BÜT ÜN ESERLERİ
Sabahattin Ali (25 Şubat 1907, Gümülcine – 2 Nisan 1948,
Kırkl areli). İst anbul İlköğretmen Okulu’nu bit iren Sabah att in
Ali, Yozgat’ta bir yıl öğretmenlikten sonra, 1928 yıl ında Milli
Eğit im Bak anl ığ ı’nca A lm anya’ya gönder ildi. 1930’da döndük
ten sonra A yd ın, Konya ve A nk ara ort aokull ar ında A lm an
ca öğretmenliğ i, Milli Eğit im Bak anl ığ ı Yay ın Müdürlüğ ü’nde
memurluk ve Devlet Konservatuvar ı’nda dram aturgluk yapt ı.
1945’te Bak anl ık emr ine alınd ı, İst anbul’da Markopaşa adl ı mi
zah gazetesin i çık ard ı. 1948’de bir yaz ısı yüz ünden tutukl and ı,
üç ay kadar hapis yatt ı. Sürekli izlendiğ i için yurtd ış ın a kaç
mak istedi, anc ak Kırkl areli dol ayl ar ında öldür üldü. İlk yaz ı
lar ı Bal ıkesir’de Irmak derg isinde çık an (1925/26) Sabah att in
A li, 1930’lu yıll arda öyk üye gerçekçi ve yen i bir soluk get irdi.
Öyk ü kit apl ar ı: Değ irmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Ye
ni Dünya (1943), Sırça Köşk (1947). Halk şiir inden esinlenerek
yazd ığ ı şiirler in i Dağlar ve Rüzgâr’da topl ad ı (1934). Kuyucaklı
Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940), Kürk Mantolu Madonna
(1943) adl ı rom anl ar ında, okurl ar ın gerçekliğ i dah a der inden
alg ıl am asın ı sağl ad ı. Sağl ığ ında yay ıml anm ış dok uz kit abın a,
Varlık derg isinde tefr ik a edilen Esirler (1936) oyunu da ekle
nince on kit abı, yedi ciltlik bir külliyat halinde Varl ık Yay ınl ar ı
arasında tekrar basıld ı (1965/66). Bütün Eserler i önce Bilg i Ya
yınev i’nde, sonra Cem Yay ınev i’nde yen iden basıld ı. Öyk üler i
1997’de YKY’de Bütün Öyküler i adı alt ında bir araya get ir ildi.
Kürk Mantolu Madonna (1998), Markopaşa Yaz ılar ı ve Ötekiler
(1998), İçimizdeki Şeytan (1998), Kuyucaklı Yusuf’un (1999), ye
niden basıml ar ı yapıl ırken Bütün Şiirler i 1999’da yay ıml and ı.
Öyk üler i 2003’te ilk bask ıl ar ı esas alın arak Değ irmen, Yeni Dün
ya, Sırça Köşk, Kağnı-Ses-Esirler adıyl a ayr ı kit apl ar olarak ya
yıml and ı. Büt ün Romanlar ı’nın eleşt irel basım ı ise Ocak 2004’te
Delt a diz isinden çıkt ı. Ayrıca Sabahattin Ali’nin yazdığı ve
ona yazılan mektupların toplandığı kitap Hep Genç Kalacağım
2008’de külliyata eklenmiştir. 1997’de Kuyucaklı Yusuf (Youssouf le Taciturne), 2007’de Kürk Mantolu Madonna (La Madone au
manteau de Fourr ure), 2008’de İçimizdeki Şeytan (Le Diable qui est
en nous) Édit ions du Rocher taraf ından yayımlanmıştır. Sind
linger-Burchartz 1991’de Kağnı’yı (Ochsenkarren); Unionsverl ag
2007’de İçimizdeki Şeytan’ı (Der Dämon in uns); Dörlemann da
2008’de Kürk Mantolu Madonna’yı (Die Madonna im Pelzmantel)
yayımlamıştır.
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Bütün Romanları

Kuyucakl› Yusuf

Birinci K›s›m
1

1
1903 senesi sonbahar›nda ve ya€murlu bir gecede
Ayd›n’›n Nazilli kazas›na yak›n Kuyucak köyünü eşk›yalar
bast›lar ve bir kar› kocay› öldürdüler.
Kaza kaymakam› Salâhattin Bey, Müddeiumumi ile
Doktor’u yan›na alarak ertesi günü tahkikata bizzat gitti.
Candarma kumandan› izinli oldu€u için yanlar›nda bir
başçavuş ve üç candarma neferi vard›.
Siyah kuzu derisi kalpaklar›ndan (ve Doktor’un fesin
den) renkli ya€mur sular› süzülüyor, şakaklar›nda garip
şekiller çizdikten sonra çenelerinin alt›nda birleşerek
gö€üslerine daml›yordu.
Yolun iki taraf›ndaki ›slak sö€üt ve hay›t a€açlar›na
düşen ya€mur damlalar› hafif, melankolik bir t›p›rt› ç›ka
r›yor, atlar›n kumlu yolda intizams›z izler b›rakan ayaklar›
g›c›rt›l› ve ezik sesler veriyordu.
Köye yaklaşt›kça yolun kenarlar›ndaki a€açlar›n cinsi
de€işti. Şimdi birçok yerlerde incir ve ceviz a€açlar›, yolun
kenarlar›nda koyu yeşil iki duvar gibi yükseliyor, hatta baz›
yerlerde iri cevizler tabii bir kemer vücuda getiriyorlard›.
Bu kasvetli ve ş›p›rt›l› günde hiç ses ç›karmadan iler
leyen kafileyi görmek insana elinde olmayan bir ürkeklik
veriyordu. Yaş› otuz beşten fazla olmamas›na ra€men kal
pa€›n›n kenar›ndan bembeyaz saçlar› görünen kaymakam
en ileride, baş› önüne e€ili ve gözleri at›n›n ›slak ›slak siv
rilen kulaklar›nda, gidiyordu. Müddeiumumi sa€›nda ve
biraz acemice ve korkak, at›n üzerinde sallan›yor, bir türlü
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ateş almayan çakma€›ndan sigaras›n› yakmaya u€raş›yor
du. Doktor ise kalender, gün görmüş bir adamd›. Güzel
tambur çalard›; şimdi de b›y›klar›ndan sular akarak hafif
hafif ›sl›k çal›yor, bugünlerde çal›şt›€›, kemençeci usta
Nikolaki’nin mahur saz semaisini tekrar ediyordu.
Arkadan gelen dört candarma, yamç›lar›na bürünmüş
ve martinlerini s›rtlar›na çaprazlama asm›şlard›. Yamç›lar
atlar›n kas›klar›na kadar uzand›€› ve tüylü, siyah bir ehram
halinde süvarisi ile hayvan›n› birleştirdi€i için bir tek mah
luk gibi görünüyorlard›.
‹ki saat kadar sonra Kuyucak’a geldiler. Çamurlu sokak
larda hiç kimseler yoktu; yaln›z ç›plak ayakl› küçük bir
k›z çocu€u elinde bir de€nek ile, mütemadiyen ba€›ran
ve çamurlu kanatlar›n› telaşla çarparak koşan birkaç kaz›
koval›yor, onlar› bir bahçe çitinin alt taraf›ndaki ufak delik
ten içeri sokmak istiyordu. Atlar› görünce, kenardaki ekşi
kokusu ta uzaklara kadar yay›lan bir gübre y›€›n›n›n üzerine
ç›kt›; de€ne€ini ayaklar›n›n ucuna dayad› ve büyük gözlerle
geçenlere bakmaya başlad›. Atl›lar köşeyi dönünce kazlar›
oldu€u gibi b›rakt›, elinden de€ne€ini atarak evine koştu.
Gelenler hiç dinlenmeden, muhtar› da alarak cinayet
yerine gittiler. Buras› köyün kenar›ndaki küçük, bahçeli
bir evce€izdi. ‹ki kanatl› siyah bir kap›dan ufak fakat çiçek
li bir bahçeye giriliyor; iki s›ra şimşir fidanlar›n›n ve birkaç
küçük kay›s› a€ac›n›n aras›ndan geçildikten sonra karş›ya
tahta bir merdiven ç›k›yordu. Merdivenin üst baş›nda
önlerine ilk gelen odaya girdiler. Gördükleri manzara hep
sinin, hatta bu gibi şeylere al›ş›k olan candarmalar›n bile
tüylerini ürpertti:
Kap›dan girince sa€ tarafta bir yük, onun biraz ötesinde
yüksek bir konsol vard›. Konsolun üzerinde bir cam fanu
sun alt›na konulmuş eski usul bir saat, k›rm›z› gaz bezle
riyle örtülü, abajurlu iki petrol lambas›, sar› yald›z çerçeveli
büyükçe bir ayna ve aynan›n üst taraf›nda duvarda, k›l›flar›y
la as›lm›ş bir çift çakmakl› tabanca duruyordu. Karş›da, per
deleri tamamen inik olan pencerelerin önünde, bütün duvar
boyunca uzanan, üzerine hal› döşeli alçak bir sedir, ve sedi
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rin köşelerinde pazen yüzlü minderlerle yast›klar, yast›klar›n
üzerinde ise fiyonk yap›lm›ş s›rma işlemeli ya€l›klar vard›.
Sedirle kap› aras›nda, ayakucu kap›ya do€ru bir yatak duru
yor; yata€›n üzerini tamamen örten ve uçlar› biraz da yere
uzanan yorgan› hareketsiz iki insan vücudu kabart›yordu.
Yata€›n kenar›ndan başlay›p odan›n ortas›na kadar yay›
lan ve orada ufak bir gölcük meydana getiren p›ht›laşm›ş
kanlar bu odada birtak›m hadiseler oldu€unu söylüyordu.
Fakat odaya girenleri dehşet içinde b›rakan ne bu bir
miktar kan, ne de yorgan›n alt›nda görünmeden kabaran
bu iki vücuttu; onlar sedirin köşesinde diz çöküp oturan
ve kendilerine sabit gözlerle bakan küçük bir çocuk gör
müşlerdi.
Kaymakam ›slak kalpa€›n› biraz geriye att›, çocu€a do€
ru yürüdü, bu esnada Doktor da yorgan›n kenar›n› kald›
rarak ölüleri muayeneye başlam›şt›.
Kaymakam sordu:
“Sen kimsin o€lum?”
“Ben Yusuf’um!”
“Kim Yusuf?”
“Etem A€a’n›n o€lu Yusuf!..”
Kaymakam şaş›rm›ş gibi suallerini kesti. Çocuk ölen
lerin o€lu idi.
“Burada ne bekliyorsun?”
Eliyle ölüleri gösterdi:
“Nah, bunlar› bekliyorum!”
“Ne zamandan beri buradas›n?”
“Akşamdan beri... Vukuattan sonra candarmaya koş
tum, haber sald›m, sonra yine geldim. F›karalar› nas›l
yaln›z b›rakay›m...”
“Korkmuyor musun?”
“Anamla babam, nesinden korkay›m...”
“Vukuat oldu€u zaman da burada m›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› da kesmişler.”
“Sana bir şey yapmad›lar m›?”
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“Biri bana da sald›rd› ya, aşa€›dan başka biri geldi, öbü
rünü ald› götürdü.”
“Elinde ne var?”
Çocuk ehemmiyet vermek istemeyen bir tav›rla baş›n›
sallad› ve elini uzatt›:
“Odaya girdi€imde anam daha canl› idi. Debeleniyordu.
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.
Sonradan bir bakt›m, dövüşürken parma€›m kesilmiş. Çok
ac›d›, çok ac›d› ama, şimdi biraz hafifledi...”
‹leri do€ru uzatt›€› sa€ elinden kanl› paçavralar düştü.
Baş parma€›n›n kopuk bir et parças› halinde aşa€› sallan
d›€›n› görünce hepsi hayret dolu bir ürperme geçirdiler.
Doktor, ölülerin üstüne yorgan› tekrar çekerek çocu
€un yan›na geldi, kopuk parma€› tamamen kesti ve eli
y›kamaya, sarmaya başlad›. Çocuk bu esnada hayret veren
bir itidal ve lakaytl›k gösteriyor, yaln›z ara s›ra şiddetle
dişlerini s›k›yor ve sapsar› kesiliyordu. Bu dayan›lmaz ac›
hamlelerinden sonra, sanki zaaf›n› göstermiş olmaktan ve
siyah gözlerini nemleyen yaşlardan utanm›ş gibi, soluk ve
çok ince dudaklar›na bir tebessüm geliyordu. Yüzüne hay
retle bakan Doktora:
“Bir şey de€il Doktor Bey, bir parmaktan ne ç›kar?” dedi.
“Bir şey ç›kmaz ama o€lum, sen biraz fazla kan kay
betmişsin!”
Ve Kaymakam’a döndü:
“Ayakta nas›l durabildi€ine hayret ediyorum.”
Bu esnada Müddeiumumi sordu:
“Bizden evvel buraya giren oldu mu?”
Muhtar at›ld›:
“Ben girdim ama, her şeyi oldu€u gibi b›rakt›m. Geldi
€im zaman oday› böyle bulmuştum.”
Müddeiumumi çocu€a döndü:
“Bunlar› sen mi yata€a koydun?”
“A-ah... Zaten yataktalard›. Ben başlar›n› yast›€a getir
dim, yorganca€›z› üstlerine çektim. Uyusun f›karac›klar
gayri. Ne yapal›m?”
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Bunlar› söylerken tavr›nda bir kalenderlikten ziyade bir
irade, birçok büyük ve düşünceli adamlar› g›ptaya sevk
edecek bir irade görünüyordu. Çaresiz bir şey için, hem de
bu kadar şehirlinin karş›s›nda teessür göstermek herhalde
izzetinefsine dokunuyordu.
Kaymakam tekrar sordu:
“Senin kimin kimsen var m›?”
“Bunlardan gayri kimsem yoktu!”
Çocu€un bu metaneti orada bulunanlar›n kalbini par
çal›yordu. Zaten, bir felakete sükûn ve itidalle tahammül
edenlerin manzaras›, o felaket için a€lay›p ç›rp›nanlar›n
manzaras›ndan çok daha korkunç ve ezicidir. Kuru ve sabit
gözlerin arkas›nda nas›l bir ateşin yand›€›; yavaşça kalk›p
inen gö€sün içinde nelerin kaynad›€› bilinmedi€i için,
insan mütemadi bir ürkeklik ve tereddüt içinde üzülür...
Kaymakam küçük Yusuf’un elinden tuttu, kendine do€
ru çekti. Gözleri yaşarm›ş gibiydi.
“Gel benimle öyleyse...” dedi.
“Nereye geleyim?”
“Benimle gel... Benim yan›mda kal. Ben seni baban gibi
severim, olmaz m›?”
“Beni babam gibi sevemezsin ama, geleyim. Senin de
kimin kimsen yok mu?”
“Var, var ama sen de gel. Benim o€lum ol. Benim hiç
erkek çocu€um yok!”
Yusuf’u çenesinin alt›ndan tuttu, baş›n› yukar›ya do€
ru kald›rd›. Fakat Yusuf silkindi ve baş›n› çekti. Yavaş
yavaş odan›n bir köşesine çekildi. Tahkikat bitip hiçbir
iz bulunmadan kasabaya dönülürken Yusuf da beraberdi.
Köyden tedarik edilen küçük bir at›n üzerinde dimdik
duruyordu. Yaln›z gece, Kaymakam’›n evinde yata€a yat›
r›ld›€› zaman, kendini kaybetti ve iki gün ateşler içinde
say›klad›.
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Kaymakam’›n kar›s› Şahinde Han›m, eve bir “köylü
piçinin” getirilmesinden hiç de memnun olmad› ve bunu
çocu€un yan›nda ba€›ra ba€›ra söylemekten çekinmedi.
Salâhattin Bey, gençli€ini deli gibi geçirdikten, hayat›n
tad›lmad›k zevkini b›rakmad›ktan sonra, birdenbire yor
gunlaşt›€›n›, art›k daha fazla koşacak kuvveti olmad›€›n›
görmüş, beş sene kadar evvel, bu kendisinden tam on beş
yaş küçük k›zla evlenivermişti.
Bizim küçük Anadolu şehirlerimizde bu müzmin evlen
me hastal›€› daima hüküm sürmektedir. En kuvvetliler bile
bir iki sene dayanabildikten sonra bu amans›z mikroptan
yakalar›n› kurtaramazlar ve kör gibi, önlerine ilk ç›kanla
evleniverirler.
Tabii bu evlenmede herhangi bir müşterek hayattan
ziyade, erkek için evde bir kad›n bulunmas›; k›z için de
“münasipçe bir k›smet” varken kaç›r›lmamas› düşünülmüş
tür. Bu izdivaç mikrobu evlendikten sonra faaliyetine baş
lar: Evvelce birtak›m emelleri olan, yükselmek, kendini gös
termek, eser vermek isteyen adamlara bir kalenderlik, bir
lakaytl›k gelir. Evde meram anlatmaya asla imkân olmayan,
seviyesi, ahlak telakkisi, dünyay› görüşü ve itiyatlar› büsbü
tün ayr› bir mahlukla daimi bir beraberlik insan› d›ş hayatta
da bedbin yapar ve bütün insanlardan şüpheye düşürür.
Evlendikten sonra bir adam›n bütün gayesi ve istik
bal düşüncesi, bir kere içine girmiş bulundu€u ve şimdi
mukadder telakki etti€i bu belay› ses ç›karmadan ve dosta
düşmana pek belli etmeden sürükleyip götürmek, onda
herkes taraf›ndan söylenen, fakat kimse taraf›ndan bulu
namayan meziyetler ve saadetler araşt›rmakt›r.
Salâhattin Bey otuz yaş›na kadar gençli€inin ve içindeki
sönmez görünen enerjinin yard›m› ile hürriyetini ve benli
€ini koruyabildi. Fakat insan›n damarlar› ve sinirleri bazen
iradesinden ve akl›ndan daha kuvvetlidir ve muhayyile
miz bizi i€fal etmekte bazen birçok fettanlar› geri b›rak›r.
Ve bunlar hüküm ve nüfuzu ellerine ald›lar m›, iş bitmiş
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demektir: Art›k dima€›m›z›n bu işi mant›€a uydurup
makul göstermesi bir zaman meselesidir.
Salâhattin Bey oldukça güzel olan bu k›z› evvela kendisi
ile bir ayarda bir mahluk gibi de€il, güzel bir kedi, bir kuzu
gibi sevdi. Lakin derhal anlad› ki, bu k›zca€›z kendisini hiç
de küçük, basit görmemekte, bir müsavat istemektedir.
Gene pek az zaman içinde tespit etti ki bu güzel kedi
nin çok sivri t›rnaklar›, bu kuzunun sert boynuzlar› vard›r.
Şahinde, Salâhattin Bey’den adamca€›z›n hiç akl›na getir
medi€i bir şeyi, kendisine akran muamelesi etmesini isti
yordu. Tabii derhal bir sürü tats›zl›klar, hatta bir hayli ac›lar
başgösterdi. Salâhattin Bey’in bu esnada en az işine yarayan
şeyler, mant›k ve ak›l gibi bazen pek gülünç ve aciz oluve
ren büyük isimli vas›talard›. Kapal› büyüyen ve bu şekilde
bütün tabii arzu ve ihtiyaçlar›n› içinde hapsetmeye mecbur
olan genç k›z, gayet tabii olarak, sinirli ve manen bozuk bir
mahluktu. Anas› onu gezmeye götürürken bir saat saçlar›n›
düzeltmeye u€raşt›€› halde, ne anas›n›n, ne babas›n›n akl›
na bu kafan›n içi ile de bir parça meşgul olmak düşüncesi
gelmemişti. Onlar işportaya konan bir elma gibi onu süs
leyip temizlemişler, parlatm›şlar, sonra ya€l› bir müşteriye
okutmuşlard›. K›z yetiştirmekten de gaye bu de€il miydi?
Hakikaten, gece saat on ikiye kadar tavla ve çene att›k
tan sonra ciddi bir tav›r alarak eve gelen ve yatakta beyaz,
tombul bir vücut arayan birçok kocalar için bu çeşit kar›lar
birebirdi. Fakat Salâhattin Bey gibi akl›nca “bir aile yuvas›
kurmak!” isteyenler, işlerin bu şekli al›verdi€ini, çok gafillik
ettiklerini görünce büyük bir hayal inkisar›na u€ruyorlard›.
Salâhattin Bey neler yapmam›şt›! Eline geçirebildi€i
ve Şahinde’nin anlayaca€›n› tahmin etti€i kitaplar› getirir,
onun fikrini yükseltmek isterdi. Fakat bunun ilk tezahürleri
kar›s›n›n manas›z ve lüzumsuz yerlerde lügat kullanmas›
olurdu, Salâhattin Bey bunlar› düzeltmek istedi mi, kar›s›n›n
“gururu” yaralan›r ve derhal k›z›lca k›yamet kopard›.
Salâhattin Bey k›z›n yaş› küçük oldu€unu, gözlerini
dünyaya kendi evinde açt›€›n› düşünerek onu yola getire
ce€ini, kendisine bir arkadaş yapabilece€ini zannetti durdu.
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Ona evlat ve kardeş muamelesi yapacak oldu ve çirkin bir
alayla karş›land›; efendi ve hâkim muamelesi yapacak oldu,
ya isyan, yahut da, daha ileri gidecek olursa, bay›lma nöbet
leri ile karş›laşt›; en nihayet ona tam bir müsavat vermek
isteyince de bir sürü yersiz taleplere, saçma hareketlere ve
sonradan görme arzulara tahammül mecburiyetinde kald›.
Bereket versin, Anadolu’nun bu yaln›z kendisine mah
sus dertleri yan›nda bunlar›n gene yaln›z kendisine mah
sus çareleri vard›r. Bunlardan en birincisi “rak›”d›r.
Burada felaketzede memur içer; müflis tüccar içer;
fena mahsul ç›karan eşraf içer, senelerden beri ayn› köşe
de b›rak›ld›€› için içerleyen zabit içer ve nihayet kar›s› ile
geçinemeyen kaymakam 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
mertebesine ç›kar›yordu...
‹zdivaçlar›n›n ilk senesinde dünyaya gelen bir k›zca€›z
bile anas› ile babas› aras›ndaki bu geniş uçuruma bir köprü
olamad›.
Do€du€u günden beri dünyan›n bir acayiplikler diya
r› oldu€unu ona anlatmaya çal›ş›yorlard›. Gece yar›s›,
m›ş›l m›ş›l uyurken iki sinirli el ona sar›l›r ve h›çk›ran bir
gö€se bast›r›rd›. Çocuk anlamayan gözlerle bu alelacayip
hareketlere bakarken, a€lamakl› bir ses kula€›n›n dibinde
v›z›ldamaya başlard›.
“Ah benim talihsiz k›z›m! Ah benim zavall› Muazzez’im;
benim yetim yavrucu€um. Bak, baban hâlâ gelmedi! Ah
benim talihsiz, masum yavrucu€um!”
Çocuk bu sözlerden bir şey anlamaz, fakat hali ile, as›l
talihsizli€in böyle gece yar›s› uykudan uyand›r›larak h›r
palanmak oldu€unu söylemeye çal›ş›r, sonra daha fazla
tahammül edemeyerek anas›n›n a€lamas›na daha tiz bir
perdeden iştirak ederdi.
Annesi bu sefer onu susturmak için kuca€›nda hopla
tarak odada dolaş›r, sonra bahçeye ç›karak k›zca€›z› orada
avutmak isterdi.
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Bahçede karanl›k yaprakl› a€açlar›, bunlar›n aras›ndan
süzülüp gelen ay ›ş›€›n› görünce biraz susar gibi olan çocuk,
kemiklerine geçen so€ukla tekrar feryada başlar, komşular›
uyand›r›rd›.
“Sus şekerim... Sus benim bir tanecik k›z›m... Sus...
Baban şimdi gelir... Sen a€lama benim babas› sa€ken yetim
kalan k›z›m. Allah bize çektirenlerin yan›na komaz...”
Bu esnada komşu evlerden birinin penceresi aç›l›r, bir
kad›n baş› görülür ve sorard›:
“Ne o,  Şahindeci€im, k›z›m, bey gene mi gelmedi?”
“Gelmedi teyzeci€im... Yavrucu€um da babas› gelme
den uyumuyor. Akşamdan beri, baba!.. baba!.. diye ç›rp›
n›r durur... Ne yapaca€›m› ben de şaş›rd›m, teyzeci€im!”
Komşu teyze, genç kad›na birtak›m nasihatler verdik
ten ve kocas›na bir sürü beddua ettikten sonra çekilir...
Bu esnada kap› aç›larak Salâhattin Bey girer, merdivenleri
y›k›la y›k›la ç›karak kendini elbisesi ile yata€a atard›.
Odaya girip kendisini soymak isteyen kar›s›, sarho
şun zaten taşmaya haz›r olan rikkat ve nedamet hislerinin
boşanmas›na sebep olur, kendini bilmeyen adam, anlaş›l
maz kelimeler m›r›ldanarak kar›s›n›n ellerine sar›l›r, onlar›
öper, yumruklar› ile gö€sünü ve beyaz saçl› baş›n› döv
meye başlard›. Bu çok ateşli tarziye şeklinden ziyadesiyle
mütehassis ve müteheyyiç olan Şahinde, gözyaşlar›na büs
bütün cereyan verir; bütün bunlardan bir şey anlamayan
ve şimdi yata€›n kenar›na b›rak›l›vermiş olan küçük Muaz
zez de şikâyet ve sitem dolu a€lamas›na devam ederdi.
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3
Yusuf evin içindeki bu anlaş›lmaz hallere şaşk›n şaşk›n
bak›yordu. Anas›yla babas› aras›nda da kavga olurdu ama,
bunlara kavgadan ziyade babas›n›n herhangi bir şeye k›z›p
ac›s›n› anas›ndan ç›karmas› demek daha do€ruydu. Çünkü
zavall› kad›nca€›z mukabele etmek, hatta a€z›n› açmak şöy
le dursun, gözlerini bile kald›ramaz, sessiz sessiz a€lard›.
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Yusuf bir kad›n›n çenesini bu kadar açabilmesine hay
ret ediyor, bunlara tahammül eden Kaymakam’a biraz da
merhametle bak›yordu.
Kendisine karş› yap›lan muamelelere ald›r›ş etti€i yok
tu. Bir evde sözü geçecek, hükmü yürüyecek yegâne adam
o evin erke€i oldu€una ve bu erkek de kendisini istedi€ine
göre, Şahinde Han›m’›n sözlerinin bir k›ymeti olamazd›.
Kendisine karş› bazen pek edepsizleşen kad›na: “Kar› k›s
m›n›n sözüne bak›lmaz, herhalde senin akl›n pek yerinde
olmamal›!” demek isteyen gözlerle bakar; yaln›z, Salâhattin
Bey’in bu çenesi gevşek kar›y› ne diye kolundan tutup kap›
d›şar› etmedi€ine hayret ederdi.
‹lk geldi€i günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu.
Havalar yavaş  yavaş so€udu€u için odada oturur, iş göste
rilmedi€i zamanlar pencereden Kuyucak da€lar›na do€ru
bakar, bulutlar›n arka taraf›ndan bir şeyler görmek ister,
fakat odaya birisi girer girmez derhal baş›n› çevirerek her
hangi bir şeyle meşgul olurdu.
Herkese, hatta Kaymakam’a bile so€uk davran›rd›.
Şahinde bu çocukta insanl›k, his nam›na bir şey bulunma
d›€›n›, anas› babas› öldürüldü€ü zamanki lakaytl›€›n› ileri
sürerek, söyler dururdu. Hakikaten hiç kimse bu çocu€un
şimdiye kadar herhangi bir münasebetle, herhangi bir hissi
tezahür gösterdi€ini görmemişti.
Yaln›z, ara s›ra, kar› koca kavga ederken, adeta kin ve
istihfaf ile Şahinde’ye dikilen gözleri, Salâhattin Bey’e ili
şince öyle yumuşaklaş›r, öyle tatl› ve birçok şeyler söyleyen
k›v›lc›mlarla dolard› ki, bunu gören bir adam, Yusuf’un
içerisinde bizimkilere hiç benzemeyen, bizimkilerden çok
daha derin ve büyük birtak›m hislerin bulundu€unu zan
nedebilirdi.
Yusuf’un hislerini göstermekten çekinmedi€i yegâne
mahluk, küçük Muazzez’di.
Muazzez tombul ve bo€umlu ayaklar›yla odada t›p›ş
t›p›ş dolaş›rken Yusuf onu, dudaklar›n›n kenar›nda hafif bir
tebessümle takip eder, sonra dayanamayarak kuca€›na al›r,
yavaş yavaş, adeta k›r›lmas›ndan korkuyormuş gibi, ihti
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mamla okşard›. Küçük k›z, bütün evdekiler aras›nda kendi
siyle pat›rt›s›z, gürültüsüz meşgul olan bu çocu€a başkalar›
na pek göstermedi€i mülayim taraflar›n› gösterir, onun bur
nunu, saçlar›n› çeker; Yusuf kendisini koltuklar›ndan tutup
hoplatt›kça baş›n› geriye atarak kahkahalardan k›r›l›rd›.
Fakat bu oyunlar ve bu minimini k›z, Yusuf’u açmaya,
neşelendirmeye kâfi gelmiyordu. Bazen gözü pencereden
Kuyucak taraf›na ilişiyor, hemen kendisine bir durgunluk
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,
büyük ma€mum gözlerle Yusuf’a bak›yordu.
Yusuf’un halleri, Salâhattin Bey naklen Edremit’e, yani
Kuyucak’tan çok uza€a tayin edilinceye kadar devam etti.

4
Yusuf ilk defa Edremit’te mektebe gitti. Fakat bu mek
tep devri pek uzun sürmedi.
Buraya geldikleri zaman Yusuf on yaşlar›nda kadard›.
Sar› benizli, nahif, fakat kuvvetli ve dayan›kl› bir çocuk
tu. Görenler, onun kendisinden daha büyük birkaç çocu
€u bile y›ld›rabilece€ine imkân vermezlerdi. Halbuki,
mahalle kavgalar›nda, her zaman kar›şmasa bile, kar›şt›€›
zamanlar, daima baş olur ve dört beş kişiye karş› kordu.
Has›mlar›n› ürküten, onun kuvvet ve cesaretinden ziya
de, hiç kaybolmayan sükûneti ve kendisine olan sonsuz
emniyetinin her hareketinde görülen tezahürleri idi.
Mektep onu s›k›yordu. ‹lk zamanlarda, yani okuma
ö€reninceye kadar, devam eden merak ve alakas› pek
çabuk kayboldu. Bir sürü “k›v›r z›v›r” bilgi sahibi olmak
için o “bey çocuklar›” ile düşüp kalkamayaca€›n› söylü
yordu. Tabii bunlar Şahinde’nin yeni birtak›m hücum
lar›na ve çocu€un istikbaline dair falc›l›klar›na yol aç›
yordu. Kaç defa Salâhattin Bey’e: “Bey, bu çocuk senin
baş›n›n derdi demez miydim? ‹şte, adam olmaktan nas›l
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korktu€unu gör. ‹şte parma€›m› bas›yorum, bu çocuk
ya hamal, ya yol k
 esici olacak... Ama sen kendin sard›n
baş›na bu derdi. Kimsede kabahat yok...” diye çatm›şt›.
“Peki ama, kar›c›€›m, ne istersin şu çocuktan? Bakal›m,
biraz daha büyüsün, belki biraz heveslenir. Daha köyün
den ayr›lal› bir sene olmad› bile... ‹çinde ne kadar olsa
serbestlik arzusu var. Şehirlere al›şamad›.”
“Sen bilirsin. Fakat bu ahlaks›z mahalle piçi hep böy
le kopuklukta devam ederse, ben k›z›m› al›r giderim; sen
sevgili Yusuf’unla otur ondan sonra.”
Salâhattin Bey, böyle şeylere hacet kalmayaca€›n›, hem
art›k ikide birde bu p›l›y› p›rt›y› toplamak tehdidinden
vazgeçmesini, e€er can› pek gitmek istiyorsa, işte kap›n›n
aç›k oldu€unu, fakat Nazilli’de reji ambar memuru olan
babas›n›n kendisini dört gözle beklemedi€ini biraz sertçe
bir lisanla ona izah ediverir ve bunun arkas›ndan, yar›m
saatten fazla süren bir a€lama ve ç›rp›nma nöbetini yat›ş
t›rmakla u€raş›rd›.
Yusuf’un tahsile karş› olan bu lakaytl›€›, Salâhattin
Bey’in de pek hoşuna gitmiyordu, ama çocu€un ne kadar
garip tabiatl› oldu€unu bildi€i için, fazla ›srardan çekini
yordu. Birkaç kere soracak oldu:
“Yusuf, sen neden okumak istemiyorsun?”
“Okumak ö€rendim ya! Daha ne okuyay›m!”
“Can›m, bu kadar yetmez. Bu dünyada birçok şeyleri
bilmek laz›m!”
“S›ras› düştükçe bilenlerden ö€renirim!”
“Hocadan ö€renmek daha iyi de€il mi be o€lum!”
Hoca, çocu€un akl›na ve gözlerinin önüne gelince
dudaklar› elinde olmayarak bir büküldü. Kaşlar›n› kald›rd›:
“Hocan›n bildi€i birisinin işine yarasa, kendi işine
yarard›. Sen bile okudun bildin de ne oldun sanki? Benim
babam bir şeycikler bilmezdi ama, evinde sözü senden
çok geçerdi,” dedi ve usulca, mahrem bir tav›rla ilave etti:
“Şu Şahinde anam sabahacak encek gibi d›rlan›r durur da
bir yolunu bulup onu bile susturamazs›n; ne edeyim ben
senin okuman›?”
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Bu sözlerin çocukça ve basit olmas›, onlarda oldukça
hakikat bulunmas›na mani de€ildi; ve çocuk mant›€›na
hitap ederek bunlara mukabele etmek Salâhattin Bey’e
çok güç geldi.
Bir müddet işi oluruna b›rakmaya karar verdi. Şahinde
de bütün d›r›lt›s›na ra€men bu işten pek şikâyetçi de€ildi:
Muazzez’i her zaman Yusuf’a b›rak›p istedi€i gibi gezebili
yor, k›z› her yere götürüp baş›na dert etmek veya evde b›ra
k›p gözü arkada kalmak gibi s›k›nt›lardan kurtuluyordu.
Böylece küçük Yusuf, bir sur harabesi üzerinde ç›kan
bir yabani incir a€ac› gibi, biraz s›k›nt›l› ve şekilsiz, fakat
serbest ve istedi€i gibi, büyüyor, gelişiyordu.
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Edremit, üç taraf›n› saran Çamtepe, ‹bramcaköy ve
Tavşanbay›r› isimli üç yamaca yaslanan büyükçe, şirince
bir kasabayd›.
‹ki küçük dere, kasaban›n içinden ve kald›r›ml› sokak
lar›n ortas›ndan gelerek Aşa€›çarş› dedikleri yerde birleşi
yor, sonra biraz ilerde kasabay› yalay›p geçen Büyükçay’a
kavuşuyordu.
Tepelerden birine ç›k›p bak›ld›€› zaman, görülen man
zara ender bir şeydi:
Damlar›n yosun tutan ve kararan kiremitlerini niha
yetsiz dut, erik ve iri yaprakl› incir a€açlar› örtmeye çal›
ş›yor, derelerin kenar›n› beyaz›mt›rak yapraklar›yla uzun
kavaklar, baz› yerlerde kopan bir şerit halinde ve yaln›z
kenar mahallelerde takip ediyor; bunlar›n aras›nda belki
yirmiden fazla minare, bembeyaz yükseliyor ve uzaktan
bakan bir göze, t›pk› kavak a€açlar› gibi hafif hafif sallan›
yor hissini veriyordu.
Yukar›çarş›’daki Kurşunlu Camii’nin iri kubbesi daima
donuk bir ›ş›lt› ile parl›yordu.
Kasaban›n panoramas›nda, bir tablodaki kadar ahenk
ve uygunluk vard›.
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Bu, a€aç, minare ve kiremit kümesinin etraf›n› ayva ve
di€er meyve a€açlar›ndan ve ova taraf›nda ba€lardan ibaret
aç›k yeşil bir çember sar›yor; onun etraf›nda da siyah yap
rakl› zeytinlerin daima k›p›rdayan hal›s› göz alabildi€ine
uzan›yordu.
Şehrin içerisi orta halli bir esnaf manzaras› gösterirdi.
Dar sokaklar›n iki taraf›ndaki ahşap, fakat oldukça biçim
li ve aşa€› yukar› birbirine benzeyen evlerin hepsinde
muhakkak bir bahçe vard›. Bunlar›n aras›nda bazen siv
riliveren büyük eşraf evleri, beyaz badanalar›, çifte kanatl›
sokak kap›lar› ve ikinci kat›n soka€a do€ru yapt›€› ç›k›nt›
daki tozlu kalyon ve muharebe resimleri ile insana küçük
ken dinledi€i masallar› hat›rlat›rd›.
Salâhattin Bey’in evi Bayramyeri dedikleri semtte,
yabanc› memurlar›n oturdu€u Rum mahallesi ve Aşa€›çarş›
taraflar›ndan uzaktayd›.
Soka€›n köşesinde olan evin arkas›nda büyük bir bahçe
vard›. Dere, bahçenin kenar›ndan geçer ve çocuklar elle
rindeki f›ç› çemberlerinin keskin taraflar›n› vurarak, bir
kar›ştan daha derin olmayan suda bal›k avlarlard›.
Evin ön taraf›ndaki meydanda mahallenin bulgur de€ir
meni vard›; büyük bir taş çana€›n üzerinde tahta kollar
vas›tas›yla döndürülen, yine taş bir yuvarlaktan ibaret olan
bu de€irmeni, kad›nlar gülüşüp oynaşarak çevirirlerdi.
Biraz ilerde, derenin bir parça genişleyip derinleşti€i yer
de mahallenin büyükçe çocuklar› ördek dövüştürürlerdi.
Burada çocuklar›n büyük adamlar gibi, muhtelif s›n›f
lar›, muhtelif gruplar› vard› ve bu tasnifte büyüklerinkin
den çok farkl› esaslar gözetiliyordu.
En itibarl› ve en sözü geçen s›n›f, kabaday›, ayn› zaman
da a€›rbaşl› olanlard›: Bunlar olur olmaz şeyler için kavga
etmezler, fakat kavga ederlerse ucunda ölüm olsa da y›lmaz
lar. Küçük ve zay›f çocuklar› daima himaye, mahalledeki
çocuk münazaalar›n› güzellikle, olmazsa zorla hallederler.
Yani her hususta hâkimdirler. Bunlar çok kere orta halli
veya fakir, fakat namuslu ailelerin çocuklar›d›r; ya bir esna
f›n yan›nda ç›rakl›k, yahut da babalar›na yard›m ederler.
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Bunlardan sonra terbiyeli ve kendi halinde çocuklar
gelir. Bunlar›n hemen hemen hepsi mektebe gider ve
çal›şkand›r. Kimseye çatmazlar. Kendilerine çat›lsa bile
mukabele etmezler ve yollar›na giderler. Taarruz daha ileri
giderse a€layarak babalar›na şikâyet ederler. Fakat baba
lar›ndan ziyade, birinci s›n›fta zikredilen “namuslu kaba
day›”lar›n himayeleri bunlar› korur. Bilhassa mahallenin
kad›nlar›yla ihtiyarlar›n›n bunlara teveccühleri vard›r ve
analar›yla babalar›n›n “medar› iftihar›”d›rlar.
Bir de haylaz, kavgac›, insafs›z kabaday›lar vard›r.
Bunlar›n da gözleri hiçbir şeyden y›lmaz; fakat di€erleri
gibi a€›rbaşl› de€ildirler. Durup dururken kavga, vuku
at ç›kar›rlar; işleri güçleri ördek dövüştürmek, boncuk
oynamak, yahut komşu bahçelerinden dut taşlamakt›r.
Mahalle bunlardan yaka silker ve uslu çocuklar›n en y›l
d›klar› bunlard›r.
En istihfaf edilenler, yüzsüz, korkak, y›l›ş›k ve haylaz
olan bir s›n›ft›r ki, bunlar›n ço€unu memur çocuklar› teş
kil eder. Usulsüz bir terbiye ile evde mütemadiyen dayak
yiyen, izzetinefis nam›na bir şeyleri kalmayan ve mektep
kaçk›nl›€›n› itiyat eden bu çocuklar, hakiki kabaday›lar
taraf›ndan daima hor görülür. Di€erlerinden, birtak›m
istifade düşünceleriyle, yüz bulsalar bile (çünkü bunlar
s›rf yaranmak için evlerinden öteberi bile çal›p getirirler)
ilk f›rsatta terslenir ve kovulurlar. Mahalle kavgalar›nda ve
gezmelerde yerleri yoktur.
En sonra, korkak ve suya sabuna dokunmayan zavall›
birtak›m çocuklar gelir ki, kimse bunlarla meşgul olmaya
tenezzül etmez; herkes taraf›ndan rahat b›rak›l›rlar. Çün
kü bunlar, fele€in sillesini yemiş, ya bo€az toklu€una bir
nalbant veya kahveci yan›nda çal›şan ve böylece günün
on sekiz saatini işbaş›nda geçiren fukaralar; yahut da
yaz›n tarlada, k›ş›n zeytinde çal›ş›p anas›n› beslemeye
u€raşan yetimlerdir; herkes bunlara merhamet ve çekin
genlikle bakar.
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Yusuf bir müddet mahallenin işlerine kar›şmad›. Bir
kere eski ve korkunç hat›ralar› kafas›ndan atabilmiş de€il
di, ikincisi kendisini burada oldukça yabanc› buluyordu.
Buran›n insanlar› çok şeyler biliyorlard›; kendisinin hiç
bilmedi€i birtak›m şeyler... Ve bu bilgiçlikleri her tav›rla
r›ndan dökülüyordu. Bu yabani çocu€a evvela ehemmiyet
vermediler; fakat as›l ve hakikaten ehemmiyet vermeyenin
bu yabani çocuk oldu€unu fark edince onunla alay etmek,
onu k›zd›rmak istediler. Yusuf onlar›n bu incelmiş alay
lar›ndan da bir şeyler anlayamad›, fakat bir gün, kendisi
hakk›nda yine manas›n› anlayamad›€› bir şeyler söyleyen
ve bu pek de Yusuf’un lehine olmayan sözlerle etraf›nda
kileri güldüren Karabaş›n Mehmet ismindeki bir çocu€a
Yusuf birdenbire iki kuvvetli yumruk ekleştirdi. Neye
u€rad›€›n› bilemeyen çocuk, a€z› kan içinde iki kere yerde
yuvarland›. Kalk›p Yusuf’a at›lmak istedi, daha do€rulma
ya vakit bulamadan ikinci bir hücumla yere serildi. Yusuf,
etrafta ses ç›karmadan bakakalan çocuklar›n yan›ndan
a€›r a€›r çekildi, eve döndü. O zamandan sonra bütün
mahalle ondan çekiniyordu. O s›rada birkaç arkadaş pey
da etti. Bunlar›n en baş›nda bakkal Şerif Efendi’nin o€lu
Ali vard›, muntazam mektebe giden ve hiç kimse ile kav
ga etmeyen bu çocukla evde annesinin yan›nda tan›şt›.
Yaşça kendisinden büyük oldu€u halde onu korumaya,
ona a€abeylik etmeye başlad›. Ali mektepte birçok şeyler
ö€reniyor, bunlar› Yusuf’a da anlat›yordu. Yusuf bazen
hafif bir tebessümle, bazen de ciddiyetle kaşlar›n› kald›ra
rak bunlar› dinler, fakat katiyen hayret eseri göstermezdi.
Adeta bütün bu anlat›lan şeyleri önceden biliyormuş gibi
bir hali vard›. Dünyan›n en merakl› ve hayret verecek
hadisesi bile onun lakaytl›€›n› izale edemeyecek gibiydi.
Ali buna biraz içerlese bile, ses ç›karmadan dinledi€i için,
memnun, anlat›r, anlat›r, sonra akşamüstü onunla beraber
sokaklarda gezmeye veya testileri alarak yine beraberce
Ç›narl›çeşme’ye su doldurmaya giderdi. Kasaban›n en
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iyi suyu olan bu çeşmenin baş›, bilhassa akşamüzerleri,
mahşere dönerdi; testiyi takt›klar› kolun mukabil taraf›na
meylederek a€›zlar›nda sak›z, ç›plak ayaklar›nda nal›nla
gelen yetişkin k›zlar; emzikli toprak bir ibrik ile ›k›na s›k›
na gelen ve karanl›€a kal›nca a€lamaya başlayan çocuklar;
ellerinde iki teneke, saçlar› ortadan ayr›lm›ş, beyaz önlük
lü kahveci ç›raklar› hep burada toplaş›rlar, konuşurlar ve
s›ra kavgas› ederler, sonra kaplar›n› doldurup giderlerdi.
Mahallenin en kibar çocuklar› bile her akşam evin içecek
suyunu buradan temin ile mükellef idiler. Bu eski bir
âdetti.
Yusuf bu Ç›narl›çeşme seyahatlerine çok kere Muazzez’i
de al›rd›. Kendisi Ali ile konuşurken k›z, Yusuf’un elini
s›ms›k› tutar; küçük ayaklar›yla, bozuk yollarda, sesini
ç›karmadan taştan taşa sekerdi. Yusuf ara s›ra lak›rd›y›
b›rak›p küçük k›za do€ru bak›nca k›z da baş›n› ona kal
d›r›r, güler, fakat aya€›n› bir taşa çarparak derhal yüzünü
buruşturur, önüne bakmaya mecbur olur, böylece Yusuf’u
güldürürdü.
Bütün d›şardaki arkadaşlar›na ra€men Yusuf’un asla
ihmal etmedi€i bir tek kişi Muazzez’di. Gün geçtikçe
ahbapl›klar› art›yordu. Bazen anas›, babas› küçü€e söz
geçiremezler ve Yusuf’a müracaat ederlerdi.
Muazzez’in onun sözünden ç›kt›€› görülmemişti.
Birbirlerine bu kadar sokulmalar›nda, çok yaln›z ve ala
kas›z b›rak›lmalar›n›n da tesiri vard›. Şahinde Han›m,
Nazilli’ye nazaran çok daha büyük ve “ileri” olan bu
kasabada kafa dengi birçok arkadaşlar, komşular bul
muştu. Onlarla geziyor, e€leniyor, çalg›, cümbüş vakit
geçiriyordu. Salâhattin Bey’in ise evin semtine u€rad›€›
yoktu. Gündüzün hükümet işleri, gece de rak› meclisle
ri, onun yüzünü çocuklar›n, bazen haftalarca görmeme
lerine sebep oluyordu.
Rumelili ihtiyar bir hizmetçi, çocuklar›n önüne bir iki
kap yemek kor, ondan sonra odas›na giderek uyur, onlar›
keyiflerine b›rak›rd›. Zaten biraz yaramaz olan Muazzez,
Yusuf olmasa evin alt›n› üstüne getirebilirdi. Bereket versin
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beriki, onun oyunlar›n› tanzim ve idare ediyor, ona hem arka
daşl›k, hem de akl›n›n erdi€i kadar mürebbilik yap›yordu.
Bu esnada seneler birer birer, a€›r a€›r, fakat hiç durma
dan geçiyordu.
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Yusuf’un mahalledeki di€er bir arkadaş› da Alanyal›
Rüştü Efendi’nin o€lu Kâz›m idi. Bunlar›n evlerinin bah
çeleri çok büyük oldu€u için, çocuklar ekseriya burada
oynarlard›. Buras›n›n tercihinde, bahçede pek bol bulunan
meyve a€açlar›n›n da tesiri vard›. Hele kocaman bir ekşi
karadut a€ac› bir m›knat›s gibi mahallenin çocuklar›n›
çekerdi. S›rf bu dutun hat›r› için Kâz›m ile ahbap olanlar
vard›. Akşam serinli€inde ihtiyar a€ac›n dallar›, irili ufakl›
çocuklarla dolar, geniş ve yeşil yapraklar›n aras›ndan kâh
aşa€› do€ru sallanan bir bacak, kâh başka bir dala uzan
maya çal›şan bir kol görünürdü. A€açtan inenlerin elleri,
yüzleri ve gömlekleri koyu vişne çürü€ü lekelerle donan›r,
hepsi ellerinde bir avuç dut yapra€›, bunlarla ovuşturarak
lekelerini ç›karmak için tulumban›n baş›na koşarlard›.
Hem mektebe giden, hem de babas›n›n manifaturac›
dükkân›nda yard›m eden Kâz›m, içlerinde yaşça en büyük
leri ve en hesapl›lar› idi. Hiçbir şeyi anafora kapt›rmaz ve
evinde yenilen dutun ac›s›n›, cumalar› yap›lan gezintilere
hiçbir şey götürmeyip di€erlerinden geçinerek ç›kar›rd›.
Bu cuma gezintileri de mahalledeki çocuklar›n pek
mühim e€lencelerinden biri idi. Daha perşembeden helva
filan yapt›r›l›r, cuma günü de f›r›na kâ€›t kebab› veya güveç
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›k ve korkak oldu€u için, pek aralar›na almak istemez
lerdi. Bilhassa mektep arkadaşlar› müzevirli€inden şikâyetçi
idiler. Fakat maskaral›k ederek herkesi güldürdü€ü için,
tahammül edilirdi. Bu da Kâz›m gibi, fakat hiçbir şey muka
bili olmayarak, di€erlerinin s›rt›ndan geçinirdi.
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En gani gönüllüleri Hac› Rifat’›n ‹hsan isminde birisi
idi. Bir sene evvel babas› avda kaza neticesinde vurulup
ölünce (bu ölümün kaza olmay›p, bir zeytinlik mesele
si yüzünden aralar› aç›k bulunan Arnavut Galip A€a’n›n
intikam› oldu€unu söyleyenler de vard›) evin erkekli€i
ve bütün mallar bu on dört yaş›ndaki çocu€a kalm›şt›.
Son zamanlarda mektebi as›yor, devam etti€i zamanlarda
ise baz› delikanl›larla beraber yapt›€› rak› âlemlerinden,
kad›n vak’alar›ndan bahsederek dinleyenlerin a€›zlar›n›
hayret ve g›pta ile aç›k b›rak›yordu. Herkes ona, daha
şimdiden, büyük bir adam gibi bak›yor, onun aralar›na
kat›şmas›n› bir şeref say›yordu. ‹yi kalpli ve mert bir çocuk
olan ‹hsan’›n yegâne kusuru, biraz ş›mar›kça ve bir hayli
kavgac› olmas› idi. Çok kere ufak bir mesele için bütün
mahalleyi di€er bir mahalle ile dövüşe sürükledi€i olurdu.
Bu cuma gezintilerine, çok kere her evde bulunan
kuzular da beraber götürülür, onlar bol otlu bir yerde
yay›l›rlarken, çocuklar›n bir k›sm› yemek haz›rlamak,
ateş yakmak, bir k›sm› da arkta y›kanmakla meşgul
olurlard›. Alelacele ve karmakar›ş›k yenen yemekten
sonra birbirini tutmayan türküler söylenmeye çabalan›r,
sö€üt dal›ndan yap›lan veya beraber getirilen düdükler
öttürülür, yahut da yak›ndaki bahçelerden ham erik
ve ça€la çal›n›rd›. A€›rbaşl›lar bir a€aç dibine oturarak
kuzulara bakarlar, birbirlerine eşk›ya ve kabaday›l›k
hikâyeleri anlat›rlard›. Bu kafileyi akşamüzeri yorgun
arg›n, kuzular›n ipine sar›lan bir demet ot omuzlarda,
uzun ve taze kesilmiş de€nekler elde kasabaya giderken
görmek ömür olurdu.

8
Uzun ve birbirine benzeyen seneler a€›r a€›r geçtiler.
Yusuf’un arkadaşlar› hep eski arkadaşlar, mahalle hep eski
mahalle, bulgur de€irmeni eski de€irmen ve onu çeviren
kad›nlar hep eski kad›nlard›. Yaln›z, bulgur serili olan çarşa
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f›n kenar›nda şimdi bu kad›nlar›n kirli birer çocuklar› oynu
yordu; elleri kal›nlaşm›ş, sesleri ve kahkahalar› kal›nlaşm›şt›.
Yusuf, Kuyucak’tan ç›kal› alt› sene olmuştu. Art›k ora
lar› unutmuş gibiydi. Yaln›z bu kasaban›n çocuklar›yla
anlaşamad›€› zamanlar köyündeki arkadaşlar›n› müphem
birtak›m hislerle arad›€› olurdu.
Bu alt› seneyi, yaz›n k›rlarda dolaşarak, yahut Salâ
hattin Bey’in, Cennetaya€› dedikleri yerde tuttu€u ba€da
a€açlar›n alt›na yatarak; k›ş›n da ilk senelerde fabrikan›n
önündeki zeytin çuvallar›n›n a€z›ndan, bu çuvallar› i€ne
leyen küçük de€nekleri çal›p pirne y›€›nlar› üzerinde kaz›k
oynayarak, sonralar› da Salâhattin Bey’in ald›€› küçük bir
zeytinli€in silkilip toplanmas›na nezaret ederek geçirdi.
Yaş› on alt›y› bulmuş, gitgide konuşmay› daha az sever
olmuştu. Mektebi bitirdikten sonra babas›n›n işini eline
alan Ali ile Bayramyeri’ndeki dükkân›n önünde iki alçak
ve arkal›ks›z iskemle atarlar, saatlerce hiç konuşmadan yan
yana otururlard›. Önlerindeki meydanda büyük bir şad›r
van vard›. Camiye gidecek ihtiyarlar burada aptes al›rlard›.
Şad›rvan›n aya€›nda birkaç ördek birbiri arkas›na ve sallana
sallana dolaş›r, yass› gagalar›ndan çamurlu sular› süzerlerdi.
Gölgesi bütün meydan› kaplayan büyük ç›nar hiç durmadan
h›ş›ldar; biraz ilerde, Karpuzo€ullar›’n›n büyük konaklar›
n›n dam›ndaki leylek, yavrular›na uçmak ö€retmek ister ve
garip tak›rt›lar ç›kar›rd›. Burada al›şveriş ezana yak›n başlar
ve ondan evvel dükkâna pek az kimseler gelirdi. Böylece, bu
iki sükûtu seven arkadaş, gözlerini ç›nar›n yapraklar›na veya
ördeklere dikerek uzun müddet düşünebilirlerdi.
Bazen k›vraklar›n› (siyah dimiden bir nevi yeldirme)
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›
bakar; bir hizmetçi yar›m okka tuz ile iki limon sat›r al›r;
Karpuzo€lu’nun torunu tuzlu f›st›k isterdi.
K›ş günleri biraz daha de€işik ve kolay geçiyordu. Yusuf
o zaman güneş do€madan kalkar, çizmelerini ve aba ceke
tini giyerek işçilerden evvel zeytinli€e giderdi.
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Orada erkeklerin uzun s›r›klar› küçük yaprakl› dallara
h›zla vuruşlar›n› ve siyah k›vraklar›n›n eteklerini bellerine
sokmuş kad›nlar›n iki kat e€ilerek, so€uktan sertleşen par
maklarla yerden zeytin tanelerini toplay›şlar›n› seyreder,
yahut s›rt›n› bir a€aca vererek yere bakard›.
Bu buruşuk yüzlü ve her sene budanmaktan şeklini kay
betmiş e€ri bü€rü a€açlar, uzun bir hikâyeyi anlatan garip
şekilli harfler gibiydi ve herhalde Yusuf bunlar›n dilinden
anl›yordu.
Yusuf, işçilerin dilini de herkesten iyi anl›yordu. Baz›
mal sahipleri, kad›nlar›n, yanlar›nda getirdikleri emzikli
çocuklar›na meme vermelerine bile müsaade etmezlerken,
Yusuf onlar›n biraz yoruldu€unu görür görmez derhal işi
b›rakt›r›rd›. Bu zavall›lar›n halini mukadder telakki etmekle
beraber, onlara çok ac›yordu. Sabah karanl›€›nda, so€uktan
büzülmüş, kollar›nda ufak bir ekmek sepeti ve s›rtlar›nda
çocuklar› ile, gülünç bir ücret mukabilinde çal›şmak için
kasaban›n sokaklar›ndan zeytinliklere ak›n eden bu sar›
benizliler kafilesi, onun merak›n› çekiyordu. Çok kere
bunlar yan›ndan geçerken, Yusuf, içlerinden birini dur
durup konuşmak arzusunu duymuştu; havadan sudan, ne
olursa olsun birkaç şey konuşmak. Çünkü alt› seneden beri
kendisi gibi konuşan birine rast gelmemişti ve bu zeytin
amelesinin kendisi gibi konuşaca€›na dair içinde müphem
bir kanaat vard›.
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***
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 olsun diye aldat›rlar, hiç lüzumu yokken yalan
söylerlerdi. Yusuf evvela içerleyecek oldu; fakat bunun herkes
taraf›ndan yap›ld›€›n› ve çok tabii bir şey oldu€unu görün
ce k›zmaktan vazgeçti, fakat hayreti hâlâ geçmemişti: Niçin
durup dururken yalan söylemek ihtiyac›n› duyuyorlard›?
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Sonra bu fakir işçilere bu köpek muamelesini yapmaya
neden lüzum görüyorlard›? Evet, Allah onlar› bir kere f›ka
ra yaratm›şt›, bunda kimsenin kabahati yoktu, fakat onlar
böyle yarat›lm›şlar diye niçin tepelerine binmeli, onlar›
adam yerine koymaktan niçin çekinmeliydi? Ya Allah bu
a€alar› ve a€azadeleri de f›kara yaratsayd›? Öyle ya, madem
ki hepsini Allah yap›yordu... O zaman kendilerine ayn›
muamelenin yap›lmas›n› isteyecekler miydi?
Allah hakk›ndaki düşüncesi pek ileri gitmiyor, onu her
istedi€ini yapan korkunç bir şey olarak tasavvur ediyordu;
ve şimdilik onun, pek dehşetli oldu€u söylenen, gazab›n›
ayakland›racak bir şey yapmad›€›n› bildi€i için, kendisin
den korkmak ihtiyac›n› da duymuyordu.
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Muazzez on yaş›na gelmişti. Birkaç sene devam edip dört
s›n›fl› iptidaiyi de bitirmişti. Şimdi annesinden ziyade baz› iyi
kalpli ve alakal› komşular›n sayesinde nak›ş, gergef ve biraz
da dikiş ö€reniyor, kendisiyle akran olan k›zlarla beraber
terzi Mürüvvet Han›m’dan ud dersi al›yordu. Fakat bu ud
derslerini Yusuf pek az sonra birdenbire kestirdi, sebebini
de söylemek lüzumunu duymad›. Salâhattin Bey k›z› için
pek lüzumlu buldu€u bu musiki derslerinin kesilmesinden
memnun olmad›, fakat dikbaşl› oldu€unu bildi€i Yusuf’la
uzun uzun çekişmeye üşendi. Şahinde de iş olsun diye bir
müddet söylendi, sonra o da sesini ç›karmaz oldu: Yusuf,
kimse fark›nda olmadan evin en sözü geçen adam› oluver
mişti. Şahinde bile buna al›şm›şt›. Art›k her şeyi tabii buluyor
ve eskiden beri hep böyle imiş zannediyordu.
Dersleri b›rakmaktan as›l ve sahiden üzülen Muaz
zez’di. Mürüvvet Han›m’›n evi pek e€lenceli ve kalabal›kt›.
Şen, kurnaz ve çok bilmiş k›zlar hep orada toplan›rd›. Ne
çare ki, Yusuf’a meram anlatmak imkâns›zd› ve Muazzez’in
bu üzüntüsünü ancak Yusuf a€abeyinin sözünü dinlemiş
olmak zevki biraz hafifletebiliyordu. Yusuf’un bütün bu
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aksili€inin sebebi ise, Mürüvvet Han›m’›n evi hakk›nda
Hac› Rifat’›n ‹hsan’dan duydu€u birkaç münasebetsiz
rivayetti.

9
Bu küçük şehirlerin yeknesakl›€›n› de€iştiren nadir
hadiselerden biri de, bayramlard›. Hele ramazan bayram›,
bir ayl›k bir bekleyiş ve haz›rl›ktan sonra geldi€i için, o
nisbette coşkun olurdu.
Çocuklar›n ço€u ramazanda oruç tutar, namaz k›lar
lard›. Sahura kalkmak ayr› bir zevk, ö€leye kadar uyumak
ve gündüzün, biraz da yapma olan bir mahmurlukla,
dolaşmak ayr› bir zevkti. Öğleüzeri Kurşunlu Cami’de
‹bradal› Salim Hoca’n›n vaazlar› dinlenir, ikindi mukabele
leri kaç›r›lmaz, akşamüzeri de gözler ve kulaklar “tepe”den
at›lacak topa dikilirdi. Top, şehrin her yerinden görülebil
di€i için, bilhassa çocuklar, meydanlara toplanarak topçu
nun hareketlerini uzaktan keskin gözlerle takip ederlerdi.
Evleri Kurşunlu Cami’ye yak›n olanlar ise, bu caminin
minaresinde elinde saatle bekleyen ve vakit gelince topçu
ya işaret veren müezzin Sar› Haf›z’a bakarlard›. Top patlar
patlamaz, sanki sahici bir endaht yap›lm›ş da mermi arala
r›na düşmüş gibi, ba€r›şarak evlerine koşuştururlard›.
Geceleri büyüklerle soka€a ç›karlar, teraviye giderler,
fakat çok kere sonuna kadar dayanamayarak d›şar› f›rlarlar
ve büyüklerin yoklu€undan istifade ederek kahvelerde bir
iki el yüzük oynarlard›. Teravi bittikten sonra ellerinde iri
coplarla sokaklarda küme küme dolaş›rlar, yahut Gâvur
mahallesine kavgaya giderlerdi.
Bilhassa perşembe akşamlar›n› sab›rs›zl›kla beklerlerdi.
Bu gece Kadiri tekkesinde zikir oldu€u için, çocuklar tekke
nin etraf›nda dizilirler, içeri girenleri, bilhassa kad›nlar› sey
rederler, sonra da birbirlerini ite kaka pencerelere yanaşarak
“hünküren” dervişlere bakarlard›. ‹çlerinde baz› imtiyazl›lar›
ve uslular› vard› ki, babalar› ile tekkeye girmeye, hatta bazen
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zikre kat›şmaya mezun idiler. Bunlar, sebebini anlamad›k
lar› bir gaşy ve cezbe içinde, vücutlar›n›n bütün elastikiyeti
ile iki tarafa sallan›rlarken, dumanl› gözlerini arada s›rada
yukar›ya, kad›nlar taraf›n›n kafesine kald›r›rlard›.
Bütün bunlar› takip eden bayram, sahiden bir coşkun
luk ve neşe devri olurdu. Yusuf’un, şimdiye kadar daima
biraz yabanc› kald›€› bu şehrin cereyan›na kendini kapt›r
mas›, yani bu şehirdekilerle, müspet veya menfi münase
betlere geçmesi, bu şehirde as›l “yaşamaya” başlamas› da
böyle bir bayram gününe tesadüf eder.
Bir ramazan bayram›n›n birinci günü, sabahleyin
namazdan dönüldü€ü esnada, Yusuf, yeni yapt›rd›€› “şey
tanbezi” elbiseleri giymiş, Şahinde’nin süsledi€i Muazzez’i
seyrediyor ve gülümsüyordu.
Biraz sonra Alanyal› Kâz›m, Şube Reisi’nin o€lu Vasfi,
Vasfi’nin k›z kardeşi Meliha ve Şerif Efendi’nin o€lu Ali gele
cekti, hep beraber bir araba tutup Akçay iskelesine gitmek
istiyorlard›.
Fakat bu s›rada Ali geldi, Kâz›m’a babas›n›n ö€le yeme
€inden evvel izin vermedi€ini, bayram sabah› ö€leye kadar
dükkân açman›n sair zaman›n bir haftas›ndan çok kâr
b›rakaca€›n› söyledi€ini anlatt›. Akçay gezintisi ö€leden
sonraya kal›yordu.
Ö€leye kadar vakit geçirmek için bayram yerine gitme
ye karar verdiler. Yusuf, Muazzez ve Ali, her üçü de yep
yeni giyinmişlerdi. Ali’nin kavuniçi zifirden dikilmiş yaka
l›ks›z frenk gömle€i ve bir kenar› ceketinin yan cebinden
sarkan s›rma işlemeli çevresi bugüne mahsus lükslerdendi.
Yusuf koyu yeşil şeytanbezinden elbisesi, bas›k ökçeli
tulumbac› pabuçlar› ve arkaya do€ru at›lan fesi ile p›r›l
p›r›l parl›yordu.
Fakat içlerinde en ş›klar› şüphesiz Muazzez’di. S›rt›nda
mor atlastan ve güneşin alt›nda p›r›lt›s› gözleri alan bir
elbise, aya€›nda iri tokal› rugan iskarpinler, iki örgü arkaya
b›rak›lan saçlar›n›n ucunda geniş, k›rm›z› kurdeleler vard›.
Yaş› on üçe basan ve birdenbire güzelleşiveren Muaz
zez adeta olgun ve yetişkin bir han›m k›z oluvermişti.
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Atlas entarisinin hafifçe kabaran gö€sü, bütün hicab›na ve
gayretine ra€men, zavall› Ali’nin gözlerini dayan›lmaz bir
tecessüs ve hayretle kendisine çekiyordu.
Bayram yerine do€ru yürüdüler. Kuşluk vakti olmuş
tu. Her taraftan yükselen bir gürültü adeta kulaklar› sa€›r
ediyordu. Meydan›n kenar›nda, üzerine tente gerilmiş ser
gilerin alt›nda, Alanyal› ve Aksekili çerçiler ba€›ra ba€›ra
bilezik, kurdele, sak›z, k›na vesaire sat›yorlard›. Çocuklar
ellerindeki şişirgen düdükleri yorulmak bilmez bir 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
ve düdük öttürüyorlard›. Bu esnada müşterisini alm›ş bir
araba “vardaa!!” diye h›zla geçiyor; içindekiler bir neşe ç›€
l›€› kopar›yorlar ve:
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Köşe baş› meyhane,
Asmadand›r kap›s›.
Ben gözüme alm›ş›m
On beş sene mapusu.
diye hepsi bir a€›zdan türkü söylüyorlard›.
Biraz daha ilerde, meydan›n tam orta yerinde sal›ncak
lar kurulmuştu ve as›l kalabal›k, bunlar›n etraf›nda idi.
‹çerisine sekiz, on kişi alan ve adeta küçük bir odaya ben
zeyen sal›ncaklarda minimini çocuklar bin türlü çi€ renkte
elbiseleriyle a€›r a€›r sallan›yorlard›. Büyükler ikişer kişilik
kay›k sal›ncaklara biniyorlard›.
Biraz kenardan seyrettikten sonra Ali, “Hadi binelim!”
dedi. Yusuf baş›n› sallad›:
“Siz binin. Benim baş›m döner!”
O s›rada içindekileri inen bir sal›nca€a Ali ile Muazzez
bindiler. Sal›ncak evvela hafif hafif, sonra gitgide h›z
lanarak uçmaya başlad›. Ali iki taraftan iplere sar›lm›ş,
vücudunun bütün kuvvetiyle kolan vuruyor, Muazzez ise
biraz korkak, yüzü k›pk›rm›z›, yerinde s›k› oturmaya çal›
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