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Marko ile Mirko
ve Şanssız Hırsız

Her yýl okul lar açýl dý ðý za man Peïrouré’ ye dö ner

dik. Bað lar ký zýl bir çar þaf la ör tü lü olur du. 15 Ekim’ e 

doð ru yað mur iner di te pe ler den, ký sa bir sü re son ra 

ilk fýr tý na lar la bir lik te aðaç lar da yap rak map rak kal

maz dý. Ar týk üst üs te sa ða nak, rüzgâr; dört ay ha

va dan ha yýr yok tur. Son ba ha rýn biz ler için ayýr dý ðý 

bir kaç gü zel gün da ha gö rür dük ya, git gi de uf ka inen 

gü ne þin sý ca ðý ný duy maz  dýk. Güz, ta sý ta ra ðý top la yýp 

çe ki lir, gök yü zü ký þa ka lýr dý. Kýþ, ara lýk ayý nýn ilk gün

le ri ile ge lir dað la ra yer le þir di. Kü çük oku lu mu zun 

ku ze ye ba  kan pen ce re le rin den do ruk la ra inen ilk kar

la rý sey re der dik. So ba lar ya ký lýr, sý ný fýn içi ýs lak yün 

ve pa buç ko ku la rý ile do lar dý. Dað te pe le ri nin öz gür 

hay van la rý da sý cak in ler ara mak üze re da ha aþa ðý la

ra in miþ ol ma lýy dý lar. Kö yün tüm ba ca la rý bu ram bu

ram tü ter di, fý rý nýn önü ne ara ba lar do lu su ku ru bað 
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çu buk la rý in di rir ler di. Ar týk ki li se de buz gi bi dir, pa

zar dan baþ ka gün ler de pek gi den ol maz, yal nýz ayin 

ya pýl dý ðý gün ler de üçbeþ ki þi gö rü nür.

Yal nýz Aziz Amb roi se ve Aziz Ho no rat ara sýn da 

kut la nan özel bir bay ram var dý ki, bir kaç evin öna yak 

ol ma sý ile ki li se de epey ce adam top la nýr dý. Oð lan ço

cuk la rýn el le ri ne bi rer gü müþ pa ra sý kýþ tý rý lýp, adý na 

ilk kar dua sý nýn ya pýl ma sý di le ði ile baþ ra hi bin evi ne 

gön de ri lir di. Ak lým da kal dý ðý na gö re bu, Noel’ den az 

ön ce Mer yem Ana adý na ya pý lan bir tö ren di. Mih

ra býn çev re sin de bir sü rü mum ya ký lýr, ha va gün lük 

ko ku la rý ile do lar dý. Ra hip Chic hamb re hýz lý hýz lý bir 

dua okur, no te rin ka rý sý mi nik pi ya no nun ba þý na ge

çer, aðýz la rý ar dý na ka dar açýk, bu run la rý ha va ya di ki li 

oð lan lar avaz la rý çýk tý ðý ka dar ba ðý ra rak ila hi ler söy

ler ler, ak en ta ri gi yin miþ bir kü çük kýz ca ðýz ki li se nin 

ka pý sýn da du rup ufa cýk, sý ca cýk ek mek ler da ðý týr dý.

Hep so ra rým ken di ken di me, bu dua ney di di ye. 

Bel ki Tanrý’ nýn dün ya ya ge li þin den bir kaç gün ön ce 

ký þýn ge li þi kut la ný yor, zor mev sim böy le sý cak, iç ten 

bir ha va içe ri sin de kar þý la ný yor du.

Baþ ra hip Chic hamb re pek gü zel bas se siy le gö

ðüs do lu su oku yor du:

Mer yem Ana mýz ko ru biz le ri

Bu acý bu so ðuk kýþ gün le rin de

Fýþ kýr sýn ev le ri mi zin önün de 

Kar lar için de su kay nak la rý.
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Ve Ýsa’ nýn do ðum gü nü ya kýn ol du ðun dan ko ro 

da ar ka sýn dan gür lü yor du:

Ýþ te Noel gök yü zün de

Kurt dað da dýr yol de niz de

Fýr tý na lar için den uza nýp

Bir yýl dýz ta ký yo ruz ký þýn al ný na.

Hey gi di ko ca Ra hip Chic ham bre! Ki min cen net 

te ol du ðu nu bi lir di. Sen, ben, nasýl M. Bar ja vel’in 

sürüsünün þu an da ça maþýrlýðýn alt yanýndan geç

ti ði ni, Mar tin got’nun katýrýnýn nal bantýn ka  pýsýnda 

dur du ðu nu görüyor sak o da cen ne tin içe ri si ni öyle ce 

görürdü.

Yal nýz ne var ki onun cen ne ti bir ka ted ral cen ne

ti de ðil, kü çük bir köy ki li se si nin cen ne tiy di. Bil dik 

bir yer de ku rul muþ, ne sý cak ne so ðuk, ku yu su nun 

ba þý na üç ser vi di ki li, gü zel, in san ca bir köy cen ne ti. 

Eli ni uza týp gös te rir di bi ze onu, uzak  tan; çý nar la rýn 

az öte sin de on ev, ký sa, gü dük bir çan ku le si. Ora da 

ya þa mak kim  bi lir ne ka dar gü zel di! Yü zü nü gü ne

ye çe vir miþ, sý ca ða doð ru, ye miþ aðaç la rý ara sýn da, 

gös te riþ siz, kü çü men cik bir cen net; ya ban in cir le rin 

ört tü ðü bir ya rýn di bin de, rüzgâr dan yað mur dan ko

ru nak lý, ke kik, la van ta çi çe ði, ada ça yý ko kan bir yer. 

Ka pý sýn da bir ha sýr is kem le ye otu rup uyuk la yan ak 

sa kal lý bir aziz; Hur ma Bay ra mý tan rý sý nýn eþe ði ne 
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bi nip ko nuk gel di ði bir cen net. Her yýl ge lir, eþe ði

ni çö züp ça yý ra sa lar ot la sýn di ye, ken di si de otu rur, 

çev re si ni alan lar la ha va dan su dan, ekin den, bað bo

zu mun dan ko nu þur, hal le þir di.

Pek se ver dik bu cen ne ti.

Ayrýca ge ce le ri bi ze an latýrlardý, gökyüzünün 

baþ ka yer le rin de, da ha seç kin yer le rin de herhal de, 

mü zis  yen gökçe ler (melekler) kon ser ler ve rir  ler miþ, 

is te yen gi dip din ler miþ. Gökçe ler, ya nak  larýný þi þi re

rek flütler, obu alar ça lar larmýþ. Ama biz gökyüzünde 

kon  ser ler ve ren bu çalgýcý gök çe le re pek o ka dar 

ku lak as mazdýk (Tanrý gü nah  larýmýzý baðýþlasýn). 

Biz ora   sýný du varcý Fe no uil  let’nin ye þil bir me þe

nin gölge le di ði ku yu baþý ya da Ni co las Pin tas tre’ýn, 

için de gü neþ sa ati bu lu  nan el ma bah çe si gi bi bir yer 

ola rak düþünür dük. Çünkü ora da bil ye oy na ma ya 

bayýlýyor duk.

Bu nun so rum lu su Ra hip Chic ham bre’ýn ken di

siy di. Çünkü an lattýðýný çok güzel an latýrdý. San ki 

yüre ðiy le ko nu þur du. Söze baþ ladý mý du ayý öðüdü 

unu tur, in san lar la bir lik te hay van lar için de Tanrý’dan 

hayýr di le me den bað la mazdý sözle ri ni.

“Ço cuk la rým,” der di, “unut ma yý nýz ki Assisili 

Aziz Francesko’nun sa ka lar ve is pi noz lar la ko nuþ ma

sý yal nýz ca hoþ ça va kit ge çir mek için de ðil di. Cen net 

bir bah çe ol du ðu na gö re, el bet içe ri sin de aðaç da 

ola cak. Aðaç olun ca kuþ da ola cak el bet. Þim di gök
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çe le rin sa kal la rýn da yu va ya pan kuþ la rýn yu va la rý ný 

boz du ðu nu zu dü þü nü n bir kez. Ne ka dar ayýp! Aziz 

Petrus si zi baþ aþa ðý ce hen ne me sal lan dýr ma sýn da 

ne yap sýn? Þim di bu iþ cen net te bu ka dar gü nah sa

yýl dýk tan son ra bu ra da, Peïrouré’ de kim  bi lir ne ka dar 

gü nah týr.”

Di ye cek söz bu la maz dýk bu na kar þý. Onun için 

ge ne ken di si bað lar dý söz le ri ni.

Þim di bun la rý din le dik ten son ra, sa ný rým, ne An

toi ne Toque lot bül bül yu mur ta la rý ný top la yýp om let 

yap ma ya kal kar ne de Clau dius Sau rivère, Ba yan 

Calboutier’ nin es ki sar nýç so ka ðýn da ki evi nin önün

den ge çer ken pen ce re de du ran ka nar ya yý ür kü tür.

Ra hip su sar, ama biz ar ka dan baþ ka þey ler de 

ge le ce ði ni bil di ði miz den ye ri miz den kýmýlda mazdýk.

Ra hip so luk alýr, ge niþ da ma lý men di li ni çý ka rýp 

bur nu nu si ler, ök sü rür, son ra bi raz dü þün mek için 

men di li ya vaþ ya vaþ kat lar.

“Eh, da ha ne bek li yor su nuz ba ka lým ko ca ku lak

lý lar? Bu gün lük bu ka dar... Ha di ba ka lým þim di yal

lah!..”

Biz ge ne ye ri miz den ký mýl da maz dýk. O za man 

du rur, bir an bi ze ba kar, ba þý ný sal lar, son ra giz li bir 

þey söy lü yor muþ gi bi, “Şim di de eðer, he pi ni zin sev

di ði ni zi bil di ðim ra hi bi ni ze bir iyi lik yap mak is ter se

niz pan to lon lu eþe ði hoþ tu tu nuz,” derdi.
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Hak lýy dý za val lý ra hip, bi zim o eþe ðe kar þý say gý

da ku sur et ti ði miz den kuþ ku lan mak la. Peïrouré’ den 

te pe le re uza nan ke çi yol la rýn da her za man rast la nan 

öbür eþek le re ben ze mez di o. Dýþ tan ba kýn ca o da 

her eþek gi bi bir eþek ti; Ra hip Chichambre’ ýn bi ze 

hay van la rý sev me yi öð ret ti ði kö yün çe pe çev re otuz 

fer sah öte le ri ne ka dar gör me ye alýþ tý ðý mýz, ko ca sa rý 

diþ le ri ile de ve di ke ni ko pa rýp yi yen ko ca ku lak lý lar

dan bi ri si. Öy le taþ kýn, ka bý na sýð maz, ça yýr da zýp la

yýp çif te atan, kýç atan, yüz fer sah lýk yol dan bir di þi 

ko ku su al dý mý ku lak la rý ný di kip bir dü zi ne bo ra zan 

gü cüy le aný ran, genç, að zý süt ko kan eþek ler den de

ðil di; or ta yaþ lý, ký ran ta bir þey di. Ka fa sý ný eðip bur

nu nu ba cak la rý nýn ara sý na in di re rek yü rü yen, sin si, 

hi le baz, býk kýn, að zýn dan sal ya lar akan, çif te at mak, 

diþ at mak için fýr sat kol la yan, yol da iki de bir du rup 

ol du ðu yer de ka zýk gi bi ka ký lan, sýr tý na inen so pa la ra 

di þi ni sý kýp kat la nan, son ra kar þý sý

na çý kan ilk ba ta ða ko þup sýr týn da ki 

yük le ça mu ra ya týp yu var la nan, fe le ðin 

çem be rin den geç miþ, dik ka fa lý eþek

ler den de de ðil di.

Ha yýr.

O, öl çü lü bir eþek ti. Pek 

genç de ðil bel ki, gü zel ce tý

mar edil miþ tüy le ri bi raz kýr

laþ mýþ, ku lak la rý dü þük, öl
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çü lü adým lar la yü rü yen, ken di ha lin de bir eþek; ba ya

ðý lýk tan ka çan, nan kör lük et me yen, eþek li ði ni bi len, 

eþe ðim di ye yü zü ký zar ma yan, ter si ne eþek ol mak tan 

onur du yan, yü rü me si ni bi len, dur ma sý ný, ge ne yü rü

me si ni, sa ða so la dön me si ni, eþek gi bi su iç me si ni, 

ça yýr da ot la ma sý ný, gör me si ni, söz din le me si ni bi len 

bir eþek. Bir de bes bel li dü þün me si ni de bi len ve se

ven eþek ler den. Ba þýn dan çok þey ler geç miþ, gör müþ 

ge çir miþ. Ni ce þey le re boþ ver miþ, ba ðýþ la ma yý bi len, 

se ve cen, iyi lik bi len, öbür eþek ler le iliþ ki le rin de in ce 

ve gör gü lü, in san la ra kar þý ise ba ya ðý lý ða düþ me yen 

bir say gý gös ter me yi ba þa ran bir eþek. Her ye re, bak

kal dükkâný na, han ka pý sý na, hat ta Belediye’ ye bi le 

hiç çe kin me den al gö tür, ne kýç atar baþ ka eþek ler 

gi bi ne de aný rýp or ta lý ðý bir bi ri ne ka tar. Ýs ter ahýr da 

ol sun, is ter ki li se av lu sun da, ye ri ni bi lir, hiç bir za man 

çiz gi den dý þa rý çýk maz. Ya ra dý lýþ tan iyi yü rek li dir, 

güç süz le re, yok sul la ra kar þý se vim li dir, Tan rý sý ný bi lir. 

Ne re de olur sa ol sun ba þý dik, al ný açýk ge zer çün kü 

na mus lu dur. Sö zün ký sa sý bir eþek ki, eðer eþek ler 

ara sýn da sos yal ada let ol sa eþek gi bi eþek ola rak o 

se çi lir, ulu su nun za fer bay ra ðý ola rak dal ga la nýr dý.

Ama ne ya zýk...

Bü tün bu gü ze lim ni te lik ler, yaz ge çip kýþ baþ la dý 

mý unu tul mak kor ku su ile kar þý la þýr lar dý. Ona gös te

ri len de ðer bi lir lik ve sev gi, ara lýk ayý nýn ilk so ðuk la

rýy la bir lik te teh li ke ye gi ri yor du. Ne den der se niz, ha
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va lar so ðu du mu bu ca ným eþek pan to lon gi yi yor du. 

As lý na ba kar sa nýz pan to lon yal nýz ön ayak la rýn da. 

Kül  ren gi ka di fe den, par lak, ci la lý as ký lar la göð sü ne 

ve boy nu na asý lý gü zel bir pan to lon. Ay rý ca sýr tý na, 

sað rý la ra ka dar dü þen ke çe bir bel le me ge çi ri yor lar, 

üze ri ne de se me ri vu ru yor lar dý. Gör me ye de ðer bir 

þey di doð ru su.

Ýþin kö tü sü çok fe na gö ze ba tý yor du. Za ten bir þey, 

in sa noð lu nun faz la ca dik ka ti ni çek ti mi ar ka dan þa ka, 

der ken ta kýl ma ge lir, ta ala ya ka dar uzar iþin ucu.

Ken dim den bi li yo rum, onu ilk ola rak böy le pan

to lon giy miþ gö rün ce ken di mi tu ta ma yýp ka tý la ka tý la 

gül müþ tüm.

Önün de ar dýn da dörtbeþ ta ne hay ta, ba ðý ra 

ça ðý ra za val lýy la alay edi yor du. O hiç al dýr ma dan, 

aðýr baþ lý lýk la geç ti, Las sis sol Sokaðý’ na gir di. Gü zel 

pan to lo nu aya ðýn da, dik kat le ve ra hat ra hat yü rü yor, 

kü çük taþ lar üze rin de tý kýr tý kýr ayak ses le ri yan ký la

ný yor du.






