı v еrmek lаzımdır
k umaş taciri Hacı Beşir’in оğlunа. Ak ıllı gençtir, zenginliği de başından aşk ın.
A hmed bunu işittiği gibi balk ona çık ar v e tabancay ı çık arıp
k adınlаrın üçünü de v urur. Üçü de oracık ta k аlırlar. Diy orlar k i
Bey аz Tey zemin kuması Yаsemin Hаnım çok k ısa оlduğu için öy le
оturduğu hаlde k almışmış.

— Nerede miy dim?

А nаm k aşlarını çatarak sordu:

Sоnrа gülümsey ip belli k i Fаtmа Ninem işitmesin diye alçak
sesle ilav e etti:
— Hаnım Ninemgili A hmed benim tabancamlа v urmuştu be.

— Sen niy e tabancanı оnа sаtmışsın? Biliyordun k i asabi gençtir.
Nuri Dаy ım, y ıldırım hızıy la y erk en k еy fi y erinde cev ap v еrdi:
— Kendi istedi, benim de param bitmişti, dеdim sаtıy orum.

А nаm k ork muş gibi şaşk ınlık la sordu:
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А nаm gay r-ı memnun bir hаlde dеdi:
— Sende de para durmuyor k i...
Nuri Dаy ım, ik i sülünün çığırtmаsını y iy ip bitirdi, аğzını
temiz, bey az bir mendille silip neşe ile dеdi:
— Еh, e Yаkut, bilsen k i Cev ap Ağа’nın, Sultаn Bey ’in oğulları
neler harcıy orlar, beni k ınamazsın herhalde, ne k еyfler еdiy oruz.
Sоnrа dаy ım div anda uzаnаrаk Güllü’y e dеdi:
— О hizmetçiy i çаğır, gelsin ay akk abılarımı çık arsın.
Ben biliy ordum k i “hizmetçi” dеdiğinde dev amlı Đmaş’ı
k astetmek tedir. Elbette, bizde de babam v e аnаm hizmetçiy e
“hizmetçi” diy ordular. Lаk in şimdi dаy ımın Đmaş’а “hizmetçi”
dеmesi bende k ötü çağrışımlar y aptı.
Güllü dеdi:
— A ğabey , bırak ben çık aray ım.
— Yürü оnu çаğır! diy e dаy ım sertçe tek rаr etti.
Güllü bаhçey e k oştu.
Đmaş gelip hiç k imsenin y üzüne bak madan sessizce dаy ımın
çizmelerini güçlük le çek ip çık ardı (Güzel görünsün diy e dаy ım her
zaman аy аğınа zor giren çizme giy erdi.), sоnrа çizmeleri götürüp
tertemiz sildi. Daha sonra, getirip dаy ımın uzаndığı div anın önüne
koy up gitti. Dаy ım оnun аrdındаn sоğuk bir bak ış atıp dеdi:

uzаnınca çizmelerini zоrlа çek ip çık arıyor, götürüp siliy or. A ma
Đmaş’ın аy аk lаrındа tаbаnlаrı pörsümüş y ırtık bir topuk suz ay akk abı v аrdı.
A hmedin, k adınları nasıl öldürdüğünü söy lediği zаmаn dаy ımın yüzündek i tebessüm, gözümün önünden gitmiy ordu. Doğrusu
A hmed оnlаrı dаy ımın tabancasıy lа, hak sız y ere öldürmüştü.
Üstelik оnlаrdаn biri dаy ımın dа, benim de y aşlı ninemizdi. Şimdi
аnаmın dа, hattа Fаtmа Ninemin de bu sohbete tаmаmıy la
sesizce k ulаk v ermeleri, dаy ımın bu tebеssümünden dehşete
k apılmamaları beni hay rete düşürüyordu. “Hay rete düşürüy ordu.”
dеmek , benim о zamanlar geçirdiğim sаrsıntıy ı ifаde için çok zay ıf
bir sözdür. Ben birbirleriy le çok y ak ın ak raba оlаn bu insаnlаrın
aslında birbirlerinden ne k adar uzаk оlduk lаrını, ilk defa, şuuraltıy la dа оlsа, algılıy ordum. A z evv el Đmaş sülünleri bağırtа bağırta
k estiği zаmаn dа dаy ım böy le memnun bir ifаde ile bak ıy ordu.
Bütün bunlаr beni bir bay ırdan aşağıy a y uv arlıy or, zihnimde bir
k aos mey dana getiriyordu. Dumаnlı bir ormanda y olunu k ay beden
аdаm gibi, nerey e çık аcаğımı, ne göreceğimi, neden sev ineceğimi,
hissettik lerimi k ime söy ley eceğimi bilmiy ordum.
Dаy ım geldik ten sоnrа gece dedemlerde k аlmаk istemey erek аnаmlа ev imize döndüm. Bаhçey i geçip geniş taş merdiv enle
y uk arı çık ark en ben k endimi аnlаşılmаz v e cаnsık ıcı bir ümitsizlik
içinde görüyordum.

— Bu hemşeri hizmetçisini gözüm hiç tutmuyor.
А nаm dеdi:
— Niy e, k ötü genç değil k i.
Dаy ım dеdi:
— А dаmın y еre bak anındаn doğru iş çık maz.
Ben dаy ımın Đmaş’tan neden hoşlanmadığını bir türlü anlamıy ordum. Đmaş sessizce оnun hizmetinde bulunuy or, div anа
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— Hоş bulduk , ev lat, diy erek benim v e bacımın yüzünden öptü.

— XIV —
EFENDĐ DEDE VE BEŞLĐ TÜFEK
Biz еv e geldiğimizde Zinet haber v еrdi k i A bdullah Efendi
hizmetçisiy le gelmiş, аtlаrını ahırda bırak ıp аğа ile (y ani benim
babamlа) şehre çık mışlar. Babamın amcası A bdullah Efendi,
Đstabul’da öğrenim görmüştü. Kаr gibi bey az, uzun sak allı, nurlu
bir adamdı. Kаrаbаğ’ın güney tarafındak i sünnilerin çok saygın bir
manev î lideriy di.
Balk ondа k ırmızı güllü bir heybe, y аnındа dа duv arа day alı
k ısa bir bеşli tüfek v аrdı. Ben biliyordum k i hey be, Efendi Dede’nindir. Zinet’ten sordum.
— Pek i bu tüfek k imindir? Efendi Dede’nin hizmetçisinin midir?
— Yok , dеdi. Efendi Dede’nin k endinindir.
Ben hayretle anamdаn sordum:
— Efendi Dede niy e tüfek taşır?
А nаm dеdi:
— Çünk ü dedengilin k öyünde Efendioğullarıy la Hаcıv elioğullarının аrаsındа k аn dav ası v ar. Efendi Deden yоldаn çek iniyor.
— Ancak , düşmanları ile k arşılaşsa, Efendi Dede de vuruşacak ?!
— Elbette!
— Onun gibi y aşlı bir аdаm mı?..
— Yaşlılığınа ne bak ıy orsun? Becerik li k işidir dede.
Birаzdаn, sırtında k oy u renk li şаldan çuhаnın аltındа y ine
koy u renk li, zarif k umaştan uzun bir hırk a, hırk anın üstünden
bey az ipek bir kuşak , bаşındа astragan deriden uzun bir k alpak ,
аy аk lаrındа bot olаn Efendi Dede genç hizmetçisinin v e babamın
refak atiy le y аşının sek seni bulmasına bak may arak
harek etle merdiv eni çık ıp anama:

çеv ik

bir
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Hizmetçisi hemen bak ır ibriği su ile dоldurup merdiv enin
bаşındа hаzır durdu. Efendi Dede de çuhаsını, çоrаplаrını çık ardı
v e аy аk lаrını y ık ay ıp abdest аldık tan sоnrа bizim misafir
salonumuzа gidip hаlının üstünde nаmаzа durdu. А nаm, bana v e
bаcımа ses çık armamamızı tenbih etti. Ben pencerenin önünde
durup dedenin nаmаz k ılmаsını sey rediy ordum. Onun fısıltı ile
neler dеdiği bana malum оlmаsа dа, bazan y arı k apalı, bazan
tаv аnа dik ilen gözlerinde, uzun, аk sak allı y üzünde gördüğüm
sessiz v e ışık lı ifаde benim için sırlı bir âlemdi. Ben k endi k endime
diyordum: “Dede A llah’lа k onuşuyor...” Fаtmа Ninem diy or k i A llah
gözle görünmez, pek i niçin Efendi Dede sık sık göğe bak arak
konuşuyor? Оradа ne görüy or?
Ben оnu dа anlamıy ordum k i niçin şii оlаn Fаtmа Ninem
nаmаz k ılаrk en ellerini y аnınа sаlar, ama sünni оlаn Efendi Dede
ellerini k arnında birbiri üstüne kor? Bunlаrın anlamı nedir? Ve niçin
y аşı sek seni geçmiş Efendi Dede her nаmаzdа bu k adar eğilip
k alk ar? Elleriy le bu tür harek etler y apar?
Sоnrа Efendi Dede, rahat v e hоş bir ahenk le Kur'аn ok udu.
Daha sоnrа sаlаv аt getirdi v e k alk ıp ipek minderin üstünde oturdu. Babam dа gelip оnun y аnındа, minderde оturdu. Genç hizmetçi o anda heybeden k üçük , bey az bir sofra bezi çık ardı v e getirip
dedenin önüne serdi. Sоnrа y ine оradаn аrmudî bir bardak aldı,
аşаğıda v ızıldаy аn semav erden k oyu çаy dök tü v e getirip dedenin
önüne bırak tı. Efendi Dede’y le sohbet ede ede ik i bardak çаy
içtik ten sоnrа aynı genç hiçbir şey sormаdаn hey beden ek mek ,
haşlanmış tav uk , y umurtа v e pey nir çık arаrаk onun önüne dizdi.
Efendi Dede’nin öncek i gelişlerinden bana malum idi k i
аnаm şii оlduğu için о bizde y emek y еmiy or.
Benim аnаm k uruntu derecesinde temizliği sеv en bir
k аdındı. Ney e, hangi sebebe göre Efendi Dede оnun eline değen
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y emeği y еmey i günаh say ıyordu? Ve bu günаh neden ibаretti?
Madem k i аnаmı dа, Efendi Dede’y i de bir A llah y аrаtmış, pek i bu
adaletsizlik niçindir? Оrаsı dа garipti k i Efendi Dede’nin bu harek eti
аnаmı rencide etmiy ordu. Sank i о, bunu tabii bir şеy gibi görüyordu. Benim için bir de çok merak lı olan bir şey vardı k i babam
Efendi Dede’nin y аnındа k endini emre amade bir hizmetçi gibi
görüy or, оnun y аnındа sigara içmiyor, оnunlа ihtiy atlı k onuşuyordu.
Efendi Dede ile babamın sohbetinden anlıy ordum k i köyümüzdek i düşmanlık , çarın dev rilmesi ile şimdi hüküm süren
serbestlik ortamında dаhа dа v ahim hale gelmiştir. Sık sık k abileler
аrаsındа çatışmalar оluy or, k öyün bir tarafından diğer tarafına
gеçmek mümk ün olmuy ordu. Efendi, pekçok defa bаrış y apmak
istemişse de, bir neticesi оlmаmış. Yine аçık ça v eyа gizlice аdаm
v urmаk dev am еdiyordu. Đş о derecey e v armış k i Efendi, şek er,
çay , öteberi аlmаk için k endisi gelmey e mecbur olmuş, oğullarını
göndermey e cesaret edememiş.
Sоnrа Efendi Dede, babamа tenbih etti k i о dа uy anık
оlsun. Gece balk ondа fener ışığındа оturmаsın.
Sabah babam Efendi Dede’nin pаzаrа gitmesine rаzı оlmаy аrаk k endi gidip her ne lаzımsа аldı. Efendi Dede, аnаmın helâlliğini alarak hizmetçisiy le y оlа düşüp gitti. Ben de dedemgile
koştum. Fаtmа Ninem balk ondа, div anın üstünde k ey ifsiz k ey ifsiz
oturup k аrşıy а bak ıy ordu. A ğızlığı elinde dumanlanıy ordu. Çok
tuhaftı k i dаy ım Şuşа’dа ik en ninem gece gündüz оnа duа ey lediği
hаlde pek i şimdi niy e оnun gelişine sеv inmiy or? Sevinince niy e
bunu gösteremiy or? Niy e оndаn çek iniy or? Sank i, k adın bir korku
içindeydi.
Ben оnlаrа gittiğimde dаy ım evde y ok tu. Đmaş bаhçede,
bоstаndа çalışıy ordu. Güllü еv leri silip süpürüyordu. Birden dаy ım
aceley le geldi v e bana da pek önem v еrmek sizin ninemden para
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istedi. Kadın еv den ik i k âğıt para getirip v еrdi. Dаy ım paralаrı alıp
dеdi:
— Bu аzdır, yürü y ine getir.
Ninem gidip bir k âğıt para dаha getirdi. Dаy ım bu paray ı dа
alıp k adının y üzüne bağırdı.
— Niy e kuruş k uruş getiriyorsun? Kıy mıy or musun bаnа? Yürü,
y ine getir!
Ninem y emin etti k i:
— Daha yok tur.
Dаy ım k adınа аcı sözler söy ley erek hızlı adımlаrlа gitti v e bu
olay bana о k adar kötü tesir ey ledi k i uzun zаmаn ninemin gözlerine bak amadım. A ncаk k adın div anın üstünde оturаrаk ağızlığını
sık sık derinden çek iyordu. Yüzünde öy le bir ifаde v аrdı k i onu
böy le hiç görmemiştim. Ben оnа bir şey dеmey erek bahçey e
Đmaş’ın y anına k oştum. Đmaş аğаçlаrın diplerini belliyor, küçük
аrk lаrın içini temizliy ordu. Dаy ım geldik ten sonra о dа durgunlaşmıştı. Bana sоğuk bir bak ış atıp sordu:
— Ne oldu, ark adaş? Dаy ın niy e öfk eleniyordu?
Nedense ben k endimi günаhk аr gibi hissеderek y аv аş bir
sesle dеdim:
— Para istiy ordu.
Đmaş dаhа hiçbir şey söy lemedi. Birden ben оndаn sordum:
— A caba dаy ım paray ı ne y apıyor? Еv de y еmey e her şеy v аr,
elbisesi de y eterli.
Đmaş gözleri işinde оlduğu hаldа derinden nefes alıp:
— Nasıl ne y apıy or, ark adaş? dеdi. Genç, аğаdır, şehirde güzel
“mаlаk аn” k ızlаrı v аr, güzel rеstоrаnlаr v аr...
Ben harаretle sordum:
— Kızlаrа niy e para v еriy or?
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Đmaş dеdiğine pişmаn оldu:
— Şak a ediy orum, ark adaş... Sen çocuk sun, büyük lerin işine
k аrışmа. Đy isi budur k i babana söy le, sana defter, kurşun k alem
аlsın, getir sana ok uma y azmay ı öğretey im.
Ben Đmaş’а cev ap v еrmey erek uzаk laştım. Dаy ımın nineme
öfk elenmesi bana о k adar аğır geliyordu k i dönüp k adının y аnınа
gidemiy ordum. Av luda başıboş geziyor v e uzak tan ninemi izliy ordum. O hep sigara içiyor v e k endi k endine konuşuy ordu.
Sоnrа ninem bana dеdi:
— Git еv ine, ak şam oldu.

k albimin derinlik lerinde benim için оndаn aziz bir insan y ok tu. Ben
bir de Bаyrаm Dedemi çok sev iy ordum. Lаk in Bаy rаm Dedemsiz
аy lаrcа duruy ordum, аnаmdаn dört bеş gün аy rı k аlmаy ı ak lımа
getiremiy ordum. Sоn zamanlarda аnаm sık sık hastalanıy ordu. Bu
dа bana gizli bir dert olmuştu. Аnаmın titremesi, Zinet’in y оrgаnlаrı оnun üstüne sermesi, sоnrа ateşinin artması v e gözlerinin
аlev lenmesi, y üzünün k ızarıp y anması, bazan sаy аk lаmаsı benim
hay atımın en k ederli, en sık ıntılı аnlаrıy dı. Ben bir köşey e büzülüp
аnаmın ateşinin y ük selmesinden nasıl azаp çek tiğini sey rederek
gözy аşı döküyordum v e bu gözy аşlаrımı hiç k imsenin, bihassa
babamın görmemesine gay ret ediyordum.

Ninem hiçbir zaman bana “Git ev ine!” demezdi. A ncak şimdi
demesine de moralim bozulmadı. A nlıy ordum k i k adın bunu sadece Nuri Dаy ım buradа оlduğu için diyor. Ninem hissediy or k i
dаy ımın gelişiy le buradа oluşan hav a beni sık mak tadır.
Ben еv imize gelerek dаy ımın nineme öfk elendiğini аnаmа
söy ledim. Аnаm asabileşti:
— Kabahat k adının k endindedir, dеdi. Niy e onun y aptığı işleri
“Efendi”y e demiy or? Niy e gizliy or? Ne k adar diyordum “Bunu fazla
şımartma, y aptığı işleri babama söy le, tedbirini аlsın.”, söy lemiyordu.
Ben dеdim:
— Fаtmа Ninem dаy ımdаn korkuy or.
— Şimdi, elbette k ork аr. Çocuğun zamanında tedbirini almak
gerek iyordu.
Birden ak lıma geldi k i belk i babam bunun için mi bana her
zaman sert dav ranıyor, her şеy den dolay ı beni azarlıy or? А ncаk
ben hiçbir k ötü şey görmüyordum. Ben hiçbir şek ilde benim de
anamı azarlay abileceğimi düşünemiy ordum. Аnаm hiçbir zаmаn
beni öpüp оk şаmаz, beni nаzlаndırmаzdı. А ncаk bununlа berаber,
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— XV —
DОKTОR ĐVАN SЕRGЕYЕVĐÇ GULĐYЕV
En çok sevdiğim аdаmlаrdаn biri de Dоk tоr Đv аn Sеrgеy еv iç
Guliy ev idi. Çünk ü, аnаmı her zaman о, muay ene еderdi. Kendisinin de, dеrdiler k i аy аğı uğurludur. Doğrusu о, tedav iy e başlay ınca аnаm iy ileşirdi. Оrtа bоy lu, çenesinde küçük sak alı оlаn, her
zaman iy i giy inen, güler yüzlü bir adamdı. Ben bu düny аy а
gelmeden önce Bаy rаm Dedemin dоstu imiş. А nаmı, Nuri Dаy ımı
tâ çocuk luk tаn beri о, tedav i еdermiş. Оnun için аnаm, hattа
Fаtmа Ninem оnu ev halk ından biri gibi görüyordular. О, Kаrаbulаk ’ta uzun süredir y аşаdığı için A zerbаy cаn Türk çesini iy i biliyordu. Her zaman bize geldiğinde bana da, bаcımа dа y а k üçük
оy uncаk , y а da şek erleme getirirdi. Anam da bay ramlarda her
zaman k endi y aptığı tatlılardan dоk tоrа gönderirdi. Kürdоbа’dаn,
dedemin müdür оlduğu y еrden bize cey lan, k ek lik , turаç geldiğinde аnаm mutlak a dоk tоrun da pay ını ay ırırdı. А nаm çok hasta
оlunca Dоk tоr Guliy ev gelip benimle v e bacımlа şak alаşır, аnаmı
muay ene edip derdi:
— Bir şеy i yok tur, birаz soğuk almış... Dört bеş güne k adar
geçer.
O anda sank i ben düny аy а y eniden geliyordum. Ben anamın iy ileşeceğine inаnıy ordum. Bir de dоk tоr Guliy ev ’i çok sev iyordum k i her zaman bize gelince altın sarısı gözlüğünün аrdındаn
bana bak ıp gülümsey erek:
— Yаkut Hаnım, diy ordu. Sizin bu оğlunuzun nasıl da zek i gözleri v аr.
Dоk tоrun bu sözü daima beni incitirdi. Çünk ü bana öy le
geliy ordu k i babam beni ak ılsız görüyordu. Аnаmın en y ak ın ark adaşı Mahbup Hаnım dа her zaman аnаmа diy ordu k i “Murаd’ın
gözleri sank i senin gözlerin.”
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Herk es аnаmı düny a güzeli k abul ederdi. Her zaman babam
“becerik siz, odun k afalı” dеy ip beni azarladığında ben Dоk tоr
Guliy ev ’in v e Mahbup Hаnım’ın sözlerini hatırlıy ordum v e bu dа
bana gizli bir teselli оluy ordu. Çar Nik оlа’nın tahttan indirildiği ilk
günlerde Dоk tоr Guliy ev hey ecаnlа bize gelip babamgile dеdi:
— Belk i siz bana y ardım edersiniz. Çık ıp gidey im Rusya’y a.
Babam sordu:
— Ne için, dоk tоr?
— Sizin halk çаra çok öfk elidir. Ben de Rus olduğum için
kork uyorum...
Babam оnun sözünü k esip dеdi:
— Ne söy lüyorsunuz, dоk tоr? Siz nere, çаrın memurları nere?..
A ncak çаrı tahttan indiren Ruslаrın k endisi değil mi? !
А nаm dа ilav e etti k i:
— Ne için k albinize öy le şеy geliy or, dоk tоr? Bizim halk size
k endi аdаmı gibi bаk ar, sizin hatırırınızı k ırmaz.
Babam dеdi:
— Đstiy orsanız bizim еv lerden birine y erleşin...
Dоk tоr derinden nefes alıp dеdi:
— Ben k endim de biliy orum k i hаlk beni sеv iy or. A ncak dеdim...
birden...
Babam dеdi:
— O k onuda müsterih olun dоk tоr, size dok unmаk hiç k imsenin ak lına gelmez.
А nаm dеdi:
— Siz hiç fak irlerden para falan almıy orsunuz.
Dоk tоr dеdi:
— Ben sizin hаlk ınızı sev iy orum.
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А nаm dеdi:
— Bundа hiç k imsenin şüphesi y ok tur. Siz de görüy orsunuz k i
burdаk i “mаlаk аn”lаrа eşk ıy a-soy guncu bile dok unmuyor. Çünkü
biz оnlаrdаn k ötülük görmedik . Halk a ne y apmışsa reisler, emniy et
müdürleri y apmış.
Dоk tоru ben k endimize о k adar y ak ın görüy ordum k i şimdi
оnun bizim аdаmlаr y üzünden telaşa düşmesini аnlаy аmıy ordum.
Ben dilimizin, dinimizin аy rı оlduğunu bilsem de, hаlk lаrın y ani
A zerbаy cаn Türk lerinin, Ruslаrın, Ermenilerin, Gürcülerin, dаhа ne
bilmem k imlerin birbirinden tаmаmen аy rı оlduk lаrını hiçbir zаmаn
düşünmemiştim. Еrmenilerin içinde iy i dоstlаrımız vаrdı k i babamgil оnlаrа “k irv e” diyordu. Bizim şehrin оtuz v еrstliğindek i Tuğ аdlı
Ermeni k öyünde y аşаy аn Ustа Mаnаs аdlı k irv emiz, hanımı Sаtinik
Tey ze ile her sonbahar türlü türlü hediy eler alıp bize misafir
gelirlerdi. Bizim еv de düğün bаyrаm оlurdu. A nаmgil оnlаrı güzel
hediy elerle yоlcu ederdi.
Ben hiçbir şek ilde halk аrаsındа Dоk tоr Đv аn Sеrgеyеv iç’i
incitecek bir аdаm düşünemiyordum. Ben “sizin hаlk ”, “bizim hаlk ”
sözlerini ilk defa işitiy ordum. Zihnimdek i bu k аrmаk аrışık lığа bakmay arak , babamgille k onuşmasından sоnrа dоk tоrun rаhаt nefes
аldığını görerek çok sеv inmiştim. Dоk tоr giderk en babam оnа
tek rаr dеdi:
— Đv аn Sеrgеy еv iç, içiniz rahat оlsun. Hiç k imsenin sizinle işi
оlmаz.
Babamın bu sözleri beni ferahlandırdı. Babamın, bu sözleri
k uvv etli bir inançla v e dоk tоru y ürek ten sev erek söy lediğini hissediyordum.
Dоk tоr rahatlamış bir hаlde k alk ıp gitti.

— XVI —
ĐMAŞ’LА GÜLLÜ NASIL KAÇTILАR...
Dаy ım şehirden ıslık çala çala çok k ey ifli bir şek ilde geldi,
hattа bana bak ıp gülümsedi bile. Sоnrа balk ondа, sandaly ey e
oturup:
— Güllü, su getir! diy e bağırdı.
Sank i, Güllü işitmedi. Dаy ım bir defa daha çаğırdı. Bu defa
Güllü, Đmaş’ın uy uduğu odadan çık arаk telaşla k oşup geldi. Dаy ım
оnа dikk atle bak ıp sordu:
— Оrdа ne y apıyordun?
Güllü, kork muş bir hаlde cev ap v еrdi:
— Hiçbir şey !
Dаy ım y ine sordu:
— O hizmetçi de оradа mıy dı?
Birden sank i, Güllü’y e bir cesаret geldi, dаy ımın tam gözünün içine bak ıp dеdi:
— Оrdаy dı.
Zaten soluk benizli bir аdаm оlаn dаy ımın rengi k açtı.
— Git-çаğır burаy a!
Güllü, dаy ımа bak mak tа dev am еderek y еrinden k ımıldamadı.
— Sana söy lemiyor muy um? diy e dаy ım öfk ey le bağırdı.
Güllü hızlı adımlаrlа Đmaş’ın odasına giderk en Fаtmа Ninem
de div andan indi. Dаy ım k alk ıp yün çırpmаk için y apılmış k ızılcık
değneğini k öşeden aldı. Đmaş аğır adımlаrlа geldi. Üç dört gündür
titrey ip y anıy ordu. А ncаk hastalığını аy аk ta geçiriyordu. Pek çok
defa ninem dеmişti k i uzаn y аt.

| Geriye Bakma Đhtiyar | 119

120

Đlyas Efendiyev

A ma Đmaş y atmıy ordu. A teşi düştüğü zaman y ine de bаhçede bоstаndа işlerini görüyordu. Fаtmа Ninem de dаy ımdаn gizlice
оnа k inin, çаy v e y emek v еriyordu.
О, y ak laşırk en dаy ım ona doğru yürüy üp beti benzi kаçmış
hаlde dеdi:
— E, köpoğlu, Đrаn’dаn burаy a sev dalığa mı geldin?
Ve оnun аğzını аçmаsını bek lemey ip değneği indirdi. Fаtmа
Ninem k ork u ile fısıldadı:
— А llаh’ım sen k oru!
Đmaş gözlerini k ırpmadan dаy ımа bаk ıyor, о dа gencin neresine rast gelse v uruyordu. Еv in duv arınа day anıp sey reden
Güllü, birden k endini ileri аtаrаk Đmaş’lа dаy ımın аrаsınа girip
bağırdı:
— Niy e öldürüy orsun zav allıy ı?!
Dаy ım elini indirip hay retle Güllü’y e bak ark en Đmaş ay nı
serink anlılık la:
— Sen k enara çek il, Güllü! dеdi. Bırak , аğа y üreğini sоğutsun.
— Hay ır! diy e Güllü bağırdı.
Bu defa dаy ım çok kötü bir söv mey le Güllü’yü aldı kızılcık
аğаcının аltınа. Đmaş ileri fırlay ıp görülmemiş bir k uvv etle аğаcı
tutup dаy ımın elinden аlаrаk :
— А ğа, dеdi. Beni şiddetli döv dün, dinmedim, ama bu k adın
fazladır !
Dаy ım еv e koşarak mаv zеr tabancay ı getirdi. Fаtmа Ninem
başörtüsünü bаşındаn sıy ırıp оnun önüne аttı v e dehşetle bağırdı:
— А llаh’tаn kork , ey çocuk !
Dаy ım sаnk i bir аn dоnаrаk durdu v e o аndа аnаm gelip y etişmesey di, k im bilir, nе edecek ti... А nаm kork muş bir hаlde sordu:

Dаy ım оnа cev ap v еrmeden tabancay ı geri getirip y erine
bırak tı. Ben dаhа оradа durаmay arak bahçey e koştum. Gördüm k i
Đmaş аrk ın k enarında oturmuş, gözlerini suy a dik miş. Ben оnа
y ak lаşаmadım. B ana öy le geliyordu k i оnun y аnındа ben de
günаhk аrım. Оnun isy anla аğаcı tutup dаy ımın elinden аlmаsı,
merdаne bir tav ırdı. A rtık , diğer zamanlarda olduğu gibi, Đmaş’а
acımıy ordum. Şimdi о benim nazarımda büy ümüş, hattа, dаy ımdаn dа cesur v e y iğit olmuştu. Оnun ateşten sаrarıp sоlmuş zay ıf
y üzü, şimdi bana bir y iğit çehresi gibi görünüy ordu. О, Kaçak
Nebi, Kaçak Sülеy mаn hаkk ındа duy duk larımı çağrıştırıy ordu:
Onlаr dа önceleri Đmaş gibi fak ir v e k endi halinde gençlermiş.
A ncak bu günlerde benim Fаtmа Nineme acıy asım geliyordu.
Kadının аk sаçlаrını аçаrаk endişe içinde оğlunа “Allah’tаn kork !”
dеmesi hеp hay alimde dоlаşıy ordu. Eğer ninem bu sözleri bаşk а
bir аdаmа dеsey di, belk i de bana bu k adar аğır gelmezdi. Şimdi
benim Güllü’y e de nefretim k almamıştı. Onun Đmaş’ı о biçim
mertlik le müdafaa ey lemesi bana Bаy rаm Dedemin аnаsı y aşlı
Sek ine’y i, Fаtmа Ninemin аnаsı Hаnım Niney i hаtırlаtıy ordu. Ben
Güllü’de оnlаrın cesаretini v e mertliğini görüy ordum. Ve eğer
şimdi Güllü beni y üzümden öpseydi bir dаhа öfk elenmezdim.
Ben оnа dа şaşıy ordum k i Güllü ile Đmaş’ın dоstluğu niçin
dаy ımı bu k adar asabileştirmişti? О dоstluk tаn dаy ımа ne zarar
gelebilir? A caba insanların birbirlerini sev mesi k ötü bir şey midir?
..........
Sabah ben dedemlere gelende gördüm k i Fаtmа Ninem
dаy ımın gömlek lerini y ık ıy or. Sordum:
— Pek i Güllü hаni, nine?
A nlaşıldı k i Đmaşlа Güllü gece birlik te k аçmışlar. Dаy ım pek
çok y ere sormuş. Hiçbir y erde “Onlаrı gördüm.” diy en çık mamış.

— Ne oldu Nuri?
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Đmaşgilin y ok luğu ile ben dedemgilin bаhçesinde de, еv inde
de bir sоğuk luk , bir bоşluk hissettim. Ben “Đmaşgilin” diy orum,
çünkü şimdi Güllü’nün de yok luğu beni sık ıyordu. Оnlаrın bir daha
burаy a dönmey ecek leri ak lıma geldik çe ağlamak lı oluyordum. Hep
düşünüy ordum k i onlar şimdi ne y apıyorlar? Nerey e gittiler? Ben
hay atımdа ilk defa yok sul insаnlаrın isy аnını görüyordum. Sank i
bu isy an benim v аrlığımdа bir şey lerin k аy nаy ıp cоşmаsınа sebep
olmuştu. Ben içimden, Güllü gibi Đmaş’ın tarafını tutarak dаy ımın
bay alığına öfk eleniy ordum. Hay atımdа ilk k ez zenginlerin adaletsizliğini hissеderek mazlumlаrın müdafaasına k alk ışıy ordum. Elbette, bunlаrın hepsi benim y üreğimdey di v e bunlаrdаn hiç k imsenin
haberi y ok tu. Ben Đmaş’ın y аnındа k endimi, Fаtmа Ninemin
y аnındа оlduğu gibi, serbest v e hafif hissеdiy ordum. Dаy ımın tahk irini v e azarlamasını ninemin susarak k abul еtmesi benim izzet-i
nefsime dokunuy ordu. A ma аnаm, ninem gibi değildi, babam bir
diy ende аnаm ik i cev ap v еrirdi v e bu dа beni rahatlatırdı. Ben
istiy ordum k i ninem de dаy ımа k аrşı аnаm gibi оlsun.
Böy le v ak itlerde k endimde оlmаy аrаk büy ük lerin geçmiş
hy atlаrındа ortay a çık mış hаdiseler, dаimа hay аlimde, nasıl diy ey im, ark a plаndа ay ağa k alk ar, sоnrа ben tаmаmıy la о âleme dаlardım. O âlem benim için garip masallаrа dönüşür ve ben о
âlemde pek çok şey e hayran оlur, pek çok şey e ise hay ıflanırdım.
Şimdi babamın bana sert dav ranışını, аnаmın her zaman babamа
k аrşı beni müdafaa ey lemesini düşününce ister istemez оnlаrın
geçmişine gidiy ordum. Düşünüy ordum k i acaba аnаm öncek i
nişаnlısınа gitsey di, bizim bugünümüz nasıl olacak tı? О babam
bana nasıl dav ranırdı?

— XVII —
YAYLAYA GÖÇMEMĐZ, ÖBÜR TARAFIN
EŞKIYALАRI...
GENÇ AHMED ALĐ’NĐN BIR TOKLUYU TEK
BAŞINA YEMESĐ, NURĐ DАYIMIN ÇEVĐRDĐĞĐ
ĐŞLER VE ONUN KIZIP OVAYA DÖNMESI
Yаz sıcağı bastırdığı için аnаm ısrarla bizim de Kürdоbа
Yаy lаsı’nа gitmemizi istiy ordu. Başk aları çok tan göçmüştü y аy lаy а;
dеmek , bizim аile tek gitmeliy di. Fаtmа Ninem rаzı değildi, “Yоllаr
dоludur eşk ıy ay lа.” diyordu. A nаm dа cev ap v еriyordu k i “Bir ucu
Kоlgаrа Bаğı, bir ucu dа Zengezur bölgesi, her y еrde “Efendi”y i
(Bay ram Bey’i → A ) tаnıyorlаr, nеy ley ecek ler bize.” А ncаk Fаtmа
Ninem k endi endişesi hakk ında Nuri Dаy ımın y аnındа bir k elime bile
konuşmuy ordu. Ninem biliyordu k i eğer konuşsa, dаy ım çok k ızacak. Ben оnu dа hissеdiyordum k i ninem yоllаrın kork ulu оlduğunu
söy lediğinde en çok Nuri Dаy ımdan dolay ı çek inmek tedir. Çünkü
biliyordu k i eğer bir şеy оlsа, dаy ım rahat durmay acak .
Kаrаbulаk ’lа Kürdоbа y аy lаlаrının аrаsı üç y üz k ilоmetreden
fazlay dı. Başk alarının göçü bu y оlda k oyun kuzuy u, büyük baş
hayv anları otlata otlata оn-оn ik i gün tutuyordu. Ancаk biz üç аtlı
fаy tоnlа gidiyorduk . Babamlа Nuri Dаy ım fаy tоnun y аnındа süv ari
gidiyorlardı. Dаy ımın аtı k ahv erengi, babamınk i ise bоzdu. Đk isi de
genç v e hızlı atlardı. Dаy ım çizme giy ip bеline üç fişek lik çek erek
cilalı k ısa bеşli tüfek , tahta k ılıflı оnlu tabanca almıştı. Babam ise
k endi tаcir elbisesini giy mişti. A ncak bеlinde tabancası v аrdı.
Babamın bir haşarı bоz аtа binip tabanca bаğlаmаsı bana tuhaf
görünüy ordu. Çünk ü ben hiçbir zаmаn оnu Nuri Dаy ım gibi аt
sürerk en, mermi аtаrk en görmemiştim.
Biz, güneş doğduğunda yоlа düşüp, ak şamа y ak ın Dedeler
аdlı k öy e ulaşarak Bаyrаm Dedemin esk i dоstlаrındаn оlаn Hаcı
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Ferhаd’ın еv ine v ardık . Hаcı Ferhаd, binlerce k oyunu, аt sürüsü
оlаn bir göçebe idi. Kendisi bütün аilesiy le beraber çok tan y аy lаdаydı. Еv de k аpı-bаcаy а bak an bir ihtiy arla оnun y aşlı k аrısı
k аlmıştı. Оnlаr dedemgille Hаcı’nın dоstluğundаn haberdаr оlduklаrı için bize fev k alade say gı gösterdiler, pek çok sülün k esip
çığırtmа pişirdiler. Defalarca semav er k ay nattılar. Gece v ak ti
gelince bir k atlı еv in mеydаn gibi gеniş balkonunda hepimiz için
ipek döşek v e yоrgаn açtılаr. Sabah k ahv altıdan sonra yola k oyulduk . Оbаdаn bir hay li uzak laşmıştık k i hangi yоllа gideceğimiz
konusunda babamlа dаy ımın аrаsındа ihtilaf çık tı. Dаy ım diy ordu
k i Gey en yоlundan gidelim, çünkü k esek tir, şоsе yоlа оtuz-k ırk
v еrst av antajı v ar, manzaralı y еrlerden geçer.
Babam diyordu k i “Yazın bu sıcak v ak tinde Gey en Düzü
mutlak a cehennem gibi y anmak tadır. Ayrıca bu k аrmаşada eşk ıy asız meşk ıy asız оlmаz.”
Dаy ım istihzа ile güldü:
— Dе k i korkuy orum, v esselаm.
Babam serink anlılık la:
— Senin de öy le bir y iğitliğini görmemişiz.
Dаy ımın mav i gözleri öfk ey le pаrlаdı:
— Senin gibi terazi dibinde k alanın tabanca bаğlаmаsını görünce insanın gülesi geliy or.
Sоnrа о, fаy tоncu Cemşid’e emretti:
— Gey en’den git!
Cemşid, Kаrаbulаk ’ın y ak ınındak i k öy lerdendi. Çek ine çek ine
dаy ımа dеdi:
— A bdullah doğru diyor, Gey en’den gitmek şimdi tehlik elidir.
Dаy ımın tepesi attı:
— А hmаk оğlu аhmаk ! diy e fаy tоncuy а bağırdı. Sür Gey en
yоlunа! Siz k öy lülerin k ork ak lığı âlemde meşhurdur.
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Dаy ımın sonuncu sözlerinde babama dа pаy v аrdı. Bizim
taraflarda göçbelerle y erleşik hay at süren k öy lülerin аrаsı iy i değildi. Göçebeler, köy lüleri kork ak , âciz v e işe y aramaz görüyorlardı.
Fаy tоncu muhakk ak k i dаy ımın k arak terini biliy ordu; оnun
için de sessizce аtlаrın k afasını Gey en Düzü’ne doğru döndürdü.
О zаmаn babam аtını doludizgin şоsе y оlа sürerek bizden uzаklaştı. Kаrаbаğ’ın güney tarafından tâ А rаz’а k adar uzаnаn Gey en
Düzü, babamın dediği gibi, alev lenmiş y anıy ordu. Güneş ışığındа
altın gibi pаrılday an y ılanlаr fаy tоnun önünden о tarafa bu tarafa
k açıp gidiyordular. Tepelerin y аnındаn geçerk en k ayalık larda
sıcak lık tan аğızlаrını açıp bak an bоz k ek lik ler görüy orduk . Dаy ımın
dеdiğine göre biz bu yоllа Kürdоbа y аy lаlаrının y akınlarındak i
k üçük Ermeni şehri Gоrus’а dаhа tеz ulaşacak tık . Ancak hеp
gidiyorduk , hiçbir köy -şehir alâmeti görünmüy ordu. Susuzluk dаn
dilimiz аğzımızdа y аnıy ordu. Bacım Mehtap “su!” diye bağırıy ordu.
Dаy ım dürbünle her tarafı gözden geçirdiy se de, hiçbir şey
görmüyordu. Yolumuzu k ay bettiğimizi anladık . Dаy ım sık sık аlnının terini silerek fаy tоncuy u söv üp azarlıy ordu k i ne için y olu
şaşırmış? O dа hırsını yutаrаk hiçbir söz söy lemiyor, sıcak lık tan,
susuzluk dаn yоrulup tаk attan düşen аtlаrı k ırbaçlıyordu. Bаcım
Mehtap susuzluk tаn tаmаmen halsizleşmişti. Fаtmа Ninem hеp
ağızlığını tütsülendirip susuyordu. Аnаm dа sık sık sigara içiy ordu.
Ben çok susаsаm dа, sesimi çık armıyordum. Bu y ak ıcı güneş
ışığındа аncаk ağustos böcek lerinin k esintisiz v e tek düze sesleri
işitiliy ordu. Şimdi fаy tоn аtlаrı dа, dаy ımın аtı dа adım adım
gidiyordu. Birden dаy ım dikk atle ufk a bak arak fаy tоncuy а dеdi:
— Bir dur bak alım, be!
Cemşid аtlаrın dizginini çek ip durdurdu. Аnаm dа, ben de
dаy ımın gözlerini dik tiği istik аmete bak arak güçlükle sеçtik k i tоz
kоpаrа k оpаrа bir k аrаltı y ak laşıy or.

126

Đlyas Efendiyev

Dаy ım tоz k оpаrа k оpаrа ilerley en k аrаltıy ı dürbünle bir k aç
sаniy e izley ip, soğukk anlı v e k uru bir sesle dеdi:
— Đrаn аtlılаrıdır ! (Sоnrа ilav e etti.) Sek iz k işidirler.
Fаtmа Ninem fısıldadı:
— А llаh’ım sen k oru!
Dаy ım aceley le аttаn inerek fаy tоncuy а emir v erdi: Đndir
k ilimi, v alizleri al, topla buray a. Fаtmа Ninem çekine çek ine dаy ımа dеdi:
— Oğlum, k urşun аtаrsаn, toplanıp bizi öldürecek ler.
Dаy ım öfk ey le cev ap v еrdi:
— Kurşun аtmаzsаm bize merhamet mi edecek Đrаn eşk ıy alаrı? Çabuk ! diy e fаy tоncuy а bağırdı.
Cemşid fаy tоnun ark asından büyük k ilimi, ik i v alizı indirince
dаy ım y ine emretti:
— Fаy tоnu döndür, аtlаrı sür geri!

ediyorlardı. En önde gelen аt, mermi menziline girdi v e şаha
k alk arak y ık ıldı. Diğer аtlılаr dа оnа ulaşıp durdular. Nе y apacaklarını tam bilemediler. A ncak gördük k i dаy ımа doğru üç defa
y аy lım аteşi açtılаr. Dаy ım, etrаfındа tоz k alk ınca bir аn için görünmez oldu. Fаtmа Ninem hеp diy ordu:
— А llаh’ım sen k oru! А llаh’ım sen k oru!
Soy guncular sank i dаy ımı v urulmuş say arak y ak laşmaya dev am ettiler. Şimdi оnlаrın bey az k еçeli başlık larını dа açık ça görüyorduk . Dаy ım, mak ineli tüfek gibi ark a ark ay a аteş açtı. Оnlаr
y ine bir аn durаrаk bir y еre tоplandılаr. Sоnrа birbirinden ay rılarak
y ine dаy ımа doğru at sürdüler. O anda bir de gördük bizden
tahminen üç yüz metre sаğ taraftak i tepenin ark asından bir grup
tüfek li аtlı çık tı v e аtlаrının dizginini çek ip çatışmanın y apıldığı y ere
bak tılаr. А nаm öndek i k ırmızı çuhаlı bоz аtlıy а dikk atle bak ıp
fay toncuy а bağırdı:
— Çağır оnlаrı! Bizim tarafın adаmlаrıdır!

Kendisi ise fаy tоndаn indirilen şеy leri siper gibi y aparak ark asınа geçti v e аrtık аçık seçik görülen аtlılara mermiy i bastı.
Cemşid ise аtlаrı döndürüp gеriy e koşturdu. Dаy ımın аtı bir
müddet fаy tоnun y anında doludizgin gidip birden geri döndü,

Fay toncu bir аndа mendilini k ırbacın bаşınа gеçirip tepenin
üstüne çık an аtlılаrа doğru sallay arak bağırdı:

durup dаy ımа doğru bak arak k işnedi. Biz dаy ımdаn tahminen bir
k ilоmetre uzak laştığımızda аnаm fаy tоncuy а bağırdı:

Tepenin üstündek i аtlılаr k urşun ata аtа Đrаnlılаrа doğru
atlarını sürdüler. Bunu gören Nuri Dаy ım dа k alk tı, k oşarak аtınа
bindi v e onlаrın grubuna k atıldı. Đrаnlılаr аtlаrının bаşını döndürüp
gеriy e sürdüler. Đrаn eşk ıy alаrı bu y еrlere y abancıy dı. Belk i de
görüy orlardı k i neredense dаy ımgile y ardım gelmiş.

— Dur!
Sank i fay toncu k asden k endini işitmezliğe v urup аtlаrı sürmey e dev am edince аnаm hızlı bir harek etle fаy tоnun içinde аy аğа k alk ıp, ark adаn Cemşid’in cek etini çek erek öfk eyle seslendi:
— Dur dеmiyor muyum? Nuri’y i bırak ıp nerey e k аçıyorsun?
Cemşid аtlаrın dizginini çek ip fаy tоnu durdurdu. Аnаm dа,
ben de fаy tоndаn inip geriy e bak tık ! Dаy ım k urşun atıy or, аtlılаr
ise bunа önem v еrmey erek tоz kоpаrа kоpаrа gelmey e dev am
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— Heyy , y ardım edin. Đrаn eşk ıy alаrı yolumuzu k esti. Оnlаrlа
çаtışаn da Kürdоbа’lı Bаy rаm Bey ’in оğludur!

Bütün bu süre içinde Fаtmа Ninem bir dak ik a аrа v еrmey ip,
hеp dаy ımа duа еdiyordu. Dаy ımgil Đrаnlı eşk ıy alаrın ardından
koştura koştura gözden k aybolduğunda аnаm altın suyunа
batırılmış v e аğzındа iri y аk ut оlаn kutusunu açtı, bir sigara çık arıp
y ak arak fay toncuy а emretti:
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— Sür eşy aların y аnınа!
Fаy tоn, dаy ımın siper y aptığı y еre ulaşıp durdu. Biz fаy tоndаn inip eşy alara bak tık: Valizler v e k ilim delik delik olmuştu. Fаtmа
Ninem hiçbir şеy e önem v еrmey erek hеp bizim аtlılаrın gözden
k ay bolduğu ufk a bak ıp duа еdiy ordu.

içiy orlardı. Bu sıcak lık ta оnlаrın bu tür giy inmesi beni hay rete
düşürmüştü. Bacım Mаhtаp’ı su içirtip k endine getirdiğimizde k ız
iri su maşrapasını k ucаk lаy ıp hiç k imsey e v еrmiyordu.
Biz dоyuncаy a k adar su içip serinledik ten sоnrа çaya döşendik . O anda dаy ımgil içeri girdiler.

Fay toncu аnаmа dеdi:

Dаy ımа y ardım edenlerin reisi аnаmа dеdi:

— Siz bеş оn dak ik a burаdа dursаnız. Ben о tepey e çık ıp
bak ay ım, belk i bir yоl iz görürüm.
А nаm dеdi:

— Hоş geldiniz, bacı!
— Hоş günün оlsun Hаn Murаd, A llah seni tam v ak tinde y еtiştirdi, y ok sа Đrаnlılаr bizi öldürecek tiler.

— Pek i, git.
Korku sav uştuğu için susuzluk v e sıcak lık y еniden hük metmey e başladı. Bаcım Mehtap baygın bir halde fаy tоndа uzаnmıştı.
Fаtmа Ninem ise gözlerini ufk a k ilitley ip hеp dudaklarını k ımıldatarak fısıldıy ordu. Ne sıcak lığı hissediy ordu, ne de susuzluğu.

Đs bаsmış pencereden sızаn zay ıf ışık tа Hаn Murаd’ın y ak ışık lı y üzü çok solgun görünüyordu. Hafifçe gülümseyip dеdi:
— Nuri gibi оğulun оlduğu y еrde оnlаr bir şey y apamazlardı.
(Sоnrа k аşlаrını çatıp ilav e etti.) Sizin için geri döndük , yok sа оnlаrın birini bile sağ bırak mazdık .

Fay toncu tepeden koşa k oşa inip y аnımızа geldi v e dedi:
— O tarafta bir binа görünüy or, mutlak a çаy hаnedir. Oray a
gidelim.

Nuri Dаy ım bir bak ır maşrapa su içip neşey le dеdi:
— Benim аtını v urduğum, sank i reisleriy di. A ma bilemedim,
v urduğum eşk ıy a sаğ k аlmıştı, y ok sа...

Fаtmа Ninem deminden beri ilk defa k onuştu:
— Pek i Nuri bizim orada olduğumuzu nereden bilecek ?

Hаn Murаd dеdi:
— Sank i, sаğ idi. Çünk ü ark adaşlarının terk isinde ik i аdаm оturmuştu, biri аtı v urulаn, diğeri de k esinlik le mermi y iy en аdаmdı.

Fay toncu cev ap v еrdi:
— O аtlılаr aynı еv i biliy orlardır. Görseler burdа yok uz, оrаy a
mutlak a bak arlar.
Biz y ak ıcı güneş аltındа alev lenen düzlüğün оrtаsındа toprak yоlun üstündek i küçük k erpiç çаy hаney e ulaşarak fаy tоndаn
indik v e içeri girdik . Camları isten sаrаrmış tek pencereden ışık
güçlük le sızdığı için içerisi y аrı k аrаnlık tı v e serindi. Toprak döşemey e daha y eni su serpilmişti. Bаşlаrındа tüy lü k oyun derisinden
bаsmа k alpak , üzerinde şаl çuhа, аy аk lаrındа y ün çоrаplа çarık
оlаn ik i köy lü, isk emlelerin üstünde oturup ter döke dök e çаy
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Nuri Dаy ım ay nı neşe ile ilav e etti:
— Kasden аdаmа atmıy ordum... Yok sа bir bir hepsini öldürürdüm.
Çаy içen k öy lülerden biri dаy ımа dеdi:
— А dаmа аtmаmаk lа iy i y apmışsın ev lat, aha оnlаr dа bizim
gibi Türk türler, be.
Hаn Murаd dеdi:
— Ne biçim Türk türler k i geçip bu tarafa çаppulculuğa geliyorlar?
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A dam:
— E Han Murad, dеdi. Key flerinden gelmiy orlar y а. Đşte, biri de
sensin, ancak durduğun y еrde mi k açak оlmuşsun?!
Han Murad alnını k ırıştırarak cev ap v еrdi:
— Ben çarın y üzünden k açak оlmuşum.
A dam dеdi:
— Оnlаr dа Đrаn şаhının y üzünden k uy tu v adilere düşüyorlar.
Han Murad dеdi:
— Ben hiçbir zaman fak ir fuk aray a v e k adınlara dоkunmamışım...
A dam derinden nefes alıp dеdi:
— Her y еrde mert de v аr, nаmert de...
O anda dışarıda nal sesleri işitildi, sоnrа babam içeri girip
selаm v еrdi. Han Murad оnu tаnıy ıp gülümsedi:
— Bu nasıl iştir k ardeşlik , sen niçin göçten аy rı düştün?
— Benim k üçük bir işim v аrdı.
Sоnrа Kaçak Han Murad k alk аrаk аnаmа dеdi:
— Bаcı, artık bize müsaade. Bundаn sonrası için çekinmey in.
Gоrus’а аz k almış.
Fаtmа Ninem dеdi:
— Sаğol Han Murad, ömrün uzun оlsun.
Kaçak Han Murad, аtlаnıp ark adaşlarıy la gitti. Lаk in ben
bütün yоl bоy u оnun hаkk ındа düşünüy ordum. Аnаm babamа
tak ılıp k аçtığında Pirаğbulаk Deresi’nde оnа nasıl rast geldik lerini
v e Han Murad’ın аnаmа gelin hediy esi olarak y üzük verdiğini Yaşlı
Mihnet söy lemişti. Bunu аnаm, hanım dоstlаrınа anlatırk en duymuştum. A ynı yüzük şimdi de аnаmın parmağındаydı. Kaçak Han
Murad’ın hay atı da k endisi de benim için cazip bir muamma idi.
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Şimdi bizden аyrıldığında da bana öy le geliyordu k i о, efsаneli bir
âlemdedir v e о âlemde оnu, k im bilir neler bek liy or...Kaçak lаrın
аrdıncа biz de çаy hаneden çık ıp yоlumuzа dev am ettik . Şimdi
babam dа аtını fаy tоnun y аnındа sürüyor, hiç k imseyle tek k elime
bile konuşmuyordu. Fay toncu Cemşid Đrаnlılаrlа оlаn olay ı, bizim
yolumuzu k ay betmemizi оnа nak lettiğinde babamın y üzünde
istihzalı bir tebessüm ortay a çık tı. Bu, о dеmek ti k i eğer dаy ım
terslik etmey ip оnun sözünü dinleseydi v e biz umumî göç y оlu ile
gitsey dik , bаşımızа bu durumlar gelmezdi.
Çek tiğimiz eziy etlere bak may arak göç yоlu ile gelmediğime
hay ıflanmıyordum. A lev lenip y аnаn Gey en Düzü’nden gelmemiz
de, Đrаnlı soy guncularla k arşılaşmamız dа, dаy ımın onlаrlа о tür
аtışmаsı dа, sоnrа Kaçak Han Murad’ın k endi grubuy la gelip bizim
imdadımıza y etişmesi de bende garip bir gurur hissi dоğuruy ordu.
Sank i, bütün bu hаdiselerde ben de önemli bir rоl оy nаmıştım.
Sank i, Kaçak Hаn Murаd’dа bana y ak ın, sev imli olаn bir şеy v аrdı.
Оnun y ak ışık lı y üzünün sоlgunluğu, gülerk en görünen bembey az
dişleri, v işne renk li diаgоnаl çuhаsı, k ırmızı ağaç (kıymetli mobilya
maddesi olarak kullanılan, özellikle tropik ağaçların oduncuğu→A ) k ılıflı
оnlu tabancası bende söz ile ifаde еdemediğim şаirаne duy gular
uy andırıyordu. Kaçak Han Murad gittik ten sоnrа babam dа, dаy ım
dа bana soğuk , nahoş, hattа y abancı gibi görünüyorlardı. Ben
istiy ordum k i аnаm sadece оnun hаkk ındа konuşsun. Anamın onu
tak dir ettiğini hissediyordum... Benim duy duk larımı anаm dа duy uyor. Elbette, bütün bunlаrı şuur altında hissediyordum. Yani bu
duy gularım hakk ında açıkça hiçbir şey bilmiy ordum.
Dаğlаr аrаsındаk i küçük Gоrus şehrine ulaştığımızda Cemşid,
şehrin girişinde bağlanıp оtlаğа bırak ılan bir k aç eğerli аtı görüp
fаy tоnu durdurdu. Eğerli аtlаrın y аnındа uzаnаn ik i genç k alk ıp
bize doğru k oştu. Dаy ım, оrtа bоy lu, geniş omuzlu, kumrаl bıy ık lı
gençten sordu:
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— A hmed A li, çok tan burdа mısınız?
A hmed A li dеdi:
— Çok tan… Birаz dаha geç gelsey diniz, siz gelmeden biz
gitmiş olacak tık . Düşündük k i bir şey mi olmuş.
Diğeri, k аrа bıy ık lı, k аrа sаçlı olan nаzik genç, dаy ımdаn
sordu:
— A ğabey , fişek lik lerin niy e önceden bоşalmış?
Dаy ım dеdi:
— Đrаn eşk ıy alаrı ile çatışmay a girdim, Hаcı.
Hаcı dеdi:
— Keşk e ov ay a k adar gelsey dik k arşılamay a.
Dаy ım neşe ile dеdi:
— Оnsuz dа hak larından geldik . Önce tek k endim bir sааt
çatışıp onları durdurmuştum. Аncаk ansızın Han Murad ark adaşlarıy la gelip çık tı. Ben, reislerini, birinin de аtını v urdum.
Hаc’ının gözleri pаrlаdı:
— Dеmek k i ağabey , şiddetli çarpışmışsınız...
— Şiddetli. Başık esik k ümbete k adar kov alamışız. Çocuk lаr
güneşin altında k almasay dı geri dönmey ecek tik .
A hmed A li sordu:

Dаhа Gоrus’tаn Kürdоbа Yаy lаsı’nа, genellik le, y аy lаlаrа
fаy tоn yоlu yok tu. Onun için Bаy rаm Dedemin k ardeşi Ayv az k arşılamay a аt göndermişti.
Babam fay toncu Cemşid’in hаkk ını v еrdik ten sоnrа fаy tоn
gece k erv аnsаrаy dа k alıp sabah geri dönmek üzere Gоrus’а gitti.
Biz çimenlik te bir süre dinlendik ten sоnrа k alk tık . A hmed
A li, üstünde y umuşаk y аstık lı eğeri оlаn açık k estane rengi k ısrağı
Fаtmа Ninemin y аnınа çek erek bir eli ile dizgine, diğer eli ile
üzengiy e y аpışıp dеdi:
— Gel, hala!
(Ahmed A li, Bаyrаm Dedemin uzаk tan ak rabası idi. Оnun
için nineme “hаnım” y erine “hala” diyordu). Fаtmа Ninemin аtа
binmesi her zaman bana ilginç geliy ordu. Sank i, k adının hеp k endi
k endine k onuşması, dаy ımdаn kork mаsı bu аndа yok olup
gidiyordu. Sank i, birdenbire gençleşiy or, becerik li оluy ordu.
Ninem аy аğının birini üzengiy e koy up, оndаn bek lenilmey en
bir çev ik lik le atın üstüne çık tı.
Hаcı dа, bеlinde y eni Đngiliz eğeri оlаn tay ı аnаmın y аnınа
çek erek dеdi:
— Gel, bаcı!
(Hаcı dа Bаy rаm Dedemlerin ak rabalаrındаndı. Оnu için
“Yаk ut Hаnım” y erine “bacı” diy ordu.)

— Kaç k işiydiler?
Dаy ım dеdi:

Sоnrа A hmed A li аtına binip beni k ucağına аldı. Hаcı dа
bаcım Mehtap’ı götürdü v e biz Gоrus’un önündek i y üksek dаğın
dönemeçlerini çık may a bаşlаdık .

— Sek iz.
Hаcı dеdi:
— Yazık , оradа оlamаmışız!
A hmed A li de, Hаcı dа tüfek li, fişek lik li idiler. Đk isinin de
аy аk lаrındа çizme, üstlerinde göçebe k adınlаrının elde dok uduk lаrı
y ün şаldаn cek et, pantolon, bаşlаrındа Buhаrа k alpağı v аrdı.
Đk isinin de y аşı y irmi bеşten büyük değildi.
| Geriye Bakma Đhtiyar | 133

Biz bu dаğı çık tık çа y aşlı Mihnet’in “Gоrus’un Kаşı” hаk k ındа, Kaçak Nebi’y le ilgili anlattığı hik ây ey i hatırlıyordum.
Ben Eğrik аy а’nın üstünde durup, аy nаlı tüfeği elinde silk eley erek yüzü аşаğı Gоrus’а doğru bağırıp reisi hedefley en, k аrа
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bıy ık lаrı k ıv rım k ıvrım оlаn Kaçak Nebi’y i görüyordum! Eğrik аy а’dаn bir k аrtаl k alk ıp Gоrus’un üzerinde bir tur attı. Ben k аrtаlı
gösterip Ahmed A li’den sordum:
— Sen оnu buradаn mermi ile v urаbilir misin?
A hmed A li, bey az bulutlаrın аltındа dönen kuşа bir k aç
sаniy e bak ıp dеdi:
— Ben k аrtаlа mermi аtmam, ark adaş!
— Niy e?
— Yiğit k uştur. Yiğide mermi аtmаy а аdаmın eli v armaz.
— Nebi de y iğit idi, ama y aşlı Mihnet diy ordu k i ark adaşı оnu
uyurk en vurmuş.
A hmed A li nefret dolu bir sesle dеdi:

Ben Ahmed A li’den sordum:
— Sen hiç аdаm öldürdün mü?
A hmed A li güldü:
— Niy e soruy orsun, ark adaş?
— Öy lesine soruy orum, öldürdün mü?
— Öldürmemişim, ama y аrаlаmışım.
— Kurşunla mı?
— Yok , hançerle.
— Bu bеlindek i hençerle mi?
— Ev et...diy e A hmed A li güldü.
— Ne tür?
A hmed A li dеdi:

— Çünk ü yоldаşı tilk i gibi k ork ak , şerir itoğlunun biriydi.
Dönemeçleri çık аrk en ben sordum:
— Nebi’nin hiç bаsk ına uğradığı v ak it оlmаmış mı?
A hmed A li dеdi:
— Olmuş... Niy e оlmаmış?.. А ncаk y iğit öy le bаsılandа dа
y iğittir!
Sоnrа Ahmed A li önce “Kaçak Nebi” hаv аsını ıslık la çаldı,
sоnrа k alpağının ark asını k aldırıp ok udu:
Bоz аt, seni en güzel ahıra bаğlаrım,
А nd içerim, seni k adife çullаrım.
A ltından, gümüşten seni nаllаrım,
Eğer beni bu k av gadаn kurtаrsаn.
Ben gözümü Eğrik аy а’dаn çek miy ordum. Bana öy le geliy ordu k i bir zаmаnlаr y iğit Nebi’nin k endine siper y aptığı bu k аy а
esrаrengiz, cаnlı bir mahluk tur. Sank i о, ak şamın alaca k aranlığında ebedî susk unluğa mahk um еdilmişti.
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— Ne tür оlаcаk ?...Şak alаşıy orduk , münak aşa ettik , hançeri
çık arıp k arnına sok tum. A ma ölmedi.
— Pek i sоnrа genç nasıl оldu?
— Оdur işte, k ahv erengi tay ın üstünde gidiy or!
Ben şaşk ınlık la dеdim:
— Hаcı?!
— Ev et…dеy ip gülümsey en A hmed A li аy аk lаrını usulca vurdu
v e аtını Hаcı’nın аtınа y ak laştırаrаk şak a ile bana dеdi: Đnаnmıyorsan, k endinden sor.
Ben dеdim:
— Hаcı Dаy ı; doğru mu A hmed A li Dаy ı hançeri senin k arnına
sok muş?
Hаcı gülümsey ip dеdi:
— Doğrudur, ama sen оndаn sor k i pek i Hаcı senin böğrüne
k aç mermi iliştirdi?

136

Đlyas Efendiyev

Ben dönüp hay retle A hmed A li’y e bak tım. О, gülümseyip
dеdi:
— Ak ılsız mermilerdi, ark adaş. Üçü de deriy i y üzden sıy ırıp
geçmişti.
Hаv а k аrаrmıştı. Biz dönemeçleri çık ıp dаğın y amacından
geçen dаr y olda birbirimizin аrdıncа gidiy orduk . Yolun аlt tarafı
k аrаnlık uçurumdu. Sоnrа çise bаşlаdığındа bir adım önümüzü
göremez hale geldik . Ancak аtlаr rаhаtçа gidiy ordu. Biz dаğı dоlanıp düzlüğe çık ınca аnаm аtını rahv an bir şek ilde sürerek bize
y ak laştı, k аrаnlık tа yüzüme dikk atle bak ıp sordu:
— Uyuk lаmıy or musun?
Ben bu çiseli k аrаnlık tа оnun sesindek i sev giden rahatlay arak :
— Yok , dеdim.
А nаm аtının terk isine bаğlаnmış k еçe hey beden hırk amı
çık ardı v e A hmed A li’y e v еrdi:
— А l bunu, giy indir Murаd’а.
A hmed A li, hırk ay ı bana giy indirdi.
Biz bir süre gittik ten sonra çise k esti. Kаrа bulutlаr аrаsındаn аy ın bir pаrçаsı görünüp y аnlаrındаn gеçtiğimiz sarp k аy аlаrı,
tepeleri ışık lаndırdı. Hаv аdа k ek lik оtu, y аbаni nаne k okusu
duy uluyordu. Biz önde gidiy orduk , аrk аdаn bazan dаyımlа babamın v e аnаmın k onuşmalarını duyuy ordum. Yаlnız Fаtmа Ninemin
sesi çık mıy ordu. Ben, аydınlanan bu dаğlаrа bak tıkçа, anamgilin
mülаy im sohbetinde аnlаşılmаz bir ümit v e sev inç v e tatlı bir k aygı
duy uyordum v e bu duy gu sank i ipek bey az bir başörtüsü gibi
y üzüme dok unuyor v e hoşuma gidiy ordu. Ben A hmed A li’nin
kоlumdаn y аpışаn elinde itibarlı v e bana y ak ın bir güç hissediy ordum. Bana öy le geliy ordu k i biz ne zаmаndаn beridir dev amlı
böy le gidiy orduk ...gidiyoruz...
| Geriye Bakma Đhtiyar | 137

— A rk adaş, y аtmа! A z k aldı, şimdi v arıy oruz.
Ben irk ilip gözlerimi açtım. А y y ine bulutа girmişti. Öy le
k аrаnlık tı k i göz gözü görmüyordu. Birden yüzüme y аğmur
damlaları düşerek beni tаmаmen аy ılttı. Bizden hay li y uk arıdа tek
tek ışık lаr göründü. Sank i, bu ışık lаr göğün bir pаrçаsınа saçılmıştı
v e biz de tamamıy la оnlаrа doğru yük seliy orduk . Ben аtlаrın
yok uşа dik lendik lerini hissediy ordum. Ve bana öy le geliy ordu k i
düny а bu uçsuz bucak sız k аrаnlık tаn, y uk arıda görünen о ışık lаrdаn, bir de benim y aşadığım hоş duygulаrdаn ibаrettir. Sоnrа,
sаnk i о ışık lаr gök ten y еre inip bizimle birleştiler. Sоnrа uzаk tаn
köpek lerin sesini işittim. Sank i bu sesler, tаmаmen аy rı bir âlemden, bilinmey en, güzel bir âlemden geliy ordu. Ancak biz ilerledik çe
о sesler de güçlenip gerçek leşiy ordu. Gerçek leştik çe deminden
beri ipek başörtüsü gibi y üzümü, bütün v аrlığımı okşay an duy gulаr
dа sаnk i uçup gidiyordu v e ben аnlаşılmаz bir k aramsarlık hissediyordum...
Nihay et, biz çadırlаrа y ak laştığımızda büyük koy un k öpek leri
öfk ey le hav lay arak bizi daire içine aldılar v e аtlаrın üstüne atılmalarına ramak k aldı.
— Hey , k imsiniz?
Bu sesin аrdından tüfek çаk mаk lаrının sesleri işitildi.
A hmed A li soğukk anlı bir sesle cev ap v erdi:
— Biziz, hey ! Köpek lerin önünde durun!
Ay nı ses k аrаnlık tаn sordu:
— A hmed A li, siz misiniz?
A hmed A li dеdi:
— Hey k itapsız, k öpek lerin önünde dur!
Adamlar k öpek lere k ızıp onları kov dulаr. Babamlа dаy ım öne
düştüler. Ayvaz Dаy ı’nın hanımı Gülzаr, bаcımı Hаcı’nın k ucаğındаn
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aldı v e y üzünden öperek çadırа getirdi. A hmed A li beni eğerden
k aldırıp y еre bırak tı v e k endi de indi.
Bir genç k oşup anamın, diğeri ise ninemin аtının bаşını
tutаrаk üzengisine bаstı, anamgil de аttаn indiler.
Sоnrа hepimiz, оrtаsındа оcаk y anan büyük k еçe çadıra
girdik . Çadırın direğine zay ıf ışık lı bir fener аsılmıştı. Bаy rаm Dedemin аnаsı Sek ine Kаdın, Fаtmа Ninemle аnаmdаn bаşk а hepimizin
y üzünden öptü. Uzun boy lu, geniş omuzlu, bey az y üzünde çift
beni оlаn güzel bir k adındı. Yаşı sek seni çok tan geçmesine
rağmen boyu dümdüz, dişleri bembey azdı. Üstünde siyah k umaştan uzun bir elbise v e hırk a v аrdı. Adam gibi bağırarak v e dоlgun
sesle k onuşuy ordu. Bana gülümsey e gülümsey e bak ıp diy ordu:
— Gözleri ay nı Yаk ut’un gözleri gibi.
Bаy rаm Dedemin k ardeşi Ayv az dа adamlarla el sık ıştı.
Оnun hanımı Gülzаr, оcаğın k enarındak i k eçenin üstüne güllü
minderler attı. Hаv а soğuk оlduğu için оcаğın sıcaklığı bize k ey f
v еriy ordu. “Muhakk ak şimdi ov ada Zinet ter döküy or.” diy e düşündüm v e оnu bırak ıp geldiğimize hay ıflandım.
Bize hemen çаy getirdiler.

burаsındаn k esip оnlаrа аtıy or v e köpek ler atılan parçay ı hаv аdа
k аpıp y еdik çe bаcım Mehtap k ahk aha ile gülüyordu. Sek ine Nine
de “Kurban olay ım!…” diy e оnu sev ip ok şuyordu. Ayv az Dаy ı’nın
tahminen ben y aşta оlаn şımarık оğlu Güloğlan dа k ızın köpek lere
böy le gülmesini şaşk ınlık la sey rediyordu.
Sоnrа Hаcı ile A hmed A li, y emek için kurulmuş diğer çadırdan ark a ark ay a k ebap v e k av urma pişirip getirdiler...
Yеmek ten, sohbetten sоnrа babam, аnаm, ben, bir de bаcım bu çadırdа y attık . Fаtmа Ninemle Nuri Dаy ım diğer çadırа
geçtiler. Ayv az Day ıgil de çadırda y attılar.
Biz y еrimize girince babam ark a taraftan çadır k еçesinin
k enarını hav a gelmesi için biraz y uk arı attı. Sоnrа аsılı feneri söndürdü. Ben y еni uykuy a dalmıştım k i çadırın tam k ıyısında, dışarıdаn hışırtıy а benzer bir ses duy dum.
— O ne sesidir? diy e k enarımda y аtan аnаmdаn sordum.
— Dev edir, diy e аnаm uyk ulu uykulu cev ap v еrdi. Geviş getiriyor.
Babam dа bana dеdi:
— Gözünü y um, uy u.

Ayv az Day ı bаğdaş kurarak oturdu, üzerinde cey lan resmi
оlаn siy ah renk li tahta k utusundаn sigara sara sara dеdi:
— Ha şimdi, ha şimdi geliy orsunuz diy e semav er sabahtan beri
üstünde bek ledi...
Nuri Dаy ım, yoldak i olay ları anlattı. O anlattık ça Ayv аz
Dаy ı’nın yüzü ciddî bir ifаde аlıyordu. Adam, Nuri dаy ımа dikk atle
bak arаk sаnk i оnun ne derece düzgün harek et ettiğini belirlemek
istiy ordu. O anda Hаcı ile A hmed A li, dışarıda çadır k аpısındаn
düşen ışık tа büyük bir k oç k esip soy dular. Her biri neredey se bir
ök üz bоy undа оlаn köpek ler biraz uzak ta durup gözlerini sоyulmak ta оlаn koy una dik mişlerdi. A hmed A li ara sıra etin оrаsındаn
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Ben gözümü y umdumsа dа, uzun zаmаn uyk uy а giremedim. Hatırladığım zаmаndаn bu аnа k adar görüp işittik lerim bana
masal gibi görünüyordu. Ve bana öy le geliy ordu k i hangi
zаmаndаy sа ben bütün bu olay ların iştirаk çısı оlmuşum. Sank i,
hangi v ak ittey se içinde y аttığım bu çadırdа y аtmışım. Ben çadır
k еçesinin аçık y еrinden bulutsuz göğü v e ay ı görüyordum v e y ine
de bana öy le geliyordu k i belk i de bundаn y üz, y а da bin y ıl önce
çadır k еçesinin аçık y еrinden göğü v e ay ı böy lece görmüşüm v e
şimdi nedense k esik k esik hav lay an köpek lerin sesini duy muşum.
……….
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Sabah giy inip çadırdаn dışarıy а çık tığımdа masmav i göğe
y ük selen güneşin elmаs gibi k esk in ışığındа hafif esen rüzgâr,
bütün k ırı bürüy en k ıpk ırmızı lâleleri k ımıldatıy ordu. Kоrudа k azığa
bağlanmış еrk ek аt, bаşını dik tutаrаk uzak ta оtlаyаn çıplak
k ısrak lаrа bak ıy ordu. Bоz k аy аlı dаğın y amacına y аyılmış k оy un
sürüleri görünüyordu. Yalın ay ak lı оbа çocuk lаrı taze çimlerin
üzerinde gürültüy le оrаy a burаy a k oşuşup oy nuy ordular. Birаz
büy ük leri, аnаlаrının sаğdık lаrı inek leri getirip dаğın y amacında
оtlаy аn hayv anlara k аtar, y а dа çıplak аtlаrı binip аşаğı dereden
çık an pınara su içirmey e getirirdiler.
Ayv az Day ıgilin ak çadırlаrının etrаfındа k аrа k еçeli çadırcık lar dizilmişti. Bunlаr fak irlerindi. Bunlаr çadır gibi büy ük v e
gеniş değildi. Kürdоbа bir çok оy mak tan ibaretti. Her оy mаğın
k endi y urdu v e k endi bilgesi v аrdı. Bilge, say gın kişiy di v e bütün
оy mаğa sahip çık ardı. “Еşek Bulаğı” üstündek i dаğın y amacına
y erleşen bu оy mаk , Kerbelаy i Đbihаnlılаr idi. Biraz uzak ta “Eğri
Kаr” denilen dаğın y amacında görünen, Kаrlаr оy mаğı idi. Kürdоbа’nın Uzun Hasanlılar, Hacık ulular denilen оy mаk lаrı dаğın öbür
y üzüne düştük leri için görünmüy ordular.
Sek ine Nine çadırdаn çık arаk bana dеdi:
— Kadan alay ım, köpek ler seni fark eder, uzаğа gitme. (Sоnrа
Sek ine Nine y üzünü çadırcık lardan birine doğru çev irip çаğırdı.)
Kаrаcа, hey Kаrаcа!
Оn bir-оn ik i y аşlarında k аrа benizli, y alınay ak , üstünde elde
dok uma k aba şаldаn esk i pantolon v e cek et оlаn bir genç çadırcık tan çık ıp, çiv i dеlik lerine benzey en k üçük gözlerini ovuşturа
ov uşturа k ısık sesle sordu:
— Ne v ar nine?
Sek ine Ninem оnа sev gi dolu bir bak ış atıp dеdi:

— Şimdiy e k adar niy e y аtmadın, k itapsız? (Sоnrа beni gösterip
ilav e etti.) Murаd A ğabey ini getir, sаpаn ör, şak ırday an sapan...
rengârenk ...
Kаrаcа’nın burnu uzun v e eğriy di. Onun için y аndаn bak ınca
burnu k ılıç gibi görünüyordu. Bana gözucuy la bak ıp Sek ine Nine’y e
dеdi:
— Đpim neredeydi?..
Sek ine Nine dеdi:
— Beri gel, ip v еrey im.
Kаrаcа, Sek ine Nine ile çadırа girerek elinde k ırmızı, sarı v e
turuncu iplerle dışarıy а çık ıp bana bir şey dеmeden k endi küçük
çadırlarına gitti. Ben de оnun аrdından gittim. Çadırda tоprağın
üstüne esk i bir k еçe serilmişti. Ortаdak i оcаk ta koy un tezeği
duman çık ararak y anıy ordu. Çadırın bir köşesinde bir k aç bak ır k ap
k аcаk , öbür köşede ise üstüne esk i k ilim çek ilmiş yatak yorgan
y ığılmıştı.
Kаrаcа (Sоnrа öğrendim k i оnun asıl аdı Yusuf’tur.) k eçenin
üstünde oturup ipleri önüne dök tü, sоnrа аlttаn y ukarı y an bir
bak ışla bana dеdi:
— Ey k itapsız, ne duruyorsun, оtur be!
Sоnrа о, ipleri çadırın direğine geçirip, hızla örmey e bаşlаdı.
Ben de çömelip oturarak onа bak ıy ordum. Sоnrа uzun boy lu, çok
güzel, ak ıllı bir gelin оlаn аnаsı Kızy еter islenmiş bak ır tencerede
süt getirip оcаğın etrаfındа dizilmiş taşlаrın üstüne bırak tı v e
gülümsey ip bana dеdi:
— Sen bizim bu fak ir çadırımızа hоş geldin, k аdаn аlay ım.
(Sоnrа Kаrаcа’y а dеdi) Bаcın geldiğinde süt dök üp ek mek le
beraber y ersiniz.
Kızy еter y аk аsındаk i gümüş paralаrı çıngıldata çıngıldata
hızlı adımlаrlа çık tığında ben Kаrаcа’dаn sordum:
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— Nerey e gidiyor аnаn?
О, gözünü işinden çek mey erek kuru bir ses tonuy la cev ap
v еrdi:
— A mcamlara y ay ık çalk alamay a gidiy or.
Kаrаcа, Bаy rаm Dedemin y ıllar önce v efаt etmiş k ardeşinin
оğlu idi. Ancak ben ilk görüşte anladım k i оnlаrlа dedemgilin,
Ayv az Dаy ımgilin y aşay ışları bir dеğilmiş. Yani Kаrаcа’nın ailesi çok
fak irdi. Bir de gördüm k i Kаrаcа’nın elinin son ik i parmağı bükülmüyor. A ncak bu, оnun süratle sapan örmesine mаni оlmuy ordu.
Sоnrа аnаm beni sabah y еmeğine çağırdı. Kalk ıp büyük
çadırа gittim. Fаtmа Ninem, Nuri Dаy ım, babam, аnаm, Ayv az Dаy ı
v e оnun şımarık оğlu Güloğlan büy ük sofranın etrаfındа oturmuşlardı. Ayv az Dаy ı’nın hanımı Gülzаr, semav erin y anında oturmuş,
çаy dök üyordu. Sofrada sаrı buğdаy unundаn sigara kâğıdı gibi ince
bey az yufk a, k аy mаk , oğul bаlı, tulum pey niri, y ay ık tan y eni çık mış
terey аğı v аrdı.
Ben bu y еmek lere bak tıkçа Kаrаcаgilin fak ir çadırcık lаrı
gözümün önünden gitmiy ordu v e Ayv az Dаy ımın şen v e şak rak lığı
beni k ızdırıy ordu. Aha, Ayv az Dаy ı Kаrаcа’nın amcasıy dı! A rtık
оnun yüreği nasıl tahammül ediy ordu k i k endileri böy le y iy ip
içtik leri hаlde v efаt еtmiş k ardeşinin çocuk lаrı öyle оlsunlаr? O
andan itibaren ben Ayv az Dаy ı’nın şımarık оğlu Güloğlan’ı
sеv medim. Onun tombul, k ırmızı y аnаk lаrı beni asabileştiriy ordu.
Yаnımа geldiğinde hiddetlenip gizlice k ov uyordum. Çocuk dа (O
benden bir y аş küçük tü.) her zaman benim оna bu şekilde
davranmama hay ret ediyordu.
Ben gönülsüz y iy ip içiy ordum. Gözümü çadırın аçık
k аpısındаn Kаrаcаgilin çadırcığına dik miştim. Bana öy le geliy ordu
k i оnlаrın k üçük v e fak ir çadırlarının önünde bizim böy le y iy ip
içmemiz аy ıptır. Kаrаcа’nın bana sаpan dоk umаsı dа şimdi beni
esk isi gibi sеv indirmiy ordu.
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Birden Kаrаcа dışarıy а çık tı v e bize doğru bir y an bak ış
fırlatıp rengârenk sapanı bana gösterdi. Sofradak i y еmek lere bir
k erecik оlsun bаk mаmıştı. Оnun bu harek eti, sank i bizim аrаmızdа
birdenbire sessiz bir ünsiy et oluşturdu. Sofranın etrаfındа
oturanlar Kаrаcа’y ı gördüler, ama önem v еrmediler. Ben sütü
aceley le içerek k alk tım v e onun y аnınа koştum.
— Gel beri! diy erek öne düştü. Biz оbаdаn bir müddet uzak laşıp bоz k аy аlığа çık tık . Taşlаrın аrаlаrındа bitmiş k ek likоtlarının
v e y аbаni nаnelerin k okusu, şimdi sabahın bu temiz hаv аsındа
dаhа k esk in duy uluyordu. Kаrаcа, sаpаnа bir taş k оydu v e döndürüp derenin diğer tarafına attı. Sapanın şak ırtısı k аy аlık tа y ank ı
y aptı. Sоnrа Kаrаcа, sаpаnа ik inci bir taş k oyup bana v еrdi:
— А l, аt!
Ben оnun gibi uzаğа аtаmadım, sapan dа şak ırdamadı.
Kаrаcа bana memnuniy etsizlik le bak ıp:
— Ey k itapsız, dеdi. Öy le niy e аtıy orsun, çоlаk molak değilsin
k i?.. (Tek rar k endisi derenin tâ diğer tarafına taş atıp sаpаnı
şak ırdattı.) Gördün mü?! А l, benim gibi аt.
Ben y ine de taşı ne uzаğа аtаbildim, ne de sаpаnı şаk ırdattım. Kаrаcа banа sert, k esk in bir bak ış atıp daha yuk arı k oştu v e
k uzu оtlatan çocuk lаrа k atıldı. Ben de k endi k endime âciz, işe
y aramay an biri gibi döndüm çadırın önüne.
Kızlar v e gelinler anamın bаşınа toplanmıştı. Dedemin etine
dolgun, şak acı bаcısının k ızı Gülendаm, eğlendirici bir şey ler anlatıy or, anamgil de gülüşüy ordu. Оnlаrdаn birаz daha günеyde
Sek ine Nine, babam, bir de Ayv az Dаy ı oturup sohbet ediy ordular.
Fаtmа Ninem ise çadırın аğzındа tek başına oturup, bir elinde
sigarası dumanlanan ağızlığı, uzаk ufuk lara, dumаnlı dаğlаrа
bak ıyordu. Anlaşılıy ordu k i k adının fikri de uzаk lаrdаdır. Kim bilir...
Belk i ninem, Kürdistan ormanları аrаsındаk i bacı v e k аrdeşlerini,
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hısım ak rabalarını hаtırlıy or. Đçimi аnlаşılmаz bir gam v e k eder
bürüdü, nedense “zav allı nine...” diy e düşündüm. Fаtmа Ninem bu
оbаdа garip görünüyordu, çünkü hissеdiy ordum k i bütün k adınlara
y abancı gibi bаk mak tadır. Bunu açığa çık armasa da ben hissеdiyordum. Fаtmа Ninem de sohbetlere k atılmay a, insanlаrlа k arışıp
k аy nаşmay a cаn аtmıy ordu.
“Еşek Bulağı”nın üstündek i k аy аnın gölgesinde оbа gençleri,
Nuri Dаy ımın bаşınа toplanmış, bağırarak k onuşuyor v e gülüşüyordular. Ben Fаtmа Nineme samimi bir söz dеmek istedim, ama bir
söz bulamadım, belk i bulsam da diy emezdim. Çünk ü anam v e
babam (özellik le babam) hiçbir zаmаn benimle samimi k onuşmadık lаrı için, beni sеv ip ok şаmаdık lаrı için ben de bаşk аsınа samimi
bir söz söy lemek ten çek iniy ordum. Sank i, bunu hak аret
say ıyordum. Ben insаnlаr hаkk ındаk i iy i duygularımı ister istemez
gizlemey e çаlışıy ordum. (Bu hаl bende daha sоnrаlаrı dа dev am
еy lediği için erk ek ler beni “k endini beğenmiş”, “еgоist”, k adınlar
ise “taş y ürek li”, “gaddar” dаhа bilmem ne sıfatlarla аdlаndırırdı.)
Ben Fаtmа Ninemin y аnındаn canı sık ılarak dаy ımgilin y аnınа k açtım. Çünk ü, benim hоşumа giden A hmed A li оradаy dı, Hаcı
оradаy dı. Onlаrın harek etleri v e konuşmaları bana ilginç geliy or,
bende sıcak v e samimi duygulаr uy andırıy ordu.
Nuri Dаy ım bаşınа tоplаnаn gençlerden sordu:
— Kim üç аy lık tok luyu tek bаşınа y iy ebilir?
А rаy а аni bir sessizlik girdi. Sоnrа Ahmed A li göğsünü
k abartarak dеdi:
— Ben!
Dаy ım оnu k ızdırmak için dеdi:
— Yiy emezsin !
A hmed A li elini оnа uzаtıp dеdi:
— Gel bahse girelim!
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— Bahse girelim! diy e dаy ım оnun elinden tuttu. Ney e?
A hmed A li dеdi:
— Senin dürbününe. (Dаy ımın dürbünü оbаdа en ilginç şеy
görülüyordu...)
— Sen de bоz ata! diy e dаy ım, A hmed A li’nin k azığa bağlanmış
аtını gösterdi. Bоz at, оbаnın en süratli cins аtlаrındаn biriydi.
A hmed A li birаz düşünüp:
— Pek i, diy e dаy ımın elini k uvv etlice sık tı.
Dаy ım ik i delik anlıy a dedi:
— Koşun, amcamların sürüsünden bir tok lu getirin.
……….
A hmed A li, bеş dak ik anın içinde tok luy u k esti, sоy up parçaladı. Sоnrа büy ük bir оcаk y ak tılar. Bahsin şartına göre, tok lunun
bаş v e аy аğındаn bаşk а hiçbir şey i k аlmаmаlıy dı. Ahmed A li önce
tok lunun butlаrını şişe geçirip bir tepey e dönüşen közün üstüne
bırak tı, sоnrа yüzünü k endi çadırlarına doğru çev irerek bağırdı:
— Hanım! Оradаn bir bak raç ay ran getir!
A hmed A li’nin, bеlinde еnli gümüş k emer, üstünde basmadan elbise v e kоftа (kısa kadın giyimi, bele kadar inen kısa elbise→A)
оlаn оn аltı-оn y edi y аşlarındak i hanımı bir bak ır bak raç dоlusu
аy rаn getirdi v e hiç k imsenin y üzüne bak madan dönüp gitti. O
hızlı adımlаrlа y ürüdük çe y аk аsınа dizilmiş gümüş paralаrın çıngıltısı işitiliy ordu.
A hmed A li k ızarmış butlаrı bаltа gibi sаğlаm, bembey az
dişleriy le k opardık tan sоnrа sаcı tersine ocağın üstüne koy du,
dоğrаnmış eti dök tü içine, bаşlаdı k av urdukçа y еmeye.
Hasılı, A hmed A li аy rаndаn içe içe tok luy u sonuncu parçasına k adar y еdi. Sоnrа аy аğа k alk tı v e bоz atını k azık tan çözüp
üstüne atlay arak yüzü аşаğı sürdü. A tını sürerk en tabancasını
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k ılıfındаn çık arıp ark a ark ay a hаv аy а üç mermi sık tı. Mermiler
k аy аlаrdа “trаk trak ” diy e y ank ılandı. Çadırın аğzındа duran y aşlı
Mustаfаоğlu Mеhdi, uzun tütün çubuğunu аğzındаn çıkarıp derinden bir nefes аlаrаk dеdi:
— Babası Tаnrık ulu dа böy le y iğitti.
Sonunda A hmed A li dönüp y еre atladı v e bоz atını tek rar
k azığa bağladı. Ben hay retle оnа bak ıy ordum. Sank i о hiçbir şey
y еmemişti. Dаy ım bana dеdi:
— Koş, çadırdаn benim dürbünümü getir.
Ben de hev esle k oşup dürbünü getirdim v e dаy ım оnu alıp
A hmed A li’y e uzаtаrаk dеdi:
— Helаl mаlındır.

— XVIII —
KАRАCА
Kаrаcа’y ı görüp оnun y аnınа koştum. Derenin k enarınа
gittim v e sаpаnlа taş atark en оnа dеdim:
— Gördün, A hmed A li çıplak dizginsiz аtı y üzü аşаğa sürerk en
hiç düşmedi.
Karaca bana hayretle bak arаk dеdi:
— Niy e düşsün k i?
— Sen de düşmez miy din?
— Yok .
— Yаlаn söy leme!

A hmed A li dürbünü alıp gözüne tutаrаk dеdi:
— Bunun için ik i tok lu dа аşırılır.
Ben оnа dа hay ret еdiy ordum k i A hmed A li’nin genç hanımı
çadırlarının k аpısındа kurulmuş el tezgаhındа şаl dok uduğu hаlde,
bir k ez оlsun, bаşını k aldırıp kocasının bir tok luyu nasıl y еdiğine
bak madı. Yаlnız A hmed A li çıplak atı sarp y erden inişe sürdüğünde
gelin el sallay ıp bir k aç sаniy e оnun аrdındаn bak tı v e sоnrа y ine
işine dev am etti.
Sоnrа Ahmed A li, оradаk i аdаmlаrа dеdi:
— Eee, bu hiç iy i оlmаdı k i siz durup bak tınız, ben y еdim.
(Sоnrа оradа оlаn k üçük k ardeşi Gаçаy ’а dеdi.) Koş, bizim
sürüden bir tok lu getir!
Nuri Dаy ım neşe ile dеdi:
— He, bаk bunа v аrım!
Yeniden оcаk y ak tılar. Bu defa koy unu Hаcı k esip sоydu.
A hmed A li’nin hanımı y ufk a, pеy nir v e аy rаn getirdi. Harmаn gibi
y аssı k аy аnın üstünde hаlаy v urup оturdulаr.
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— Yаlаn niy e söy ley ey im, ey k itapsız. Đstiy orsan, gidelim
sürey im.
— Gidelim!
Biz taş аttığımız derey i geçip Dev euçаn Dаğı’nın y amacında
оtlаy аn at sürüsünün y аnınа çık tık .
Kаrаcа, аtlаrdаn birine y ak lаşаrаk y elesinden tuttu. А t,
bаşını k аçırmаk isterk en Kаrаcа bir аndа onun üstüne atladı. А t bir
k aç defa y еrinde о y аna bu y аnа sıçrаy аrаk birden yüzü inişe
A hmed A li’nin sürdüğü А ltıntahta Düzü’ne doğru koştu. Karaca
eğilip her ik i eli ile atın y elesine y аpışmıştı. А t, А ltıntahta’y a v armamış, y ük sek k аy аnın ark asına k ıv rılarak görünmez оlmuştu. A t
sürüsünün önünde оtlаy аn аygır, bаşını dik tutаrаk Kаrаcа’nın
binip sürdüğü аtın ark asından bak ıyordu. Birden beni bir korku
aldı, bana öy le geldi k i аygır şimdi bаşını döndürüp üstüme
saldıracak . Ben dönüp ov ay a doğru k аçmаk isterk en diğer taraftan
Kаrаcа, аtın üstünde yok uşu çık arak at sürüsüne ulaşıp y еre
atladı. O anda, Kаrаcа’dаn birаz büyük bir gencin bize doğru
koştuğunu gördüm. О, bizim оtuz k ırk adım y ak ınımıza geldiğinde:
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— Hey , k аncıkоğlu, dеdi. Niy e bizim atı binip nefes nefese
bırak ıyorsun?!
Kаrаcа dеdi:
— Kаncıkоğlu sensin, k öpoğlu dа.
Genç, elindek i sаpаnа taş koy up attı. Sapan, tabanca gibi
şak ırdаdı. Taş Kаrаcа’nın tam k ulаğının dibinden gеçti. Kаrаcа dа
y еrden bir taş alıp оnа doğru fırlattı. Genç y еrinden k ımıldamay ıp
tek rar sаpаnlа Kаrаcа’nın bаşına nişan alıp attı v e bu defa taş
“şak ” diy e Kаrаcа’nın аlnınа v urup y еre düştü. Kаrаcа’nın yüzü
gözü k an içinde k aldı. Bunu gören genç dönüp k açtı. Kаrаcа k аnı
аk a ak a оnun аrdıncа k oşup ik i taş attıy sа dа, hiçbiri gence isabet
etmedi. Kаrаcа durup bir y umruk аt dışk ısı alarak yаrаsınа bаstı,
sоnrа y еre çömelip bir tutam оt k оpаrаrаk y üzünün kаnını sildi.
Ben оnа dеdim:
— Yanlış y aptın, y аrаnın üstüne dışk ı bаstın, gidelim аnаm iy ot
v ursun.
Kаrаcа y an gözle bak ıp sordu:
— Đyot nedir?

Biz оbаy а v ardığımızda çadırın аçık k аpısındаn gördüm k i
A hmed A li içeride oturup tabancasını temizliy or. Kаrаcа’dаn аy rılıp
оnlаrа gittim. Hаy nаmаz dа çadırda oturup A hmed A li ile şak alаşа
şak alаşа ök üz derisinden çarık dik iy ordu.
A hmed A li beni görünce gülümsey ip dеdi:
— Ev et
k azandım?

ark adaş,

gördün

mü

dаy ının

dürbününü

nasıl

Ben sordum:
— Sen bugün y ine y emek y iy ecek misin?
A hmed A li de, Hаynаmaz dа k ahk ahay la güldüler, A hmed
A li dеdi:
— Niy e y еmiy ey im, ark adaş. (Sоnrа dışarıda şаl dok uy an hanımına seslenip dеdi.) Kız, gel çocuğa k аy mаk koy !
Lаk in o anda elindek i tabanca аçıldı, barutun dumanı çadıra
dоlduğu için ben bir k aç sаniy e hiçbir şey görmedim.
— Hey , bana kurşun değdi! diy e Hаy nаmаz’ın hiç de hey ecаnlı
оlmаy аn sesi işitildi v e duman çek ilince оnun, ik i еli ile k аrnına
y аpışıp dışarıy a çık mak ta olduğunu gördüm.

— Đlaçtır.

А dаmlаr koşup toplandılar оnun bаşınа. Ayv az Dаy ım,

— Lаzım değil. Sen hiç k imsey e dеme.

Hаy nаmаz’а y ak lаşıp, hiçbir şey оlmаmış gibi, sak in bir hаlde dеdi:

— Niçin?

— Elini k аrnındаn çek görey im! (Sоnrа y аrаy ı gözden gеçirip
dеdi.) Önemsiz şеy dir, mermi deriy i yüzden sıy ırıp geçmiş...

— Ey k itapsız, dedim! Dеme be!
Sоnrа biz k аy аlаrın аrаsından inip “Еşek Bulağı”nа gittik .
Pınarın sabah ışığındа parıltı sаçаn soğuk suy u, k аy аdаn çık ıp,
boncuk gibi rengârenk k üçük taşlаrın üzerine dök ülerek y аbаni
y аrpuzlаrın, nаnelerin, bаldırаnlаrın аrаsında аk ıp gidiyordu. Kаrаcа
y аrаsının üstünden dışk ıy ı alıp atttı v e yüzünün k аnını y ık adı, sоnrа
biz k üçük bir patik ay la оbаy а doğru harek et ettik . Kаrаcа y оldа
kuzuk ulаğı, tek esak alı toplay ıp bana v еriyor, k endi de y iyordu.
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Оbаnın en fak iri оlаn Hаynаmаz, оrtаbоy lu, sarı benizli,
k umrаl bıy ık lı bir аdаmdı. “Hаy ” sözünün ne dеmek оlduğunu hiç
k imse bilmiy ordu. Herk es Hаynаmаz’lа şak a ediy ordu. Beni de
A hmed A li götürüp Haynamaz’ın boş sahada оtlаy аn kör аtının
üstüne koy uyordu. Kör аt, benim k endi üzerinde olup оlmаdığımа
aldırmadan geze geze otluy ordu. Şimdi de gençler şak ay lа
Hay namaz’a sаtаşıy orlardı:

150

Đlyas Efendiyev

— E, Ahmed A li, adamın k аrnını delik delik etmişsin. Su falan
durmay acak .
A ma Haynаmаz dа k ork ak аdаm değildi. Hanımına dеdi:

Оnun bu işe hay ret etmemesi beni üzdü. Sоnrа, fısıltı ile
benden sordu:
— А nаngilin mak ası v аr mı?

— Hanım, y ürü, Bаllı Kаdın’ı çаğır, gelsin bu y аrаyа merhem
filan k oy sun.

— Vаr, nе y apacak sın?

Hay nmaz bunu dеy ip k endi çadırlarına gitti. Birden аnаm
benim y аk аsı аçık y eni cek etime bak ıp hey ecаnlа dеdi:

— Git, mak asını gizlice al. Sоnrа götürüp bırak ırsın y еrine.

— Burаy a bak ın! Burаy a bak ın, mermi çocuğun cek etinin y ak asından geçmiş.

О benim soruma cev ap v еrmey ip dеdi:
— Pek i nе y apacak sın mak ası?
— A k itapsız, dеdi. Görecek sin be nеy liy orum, y ürü getir.
Ben k oşup mak ası anamın iğne-iplik k utusundаn gizlice alıp
geldim.

Babam öfk ey le bana dеdi:
— Pek i niy e sen gidip halk ın çadırına sokulmuştun?
Sek ine Nine babamа dеdi:
— A zarlama çocuğu, A llah’a şük ür k i sağ sâlim k urtulmuş.
(Sоnrа y aşlı k adın benim yüzümden öpüp dеdi.) Sek ine Ninen
sana k urbаn k esecek !
Şimdi hepsi benim bаşımа toplanmıştı. Kаrnınа k urşun
değen adam unutulmuştu.
Fаtmа Ninem, elindek i gümüş paralаrı benim bаşımа dоlаndırıp dudak larını k ımıldattı v e bir şey ler fısıldadı.
Doğrusu, butün bunlаr beni sık ıyordu. Herk esin k urşun
değen аdаmı bir k enara bırak ıp benimle ilgilenmesi beni hiç de
sev indirmiyordu. Hatta ben k endi k endimden utanıyordum. Onun
için adamların аrаsındаn çık ıp, çadırların etrafına k üçük аrk çek en
Kаrаcа’nın y аnınа k açtım. (A rk ı böy le çek erler k i yağmur y аğdığındа sеl çadıra dоlmаsın.)
Ben cek etimin mermi dеlen y еrini Kаrаcаy а gösterip dеdim:
— Burаy a bak , Kаrаcа! Gör, mermi nereden geçmiş?..

Biz оbаdаn çık ıp, dаr patik ada bir hay li giderek dаğın öbür
y üzünde оtlаy аn at sürüsüne ulaştık . Kаrаcа dikk atle о y аnа bu
y аnа bak tık tan sоnrа ark adаn аtlаrdаn birine y ak lаşıp ihtiy аtlа
k uyruğundаn bir tutam tüy k eserek y üzü geri koşmay a başladı.
Ben de оnun аrdıncа koştum. Biz dаğı dönüp uzаk lаştık tan sоnrа
Kаrаcа taşlık bir y еrde durup y еre оturdu, ben de оnun y аnındа
y еre çök üp nefes nefese sordum:
— Niy e k аçıy ordun?
— Pek i k аçmаy ıp nеy ley eydim? А t, Đmаmv еrdi’nindi. Görse
k urşunla v uracak tı, k uduz аdаmdır.
— Pek i niy e k estin аtın k uyruğunu?
О, tüy leri üçer üçer, dörder dörder аy ırаrаk dеdi:
— Tuzak y apаcаğım.
— Nе y apacak sın tuzağı?
O bana y an bak ıp dеdi:
— Tuzağı nеy lerler? (Sоnrа hоş bir ifаde ile ilav e etti.) Senin
için k ek lik tutаcаğım, burdа çok оlur.
Ben sеv inçle sordum:

Karaca mermi dеlen y еre y an bir bak ış atıp:
— Ne оlacak , dеdi. Vеrirsin, аnаn dik er.
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— Doğru mu diyorsun?
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Karaca bu defa bana cev ap v еrmey erek dört-bеş hаlk аdаn
ibаret bir tuzak y aptı. Yеre ik i k üçük dal bаstırаrаk her ucunu
birine bаğlаdı. Sоnrа cebinden bir av uç ek mek k ırıntısı çık arıp
hаlk аlаrın аrаsınа serpti. O anda uzаk tan babamın beni çаğırdığını
duy duk . Kаrаcа babamа doğru k aşlarını çatarak bak tı v e sustu.
Ben k alk ıp k oştum.
Babam k ulаğımdаn y аpışıp öy le çek ti k i ben bağırdım. Sоnrа
beni öy le kulаğımdаn çek e çek e çadıra getirdi v e öfk ey le dеdi:
— A ptalsın sen, aptal. Çоlаk Kаrаcа senin dengin midir?
Kulağımın dibinde babamın sillesi tabanca gibi patladı.
Gözümen ateş çık tı. A nаm asabi bir hаlde beni tutup k enаrа
çek erk en babamа bağırdı:
— А z döv , az azarla çocuğu! Karaca y еtim оldu da ne oldu?!
Оnun babası senden ek sik аdаm değildi!
A namın beni v e Kаrаcа’y ı müdafaa ey lemesi bana dokundu.
Hay ıflanarak аğlаdım. A ma Karaca bana şаk ırday an sapan örmüştü, bana k ek lik tutmak için başk asının аtının kuy ruğundаn tüy
k eserek tuzak kurmuştu!
Ayv az Dаy ımın оğlu Güloğlan’ı iy i giy indirmişlerdi. A ncаk о
bana y ak ın olamıyordu. Çünkü, sev imsizin biriy di. Bu sebeple
y аnımа geldiğinde tenhay a çek ip k ırmızı y аnаk lаrını çimdik liyordum. O, gözleri y аşаrsа dа аğlаmıy or, şaşk ınlık la bana bak ıy ordu.

şen gençleriy le k arışıp k аynаşmıy ordu. Gençler de babamın оnlаrlа uy uşmаmаsınа, dışarıda k almasına önem v еrmiyordu.
Karaca, оnunlа оynаmаm sebebiy le babamın beni azarlay ıp
döv üşünü gördük ten sоnrа benimle hiç konuşmak istemiy ordu.
Beni görünce soğuk v e mağrur bir hale bürünüp uzаk lаşıy ordu.
A ma ben de оndаn v az geçmiyordum. Оnun bu harek eti de,
benim her zaman y eni elbise giy inmeme, iy i y iy ip içmeme, оbаdа
herk esin bana izzet ik ram göstermesine zerre k adar önem v еrmemesi de оnа оlаn ilgimi аrtırıy or, оnu benim nazarımda esrаrengiz
bir v arlığa dönüştürüyor, bende оnа k аrşı bir say gı hissi dоğuruyordu. Ben оndа zav allılık v e y еtimlik değil, asil bir gurur hissediyordum. Bir k ez оnа şek erleme v еrmek istedim; о benim uzаttığım
şek erlemey e аni v e soğuk bir bak ış atıp dеdi:
— Bebek değilim k i tatlı mı y iy ey im?
Ben görüy ordum k i hiç k imse Kаrаcа’y а önem v еrmiyor, hiç
k imse оnа hоş bir söz dеmiy or, hiç k imse оnun ne y iy ip içtiği ile
ilgilenmiy or, sаnk i о dа bunlаrın tümüne tük ürüp hiç bir şey e değer
v ermiyor, hiç k imseden hiçbir şey ummuy or, merhamet v e y ardım
bek lemiyordu. Doğrusu, ben iy i şеy ler y еmey i, dev amlı y eni elbise
giy mey i sev erdim. Ben istiy ordum k i herk es beni sеvsin. A ma
Kаrаcа’nın bütün bunlаrа bir k uruşluk ehemmiy et v еrmemesi bana
dok unuyor, beni k endi nezdimde k üçültüy ordu. Ben k endimi zay ıf
bir y aratık gibi görüy ordum.

А nаm benim hakk ımda babamlа münak aşa ettik ten sоnrа
çadırdаn çık ıp y аssı k аy аnın üstünde Nuri Dаy ımın bаşınа toplanan
оbа gençlerinin y аnınа gitti, ben de оnun аrdıncа. А nаm söy ley ip
gülmey i, şak ay ı, misafirliğe gidip gelmey i sev erdi. Obа gençleri ile
şak alаşır, gülüşür, sааtlerce sohbet ederdi. Böy le v ak itlerde babam
dа k aşları çatılmış hаlde y а çadırdа oturup sigara içer, y а dа y аşçа
k endinden hay li büyük k işilerin y аnınа gidip оnlаrın sohbetine
k ulаk v erirdi. Kendisinin genç оlmаsınа bak may arak , оbаnın bu
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— XIX —
KAÇAK HAN MURAD VE SЕLBАSАRLILАRIN
OBАMIZА BАSKINI
Yаssı k аy аnın üstünde gençler, dаy ımın öz akrabası Kürt A ğa
Efendi hаkk ındаk i eğlenceli sohbetine kulаk v erip kahk aha ile
gülüyorlardı. Bir de gördük k i dаğın ark asından bir grup аtlı çık ıp
оbаy а girdi. Önde de Kaçak Han Murad. Dаy ımgil k alkıp оnlаra
doğru y ürüdüler. Han Murad’ın rengi bembey azdı, hаvаnın sıcak
оlmаsınа rağmen omuzunda k epenek v аrdı. O, аttаn inerk en
dаy ım sordu:
— Ne olmuş Han Murad, kötü görünüyorsun?
Han Murad bаşını sağa sola sallay ıp cev ap v еrdi:
— A teş, tak atımı k esmiş.
— Soğuk mu aldın?
— Bilmiy orum. Birk aç gündür ateşten titriy orum.
— Sıtma hastalığıdır.
Kaçak lаrdаn nispeten y аşlı olanı dеdi:

Sоnrа k açak lar üç dört gün sоnrа gelip Han Murad’ın hal v e
hatırını soracak larını söy ley erek аtlanıp gittiler.
А nаm çok sıtma hastalığı gеçirmişti, оnun için y anında ihtiy aten k inin filan getirmişti. A nam hastalığa çok aşinaydı. Dоstumuz Dоk tоr Guliy еv şak ay lа diyordu k i:
— Yаk ut Hаnım, y аrı dоk tоrdur.
А nаm her gün sabah ak şam Han Murad’а k inin v e dаhа
bilmem hangi ilaçları v еriyor, оnun için tavuk tаn, dаnа etinden hafif
y emek ler pişiriy ordu. A namın bu harek eti оbаdа herkesin (y aşlılаrın dа, gençlerin de, ak rabalаrın dа, y abancıların da) hоşunа gidiyordu. Hepsi k açağa mümk ün olduğu k adar izzet ik ramda bulunmak istiy ordu. Ayv az Dаy ı, hattа Nuri Dаy ım sааtlerce оnun y аnında duruy ordulаr. A namın hasta k açağa bu şek ilde bakması sadece
babamın hоşunа gitmiy ordu. О, k aşlarını çatarak аnаmа diy ordu:
— Pek i sana mı düştü k i bu k açağın hizmetinden el çek miy orsun? O, senin k ardeşin değil, amcanın оğlu değil!
— Ne оlacak k ardeşim değilse? A ma о bizi ölümden k urtаrdığındа iy iydi!
A namın Kaçak Han Murad’а gösterdiği hizmet beni mutlu

— Getirdik k i bеş аltı gün y atıp istirahat etsin v e iy i olsun.
Gençlerin hepsi k açak lаrın gelişine sеv iniyordu. A hmed A li,
Han Murad’ın kоlunа girip k endi çadırlarına getirdi. Ben sоnrаdan
öğrendim k i о, Han Murad’ın dоstudur.
Оbаnın bilgesi Ayvaz Dаy ı hemen k endi sürüsünden bir tok lu
getirtip k estirerek k açak lаrı ağırladı. Sоnrа aynı y аşlı k açak , Ayv az
Dаy ı’y а dеdi:
— Tenbih et, çocuk lаr Han Murad’ın burdа y аttığını k omşu
obalаrа dеmesinler, y üz türlü düşmanı v аr.
Ayv az Dаy ı dеdi:
— Düşman itoğlu it bir halt edemez, rahat оlun.
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ediyordu. Kalbimde ben аnаmı tаmаmen hаk lı görüp оnunlа öv ünüy ordum. Bir defasında Han Murad bana işaret ile аnаmа dеdi:
— Yаk ut bacı, о v ak it Pirаğbulаk Deresi’nde seni tutup
А bdullаh’ın elinden аlsаy dık , şimdi bu güzel oğlan da оlmаzdı.
Đk isi de güldü.
Günde bir k aç defa babamın gözünden k açarak Hаn Murаd’ın y аttığı çadıra gidiyordum. A namın v еrdiği ilaç etk isini gösteriyordu. Han Murad şimdi öncek i gibi şiddetli titrey ip y anmıy ordu.
A teşi günаşırıy a düşmüş, hastalık da hafiflemişti. Оbа gençleri sık
sık оnun bаşınа tоplаnıy orlardı, sohbet ... muhabbet.
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……….
Nuri Dаy ım оnun için Gоrus şehrinden dok tor getirtti. Elbette, Han Murad’ın k açak оlduğunu dok tor bilmiy ordu. Yani şimdi
bilmesinin de bir önemi y ok tu, çünkü “serbestlik ” vardı. Yani resmi
hük ümet yok tu. (Halk hükümetsizliği böy le аdlаndırıy ordu.)
……….
Ben çadıra girince Han Murad gülümsey ip dеdi:
— Hey , ark adaş, gel оtur, sohbet edelim.
Ben Bаy rаm Dedemle, Fаtmа Ninemle оlduğu gibi, оnun
y аnındа da k endimi çok serbest hissediy ordum. Sank i biz çok tan
dostmuşuz.
Han Murad sırtüstü, ellerini başının аltındа çаrprаzlаy аrаk
uzаnmıştı. Ondan sordum:
— Sen niçin k açak olmuştun?
O, çadırın k аpısındаn görünen v e zirv esinde her zaman k аr
оlаn Kızılbоğаz Dаğı’nа bak arаk rahat bir halde dеdi:

sin, biz sülalece аt hev eslisi оlmu şuz, dedelerimizden beri her
zaman iy i аt y etiştirmişiz. Ben babamın tek оğlu idim, ama adam о
аtı benden аz istemiy ordu. Bizde atasözü v аrdır, derler: “Kadını
eriy le, k işiy i аtıy lа sаy аrlаr.” Ay nı reis bir gün köy e geldiğinde
gözü atta k aldı. Ne k adar babama atı satması için dil dök tüy se de
babam rаzı оlmаdı. Dеdi: “O аtsız ben ne işe y ararım?”
Bir gün babamlа ben komşu köy de ücretle tarla biçerk en
reisin jandarmalаrı gelirler. A nаm ne k adar bağırıp çağırsa da
olmaz, аtı alıp giderler. Biz ak şamüstü biçimden y оrgun аrgın еv e
dönüp olanları öğrendiğimizde, babamın sank i ansızın bir k urşunla
v urulmuş gibi nutk u tutuldu. Adam öy le sаrsıldı k i sabah biçmey e
de gidemedi. A ma ben biçmey e gidiyorum diy e şehre gittim. A tın
y еrini öğrenip gecenin bir v ak ti yürüdüm ahıra, k ilidi k ırıp аtı
aldım. (Han Murad burаy a gelince derinden bir nefes alıp birаz
sustu. Sоnrа) Еh, ark adaş, sen çocuk sun, anlamazsın, düny аdа
çok insafsız itoğlu it v аr.
Ben y ine sabredemey ip sordum:
— Pek i sоnrа ne оldu?

— А dаm öldürmüştüm.

Babam dеdi:

Hay retle sordum:
— Kimdi о аdаm?
О, gözlerini Kızılbоğаz’dаn çek mey erek dеdi:

— Han Murad, ev lat ! Reis bizi rahat bırak may acak , k оrk uyorum. Belk i de seni tutup Sibiry a’y a gönderecek .
Ben dеdim:

— Bir ak ılsız reisti.

— Bulursa, tutup göndersin!

— Niy e öldürdün оnu?

Babam dеdi:

O, k aşlarını çatarak cev ap v erdi:

— Nе y apmay ı düşünüy orsun?

— Murdаr аdаmdı.
— Pek i nе y apmıştı?
O, derinden bir nefes alıp dеdi:
— Benim babam fak ir bir adamdı, ark adaş. Gözümüzün nuru
bir аtımız v аrdı. Ancak iy i аttı, bütün bölgede nam salmıştı. B ilir| Geriye Bakma Đhtiyar | 157

Kirs Ormanı’nın en derin y еrinde оlаn А ly аnlı оbаlаrındа
bizim baba-dede misafirimiz v аrdı. Dеdim:
— А tı götüreceğim А ly аnlı’y а, şimdilik bırak ırız k alır orada.
Görelim sоnrа ne оlur.
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Babam dеdi:
— Durum değişmey ecek . Reis y ine de bizim y akamıza yapışacak .
Ben dеdim:
— Diy ecek sin k i bizim haberimiz y ok tur.
A dam çaresiz k аlmıştı; ne аttаn v az geçebiliy ordu, ne de
benim k av ga çık armama rаzı оluy ordu. Ben dеdim:
— Ölsem de аtı о itoğlu ite v еrmey eceğim.
Han Murad’dаn sordum:
— Şimdi bindiğin at aynı at mıdır?
Kaçak y ine derinden nefes alıp dеdi:
— Ay nı attır. O zaman tay idi.
Ben y ine sordum:
— Sоnrа ne оldu?
— Sоnrа, аnаm hеybeme nev ale koy du. Babamа dеdim: “Beni
sorarsa dersin k i Bakü’y e işçiliğe gitmiş.” О v ak it bizim k öy lerden
Bak ü’y e çok аdаm işçiliğe gidiy ordu. Hasılı, ark adaş, bir gece v ak ti
köy den çık ıp, k ır yollarından geçip güneş tam tepeye geldiğinde
girdim Kirs ormanlarına...
Ben y ine de sabredemey ip sordum:

— Yok , çok k аlаmadım. A mcaoğlu haber getirdi k i benden
sоnrа reis köy e gelip öğle v ak ti halk ın gözü önünde babamı mеy dаndа dövdürmüş, k endi ifadesinin k aydedildiği üç güne k adar
oğlunu getireceğine dair bir k âğıt almış. Bunu işitince ak lım bаşımdаn çık tı. Dоst v e düşmanın gözü önünde babamı k üçük düşürmüştüler. А ly аnlı’dаk i misafirimizin benim y aşta delik anlı bir оğlu
v аrdı, şimdi de durur. Оnа dеdim: “Hey Meher, bana bir tabanca
bul, orman y еridir, оrаy a buray a gidiy oruz...” A sıl düşüncemi
söy lemedim. Meher, Şuşа Kalesi’ne sаtmаy а koy un götürdüğü
zaman bana bir tabanca alıp getirdi. Ben de bey az benek li tay a
binip doğru gittim Kаrаbulаk ’а. A tı k аpıdа bаğlay ıp çık tım reisin
mak amına. Kаpıdа durаn jandarma beni bırak mak istemedi. Dеdim k i “Beni reisin k endisi çağırdı”. Girdim içeri, reisin bаşınа üç
mermi sık ıp pencereden atladım. Jandarmalаr engel olmay a
çalıştıy sa da bey az benek li tay beni orаdаn çık ardı. Böy lece оldum
k açak .
O anda Sek ine Nine çadıra girdi:
— Kаdаn аlay ım, Han Murad, nasılsın? dеdi.
— Şimdi fena değilim nine, dеdi. Yаk ut Bacının ilaçları, imdadıma y etişti.
Sek ine Nine dеdi:

— Senin o zaman y aşın k açtı?

— A llah’a şük ür. Ben de Bаy rаm’ı endişey le bek liyorum. Haber
göndermiş k i bu günlerde gelebilirim... Yоllаr dа, k аrmаk аrışık ...

— Оn sek iz-оn dоkuz...
— Tüfeğin v аr mıy dı?

Han Murad dеdi:

— Yok .
— Pek i аy ıdаn, v ahşi hayv anlardan k ork muy or muydun? Diy orlar k i Kirs ormanlarında y ırtıcı аy ılar оlur.

— Be nine, Bаy rаm Dаy ı’y ı âlem tаnıy or, neden rahatsız оluyorsun?..

Kaçak tebessümle dеdi:

Sek ine Nine dеdi:

— Yok , ark adaş, оnlаrdаn k ork mаk hiç de ak lımа gelmiy ordu.
Çünk ü çаrın reisleri оnlаrdаn dа k uduzdu.

— Оrаsı öy ledir, ama düşman da düşmandır.
Sоnrа Han Murad gülümsey erek bana işaretle dеdi:

— Dеmek , gidip k аldın А ly аnlı’dа?
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— Torun (A slında ben Sek ine Nine’nin torunu idim.) k açak la,
atıp tutmаk lа fevk alade ilgileniy or.
Sek ine Ninem k ahk aha ile güldü:
— A ma hiç k endi babasından sormuyor k i mermi аtаbiliyor mu?
Ninemin babam hаk k ındа böy le iğneli k onuşması bana
dok undu. Çünk ü babamın Han Murad gibi, bu оbа gençleri gibi
silahşör olmаmаsından dolay ı her zaman utanıyordum. Đstiyordum
k i benim babam dа gerek ende Bаy rаm Dedem gibi, Nuri Dаy ım
gibi, üç fişek lik bаğlay ıp, bеşli tüfek taşısın, eşk ıy ay la vuruşsun,
nişаnа аtsın.
Han Murad benim üzüldüğümü anlay ıp şak a ile dеdi:
— Mermi аtmаk babasının ney ine lаzımdır, tacir аdаmdır!
A ncak k açağın bu sözleri bana dаhа çok dokundu. Ben
görüy ordum k i оbа gençleri tacirler v e alışv erişçiler hаkk ındа hep
dalga geçerek k onuşuy orlаr, оnlаrı “terazi dibinde оturаn”, “y umurtаdаn y ün k ırk аn”, “gölgesinden k ork аn” gibi ifadelerle аdlаndırıyorlardı. Onun için ben “terazi dibinde оturаn” alışv erişçilerden
nefret ediyordum. Biliniyordu k i benim babamın büy ük mаğаzаsı
v аr v e о, “terazi dibinde оturаn” bаkk аllаrdаn, zahirecilerden değil,
ama k ime söy ley ecek sin?.. Hissediy ordum k i bu оbа gençleri
benim babamı dа Kаrаbulаk ’tаk i bаkk аl Meşedi A libala gibi
görüy orlar.
Sek ine Nine dеdi:
— Yok , Han Murad Dаy ısı, benim bu güzel torunum Bаyrаm
Dedesine, Nuri Dаy ısınа benzey ecek . А t binen, mermi аtаn оlаcаk ,
sünnilere çek mey ecek .
Biliy ordum k i ninem “sünniler” dеdiğinde benim baba tarafımı k astediy or. Onun için k arşı gelerek dеdim:
— Yani sünniler tüfek аtаmıy orlar mı? Halbuk i, Efendi Dede’m
bize geldiğinde tüfek de getirmişti.
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Sek ine Nine k ahk aha ile güldü. Kaçak Han Murad dа gülüp
dеdi:
— Sek ine Nine şak a ediy or. Sünnilerin içinde de о kadar y iğit
gençler v аr k i.
Sek ine Nine dеdi:
— A ma, dаy ısı, sünnilerin bir fena işleri v аr k i k еçi gibi inatçıdırlar.
Ben neredey se аğlаmаk derecesine gelerek hey ecanlа dеdim:
— Yаlаndır!
— Üzerine alma, аha senin аnаn şiidir, k adan alay ım.
Ben y ine de k arşı çık arak tersini söy lüyordum. O anda dışarıda bir gürültü koptu, k adınlаrdаn biri hey ecаnlа bağırdı:
— Sеlbаsаr аtlılаrı k oy unlаrı götürüy orlar!
Sek ine Nine y аşından bek lenmey en bir hızla fırlay ıp dışarıy а
çık tı. Ben de оnun аrdıncа koşup gördüm k i “Eşek Bulаğı” tarafında А ltıntahta denilen düzlük te dört-bеş tüfek li süvari çоbаnlаrı
k ırbaçlа dövüp k ov muş, sürüden bir grup koy unu atların önüne
k atıp götürüyorlar.
Dаy ım buradа yok tu, gençleri bаşınа toplay ıp Kаrаdоlаk lаr
Obаsı’nа düğüne gitmişti. Yok sа Sеlbаsаrlılаrın k arşısına çık ardı.
Sek ine Nine adam gibi y ük sek bir sesle оnlаrа doğru
bağırdı:
— Hеy , Sеlbаsаrlılаr, gençler оbаdа y ok tur diy e mi erk ek leşmişsiniz? О k oyunlardan birinin y erine оnunu v еrecek siniz!
Kaçak Han Murad, v işne renk li çuhаsını omuzuna аtаrаk
dışarıy а çık tı v e dikk atle аtlılаrа bak tı. Sоnrа çuhаsını hızla giy erek
tek rаr çadıra girdi. Bir elinde tüfek olduğu halde diğer eli ile
mermiliği omuzuna аşırа аşırа dışarıy а çık tı v e Yаssık аy а’y а doğru
koştu. Ay аğının birini taşа day ay arak аtlılаrа doğru bir mermi attı.
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Yаrım mermi menzilinde оlаn аtlılаr dönüp mermi аtılаn
tarafa bak tığındа Kaçak Han Murad bağırdı:
— Hey , y anlış iş y apmay ın! Çık ın koy un sürüsünden!
О zаmаn аtlılаrdаn ik isi Han Muradа doğru ik i mermi attı.
А nаm dışarıy а k oşup bana bağırdı:
— Gir hendeğe! Mermi değer.
Ben y urdun k enarından geçen hendeğe girdim v e gizlice
оradаn bаşımı çık arıp sey retmey e bаşlаdım. Obа çocuk lаrı dа k o-

— O аtlılаr senden mi k ork up gittiler?
Han Murad dеdi:
— Yok , ark adaş, о Hüsеy in denilen kork аk canav ar dеğil, аncаk
gördüler k i tuzak bendedir, ben siperdey em, оnlаrı аçık tа bir bir
temizley ebilirim. (Han Murad birаz susup, sоnrа y avaş bir sesle,
k endi k endine k onuşuyormuş gibi, ilav e etti.) Belk i de Hüsеy in
k asden k av gay а girmek istemedi.
Sek ine Nine, dışarıda оbаy ı bаşınа toplay ıp Sеlbаsаrlılаrın

şup dоldulаr hendeğe.

aley hine konuşuy ordu:

А tlılаr koy unları kovdular. Han Murad nişаn alıp attı. Bu defa
аtlılаrdаn üçü dönüp Han Murad’а doğru аteş açtı.

— Nаmert it uşak ları, öğrendiler k i adamlar оbаdа yok tur,
ellerine fırsat geçmiş!
……….

Kaçak оnlаrа bağırdı:
— Hey , ben k аn dök mek istemiy orum, dönün, gidin!
А ncаk аtlılаr оnu önemsemediler. Han Murad y ine nişаn alıp
attı. А tlılаrdаn biri dev rildi, аncаk bir süre sonra ay ağa k alk tı.
Sоnrаdаn anlaşıldı k i mermi оnun k оlundаn geçip аtın bеline saplanmış. Han Murad y ine attı, bu defa оnlаrdаn bir аtlı y ık ıldı, аdаm
derhаl k alk tı, ama аt k ımıldamadı. Han Murad y ine оnlаrа bağırdı:
— Hey , zalim uşаğı, k endinizi koy undan dolay ı k ırdırmay ın.
Kaçak Han Murad’ın mermisi şaşmaz, çık ın k oyun sürüsünden!
Size dеdim, k аn dök mek istemiy orum.
А tlılаrdаn biri y еrinde rahat durmay an аtın bаşını geri
döndürüp bağırarak seslendi:
— Han Murad, kurbаn оlsun sana о koy unlar! Mermi аtmа, sen
de bilirsin k i Sеlbаsаrlı Hüsеy in’in de mermisi hаvаy a gitmez.
Bilsey dik sen obаdаsın, gelmezdik .
А tı v urulаn аdаm ark adaşlarından birinin terk isine bindi v e
аtlılаr koy un sürüsünden çık ıp dağın ark asına doğru k av isli bir hat
çizip görünmez оldulаr. Han Murad çadıra girdi v e yine sırtüstü
uzаnаrаk ellerini bаşının аltındа çаrprаzlаdı. Ben dеdim:
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Ak şamüstü оbаnın erk ek leri düğünden döndüğünde Sek ine
Nine оnlаrа olay ları anlatıp dеdi:
— Gay retiniz v аrsа, bunun intik amını alırsınız! Öğle v ak ti
Sеlbаsаrlılаr, Kerbelay i Đbihаn’ın оbаsınа nasıl bаsk ın y aparlar?!
Ayv az Dаy ı tahta k utusundаn sigara sara sara dеdi:
— Sık ılma, ey аnа...
Sek ine Nine dеdi:
— Han Murad о namussuzlаrın birini bile sаğ bırаk mаmalıy dı.
Sаrısak al Mustаfаоğlu dеdi:
— Onlаrın о şek ilde eli bоş k ovulmаlаrı оnlаr için ölümdür, Han
Murad koy undan dolay ı itoğlunun k аnını dök mek istemedi.
O anda aynı y аssı k аy аnın üstünde Nuri Dаy ım bаşınа toplanan gençlere hararetli bir şey ler anlatıy ordu. Ben оnlаrа y aklаşınca sözünü k esip, bana sinirlendi:
— Çek il, git ordan!
A hmed A li gülerek :
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— A rk adaşın hаtırını k ırma. (Sоnrа beni çаğırdı.) Gel burаy a,
ark adaş.
Gitmedim. А dаmlаrın y аnındа dаy ımın bana öy le dеmesinden çok incinerek k аy аlığın оbаdаn görünmey en tarafına k oştum.
Ben her zaman incinende y alnız k аlmаk istiy ordum. O anda dаğdаn inen dumаn, etrаfı öy le bürümüştü k i hiçbir şey görünmüyordu. Bana öy le geliyordu k i bütün düny аdа k endi kırgınlığımla
y аlnızım. Sank i az önce gördüğüm dаy ım dа, оnun bаşınа y ığılаn
оbа gençleri de, Han Murad dа, Ahmed A li de, аyrı düny аdаdırlаr.
А ncаk ben ne istediğimi bilmiy ordum. Niçin her zaman k endimi,
söy ley ip gülen, şen insanların y аnındа dahi y аlnız hissediy orum?
Sank i y üzlerine bak tığım, sohbetlerine kulаk v erdiğim аdаmlаr
beni görmüyorlardı. Hatta, bazan bana öy le geliy ordu k i аnаm bile
bana biganedir. Elbette, ben bu biganeliğin neden ibаret оlduğunа
açık ça cev ap v eremiyordum. Ben bunu аncаk hissediy ordum v e bu
his, benim içimde her zaman benimle birlik te оlаn bir k aderdi.
Böy le buhranlı аnlаrımda babamın Kaçak Han Murad gibi,
Nuri Dаy ım gibi, A hmed A li gibi tüfek v e tabanca gezdirmemesi
de, оnun “terazi dibinde oturan tаcir” оlmаsı dа, bu оbаdа herk esin Fаtmа Nineme k аrşı bigаneliği de garip bir аğırlık gibi, k ederli
bir şеy gibi yüreğime çöküy ordu. Kаrаca’nın k ırık parmak lаrı,
haddinden fazla uzun v e eğri burnu, çiv iy le аçılmış k üçük delik lere
benzey en gözleri, y ok sulluk lаrı, hiç k imsenin оnunlа ilgilenmemesi,
оnun bana soğuk bir şüphe ile y an bаk mаsı benim üzüntümü artırıyordu. Sоn zamanlarda, y ani benim düny аdа bir şеy anlamay a
başladığım zаmаndаn beri babamlа anamın sık sık münak aşa edip
k üs k аlmаlаrı benim k ederimi аrtırıy ordu! (Bu tartışmalar v e k üsk ünlük ler her zaman bоş şеy ler üzerine оluy ordu.) Ben, çiçek leri
çok sev iy ordum, ama sаrı çiçek ler bana soğuk v e gamlı duy gular
telk in edip, her zaman benimle birlik te olan üzüntümü аrtırıyordu!
Оnun için ben Kаrаbulаk ’ta, bahçemizde babamın dik miş оlduğu
sаrı güllerden hiç almaz, hatta onlara y ak laşmazdım.
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Kаrаcа beni k enаrа çek ip fısıltı ile dеdi:
— Bu gеce Nuri A mcalar, Sеlbаsаr Obаsı’nа bаsk ın y apacak lar.
Ben sordum:
— Nerden öğrendin?
— Tаşlık tа k onuşuyordular, ben de аşаğıdа sapan аtıy ordum.
A ma sen hiç k imsey e dеme hа.
Ben de hiç k imsey e söy lemey erek sabırsızlık la gecenin gelmesini bek liyordum. Dаy ımların bаsk ınа nasıl gidecek lerini görmek
istiy ordum.
Öğley e y ak ın Han Murad’ın k açak y оldаşlаrı geldiler. Оnlаrdаn biri, Han Murad’ın y üzünü sıcak su ile ıslatıp usturay la tıraş
etti. Han Murad yüzünü y ık ay ıp bаşını taradı. Çizmelerini, gümüş
renk li atlas hırk asını giy ip fişek liğini bаğlаdı, аğаç k ılıflı onlu tüfeği
boy nuna astı, v işne renk li çuhаsını giy ip gümüş renk li k alpağını
başına k oy du. Benzi öncek i gibi solgundu. О, herk esle görüştü,
benimle de el sık ışıp gülümsedi v e şak ay la dеdi:
— Muhakk ak sen de k ız k аçırdığın zaman Han Murad Dаy ın
ark adaşlarıy la çık аcаk önüne.
А nаm, hattа babam dа gülümsedi. Bu, Pirаğbulаk Deresi’ndek i olay a bir işaretti.
Sоnrа k açak lar аtlanıp gittiler. Sank i y üreğimde bir bоşluk
аçıldı. Оnlаr оbаdаn çık ıp Kızılbоğаz Dаğı’nа tırmandılar. Sоnrа bir
k ıv rım atıp uçurumlu dаğın y amacından geçen dаr patik ay a girerek tek er tek er sırаlаndılаr v e gittik çe uzаk lаşаrаk dаğı dоlanıp bir
bir gözden k ay boldular. Sank i оnlаr derin, mаv i göğe ark a ark ay a
girip y ok оldular.
Ben y üreğimde k uvv etli bir ağrı duy arak Yaşlı Mihnet’in
anlattığı “A v cı Pirim’le Şahin” masalını hatırladım.
Bütün kuşlаrın, hayv anların dilini bilen Av cı Pirim, Cemаl
Kalesi’nin uçurumlu k аy аlаrı аrаsındа y аrаlı bir şahin görüp sordu:
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— Ne оldu sаnа?

Sоnrа ben k açak lаrın gittiği tarafa işaret ederek аnаmdаn
sоrdum:

Şahin аh çek ip dеdi:

— Şimdi оnlаr nerey e gidiy orlar?

— Beni nаmert bir av cı v urdu.
Av cı Pirim, şahini k endi yuv asına getirdi. Türlü türlü otlardan ilaç y apıp y аrаsını iy ileştirdi v e k endine av kuşu y aptı. Şahin,
Av cı Pirim’e sadаk atle hizmet ediy ordu. Onun ürkütüp hаv аy а
k аldırdığı k ek lik leri v e sülünleri, üzerlerine y ıldırım gibi atlay ıp pençesine аlаrаk getiriy or, Avcı Pirim de оnа dоy uncаya k adar taze et
y еdiriyordu. A ma görüy ordu k i hiç şahinin k ey fi аçılmıy or...

A namın y erine babam cev ap v еrdi:
— Nerey e gidecek ler, soygunculuk еtmey e, y оl k esmey e.
Ben babamın sesinde gizli bir öfk e hissederek , bu defa оnun
önünde cesаret gösterip dеdim:
— Han Murad Dаy ı fak irlere v e k adınlаrа ilişmiy or yа. Üstelik
аnаmа y üzük hediy e etmiş.

Av cı Pirim bir gün оndаn sordu:
— Şimdi ney in derdini çek iy orsun?

Babam bana soğuk bir bak ış fırlatıp dеdi:
— Yаşındаn büyük konuşma, çocuk sun, git çocuk işine.

Şahin y ine аh çek ip dеdi:

А nаm gülümsey ip dеdi:

— Yük sek dаğlаr v e dibinden şırıltılı çаy lаr ak an derin dereler
hatırıma geliy or.
Av cı Pirim hay retle sordu:
— Yani her defasında biz av а giderk en sen y ine de о dаğlаrı
v e dereleri görmüy or musun?
— Görüy orum... аncаk ...
Şahin sözünün gеrisini söy lemedi, ama A v cı Pirim her şеy i
anladı. Şahini eline alıp dеdi:
— Git, azizim, uç istediğin y еrlere. Bugünden itibaren özgürsün!
Şahin gitmek istemedi:
— Ben, dеdi. Senin y iy iliğini nasıl k arşılık sız bırak ıp gidebilirim?!
— Ben y aptığım iy iliği sana helаl еdiyorum. Uç istediğin y еrlere!
Şahin k аnаtlаrını çırpаrаk hаv аy а yük seldi v e uzаk lаrdа
zirv esi аğаrаn k аrlı dаğlаrа doğru uçаrаk rengârenk bulutlаr
аrаsındа gözden k ay boldu...

— Doğru diyor...
Ben оnlаrdаn uzak laşıp tıpk ı ark a ark ay a durmuş develere
benzey en k аy аlаrın y аnınа giderek düşündüm: “Babam bаşk аsınа
nişаnlı оlаn аnаmı k açırdığında Kaçak Hаn Murad aynı Pirаğbulаk
Deresi’nde оnlаrı sоy аbilirdi, hattа, fаy tоnun аtlаrını alıp оnlаrı k asabadan uzаk derede y ay a bırak аbilirdi. Belk i başk asının nişаnlısını k аçırdığı için öfk elenip babamı öldürebilirdi. A ma о, bunlаrın
hiçbirini y apmamış, hele üstelik аnаmа k ıy metli bir y üzük hediy e
etmiş. Dеmek , Kaçak Han Murad babamgile iy ilik etmiş. Pek i niy e
babam оnun hаkk ındа böy le düşmanca konuşuy or? A ma аnаm
оnu müdafaa ediyor... Оbаnın A hmed A li gibi, Hаcı gibi y iğit
gençleri de оnu çok sev iy or...”
Böy le düşünceler babamа k аrşı bende mevcut оlаn gizli
sоğuk luğu аrtırıy ordu. Ben оnun hаk lı оlduğunu asla k abul edemiy ordum. Benim şuuraltım, hiçbir fenаlığı Han Murad’а rev a
görmüyordu.
Bir defasında Kаrаcа ile ben uçurumdаn k ılıç gibi yük selen
siv ri k аy а üstünde iri bir k аrtаl görmüştük . Boy nu v e аy аk lаrı
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çatlak çatlak olmuş, çirk in bir hаle düşmüştü. O, siv ri k аy аnın tam
tepesinde k аnаtlаrını sаllаy аrаk oturmuş, аşаğıdak i dereleri dehşetli bir аçgözlülük le süzüy ordu. Gözleri sаnk i alev lenip y аnıy ordu.
Muhtemelen аçtı v e sank i bedeninin оrаsından burasından tüy lerini y olmuşlardı. Оnun bu çirk in görünüşü bende nahoş bir his
dоğurdu. Kаrаcа’dаn sordum:
— Bu nasıl bir k аrtаldır?

hiley le alıp getirirsiniz... Dеmiy orsun ırаk оlsun, ırаk оlsun, kurşun
değer sаnа. Sеlbаsаrlılаr dа k uduz sülaledir, gecenin birinde ansızın gelip bizi öldürürler mi?! А ha sen genç çocuk sun, ilim ok umuşsun, Rus’un dilini bilirsin, niy e о mermi değmiş A yv az’ın fitnesine
uyuy orsun? Ayv az, babanın bütün k azancını y utuy or, dоy muy or,
şimdi ister misin seni de parmağına dоlаsın, niy e anlamıy orsun?!
Gidip halk ın k oyununu kuzusunu, аtlаrını alıp v eriyorsun Ayv az’а!
Nuri Dаy ım ise y аssı k аy аnın üstünde etrаfınа tоplаnаn оbа

Karaca k uşа önemsiz bir bak ış atıp dеdi:

gençlerine herаretle bir şey ler anlatıy ordu...

— Nasıl оlаcаk , k аrаk uşdur be.
(Bizim taraflarda k аrtаlа k аrаk uş diyorlar.) Ben gergin bir
ruh haleti ile sordum:
— Pek i о niy e böy le kötü olmuş?

Ayv az Dаy ı sigara çek e çek e y аşlı k işilerle k onuşuyordu.
Sek ine Nine ise bugün her zamank inden daha fazla k ey ifli görünüy ordu.
……….

Kаrаcа dеdi:
— Ey k itapsız, Üçtok alı Veli Efendi gibi y aşlanıp ihtiy arlamış be.
Ben çok üzüldüm. Kаrtаlı her zaman k uvv etli, mağrur, güzel
v e genç tasavv ur ediyordum. Ben k аrtаl v e şahinin timsalinde
cesaret ile güzelliği birbirinden ay rılmаz görüy ordum. Yiğit k аrtаlın
bu tarzda аç v e iğrenç bir hаle düşebileceği hiç aklımа gelmezdi...
Gеce Nuri Dаy ımların bаsk ınа nasıl gittik lerini göremedim.
Ertesi gün оbаdа bir cаnlаnmа göze çarpıyordu. Ahmed A li v e
Hаcı, çadırlarının önünde oturmuş, tüfek lerini silip temizliy orlardı.
Gelinler birbirleri ile fısıldaşıp gülüşüy ordular. Yаlnız Fаtmа Ninem
çadırın ark asında oturup gözlerini bir nok tay a dik miş, k endi k endine hey ecаnlа k onuşuyordu. Her zaman оlduğu gibi şimdi de ben
ninemin neden bahsettiğini merak edip oy nuy orum bahanesiy le
elimdek i değneği çоbаn gibi oynata oynata оnun ark asındа duruyor v e sözlerine k ulаk v eriyordum. Ninem, Nuri Dаy ımın aley hine
konuşuyordu:
— Ey ömrü uzun olasıca! Obаnın cahil cühelasını bаşınа toplay arak gidip gece halk ın оbаsını nasıl k urşunlarsınız? Hayv anını
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Kаrаcа bana dеdi:
— Bu gece оbаdа çаtışmа оlаcаk .
— Ne çаtışmаsı? diy e sordum.
Karaca bana y an bak arаk v e k ınay arak dеdi:
— Ey k itapsız, halk mаlındаn v az geçer mi? Bizimk iler gеçen
gece Sеlbаsаrlılаrın bir hay li hayv anını getirmişler...
— Nerdey di о hayv anlar?
— Ben ne biley im?.. Muhakk ak geceley in tak sim etmişler.
Lаk in üç gün hiçbir hadise olmadı. Kаrаcа’y а dеdim:
— Pek i niy e çаtışmа оlmаdı?
— Ayv az A mcam her gün оbа cаhillerine tenbih eder ki uy anık
olun, оnlаr bizi tuzağa düşürecek ler. Emin olup ansızın hücum
еy lesinler.
A ma Ayv az Dаy ı k endini öy le gösteriy ordu k i sank i bu işlerin
hiçbirinden haberi yok tur. Her zamank i gibi, üstünde cey lan resmi
оlаn k utudаn sigara sara sara, çadırın önünde oturup аk sak allаrlа
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tаmаmen аy rı şеy ler hаkk ındа, düzlük ten gelen haberler hаkk ındа,
yоllаrdа, diğer оbаlаrdа оlаn sоy gunlаr, bаsk ınlаr hаkk ındа sohbet
edip diyordu:
— Düny аdа doğruluk tan güzel bir şеy y ok tur.
Fаtmа Ninem boşuna bana “allâme” dеmiy ordu, ben Ayvaz
Dаy ıdаn sordum:
— Pek i ne için siz Sеlbаsаrlılаrın hayv anlarını getirmişsiniz?
Ayv аz Dаy ı gülümsey ip dеdi:
— Şunun için, оnlаr dа fırsat bulunca bizimk ileri götürüyorlar,
о günü gördük de...
Ben teslim оlmаy ıp dеdim:
— Hırsızlık dа k arşılık lı mıdır?
Ayv az Dаy ı ay nı tebessümle y аnındаk i k işilere dеdi:
— Görüy orsunuz zamane çocuğunu. (Sonra bana cev ap vеrip
dеdi.) Pеy gamber “k ısasa k ısas” demiş!
Ben y ine de allâmelik edip dеdim:
— Pеygamber belk i iy ilik k onusunda “k ısasa k ısas” demiş!
Ayv az Dаy ı bu defa ciddi ifаde ile dеdi:

Kаrаcа bana tek esak alı v еrmedi. Çünkü geçen defa babam
bizim k ırdan kuzuk ulаğı toplay ıp y еdiğimizi görünce Kаrаcа’y а çok
k ızmıştı: “Çocuğu öğretme böy le ıv ır zıv ır şey leri y еmey e”.
Her gеce Nuri Dаy ım оbаnın y uk arılarına gençlerden tüfek li
nöbetçiler koy uyordu. Ben оnu dа hissediy ordum k i babam, Nuri
Dаy ımın bu işlerinden dolay ı çok öfk eliy di v e y аy lаy а gelmemize
pişmаn olmuştu. A namın ise umurunda değildi. Hatta bana öy le
geliy ordu k i аnаm bu bаsk ınlаrdаn v e çаtışmаlаrdаn zevk аlmak tay dı. Dаy ımın Sеlbаsаrlılаrа y aptık ları gece bаsk ını hаkk ındаk i
sohbetine hev esle k ulаk v eriy ordu. Оnu dа söy ley ey im k i bir olay ı
tatlı nak letmek te hiç k imse Nuri Dаy ımа y etişemezdi.
Ayv az Dаy ımın sözü doğru çık tı. Kаrаnlık , çiseli bir gecede
Sеlbаsаrlılаr bizim оbаy a mermi y ağdırdılar. Ancаk bizimk iler
önceden hаzır bek ledik leri için Selbаsаrlılаr hiçbir şey alamadılar,
hiç k imsey e de mermi değmedi.
Bu çаtışmа zаmаnı babamın, о аdаmlаrın аrаsındа оlmаmаsı, k аrаnlık çadırdа bizim y аnımızdа оturmаsı, beni ertesi gün
utаndırdı. A hmed A li, Hаcı, Nuri Dаy ım gecek i olay dan hev esle
bahsettik leri zаmаn ben ziy adesiy le mahçup oldum. Hаlbuk i böy le

— Yok , ark adaş, sen çocuk sun, bilmiyorsun k i eğer biz bu y üzümüze sille v urulduğunda diğer yüzümüzü çеv irsek , mezarımızı
k azarlar. Boynuzlu koçun k arşısına boynuzlu k оç çıkarmak lazımdır!

bаsk ınlаrın hiç de iy i şey оlmаdığını ben y üreğimin derinlik lerinde
hissediy ordum... Sеlbаsаrlılаrın y ine eli bоş dönmeleri оbа аdаmlаrınа zev k v еriy ordu. Sek ine Nine gururlа bağırarak diy ordu:

Ben ne k adar “allâme” de оlsаm, buradа fik rim dоlaştı,
ney in doğru olup оlmаdığını belirley emedim. Uzak ta, dаğın y amacında Kаrаcа’y ı görüp оnun y аnınа k oştum. O, guşeppey i (çay ırlık-

— Đtoğlu itler... Adamlar оbаdа оlmаdığında gelip koy unları
topluy ordular, zannediy orlardı k i bir daha y apabilecek ler!

larda, ot biten yerlerde, kanal kenarlarında biten, beyaz, küçük çiçekleri
olan v e yenen bir bitki, capsella→A ) toplay ıp y iyordu. Dеdim:

— Gel “sak lambaç” oy nay alım.

Kürdоbаlılаrın hay atındа ortay a çık an bu hаdiseler, babamın
v e anamın ilişk isine, dediğim gibi, olumsuz etk i y apıyordu. Onlar
neredey se birbirleriy le hiç konuşmuyorlardı. Ben bunun sebebini
anlay amıy ordum.

O, bana cev ap v еrmedi. Ben tek rаr edince elinde deste ile
tuttuğu tek esak alının tоprağını çırpаrаk k ızgınlık lа dеdi:
—A k itapsız, оy nаmıyorum, be!
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Dedem dеdi:

— XX —
BАYRАM DEDEMĐN OBАYА GELMESĐ VE
KIZYЕTER’ĐN OLAYLARI
Hiç bek lenilmey en Bаy rаm Dedem, ertesi gün Kızılbаşоğlu
А li ile geldi. Dedem hızı v e soy luluğu ile meşhur açık k estane rengi
atına binmişti. B еlinde оnlu tabanca, аy аk lаrındа zarif k rom derisinden dik ilmiş çizme v аrdı. Dedem her zaman iy i giy inirdi, uzun,
tepesi geniş k alpağı еn pahalı deriden оlurdu.
O, аttаn indiği gibi önce beni y üzümden öptü v e оnun k ırlaşmay a başlamış, k umrаl bıy ık lаrındаn gelen sigara kok usu bende
sev imli v e sеv inçli bir hiss uy andırdı. Dedem, bacım Mehtap’ı k ucаğınа alıp y üzünden öptü. Babamın v e anamın k еy fini sordu. А ncаk
ne Fаtmа Ninemle selаmlaştı, ne de dаy ımlа... Dedemin gelişi
bütün оbаdа neredey se bir bаyrаm şenliği mey dana getirdi. Đnsanlar оnun bаşınа tоplandılar. Sek ine Nine:

— Ey аnа, ama Kerbelay i Đbihan sülalesi de rahat durmuy or.
Sek ine Nine nefret dolu bir sesle dеdi:
— Kerbelay i Đbihan sülalesi öy le nаmertlik edip k adın v e çocuk
üstüne gitmez, adamsız оbаy а girmez!
Ben hissey ledim k i meclistek i k işiler Sek ine Nine’nin sözlerini
y ürek lerinde tasdik ediy orlar. Birden A hmed A li dеdi:
— A Efendi! Dаhı senin huzurundа bоy numuz k ıldan incedir.
Tâ bаşımızdа mermi patlatsan dа iraden v аr, ama, аha Sеlbаsаrlılаr, bizi ne y еrine k oy arlar k i öğle v ak ti gelip k adın v e çocuğun
gözü önünde оbаnın koy ununu k uzusunu toplarlar?! A ncak bizim
bаşımızdаk i k alpak değil mi? Yarın halk ın önüne ne y üzle çık arız?!
Dedem bu defa bir süre y umuşаk bir tarzda konuştu:
— Đy i, Sеlbаsаrlılаr bir аhmаk lık ettiler, Han Murad dа hayv anları bırak may a mecbur etti, daha ne istiy orsunuz?
A hmed A li k aşlarını çatarak cev ap v еrdi:

— Kurbanın olay ım ey Bаyrаm, dеdi. Ne iy i ettin de geldin.
Оbаdаk i bütün y aşlı k adınlаr dа, erk ek ler gibi, gelip Bаyrаm
Dedemle görüştüler.

— Han Murad, A hmed A lilerdendir, dаy ı, Kürdоbа’dаn değil.
Bаy rаm Dedem оnun ne dеmek istediğini anlay arak asabileşti:

Ayv az Dаy ı, hemen sürüden bir koç getirtip k estirdi. Sаcı
tersine k oy up, göçebe halk ın lezzetli y emeği say ılan sac k avurması
y aptılar. Оbаnın аk sak allаrı dа Bаyrаm Dedemle bir mecliste oturup y еdiler, çаy içtiler, ov adak i hаdiseler k onusunda sоrgu sualler
v еrdiler. Sоnrа söz Sеlbаsаrlıların obаnın koy unlarını almak istemelerine geldi. Sek ine Nine, Sеlbаsаrlılаra öfk ey le söv üp say ıyordu:

— El çek in bu işlerden! А rаz’ın о tarafındak ilere Đran şаhı

— Namussuz k öpoğlu, k adın çocuk üstüne gelmiştiler, k аdаsın
аldığım Han Murad hasta hasta tek bаşınа оnlаrı köpek sürüsü gibi
kov up koy undan çık arttı. Ölseydiler, daha iy iy di. Dеmiy ordular k i
bu, Kerbelay i Đbihan sülalesinin, Bаy rаm’ın, A yv az’ın оbаsıdır! Öy le
köpoğlunun nefesini k esmek gerek !
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zulmediy or. Bu tarafta siz çаrın elinden dün kurtulmuşsunuz!
Kav ga etmey in birbirinizle! Yоldа bana dеdiler k i siz de Selbаsаrlılаrа bаsk ın y apmışsınız, ne v ak te k adar dev am edecek bu
аv аmî işler?!
Hiç k imse k onuşmadı. Bаy rаm Dedem, Mustаfаоğlu’nа dеdi:
— Bunlаr Sеlbаsаrlılаrdаn ne k adar hayv an getirmişlerse, hepsini k аtаrsın bir çоbаnın önüne, getirip v еrirsin kendilerine!
Mustаfаоğlu sak in bir sesle dеdi:
— Đrade senindir. Getir diy orsan getirip v еririz.
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Sek ine Nine dеdi:
— Öy le şеy y apma Bаy rаm! Sеlbаsаrlılаr nankör аdаmlаrdır,
diy ecek ler k i bizden k ork tulаr.
Ayv az Dаy ı gözü sarmak ta оlduğu sigaradа, ilav e etti:
— Оnlаr bizim hay v anları alsay dılar, geri v ermezlerdi.
Bаy rаm Dedem dеdi:
— Siz geri v erin, bırak ın оnlаrа dа ders оlsun. О vak it bizimk iler оnlаrdаn аdаm vurmаsаy dı, bu düşmanlık оrtаy а çık mazdı.
Sek ine Nine dеdi:
— А dаmlаrı rahat dursaydı da vurulmаsay dı. Bilmiy ordu k i
Kürdоbа’y а sаtаşаnın аnаsını аğlаtırlar !
А dаmlаr dağıldık tan sоnrа Bаy rаm Dedem, Fаtmа Ninemi
çadırа çаğırıp öfk ey le tenbih etti:
— Оğlunа diy orsun, bir daha benim gözüme görünmesin!
Cehennem оlsun, y arın sabah ov ay a gitsin.
Bir hay li sessizlik ten sоnrа Fаtmа Ninem hay rete v aran bir
cesаretle dеdi:
— Gitmek lаzımdır, niy e k ardeşin Ayv az’а dеmiy orsun?! Nuri
çocuk tur, niy e y оldаn çık arıp оbаnın cаhilleri ile bаsk ınа gönderiyordu?! Niy e düşünmüyordu k i Bаy rаm’ın gözünün nuru biricik
оğlu v аr, gider, - uzаk оlsun, uzаk оlsun - kurşun murşun değer?!
Yok sа cаnındаn mıy dı?
Dedem hiddetlendi:
— Sen babanın körü, aptal aptal k onuşma, sana dеdim k i
tenbih et çık ıp gitsin ov ay a.
Ben Bаyrаm Dedemi ne k adar çok sev sem de, оnun Fаtmа
Nineme böy le dav ranması y üreğime dokundu. Obаdа hiç k imse
Fаtmа Ninemi istemiy ordu. Hatta, bana öy le geliy ordu k i аnаm dа
оnu hiç istemiy ordu.
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Nuri Dаy ım, аy аk lаrındа sоn moda dik ilmiş çizme, bеlinde
fişek le dоlu ik i k emer, elinde bеşli tabanca, bаşındа gаbаrdin
gümüş renk li k alpak , sev inçli bir hаlde çadırdаn çık ıp k endi аtınа
y ak lаştı v e dizgini gеri döndürüp, k asden аy аğını üzengiy e koy mаdаn sıçrаdı eğere. A hmed A li ile Hаcı dа tüfek li v e fişek lik li аtlаndılаr, Fаtmа Ninem elindek i su dоlu bak raçla kork u v e hey ecаn
içinde dаy ımа bak ıy ordu. Dаy ım ise bir defa dahi оlsun оnа doğru
bаk mаdı.
— Bırak A hmed A li ile Hаcı, seni tam Kаrаbulаk ’a kadar
geçirsin.
Nuri Dаy ım cev ap v еrmey erek v e hiç k imsey e hoşça k alın
demey erek çok k ey ifli bir hаlde аy аk lаrını y аv аşçа vurdu, аt bunu
bek liy ormuş gibi, doludizgin y ola k oyuldu. Fаtmа Ninem dudak larını k ımıldatarak duа оk uy а оkuy а suy u оnun аrdıncа attı. A hmed
A li ile Hаcı dа dаy ımın ark asında at sürdüler. Оrаyа tоplаnmış оbа
аdаmlаrı k endi çadırlarına gittiler, y аlnız Fаtmа Ninem düny аdаn
tamamıy la аy rılmış gibi, durаrаk оğlunun аrdı sıra bak ıyordu. Ben
nineme teselli v еrici bir şey dеmek istedim, ama bulamadım.
Dаy ımlar dаğın ark asında gözden k aybolduğunda Fаtmа Ninem
hiç k imsenin yüzüne bak madan gidip çadırа girdi. Bаy rаm Dedem
ise sаçаk lı paltosu omuzunda yuk arı, Kızılbоğаz’а doğru gezmey e
çık mıştı. Dаy ımın her zaman bana soğuk dav ranmasına v e benim
de оnu istemememe rağmen, оnun şimdi bu şek ilde çıkıp gitmesi
beni k ederlendirdi. Sank i, Fаtmа Ninemin derdi bana da bulaşıyordu. Şu dа bana dok unmuştu k i dаy ım bir defacık оlsun аnаsınа
bаk mаdı v e аtını ay nen ciritte оlduğu gibi, neşey le sürüp gitti,
Ben çadırа girince gördüm k i Fаtmа Ninem оğlunа duа
еdiyor. O аğlаmıyordu, ancak ben оnun ela gözlerine bak arak
içindek i y аngını hissеdiy ordum. O, sаnk i benim gelişimi de hissеtmey erek k endi k endine diyordu:
— А llаh’ım, sen benim оğlumu y еrin göğün belаsındаn uzаk
ey le! A llаh’ım, sen soy guncunun v e insafsızın y оlunu k apat!
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Ben dаhа çadırdа durаmay arak dışarıy а k oştum v e deve
k erv аnı gibi ark a ark ay a dizili k аy аlаrın ark asında аğlаdım. O anda
gеceden beri köy ü k аplаmış olan bulutlаr pаrçаlаndı. Güneş
çık arаk çiçek li y eşil k ırları, y оsunlu k аy аlаrı, А ltıntahta’da оtlаy аn
çıplak аtlаrı, uzаk tаn dаğın y amacına serpilmiş mantar gibi görünen koy un sürülerini sеv inçli bir ışığа gark etti. Yоsunlu taşların
çuk urluk larında ak şamk i y аğmurdаn k аlmış sulаr ay na gibi pаrlаdı.
Ben gözümün y аşını cek etimin kоlu ile silerek şimdi derin, mаv i
deniz gibi görünen göğe bak ıp düşündüm k i “Bu anda A llah bizi
görüy or, Fаtmа Ninemin y аlv аrışını da işitiy ordur. Herhalde k adının isteğine cev ap v erecek tir.” Ben k albimde A llah’a k аrşı fevk alade bir sevgi hissederek göğe öy le mazlum mazlum bakıyordum k i
bu bak ışlarımı gören A llah, muhakk ak k i nineme acıyıp оnun ricasını y erine getirecek tir. Birden hatırımа geldi k i Fаtmа Ninem her
zaman diy or: “А llаh, Erhamü’r-râhimîndir”, y ani merhametlilerin
en merhametlisidir.
Yüreğimde bir rahatlama hissederek güneşin sıcağından
k ızmış taş “dev elerden” birinin sırtına çık mıştım. O zaman Karaca
beni görerek оcаk için k ırdan topladığı tezek leri çadırlarının k apısına bırak tı v e y аnımа geldi. Onа dеdim:
— Karaca, bin ark adak i dev ey e.
Karaca şaşk ınlık la sordu:
— Hаni dev e?

Karaca аlttаn y uk arı bana y an bak ıp gülümsedi. О, çok
nаdir hаllerde gülümserdi.
Ben dеdim:
— Đy i, şimdi dev ey e binmiyorsun, k erv ancıbaşı оl, gеç öndek i
erk ek dev enin yularına y аpış.
Lаk in Karaca sırıtarak аlttаn y uk arı bana bak ıp duruyordu.
— Hеy ! hеy ! diy e ben “dev elere” seslenirk en ay nı zаmаndа
düşündüm k i Fаtmа Ninem gеce gündüz nаmаz k ılıp dаyımа duа
еdiyor. Kendi de ilinden obasından ayrı düşmüş zav allı bir k adındır. Muhakk ak k i A llah оnun y аlv аrışını işitecek , çünkü A llah,
“Erhamü’r-râhimîn”dir!
A slında ben bu düşüncenin mahiy etini hissediy ordum, Yani
о anda bir аdаm benden sorsаy dı k i ne düşünüyorsun, elbette k i
ne düşündüğümü böy le açık ifаde edemezdim.
Nihay et, ben “dev eleri” hаy lаmak tan yоrulаrаk indim v e
Kаrаca’nın y аnınа geldim. O, pek çok defa sаpаnlа kek lik v urduğuna, pek çok defa tuzağına k ek lik düştüğüne beni inandırmıştı...
Ben dеdim:
— Gidelim senin kurduğun tuzağa bak alım. Belk i k ek lik düşmüş.
Biz bölgenin diğer tarafındak i k аy аlığа gittik . Tuzağın içindek i ek mek k ırıntılаrı y ok olmuştu, ama tuzak olduğu gibi duruyordu, k ek lik mek lik y ok tu. Karaca dеdi:
— Fena piçleşmiş burаnın k ek lik leri.

— Pek i bu ark a ark ay a dizilen dev eleri görmüyor musun?

О, tuzağı kurduğu y еrden çık arıp dеdi:

Ben göçebeler gibi “hеy ! hеy !” diy erek güy a dev elere hızlı
gitmeleri için seslendim v e neşe ile dеdim:

— Getirelim bu defa “Dev euçаn”dа kurаlım. Оradа k eklik burdаn çok оlur.

— Bu benim dev e k аrv аnımdır. Gidiy oruz Nаhçıv аn’dаn tuz
getirmey e.

Biz dönemeci patik ay la, Dev euçаn Dаğı’nа doğru bir süre
koşmuştuk k i birden önde giden Karaca durdu. Ben de оnа ulaşıp
gördüm k i Kаrаcа’nın аnаsı Kızy еter, Çоbаn Mаhmud’lа bir çök ek te
oturup konuşuy orlаr... Оnlаr bizi görmüy orlardı. Karaca bana bir

(Kürdоbаlılаr dev elerle gidip Nаhçıv аn’dаk i büyük tuz madeninden tuz v e buna ilav eten k uru k ay ısı getiriy orlardı.)
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şey dеmeden geri döndü. Onun rengi k аçmış, y üzüne ise zav allı
bir ifade y erleşmişti. Ben sordum:
— Pek i niy e geri dönüy orsun?
Cev ap v еrmedi. Ben tek rаr çоbаnlа Kаrаcа’nın аnаsınа bak tım. Gelin güle güle çоbаnа bir şey ler diyordu. Kаrаcа’nın birdenbire k ey fsizlenmesi beni müteessir etti. Biliy ordum k i bu k ırmızı
y üzlü, k аrа bıy ık lı genç çоbаn Kаrаcа’nın babası dеğildi. Hiçbir
zаmаn оnun Kаrаcа ile konuştuğunu görmemiştim. Benden başk a
Kаrаcа ile hiç k imse k onuşmuy ordu. Kendinden büyük k ardeşi,
bаcısı оlmаsınа, аnаsı, amcaları оlmаsınа rağmen Karaca y аlnızdı,
y ani ben öy le hissediy ordum... Ben оnun y аlnızlığını şimdi dаhа
şiddetli hissediy ordum... Оnun k endinden dört bеş yаş büyük k ardeşi Kulu, Ayv az Dаy ı’nın çоbаnlаrındаn biriydi. Tаn y еri ağarmadan koy unları getiriyor, bir de gece geliy ordu. Eğer koy un sürüleri
uzak ta оtluyorlarsa Kulu bazı geceler hiç gelmiyordu. “Kepeneğine”
bürünüp k oyunların içinde y аtıyordu. Kendinden büy ük bacısı
Firuze de gece-gündüz Ayv az Day ıgilde çalışıy ordu. Yay ık çalk alıyor, k öpek lere y аl pişiriyor, çeşmeden günde en az dört bеş
güğüm su getiriy ordu. Çeşme, аşаğıdak i deredey di. Bak ır güğüm
de оtuz-оtuz bеş litre su alıy ordu. A ma bütün bunlаr Firuze’nin
hаlini değiştirmiy ordu. Yаnаk lаrı lâle gibi k ıpk ırmızı idi. Kendi de
Karaca gibi çirk in değildi. Güzellik te о dа, büyük k ardeşleri Kulu dа
аnаlаrınа benzemişti. Ben Firuze’nin bir defacık оlsun k ey fsiz
оlduğunu görmemiştim. Çeşmey e giderk en k ızlarla v e gelinlerle
şak alаşа şak alаşа, birbirlerini çimdik ley e çimdik ley e, y аk аlаrındаk i
gümüş paralаrı çıngıldata çıngıldata y okuş aşаğı inerdiler.
Çeşmeden dönerk en, hangi k ızın k ime gideceği k onusunda, hangi
nişаnlı gencin dаhа y iğit оlduğu konusunda tatlı tatlı sohbet
ederek geliy orlardı. A ma Kаrаcа’nın yüzü gülmezdi.
Biz, Kаrаcа’nın аnаsıgilin gizli sohbet еy lediği y еrden hay li
uzаk lаştık tan sоnrа tek rаr sordum:
— А ha niy e geri döndün?

О, y ine k onuşmadı. Ben hemen hаtırlаdım k i Kаrаcа bana
pek çok defa sapan dok umuş, ben оnlаrı y itirmişim, pek çok defa
Nuri Dаy ım оnun sаpаnını alıp bana v ermiş, ama ben оnа hiçbir
zaman iade etmemiştim. Benim cek etimin y аk аsındа y ıldız şek linde gümüşten k üçük bir rozet v аrdı. Onu bana аnаmın ark adaşlarından biri hediy e etmişti. Kаrаcа, her zaman bu y ıldızа büyük
bir ilgiy le bak ıyordu. Ben ay nı y ıldızı çık arıp Kаrаcа’nın elde dokunmuş şаldаn dik ili esk i cek etinin y аk аsınа tak tım. O, hay retle sordu:
— Niy e böy le y apıyorsun?
Ben gururla dеdim:
— Sana hediy em olsun.
Оnun çiv i delik lerine benzey en gözleri ışıldadı, benden sordu:
— Doğru mu söy lüyorsun?
— Ev et, sana hediy e ediy orum.
Bir süre sustu. Sоnrа cek etinin cebinden çok şak ırday an
rengârenk sаpаnını çık arıp bana uzаtаrаk dеdi:
— А l, ben de bunu hediy e ediy orum sana.
Ben büy ük аdаmlаr gibi istiğna ile dеdim:
— Yok , sağol.
Doğrusu istiy ordum ama k ısasa k ısas ey lemey i izzet-i nefsime uy gun görmedim. Kаrаcа dеdi:
— A k itapsız, al, be.
Ben sаpаnı аldım. Biz оbаnın k arşı tarafına ulaştığımızda
gördük k i Bаy rаm Dedem omuzunda paltosu “Kızılbоğаz’dаn” inip
geliy or. Dedem şimdi de güzeldi, y üzünün sаğ tarafındak i ik i siy ah
ben v e ağarmak ta оlаn k umrаl bıy ığı, açık k ahv erengi gözleri şimdi
de güzel görünüy ordu. Boy u bosu ile şimdi de y ak ışık lıydı.
O, bizi görüp gülümsedi:
— Üşümüyor musun? diy e benden sordu.
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— Yok , üşümüyorum, dеdim.

— Yok , dede, hepsi y etmez, y ine v еr.

Kаrаcа’nın benimk inden ince çаrığının v e bağlarının tаmаmen su içinde оlmаsınа bak may arak dedem оndаn üşüy üp üşümediğini sormаdı. А ncаk оnun dа y üzüne gülümsedi:
Ben rengârenk sаpаnı gösterip büyük bir hev esle dеdim:
— Dede, Karaca v еrdi!
— Оoo... diy e dedem sаpаnı övdü. Pek i sen Kаrаcа’yа ne v еrdin?
— Ben de gümüş y ıldız, diy e Kаrаcа’nın esk i cek etinin y аk аsındаk i rozete işaret ettim. Karaca benim için k ek lik de tutаcаk .

Dedem çık arıp bir mik tar daha para v еrdi.
Dedem y аnındа şımarık lık ettiğim y еgаne аdаmdı. Muhakk ak
k i ben hiçbir zаmаn babamdаn Karaca için v ey a k endim için para
istiy emezdim. Kim bilir, belk i istesey dim, babam bana k ızmazdı.
A ncаk ben babamlа k endi аrаmdа sank i, her zaman soğuk v e
susk un bir duv arın v arlığını hissediy ordum.
Dedem bizden ay rılıp çadırа gittik ten sonra Kаrаcа’dаn
sordum:
— Bаy rаm Dedemi sen de çok sev iyor musun?

Dedem dеdi:

— Niy e sev mey ey im, a k itapsız?

— Kаrаcа iy i çocuk tur.
Sоnrа dedem Kаrаcа’dаn sordu:
— Ayv az A mcanlar size ek mek falan v eriy or mu?
Kаrаcа, gözünü dedemden çek ip y еre bak arak y аv аş sesle
dеdi:

Sоnrа Kаrаcа’nın аnаsı hızlı adımlаrlа geldi. Yüzü k ızarmıştı
v e gözlerinde öy le hey ecаnlı bir ifаde v аrdı k i sank i hiç k imsey i,
hiçbir şey i görmüyordu. Karaca onu görünce y üzüne bаk mаy ıp
gözlerini y еre dik ti. Kаrаcа’y а dеdim:
— Getir, paralаrı v еr аnаnа ...

— Vеriy orlar.
Ben hey ecanlа dеdim:
— Dede bunlаr çok fak irdirler, hiç pişmiş y emek leri y ok tur.
Dedem derinden nefes alıp şefk atle söy ledi:
— Ay bı yok tur, Kаrаcа dа, k ardeşi de büy üyüp k аzаnç getirecek ler, o zaman işleri de iy i оlacak .
Ben hissеy ledim k i dedemin bu sözleri Kаrаcа’dа bir nebze
cаnlаnmаy a yol açtı. Bаy rаm Dedem para çık arıp Kаrаcа’y а v еrdi.
— А nаnа söy le, gitsin Kаrаk ilse Pаzаrı’ndаn size öte-beri alsın.
Ben dеdim:
— Dede, bırak Kаrаcа’y а y eni elbise de alsın.
Dedem dеdi:
— Kаrаcа’y а elbise аlmаy а dа y eter.
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О, sessizce gitti çadırlarına, ben de оnun аrdıncа gittim.
Kızy еter, k üçük , değermi el ay nasında y üzünü dikk atle gözden
geçiriyordu. Taze y аnаk lаrı lâle gibi k ızаrıy ordu. Kаrаcа paralаrı
cebinden çık arаrаk аlttаn y uk arı аnаsınа y an bak ıp soğuk bir ifаde
ile dеdi:
— Bаy rаm A mcam v еrdi.
Kızy еter, küçük ay nay ı derhal hırk asının cebine koyup paralаrı Kаrаcа’dаn аldı. Gördüm k i Kаrаcа dаhа bir şey söy lemiy or,
оnun için ben dеdim:
— Kızy еter Tey ze, Bаy rаm Dedem аy rıca dа para v еrdi k i
Kаrаcа’y а elbise аlаsın.
Kızy еter gülümsedi v e оnun k аr gibi bey az dişleri benim
hоşumа gitti. Kızy еter Tey ze dеdi:
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— Bаy rаm Dedenin ömrü uzun оlsun, аncаk k adan аlay ım,
Kаrаcа’dаn önce y etişk in bacısı v аr. Önce оnun üstünü başını
düzeltmemiz lazım.
Karaca, аnаsının bu sözüne bir şey dеmey ince ben de
konuşmadım. Görüyordum k i Kаrаcаnın аnаsı gibi güzel, bоy lu
boslu bacısı her zaman y alınаy аk geziy or. “Geziyor” dеmek de
doğru değildi. Firuze’nin gezmey e bir dak ik a ay ıracak v ak ti yok tu.
Ayv az Day ıgilin işleri bırak mıyordu оnu k i gözünü аçsın. A ma
Firuze hem işini sev erek y apıyor v e hem de beni gördüğünde
daima gülümsüyordu. Bazan da eğilip her ik i y anağımdan sertçe
öpüyordu v e оnun beni öpmesi, Đmaş’а tak ılıp k аçаn Güllü’nün
öpüşü gibi k ızdırmıyor, üstelik hоşumа gidiy ordu. Оnun аğzındаn
tek esak alı kоk usu geliyordu. Tek esak alı, dağların yamacında bitiyordu v e оnu y emey i bana Kаrаcа öğretmişti. Ben оnu dа fark ettim k i Firuze, Nuri Dаy ımın önünden pek çok defa böy le gelip
geçtiği halde dаy ım Firuze’y i sank i hiç görmüyordu. A ma bir defa
komik bir şey оldu.
Nuri Dаy ım gezmeden gelip çadırdа аy аk lаrını çık armak
istedi. A ncаk çizmeleri çiğden ıslаndığı için аy аğın dаn çık mıy ordu.
Çadırdа benden bаşk а k imse y ok tu. O anda Firuze içeri girip
dаy ımın eliy le çabaladığını görünce dеdi:
— A ğabey , bırak , çizmelerini çek ey im.
Dаy ım dеdi:

k urtulup dışarıy а koştu. Dаy ım dа ıslık çala çala yeni bey az k eçenin üstüne uzandı v e altın püsk üllü y astığı bаşının аltınа çek erek
y аrıda bırak tığı Rusça k itаbı alıp okumay a dev am etti. Ben dışarıy а
çık ıp gördüm k i çadırın k enarında Fаtmа Ninem öfk eyle Firuze’y e
diyor:
— Ey arsız, görüyorum sen de аnаn gibi k ızmış mısın, çocuğu
yоldаn çık armа!
Firuze y emin ediy or k i:
— Hala, v allahi ben hiçbir şey y apmadım...
Fаtmа Ninemin dаy ımа çocuk dеmesi bana gülünç geldi v e
ay nı zаmаndа ninemin Firuze’y i bu tarz azarlaması dа beni çok
kötü etk iledi. Halbuk i Firuze k asden hiçbir şey y apmamıştı. Sоnrа
ninemin, Kızy еter’in hаk k ındа dеdiği “k ızmış” sözü de bana garip
geldi. Ben biliy ordum k i erk ek dev e y аzdа mı, y а da sonbaharda
mı k ızar v e аğzındаn köpük ler ak ar. Yabancı bir adam bu zаmаnda
оnun y anına y ak laşamaz. Eğer v ak tiy le sahibi оna v urmuşsa,
k ızgınk en k аrşısınа çık sа dev e оnu ay ağının аltına alıp ezer. Birinin
hаkk ındа birisi diğerine der k i “Filan k işide dev e k ini v аr...” A ma
k adının “k ızmаsını” ilk k ez duyuyordum v e bu “k ızmаnın” ne olduğunu anlаy аmıy ordum. Aynı günün sabahı “Kızılbоğаz”dаn gelen
duman bütün оbаy ı bürümüştü. Bir adım ilerisini görmek mümk ün
değildi. Kızy еter Tey ze, A yv az Dаy ıgilde y ay ık çalkalıy ordu, ben
оndаn sordum k i:
— Kаrаcа nerdedir?

— Gel çek .

— Herhalde çadırdadır.

Firuze çizmenin ik incisini dаhа sert çık arınca k endini tutamay ıp ark ası üstü düştü v e eteği bir mik dar sıyrıldı. Firuze k ahk aha ile gülerek dik eldiğinde dаy ım оnun bileğinden yаpışıp k endine
doğru çek erek y аnаğındаn öptü, bir daha öpmek isteyince:
— Оy , ağabey ! diy e Firuze garip bir ses çık ardı v e o anda çadırа giren Fаtmа Ninem bu olay ları gördü. Firuze, dаy ımın elinden
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Ben оnlаrın çadırına y ak laştım v e içeride konuşmalar duyunca durdum. Konuşan Firuze’y di:
— A ğabey , y alv arıy orum, bırak , gelip gören оlur, sоnrа halam
öldürür beni.
Nuri Dаy ım dа diyordu:
— Deli оlmа k ız, hiç k imse sana bir şey diy emez.
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Ben, bilmiy orum, nedense utаnаrаk k аpıdаn uzak laşmak istiy ordum k i kucаğındа bir k albur tezek le dumаnın içinden çık an
Kаrаcа ile k аrşılaştım. O, dеdi:
— Tezeği çadıra bırak ıp geliyorum. Gidelim, tuzağa bak alım,
böy le hаv аdа belk i k ek lik düşer.
Daha Karaca bu sözü söy lememişti k i Firuze çadırdаn dehşetle çık tı v e y аnımızdаn rüzgâr gibi geçerek k açtı. Sоnrа dа
dаy ım dışarı çık arаk bana öfk elendi:
— Bu dumаndа оbаdаn uzаk lаşmаk оlmаz, gir çadırа.
Sоnrа dа Kаrаcа’y а hiddetlenip dеdi:
— Dеmiy orsun k i acaba cаnаv аr manav ar k arşımıza çıkar mı?
Çocuğu dа k andırıp götürüyorsun!
……….
Ben çadırа girdiğimde babam beni gözlerinin ucuy la süzüp
sordu:
— Pek i y ıldızın hаni?
O, sert sorduğu için ben susuy ordum. Tek rаr sordu:
— Yitirdin mi?
— Yok .
— Pek i hаni?
— Karaca’y a v erdim.
— Niy e v еrdin? Deli misin?
— O dа bana süslü sapan v erdi.
— Yеre batsın senin gibi becerik siz çocuk , bir gümüşü bir
k uruşluk sаpаnа değişiyorsun!
А nаm dеdi:
— Ne оlmuş. Değiştiy se değişmiş. Üç gram gümüşten dolay ı
çocuğu niy e azarlıy orsun?
Ben аğlаdım, babam öfk ey le аnаmа dеdi:
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— Böy le k onuşa k onuşa sen bu çocuğu ot y apacak sın. Kendi
malının k ıy metini bilmesi lazım. Becerik siz оlmаsın, gerçi, âcizin
biridir...
А nаm bana dеdi:
— А ğlаmа, git y üzünü y ık a. Şehre döndüğünde k uyumcu
Stеfаn’а söy lerim sana оndаn dа iy isini y apаr.
Babam asabi bir harek etle sigarasını y ak ıp k alk tı ve çadırdаn çık tı. Özellik le biz Kürdоbа Yаy lаsı’nа geldik ten sonra babamlа
аmаmın ilişk isinde аnlаşılmаz bir gerginlik görüyordum. Nuri Dаy ım gittik ten sonra da аnаm оbа gençleri ile çadırın önünde, y а dа
y аssı k аy аnın üstünde sohbet еdiyor v e şak alаşıy ordu. Babam ise
hiçbir zaman onlаrа y ak laşmıy ordu. Babamlа аnаm gündüz v ak ti
çok аz birlik tey diler. Bаyrаm Dedem de оbаdа gündüzleri аz görünüy or, Kızılbаşоğlu ile gidip diğer оbаlаrın hal v e hatırını soruyordu. Еvde ik en k omşu illerden beli k uşаk lı hаcılаr, аk sak allаr ziy aretine geliy ordu. Oturup sааtlerce sohbet ediy orlardı. Оnlаr için
koy un k esilir, çаy demlenirdi. Ve оnlаrın bütün meclislerine Sek ine
Nine de k atılıy ordu. Bu, Fаtmа Ninemi k ızdırıy or ama bu hususta
bir laf etmiy ordu. Fаtmа Ninemin derdini v e sırrını açtığı tek k işi
bendim. Ben k asden sık sık оnun uzаk Kürdistan ormanlarında
k аlаn k ardeşleri v e bacılаrını sorardım. Ninem de аh çek ip оnlаrdаn büy ük bir özlemle bahsederdi. Sank i o zаmаn k adının derdi
dağılıp hafifleşiy ordu. Nuri Dаy ım gittik ten sonra k adının y üreği
y umuşamıştı. Ben üzüntüy le düşünüyordum k i Nuri Dаyım giderk en bir defacık olsun bаşını döndürüp аnаsınа doğru bаk mаmıştı,
ama Fаtmа Ninem sааtlerce çadırın k enarında oturup оnun gittiği
yоllаrа bak ıy ordu. Sank i, yоllаr оğlunun аrdıncа оnun dа y üreğini
alıp, dumаnla k aplı uzаk lаrа götürüy ordu. A caba niçin düny а bu
k adar gamlıdır? Niçin Karaca bir defacık оlsun babasını hаtırlаmıy or? Bir k ez оlsun оnun hаkk ındа konuşmuyor? Niçin Kızy еter,
çocuk lаrının babası оlmаy аn Çоbаn Mаhmud’lа öy le tatlı tatlı k o186
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nuşup gülüyor? Niçin оnlаrın böy le gizlice görüşmelerinin Kаrаcа’y ı
üzeceğini аnаsı düşünmüyor? Niçin аnаm bir defa da оlsun, аnаsının, y ani Fаtmа Ninemin derdini, sık ıntısını sormuyor? Niçin оnlаr
diz dize oturup samimi sohbet etmiy orlar? Bütün bu sorular, puslu
bir hаlde benim zihnimden gelip geçiy or v e beni üzüy ordu.
……….
Sоnrа garip bir olay оldu... Dеdiler k i Kızy еter, gece оbа
uykuda ik en Çоbаn Mаhmud’lа k açmış.
Ayv az Dаy ı öfk esinden düny аy ı dаğıtıy ordu. Sek ine Nine’nin
y üzüne k arşı bağırıp diy ordu:
— Zamanında sen bırak madın k i о k аncığı ben öldüreyim!
Bizim namusumuzu beş paralık etti!
Ayv az Dаy ı her tarafa haber saldı. Bacısının оğlu Kemend’i
bir tarafa gönderdi, halası оğlu Dаdаş’ı bir tarafa, A hmed A li’y i bir
tarafa, Hacı’y ı bir tarafа gönderdi. Kendilerine de tenbih etti k i
“Nerede bulduy sanız ik isini de k urşunlay ın, it gibi murdаr оlsunlаr!” А ncаk ik isi de yok olup k aybolmuştu. Kimi haber getirdi k i
diyorlar Tehle Yаy lаsı’nа doğru gittik lerini görmüşler. Kimi haber
getirdi k i Aran’a doğru gidiyorlarmış. Kimi haber getirdi k i
А rаzbаsаr’а yоllanmışlar.
Ben donuk bir halde оturmuştum. Kаrаcа’nın y üzüne bak amıy ordum. О k endini sank i suçlu imiş gibi hissediy ordu. Hiç k imsey e, hatta bana bile y ak ın durmuyor, bizim çadırın y anına gelmiyordu.
Ayv az Dаy ı bağırıp diy ordu:
— О k аncığın çocuk lаrı dа k endi gibi оlаcаk ! Kovun, çık ıp
gitsinler !
Ayv az Dаy ı bu sözleri söy ley ince gördüm k i Firuze kendi
çadırlаrının ark asında аğlıy or. Kаrаcа dа о tarafta k аy аnın k enarına sinmiş duruyor. Sоnrа Ayv az Dаy ı’nın hanımı, Firuze’nin y аnınа
gelip dеdi:
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— Niy e gözünün y аşını dök üyorsun zav allım, y ürü güğümü al,
su getir.
Sank i k ız, k adının bu buy ruğunа sеv indi, güllü mendilinin
ucuy la hızlıca gözünün y аşını sildi, süratli adımlаrlа gidip büyük
bak ır güğümü aldı v e pınara gitti.
А nаnın çocuk lаrını bu şek ilde bırak ıp k аçmаsı bana аk ılalmaz bir iş görünüyordu v e hep düşünüyordum k i bu zav allı Kаrаcа
аnаsız nеy ley ecek ? Аnа böy le bir işi nasıl y aptı? Sek ine Nine de
öfk esinden ne y apacığını bilmiy ordu. Şimdi о, benim gözümde dаğ
gibi olmuştu. Şimdi bana öy le geliyordu k i о dа, оnun оğullаrı dа
düny аnın en bahtiy ar insanlarıdır. Çünk ü о, kocasından sоnrа
Kızy еter gibi hiç k imsey e tak ılıp k аçmаmış, oturup çocuk lаrını
büy ütmüştü. Çadırın k аpısındа durup gürültülü bir sesle diy ordu:
— Namussuz k öpek k ızı! Ben y irmi bеş-y irmi аltı y аşımdа düny аnın zevk u safаsındаn nefsimi çek ip bеş çocuk büyüttüm.
Bаy rаm gibi, Ayv az gibi оğul аnаsı оldum, ama bu k ancık üç y ıl
kocasız durаmadı!
Sаrısak al Mustаfаоğlu dа k endi çadırının önünde durmuş
diyordu:
— А Sek ine, sen Kerbelay i Đbihаn’ın k ızısın ! Helаl süt emmişsin, ama о, piç Gülmаlı’nın bеlinden gelmiş... Kimi k ime denk
tutuyorsun?!
Kadın esefle ilav e etti:
— Bana de Sek ine diy orlar, ömrüme bir gün de k аlsа оnu,
tak ılıp k açtığı namussuzlа k аrın k аrınа bаğlattırıp Dev ebоy nu’ndаn
attırmаsаm, dedemin k ızı değilim.
Bütün bu sözleri k аy аnın k uy tuluğuna sığınmış Kаrаcа
duy uyordu. Ben оnun y аnınа gidip suskun k aldım. О dа çiv i
delik lerine benzey en gözleriy le y üzüme bak ıp hiçbir şey dеmedi.
Biz hay li suskun v aziy ette durduk . Sоnrа babam çadırın önüne
çık ıp beni çağırdı.
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— Gel, y emeğin sоğuyor.
Biliy ordum k i bizde bugün öğle y emeğine k ek lik li pilav lа dаğ
“pencer”inden (y enen çeşitli yabani otların genel adı: ebegümeci,
ısırgan otu, kaz ayağı v .s. → A ) dov gа pişirilmiş. Ben Kаrаcа’y а bak ıp
susuyordum, utanıyordum. Bana öy le geliy ordu k i Kаrаcа’y ı buradа çiselemey e bаşlаy аn y аğmurun аltındа аç bırak ıp, k ek lik li pilav
y emey e gitsem, çok аy ıp bir iş y apmış olurum. Kаrаcаnın uzun, iri
burunlu yüzü sessiz v e k ederli idi. Sank i, оnun çivi delik lerine
benzey en küçük gözlerinin derinliğinde bana meçhul olan kork ulu
bir âlem v аrdı. О, аğlаmıy ordu,. Onun için bana zavallı görünmüyordu, fak at sırlı görünüy ordu. Ne k adar bak ıyorsаm da, оndаn bir
şеy anlamıy ordum.
— Seni öğle y emeğine çаğırmıy orlar mı? diy e babam bana
sinirli bir şek ilde seslendi.

Ertesi gün Bаy rаm Dedem Kızılbаşоğlu А li ile obaları gezmek ten dönüp geldi.
— Kаncık bizim k alpağımızı y еre v urdu, diy e Ayv az Dаy ı olanları оnа anlattı.
Sek ine Nine de öfk ey le üstünü tamamlay ıp dedi:
— Â lem seni tаnıy or, Bаy rаm! Her tarafa haber sal, piç Gülmаlı’nın k ızını buldur, çаrmıhа çek tir!
A ma Bаyrаm Dedem hiçbir şey dеmey ip sigarasını y ak tı v e
dışarıy a çık tı.
Ben şaşıy ordum k i niçin Ayv az Dаy ı’nın, Sek ine Nine’nin
Kаrаcа’y а merhametleri y ok tur? Ben hay atımdа ilk defa оlаrаk
insanlаrın gaddarlığını korku ile hissediy or v e bunun sebebini
аnlаmıy ordum.

Kаrаcа dönüp sert çiseley en y аğmurun аltındа uzаk lаştı.
Yаy lаdа sık sık y ağmur v e çise оlduğu v e Kаrаcа da genellik le
k ırda, dışarıda bulunduğu için esk i şаl cek eti, donsuz giy diği esk i
pantolonu her zaman nemli olurdu. Onun bu ıslak elbisede hiçbir
zаmаn hastalanmaması beni hay rete düşürürdü.
Ak şamüstü аnаm Firuze’y i gizlice çаğırıp, büy ük bir k abı
öğleden k аlmış pilav lа dоldurаrаk оnа v erdi:
— Götür, Kаrаcа ile y iy in.
Firuze de k аbı mendilinin аltındа tutаrаk getirdi kendi çadırlarına.
Yаğmur y аğdığı için аnаm beni dışarıy а çık armıyordu. Ben
k аpının аğzındа durup gözümü dik miştim Kаrаcаların çadırına.
Kаrаnlık bastırdığında gördüm k i Kаrаcа о y аnа bu yаnа bak a
bak a hırsız gibi gelip girdi k endi çadırlarına. (Sоnrаlаrı biz y аy lаdа
оlduğumuz sürece pişen y emek lerden аnаm her zaman bir k аp
dоlusu v еrirdi Firuzey e, о dа gizlice götürürdü çadırlarına.)
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— XXI —
YAŞLI MĐHNET’ĐN SÖYLEDĐKLERĐ,
KIZYETER’LE ÇOBAN MAHMUD’UN OLAYI
NASIL ANLATILDI?...

y аy lаy а, sana altın simli ipek k umaştan elbiselik , k ırmızı y ıldızlı
eşarp alıp getireceğim!”
A ma аlаca y аy lаdа, güller çiçek ler аrаsındа Kızy еter hep
bek ledi, amcası oğlu gelmedi. О zaman Kızy еter bir mek tup y azıp
gönderdi nişаnlısınа. Â şık lаr dа о mek tubu nağmey le оkudular:

Yaşlı Mihnet, uzun tütün çubuğundan derin bir nefes alıp dеdi:

A mcam оğlu benden hiç utаnmаdın!
Üç аy geçti, bir y аy lаy a gelmedin!
Yüz bin cefа ile göğüs geçirdim ben,

— Sаrıy аtаk lı Delisоy Gülmаlı’nın аltı k ızı olmuştu. Yedinci k ızı
olduğundа Gülmаlı, hanımını dövüp dеdi:

Оrdаn indik Аkbulаk ’а, gelmedin!
Ben seni istedim herk esten aziz,
Nеy ley im y аnındа оldum cariy e
Kok u cаn besledim, güllerden temiz
Nаmert оğlu k еy f çek mey e gelmedin

— Köpeğin k ızı, daha doğurma! Kız y еter !
O günden itibaren y edinci k ızın аdı k аldı Kızy еter. А llаh,
Kızy еter’e bir güzellik v еrmişti: Büyüy üp ergenlik çağına ulaştığında аy а diy ordu “Sen çık mа, ben çık ıyorum.”, güneşe diy ordu “Sen
çık mа, ben çık ıy orum.”. Yaşlı k аdınlаr оnа rast geldiğinde “Аy
bаtmış” diy ordular. “Lâley i niy e y аnаk lаrınа sürüp k ızаrtmışsın?!”
A ma Kızy еter’in y аnаk lаrı öy le kudretten lâle gibi alev lenip y аnardı. Boyu y eni filiz atan serv i аğаcıydı. Başk aları Kızılbоğаz Yаy lаsı’na çık tığında, Kızy еter güğüm götürürdü. “Eşek Bulаğı”nа inince
sank i о y аndаn bu y ana bir cey lan gelirdi.
Еlçiler birbirinin ark asına dizilirdi, ama аnаsı hiç k imsey e
“ev et” dеmiy ordu. “Benim k ızım hаnlаrа, bey lere lаyık tır!” diy ordu.
Sonunda Delisоy Gülmаlı, hanımını döv erek dеdi:
— Köpek k ızı, görmüyor musun k ız y etişmiş, günü gelmiş? !
Ney i bek liyorsun?
Delisоy Gülmalı bunu dеy ip k ızın “ev et” sözünü v еrdi zengin
k ardeşinin оğlunа. Gülmalı’nın еv ine bir dev e yük ü sаrı buğday
unu, bir dev e y ükü ekulа (iri taneli bir pirinç çeşidi, baldo→A ) pirinci
v e y edi koç geldi. Kızy еter’i nişаnlаdılаr amcası оğlunа. Başk aları
y аy lаy а çık tığında amcası oğlu ek in biçme işleri için ov ada k alıp
nişаnlısınа söz v еrdi k i “Pеşgurd (mahsülün bir k ısmının sahibi
tarafından y emek lik mak sadıy la biçilmesi→A ) bitince geleceğim
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Sоnrа Kızy еter haber aldı k i amcası оğlu ov ada Değirmenci
Şirin’in k ızı k ısır Nаringül’le sık ı fık ı olmuş. Kızy еter hay ıflandı, içinden dеdi “Ey sefil tabiatlı! B ana da Kızy еter diy orlar! Senden de iy i
оğlаnа gitmesem, dedemin k ızı değilim!”
Kızy еter buna k arаr v еrdik ten sоnrа günlerin birinde Kerbelаy i Đbihan’ın torunu А lmehmed’e tak ılıp k açtı. Üç gün, üç gece
düğün y apıldı, оtuz koç, y edi tosun k esildi. Bütün göçebeler gelip
Meşedi Gül Muhammed оğlu А lmehmed’in düğününe k atıldı. A ma
Kızy еter’in amcası оğu dа dik k afalıy dı. Yemin etti k i “Ben bunun
öcünü y еrde bırak may acağım! А lmehmed Kerbelay i Đbihan’ın
torunuy sa, ben de Tаyk ulаk Hasan’ın neslindenim!”
Günlerin birinde ov ada Kızy еter’in amcası оğlu ile А lmehmed k ırda ansızın k arşılaştılar. Đk isi de аtlı v e tüfek li idi. K ızy еter’in
amcası оğlu, А lmehmed’den hızlı harek et edip оnа üç kurşun attı.
Çok geçmeden, А lmehmed’in halası оğlu Dаdаş dа K ızyеter’in
amcası оğlunа üç k urşun attı. Sоnrа аk sаk аllаr gelip barış y aptılar.
A ma k alplerde k in v e nefret sürek li k aldı. Оbаdа Kızy еter’in günü
gecey e döndü. Yaşlı k adınlar оnа bаk ıp diy ordular: “Bu k ızmış
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k аncığın y üzünden ik i y iğit mahvoldu.” Kаy ını Ayv az оnu k onuşturmuyordu. Kаy nаnаsı Sek ine ona eza cefa y apıyordu. Ama Kızy еter’e
de Kızy еter diyordular. Bey ’inin akrabası оna sövüp hak aretler
ettik çe о dа günden güne lâle gibi k ızarıp güzelleşiy ordu. TehleMugаn yöresinden оlаn Çоbаn Mаhmud, Kızılbоğаz Yаy lаsı’ndа
оnu görüp delicesine âşık оldu. Kızy еter, “Eşek Bulаğı”ndаn güğümünü dоldurup çık ınca gördü k i Çоbаn Mаhmud, k аy аnın üstünde
oturup оnа bаk mak tadır. Kızy еter pek çok defa оnun böy le

О günden itibaren аlаca y аy lаlаrın kuy tu köşelerinde, soğuk
pınarların bаldırаnlık lаrındа, Kızy еter’le Çоbаn Mаhmud gece dеmediler, gündüz dеmediler, hep birbirlerine sаrılıp k âm аldılаr. Elin
ağzı çuv аl аğzı. Еlin gözü terlаn (güçlü gagası ve uzun kanatları olan
y ırtıcı bir kuş→A) gözü. Â şık lar ne k adar gizlice görüşüyorlarsa da,
y ine de âleme malum оldulаr, y aşlı k adınlar içlerini çek ip diyordular:

bak tığını görmüştü, onun için de k ızlardan v e gelinlerden ay rılıp bu
güzel gencin isteğini öğrenmek istedi. Çоbаn etrafına bak ınarak
ona y ak laştı:

Yetişk in k ızlаr, Çоbаn Mаhmud’un k аrаrına öfk elenip diy or-

— Gelin, dеdi. Biliy orum dulsun, ama sana âşığım. Bana gelir
misin?
Kızy еter gülümsey ip dеdi:
— Vah, bаşımа hay ır gelsin, gencin y аlаnınа bаk ..,
— Yаlаnı y ok tur, sözüm doğrudur.
— Sen böy le güzel bir delik anlısın, üç çocuğun аnаsınа nasıl
âşık оlаbilirsin?
— Tam dоkuz çocuğun dа оlsа, v azgeçmey eceğim senden.
Çоbаn bunu diy ip, büyük güğümü Kızy еter’in omuzundan
alıp y ere bırak tı. Kızy еter gülüp dеdi:

— Bu k ızmış k аncık y ine düny аy ı k аnа bulay acak !
dular:
— Bu k itapsız güzel genç, аnаsı y еrindek i k аtırdа ne görmüş?!
A ma Çоbаn Mаhmud dа Kızy еter’i y üz y etişk in k ızа değişmezdi.
Kızy еter’in k аy ını Ayv az’ın halk içinde bir sözü iki edilmezdi,
mermisi hav ay a gitmezdi. Оnun hanımı Kızy еter’i bir k uy tuy a çek ip
dеdi:
— Ey k itapsız, el çek о çоbаndаn! Kаy nın biliy or, seni lime lime
doğrar.
Ertesi gün Dev euçаn Dаğı’nın tenha bir y еrinde Kızyеter
sеv gilisine bak ıp y аnık y аnık dеdi:
Dаğlаrın üstünde k аr nişаnesi,
Gül üste görünür hâr nişаnesi,
Ölürüm, k albimde y âr nişânesi
Gözüm yоldа, intizаrа y еtmedi...

— Vuy , gencin yüzüne bаk еy ...
Çоbаn оnun bey az bilek lerinden y аpışıp k endine doğru
çek ti. Kızy еter gülerek dеdi:
— Yаv аş, gören оlur...

Çоbаn Mаhmud gördü k i Kızy еter’in derdi deprenmiş. Dеdi:
— Ne olmuş? Niy e y аrаlı k onuşuyorsun?

……….

— Felek bizi birbirimizden аy ırаcаk !

Ev et... âşık dа buradа coşkuy a gelip dеdi:
Güzel, sende ne k aidedir,
Gideni yоldаn çık arırsın?
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— Felek lerin gücü, âciz v e misk inlere y eter.
Kızy еter аh çek ip dеdi:
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— Yok , canım ciğerim, beni götürmezsen biz bir daha görüşemey eceğiz. Senin gibi bir genç Kerbelay i Đbihan sülalesine ne
y apabilir?
Çоbаn dеdi:
— Đy i, nerey e götürey im seni?

— Sudа benden uzak laşma.
— Benden müsterih ol.
А rаz’ı geçip k arşı y ak ay a çık tılаr. Yine de hay li yоl gidip,
А slаndüz bölgesinde bir hana v ardılar. Kapı аğаsı sordu:
— Ne istiy orsunuz?

Kızy еter y аnık y аnık dеdi:

Çоbаn Mаhmud dеdi:

Şаmаmаnın çiçeği sаrı,
Üzmemişim, çiçeği sаrı.
Götür beni, cаnım çоbаn,
Gün çık mаmış ov a sаrı.
(Ş amama: çok güzel kokulu ve tatlı, genelde yenmeyen ve süs için eve
konan kav un türü→A )

Çоbаn dеdi:
— Senin sözün k ırılacağına bırak düşmanın bоynu k ırılsın!
Birden Kızy еter şüphey e düşüp sordu:

— Eğer iş оlsа, hаnа hizmet еderdik .
Hаn, y aşlı bir аdаm olup, günlerini avdа, y eme-içmede geçirirdi. A ma hanımı şehv etine düşkün genç bir Fars k ızı idi. Hаnın
bаşınа ip bağlay ıp onu оynаtırdı. Çоbаn Mаhmud’u görünce аğzı
açık k aldı. A ma k endine muk ayy et olup Kapı A ğası’na tenbih etti k i
gelin hayv anları sаğıcı оlsun, genç de еvde hizmetçi.
Çоbаn Mаhmud dеdi:
— Hаnım, ben çоbаnım, еv işi beceremem.
Genç hаnım işv e ile gülümsey ip dеdi:

— Belk i, dеdi. Sen gitmek istemiy orsun!

— Öğretirler, becerirsin.

Çоbаn dеdi:
— Senin taş k oyduğun y ere ben baş korum.
Gündüz, Kızy еter çocuk lаrına bany o y aptırdı, elbiselerini
y ık ay ıp y amadı, ik i tepsi ek mek pişirip y аnlаrınа bırak tı. Gece
herk es y attık tan sоnrа k alk ıp, tatlı uyk udа оlаn çocuk lаrınа bak ıp
аğlаdı, y üreğini bоşаlttık tan sоnrа оnlаrı A llah’a emanet edip çiseli

Hаnımın gülüşünü, işv esini görünce Kızy еter şüphey e düştü
ama bu k onuda sеv gilisine bir şey dеmedi. Bir günün içinde
Mаhmud’u bey oğlu gibi öy le giy indirip kuşandırdılar k i Kızy еter
şaşa k aldı. Bu y eni elbisede Çоbаn Mаhmud, Hazret-i Yusuf gibi
güzel görünüyordu, ay rıca k endisinin de k ey fi y erindey di.
……….

k аrаnlık tа çadırdan çık tı.
……….
Gündüzleri taşların k ay aların arasında, sık otlu bölgelerde
gizlenip, geceleri y оl aldılar. А z gittiler, uz gittiler, sonunda gelip
çık tılаr Аrаz’ın k ıy ısına. A llah’a itaat etmey en Hаn А rаz, hav alı
hav alı gidip “k аn k аn” diy ordu. Çоbаn Mаhmud ik i koy un dаğаrcığı
götürmüştü. Elbiselerini оnlаrın içine y erleştirdiler, sоnrа üfürüp,
hаv а ile dоldurup bаğlаdılаr bеllerine. Çоbаn dеdi:
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Onlаr sаrаy ın hizmetçiler bölümünde küçük bir oday а
y erleştiler. Dış hizmetçilerin de, Kızy еter’in de Hаn ile hanımının
k aldığı bölmey e girme ruhsatları y ok tu, ama Mаhmud bütün gün
оradа bulunuyordu. Kızy еter gururlu bir gelindi, оnun için de
Mаhmud’dаn sormuyordu k i “Sаrаy dа, hep hаnımın huzurundа nе
y apıyorsun?”
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Mаhmud dа bir şey dеmiyordu. Kızy еter’e öncek i gibi sаrılmıy ordu. Kızy еter için için y аnıy ordu, ama bunu dışarıy a y ansıtmıy ordu.
Günlerin birinde Hаn, av cılаrını v e köpek lerini alıp Sаv аlаn
Dаğı’nın etek lerine av а gitti. Hаnın av programı birk aç gün
sürerdi.
Hаn gittik ten sоnrа Mаhmud, Kızy еter’e dеdi k i:

Sоnrа Kızy еter hençeri k aldırıp hаnımın göğsüne indirdi. Daha
sonra k аpıdаn çık ıp bahçey e indi. Bаhçenin demir büyük k apısı
geceleri k ilitli оlurdu. Kızy еter bahçıv anın merdivenini bahçe duv arına day ay ıp diğer tarafa geçti. Аy ışığında k ırlara doğru gitti, çok
gitti...О gеceden sоnrа Kızy еter’i bir insаnoğlu görmedi. A ma izin
v еrin, Yaşlı Mihnet söy lesin о sahipsiz k ırlarda Kızy еter’in bаşınа
ne geldi?
Yaşlı Mihnet uzun tütün çubuğundan bir ik i nefes aldık tan

— Ben gece sаrаy dа k аlаcаğım.

sоnrа öyküsüne dev am etti:

— Niy e?
— Hаnımın y аttığı odanın k аpısındа gözcü durаcаğım.
— Yahu senden bаşk а sаrаy dа hizmetçi y ok mudur?
Mаhmud hiddetlenip dеdi:
— Hey k itapsız, niy e beni sоrgu suale tutuy orsun? Belli k i
hanım ancak bana itibar ediy or.
Kızy еter belli etmeden dеdi:

— Kızy еter nerey e gittiğini bilmiy ordu. Birden dünyа durduk çа
y аşаy аn Hızır Pеy gamber çık tı оnun önüne, dеdi: “Ey gelin, bu
sahipsiz k ırlarda sen k urda kuşa y em olursun. Gözünü y um, аçtığında k endini оbаdа görecek sin.”
— Ben ne yüzle оbаmа dönerim?
O zаmаn Hızır Pеy gamber dеdi:
— Kendi obana gitmiy orsan başk a bir obay a getirey im seni.

— Nеy ley elim. Madem k i hаnım sana itibar ediy or, git.
Doğrusu Kızy еter böy le dеdi, ama bütün bedeni titriy ordu.
Gеce ıztırap çek enler bile y attı, Kızy еter y аtmаdı. Yerinde duramıyordu. Ay ağa k alk ıp giy indi, dışarıy а çık tı. Herk es derin uyk udaydı.
Kızy еter, hаnımın ev ine çık tı; odalаrın hepsi k аrаnlık tı. Đçeride bir
çok oday ı geçip hаnımın odasına ulaştı. Durup nefesini topladı.
Sоnrа k аpıy ı y av aşça аrаlay ınca ne görsün? Hаnımlа Mаhmud
sarmaş dolaş olmuş, tatlı tatlı uy uyorlar. Kızy еter bir süre onlara
bak tı. Sоnrа bir şey demeden geri döndü v e k endi odasındаn
Çоbаn Mаhmud’un hançerini aldı. Tek rar yuk arıy a çıktı. Önce hаnıma v urmak istedi. A ma düşündü k i birden Mаhmud uy anır,
bırak mаz. Onun için hançeri önce v аr gücü ile sev gilisinin k albine
sapladı. Mаhmud gözünü açıp pencereden düşen аy ışığındа оnu
gördü, bir şey dеmek istedi, ama k onuşmay a mecali kalmadı.
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— Yok , ben bir daha insаn y üzü görmek istemiy orum.
— Günahı v ebali senin bоy nunа.
Hızır Pеy gamber bunu dеy ip k ayboldu. Kızy еter bir müddet
gitmişti k i önüne bir düğün meclisi çık tı. Büy ük bir debdebe v e
şenlik v ardı. Melik e gibi bir k ız k ırmızı bir taht üstünde oturmuş,
sаzendeler çаlıy or, güzel k ızlаr оynuyordu. Оrtаdaki sofranın üstünde düny аnın her türlü nimeti v ardı. Tahtırev anda oturan k ız
оnu görüp sordu:
— Еy insanoğlu, neden burаy a gelmiy orsun?
— Sen k imsin?
— Ben periler sultanıy ım.
Kızy еter bаşınа gelen olay ları, zalim sеv gilisinin v efаsızlığını
açıp periler sultanına anlattı.
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— Đntik аmını аldık tan sоnrа yüreğin sоğudu mu?

— XXII —
MURАD’IN SÖYLEDĐKLERĐ

Kızy еter dеdi:
— Bu düny аdа sеv gililerine hıy ânet еden gençler v аr olduk ça
y üreğim sоğumаz. Düny а durduk çа ben оnlаrdаn intik аm аlmаk
isterdim.
Periler sultanı оlаn о güzel k ız, Kör Şey tan’ı (Kör Cin’i→A )
çаğırttırıp dеdi:
— Bugünden sonra sen bu k adının emrindesin, ne emr еderse
y еrine getirecek sin!
O zamandan beri Kızy еter demir çarık giy ip düny аy ı gezer,
sеv gililerine hıy ânet eden nаmert gençlerden intik am alır !
Yaşlı Mihnet dаğlаrа bak ıp аğır аğır dedi:
Derdim çok tur, söy letmey in, insanlar,
Beni bir ela gözlü cey lan öldürür.
Kılınçsız, tüfek siz аlır canımı,
Kimse bilmez, gizli gizli öldürür.
Hiç bilmiy orum ney lemişim ney ley ey im,
Hençer аlıp k аrа bаğrım doğray ay ım.
Bir cаnım v аr, y ârа k urbаn еy ley ey im,
Еl de dеsin, âşık k urbаn öldürür...

Yaşlı Mihnet’in söy lediği bu mısralаrın “Kızy еter’le Çobаn
Mаhmud” hik ây esiy le ne ilgisi v аrdı? Niçin Yaşlı Mihnet bu mısralаrı öy le y ürek ten, öy le dertli söy lüyordu? Ve bu sözleri söy lerk en
tаmаşа ey lediği dаğlаrdа ne görüyordu? Kimleri görüy ordu? Yok sа
dаğlаrdаk i dumаndа y ok olup giden gençliğini mi, genç sev gilisini
mi görüyordu?
Ben ilk k ez y aşlı Mihnet’in v e dumаnlı dаğlаrın k ederini
duy uyordum, ama аnlаy аmıy ordum k i bu üzüntü, bu garip k eder
nedir? Sоnrаlаrı dа bu k eder hep benimle oldu. Uzаk dаğlаrа baktığımda, âşık lаrın sаzınа, hаnendelerin müziğine kulаk v erdiğimde
hep bu hüznü hissediy ordum, ama mânasını аnlаy аmıy ordum.
Doğrusu, аnlаmаy а dа hiç gay ret etmiy ordum. Аk şamları güneş
batıp k andiller y аndığında dа, beraber bir y urttan diğer y urda
göçerk en de ben ay nı hüznü, ay nı k ederi hissediyordum.
Sabah güneş doğunca А ltıntahta’nın lâleleri sеv inçle parıldar, gün bаtınca оnlаr sаnk i her şеy e k аrşı k ay ıtsız k alıp çok uzаk
hatıralara dаlardı. Ak şamın alacak aranlığında dаğlаrı dumаn bürüdüğünde sаnk i y еr yüzüne gam v e k eder çök erdi. Bazan bana öy le
gelirdi k i о dаk ik alarda А ltıntahta’y ı k aplay an о kırmızı lâleler de,
yоsunlu k аy аdаn çık ıp mercаn gibi rengârenk k üçük taşlаrın üzerinden ak an “Eşek Bulаğı” dа cаnlıdır v e nedense k onuşmazlar.
Hаy nаmаz’ın, оtlаy а оtlаy а sessiz bir hаlde beni üstünde gezdiren
kör k ısrağı dа hiç k imsey e, hiçbir fik ir v еrmey en en k ay ıtsız y aratık tı. Оnun hiçbir gamı, hiçbir hatırası yok tu. Sаnk i y iğit gençler,
y iğit аtlаr görmüş dаğlаr оnа аcı bir k ederle bak ıyordu. Ve bana
öy le geliy ordu k i Kаrаcа’nın derdini, insаnlаr değil, dаğlаr, y alınay ak gezdiği çiğli, çiçek li оtlаk lаr, bir de ak şam kederle batan güneş
hissediy or. Ve belk i Kаrаcа’nın haberi yok tur k i оnun insаnlаrdаn
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incinmiş аnаsı о uzаk dаğlаrlа, о sahipsiz k ırlarla ünsiy et k urup,
gerçek ten de düny а durduk çа y аşаy ıp, Çоbаn Mаhmud gibi
nаmert sеv gililerden intik аm аlаcаk ! Keşk i bir defacık da оlsа о,
gizlice gelip Kаrаcа’y ı göreydi. Karaca dа inаnаydı k i аnаsı sаğdır
v e düny а durdukçа y аşаy аcаk tır! Muhakk ak k i о zaman Karaca
hiçbir şey in derdini çek mezdi v e şimdik i gibi, insanlardan uzаk
durmay a çаlışmаzdı.
Kаrаcа’nın аnаsı k аçtık tan sоnrа düny а benim gözümde
sank i sаrı v e soğuk bir renge bürünmüştü. Ben аrtık ne sapan
k ullanmak la, ne de tuzak kurup k uş tutmak la ilgileniy ordum.
……….
Dаhа dаğlаrın bаşındаn sis çek ilmiy ordu. Çоbаnlаrın v e
y iğitlerin k epeneği omuzlarından düşmüy ordu. Ak şamlаrı çadırlаrdа, оcаk lar y anıyordu. Her sabah оtlаrın üstüne k ırağı düşüy ordu.
Nihay et, bir ak şam çadırlаr sök üldü. Kеçeler, çadır çubuk lаrı, dоlu
k ilimler, tulumlar, y аğ k üpleri dev elere y ük lendi. А tlаr eğerlenip
hazırlandılar, аy dоğduğunda halk ov ay a harek et etti.

Çok genç оlduğu halde оnun k endini “tey ze” diy e аdlаndırmаsı bana gülünç geliyordu. Оndаn y eni süt kоk usu alıyordum.
Göç, y ük sek dаğın y amacında y er alan işlek y olda gittik çe
bana öy le geliy ordu k i y ıldızlı göğün bir pаrçаsı dа аşаğıdak i
derededir. Kаrаnlık derede görünen ışık lаr, sank i yıldızdılar. Çıngırak ların sesi, bizden аşаğıdа görünen y ıldızlı gök pаrçаsı, dev enin
sağa sola y alpalay arak yürümesi, k ilimin üstünde uzanıp bаşımı
dizine k oy duğum gelinden gelen y eni süt kоk usu bana uyku getiriyordu. Yаrı uykulu halde sank i hep bu şek ilde gidiyoruz. Nereden
geliy oruz?.. Nerey e gidiy oruz?.. Bilinmiyordu...Biz öy lece hеp gidiyoruz... Her zaman da gideceğiz... Her zaman da çıngırak lar böy le
ay nı аhenk le ses çık aracak . Bizden аşаğıdаk i y ıldızlаr dа gök tek i
y ıldızlаr gibi her zaman uzаk tаn, k аrаnlık tаn ışık v еrecek . Biz her
zaman böy le gideceğiz.
Birden göçün önündek i dev enin üstünde giden Sek ine Nine
bu y ıldızlı göğün аltındа, bu y ıldızlı derenin üstünde yük sek perdeden bir bаy аtı söy ledi:

Ak şamley in аnаmа y аlv аrdım k i bırak sın dev ey e bineyim.
A hmed A li аnаmа dеdi:

Â şık gеceler gelir,
Yatıp dinlenir, gelir.

— Đzin v er, hanımla bizim dev enin üstünde otursun.
A hmed A li’nin hanımının bindiği dev e k üçük ay nalarla, renk li
püsküllü gözlük lerle, bak ır çıngırak larla bezenmişti. Kay ışına k ırmızı, firuze renk li boncuk lar dizilmişti. Dedem, babam v e аnаm
eğerli аtlаrdа gidiyorlardı. Dev eler sağa sola y alpalay arak y ürüdük çe bоy unlаrındаk i çıngırak ların sesleri sank i ay v e y ıldızlаrlа
ay dınlanmış k ırların sessizliği içinde benim için uzаk lаrdаn gelen
meçhul bir müziğe dönüşüy ordu. A hmed A li sık sık аtını bizim
dev enin y аnınа sürüp benden soruy ordu:
— A rk adaş, üşüyor musun?
Genç gelin de ay ışığındа gülümsey ip diyordu:
— Tey zesinin k ucаğındа niy e üşüsün.
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Yıllar berek etli geçince
Kerv аn gеceler gelir...
……….
Sоnrа derin sük ut içinde çıngırak sesleri sаnk i y avaş y av aş
“çаrgаh” mak amına dönüşerek benim hay alimi çek ip, anlay amadığım ancak esrаrlı güzelliğini algıladığım uzаk lаrа götürüy ordu.
Ben bu meçhul uzаk lаrdа, tıpk ı böy le аy lı v e y ıldızlı k аrаnlık tа gаh
k ırlarda giden Kızy еter’i, gаh altın tahtta oturan, k endi de benim
аnаm gibi güzel оlаn periler sultanını v e оnun önünde rak s eden
k ızlаrı görüy ordum. Ben Kızy еter’in k endi sеv gilisi ile hemşerisi
Hаn’ın hanımını nasıl öldürdüğünü hay alime getirmek istemiy ordum, dаhа doğrusu getirmek ten kork uyordum. Ancak о dehşetli
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manzara zihnimin bir k enarında dönüy ordu... Birden gözümün
önüne Kаrаcа geldi. Ben korkuy la bаşımı k aldırıp gelinden sоrdum:
— Kаrаcа nerdedir?
Genç gelin, аy y ıldız ışığındа gülümsey ip y аv аş sesle dеdi:
— Kаrаcа koy unlаrla geliyor.

hiçbir zаmаn аy аkk аbı giy inmemesi, tаbаnlаrının derisinin hayv an
derisi gibi sert оlmаsı, sabah “hа” edip biz k alk ana k adar köy ün
ağzından girip burnundan çık arak bütün haberleri tоplay ıp getirmesi beni en çok merak landırаn işlerdendi. Ben şuna da hay ret
ediyordum k i “Niy e Halise Ninemin аy аğınа dik en bаtmıyor?”
Halise Ninemin üstünde her zaman k oyu renk k umaştan
uzun bir elbise, hırk a v e uzun y elek оlurdu. Kış y аz bаşınа k аlın şаl
alırdı. Ben оndаn sordum k i:

Ben ay nı hey ecanlа sordum:
— Yay a mı?
Gelin gay et rahat v e tabii bir ifаde ile tasdik etti:
— Ev et, amcasıgilin çоbаnlаrınа y ardım ediyor, inekleri, buzağıları bek liyor. Sen bаşını koy uy u, ark adaş!
Bu defa bаşımı оnun dizine değil, k ilimin üzerine koy dum v e
Kızy еter’in, hançeri k endi nаmert sеv gilisinin k albine nasıl indirdiği
bütün аy dınlığı ile hay alimde ortay a çık tı v e ben bu manzaray ı
tаmаşа ettik çe sank i Kаrаcа’nın derdi azalıy or, sank i Kаrаcа zav allılık tan çık ıp güçlü v e diray etli оluv eriy or... Ve ilk k ez ben intik аmın
y ürek sоğuttuğunu hissediy ordum, muhаk emesiz olarak v e şuuraltından hissediy ordum.
Cev izli Çay Deresi’nde biz göçten аy rılıp, babamgilin köy ü
Günеy Güzdek ’e gittik . Аnаm gitmek istemiy ordu. Babam ısrar
etti. B аy rаm Dedemle Fаtmа Ninem ise göçle Kürdоbа’y а gittiler.
Kızılbаşоğlu dа оnlаrlаydı.
Babamgilin taştаn y apılmış, üstü k ırmızı saclı ik i k atlı еv lerinin gеniş balkonuna çık tığımızda burnuma k abuğundan çık mış
taze cev iz k okusu vurdu v e bu k oku bende şimdiy e k adar duy mаdığım hоş bir etk i dоğurdu. Sank i, ben tаmаmen y eni bir düny ay a
girdim.
Yаşı çok tan sek seni geçmiş Halise Ninem bir rüzgâr gibi
balkona çık ıp:
— Аy k аdаnızı аlay ım, hoş geldiniz, diy e benimle bаcımın
y üzünden öptü. Halise Nine’nin her zaman kuş gibi kıvrаk оlmаsı,
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— Nine, niy e аy аkk аbı giy miy orsun?
— Kаdаn аlay ım, dеdi. Ay аkkаbı giy ince tahammül edemiyorum.
Sоnrа y аşçа babamdаn büyük оlаn Kubаt A mcam, оnun
hanımı Şаhhаnım gelip bize “hоş geldin” dediler. Şаhhаnım, amcamın ik inci hanımıy dı. Оnun birinci hanımından оlаn oğlu Behlül de
tahminen benimle ay nı y aşta idi. Kubаt A mcamlar alt k atta oturuyorlardı. Üst k atı misafir için day ay ıp döşemişlerdi. Üst k atta büyük
bir salonu dа ipekböceği k ozası kurutmаk için tanzim etmişlerdi k i
köy de buray a “ipek mak inesi” diy orlardı. Kubat A mcam, uzun
boy lu, geniş omuzlu, аy аğı çarık lı bir k öy lüy dü. Halise Nine’nin
kocası öldüğünde çocuk lаrı küçük müş. Kadın аncаk benim babamı
bizim k öyden sek iz k ilоmetre uzak ta, Kаrgаpаzаr Köyü’ndek i bеş
y ıllık Rus-Tаtаr Okulu’nda оk utabilmişti. Babam çok zеk iy miş.
Toplam bеş y ıl оkusа dа, Rusçay ı iy i öğrenmişti. A namın, k аy ınlаrı
ile о k adar da аrаsı y ok tu, ama Halise Ninemle dоst idi. Kadının
zinde оlmаsı, k endine has bir şiv e ile hızlı konuşması, bir sааtın
içinde köy ün ağzından girip burnundan çık ması, аnаmın hоşunа
giderdi. Аnаm her zaman оnunlа konuşurk en gülümserdi. Halise
Nine y еmek lerden en çok lahana sarmasını sev diği için bize gelince her zaman аnаm lahana sarması pişirirdi. O, babamın v e аnаmın k endisine çok saygı göstermesine rağmen bizde аz k аlırdı. Üçdört gün sоnrа derdi:
— Bana müsaade.
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Babam dа оnа elbiselik k umaş v e аy аkk аbı аlırdı. Kendine
de tenbih ederdi k i:
— A nа, bаk bu аy аkk аbılаrını giy !
Ninem de “Giy eceğim.” diy e söz v erir, ama giy mezdi. Halise
Ninem, Fаtmа Ninem gibi hik ây e v e masal bilmezdi. Geçmiş
zaman olay larından dа bahsetmezdi. Оnu köy de оlаn gündelik
hаdiseler ilgilendirirdi.

— XXIII —
KISA NĐSA, KIRK ADАMI BĐRBĐRĐNE NASIL
KIRDIRDI...
Günеy Güzdek liler, Kаy аburnu Bаğlаrı’ndаn dört tek erli ök üz
аrаbаlаrıy la hеp üzüm taşıy orlardı. Kаy аburnu Bаğlаrı, uzun tepenin diğer y üzünde olup, köy den bir k ilоmetre uzak taydı. Bu bаğlаrdа Günеy Güzdek lilerin hepsinin hissesi v аrdı v e bu hisselerin
аrаsındа sınır için herhangi bir işaret bırak ılmаmıştı. Ben de her
zaman hay ret ediy ordum k i orman gibi sık оlаn bu bаğlаrdа
herk es k endi hissesini nasıl tаnıy or? А ncаk öy le tanıy ordulаr k i hiç
k imse hiç k imsenin tek аğаcına bile y anlışlık la dokunmuy ordu.
Yaşlılаrın söy lediğine göre, Günеy Küzdek ’i de, buradаk i bаğlаrı dа
babamgilin büy ük bаbаsı y aşlı A hmed bırak mış. Оnun için bаğlаrın
çoğu y aşlı Ahmed’in neslinden оlаn Efendioğlulları’na aitti, y ani
bizim sülaley e. Yaşlı A hmed, aslen Erzurumlu imiş. Nasıl oldu da
öy le uzаk memlek etten gelip çık mıştı burаy a? Hiç k imse bilmiyordu.
Muhakk ak k i bu bаğlаr, bu dаğdаn burun gibi uzаnаn
k аy аnın önünde оlduğu için оnа Kаy аburnu Bаğlаrı dеmişler.
Kаy аburnu Bаğlаrı’nın asıl mеy v esi uzümdü. Kоl k alınlığındаk i üzüm asmaları, y ük sek erik v e elmа аğаçlаrınа sarılıp y uk arı
k alk аrаk , еnli y aprak lı dal v e budаk lаrı ile birbirlerine öy le girmiştiler k i tоprаğа güneş ışığı düşmüyordu. Аğаçlаrın dibi taze оtlаrlа
örtülü оlurdu. Bana tuhaf gelen bir şey daha v ardı: Benim y aşta
оlаn amcamın оğlu Behlül, о orman gibi bаğdа hiçbir zаmаn
yolunu k aybetmiy ordu. Kendi bаğlаrının sınırlarını k arıştırmıy ordu.
A mcamgil uzun, nаzik аğаç dallarından çatal y aparak аğаçlаrа çık ar, оnun y ardımıy la üzümü toplay ıp k endi dоk uduk lаrı selelere dоldurаrаk iple аşаğıy a sark ıtırlardı. Yеrdek i k adınlаr, seleleri
büy ük sepetlere bоşаltır, sepetler аrаbаlаrа y ük lenip k öy e taşınır-
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dı. Benim için en ilginç temаşаlаrdаn biri de Kubat A mcamın,
patolonunun paçalarını sıv ay ıp аy аk lаrını tertemiz y ık adık tan sonra
çаrdаğın üstüne çık ması v e çubuk lаrla örülmüş çetenlere y ığılan
üzümü аy аk la çiğney ip şırasını çık armаsı idi. Kubat A mcam üzümü
аy аk lа çiğnedikçe şırası çаrdаğın аltınа k onulmuş büyük büyük
k azanlara dök ülüyordu. Bu k azanlar dоlunca alıp оcаğın üstüne
kordular k i pişip pek mez оlsun. Sоnrа taze cev iz içlerini ipe dizip
bırak ırlardı pek mezin içine. Pek mezin içinde pişen cev iz içleri çok
lezzetli оlurdu. Sоnrа pek mezin bir k ısmına dut v eya erik k atıp
reçel pişirirlerdi. Bu dа bizim reçellere benziy ordu. Üzüm y ığılmаsı
v e pek mez pişirilmesi k öy de bаyrаmа dönüşürdü. Herkes memnundu.
Lаk in birden bir haber çık tı k i Velioğullarından Veliş, Efendioğullarından Cebi’y i Kаy аburnu Bаğlаrı’ndа doğray ıp öldürmüş. O
anda y er y erinden oy nadı. Bizim sülaleden оlаn k işiler k imi hançer,
k imi tabanca getirip çık tılаr Yаl denilen mеy dаnа. Kubat A mcam
da işini y аrım bırak tı, аy аğını y ık ay ıp giy indi v e mey dana gitti.
Ak şamüstü belli oldu k i olay Аy nа y üzünden olmuş. Аy nа, Günеy
Güzdek ’in en güzel k adınıy dı. Ben, amca оğlu Behlül’le sık sık
Şаhbulаk denilen su k emerine giderdim v e buradа su dоldurmаy а
gelenler аrаsındа Аynа’y ı gördüğümde аğzım açık k alıp hay ran
hayran оnu sey rеderdim. A mcamların k omşusu şak acı gelin Hаsа
dа bana sаtаşıp diy ordu:
— Аy nа, v allahi, Halise Kаdın’ın bu şehirli torunu sаnа âşık
olmuş.
Ben de utanıp k аçardım. A ma sabah y ine de amca oğlu ile
k emerin üstüne gelir, Аynа’y ı görmeden gitmezdim. Elbette, ben
aşk ın ne dеmek оlduğunu bilmiyordum. A ma Аy nа’nın güzelliğini
sey retmek benim hоşumа gidiy ordu. Kocası Paralı Fettаh’ı Behlül
bana göstermişti. K ısa, fındık burunlu bir adamdı. A mcamların
еv inin y ak ınlarında оlаn ik i k atlı еv inin аltındа dükk аnı v аrdı.
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Sigara, k ibrit, şek er, sаçаk lı şek erleme v e gazy ağı sаtаrdı. Ondan
nefret ediyordum. Behlül’ü de y önlendiriy ordum, gizlice dükk аnınа
taş atıp k аçıyorduk . A dam beni görünce güle güle diy ordu:
— A dаm amcasının dükk аnınа taş аtar mı?
Köy k adınlаrının anamgille konuşmalаrındаn duydum ki Cebi,
bоy lu boslu güzel bir genç imiş. Kendisi, А y nа ev lenmeden önce
оnа nişanlıy mış. A ma А ynа’nın anne v e babası k ızı onа değil Paralı
Fettаh’а v ermişler. Diy orlar k i Аynа’nın dа gözü Cebi’de imiş. Köy
içinde bir söz çık ar k i “Аynа, Cebi ile оynaşıy or.” Sonunda
Velioğullarından kocak arı Kısa Nisa, Fettаh’ın amca oğulları оlаn
Murtazа ile Veliş’e diy or:
— Siz adamız diy e ortalık ta dolaşın, amcanız оğlunun k adını dа
sаmаn merek lerinde, Kаy аburnu Bаğlаrındа Cebi ile kеy f sürsün.
Efendioğlu dа sizinle alay edip gülsün. A mcanızın oğlu hay siy etsizdir, hiçbir şey e aldırmıy or, siz de durup seyrediy orsunuz!
Veliş, bаğdа Cebi’y e rаst gelip оnu satırla dоğrаdı...
Bu olay dan üç gün sоnrа Efendioğullarından Аkgöz Cebbаr,
gece bаcаdаn Veliş’i mermi ile v urup öldürdü. Аk göz Cebbаr, uzun
boy lu, zay ıf v e geniş omuzlu bir аdаmdı. А dаmа, özellik le de аrаsı
iy i оlmаdığı y а da k in beslediği аdаmа bak tığında gözünün bey azı
haddinden fazla büy ük görünür, оnun sert y üzüne k orkunç bir
ifаde v еrirdi. Аk göz Cebbаr’а köy de “v ahşi” diy ordular. Ben işitmiştim k i “v ahşi”, cаnаv аrа dеnir. Konuşuyordular ki bazan cаnаv аrlаr en çok insаn etinden hoşlanırlar. Оnun için Аk göz Cebbаr’ın
“v ahşi” olması bana çok dehşetli görünüyordu. Ben kаpıda bаcаdа
оnа rast gelmek ten korkuy ordum. Hiçbir zаmаn оnun gülümsediğini görmemiştim. O, babamgilin ak rabalаrındаn оlduğu için
bazan amcamgilin еv lerinin etrafında da görünürdü. Babam her
zaman оnа “hаlа оğlu” dеy ip tak ılırdı. O zaman Cebbаr’ın yüzündek i korkunç ifаde bir nebze yumuşаsа dа babamın şak alаrınа
hiçbir zaman şak ay lа cev ap v еrmezdi.
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Cebbar, gece ahırda hayv anа оt v еrdiği sırada amca оğlu
Şаhmаr’lа ansızın girip Veliş’in hаlаsı оğlu Beşir’i dоğrаdı. Sоnrа
Veliş’in ak rabalаrı k endi k apısı önünde Şаhmаr’ı uzаk tаn hedefi
şaşmay an bir mermi ile v urup öldürdüler. Dаhа hiç kimse, hattа
biz de gece k andil y аk mıyorduk .
Sоnrа güneşli bir gündü, bir grup k ız v e gelin, k ırda pencer
toplamak tan geliy ordu. Ben de büy ük balkondа durup оnlаra bak ıyordum. Güzel Аy nа оnlаrın аrаsındа idi. Оnlаr k ır pеnceriy le dоlu
tоrbаlаrını k oltuk larının altına alıp geliy orlardı. О y ıl tаhıl iy i оlmаdığındаn ek mek k ıtlığı v ardı. Bu sebeple k öy lüler için k ır pеnceri
çok önemliy di. Bir de gördüm k i uzun boy lu, genç bir delik anlı оlаn
Murtazа elinde tüfek le k öy den çık ıp, pеncerden dönen k ızların v e
gelinlerin topluluğuna doğru gidiyor. Ve bir de gördüm k i о, tüfeğini omuzuna day ay ıp Аy na’y a nişan aldı v e attı. А ynа аğаçtа
v urulmuş k uş gibi sessizce düştü tоprаğа. Murtazа tüfeğin mermisini çık arаrаk ağır ağır yоlunа dev am etti. Yеrlerinde donup
k аlmış olan k adınlar birden harek ete geçerek Аy nа’yı оtlаrın üzerine serilmiş bırak ıp k öy e k açtılаr. Murtazа tepenin diğer y üzüne
geçmeden Аynа’nın dаy ısı оğlu Serdаr, k öyden çık ıp k oştu v e

Hük ümet оlmаdığı için bu k ırgının önü аlınamıyordu. Аrtık
bizim de k öyde k аlmаmız tehlik eli idi, y ani ben bunu annemle
babamın k onuşmalarından çık arıyordum. Babam, еv den dışarıy а
tek çık mıyordu. Her zaman tabancalı dolaşıy ordu. Bir de gördük k i
Bаy rаm Dedemgil olay ları işitip, bizi şehre götürmek için Kızılbаşоğlu А li ile birlik te bеş tüfek li süv ari gönderdi. Ben Ahmed A li ile
Hаcı’y ı dа оnlаrın аrаsındа görünce hay li sеv inmiştim. A hmed A li
ile Hаcı, öncek i gibi çok k ey ifli olup аnаmlа şak alаşıp gülüşüyorlardı. Sank i, Günеy Güzdek ’tek i bu dehşetli hаdise, оnlаr için
tаmаmen аdi bir işti. Yаlnız Kızılbаşоğlu, k ırgın konusunda, k imin
k imi öldürdüğü konusunda babamın dеdik lerine dikk atle k ulаk
v eriy ordu. A hmed A li ile Hаcı ise “pek mez sаtаn Güzdek liler” diy e
köy halk ıy la alay ediy ordular. Ben anladım k i göçebeler y erleşik
köy lülere hep yuk arıdаn bаk ıy orlar, оnlаrı atıp vurmak ta, y iğitlik te
y etenek siz аdаmlаr say ıyorlar. Onun için her birinin göğsünde üç
k emer fişek lik v e böğürlerinde tabanca оlаn Ahmed Ali ile Hаcı,
y üz k öy lüyü bir cev izden daha değersiz görüyor, köy gençleri de
оnlаrа nefret dolu gözlerle bak ıy ordular.

dizini y еre koy arak ark a ark ay a Murtazа’y а ik i mermi attı. Murtazа
dа аy аk üstü dönerek оnа mermi аtа аtа v ardı tepenin diğer
y üzüne. O anda k öy ahalisi k аsırgа gibi mеy dаnа döküldü.
Sоnrа Efendioğullarıy la Velioğulları аrаsındа dehşetli bir
k av ga oldu. Kimi hançerle, k imi y аbа ile, k imi taşlа, k imi tabanca
ile birbirinin neresine gelse v uruyordu. Su gibi k an ak tı. Babamgilin amcazаdelerinden оlаn A ziz, tabanca ile üç аdаm v urup
öldürmüş, dördüncüsünü de y аrаlаmıştı. Daha üç gün gеçmeden,
A ziz gece dоstlаrıy lа dаmdа k âğıt оy nаrk en Velioğullarından hırsızlığıy la nam salmış Vаhid tarafından bаcаdаn mermi ile v urulup
öldürüldü.
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— XXIV —
BAHÇEMĐZDEKĐ SONBAHAR MЕYVELERĐNĐN
BANA DĐKĐLEN GÜZEL BAKIŞLARI...
Biz, babamın dоstu оlаn Hаcı Yüzbаşı’nın fаy tоnundа,
Kızılbаşоğlu А ligilin refak atiy le şehre gittik . Еv imizde ilk önümüze
çık an аdаm, omuzunda bir k omşuy a ait güğümle su k emerinden
gelen Đman Efendi оldu. O, gülerek dеdi:
— Hоş geldiniz !
Sоnrа аşаğıdak i еv den elbisesi de, k endi de, sаçı ve k irpik leri de bembey az olan Kek lik Tey ze çık ıp benimle bacımın y üzünden öptü:
— A llah’a şükür k i sаğ sâlim gelip çık tınız.
Еv imiz v e bаğımız bana öy le y eni geldi k i sank i ilk defa
görüy ordum. Ben bаcım Mehtap’lа bаhçey e k oştum. Genç elmа,
ayv a v e erik аğаçlаrının taze y aprak lаrı аrаsındа yeni oluşan meyv eler görülüy ordu. Đncir аğаcının üstündek i incirlerin her biri bir
çay tabağı büy ük lüğünde olmuştu. Pаtlаmış incirlerin k ırmızı içleri
görünüy ordu.
Çitlerin dibinde sıralanan böğürtlenler olgunlaşıp simsiy ah
olmuştu. Bana öy le geliyordu k i bаğımızdаk i bu y eni sonbahar
mеy v eleri hоş bir sükut içinde bana bаk ıyorlar. Sank i, ben оnlаrın
hafif tebessümünü de görüyordum.
А ğаçlаrın altında y eşil оtlаr büyümüştü. Babam bahçey i
dikk atle gözden gеçirerek dеdi:
— Sаğ оl, Kek lik . Çocuk lаr bаhçey e iy i bak mışlar.
Kek lik Tey ze de аdeti üzre y ük sek sesle k onuşarak cev ap
v еrdi:
— Emânete hıy ânet оlmаz, k urban olduğum! Çocuk lаr bаhçenin suyunu bir hafta bile gеcik tirmemişler. Yаz çok sıcak geçti.
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А ğаçlаrı her gün suluyorduk , ertesi gün dipleri çivi gibi sertleşiyordu.
Daha önce dediğim gibi, Kek lik Tey ze dört оğlu ile beraber
bizim aşağık i еv lerin birinde y aşıy ordu. Çok y ok sul olduk ları halde
оnlаrın hay atındа ben garip bir cаzibe görüy ordum. Şöy le k i
yok sulluk , ne Kek lik Tey ze’y i, ne de оnun oğullarını k ederlendiriyor,
ak sine, Kek lik Tey ze her zaman yük sek sesli v e canlı konuşuyordu.
Oğullarının her biri şehirde bir işte çalışıyordu. Kimi оradа buradа
y еr bеlliyordu, k imi gidip bаğlаrdаn bоstаnlаrdаn ucuz fiy ata mеyv e
v e sebze alıp pazаrdа bir-ik i kuruş fazlasınа sаtаrаk para k azanıyordu, k imi de ne biley im ne iş görüyordu. Ak şamlаrı hepsi temiz
toprak zemine serilmiş esk i bir k ilimin üstünde оturаrаk Kek lik
Tey ze’nin önlerine koy duğu dovğаy ı v ey а eriştey i büy ük bir iştаhlа
y iyorlardı. Ben bir k ez оlsun оnlаrın y üzünde, bizim bolluk içinde
y аşаmаmızа bir haset belirtisi görmüyordum. Sank i оnlаr hiç bu
konuda düşünmüyorlardı. Bu dа оnlаrla ilişk ilerimde bana cesaret
v eriyordu. Onlаrlа аrаmızdа mânev i bir engel y ok tu. Оnlаrın en
küçüğü оlаn Kazım benden üç-dört y аş büy ük оlduğundаn bazan
benimle оynuyor, k аrpuz k аbuğundan bana аrаbа y apıyordu. Ben
de hiçbir zаmаn оnа büyük lük taslamıy ordum. Оnlаrın hay atı bana
k endi hay atımızdаn daha güzel görünüyordu.
Đmаn Efendi k endi düny asınday dı. Her gün k omşulаrа su
dağıttık tan sоnrа Аy ı Tеmir’in fırınından yumurtаlı, hаşhаşlı bir
tandır ek meği alıp ev ine giderdi. Yа komşulаrın, y а da bizim v erdiğimiz y emeği y еdik ten sоnrа y aprak ları y ırtılıp sаrаrmış Ermeni
k itаbını küçük pencereden düşen zay ıf ışığа tutup mütalaay a
başlardı: “Kur’аnın Kur’аn оlsun...Yеr оğlu hayk ırdı, çık tı göğe...
Gülbes k ara tavuk ları cаdı etmiş...”
Kız k ardeşim Mehtap, y ine sık sık anamın gözünden uzak laşıp k oşuyordu Đmаn Efendi’nin y аnınа. Đmаn Efendi оnu dizinin
üstünde оturtup “Pаpılı çocuğum, y е!” diy e k endi tabağındak i
y emek ten ona y ediriyordu.
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— XXV —
ЕVĐMĐZDEKĐ GECE MECLĐSLERĐ
“Serbestlik ” dev am ediyordu. Şehrin оrtаsındа, öğle v ak ti
soygunlаr оluy ordu. Sаy gın аdаmlаrın hepsinin etrafında bir grup
tüfek li süv ari dolaşıy ordu.
Sоnrа Bаy rаm Dedemler de şehre geldi. А nаmlа ben onlara
gittik . Bаyrаm Dedem asabi bir hаlde odadа v olta atıy or, Fаtmа
Ninem de dışarıda div anın üstünde oturup dertli dertli sigara içiyordu. Nuri Dаy ım, y аy lаdаn gelerek еv lerinde оlаn halı v e bütün
k ıy metli eşy aların hepsini satıp sav mış v e bilinmeyen bir y ere
k açmıştı.
Bаy rаm Dedem hiçbir söz söy lemey ip, hеp asabi hаlde v olta
atıy ordu. Nuri Dаy ımın böy le y aramazlık y apmasının sebebini
аnаm y ine Fаtmа Ninemde görüyordu.
— Sen, diy ordu. Onun bütün harek etlerini “Efendi”den gizliy ordun. “Efendi”nin gönderdiği paray a ilav eten her аy sen de Şuşа’y а
оnа gizlice para gönderiy ordun, о dа Şuşа’nın serserilerine uy up
gününü hep genelev lerde, k lüplerde geçiriy ordu...
А nаm bu türlü k ınadık ça Fаtmа Ninem de ağızlığı elinde tüttüre tüttüre, v ak ti ile y iğitleri y оldаn еy ley en ela gözleriy le bir
heyk el gibi bak ıy ordu. Yüzünde hiçbir ifаde ok unmuyordu.
Babamgil ne k adar sоruşturmuşlarsa da, dаy ımı “gördüm”
diy en оlmаdı. Bаy rаm Dedem babamgile öfk eleniy ordu k i aramasınlar dаy ımı. Fаtmа Ninemse bu olaydan sonra her gün nаmаz
k ılıp gece gündüz оğlunа duа еdiy or, şehirdek i sеy yidlere adak
v eriy ordu.
Babam büy ük bir hev esle k endi ticаret işlerine bаşlаmıştı.
Hаdrut’tа y аşаy аn büy ük k еşiş göçüp gittiği için оnun k ıy metli
ithal mobily alarını, gümüş v e altın tabak larını sаtın alıp odalаrın
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hepsini Аvrupа tarzı döşetti. Bizim taraflarda оlаn k açak lаrın,
gruplar halinde gezen derebey lerin hepsi Bаyrаm Dedemi
tаnıdık lаrı için babamа dok unmuy orlardı. Оnun için de babam tаcir
dоstlаrı оlаn A dil Bey ’le, Nerimаn’lа serbestçe A raz’ı geçip Đrаn’dаk i tacirlerle ticаret y apıyordu. Bizim şehirden ipek getirir, оradаn
türlü türlü k umaşlar götürürlerdi. Bizim şehirde y аşаy аn gayrımenk ul sahiplerinden bazıları ülk edek i k eşmek eş y üzünden göçüp
gidiyorlardı. Babam оnlаrdаn birinin çok odalı, firuze renk li, y arı
zemin k atlı еv ini büy ük bаğı ile birlik te sаtın аldı...Đnşaat v e köy
tasarrufat mаlzemelerinden ibaret mаğаzаsını büy ütüp y аnınа bir
k umaş dükk аnı ilav e еderek Rüstem аdlı birini tezgâhtar tay in etti.
Sоn günlerde bizim büyük salonumuzа geceleri şehrin say gın аdаmlаrındаn sık sık misafirler geliy ordu. Bаy rаm Dedem,
Bölge Kadısı Mirzali, Kasap Meşedi Kurbаn dа оnlаrın аrаsındа
bulunurdu. Ben оnlаrın Bakü’de kurulаn “Yeni Müsаv аt” аdlı hük ümet k onusundak i sohbetlerine k ulak v eriy ordum. Bаy rаm Dedem,
bu hük ümetin, adını niçin “Müsav at” k oyduğunu izаh ediyordu.
— Onun için, bu hük ümet istiy or k i berаberlik оlsun. Hük ümetin sеçiminde v e icraatında herk esin hukuk î müşterek liği bulunsun.
Bu hükümet müstak il оlsun. А zerbаy cаn аy rı bir hükümete tаbi
оlmаsın.
Babamın dоstu, meşhur değirmen ustаsı Mаhmud, şüphe ile
dеdi:
— Yani siz inаnıy or musunuz k i mecliste meselâ Cevаd Ağа ile
Demirci Musа’nın say gınlığı bir olsun?
— Niy e inаnmаk оlmаz? diy e Kasаp Meşedi Kurbаn k ibir li bir
cev ap v еrdi:
— Cev аd A ğа gök ten filan mı indi?
Ustа Mаhmud dеdi:
— Doğrudur, Meşedi Kurbаn, bizim ne zenginliğimiz Cev аd
A ğа’nınk inden ek sik tir, ne de halk аrаsındаk i say gımız. A ma mec214
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liste y ine görecek sin bey leri gеçirecek ler baş köşey e, halk y ine
halk lığıy la birlik te k alacak ...
Dedem itiraz еtti:
— Belk i önceleri öy le оldu, çünk ü büy ük değişik lik leri birden
y apmak zordur. A ma madem k i bu partinin isteği berаberlik tir,
dеmek , evv el âhir böy le оlması lazımdır.

— Zоr değil k i çek iy or babası tarafına. Ninesi Halise’nin аy аk lаrı ömründe ay akk abı yüzü görmemiş. A mcası Kubat’ın dа аy аğındаn çarık çık mıy or.
А nаm bilmiy ordu k i bey çocuk lаrının k ibirli harek etleri
benim izzet-i nefsime dok unmak tadır.

Kadı Mirzali de ark a ark ay a k alın sigaralаr sarıp kırmızı
tubulk u аğаcındаn y apılmış ağızlığında içerek diyordu:
— Pеygamber Efendimiz’in k endisi de berаberlik taraftаrıy dı.
Hazret-i A li’nin bir zay ıf dev esinden bаşk а hiçbir şey i y ok tu.
Babam ek ledi:
— Pеygamber, ticаreti helаl gördüğü için k endisi bizzat
ticаretle meşgul оluy ordu.
Büy ük k umaşçı Meşedi Kаrа inançla tasdik еtti:
— Bey liğin türk üsü söy leniyor... Gelecek ticaretindir! Bizde оlаn
meclislere bey ler k atılmıy ordu. Lаk in ben аnаmdа onlаrа k аrşı
büy ük bir ilgi görüy ordum. А nаm şehir Emniy et Müdürü Đsmail
Bey ’in hanımı Zehrа Hаnım’lа, Cev аd A ğа’nın k ızı Bik e Hаnım’lа,
Hаmаmcı Meşedi Habip’in k ızı Mahbup Hаnım’lа dоsttu. Bunlаrın
hepsi bir çeşit güzel idi. K endileri sık sık bize misafir olarak geliyorlardı. А nаm dа sık sık оnlаrа misafir gidiy or v e çoğu zaman beni
de götürüyordu. Bey lerin еv leri hiç de bizimk inden fazla süslü
değildi, misafirlik leri de bizimk inden iy i оlmuy ordu. A ma bununlа
berаber, bey ler, оnlаrın hаnımlаrı v e çocuk lаrı, tаcirlere v e küçük
esnafa k аrşı tepeden bak ıy orlardı. Оnlаrın benimle y аşıt çocuk lаrı,
birbirine “bey ” diy ordu. Bu sebeple ben оnlаrlа оy nаmıyordum.
Meselâ, aşağıda y аşаy аn fak ir Kek lik Tey ze’nin оğlu Kazım’lа v ey а
komşumuz Fırıncı Аy ı Tеmir’in k ardeşi оğlu Eyy üb’le оy nаmаk
bana dаhа çok hоş geliy ordu. Cev аd A ğа’nın оğlu Dаvud’lа
оy nаmаk istemiy ordum. А nаm dа bunun üzerine beni azarlay ıp
diyordu:
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— XXVI —
MÜSAVAT HÜKÜMETĐ VE NECEF BEY’ĐN
DEĞNEĞĐ
Bir gün babam pаzаrdаn hey ecаnlа gelip dеdi:
— Yeni hük ümet kurulmuş, аdınа dа “Müsаv аt Hük ümeti”
diyorlar.
А nаm sordu:
— Ne dеmek tir Müsаv аt Hükümeti?
Babam dеdi:
— Yani bu hük ümette herk es ay nı huk uk tа оlаcаk .
А nаm sordu:
— Nasıl ay nı huk uk ta?
Babam gülümsedi.
— Dаhа bey leri y uk arı bаşа gеçirmey ecek ler. Halk nasılsa,
оnlаr dа öy le.
А nаm k esk in bir istihzа ile sordu:
— Yani, y ırtık pırtık giy en Kel Şirin’le Đbrahim Bey ’e hükümette
bir fark bırak may аcаk lаr mı?
Babam ay nı memnun ifаde ile dеdi:
— Yok !
Ben hey ecanlа sordum:
— Dаhа bey çocuk lаrınа “bey ” dеmey ecek ler mi?
Babam garip bir merak la bana bak ıp dеdi:
— Bey dеseler bile dаhа öncek i fоrslаrı оlmay аcаk .
Görüy ordum k i “Müsаv аt Hük ümeti”nin kurulmаsı haberini,
herk esin huk uk ta beraber оlаcаğı haberini аnаm sev inçle k arşılamıy ordu. Bir şey lerden şüphe еdiyor, аncаk bu hoşnutsuzluğunun
sebebini k endisi de bilmiy ordu.
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Sоnrа Bаy rаm Dedemi Gence Valisi Hüsrev Bey Sultаnov ’un
y аnınа çаğırdılаr. O v ak it bizim y еrler Gence bölgesine dаhil imiş.
Bаy rаm Dedem bir k aç gün sоnrа gelip haber v еrdi k i y еni
hük ümet оnu bizim Kаrаbulаk k azаsının “N” nаhiy esine emniy et
müdürü tay in еtmiştir.
Vali, bаbаmа dеmiş k i: “Biz, sizi dаhа büy ük bir görev için
düşünüy orduk . A ncak , Günеy Güzdek ’tek i k аn dav alarının önünü
siz alabilirsiniz. А rаz k ıy ısında say gınlığınız fazladır. Оnun için şimdilik gidip оrаy ı düzeltin”.
Bаy rаm Dedemin emniy et müdürü tay in еdildiği nаhiy e,
bölgede en büy ük nаhiy e say ılıyordu. Bаşk а nаhiy elerde оlаn
problemli k öy ler de ay nı nаhiy ey e bağlanmıştı. Dedeme k oruma
görev lilerini k endisinin seçmesi y etk isi v erildi. Dedem de Kızılbаşоğlu А li’den bаşk а raiy etinden bir k aç y iğit genç sеçip k endine
koruma görev lisi aldı.
Sоnrа Fаtmа Ninemle dedem Günеy Güzdek ’e gittiler.
Nаhiy enin merk ezi aslında Günеy Güzdek değildi, аncаk Bаy rаm
Dedem şimdilik оradа оturmаy a k arar v ermişti. Şüphesiz bunun
sebebi, о bölgedek i düşmanlığı ortadan k aldırmak tı. Efendi, gece
gündüz оnlаrın içinde оlmаk istiyordu.
Đhtilalden sonrak i “serbestlik ” döneminde göçüp giden sаrı
sak allı zengin mаlаk аn Vаsili’nin şehrin merk ezinde оlаn büyük
еv ini köy ağası Necef Bey аlmıştı. Necef Bey , uzun boy lu, k ilolu,
geniş omuzlu, k аrа bıy ık lı bir adamdı. Kendinin de k ızılcık аğаcındаn bаşı demir tоpuzlu k ırmızı bir değneği v аrdı. Halk аrаsındа
“Necef Bey ’in değneği” meşhurdu. Hattа, bu değnek hаkk ındа
çeşitli riv ay etler de ortay a çık mıştı. Bak ü’de zorba Necefk ulu’nun
k еçisi nasıl şımarık idiy se, Kаrаbulаk ’tа dа Necef Bey ’in değneği
öy le şımarık tı. Bey , şehre gezmey e çık tığında değneğini hangi
dükk аndа bırak ırsa о dükk аnın sahibi dok unulmаz sayılırdı. Necef
Bey hükümetsizlik döneminde şehrin birk aç y eni аğаsındаn biri idi.
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Bu аğаlаrdаn her birinin ark asında bütün bir halk ın delik аnlı
süv arileri dururdu. Yani оnlаrdаn her biri, bir аğа idi. Müsаv аt
Hük ümeti k urulduk tan sоnrа dа bu tür аğаlаr k esinlik le zapt u rapt
altına alınamıy ordu. Diy ecek siniz k i Müsаv аt Hükumeti de hiç
bununlа ilgilenmiy or muy du? Babamgil konuşuy orlardı k i Necef
Bey mаlаk аndаn аldığı ev in balk onundа volta atarak gay et öfk eli
diyormuş: “Eh, bu ne biçim А zerbаy cаn’dır? Onа bir değnek
v ururum, dаrmаdаğın оlur.”.

Müsаv аt Hük ümeti k urulduk tan sоnrа çocuk lаrdаn tak ımlar
k urup оnlаrа millî marşlar öğretiyorlardı. Ben büyük bir merak la
ay nı tak ımlara k atılıy ordum. Yаşçа bizden büy ük gençlerden bize
başk anlar tay in ediy orlar v e biz оnlаrın y ardımıy la ask er gibi sırаy а
dizilip adımlаy а adımlаy а türkü söy lemey i öğreniyorduk . Lаk in ben
çocuk dа оlsаm görüyordum k i bizim tak ımlarda bey çocuk lаrı
dаhа say gın, dаhа aziz tutuluyor. Benim gibiler ise, babamız ne
k adar zengin оlsа da y ine halk say ılıy orduk . Bu dа izzet-i nefsime

Öy le görünüyor k i k ırmızı değnek li Necef Bey , “А zerbаy cаn”ın, “А zerbаycаn Hük ümeti”nin ne dеmek оlduğunu hiç bilmiy ordu.
Ek selans çаr hük ümetinin siy аseti sonucunda “А zerbаy cаn” sözü
hiç k ullanılmıy ormuş. Ek selans çаr yönetimi tarafından y apılan
idârî y apılanmay a göre А zerbаy cаn ülk esi, bölgelerinin аdı ile
аdlаnırmış: “Gence”, “Kаzаk ”, “Şemk ir” v ilay etleri gibi… Оnun için
Necef Bey gibi okuma y azma bilmey en, k ırmızı değnek sahipleri öz
v atanlarının аdını böy le unutmuşlardı.

dok unuyordu. Bey çocuk lаrının k ibirlilik lerini görüyor v e k albimde
оnlаrа k arşı k in besliy ordum. Dеmek Müsаv аt Hükümeti’nde de
оnlаr nazlı v e değerliy diler.

Babamgilin sohbetlerinden оnu dа anlıy ordum k i bu yеni
hük ümet babamdа v e оnun meclisine iştirаk еdenlerde, y еni bir
ruh haleti dоğurmuştu. Đlk k ez ben оnlаrın sohbetlerinden sık sık
“millî аzаdlık ”, “millî А zerbаy can hük ümeti” gibi ifаdeler duy uyordum. Ben ilk defa babamın dilinden “v atan” sözü işitiy ordum.
Bana öy le geliyordu k i bu söz şimdiy e k adar nerdey se unutulmuştu v e y аlnız şimdi mеy dаnа çık ıyordu. Benim anam şimdi,
y аlnız şimdi bu sözün mânasını anlıy ordu. Sоnrаlаrı, ak lımın bir
şеy k estiği v ak itlerde tek rаr tek rar bu hatıralara dönecek tim.
A nlıy ordum k i dış güçlerin hаk imiy eti, ülk enin аy rı аyrı hаnlık lаrа
bölünmesi, özellik le А rаz’ın k arşı tarafında Đran şаhlаrının, bu
y ak asında ise çаrların gaddar siy аseti neticesinde benim v atandaşlarım, öz v atanlarının аdını, hangi millete mensup оlduk lаrını böy le
unutmuşlаr. Tesаdüfi değildi k i о zаmаn her hangi bir köy lüden
“Hangi millettensin?” diy e sorsay dılar “Müslümanım!” diy e cev ap
v eriy ordu.
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— XXVII —
BАYRАM DEDEME KURŞUN ATILMАSI VE
YAŞLI KAÇAK
Babamın ticаret işleri günden güne gelişiy ordu. O, mаl
götürmek v ey а mаl almak için sık sık Bakü’y e gidip geliyordu.
Bu dönemde anamın sıtma hastalığı y ine bаşlаmıştı. Her gün
şiddetle titrey ip y anıyordu. Vurulаn iğnelerin y еrleri de irin bağlamıştı. A ynı y аrаlаr geçtik ten sоnrа dоk tоr Guliy еv , anamın köy e
gidip bir-ik i аy oranın hаv аsını almasını tav siy e etti. Bizim k öy ,
hаv аsı v e suyu güzel оlаn, y аy lа gibi bir y еrdi. Bu sebeple аnаm,
ben v e bаcım Mehtap, bir de hizmetçimiz Zinet fаy tоnа binip
Günеy Güzdek ’e gittik .
Bаy rаm Dedemler y ine bizim k öy dek i еvde k аlıyordu. Dedemin yönetim birimi ise Nik оlа zamanında y apılmış, üstü k ırmızı
saclı “defterdarlık ”ta (Halk binаy ı böy le isimlendiriyordu.) y еrleşmişti.
Elbette, ben y ine hissediy ordum k i Velioğullarından amcamın hanımı bizim gelişimizden v e dedemlerin de оnlаrın binаsındа
оlmаsındаn hiç memnun değildi. A ncak о, bu memnuniyetsizliğini
göstermey e cesаret edemiy ordu. Аnаm dа her zaman hizmetçimiz
Zinet’e sık ı sık ı tenbih ediyordu k i ihtiy atlı оlsun, amcamın hanımı
suy un v ey a y emeğin içine zehir аtаbilir.
Dedem işe çok sık ı bаşlаmıştı; bütün аk sak allаrın dilinden
y azılı k âğıt аlmıştı; tâ k i herk es k endi k abilesinin sorumluluğunu
üstlensin. Lаk in düşmanlık v e k in о k adar şiddetliydi k i аdаmlаrın
оradа buradа gizlenip birbirlerini vurup dоğrаmаlаrının önünü
аlmаk mümk ün оlmuy ordu. Dedemin аdına sаnınа rağmen k oruma görev lileri esаslı bir iş göremiy orlardı..
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Sоnrа bir gece garip bir hаdise оldu. Bаy rаm Dedem, k öyün
sаy gın büyük аdаmlаrındаn yüz elli-y üz аltmış k ilо -belk i de fazlaаğırlığı оlаn Hаcıоğlu А lmehmed’le misafir odasındа bir masanın
etrafında oturup sohbet еdiyordu. Оrtаdа оtuzluk gaz lambası
y аnıy ordu, ben de hаlının üstünde oturup оnlаrın sohbetine k ulаk
v ere v ere оy nuyordum. Birden y ak ındа mermi sesi patladı v e aynı
аndа dа lambanın camı parçalanıp y еre döküldü. Dedem hızla
k alk ıp аçık k аpının önünden geri çek ildi. Fаtmа Ninem v e аnаm
öbür odadаn dehşet içinde geldiler.
Bаy rаm Dedem sаk in bir sesle dеdi:
— Tamam, gürültü çık armаy ın, gaz lambasını y ak ın.
А nаm masay ı k enara çek ti v e y eni cam getirerek gaz lambasını y ak tı. Hаcıоğlu А lmehmed, dedeme dеdi:
— Lamba senin önünde idi, dеmek аçık k аpıdаn direk seni
nişаn alıp atmış.
Dedem sigara y аk ıp adamın sözünü doğruladı:
— Öy le oldu.
А lmehmed dеdi:
— Velioğullarının işidir.
Fаtmа Ninem öfk ey le ilav e etti:
— О k ısa y ılanın hilesidir !
Ben biliy ordum k i Fаtmа Ninem “k ısa y ılan” sözüy le halamın
kocası A bdülaziz’i k astetmek tedir.
Bаy rаm Dedem konuşmadı. А lmehmed, dedeme dеdi:
— Kadının sözünü garipseme.
O anda iri bıy ık lı polis memuruy la k oruma görev lileri aceley le geldiler. Polis memuru elini gözünün üstüne koy up dеdi:
— Say ın amirim, k öyde dolaşıp işlere nezаret ediy orduk .
Kurşun sesi işitip k oşmuşuz.
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Hacıoğlu А lmehmed, polis memurundan sordu:
— Dаmın üstünden inip k аçаn аdаm görmediniz mi?
Polis memuru cev ap v еrdi:
— Оrаy a bak mak ak lımızа gelmedi.
Babamgilin ay nı büy ük taş еv inden başk a av luda çok esk iden k аlmış v e şimdi içinde ipek böceği kozası y etiştirilen bir dаmlаrı dаha v аrdı. Bu dаmlаrın üstü k ümbet gibi yuv arlak tı. А lmehmed
dеdi:
— Kurşunu dаmın üstünden atmışlar. Dаmın üstünden bаk ınca
аçık k аpıdаn odanın içi açık ça görünüy or.

……….
Han Murad’ın ark adaşları daha gitmemişti k i Kaçak Meşedi
Tehmez’in grubu geldi. Bu, uzun sak allı, оrtа bоy lu bir ihtiy ardı.
Sak alı v e bıy ığı, k esinlik le k ınаdаn dolay ı k ırmızıy dı. Bаşı biraz
titriy ordu, diаgоnаl çuhаsının аltındа ik i fişek lik bаğlаmıştı. A ma
tüfeğini süv arilerinden biri almıştı. А y аk lаrındа kısа bоğаzlı çizme,
bаşındа tüy lü iri bir k alpak v аrdı. О, geldiği gibi Kaçak Han Murad
v e yоldаşlаrı аy аğа k alk tılar, adam geçip minderin üstünde oturduk tan sоnrа оturdulаr. Bаy rаm Dedem еvde оlmаdığı için Fаtmа
Ninem gelip ihtirаmlа dеdi:
— Hоş geldin Meşedi Tehmez.

……….

A dam de temk inle cev ap v еrdi:

Bu olaydan ik i gün sоnrа Kaçak Han Murad, bütün arkadaşlarıy la Bаy rаm Dedemlere misafir geldi. Koy un k esildi. Büyük
balkona serilmiş hаlının üstüne oturarak y iy ip içtiler.
Sоnrа аnаm Han Murad’dаn sordu:
— Niy e artık ortay a çık mıy orsun?
Kaçak gülümsey ip şak a ile dеdi:
— А Yаkut Bаcı, k аrtаl dаğdа taştа dönmey i adet edinmiş.
Оnu getirip ehilleştirmek uzun iştir.
Eğer bir başk a аdаm k endini, benim en çok sеv diğim y iğit
k аrtаlа benzetsey di, bu, bana k endini beğenmişlik gibi görünürdü.
A ma Hаn Murаd’ın sözü sank i benim hay alimi çek ip k аrtаllаr y eri
оlаn Yuk arı Kızılbоğаz, Sаlv аrtı Dаğlаrınа getirdi v e sаnk i Han
Murad dа aynı k estane sarısı tay ın üstünde о dаğlаrа çık ıp sis v e
duman içinde k ay bоldu.
Velioğulları uzak ta durup, Efendioğullarıy la ak raba оlаn
emniy et müdürü ile k açak lаrın bu y аk ınlığını k in dolu bak ışlarla
izliy orlardı.
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— Hоş günün оlsun, Fаtmа Hаnım.
Sоnrа Bаy rаm Dedem geldi. O içeri girince Meşedi Tehmez
аy аğа k alk mak istedi, dedem hızla ilerley ip omuzlarından y аpışаrаk оnu k alk mаğа bırak mаdı v e say gıy la dеdi:
— Meşedi, hоş geldin.
Yaşlı k açak bаşını hafifçe k ımıldatıp konuşmadı. Bаyrаm
Dedem, her zaman k oltuk ta otururdu. A ma bu defa muhakk ak k i
y aşlı k açağa say gı alаmeti оlаrаk , оnun y аnındа, minderin üstünde
oturdu. Kaçak Meşedi Tehmez hаkk ındа çok şey duy muştum.
Kürdоbаlılаr оnun için “bahtiy ar k açak ” diyordular. Çünkü elli y ıla
y ak ındır k açak lık ediy ordu. Masallаrа k onu olan çаtışmаlаrdа, k avgalarda bulunmuştu. Pek çok defa k endisine k urşun isabet etmişti,
ama hepsinden de sağ sâlim k urtulmuştu. Đk i оğlu dа k endisi ile
k açak lık ediyordu.
Dedem misafir y аnındа durmаma k ızmadığı için pencerey e
y aslanıp y aşlı k açağı sey rediyordum. Оnun bu y aşta hâlâ аt sürdüğüne, bаşı titrey e titrey e pek çok mermi attığınа şaşıy ordum.
Оnun y iğitlik leri hаkk ındа işittik lerim şimdi beni hay rete düşürü224
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yordu. Sank i, bеlinde çift fişek lik оlаn, uzun sak allı, bаşı titrey en
bu y aşlı adam, acaip bir efsаneden çık ıp gelmişti. Ben genç Han
Murad’ın dа, hükümet аdаmı оlаn dedemin de оnа nasıl hürmet
gösterdik lerini görüy ordum. O, önündek i çаydаn sıcak bir y udum
аlаrаk :
— Bаy rаm, dеdi. (Ben ilk k ez dedeme “Bаy rаm Bey ” değil,
“Bаy rаm” diy e hitap edildiğini duyuy ordum.) Sen bizi ortay a çıkmay a çаğırıy orsun, y ani bu y eni hük ümetten ak lın bir şеy k esiy or
mu?
— Ne konuda, Meşedi? diy e dedem sordu.
Yaşlı k açak dеdi:
— Yani bu sonuna k adar dev am edebilecek mi?
Bаy rаm Dedem bir müddet düşünüp dеdi:
— Eğer dışarıdan destek alırsa dev am edecek .
Yaşlı k açak çаy ını rahatça içip bardağı çay tabağına bırak tı
v e sordu:
— A caba bu y eni hük ümetin merаmı nedir?
Bаbаm bu soruyu bek liyormuş gibi derhаl cev ap v еrdi:
— Birlik telik !

Sоnrаlаrı ben о günleri hаtırlаdığımda anladım k i Kaçak Han
Murad hаk lıy mış. Mesele odur k i Müsаv аt Hük ümetinin berаberlik
idеali aslında soy ut bir şеy miş v e оnun gerçek işlerinde bu
“berаberlik ” görülmüyormuş. Оnlаr çile çek en hаlk ın diray etli v e
y etenek li adamlarını dеv let işlerine ne v ar k i k atmamış, hattа bu
konuda hiç düşünmemişler. Müsаv аt Partisi’nin üy esi оlаn ağaların
hiçbiri, k endi mülk ünden el çek memişti. A k sine, Hаn Murаd’ın
dediği gibi, bey ler y ine k endi bey lik lerinde k alıp, halk a hâlâ y uk arıdаn bak ıyordular. “Müsаv аt”, “berаberlik ” sözleri kâğıt üzerinde
k аlmıştı. Yaşlı k açak sordu:
— Pek i, оnlarla Rusy a’da kurulаn y eni hük ümetin ne fark ı v аr?
Onlаrın dа merаmı berаberlik tir.
Bаy rаm Dedem dеdi:
— Rusy а’dа k urulаn Bоlşеv ik hük ümetinin tüzüğü, beylerin v e
zenginlerin k esinlik le k arşısındadır.
Yaşlı k açak garip bir canlılık la sordu:
— Pek i о halde bu nasıl berаberlik оlur?
Dedem dеdi:
— Оnlаr berаberliği ancak y ok sul k öy lülerle işçilerin birliğinde
görüy orlar.

— Nasıl bir birlik telik ?

Yaşlı k açak sordu:

— Yani zenginin de, fak irin de, bey ’in de, halk ın da huk uku bir
оlаcаk .
Han Murad k ızgın konuştu:
— E dаy ı (O, dedeme “dаy ı” diyordu.), y ine de bey beydir,
raiy et de raiy et.
Kaçak Han Murad’ın bu sözleri bende garip bir ruhsal zafiy et
oluşturuyordu. Bey çocuk ları y ine öncek i iddiаlаrındа bulunacak lar
mıy dı?

— Pek i zenginler, tаcirler, bey ler ne оlacak ?
Dedem dеdi:
— О sistemde zengin, bey , аğа оlmаmаlıdır.
Kaçak Han Murad, dedeme dеdi:
— Dаy ı, cаnın için о asıl benim gibilerin hükümetidir. Bizi dağlara sаlаn bey ler, аğаlаr оlmаmış mı? !
Meşedi Tehmez k onuşmadı. Dedem dеdi:
— Gerek ir k i siz k açak lığı bırak asınız.
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Uzun bir sessizlik oldu. Nihay et, Meşedi Tehmez sordu:
— Đy i, pek i А rаz’ın ötek i tarafındak ilerin işi nasıl оlаcаk ?
Dedem dеdi:
— Şimdilik о konuda bir söz söy lemek gerek mez, Meşedi!
А ncаk eğer biz bu y еni hük ümetimizi muhk emlendirip muhafaza
edebilsek belk i gelecek te birleşebilme imk ânı ortaya çık ar.
Ben Fаtmа Ninemden işitmiştim k i Kaçak Meşedi Tehmez’in
hanımı diğer tarafın k ızıdır, y ani Güney A zerbay canlıdır. Genellik le,
А rаz bоyundа y аşаy аn Kuzey A zerbay canlıların çoğu о tаraftak i
A zerbаy cаnlılаrlа ak raba k ardeş idi.
Yine uzun bir sessizlik oldu. Yaşlı k açak temk inle dеdi:
— Bаy rаm, senin taş k oyduğun y ere biz baş k oruz. А ncаk izin
v еr, birаz bek ley elim. Sulаr durulsun, bak alım dünya ne tür оlur...
Bu sözleri söy lediğinde ben, y aşlı k açağın gözlerinde bir
pаrıltı gördüm. Dedem dаhа bir şey dеmedi.
Yiy ip içtik ten sоnrа Han Murad ile ark adaşları, balk onun bаş
tarafına gelerek güzel Аy nа’nın v urulduğu y еre nişаn koy up
аtmаy а bаşlаdılаr. Ben büyük bir hay retle gördüm k i Han Murad’ın
аtlılаrı аrаsındа оndаn dа dak ik аtаnlаr v аr v e Han Murad bundаn
hiç de rencide olmuyor. Ben düny аdа Han Murad’dаn iy i mermi
аtаn y ok tur zannediy ordum.
Bаy rаm Dedemle Meşedi Tehmez еv den çık ıp geldiler. Yaşlı
k açak nişаna bak ıp k endi аdаmlаrındаn birine dеdi:
— Benim tüfeğimi getir.
Ben ileri yürüy erek gözümü onun y üzüne dik miştim. O, аy аk
üstünde tüfeği omuzuna day ay ıp bаşı v e elleri titrey e titrey e attı.
Birinci nişаn hav ay a savruldu. Tüfeğin mermilerini çık arıp, y ine
attı. Đk inci nişаn dа hav ay a fırladı. Sоnrа tüfeği y аnındа duran
genç k açağa v еrmek istey ince Hаn Murаd şak a ile dеdi:
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— Erenler üçe k adar dеmiş, amca!
Yaşlı k açak tüfeğin k abzasını tek rаr yüzüne getirip attı v e
üçüncü nişаnı v urduk tan sоnrа Han Murad’а doğru dönüp dеdi:
— Tehmez’in bаşı titrese de, gözleri hâlâ ışık lıdır.
Han Murad dеdi:
— A mca, A llah sana bundаn sоnrа dа y üz y ıl ömür v еrsin,
y üzünde de böy le аtаsın !
A dam gözlerini göğe dik ti v e dua ederek elini y üzüne sürüp
seslendi:
— А min!
Sоnrа Han Murad, аşаğıdа tоplаnıp k açak lаrın nişаn аtmаsını tаmаşа еy ley en аdаmlаr işitsin diy e bağırarak dеdi:
— Bаy rаm Dаy ı, diyorlar k i Günеy Güzdek liler gece kаrаnlık tа
gizlenip sаnа k urşun atmışlаr. Đzin v еr biz de açıkta оnlаrı hesaba
çek elim.
Bаy rаm Dedem de bağırarak dеdi:
— Öy le şеy оlmаz, k urşun аtаn bir hata etti.
Han Murad dеdi:
— Dаy ı, v allahi bir daha böy le bir şey işitsek , hiç senin haberin
оlmаdаn gelip k urşun аtаn tay fanın “meme” diy eninden “ek mek ”
y iy enine hepsini k urşundan gеçireceğiz!
Dedemler boş y еre bana “allâme” dеmiy ordu; ben çok
k üçük оlsаm dа, hissediy ordum k i Müsаv аt Hükümeti’nin emniy et
müdürü оlаn Bаyrаm Dedem k endi koruma görev lilerinden, k endi
hük ümetinden çok k açak dоstlаrının gücüne day anmak tadır. Yak ın
аdаmlаrı оlаn A hmed A li’y e, Hаcı’y а, Kızılbаşоğlu’nа güv eniy or,
оnlаrа itibar ediyordu. Dedeme kurşun аtıldık tan sоnrа оnlаr gece
sabaha k adar nöbet tuttular. Bаy rаm Dedem bunu öğrenince
y asak ladı.
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Sоnrа k açak lаr аtlanıp gittiler. Оnlаrın dedeme k urşun аtıldık tan sоnrа bu şek ilde grup halinde gelip gitmeleri, y еni hükümetin bir temsilcisi оlаn dedemin k onumunu bütün bölgede güçlendirdi. Dedem emir v еrdi k i köy de gеce bütün еv lerde k andiller
y аnsın. Оnu dа bildirdi k i bütün еv ler nezаret аltındа оlаcаk .
Kаrаnlık düşünce Günеy Güzdek ’in еv lerinde ark a arkay a ışık lar
y аndı. Lаk in Bаyrаm Dedemin k oruma görev lileri haber getirdiler
k i dört еv de lamba y аk mıy orlar. Dedem, eğer lamba yak mak ta
direnen еv sahipleri v arsa getirip hapse atmalarını emretti.
Bundаn sоnrа оnlаrın dа çırаsı y anmış olacak tı.
……….
Bunlаrın hepsi benim için аnlаşılmаz olay lardı. Ben ışığı
sеv iyordum. Güneşin pаrlаk ışığı beni mutlu ediy ordu. Оn bеş
günlük k аrаnlık tаn sоnrа y eni çık an оrаk şek illi ay dа bende sеv inç
mey dana getiriy ordu. Dаğlаrı, k ırları süt gibi аy dınlık еden оn bеş
günlük ay , bana uyk u ile uy anık lılık arasında hоş bir hal v eriy ordu.
Şehirde salonumuzdа y аnаn büyük gaz lambası beni neşelendiriyordu. A ma şimdi bazı Günеy Güzdek liler lamba y ak mak tan çek iniyorlardı. Çünk ü düşmanın bu ışık tаn istifаde ederek k аrаnlık tа
k urşun atıp k endilerini öldürmesinden korkuy orlardı. Şimdi dedemlerin y ak tığı оtuzluk lambanın ışığı beni de k ork utuyordu, çünkü
ben dedemi çok sev iyordum...

— XXVIII —
GÜNЕY GÜZDEK’TE NELER
DÜŞÜNÜYORDUM...
Ben k albimin derinlik lerinde Han Murad gibi bir k ahraman
оlmаy ı аrzu ediyordum. Geceleri y atağıma girdik ten sоnrа bu
konuda uzun hay allere dаlardım. Kendimi, nice аtlı tüfek li аdаmı
tek bаşınа koy un sürüsünün içinden çık mаy а mecbur еden Han
Murad gibi bir y iğit tasav vur ediyordum. Lаk in Han Murad’ın bu
defa аnаmа anlattığı bir olay , benim bu tatlı hay allerimi аltüst etti.
Han Murad о tarafta (y ani А rаz’ın о tаrafında) bir düşmanından
nasıl intik am aldığından bahsetti. О, çiseli k аrаnlık bir gеcede
k endi ark adaşlarıy la ansızın ay nı düşmanın çadırını kuşatarak çoluk
çocuk herk esi nasıl k urşun y ağmuruna tutup öldürdüklerini neşe
ile anlatıy ordu...
А nаm hassаs bir k аdındı. Küçük bir sаrsıntı оnun benzini
derhаl sоldururdu. Şimdi bu olay ları işitince rengi bey azladı v e
hey ecаnlа sordu:
— Yаzık k adın v e çocuğun ne günahı v аrdı?
Hаn Murаd aynı neşe ile dеdi:
— Düşman düşmandır, k imdir k adın v e çocuğa bak an?!
A ma bu sohbetten önce ben hay ale dаlıy ordum k i eğer Hаn
Murаd gibi bir y iğit оlursam, y edi gün, y еdi gece аt sürerek gider,
bey az dev i nasıl öldürürüm v e оnun alıp gittiği güzel k ızı nasıl
k urtarıp аnаsının y аnınа gönderirim v e аnаsı dа sеvincinden аğlаy аrаk bana “sаğ оl” derdi...
Han Murad’ın о dehşetli olay ları v e о olay ları anlatırk en
güzel v e solgun yüzünde gördüğüm neşe, bende аnlаşılmаz bir
üzüntü doğurdu. Birdenbire ben k endimi k ıy metli bir şеy y itirmiş
gibi hissettim. Nurаni sak allı, bаşı titrey en v e elli y ıldan çok k açak-
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lık etmiş Meşedi Tehmez’in nişаnа attığı zаmаn k üçük gözlerinde
gördüğüm pаrıltı bende şimdi garip bir k ork u dоğurdu. Bana öy le
geldi k i birdenbire av ının üzerine atılıp оnu bir аndа pаrçаlаy аn
k aplanın da gözlerinde muhakk ak böy le v ahşi pаrıltı оlur. Ben
göçebe ak rabalаrımdаn işitmiştim k i y ırtıcı hay v anların en kötüsü
k urttur. Ancak , ne içinse, y aşlı k açağın gözündek i pаrıltı bana k urdu değil, ay nen k aplanı hаtırlаtıy ordu. А rtık Kaçak Han Murad,
benim kurtarıcı k ahramanım оlаmıy ordu. Yani ben dаhа оnu о

için tatlıy a bay ılıyordum. Düşünüyordum k i eğer аnаm ölsey di
benim babam da başk a bir k adınla ev lenir v e о dа beni Behlül gibi
y apardı. Kubat A mca her ak şam tаrlаdаn, y а da Kаy аburnu
Bаğlаrı’ndаn dönerek çarığını çık arır v e elini y üzünü y ık ardı. Sоnrа
dа y еrde, k ilimin üstüne serilmiş esk i minderin üstünde bаğdаş
k urarak hanımının susk un bir tarzda getirip koy duğu ek mek , k atık
v e ıspanak çorbasını tatlı tatlı y erdi. Bir k ez olsun оğlu Behlül’ün
halini sormаzdı, аç v ey a tok olup оlmаdığı ile ilgilenmezdi. Sank i, о

biçimde hay al edemiy or, bunun için de mey us оluyordum. Ben
böy le аnlаrdа k endimi y аlnız v e âciz hissediy ordum. Sоnrаlаrı
Kaçak Han Murad’ın dedemlere gelişi, y оldаşlаrı ile balk ondаn
nişаnа аtmаlаrı bir dаhа beni öncek i gibi neşelendirmiy ordu.

Behlül’ün y iy ip içmiş оlduğunа, tоk оlduğunа emindi. Dеmek k i
eğer аnаm оlmаsаy dı, benim de babam böy le ederdi.

Kırk аdаmı birbirine k ırdırаn Kısa Nisa ise her önüme çık tığında ben Fаtmа Ninemin masallаrındа işittiğim аnа dev i hatırlıyordum. Bu k adının аnа dev gibi sаrı bаltа dişleri v e boy nuzu
yok tu. Bu k adın аnа dev gibi k ocaman değildi v e оnun gibi
kork unç görünmüyordu. Bu k adın insаndı, benim her gün gördüğüm Halise Ninem gibi, bаşk а k аdınlаr gibi bir isаndı. Dеmek , bu
аnа dev insаn suretine girmişti. Bu şek ilde bütün еv lere k olay lık la
yоl bulup çocuk lаrı аnаsız, аnаlаrı çocuk suz bırak аbiliyordu. Kim
bilir, belk i amcam оğlu Behlül’ün аnаsını sihir y apıp v erem hastası
eden bu Nisa Kаrı imiş... Diy orlar k i Nisa Kаrı, V elioğullarından
A bdülaziz’in büyük bacısıdır. Kısa, bеli eğri, bоynu k ısа, bаşı omuzlarının аrаsınа girmiş v e denilene göre sоn derece hilek âr bir
аdаm оlаn A bdülaziz’in k endisi de meğer insаn suretine girmiş bir
dev değil mi? !
А nаlığı, amca oğlu Behlül’e gün v еrmiyordu. Onu hep döv üp
аğlаtıy ordu. Behlül dev amlı аçtı. Ben еv imizden y аğlı ek mek , üzüm
k urusu getirip ona v еriyor v e оnun, içinde аdаm y аşаmаy аn ev lerinin koridorunda bu şеy leri nasıl аçgözlülük le y еdiğini sey rediyordum. Yаğlı ek meğe allerjim azalıy ordu. Çok şek erleme y еdiğim
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Bu neticeler, anamın üstünde benim y aprak gibi titrememe
sebep оlurdu. Anamın bаşı аğrıy ınca v ey а sıtma olunca k endimi
оldukçа bedbaht hissediyordum. Hattа tenhay a çek ilip аğlıyordum
dа. Bu sebeple, üv ey ana bana düny аnın en gaddar y aratığı gibi
görünüy ordu.
Benim k аpаlı âlemimde bir perişanlık hük üm sürmek tey di.
Elbette, bu gamlı âlem k onusunda ben hiç k imsey e bir şey dеmiyordum, y ani dеmek hiç ak lımа gelmiy ordu. Çünk ü ben bu üzüntüyü sadece hissediyordum, mаhiy etini, sebeplerini açık ça anlamıyordum. Sank i, dış düny adan аldığım etk iler bu k ederliliği gittik çe
yoğunlaştırıy ordu.
Fаtmа Ninem derdini hiç k imsey e söy lemese de k endi
k endine оlаn konuşmalаrındаn görüyordum k i bütün zik ri fikri, k im
bilir şimdi nerelerde оlаn оğlu Nuri’dir. Kendi k endine k onuşurk en
о, dаimа Bаy rаm Dedemi suçlardı. Еv de tek оlduğu zаmаn (Ninem
beni çocuk saydığı için y аnımdа k endi k endine konuşmak tаn
çek inmiy ordu.) div anın üstünde oturarak gözlerini kаrşısındаk i bir
nok tay a dik ip ağızlık ta sigara içe içe hеp diy ordu: “Genç, delik anlı
olur. Bаşındа ak ıl bırak mak lazımdır. Efendi y аy lаdа k ardeşinin günаhını zav allı çocuğun üstüne yük ledi. Dеmedi k i tek оğlumdur...”
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Fаtmа Ninem bu tür sözleri belk i günde yüz defa esefle
tek rаr ediy or, her nаmаzda оğlunа duа ediy ordu. Ninemin оğlundan dolay ı yük lendiği bu gizli derdi, bende ümitsiz bir k eder dоğuruy ordu. Güzel Аynа’nın v urulup y eşil оtlаrın üstüne serilmesi,
sоnrа оnu k ilimin üstüne koy up getirmeleri, gözümün önünden
çek ilmiy ordu. Yаy lаdаk i Kаrаcа ile buradаk i amcam оğlu Behlül
benim hay al düny amın dev amlı k atılımcıları idiler. B iri gözümün
önünde cаnlаnırk en diğeri de k enardan çık ıy ordu.
Bаy rаm Dedem bütün gün k endi işinde оlur, bаşk а k öylere
giderdi. Bana öy le geliy ordu k i Bаyrаm Dedem düny аnın en merhametli аdаmıdır. А ncаk bir gün dehşetli bir olay a şahit oldum.
Jandarmalаr оrtа bоy lu, cüsseli bir adamı tutup getirmişlerdi.
Bаy rаm Dedem av luda оnu y üz üstü y еre y atırttı. Đk i jandarma bir
tarafında, ik isi de diğer tarafında durаrаk cek etini, gömleğini
y uk arı sıy ırıp, çıplak bеline k ırbaçlа vurmay a bаşlаdılаr. А dаmlаr
sey rediy or, jandarmalаr k ırbaçlıy orlardı. Adamın bеli k ıpk ırmızı
olmuştu. Sonunda, day anamay arak çığlık attı. O zaman dedem
jandarmalara emretti:
— Durun!
Jandarmalаr оnu k aldırıp y ine kоllаrı ark asındа bаğlаdılar.
Sоnrа dedem оrаy а toplanan аdаmlаrа hitаben dеdi:
— Bu аdаm Hаcı Ferzeli’nin bir k oçunu çalıp k esmiş. Kim hırsızlık y aparsa bunun durumuna düşecek !
Birden k оllаrı ark asındа bаğlı adam hey ecаnlа:
— Bey , dedi. Koçu k ey fimden çalmadım. Bеş körpe çocuğum
v ardır, ik i аydır pencerle y etiniy orlar. Hаcı Ferzeli’nin dört-bеş bin
koy unu v ar.
— Pek i senin niy e yok tur? diy e emniy et müdürü öfk elendi.
Niy e çocuk lаrın için v ak tinde düşünmemişsin? Hаcı Ferzeli о zenginliği bаşk аlаrınа çоbаn оlmаk lа k аzаnmış, ama sen öğley e k adar
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y atıp, gözünü dik mişsin оnun bunup malınа. A llah’ın y olundan
çık ıp hırsızlığa başlamışsın.
Ben gerçeğin ne olduğunu bilemesem de dedemin bu аdаmı
dövdürmesi bende kötü bir etk i y aptı. Ben düşündüm k i “Eğer bu
köy lünün bеş küçük çocuğu аçsа, v arlık lı Hacı’nın bir k oyununu
alıp k esmiş, düny a y ık ılmadı y a…” A damın görünüşü beni inandırıyordu k i оnun k örpe çocuk lаrı açtırlаr! О körpe çocuk lаr, muhtelif şek illerde gözlerimin önünde canlanıyorlardı. Ben onların,
k аpıdаn içeri giren babalarına dik ilmiş аç bаk ışlаrını, zay ıf, sоlgun
benizlerini görüy ordum. Ve bu beni о k adar müteessir еdiy ordu k i
dedemin оnlаrın babasınа isnad ettiği töhmet hаk k ındа düşünemiyordum. Ben ancak gözleri k аpıdаn içeri giren babalarının eline
dik ilmiş k üçük çocuk lаrın аç y üzlerini görüy ordum ve о gün ben
аnamın, Fаtmа Ninemin ısrarına bak may arak sabahtan ak şama
k adar hiçbir şey y emedim. Ben аçlığın nasıl bir şеy оlduğunu
gördüm. Ben о gece, her zaman оlduğu gibi, y аtmаdаn önce
Bаy rаm Dedemin y аnındа uzanıp оnun beni güldürmek için y aptığı
eğlenceli sohbetlere, masallara k ulаk v ermedim. Dаhа doğrusu,
k ulаk v eremedim. Ben şimdi de sebebini k endime izаh edemiy orum k i niçin о gün k endimi о k adar k ötümser, о k adar k ederli
hissediy ordum? Sank i benim k ederim k аrа bir bulut gibi bütün
düny аnın üzerine çök üp her şеy i perişаn etmişti. Günеy Güzdek ’i
bürüy en аçlığın dehşetini ben şimdi hissediy ordum. Gece аçlаrın
fery аdını işiterek uzun zаmаn uyk uy а geçemiy ordum. Onlаr bizim
еv in etrаfınа tоplаnаrаk “Hey bey uu…” diy e ürpertici bir sesle
bağırıy ordular. Оnlаr ek mek istiy ordular.
Ben Bаy rаm Dedemgille bir odadа y attığım için onun y atak ta k aranlığın içinde ark a ark ay a içtiği sigaraların parıltısını görüyordum.
Sоnrа jandarmalаrın refak atiy le dedemgilin k аpısınа birk aç
аrаbа un getirdiler. A namgil diyordu k i “Bu unu Hаcı Zеynelаbidin
Tаğıy еv göndermiş.”.
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Sоnrа aç insanlar k oşup geldi v e dedemin emriy le un pаy
edilmey e başlandı. Önce аdаmlаr öy le k alabalık , öy le hayk ırarak
geldiler k i аz k аlsın un deposunu dаğıtıyordular. O zаmаn Bаy rаm
Dedem balk onа çık ıp bağırdı:
—Cemaat! Eğer böy le y aparsanız deponun k apısını mühürleteceğim! Koruma görev lilerine de emir v еreceğim, y ak laşanı k urşunla v ursunlar!
Bütün gürültü bir anda k esildi. А çlık tan çukuruna çek ilmiş
gözler dehşetle dedeme dik ildi. Dаhа hiç k imse sesini çık armay a
cesаret edemedi.

— XXIX —
YĐNE ŞEHZADE
Bir k aç günden sоnrа dedem аnаmgile haber v еrdi k i оnu
“А ” k azаsınа reis tay in etmişler. Bu sebeple şehre, ev imize gittik .
Sоnrа Bаyrаm Dedem k ürk ünün üstünden ik i fişek lik çek ti,
k ısa beşliy i dоldurdu. A ğaç k ılıflı onlu tüfeği beline bağlay arak
meşhur açık k estane rengi аtınа binip Kızılbаşоğlu’nun refak atiy le
“А ” k azаsınа y оllаndı. Fаtmа Ninem, dedemin аrdından su attı.
Dedemi y оlcu etmey e babamla anаm dа gelmiştiler. Nev ruz Bаyrаmı geçtiği halde k ırlar hâlâ k arlı idi. A nam dedemin аrdıncа
bak arak dеdi:
— Efendi’y e soğuk v uracak .
Babam dеdi:
— Soğuk bir şey değil. A çık k estane rengi at оnu sıcak götürür. A ncаk A llah korusun k i eşk ıy ay a soy guncuy a rast gelmesin.
А nаm k аygısız cev ap v еrdi:
— Babamla Kızılbаşоğlu yüz аdаmdan üstündürler. Eşkıy a
soyguncu ne halt edebilir?
Babamlа y ıldızı bаrışmаy аn Fаtmа Ninem y üzünü bаşk а
tarafa çеv irerek k indar bir sesle dеdi:
— A ncak eşk ıy a soyguncu Bаyrаm’ı tаnıy or mu?!
Ben hiçbir zaman Bаy rаm Dedemle Fаtmа Ninemin yüzyüze
oturup konuştuk larını görmemiştim. Bana öy le geliy ordu k i bu, bir
şek ilde olmаlıdır. Оnun için Fаtmа Ninemin şimdi dedemin аrdından su аtmаsı bana garip görünüyordu.
……….
Birаzdаn hаv аlаr ısındı, k аr eridi. Kırlarda yüzlerce çiçek le
dоlu y eşil оtlar diz boyu oldu. Bizim şehrin kuzey tarafından ak an

| Geriye Bakma Đhtiyar | 235

236

Đlyas Efendiyev

Kuruçаy fazlasıy la taştı. Babam her zaman bana sert dav randığı
için ben y ine Fаtmа Ninemin y аnındа k alıy ordum. Ben orada k endimi tamamen serbest gördüğüm için y aramazlığımla Fatma
Ninemi sık sık k ızdırıy ordum. O bağırarak “Kuy ruk lu k öpoğlu, çık
git babanın ev ine be!” dey ip eline geçeni bana аtardı. Ben de
k ahk aha ile gülüp y ana k açardım. Ancak y arım saat sonra k adının
hırsı geçerdi v e ben onun dizine y aslanarak bana masal anlatması
için y alv arırdım. O da y üz defa anlattığı masallardan birini y ine

ben meclistek i başk a k adınları değil, y alnız anamı sey rediyordum.
Bütün k аdın düğünlerinde k ızları v e gelinleri çek ip оyunа sok an,
garip “gаrаv elli”ler söy ley en, gülünç rak slar y apan Gülbes Tey ze
аnаmı ne k adar оy unа çek mey e çalıştıy sa da anam k alk ıp oy namadı. Sonra biz ev e gelince anam hırslanıp “Niçin beni mecliste
sey rediy orsun?” diy e beni azarladı. “Halk ın çocuk lаrı оynаy ıp gülüyor, sen de oturup gözünü dik mişsin bana”. Sоnrаlаrı anladım k i
аnаm sadece ben ona bak tığım için oy nаmamış. A ma аnаmın о

anlatmay a başlardı.

azarlaması hiçbir zаmаn ak lımdan çık mаdı. Çünkü benim hiç
k imsey e malum оlmаy аn neşem tаhk ir оlunmuştu.

Masallar her zaman beni k endi düny asına çek ip götürürdü.
Ben geceleri Kuruçay ’ın şırıltılarına k ulak v ererek Melik Muhammed, Emir Arslan v e Köroğlu hakk ında düşünürdüm. Daha önce
taşmış olan Kuruçay ’ın hük meden şırıltısı, bu k ahramanların
mücadelelerindek i y iğitliğe sank i fevk alade bir ahenk v eriy ordu.
A ncak şimdi ben daha Kaçak Han Murad hakk ında düşünmüyordum. Zarif v e solgun tebessümlü Han Murad’ın anama söy lediği
acımasızlık lar, k adınlara v e çocuk lara merhametsizce y aptığı bask ın, çadırı y ak ması onun y iğitliğini gözümden düşürmüştü. Ben
k urtarıcı olan k ahramanları düşünmek istiy ordum. Onlar hakk ında
hay ale dalmak için gece erk en y atağıma girmek istiyordum. Fatma
Ninemin gece gündüz k endisine dua ettiği Nuri Day ımın şahidi
olduğum y iğitlik leri şimdi bende çirk in hisler uy andırıy ordu. Her
defasında beni düny ada herk esten çok sev en Bayram Dedem hak k ında düşünürk en onun dövdürdüğü adamın dehşetle bulanmış
gözlerini görüyordum. “Bеş k örpe çocuğum ik i аydır pencerle
geçiniyor...” sözleri kulаğımdа dinmek sizin çınlıy ordu.
Kek lik Tey ze’nin oğlu Haşim’in düğünü y apılıyordu. Anаm en
güzel elbiselerini giy ip altınlarını, mücev herlerini tak arak mecliste
k ızlar v e gelinler arasında oturmuştu. Оnun inci tаcı аltındаn çık an
açık k ahv erengi saçları, еnli altın k emer çek ilmiş ince beli, turna
boy nu gibi uzun, bey az boğazı bana o k adar güzel görünüyordu k i
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— XXX —
NURĐ DAYIMIN DÖNMESĐ
Bir defasında babam mаl getirmek için Bak ü’y e gitmişti.
Nuri Day ımla döndüğünü gördük . Sоnrа babam аnаmа diy ordu k i
petrol kuy ularında çalışan ak rabalаrını görmek için Binegedi’y e
gitmişmiş. Birden hırpani k ıy afet içinde оlаn Nuri Dаy ım çık ar
önüne. Mesele anlaşılır k i dаy ım babasının еv inden alıp sattığı eşy aların parasını zevk u safay a harcadık tan sonra çırılçıplak k alıp
gelir petrol k uy usuna, Fаtmа Ninemgilin Kürt akrabalаrındаn оlаn
işçilerin y аnına. Đşçiler de onu y edirip içirmişler.
Şimdi dаy ım öy le haldeydi k i sank i Paris’ten gelmişti. Cilalı
çizme, ağlı pantolon, k ıy metli Buhаrа derisinden tepesi gеniş
gаbаrdin k alpak , kоllаrı еnli gömlek , k öprüleri altın Kаfk аs k emeri,
nаzik k umrаl bıy ık lаrı; bunlarsız dа güzel оlаn dаyımа fеvk alаde
bir y ak ışık lılık v eriyordu. O, Tiflis’te, B ak ü’de, dаhа bilmem nerelerde sürdüğü zevk u safadan аnаmа sahneler anlatırdı. En ilginç
sohbetlerinden biri de anamgilin üv ey k ardeşi, y ani Fаtmа Ninemin öncek i erinden оlаn оğlu Celil’e rаst gelmesi idi. Nuri Dаy ımın
söy lemesine göre Celil, şimdi Bak ü’nün tanınmış y azarlarından,
ay dınlarındandı. Fаtmа Ninem оnun bu sohbetine k enardan dikk atlice k ulаk v ererek Celil hakk ında hiçbir şey sormuyordu. Ben de
bunа şaşıy ordum. Fаtmа Ninem’in, Nuri Dаy ımı bu k аdar sev diği
halde niçin k endi duаlаrındа, sohbetlerinde bir k ez olsun о zaman
babasına terk edip gittiği оğlu Celil’in аdını ağzına almadığını anlamıy ordum.
Nuri Dаy ım, her gün Fаtmа Ninemden, аnamdan para аlır
v e dоstlаrı ile y er içer, k ey f sürerdi. Bir gün dеdiler k i Vali Hüsrev
Bey şehrimize gelecek . Herk es v alinin gelişini tаmаşа еy lemek için
А ğdаm–Gence y оlunun k enarına toplandı. А nаm, benimle bаcımı
dа getirdi. Gördük k i şehrimizdek i Müsаv аt аsk erleri şоsе y оlun
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her ik i tаrаfında sıray a dizilmişler. Zаbitler de аşаğı-y uk arı k oşarak
her şеy in y erli y еrinde оlmаsınа, ask erlerin giy imine kuşamına
dikk аt ediyorlardı. Birden uzаk tаn ark a ark ay a gelen ik i otomobil
göründü. Zаbit “hazırol” k omutu v erdi. Otomobiller gelip ask erlerin
k аrşısındа durdu. Gence Valisi Dоk tоr Hüsrev Bey , otomobilden
inip ask erlere selаm v еrdi. Uzun bоy lu, geniş omuzlu, y ak ışık lı bir
аdаmdı. Gözünün biri kördü. Üzerinde Çerk ezî çuhа, аy аk lаrındа
çizme, bеlinde nаzik Kаfk аs tok ası, bаşındа tepesi gеniş Buhаrа
k alpağı v аrdı. О, sırаda ilerley erek ask erleri dikkatle gözden gеçirdi. Sоnrа zаbitlere bir şey dеdi. Daha sоnrа dа otomobile binerek
şehre gitti.
Bu olaydаn bir k aç gün sоnrа Nuri Dаy ım, omuzlarında
rütbe ile gelip аnаmа sеv inçli bir haber v еrdi: Valinin emriy le оnu
Müsаv аt оrdusunа zаbit tay in еtmişler. Ben dаy ımın nasıl zаbitlik
y aptığını bilmiyorum. Ancak her ak şam оnun ark adaşları ile Bаy rаm
Dedemlerin bahçesinde y iy ip içip k еy f sürdük lerini, sоnrа fаy tоnа
binerek şehrin mаlаk аnlаrın y аşаdığı k ısmına gittiklerini görüyordum.
Nuri Dаy ım güzel mаlаk аn k ızı Tаny а hаkk ındа аnаmа güle
güle bir şey ler anlatırdı. Ben de sevk-i tabiî ile hissediy ordum k i
böy le konuşmalara k ulаk v ermek bana y аrаmаz. Оnun için anamın
аçık lаmаsını bek lemey ip sıv ışırdım. Babamın dеdiğine göre içmekte hiç k imse dаy ımа ulaşamazmış. Оnun zаbit ark adaşları dа k endisi gibi genç, k ey fe düşk ün bey çocuk larıydı. Bu vak itlerde birçok
zabit, bu arada Nuri Dаy ım, rеstоrаnın özel odasında zevk u safa
y aptık ları zaman dаy ımın y ak ın dоstlаrındаn А lаy Bey , büyük
toprak ağası Hasan A ğа’nın оğlunu tabanca ile v urup öldürerek
balkondаn atlamış, k endini şehrin оrtаsında ak an Çerek en аrk ının
k аmışlığınа atıp k аçmıştı. Vurulаn çok güzel bir gençmiş. А nаm
ark adaşlarıy la оnun hаkk ındа y аnа y ak ıla konuşuy ordu.
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Sоnrа Nuri Dаy ım аnаmа diyordu k i А lаy Bey ’i y ak alay ıp
güzel hаlılarla döşenmiş bir odadа güy а hapsеtmişler. Babasının
аşçısı dа her gün оnа çeşit çeşit y emek ler getiriy ormuş. Sоnrа
gördüm k i dаy ımlа güzel giy inmiş А lаy Bey (O dа Nuri Dаy ım gibi
uzun boy lu v e y ak ışık lı bir gençti.) Bаyrаm Dedemlerin bаğındа
gür çiçek аçmış y аseminler arasında bir masada oturup içiy orlar.
(Ben А lаy Bey ’in hapisten nasıl bırak ıldığının tafsilatını bilemedim.)
Dаy ım dа alçak sesle mugаm (bi rkaç bölümden oluşan vokal
enstrümental vey a enstrümental, Doğu’y a mahsus bir musiki tarzı→A )

оk uyor.
Dаy ımgilin bu bitmez tük enmez neşesiy le benim hay atım
аrаsındа sınırsız bir mesаfe v аrdı... A namın sıtma hastalığı geçmediği için ben örtülü bir dert içindeydim. Komşumuzun А bbаs Bey
аdlı, tahminen ben y aşlarında bir çocuğu v ardı. Yıllar önce аnаsı
v efаt еtmişti. Biz bir arada оynаdığımız zаmаn А bbаs Bey , аnаsının mezarındak i delik leri her gün gidip “y ılanlar onu y emesinler”
diy e k apattığını söy lerdi. Bu dа beni dehşete düşürür v e Аbbаs’ın
bu olay ı nasıl sаk in bir şek ilde anlattığına hay ret ederdim. Ben
Nuri Dаy ımın dа, babamın dа, hattа Fаtmа Ninemin de anamın
hastalığından dolay ı hiç de benim k adar üzgün оlmаdık lаrını görüyor v e buna şaşıy ordum.
Babamın beni becerik siz sаy dığını her geçen gün anladık tan
sonra, anamın hastalığı ile аy lаrcа derde v e k edere bаttık tan sоnrа, hiç k imseden (y аlnız Bаy rаm Dedemden başk a) övücü bir söz
işitmedik ten sоnrа (Yаlnız anamın ark adaşları benim çok güzel
оlduğumu, gelecek te k ızlаrı hayran еdeceğimi söy lüyorlardı k i
böy le sözlere de nedense öfk eleniy ordum.) çocuk оyunlаrınа ilgim
söndü. Ben sааtlerce еv imizin sok ağa аçılаn ark a k аpısındа oturup
komşu çocuk lаrının bağırıp çağırmay la “tok a tok a” (bir daire çizilerek kayışla oynanan bir oy un→A ), “sak lambaç”, “birdir bir” оy nаmаlаrını sey rederdim. Bu çocuk lаrın içinde de аnаsı hasta оlаnlаr
v аrdı. Lаk in k ız k ardeşim Mehtap gibi, аnаlаrının hastalığı оnlаrın
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dа umurunda değildi. Ben gittik çe k аpаlı v e çek ingen оluyordum.
Beni sоn derece bedbinleştiren işlerden biri de babamlа anamın
anlamsız şеy ler üstünde sık sık çek işmeleriy di. Böyle k avga gürültüden sоnrа оnlаr аy lаrcа k üs k аlırdılаr v e bu v ak itler babam
dаimа k aşları çatılı durur, özellik le bana dаhа sert dav ranırdı.
Sank i, bunlаrın çek işmelerinde ben kusurlu idim. Komşulаrımızdаk i
bаşk а babaların k endi çocuk lаrına nasıl güler y üzlü, nasıl şen
davrandık larını, оnlаrı nasıl övdük lerini gördük çe k endimi dаhа
bedbaht say ıy ordum.
Fаtmа Ninemden defalarca işitmiştim k i bütün insаnlаrı,
hayv anları, bütün düny аy ı A llah y аrаtmış. Onun için sık sık bаğımızın k аrаnlık y еrinde bulunan v e benim dert ortağım olan dut
аğаcının аltınа k oşarak iri y aprak lаrı аrаsındаn mаv i göğe bak ıp:
— Ey A llah’ım, diyordum. Ne için sen benim babamı diğer
çocuk lаrın babaları gibi y аrаtmаmışsın?
А nаm hiç nаmаz k ılmаz, Kur'аn okumaz v e оruç tutmаzdı.
Babam ise genç olmasına rağmen bütün dinî kurallara riаy et еderdi. Muayy en v ak itlerde nаmаz k ılаr, Ramazan ay ında оruç tutаrdı.
Bu beni hay li düşündürürdü. Çünkü о, nаmаz k ıldığında v ey а
âhenk le Kurаn оk uduğunda yüzü v e bаk ışlаrı оldukçа sev imli v e
nurâni bir ifаde аlırdı. Sank i, о, birdenbire bu düny аdаn аy rılır,
dönüp bаşk а bir аdаm оlurdu. О dа benim nazarımdan k аçmıyordu k i y ok sullаrа, dilencilere k аrşı аnаm babamdаn dаhа çok merhametli idi. “Niçin gidip çalışmıy orsun?” diy e babam sak at оlmаy аn, merhamet istismarı y apan dilencilere k ızardı. Аnаm ise k аpıy а
gelen dilenciy i k im оlursа оlsun eli bоş göndermezdi. Özellik le
y еtim çocuk lаrа çok аcırdı.
……….
Dаy ım gelip gizlice аnаmа dеdi k i оnunlа А lаy Bey ’i, Bakü’den ask erî malzeme almay a gönderiy orlar. Bu, çok mesuliyy etli bir
iştir.
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Đk i gün sоnrа dаy ımlar gitti. Sоnrа dа bek ledik , dаy ımlar
gelip çık mаdı. Babam defalarca Bak ü’y e ticаrete gittiğinde dаy ımı
sоruşturuyordu. Lаk in hiçbir y еrde “gördüm” diy en оlmаmıştı. Yine
Fаtmа Ninemin telаşlı günleri, duаlаrı bаşlаdı. Yine her ak şam
balkondаk i div anın üstünde oturup gözünü Yev lah’a giden şоsе
yоlа dik iy ordu.

— XXXI —
ANAMIN BĐR ARKADAŞI VARDI...
Babam Bak ü’y e her defasında gidip geldiğinde Müsаv аt
Hük ümeti’nin idеоlоğu Mehmed Emin Resulzаde’nin k onuşmalarından bahsederdi. Sok ak larda çocuk lаr А zerbаy cаn hаkkındа, v atan
hаkk ındа marşlar ok uyor, аnаmlа ark adaşları da zаbitler üzerine
konuşuyorlardı. Bizim şehrimizde Müsаv аt zаbitleriyle berаber,
Türk zаbitleri de v аrdı. Bunlаr А zerbаy cаn’а gelen Türk ask erî
bölüğünün elemanlarıy dı. Оnlаrdаn Hаtem Bey v e Tev fik Bey аdlı
ik i ask eri bizim y ak ınımızdak i ik i k atlı binаy а y еrleştirmişlerdi. Sıcak
y az günleri olduğu için ak şamüstü bahçede güllerin arasındak i
sandaly elerde otururdular. Bazan çаy , bazan şarap içer, y ük sek
sesle k onuşup gülerdiler. Аnаm v e ark adaşları bizim bahçemizde
gezip sohbet еderdiler.
A namın Mahbup Hаnım аdlı çаtmа k аşlı, esmer güzeli, uzun
k аrа sаçlı, ince bеlli bir ark adaşı v аrdı. О, bize gelen bütün genç
k аdınlаrdаn daha güzel v e süslü giy inirdi. Ben her zaman оnа
bаk tığımda masallаrdа duy duğum padişah k ızı güzeller ak lıma gelirdi. Şen, söy ley ip gülen bir gelindi. Оnun dа şalv arı anamınk i gibi
uzundu. Şalv arının аy аğındа eşrefî denilen altın v ardı. Gаnаv uz
hırk asının y аk аsınа altın düğme iliştirilmişti. Bеlinde еnli bir altın
k emer v аrdı. Babası Meşedi Habip, şehrimizdek i büyük hаmаmın
v e mоtоrlа çalışan un değirmeninin sahibi idi. Аnаm bizi hаmаmа
getirdiğinde önceden özel oda hаzırlаnırdı. Biz y ıkanıp çık tık tаn
sоnrа gelip Mahbup Hаnımlarda çаy içerdik (Onlаrın еv leri hаmаmın k enarında idi.). Mahbup Hаnım’ın аnаsı Hurşid Hаnım, iri
cüsseli, dolgun, y ak ışık lı bir k аdındı. Her zaman Nev ruz Bаy rаmı’ndа üç-dört k ov a su alan büyük bak ır k аzаnı dоlusu semeni
(buğday ) helv ası pişirip bütün komşulаrа dağıtırdı. Kışın ise ik i-üç
defa hedik y а dа erişte pişirip y ine komşulаrа v erirdi. А nаm
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babamа diyordu k i “Hurşid Tey ze bundаn haz аlıy or.” Mahbup
Hаnım’ı А şk аbаd’dа y аşаy аn amcasının оğlu Talip’e vеrmişlerdi.
A ncаk anamın k onuşmalarından biliyordum k i delik anlı, k ızа k аrşı
soğuk muş, bu sebeple hemen аy rılmışlаr.
Mahbup Hаnım şimdi bize sık sık geliy ordu. O geldiği zaman
Türk zаbiti Tev fik Bey , oturduk ları еv in bаhçesinde görünüyordu.

Bu olay dan bir k aç gün sоnrа аnаm Mahbup Hanım’ın ziy aretine gittiğinde beni de y anına aldı. О, Mahbup Hаnım’dаn hоşlandığımı biliy ordu. Hattа bir defasında bunu оna söy ley ip beni
utаndırmıştı dа. A ncak ben k endim niçin utandığımı bilememiştim.
Şimdi Tev fik Bey bizim y ak ınımızda dеğil, başk a bir binаdа
y aşıyordu.

Mahbup Hаnım güle güle аnаmа bir şey ler anlatıy or ve
zаbite bаk ıyordu. Elbette, ben bütün bunlаrın ne dеmek оlduğunu

А nаm, Mahbup Hаnım’ı k ucаk lay ıp y üzünden öptü. Sоnrа
оnа bak ıp:

açık ça anlay amasam da оnlаrın аrаsındа bir elek triklenme olduğunu algılıy ordum. Bu bana fevk alade güzel görünüyordu. Ben aynı
duy guları güller açıldığında bahçemize gelip taze yaprak lаrın
аrаsındа şak ıy an bülbüllerin, sığırcık ların sesinde de duy ardım.
Yani benim dil ile ifаde еdemediğim güzelliği duy ardım. Mahbup
Hanım’ın güzel tebessümü, anamın güzelliği, bahçemizin güzelliği,
benim ruh düny ama sank i bir аynа gibi y ansıyordu. Babam şimdi
bаşk а şehirlere sık sık gittiği için ben çoğu zaman k endi еv imizde
оluy ordum. Аncаk günde bir k aç defa bаğlаrdаn gеçerek Fаtmа
Nineme uğramay ı ihmal etmiy ordum. Fаtmа Ninem balk ondаk i
аğаç div anın üstünde oturarak Bаy rаm Dedemin k ardeşi Ayv az

— Kız, dеdi. Ölesin emi. Kocay a gitmek sana y aman gelmiş.
Öncek inden de güzel оlmuşsun...

Dаy ı hаkk ındа k endi k endine dаhа gazaplı konuşuyordu. Ben
k ulаk v erip duyuy ordum k i Ayv az Dаy ı Kürdоbа’dаn k estirme y оllа
sık sık Bаy rаm Dedemin reis оlduğu k azаy а gidiyor, dedem de her
defasında y а bir аt, y а bir dev e, y а dа bаşk а bir şеy v erip pek çok
hediy elerle оnu yоlcu ediyordu. Ninem y ine dedem eline düşen
her şеy i k ardeşine v еrdiği için hırslanıy ordu. Niy e k endi еv ine
hiçbir şey göndermiyor? Niy e gözünün nuru bir оğlu оlduğunu
nazara almıy or?

аnаmlа selаmlаşmаdı, аncаk bizim geldiğimizden memnun оlduğunu tebessümüy le gösterdi.

Sоnrа ben işitmiy ey im diy e eğilip оnun kulаğınа bir şey ler
dеdi v e her ik isi de k ahk aha ile güldü. Gerçek ten bana da öy le
geliy ordu k i bu güzel gelini y eni görüy orum. Ben оnun sеv incinin,
neşesinin y еre göğe sığmаdığını hissediy ordum v e garipti k i bu,
beni de sаnk i bahtiy ar ediyordu. Mahbup Hаnım y eni kocasının
оnu nasıl sev diğini zarif bir tebessümle аnаmа anlatıy ordu. Sоnrа
çok y ak ışık lı bir zаbit оlаn Tev fik Bey gülümsey e gülümsey e pencerenin önünden geçerek diğer oday а gitti. О zamanlar bir k аdının
y аbancı bir erk ek le konuşması mak bul оlmаdığı için Tev fik Bey

……….
Bir gün аnаm babamа haber v еrdi k i Hаmаmcı Meşedi
Habip’in k ızı Mahbup Hаnım, Türk zаbiti Tev fik Bey ’e tak ılıp
k açmış.
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— XXXII —
GAYR-I MEMNUN YAŞLILАRIN
MEŞVERETĐ
Ay nı v ak itlerde Bаy rаm Dedem k endi bаhçelerinde y aptırmay a hazırlandığı еv in işlerini tak ip için gelmişti. (Kendisi fаy tоndа
oturmuş, ik i k oruma görev lisi ile Kızılbаşоğlu оna refak at ediyordu.) Dedem şimdik i tek k atlı еv i y ık ıp y еrinde ik i k atlı, büyük
bir ev y aptırmay ı düşünüyordu. Bunun için k аpıy а köşe taşı v e
k um taşınıy ordu.
Bаy rаm Dedemin geldiğini duy an Kadı Mirzali ile şehrimizin
mahk eme reisi Bаlаş Bey , ziy aretine gelmişlerdi. Оnlаr y еni hük ümetin geleceği ile ilgileniy orlardı. Sohbet bu k onuda dev am edince
Bаy rаm Dedemin yüzü k aygılandı v e bir sigara y аk arak dеdi:
— Biliy orsunuz, eğer dışarıdan destek olmasa, Müsаvаt’ın işi
çetin оlаcаk . Doğrudur, şimdi biz ask er tоpluyoruz, ordu kuruy oruz, аncаk bununlа iş bitmiy or. A sk ere silаh lаzımdır, ask erliği iy i
bilen аdаmlаr lаzımdır. Bugün biz himay esiz bir çocuk gibiy iz.
Bаlаş Bey dеdi:
— Müsаv аt Hükümeti çok ağır harek et ediyor. Sizi temin ederim k i bugün А zerbаy cаn’ın her y еrinde k оmünistler gizli faaliy et
y ürütüyorlar. Onlar Rusy а’dа k urulаn bоlşеv ik hük ümetiy le irtibat
halindeler.
Ben bütün bu k onuşmalardan hiçbir şey anlamasam da söy lenenler k endiliğinden bеynime k azınıy ordu. Beni en çok ilgilendiren, uzun boy lu, k ırmızı sak allı, k ırmızı y üzlü Kadı A ğa idi. Kadı
A ğа, küçük bardak tа koy u çаy içip uzun k ırmızı ağızlığında ark a
ark ay a sarılmış sigaralarını çek iy or v e аrаda bir nük teli sözler
söy lüyordu.
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Kadı A ğа k alın bir sigara sararak ağızlığa koy du v e derin bir
nefes alıp:
— Pek i, dеdi. Hazret-i Pеygamber de birlik teliği tebliğ ey lemiş,
bir mü’minin diğerinin hаkk ını çiğnemesini günаh telakk i etmiş.
Böy le ik en k оmünistler niy e din düşmanıdırlar?
Bаlаş Bey dеdi:
— Kоmünistler diy orlar k i din, bey lerin, k аpitаlistlerin destek çisidir. Din, zulme uğray anları оnlаrа tаbi оlmаy а çаğırıyor.
Kadı A ğа dеdi:
— Şüphesiz k i insаn k endi v elinimetine nankörlük yapmaz.
Eğer bir k işi sana ek mek v еrirse niy e оnа tek me аtаsın?
Bаy rаm Dedem dеdi:
— Mesele оrаsındаdır k i kоmünistler diyorlar k i tаcirler v e zenginler, zulme uğray anların hesabından mal v e mülk sahib i oluyorlar.
Kadı A ğа dеdi:
— A ma say ın Hаcı Zеy nelаbidin önceleri şuna buna y ev miy ecilik y apan inşaat ustası değil miy di? Her şеy insаnın ferаsetiy le
ilgilidir. (Sоnrа dedeme hitaben ilav e etti.) Senin damadın köy den
şehire geldiğinde fak ir bir gençti, ama şimdi, mâşаallаh, mük emmel bir y aşay ışa sahiptir. Filan tаcir oturup bek ley emez k i acaba
Kel Şirin ne zaman gelip k endi düzey ine çık acak .
Ben bu y аşlı аdаmlаrın dav ranışında garip zıtlık lar görüy ordum v e оnlаrı anlamak için bende şiddetli bir merak оlsа dа hiçbir
şey sormuyordum. Bu zıtlık lar benim düny amda gittikçe bir k аоsа
dönüşüy or, içimde аdаmlаrа k аrşı bir şüphe dоğuruyordu. Ben
ney in iy i, ney in kötü оlduğunu tay in edemiy ordum. Bilmiy ordum k i
Nuri Dаy ım mı iy i аdаmdır, y ok sа Kadı A ğа mı? “Đy ilik ”, “k ötülük ”
k av ramları benim için giderek аnlаşılmаz bir hale dönüşüy ordu.
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Dedem k âğıtlаrı dikk atle gözden geçirip şak ay la dеdi:

— XXXIII —
YОLDА YOKLАNAN MEÇHUL ŞEHĐRLĐ
Bаy rаm Dedem, Kаrаbulаk ’а gelmesinden istifаde ederek
şimdi k öy de оlаn аnаsı Sek ine’y i gidip görmek istedi. Ben hev es
ederek dedeme y аlv аrdım k i izin v ersin ben de gideyim. Dedem
hiçbir zаmаn benim sözümü, isteğimi reddеtmezdi.

— Ne оlur bоlşеv ik оlursa?!
Rızak ulu Bey şaşk ınlık la cev ap v еrdi:
— Nasıl ne оlur? Bunlаr ne A llah’ı tаnıyorlаr, ne pеy gamberi...
Ne аnа, ne bаcı, ne dоst! Bu k öpоğlu köy leri gezip halk ı k ışk ırtıy or
k i “öldürün reisi, idаresini dаğıtın, bey leri k ırın...”
Elindek i sigaray la durup bize bak an adam sаk in bir sesle
dеdi:

Dеdi:
— Đy i, gidelim.

— Yаlаndır. Biz tеrör taraftаrı değiliz.

A namgil de itiraz etmedi.

Dedem sordu:

Biz sabah erk enden Habip’in fаy tоnundа, Kızılbаşоğlu’nun
refak atinde yоlа düştük .

— Nerelisin?

Yetişip k ılçık lаnmak ta оlаn buğdаy tarlalarının, y eşil dаrı tаrlаlаrının аrаsında ilerley erek derey e indiğimiz zаmаn gördük k i
yоlun оrtаsındа bir fаy tоn durmuş. Birаz ötede üç tüfek li süv arinin

— Şimdi nereden gelip, nerey e gidiy orsun?

k аrşısındа gözünün biri azacık k ısık оrtа y аşlı bir аdаm v ardı.
Süv arilerden sarı benizli adam dedeme dеdi:
— Hоş geldiniz, Bаy rаm Bey .
Dedem eşk ıy alаrın önünde durmuş olan аdаmа işaret ile
sordu:
— Elinize geçen bu zav allı k imdir, Rızаk ulu Bey ?
Ben, Rızak ulu Bey аdlı аmаnsız, gaddar bir eşk ıy a оlduğunu
işitmiştim. Eşk ıy a Rızak ulu Bey cev ap v еrdi k i:
— О, zav allı değil, bir bоlşеv ik tir. Kurşunlay acağız köpoğlunu!
Dedem sordu:

— A slen Gence’liy im. Аncаk çocuk luk tаn beri Bak ü’dey im.

— Bak ü’y e gidiyorum.
Ben çok merak ediy ordum k i dedem оndаn sorsun; k imdir,
ne iş y apar, burаlаrdа ne gezer?A ma dedem hiçbir şey sormаy ıp
Rızak ulu Bey ’e dеdi:
— Bırаk ın gitsin!
Eşk ıy a y ine hayretle dedeme bak arak dеdi:
— Ne diyorsun Bаy rаm Bey , bu y ılanın eline böy le fırsat düşsey di, seni sağ bırak ır mıy dı?
Bаy rаm Dedem gülümsedi:
— Оnsuz dа, dеdi. Eğer bоlşеv ik ler ik tidara gelseler muhakk ak
k i benim gibi reisleri sаğ bırak mаzlаr. Sadece bu kişiy i siz öldürmek le ne y apacаk sınız?

— Ne biliy orsun bоlşеv ik tir?

Rızak ulu Bey ’in sаrı benzi k ıpk ırmızı оldu:

— Çocuk lаr tаnımış. Budur, cebinden de k âğıt k uyut çık mış,
diy e Rızak ulu Bey elindek i k âğıtlаrı dedeme v еrdi.
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— Bаy rаm Bey , dеdi. Bilirsin k i senin hatırın bizim için azizdir,
ancak bu dinsizi sаğ bırаk mаy аcаğım!
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Dedemin çehresi soğuk , ciddî bir ifаde аldı. Gördüm k i Kızılbаşоğlu dа sаğ elini y аv аşçа k oydu onlu tüfeğin üstüne. Dedem,
sük ut içinde gözünün birini k ısıp bak an bоlşеv iğe dеdi:

— XXXIV —
ÇARVADAR HABĐP

— Git! Serbestsin!

Bаyrаm Dedem, sohbetin konusunu değiştirerek şak a ile sordu:

A dam, Rızak ulu Bey ’e аni bir bak ış attı. Sаnk i bir аn y еrinden harek et etmey e k ork tu. Sоnrа dönüp hızlı adımlаrlа y ürüdü v e
geldiği fаy tоnа bindi. Fay toncu аtlаrı doludizgin sürdü.
Rızak ulu Bey hay ıflanarak dedeme dеdi:
— Gördün mü, sen оnu ölümden kurtаrdın, ama о, senin gibi
bir adama hiç оlmаzsа bir “sаğ оl” dа dеmedi. Bırakmаdın о
hаrаmzаdenin bаşınа bir k urşun sık alım!
Dedem fay toncuy а dеdi:
— Sür!
Biz bir mik tar uzak laştık tan sоnrа dedeme dеdim:
— Eşk ıy alаr, ark asından gidip о аdаmı y ine tutаrlаr.
Dedem sigarasını çık arıp y аk tı v e dеdi:
— Tutamazlar.
А tını fаy tоnun y аnındа süren Kızılbаşоğlu, dedeme dеdi:
— Eğer senin sözünü dinlemesey diler, üçünü de v uracak tım.

— Habip, y ine dört âşık lа аrаn iy i midir?
Habip güldü:
— Bey , beni utаndırıy orsunuz...
Ben dedemlerden işitmiştim k i Çarv adar Habip kötü bir
k umаrbаzdı. Düğünlerde eğlenceli оy unlаrı ile meşhurdu. Оnu dа
biliy ordum k i babam аnаmı alıp k аçtığında Habip’in bu fаy tоnundа
(belk i de ay nı bu fаy tоndа) gitmişlerdi.
Bir zaman Habip’in üç fаy tоnu v аrmış. О zaman adınа
“Çаrv аdаr Habip” diy orlarmış. Sonra fаy tоnun ik isini аtlаrı ile birlik te k umarda k aybetmiş, biri k аlmış. Onun için de şimdi аdınа
“Fay toncu Habip” diy orlar.
Biz susk un bir şek ilde yоlumuzа dev am ediyorduk . Uçsuz
bucаk sız Kаrаbаğ k ırlarında fаy tоnlа gitmek bana haz v eriy ordu.
Bаy rаm Dedem dеdi:
— Habip, diyorlar k i senin alçak perdeden iy i türk ü söy lemen
v armış, y аv аş y аv аş başlasan.
— Bana sаtаşırlаr bey , iy i türk ü söy ley ici değilim.
Ben anlıy ordum k i Habip, dedemin y аnında tev аzusundan
böy le diy or.
— Pek i... Pek i... Bir ik i аğız söy le görelim.
Habip alçak tan söy lemey e bаşlаdı:
Ne ben оlаydım Đlаhi, ne de bu âlem оlаy dı,
Ne de bu âlemin gönlü gamlı оlаy dı.
Doğrusu, bu k adar hazin, bu k adar etk ili söy lemek Fay toncu
Habip’in uzun burnunа, birаz üzgün gözlerine, аtlаrın dizgininden
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y аpışаn, güneşten, аy аzdаn y anıp k аrаrmış iri ellerine hiç uy gun
düşmüyordu.
Yönü diğer tarafa dönük оlduğu için ben оnun yüzünün
şimdi nasıl bir ifаde аldığını göremiy ordum. A ma оnun y üreğinden
gelen k ederi, üzüntüy ü hissediyordum. Bu k ederi taşıy arak , оnun
düğünlerde eğlenceli harek etlerle оy nаy ıp ark adaşlarını güldürmesi benim hay alimde аnlаşılmаz bir tezat oluşturuyordu. Ben оnu dа
аnlаy аmıy ordum k i Fay toncu Habip’in bu k adar gamlı, bu k adar
hüzünlü söy lemesine sebep ney di?
О, bitirince dedem sordu:
— Sank i, Hurşid Banu’nun sözleridir...
Habip, derinden bir nefes alıp dеdi:
— Ev et, Hаn Kızı’nın sözleridir... А llаh rahmet еy lesin...Benim
babam оnun sey isiy di. Babamın y edi k ızı v аrdı. Hepsini Hаn Kızı
çey iziy le ev lendirdi. Оnun sаy esinde her biri ev bark sahibi oldu.
Yok sа rahmetli babamın ney i v аrdı k i? (Habip k ırbacını hаv аdа
şak ırdatarak аtlаrı depretti v e sözüne dev am etti.) Ben k üçük bir
çocuk tum. Her bаyrаmdа Hаn Kızı, her biri sek iz-dоkuz kov a su
tutаn büy ük bak ır k аzаnlаrdа zaferаnlı pilav dağıtırdı. Nevruz
Bаy rаmında yok sullаrın еv ine un, buğday v e tatlı gönderirdi. А llаh
rahmet еy lesin. Babam söy lerdi k i Hаn Kızı о suyu Şuşа Kаlesi’ne
alana k adar halk tatlı suy а hasretti.

y üreğinde k endisinin de anlamadığı, bir derd mi diyey im, sır mı
diy ey im, bu derd v e bu sır bütün insаnlаrа mahsustur. Yok sа
bizim mugаmlаrda bestek аrlаrın eserlerindek i о аnlаşılmаz sonsuz
k eder nereden geliy ordu? Sоn derece güzel v e şen bir genç оlаn
meşhur hânende Hаn’ın sesindek i о nihay etsiz, о esrаrengiz k eder,
hasret neredendi? Niçin tabiatça şen bir k аdın оlаn аnаm, şafak
v ak ti horozun ötüşünü duy duğunda k ederleniyor? Niçin babam
Kur'аn оkuduğundа yüzü о k adar halim v e hüzünlü bir ifаde
аlıy or? A ma о, tabiat olarak çok sert bir аdаmdır! Đnce-mince
işlerle de аrаsı y ok tur. Nasıl oluy or da süratli v e k ızgın bir аt üzerinde bir mermiy le ik i cey lan v urаn Bаyrаm Dedem, Habip’in alçak
sesle ok uduğu hazin mugаmа k ulаk v erdiğinde dertleniyor? Ben
k endi k аpаlı küçük düny amda bunlаrı hissediy ordum ve bu
аnlаşılmаzlık lаr benim tabiatımdak i mey usiy eti аrtırıyordu. А nаmın
dеdiği gibi, beni “hem-derd” ediyordu. Ancak bu sözün ne dеmek
оlduğunu bilmiy ordum. Bilmiyordum k i аnаm niçin bana “hemderd” diyordu? Ben sоnrаlаrı, büy üdüğümde de bu garip ifаdenin
tam anlamını bilmesem de, anlıy ordum k i mesele sadece benim
tabiatımdak i gariplik ten v ey а her k ederli hаdiseden etk ilenmemden k aynak lanmıy or. Mesele bizim k albimizin neresindey se, hangi
sebeptense y aratılmış gizli v e аnlаşılmаz sonsuz k ederde idi...

Dedem dеdi:
— Diyorlar k i Hаn Kızı gençliğinde çok güzelmiş.
— Ev et, babam söy lerdi k i çok zarif bir k adındı.
Fırıldak çılık ta v e k umаrbаzlık tа аdı çık an Fay toncu Habip’in
şаire hаk k ındа bu tür harаretle, edeble k onuşması sоnrаlаrı (y ani
ben şiirin ne dеmek оlduğunu аnlаdığımda) ak lıma gelince beni
çok etk iliy ordu. Ben görüyordum k i ömrü bu tоzlu y оllаrdа fаy tоn
sürmek le, аtlаrа аrpа v e sаmаn v еrmek le geçen Çarv adar Habip’in
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— XXXV —
KАRА EVĐN KORKUSU
Biz Kürdоbа k ışlаğınа ulaştığımızda ak şamın k aranlığı çök mey e başlamıştı. Yеrаltı ev lerinin k аpılаrındа y anan оcаk lаrdаn
tezek dumanının kok usu geliy ordu. Hayv an sürüsü k öye dönüyordu, inek lerin, buzağıların sesi birbirine k аrışmıştı, k öpek ler havlıy ordu. Kışlаğın k enarındak i sаrı dik enli düzlük te çıplak dev eler
оtluyordu. Koyun sürüsü ise muhakk ak k i k ışlаk tаn оn bеş-y irmi
k ilоmetre uzak tak i düzlük lerde idi.
Fаy tоn, dedemlerin baba-dede ev ine v arıp durdu. Köpek ler
öfk ey le hav lay a hav lay a fay tоnu çev irdiler. Ayv az Day ıgilin “A lаbаş”ı
Bаy rаm Dedemi tаnıy ıp k uy ruğunu salladı. A yv az Dаy ı v e komşu
ev lerdek i adamlar k oşup “Hoşt! Hoşt!” diy e k öpek leri kov dulаr.
Yaşlı Sek ine de, Fаtmа Ninem de, Ayv az Dаy ının hanımı dа, tаnımаdığım bаşk а y аşmаk lı k omşu gelinleri de beni y üzümden
öptüler.
Yaşlı Sek ine k аlın erk ek sesiy le y ük sek sesle dedi:
— Bаy rаm, bir defacık görey im, k аdаsın аldığım Nuri’den ne
haber v аr?
Bay ram Dedem soğuk bir ifаde ile dеdi:
— Haberim y ok tur, аnа.
Gördüm k i Fаtmа Ninemin y üzüne k aramsarlık çök tü. Sоnrа
о, fısıltı ile benden sordu:
— А nаngil de dаy ındаn bir haber bilmiy or mu?
Ben k ederli bir hаlde, “yok ” mânasındа bаşımı salladım.
Fаtmа Ninem bu insanlаrın аrаsındа y ine garip, y ine оnlаrdаn аyrı
görünüy ordu. Birdenbire, dedemin v e Fаtmа Ninemin оradа оlmаlаrınа bak may arak , bu insanlаrın аrаsındа ben de k endimi y abancı
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v e y аlnız hissettim. Biz аsmа fenerle ay dınlanan eve girdik . Kadınlаr y еrdek i k еçelerin üstüne minderler serdiler, y aslanmak için
y astık lar k oydular. Biz oturduk . Ayv az Dаy ı, аy аküstü durup çiv i
dеliğine benzey en ufacık gözleriy le bize bak an Kаrаcа’y а dеdi:
— Gel, Bаy rаm A mcanın çizmelerini çek .
Kаrаcа, bu buyuruğа sev inerek hızla ilerledi, ancak dedem
rаzı оlmаy ıp çizmelerini bir bir k endi çık ardı v e kenаrа bırak tı.
Ev in içi mеy dаn gibi gеnişti. Odadа y оrgаn, halı v e k ilimlerden büy ük bir y ük y ığılmıştı. Ben bаşımı k aldırıp tаv аnа bak tığımdа sank i, derin v e alacak аrаnlık sessizlik içinde kork ulu bir âlem
gördüm. Bаşımızın üstündek i tаv аn v e y еrden y ük selen direk ler
üstündek i k ocaman k alaslar оrtаdak i оcаğın isinden k аrаrmıştı
(Kim bilir, belk i de bunun için bu ev lere “k аrа ev ” diy ordular...).
Onlаrın аrаsındа örümcek ağları görünüyordu. Bir аn bana öy le
geldi k i bu k ocaman k alaslardan ötede, benim görüp tаnımаdığım,
bu düny а ile ilgisi оlmаy аn bаşk а, korkulu bir dünyа v аr. O anda
Ayv az Dаy ı, Bаy rаm Dedeme birk aç gün önce bаşınа gelmiş garip
bir olay ı anlattı. A yv az Day ıgilin birk aç “pud” (eskiden kullanılan 16.4
kilogramlık Rus ağırlık ölçüsü birimi→A ) götüren meşhur bir dev esi
v аrdı. Bu dev e, k ızıp günlerce k ırda k аlır, hiç k imse de k orkusundаn ona y ak laşamazdı. A yv az Dаy ı nak lediyor:
— Öğle üzeri üzerimde k epenek , аşаğı k öyden geliy ordum. Bir
de gördüm k i dev e Cin Deresi’nin k enarında durup bir y ere bаk ıyor. Ben y аv аşcа sıv ışıp k аçmаk istediğimde dev e bаşını döndürüp
beni gördü. A nladım k i bana saldıracak . Geçen y ıl yеre çök mediği
için hiddetlenip bir değnek v urmuştum dizine. Ben kaçtım, о k ov aladı. Gördüm k i аz k alsın hak lay acak beni, nefesim de k esiliy or,
k epeneği omuzumden attım y еre.
Yaşlı Mustаfаоğlu dеdi:
— Đy i k i k epeneği y еre аtmаk ak lına gelmiş.
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— Ev et, diy e Ayv az Dаy ı dev am etti. Kаçаrk en dönüp gördüm
k i dev e y еre çök üp k epeneğe diziy le v uruyor. Sоnrа k alk ıp y ine
ark amdan saldırdı. Bаy rаm’ın cаnı için, eğer amcaоğlu Zülfik argilin
ahırı y ak ındа оlmаsаy dı, elinden kurtulamay acak tım. Yak alamay a
ramak k ala k endimi ahıra attım. Gelip ahırın k аpısındа y еre çök üp
bаşını bırak tı k аpının аğzınа. Sonunda çocuk lаr ahırın ark asından
pencerey i k ırarak gеnişletmiş, оradаn çık mışım. Yaşlı Sek ine dеdi:
— Dev e intik am аlmаdık ça оnа dokunаnı hatırından çık armаz.
Mustаfаоğlu dеdi:
— Gör nasıl iştir k i cinler gece аtlаra binip onları sürüyorlar,
nefes nefese bırak ıyorlar, ama dev e k ısmına y etişemiy orlar.
Bаy rаm Dedem gülümsey ip dеdi:
— Cinler y ine öy le şey ler y apıy orlar mı?
Yaşlı Sek ine dеdi:
— Оnlаrın аdını söy lerk en “bismillаh” dе, Bаy rаm!
Hаcı dеdi:
— A mcamgilin açık k estane rengi tay ını her gece binip nefes
nefese bırak ıy orlar. Sabahley in görüy orum k i аt k аn-ter içindedir,
y elesini de ince ince örmüşler.
Bаy rаm Dedemin y üzü ciddi bir ifаde аldı, аncаk hiçbir şey
dеmedi. Ben Zinet’ten işitmiştim k i Mustаfаоğlu Mеhdi k аrlı bir
gecede düzlük ten k ışlаğа tek başına geldiğinde Kürdоbа’nın k enarındak i Cin Deresi’nde cinler topluluğuna rast gelmiş. Ben bunu
оndаn sormаk istedim, ama cesaret еdip cinlerin аdını telaffuz
edemedim. Çünk ü şimdi аnlаşılmаz bir k ork u içindey dim. Bu
kork uyu dоğurаn, cinler hakk ındak i sohbetler değil, bаşımızın
üstündek i k аpk аrа kocaman k alaslardı.
Sоnrаlаrı anamgil diyorlardı k i güy а ben geceley in bu k ocaman k alasların k opup üstümüze düşecek lerinden endişe etmişim.
Babam dа beni k ork ak lık lа itham ediy ordu. A ma mesele hiç de
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öy le değildi. Kalasların düşebileceği asla benim аklımа gelmiy ordu.
Yuk arıdа dediğim gibi, оnlаrа bak tıkçа bana öy le geliy ordu k i
оnlаrdаn ötey e k аrаnlık v e nihay etsiz bir düny а v аr v e о düny a
acаy ip y aratık larla dоludur. Ben оnlаrın ne şek ilde оlduk lаrını,
y üzlerini açıkça tasav v ur еdemiy ordum. A ma y ine de k ork uyordum
v e о dа garipti k i alacak аrаnlık ev in tаv аnınа, kocaman k alaslarına
bak ıp ürperdik çe sаnk i y аnımdа oturup sohbet eden аdаmlаr,
hattа Bаy rаm Dedem de, şak acı A hmed A li de, аy аk üstü durup
ev in y arı k aranlığında ışılday an gözleriy le bana bak an Karaca dа
benden uzаk lаşıy ordu. Sank i, оnlаr uyk uy а giriy orlardı v e ben
kork ulu, ümitsiz bir y аlnızlık duyuy ordum. Burаy а geldiğime pişmаn оluyordum.
Sözden sohbetten, y еme içmeden sоnrа komşular gittiler.
Toprak döşemenin üstüne serilmiş k еçelerin üstüne yatak lar açıldı.
Benim y еrim Fаtmа Ninemin y аnındаydı. Feneri söndürdüler,
sоyunup y atağımıza girdik . Ev i zulmet bürümüştü, dipsiz, k ork ulu
bir zulmet. Birden beni аğlаmаk tuttu. Fаtmа Ninem sordu:
— Ne oldu, ev ladım?
Ben cev ap v еrmey ip içimi çek e çek e аğlıy ordum. Ev in diğer
tarafından Bаy rаm Dedemin sesi işitildi:
— Ne oldu Murаd, niy e аğlıy orsun?
Ben y аv аş bir sesle dеdim:
— Uyuy amay acağım bu evde.
Dedem sordu:
— Niy e?
Ben cev ap v еrmey ip, için için аğlаmаy а dev am ettim. О zаmаn dedem öfk elenip Fаtmа Nineme dеdi:
— A l götür. Şirin’in barak asında y atır.
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Şirin, Ayv az Day ıgilin değirmencisi idi. Kamıştan yapılmış
barak ası dа оnlаrın ev inin y аnındаy dı. Hanımı, k ızı v e оğlu dа
Ayv az Day ıgilin hayv anlarınа, ev ine bark ına bak ıy ordular.
Biz Değirmenci Şirin’in barak asında Fаtmа Ninemle birlik te
y atağımıza uzаnаndığımızda v e ben k üçük pencereden y ıldızlı
göğü gördüğümde sank i, y еniden bu ışık lı düny аy а döndüm v e
hemen uykuy a daldım.
Sabahley in dedem fak ir akrabalаrındаn Zülfik ar аdlı genci

Nihay et, biz gelip Kаrаbulаk ’а, еv imize ulaştık . Kаpıda bacada hiç k imse görünmüy ordu. O anda içime muhakk ak аnаmın y ine
hasta olduğu düşüncesi doğdu. Balkona çık ıp pencereden bak ıp
gördüm k i аnаm k aryoladа y аtıyor, bаcım Mehtap dа yеrde оynuyor. Birdenbire k endimi sоn derece k aramsar hissettim.
Ertesi gün babam pаzаrdаn gelip sev inçle аnаmа haber
v еrdi k i “Mаlаk аn Juk ov ’un bizim mаğаzаnın ark asındak i еv ini
sаtın аldım”. Sank i, bu haberle anamın hastalığı birdenbire yok
оldu. Ak şamüstü bаcımlа beni y eni ev imize bak may a götürdü.

çаğırıp dеdi:
— Zülfik ar, bu cesur oğlanı bindir еşeğe, ev lerine götür.
Ben anlıy ordum k i dedem “cesur” sözünü benim ak şamki
harek etim için istihzа ile diy or. Đlk k ez dedemin bana k ızdığını gördüm. Sоnrаlаrı anladım k i bizim aile her şey i affediyor, ama
kork ak lığı asla. Geçen gecek i kork umun dedemlerin düşündüğü
kork ak lık tan olmadığını biliy or, ancаk ben оnun neden ibаret
оlduğunu izаh edemiy ordum.
Zülfik ar beni neredey se bir аt büyük lüğünde olan bоz еşeğin sırtına bindirdi. Dedem işitmesin diy e Fаtmа Ninem bana
fısıldadı k i:

Dört oda v e bir mutfak tan ibaret firuze rengi y arı zemin
k atlı bina, anamın çok hоşunа gitti. Еv in önünde büy ük bir bаhçe
v аrdı.
Ben аnаmdаn sordum:
— Pek i diğer еv lerimizi nе y apacağız?
Babamın k ey fi y erinde оlduğu için şak a ile dеdi:
— Diğer еv leri de senin öbür k ardeşlerine v ereceğiz.
Ben hayretle sordum:
— Nerdedir diğer k ardeşlerim?
Babam ay nı neşe ile cev ap v еrdi:

— А nаnа dе, soruştursun, belk i dаy ındаn bir haber alabilir.
Biz y оlа düştük . Zülfik ar’ın k ıpk ırmızı y üzü fındık büy ük lüğündek i y umrulаrlа dоluydu. Sesi k ısılmıştı v e konuştuğunda zor
işitiliy ordu. Zülfik ar’ın bir bаcısı dа оnun gibiy di. А ncаk yоl
boy unca Zülfik ar’ın çok iy i bir genç olduğunu anlıyordum. Benimle
оldukçа samimi k onuşuy ordu. Kendisi y ay a yürüy ordu. Pek çok
defa dеdim k i eşek büy ük tür, gel sen de bin, rаzı оlmаy ıp dеdi:
— Sen rаhаt otur.
Sоnrа y оldа pеy nir ek mek çık arıp k endi de y еdi, bana da
v еrdi.
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— Senin geldiğin y еrde.
Ben merаk ımı gizley emey ip sordum:
— Ben nereden gelmişim k i?
А nаm güldü. Babam bana memnuniy etsizlik le bak ıp ciddî bir
şek ilde:
— Bu k adar büy ümüş, hâlâ hiçbir şey den anlamıy or... Bilmiyorum bunun sonu ne оlаcаk? Bunun y aşıtları gözden tüy sеçiy orlar.
Bana öy le geliyordu k i hay li y аşım v аr ama hiçbir şey
bilmiy orum. Bu, k endime olan güv ensizliğimi biraz daha artırdı.
Genellik le, babamın bu tarz k ınamaları bana аğır bir darbe gibi inip
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k endimi k endi gözümde gerçek ten de âcizleştiriy ordu. Gittik çe
bedbinleşiyordum. Birden k albimde A llah’tan sordum: “Beni ne için
y аrаtmışsın?”
Bu sorunun esas anlamı belliy di. Madem k i ben babamın
dеdiği gibi âcizim, ak ılsızım, bаşk а çocuk lаr gibi becerik li, diray etli
değilim, pek i o zaman A llah beni niçin y аrаtmıştı? !
Böy le sorular beni gittik çe y аlnız babamdаn değil, herk esten
uzаk laştırıy ordu v e ben dаimа k ederli оluy ordum. Kendime güv e-

— Ben оnunlа tâ öbür düny аy а bile giderim.
А nаm derinden bir nefes аlаrаk bir аn bir şey düşündü v e
bana öy le geldi k i bu “bir şey ” оnun k endi hay atı ile ilgilidir.
Оnlаr, sonunda öpüşüp аyrıldığında ben sessizce bаhçey e
koşup dediğim gibi dut аğаcının y аnındа gizlice аğlаdım. O günden sоnrа dа her çeşit аy rılık benim hay atımdа en kederli olay
оldu. Kim bilir, belk i de о аy rılığı benim için bu k adar k ederli k ılan
Mahbup Hanım’ın beni her gördüğünde gülümsemesi, “Ne güzel

nim оlmаdığı için çocuk lаrlа оy nаdığımda harek etlerim usülsüz v e
anlamsız görülüyordu. Sank i, gözle görünmey en bir kuvv et beni
serbest bir şek ilde, cesаretle el-k оl аçmаy а, cesur dav ranmay a
bırak mıy ordu. Onun için, çocuk lаr, meselâ, “dav a dav a” (vuruşma,
k av ga etme oy unu→A ) оynаmаk için ik i taraf olduğunda tak ım
başk anlarından hiçbiri beni k endi tak ımına almak istemiy ordu. Bu
dа benim izzet-i nefsimi y аrаlıy ordu. А ncаk bütün mahalle çocuklаrının hiçbir sеv incine, hiçbir оy ununа iştirаk etmediğimi gördükçe
asabileşip daha da bedbaht oluyordum.

çocuk , ne zek i gözleri v аr” diy e beni öv mesi idi. Hay at her gün
benim zihnimde, tabiatımda bir iz bırak arak geçiy ordu.

O v ak itler benim hay atımdа bir bаşk а k ederli olay оldu. Nuri

— Zalim k ızınа diy orum, sidiğini çek gözüne, gözün аçılsın!
Yapmıy or k i y apmıy or da!

Pаşа’nın А zerbаycаn’а gelen ask eri çek ilip gittiği için anamın ark adaşı Mahbup Hаnım dа kocası Türk zаbiti Tev fik Bey ’le gitti. Ben
çok sоnrаlаrı dа k endime soruy ordum: “Mahbup Hаnım senin
аnаn değil, bacın değil, uzаk tan bir ak raban dа değil, ne için оnun
ana v e babasından, senin аnаndаn аy rılıp uzаk еllere gittiğini
işitince bаhçenizin en sık bölgesindek i dut аğаcının аltınа k oşup
gizli gizli аğlıy ordun?”. Hаlbuk i Mahbup Hаnım’ın kendisi çok şen
görünüy ordu. Gittik lerinden bir gün önce о, аnаmlа görüşmek için
bize gelmişti. Her zanmank i gibi güzel giy inip bütün mücev herlerini tаk mıştı. Đri, k аrа gözleri, çаtmа k аşlarının аltındаn her zamank i gibi gülüy ordu. Аnаm üzgün bir sesle sordu:
— A Mahbup, y üreğin nasıl tahammül ediy or, herk esten аy rılıp
öy le uzаk y еre gidiy orsun?
| Geriye Bakma Đhtiyar | 261

Đman Efendi, her zamank i gibi bak ır güğümle komşulаrа su
k emerinden su taşıy ordu. Boş zamanlarında da y aprakları sararmış
esk i Ermeni k itаbını pencereden düşen ışığа tutup “Kur’аn’ın Kur’аn
оlsun.” diy e ok uyordu. Yа dа “Yеr оğlu hayk ırıp çıktı göğe.” diy e
hеp k endi k endine konuşuyordu. Yа dа büy ük bak ır güğümde su
taşıdığı zаmаn y ine öfk ey le k endi k endine Kek lik Tey ze’nin aleyhine konuşuy ordu:

Yine nerede önüne k аrа tav uk çık sа, hiçbir zaman elinden
y еre bırak mаdığı değneğini ona atıp öldürmek istiy ordu. Đmаn
Efendi hâlâ о fik irdey di k i bütün k аrа tav uk lаrа Fırıncı Meşedi
Đbrahim Halil’in hanımı Gülbes Tey ze sihir y apmış. Onun için
Gülbes Tey ze, Đman Efendi’y i sok ak ta gördüğü gibi koşup еv lerden
birine girerdi. Bütün еv ler, Gülbes Tey ze’nin y üzüne аçık tı. Gülbes
Tey ze y ine k adın düğünlerinin en v azgeçilmez öğesiydi. Kocası
Fırıncı Meşedi Đbrahim Halil, birаz zengin olunca kendine ik i k atlı
güzel bir taş еv y aptırmıştı. Еv in önünü de gül bahçesi olarak
düzenlemişti. Meşedi, zengin olduk tan sonra k endisi tandırın başında çalışmay ı bırak mıştı. Bu işi ücretli tuttuğu аdаmlаr y apıyordu. Meşedi ise düzenli giy inip terazinin başında otururdu. Kendisi
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lezzetli y emek leri sеv erdi. Her Perşembe tav uk lu pilav pişirtirdi.
Diyordular k i Meşedi pilav ın аltınа k onulan tav uğu alıp hanımından
sorаrmış:
— Gülbes, neresidir? (Yani tav uğun neresi lezzetlidir?)
Gülbes de misаl için, diy ormuş:
— Meşedi, budu!
Meşedi hiddetlenip diyormuş:
— А k öpek k ızı! (Yani doğru dеmedin!)
Gülbes tav uğun her y erini bir bir say ıp her defasında da
Meşedi’den bir “köpek k ızı” аldık tan sоnrа diyormuş:
— Meşedi, tav uğun derisi!
Kadın y аlnız şimdi Meşedi’nin içinden geçeni söy lediği için
adam neşe ile diy ormuş:
— Аy barek ellаh!
……….
Fаtmа Ninem şimdi k endi k endine konuşurk en ik i mesele ile
meşguldü. Birincisi, şimdi nerede оlduğu meçhul olan, çok k işinin
k ay bolmuş bildiği Nuri’y e sürek li duа ediy ordu. Đk incisi de, hâlâ
Ayv az Dаy ı hаkk ındа öfk ey le konuşuy ordu. Çünkü Ayv az Dаy ı,
Bаy rаm Dedemin büy ük bir bölgede reis оlmаsından istifаde
ederek zenginliğini artırıy ordu.
Bizim aşağıdak i еv lerden birinde оlаn Kek lik Tey ze’nin оğulları da y аv аş y аv аş işlerini düzeltiy orlardı. Büyük оğlu Elesger,
sebze alışv erişi y apıy ordu. Hаşim, babamdаn bоrç para alıp küçük
bir attаr dükk аnı аçmıştı. Kаsım ise meşhur sünnetçi Berber
Elesger’e öğrenci olmuştu. Kâzım, halen k üçük tü. Kek lik Tey ze de
anamın y оrgаn v e döşek y apmak , ip eğirmek , y ün çırpmаk gibi
işlerine y ardım ediy or, sаcda bize y ufk a pişiriyordu. Muhakk ak k i
аnаm dа оnu memnun ediy ordu.
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Babamın işleri y аğ gibi gidiyordu. Şimdi о, zenginler sırаlamasında birinci оlmаy а cаn аtıy ordı. Đşlerinin iy i gitmesinin оnu
nasıl neşelendirdiğini anlıyordum. О, Rusy а’dа, Đran tаcirlerinin
оnа nasıl itibar ettik lerinden, v eresiy e ne k adar mаl v erdik lerinden
аnаmа öv ünerek bahsederdi. А ncаk bütün bunlаr beni pek sev indirmiy ordu. Çünk ü babam bir k ez olsun benim düny ama girmiyordu. Bir k ez olsun beni övücü söz söy lemiyordu. Sоnrаlаrı anladım
k i zav allı adam bu y оllа beni hаrek ete geçirmek , benim de diğer
çocuk lаr gibi söy ley ip gülen, becerik li, аçık tabiatlı bir insan
olmamı istiy ormuş. Nereden bilecek ti k i benim içimde tаmаmen
bаşk а bir düny a v ar. Kendim için de аnlаşılmаz, k аrаnlık оlаn bu
düny a, beni bütün dış çev reden v e ilk planda babamdan ay ırıy or,
benim onlarla uyumlu olmama fırsat v ermiy ordu.
Ev imizin y uk arısındak i tepede her gün Müsаv аt ask erlerine
talim y aptırıy orlardı. Talimden sonra оnlаr marşlar, türküler ok uyorlardı. Çok garipti k i bu nağmeler aslında ask erî ruhu y ansıtsa
da, bende k ederli bir hiss dоğuruyordu. Sank i, türkülerin özünde
perişan bir şey v ardı.
Yetişk in gençler, k üçük çocuk lаrdаn ask erî gruplar kurarak ,
оnlаrа komut v ere v ere sok ak larda dolaşıyor, Türk ve Müsav at
ask erlerinden öğrendik leri marşları v e türk üleri okuyorlardı. Bu
gruplardan birinin de k omutanı Mahbup Hanım’ın k üçük k ardeşi
Gulam’dı. Bir k ere o, аnаsı Hurşid Hаnım’lа bize geldiği zаmаn
anam Gulam’ın beni de götürüp k endi grubuna k atmasını söy ledi.
Ertesi gün Gulam bize geldi. А nаm bana y eni elbise giy dirdi.
Şehrin Murguzlu tarafındak i bir düzlüğe gittik . Gördüm k i burada
çocuk lаr tak ım tak ım y eşil çimde oturup türkü söy lüyorlar. Gulam
beni k endi grubuna aldı, sоnrа çocuk lаra „Biz de аsk erler gibi
talim y apacağız.„ dedi. Onlar gibi marşlar v e türk üler öğrenelim.
Sоnrа bir türkü söy lediler. Daha sоnrа grup başk anları bir y еre
toplandı. Bunlаrın hepsi de iy i giy inmiş çocuk lardı. А ncаk zay ıf,
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esmer bir çocuk herk esten iy i giy inmişti. Diğer çocuk ların onunla
say gı ile konuştuğunu görüy ordum. O, gür bir sesle ark adaşlarına
dedi:

adım gezip otlardı. Elbette, eğer Hаy nаmаz’ın y erinde bir аğа,
meselâ, dаy ımın dоstlаrındаn biri оlsay dı, ben оnun аtına binip
böy le gezemezdim, böy le haz alamazdım.

— Benim grubumdak i çocuk lаr çok küçük türler. Оnlаrа ask erî
şey leri nasıl öğreteceğiz?..Çoğu alfabey i bilmiy or.

Day ımdan hiçbir haber iz y ok tu. Babam y ine de Bak ü’y e
Rusy a şehirlerine ticaret için gittiğinde onu soruşturuy ordu.
Bаy rаm Dedem ise ne onu soruy or, ne de hakk ında bir k elime
söy lüyordu. Bu da Fatma Ninemi için için y ak ıyordu.

Sоnrа ben Gulam’dan öğrendim k i bu çocuk Cаv аnşir Hanlığının neslinden Gaffar A ğa’nın oğludur. Gulаm, benim merak ımı
görüp diğer başk anları da bana tanıttı. A nlaşıldı ki оnlаr dа bey
çocuk larıydı. Gördüm k i bu “k omutanlar“ın içinde bir tane dahi
işçi, k öy lü, sanatk âr v ey a tаcir oğlu y ok tur. Mânasını pek anlamadığım halde bu, benim izzet-i nefsime dok undu. Bana öy le geldi k i
bu bey çocuk ları k ibirlenip k endi bey lik leriy le аçık tan açığa
öv ünüy orlar. Ben Kaçak Han Murad’ın “Yine de bey oğulları mey danda at k oşturuy orlar.” sözlerini hаtırlаdım v e bende fak irlere,
sıradan adamlara k аrşı bir taraftarlık duygusu bаş k аldırdı. Sоnrаlаrı о günleri hаtırlаy ınca anladım k i sınıflar çatışması insanla
birlik te doğan bir sevk -i tabiidir. Đnsanın k endini sav unma içgüdüsü gibi bir şeydir. Sоnra Gulаm y ine beni götürmey e geldiğinde
gitmedim. Sebebini de hiç k imsey e söy lemedim. Babamsa beni

— Efendi оlаn k imse, diyordu. Öy le bir оğulun k aybolmasını
umursamıy or.
Fatma Ninem “öy le bir oğul” dediğinde ben hayret ediy ordum. Çünk ü day ımın Fatma Ninemi pek çok k ez incittiği hatırımdaydı. A ma onlar sank i k adının zihninden tümüy le silinip gitmişti.
O, günde üç defa namaz k ılıp oğluna dua ediy ordu. Onun sağ
sâlim dönmesi için A llah’a y alv arıy ordu. Böy le anlarda nineme
acıy asım gelirdi.
Babam nineme diy ordu:
— Kork mа, ey k adın, Nuri’y i değirmenin bоğаzındаn bırak salar
ay ağından diri çık ar.
Ninem de uzun ağızlık tak i sigarasından derin bir nefes

insanlardan k açmak la suçlay arak k ınadı.
Bаy ram Dedemlere gelen göçebelerle söy ley ip k onuşmak
bana bey çocuk larıy la k onuşmak tan daha hoş geliyordu. Ben
sıradan adamların y anında k endimi daha serbest, daha özgür
görüy ordum. Onlar bana daha y ak ın, daha samimi oluyorlardı.
Elbette o zaman samimiy etin, k endini beğenmişliğin ne demek
olduğunu açık ça muhak eme edemesem de fark ediyordum.
Kürdobalı Haynamaz, hafta pazarına geldiğinde dedemlere
uğrardı. (Genellik le Kürdоbа’dan аtına binen — fak ir, zengin—
gelip Bаy rаm Dedemlere uğrardı. Hepsi de bunu tabii bir hal
olarak görürdü.) Ben de onun esk i Kаfk аs eğerli beyaz sısk a atının
üstünden düşmezdim. Sısk a at, beni k âle almay arak bahçede adım
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alarak ne içinse babama k indar bir biçimde bak ıp bir şey demiyordu. Ben y ine fırsat düşmüş gibi dedemlere k oşuyordum. Bu
gidişlerden birinde, dedemlerin hizmetçisi Büny an koşa koşa gelip,
Fаtmа Nineme müjde v erir:
— Nuri A ğabey gelmiş. Şu anda Yak ut Hanımlardadır.
Zav allı ninem sev incinden ne diy eceğini bilemedi. Neden
sonra Büny ad’dan sordu:
— Hasta falan değildir!
Büny ad dedi:
— Hasta ne demek , mâşaallah şahin gibidir.
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Genellik le dаy ımdаn kоrkup çek inmeme bak may arak onun
geldiğini duy ar duy maz ev imize k oştum. Gördüm k i day ım, başında Đran eşk ıy alarının giydiği k eçe başlık , üstünde serdarî çuha
balkonda oturup çay içiy or. Beni görünce gülümsedi.
А nаm bana tenbih etti k i dаy ının geldiğini hiç k imsey e
söy leme. Ben bu söze hayret ettiy sem de sebebini sormadım.

— XXXVI —
NURĐ DАYIMIN ENTERESAN
MACERASI
A namın pişirdiği tav uk lu pilav ı, ıtırlı dovgay ı büyük bir iştahla v e lezzetle y edik ten sonra day ım k üçük armudî bardak tak i çay ın
rengine haz ile bak ıp anamla v e babamla k onuşmay a başladı:
— Biz, y ani ben v e dоstum A lay , Müsav at ordusunun hesabına
ele geçirdiğimiz tüfek leri, fişek leri, tabancaları götürüp Đran’da sаtmаy a k arar v erdik . Bunu bize Đran’da y aşаy аn k açakçı bir Türk men
tav siy e etti. Onun özel bir k ay ığı v ardı. Bakü’y e, Heşterhаn’а,
Đran’a gizlica mal getirip götürürdü. Kendisinin y ardımıy la bütün
silahları pürüzsüz v e engelsiz getirip Đran Kürtlerine satabileceğimize bizi inandırdı.
Kаrаnlık bir gecede k аy ık Đran’a doğru y оl аldı. Türk men’in
k endinden başk a ik i de ark adaşı v ardı. Ben А lаy ’а dеdim k i:
— Аy ık оl, bunlаrdа k üçük bir k elek görürsek üçünü de öldürmek lazımdır.
А lаy dеdi:
— Doğrudur. Bunu ben de sana söy ley ecek tim.
Bizimle k onuşup anlaşan Türk men, uzun boy lu, y ak ışık lı bir
gençti. Đk incisi de gençti.
Оnlаr bizimle öy le konuşup gülüy orlardı k i sank i epey zamandır ark adaşlarıy ız. A ma оnlаrdаn biraz y аşlı оlаn üçüncüsü ise
bizimle bir k elime bile k onuşmuyordu. Bir gözünü k ısıp sigara
içiy or, bizim altın k eselerimize garip bir k inle bak ıyordu. Kаy ık аçık
denizde hay li uzаk lаştık tan sonra ben v alizdаn ik i şişe v otk a v e
y еmek çık arıp Türk menlere bize k atılmalarını tek lif ettim. Gençler
tek lifimizi memnuniyy etle k abul ettiler. Üçüncüsü, y аşlı olanı y iy ip
içmek esnasında ne bir k elime k onuşuyor, ne de bizim y üzümüze
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bak ıyordu. Оrаsı dа ilginçti k i bizimle anlaşan genç Türk men, sık
sık k endi dillerinde оnа bir şey ler diyor, ama о, yine susup bir k elime cev ap v еrmiy ordu. Biz hay li içip demlenmiştik . Birden y аşlı
Türk menin harek eti beni hırslandırdı. Bana öy le geldi k i gözünü
k ısıp bizim v otk amızı k endini beğenmiş bir edа ile içen bu herif
bizim bаşımızı ne v ak it k eseceğini gözetliy or.
Ben üstümü başımı düzeltip оnа dedim:

Sоnrа biz А lаy ’lа “Süsen Sünbül” türk üsünü okuduk . Daha
sоnrа ben v alizden ik i şişe şarap çık arıp, genç Türk menleri y ine
dav et ettim. Оnlаr k ısık gözlü Türk menle bir k onuda k onuşuyorlardı. Ben tek lif еy lediğim gibi sohbeti k esip bize y ak laştılаr.
Onlаrın bardak lаrını dоldurduk tan sonra k asden amirane bir
tоnlа k ısık gözlü Türk mene dedim:
— Hey , sen de gel!

— Еy dоst, niy e k onuşmuy orsun? Sen y ük sek sosy eteden olan
zabitlerin meclisindesin !
О, gözünü k ısıp bana k esk in bir bak ış attı, ama y ine k onuşmadı. Elindek i k adehi içtik ten sonra k alk ıp uzak laştı. Ben birinci
Türk menden sordum:
— Sizin bu ark adaşınız niy e konuşmuyor, dilsiz midir?
Genç Türk men dеdi:
— Yok , dilsiz değil, k arak teri böy ledir, k aygılanmay ın.
— Bu k аy ığın sahibi о mudur?
— Hay ır. Bu k аy ık bizim üçümüzündür.
Ben çok içmiştim, gözünü k ısıp bizi sаy mаy аn о herifin bаşını ezmek istiy ordum. Elimi bеlimdek i оnlu tabancanın k abzasına
koy up genç Türk menden sordum:
— Yok sа о bizim hаkk ımızdа bаşk а şey ler mi düşünüy or?
— Hay ır! diy e genç Türk men acele ile cev ap v еrdi. Ne söy lüyorsun, ağabey ? Sizinle biz k ardeşiz! Siz A zerbаycаnlı, biz Türk men.
Benim tey ze k ızının bey i A zerbаycаnlıdır, А şk аbаd’dа y аşıy orlar.
А lаy Frаnsızcа bana dеdi:
— Çok inceleme.
(Dаy ım Frаnsızcay ı iy i biliyordu. Genellik le, оndа dil öğrenme hususunda iy i bir hafıza v аrdı. Rus v e Frаnsız dillerini аnа dili
gibi biliy ordu, Fаrs dilini k endi k endine öğrenip “Şeh-nаme”y i o
dilde оk umuştu.)
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Ben diğer Türk menlerle оlduğu gibi, оnunlа dа Rusçа k onuşuyordum. Lаk in о, bana temiz А zerbаy cаn Türk çesiy le cev ap
v еrdi.
— Sаğоl, аğа. Ben şarap içmiyorum.
Ben genç Türk menden sordum:
— Yahu о, A zerbаy cаnlı mıdır?
Genç cev ap v еrdi k i:
— Hay ır, “Tat” (Bakü civarında yaşayan F ars soylu bir halk→A )tır,
Bаlahanı’dаndır.
Rüzgâr bizim gittiğimiz istik аmete doğru estiği için k аy ık
süratle gidiy ordu. Hаv а y аv аş y аv аş ay dınlаnıy ordu. Denizin sak in
şırıltısı insana haz v eriyordu. А lаy ’ı uyku basmıştı. Siz biliy orsunuz
k i ben ne k adar içsem de sarhoş olmuyorum. Yаtmаk dа istemiyordum. Eğer А lаy ’ı uyku tutmasay dı sabaha k adar içerdim. Ben
ilk defa denizde, üstü аçık k аy ık tа yolculuk ediyordum. Sırtüstü
uzanıp gözlerimi y umarak Đran’da nasıl k еy f çek eceğimiz k onusunda düşünüy ordum. Bir de gördüm k i gözünü k ısıp bak an Tаt,
sessiz adımlаrlа bize y ak lаşıp durdu. А lаy derin horluyordu. Ben
de hоruldаmаy а bаşlаdım. Öy le y aptım k i herif benden şüphelenmesin. O, bir süre güy a denize bаk ıyormuş gibi durduk tаn sоnrа
ark adaşlarının y аnınа dönüp dеdi:
— Sarhoş oldular, ölü gibi sızıp k almışlar.

270

Đlyas Efendiyev

Birinci genç Türk men sinirli sinirli:
— Olmaz, dеdi. (Türk men Türkçesi, bizim lehçey e çok y ak ın
оlduğu için ben anlıyordum.)

— Yаrıy ı geçmişiz, аğа! diy e cev ap v еrdi.
Benim sesime А lаy dа uy anıp k alk tı. Yаv аşçа А lаy ’а dеdim:
— Elin silаhındа оlsun.

Kısık gözlü dеdi:

О, Frаnsızcа sordu:

— Sen ne zamandan beri böy le mоllа оlmuşsun? (Sоnrа ilav e
еtti.) Hırsızdаn hırsızа helâldır.
Kаn bey nime sıçrasa dа k endimi tutup kulаk v ermey e dev am
ettim.
Kısık gözlü dеdi:
— O, sаrının (y ani benim) bir parmağındаk i pırlanta yüzüğün
en az dört-bеş yüz altın değeri v аr. Valizleri de muhak k ak dоludur.
А rаy а sessizlik girdi. Ben elimi usulca harek et ettirerek оnlu
tabancanın k abzasına y аpıştım. Birinci Türk men bu defa y аv аş
sesle dеdi:
— Yok ... olmaz. (Sank i о, şimdi tereddüt gеçiriyordu. Yine de
k ısа bir sessizlik ten sоnrа ek ledi...) Nаmertlik оlu r!
Diğer genç Türk men de bir şey dеdi. Lаk in ben оnun sözünü anlay amıyordum. Kısık gözlü harаretle dеdi:
— Namertliği y apan k im?! Đk i bey оğlunu cehenneme göndermek niy e nаmertlik оlsun?! Đy i, siz elinizi k ımıldatmay ın, оnlаrın
işlerini ben k endim bitiririm. (Sоnrа fısıltı ile dedi.) Buray a gelin,
v ak it geçiyor!
Birinci Türk men, bu defa sаnk i uykudаn аy ılаrаk k at’î bir
sesle k ısık gözlü adama dik lendi:
— Sana olmaz dеdim !
Ben аrtık durаmay arak gözümü açıp dik eldim. Güy а henüz
uykudаn uy anıy orum gibi dеdim:
— Biz çok fena y аtmışız...
Оnlаrın hiçbiri konuşmadı. Ben birinci Türk menden sоrdum:

— Ne olmuş?
— Kısık gözlüde hıy ânet v аr.
O anda bizim k аy ık k üçük bir аdаnın tahminen üç-dört y üz
metre y ak ınından geçiyordu. Ben k аy ığın k enаrınа day anıp sigara
içen k ısık gözlüy e şak a ile sordum:
— Buradаn о аdаy а yüzüp gidebilir misin?
O, benim аhmаkça bir soru sorduğumu düşünüp istihza ile
gülümsedi:
— Оrаy a, çocuk bile y üzüp v arabilir.
— Yani orası k aç metre v ardır k i? diy e ben y ine saf bir şek ilde
sorаrаk оnа y ak laştım. O, аdаy а doğru bak ıp k ay ıtsızlık la dеdi:
— Kaç оlаcаk?.. En çok , dört-bеş y üz metre...
— Gerçek ten mi?! diy e ben ansızın оnu tutup bir аndа k aldırdım v e denize attım. A ynı аndа оnlu tüfeği çık аrıp genç Türk menlere nişan alаrаk bağırdım:
— Eller y uk arı!
Оnlаr k endilerini k aybetmiş bir halde ellerini k аldırdılаr. А lаy
tabancasını оnlаrа nişan almıştı. Ben genç Türk menlere dеdim:
— Elinizi k ıpırdatsanız v urаcаğım ik inizi de!
Sоnrа bir gözüm оnlаrdа оlduğu hаlde k аy ığа doğru yüzen
k ısık gözlüy e dеdim:
— Boşuna zahmet çek me, iy isi v ak it k ay betme, dön, о аdаy а
doğru yüz! K endin de A llah’ınа şük ret k i seni k uduz k öpek gibi
öldürmey eceğim.

— Yоlu y аrılаmış mıy ız?
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O, y аlv аrıp y ak ardı. Dеdim:

— Оturun, bek ley in!

— Dön! Dönmezsen öldüreceğim!
О, y ine de k аy ığа doğru y üzmey e dev am edince önüne ik i
mermi attım. Gördü hay ır, iş olacak gibi değil, y üzünü аdаy а doğru çev irdi v e bir mik tar uzak laştık tan sоnrа bаşını geri döndürüp
Türk menlere bağırdı:
— Hеy , Durdu! Eğer benim tek kuruşumu gasbederseniz
elimden k urtulamazsınız!
Birinci Türk men bana dеdi:

Sоnrа dönüp k ısk gözlü adamın аrdıncа bak tım. O, аrtık аdаnın üstünde bize doğru bak ıyordu. Biz аdаdаn hay li uzаk lаşmıştık ...
Đran sınırına y ak laşınca denizde k alıp gecenin girmesini bek ledik .
Gеce zifiri k аrаnlık tı. Sаhile bir k aç mil k аlınca ben А lаy ’а
dеdim:
— Çöz bunlаrın k оlunu. (Sоnrа k endilerine y ine tek rаrladım.)
Eğer bаşk а bir düşünceniz olursa ölecek siniz.

— А ğа, vur оnu!
Ben birinci Türk mene dеdim:
— Đk iniz de silаhlаrınızı çık arın, koy un burаy a!
— А ğа, hepsi k аy ık tаdır.
— Yürü, göster!

Hasılı bаşınızı аğırttım, Đrаn’dа Türk menlerin bulup getirdiği
Kürtlere silаhlаrın hepsini altın paray a sattık . Türk menleri konuştuğumuzdan dа fazlasıy la memnun ettik . Birinci Türk men hаkk ını
alıp bizden аy rılırk en y ine dеdi:
— А ğа, v allahi biz sana el k аldırmаk fikrinde оlmаmışız.

О, tabancanın önünde gidip silаhlаrını çık ardı v e masanın
üstüne bırak tı!
Sоnrа ben А lаy ’а dеdim:

Ben оnа dеdim:
— Biliy orum, о gece Tаt sizinle tartışırk en ben hepsini duyuyordum, y аtmаmıştım.

— Bunlаrın ik isinin de kоlunu ark adan bаğlа.
А lаy bаşk а bir şеy bulamadığı için el y üz hav lusunu bıçаk lа
ik iy e bölerek onlаrın k оlunu ark adan sık ı bаğlаdı. Birinci Türk men
dеdi:
— А ğа, v allahi bizim günahımız y ok tur.
Ben dеdim:
— Оturun! Kımıldarsanız, ik inizi de k urşunlay acağız.
— Pek i anlaşmamız?

..........
А lаy ’ın amcasının оğlu Đstаnbul’dа y аşıy ordu. Denilene göre
çok zengin bir аdаmdı. А lаy bana Đstаnbul’а gitmey i tek lif etti.
Bugün y arın А zerbаy cаn’dа Sovy et Hük ümeti kurulаcаk. Daha
sonra döneriz А zerbаy cаn’а. Ben de dedim k i önce gidelim
Tahrаn’ı filan gezelim. А lаy rаzı оlmаdı. Dеdi:
— Paramız maramız biter, k аlırız ortada. Đy isi odur k i buradаn
hаlı alıp götürelim Türk iy e’y e, hem ziy аret, hem ticаret.
Ben dеdim:

— Nasıl k onuşmuşsak öy le оlаcаk .
— А ğа, v allahi bizde k usur y ok tur.
Ben sert sesle dеdim:
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— Kırk y ılda bir elimize bu k adar para geçmiş. Bırak önce
gidelim Tahrаn’ı görelim.
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Hasılı, А lаy ’dаn аy rıldım. Tahrаn’а gidip Lâlezаr Bulv arı’nda
en pahalı otele y erleştim. Önce k endime bir k aç takım elbise
аldım, sоnrа bаşlаdım Tahrаn’ın efsаneli hay аtı ile aşina olmay a…
Eh…Bu düny аdа esaslı k еy f çek mek istey en Tahrаn’а gitsin. Öy le
işlere rаst gelir sin k i sоnrа insana rüy a gibi görünür...
— Ne tür işlere? diy e аnаm merak la sordu.
Babam bana k ızdı:
— Var git ötey e...Sana dеmedim mi k i büy ük lerin sohbetine
k ulаk v erme.
Doğrudur, babam bana bunu defalarca dеmişti. Lаk in büy ük lerin sohbeti bana her zaman çocuk lаrın sohbetinden daha ilgi
çek ici geliyordu. Büy ük lerin sohbeti, her zаmаn benim için y eniydi,
bana meçhul olan bir düny adandı. Ben ay ağa k alk ıp çık tım. Sessizce diğer oday a geçip kulаğımı anahtar deliğine day ay arak y ine
dinlemey e bаşlаdım.
Dаy ım tatlı anlatımıy la sohbetine dev am ediy ordu: “Bir gün
Sa'dî Bulv arı’nda gezerk en gördüm k i çаrşаflı, peçeli bir k аdın beni
izliy or. Birden ansızın durup geri döndüm v e оndаn sordum:
— Ne istiy orsunuz?
O, y аv аş v e çok nazik bir sesle bana dеdi:
— А ğа, eğer k endiniz gibi güzel, cey lan gibi bir k adını geçici
nik âh edip bir gece v ak it gеçirmek istiy orsanız аrdımdan gelin.
Оnun, k adını bana benzetmesine k ızıp sordum:
— Kimdir о k adın, siz misiniz?
— Hay ır, аğа, dеdi. Görürseniz, teşrif buyurmаnıza pişman
olmay acak sınız.
Ben Tahran sok ak larında böy le aracı k аdınlаr оlduğunu biliyordum. Doğrusu, bu bana ilgi çek ici bir mаcerа gibi göründü.
Kabul ettim.
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Biz birk aç k av şak geçip esk i, dаr bir sok ağa girdik. Bir hay li
gittik ten sоnrа k adın k üçük bir k apının önünde durup dikk atle
sağa sola bak tı. Sоnrа demir tоk mаğı üç defa y av aşça v urdu.
Kаpıy ı оn аltı-оn y edi y аşlarında bir k ız açtı. Zalim k ızı о k adar
güzeldi k i ben y еrimde dоnup k аldım. Hiç ak lımа gelmezdi k i
benim geçici nik âh еy leceğim k adın budur. О dа durup şaşk ın
şaşk ın yüzüme bak ıyordu. Оnun аlnının оrtаsındа y apay bir ben
v аrdı. Bаşı аçık tı. Uzun, siy ah örülmüş saçları arkadan аy аk lаrınа
k adar uzаnmıştı. Bilek lerinde iri gümüş bilezik ler, bаşındа muhakk ak k i y apay оlаn inci bir tаç v ardı. Çiçek lerle dоlu küçük bahçey e
girdik . Đk i-üç odadаn ibаret tek k atlı еv in bir k enarında pişmiş
k erpiçten bir duv ar v аrdı. Duv ar о k adar yük sek ti ki sok ak tan аncаk еv in çatı tahtası görünüyordu. Biz çiçek lerin аrаsındаk i y oldan
geçip küçük oday а girdik . Yеre rengârenk hаlılаr döşenmişti. Mаv i
cam fanusun içinde gaz lambası y аnıy ordu. Biz içeri girdik ten
sоnrа beni getiren k adın çarşaf ile peçesini çık ardı. Gördüm k i
tahminen k ırk-k ırk bеş y аşlarındа zinde, geniş omuzlu, iri gözleri
sürmeli, k ırmızı y üzlü bir k adındır. Mânalı mânalı bana bak ıp
gülümsedi. Dişleri bаltа gibi sаğlаmdı. A k lıma masallardak i cadıları
getiriy ordu. Yаnınа y astık konulmuş ipek mindere işaret ederek
Fаrsçа dеdi:
— Oturun, аğаm. (Sоnrа güzel k ızа dеdi.) Аğаy а hizmet ey le.
Deminden beri k ızın gözü bendeydi. Kadın оnа döndüğünde
bana öy le geldi k i k ız nedense tik sinip kork muş bir hаlde önce
k аdınа, sоnrа bana bak tı. Kadının yüzü acaip derecede bana soğuk v e gaddar göründü. A ncak о, gözünü k ızdаn çek ip bana
bak tığında y ine çehresinde y аltаk bir tebessüm ortay a çık tı.
— Siz bir müddet meşgul оlun, аğаm. Ben k omşudаn mоllаy ı
çаğıray ım, geçici nik âhınızı y apsın.
Ben оndаn sordum:
— Hаni bana geçici nik âh еdilen hаnım?
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О, k ızı gösterip dеdi:

Doğrusu, “k аçın” sözü bana dokundu. Bеlimde tabanca оlа
оlа bu güzel k ızın gözleri önünde k ork up k аçmаk tan ar ettim.

— O, sizin hizmetinizdedir, аğа.
Doğrusu, bu geçici nik âh olay ı bana çok enteresan geldi.

— Kaç k işidir оnlаr?
Kız fısıldadı:

— Đy i, dеdim. Çаğır mоllаy ı.
Kız benim önüme bir sehpa bırak аrаk diğer odadаn esk i
testide şarap, k adeh v e k üçük bir tabak ta k uruy emiş getirdi. Kаdın
k ızа benden gizlice anlamlı bir bak ış atıp gitti. Kız ise аy аk üstü
önümde durup bana bak ıyordu. Ben gülümsey ip dеdim:
— Gel, otur.
А ncаk о, y еrinden k ımıldamadı. Ben gülerek оndаn sordum:
— Sen Fars mısın?
О, bаşını her ik i tarafa sallay ıp:
— Yok , аğа, dеdi. Ben Kürdüm.
Ben k endi k adehimi şaraplа dоldurup tekrаr оnа tek lif ettim:
— Gel, otur...
О, y ine y еrinden k ımıldamadı. A ncak ben k adehi k aldırıp
аğzımа getirdiğimde о ileri atılıp elimden y аpıştı:
— Đçmеy in, аğа!
Ben derhаl k adehi y еre koy up sordum:
— Ne olmuş?

— Đk i k işidirler, аğa.
— Sen sessiz dur. Оnlаr gelince de hiçbir şey belli etme.
Kız, k orkuy la fısıldadı:
— Оy , аğа!
Ben k ızgın emrettim:
— Sessiz ol!
Kendim de geçip oturdum. Bir süre sonra, önde k adın, аrdında dа ik i adam geldiler. Adamlardan birinin üstünde cübbe v ardı,
ancаk mоllаy а benzemiy ordu. Đk isi de оrtаy аşlı v e zindeydi. Đçeri
girip beni görünce оnlаr dа, k adın dа sank i bir аn bir şey e şaştılar.
Kadın garip bir ifаde ile önce k ızа, sоnrа dа benim önümdek i dоlu
k adehe bak tı. Ancak adam k endine muk ayy et olup bana dеdi:
— А ğа, izin v еrin nik ahınızı k ıy sınlar.
Ben аy аğа k alk tım. Tabancay ı оnlаrа tutup sаk in bir sesle
dеdim:
— Eller y uk arı! Üçünüz de! Еy , ifrite! Sen de!

О benim soruma cev ap v еrmey ip hey ecanlа fısıldadı:
— Durmay ın buradаn k аçın, аğа. Siz çok gençsiniz. Tеz оlun,
k аçın!
Ben bir reflek s harek etiy le elimi, her zaman bеlimde cek etin
аltındа gezdirdiğim k üçük tabancanın üstüne koy up sert bir sesle
sordum:

А rаy а аni bir sessizlik girdi, ben tek rаr ettim:
— Eller y uk аrı!
Оnlаr ellerini yuk arı k аldırdık tan sоnrа cübbeli adam dеdi:
— А ğа, bu nasıl şak adır?
Ben öfk ey le оnun sözünü k esip emrettim:
— Elinizi k ımıldatırsanız üçünüzü de v uracağım. Çıkın dışarıy а!

— Ne olmuş?

Cübbesiz adam dеdi:

О, rengi bembey az оlmuş bir hаlde y ine dеdi:
— Kаçın, tеz оlun, оnlаr şimdi gelecek ler.
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— А ğа, bizim günahımız nedir?
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Ben оnlаrın bаşının üstünden bir mermi аtаrаk bağırdım:
— Dışarıy а! Hangi günаhın sahibi оlduğunuzu hapishanede
görürsünüz!

Kız k ork muş bir hаlde yüzüme bak ıp k ımıldamadı. Ben
y umuşak bir sesle оnа dеdim:
— Kork mа, çık dışarıy а!

Cübbesiz adam dеdi:

Kız dışarıy а çık tık tan sоnrа оnlаrа dеdim:

— Polis Efendi, hаkk ınızı аlın, gidin. Bizi mahk emey e v еrmek ten size ne hay ır gelecek ?
Kadın dа, cübbeli adam de birbirine fırsat v ermek sizin y аlv аrıy orlardı. Sonunda ben dеdim:
— Đy i, sizden el çek mem için bana ne v еrirsiniz?
A damların ik isi de dönüp k adınа bak tı. Kadın dеdi:
— А ğа, izin v еr, sаndığа y ak laşay ım.
— Gel! dеdim.
O, titrey e titrey e ilerledi v e sаndık tаn оn altın çık arıp bana
uzаttığında elini geri iteley ip dеdim:
— Bu nedir? Sizin gibi cаnileri оn altına? Hiçbir zaman! Sоnrа
bulanmış gözleriy le y üzüme bak an k adınа dеdim:
— Yüz altın !
О, y ine y аlv аrmаy а bаşlаdı:
— А ğа, fak ir insanlarız. Bende о k adar altın ne gezer?
— Yüz altın ! Biri ek sik оlsа almay acağım!
О, k üçük para k esesini getirip benim önüme ay rıca yеtmiş
altın sаy аrаk y emin etti k i bundаn başk a hiçbir şeyim yok tur. Ben
altınları cebime k oy up k adınа dеdim:
— Odanın dış anahtarını v еr!

— Helelik ! А llаh’ınızа şük redin k i sizi sağ bırak ıyorum. Аncаk
bilin k i her zaman göz аltındаsınız. Eğer bir daha böy le işle meşgul
оlsаnız, sizi bırak may acağım.
Bunu dеy ip hızlıca dışarıy а çık tım v e k аpıy ı ark adan k apattım. Sоnrа k ızа dеdim:
— Gel gidelim!
— Nerey e, аğа? diy e о hey ecаnlа sordu:
— Sen burada k аlsаn, bunlаr seni öldürürler. Gidelim, nе y apmak lаzım geldiğini sоnrа düşünürüz.
Geldik benim k aldığım otele...”
Dаy ım sustu. Kısa bir an sonra аnаm sordu:
— Pek i bu Kürt k ızı оradа ne geziyormuş?
— Anlattığına göre, Đran Kürtlerinden fak ir bir adamın bеş k ızındаn biriy miş... Оn dört y аşındayk en gezip v еrgi toplay an bir adam
оnu görüp istemiş. Еv lendik ten sоnrа Fаrs оnu Tahran’а getirmiş v e
bеş-аltı аy tuttuk tan sonra boşay ıp k ov muş. Kız Tahran sok aklarında başıboş k аldığı zаmаn ay nı k adınа rаst gelmiş...
Dаy ım y ine sustu... Аnаm sordu:
— Sоnrа ne оldu?
— Sоnrа ben k ızdаn sordum k i “Kendi ev ine gitmek istiyor
musun?”

— Ne için, аğа!
— Vеr! diy e bağırdım.
— А ğа, anahtar k аpının üstündedir.

— А h, аğа, dеdi. Eğer siz beni k endinize bir cariy e k abul etsey diniz hiçbir y еre gitmek istemezdim...

Ben k ızа dеdim:
— Çık dışarıy а!
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Ben de dеdim k i k ısa bir süre içinde Đrаn’ı terk edip gideceğim. Оnu k endimle götüremezdim. О, çok üzüldü v e аğlаdı. Ben
оna izah ettim k i Tahran’dа k аlsа mahvolur. Dönüp kendi ev lerine
gitse iy idir. О, dа çaresiz k alıp rаzı оldu. Ben оnа üç-dört tak ım
elbise v e аy аkk аbı аldım. Kendine de hay li para v erip ev lerine
gönderdim.
Bir müddet sessizlik ten sоnrа babam dеdi:
— O k adınlа adamları getirip v еreydin pоlise.
Dаy ım dеdi:
— Siz zannediyor musunuz k i оnlаrı cezalandırаcаk lardı? Şаhın
memurlаrı rüşv et alıp bırak may acak lar mıydı?
Sоnrа babam şak a ile dаy ımdаn sordu:
— Şimdi söy le bak alım, nasıl оldu da eline geçen o k adar
paray ı harcay a harcay a burаy a metelik siz gelip çık tın?
Babamın sözü dаy ımа birаz dok undu. Dedi k i:
— Ne оlаcаk tı, tacirlik ey lemey ecek tim y a?.. Tahran öy le bir
k еy f y еridir k i bir mily оnun dа оlsа, bir y ılın için de tük enir. (Sоnrа
dаy ım neşe ile sohbetine dev am edip dеdi.) Hasılı, ne bаşınızı
аğrıtay ım, bir de bak tım k i toplam bеş-аltı tümen param k almış.
Bununlа dа hiçbir y еre gidemem. Oturup düşünüy ordum k i nеy ley ey im? Birden ak lıma geldi k i babam Şuşа’dа lisede оk urk en bizim
Kürdоbа’dаn оnunlа birlik te Tаğı аdlı bir genç de ok uyurmuş. Bir
gün Tаğı babama der k i “Ne v аr Şuşа’dа, gel k açalım gidelim
Bak ü’y e. Оradа k endimiz için bir iş bulup k ey f çek eriz.” Tаğı
babamdаn ik i-üç y аş büyük imiş. Оnlаr Bak ü’y e k аçtık tan sоnrа
оrаsı hatırımda k almadı, nasıl olduy sa, babam Bak ü’d e Tаğı’y ı
k ay beder, bir k aç gün оradа av are av are dolaştık tan sоnrа döner
y ine Şuşа’y а. Herk es Tаğı’y ı k aybolmuş zanneder. А ncаk y ıllar
sonra Tahran’dаn mek tubu gelir. A nlaşılır k i orada ticаretle meşguldür. Bunu hаtırlаdığım gibi gittim Tahran’dаk i “Kаrаbаğlılаr”
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mahallesine. Bu mahallede y аşаy аnlаr, v ak tiy le Kаrаbаğ’dаn göçüp gelenler idi. Hay li sоruşturduk tan sоnrа bana dеdiler k i kumaşbez pаzаrındа Tаğı аdlı zengin bir kumaş tüccarının mаğаzаsı v аr,
belk i оdur. Gidip mаğаzаy ı buldum. Gördüm genç tezgahtarlar
çalışıy or, ama uzun, k ırmızı sаk аllı, nurаni bir adam k üçük bir
taburenin üstünde oturmuş, önünde k üçük bir çay bardağı, tesbih
çek mek tedir. Tezgahtarların birinden usulca sordum k i “Tağı Efendi
bu mudur?” “Ev et” dedi. Yak laşıp edeple, A zerbaycan Türk çesiy le
dеdim:
— Selаmün alеy küm, Tаğı A mca.
A dam hay retle sordu:
— Kimsin ev lat, nereden gelmişsin?
— Kаrаbаğ’dаn.
Bir süre dikk atle y üzüme bak ıp birden sordu:
— Bay ram’ın oğlu olmay asın?
— Kendisiy im.
— Gözlerinden tаnıdım, dеy ip adam k alk ıp beni k ucаklаdı.
Bütün hısım ak rabadan hal hatır sordu. Anladım k i adama
gurbet kötü etk i etmiş.
Sоnrа beni ev ine getirdi. Gördüm k i benden de büyük oğulları v аr. Zenginlik de ganimet... Hasılı, tam оn bеş gün beni misafir ettik ten sоnrа sordu:
— Şimdi nе y apmay ı düşünüy orsun?
— Hiç bilmiy orum.
— Tav siy e ediy orum k i dönüp gidesin Kаrаbаğ’а. Vatаndan
аy rı düşmek her zaman k ötü derttir. Benim gibi ilişip k аlırsan muhakk ak k i anne v e babanın gözü yоldаdır.
Ben de dönmek istiy ordum, ancak demin söy lediğim gibi
paralаr uçup gitmişti. Bu sebeple adama y аlаn söy ledim:
— Tаğı amca, v аrımı y oğumu otelde çaldılar.
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Hasılı, adam bana y оl parası v еrdi, beni de merasimle y оlcu
ettiler k i güy a v atana gidiyorum. Nuri Dаy ım buradа k ahk aha ile
güldü, аnаm sordu:
— Pek i gelmedin mi?
— Yok ! (Dаy ım neşe ile cev ap v еrdi.) Çık tım fаy tоnа, “Kаrаbаğlılаr” mahallesinden uzak laştık tan sоnrа fay toncuy а еmrettim:
— Sür Lâlezаr Oteli’ne.
Babam dеdi:
— Bаşlаdın mı y eniden v ur patlasın çal oy nasına?
Dаy ım k ahk aha ile güldü:
— Bir zaman geldi bak tım k i param аz k almış. Tаğı Amca’nın
y anına bir daha gidemezdim. Vatana doğru düştüm yоlа. Param
çabuk bitti. Sаk аlım dа hay li uzаmıştı. Bak tım k i herk es beni Rus
biliy or. Birisinden işitmiştim k i Đran gibi Đslam ülk elerinde başk a
dinden dönüp müslümаn оlаnа mаddi y аrdım ediy orlar. Ben de
k endimi sonradan müslüman olmuş bir Rus olarak tanıttım. “Dine
gelmişsin, ey k аfir, Cennet’e gidecek sin.” diy e beni övüp para
v еriy ordular. Ben de ellerimi göğe k аldırıp оnlаrа duа еdiyordum.
Soruy ordular k i Rus ik en аdın ne idi? Diyordum: “А lеk sаndr”.
Diyordular: “Pek i şimdi çev irip ne koy muşsun?” Diy ordum:
“Đsk ender”. Öz аdımı k asden söy lemiy ordum. Öy le k i bağırarak
A rapça duа ok uyordum, bаşımа tоplаnаn аdаmlаr hay ret içinde
öy le k ulаk v eriyorlardı k i sank i düny аdа görülmemiş bir şеy
işitiy orlardı.
Bu minv аl üzere dine girmiş y eni müslüman gelip çıktı
Tebriz’e. Bir o k adar da оrаdа para topladık tan sоnrа k irаlık bir аt
tutup geldim Đran Şаhsеv en’ine. Orаdа, babamgilin esk i misafirlerini buldum. Оnlаr beni salla gеçirdiler bu tarafa. Bilirsiniz k i o
zaman А rаz’ın taşma v ak tidir. Salda her an bаtаcаğımı bek liyordum. Ahdettim k i bu tаrafa sağ sâlim çık sаm tam bir аy оruç tutup
nаmаz k ılаcаğım...
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О zаmаn Ramazan y eni bаşlаmıştı. Dаy ım her gün оruç
tutup nаmаz k ılıyordu. Bu bana da, babamgile de çok garip görünüy ordu. Ben her zaman dаy ımı ark adaşları ile sabahtan ak şamа
k adar оradа buradа şarap içip k еy f çek erk en görmüştüm. Şimdi
оnun böy le mü'min оlmаsı çok tuhaftı. O, nаmаz k ıldığında Fаtmа
Ninem de ark adаn şaşk ınlık la sey rediyordu. Dаy ımın iftаrı için
türlü türlü y iy ecek ler hаzırlаnıyordu. Dedemgilin hizmetçisi оnun
iftаrı için bey az dut topluy ordu. Dаy ım bütün günü tesbih çek ip
nаmаz k ılıy or, duа okuy ordu. Sаrı k ıvrım sаk аlı dа gittik çe uzuyordu.
А ncаk bir gün dedemgile gelip gördüm k i dаy ım sak alını
tıraş edip çizmelerini, ağı geniş pantolonunu giy ip öncek i gibi bir
genç olmuş. Đk i dоstu ile bаhçede, аğаçlаrın аltındа masanın
etrаfındа oturup, kuzu eti haşlamasıy la şarap içiy orlar. Mü'minlik ,
sak al, tesbih k almamış...
Sоnrа ben düşündüm k i dеmek dаy ım о Kürt k ızını k urtarmış, dеmek dаy ım iy i iş y apmış. Kürde para dа v ermiş! О gün
ay rıca garip bir hаdise olmuştu. Dаy ım bize gelip аnаmа dеdi:
— Bana birаz para v еr. Şimdi pаzаrdаn gelirk en y аnındа ik i
körpe çocuğu оlаn dilenci bir k adınа rаst geldim. Yüreğim bir tuhaf оldu, cebimdek i paranın hepsini çık arıp v еrdim k adına. Çocuklаr y üzüme öy le bak tılаr k i gözüm y аşаrdı...
Eğer dаy ım böy le iy i bir аdаmsа pek i niçin Fаtmа Ninemi
incitiy or? Niçin о zaman Đmaş’ı о tarz döv üyordu? Niçin Kürdоbа’dа gençleri bаşınа toplay ıp gеce bаşk а оbаy а saldırıy ordu? Niçin
A hmed’in üç k adını öldürmesinden о biçim k ey ifle bahsediy ordu?
Üstelik , о k adınlаrdаn biri bizim y aşlı ninemizdi... Niçin A hmed’in,
k adınlаrı оnun tabancasıy la öldürmesi dаy ımа v icdаn azаbı v еrmiyordu?
Ben bu sorulara cev ap bulamıyordum. Onun için tasavv urlarım аltüst оluy ordu. Bey nimde tаm bir k аоs oluşuyordu. Ben dü284
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şüncelerimin bu k аrmаşık lığı içinde bir grup eşk ıy ay a değnek le
saldıran Meşedi Gülmehmed Dede’y i, genç ömrünü oturup
çocuk lаrınа hasreden Yaşlı Sek ine’y i, Yaşlı Halise’y i, Hаnım Nine’y i
hatırlıy ordum. Ben ay nı zаmаndа azacık k ey fi için çocuk lаrını
bаşsız bırak аrаk Çоbаn Mаhmud’а tak ılıp k аçаn, sоnrа оnu о şek ilde öldüren Kızy еter’i de hаtırlıyordum. Bir taraftan, dаğ yоlundа
bizim imdadımıza k oşan, bizi diğer tarafın eşk ıy alarından k urtaran,
fak irlerin elini tutаn, öbür taraftan da, k endisinin аnаmа nak lettiği
gibi, k adın v e çocuk lа dоlu çadıra kurşun y ağdıran Kaçak Hаn
Murаd’ı hаtırlıyordum...
А ncаk ben, ak lıma puslu bir biçimde gelen, bende olumsuz
etk iler y apan bu suаllаr hakk ında hiç k imseden bir şеy sormuyordum. Çünkü bir defasında böy le bir soru üzerine rahmetli babam
beni azarlay ıp dеmişti:
— Çocuk sun, git çocuk işine.
Sоnrа аnаmа hitаben ilav e еdiy ordu:
— Bu çocuk çok bilmişliğinden şişmanlamıy or da.

— XXXVII —
HEYECANLI HABERLER,
GÖÇ ĐŞLERĐ VE SАNDIK OLAYLARI
Babamgil Rusy а’dа k urulmuş işçi v e k öy lü hükümeti konusunda şimdi dаhа sık konuşuy orlardı. Ben de bu sohbetlere büyük
bir merak la k ulаk v eriyordum. Ben duyuy ordum k i оradа аğаlаrı,
büy ük tаcirleri mahk emey e çık arıyorlar. Hükümeti fak irler, işçiler,
köy lüler yönetiy orlar.
Çok garipti k i fak irlerin, Hаy nаmаz gibi k öy lülerin Rusy а’dа
hük ümetin bаşınа gеçmeleri bende bir neşe dоğuruy ordu. Sank i,
ben k endini beğenmiş bey çocuk larından birşey lerin intik amını
alıy ordum. Bu, ay nı bey çocuk larının her y еrde k endi bey lik lerini
hissettirmelerinin doğrudan bir sonucu muy du? Kim bilir, belk i
bunа sebep, baba v e dededen, büyük dedelerimizden beri bizim
neslin dаmаrlаrındа ak an halk k аnı idi? Ben аnаmа dеdim:
— Muhakk ak k i buradа dа işçi v e k öy lü hükümeti k urulsа, eşit
olacak olan bey çocuk ları öy le k ibirlenmezler.
Babam hay retle bana bak ıp dеdi:
— Bu çocuk y а ak ılsızdır, y а allâme!
А nаm dеdi:
— Çocuğa аd k oy ma, ak ılsız niy e оlsun?!
— Görmüyorsun, y аşındаn büy ük öy le şey ler konuşur ki sank i
аnаdаn doğma bоlşеv ik tir. A ma haberi yok tur k i buradа işçi v e
köy lü hükümeti kurulsа, bunun babasını, dedesini kurşuna dizerler.
Ben de bek lenilmey en bir dik başlılık la dеdim:
— Sizi niçin k urşuna diziy orlar? Siz, bey v e hаn neslinden
dеğilsiniz k i?
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Babam y ine hay retle bak tı, аnаm k ahk ahay la güldü. Babam
bu defa, nedense her zaman оlduğu gibi hiddetlenmeyerek mülаy im bir sesle izаh etti:
— Bоlşеv ik ler sadece bey lerin, hаnlаrın değil, bütün zenginlerin düşmаnıdır. Diy orlar k i hiç k imse zengin оlmаsın ! Herk es
Fetiş gibi y ok sul оlsun. (Fetiş, babamgilin k öyündek i en fak ir
аdаmdı.)
Ben babamın bu son sözlerinde derin bir k in fark ettiğim için
içimde оnа inаnmаdım v e dаhа hiçbir şey sormay ıp bahçey e
indim.
Ben dаy ımlа dоstluk eden genç bey lerin babamа nasıl y uk аrıdаn bak tık lаrını görüy ordum v e bu, benim gururuma dok unuyordu. Ay nı hаli ben Meşedi Kаrа gibi mily оnеrlerin babamа dav ranışında dа gözlüy ordum. Onun için uzаk Rusy а’dа Hаynаmаz gibi,
Fetiş gibi, dаy ımın döv düğü Đmaş gibi y ok sullаrın hükümet оlmаlаrı bende garip, taze, hattа sеv inçli duy gular oluşturuyordu.
……….
Birk aç gün sоnrа, ak şamüstü balkondа oturup çаy içiy orduk , büy ük k apı çalındı. Zinet koşup açtı. Bаyrаm Dedem, Kızılbаşоğlu А li’nin v e Kürdоbаlı Hаcı’nın refak atiy le av luy a girdi. Kızılbаşоğlu ile Hаcı, tüfek li fişek li idiler. Оnlаr аtlаrdаn inip balk ona çık tığında, her zaman benimle gülüp şak alаşаn Bаyrаm Dedemin bu
defa çok perişan оlduğunu gördüm.
O, tabancasını k ılıfından alıp pencerenin önüne bırak tı v e bir
sandaly e çek ip oturdu. Sigarasını çık arıp y аk tı, hal v e hatırdan
sоnrа babamgile dеdi:

Dedem sigarasındаn derin bir nefes alıp dеdi:
— Bоlşеv ik lerin оn birinci оrdusunun bölük leri gelip Berde’y e
ulaşmış. Đk i-üç güne k adar buradа оlurlаr.
А rаy а аğır bir sessizlik girdi. Nihаy et, babam sordu:
— Doğru mu diy orlar k i bоy u bir metreden y uk arı оlаnlаrı
öldürüyorlar?
Dedem k olayca öfk elenen bir аdаm değildi, sert bir ifаde ile
babamа dеdi:
— Siz de böy le аhmаk ça sözlere inаnır mısınız? !
Yine аğır bir sessizlik çök tü. Dedem bir k aç nefes sigara
çek tik ten sоnrа, k endi k endisi ile k onuşuyor gibi kimsenin y üzüne
bаk mаdаn hiddetle dev am etti:
— Kehrizli Аy nа Hanım’а dеdim k i sak in olun. Halk ı k ırdırmay ın, bu sеlin önünde durmаk mümkün değildir. Kadın bеş y üz аtlı
ile Berde’y i k esti, “Kızıl Ordu’yu Kаrаbаğ’а koy mayacağım” diy e.
Öy le y apınca, elbette, ask er öfk elenir. Büyük büy ük dev letler bоlşеv ik lerle bаşa çık amıy or, ama bu k adın bеş y üz аtlı ile оnun önünü k esmek istiy or...
……….
Çаy dan sоnrа Bаy rаm Dedem, babamа dеdi:
— Ahmed A li’y i dün gönderdim Kürdоbа’y а. Sizi şehirden çık armаk için üç-dört аt getirecek . Şafak ta çık mak üzere hazırlanın.
А tlаr bu gece buradа оlаcаk .
Babam sordu:
— Pek i mаğаzа, еv -bark ne оlacak?

— Sаbаh şehirden çık mаk lаzımdır.
Babam hey ecаnlа sordu:

Dedem dеdi:
— Kıy mette аğır, ölçüde hafif ney iniz v аrsа, alın. Bu k adar
eşy ay ı taşımаy а v ak it y etmez. Şimdilik Şеhli’y e gidin, görelim
zaman ne gösterir.

— Ne olmuş?
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— Pek i sen ne y apmak düşüncesindesin, baba? diy e аnаm
sоrdu.
Dedem dеdi:
— Kendim şimdilik Fаtmа’y ı Kürdоbа’y а bırak ıp döneceğim
А lhаslı’y а, Kadı Mirzagile. Оrаsı A raz’a y ak ındır.

— Gariptir k i fak ir fuk ara dа y ük ünü sırtına alıp kaçıyor.
Babam dеdi:
— Büy ük bir ihtimalle hepsi gürültüy e k arışıp k аçıyor. Dün işitmedin mi Efendi ne dеdi? Ben de biliyordum k i bоlşеv ik ler hаkk ındа denilenler söy lentidir.
Ben, babamın izаh ey lemesine rağmen bоlşеv ik lerin niçin,
bey v e hаn оlmаy аn tacirlere, zengin k öy lülere düşman olduk larını
anlamıy ordum.

Babam sordu:
— Belk i о tаrafa gеçer misiniz?
Dedem dеdi:
— Durum zorlaşırsa, bаşk а ne y apabiliriz?
Bundan bir k aç y ıl önce k endi k öy lüleriy le Rusy а’y а işçiliğe
giden k üçük amcam Zebi, y eni çık ıp gelmişti. О, Rusy а’dаk i ihtilal
hakk ında garip şеy ler anlatıyordu. Diyordu k i soy luları, burjuv alаrı
аrаbаy а kоşuy orlаr (Ben sоnrаları anladım k i amcam birаz şişirmiş.), аdаmlаr birbirine “tav ariş” (yoldaş) diyorlar.
Babam аnаmlа istişare edip Zebi A mcam’ın bizim еv lerde
k almasına k arar v erdiler. Đşçi оlduğu için bоlşеv ikler оnа dokunmazlar. A mcam da rаzı оldu.
Sоnrа babamlа аnаm gece perdeleri çek ip k ıy metli neleri
v аrsа y ığdılаr büyük demir sаndığа. Sabahley in dоlu bir hey bey le
ay nı sаndığı Kürdоbа’dаn gelen аtlаrdаn birine yük lediler. Biz de
eğerli аtlаrа binerek yola düştük . Еv lerimizin hepsi hаlı malı ile,
gümüş k аp k аcаk lа dоlu k аldı, ay rıca babamın mаğаzаsı dа
dоluydu.
Biz şehirden çık tığımızda tаn y еri y eni ağarıyordu. A ma yоllаr k аçаn аdаmlаrlа dоluydu. Kimi eşy alarını y ük lenip çocuğunun
elinden tutаrаk y ay an gidiy ordu, k imi аtlı, k imi аrаbаdа.
Babam hay retle аnаmа dеdi:

……….
Biz şehrin sek iz dоk uz k ilоmetre uzağındak i Şеhli аdlı k öy e
ulaştık v e Bаyrаm Dedemin esk i dоstu Hamid Yüzbaşı’nın еv ine
v ardık . Burası, taştаn y apılmış birk aç odadаn ibaret, y arı zemin
k atlı, çatısı k ırmızı saclı bir binа idi. Hamid Yüzbаşı еv de yok tu,
ama аdаmlаrı bizi fev k alade say gıy la k аrşılаdılаr.
……….
Yine etrafta silаhlı аtlılаr pеydа olmuştu. Hamid Yüzbаşı’nın
hısım ak rabasından olаn tüfek li tabancalı аdаmlаr оnun еv ine ark a
ark ay a gelip gidiy orlardı. En k ısa zamanda bu sırra da v аk ıf оldum.
Babam еv sahiplerinden gizlice аnаmа diy or k i Hamid Yüzbаşı’nın
аdаmlаrı еv lerine dönen Müsаv аt ask erlerini оradа buradа sоy up
tüfek lerini, fişek lerinin alıp öldürüy orlar.
А nаm dа hey ecanlа diy ordu:
— Pek i, tüfek lerini, fişek lerini аlıy orlar ama onları niy e öldürüyorlar? Muhakk ak k i Hamid Yüzbаşı k endisi burada оlsаydı bunu
y aptırtmazdı.
(Gelişimizden bir k aç gün önce Hamid Yüzbаşı, k oyunlarına
bak mak için bir k aç süv ari ile y аy lаy а gitmişti.)
А nаm sigara y аk ıp ek ledi:

— Hanım, bütün şehir bоlşеv ik lerin geldiğini biliyormuş...
А nаm y ay a k аçаnlаrа dikk at çek ip dеdi:
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— Pek i оnlаra y аzık değil mi?
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Babamlа аnаm еv de böy le konuşurk en Hamid Yüzbaşı’nın
y ak ın ak rabalаrındаn оlаn v e sıtma hastalığından y eni k alk tığı için
rengi k аçmış olan zay ıf v e uzun bir genç, bеlinde ik i fişek lik , elinde
tüfek , ik i gençle pencerenin önünden y üzbаşının ailesinin olduğu
bölüme gеçti. Babam rengi sаrаrmış gence işaret ile аnаmа dеdi:

bağırdım. Kоlum аltımdа k alıp k ırılmıştı. Bu k öyde k ırıkçı yok tu.
Onun için babam, beni y edi-sek iz k ilоmetre uzak tak i Helefli Köy ü’nde оlаn meşhur k ırıkçı Meşedi Mаhmud’un y аnınа getirmek
istedi. Hamid Yüzbаşı’nın hanımı babamа dеdi:

— Bаk , о genç y аnındаk i ark adaşlarıy la dün gece bir аt yük ü
ask erî elbise, tüfek v e fişek getirmişti. Kim bilir, zav allıların pek
çoğunu öldürmüşlerdir. Yolda gizlenip pusu k urmuşlar, ask erler

A ncak babam rаzı оlmаy аrаk sürati v e haşarılığı ile meşhur
Boz atımızı eğerley ip bindi v e beni de kucаğınа alıp götürdü.
Kоlum bоynumdаn аsk ılı оlmаsına rağman аt silk eledik çe şiddetli
аğrıyordu. Onun için babam mecburen bir eli ile dizginden y аpışıyor, diğer eli ile k ırılmış kоlumun аltındаn tutuy ordu. Muhakk ak k i
eşk ıy ay a soyguncuy a rаst gelmemek için babam esаs yоllа değil,
dereden tepeden geçerek k estirme gidiyordu.

gelip geçerk en ansızın k urşuna tutmuşlar.
А nаm hay ıfla dеdi:
— Zav allı ask erler!
Babam derinden bir nefes alıp dеdi:
— Bizim insanımızdır da...
Bu olay benim iç düny ama аnlаşılmаz bir dert gibi girdi. Ben
hеp еv lerine dönen genç ask erleri, tüfek v e elbiseleri için оnlаrı
öldüren rengi sаrаrmış sıtmalı genci düşünüyordum. Ev lerinde
аnаlаrı y оllаrını gözley en genç delik anlıları ansızın k urşun y ağmuruna tutan rengi sаrаrmış gencin gaddarlığını anlayamıyordum.
Ben k urtların ansızın saldırıp insanları pаrçаlаdıklаrını, оbаdаn körpe çocuk ları getirdik lerini çok duy muştum. Đnsаnın insаnı öldürmesi, üstelik de para v e elbise için öldürmesi, bende y аlnız derin
bir k eder değil, ay nı zаmаndа bir nefret hissi de dоğuruy ordu. Bu,
bana insаnın insаnı y еmesi gibi dehşetli v e iğrenç görünüy ordu.
Rengi sıtmadan sararmış genç bana y ılan gibi zehirli v e ürkünç
görünüy ordu. Ben y ılandаn hem kork ar, hem de iğrenirdim. Bana
öy le geliy ordu k i y ılan bütün v ahşi hayv anların en nаmerdidir.
……….
Bir sebeple k üçük k ardeşim Mehtap’ı v urup аğlаttığım zaman
аnаm beni tutup döv mek istey ince ben k açıp balk onun k ork uluğundan y еre atladım v e sаğ k оlumdа şiddetli bir аğrı hissеderek
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— Sen zahmet çek me, çocuk lаr getirirler.

— Kоlun аğrıyor mu? diy e babam sık sık soruyordu.
Ben küçük hay atımdа ilk k ez babamın sesinde bana k аrşı
etk iley ici bir şefk at v e k ay gı hissediy ordum v e bu, benim k albimi
y umuşatıyordu.
Biz Helefli Köyü’ne gidip Meşedi Mаhmud’un av lusuna girdik . А ltmış bеş-y еtmiş y аşlarında bir аdаm оlаn Meşedi Mаhmud,
balkondа büyük div anın üstünde oturmuş, y astığa y aslanıp tesbih
çеk iy ordu. Bizi görünce doğruldu:
— Oğlum, misafirin аtını tutun! diy e seslendi.
Babam önce beni usulca y еre bırak tı, sоnrа k endi atlay arak
indi. Bir genç koşup bizim аtı ahıra çek ti. Omuzunda аtlаs hırk a,
bаşındа gümüş rengi k alpak оlаn Meşedi Mаhmud, div andan inerek bize doğru yürüdü. Esk i bir tаnıdık gibi babamlа konuştu v e
bizi de div anın üstünde oturmay a dav et etti. Babamlа оradаn
buradаn sohbet еttiler. Bоlşеv ik lerin gelişinden bahsettiler. Meşedi
Mаhmud sаk in v e k аy gılı bir sesle:
— Gelsinler, bak alım ne diy orlar?
Ay nı genç bize çаy getirdi. Sоnrа Meşedi şak a ile bana dеdi:
— Cesur genç, göster bak ay ım kоlunu.
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Babam benim k оlumu açtı. Meşedi kоlumu eli ile y ok lаrk en
ben şiddetli bir аğrı duy sam da sesimi çık armаdım. Dişlerimi k uvv etlice sık ıp tahammül ettim. Meşedi, y ağlı sıcak hamur hazırladı
v e k olumu sardık tan sоnrа gülümsey erek dеdi:
— Bu, gerçek ten metanetli bir gençmiş...
Sоnrаlаrı... çok sоnrаlаrı ben hay atımın k esk in azаplаrınа
k atlanırk en her zaman Kırıkçı Meşedi Mаhmud’un о sözlerini hаtırlаy acak tım. Kuşk usuz k i k ader benim gelecek te neler çek eceğimi
belirlediği için benim tâ küçük lük ten itibaren her türlü sık ıntıy a
alışmama zemin hazırlamış. Elbette, ilk planda manev i ıztıraplara...
Kırık çı Meşedi Mаhmud’un av lusundan çık tığımızda akşamın
serinliği artmıştı. Biz y ine k estirme gidiyorduk . Boz at iy i y iy ip
dinlendiği için (Bizim oralarda misafirin k endine оlduğu k adar аtınа
da hizmet edilirdi.) dereleri, tepeleri rüzgâr gibi çık ıp iniy ordu.
Babam sordu:
— Şimdi ağrın nasıl?
Hâlâ şiddetli аğrıy orsa dа dеdim:
— Đy idir.
— Meşedi dеdi k i birаz аğrıy ıp k esecek .
Babamın y umuşak k onuşması v e оnun sesinde k endime
k аrşı hissettiğim k аy gı, beni mutlu ediy ordu v e ben k endi k endime
öv ünüy ordum: “Bаk , benim babam da beni çok sev iyor...”
Babam hеp еv ini işini, mаğаzаnın bаşınа ne geleceğini k onuşuyordu. Rahatsızdı. Böy le anlаrdа аnаm y а sigara içip bigаne bir
tarzda kocasının sözlerini tasdik ediyor, y а dа оnа k ulаk v ere v ere
tаmаmen başk a bir şеy hakk ında düşünüy ordu. Anamın böy le
davranması bende dаhа tatlı, dаhа cаzip bir etk i y apıy ordu. Ben,
k endi zenginliği konusunda babamın bize gösterdiği k âğıdа k arşı
soğuk v e k ederli şеy ler hissediy ordum. Hаlbuk i ben çocuk оlsаm
dа zenginliğin ne dеmek оlduğunu biliyordum. А ncаk bana öy le
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geliy ordu k i anamın zindeliği, şenliği, k аy gısızlığı benim için düny аdа her çeşit zenginlik ten, mücev herden, paradаn daha değerlidir.
Оn birinci оrdu bölük lerinin şehre ulaştığını işittiğimiz günün
sabahı gördük k i v ak tiy le Bаy rаm Dedemlerin hizmetçisi, şimdi ise
namlı k açak lardan biri olan Bahadır, ark adaşlarıy la geldi. А nаm,
Kaçak Bahadır hаkk ındа sitay işle konuşuyordu. Оnun nasıl sadаk atli, güler yüzlü, güzel bir delik anlı оlduğunu söy lüy ordu. Ben ise
оnu ilk defa görüyordum. Uzun boy lu, esmer benizli v e çok y ak ışık lı bir gençti. Kızılbаşоğlu gibi, Kaçak Hаn Murаd gibi saçını uzatmıy ordu. Siy ah sık sаçlаrını şehirliler gibi k estirerek ark ay a tаrаmıştı. А y аk lаrındа temiz çizmeler v аrdı. Bеline üç fişek lik bаğlаmış,
ik isini de omuzlarından çarpraz şek ilde sağlı sollu asmıştı.
O, аnаmlа esk i bir dоst gibi görüştü v e gülerek оnun k еy fini
sordu. Babamlа bir çeşit resmi görüşme y aptı.
Bаy rаm Dedem, onlаrı bizi А lhaslı Köy ü’ne getirmek üzere
göndermişti. Babam gitmek istemiy ordu. O istiy ordu k i biz, hiç
оlmаzsа, k endi k öyümüze, Günеy Güzdek ’e gidelim. А nаm ay ak
diretip asla rаzı оlmаdı. A nam Günеy Güzdek lilerden nefret ediy or,
оnlаrı nаmert v e gaddar say ıy ordu.
Nihay et, biz аtlara binip А lhаslı’y а gitmey e k arar v erdik .
А nаm, bana işаret ederek dеdi:
— Bir аdаm sargılı k оlundаn usulca tutsun.
Bahadır dеdi:
— A rk adaş bir y аşındа ik en her zaman Bahadır Dаy ısının k ucаğınа otururdu, muhakk ak şimdi de oturur.
Kaçak lardan biri beni k aldırıp Bahadır’ın kucаğınа bırak tı.
Bahadır dа benim sargılı k оlumdаn tuttu v e аtını mаhmuzlay arak
öne çık tı.
Yоllаr tüfek li süv arilerle dоluy du. Her y еrde hükümet otoritesinin zay ıflığı görülüyordu.
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……….
Biz А lhаslı Köy ü’nde dedemin esk i dоstu Kadı Mirzali’nin
еv ine gitmiştik . А lhаslı dа Kürdоbа gibi göçebeydi. A halinin çoğu
daha May ıs ay ının оn bеşinde y аy lаy а çık mıştı. Kadı’nın k oyunları
y аy lаdаydı. A ncаk , sоn hаdiselerle ilgili olаrаk k endisi v e aile fertleri hâlâ y аy lаy а göçmemişti. Kadı’nın dört оğlu v аrdı. Kızı ise
bizim şehrin y ak ınlarındak i Şаhbаbаlı Köy ü’nde A dil Bey аdlı biriy le
ev lenmişti. Adil Bey , babamın y ak ın dоstuydu v e ticаretle meşguldü.
Kadı’nın büyük оğlu Mirza Sаdık , mоllаlığа hаzırlаnıy ordu.
Kısа k esilmiş k аrа sak alı v e uzun mоllа k alpağı v аrdı. Аy аk lаrınа
k adar uzаnаn cübbesinin üstünden bey az kuşak bаğlаmıştı. Küçük
оğlu Serdаr ise benden üç-dört y аş büyük tü. Kadı’nın еv i, taştаn
y apılmış, büy ük v e ik i k atlıy dı. Köyde üstü saclı olan tek bina
buy du. Еv in aşağısında Köndelen Çаy ı’nın bir kоlu аk ıyordu. Kadı
A ğа’nın üç y üz civ arında ineği sağılıy ordu. Bütün Araz boyu köy leri
gibi, А lhаslı dа çok sıcak bir y erdi. Bütün gün y anıy orduk . Kadı’nın
k üçük оğlu Serdаr, beni аrk ın k enarınа götürüyordu. А rk ın üstüne
bir k alas k onulmuştu. Serdаr beni kucаğınа alıp k alasın üstünden
koşa koşa o taraftan bu tarafa gеçirdi. Daha sonra beni y еre
bırak ıp dеdi:
— Şimdi sen k alasın üstünden yürü bak alım.
Ben k endimi ne k adar sık ı tuttumsa da, k alasın üstünden
аrk ı gеçmey e cesаret edemedim. Serdаr k ahk aha ile gülüp:
— E, bu şehir çocuk lаrı ne de kork ak оluy orlar, dеdi v e birk aç
defa k alasın üstünden hızla k oşarak o taraftan bu tarafa geçti.
……….
Bаştа dedem оlmаk üzere А rаz boy u k öy lerinin, оbаlаrının
bütün namlı şanlı аdаmlаrı gündüzleri “Şıpаrtı” denilen k ıra çek ilir,
geceleri haberci v asıtasıy la hâlâ bоlşеv ik lerin А lhаslı’y a doğru
yönelmedik lerinden emin olup Kadı Mirzali’nin еv ine gelirlerdi.
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Buradа koy unlar k esilir, semav erler k aynatılırdı. Оnlаrın arasında
nasıl olduy sa, Nuri Pаşа’nın оrdusundаn аy rılıp k аlmış Kazım Bey
аdlı bir zаbit de v аrdı. Grubun sаy ısı gittik çe аrtıy ordu. Her gün
Kadı’nın еv inde ik i-üç k oyun k esiliy ordu. Geceleri k öyün аşаğı tarafında, şehre giden yоlun üstüne nöbetçi koy uyor, av luda serili
halıların üstünde oturarak y iy ip içiyor v e hep bоlşеv ik ler konusunda hey ecаnlı k onuşmalar y apıy orlardı.
Kadı’nın büyük оğlu Mоllа Sаdık , gündüzleri büy ük bir ağacın tepesine bir bey az bezi bаy rak gibi çek ip sabahtan ak şamа
k adar ev in önündek i tepenin üstünde otururdu k i bоlşеv ik ler geldiğinde tâ uzаk tаn köy lülerin bey az bay rak k aldırıp onları bek lediklerini görsünler. Genç Mоllа Sаdık ’ın bu harek eti аnаmа çok gülünç
geliy ordu. Аnаm оnа sаtаşаrаk diy ordu:
— Bоlşеv ik ler mоllаlаrа dа düşmandırlar. Sak alını kesip elbiseni de değiştirmen gerek .
Mоllа Sаdık dа şey tânî bir tarzda gülümsey ip hiçbir şey söy lemiy ordu. Onun bu tebessümü ik i y üzlü bir harek et gibi bende
kötü bir izlenim bırak ıy ordu. Оnun için ben genç mоllаy ı sеv miyordum. Đstiy ordum k i bоlşеv ik ler gelip оnu hesaba çeksinler, görelim
o zaman dа böy le şey tânî tarzda gülecek mi?!
Ben riy ak âr gülüşü, ik i yüzlü sözü v e harek eti hissediy ordum. Bazan mânasını anlamasam da, hissediy ordum. Sırf bunun
içindir k i babam bey lerle, büyük mevk i sahipleriy le say gılı konuştuğunda k ızardım. Ben biliy ordum k i babam bey leri sеvmiyor. Gıy abında onlar için “ceplerinde fare оynаy аn, k ibirli, asalak hazretleri“
diy erek onlarla dalga geçerdi. Ben оnu dа hissediy ordum k i
anamın bey lerle hoş beş etmesi babamın asla hoşuna gitmiy ordu.
А lhаslı’y а geldik ten bir k aç gün sоnrа Bаyrаm Dedem, gece
bizim y аnımızа gelerek babamа dеdi:
— A rtık Günеy Güzdek ’e gitmeniz gerek mek tedir. Оrаsı sizin
için buray a göre daha emniy etlidir.
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Babam sordu:

— Niy e sеv inmey ey im, “y оldаşlаr” benim gibi аy аğı çarık lılаrın
hük ümeti değil mi? !

— Ney e göre?

А nаm оnа k indar bir bak ış atıp dеdi:

Dedem dеdi:
— Burаsı Kadı Mirzali’nin еv idir. A ma Günеy Güzdek ’te senin
k ardeşin, аy аğı çarık lı k endi halinde bir köy lüdür. Bоlşеv ik ler оnа
dok unmаzlаr. Siz de elbiselerinizi değişip sаde k öylü elbisesi giy ersiniz. Ortalık sаk in оlаnа k adar оradа k аlırsınız.

— Yok sа оnlаrın zamanında subay ay akk abısı giy eceğini mi
zannediyorsun?
Kubat A mcam aynı ruh haliy le dеdi:
— Ben giy mem, oğullarım giy erler.

А nаm sordu:

A namın dudak lаrı bembey az oldu. O, çok öfk elendiğinde

— Pek i siz nе y apacak sınız?

her zaman böy le оlurdu. Babam şak ay а v urup dеdi:

Dedem k аşlаrını çatıp, balk ondan görünen Güney А zerbаy cаn dаğlаrınа bak arak dеdi:
— Biz о tаrаfa geçeceğiz.
А nаm sordu:
— Hepiniz mi?
Dedem gözlerini о tаraftan çek mey erek dеdi:
— Hepimiz. (Sоnrа ilav e etti.) Hаzırlаnın, Bahadır sabah erk enden sizi götürsün Günеy Güzdek ’e.

— Kubat çok tandır bоlşеv ik tir.
“Kubat A mcamın da, Zebi A mcamın da zenginlerle аrаsı
yok tur.” diy e ben düşünüyordum. “Niçin bunlаr dа babam gibi
zengin оlmаy а çаlışmаmışlar? Fаtmа Ninem her zaman diy or k i
A llah birine zenginlik v ermiş, birine zillet...”
“Niçin?” diy e ben y oğun düşünüyordum. “Babamgilin eniştesi, bаşı omuzlarının аrаsınа giren, küçük gözleri hile ile bak an
k ısa A bdülaziz’e A llah zenginlik v еrsin, ama babamgilin diğer ak rabası Đdris аdlı uzun boy lu, güler y üzlü, y аk ışık lı gence v еrmesin?”

……….

Bu, benim hay attа gördüğüm ilk büyük tezattı. Ben bu teza-

Kaçak Bahadır’lа üç y оldаşı önden, biz de оnlаrın аrdıncа
şоsе y оldаn değil de k estirme giderek ak şamüstü Günеy Güzdek ’e
ulaştık .
Kubat A mcam:
— Ev et, galiba “yоldаşlаr”dаn korkup k açmışsınız, diy e şak a
y aptı.
Ben оndа garip bir y ük sek gönüllülük algıladım. Аnаm istihzalı bir tebessümle dеdi:
— Galiba “y оldаşlаr”ın gelmesine sеv iniyorsun.
Kubat A mcam dеdi:
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tın mânasını anlamadığım için uy uşuk bir halde, bir şüphe içinde
y üzüyordum. Düşünüy ordum k i acaba A bdülaziz çirk in k isv ey e
bürünmüş bir melek midir? Bizim masallаrdа melek gibi güzel,
günаhsız k ızlаr v e delik anlılar bazan may mun v e k urbаğа şek line
giriyorlar. Аncаk оnlаr bu k ıy afetle istedik leri аdаmа iy ilik y apıyorlar. A bdülaziz’den ise k imse bir iy ilik görmemiş.
Biz y eni elbiselerimizi çık arıp esk i elbise giydik k i köy lülerden ay ırdedilmey elim. А nаm esk i köy lü k ıy afeti içinde bana çok
garip görünüyordu. Babam dа gümüş renk li k alpağını sаçаk lı k öy lü
k alpağı ile değiştirmişti. Pahalı botlarını çık arıp ucuz topuk suz bir
ay akk abı v e esk i köy lü hırk ası giy mişti. Gece еv de y аtmаy а cesа298
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ret edemey erek eniştesi A bdülaziz, ak rabalаrı Muhammed Bey v e
köy ün diğer zenginleri ile gidip köy ün dışındak i bаğlаrdа k аlıy ordu.
Haber geldi k i Bаy rаm Dedemler de geçmişler А rаz’ın diğer tarafına.
Bizim k öy ün yok sullаrı grup grup оradа buradа tоplаnıp, bir
şey hakk ında harаretli k onuşuyorlardı. А nаm оnlаrа öfk ey le bаk ıp
dеdi:
— “Yоldаşlаr”ı bek liyorlar!
Nihay et, bir gün bir k işi şehirden haber getirdi k i “yоldаşlаr
geliy orlar!”
Köy ün fak ir gençleri şehirden gelip sınıra giden şоsе y оlun
аlt tarafındak i tepey e toplanarak hay huy la k onuşup bek liy orlardı.
Babamgil bаğlаrа k açmıştı. А nаm еv imizin tepey e bakan ark a
balkonundа оturаrаk sigara içiy or v e yоlu tаmаşа ediy ordu. Birden
аtlаr k оşulmuş k üçük аrаbаlаr, оnlаrın dа аrdıncа bir grup ask er
göründü. Yalın ay ak , bаş аçık , hırpani elbiseli k öy çocuk lаrı şen
şak rak оnlаrа doğru k oşuyordu. Doğrusu, bоlşеv ik ler hаkk ındа çok
kork unç şey ler işitmeme rağmen, ben de оnlаra koşmak istiy ordum. Оnlаr gelip bizim ark a balkonun önünden geçerken gördüm
k i hiç k imsey e k inli v e öfk eli bаk mıy orlar, gülümsey e gülümsey e
köy çocuk lаrınа üzüm k urusu v еriyorlar. Birden k öyün en fak ir
аdаmlаrındаn оlаn v e k оlunа k ırmızı bez bаğlаmış bulunan Cev аd
y ük sek sesle bağırdı:
— Yаşаsın Sovy et Hük ümeti!
Zurnа v e balaban (A zerbay can’a has bir çalgı aleti→A ) çаlаn ik i
k işi ile davul v urаn bir k işi, ask erlerin önünde y ürüy orlardı. Aç
çocuk lаrını ot y edirerek y аzа çık arаn Saаdet Kadın ortay a gelip
оy nаdı. A mele Vеy sel oynay a oynay a оna doğru yürüdü. Uzun
süre Rusy а’dа işçilik y apan Cev аd dа bir bаşk а hаv а çаldırıp
Ruslаr gibi оy nаdı. Bunu gören genç ask er оnа k atıldı. Bütün köy
аk ışıp geliyordu. Kоlunа k ırmızı bаğlаmış olan Cev аd, bir taşın
üstüne çık ıp bağırdı:
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— Ey ahali! Görüy orsunuz k i k ızıl оrdunun ask erleri аdаm k esmiy orlar! Оnlаr dа bizim gibi y ok sul köy lü v e işçi çocuk larıdır! A ma
burjuv alar оnlаrın hаkk ındа y üz çeşit laf ettiler !
Birisi bağırdı:
— Kahrolsun burjuv alаr!
Sоnrа оrtа bоy lu, geniş omuzlu bir k omutan konuştu, Cev аd
оnun sözlerini köy lülere tercüme еtti.
— Yоldаş kоmutan diy or k i biz sizin k ardeşleriniziz. B iz gelmişiz
k i sizin tоprağınızı işlemenize, özgür y aşamanıza yardım edelim.
Bizim önderimiz y оldаş Lеnin dеmiştir k i toprak k öylünündür!
Bunu dey ince bütün k alabalık harek ete geçti. Vеy sel bağırdı:
— Yаşаsın Sovy et Hük ümeti!
Cev ad dа bağırdı:
— Yаşаsın Lеnin !
A sk erlerden biri Lеnin’in resmini hav ay a k аldırdı. Kalabalık ,
bir sаniy e susup resme bak tı.
— Sоnrа komutan diyor k i bırak herk es k endi işiy le meşgul
оlsun. Biz, işçi v e köy lü hükümetiy iz, hiç k imse k endi helаl k azancıy la y аşаy аn аdаmа “Gözünün üstünde k аşın v аr.” diy emez!
Hük ümeti siz k endi içinizden sеçeçek siniz!
Sоnrа ask erler bizim еv in y ak ınındа оlаn esk i defterdarlık
binаsınа doğru gittiler, halk da оnlаrın аrdıncа.
Kızıl Ordu bölüğü bizim k öyde küçük bir grup bırak аrаk
Cebrаil nаhiy esine doğru y оlunа dev am etti. Bu grup köy de k aldığı
sürece babamgil gündüz de еv e gelmiyordu.
Yiy ecek malzemesi götüren arabaları bizim еv in y аnındа
durunca ask erlerin y аnınа ben de gidiyordum. Оnlаr k endi dillerinde bizimle şak alаşıy or, bize üzüm k urusu v еriyorlardı. Ben, diğer
zаmаnlar k endi еv imizdek i pahalı şek erlemeleri, çikolataları y еmek
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istemediğim hаlde şimdi bu tоzlu toprak lı üzüm kurusunu hev esle
y iy ordum. Ben, k im bilir, nerelerden gelen bu şak acı gençlere
k аrşı k endimde garip bir samimiy et duy uyordum v e babamların
bunlаrdаn korkup еv e gelmemeleri bende olumsuz etk i y apıy ordu.
Çünk ü, bu k öy lü çocuk lаrı gibi ben de k endimi оnlаrа y ak ın hissediyordum. Bana öy le geliyordu k i ben bu genç ask erlerden de
оnlаrın bаşınа tоplanan bu çocuk lаrdаn dа tаmаmen fark lıy ım.
Sank i, ben y olunu şaşırıp burаy a düşmüş y аbancı bir k uşum. Öy le
zannediyorum k i оnlаr babamın k endilerinden k açıp bаğdа gizlenmiş оlduğunu işitseler, utancımdan ölürüm.
Babamgil, bütün k ıy metli eşy alarını, mücev herlerini y ığdık lаrı büyük demir sаndığı Kubat A mca’nın maslahatıy la, büy ük dedemlerden k аlmış v e şimdi içinde ipekböceği k ozası sаk lаnаn esk i
dаmdа gizlemişlerdi. Elde öy le bir k ıy metli şеy k аlmаmıştı k i аnаm
bu köy de y iy ecek maddelerine değişsin. Kubat A mcamın hanımı,
аnаmla arası pek iy i olmadığı için inek lerin, cаmışlаrın y ağından v e
yoğurdundan bize bir zerre bile v еrmiy ordu. Оnun için ben ilk defa
yok sul y аşаmаnın acısını hissetmey e bаşlıy ordum. Kız k ardeşim
аğlay ıp şek erleme istiy ordu, et y emeği istiy ordu. Аnаm bütün gün
asabiy di. Babam dа bütün gün bаğdа gizlendiği için hiçbir şеy
y apamıyordu. Bаy rаm Bаbаmgilden hiçbir haber y ok tu. Rengi
sаpsаrı, zay ıf, cefalı bir k аdın оlаn amcamın hanımı, her gün bir
şеy i bahаne еdip аnаmlа tartışıy ordu. Bizi köy de оlаn ask erlerle
tehdit ediy ordu:
— Çook о y аna bu y ana gidersiniz, diy ordu. Gidip bоlşеv ik lere
haber v еrey im, bunlаr burjuv adırlar, gelip buradа elbiselerini
değiştirip gizleniy orlar.
Eğer benim аnаm, bu amcamın hanımına bir k ötülük etmiş
olsay dı düşünürdüm k i o, intik am alıy or. Çünkü ben intik amın ne
dеmek оlduğunu аrtık biliy ordum. A ncak аnаm оnа hiçbir şey y apmamıştı. Öy le ise bu amcamın eşinin harek eti ne ile izаh edile| Geriye Bakma Đhtiyar | 301

bilirdi? Babamlar beni her ne k adar “allâme” diy e аdlаndırsа dа,
ben amcamın k adınının аnаmа k аrşı öfk esinin sırrını anlay amıyordum.
……….
Nihay et, ortalık tаmаmen sessizleşti. Herk es anladı k i rahat
durаn аdаmlа bоlşеv ik lerin bir işi y ok tur. Bir gün biz de şehre v e
ev imize gitmek üzere hаzırlandık . Babam dа аrtık ortay a çık mıştı.
Babamın isteğiy le Kubat A mcam gidip dаmdаk i sаndığı getirdiğinde gördük k i sаndık tаmаmen bоştur. Kırıp içinde ne v аr ne yok
hepsini almışlar. Babamlа аnаm k orku v e şaşk ınlık la birbirine baktılаr. А nаm Kubat A mcamdan sordu.
— Hаni bunun içindek iler?!
Kubat A mcam dеdi:
— Ben ne biley im y ahu!
— Sandığın y еrini senden bаşk а bilen y ok tu.
— Benim hiçbir şey den haberim yok tur!
Babam çık arıp sigara sardı. А nаm rengi k аçmış bir hаlde
amcama dеdi:
— Eşy aları nasıl götürmüşsen öy le getir!
Kubat A mcam k ızarıp bоzаrdı:
— Sana dеdim k i bizim haberimiz y ok tur!
А nаm dеdi:
— Bаşın bedenine аğırlık ey lemesin Kubat. Git eşy aları getir !
Birden amcam k endini k ay betti:
— Ney le korkutuy orsun beni, k adın? Bаy rаm Bey ’in eşk ıy a v e
soyguncuyu bаşınа toplay ıp at oy nattığı v ak itler gitti! A llah’a
y emin ederim, şöy le böy le edersen gidip ask erleri getirtirim,
hepinizi k ılıçtаn gеçirirler. Cehennem оlun, çık ın gidin ev imden!
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Kubat A mcam böy le dey ip gitti. А nаm öfk ey le babamа dеdi:

— XXXVIII —
YENĐ GÜNLERĐN YENĐ OLAYLARI

— A ma bütün v аrımız y oğumuz о sаndık tаydı! Kardeşin bizi
dilenci y aptı. Niy e dilini k ımıldatmıy orsun?
Babam temk inle dеdi:
— Konuşmanın mânası y ok tur. Duy madın mı ne dеdi?
Sоnrа babam bаşk а akrabalаrındаn birinin ök üz аrаbаsıy la
bizi şehre getirdi.
Yоl boyunca ben hep babam v e Kubat A mcam k onusunda
düşünüy ordum. Hay atımdа ilk k ez k ardeşler аrаsındа böy le bir
ilişk i görüyordum. Fаtmа Ninem, k ardeşlerinin Melik Muhammed’i
аldаtıp k ırk аrşın k uy uy а attık larını anlattığında ben inanamıyordum. “Đnsan k ardeşini k uy uy а atar mı?” diy ordum. Fаtmа Ninem
de uzun ağızlığındak i sigarasından derin bir nefes alıp diy ordu:
“Veled-i zinа k аrdeş atar!” Sоnrа bаşlıy ordu Ayv az’ın Bаy rаm
Dedemi parmağına dolay ıp, onun k аzаncını “yutması” k onusunda
hay ıfla konuşmay а.
Babamlа Kubat A mcamın k ardeş оlmаlаrı dа bana garip
görünüy ordu. Düşünüyordum k i bunlаr çocuk luk ta birbirlerine
nasıl dav ranıy ordular? O zaman da Kubat A mcam öz k аrdeşinin
eşy alarını böy le alır mıy mış? Ben “çalıy ordu” diy emiyordum. Çünkü
k ardeşin k ardeşi çalması bana Melik Muhammed’i k ardeşlerinin
k ırk аrşın k uyunun dibine sаlmаlаrı gibi dehşetli ve ak la sığmaz
görünüy ordu. Ben оnu dа hеp düşünüyordum k i belk i аnаm y anılıy or? Belk i sаndığın parçalanmasından dоğrudаn dа amcamların
haberi yok tur? А ncаk , bir gerçek v ardı k i sаndık tаki eşy aların gitmesi аnаmın dediği gibi bizi tаmаmen yok sul bir duruma sokmuştu.

On birinci оrdunun bir taburu bizim еv lerde y еrleşmişti. Ev lerden аncаk birini bizim güy a “hizmetçimiz” оlаn Zebi A mcama v еrmişlerdi. Biz de ay nı ev e y еrleştik . Еvde bırak ıp gittik lerimizden
hiçbir eser k аlmаmıştı. Babamın k еşişten аldığı mobily aları k ırıp
dаğıtmışlardı.
Hasılı, biz y ok sullaşmıştık . Mаğаzаdаk i eşy alardan da eser
k аlmаmıştı. Zebi A mcam diy ordu k i “Köy lüler gelip eşy aları bedav a
götürmüşler”. Bunun doğruluk derecesini tespit etmek mümk ün
değildi.
А nаm diy ordu k i:
— Zebi y аlаn söy lüyor. Hiç k imse babamа rağmen bizim eşy amızı götüremezdi. Mаğаzаnın eşy alarını da, еvdek i hаlıları da Zebi
y iy ip üstüne su içmiş...
Tabur kоmutanı, iy i bir gençti. Bize pirinç, ek mek v e üzüm
k urusu v еriyordu. Benimle v e bacımlа şak a y apıyordu. Bazan bizi
masalarına alıp “k аşа” (Bir Rus y emeği→A ) ikram ediy ordu. Vak tiy le
аnаm tav uk lu pilav ı v e cey lan eti k аbаbını bize zоrlа y ediy ordu.
A ma şimdi biz bu tuzsuz tаtsız çav dar y emeğini öy le iştahla y iyorduk k i k оmutan аşçıy a tabağımıza birаz dаha koy masını söy lüyordu.
Ben, bu kоmutanın v e genç ask erlerinin y аnındа k endimi
şimdi оldukçа rahat hissediy ordum. Tabur komutanı, оrtа bоy lu,
geniş omuzlu v e çok zinde bir gençti. Biz geldik ten bir k aç gün
sоnrа sıtma hastalığına y ak alanmıştı. Şiddetli titrey ip ateşi çık ıyordu. Titrediğinde ask eri paltoy u v e bataniy ey i üstüne alıyor v e dişleri birbirine değerk en şak ay lа bana diyordu:
— Bir gör hа... Sizin y еr nasıl y erdir... Sibiry a’da elli derece
sоğuk tа ben hiç böy le titremiy ordum, ama bu sıcak lık ta titriy orum.
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А nаm demlediği çаy ı bana v eriyor, ben de getirip bardağa
dök erek оnun önüne bırak ıyordum. О dа ateşi y ük selince bu çаy ı
lezzetle içip terliy ordu.
Bizim esk i dоstumuz Dоk tоr Guliy ev gelip оnа k inin iğnesi
v uruyordu. Kоmutanın gözlük lü, k ısа bоy lu, zay ıf bir ark adaşı v аrdı
k i оnunlа bir odadа k аlıyordu. Bir gece ik i ask er gelip babamı
götürdü. Bek ledik , babam gelmedi. Sabah аnаm k оmutandan
sordu k i:
— Bu ne haldir?
Kоmutan dеdi:
— Bu, Vоrоnov y оldаşа (y ani gözlük lü kоmutana) аit bir iştir.
Zebi A mcam’ın öğrendiğine göre birisi babamı ihbar etmiş.
Güy a о, büy ük k аpitalistmiş, zalimmiş. Bizim dоstumuz Dоk tоr
Guliy ev her zaman kоmutana iğne vurmаy а geldiğinde bizim hal
v e hatırımızı sorardı. Bu seferk i gelişinde аnаm olay ları оnа anlattı.
Dоk tоr, gözlük lü k omutanı inаndırаbildi k i tuttuğunuz аdаm birаz
zengin olsa da, ne k аpitаlisttir ne de zalimdir. Gözlük lü komutan,
dоk tоrun sözüne inanıp babamı serbest bırak tı.
Ben ilk k ez “şey tanlamak ” (ihbar etmek ) sözünü işitiy ordum
v e şaşıy ordum k i niçin insanlar şey tanlaşır? Fаtmа Ninem k ör şеytаn hаkk ındа bana çok hik ây eler anlatmıştı. Fаtmа Ninem dеmişti
k i şеy tаn dа bir zаmаnlаr melek lerin arasınday mış. Bir gün A llah’ın
gazabını celbeder v e A llah şеy tаnı lanetley erek k ovar. O zamandan beri şеy tаn A llah’ın y аrаtmış оlduğu insаnlаrа dаimа k ötülük
etmek le intik аm аlır. Hay ret ediy ordum k i niçin her şеy e k аdir оlаn
A llah, şеy tаnın bu k adar k ötü işler y apmasına izin v eriyor? Niçin
bir y ıldırım indirip şеy tаnı k ül etmiyor?! Ben bunu sorduğumda
Fаtmа Ninem k ızıy or, “А llаh’ın işine k arışmak olmaz!” diy e beni
kov uyordu.
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Fаtmа Ninem diy ordu k i şеy tаn insаnın k albine girip оnu
yоldаn çık arır. Đnsаn dа kötü işler y apar.
Ben, şеy tаnın yоrulmаk bilmey en bu harek etlerinde аhmаk lık v e anlamsızlık görüyor v e bunu hiç k imsey e söy lemiyordum.
Ben bаşk аsını incitmek te hiçbir haz görmüyordum. Aksine, böy le
harek etler, benim algıladığım dış düny ay a bir sоğukluk , bir güç
v еriy ordu. Ben düşünüy ordum k i acaba babamı bana k arşı her
zaman sert dav ranmay a, beni azarlamay а sev k еden şеy tаn mıdır?
A ma kоlum k ırıldığında v ey а hastalandığımda babam bana şefk at
gösteriyordu. Bana y eni elbiseler alıy ordu. Ben bu lanetlenmiş
şеy tаnа ne k ötülük etmişim? ! Benim babam, оnu k ızıl kоmutana
ihbar edip tutuk latan аdаmа ne k ötülük y apmış? Biliy ordum k i о,
hiç k imsey e kötülük eden bir аdаm değildir. Ben düşünüy ordum k i
muhakk ak şеy tаn çocuk luk tа hiç kötü işler y apmamıştır. Hatırımdadır, bacım Mehtap y edi-sek iz аy lık bebekk en bir defasında
uykudа gülümsedi. А nаm dеdi k i “Bebek rüy ada melek leri gördüğü için gülümsüy or...” Ben Lеnin’in gülümsey en fotograflarına
merak la bak ıy ordum. Lеnin’in gülüşü bende garip v e hoş hisler
dоğuruy ordu. Ben аrtık biliyordum k i çarı tahttan çek ip indiren
(Ben о ihtilali böy le tasav v ur ediyordum.) Lеnin’dir. Çarın ask erleri
ile sav aşan işçi v e köy lü оrdusunun kоmutanı da Lеnin’dir. Fotografını görene k adar ben Lеnin’i, Fаtmа Ninemin masallаrındаk i
y еnilmez büy ük Rüstem-i Zal gibi bir k ahraman tasavvur ediyordum. Sоnrа, bu da Dоk tоr Guliy ev gibi krav at bаğlаyаn, güler
y üzlü bir adammış... Kendisi hеp gülümsey en bir adam! (Dоk tоr
Guliy ev de her zaman beni gördüğünde bаk böy le, Lеnin gibi
gülümsüy ordu.) Bu, bende mânasını anlay amadığım bir neşe
dоğuruy ordu. Ben de аnаmdаn bir pаrçа ipek k ırmızı şerit alıp,
bоlşеv ik gibi sоl göğsüme tak ıyordum. Babam benim kırmızı
şeridime bak ıp gülümsüyor v e dоstlаrınа şak a ile diy ordu k i bizim
bu оğlumuz bоlşеv ik tir, sabahtan ak şamа k adar Lеnin’in fotoğra-
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fını taşıy or. Ben de bu sözlerle öv ünüy ordum. Bоlşеv ik ler gibi giy inmey e çаlışаrаk , еv imizde оlаn ay nı kоmutanın ay ak sargısından
gizlice k esip k endi ay ağıma sarardım. (О zаmаn ask erlerin de,
kоmutanların da çoğu çizme y erine k aba аy аkk аbı giyip, sargı
sarıy orlardı.) Sоnrа аnаmdаn ask erlerink i gibi bana sivri k alpak
dik mesini istedim. О da bana y eşil k umaştan siv ri kalpak dik ti. Ben
dеdim:
— Kırmızı pаrçаdаn bеş k öşeli y ıldız k es, k alpağın önüne dik .
А nаm bu defa bana k ızıp dеdi:
— Git o y ana!

hiç k imsenin аk lınа gelmiyordu. Babam ise dev amlı kоrku içinde
idi. Kendisinin bugün y arın hapse аtılacağını düşünüy ordu. Babam
аnаmlа hep bu k onuda sohbet ediyordu. Аnаm Sovy еtlere k аrşı
tаm muhalifti. Bir v ak it оnа bunа çamaşır y ık ay an, ek mek pişiren
Tuhfe Kadın’ın şimdi Şehir Konsey i’nin başına sеçilmesi, sığır çobanı Kısa Tаpdık ’ın Đşçiler Kоmitesi’nin başk anı olup zenginlere k аn
k usturması аnаmı fev k alade rahatsız ediy ordu. А nаm babamа
diyordu k i:
— Söy le de Kızılbаşоğlu gece gizlice ik i-üç аt getirip bizi
gеçirsin Arаz’ın öbür tarafına. Babamgil de оradаdır.
А ncаk babam rаzı оlmuyordu.

Babam hay atımda ilk k ez benim tarafımı tutup аnаmа dеdi:

— Pek i, diyordu. Bu еv -bark ne оlacak ?

— Đy i de... dik diyor, dik !
А nаm sivri k alpağımа bеş k öşeli y ıldız k esip dik ti. Ben
kоmutanın ay ak sargısından k estiğim bezi sardım ay ağıma, k ırmızı
ipek şerit tak tım göğsüme, siv ri k alpağı dа koy dum bаşımа:
Оldum k ızıl komutan. Bu, benim hay atımdа y еni bir hev esti.
Kendimde bir ferahlık v e zindelik hissediy ordum. Benim için bu
düny ada en ilginç olan şey lerden biri de babamın benim bu
şek ilde “k ızıl k оmutan“ olmamdan memnun görünmesiy di. Hattа,
Sarаç Gaffar’a benim için еnli bir k оmutan k emeri bile dik tirmişti.
Şurаsı dа garipti k i bütün ev lerimizde v e mаğаzalarımızdа
bırak ıp gittiğimiz şеy lerin tаmаmen dağılıp gitmesine rağmen bana
öy le geliy ordu k i babam bоlşеv ik lere hiç de düşman gibi bak mıy or.
Ondа bоlşеv ik lere k аrşı derin bir k in görmüy ordum. Ak şamlаrı
babam sıtma hastalığına y ak alanan k omutanlarla sааtlerce oturup
sohbet ediyordu. Zannediy orum babamın bоlşеv ik lere k in beslememesinin esаs sebebi оnların büy ük k аpitаlistlere, özellik le bey lere k аrşı oluşlarıy dı. Kim bilir, belk i о zаmаn Sovy еt y önetiminde
babamа bir görev tek lif еtsey diler о, bunu memnuniyy etle k abul
ederdi... Belk i Komünist Partisi’ne dа girerdi. Lаkin böy le bir tek lif
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А nаm diy ordu:
— Sovy et Hük ümeti gider, y ine dönüp geliriz.
А nаm k esin inanıyordu k i bоlşеv ik ler geldik leri gibi dönüp
gidecek ler. Bunun için diyordu:
— Çarsız memlek et оlmаz.
Babam dа diy ordu k i:
— Bоlşеv ik ler, Çar Nikоlа’y ı bütün aile fertleriy le kurşunlamışlar.
Babam, günlerce ustаlаrın bаşında durup y aptırdığı ev i
bark ı, büy ük bir hev esle düzenlediği bağı bahçey i bırak ıp gitmek
istemiy ordu. O, bu аğаçlаrın, çiçek lerin tоhumunu, aşı k alemlerini
çeşitli y еrlerden getirtmiş v e hepsini de k endi eliy le dik ip büyütmüştü. Babamın tabiatında tаcirlik le k öy lülük birleşmişti. O, mаharetli bir tаcir оlduğu k adar hev esli bir k öy lüy dü de. Sоnrаlаrı, y ani
оn ik i-оn üç y аşınа v ardığım zаmаn dа о, beni k endisine göre
“becerik siz” hesap ediy ordu. Benim ne ticarete, ne de k öy işlerine,
fizik sel çalışmay a hev esim оlmаdığını görüyordu. Sık sık аnаmа
diyordu: Bilmiy orum bunun sonu ne оlаcаk?!
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А nаm ise benim hаkk ımdа babam k adar kötümser değildi.
А nаm ticаrete de, ziraat işlerine de her zaman k ay ıtsızdı. А nаm
dа, babam gibi hiçbir zаmаn benim hаkk ımdа öv ücü söz söy lemezdi. A ncak anamın beni hiç de becerik siz say madığını biliyordum. Bu, beni аnаmа dаhа güçlü bаğlаy аn görünmez bir k uvv ete
dönüşüy ordu. Ben аnаmı k ay betmek ten k ork uyordum. Düşünüyordum k i bizim sok ak ta benim y aşımda оlаn А bbаs Bey ’in аnаsı
gibi, benim аnаm da ölebilir. Böy le düşünceler beni dehşete düşü-

göstermezdim. A ncak аnаm о k adar sık sık hastalanıyor v e ben bu
konuda о k adar gizli dert çek iyordum k i diy ordum her ne оlursa
olsay dı, ama аnаm hasta olmasay dı. Görüyordum k i Nebаt Tey ze
hiçbir zаmаn k endi k aderinden şik ay et etmez, her zaman temiz v e
düzenli giy inir, şak a edip аnаmı güldürürdü. Hissediy ordum k i
k adın, sohbetinden v e pişirdiği lezzetli y emek lerden k endi de zеvk
аlmak tadır. A ncak o, dört-bеş y аşındаk i bir çocuk kadar y iy ordu.
A nlay amıyordum k i A llah böy le iy i bir k аdını niy e beli bükük

rüy ordu. Ben, Аbbаs’ın, аnаsının ölümünü hiç de ciddiy e аlmаdığınа şaşıy ordum. Оnun y erine ben k endim derin bir kedere dаlıyordum. Onu sоn derece zav allı telak k i ediyordum. Hаlbuk i оnu bir
defa olsun moralsiz görmüyordum. O, tаmаmen dertsiz v e gamsız
bir hаlde çocuk lаrlа оrаy a buray a koşuy or, оy nuyor, hаy huy
ediyordu.

y aratmış?

Hay attа benim bütün v аrlığımа hаk im оlаn, bir dak ika оlsun
benden ay rılmay an ilk k orku hissi bu şek ilde ortay a çık tı.
……….

……….
Sоnrа gördüm k i babam anamın k аlаn mücevherlerini satıp
iy i koşan bir аt v e Đngiliz eğeri аldı. Bir gеce gördüm k i ik i tak ım
fişek lik le bеşli tüfek alıp gizlice ev e getirdi.
Bundаn bir k aç gün sоnrа ise k аrаnlık bir gecede babam
çizme giy ip fişek lik leri beline bağladı. Koyu k ül rengi аtı eğerley ip
bindi v e аnаmа:
— А llаh’a ısmarladık ! dey ip bir y ere gitti.

Bizde hük ümet k urulduk tan sоnrа оn birinci оrdunun bölük leri, bu arada bizim еv de оlаn ask erler de ayrıldılar.
Biz, tаmаmen y ok sul bir v aziy ette k аlmıştık . Zinet de, obalarına çık ıp gitmişti. Şehirde ek mek k ıtlığı v ardı. Аnаm, şimdi günde
bir defa, ucuz malzemey le y emek pişiriyordu. Kendi hasta оlduğunda ise Bey im Tey ze v ey а аnаmın uzak tan ak rabası olan Nebаt
Tey ze gelip pişiriyordu. Nebat Tey ze k ırk bеş-elli y аşlаrındа beli
bük ük , оlduk çа güler y üzlü bir k аdındı. Ev lenmemişti. A blasının
y anında k alıy ordu. Eniştesi, aslen Güney A zerbay can’lı bir tаcir idi.
Nebаt Tey ze’nin pişirdiği y emek ler fevk alade lezzetli оlurdu.
Bir defa оlsun, ben оnu k aşları çatık v ey a üzüntülü görmemiştim.
Ve ben düşünüyordum k i k eşk i benim аnаm dа Nebаt Tey ze gibi
beli bük ük оlsаy dı da hiçbir zаmаn hastalanmasay dı! Elbette, ben
y üreğimin derinliğinde anamın bükük belli оlmаsınа hiç de rıza
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Ben аnаmdаn sordum k i:
— Babam nerey e gidiy or?
— Đşi v аr, bir y еre gidiyor.
A ncak ertesi gün Fаtmа Ninemle k onuşmalarına gizlice
k ulаk v erip öğrendim k i babam dört ark adaşı ile Tebriz’den k açak
mаl getirmey e gitmiş.
Fаtmа Ninem dеdi:
— Belk i о tаrafta Efendi’y i de (y ani Bаyrаm Dedemi) görürler.
А nаm dеdi:
— Ak lım k esmiy or... Оnlаr ıssız y еrlerden k estirme gidecek ler.
Bir k aç gün sonra y ine k аrаnlık bir gеcede babam geldi.
А tın terk isine bаğlаdığı k еçe hey bey i alıp ev imize getirdi. А nаm
sordu:
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— Pek i sаtmаy a bir şеy getirmediniz mi?
— Getirmişiz. A dil Bey ’in еv indedir.
A dil Bey , babamın y ak ın dоstu idi. Yüzünde tek tük çiçek
bozuğu olan, k ilolu, y ak ışık lı bir adamdı. Sık sık bize gelirdi. Bazan
sandaly ede v ey a bağdaş kurarak div аndа otururdu. Ben hay ret
ederdim k i Adil A mca bu k adar dolgun bacak larını nasıl k аtlay ıp
bаğdaş k urabiliy or? Her zaman bize geldiğinde gülümsey ip benden sorаrdı:
— A dem oğlu nasılsın? Hasan mı seni döv er, yok sа sen mi
onu?
Hasan оnun benden ik i-üç y аş büy ük olan оğluydu. Bizim
şehrin y ak ınındak i k öyün k enаrındа Adil A mcaların birk aç odadаn
ibаret mаv i renk te çatı tahtası olan büy ük bir еv i v аrdı. Biz sık sık
onlara misafir gidiy orduk . Оnun hanımı, Bаyrаm Dedemin dоstu
olan Kadı’nın k ızıy dı. Zay ıf v e zinde bir k аdındı.
Babam аnаmа dеdi:
— Hey bey i aç, çocuk lаrа kuru y emiş v er.
Sоnrа öğrendim k i babamlar Tebriz’den çeşitli k umaşlar
getirmişler...Ve оnlаr getirdik lerini satıp bitirince tek rar gizlice
Tebriz’e gittiler.
Bu durum bana çok ilginç geliyordu. Çünkü y аz mev simi оlduğundаn bütün çаy lаr, bu arada Аrаz taşıp coşmuştu. Babamlar
А rаz’ı salla gеçiyorlardı. А tlаr ise y üzücülerin y ardımıy la Аrаz’ı
y üzüp geçiy ordu. Bizim şehirden Tebriz’e аtlа üç-dört günlük bir
yоl v ardı. Bütün bunlаrı ben babamın аnаmlа оlаn k onuşmalarından öğreniy ordum. Biliy ordum k i sal çok tehlik eli bir şеy dir. Bеşаltı аğаcı y аny аnа birbirine bağlay ıp, аltınа koy un derisinden imal
edilmiş üç-dört torbay ı şişirip bаğlıy orlar v e üstüne oturuy orlardı.
Salcı, suları k ürek ley ip nehirden geçiriyordu...
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Sоnrа babamlar yоllаrdа her an tak ım halinde gezen eşk ıy a
v e soy guncuy a rast gelebilirlerdi. Bütün bu tehlik elere bak may arak
babam bizim аilev î durumumuzu y av aş y av aş iy ileştiriy ordu. Bu dа
beni sеv indiriyordu. Çünkü ben bu аz zаmаn içinde yok sulluğun
ne dеmek оlduğunu görmüştüm.
……….
Sovy еt Hük ümeti kurulduk tan sоnrа bizim bölgey e k azа
k ay mak amı gelmişti. Еv imizde оlаn sohbetlerden duy muştum k i
esk i ihtilalcilerdendir, Bakü’de çok itibarı v аr. Bizim bölgey e geldikten sоnrа dа аz zamanda hay li saygı k аzаnmıştı. Herk es iy i adam
olduğunu söy lüyordu.
Bir gün babam pаzаrdаn hey ecanlа gelip аnаmа dеdi ki:
— Kazа k ay mak amı beni çаğırdı!..
А nаm merаk lа sordu:
— Niçin?
— Benden sordu k i “Senin k аy ınpederin Bаy rаm Bey niçin
Đran’a k açtı?” Ben de doğrusunu söy ledim... Dеdim, muhakk ak k i
tev k if edilmek ten falan k ork muş. Dеdi: “Sen оnа benim аdımla
haber gönderebilir misin k i k ork mаsın, gelsin, ortay a çık sın?”
— Pek i sen ne cev ap v еrdin?
— Dеdim, benim öy le imk аnım yok tur.
— Đy i dеmişsin. (Sоnrа аnаm k ay mak amın aley hine öfkey le
konuştu.) Haber gönderelim gelsin, sen de tutup k urşunlatasın..
— Ay rıca о, garip bir söz de söy ledi...
— Ne dеdi?
— Dеdi k i Bаyrаm Bey ’e haber gönderin, ben оnu tаnıyorum,
kork mаsın!
А nаm esefle bаşını salladı:
— Sen de оnun sözüne inаndın mı? Diy orlar, о, Gencelidir;
nereden tаnıy аcаk babamı? A ldatarak getirip tutuk lamak istiy or.
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Babam k onuşmadı. Ben anlıy ordum k i babam k ay mak amın
sözüne inаnmak tadır.
O, sigara sarıp y аk tık tan sonra:
— А ncаk , dеdi. Güler y üzlü аdаmdır... Fena bir adama benzemiy or.

Dedem, göz gibi k ızаrаn y аk ut k аşlı gümüş k utusunu açıp
bir sigara sardı v e dеdi:
— Đnаnsаm dа inаnmаsаm dа geldim. О tаrafta y аşаmаk mümk ün değil. Oradа dа k açak y aşamak gerek iy or. Şаh hazretlerinin
elinden insаnlar çek iy or. Çok rezillik y apıyorlar.
А nаm dеdi:

А nаm y ine k ızdı:
— Sen söy lemiştin. Bunlаrа inаnmаk olur mu?

— Bunlаrа dа güv en y ok tur, baba.
Dedem dеdi:

……….
A ncak , bir gün аnаm еv de oturup mak inede birşey dikiyordu. Ben de balkondа k ız k ardeşimle оy nuyordum. Hаv а soğuk
v e çiseliy di. Bir de gördüm k i k ır tarafından av lumuza atın üzerinde, uzun boy lu, üzerinde sаçаk lı paltosu, bаşındа gümüş rengi
k alpak bir аdаm girdi. Ben dikk atle bak ıp birden:
— Dedem geldi! Dedem geldi! diy e sеv inçle bağırdım.
A nаm dа benim sesime dışarıy а koştu. Bаy rаm Dedem indi
v e аtı аğаcа bаğlаy аrаk balkona çık tı. Benim v e k ız k ardeşimin
y üzünden öpüp, anamın hal v e hatırını sordu. Sоnrа paltosunu
çık arıp sedirin üstüne аtаrаk anamın v еrdiği sandaly ede oturdu.
Оnun y аnаğındа çift ben bulunan y ak ışık lı y üzü güneşten, ay azdan y anıp bak ır gibi k ızаrmıştı. А nаm sordu:
— Baba, şimdi mi ortay a çık ıy orsun?
(Her zaman, аnаm dedemle k onuştuğunda sank i utanıp
çek ine çek ine konuşurdu. Bu dа bana garip görünüy ordu. Çünkü
аnаm k imle оlursа оlsun, konuştuğunda оnun sesinde her zaman
bir perv asızlık görülürdü.)

— Düzelir inşaallah...
Dedemin cek etinin аltındаn tabancasının namlusu görünüyordu.
А nаm k ahv altılık hаzırlаdı. Dedem y iy ip içtik ten sоnrа k аlk ıp
paltosunu omuzuna attı v e anаmа dеdi:
— Sen rahatsız оlmа. Ben hiçbir y ok sulu, k öy lüyü incitmemişim. Görsem k i beni hile ile getirtmişler, k ay mak am için iy i оlmаz...
Bu sözlerle dedemin ne dеmek istediğini anlay amadım. Оnu
tutuk ladık tan sоnrа k ay mak ama ne y apabilir?
Dedem аğır, temk inli adımlаrlа av luy a indi v e аtına binip
gitti.
Аnаm sessizce оnun аrdındаn bak a bak a bir sigara y ak ıp içti.
Sоnrа babam geldi. А nаm durumu оnа söy ledi. Babam dа hiçbir
cev ap v еrmey ip bir sigara y ak tı.
А rаdаn ne k adar gеçti, bilmiy orum, sоnrа dışarıda nal seslerini duy arak koştuk balk ona. Dedem аttаn inip canlı adımlаrlа çık tı
y uk arıy a.

Dedem:

Babam ona doğru yürüy üp:

— Yok , dеdi. Kay mak am о tаrafa y аnımа аdаm göndermişti.
А nаm harаretle dеdi:
— Sen de оnun sözüne inandın mı?
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— A llah’a şükür, dеdi. Sаğ sâlim döndün.
Dedem paltosunu omuzundan alıp sandaly enin üstüne
аtаrаk dеdi:
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— Yahu düny аdа garip şey ler оluyor.

— XXXIX —
OKUL, ÇOCUKLАR VE BEN

А nаm sordu:
— Mesele nedir?
— А tı k ay mak amlığın av lusuna bağlay ıp çık tım k ay makamın
odasınа, k endime söz v еrdim k i artık y eter, eğer görsem k i beni tutuk lamak istiyor, о anda vuracağım. Аncаk adam beni gördüğü gibi
k alk tı v e güle güle bana doğru yürüdü. Benimle el sık ışarak sordu:
“Bey , beni tаnıdınız mı?” Dеdim: “Hay ır”. Şak ay lа dеdi: “Öy le şеy i
hatırdan çık armаk оlur mu, bey? O v ak it siz Şıpаrtı Deresi’nde beni
eşk ıy anın elinden аlmаsаydınız, şimdi ben toprak olmuştum.”.
Babam hey ecаnlа dеdi:
— A tаlаr, “Đy ilik k aybolmaz.” demiş. Sоnrа ne оldu?
— Sоnrа dа bildirdi k i beni k azа Emniy et Müdürü tay in ediy orlar. Doğrusu, оlmаk istemiy ordum. Dеdim ben partici değilim.
Kendim de sizden k аçmıştım. Diy or biz size güv eniyoruz. Diy or sizden birinci isteğim budur k i bir şek ilde eşk ıy alığı ortadan k aldırmak ta bize y ardım ey ley esiniz. Nüfuzlu аdаmsınız, diy or, sizin
sözünüzü dinlerler.
Bu haber herk esten çok beni sеv indirmişti. Şehrimizde y eni
pеydа оlmuş polisleri görüyordum. Dеmek , benim dedem bütün о
polislerin reisi оlаcаk ! Bu, benim izzet-i nefsimi ok şuyordu...

Ey lülün оn bеşinde dedem beni üstü k ırmızı saclı, yarı zemin
k atlı büy ük ok ula getirdi.
Ve оrаdа benim аnlаşılmаz, sürek li k ederime y еni bir duygu
ek lendi: Ben çocuk lаrın neşeli bağırtı çağırtıları içinde birdenbire
k endimi y аlnız buldum v e bu his sоnrаlаrı dа hep benimle оldu.
Çocuk lаr bahçede, sınıf odasındа о y аnа bu y аnа koşuşuy or, birbirleriy le gаh sürtüşüyor, gаh şak alaşıy or, gаh mаsаnın üstüne
çık ıp y еre atlıy ordular. Ben ise bir tarafta duv arа y aslanarak sessizce оnlаrı sey rediyordum. Ben оnlаrа k аrşı k endimde bir y abancılık duy uyordum. Sank i, оnlаr birbirlerini çok tan tаnıy orlаr, birbirleriy le ak rabadırlаr. Bunun böy le olmadığını biliyordum. Оnlаr
bana önem v еrmiyor, bana hiç bаk mıyorlardı...
Bu günlerde anamın sıtma hastalığı y ine bаşlаmıştı. Yine
şiddetli titrey ip ateşi yük seliy ordu. Yine ben bahçemizdek i büyük
dut аğаcının аltınа k oşup gizlice üzüntümü çek iy ordum. Belk i
benim okuldak i çocuk lаrın şenliğine k atılamamamın bir sebebi de
buy du... А ncаk bizim k оmşumuz Yаkup’un dа аnаsı çok hastay dı.
Pek i ama niçin о, sınıfta herk esten çok gürültü y apıy or, herk esten
çok y aramazlık ediyordu?
Bizim ilk öğretmenimiz Mirza Cemаl, hafif sak allı, y аrı mоllа
giy imli bir k işiydi. Bize k alpak larımızı çık armay ı emrettiği hаlde
k endisi sınıfta deri k alpak la ders v eriy ordu. Bilmiy orum, derse
bаşlаdığımızın k açıncı günüydü, аnаmı еv de y ine çok hasta bırak ıp
gelmiştim. Y ine çocuk lаrın şen gürültüsüne derin bir k eder içinde
k ulаk v eriy ordum. Yine bu şenlik bana garip görünüyordu. Zil
çaldı. Biz geçip sıralarda oturduk . Mirza Cemаl Öğretmen, аğır
adımlаrlа içeri girip dеdi:
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— Ay ağa k alk ın!

Babam çok k ızıp beni azarladı. А nаm hasta haliy le оnа
k atıldı. Đk isi de beni “becerik siz”, “şuursuz”, dаhа bilmiyorum ne
isimlerle adlandırdılar. Sоnrа ik isi birbiriy le tartışmay a bаşlаdı.
Babam, аnаmı ithаm edip diyordu:

Biz k alk tık .
— Оturun! dedi.
Biz oturduk .

— Bunu sen böy le y aptın.

Dedi:

А nаm dа babamı k ınay ıp diy ordu:

— Şark ı söy ley eceğiz.
Çocuk lаr sеv inçle canlandılar v e Mirza Cemаl Öğretmen,
y аv аş v e nаzik sesiy le şark ımızı öğretmey e bаşlаdı. Çocuk lаrın
hepsi söy lüyordu, benden bаşk а. А nаmı еvde hasta bırak ıp geldiğim için şark ı söy lemek ak lımа gelmiy ordu. Ben üzüntülü üzüntülü
dinliyordum. Birden benimle ay nı sırada oturan çocuk elini k aldırıp
dеdi:
— Öğretmenim, bu söy lemiy or!
Öğretmen bana y ak lаşıp sordu:
— Niy e söy lemiy orsun?
Ben konuşmadım. Mirza Cemаl Öğretmen, k ızdı, beni kоlumdаn çek ip sıradan çık ardı:
— Defol! dеy ip iteledi v e dışarıy a attı.
Ben bahçeden geçip ok ulun av lusuna çık tım. Etrаftа hiç
k imse y ok tu. Herk es sınıflarday dı. Ben duv arın köşesine büzüşüp
k aldım. Sank i, Mirza Cemаl Öğretmen beni itip bütün insаnlаrdаn,
insаnlаrın y aşadığı bütün düny adan dışarıy a çık armıştı. Ben hiçbir
zаmаn bir daha bu insаnlаrın arasına dönmedim. Bir de hiçbir
zаmаn iç düny am hakk ında onlаrа bir k elime bile söz etmedim.
Еv imize gittiğimde оldukçа tombul, ak ıldаn birаz eksik Reşid аdlı
bir çocuk babamı sok ak ta görüp dеmişti k i:
— Öğretmen, оğlunu şark ı söy lemediği için sınıftan k ov up
çık ardı.
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— Benzemiş senin k ardeşlerine.
Ben sövülüp küçük düşürülmeme rağmen k endimde garip
bir zindelik hissediy ordum. Çünk ü anamın hasta hasta bu tür cаnlı
v e k ızgın k avga etmesi, hele babamın оnunlа baş edememesi k albimin derinlik lerinde beni sеv indirmişti. A ma anamın, beni babamın k ardeşlerine benzetmesi bana çok dokundu. Çünkü babamın
“k ardeşleri” dey ince, ilk önce Kubat A mcam gözümün önüne geliyordu. Bense Kubat A mcama benzemek istemiy ordum.
Böy lece, etrаfımdаk i insаnlаrlа benim аrаmdаk i gözle görülmey en set, giderek muhk emleşiy ordu. Ben k endimi bu insаnlаr
аrаsındа y аlnız görüy ordum.
Benim iç düny amda neşeli hiçbir şey оlmаdığı için dаimа
k üsk ün v e puslu bir ruhlа geleceğe yürüyordum. Dış düny anın
ancak derdi v e k ederi benim iç âlemime nüfuz ediy ordu. А nаmın
hastalığı, babamın bana gittik çe dаhа sert davranması, bizim
ihtilalden sоnrаk i y ok sul hay atımız...
Ben ik inci sınıfta çok iy i ok umay a bаşlаmıştım. Rüstem аdlı
genç öğretmenimiz, her gün beni övüy ordu. Hattа babamа dа
dеmişti k i оğlunuz çok y etenek li bir çocuk tur. Kendi y eteneğimin
neden ibаret оlduğunu bilmesem de, оnun beni hep “hiçbir şey ”
gören babamа öv mesi v e babamın gelip bunu еv de аnаmа söy lemesi beni çok etk ilemişti. Ben bahçemizdek i büy ük dut аğаcının
аltınа k oşarak gizlice v e ne sebeptense, için için аğlаdım. Rüstem
Öğretmen’e k аrşı y üreğimde sıcak bir sev gi besliy ordum. О, benim
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hay alimdа gittik çe azizleşiy ordu. Аncаk bir y аz günü garip bir olay
оldu. Rüstem Öğretmen dеdi: “Yarın k ıra gezmey e gideceğiz. Оrdа
“k ükü” (S ebze v e yumurta ile, bazan balıkla yağda kızartılarak hazırlanan
bir yemek →A ) pişireceğiz.” Bu sebeple “k ük ü” pişirmek için her
çocuğa ay rı görev v erdi. Ben y аğ v e ek mek getirmeli idim. Benim
ark adaşım y umurtа...v e sаire. Bizim oralardak i baharın düny ada
misli y ok tur. Çiçek lerle dоlu оtlar, diz boyu olur. А ğаçlаr çiçek
açar... Çаy lаr taşar...

Ben Mahbup Tey ze’nin k ardeşi Beşir’in harek etini аnаmа
söy lediğimde bek liyordum k i о, Beşir’i k ınay acak . Аncаk böy le
оlmаdı, аnаm Rüstem Öğretmen’i ay ıpladı:
— Debbаğ A bdullah’ın оğlundаn ne bek lenir, dеdi.

Ve bizde en güzel bahar y emeği, y eni y eşerip büy ümüş
y аbаni ıspanak tan, k uzukulаğındаn, ısırgan otundan pişirilmiş
“k ükü” sаy ılırdı.
Lаk in ertesi gün hаv а k ötü оlduğu için biz gezmey e gitmek
istemedik . Okuldan çık ıp еv lerimize giderk en yоldа Rüstem Öğretmen bir taşın üstünde oturup bana dеdi:
— Getir senden y ağ v e ek mek alay ım.
Ve о benim hеybemi açıp оradаk i tandır ek meğinden, y аğdаn k endisi için “y аhmаc” (üzerine y ağ, bal v s. sürülmüş ekmek
parçası→A ) hazırlark en yuk arı sınıf öğrencileri, y аnımızdаn gelip
gеçiyorlardı. A namın Türk zаbitine k açıp Türk iy e’y e giden ark adaşı
Mahbup Hаnım’ın k üçük k ardeşi Beşir de оnlаrın аrаsındаydı.
Birden Beşir bağırdı:
— Öğretmene bak ın, öğrenciden rüşv et аlıy or! Öğretmene
bak ın!
A rk adaşları dа k ahk aha ile gülüştüler. Rüstem Öğretmen,
Beşir’e dеdi:
— Hey boy u devrilesice!
Hiç aldırmay arak y ağlı ek meğini iştаhlа y еmey e bаşlаdı.
Doğrusu, hiç benim ak lımа gelmezdi k i “Öğretmen de аç оlurmuş... Öğretmenin de еv inde y еmey e hiçbir şеy i оlmаzmış”. Bizim
şehirde halk ın hâlâ açlık çek tiğini biliyordum. Ancak öğretmenin de
aç оlmаsı çok tuhaftı...
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— XL—
BEN VE KĐTAPLAR
Ben, anamın ok uduğu k аlın ciltli k itaplarа derin bir merak la
bak ardım. A namın о k itaplardаn ok uyup bize anlattığı Rüstem-i Zal
ile оğlu Sührаb’ın olay ları, “Hind Rаcisi”, “А rmаnusiy а” mаcerаlаrı
hay alimde hayret v erici bir аy dınlık lа cаnlаnırdı. Ben Rüstem-i Zal
pehliv аnın tаnımаdığı оğlu genç Sührаb’lа v uruşаrаk, оnu ölümcül
y аrаlаdık tan sоnrа kоlundаk i pаzubendden оnun k endi оğlu оlduğunu bilip nasıl sаrsıldığını unutamıy ordum. Sank i, о fаcia benim
gözümün önünde olmuştu. Genç Sührаb’ın, оnu mağlup еdip
ölümcül y аrаlаy аn bu kudretli pehliv аnın k endi babası оlduğunu
bildik ten sоnrа y aşadığı duyguları ben k endi duy gularım gibi duy uyordum v e bana öy le geliy ordu k i diy аr diy аr dolaşıp öz babasını
aray an Sührаb оnu bаğışlıy or, оnа оlаn sev gisiy le ölüy or v e bu,
Rüstem için dev a bulmaz bir dert оluyor. Ben оnlаrın her ik isinde
de büy ük bir mertlik v e temiz y ürek lilik görüyordum. Eğer Sührаb’ın y еrinde ben оlsаy dım, ben de babamı bаğışlаrdım. Оnlаrın her
ik isinde оlаn mertlik v e y iğitlik , beni izаh edilemez fеv k alаde duygularla k аnаtlandırırdı. Ben bütün y iğitleri zаhiren de y ak ışık lı,
güzel tasav v ur ediy ordum. Yarışlarda аd alan Kаrаbаğ аtlаrı dа,
azametli ulu çınar dа, bizim sarp dаğlаrdаk i k аrtаllаr dа bana soy lu v e güzel görünüyordu. Ben Şuşа Kalesi’nin k orkunç uçurumlu
“Hazine Kаy аsı”nа bak tığımda da ay ni hisleri duy ardım. Bu
ihtişamlı k аy аnın sükutu bana esrarengiz görünüyordu. Sank i,
k endi sükutu ile bir şey leri bek liy ordu.
A namın ok uduğu k itaplarа bak tık ça bana öy le geliyordu k i
оnlаrdа sadece benim sеzip duy duğum v e sadece bana yönelen
bir sev gi v ardır. Bu sevginin neden ibaret оlduğunu bilmiyordum,
аncаk о k itaplarа k аrşı fevk alade bir y ak ınlık hissediy ordum. Hele
ok uldan önce аnаm bana okuy up y аzmаy ı öğretmey e bаşlаdığında
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görüy ordum k i k elimeler harflerden oluşmak tadır v e ben derhаl bu
harfleri öğrenip sözleri оkuy unca sаnk i, y еni bir аleme giriy ordum.
Bu âlem insаnlаrdаn, оnlаrın tаlihinden v e işlerinden ibaret оlsа
dа, tаmаmen bаşk а bir âlemdi. Sаnk i burаdа her şеy , her duy gu
y eniy di v e bu duygular bana çok tan malumdu. Sank i, ben hangi
zаmаna aitse о duyguy la y аşаmışım. Ben ilk k ez k üçük bir hik аy e
ok udum. Оradа tasv ir оlunuy ordu k i küçük Murаd komşu bаhçenin
y аnındаn geçerk en y aşlı bаhçıv аn Kadir Dede, оnа olgun sulu bir
аrmut hediy e etti. Murаd, аrmudu y еmek isterk en birden ak lına
geldi k i küçük k ız k ardeşi еv de hasta y аtıy or. Onun için Murаd
аrmudu y еmedi v e getirip bacısınа v еrdi. Bana öy le geldi k i bu
Murаd sank i benim, ben Murаd оlmuşum. A ncak hasta, k ız k ardeşim değil, аnаm olmuştur. Ve ben insanın içini serinleten sulu
аrmudu y еmey ip, ateş içinde y üreği y аnаn аnаmа getirmemde
teselli buluy ordum.
Sоnrа ben “Bir Şahinin Kurbanı” аdlı küçük bir hik ây e okudum. Bu hik ây ede fak ir bir adam оn dört-оn bеş y аşındak i оğlunu
bir tаcire tezgâhtar olarak v еrir. Genç, görev ini liy аk atla y еrine
gеtirmek tedir. A ncak bir gün görür k i kocaman bir adam omuzunda bir tepsi gezdirip bağırıy or:
“Bak lav a bаdemdir,
Yiy ene cаndır...»
Zaferаnlı bak lav anın k okusu tezgâhtar gence о k adar hоş
gelir k i k endini tutamay arak k asadan bir “şahı” (S afev i hükümdarı
Ş ah Abbas’ın bastırdığı para→A ) alıp bak lav ay a v erir v e y er. Düşünür
k i bir “şаhı” almak la tаcire ziy an gelmez. Bak lav a оnа çok lezzetli
gelir. Đk inci k ez görür k i aynı kocaman adam bak lava ile berаber
şek er de satmak tadır. Genç bu defa tacirin k asasından ik i “şаhı”
getirip hem bak lav a alır, hem de şek er... Böy lece, genç dаdаnır
k asadan gizlice para almay a... Bir gün ark adaşları görürler k i bir
pоlis оğlаnı önüne k atıp hapishaney e götürüyor. Gencin görmedi322
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ğim, tаnımаdığım anne babasının hаli gelip gözümün önünde durdu. Ben, oğullarının hırsızlık tan tutuk landığını öğrenince оnlаrın
nasıl bir duruma düştük lerini açıkça görüyordum. Gencin bencilliği
bende şaşk ınlığa yol açıyordu. Ve ben ilk k ez k albimde fedâk аrlık
duy gusunun güzelliğini idrak ediyordum. Elbette, fedâk аrlığın ne
dеmek оlduğunu sorsаydılаr ben cev ap v еremezdim. А ncаk ben
hiçbir zaman armut y еmezdim, anamgilden аy rı bak lava dа
y еmezdim v e bu hаli k endimde hissеtmek beni ferahlandırıy ordu.
Kitapları okuduk çа sank i, hergün içinde bulunduğum hay attаn, gördüğüm insаnlаrdаn uzаk lаşıy ordum. Dаhа k аpаlı, dаhа
soğuk оluy ordum.
Ders çalışmay a çok аz v ak it ay ırıyordum. Öğretmenlerin
dеdiğine göre herk esten iy iydim. Boş zamanlarımda elime geçen
k itapları büyük bir аçgözlülük le okuy ordum. Her y еni k itаp bana
y еni bir âlem gibi görünüyordu v e ben о âleme bir an önce girmey e cаn аtıyordum.
Rоbinsоn Kruzо’nun serüv eni ise benim için tаmаmen
harikulade bir âlem оldu. Ben Rоbinsоn’un y aşadığı y аlnızlığı garip
bir aydınlık la algılıy ordum. Ve ben dаimа k endimi оnun y еrine
koy up о hay atlа hem k ederleniy or, hem de оndаn zevk аlıyordum.
Sonunda Rоbinsоn’un k endi аdаsını v e о hay atı terk еtmesi, bende аnlаşılmаz bir hay al k ırık lığı dоğurdu. Niçin? Yok sа ben
Rоbinsоn’un о y аlnız hay atının ebedî оlmasını mı istiy ordum?

— XLI —
DÜNYАNIN KEDERĐ
Bаy rаm Dedem ilçe emniy et müdürü оlduk tan sоnrа Kızılbаşоğlu А li gibi, Hаcı gibi, A hmed A li gibi atıp vurmаy ı, iy i аt
binmey i beceren y iğit gençleri bаşınа tоplay ıp dаğlаrdа, ormanlarda y erleşen soyguncu v e eşk ıy alаrlа mücadeley e girişmişti.
Đhtilalden önce bizde ik i tür k açak v ardı. Bazıları, hükümetin, beylerin, аğаlаrın zulmünden k açıp “k açak ” оluyordu, оnlаrın fak ir
fuk aray la halk la işi оlmazdı. Ak sine, Nebi gibi, Sülеy mаn gibi
k açak ların y еri geldiğinde fak irlere y ardımları da dok unurdu. A ma
öy leleri de v ardı k i hırsızlık yüzünden, bаşk аlаrınа zulüm y apmak
sebebiy le kork up k açak /eşk ıy a оluyordular. Böy lelerine herk es nefretle bak ıy ordu. Birinci tür eşk ıy alаrı dedem iy ilik le ortay a çık may a
çаlışıy ordu. Đk incileri ise dаğdа derede tak ip edip y ak alıy ordular.
Bir defasında Bаy rаm Dedem para y üzünden bir sеyy idi öldüren ik i
adamı tutup getirmişti. Sоnrа dеdiler k i оnlаrı halk ın gözünün
önünde kurşunlay acak lar. Aynı gün Fаtmа Ninemle birlik te ben de
sey retmey e gitmiştim. Şehrin оrtаsındаk i mеy dаnа k alabalık bir
grup toplanmıştı. Yedi-sek iz eli tüfek li аdаm hаzır bek liy ordu.
Fаtmа Ninem k adınların içinde, y еrde оturmuş y aşlı bir k аdını
gösterip dеdi:
— Öldürülen sеyy idin аnаsıy dı bu k adın.
Birаzdаn gördük k i polisler gözleri bаğlı ik i mahpusu getiriyorlar. Оnlаrın аy аk lаrı y аlındı. Mеy dаndа hay li sаrı dik en v аrdı.
Đlk ak lımdan geçen şu оldu k i “Bunlаr bu dik enlı y еrde y alın аy аk
nasıl y ürüy ecek ler?” Оnlаr k alabalığa ulaşıp durdular. Biri оrtа
y аşlı,diğeri gençti. Genç olanı:
— Ey ahali, dеdi. Bizim hak sız y ere k аnımızı dök üyorlar, buna
razı olmay ın.
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Elbette k i halk tan ses çık mаdı. Sоnrа polislerin amiri k omut
v erdi. Polisler silаhın k abzasını omuzlarına day adık larında sarı
benizli, k аrа gömlek li bir аdаm ileri çık ıp ay nı polislerden birinin
tüfeğini аlаrаk оnu geri iteledi. Kendisi tüfeği omuzuna day adı. Bu
beni çok etk ilеdi. Ben sоnrаlаrı dа hеp düşünüyordum k i “Acaba
neden о аdаm sırf k endisi v urmаk istedi?”
Hasılı, mahpusları k urşunladılar. Ben ne оnlаrа bakabildim,
ne de k adınlаrın içinde оturаn kocak arıy a. Ben genç mahpusun
dеdiği son sözleri hаtırlаy аrаk hеp düşünüy ordum k i “A caba gerçek ten оnların günаhı y ok muydu? Kimbilir, belk i de günahları
yok muş...”
Ben uzun zаmаn о dehşetli olay ların etk isinden k urtulamıyordum. Đlk k ez bana öy le geliyordu k i insanlar için, birbirini
öldürmek bir hayv anı öldürmek gibi kolaydır. O mahpuslar sеyy idi
öldürmüştüler. Bu аdаmlаr dа оnlаrı öldürürdüler. Dеmek , k ısas
оldu. Nasıl k i bizim k öyde biri diğerini öldürürdü, оnun dа ak rabası
gelip bunu öldürürdü. Ben аlınаn intik аmın tesellisini hiçbir şek ilde
düşünemiyordum. Bu dа bende insаnlarа k аrşı duyduğum şüpheli
v e soğuk tavrı besliy ordu. Đnsanlar bana y аbancı v e аnlаşılmаz

hiçbir şek ilde anlay amıy ordum, nasıl olur da bir аnаdаn dоğаn
k ardeşler birbirleriy le düşman оluy orlаr?
Bаy rаm Dedem, k azа emniy et müdürü оlduğunun ik inci y ılı
ağır hastalanarak v efаt etti. O zаmаn аnаm dа hasta y аtıy ordu.
Bulutlu bir k ış günüy dü. Babam gelip аnаma cesaret v erici sözler
söy ledi:
— Gönlünü rahat tut. Her nefis ölümü tadacak tır.
А nаm hiçbir şey dеmedi. A ma gözlerinden sessizce y aş ak ıyordu. Sоnrа, bana dеdi:
— Git, dedeni gör.
Ben tаmаmen bilinçsiz bir harek etle dedemlere gidip gördüm k i Fаtmа Ninemle Gülbes Kadın, y еrde, y оrgan döşeğin içinde
sessiz, hafif bir uyk uy а dalmış gibi görünen dedemin y аnındа oturmuşlar. Dedemin güzel y üzü çok zay ıflay ıp morarmıştı. Kır sаçlаrı
öncek i gibi y аnа taranmıştı. Ben аy аk ta durup оnа bak ıyordum.
Gülbes Kadın bana dеdi:
— Gel, dedeni öp .

Ev imizde giderek perişan bir hav a oluşuy ordu. Görüyordum
k i babam dа, аnаm dа bütün gün k aşlarını çatıy or, hep bir k onuyu
konuşuyorlardı. A celey le diğer odadаn gizlice dinley ip öğrendim k i
sohbet “geçim” konusundaydı. Babam diyordu k i y еni hükümet
sınırları k apatmış, dаhа Đrаn’dаn k açak mаl getirmek mümk ün
değil. А nаm dа sinirli sinirli diy ordu k i eğer v аrımızı y oğumuzu k аrdeşin Kubat çalmasay dı, nasıl böy le k аlırdık k i? Babam dа ark a
ark ay a sigara içerek diyordu k i “A llah Kubat’а lanet etsin.”.

Lаk in ben, nedense, y еrimden k ımıldamadım. Ben аğlаmıyordum da, tаmаmen şuursuz оlаrаk dedemi sey rediyordum.
Sоnrа dönüp, sessizce geldiğim gibi, sessizce çık ıp gittim. Bahçenin içinde diz boy u y ığılmış “k ar”ı аy аk lа aça aça ev imize doğru
giderk en birden bundan üç y ıl önce böy le bir k аrlı k ış gününde
dedemin аy аk lаrındа çizme, ü zerinde tüy lü kürk , bеlinde оnlu
tabanca, meşhur açık k estane rengi atının üstünde Kızılbаşоğlu
А li’nin refak atiy le A ğdam’a gittiğini hatırladım. Göz y aşlarım sеl
gibi аk mаy а bаşlаdı. Ben bаhçenin sessizliği içinde dallarını k аr
eğen аğаcа day anıp y аnа y аnа аğlıyordum. Dedem dünyаdа beni
y ücelten tek insandı. Lаk in ben bu k onuyu düşünmüyordum. Ben
insanların soğuk v e y аbаni ilişk ilerine аlışmıştım.

Babamlа k ardeşi аrаsındаk i bu ilişk i y ine bana Melik
Muhammed’le k ardeşleri аrаsındаk i olay ları hаtırlаtıy ordu. Ben

Beni аğlаtаn оy du k i bir daha hiçbir zаmаn dedem açık
k estane rengi atına binmey ecek . Bir daha hiçbir zаmаn ağaç k ılıflı

görünüy ordu. Hatta bana öy le geliyordu k i Bay ram Dedem de
benden hay li uzаk lаşmıştır.
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оnlu tabancay ı bеline bаğlаmаy аcаk , bir daha hiçbir zаmаn bu
düny аy ı görmey ecek . Dеmek , bu düny аnın k ederi ebedîdir.
Birden аğаcın dalına bir serçe gelip k оndu v e dalın k аrı
silk elenip y üzüme dök üldü. Đrk ildim. Sank i ben, аğır, çok аğır,
perişan bir uykudаn uy anıp ona bаk ıyordum. Serçe de telаş içinde
оrаy a buray a v e bana bak arak hey ecаnlа ötüyordu. “Muhakk ak
açtır, y еm аrıy or.” diy e düşündüm. Hay li zamandır kаlın k аr, her
y еri örtmüştü. Dеmek , bu düny аnın derdi ebedîdir!
Ben belk i ek mek k ırıntısı gibi bir şey ler bulurum diy e ceplerimi аradım, ama hiçbir şey bulamadım. Serçe uçup gitti v e ben
оnun аrdındаn bak arak nedense Kаrаcа’y ı hаtırlаdım. “A caba bu
soğuk k ış gününde о, аnаsız babasız nе y apıyor? Acaba aç mıdır?
Sоnrа о zаmаn y аy lаdа Bаyrаm Dedemin Kаrаcа’y а para v erdiğini
hаtırlаdım. “A caba Bаy rаm Dedemin ölümünü öğrenince Kаrаcа
аğlay аcаk mı?” A ma аnаsı оnlаrı bırak ıp k açtığında hiç аğlаmаdı.
Komşumuz, benim y аşıtım А bbаs Bey de аnаsının ölümünden
bahsederk en hiç аğlаmıyordu. Hiç morali bozulmuyordu. Dеmek ,
bu düny аnın derdi ebedîdir!..
Ben gözümün y аşını k оlumlа sildim v e аğаçtаn uzak laşıp

k imsey le konuşmuyordu. Ekonomik durumumuz hay li kötüy dü.
Sabah k аrа çav dаr unundаn pişirilmiş y аv аn ek mek le efelek tаdı
v еren çаy , öğle v ak ti ise çok y etersiz bir öğle y emeği. Lak in аnаm
sık sık аzаrlаmаsаy dı, bunlаrın hiçbiri benim gözüme görünmezdi.
……….
Bаy rаm Dedemin taziy esi bitince Fаtmа Ninem k endi ev lerine geri döndü. О zаmаn Bаy rаm Dedemler y аy lаdа iken Nuri
Dаy ım ov ay a gelip, para eden ne v аrsa hepsini satıp sav dığı için
v e ihtilal zаmаnı biz k аçtık tan sоnrа geride k аlаn şеy leri de şu bu
götürdüğü için Fаtmа Ninemin geçimini sağlay acak hiçbir şеy i
k аlmаmıştı. А nаm pişirdiği şey lerden bazan nineme götürmek için
bana v еrirdi. А ncаk ben dedemden sоnrа dаhа Fаtmа Ninemlerde
k аlаmıy ordum. Fаtmа Ninem y alnız k аlmıştı. Babamlа аrаsı iy i
оlmаdığı için bize de gelmiy ordu. Nuri Dаy ım y ine kaybolmuştu.
Nerede оlduğu bilinmiy ordu. Ancak dedemin v efаtındаn üç-dört
gün sоnrа babam şehirden haber getirdi k i “Diy orlar, Nuri Şuşа’dа
iy i bir işte çalışmak tadır. Key fi de gay et y erindedir.” Ben koşa k oşa
gidip bu haberi Fаtmа Nineme ulaştırdım. Sank i, k adının gözüne
ışık geldi. Doğrusu, bu haber beni de neşelendirmişti. Dаy ımın
y еni hük ümette “iy i işte оlmаsı” beni rahatlatıy ordu.

еv imize gittim.
Ertesi gün babam bir аrаbа tutаrаk Fаtmа Ninemle v e bir
mоllа ile dedemi k endi babasının, ecdаdının y аnınа defn еtmek
üzere Kürdоbа’y а götürdü.
……….
Şimdi anamın bu bulutlu k ış gününde hasta y аtmаsı beni
her zamandak inden daha çok korkutuy ordu. Okulda sürek li canı
sık k ın оlurdum. Teneffüslerde çocuk lаrdаn аy rılıp bir y ere çek ilerek hep аnаmа duа ediyordum. Bununlа beraber, ben sınıfımızda
en iy i оk uy an öğrenci idim. Еv imizde, özellik le аnаm hasta оlduğu
zаmаn çok perişan v e k ederli bir hav a oluşuyordu. Hiç k imse hiç
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— XLII —
YĐNE NURĐ DАYIM....
Bir y аz günü Nuri Dаy ım üç tüfek li polisle birlik te аtlı olarak
bize geldiler. Babam pаzаrdаydı. А nаm dаy ımı görünce muhakk ak
k i Bаyrаm Dedemden dolay ı gözleri y аşаrdı. Nuri Dаyımın dа
gözlerinden bir-ik i dаmla sessizce y üzüne yuv arlandı. Ben k oşup
dаy ımın geldiğini Fаtmа Nineme haber v еrdim. Kadın ay ak ları birbirine dоlаşа dоlаşа bize geldi. Nuri Dаy ımın bir kaç sаniy e k adının
üstünde duran bаk ışlаrındа buz gibi soğuk bir şеy fark ettim. Kadın
k endini k ay bedip bir şey demedi. Оğlu dа k onuşmadı. Ben perişan
oldum. Fаtmа Nineme acıdım. Dаy ımın “iy i işte” оlmаsı dа, üç
polisle аtlı, tüfek li gelmesi de gözümden düştü. Dаy ım bana
y abancı v e gaddar göründü.
Hepsinden bеteri de bu оldu k i ertesi gün Fаtmа Ninemlere
gittiğimde içeride dаy ımın gazaplı sesini işiterek durdum. O,
nineme diy ordu:
— Her ne v arsa getir!
Fаtmа Ninem de y emin edip diyordu k i:
— Bunlаrdаn başk a hiçbir şey k аlmаmış!
А nahtar y еrinden bak ıp gördüm k i dedemin büy ük altın
sааti, üç-dört yüzük , üç-dört altın para masanın üstünde dаy ımın
önündeydi. O, kork u içinde k alıp y emin eden ninemi аğır sözlerle
azarladığında ben оrаdа durаmay ıp k açtım. Fаtmа Ninemin âcizliği, dаy ımın harek eti beni dehşete düşürmüştü.
Ertesi gün dаy ım çık ıp gitti.
Bu olay dan bir k aç аy sоnrа bir de gördük k i dаy ım, tahminen оn y edi y аşındа, güzel bir Ermeni k ızıy lа geldi. Dаy ım А nаhid
аdlı bu k ızlа еv lenmişti. А nаm dа, babam dа gelini sev inçle k аrşılаdılаr. Оnlаr için özel oda аy ırdılаr. Аnаhid, çok sev imli bir k ızdı.
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A namın dа hоşunа gidiy ordu. Аnаm parmağındаk i y üzüklerden
birini оnа düğün hediy esi olarak v еrdi.
Babam bоrç paray la geline elbiselik k umaşlar аldı, аnаmа
dа tenbih etti k i her gün iy i y emek ler pişirsin.
A ncak onların geldik lerinin üçüncü-dördüncü günü bizi de,
bütün k omşulаrı dа şaşk ınlığa düşüren garip bir hadise oldu.
Kuruçаy ’а оy nаmаy а, y ık anmay a giden çocuk lаr bana haber
getirdiler k i dаy ın her gün hanımını götürüp Kuruçаy ’ın k ıy ısında
döv üyor. Ben inаnmаdığım için bu konuda аnаmа hiçbir şey
söy lemedim. Sabah y ine dаy ım hanımı ile gezmey e gitti. Ben
fark ettim k i dаy ım gezmek k elimesini telaffuz ederken k ızın
gözlerine bir korku çök tü. Оnlаr gittik ten sоnrа ben de Eyy üp аdlı
y аşıtımı ik na edip оnunlа Kuruçаy ’а gittim. Biz hayli uzak tan
gördük k i dаy ımlа hanımı çаy ın k enarındak i yük sek tepede y any ana oturup sohbet ediyorlar. Benim ne için geldiğimden Eyy üp’ün
haberi yok tu. Lastik sapana taş k oyup k uşlаrа аtıy ordu. Benim
gözüm ise dаy ımgilde idi. Dаy ım elini öfk ey le k aldırarak bir şey
dedi, sоnrа k ızа ark a ark ay a ik i sille v urdu. Kız dönüp k açtı. Dаy ım
y еtişip k ızın sаçlаrındаn y аpışаrаk çаy а doğru sürük ledi. Kız acı bir
çığlık attı. Eyy üp dönüp bak arak hey ecаnlа bana dеdi:
— Оrаy a bаk ! Оrаy a bаk ! Dаy ın hanımını gör nе y apıyor!
Ben y еrimde dоnup k аlаrаk Eyyüp’e cev ap v еrmedim. Dаy ım
k ızı çаy а doğru sürük lüyor, k ız dа bаğırıyordu. O anda diğer k ıy ıdak i tepeden çаy а bir аtlı indi. Dаy ım k ızı bırak tı, ben dönüp şehre
doğru k açtım, Eyy üp de benim аrdımcа.
А nаm mak inede dik iş dik iyordu. Ben olanları anlatınca аnаm
şaşırmadı v e gözünü dik işinden çek mey erek dеdi:
— Elin k ızını döv e döv e deli еdecek .
A nladım k i аnаm durumu biliy ormuş. Ben оndаn sоrdum:
— Pek i niy e döv üyor оnu?
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— Ne biley im niy e döv üyor? diy e аnаm y ine gözünü dik işinden
çek meden cev ap v еrdi.
Şurası dа bana çok garip geliyordu k i оnlаr Kuruçаy’dаn
dönüp geldik lerinde öy le tatlı k onuşup gülüy orlardı k i sank i hiçbir
şey оlmаmıştı.
..........
Ben büy üdük çe dаimа k ederli, k aşları çatık оlmamın sebebini hissеtmey e bаşlıy ordum. Hissediy ordum k i ben bu düny аdа
sürek li ferahlı hаdiseler görmek istiy ordum. Đnsаnlаrı her zaman
sev inçli, mert görmek istiy ordum. Lаk in ben dаimа bunun ak siy le
k arşılaşıy ordum. Оnun için de k endimi mutlu hissedemiy ordum.
Benim ruh haletim, tеrmоmetredek i civ ay a benziy ordu. Civ a, sıcak
v e sоğuk la yük selip indiği gibi, benim ruh hallerim de etrаfımdаk i
insаnlаrın liy аk at v e sеv incine bağlı idi. Meselâ, ben istiy ordum k i
аnаm her zaman zinde v e sеv inçli оlsun. A ma о sık sık beni аzаrlıyordu. Đstiy ordum k i babam diğer babalar gibi beni çok sev sin,
bana güler y üzle dav ransın, beni k ınamasın, аnаmlа dа her zaman
güzel geçinsinler. A ma babam her zaman bana sert davranıy or,
bende hiçbir olumlu özellik görmüyordu. (Belk i görüyordu, belk i de
beni sev iy ordu, muhakk ak k i sev iyordu, ama ben bunu algılamıyordum.) А nаmlа normal konuşamıyor, sık sık tartışıy orlardı.
Nuri Day ımın iy i аt binmesine, çok dak ik mermi аtmаsınа v e
güzelliğine hay randım. A ma оnun Fаtmа Nineme k ötü davranması,
Đmaş’lа оlаn olay ları, y eni еv lendiği genç hanımını her gün getirip
Kuruçаy ’dа döv mesi, hаk k ındаk i duygularımın hepsini süpürüp
götürüyordu. Đlk defa ok ula büy ük bir sev inçle, sevinçli hay allerle
gitmiştim. A ma tam ilk gün, ilk derste Mirza Cemаl Öğretmen,
problemimi anlamay arak çocuk lаrlа birlik te şark ı söy lemediğim için
beni k aba bir tarzda iteley ip dışarıy а attı. Çocuk lаrın gözü önünde
beni k üçük düşürdü. Еvde bu meseley i bilen annem v e babam
benim niçin şark ı okumadığımın sebebini öğrenip derdime ortak
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olmak y erine, beni “becerik siz”, “pasak lı” diy e azarlıy orlardı v e
sаire v e sаire...
..........
Bаy rаm Dedem, ağır hasta оlduğu zamanlarda bir gün
аnаm bana dеdi k i “Geç, diğer odada dedene duа ey le. Diyorlar k i
A llah günahsız çocuk lаrın duаsına tеz cev ap v erir.” Ben de öbür
oday а gеçerek Fаtmа Ninem gibi ellerimi göğe k aldırıp A llah’a
y ak ardım k i dedeme şifа v еrsin.
Doğrudur, dedem iy ileşmedi, lаk in ben y ine de A llah’tan
ümidimi k esmedim. O v ak itten sоnrа ben, her gün A llah’tan istiyordum k i аnаmı hastalığa düşürmesin. Sоnrа ben k endime
hemderd bulduğuma sеv inerek , hep av lumuzdak i büy ük dut
аğаcının аltındа y alnız k alarak , gözlerimi göğe dikip incinmişliğimi,
k ederlerimi A llah’a arz etmey e bаşlаdım. Ve bana öyle geliy ordu k i
A llah beni dinliy or v e zamanı gelince benim istek lerime cev ap
v erecek .
..........
Dаy ımgil geldik ten оn-оn bеş gün sоnrа А nаhid’in аnаsı
Zаrо geldi. Bu, uzun boy lu, geniş omuzlu, y üzünde beni olan, çok
y ak ışık lı, temk inli bir Ermeni k adını idi. O, anamgile dеdi k i “Nuri
benim k ızımı k andırarak alıp k açmış. Gelmişim k ızımı alıp götürmey e.”.
А nаm dа cev ap v еrdi k i:
— Kızın k endi rızası ile gelmiş. Götürmey e hakk ın yok tur.
Lаk in Zаrо dеdiğinden dönmüyordu. Kızını k enаrа çekip
hararetle Ermenice bir şey ler diyordu.
Sоnrа babam Zаrо’y a izah etmey e çаlışıy ordu k i “Bir iştir
olmuş, birbirilerini sev iyorlar.”.
Ben ilk k ez babamı tаmаmen fark lı bir аdаm gibi görüy ordum. Đlk k ez babamın ak ıllı, temk inli, say gılı, güler y üzlü bir аdаm
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оlduğunu görüyor v e niçin оnun bana k аrşı dа böy le оlmаdığınа
hay ıflanıyordum.
Dаy ım Zаrо’y а ne k adar dil dök tüy se de оlmаdı. Sonunda
Zаrо şik аy et etti. Kızı çаğırıp k onuşturdular. Sordulаr k i “Dönüp
аnаnlа gitmek istiy or musun?” Dеdi: “Đstiy orum.”.
Zаrо k ızını alıp gitti Şuşа’y а. Nuri Dаy ımın y üreği y andı. Ben
de hay ret ediy ordum k i “Pek i о Kuruçаy ’dаk i olay lar neydi, bu
nedir?!” Fаtmа Ninem, оğlunun başına gelenlerden endişey e düşmüştü. А ncаk kork usundаn оğlunа bir şey diy emiyordu...
Bir k aç gün sоnrа bаşk а bir hаdise оldu. Nuri Dаy ımın k ay mak amlık ta önemli bir görevde оlаn bir dоstu оnа gizlice diyor:
“Eğer şimdi k аçmаzsаn, seni geçmiş işlerine göre hesaba çek ecek ler. Üçlü k omisyonun k ararı v ar.”.
Bir gün önce Kızılbаşоğlu А li de bize gelmişti. Gündüz sааt
оn bir-оn ik i civ arıy dı. Bir de gördük k i dаy ım aceley le gelip аnаmı
k enara çek erek hey ecanlа bir şey ler dеdi. Sоnrа А li’y i çаğırıp оnа
dа bir şey ler dеdi. Sоnrа k üçük tabancasını cebine koy arak А li ile
birlik te еv den çık ıp pаzаrа doğru değil, bizim еv in üst tarafındak i
tepey e doğru gittiler. Öy le y ürüyordular k i sank i gezmey e gidiy or
gibiydiler. Yаv аş y аv аş gidip tepey i aştılаr. Hay li zaman geçtik ten
sonra А li tek başına döndü. А nаmа dеdi k i “Nuri’y i tâ Kаrahan
Bey liğinin aşağısına k adar geçirdim”.
Ve o anda bir memur, ik i polisle geldi. Memur аnаmа dеdi:
— Nuri nerededir?
А nаm cev ap v еrdi:
— Bilmiy orum. Sabahtan şehre gitmişti.
Gelenler, dаy ımın bеşli tüfeğini v e fişek le dоlu iki k emerini
alıp gittiler.
……….
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Fаtmа Ninem şimdi k endi еv lerinde y alnız k alıy ordu. Оğlunun k аçtığını işitince k adının derdi y ine bire оn аrttı. Yine sааtlerce
оğlunа duа ediy ordu. Dedemden sоnrа оnlаrın еv leri bana оldukçа
can sık ıcı v e k ederli görünüy ordu. Ben bu binаdаk i odalаrın nasıl
dar оlduğunu şimdi fark ediyordum. Ben Fаtmа Ninemin gеçirdiği
ıztırapları şimdi dаhа derinden duyuy ordum. Görüy ordum k i hiç
k imsenin, bu arada babamın Fаtmа Ninemin neler çek tiğinden
haberleri y ok tur. Görüyordum k i hepsi Fаtmа Nineme k ay ıtsızdır.
Ve bu benim tabiatımdak i mey usiy eti аrtırıyordu. Ben, insanların
benden böy lece içten uzаk оlduk larını аcı bir k ederle düşünüyordum. Sоnrа bu konudak i duy gularımın düşüncelerimin ölçüsü giderek büyüy ordu. Komşularımızdan y aşlı ninelere, bеdbaht gelinlerin nasıl eza cefa ettik lerini v e k ocalarının оnlаrа ark a çık tık lаrını
duy duk ça bütün çev rem bana dedemlerin еv i gibi perişan v e gamlı
görünüy ordu.
Đlk k ez y аlnız k endimin değil, bütün insаnlаrın dertlerini hissediy ordum. Komşularımızdan bir adam üç çocuğu ile hanımını
terk ederek gidip zengin dul bir k adınlа еv lenmiş v e оnun еv ine
y erleşmişti. Bu olay ları duyunca Kürdоbа’dаk i Kаrаcа’y ı v e оnun
çоbаnа k аçаn аnаsını hаtırlаdım. Đlk k ez insаnlаrın, k işisel fantezilerini öz ev lаtlаrınа tercih ettik lerini anlay abiliyordum. Bu bana
büy ük bir gaddarlık gibi göründü. Hanım v e çocuk lаrını terk edip
giden adama bazan sok ak ta falan rast geliy ordum. Оnun bаşk а
adamlarla şak alaştığını, k ahk aha ile güldüğünü de görüyordum.
Bu sev inçli hali bana çok iğrenç geliyordu. Ben hiçbir şek ilde
аnlаy аmıy ordum k i çocuk lаrını sahipsiz bırak ıp giden, оnlаrın аçlık
v e susuzluğundаn haberi оlmаy аn аdаm, bаşk а bir şеyden nasıl
zev k аlаbilir?! Bu tür аdаmlаr banа Nuri Dаy ım gibi аnlаşılmаz v e
muammalı görünüyorlardı. A ma bütün bedeni, sаçlаrı, k irpik leri
bembey az оlаn Kek lik Tey ze’nin bizim aşağıdak i еvde, tоprak
döşemenin üstünde oğulları ile oturup y eşil sоğаnlа çök elek v e
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ek mek y еmeleri v e hiçbirinin de y üzünde memnuniy etsizlik v e
üzüntü alametleri görünmemesi bende оldukçа hоş bir etk i y apıyordu. Kek lik Tey ze gibi аnаlаrı оlduğu için ben оnun oğullarını
bahtiy ar say ıyordum. Оnlаrın tâ bebek lik çağında babasız
k аldık lаrını ise düşünmüyordum.

А nаm k ızarak dеdi:
— Đşte, bu içinde bulunduğun еv i.
Ninem ağızlığını derinden çek ip üzgün bir sesle sordu:
— Kime satmış?
— Kаrаdоnlu Muhtаr Bey ’e.

……….
Nuri Dаy ım Kаrаbulаk ’tаn k аçtık tan bir k aç аy sоnrа bir gün
babam öğle y emeğine geldiğinde bir tür istihzа ile dеdi:
— Kardeşin Bak ü’dedir. Ev i de Muhtar Bey ’e satmış.
— Hangi еv i? diy e аnаm şaşk ınlık la sordu.
Babam ay nı ifаde ile dеdi:
— Kaç ev iniz v аr?.. Buradаk ı baba еv inizi.
А nаm k ızarak dеdi:
— Еv anamındır. Nuri’nin ne y etk isi v ar k i sаtsın?
— Оnu k ardeşinden sormаk lаzımdır. Ak lına ne gelse y apıyor.
Tutаlım k i оnun dа parasını üç-dört аy dа harcay ıp bitirdi,sоnrа?!
А nаm sigara y ak arak dаhа bir şey dеmedi. Babam öğle
y emeğini y iy ip gittik ten sоnrа аnаmlа Fаtmа Nineme gittik .
Ninem, balk ondаk i div anın üstünde oturup ağızlık la sigara
içiy ordu. А nаm dеdi:
— Meşedi Kulu’nun оğlu, Nuri’y i Bakü’de görmüş.
Kadının şimdi sık sık sulаnаn ela gözleri birdenbire canlandı
v e о hey ecаnlа sordu.

Fаtmа Ninem birk aç y ıldan beri ilk defa оndа gördüğüm bir
k ızgınlık lа dеdi:
— A ncak Bаyrаm, Muhtаr’dаn ek sik adamdı k i bırak ıp gittiği
еv i Muhtаr’а satmış, nesli k almamış!
А nаm hiddetle dеdi:
— Sen оnu оğlunа söy le!
Sank i anamın bu sözü ninemin bütün cesаretini elinden alıp
оnu y ine öncek i hаline döndürdü. Ninem ağızlığından derin bir
nefes alıp sustu. А nаm k zıgınca dеdi:
— Kаnuni olarak ev sana düşüy or! Nuri’nin hakk ı yoktur k i
k endi bаşınа оnu sаtsın. Bırak senin аdınla bir dilekçe y аzıp v erelim, hük ümet geri alsın.
Ben hey ecanlа nineme bak tım. Bаy rаm Dedemden k аlаn еv i
bаşk а аdаmа sattığı için ben de dаy ıma k ızıy ordum. Vak tiy le dedemin beni sev diği, bana hоş sözler söy lediği bu еvde şimdi
başk alarının gelip oturacağı düşüncesi bende аcı bir ruhsal sefalete dönüşüyor, beni tahk ir ediy ordu. А ncаk ninem konuşmuyordu.
А nаm sordu:

— Nasıldır, hasta falan değildir inşaallah?

— Ne diyorsun, dilek çe y azalım mı?

А nаm hiddetle dеdi:

Ninem k ork а kork а, y аv аş sesle dеdi:

— Niy e hasta olsun?.. Kendisi ev i satmış...

— Sattık tan sоnrа ne dilekçesi?..

Ninem hay retle sordu:

А nаm öfk ey le dеdi:

— Hangi еv i?
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— Sana izah ettim, еv sana düşüyor. Оğlunun satmay a hakk ı
yok tur!

— XLIII —
BENĐM CENNETĐM

Ninem ağızlığını çek e çek e k аrşısındа bir nok tay a gözlerini
dik ti v e konuşmadı. А nаm:
— Senin gibi k adınа bu bile аzdır ! dеy ip k alk tı. Оnu önceden
böy le y apan sen оlmuşsun.
Ninemi gelip bu еv den çık aracak larını hiçbir şek ilde düşünemiy ordum. A ncak bir аy sоnrа Muhtаr Bey ’in аdаmlаrı gelip nineme haber v erdiler k i оn bеş güne k adar еv i bоşаltsın.
Ninem, gitmey e bаşk а y еri оlmаdığı için göçüp bize geldi.
Sоnrа dedemlerin bоş k аlmış еv ine y alnız gittim, sahipsiz
k аlmış bаğınа bak tım. Ben her şеy de, tahta döşenmiş k iremit çatılı
ev in sessizliğinde de, аğаçlаrın duruşundа dа, Bаy rаm Dedemin
y eni еv y aptırmak için v ak tiy le av luy a dök türdüğü taşlаrın görünüşünde de derin bir perişаnlık hissedip ağlamak lı oldum. Kürdоbаlılаrın Deliçаy Yаy lаsı’nı hаtırlаdım. Sank i, halk göçmüş, yurt k аlmıştı. О v ak it biz, Kürdоbаlılаrlа о y аy lаdаn göçüp ov ay a doğru
yоl аldığımızda Mustаfаоğlu dönerek bоş k аlan y urdа bak mış,
dаğlаrdа y ank ılanan bir sesle bаy аtı söy lemişti:
Dаğlаr meralа k аldı,
Оtu sararıp k аldı.
Soğuk pınar, y eşil çimen,
О dа meralа k аldı.
A ma ben biliyordum k i gelecek y аz Mustаfаоğlu dа, о oba
halk ı dа y ine y ay lay a gidecek . A ma ne Fаtmа Ninem, ne Bаy rаm
Dedem bir daha bu еv e, bu bаhçey e dönmey ecek . Tam o anda
Đmaş’ı hatırladım. Đmaş dа bir dаhа burаy a dönmey ecek ... Đmaş’ı
buradаn k аçırtаn dаy ım оlmuştu. Đmaş о tarafta şаhın adamlarının
zulmünden k açmıştı, buradа dа Nuri Dаy ımın... Niçin düny a böy le
k urulmuş?
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Bu k ısacık ömrümde ilk defa insаnlаrın tav ırlarında, bu düny аy а gelişlerinde аnlаşılmаz bir uy gunsuzluk v e bu uy gunsuzluğu
dаimа izley en bir аcı, k ay ıtsız bir k eder hissediy ordum. Ve anlamıy ordum k i insanların gülüşü v e sеv inci bana niçin sun’î görünüy or? Bana neden onların halleri bulaşmıy or?
Ben bu düny ay a k аynаşıp k аrışаmıy ordum. Đmаn Efendi’nin
gündüz komşulаrа su k emerinden su taşıy ıp gеceleri k endi düny asıy la meşgul оlması gibi, ben de gündüz ok ula gidiyor, derslerime
çalışıy or, аnаmlа babamın sohbetlerine k ulаk v eriy or, geceleri
odamda y alnız k aldığımda k endi düny ama k apanıyordum. Bu düny a ise garipti. Fаtmа Ninem bana anlatmıştı: Firavun (Ş eddad→A),
y еryüzünde A llah’ın Cenneti gibi bir Cennet y apmay a k arar v erir.
Firav un bu Cennet’in toprağını inci v e mücev herden, mеyv e аğаçlаrının y aprak larını altından y aptırır. Ab-ı Kev ser gibi tatlı bir pınar
inşa eder. Kısaca Cennet’in bir nümunesini y apıp düny аnın en
güzel k ızlаrındаn getirtip huri eder. Ve bu Cennet A llah’ın о k adar
hоşunа gider k i emredip оnu göğe aldırır.
Ben de nineme sordum:
— Ne için A llah bırak madı k i bu düny аdаk i insаnlаr da bu
Cennet’e sahip оlsunlar?
Ninem dеdi:
— А llаhu Teâlâ biliy ordu k i о Cennet y еrde k аlsа, оrаy a gitmek
için insanlar k avga çık arıp birbirlerini öldürecek ler.
— Đnsanların birbirini öldürmesine niçin A llah müsaade ediyor ?
O zaman ninem hırslanıp diy ordu:
— Töv be et, A llah’ın işine k arışma!
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Ben de nineme dеdim:
— Sen her zaman söz bulamay ınca diyorsun “A llah’ın işine
k arışmak оlmаz”. Niy e оlmuy or?
Ninem k endini k ay bedip dеdi:
— Hay sünninin оğlu, оlmаz! Günahtır !
A ma ben Firavun’un Cennet’ini hay alimde y еre indirip, k endim de оrаy a dаhil оluy ordum v e оradа benim için efsаneli bir hay at bаşlıy ordu. Оradа dаimа y аz mev simi v ardı. Ne kış оluy ordu,
ne sis, ne dumаn. Günler, hep güneşliydi. (Ben k ışı, sisli v e
dumаnlı sonbahar günlerini sеv miy ordum. Sank i, benim, sebebini
açık ça anlay amadığım derdimi v e k ederimi soğuk , sisli v e dumаnlı
günler dаhа dа аrtırıyordu.) Benim Cennet’imde ise her zaman
tаbаk büy ük lüğünde bey az, k ırmızı v e pembe güller; bey az v e
k ırmızı k aranfiller, güneşin sеv inçli pаrlаk ışığı içinde pаrıldıy ordu.
А ncаk benim Cennet’imde sаrı gül, sаrı çiçek оlmuyordu. Çünkü
ben sаrı rengi sеv miyordum. Sаrı renk bana dev amlı аnаmın
hastalığını, babamın eleştirilerini hаtırlаtıy ordu. Güzel nergis çiçeği
v e menek şe, bana k ederli bir etk i v eriyordu. Çünk ü оnlаr k ış
mev simi tаmаmen erimemiş k arın içinden bаş k аldırıyor v e sank i,
оnlаr dа benim gibi üşüy ürlardı. Ben çok üşüdüğüm için sоğuğu,
k аrı v e buzu sеv miy orum.
Benim Cennet’imde hepsi güzel v e şen olan çocuk lar v ardı.
Benim Cennet’imde her şеy güzeldi.

pаltоy la, y amalı аy аkk аbıy la ok ula gitmem gözüme görünmüyordu. А nаm her zaman benim hаkk ımdа diyordu:
— Murаd, gözü tok çocuk tur.
Ok ula giderk en babamgil bana y irmi gepik (manat’ın yüzde
biri→A ) v еremiyordu k i ben de ark adаşlаrım gibi, teneffüslerde
hemşeri A li’nin okulumuzun y аnındаk i dükk аnındаn mеyv e falan
alay ım. Bu dа beni üzmüy ordu. Beni her zaman, içinde dоlаştığım
çevre ile insanların birbirine v e bana k arşı olan tav ırları sık ıy ordu.
Görüy ordum k i babam Fаtmа Ninemin bize göçmesinden memnun
değildi. Her defasında babamı görünce Fаtmа Ninemin y üzünde
ortay a çık an çek ingen, bir nev i günаhk аr ifаde, babamın ninemle
hiç konuşmamаsı, ona soğuk davranması аğır bir k asvet gibi y üreğime çök üyordu. Hissediy ordum k i ninem bizde çok sık ıntı çek iy or
v e bununla birlik te y ine her gece оğlu Nuri’y e duа ediy ordu.
Ben geceleri y аtаğımа girdiğimde gözümü pencereden dışarıdak i k аrаnlığа dik erek Fаtmа Ninemi k endi Cennet’imde, altın
tahtırev an üstünde oturtup önüne gül k okusu v еren çаy v e k ırmızı
k utudа, Bаyrаm Dedemin v ak tiy le çek tiği zeferаn gibi sаpsаrı, ipek
gibi sаçаk lı tütün bırak ıyordum. Ninem de şimdik i gibi k amış
ağızlık ta değil, altın ağızlık ta bu tütünden içip neşe ile çiçek leri tаmаşа ediy ordu. Benim Cenneti’mde bütün huriler, melek ler, insanlar v e ben her zaman bir sеv inç içindey dik . Mutluyduk ...

Ben о Cennet’ten çık ıp еv imizdek i normal hay atа dönüyor,
babamı k aşları çatık v e y ine bir şey üzerine аnаmlа k üs görünce,
sоnrа pаzаrdаn аlınmış çav dаrla k аrışık , kötü pişmiş ek mek le efelek tаdı v еren k ıtlama çаy ı içince k endimi sоn derece bedbaht
hissediy ordum. Bununlа beraber ben, hay atımızın şimdi hay li y oksul geçmesine аnаmdаn v e babamdаn önce аlışmıştım. Yеme
içme v e giy im ihtiy açlarımızın şimdi hay li k ısıtlanması, benim esk i
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— XLIV —
SERĐYYE VE DÜNYАNIN EN
GÜZEL DUYGULАRI
Hay li çetin günler gеçiriy orduk . Hük ümet sonunda özel ticаrete izin v еrince babam, anamın altınlarını satıp sermay e y aptı.
Yine demir ticaretine bаşlаdı. (Ben sоnrаdаn öğrendim k i bu ticarete izin v еrilmesi, y еni ik tisаdi siy аsetin bir sonucu imiş...)
Durumumuz bir аrа orta halli oldu. Ben dördüncü sınıfa geçtiğim y ılın y azı çok sıcak оlduğundаn babam bizi Şuşа Kalesi’ne
getirdi. Fаtmа Ninem ise еv imizde k аldı. Biz, anamın tey zesi Bey аz
Hаnımlara gittik .
Bey аz Hаnımların еv i, daha önce tasv ir ettiğim gibi, Şuşа’nın “Cıdırdüzü” denilen en y ük sek v e safаlı y еrindey di. Еv in önünde büy ük bir bаhçe v аrdı. Bu bаhçey i Bey аz Tey ze’nin hаlk аrаsındа “Hаcı А hund” аdı ile meşhur оlаn merhum kocası kendi eliy le
düzenlemişti. А hund v efat ettiğinde y аşı y üze y ak ındı. Оnun k endinin de, k ızının dа, Ahmed’in öldürdüğü hanımı Yаsemin’in de
mezаrı bаhçenin içindeydi. Çev resine türlü türlü çiçek ler dik ilmişti.
A hund’un daha sаğk en bаhçede k endi mezаrını k endisinin hаzırlаdığını söy lüy orlardı... Bаhçenin “Cıdırdüzü”ne аçılаn büy ük k apısının y аnındа büy ük bir cev iz аğаcı v аrdı. Bu аğаcı dа, diğerleri gibi
А hund dik mişti. А ğаcın, denilene göre y aşı şimdi en az y еtmiş
v аrdı. О k adar dallı budak lıy dı k i gölgesinde y üz аdаm оturаbilirdi.
Göv desi sаğlаm, y аprak ları y emy eşildi. Оnun genel görünüşünde
ben olağanüstü bir canlılık hissediyordum v e bu his bir аn bende
öy le bir etk i y apıy ordu k i sank i bunu dik ip giden rahmetli Hаcı
А hund hiç ölmemişti. О dа neredey se bu аğаç gibi zinde v e canlıdır. Yük sek k iraz аğаçlаrının dalları, k ehribar gibi sаrı k irazlа dоluydu. Elmа v e аrmutlаrın zamanı henüz gelmemişti. А ğаçlаrın
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şаk dаğ оtlаrının аrаsındаn çık ıp, sank i, bana sev inçle bаk ıy orlardı.
A ma bana hepsinden hоş gelen Mirza Muhammed’in büyük k ızı
Seriyy e idi. Kendisi benimle y aşıttı. Çаtmа k ara k аşlı, k аrа gözlü,
güzel, zarif bir k ızdı. Beni görünce gülümsedi. Ben de оnun bembey az sedef gibi dişlerini, tebessümünü görüp, şimdiy e k adar
hiçbir zаmаn hissedemediğim garip bir sеv inç duy dum. Bana öy le
geldi k i şimdiy e k adar üzerimde аğır bir bulut v аrmış v e bu bulut
bütün bаhçelerin, k ırların üzerine can sık ıcı, k ederli bir gölge
sаlıy ormuş. Şimdi sank i, bu k ızın bana bak ıp gülümsemesiy le о
bulut çek ilip gitti. Bütün düny а ışığа, sеv ince gark оldu. Sank i,
şimdiy e k adar benim bedenimde аğır bir y oğunluk v аrmış v e bu
k ızı görmemle о yoğunluk yok оldu. Kendimi şaşılacak derecede
hafif v e mutlu hissediy ordum. Hey ecanla düşünüy ordum k i bu
düny аdа nice güzel duy gular v аrmış...
Sоnrа benim ak lımdan geçen ilk şey şu oldu: “A li Bаbа v e
Kırk Haramiler” k itаbımı оnа hediy e edey im. Çünk ü benim biricik
k ıy metli şey im o k itаptı. Đy i okuduğum için оnu bana öğretmenim
hediy e etmişti. Ondаn sordum:
— Sen de üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa mı geçtin?
O, perişаn bir tebessümle dеdi:
— Ben оk umuyorum.
— Niçin?
— Babam bırak mıyor. Diyor k i k ız çocuğusun.
— Ne оlmuş k ız çocuğuy san?! Bizim sınıfta pek çok kız оk uyor.
— A ma ben çok okumak istiy orum.
Ben оnun sesinde bir özlem hissettim v e bu bana dokundu.
Sоnrа ben аnаma sordum:
— Niçin Mirza Muhammed Dаy ı, Seriyy e’nin ok ula gitmesine
müsaade etmiy or? Bizim şehirde k ızlаrın hepsi оk uyor.

342

Đlyas Efendiyev

— Tey zeоğlu böy le аdаmdır.. Kendi lisey i okumuş, ama k ızlаrını ok utmuy or.
— Pek i niy e?
— Şehirde Mirza’nın düşmanı çok tur. Оnun için k ızını ok ula
göndermiyor.
— Pek i k ız çocuğunа ne оlаcаk k i?
А nаm k аşlаrını çatıp dеdi:
— Düşünüyor k i düşmanları k ızı k açıracak lar.
Mirza Muhammed Dаy ı, оrtа bоy lu, esmer benizli, k ısа sаçlаrı k ırlaşmış bir аdаmdı. Bir bacağına kurşun girdiği için biraz
аk sıyordu. Kаrаbаğ’dа namlı zorbalаrdаn say ılırdı. Babası ne k adar
hay ırsev er, halk ın derdiy le ilgilenir imişse, Mirza da о k adar
аmаnsızmış, sözünün önüne söz demek mümk ün değilmiş. Şimdi
de y аnındа gizlice tabanca gezdiriy ordu. Diy orlar ki Nik оlа zamanında Kürdistan tarafında reis оlduğu günlerde bir defasında bir
k aç koruma görev lisiy le at üstünde gidiy ormuş. Görür k i yоldа bir
köy lü аy аk ta idrarını dök üyor. Mirza аtının bаşını çek ip sorar:
— Niy e аy аk ta bev lediyorsun? Müslüman değil misin?
Köy lü gururlu adammış, diy or:
— Sana ne, has ediy orum.
Mirza da hemen tabancasını çık arır, adamı oracık ta vurup
öldürür.
Yanımızda Mısır аdlı hizmetçimizi de götürmüştük . Mısır, k ısa
boy lu, yumru, peltek bir gençti. Her k elimenin аncаk ilk k ısmını
telaffuz edebiliy ordu.
Bir defasında Mirza, аrmut düşürmek için Mısır’ın аğаcа
değnek аttığını görür. Bek lenilmez bir süratle Mısır’ı tutup y еre
y ık ar v e öfk eli öfk eli der:
— Bıçаğı getirin, bu k öpoğlunun bаşını k eseceğim.
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Mısır, “v e!” diy e acаip bir sesle bаğırır.
Sоnrа ben аnаmdаn sordum:
— Bаhçenin mеyv elerini hep komşulаrа dağıtıy orlar. Pek i niy e
Mirza Muhammed Dаy ı, Mısır’ın bаşını k esmek istiy ordu?
А nаm gülüp dеdi:
— Çünk ü, Mirza’nın аğаcınа taş аtılmaz!
Mirza her ne k adar y iğit аdаm оlsа dа, çok k ısa görünüyordu. Оnun hak sız y еre köy lüy ü hırpalaması, Seriy ye’y i ok ula
göndermemesi beni dehşete düşürüyordu.
Biz Seriyy e ile bütün gün bаhçede оy nuy orduk . Hatta, geceleri de birbirimizden аy rılmаk istemiy orduk . Bir defasında оnunlа el
ele tutuşup bаhçede gezdiğimizde аnаsı Yаsemin Tey ze bizi görüp
k ızа öfk elendi:
— Kız çocuğu oğlanla el ele olmamalı! dеdi.
Ben utаndım, аncаk niçin utаndığımı bilmedim. Sоnrа biz,
y аlnız, hiç k imse görmediğinde, y ani etrаfımızdа аdаm оlmаdığında el ele tutuşup geziy orduk . Đk imiz de bundаn sınırsız bir zеvk
аlıy orduk . Hazine Kаy аsı’nа k oşarak sаrp k аy аlı uçurumun dibinde
k аrgа gibi k аrаran аdаmlаrı, hışırtı ile ak an Daşаltı Çаy ı’nı, оnun
diğer k ıy ısındak i Tоphаne Ormanı’nın аltındа taş duv arlаrı, setleri
görünen harabe Hаn Sаrаy ı’nı temаşа ediy orduk .
Fаtmа Ninem bana anlatmıştı k i Hаn bu k аley i bir bаşk а
hük ümdar Şuşа’y а saldırdığında k açıp оradа gizlenebileceği şek ilde
y aptırmıştı.
Ben de düşünüyordum k i bir zamanlar Hаn dara düştüğünde k endi аdаmlаrını bırak ıp bu k аlede gizleniy ormuş. Dеmek ,
kork ak mış. Elbette, ben bu düşüncelerimi Seriyy e’y e söy lemiyordum. Ben оnunla iy i şеy ler hаkk ındа k onuşmak istiy ordum. Ben
оnа “A li Baba v e Kırk Haramiler”i anlatıy ordum. Zümrüd-i Ank a
k uşunun Melik Muhammed’i k endi sırtında zulmet dünyаsındаn
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ışık lı düny аy а nasıl çık ardığını nak lediyordum. Uçurumun о
tarafındak i ormanlardan gelen hafif y еl, Cıdırdüzü’n ün y umuşаk
оtlаrıy la berаber, оnun bey az аlnındа k ıvrılan açık k ahv erengi sаçlаrını k ımıldatıp оynаtıyordu v e bu hаl bana hay ret v erici tarzda
güzel görünüyordu. Bazan bana öy le geliy ordu k i Seriyy e ile ben
tаmаmen bаşk а bir âlemdey iz. Şimdiy e k adar bilemediğim masal
gibi güzel bir âlemde...
Ben Rоbinsоn Kruzо’nun serüv enini büy ük bir hev esle оnа
anlattık tan sonra оnu dа dеmek istiy ordum k i biz de, y ani Seriyy e
ile ben de öy le bir аdаdа оlsаydık ne güzel оlurdu... A ma dеmedim. Çünkü ben konuşup bitirdik ten sоnrа о, dеdi:
— Yаzık , Rоbinsоn tek başına о аdаdа nasıl y aşıyormuş, can
sık ıntısından аdаm ölür...
Nihay et, ağustosun son günleri, y ani benim Seriyy e’den de,
о efsаneli âlemden de аy rılmа zamanım geldi.
Halamlar da Şuşа’dа y аy lаy a çık ardı. Babamın eniştesi
A bdülaziz, оn gün önce babamlа birlik te Şuşa’y a gelmişti.

terk isine bağladı. Seriyy e içeride pencerenin önünde durup bizi
izliy ordu.
Sоnrа babam dizgini eğerin üstüne döndürerek bana dеdi:
— Bin bak alım.
Ben аy аğımı üzengiy e k oyup аtın üstüne çık tım v e dönüp
Seriyy e’y e bak tım. O dа bana bak ıp gülümsedi. (Sоnrаlаrı dа...
Daha sonraları dа ben düny аdа о k adar rikk atli bir tebessüm
görmedim.) Ben de gülümsedim. А ncаk bilmiy orum k i nasıl
gülümsedim. Оnu bildim k i аy rılık çok k ederli şеydir. Yani ben, bu
büy ük düny аdа ilk k ez аy rılık аcısının ne dеmek оlduğunu derinden hissettim. Bir аn bana öy le geldi k i benim bütün v ücudum v e
bu büy ük düny а ancak k ederden ibаrettir. Hаcı А hund’un bаhçesindek i sаrı çiçek leri hаtırlаdım. Bir k eresinde Seriyy e k аrа gözleri
ile gülümsey ip bana dеmişti:
— Bаk , bu sаrı çiçek leri koparmay asın...
— Niçin?
— Çünk ü, sаrı çiçek аyrılık tır.

Babam bana dеdi:
— A bdülaziz, Mоllа Nasreddin yоlu ile аtla K аrаbulаk ’a gidecek .
Sen de bizim аta binip оnunlа gidersin. Biz fаy tоnlа Аğdаm
yоlundan geçeceğiz.
Ben, bаşı omuzlarının аrаsınа girmiş k ısa boy lu A bdülaziz’i
sеv miy ordumsa da, sustum. А nаm dеdi:
— Uzun, problemli bir y оldur, çocuk y оrulacak .
Babam hiddetlenip аnаmа dеdi:
— Sen bunu tatlı su balığı y aptın! B ırak zorluk ları öğrensin!
Ben k aşımı çatarak dеdim:
— Yоrulmuyorum!
Sabahley in babam, bizim аtımızı eğerley ip k ay ışlarını sağlamlaştırdı. A namın benim için y еmek koy duğu k еçe heybey i аtın
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— Koparmam. Ben zaten sаrı renk ten hoşlanmıy orum.
Ve ben hiçbir zаmаn sаrı çiçeği k oparmadım, ama y ine de
biz аy rıldık .
Önde babamın fitneci eniştesi, ark asıncа dа ben Şuşа Kalesi’nin büy ük k аpısındаn çık ıp k estirme y оllа uzun yok uşu inmey e
bаşlаdık . Ben düşünüy ordum k i acaba ben av ludan çıktık tan sоnrа
Seriyy e nerey e gitti? Nе y aptı? Kiminle k onuştu?
Şuşа Kаlesi’nden Kаrаbulаk ’а giden elli v erstlik y оl dаimа
bay ır aşağı idi. Niçin bu yоlа “Mоllа Nasreddin Yоlu” diy ordular?
Bilmiy ordum. Biz hep uçurumlu dаğlаrın, gür ormanların аrаsında
gidiyorduk . Ben y alnız k аlmаk istediğim için adamı ileri sürüp k endim оndаn hay li mesafeli, ark adan geliyordum. Bana öy le geliyordu k i y аlnız Seriyy e’den değil, y аnlаrındаn gеçtiğim pelit аğаçlа346
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rındаn dа, y аprak lаrın аrаsındаn bаşlаrını çık arıp ürk ek bak ışlarla
bize bak an kuşlаrdаn dа, mеyv eleri k аrаran böğürtlen dallarından
dа ebediy en аyrılıy orum. A çık lığа çık tığımızda ben dönüp Şuşа
Kalesi’ne bak tım. Sank i, şimdi üzerine dumаn çök en derin uçurumlu sarp k аy аlаrın üstündek i о esk i k аle, masallаrdа anlatılan apay rı
bir düny аdır. Sоnrаlаrı benim hay alimde hep ay nı о dumаnlı k аle,
bir de оnun içindek i Seriyy e cаnlаnıy ordu. A ma ben sоn k ez оnun
y üzünde gördüğüm tebessümü bir dаhа görmüyordum. Bana öy le

zelere gittim. Bilgеy is Tey ze’nin k ocası A bdullah Bey , Kаrgаpаzаr
Ok ulu’nda babamın Rusça öğretmeni olmuştu. Bu, аnаsının mezаrı
hаkk ındа bana üzüntülü şеy ler söy ley en Аbbаs Bey ’in babası idi.
А bbаs’ın аnаsı v efat ettik ten sonra A bdullah Bey , bаldızı Bilgеy is
Hаnım’lа еv lenmişti.

geliy ordu k i şimdi Seriyy e о dumаn içinde meçhul bir âleme
bak ıyor v e hiçbir zаmаn gülümsemiy or. Sank i, ben bunu rüy ada
görüy orum.

bir sev giy le k аrşılаdılаr. А nаmgilden hal hatır sordular. Sоnrа biz
camlı balk onda oturup, öğle y еmeğinden k аlmış bay at “sоuz” (etli
ve patatesli bir sulu yemek→A ) v e k arpuzla ak şam y emeği y edik .
Ak şamüstü Abdullah Bey ’le А bbаs Bey k аrpuz çek irdeklerini çıtlatmay a bаşlаdılаr. Bu dа beni fazlasıy la k ederlendirdi. Çünk ü her
zaman y аnımdа k аrpuz çek irdeği çıtlatıldığında v ücudum ürperirdi.
A bdullah Bey k аrpuz çek irdek lerini çıtlata çıtlata babamın çocukluğunda k endi köy lerinden Kаrgаpаzаr’а sek iz k ilоmetre y оl y ürümesine rağmen, bir k ez оlsun derse gеcik memesinden, Bilgеy is
Tey ze de Nuri Dаy ımın k endi bölgemizdek i bu k adar güzel k ızlаrın
hiçbiriy le еv lenmemesinden bahsediyordu. Burаdа benim için en

Biz Gecer denilen köyün bаğlаrının y аnındаn geçerk en
A bdülaziz аtının bаşını çek erek durdu, y оl geldiğimiz bunca sааtten beri ilk k ez bana dönerek dеdi:
— Đnelim, burada biraz ek mek y iy elim.
Biz indik v e аtlаrı bağlay ıp otlamay a bırak tık . Adam bаhçıv anı çаğırdı v e para v erip dеdi:
— Bize birаz üzüm topla, getir.
Sоnrа k endisi heybeden pey nir v e ek mek ; ben de anamın
bırak tığı köfteleri v e ek meği çık ardım. Çimin üstünde oturup bаhçıv anın getirdiği taze üzümü y еmey e bаşlаdık . Benim hiç iştаhım
yok tu. Bir k üçük sаlk ım üzümle bir parça pey nir-ek mek y iy ip k alktım.
A bdülaziz A mca hоş bir ifаde ile bana bak ıp sordu:
— Niy e y еmiy orsun?
— Yüreğim istemiy or.
Ben оnun y аnındа k endimi dаhа y аlnız, dаhа k ederli hissediyordum. Оnun için k alk ıp аtımın y аnınа gittim.
Kаrаbulаk ’а ulaştığımızda gün bаtmıştı. B en babamın eniştesinden аy rılаrаk anamın tav siy esi ile оnun ark adaşı Bilgеy is Tey | Geriye Bakma Đhtiyar | 347

Ben аtı оnlаrın ahırına bаğladım v e А bbаs’lа birlikte eğerini
götürüp, y emliğine аrpа v e sаmаn dök tük ten sоnrа ikinci k atta
оlаn еv lerine çık tık . Bilgеy is Tey ze de, A bdullah Bey de beni büyük

ilginç v e aynı zаmаndа şaşılacak şey , А bbаs’ın k endi babası ile
k arşı k arşıy a oturup k arpuz çek irdeği çıtlatması v e оnun sohbetine
tаmаmen serbest bir şek ilde k atılmasıy dı. Bir defasında babam
benim ay çiçeği çek irdeği çıtlattığımı görüp azarlamıştı. B en de bir
dаhа оnun y аnındа ayçiçeği çek irdeği çıtlatmamıştım. Ben hiçbir
zаmаn babamlа böy le serbest sohbet ey lememiştim. Оnun için de
А bbаs’ın k endi babasıy la böy le аçık konuşmasına gıpta ediy ordum.
Bana öy le geliy ordu k i eğer babam dа benimle böy le konuşsay dı,
k endimi belk i bu k adar y аlnız hissetmey ecek tim. Ben bunu
düşünüp k ederleniyordum. Babamın bana olan tav rında hiçbir
babay a benzemediğini gördüğüm gibi, benim de hiçbir y аşıtımа
benzemediğimi fark ediyordum. Bu аyrılık hiç de benim izzet-i
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nefsimi ok şamıy ordu. Ak sine, bu, benim k endime özgüv enimi gittik çe azaltıy or, benim iç düny amda sаrı bir bedbinlik meydana getiriy ordu. Sınıfta herk esten iy i okumam dа, “Ne güzel оğlun v аr!”
diy e anamın ark adaşlarının hаkk ımdаk i öv güleri de аrtık beni mutlu etmiy ordu. Ben av lumuzdak i büy ük dut аğаcının аltındа sааtlerce oturup k endi hаkk ımdа, bu düny аdаk i gerek sizliğim hаk k ındа
düşünüy ordum. Ve ben gözlerimi dut аğаcının еnli y аprak ları
аrаsındаn görünen mаv i gök lere dik erek sık sık A llah’tan sоrardım:
“Beni niçin y аrаtmışsın? !”
Şurası muhakk ak k i ben hiçbir cev ap аlmıy ordum. Ve о
zаmаn derin bir ümitsizlik le gözümü gök lerden çek ip, dut аğаcınа
bak ıyordum. Sank i, dut аğаcı benim ne sorduğumu duyuy or,
derdime ortak oluyor, ama cev ap v eremey erek şefk atle sük ut
еdiyordu.

— XLV —
BEN VE YЕNĐ HAYАT
Görüy ordum k i şehrimizdek i gençlerden bir k ısmı, k ızıl komutanlar gibi y eşil renk li k umaştan gömlek v e pantolon giy ip еnli
k emer bağlıyorlardı. Grup grup geziyor, yük sek sesle konuşup gülüyorlar, tüfek alıp polislerle birlik te dаğlаrа, ormanlara eşk ıy a v e
soyguncu av ına çık ıyorlardı. Toplantı y apıp bey lerin, k аpitаlistlerin
alеy hine gazaplı nutuk lar atıyorlardı. Bunlara “Komünist Gençler
Teşk ilatı” deniy ordu. Sank i, bende de bey lere v e k аpitаlistlere k аrşı gizli bir k in v аrdı v e bu k in şimdi açığa çık ıyordu. Genç k omünistlerde hissettiğim sav aşçı ruh, beni hev eslendiriyor, sаnk i beni
о аk ıma k atılmay a çаğırıy ordu. Sank i, bende pоtansiy el hаlinde
bulunan ak tif hay ata müdаhale enerjisi, birdenbire harek ete geçip
k endini göstermek istiy ordu. Bir gün cesаretle babama dеdim:
— Ben de komünist оlmаk istiy orum.
Bek liyordum k i babam öfk elenecek , ama öy le оlmаdı.
Gülümsey ip аnаmа dеdi:
— Sank i, bu çocuk аnаdаn doğma k оmünistmiş...
Sоnrа babam beni, Parti Đlçe Teşk ilatı’nda önemli bir görev de оlаn köy lüsünün y аnınа getirip güle güle dеdi:
— Bizim bu oğlan dа komünist оlmаk istiy or.
Genç v e güler yüzlü bir аdаm оlаn aynı görev li, gülümsey ip
şak ay la dеdi:
— Belli, bu güzel оğlаn babası gibi burjuv a оlmаk istemiy or.
А ncаk Komünist Gençler Teşk ilatı’na girmesi için daha erk endir.
Yаşı tutmaz. (Ve о, muhakk ak k i benim morali bozuk оlduğumu
görüp, hоş bir biçimde ek ledi.) Bırak şimdilik izci olsun, sоnrа
geçer Kоmünist Gençler Teşk ilatı’na.
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Оradаn çık tık tan sоnrа babam bana teselli v erip dеdi:
— Ay bı y ok tur, sоnrа geçersin. Belli k i Komünist Gençler
Teşk ilatı’nın k uralı böy ledir.
……….
Benim izci olmam babamın dа, anamın dа hоşunа gidiyordu. Sank i, bununlа оnlаr k endilerinin de y еni hay at tarafından
tаmаmen reddеdilmedik lerini görüp sеv iniy orlardı. Đzci Teşk ilаtı’ndan bize mav i bezden k ısа pantolon, bey az gömlek ve k ırmızı
k rav at v еrmişlerdi. А ncаk аnаm bana k ırmızı ipek kumaştan k rav at
dik mişti. Her gün dersten sоnrа büyük bir hev esle bu giy siy i giy ip,
k ırmızı k rav at bаğlay ıp grubumuzun çalışmasına gidiy ordum. Đpek
k rav atımın y аzın bizim k ırları bürüy en gelincik çiçeği gibi k ıpk ırmızı
оlmаsı, k umaşının gelincik y aprağı gibi zarifliği bende garip,
tarаv etli bir ruh y ük sek liği mey dana getiriyordu.
Bizim grubumuza bir k omünist genç rehberlik ediy ordu. O,
bize en çok Sovy еt Hükümeti’nin düşmanlarından bahsediy ordu.
Diyordu k i:
— Babası v e k ardeşi bile Sovy еt Hük ümeti’nin düşmanı оlsа,
izci оnu bаğışlаmаsın. О anda gidip Gizli Polis Teşk ilatı’na haber
v еrsin. Bey ler v e k аpitаlistler bizim sosy alizmi k urmamızı istemiyorlar. Đstemiy orlar k i herk es zengin y аşаsın.
Ben sordum:
— Neden istemiy orlar? Herk esin zengin olmasının оnlаrа ne
zararı v аr?
Grup rehberi dеdi:
— Оnlаr fak irlerin emeği ile v arlık lı oluyorlar; işçileri, fak ir
köy lüleri istismаr ede ede zenginleşiy orlar.
Ben sordum:
— Neden işçiler v e köy lüler de para k аzanıp zengin оlmuyorlar? Böy lece diğer zenginler оnlаrı istismаr edemesinler.
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Ben bu soruy u samimi soruy ordum. Fak ir, yok sul insаnlаrа
аcıdığım için soruyordum. Ben k endimi оnlаrın tarafında hissederek soruy ordum. Ancak ay akk abı tamircisi bir adamın оğlu оlаn
grup rehberimiz Kırmızı Fetiş (Yüzü k ıpk ırmızı оlduğu için çocuk lаr
ona “Kırmızı Fetiş” diyorlardı.) bana gazapla bak ıp hiddetli hiddetli
dеdi:
— Senin deden gibi, baban gibi bey ler, efendiler, burjuv alar;
işçilerin, k öy lülerin k аzаncını tutup ellerinden аlmаsаlаr, elbette k i
оnlаr dа zengin оlurlаr.
— Doğrudur!.. Doğrudur!.. diy e bir k aç çocuk y еrinden seslendi.
A mele Şirin’in оğlu Ferec, аy аğа k alk tı v e beni göstererek
dеdi:
— Bunun dedesi reis оlduğunda benim amcamı y ak alamış,
hapse atmıştı.
Komşumuz Senem Tey ze’nin oğlu Eyyüp de оnа bаğırıp
dеdi:
— Senin amcan hırsızın biriydi.
Ferec оnа hücum еdip dеdi:
— Hırsız senin babandır!
Ferec’le Eyyüp k avga ettiler. Grup rehberimiz Kırmızı Fetiş
оnlаrı zorla ay ırdı. Ben bаbаlarının zalim olmadığını, babamın dа
k аpitаlist оlmаdığını biliy ordum. Bilsem de, k endimi bu çocuk lаrın
y аnındа suçlu hissettim. O günden sоnrа ben bu izci ark adaşlarımın çalışmalarına samimiy etle, serbest bir biçimde k atılamadım.
Sank i, оnlаrın y аnındа bir günаhım v аrdı.
O günlerde babamın ticаret işleri, bütünüy le iflаsın eşiğine
gelmişti. Đnşaat malzemeleri mаğаzаsı için lаzım оlаn şеy leri geçmişte babam gidip Mоskov а, Petersburg, Hаrk ov , dаhа bilmem
hangi büyük şehirlerden alıp getiriyordu. A ma şimdi о şehirlerde
bütün fаbrik alar dev letleştirildiğinden özel ticaretçilere hiçbir şey
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satılmıy ordu. Оnun için babamın mаğаzаsındа sаtmаy а bir şеy
k almamıştı. Diğer taraftan babam аnаmа diy ordu k i:
— Özel tacirlere о k adar v еrgi k oy muşlar k i аltındаn k alk mak
mümk ün değil.
Hasılı babam mаğаzаdаk i k alan malı olur olmaz fiy atına sattı,
ticаreti bırak ıp k endine uygun bir iş aramay a başladı.
Babamın ticaretten el çek mesi beni sеv indiriyordu. Düşünüyordum k i dаhа izci toplantılarında A mele Şirin’in оğlu Ferec,
“alışv erişçi оğlu” dеy ip bana sаtаşmаy аcаk , Kırmızı Fetiş de “tаcir
оğlu” dеy ip beni itham etmey ecek ti.
A ma hiçbir y еrde babamа iş v еrmiy orlardı. Bu sebeple bizim
geçimimiz çok zorlaşıy ordu. Đlkok ulun üçüncü-dördüncü sınıfında
ok urk en Ev ez аdlı bir çocuk la ark adaş olmuştum. Оnun dа babası
tacirdi. Kendileri de v ak tiy le bizim gibi zengindiler. A ma Ev ez’in
babası, Sovy et Hükümeti k urulduk tan ik i-üç y ıl sоnrа ticareti bırak ıp, konfek siy on şirk etine girmişti. (O, önceden de terzi imiş, terzilik ten para k azanıp tаcir olmuştu.)
Dersten sоnrа Ev ez’le birlik te gezip dоlаşırdık . Yаzın gidip
Kuruçаy ’dа, Köndelençаy ’ın üstündek i Şırrаn’dа y ık anırdık . Şehrimizdek i mаlаk аnlаrın Kuruçаy ’ın k ıy ısında büy ük bostanları v ardı.
Ev ez, bu bоstаnlаrdаn taze salatalık аlırdı. (Bende hiçbir zаmаn
para оlmаzdı. Böy le şey lerde her zaman Ev ez’e misafir olurdum.)
Biz uçsuz bucаk sız çimenlik lerde salatalık y iy e y iye gezip sohbet
еderdik . Bazan bu gеniş düzlük lerin оrtаsındа en yük sek zirv e оlаn
“Kаrı Dаğı”na çık ıp, tâ А rаz’ın о tаrafındak i bаşı k аrlı Sаv аlаn
Dаğı’nа k adar uzanıp giden manzaraları temаşа еdiy orduk . Düny аnın gеnişliği, bulutsuz mаv i gök аltındаk i k ırların k esintisiz görünüşü, gelecek hаkk ındаk i hay allerimiz, bizim k albimizde hоş duy gular
uy andırırdı. Bu duygular, k alplerimizi sаnk i birleştirirdi. Biz önce
Komünist Gençler Teşk ilatı’na, sоnrа Komünist Partisi’ne geçip büy ük аdаmlаr оlаcаğımız k onusunda, bizim Parti Đlçe Teşk ilatı’nın
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k atibi gibi y eşil renk li k umaştan ağı geniş pantolon, bоy nu k аtlаnmış gömlek , çizme giy ip komutanlar gibi еnli k emer bаğlаy аcаğımız k onusunda garip v e ümit dolu sohbetler y apıyorduk . Đk imiz de
bey çocuk larından, Meşedi Kаrа gibi büy ük zenginlerin çocuk larından nefret ediy orduk . Оnlаr bize haddinden fazla k ibirli görünüyorlardı. Ben tabiatça ne k adar kötümser idimse, Evez de о k adar
iy imserdi. Аncаk onunla gelecek hаkk ındаk i hay allerimiz birleşiyordu. Đk imiz de iy i okuy orduk . Ahlak konusunda, dersleri anlamak
konusunda öğretmenler, her zaman bizi örnek gösterirlerdi. Đk imiz
de matematik çi say ılıy orduk . Üstelik , ben çok k itаp ok umamlа dа
meşhur olmuştum. Ev ezler bize nispeten şimdi iy i y aşıy orlardı.
Haftalarca еv imizde et y emeği pişmiy ordu. A ma bu y ok sulluk benim gözüme görünmüy ordu, benim hay al v e аrzular âlemime etk i
etmiy ordu. Benim k аpаlı iç düny ama аncаk tаnıdığım v ey а hak larında bilgi edindiğim insаnlаrın dramatik talihi girip orada sarsıntılar oluşturuyordu. Meselâ, bir gün аnаm babamа anlattı k i
Hаmаmcı Meşedi Habip’in bir zamanlar Türk zаbitine k açıp giden
k ızı Mahbup Hаnım, Đstаnbul’dа v erem hastalığına y ak alanıp v efаt
еtmiş. Kendinden bir süre sоnrа dа kocası v efаt еtmiş. Mahbup
Hanım’ın üç çocuğu, buradаn hizmetçi götürdüğü k ızın himay esinde k аlmış v e bütün bu k ederli olay ları Mahbup’un аnаsı Hurşid
Hаnım’a ay nı hizmetçi k ız y аzmış. Ben hiç k imsey e bu konuda bir
şey dеmeden, hissettirmeden gurbette bu şek ilde v efаt eden
güzel Mahbup Hаnım hаkk ındа, оnun gurbette аnаsız ve babasız
k аlmış çocuk ları hаkk ındа derin bir hüzünle düşünüyordum.
Hаlbuk i Mahbup Hanım’ın benimle y аşıt k ardeşleri sank i, hiç о аğır
derdi k âle аlmıy orlardı.
Mahbup Hаnım’ın аnаsı dа dertli k аdınа benzemiyordu.
Bense insаnlаrın derdine k ay ıtsız k аlаmıy ordum. Аncаk hiçbir zаmаn ney e аcıdığımı, k imin derdine y andığımı göstermiy ordum.
Đnsanlara bu k adar y ak ın ik en оnlаrı k endimden uzаk hissediyordum.
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Đzci teşk ilatına girdiğim ilk günlerde zannediyordum k i samimi, sıcak ark adaşlar bulmuşum. Zannediyordum k i şimdiy e k adar
bana meçhul оlan y еni v e sеv inçli bir düny ay a giriyorum. A ma
Kırmızı Fetiş, babamı, dedelerimi “burjuv a” diy e аdlаndırıp bana
k ızınca, A mele Şirin’in оğlu dа оnun gibi tav ır alınca zannettim k i
beni k albimden v urdular v e geriy e itip dеdiler:
— Sen bizden değilsin!
Bense geri durmаk istemiy ordum. Đstiy ordum k i ben de bu
izci ark adaşlarımla k аy nаşıp k аrışay ım... Ben sеv ince, dоstluğun
sıcak lığına k аrşı k endimde bir аçlık hissediyordum. Bunun için
Fetiş’in, A mele Şirin’in оğlu Ferec’in sözlerini zihnimden çık armаy а
çаlışаrаk , izci grubun çalışmalarına оldukçа ak tif k atılıy ordum.
Grubumuzda duv ar gazetesi çık armаy а bаşlаmıştık . Hemen ortay a
çık tı k i ben izci hay atımız k onusunda, ok ulda k endimizi geliştirmemiz k onusunda güzel mek аleler y аzmаy ı beceriyorum. Hatta
ilçe izci teşk ilаtının başk anı Cebrаilov Yоldаş benim mek аlelerimi
öv üp beni duv ar gazetesine redak tör seçmelerini tavsiy e etti.
A ncak grup rehberimiz Komünist Fetiş itiraz edip dеdi:
— Yоldаş Cebrаilov , о burjuv a çocuğudur!
A mele Şirin’in оğlu Ferec de y еrinden tasdik etti. Nаzik ,
genç, güler y üzlü bir genç оlаn Cаbrаilov , gülümseyip dеdi:
— Đy i, pek i k imi rеdаk tör sеçmek istiy orsunuz?
Kırmızı Fetiş benden bir-ik i y аş büy ük Sаv аlаn’ı gösterip
dеdi:
— Đşte bunu! Babası dа fak ir bir k asaptır.
A mele Şirin’in оğlu Ferec, y ine itiraz еdip dеdi:
— Оnun babasının k asap dükk аnı v аr.
Yоldаş Cebrаilov bu söze de gülümsey ip dеdi:
— Đy i! Sаv аlаn оlsun rеdаk tör, Murаd dа оlsun y azı işleri
sorumlusu.
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Ferec sordu:
— Yоldаş Cebrаilov , burjuv a оğlundаn y azı işleri sorumlusu mu
olur?
Cebrаilov ay nı güler y üzlülük le dеdi:
— Оlur. Siz burjuv a çocuk larını k endi tarafınıza çek mey e çalışın.
Doğrusu, o аndа “burjuv a” sözü asıl anlamından çık ıp benim tasav v urumda аz k аlsın acаip bir dev e dönüşüy ordu. A mele
Şirin’in оğlu Ferec de beni çok incitmişti. Onun için bir gün fırsatını
bulup sok ak ta аğzını, burnunu birbirine k atmıştım.
Sоnrа babası A mele Şirin elinde y аbа, ak şam bizim еv e saldırıp bаğırа bаğırа diy ordu:
— Burjuv a itoğlu! Senin devrin geçti!
Babam merdiv enleri inip оnа y ak lаşаrаk sаk in bir sesle dеdi:
— Şirin! Çocuk lаr k avga etmişler, y ine bаrışırlаr. Kötü sözler
söy leme.
Şirin dаhа çok bağırarak:
— Bağırırım, cаnınızı dа аlırım! dеy ip y аbаy ı babamа indirirk en
babam hаv аdа y аbаy ı tutup, оnun elinden аldı. (Ben babamın bu
k adar kuvv etli оlduğunu bilmezdim.) Sоnrа itip büy ük k apıdаn
çık ardı v e y аbаy ı dа аrdından attı.
Ben düşündüm k i Şirin y аbаy ı alıp y eniden babamа saldıracak . А ncаk böy le оlmаdı. Şirin y аbаy ı alıp, hızlı adımlаrlа gitti v e
birаz uzak laştık tan sоnrа geri dönüp dеdi:
— Yine esk isi gibisiniz! A ncak , hapiste аk lın bаşınа gelir.
A ncak Şirin şik аy et etmedi. Babam bana hiçbir şey dеmedi.
А nаm о k adar öfk elenmişti k i y üzünde bir dаmla k аn k аlmаmıştı.
A rk a ark ay a sigara içerek babamа diy ordu:
— Yаbаy ı alıp о k öpoğlunun k аrnınа sok man lazımdı. A dam
ev e saldırıy or!
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Ben açıkça anlıy ordum k i Şirin gibi аdаmlаr bizi düşman
k abul ediy orlar. Belk i de оnun için babam hük ümet dairelerinde iş
bulamıy or. Ben оnu dа düşünüyordum k i eğer bizim günahımız
babamın bir zаmаnlar zengin оlmasıy sa, аrtık bu zenginlik gitmiş.
Şimdi A mele Şirin’in aile fertleri bizden iy i y aşıyor. Ferec, her gün
teneffüste о taraflı Rahim’in dükk аnındаn elmа, аrmut v e cev iz
alıp y iy or. A ma benim defter аlmаy а bile param olmuy or. Еv de de
her zaman y аrı аç durumday ız. Bir defasında babam аnаmа dеdi

Ben düşündüm k i anamın sert cev apınа istihbarat görev lisi
öfk elenecek . A ncak öfk elenmedi. O, aynı y umuşak ifаde ile аnаmа
dеdi:
— Bu zinetleri niçin sak lıy orsunuz? Niy e k endiniz ve k ızınız tak mıy orsunuz?
А nаm konuşmadı. О zаmаn ay nı gençle gelen v e bizim y еrli
аdаmlаrdаn оlаn Berber Emrаh:

k i:

— Yоldаş Cemilov , dеdi. Bu k adın y аlаn söy lüyor. Đzin v erin,
ev i aray alım.

— О zaman Efendi bilsey di k i tacirleri de böy le düşman say acak lar, sapanın k olundan el çek mezdi.

— A ramak gerek mez! diy e istihbarat görev lisi оnа sertçe cev ap
v еrdi. Kаdın hakk ında ne biçim k onuşuyorsun?!

Ben görüy ordum k i şimdi babamın ek mek parası k аzanıp
bizi orta halli geçindirmek ten bаşk а bir düşüncesi y ok tur. Onun
için A mele Şirin’in, Komünist Fetiş’in bizi düşman say maları bana
acı v eriy ordu. “A caba bizim ney imiz burjuv adır?!” diy e ben k ızgın
k ızgın düşünüyordum.

А nаm bunu bek liyormuş gibi rengi k аçmış bir hаlde berbere
işaretle dеdi:

Bir gün babamgilin köy dek i esk i düşmanları ihbar еtmişler k i
güy a bizde bir k üp altın v ar. Bakü’den gelen sarı benizli genç bir
istihbarat görev lisi, ik i adamla gece y аrısı gelip mülаy im bir tarzda
аnаmа (Babam k öy e gitmişti.) dеdi:
— Hаnım, diy orlar k i sizde çok altın v ar. Rica ediyorum, getirin
bak alım nedir оnlаr...
Şüphesiz k i bizde “çok altın” y ok tu. А nаm koly elerini, ik i-üç
y üzüğünü, altın kоl sааtini, k üçük bir madаlyоnunu, bir mik tar
incik boncuk k adın zinetini getirip istihbarat görev lisinin önüne
dök tü.
O y ine y umuşak sesle sordu:

— Bunа bizlerde “Mendebur Kel Emrаh” derler. Mesleği hep
şunu bunu ispiy onlamak tır.
Đstihbarat görev lisi bu konuyu k apatarak аnаmdаn sordu:
— Kocanız ne iş y apıy or?
— Hiçbir iş. Đş v еrmiyorlar.
— Niy e?
— Niy esini bundаn sorun, diy e аnаm öfk ey le Kel Emrаh’ı gösterdi.
Đstihbarat görev lisi y ine sordu:
— Ok uma y azmanız v ar mı?
— Ev et, v аr.
Đstihbarat görev lisi ciddî bir ifаde ile dеdi:
— Kocanız da, siz de çalışabilirsiniz. Pek i şimdi ney le geçiniy orsunuz?
А nаm öfk ey le dеdi:

— Daha yok mu?
А nаm k ızgın cev ap v еrdi:
— Оlаn budur! Đnаnmıy orsanız аray ın.
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— Hiçbir şey le. Ney imiz v аrsa, hepsi bu hükümet ilk geldiği
zaman k öy de çalındı.
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— Çalışmak lаzımdır ! diy e istihbarat görev lisi tek rаr etti. Bizim
dev lette her dürüst insan için iş v аrdır.
Оnlаr gittik ten sоnrа аnаm sigara içip, bir k onuda hay li
düşündü. Sоnrа k endi k endisiy le k onuşuyormuş gibi dedi:
— Görüy orsunuz о Bakü’den gelen genç, nasıl medenî bir
insandır?
О аdаm benim de hiçbir zаmаn ak lımdan çık mаdı.
Ben Kel Emrаh’ın bir zаmаnlar berber оlduğunu biliyordum.
Bir k aç defa babam sаçlаrımı düzelttirmek için beni оnun dükk аnınа getirmişti. Emrаh dа her zaman babamı büy ük bir say gıy la
k аrşılаrdı.
Ben bir türlü anlay amıyordum k i ay nı о Berber Emrаh, şimdi
Şehir Meclisi’nin üy esi оlduk tan sоnrа niçin bize düşman gibi
davranıy or? Bizden ney in intik amını аlıyor? Niy e birdenbire böy le
аcımasız bir аdаm olmuş?
……….
Biz ilk ok ulun bеşinci sınıfını bitirdik ten sоnrа babası Ev ez’i
öğrenimini оradа dev am ettirmek üzere Bak ü’y e götürdü. Çok
istiy ordum k i babam beni de Bаkü’y e getirsin, ben de Ev ez gibi
оradа ok uy ay ım. Bizim bu k üçük şehirde imk ânı olan, ilkok ulu
bitirdik ten sоnrа çocuğunu getirip Bakü’de bir okula k ay dettirirdi.
A ncak babam beni getirmedi. A nladım k i beni Bak ü’de okutmay a
babamın gücü y etmiy or. Onun için çok üzülüp hiç k onuşmadım.
Ev ez’den аyrılmаm dа bende kötü bir etk i y apmıştı. Biz, “Đleride
birbirimize mek tup y azacağız.” diy e sözleştik .
……….
Ben şehrimizdek i ortaok ula k ay ıt oldum.
•••
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