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Şosede çocuklar

Bahçe parmaklığı boyunca arabaların geçtiğini işiti-
yordum, bazen de yaprakların arasındaki hafifçe kımıl-
dayan boşluklardan görüyordum onları. Nasıl da çatırdı-
yordu yaz sıcağında tekerleklerinin, oklarının tahtası! 
Tarlalardan işçiler geliyordu, öyle gülüşüyorlardı ki, re-
zilce bir şeydi. 

Ben bu arada bizim küçük salıncakta oturuyor, anne 
ve babamın evinin bahçesindeki ağaçların arasında din-
leniyordum. 

Parmaklığın dışında dur durak yoktu. Koşar adım 
gelen çocuklar bir anda geçiveriyordu; demetlerin üs-
tünde, dört bir yanında adamlar, kadınlar taşıyan hasat 
arabalarının karanlığı çiçek tarhlarına düşüyordu; akşa-
ma doğru bastonlu bir beyin ağır ağır yürüyüş yaptığını 
gördüm, karşısından gelen kol kola girmiş birkaç kız da 
selam verdi, yana çekilerek otların üstünden geçtiler. 

Sonra kuşlar havalandı, kıvılcımlar gibi, onları göz-
lerimle takip ettim, bir nefeste yükselişlerine baktım, ta 
sanki onlar yükselmiyormuş da ben düşüyormuşum his-
sine kapılıncaya, bir yandan sıkı sıkı urganlara yapışır-
ken, baş dönmesinden azıcık sallanmaya başlayıncaya 

SEYİR (1913)



14

kadar. Derken daha hızla sallanmaya başladım, havanın 
esintisi serinleyip uçan kuşların yerine titreşen yıldızlar 
belirirken. 

Mum ışığında önüme akşam yemeği kondu. Durup 
durup iki kolumu da masanın tahtasına dayıyor, artık yo-
rulmuş bir halde, yağlı ekmeğimi ısırıyordum. Danteli 
bol perdeler sıcak rüzgârla kabarıyordu, bazen de, dışarı-
dan geçen biri bunları elleriyle tutuyordu, beni daha iyi 
görebilmek, benimle konuşmak istediğinde. Çoğu za-
man mum hemen sönüyor, koyu dumanında bir süre 
daha, toplaşmış sivrisinekler döneniyordu. Pencereden 
biri bir şey sordu mu, yüzüne sanki dağlara ya da sırf 
havaya bakar gibi bakıyordum, zaten onun da pek cevap 
aradığı olmuyordu. 

Sonra biri pencerenin eşiğinden atlayıp ötekilerin 
evin önünde olduğunu mu haber veriyordu, o zaman ta-
bii iç çekerek kalkıyordum. 

“Yok, ne diye böyle iç çekiyorsun? Ne oldu ki? Ola-
ğanüstü, asla düzeltilmez bir bela mı? Bir daha hiç altın-
dan kalkamaz mıyız? Sahi, her şey elden gitti mi?” 

Hiçbir şey yoktu elden giden. Evin önüne çıkıyor-
duk. “Tanrı’ya şükür, geldiniz nihayet!” – “Sen de hep geç 
kalırsın!” – “Niçin ben kalıyormuşum ki?” – “Tabii sen, 
kal evde, eğer gelmek istemiyorsan.” – “Lütuf yok!” – 
“Ne? Lütuf yok mu? Ne biçim konuşuyorsun?” Bir kafa 
atıyor, akşamı delip geçiyorduk. Gündüz yoktu, gece 
yoktu. Kâh yelek düğmelerimiz dişler gibi birbirine sür-
tüyor, kâh mesafeyi bozmadan koşuyorduk, ağızda ateş, 
tropik yerlerdeki hayvanlar gibi. Eski savaşlardaki zırhlı 
süvariler gibi toprağı döverek ve havalara yükselerek, 
birbirimizi o kısa sokak boyunca bayır aşağı kovalıyor, 
sonra bacaklarımızın bu koşudan aldığı hızla, şose yo-
kuştan çıkıyorduk. Birkaçımız şarampole giriyordu, hen-
değin karanlığında kaybolmalarıyla, yabancı birileriymiş 
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gibi yukarıda, tarla yoluna dikilip oradan aşağı bakmala-
rı bir oluyordu. 

“İnsenize aşağı!” – “Önce siz yukarı çıkın!” – “Çıka-
lım da bizi aşağıya atın, yağma yok, o kadarcık aklımız 
var daha.” – “O kadar ödleksiniz, onu demek istiyorsu-
nuz. Gelin hele, gelin!” – “Yok canım? Siz mi? Siz mi bizi 
aşağı atacakmışsınız? Nerede o günler?” 

Hücuma geçiyorduk, göğsümüzden itiyorlardı, biz 
de şarampolün otlarına seriliyorduk, düşerek, gönüllüce. 
Her taraf aynı ölçüde ısınmıştı, otun içinde sıcağı hisset-
miyor, soğuğu hissetmiyorduk, sadece yorgun düşüyor-
du insan. 

Sağ yanına dönüp elini de kulağının altına sokunca, 
insanın içinden uykuya dalmak geliyordu. Gerçi bir kere 
daha debelenip kalkmak, çenesini kaldırmak isteği geli-
yordu, ama bu da yine daha derin bir hendeğe düşmek 
içindi. Sonra kol çaprazlamasına göğse bastırılmış, ba-
caklar sallana sallana kendini havaya atmak istiyordu in-
san, bir kez daha ve kesinlikle de daha derin bir hendeğe 
düşmek üzere. Ve bu işin hiç mi hiç sonu gelmesin isti-
yordu. 

Nasıl son hendekte uykuya yatmak için iyice uza-
nırdı insan, hele dizlerini sonuna kadar gererdi, henüz 
işin orası pek düşünülmüyordu ve hasta gibi, dokunulsa 
ağlayacak bir halde, sırtüstü yatılıyordu. Gözler kırpılı-
yordu, bir oğlan, dirsekleri belinde, tabanları kararmış, 
üzerimizden uçup yamaçtan yola atlarken. 

Ayın bir hayli yükselmiş olduğu görülüyor, ışığında 
bir posta arabası geçip gidiyordu. Hafif bir rüzgâr çıkı-
yordu her tarafta, hendekte de hissediliyordu ve yakın-
larda orman uğuldamaya başlıyordu. O zaman insan ar-
tık pek o kadar önemsemiyordu yalnız olmayı. 

“Neredesiniz?” – “Gelin buraya!” – “Hep beraber!” – 
“Ne saklanıyorsun, bırak saçmalamayı!” – “Haberiniz yok 
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mu, posta çoktan geçti.” – “Yok canım! Geçti mi?” – “Ta-
bii, sen uyurken geçti.” – “Ben uyudum mu? Olacak iş 
değil!” – “Sen sus, yüzüne bakan anlıyor.” – “Yapma yahu!” 
– “Gelin!” 

Koşarken daha bir yanaşıyorduk, bazıları birbirine 
elini veriyordu, bayır aşağı gittiğimizden başımızı ne ka-
dar kaldırsak az geliyordu. Biri bir Kızılderili savaş çığlığı 
koyuveriyordu, hiçbir zaman ulaşılmadık bir hızla dört-
nala kalkıyordu bacaklarımız, her sıçrayışımızda rüzgâr 
bizi kasıklarımızdan tutup kaldırıyordu. Hiçbir şey alı-
koyamazdı bizi; öyle içindeydik ki koşunun, birbirimizi 
geçerken kollarımızı kavuşturup sakin sakin etrafımıza 
bakabiliyorduk. 

Derenin köprüsü üstünde duruyorduk; ileri gitmiş 
olanlar dönüyordu. Aşağıda su taşlara, köklere çarpıyor-
du, sanki akşam iyice ilerlememiş gibi. Biri atlayıp köp-
rünün korkuluğuna çıkmıyorduysa, bunun da bir nedeni 
yoktu. 

Çalıların arkasında, uzakta bir tren beliriyordu, bü-
tün kompartımanlarında ışık yakılmıştı, camları indiril-
mişti kesinlikle. İçimizden biri bir sokak şarkısı söyleme-
ye başlıyordu, fakat hepimiz söylemek istiyorduk. Tren 
geçerken şarkıyı iyice hızlandırmış oluyor, sesimiz yet-
mediği için kollarımızı sallamaya başlıyorduk, seslerimiz 
öyle sıkış sıkış bir kalabalığa giriyordu ki, içimiz ısınıyor-
du. İnsan sesini başka seslere kattı mı, bir oltanın kanca-
sıyla yakalanmış gibi olur. 

Öylece, sırtımızda orman, uzaktaki yolcular işitsin 
diye şarkı söylüyorduk. Yetişkinler köyde uyanıktı he-
nüz, anneler gece için yatak yapıyorlardı. 

Vakit gelmiş oluyordu artık. Yanımda duran oğlanı 
öpüyordum, sonraki üçüne sadece elimi uzatıyor, dönüş 
yolunda koşmaya başlıyordum, arkamdan seslenen ol-
muyordu. Beni göremez oldukları ilk kavşaktan sapıyor, 
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tarla yollarından geçip tekrar ormana dalıyordum. Gü-
neydeki şehre doğru ilerliyordum, bizim köyde şöyle 
derlerdi orası için: 

“Nasıl insanlar oradakiler! Bir düşünün,
uyumuyorlar!” 

“Peki niçin uyumuyorlar?” 
“Uykuları gelmiyor da ondan.” 
“Peki niçin gelmiyor?” 
“Deliler de ondan.” 
“Delilerin uykusu gelmez mi yani?” 
“Delilerin uykusu nasıl gelsin ki!”

Bir dolandırıcının foyasının meydana 
çıkışı

Nihayet saat akşam ona doğru, daha önceden sade-
ce şöyle bir tanıdığım ve bu sefer aniden yanıma katılıp 
beni iki saat sokaklarda dolaştıran bir adamla beraber, bir 
toplantıya davetli olduğum konağın önüne ulaştım. 

“Evet!” dedim ve ellerimi çırptım, vedalaşmanın ar-
tık kayıtsız şartsız gerekli olduğunun işareti olarak. Daha 
az kararlılık gösteren birkaç denemede bulunmuştum 
önceden. İyice yorulmuştum. 

“Hemen mi çıkıyorsunuz yukarı?” diye sordu. Ağ-
zından dişlerin birbirine çarpmasından ileri gelen takır-
tıya benzeyen bir ses duydum. 

“Evet.” 
Davetliydim ya, ona hemen söylemiştim bunu. Fa-

kat yukarıya, bana kalsa çoktan gitmiş olacağım yere çık-
mak üzere davet edilmiştim, burada, aşağıda, bahçe ka-
pısının önünde bekleyip karşımdakinin kulaklarının 
ucundan ötelere bakmak üzere değil. Hele şimdi bir de 
onunla suspus olmak, sanki buracıkta uzun bir süre kal-
maya karar vermişiz gibi. Bu arada, bu susuşa çepeçevre 
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evler de katılıverdi ve üzerlerindeki karanlık, ta yıldızla-
ra varasıya. Ve görülmeyen, insanın hangi yolları gezdik-
lerini tahmin etmeye istek duymadığı yürüyüşçüler, du-
rup durup sokağın karşı tarafına abanan rüzgâr, şarkısını 
odalardan birinin kapalı pencerelerine söyleyen bir gra-
mofon – hepsi bu susuşun içinden seslerini duyuruyor-
lardı, sanki susmak ezelden beri ve sonsuza kadar kendi 
mallarıymış gibi. 

Ve benim refakatçim kendisinin ve –bir gülümse-
meden sonra– benim adıma uysallık gösterdi, sağ kolunu 
duvar boyunca yukarı doğru uzattı ve yüzünü, gözlerini 
kapayarak bu kola dayadı. 

Fakat ben bu gülümsemeyi tam sonuna kadar göre-
medim, çünkü utanç bana hemen arkamı döndürdü. Ya
ni ancak böyle gülümseyince anlamıştım, adamın dolan-
dırıcıdan başka bir şey olmadığını. Oysa aylardan beri bu 
şehirdeydim, bu dolandırıcıları gayet, ama gayet iyi bildi
ği mi sanıyordum, geceleyin ara sokaklardan çıkıp ellerini 
uzatarak, lokantacı gibi, karşımıza çıkışlarını, dibinde 
dur duğumuz ilan sütununun etrafında, saklambaç oy na
mak istercesine dolanıp duruşlarını ve sütunun yuvarlak 
yüzeyinin ardından, hiç değilse tek gözle, casus gibi bizi 
gözleyişlerini, caddelerin kavşaklarında, biz ürküntüye 
kapılırken, birden önümüzde peydahlanışlarını, bizim 
bu lunduğumuz kaldırımın kenarında süzülürcesine! 
Onları o kadar iyi anlıyordum, öyle ya, küçük lokantalar
da benim ilk şehirli tanışlarım olmuşlardı; artık içimde 
hissetmeye bile başladığıma göre, yeryüzünün de onsuz 
edebileceğini artık pek düşünemediğim o ilk boyun eğ-
mezlik görüntüsünü de onlara borçluydum. Nasıl da di-
kilirlerdi insanın karşısında hâlâ, çoktan kaçıp kurtuldu-
ğumuzu sanırken, yani ortada dolandırılacak kimse kal-
mamışken! Nasıl da oturmazlardı, nasıl da düşmezler de 
insana hâlâ, uzaktan da olsa, ikna eden bakışlarla bakarlar
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dı! Vasıtaları da hep aynıydı: Önümüze dikilirlerdi, geri-
lebildikleri kadar gerilip; ulaşmak istediğimiz yere var
mamıza engel olurlardı; ona karşılık, kendi bağırlarında 
bir mesken açarlardı bize; sonunda da içimizde toplaş-
mış bütün duygumuz ayaklandığında, bir kucaklayış gibi 
alırlardı bu duyguyu ve orta yerine atılırlardı, yüzüstü. 

Ve ben bu eski oyunları bu sefer ancak nice zaman-
dır adamla beraber olduktan sonra anlamıştım. Parmak 
uçlarımı birbirine sürterek ovuşturdum, rezaleti olma-
mışa çevirmek için. 

Benim adamsa hâlâ olduğu yerde yaslanmış duru-
yor, kendini hâlâ dolandırıcı sanıyordu ve kaderinden 
duyduğu memnuniyet açık kalan yanağını kızartıyordu. 

“Belli oldu!” deyip hafifçe omzuna da vurdum. Son-
ra bir koşu merdivenden yukarı çıktım, holdeki hizmet-
çilerin o hiç nedensiz yere sadık yüzleri beni bir sürpriz-
miş gibi sevindirdi. Her birine sırayla baktım, paltom 
alınıp çizmelerimin tozu silinirken. Derin bir nefes ala-
rak, boyum upuzun girdim sonra salona.

Ani gezinti

İnsan akşamleyin evde kalmaya kesin kararını ver-
miş görünürken, hırkasını giymiş, akşam yemeğinden 
sonra aydınlık masanın başında oturur ve önüne filan işi 
ya da falan oyunu katıp bitirince her zamanki gibi uyku-
ya yatmayı düşünürken, dışarıda sevimsiz, evde oturma-
yı gayet tabii kılan bir hava varsa, hele şimdi masanın 
başında, kalkıp gitmenin herkesin şaşırmasına neden 
olacağı kadar uzun bir zamandır oturuyorsa, zaten mer-
divenler de karanlık ve bina kapısı kilitlenmişse ve bü-
tün bunlara rağmen ani bir huzursuzlukla kalkıyor, üstü-
nü değişiyor, hemen sokak kıyafetlerini giymiş olarak 
çıkagelip gitmesi gerektiğini söylüyor ve kısa bir veda-
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dan sonra bunu yapıyorsa, arkasında, daire kapısını vu-
ruşundaki şiddetin derecesine uygun olarak az ya da çok 
bir kızgınlık bıraktığını zannediyor, kendini bu beklen-
medik bir şekilde bahşettiği özgürlüğe olağanüstü bir 
canlılıkla cevap veren uzuvların sahibi olarak sokakta 
buluyorsa, bu tek bir karar ile içinde bütün karar verme 
kabiliyetinin toplanmış olduğunu hissediyor, her zaman 
verdiği önemden daha büyük bir önemle, en çabuk deği-
şikliklere girişmeye ve katlanmaya ihtiyaçtan da çok gü
cü olduğunu görüyorsa ve böylece o uzun sokakları ar
şınlıyorsa – o zaman bu akşamlığına ailesinden tamamen 
ayrılmış olur, ki aile bir tarafta hiçliğe doğru kayıp gider-
ken, kendisi sapasağlam, keskin çizgileriyle kapkara, ka-
balarına vura vura yükselerek gerçek görünüşüne ulaşır. 

Bütün bunları pekiştiren şeyse, insanın akşamın bu 
geç saatinde, nasıl olduğuna bakmak için bir arkadaşa 
uğramasıdır. 

Kararlar

Perişan bir durumdan çıkmak, zoraki bir enerjiyle 
de olsa, kolay olmalı. Kendimi koltuktan kazıyorum, 
masanın etrafını dolaşıyorum, başımı, boynumu oynatı-
yorum, gözlerime ateş katıyor, etraflarındaki kasları geri-
yorum. Her duyguya karşı çıkmaya çabalıyorum, şimdi 
gelecek olursa A.’yı coşkuyla selamlıyorum, B.’ye odam-
da nezaketle katlanıyorum, C.’nin yanında, lafı edilen 
her şeyi, acı ve zahmet verse de, uzun demlerle içime 
çe  kiyorum. 

Fakat bu böyle yürüse bile, yapılmadan edilemeyen 
o hataların her biriyle beraber işin bütünü, kolay olan 
da, zor olan da tıkanacak ve ben aynı daire içinde dönüp 
dolaşmak zorunda kalacağım. 

Onun için en iyi tavsiye yine de her şeye katlanmak, 
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insan kendini bir üfürmeyle uçurulmuş, sürükleniyor 
hissetse de, ağır kütle gibi davranmak, ayartıya kapılıp 
gereksiz bir adım bile atmamak, ötekine hayvan bakışıy-
la bakmak, pişmanlık hissetmemek, kısacası, hortlak ola-
rak yaşanan hayattan geriye ne kalmışsa kendi eliyle bas-
tırıp ezmek, yani o son, mezar sessizliğini daha da ço-
ğaltmak ve ondan başka hiçbir şeyin varlığına izin ver-
memek. 

Böyle bir durum için tipik bir hareket, serçeparmak-
la kaşları sıvazlamaktır. 

Dağlara gezi

“Bilmiyorum,” diye bağırdım tınısız bir sesle, “bilmi-
yorum ki. Gelen olmuyorsa olmuyordur işte. Ben kimse-
ye bir kötülük etmedim, kimse bana bir kötülük etmedi, 
ama kimse bana yardım etmek istemiyor. Hiç kimse. 
Ama yine de öyle değil. Sadece, bana kimsenin yardım 
etmeyişi – yoksa, hiç kimse hoş olurdu. Ben çok isterdim 
–neden olmasın ki– bir hiç kimse topluluğuyla bir geziye 
çıkmayı. Tabii dağlara, başka nereye olacak? O kimsele-
rin sıkış sıkış dizilişi, o bir sürü yana açılmış, kola girmiş 
kol, ufacık adımlarla birbirinden ayrılan o bir sürü ayak! 
Gayet tabii, hepsi frak giymiş. Ha işte öyle yürüyoruz, 
rüzgâr bizimle uzuvlarımızın bıraktığı boşluklardan esip 
geçiyor. Boyunlar serbest kalıyor dağlarda! Bir mucize, 
şarkı söylemeyişimiz.” 

Bekârın mutsuzluğu

Ne kadar kötü görünür bekâr kalmak, insanın yaşlı 
adam haliyle, bir yandan güçbela haysiyetini korumaya 
çalışarak kabul edilmeyi rica etmesi, bir akşamı insanlar-
la beraber geçirmek istediğinde, hasta olması ve yatağı-
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nın durduğu köşeden haftalarca boş odaya bakması, hep 
bina girişlerinde vedalaşması, hiç karısının yanında mer-
divenden yukarı seğirtememesi, odasındaki yan kapıların 
hep yabancıların evlerine açılan kapılar olması, akşam 
yemeğini bir elinde evine taşıması, yabancı çocuklara 
hayretle bakmak durumunda kalıp hiçbir zaman, “Be-
nim yok,” diye tekrarlamasına izin tanınmaması, görünüş 
ve davranış olarak gençlik hatıralarındaki bir ya da iki 
bekârı örnek alması. 

Öyle olsa gerek, şu farkla ki, insan gerçekten bugün 
de, daha sonra da bizzat öyle kalakalacak, bir bedenin ve 
sahici bir kafanın sahibi olarak, yani dolayısıyla bir de 
alnın, eliyle vuracağı. 

Tüccar

Olabilir, bana acıyan birkaç kişi vardır, ama ben bu-
nun bir parçasını bile hissetmiyorum. Küçük işim haya-
tımı dertle dolduruyor, acısı içimden alnıma, şakakları-
ma vuran, ama bana hoşnut olma ümidi bırakmayan 
dertlerle, çünkü işim küçük. 

Saatlerce önceden kararlar vermem, uşağın hafızası-
nı uyanık tutmam, korkulacak hatalara karşı uyarmam 
ve bir mevsimin içindeyken sonrakinin, üstelik kendi 
çev remdeki insanlar arasında değil, taşradaki, ulaşılması 
zor ahali arasında geçerli olacak modasını hesaplamam 
gerekiyor. 

Benim param yabancı insanlarda; onların ne durum-
da olduğunu açık seçik göremem; onların başına gelebi-
lecek bahtsızlığı sezinleyemem; nerede kaldı savuştura-
bileyim! Belki israfa dalmışlardır ve bir lokanta bahçe-
sinde ziyafet çekiyorlardır, başkalarıysa Amerika’ya ka-
çarken, kısa bir zaman için bu ziyafete katılmaktadır. 

Bir iş gününün akşamı dükkânın kapısı kilitlenirken 
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ve ben ansızın önümde, dükkânımın dur durak bilmeyen 
ihtiyaçları için hiç çalışamayacağım saatleri gördüğüm-
de, sabahleyin yola çıkarıp ta önden gönderdiğim heye-
canım bir dalganın geri dönüşü gibi içime dalar, fakat 
içimde durmaya da katlanamayıp hedefsiz bir şekilde 
beni de alır götürür. 

Yine de bu keyiften hiç mi hiç faydalanamayıp an-
cak eve gidebilirim, çünkü yüzüm, ellerim kirlidir, terli-
dir, elbisem lekelidir, tozludur, başımda iş kasketi, san-
dıkların çivilerinden çizik çizik olmuş çizmeler. Sonra 
dalgaların üstündeymişçesine yürürüm, iki elimin par-
maklarını kıtırdatarak, karşıma çıkan çocukların saçını 
okşarım. 

Fakat yol kısadır. Hemen evime varırım, asansörün 
kapısını açıp girerim. 

Görürüm ki, şimdi ve birdenbire yalnızımdır. Öte-
kiler, merdiven tırmanmak zorunda olanlar, çıkarken bi-
raz yorulur, ciğerleri soluk soluğa birinin gelip daire ka-
pısını açmasını bekler, bu arada kızmak, sabırsızlanmak 
için bir nedenleri vardır, derken hole girerler, şapkalarını 
asar ve ancak koridordan, birkaç camlı kapının önünden 
geçip kendi odalarına vardıklarında yalnız kalırlar. 

Bense daha asansörde yalnızımdır ve dizlerime da-
yanarak o dar aynaya bakarım. Asansör yükselmeye baş-
layınca derim ki: 

“Susun, geri çekilin, ağaçların gölgesine mi, tüllerin, 
perdelerin arkasına mı, revakların tonozlarına mı gire-
ceksiniz?” 

Dişlerimin arasından konuşurum ve merdiven tırab-
zanları buzlucamların ardında, şelalelerin suyu gibi ka-
yar gider aşağı. 

“Uçun gidin; benim hiçbir zaman görmediğim ka-
natlarınız sizi köylerin olduğu vadiye taşısın ya da Paris’e, 
sizi çeken yer orasıysa eğer.  
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