
BÜ TÜN ESERLERİ

Sabahattin Ali (25 Şu bat 1907, Gü mül ci ne – 2 Ni san 1948, 
Kırk la re li). İs tan bul İl köğ ret men Oku lu’nu bi ti ren Sa ba hat tin 
Ali, Yoz gat’ta bir yıl öğ ret men lik ten son ra, 1928 yı lın da Mil li 
Eği tim Ba kan lı ğı’nca Al man ya’ya gön de ril di. 1930’da dön dük
ten son ra Ay dın, Kon ya ve An ka ra or ta okul la rın da Al man
ca öğ ret men li ği, Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ya yın Mü dür lü ğü’nde 
me mur luk ve Dev let Kon ser va tu va rı’nda dra ma turg luk yap tı. 
1945’te Ba kan lık em ri ne alın dı, İs tan bul’da Mar ko pa şa ad lı mi
zah ga ze te si ni çı kar dı. 1948’de bir ya zı sı yü zün den tu tuk lan dı, 
üç ay ka dar ha pis yat tı. Sü rek li iz len di ği için yurt dı şı na kaç
mak is te di, an cak Kırk la re li do lay la rın da öl dü rül dü. İlk ya zı
la rı Ba lı ke sir’de Ir mak der gi sin de çı kan (1925/26) Sa ba hat tin 
Ali, 1930’lu yıl lar da öy kü ye ger çek çi ve ye ni bir so luk ge tir di. 
Öy kü ki tap la rı: De ğir men (1935), Kağ nı (1936), Ses (1937), Ye
ni Dün ya (1943), Sır ça Köşk (1947). Halk şi i rin den esin le ne rek 
yaz dı ğı şi ir le ri ni Dağ lar ve Rüz gâr’da top la dı (1934). Ku yu cak lı 
Yu suf (1937), İçi miz de ki Şey tan (1940), Kürk Man to lu Ma don na 
(1943) ad lı ro man la rın da, okur la rın ger çek li ği da ha de rin den 
al gı la ma sı nı sağ la dı. Sağ lı ğın da ya yım lan mış do kuz ki ta bı na, 
Var lık der gi sin de tef ri ka edi len Esir ler (1936) oyu nu da ek le
nin ce on ki ta bı, ye di cilt lik bir kül li yat ha lin de Var lık Ya yın la rı 
ara sın da tek rar ba sıl dı (1965/66). Bü tün Eser le ri ön ce Bil gi Ya
yı ne vi’nde, son ra Cem Ya yı ne vi’nde ye ni den ba sıl dı. Öy kü le ri 
1997’de YKY’de Bü tün Öy kü le ri adı al tın da bir ara ya ge ti ril di. 
Kürk Man to lu Ma don na (1998), Mar ko pa şa Ya zı la rı ve Öte ki ler 
(1998), İçi miz de ki Şey tan (1998), Ku yu cak lı Yu suf ’un (1999), ye
ni den ba sım la rı ya pı lır ken Bü tün Şi ir le ri 1999’da ya yım lan dı. 
Öy kü le ri 2003’te ilk bas kı la rı esas alı na rak De ğir men, Ye ni Dün
ya, Sır ça Köşk, Kağ nı-Ses-Esir ler adıy la ay rı ki tap lar ola rak ya
yım lan dı. Bü tün Ro man la rı’nın eleş ti rel ba sı mı ise Ocak 2004’te 
Del ta di zi sin den çık tı. Ayrıca Sabahattin Ali’nin yazdığı ve 
ona yazılan mektupların toplandığı kitap Hep Genç Kalacağım 
2008’de külliyata eklenmiştir. 1997’de Kuyucaklı Yusuf (Yousso-
uf le Taciturne), 2007’de Kürk Mantolu Madonna (La Ma do ne au 
man tea u de Fo ur ru re), 2008’de İçi miz de ki Şey tan (Le Diable qui est 
en nous) Édi ti ons du Roc her ta ra fın dan yayımlanmıştır. Sind
lingerBurchartz 1991’de Kağnı’yı (Ochsenkarren); Uni ons ver lag 
2007’de İçimizdeki Şeytan’ı (Der Dämon in uns);  Dörlemann da 
2008’de  Kürk Man to lu Ma don na’yı (Die Madonna im Pelzmantel) 
yayımlamıştır.
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Bütün Romanları





Ku yu cak l› Yu suf





Bi rin ci K› s›m

1

1903 se ne si son ba ha r›n da ve ya€ mur lu bir ge ce de 
Ayd›n’›nNazillikazas›nayak›nKuyucakköyünüeşk›yalar
bas t› lar ve bir ka r› ko ca y› öl dür dü ler.

Ka za kay ma ka m› Sa lâ hat tin Bey, Müd de iu mu mi ile 
Dok to r’u ya n› na ala rak er te si gü nü tah ki ka ta biz zat git ti. 
Can dar ma ku man da n› izin li ol du €u için yan la r›n da bir 
başçavuşveüçcandarmaneferivard›.

Siyahkuzuderisikalpaklar›ndan(veDoktor’unfesin
den)renkliya€mursular› süzülüyor, şakaklar›ndagarip
şekiller çizdikten sonra çenelerinin alt›nda birleşerek
gö €üs le ri ne dam l› yor du.

Yolun iki taraf›ndaki ›slak sö€üt ve hay›t a€açlar›na
düşenya€murdamlalar›hafif,melankolikbirt›p›rt›ç›ka
r› yor, at la r›n kum lu yol da in ti zam s›z iz ler b› ra kan ayak la r› 
g› c›r t› l› ve ezik ses ler ve ri yor du.

Köye yaklaşt›kça yolun kenarlar›ndaki a€açlar›n cinsi
de€işti.Şimdibirçokyerlerdeincirveceviza€açlar›,yolun
kenarlar›ndakoyuyeşilikiduvargibiyükseliyor,hattabaz›
yer ler de iri ce viz ler ta bii bir ke mer vü cu da ge ti ri yor lar d›.

Bukasvetli ve ş›p›rt›l› gündehiç ses ç›karmadan iler
leyenkafileyigörmekinsanaelindeolmayanbirürkeklik
veriyordu.Yaş›otuzbeştenfazlaolmamas›nara€menkal
pa €› n›n ke na r›n dan bem beyaz saç la r› gö rü nen kay ma kam 
enileride,baş›önünee€ilivegözleriat›n›n›slak›slaksiv
ri len ku lak la r›n da, gi di yor du. Müd de iu mu mi sa €›n da ve 
bi raz ace mi ce ve kor kak, at›n üze rin de sal la n› yor, bir tür lü 
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ateş almayan çakma€›ndan sigaras›n› yakmayau€raş›yor
du.Doktor ise kalender, gün görmüş bir adamd›.Güzel
tamburçalard›; şimdideb›y›klar›ndan sular akarakhafif
hafif ›sl›k çal›yor, bugünlerde çal›şt›€›, kemençeci usta
Ni ko la ki’nin ma hur saz se ma isi ni tek rar edi yor du.

Arkadan gelendört candarma, yamç›lar›nabürünmüş
vemartinlerini s›rtlar›na çaprazlama asm›şlard›. Yamç›lar
at la r›n ka s›k la r› na ka dar uzan d› €› ve tüy lü, si yah bir eh ram 
halindesüvarisiilehayvan›n›birleştirdi€iiçinbirtekmah
luk gi bi gö rü nü yor lar d›.

‹kisaatkadarsonraKuyucak’ageldiler.Çamurlusokak
lar da hiç kim se ler yok tu; yal n›z ç›p lak ayak l› kü çük bir 
k›z ço cu €u elin de bir de€ nek ile, mü te ma di yen ba €› ran 
ve çamurlu kanatlar›n› telaşla çarparak koşan birkaç kaz›
koval›yor,onlar›birbahçeçitininalttaraf›ndakiufakdelik
ten içeri sokmak istiyordu.Atlar› görünce, kenardaki ekşi
ko ku su ta uzak la ra ka dar ya y› lan bir güb re y› €› n› n›n üze ri ne 
ç›k t›; de€ ne €i ni ayak la r› n›n ucu na da ya d› ve bü yük göz ler le 
geçenlere bakmaya başlad›. Atl›lar köşeyi dönünce kazlar›
oldu€ugibib›rakt›,elindende€ne€iniatarakevinekoştu.

Gelenler hiç dinlenmeden, muhtar› da alarak cinayet
ye ri ne git ti ler. Bu ra s› kö yün ke na r›n da ki kü çük, bah çe li 
birevce€izdi.‹kikanatl›siyahbirkap›danufakfakatçiçek
libirbahçeyegiriliyor;ikis›raşimşirfidanlar›n›nvebirkaç
küçükkay›s›a€ac›n›naras›ndangeçildiktensonrakarş›ya
tahta bir merdiven ç›k›yordu. Merdivenin üst baş›nda
önlerineilkgelenodayagirdiler.Gördüklerimanzarahep
sinin,hattabugibi şeylereal›ş›kolancandarmalar›nbile
tüy le ri ni ür pert ti:

Kap›dangirincesa€taraftabiryük,onunbirazötesinde
yüksekbirkonsolvard›.Konsolunüzerindebircamfanu
sun alt›na konulmuş eski usul bir saat, k›rm›z› gaz bezle
riy le ör tü lü, aba jur lu iki pet rol lam ba s›, sa r› yal d›z çer çe ve li 
büyükçebiraynaveaynan›nüsttaraf›ndaduvarda,k›l›flar›y
laas›lm›şbirçiftçakmakl›tabancaduruyordu.Karş›da,per
de le ri ta ma men inik olan pen ce re le rin önün de, bü tün du var 
boyuncauzanan,üzerinehal›döşelialçakbirsedir,vesedi
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rinköşelerindepazenyüzlüminderlerleyast›klar,yast›klar›n
üzerinde ise fiyonk yap›lm›ş s›rma işlemeli ya€l›klar vard›.
Sedirlekap›aras›nda,ayakucukap›yado€rubiryatakduru
yor; ya ta €›n üze ri ni ta ma men ör ten ve uç la r› bi raz da ye re 
uza nan yor ga n› ha re ket siz iki in san vü cu du ka bar t› yor du.

Yata€›nkenar›ndanbaşlay›podan›nortas›nakadaryay›
lanveoradaufakbirgölcükmeydanagetirenp›ht›laşm›ş
kan lar bu oda da bir ta k›m ha di se ler ol du €u nu söy lü yor du.

Fakatodayagirenleridehşet içindeb›rakannebubir
mik tar kan, ne de yor ga n›n al t›n da gö rün me den ka ba ran 
buikivücuttu;onlarsedirinköşesindedizçöküpoturan
vekendilerinesabitgözlerlebakanküçükbirçocukgör
müşlerdi.

Kaymakam›slakkalpa€›n›birazgeriyeatt›,çocu€ado€
ruyürüdü,buesnadaDoktordayorgan›nkenar›n›kald›
rarakölülerimuayeneyebaşlam›şt›.

Kay ma kam sor du:
“Sen kim sin o€ lum?”
“BenYusuf’um!”
“KimYusuf?”
“EtemA€a’n›no€luYusuf!..”
Kaymakam şaş›rm›ş gibi suallerini kesti. Çocuk ölen

le rin o€ lu idi.
“Bu ra da ne bek li yor sun?”
Eliy le ölü le ri gös ter di:
“Nah,bunlar›bekliyorum!”
“Ne za man dan be ri bu ra da s›n?”
“Akşamdan beri... Vukuattan sonra candarmaya koş

tum, ha ber sal d›m, son ra yi ne gel dim. F› ka ra la r› na s›l 
yal n›z b› ra ka y›m...”

“Kork mu yor mu sun?”
“Anam la ba bam, ne sin den kor ka y›m...”
“Vukuatoldu€uzamandaburadam›yd›n?”
“Yan› baş›m›zdaki odadayd›m. Anam ba€›r›nca uyan

d›m, koştum geldim ama, imans›zlar ben gelene kadar
babam›da,anam›dakesmişler.”

“Sanabirşeyyapmad›larm›?”
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“Biribanadasald›rd›ya,aşa€›danbaşkabirigeldi,öbü
rü nü al d› gö tür dü.”

“Elin de ne var?”
Çocukehemmiyetvermekistemeyenbir tav›rlabaş›n›

sal la d› ve eli ni uzat t›:
“Oda ya gir di €im de anam da ha can l› idi. De be le ni yor du. 

Hemen eşk›yan›n üstüne at›ld›m, az›c›k bo€uştuk, ama
anaca€›z›m depreşmez oldu, ben de yakas›n› b›rakt›m.
Sonradanbirbakt›m,dövüşürkenparma€›mkesilmiş.Çok
ac›d›,çokac›d›ama,şimdibirazhafifledi...”

‹lerido€ruuzatt›€›sa€elindenkanl›paçavralardüştü.
Başparma€›n›nkopukbiretparças›halindeaşa€›sallan
d› €› n› gö rün ce hep si hay ret do lu bir ür per me ge çir di ler.

Doktor, ölülerin üstüne yorgan› tekrar çekerek çocu
€un ya n› na gel di, ko puk par ma €› ta ma men kes ti ve eli 
y›kamaya,sarmayabaşlad›.Çocukbuesnadahayretveren
bir itidal ve lakaytl›k gösteriyor, yaln›z ara s›ra şiddetle
dişlerinis›k›yorvesapsar›kesiliyordu.Budayan›lmazac›
hamlelerindensonra,sankizaaf›n›göstermişolmaktanve
siyahgözlerininemleyenyaşlardanutanm›şgibi,solukve
çokincedudaklar›nabirtebessümgeliyordu.Yüzünehay
ret le ba kan Dok to ra:

“Birşeyde€ilDoktorBey,birparmaktanneç›kar?”dedi.
“Bir şey ç›kmaz ama o€lum, sen biraz fazla kan kay

betmişsin!”
VeKaymakam’adöndü:
“Ayak ta na s›l du ra bil di €i ne hay ret edi yo rum.”
Bu es na da Müd de iu mu mi sor du:
“Biz den ev vel bu ra ya gi ren ol du mu?”
Muh tar at›l d›:
“Bengirdimama,herşeyioldu€ugibib›rakt›m.Geldi

€imzamanoday›böylebulmuştum.”
Müd de iu mu mi ço cu €a dön dü:
“Bun la r› sen mi ya ta €a koy dun?”
“Aah...Zatenyataktalard›.Benbaşlar›n›yast›€agetir

dim, yorganca€›z› üstlerine çektim. Uyusun f›karac›klar
gay ri. Ne ya pa l›m?”
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Bun la r› söy ler ken tav r›n da bir ka len der lik ten zi ya de bir 
irade, birçok büyük ve düşünceli adamlar› g›ptaya sevk
edecekbiriradegörünüyordu.Çaresizbirşeyiçin,hemde
bukadarşehirlininkarş›s›ndateessürgöstermekherhalde
izzetinefsinedokunuyordu.

Kay ma kam tek rar sor du:
“Se nin ki min kim sen var m›?”
“Bunlardangayrikimsemyoktu!”
Çocu€unbumetaneti oradabulunanlar›nkalbinipar

çal›yordu.Zaten,bir felakete sükûnve itidalle tahammül
edenlerin manzaras›, o felaket için a€lay›p ç›rp›nanlar›n
man za ra s›n dan çok da ha kor kunç ve ezi ci dir. Ku ru ve sa bit 
gözlerinarkas›ndanas›lbirateşinyand›€›;yavaşçakalk›p
inen gö€ sün için de ne le rin kay na d› €› bi lin me di €i için, 
in san mü te ma di bir ür kek lik ve te red düt için de üzü lür...

KaymakamküçükYusuf’unelindentuttu,kendinedo€
ruçekti.Gözleriyaşarm›şgibiydi.

“Gelbenimleöyleyse...”dedi.
“Ne re ye ge le yim?”
“Be nim le gel... Be nim ya n›m da kal. Ben se ni ba ban gi bi 

se ve rim, ol maz m›?”
“Be ni ba bam gi bi se ve mez sin ama, ge le yim. Se nin de 

ki min kim sen yok mu?”
“Var,varamasendegel.Benimo€lumol.Benimhiç

erkekçocu€umyok!”
Yusuf’uçenesininalt›ndantuttu,baş›n›yukar›yado€

ru kald›rd›. Fakat Yusuf silkindi ve baş›n› çekti. Yavaş
yavaş odan›nbir köşesine çekildi. Tahkikat bitiphiçbir
izbulunmadankasabayadönülürkenYusufdaberaberdi.
Köy den te da rik edi len kü çük bir at›n üze rin de dim dik 
duruyordu.Yaln›zgece,Kaymakam’›nevindeyata€ayat›
r›ld›€›zaman,kendinikaybettive ikigünateşler içinde
sa y›k la d›.

 KUYUCAKLI YUSUF 23

24

25
26

27

28

29

30



2

Kaymakam’›n kar›s› Şahinde Han›m, eve bir “köylü
pi çi nin” ge ti ril me sin den hiç de mem nun ol ma d› ve bu nu 
ço cu €un ya n›n da ba €› ra ba €› ra söy le mek ten çe kin me di.

Sa lâ hat tin Bey, genç li €i ni de li gi bi ge çir dik ten, ha ya t›n 
tad›lmad›k zevkini b›rakmad›ktan sonra, birdenbire yor
gunlaşt›€›n›, art›k daha fazla koşacak kuvveti olmad›€›n›
görmüş,beşsenekadarevvel,bukendisindentamonbeş
yaşküçükk›zlaevlenivermişti.

BizimküçükAnadoluşehirlerimizdebumüzminevlen
me has ta l› €› da ima hü küm sür mek te dir. En kuv vet li ler bi le 
bir iki se ne da ya na bil dik ten son ra bu aman s›z mik rop tan 
ya ka la r› n› kur ta ra maz lar ve kör gi bi, ön le ri ne ilk ç› kan la 
ev le ni ve rir ler.

Tabii bu evlenmede herhangi bir müşterek hayattan
zi ya de, er kek için ev de bir ka d›n bu lun ma s›; k›z için de 
“münasipçebirk›smet”varkenkaç›r›lmamas›düşünülmüş
tür.Buizdivaçmikrobuevlendiktensonrafaaliyetinebaş
lar:Evvelcebirtak›memelleriolan,yükselmek,kendinigös
ter mek, eser ver mek is te yen adam la ra bir ka len der lik, bir 
la kayt l›k ge lir. Ev de me ram an lat ma ya as la im kân ol ma yan, 
seviyesi,ahlaktelakkisi,dünyay›görüşüveitiyatlar›büsbü
tünayr›birmahlukladaimibirberaberlikinsan›d›şhayatta
dabedbinyaparvebütüninsanlardanşüpheyedüşürür.

Evlendikten sonra bir adam›n bütün gayesi ve istik
bal düşüncesi, bir kere içine girmiş bulundu€u ve şimdi
mu kad der te lak ki et ti €i bu be la y› ses ç› kar ma dan ve dos ta 
düşmana pek belli etmeden sürükleyip götürmek, onda
herkes taraf›ndan söylenen, fakat kimse taraf›ndanbulu
namayanmeziyetlervesaadetleraraşt›rmakt›r.

SalâhattinBeyotuzyaş›nakadargençli€ininveiçindeki
sönmezgörünenenerjininyard›m›ilehürriyetinivebenli
€i ni ko ru ya bil di. Fa kat in sa n›n da mar la r› ve si nir le ri ba zen 
iradesinden ve akl›ndan daha kuvvetlidir ve muhayyile
mizbizii€faletmektebazenbirçokfettanlar›gerib›rak›r.
Vebunlarhükümvenüfuzuellerineald›larm›, işbitmiş
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demektir: Art›k dima€›m›z›n bu işi mant›€a uydurup
ma kul gös ter me si bir za man me se le si dir.

Sa lâ hat tin Bey ol duk ça gü zel olan bu k› z› ev ve la ken di si 
ile bir ayar da bir mah luk gi bi de €il, gü zel bir ke di, bir ku zu 
gi bi sev di. La kin der hal an la d› ki, bu k›z ca €›z ken di si ni hiç 
de kü çük, ba sit gör me mek te, bir müsavat is te mek te dir.

Genepekazzamaniçindetespitettikibugüzelkedi
nin çok siv ri t›r nak la r›, bu ku zu nun sert boy nuz la r› var d›r. 
Şahinde, Salâhattin Bey’den adamca€›z›n hiç akl›na getir
medi€i bir şeyi, kendisine akranmuamelesi etmesini isti
yor du. Ta bii der hal bir sü rü tat s›z l›k lar, hat ta bir hay li ac› lar 
başgösterdi.SalâhattinBey’inbuesnadaenazişineyarayan
şeyler,mant›kveak›lgibibazenpekgülünçveacizoluve
renbüyükisimlivas›talard›.Kapal›büyüyenvebuşekilde
bü tün ta bii ar zu ve ih ti yaç la r› n› için de hap set me ye mec bur 
olan genç k›z, ga yet ta bii ola  rak, si nir li ve ma nen bo zuk bir 
mah luk tu. Ana s› onu gez me ye gö tü rür ken bir sa at saç la r› n› 
düzeltmeyeu€raşt›€›halde,neanas›n›n,nebabas›n›nakl›
nabukafan›niçiiledebirparçameşgulolmakdüşüncesi
gelmemişti.Onlar işportayakonanbirelmagibionusüs
leyiptemizlemişler,parlatm›şlar,sonraya€l›birmüşteriye
okutmuşlard›.K›zyetiştirmektendegayebude€ilmiydi?

Hakikaten,gecesaatonikiyekadartavlaveçeneatt›k
tan son ra cid di bir ta v›r ala rak eve ge len ve ya tak ta beyaz, 
tombulbirvücutarayanbirçokkocalariçinbuçeşitkar›lar
bi re bir di. Fa kat Sa lâ hat tin Bey gi bi ak l›n ca “bir ai le yu va s› 
kurmak!”isteyenler,işlerinbuşeklial›verdi€ini,çokgafillik
et tik le ri ni gö rün ce bü yük bir ha yal in ki sa r› na u€ ru yor lar d›.

Salâhattin Bey neler yapmam›şt›! Eline geçirebildi€i
ve Şahinde’nin anlayaca€›n› tahmin etti€i kitaplar› getirir,
onunfikriniyükseltmekisterdi.Fakatbununilktezahürleri
ka r› s› n›n ma na s›z ve lü zum suz yer ler de lü gat kul lan ma s› 
olur du, Sa lâ hat tin Bey bun la r› dü zelt mek is te di mi, ka r› s› n›n 
“gu ru ru” ya ra la n›r ve der hal k› z›l ca k› ya met ko par d›.

Salâhattin Bey k›z›n yaş› küçük oldu€unu, gözlerini
dünyayakendievindeaçt›€›n›düşünerekonuyolagetire
ce€ini,kendisinebirarkadaşyapabilece€inizannettidurdu.
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Onaevlatvekardeşmuamelesiyapacakolduveçirkinbir
alaylakarş›land›;efendivehâkimmuamelesiyapacakoldu,
yaisyan,yahutda,dahailerigidecekolursa,bay›lmanöbet
leri ilekarş›laşt›; ennihayet ona tambirmüsavat vermek
is te yin ce de bir sü rü yer siz ta lep le re, saç ma ha re ket le re ve 
son ra dan gör me ar zu la ra ta ham mül mec bu ri ye tin de kal d›.

Bereketversin,Anadolu’nunbuyaln›zkendisinemah
susdertleriyan›ndabunlar›ngeneyaln›zkendisinemah
sus ça re le ri var d›r. Bun lar dan en bi rin ci si “ra k›”d›r.

Burada felaketzede memur içer; müflis tüccar içer;
fenamahsulç›karaneşrafiçer,senelerdenberiayn›köşe
de b› ra k›l d› €› için içer le yen za bit içer ve ni ha yet ka r› s› ile 
ge çi ne me yen kay ma kam içer...

Salâhattin Bey de içiyordu ve kocas›n›n sarhoşlu€u
kar›s›n› herkes nazar›nda yavaş yavaş bir şirret ve tecrü
besiz k›z mevkiinden al›p bir sab›r ve feragat melaikesi
mer te be si ne ç› ka r› yor du...

‹z di vaç la r› n›n ilk se ne sin de dün ya ya ge len bir k›z ca €›z 
bileanas›ilebabas›aras›ndakibugenişuçurumabirköprü
ola ma d›.

Do€du€ugündenberidünyan›nbir acayipliklerdiya
r› oldu€unu ona anlatmaya çal›ş›yorlard›. Gece yar›s›,
m›ş›lm›ş›luyurkenikisinirlielonasar›l›rveh›çk›ranbir
gö€ se bas t› r›r d›. Ço cuk an la ma yan göz ler le bu ale la ca yip 
ha re ket le re ba kar ken, a€ la mak l› bir ses ku la €› n›n di bi nde 
v›z›ldamayabaşlard›.

“Ahbenimtalihsizk›z›m!Ahbenimzavall›Muazzez’im;
benim yetim yavrucu€um. Bak, baban hâlâ gelmedi! Ah
benimtalihsiz,masumyavrucu€um!”

Çocukbusözlerdenbirşeyanlamaz,fakathaliile,as›l
talihsizli€in böyle gece yar›s› uykudanuyand›r›larak h›r
palanmak oldu€unu söylemeye çal›ş›r, sonra daha fazla
ta ham mül ede me ye rek ana s› n›n a€ la ma s› na da ha tiz bir 
perdedeniştirakederdi.

Annesibuseferonususturmak içinkuca€›ndahopla
tarakodadadolaş›r,sonrabahçeyeç›karakk›zca€›z›orada
avut mak is ter di.
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Bah çe de ka ran l›k yap rak l› a€aç la r›, bun la r›n ara s›n dan 
süzülüpgelenay›ş›€›n›görüncebirazsusargibiolançocuk,
kemiklerinegeçenso€ukla tekrar feryadabaşlar,komşular›
uyan d› r›r d›.

“Sus şekerim... Sus benim bir tanecik k›z›m... Sus...
Babanşimdigelir...Sena€lamabenimbabas›sa€kenyetim
ka lan k› z›m. Al lah bi ze çek ti ren le rin ya n› na ko maz...”

Buesnadakomşuevlerdenbirininpenceresiaç›l›r,bir
kad›nbaş›görülürvesorard›:

“Neo,Şahindeci€im,k›z›m,beygenemigelmedi?”
“Gelmedi teyzeci€im... Yavrucu€um da babas› gelme

denuyumuyor.Akşamdanberi,baba!..baba!..diyeç›rp›
n›rdurur...Neyapaca€›m›bendeşaş›rd›m,teyzeci€im!”

Komşu teyze, gençkad›nabirtak›mnasihatler verdik
ten ve ko ca s› na bir sü rü bed dua et tik ten son ra çe ki lir... 
Bu es na da ka p› aç› la rak Sa lâ hat tin Bey gi rer, mer di ven le ri 
y› k› la y› k› la ç› ka rak ken di ni el bi se si ile ya ta €a atar d›.

Odaya girip kendisini soymak isteyen kar›s›, sarho
şunzatentaşmayahaz›rolanrikkatvenedamethislerinin
boşanmas›nasebepolur,kendinibilmeyenadam,anlaş›l
maz ke li me ler m› r›l da na rak ka r› s› n›n el le ri ne sa r› l›r, on la r› 
öper, yumruklar› ile gö€sünü ve beyaz saçl› baş›n› döv
meyebaşlard›.Buçokateşli tarziyeşeklindenziyadesiyle
mütehassisvemüteheyyiçolanŞahinde,gözyaşlar›nabüs
bütüncereyanverir;bütünbunlardanbir şeyanlamayan
veşimdiyata€›nkenar›nab›rak›l›vermişolanküçükMuaz
zezdeşikâyetvesitemdolua€lamas›nadevamederdi.

3

Yusufeviniçindekibuanlaş›lmazhallereşaşk›nşaşk›n
ba k› yor du. Ana s›y la ba ba s› ara s›n da da kav ga olur du ama, 
bunlarakavgadanziyadebabas›n›nherhangibirşeyek›z›p
ac› s› n› ana s›n dan ç› kar ma s› de mek da ha do€ ruy du. Çün kü 
zavall›kad›nca€›zmukabeleetmek,hattaa€z›n›açmakşöy
le dur sun, göz le ri ni bi le kal d› ra maz, ses siz ses siz a€ lar d›.
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Yusufbirkad›n›nçenesinibukadaraçabilmesinehay
ret edi yor, bun la ra ta ham mül eden Kay ma ka m’a bi raz da 
mer ha met le ba k› yor du.

Kendisinekarş›yap›lanmuamelelereald›r›şetti€iyok
tu. Bir ev de sö zü ge çe cek, hük mü yü rü ye cek ye gâ ne adam 
o evin er ke €i ol du €u na ve bu er kek de ken di si ni is te di €i ne 
göre, ŞahindeHan›m’›n sözlerinin bir k›ymeti olamazd›.
Kendisinekarş›bazenpekedepsizleşenkad›na:“Kar›k›s
m› n›n sö zü ne ba k›l maz, her hal de se nin ak l›n pek ye rin de 
olmamal›!”demekisteyengözlerlebakar;yaln›z,Salâhattin
Bey’inbuçenesigevşekkar›y›nediyekolundantutupkap›
d›şar›etmedi€inehayretederdi.

‹lk geldi€i günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu.
Havalaryavaşyavaşso€udu€uiçinodadaoturur,işgöste
ril me di €i za man lar pen ce re den Ku yu cak da€ la r› na do€ ru 
bakar, bulutlar›n arka taraf›ndanbir şeyler görmek ister,
fakatodayabirisigirergirmezderhalbaş›n›çevirerekher
hangibirşeylemeşgulolurdu.

Her ke se, hat ta Kay ma ka m’a bi le so €uk dav ra n›r d›. 
Şahindebuçocuktainsanl›k,hisnam›nabirşeybulunma
d› €› n›, ana s› ba ba s› öl dü rül dü €ü za man ki la kayt l› €› n› ile ri 
sü re rek, söy ler du rur du. Ha ki ka ten hiç kim se bu ço cu €un 
şimdiyekadarherhangibirmünasebetle,herhangibirhissi
tezahürgösterdi€inigörmemişti.

Yal n›z, ara  s› ra, ka r› ko ca kav ga eder ken, ade ta kin ve 
istihfaf ile Şahinde’yedikilengözleri, SalâhattinBey’e ili
şinceöyleyumuşaklaş›r,öyletatl›vebirçokşeylersöyleyen
k›v›lc›mlarla dolard› ki, bunu gören bir adam, Yusuf’un
içe ri sin de bi zim ki le re hiç ben ze me yen, bi zim ki ler den çok 
dahaderinvebüyükbirtak›mhislerinbulundu€unuzan
ne de bi lir di.

Yusuf’un hislerini göstermekten çekinmedi€i yegâne
mah luk, kü çük Mu az zez’di.

Muazzez tombul ve bo€umlu ayaklar›yla odada t›p›ş
t›p›şdolaş›rkenYusufonu,dudaklar›n›nkenar›ndahafifbir
te bes süm le ta ki p e der, son ra da ya na ma ya rak ku ca €› na al›r, 
yavaş yavaş, adeta k›r›lmas›ndan korkuyormuş gibi, ihti
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mamlaokşard›.Küçükk›z,bütünevdekileraras›ndakendi
siylepat›rt›s›z,gürültüsüzmeşgulolanbuçocu€abaşkalar›
napekgöstermedi€imülayimtaraflar›n›gösterir,onunbur
nunu,saçlar›n›çeker;Yusufkendisinikoltuklar›ndantutup
hoplatt›kçabaş›n›geriyeatarakkahkahalardank›r›l›rd›.

Fakatbuoyunlarvebuminiminik›z,Yusuf’uaçmaya,
neşelendirmeyekâfi gelmiyordu.Bazen gözüpencereden
Kuyucaktaraf›nailişiyor,hemenkendisinebirdurgunluk
geliyor, çocu€u kuca€›ndan yere b›rakarak düşünmeye
başl›yordu. Bu s›rada Muazzez de sanki her şeyi anl›
yormuş gibi, hiç sesini ç›karmadan bir köşeye çekiliyor,
büyükma€mumgözlerleYusuf’abak›yordu.

Yusuf’unhalleri,SalâhattinBeynaklenEdremit’e,yani
Ku yu cak’tan çok uza €a ta yin edi lin ce ye ka dar de vam et ti.

4

YusufilkdefaEdremit’temektebegitti.Fakatbumek
tep dev ri pek uzun sür me di.

BurayageldiklerizamanYusufonyaşlar›ndakadard›.
Sar›benizli,nahif,fakatkuvvetlivedayan›kl›birçocuk
tu.Görenler,onunkendisindendahabüyükbirkaççocu
€u bi le y›l d› ra bi le ce €i ne im kân ver mez ler di. Hal bu ki, 
mahallekavgalar›nda,herzamankar›şmasabile,kar›şt›€›
zamanlar,daimabaşolurvedörtbeşkişiyekarş›kordu.
Has›mlar›n›ürküten,onunkuvvetvecesaretindenziya
de,hiçkaybolmayansükûnetivekendisineolansonsuz
em ni ye ti nin her ha re ke tin de gö rü len te za hür le ri idi.

Mek tep onu s› k› yor du. ‹lk za man lar da, ya ni oku ma 
ö€ re nin ce ye ka dar, de vam eden me rak ve ala ka s› pek 
ça buk kay bol du. Bir sü rü “k› v›r  z› v›r” bil gi sa hi bi ol mak 
içino“beyçocuklar›”iledüşüpkalkamayaca€›n›söylü
yordu.Tabii bunlar Şahinde’ninyenibirtak›mhücum
lar›naveçocu€un istikbalinedair falc›l›klar›nayol aç›
yordu.KaçdefaSalâhattinBey’e: “Bey,buçocuksenin
baş›n›nderdidemezmiydim?‹şte,adamolmaktannas›l

 KUYUCAKLI YUSUF 29

50

51

52



korktu€unu gör. ‹şte parma€›m› bas›yorum, bu çocuk
ya ha mal, ya yol  ke si ci ola cak... Ama sen ken din sar d›n 
baş›nabuderdi.Kimsedekabahatyok...”diyeçatm›şt›.

“Pekiama,kar›c›€›m,neistersinşuçocuktan?Bakal›m,
birazdahabüyüsün,belkibirazheveslenir.Dahaköyün
den ay r› la l› bir se ne ol ma d› bi le... ‹çin de ne ka dar ol sa 
serbestlikarzusuvar.Şehirlereal›şamad›.”

“Senbilirsin.Fakatbuahlaks›zmahallepiçihepböy
le ko puk luk ta de vam eder se, ben k› z› m› al›r gi de rim; sen 
sevgiliYusuf’unlaoturondansonra.”

SalâhattinBey,böyleşeylerehacetkalmayaca€›n›,hem
ar t›k iki de bir de bu p› l› y› p›r t› y› top la mak teh di din den 
vazgeçmesini,e€ercan›pekgitmekistiyorsa,iştekap›n›n
aç›k oldu€unu, fakat Nazilli’de reji ambarmemuru olan
ba ba s› n›n ken di si ni dört göz le bek le me di €i ni bi raz sert çe 
bir li san la ona izah edi ve rir ve bu nun ar ka s›n dan, ya r›m 
saattenfazlasürenbira€lamaveç›rp›nmanöbetiniyat›ş
t›rmaklau€raş›rd›.

Yusuf’un tahsile karş› olan bu lakaytl›€›, Salâhattin
Bey’indepekhoşunagitmiyordu,amaçocu€unnekadar
garip tabiatl›oldu€unubildi€i için, fazla ›srardançekini
yor du. Bir kaç ke re so ra cak ol du:

“Yusuf,sennedenokumakistemiyorsun?”
“Okumakö€rendimya!Dahaneokuyay›m!”
“Can›m, bu kadar yetmez. Bu dünyada birçok şeyleri

bilmeklaz›m!”
“S›ras›düştükçebilenlerdenö€renirim!”
“Hocadanö€renmekdahaiyide€ilmibeo€lum!”
Ho ca, ço cu €un ak l› na ve göz le ri nin önü ne ge lin ce 

dudaklar›elindeolmayarakbirbüküldü.Kaşlar›n›kald›rd›:
“Hocan›n bildi€i birisinin işine yarasa, kendi işine

ya rar d›. Sen bi le oku dun bil din de ne ol dun san ki? Be nim 
babam bir şeycikler bilmezdi ama, evinde sözü senden
çok ge çer di,” de di ve usul ca, mah rem bir ta v›r la ila ve et ti: 
“ŞuŞahindeanamsabahacakencekgibid›rlan›rdururda
bir yo lu nu bu lup onu bi le sus tu ra maz s›n; ne ede yim ben 
se nin oku ma n›?”
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Bu söz le rin ço cuk ça ve ba sit ol ma s›, on lar da ol duk ça 
ha ki kat bu lun ma s› na ma ni de €il di; ve ço cuk man t› €› na 
hi tap e de rek bun la ra mu ka be le et mek Sa lâ hat tin Bey’e 
çok güç gel di.

Birmüddetişiolurunab›rakmayakararverdi.Şahinde
debütünd›r›lt›s›nara€menbuiştenpekşikâyetçide€ildi:
Muazzez’iherzamanYusuf’ab›rak›pistedi€igibigezebili
yor,k›z›heryeregötürüpbaş›nadertetmekveyaevdeb›ra
k›p gö zü ar ka da kal mak gi bi s› k›n t› lar dan kur tu lu yor du.

BöyleceküçükYusuf, bir surharabesiüzerinde ç›kan
biryabaniincira€ac›gibi,birazs›k›nt›l›veşekilsiz,fakat
serbestveistedi€igibi,büyüyor,gelişiyordu.

5

Edremit, üç taraf›n› saran Çamtepe, ‹bramcaköy ve
Tavşanbay›r›isimliüçyamacayaslananbüyükçe,şirince
bir ka sa bay d›.

‹kiküçükdere,kasaban›niçindenvekald›r›ml›sokak
lar›nortas›ndangelerekAşa€›çarş›dedikleriyerdebirleşi
yor, son ra bi raz iler de ka sa ba y› ya la y›p ge çen Bü yük çay’a 
kavuşuyordu.

Tepelerdenbirineç›k›pbak›ld›€›zaman,görülenman
zaraenderbirşeydi:

Damlar›n yosun tutan ve kararan kiremitlerini niha
yetsizdut,erikve iriyaprakl› incira€açlar›örtmeyeçal›
ş›yor, derelerinkenar›n› beyaz›mt›rak yapraklar›yla uzun
kavaklar, baz› yerlerde kopan bir şerit halinde ve yaln›z
ke nar ma hal le ler de ta ki p e di yor; bun la r›n ara s›n da bel ki 
yirmiden fazla minare, bembeyaz yükseliyor ve uzaktan
bakanbirgöze,t›pk›kavaka€açlar›gibihafifhafifsallan›
yor his si ni ve ri yor du.

Yukar›çarş›’dakiKurşunluCamii’ninirikubbesidaima
donukbir›ş›lt›ileparl›yordu.

Ka sa ba n›n pa no ra ma s›n da, bir tab lo da ki ka dar ahenk 
ve uy gun luk var d›.
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Bu,a€aç,minarevekiremitkümesininetraf›n›ayvave
di€ermeyvea€açlar›ndanveovataraf›ndaba€lardanibaret
aç›kyeşilbirçembersar›yor;onunetraf›ndadasiyahyap
rak l› zey tin le rin da ima k› p›r da yan ha l› s› göz ala bil di €i ne 
uza n› yor du.

Şehrin içerisiortahallibir esnafmanzaras› gösterirdi.
Darsokaklar›nikitaraf›ndakiahşap,fakatoldukçabiçim
li ve aşa€› yukar› birbirine benzeyen evlerin hepsinde
muhakkak bir bahçe vard›. Bunlar›n aras›nda bazen siv
riliverenbüyükeşrafevleri,beyazbadanalar›,çiftekanatl›
sokakkap›lar›veikincikat›nsoka€ado€ruyapt›€›ç›k›nt›
dakitozlukalyonvemuhareberesimleriileinsanaküçük
ken din le di €i ma sal la r› ha t›r la t›r d›.

Sa lâ hat tin Bey’in evi Bay ram ye ri de dik le ri semt te, 
yabanc›memurlar›noturdu€uRummahallesiveAşa€›çarş›
taraflar›ndanuzaktayd›.

Soka€›nköşesindeolanevinarkas›ndabüyükbirbahçe
vard›.Dere,bahçeninkenar›ndangeçerveçocuklar elle
rindeki f›ç› çemberlerinin keskin taraflar›n› vurarak, bir
kar›ştandahaderinolmayansudabal›kavlarlard›.

Evinöntaraf›ndakimeydandamahalleninbulgurde€ir
meni vard›; büyük bir taş çana€›n üzerinde tahta kollar
vas›tas›yladöndürülen,yinetaşbiryuvarlaktanibaretolan
bude€irmeni,kad›nlargülüşüpoynaşarakçevirirlerdi.

Birazilerde,dereninbirparçagenişleyipderinleşti€iyer
demahalleninbüyükçeçocuklar›ördekdövüştürürlerdi.

Buradaçocuklar›nbüyükadamlargibi,muhtelifs›n›f
lar›,muhtelifgruplar›vard›vebutasniftebüyüklerinkin
dençokfarkl›esaslargözetiliyordu.

Enitibarl›veensözügeçens›n›f,kabaday›,ayn›zaman
da a€›rbaşl› olanlard›:Bunlarolurolmaz şeyler içinkavga
etmezler,fakatkavgaederlerseucundaölümolsaday›lmaz
lar. Küçük ve zay›f çocuklar› daima himaye, mahalledeki
ço cuk mü na za ala r› n› gü zel lik le, ol maz sa zor la hal le der ler. 
Ya ni her hu sus ta hâ kim dir ler. Bun lar çok ke re or ta  hal li 
veyafakir,fakatnamusluailelerinçocuklar›d›r;yabiresna
f›nyan›ndaç›rakl›k,yahutdababalar›nayard›mederler.
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Bun lar dan son ra ter bi ye li ve ken di ha lin de ço cuk lar 
ge lir. Bun la r›n he men he men hep si mek te be gi der ve 
çal›şkand›r. Kimseye çatmazlar. Kendilerine çat›lsa bile
mu ka be le et mez ler ve yol la r› na gi der ler. Ta ar ruz da ha ile ri 
giderse a€layarak babalar›na şikâyet ederler. Fakat baba
lar›ndanziyade,birinci s›n›ftazikredilen “namuslukaba
da y›”la r›n hi ma ye le ri bun la r› ko rur. Bil has sa ma hal le nin 
ka d›n la r›y la ih ti yar la r› n›n bun la ra te vec cüh le ri var d›r ve 
analar›ylababalar›n›n“medar›iftihar›”d›rlar.

Bir de haylaz, kavgac›, insafs›z kabaday›lar vard›r.
Bunlar›ndagözlerihiçbir şeydeny›lmaz; fakatdi€erleri
gibi a€›rbaşl› de€ildirler.Durupdururkenkavga, vuku
at ç›kar›rlar; işleri güçleri ördek dövüştürmek, boncuk
oynamak, yahut komşu bahçelerinden dut taşlamakt›r.
Mahallebunlardanyakasilkerveusluçocuklar›neny›l
d›k la r› bun lar d›r.

En istihfaf edilenler, yüzsüz, korkak, y›l›ş›k vehaylaz
olanbirs›n›ft›rki,bunlar›nço€unumemurçocuklar›teş
kil eder. Usul süz bir ter bi ye ile ev de mü te ma di yen da yak 
yiyen, izzetinefisnam›nabir şeylerikalmayanvemektep
kaç k›n l› €› n› iti yat eden bu ço cuk lar, ha ki ki ka ba da y› lar 
taraf›ndan daima hor görülür. Di€erlerinden, birtak›m
istifade düşünceleriyle, yüz bulsalar bile (çünkü bunlar
s›rfyaranmak içinevlerindenöteberibileçal›pgetirirler)
ilkf›rsattaterslenirvekovulurlar.Mahallekavgalar›ndave
gez me ler de yer le ri yok tur.

En son ra, kor kak ve su ya sa bu na do kun ma yan za val l› 
birtak›mçocuklargelirki,kimsebunlarlameşgulolmaya
tenezzületmez;herkestaraf›ndanrahatb›rak›l›rlar.Çün
kübunlar,fele€insillesiniyemiş,yabo€aztoklu€unabir
nalbant veyakahveci yan›nda çal›şan veböylece günün
on sekiz saatini işbaş›nda geçiren fukaralar; yahut da
yaz›n tarlada, k›ş›n zeytinde çal›ş›p anas›n› beslemeye
u€raşanyetimlerdir;herkesbunlaramerhametveçekin
gen lik le ba kar.
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6

Yusuf bir müddet mahallenin işlerine kar›şmad›. Bir
kereeskivekorkunçhat›ralar›kafas›ndanatabilmişde€il
di, ikin ci si ken di si ni bu ra da ol duk ça ya ban c› bu lu yor du. 
Buran›n insanlar› çok şeyler biliyorlard›; kendisinin hiç
bilmedi€ibirtak›mşeyler...Vebubilgiçliklerihertav›rla
r›n dan dö kü lü yor du. Bu ya ba ni ço cu €a ev ve la ehem mi yet 
vermediler;fakatas›lvehakikatenehemmiyetvermeyenin
buyabaniçocukoldu€unufarkedinceonunlaalayetmek,
onuk›zd›rmak istediler.Yusufonlar›nbu incelmiş alay
lar›ndandabirşeyleranlayamad›, fakatbirgün,kendisi
hakk›ndayinemanas›n›anlayamad›€›birşeylersöyleyen
vebupekdeYusuf’unlehineolmayansözlerleetraf›nda
kileri güldürenKarabaş›nMehmet ismindeki bir çocu€a
Yusuf birdenbire iki kuvvetli yumruk ekleştirdi. Neye
u€ ra d› €› n› bi le me yen ço cuk, a€ z› kan için de iki ke re yer de 
yuvarland›.Kalk›pYusuf’aat›lmakistedi,dahado€rulma
yavakitbulamadanikincibirhücumlayereserildi.Yusuf,
etrafta ses ç›karmadan bakakalan çocuklar›n yan›ndan
a€›r a€›r çe kil di, eve dön dü. O za man dan son ra bü tün 
mahalleondançekiniyordu.Os›radabirkaçarkadaşpey
daetti.Bunlar›nenbaş›ndabakkalŞerifEfendi’nino€lu
Alivard›,muntazammektebegidenvehiçkimseilekav
ga etmeyen bu çocukla evde annesinin yan›nda tan›şt›.
Yaşça kendisinden büyük oldu€u halde onu korumaya,
onaa€abeyliketmeyebaşlad›.Alimekteptebirçokşeyler
ö€reniyor, bunlar› Yusuf’a da anlat›yordu. Yusuf bazen
hafifbirtebessümle,bazendeciddiyetlekaşlar›n›kald›ra
rakbunlar›dinler,fakatkatiyenhayreteserigöstermezdi.
Adetabütünbuanlat›lanşeyleriöncedenbiliyormuşgibi
bir ha li var d›. Dün ya n›n en me rak l› ve hay ret ve re cek 
ha di se si bi le onun la kayt l› €› n› iza le ede me ye cek gi biy di. 
Ali bu na bi raz içer le se bi le, ses ç› kar ma dan din le di €i için, 
memnun,anlat›r,anlat›r,sonraakşamüstüonunlaberaber
so kak lar da gez me ye ve ya tes ti le ri ala rak yi ne be ra ber ce 
Ç›narl›çeşme’ye su doldurmaya giderdi. Kasaban›n en
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iyi suyu olan bu çeşmenin baş›, bilhassa akşamüzerleri,
mahşeredönerdi;testiyitakt›klar›kolunmukabiltaraf›na
mey le de rek a€›z la r›n da sa k›z, ç›p lak ayak la r›n da na l›n la 
gelenyetişkink›zlar;emziklitoprakbiribrikile›k›nas›k›
nagelenvekaranl›€akal›ncaa€lamayabaşlayançocuklar;
ellerindeikiteneke,saçlar›ortadanayr›lm›ş,beyazönlük
lükahveciç›raklar›hepburadatoplaş›rlar,konuşurlarve
s› ra kav ga s› eder ler, son ra kap la r› n› dol du rup gi der ler di. 
Mahalleninenkibarçocuklar›bileherakşameviniçecek
suyunu buradan temin ile mükellef idiler. Bu eski bir
âdet ti.

YusufbuÇ›narl›çeşmeseyahatlerineçokkereMuazzez’i
de al›rd›. Kendisi Ali ile konuşurken k›z, Yusuf’un elini
s›m s› k› tu tar; kü çük ayak la r›y la, bo zuk yol lar da, se si ni 
ç›karmadan taştan taşa sekerdi. Yusuf ara s›ra lak›rd›y›
b›rak›pküçükk›zado€rubak›ncak›zdabaş›n›onakal
d›r›r,güler,fakataya€›n›birtaşaçarparakderhalyüzünü
buruşturur,önünebakmayamecburolur,böyleceYusuf’u
gül dü rür dü.

Bütün d›şardaki arkadaşlar›na ra€men Yusuf’un asla
ihmal etmedi€i bir tek kişi Muazzez’di. Gün geçtikçe
ah bap l›k la r› ar t› yor du. Ba zen ana s›, ba ba s› kü çü €e söz 
geçiremezlerveYusuf’amüracaatederlerdi.

Muazzez’in onun sözünden ç›kt›€› görülmemişti.
Birbirlerinebukadarsokulmalar›nda,çokyaln›zveala
kas›z b›rak›lmalar›n›n da tesiri vard›. Şahinde Han›m,
Na zil li’ye na za ran çok da ha bü yük ve “ile ri” olan bu 
kasabada kafa dengi birçok arkadaşlar, komşular bul
muştu. Onlarla geziyor, e€leniyor, çalg›, cümbüş vakit
ge çi ri yor du. Sa lâ hat tin Bey’in ise evin sem ti ne u€ ra d› €› 
yoktu.Gündüzünhükümetişleri,gecederak›meclisle
ri,onunyüzünüçocuklar›n,bazenhaftalarcagörmeme
le ri ne se bep olu yor du.

Ru me li li ih ti yar bir hiz met çi, ço cuk la r›n önü ne bir iki 
kap ye mek kor, on dan son ra oda s› na gi de rek uyur, on la r› 
keyiflerine b›rak›rd›. Zaten biraz yaramaz olan Muazzez,
Yusufolmasaevinalt›n›üstünegetirebilirdi.Bereketversin

 KUYUCAKLI YUSUF 35

65

66

67

68



beriki,onunoyunlar›n›tanzimveidareediyor,onahemarka
daşl›k,hemdeakl›n›nerdi€ikadarmürebbilikyap›yordu.

Buesnadasenelerbirerbirer,a€›ra€›r,fakathiçdurma
dan ge çi yor du.

7

Yusuf’un mahalledeki di€er bir arkadaş› da Alanyal›
Rüştü Efendi’nin o€lu Kâz›m idi. Bunlar›n evlerinin bah
çe le ri çok bü yük ol du €u için, ço cuk lar ek se ri ya bu ra da 
oy nar lar d›. Bu ra s› n›n ter ci hin de, bah çe de pek bol bu lu nan 
meyve a€açlar›n›n da tesiri vard›. Hele kocaman bir ekşi
ka ra dut a€a c› bir m›k na t›s gi bi ma hal le nin ço cuk la r› n› 
çekerdi.S›rfbudutunhat›r› içinKâz›m ile ahbapolanlar
vard›.Akşamserinli€indeihtiyara€ac›ndallar›, iriliufakl›
çocuklarladolar, geniş veyeşil yapraklar›n aras›ndankâh
aşa€› do€ru sallanan bir bacak, kâh başka bir dala uzan
maya çal›şan bir kol görünürdü. A€açtan inenlerin elleri,
yüzlerivegömleklerikoyuvişneçürü€ülekelerledonan›r,
hepsiellerindebiravuçdutyapra€›,bunlarlaovuşturarak
lekeleriniç›karmakiçintulumban›nbaş›nakoşarlard›.

Hem mektebe giden, hem de babas›n›n manifaturac›
dükkân›ndayard›medenKâz›m,içlerindeyaşçaenbüyük
leriveenhesapl›lar› idi.Hiçbirşeyianaforakapt›rmazve
evin de ye ni len du tun ac› s› n›, cu ma la r› ya p› lan ge zin ti le re 
hiçbirşeygötürmeyipdi€erlerindengeçinerekç›kar›rd›.

Bu cu ma ge zin ti le ri de ma hal le de ki ço cuk la r›n pek 
mühime€lencelerindenbiri idi.Dahaperşembedenhelva
filanyapt›r›l›r,cumagünüdef›r›nakâ€›tkebab›veyagüveç
verilir, yahut çi€ et al›narak k›rda pişirilirdi. Aşç›l›kta en
mahirleri Şube Reisi’nin o€lu Vasfi idi. Bu çocu€u, biraz
y›l›ş›kvekorkakoldu€uiçin,pekaralar›naalmakistemez
lerdi.Bilhassamekteparkadaşlar›müzevirli€indenşikâyetçi
idi ler. Fa kat mas ka ra l›k ede rek her ke si gül dür dü €ü için, 
tahammüledilirdi.BudaKâz›mgibi,fakathiçbirşeymuka
bi li ol ma ya rak, di €er le ri nin s›r t›n dan ge çi nir di.
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En gani gönüllüleri Hac› Rifat’›n ‹hsan isminde birisi
idi. Bir se ne ev vel ba ba s› av da ka za ne ti ce sin de vu ru lup 
ölünce (bu ölümün kaza olmay›p, bir zeytinlik mesele
si yüzünden aralar› aç›k bulunan Arnavut Galip A€a’n›n
in ti ka m› ol du €u nu söy le yen ler de var d›) evin er kek li €i 
ve bütün mallar bu on dört yaş›ndaki çocu€a kalm›şt›.
Son za man lar da mek te bi as› yor, de vam et ti €i za man lar da 
ise ba z› de li kan l› lar la be ra ber yap t› €› ra k› âlem le rin den, 
ka d›n vak’a la r›n dan bah se de rek din le yen le rin a€›z la r› n› 
hay ret ve g›p ta ile aç›k b› ra k› yor du. Her kes ona, da ha 
şimdiden, büyük bir adam gibi bak›yor, onun aralar›na
kat›şmas›n›birşerefsay›yordu.‹yikalplivemertbirçocuk
olan‹hsan’›nyegânekusuru,birazş›mar›kçavebirhayli
kavgac› olmas› idi. Çok kere ufak birmesele için bütün
mahalleyidi€erbirmahalleiledövüşesürükledi€iolurdu.

Bu cu ma ge zin ti le ri ne, çok ke re her ev de bu lu nan 
ku zu lar da be ra ber gö tü rü lür, on lar bol ot lu bir yer de 
ya y› l›r lar ken, ço cuk la r›n bir k›s m› ye mek ha z›r la mak, 
ateş yakmak, bir k›sm› da arkta y›kanmakla meşgul
olurlard›. Alelacele ve karmakar›ş›k yenen yemekten
son ra bir bi ri ni tut ma yan tür kü ler söy len me ye ça ba la n›r, 
sö €üt da l›n dan ya p› lan ve ya be ra ber ge ti ri len dü dük ler 
öt tü rü lür, ya hut da ya k›n da ki bah çe ler den ham erik 
ve ça€la çal›n›rd›.A€›rbaşl›lar bir a€açdibineoturarak
kuzulara bakarlar, birbirlerine eşk›ya ve kabaday›l›k
hikâyeleri anlat›rlard›. Bu kafileyi akşamüzeri yorgun
ar g›n, ku zu la r›n ipi ne sa r› lan bir de met ot omuz lar da, 
uzunvetazekesilmişde€neklereldekasabayagiderken
gör mek ömür olur du.

8

Uzun ve bir bi ri ne ben ze yen se ne ler a€›r a€›r geç ti ler. 
Yusuf’unarkadaşlar›hepeskiarkadaşlar,mahallehepeski
ma hal le, bul gur de €ir me ni es ki de €ir men ve onu çe vi ren 
kad›nlarhepeskikad›nlard›.Yaln›z,bulgurseriliolançarşa
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f›nkenar›ndaşimdibukad›nlar›nkirlibirerçocuklar›oynu
yordu;ellerikal›nlaşm›ş,seslerivekahkahalar›kal›nlaşm›şt›.

Yusuf,Kuyucak’tanç›kal›alt›seneolmuştu.Art›kora
lar› unutmuş gibiydi. Yaln›z bu kasaban›n çocuklar›yla
anlaşamad›€› zamanlarköyündeki arkadaşlar›n›müphem
bir ta k›m his ler le ara d› €› olur du.

Bu alt› seneyi, yaz›n k›rlarda dolaşarak, yahut Salâ
hat tin Bey’in, Cen ne ta ya €› de dik le ri yer de tut tu €u ba€ da 
a€açlar›n alt›nayatarak;k›ş›nda ilk senelerde fabrikan›n
önündekizeytinçuvallar›n›na€z›ndan,buçuvallar› i€ne
le yen kü çük de€ nek le ri ça l›p pir ne y› €›n la r› üze rin de ka z›k 
oy na ya rak, son ra la r› da Sa lâ hat tin Bey’in al d› €› kü çük bir 
zey tin li €in sil ki lip top lan ma s› na ne za ret ede rek ge çir di.

Yaş›onalt›y›bulmuş,gitgidekonuşmay›dahaazsever
olmuştu. Mektebi bitirdikten sonra babas›n›n işini eline
alan Ali ile Bay ram ye ri’n de ki dük kâ n›n önün de iki al çak 
vearkal›ks›ziskemleatarlar,saatlercehiçkonuşmadanyan
yana otururlard›.Önlerindekimeydanda büyük bir şad›r
van var d›. Ca mi ye gi de cek ih ti yar lar bu ra da ap tes al›r lar d›. 
Şad›rvan›naya€›ndabirkaçördekbirbiriarkas›navesallana
sallanadolaş›r,yass›gagalar›ndançamurlusular›süzerlerdi.
Gölgesibütünmeydan›kaplayanbüyükç›narhiçdurmadan
h›ş›ldar; biraz ilerde,Karpuzo€ullar›’n›n büyük konaklar›
n›n da m›n da ki ley lek, yav ru la r› na uç mak ö€ ret mek is ter ve 
gariptak›rt›larç›kar›rd›.Buradaal›şverişezanayak›nbaşlar
ve on dan ev vel dük kâ na pek az kim se ler ge lir di. Böy le ce, bu 
ikisükûtusevenarkadaş,gözleriniç›nar›nyapraklar›naveya
ördekleredikerekuzunmüddetdüşünebilirlerdi.

Ba zen k›v rak la r› n› (si yah di mi den bir ne vi yel dir me) 
başlar›na at›p boşlukta sallanan yenlerini rüzgârda uçu
rarak birkaç yetişkin k›z gelir ve pamukaki ile tel yald›z
seçerdi. Misafirlikten dönen bir han›m kahve fincan›
ba kar; bir hiz met çi ya r›m ok ka tuz ile iki li mon sa t›r al›r; 
Karpuzo€lu’nuntorunutuzluf›st›kisterdi.

K›şgünleribirazdahade€işikvekolaygeçiyordu.Yusuf
ozamangüneşdo€madankalkar,çizmeleriniveabaceke
tinigiyerekişçilerdenevvelzeytinli€egiderdi.
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Ora da er kek le rin uzun s› r›k la r› kü çük yap rak l› dal la ra 
h›zlavuruşlar›n›vesiyahk›vraklar›n›neteklerinibellerine
sokmuşkad›nlar›nikikate€ilerek,so€uktansertleşenpar
maklarla yerden zeytin tanelerini toplay›şlar›n› seyreder,
ya hut s›r t› n› bir a€a ca ve re rek ye re ba kar d›.

Buburuşukyüzlüvehersenebudanmaktanşeklinikay
betmişe€ribü€rüa€açlar,uzunbirhikâyeyianlatangarip
şekilliharflergibiydiveherhaldeYusufbunlar›ndilinden
an l› yor du.

Yusuf, işçilerin dilini de herkesten iyi anl›yordu. Baz›
mal sa hip le ri, ka d›n la r›n, yan la r›n da ge tir dik le ri em zik li 
ço cuk la r› na me me ver me le ri ne bi le mü sa ade et mez ler ken, 
Yusuf onlar›n biraz yoruldu€unu görür görmezderhal işi
b› rak t› r›r d›. Bu za val l› la r›n ha li ni mu kad der te lak ki et mek le 
be ra ber, on la ra çok ac› yor du. Sa bah ka ran l› €›n da, so €uk tan 
büzülmüş,kollar›ndaufakbirekmeksepetive s›rtlar›nda
çocuklar› ile, gülünç bir ücretmukabilinde çal›şmak için
ka sa ba n›n so kak la r›n dan zey tin lik le re ak›n eden bu sa r› 
benizliler kafilesi, onun merak›n› çekiyordu. Çok kere
bunlar yan›ndan geçerken, Yusuf, içlerinden birini dur
durupkonuşmakarzusunuduymuştu;havadansudan,ne
olursaolsunbirkaçşeykonuşmak.Çünküalt›senedenberi
kendisi gibi konuşan birine rast gelmemişti ve bu zeytin
amelesininkendisigibikonuşaca€›nadairiçindemüphem
bir ka na at var d›.

* * *

Hakikaten, ne yaparsa yaps›n, kimlerle arkadaş olur
sa olsun, al›şam›yordu bu şehirlilere vesselam... Kendisini
mütemadiyen yabanc› ve ayr› buluyordu. Onlar›n işlerine
ak›l erdiremiyordu.Mesela, en sevdi€i arkadaşlar› bile onu
bazen şaka olsundiye aldat›rlar, hiç lüzumu yokken yalan
söylerlerdi.Yusufevvelaiçerleyecekoldu;fakatbununherkes
taraf›ndanyap›ld›€›n›veçok tabiibir şeyoldu€unugörün
cek›zmaktanvazgeçti, fakathayretihâlâgeçmemişti:Niçin
du rup du rur ken ya lan söy le mek ih ti ya c› n› du yu yor lar d›?
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Sonrabufakirişçilerebuköpekmuamelesiniyapmaya
nedenlüzumgörüyorlard›?Evet,Allahonlar›birkeref›ka
rayaratm›şt›,bundakimseninkabahatiyoktu, fakatonlar
böyle yarat›lm›şlar diye niçin tepelerine binmeli, onlar›
adam ye ri ne koy mak tan ni çin çe kin me liy di? Ya Al lah bu 
a€alar›vea€azadeleridef›karayaratsayd›?Öyleya,madem
ki hep si ni Al lah ya p› yor du... O za man ken di le ri ne ay n› 
mu ame le nin ya p›l ma s› n› is te ye cek ler miy di?

Allahhakk›ndakidüşüncesipekilerigitmiyor,onuher
istedi€iniyapankorkunçbirşeyolaraktasavvurediyordu;
ve şimdilikonun,pekdehşetli oldu€u söylenen, gazab›n›
ayakland›racakbir şey yapmad›€›n› bildi€i için, kendisin
den kork mak ih ti ya c› n› da duy mu yor du.

* * *

Muazzezonyaş›nagelmişti.Birkaçsenedevamedipdört
s›n›fl›iptidaiyidebitirmişti.Şimdiannesindenziyadebaz›iyi
kalplivealakal›komşular›nsayesindenak›ş,gergefvebiraz
da dikiş ö€reniyor, kendisiyle akran olan k›zlarla beraber
ter zi Mü rüv vet Ha n›m’dan ud der si al› yor du. Fa kat bu ud 
derslerini Yusuf pek az sonra birdenbire kestirdi, sebebini
de söy le mek lü zu mu nu duy ma d›. Sa lâ hat tin Bey k› z› için 
pek lü zum lu bul du €u bu mu si ki ders le ri nin ke sil me sin den 
memnun olmad›, fakat dikbaşl› oldu€unu bildi€i Yusuf’la
uzunuzunçekişmeyeüşendi.Şahindede işolsundiyebir
müddet söylendi, sonra o da sesini ç›karmaz oldu: Yusuf,
kimse fark›ndaolmadanevinensözügeçenadam›oluver
mişti.Şahindebilebunaal›şm›şt›.Art›kherşeyitabiibuluyor
veeskidenberihepböyleimişzannediyordu.

Dersleri b›rakmaktan as›l ve sahiden üzülen Muaz
zez’di. Mü rüv vet Ha n›m’›n evi pek e€ len ce li ve ka la ba l›k t›. 
Şen,kurnazveçokbilmişk›zlarheporadatoplan›rd›.Ne
çareki,Yusuf’ameramanlatmakimkâns›zd›veMuazzez’in
buüzüntüsünü ancakYusuf a€abeyinin sözünüdinlemiş
olmak zevki biraz hafifletebiliyordu. Yusuf’un bütün bu
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ak si li €i nin se be bi ise, Mü rüv vet Ha n›m’›n evi hak k›n da 
Hac› Rifat’›n ‹hsan’dan duydu€u birkaç münasebetsiz
ri va yet ti.

9

Bu küçük şehirlerin yeknesakl›€›n› de€iştiren nadir
ha di se ler den bi ri de, bay ram lar d›. He le ra ma zan bay ra m›, 
bir ayl›k bir bekleyiş ve haz›rl›ktan sonra geldi€i için, o
nisbettecoşkunolurdu.

Çocuklar›n ço€u ramazanda oruç tutar, namaz k›lar
lar d›. Sa hu ra kalk mak ay r› bir zevk, ö€ le ye ka dar uyu mak 
ve gün dü zün, bi raz da yap ma olan bir mah mur luk la, 
dolaşmak ayr› bir zevkti. Öğleüzeri Kurşunlu Cami’de
‹bradal›SalimHoca’n›nvaazlar›dinlenir,ikindimukabele
lerikaç›r›lmaz,akşamüzeridegözlervekulaklar“tepe”den
at›lacaktopadikilirdi.Top,şehrinheryerindengörülebil
di€iiçin,bilhassaçocuklar,meydanlaratoplanaraktopçu
nun ha re ket le ri ni uzak tan kes kin göz ler le ta ki p e der ler di. 
Evleri Kurşunlu Cami’ye yak›n olanlar ise, bu caminin
minaresindeelindesaatlebekleyenvevakitgelincetopçu
yaişaretverenmüezzinSar›Haf›z’abakarlard›.Toppatlar
patlamaz,sankisahicibirendahtyap›lm›şdamermiarala
r›nadüşmüşgibi,ba€r›şarakevlerinekoşuştururlard›.

Geceleri büyüklerle soka€a ç›karlar, teraviye giderler,
fakatçokkeresonunakadardayanamayarakd›şar›f›rlarlar
vebüyüklerinyoklu€undanistifadeederekkahvelerdebir
iki el yü zük oy nar lar d›. Te ra vi bit tik ten son ra el le rin de iri 
coplarla sokaklarda küme küme dolaş›rlar, yahut Gâvur
ma hal le si ne kav ga ya gi der ler di.

Bilhassa perşembe akşamlar›n› sab›rs›zl›kla beklerlerdi.
BugeceKadiritekkesindezikiroldu€uiçin,çocuklartekke
ninetraf›ndadizilirler,içerigirenleri,bilhassakad›nlar›sey
rederler,sonradabirbirleriniitekakapencerelereyanaşarak
“hünküren”dervişlerebakarlard›.‹çlerindebaz›imtiyazl›lar›
ve us lu la r› var d› ki, ba ba la r› ile tek ke ye gir me ye, hat ta ba zen 
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zikrekat›şmayamezunidiler.Bunlar,sebebinianlamad›k
lar›birgaşyvecezbeiçinde,vücutlar›n›nbütünelastikiyeti
ile iki tarafa sallan›rlarken, dumanl› gözlerini arada s›rada
yukar›ya,kad›nlartaraf›n›nkafesinekald›r›rlard›.

Bütünbunlar›takipedenbayram,sahidenbircoşkun
lukveneşedevriolurdu.Yusuf’un,şimdiyekadardaima
birazyabanc›kald›€›buşehrincereyan›nakendinikapt›r
mas›,yanibuşehirdekilerle,müspetveyamenfimünase
betlere geçmesi, bu şehirde as›l “yaşamaya”başlamas› da
böylebirbayramgününetesadüfeder.

Bir ra ma zan bay ra m› n›n bi rin ci gü nü, sa bah le yin 
namazdandönüldü€üesnada,Yusuf,yeniyapt›rd›€›“şey
tanbezi”elbiselerigiymiş,Şahinde’ninsüsledi€iMuazzez’i
sey re di yor ve gü lüm sü yor du.

Biraz sonra Alanyal› Kâz›m, Şube Reisi’nin o€lu Vasfi,
Vasfi’nink›zkardeşiMelihaveŞerifEfendi’nino€luAligele
cek ti, hep be ra ber bir ara ba tu tup Ak çay is ke le si ne git mek 
is ti yor lar d›.

Fakatbus›radaAligeldi,Kâz›m’ababas›n›nö€leyeme
€in den ev vel izin ver me di €i ni, bay ram sa ba h› ö€ le ye ka dar 
dükkân açman›n sair zaman›n bir haftas›ndan çok kâr
b› ra ka ca €› n› söy le di €i ni an lat t›. Ak çay ge zin ti si ö€ le den 
son ra ya ka l› yor du.

Ö€leyekadarvakitgeçirmekiçinbayramyerinegitme
yekararverdiler.Yusuf,MuazzezveAli,herüçüdeyep
yenigiyinmişlerdi.Ali’ninkavuniçizifirdendikilmişyaka
l›ks›zfrenkgömle€ivebirkenar›ceketininyancebinden
sarkans›rmaişlemeliçevresibugünemahsuslükslerdendi.

Yusufkoyuyeşil şeytanbezindenelbisesi, bas›kökçeli
tulumbac› pabuçlar› ve arkaya do€ru at›lan fesi ile p›r›l
p› r›l par l› yor du.

Fakatiçlerindeenş›klar›şüphesizMuazzez’di.S›rt›nda
mor atlastan ve güneşin alt›nda p›r›lt›s› gözleri alan bir
el bi se, aya €›n da iri to ka l› ru gan is kar pin ler, iki ör gü ar ka ya 
b›rak›lansaçlar›n›nucundageniş,k›rm›z›kurdelelervard›.

Yaş›onüçebasanvebirdenbiregüzelleşiverenMuaz
zez adeta olgun ve yetişkin bir han›m k›z oluvermişti.
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Atlasentarisininhafifçekabarangö€sü,bütünhicab›nave
gay re ti ne ra€ men, za val l› Ali’nin göz le ri ni da ya n›l maz bir 
te ces süs ve hay ret le ken di si ne çe ki yor du.

Bayram yerine do€ru yürüdüler. Kuşluk vakti olmuş
tu.Hertaraftanyükselenbirgürültüadetakulaklar›sa€›r
ediyordu.Meydan›nkenar›nda,üzerinetentegerilmişser
gi le rin al t›n da, Alan ya l› ve Ak se ki li çer çi ler ba €› ra ba €› ra 
bi le zik, kur de le, sa k›z, k› na ve sa ire sa t› yor lar d›. Ço cuk lar 
ellerindeki şişirgendüdükleri yorulmakbilmezbir inatla
öttürüyorlard›. Bir arabac›, atlar›n yan›nda, elinde kam
ç›s›:“So€uktulumba’ya,Cennetaya€›’na!So€uktulumba’ya,
Cennetaya€›’na!” diye müşteri topluyordu. Araban›n içi
küçük çocuklarla dolmuştu: Ba€r›ş›yorlar, konuşuyorlar
vedüdüköttürüyorlard›.Buesnadamüşterisinialm›şbir
araba“vardaa!!”diyeh›zlageçiyor;içindekilerbirneşeç›€
l› €› ko pa r› yor lar ve:

Köşebaş›meyhane,
Asmadand›rkap›s›.
Bengözümealm›ş›m
Onbeşsenemapusu.

di ye hep si bir a€›z dan tür kü söy lü yor lar d›.
Birazdahailerde,meydan›ntamortayerindesal›ncak

lar kurulmuştu ve as›l kalabal›k, bunlar›n etraf›nda idi.
‹çerisinesekiz,onkişialanveadetaküçükbirodayaben
ze yen sa l›n cak lar da mi ni mi ni ço cuk lar bin tür lü çi€ renk te 
elbiseleriylea€›ra€›rsallan›yorlard›.Büyüklerikişerkişilik
ka y›k sa l›n cak la ra bi ni yor lar d›.

BirazkenardanseyrettiktensonraAli, “Hadibinelim!”
dedi.Yusufbaş›n›sallad›:

“Sizbinin.Benimbaş›mdöner!”
O s› ra da için de ki le ri inen bir sa l›n ca €a Ali ile Mu az zez 

bindiler. Sal›ncak evvela hafif hafif, sonra gitgide h›z
lanarak uçmaya başlad›. Ali iki taraftan iplere sar›lm›ş,
vü cu du nun bü tün kuv ve tiy le ko lan vu ru yor, Mu az zez ise 
birazkorkak,yüzük›pk›rm›z›,yerindes›k›oturmayaçal›
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