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Yakışıksız Bir
Davranış

Bur nu tıpkı til ki bur nu na ben ze yen, kes ta ne ren gi, genç 
bir köpek ço ban köpe ğiy le fi no kırması bir şey kaldırım
da bir aşağı bir yu karı ko şu yor, kaygılı gözler le dört bir 
ya na bakıyor du. Ara sıra du ru yor, in li yor, don muş ayak
larından bi ri ni ya da öte ki ni kaldırıyor, nasıl olup da 
başına böyle şey gel di ği ni an la ma ya çalışıyor du. Yo   lu nu 
kay bet miş ti köpek.

O gü nü na sıl ge çir di ği ni anım sı yor du el bet te, unut
muş de ğil di, so nun da hiç mi hiç ta nı ma dı ğı bu so ka ğa 
na sıl gel di ği ni de anım sı yor du.

Sa hi bi olan ma ran goz Lu ka, o sa bah er ken den şap
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ka sı nı ba şı na oturt muş, kır mı zı bir ör tü ye sar dı ğı tah
ta dan ya pıl ma bir şe yi kol tu ğu nun al tı na sı kış tır mış, 
“Ha di gel Kaştanka!” di ye ses len miş ti.

Adı nı du yun ca, o ço ban kö pe ğifi no kır ma sı kö pek, 
uyu du ğu ban kın al tın dan, ta laş la rın ara sın dan çık mış, 
iyi ce bir ge rin miş ve sa hi bi nin pe şi ne ta kıl mış tı. Ma
ran goz Luka’ nın müş te ri le ri nin hep si de çok uzak ta 
otu ru yor lar dı, bu yüz den de bi ri nin evin den öte ki ne 
git me den ön ce ma ran goz güç top la mak için çe şit li mey
ha ne ler de mo la ver miş ti. Kaş tan ka ken di si nin hiç de 
ya kı şık al ma yan bir bi çim de dav ran mış ol du ğu nu da 
anım sı yor du. Ge zin ti ye çı ka rıl dı di ye öy          le se vin miş ti ki 
sa ğa so la zıp la mış, koş muş, at lı tram vay la ra hav la mış, 
ev le rin ar ka av lu la rı na da lıp baş ka kö pek le ri ko va la
mış tı. Ma ran goz dur ma dan onu göz den kay be di yor, 
du rup öf ey le ona ses le ni yor du. Hat ta bir se fe rin de 
yü zün de müt hiş bir öf ey le Kaştanka’ nın til ki ku la ğı na 
ben ze yen ku la ğı na ya pış mış, çek miş, se si kı sı la kı sı
la şöy le de miş ti: “Se ni... ge ber te ce ğim... se ni... la net... 
olası!” 

Müş te ri le ri ne yap tı ğı zi ya ret ler bi tin ce Ma ran goz 
Lu ka, kız kar de şi ne aya küs tü uğ ra mış, onun la bir lik te 
bir şey ler yi yip iç miş ti; kız kar de şi nin evin den çı kın ca 
ta nı dı ğı bir mü cel li te git miş ti, ora dan bir mey ha ne ye, 
mey ha ne den çı kıp ka rı sı nın ak ra ba la rın dan bi ri ne, fi
lan fa lan. Kı sa ca sı, Kaş tan ka ken di ni bu ya ban cı sı ol
du ğu kal dı rım da bul du ğun da ak şam ol mak üze rey di, 
ma ran goz da fi til gi bi sar hoş tu. Eli ni ko lu nu sal lı yor, 
de rin de rin iç ge çi ri yor ve ken di ken di ne mı rıl da nı yor
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du: “A na mın kar nın dan doğ du ğum dan be ri gü nahkârım 
ben, gü nahkârım, gü nahkâr! Şim di şu so kak ta yü rü yo
ruz, so kak lam ba la rı nı sey re di yo ruz, ama öl dü ğü müz de 
ce hen nem ate şin de yana cağız...” 

Ya da se si tat lı la şı yor, Kaştanka’ yı ya nı na ça ğı rıp ona, 
“Sen şaş kı nın bi ri sin, Kaştanka,” di yor du, “bir dül ger, 
ma ran go zun ya nın da ney se, sen de in sa nın ya nın da 
osun...” 

Sa hi bi kö pek le böy le ko nu şur ken bir den bir mü zik 
se si du yul muş tu. Kaş tan ka çev re si ne ba kı nın ca so kak ta 
dos doğ ru üze ri ne ge len bir grup as ker gör müş tü. Mü zik 
si nir le ri ni boz muş tu, bu na kat la na mı yor du, so kak ta 
ken di ni ye re atıp de be len me ye, hav la ma ya baş la dı. Ama 
ma ran go zun kor ka ca ğı na, cı yak la yıp hav la ya ca ğı na sı
rıt tı ğı nı, ha zı r o la ge çip beş par ma ğıy la as ker le re se lam 
ver di ği ni gö rün ce Kaş tan ka hay ret ler için de kal dı. Sa hi
bi nin as ker le re kar şı çık ma dı ğı nı gö ren Kaş tan ka da ha 
da yük sek ses le hav la dı, son ra iyi ce si nir len di, ko şa rak 
kar şı kal dı rı ma geç ti.

Kaş tan ka bi raz ya tış tı ğın da mü zik sus muş, as ker ler 
or ta dan kay bol muş lar dı. So ka ğın kar şı ta ra fı na, sa hi bi
ni bı rak tı ğı ye re koş tuy sa da onu ora da bu la ma dı. Sa ğa 
koş tu, so la koş tu, dö nüp es ki ye ri ne gel di, yi ne kar şı kal
dı rı ma git ti, ama ma ran goz hiç bir yer de yok tu. Efen di si
nin ko ku su na rast la ma umu duy la kal dı rı mı kok la ma ya 
baş la dı Kaş tan ka, ne ya zık ki az ön ce o kal dı rım dan 
aya ğın da ye ni las tik çiz me ler olan ada mın bi ri geç miş
ti, bu yüz den bü tün ko ku la ra las tik ko ku su ka rış mış tı, 
Kaş tan ka ko ku la rı bir bi rin den ayı ra mı yor du.
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Kaş tan ka bo şu na bir ça bay la efen di si ni ara ya rak ora
dan ora ya ko şar ken ha va ka rar ma ya baş la dı. So ka ğın 
her iki ya nın da ki lam ba lar yan dı, ev le rin ışık la rı da 
ya kıl dı. La pa la pa kar yağ ma ya baş la dı; so kak, at la rın 
sağ rı la rı ve ara ba cı la rın kas ket le ri bem be yaz ol du; ha va 
ka rar dık ça çev re de ki her şey da ha da be yaz la şı yor du. 
Kaş tanka’ nın da ha ön ce hiç gör me di ği müş te ri ler ya
nın dan ge lip ge çi yor, çev re yi gör me si ni en gel li yor, kö pe
ğe tek me yi ya pış tı rı yor lar dı. (Kaş tan ka in san la rı iki ye 
ayır mış tı: efen di ler le müş te ri ler; ve bu iki grup bir bi ri
ne eşit de ğil di. Bu iki grup ara sın da bir tek önem li fark 
var dı: Efen di ler kö pe ği döv me hak kı na sa hip ti ler, ken
di si nin se ikin ci grup ta ki le rin bal dır la rı nı ısır ma hak kı 
var dı.) Ya nın dan ge çen müş te ri le rin hep si nin de ace le si 
var dı, Kaştanka’ ya dik kat bi le et me di ler.

Ha va iyi ce ka ra rın ca Kaştanka’ nın içi ne umut suz luk 
çök tü, iyi den iyi ye kor ku yor du. Bir ka pı eşi ği ne kıv rı lıp 
acı acı ağ la ma ya baş la dı. Ma ran goz Lu ka ile ge çir di ği 
gün onu ol duk ça yor muş tu. Ku lak la rıy la pa ti le ri buz gi
bi ol muş tu, üs tü ne üst lük aç lık tan mi de si ka zı nı yor du. 
Sa bah tan be ri ağ zı na iki lok ma dan baş ka bir şey at ma
mış tı. Mü cel li tin ye rin de bi raz cık tut kal ya la mış, mey
ha ne ler den bi rin de de tezgâhın ya nın da bir par ça so sis 
za rı bul muş tu; iş te hep si buy du. Kaş tan ka in san ol say dı 
her hal de şöy le dü şü nür dü: “Yo, böy le ya şa ma ya de vam 
ede mem. Ken di mi öl dür sem da ha iyi olacak!” 








