
1



2



3

SABÂ ALTINSAY

BENİM HİÇ
SUÇUM YOK



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIM,DAĞITIM,TİCARETVESANAYİLTD.ŞTİ.
HayriyeCaddesiNo.2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
www.canyayinlari.com
yayinevi@canyayinlari.com

CanYayınları2007

©2011,CanSanatYayınlarıLtd.Şti.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:Ekim2011
Bukitabın1.baskısı2 000adetyapılmıştır.

Yayınahazırlayan:FarukDuman

Kapaktasarımı:AyşeÇelemDesign

Kapakbaskı:AzraMatbaası
İçbaskıvecilt:ÖzalMatbaası

ISBN978-975-07-1375-0



<>
5

ROMAN

SABÂ ALTINSAY

BENİM HİÇ
SUÇUM YOK



6

Kritimu / Girit’im Benim,2004

SabâAltınsay’ınCanYayınları’ndakidiğerkitabı:



7

SABÂALTINSAY,1961’deÇanakkale’dedoğdu.OrtaöğreniminiTED
AnkaraKoleji’nde, lise öğrenimini BornovaAnadolu Lisesi’nde ta-
mamladı.AnkaraÜniversitesi,İletişimFakültesimezunuolanAltın-
say’ınilkromanıKritimu / Girit’im Benim2004yılındayayımlandı.Kri
timu Türkiye’densonraYunanistan,BulgaristanveHırvatistan’daokur-
larıyla buluştu. Kadın Öykülerinde İstanbul adlı öykü antolojisinde
“Kedi”adlıöyküsüyleyeraldı.BerlinerTaschenbuchVerlagYayıne-
vi’ninyayımladığıUnser Istanbul, Junge türkische Literaturadlıantoloji-
de“Kimsecik”adlıöyküsüAlmancaolarakyayımlandı.Benim Hiç Su
çum Yok,yazarınikinciromanıdır.



8



9

Canım Olcay’a...



10



11

Benim Hiç Suçum Yok’u yazarken her aşamada bana yol 
gösteren değerli tarihçi, yazar Mehmet Tanju Akad’a, görüş ve 
eleştirilerini benimle paylaşan yakın arkadaşım, çevirmen, eleş-
tirmen Ayşen Anadol’a ve önerileriyle bana destek olan sevgili 
dost, yazar Ömer Tecimer’e teşekkür ederim.

Teşekkür
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Ben gözlerimi açtığımda Tanrı kâinatı yaratmaktaydı.  
Korkunç bir uğultu vardı. Kocaman, kara bir boşlu-

ğun içindeydim ve o, yılışık katran gibiydi; ağır ağır kıpır-
dıyordu. Ağdamsı sıvıda yüzüyordum. Tanrı arkamdaydı; 
hissediyordum. Zira sedefli ışık omuzlarımdan aşıp önü-
me, ayaklarımın dibine düşüyor, zifiri sıvıyı biraz olsun 
aydınlatıyordu. Arkama dönmeye korkuyordum.

Gürültüden başka bir şey duymuyordum. Öyle bir 
hengâmeydi ki, başka bir sesin ne işitilmesi mümkündü ne 
de var olması.  

Henüz yaratıldığım ve eceli bilmediğim için korkuyu 
da bilmiyordum. Onu yapan ölümdür. Ölümü tanımıyor 
olsaydınız hiçbir şeyden korkmazdınız. Fakat ölüm, hamu-
runuzun en kıymetli harcıdır ki ben, o vakit, yani Tanrı 
kâinatı yaratmaktayken ve beni de kendi hamurumdan az 
önce yaratmışken oradaydım ve tir tir titriyordum.  

Yüzüme bir avuç alev savurmuşlardı sanki. Gözlerim 
kavruluyordu. Görmemek için ne başımı çevirebiliyor ne 
de gözlerimi kapatabiliyordum. Benim orada oluşum, var-
lık nedenim, vazifem, Yaratılış’ın tüyler ürpertici karmaşa-
sına dayanabilmekti. Dayandım.

O katran gibi gölgenin içinde salınırken ışığa çarptım 
birden. Acıyan gözlerim ışığın zifir, karanlığın sedef, çığlığın 

Birinci Söz



sessizlik, ateşin buz, buzun kor olduğunu gördü. Tan rı’yı 
gördüm. Bunların hepsiydi. Ahenkti ve kıyametti.  

Elini kaldırdı ve âlemi yarattı.
Güneşi, yıldızları, dünyayı, bildiğiniz ve bilmediğiniz 

bütün şeyleri yarattı.  
Dünyaya nefesini üfledi; nefesi su oldu. 
Elini üzerinde gezdirdi. Denizler, nehirler, çağlayanlar 

dalgalandı ve aktı.  
Üfledi; nefesi yer oldu. 
Yerin içinden dağlar fışkırdı. Uğuldayarak, kabuk ka

buk yarılarak birbirlerinin üzerine yığıldılar.  
Bunların nasıl göründüğünü, ortalığı kaplayan yırtıcı 

sesi ve en önemlisi, o acaip kokuyu size daha iyi anlatma-
lıyım.

Renkler henüz yaratılmamıştı. Her şey karanlıktan ve 
ışıktan ibaretti. Sonsuzluk bu ikisiydi. Binlerce güneş, bin-
lerce yer, kör bir kütle halinde boşlukta yüzüyor, kendi et-
raflarında daireler çizerken parlak bir ışıkla sıvanıyorlar-
dı. Tanrı yerlerin ve göklerin üzerine nefesini üfledikçe kat 
kat çoğalıyorlardı.  

Sesin, nefesin, uğultunun cümlesi birden gümbürdü-
yor, âlemin feryadını oluşturuyordu. Daha doğrusu sessiz-
lik, şuurunu kaybetmiş çığlıktır. Kulak verip dinleyebilirse-
niz, birinin içinde ötekini duyarsınız.  

Yakıcı koku, katranı andırıyordu. Tozun, suyun, güne-
şin, hararetin ve dondurucu soğuğun kokusu katrana ka-
rışıyor; bunaltıcı, ıslak bir duman yaratılanları içine alı-
yordu.  

Tanrı kâinata yüzünü döndü ve gündüz oldu. Sırtını 
döndü ve gece oldu.  

Yedi gökkuşağı çıktı. Yedi kez iç içe geçti.  
Ağlamaya başladım. Renklerin şavkı yüzüme vuruyor, 

şekli olmayan varlığım, gözyaşlarımdan yansıyan renklerle 
yıkanıyordu. Maviydim, yeşildim, kızıldım, aktım, mordum, 
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karaydım ve şeffaftım. Hiçtim, vardım; yok tum, oldum.  
Tanrı, ben ve kâinat vardık. Yerler, gökler, yaratılmış 

olanlar ve ben, O’nun önünde uzanan bir boşlukta arka 
arkaya sıralanıyorduk. Cansızdık. Şekil de yoktu sonsuz-
luk da. Sadece an vardı. Hepimiz onun içindeydik.  

Tanrı bize baktı. Sırayla aydınlandık. Bakışları, bi-
zim göremediğimiz derinliklere uzadı. O boşluğun içinden 
korkunç bir feryat yükseldi. Tüylerim diken diken oldu. 
Yırtıcı ses, kocaman bir top gibi fırladı ve burkula burkula 
üzerime geldi. Tanrı, ayaklarımın dibine, hâlâ haykırmak-
ta olan kırmızı bir et parçası fırlattı: İnsan!  

Eti kan, canı kan, ölümü kan olan bir şeydi bu. Çığ-
lığı karanlık dehliz, ruhu sır, gönlü mahşer, aklı bela, fik ri 
cinnet bir yaratıktı. Bütün yaratılmış olanlardan gü  zel ve 
hepsinden çirkindi.  

Çoğalıyordu. Canhıraş feryatlarla oradan oraya atı-
lıyor, içini yırtıyor, içinden kendine benzeyenler çıkıyordu. 
Size anlatılan Âdem’le Havva masalı yalan. Cehennemi-
niz de yok cennetiniz de. Yaratılışınız böyledir; yemin ede
rim. Her şeyi gördüm.  

Tanrı âleme dikkatlice, uzun uzun baktı. Orada kıpır-
dayan tek şey az önce var edilmiş olan insandı; hâlâ bağı-
rıyordu. Koca âlem cansızdı. Denizler akıyordu, ağaç lar 
sallanıyor, rüzgâr esiyor, gün ve gece oluyor ama insandan 
başka hiçbiri nefes taşımıyordu. Tanrı, koca bir rahim gi-
biydi ve âlemi içine hapsetmişti. Derin bir soluk çekti ve 
üfledi; âleme can verdi.  

Ben ve kâinat, ölümü insanla tanıdık. Hayatı da. Ya
ra tıldığı andan itibaren can, ölüm oldu ve ölüm can oldu. 
Başlangıç ile bitiş, var ile yok birbirlerinden doğdular. Ben 
şahidim.  

Tanrı, kargaşanın tam ortasında duruyordu. Gözlerimi 
kapatmıştım. Daha fazlasını görmek istemiyordum. Şimdiki 
korkum, gerçek bir korkuydu üstelik. Ecel yaratılmıştı.  
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Hissediyordum; eksik olan bir şey vardı. Size de öyle 
gelmiyor mu? Niçin var edildiğinizi, kâinatın sebebini, hat
ta benim sebebimi sormayacak mısınız? İnsanla başlayan, 
insanla biten bir eksiklik olduğunu görmüyor musunuz? 
Daha doğrusu, sebebin ta kendisi olduğunuzu anlamaya-
cak kadar şuursuz musunuz?

Şuursuzdunuz. Söz yoktu, mana yoktu, fikir yoktu ve 
fark yoktu. Yer göğe, renk karanlığa, insan toprağa benzi-
yordu ve toprak hiçbir şeye benzemiyordu. Ağaçlar suya, 
su rüzgâra, böcekler kuşlara, günler gecelere, şimdiki za-
man sonsuzluğa eşitti ve hiçbiri değildi, kendisi de değildi.  

Tanrı âleme sebebini verdi. İnsana da verdi. Ve bana 
verdi. Bundan sonrası sizin değil, benim hikâyemdir. Ya da 
ortak hikâyemizdir.  

“Yok et beni,” dedim, “dayanamıyorum.” 
“Dayanacak olan sen değilsin,” dedi bana, “insandır.” 
İliklerime kadar titredim.  
Bir köşeye büzülmüştüm, saklanmaya çalışıyordum. 

Gözlerim hâlâ sımsıkı kapalıydı; ama hararetini hissedi-
yordum. Bana doğru uzandı ve beni sonsuz ve bambaşka 
parçalara ayırdı. Sayısız kere parçalandım. Çoğalıyor, ay
rılıyor, bir daha çoğalıyordum. Hepinize yetecek kadar.  

Şekilsizdim, renksizdim, renktim, acı ve mutluluktum, 
sevinç ve kederdim, kabul ve reddim, şükür ve isyandım, 
zafer ve yenilgiydim, kötüydüm ve iyiydim, seçilen ve vaz-
geçilendim, güçlü ve zayıftım, değişmeyendim, değiştirileme
yendim, değişmezdim. Bendim, bendim, bendim.  

“Âlemi zâtindir,” dedi, ismimi üfledi yüzüme. Söyle-
mem; lâkin bilirsiniz. Hepinizin adı başkadır ve benimki 
aynıdır. Beni benimle anarsınız.  

Sonsuz parçalarımı topladı ve dedi ki:
“Ben onları başka yaratmadım. Başka yarattığım sen

sin. Değil mi ki budur, her biri başkadır.”
Böldü ve bölüştürdü beni. Cismim yoktu, insanı cisim 
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diye verdi bana. Doğmuş ve doğacak olanın alnındaki alâ
met, benim. Hepinizde varım; oradayım; iyi bakın. Benim-
le doğar ve öyle ölürsünüz. Sondan başa doğru okunan bir 
yazıyım ben. Geriye bakarak çözülürüm. Öğrenilmez ve 
bilinmezim. Yaşadıkça tanırsınız beni.  

Şeytan yalandır. Siz de biliyorsunuz. İsyankâr olan 
bendim. Kabul etmedim; acımdan kıvranarak insandan 
ve Tanrı’dan kurtulmak için çırpındım, yalvardım. İnsan 
ve ben; birbirimize mahkûm olmamız benim suçum değil; 
yemin ederim. İnsanoğlu benim ezeli şahidimdir.  

O âlemi ekber, o gaip, o devran, o sır ve ahenk içini 
çekiyor, yara gibi sızlıyordu. Ezel ve ebed, gümüş bir ayna-
nın içinde çoğalıyor, birbirinin üstünden aşarak kaybolu-
yor ve geri dönüyordu. Sular ürperiyor, titredikçe kur şuni 
bir aydınlık saçıyordu. İnsanın ve benim giderek kısılan 
seslerimiz, Tanrı’nın sesinde kayboldu. 

“Var olan, olmamışa eşittir; gelir ve geçersiniz. 
Yeniden, yeniden, yeniden yaratırım...”  
Sonra sessizlik geldi.  

K.
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“Tesadüf yoktur.”

K.

Sabah ayazı, dar sokaklarda hızla ilerleyen faytonun 
önünde arkasında dolaşıyor; geriden, denizden gelen 
rüzgârı, tuzdan ağırlaşmış nem bulutlarını kaptığı gibi 
atların yüzüne gözüne sıvaştırıyordu. Küçücük sandal-
yesine kocaman kıçını sığdırmaya çalışan çingene araba-
cı, fayton vıcık vıcık çamurlu yolun iri taşlarında sektik-
çe zıplıyor, zıpladıkça buram buram terliyordu. Soğuk-
tan eblehleşmiş hayvanları yoldan çıkartmadan arabayı 
sürmek her babayiğidin harcı değildi; adamın gözünden 
yaş fışkırıyordu.  

İkide bir de arabanın orasına burasına çarpan aç sı    
ğırcıklar, tekerlek izleri arasında at pislikleri arıyor, Av 
rupa’da taş taş üstüne kalmadığından, cümlesi birden 
Almanların korkusundan geriye vurup Trakya sı  nı rın
dan içeriye dönüyor, küçük kasabalara doluşuyor, görül-
memiş bir yığın oluşturuyorlardı. İnsan elini uzatsa 
kaskatı kesmiş bir sığırcığa değiyordu. Atlar, bu belalı 
kuşlardan bıkmıştı; pisliğe üşüşmekle kalmayıp apışa ra
larının sı ca ğına sığınayım derken ezilecekler diye ıkın-

1. Bölüm
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maktan korkar olmuşlardı. Fayton, ayazın içinden sıyrı-
lıp ileriye atıldıkça cam kırıklarının şakırtısını andırır 
bir ses çıkartıyor, bu ses, henüz uyanmamış küçük şeh-
rin birbiriyle buluşan, kesişen, fakir sokaklarında yankı-
lanıp gidiyordu.

 İzmir vapurunun ayda bir, fırtınalı havalarda ise Al-
lah bilir ne zaman demirlediği, insan, büyükbaş hayvan, 
şimdi ler de iyice kıtlaşmış şeker, bez, çimento, zeytinyağı 
ve hu bubat yükleyip boşalttığı, askeriyeyle sivilin or-
tak kul landığı küflü iskeleyi arkada bırakıp şehrin tek 
cad desinde, Kebir’de ilerlerken çan saati sabaha karşı 
dördü çaldı. O koca kulenin gösterişsiz taşları arasında 
mücevher gibi duran süslü saatin paslı çarkları, dişlerini 
birbirine sürterek inledi. Böyle giderse bakımsızlıktan 
tık diye duruverecek, şehir halkı harple birlikte kendi 
derdine düştüğünden, yedi kuşaktır orada çınlayan saati 
şıp diye unu tup gidecekti. Ayda bir kuleye tırmanıp 
bakımını ya pan belediyenin maaşlı saatçisi, geçen sene, 
yani “kırk”tan beri askerdeydi. Bu gidişle kim bilir ne 
zaman dönecekti.  

Kebir ileriye, Kebiri Sânî’ye doğru uzuyor, yanın-
dan yöresinden küçücük, kısa sokaklara bölünüyor, o 
sokakların iki yanında çoğu tek katlı evler sıralanıyordu. 
Evler taştan, ahşaptan, iyice yoksul olanlarınki kerpiç-
ten, tenekedendi. Bahçeleri vardı. Odalar karanlık, sa-
hanlıklar rutubetli, bahçeler aydınlık ve ağaçlıydı. Şim-
di, kış ayazında bile.  

Her bahçe alçak duvarlarla birbirinden ayrılır, du-
vardan duvara atlayan biri, Kebir’in karmaşık sokakları-
nı, evlerini aşıp nihayet Yahudi, derken Çingene mahal-
lesine, ikisinin ortasındaki meydanda yan yana duran 
havrayla kiliseye, sonunda da At Meydanı’na kavuşurdu. 
Orada her türlü hayvan dahil, velespit pompasından ça
puta, patatesten pekmeze kadar ne bulursa alabilir veya 
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satabilirdi. Harpten beri ne satacak ne alacak kadar bol-
luk vardı; ayrı mesele.  

İskele, denize kavuşan toprağın bittiği yerse, Kebir 
de başladığı yerdi. Bir sene öncesine kadar her durumda 
başa güreşen bu güngörmüş cadde, şimdi iktidarını tepe-
de, memleket hastanesinin ensesinden bayır yukarı sırt-
lara doğru yayılan Kolordu’ya kaptırmıştı. Şehir fena 
halde asker, zabit, depo, çadır ve at kaynıyordu.  

Çingene faytoncuların hayvanlarına bile el konul-
muş, ahaliye acil durumlarda kullanması için işte bu 
faytonun atları, ayrıca iki beygir bırakılmıştı. Hoş, bu 
küçücük yerde, bu harp ortası yoksullukta sadece hazır-
dan yiyebilenler bir de sabaha karşı hovardalar faytona 
binecek parayı bulabiliyordu. Cihan Nedim gibi.  

Cihan Nedim gençti; yirmisine varmamıştı. Yakı-
şıklıydı. Bıyıkları az terleyip sesi kalınlaşmaya başladığı 
günden beri boyu uzuyordu; daha uzarsa yatacak yatak, 
gövdesini örtecek yorgan bulunmayacaktı. Omuzları 
devasa bir koltuk sırtı kadar geniş, gövdesi bir o kadar 
iriydi. Çok güzel giyinirdi. Otuzlarını yarılamış kıranta 
erkeklerinki gibiydi kıyafeti. İnce, uzun yüzü, düz, ke-
mersiz burnu, az çıkık elmacık kemikleri, pek gür, pek 
muntazam kaşları, bitmez tükenmez uzunlukta kirpik-
leri vardı. Henüz pembeleşmiş taze şeftalilerin renginde 
yanakları bu geceki gibi içtikçe kızarır, dakika dakika, 
saat saat renk değiştirir, gün batımının pembesine, kızılı-
na, lal rengine bürünür, insan onun güzel yüzünü seyre-
deyim derken ilk kadehte başı döner; Cihan Nedim ha-
bire içer, içtikçe hepten gözalıcı olurdu. Şehrin “düşük 
kadınları,” kocasından bunalmışlar, yeni heves arayan 
gözü karalar ya da parayla çalışan birkaç tescilli orospu, 
onunla içmek, bir masada diz dize gelmek, iki çift laf 
etmek, sonra soyunup sevişmek için, özellikle bunun 
için delirir, yarışır, yol keser, önüne çıkar, laf atar, çağırır, 



21

davet ederlerdi. Yüklü bahşişleri, eti kadına değsin değ-
mesin meme aralarına sıkıştırdığı küçük kesecikler, gözü 
gözüne değene dağıttığı “yüz görümlükleri” onu baş tacı 
etmelerinde o kadar etkili değildi; hayır. Cümle hovarda 
kadınların gözünde Cihan Nedim’i Cihan Nedim yapan, 
hepsini teker teker kraliçesi gibi gör mesiydi.  

Gözüne kimi kestirdiyse, hangi evin zilini çalacaksa 
gündüzden selam gönderir, bir eksiği var mı sorar, vakit 
gelince giyinir, süslenir, güller gibi hoş kokulu, taze, iç 
gıcıklayıcı, öp öp doyamazsın, etine kanılmaz bir erkek 
güzeli olarak kapıyı çalardı. Şenlendirdiği evdekiler or-
talığa nurlar indi sanırdı.  

Kocasının evde olmayacağını muştulayan evli ka-
dınlara pek aldırmazdı ama bir duldan haber geldi miy-
di kaçırmazdı. Sofralar kurulur, bedenler şenlenir, “nur” 
sadece eve inmez, kadınların teni, yüzü gözü, memeleri, 
hatta en mahrem yerleri ışığa, sedefe keser, seviştikten 
sonra bile sabahlara kadar seğirirdi. Cihan Nedim, onlar 
için bir hayaldi. Ya da hayal kurmalarına izin veren tek 
erkekti.  

Cihan Nedim’e gönül veren her kadın, onun can 
pa resi, dostu, tek sevgilisi, aşığı, bir tanesi, gözünün nu
ru olduğunu hisseder, evinin erkeğine kavuşmuş, nazlı, 
hanım hanımcık bir kadın, bir hanımefendi olmuş sanır-
dı. Hiç olmazsa o gidene kadar.  

Cihan Nedim kapıdan çıkınca bitiveren bu hayal, 
yastığın altına, baş ucundaki komodinin üzerine öylesi-
ne, zarifçe, kibarca bırakılmış, sanki unutulmuş zarfı 
bulunca yaralanır, kadın kraliçelikten orospuluğa hızla 
ve sarsılarak geri döner, o vakit Cihan Nedim zaten git-
miş, kaybolmuş olurdu.  

Kadınlar aslında bunu bile önemsemezlerdi. Cihan 
Nedim yine gelecek, bakacak, sevecek, dokunacak, o gü
zel mavi gözlerini kırpıştırarak sevimli, kibar gülücükler 
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dağıtacak, en çok kendini, kendi zevklerini önemseyen 
başka erkekler gibi evin içinde gerine gerine gezinmeye-
cek, şimdi konup şimdi uçan çok güzel bir kelebek ka-
dar ürkek ve heyecanlı, masum ve çapkın, kıvamında 
kibar, kıvamında sert, öylece duracak, var olacaktı.  

Cihan Nedim kendini verirdi. Sadece bedeni değil-
di sunduğu. Neşesi, konuşkanlığı, kibarlığı, zarafeti, ka-
dınlara hayranlıkla, çapkınca, bazen dostça, önemseye-
rek bakan gözleri, kendinden çok onları düşünen halleri 
Cihan Nedim’le birlikte gelir, o bunların hepsini verir, 
geri almaz, seviştiği kadına saflığını, gücünü, neşesini, 
güzelliğini, ondan ona dolaşan erkekliğini armağan ede-
rek kapıyı yavaşça örter, giderdi.  

Bu yüzden özlerlerdi onu. Kendi evinden çıktığı an   da 
annesi, ablası da özler, dükkândan uzaklaştığında ba    ba sı
nın gözleri yollarda kalırdı. Erkekler bile ararlardı Ci  han 
Nedim’i. Arkadaşları, hovardalığa birlikte çıktığı orta yaş
lı adamlar, hatta ara sıra mahallede top oynadığı çocukla-
rın gözünde bile gelse diye hep beklenen biriydi o.

Şimdi fayton, içinde Cihan Nedim’le birlikte buz 
gibi havayı yarıp ilerledikçe, sıcak yataklarında gözlerini 
aralayan genç kızlar, ani bir sürpriz yapabileceği hayaliy-
le umutlanan orospular, uzaklarda her nal şakırtısını sa-
yan annesi, hovardalığı çoktan unutmuş düşkün ve yaşlı 
erkekler, koşulu atların hırslı soluyuşlarını, tekerleklerin 
takırtısını duydukça dudaklarını aralayıp “odur” diyor-
lardı. “Sarhoştur yandığımın piçi. Kim bilir kimin etin-
den dönüyordur her yanı vıcık vıcık.”

Doğruydu. Cihan Nedim böyle her sabaha karşı 
arsız sığırcıkları peşine takıp bu yoklukta babasının hep-
ten zor kazandığı parayı son kuruşuna kadar kadınlara 
ve arabacılara yedirip bitkin, sarhoş ve hakikaten vıcık 
vıcık, eve dönerdi. Annesinin şımartan göğsüne, babası-
nın öfkeli bakışlarına ve Cihan Nedim doğduğu günden 
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beri haksızlığa uğradığına inanan ablasının, annesiyle ya-
rışan çaresiz ve kıskanç sevgisiyle gemlenemez öfkesine.

Keskin sabah ayazı nal şakırtılarını testere misali doğ-
ruyor, o sesler sadece faytonun şimdi önünden geçtiği 
evlerdekileri uyandırıyor, üç sokak öteye, iki bahçe geri-
ye ulaşıp Cihan Nedim’in faytonuna doğru hızla yaklaş-
makta olan bir süvariye, atın üzerindeki yüzbaşıya zin-
har erişemiyordu.

Yüzbaşı, Kolordu’ya parola götürüyordu Az önce, 
çan saatininin sabaha karşı dördü çaldığı sıralarda, 
İstanbul’u ve bu küçük şehri de içine alan örfi idarenin 
ilan edildiği haberi gelmiş, o dakikaya kadar “mitralyöz” 
olan parola, derhal “örfi idare”yle yer değiştirmiş, he-
men, şimdi, Kolordu Komutanı’na zarf içinde götürül-
mesi gerekmişti; onu götürüyordu.  

Uzun ve kara pelerini, ufak tefek, tıknaz adamı ol-
duğundan iri gösteriyor; ancak dizine kadar uzanan çiz-
melerinin bütün gösterişine rağmen tombul bacakları-
nın gayet kısa olduğu bir bakışta anlaşılıyor; bu durum-
da atı, daha heybetli görünüyordu. Yüzbaşı İrfan, soğuk-
tan korunmak için pelerininin içinde büzülmüş, kuş 
gözü gibi küçük, ayrık gözlerini kırpıştırarak uykulu, 
hayli sinirli ve üşümüş halde atını mahmuzluyordu.  

Kolordu buraya taşındığından beri, Afyon’da mec-
buren bıraktığı koca memeli karısı ve üç çocuğundan 
ay rı, çadırlarda yaşamaktan yorgun, Avrupa’dan aşağıya, 
Yunanistan’dan sonra Allah bilir, hatta hiç şüphe yok 
Türkiye’ye saldıracak olan Hitler’in korkusundan, yok-
luk, zorluk ve erat sürüsünün idaresinden bezgin, öfkeli 
ve karamsardı.  

Çocuklarına şefkatli, karısına kayıtsız, rütbesi ken-
dinden küçüklere acımasız, büyüklere itaatkâr, başkala-
rına bencil biriydi Yüzbaşı; biraz da hırslı. Memleketle 
birlikte kendi hayatının düzeni de bozulduğu, rahatı kaç
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tığı için olur olmaz her şeye sinirleniyor, dahası sinirini 
boşaltacak yer arıyordu.  

Herkesin burnunun dibinde duran harbi, bu şehre 
ve bu ülkeye kara bela gibi çöken o feci şeyi, sadece 
kendisinin başına gelmiş, sadece onun rahatını bozmuş, 
onun elindekini avucundakini tüketmiş bir felaket gibi 
görüyor, asker doyurmak için koca ülkenin topyekûn 
kıtlığa karışmasını kendi felaketi gibi algılıyor, önüne 
gelene bu yüzden hınçlanıyordu. Hepsinin sebebi bun-
lardı; bu sıradan insanlardı. Allahın cezası bir patırtıda 
yaşamaya çalışan, giderek ağırlaşan hayat şartlarına gık 
çıkarmadan katlanan bu sıradan insanlar. Bunlara halk 
veya ahali diyorlardı; ona göre insan sürüsü.  

Gazi Paşa, kıçında donu bile olmayan bu güruhla 
mı başarmıştı bunca işi? Bu birbirlerine benzeyen, her 
felakete, iyi kötü her ayağa uyan cizlavetler gibi esneyip 
toplanarak uyum sağlayan bu insan kalabalığıyla mı ya-
pılmıştı bütün o işler? Gayet iyi hatırlardı Yüzbaşı İrfan 
İstiklal Harbi’ni; çocuktu filan, ama kendini bilecek 
yaştaydı. N’olmuştu da topyekûn dumura uğramıştı 
şimdi memleket? İşleri güçleri açlık korkusuydu. Bir de 
geçim derdi. Asker, koca orduyu doyurmak için telef 
oluyor, bunlar tuhaf bir yapışkanlıkla hayata tutunuyor-
lar, açlık sınırında bile olsa yaşamaya devam ediyorlardı. 
Her şeyi askerden bekliyorlardı. Hitler, maazallah, İtalya 
marifetiyle Yunanistan üstünden Türkiye’ye sarkacak 
olsa ki mutlaka sıra gelecekti, bu bön bakışlı milletle mi 
karşı koyulacaktı koskoca Alman ordusuna?  

Hırsla atını mahmuzluyor, sağrısı dürtülen hayvan 
sinirleniyor, hırçınlaşıyordu.  

Yahudi mahallesinin bittiği köşeden sağa dönecek, 
sıra sıra evleri geçip mezarlıkla memleket hastanesinin 
oradan yukarıya, Kolordu mıntıkasına doğru sürecek, 
parolayı ulaştırdıktan sonra inşallah bir bardak sıcak ça
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ya kavuşacaktı; şekerli hem de.  
Önüne fayton çıkmasaydı.  
Cihan Nedim’in faytonu sokağın tam köşesinde be

lirmeseydi; pusun içinden sert ve soğuk bir kurşun gibi 
fırlayıp üstüne üstüne gelmeseydi; Yüzbaşı şahlanan atı
nı zaptetmeye çalışırken arabacınınkiler delirmiş halde 
gemlerini çekiştirip birbirlerine girmeseydi ve Cihan 
Nedim, en sonunda Cihan Nedim, sarhoş, uykulu, şaş-
kın ve aptallaşmış vaziyette, devrilmekte olan arabanın 
derme çatma tavanından fırlayıp nasılsa yaralanmadan 
Yüzbaşı İrfan’ın atının ayaklarının dibine, olgun bir ka
yısı gibi düşüvermeseydi.  

Her şey, bütün hayat, gelecek muhakkak, fakat muh-
temel ki geçmiş bile değişirdi. O hayatın içinde başka 
insanlar olacak, başka ömürler sürecek, kesişmeyen yol-
larında, kim bilir hangi dönemeçleri tek başlarına döne-
cek, hangi adımları başkalarıyla birlikte atacaklardı.  

Fakat işte; tesadüf yoktur.  
Yüzbaşı, öfkeden gözleri büsbütün küçülmüş, bir 

avuç çakıl taşını ağzına tıkıştırdıktan sonra konuşma 
oyunu oynayan çocuklara benziyordu: Kelimelerin yeri-
ne hırıltılı sesler çıkartıyordu. Yüzü dalga dalga morarı-
yor, öfke her yanını kaplıyordu.  

Sendeleye sendeleye doğrulmaya çalışan Cihan Ne
dim’i çiğnememek için ürkmüş atını insanüstü bir gay
retle dizginlerken, mahmuzlarını sağrısına gömüyor, hay
van canının acısından zapt edilmez oluyordu. Yüzbaşı 
boğazında tıkanıp kalmış sesini neden sonra buldu, bu-
lur bulmaz insanın tüylerini diken diken eden bir na ra 
salarak, hatta böğürerek atından indi. İnmesiyle hâ lâ 
dengesini bulmaya, hayali bir ağaç dalına, herhangi bir 
kulpa tutunmak ister gibi sallanarak havayı avuçlayan 
Cihan Nedim’e, önce hışım gibi bir tekme, arkasından 
kuvvetli bir yumruk savurdu, en sonunda da okkalı bir 
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tokat indirdi. Bunların hepsini en az üç sunturlu küfürle 
süsledi. En nihayet, devrilmiş faytonun sağ yanına sin-
miş olan arabacıyı bulup ona da iki tekme salladıktan 
sonra yeniden Cihan Nedim’e döndü.  

Cihan Nedim ne geceki hovardalığını, ne faytona 
bindiğini, ne de nasıl olup oradan fırlayıp çıktığını hatır-
lıyordu. Rakı damarlarını, aklını uyuşturmuş, genç be
denini pelteleştirmiş, şuurunu eksiltmişti; anlamıyordu. 
Fay tonun içinde ılık ve sıcak bir uykuya teslim olup sız
mışken ansızın dağılmış, düşmüş, anasının rahminden, 
se bebini ve zamanını anlamadığı bir doğumla buz gibi 
dünyaya doğmuş zayıf, akılsız bir bebek gibiydi; şaş kındı.  

Bu yüzden anlamadan, bilmeden bakıyordu. Bütün 
bunlardan geriye, Cihan Nedim’in yüzünde lüzumsuz 
bir gülüş, Yüzbaşı’ya göre arsız bir sırıtış kalmıştı ki bu 
serseriyi öldürse yeriydi.  

“Kalk pezevengin dölü. Kalk uğursuz piç!”
Kişneyen atını susturmak için kırbacını hayvana 

doğru salladı.  
Faytoncu, vaziyetin daha tehlikeli yerlere gitmesin-

den ürkerek öfkesi dineceğine giderek şahlanmakta olan 
bu adamı hemen durdurmak düşüncesiyle büzüldüğü 
yerden fırladı, bir askere yolda selam vermeden geçme-
nin bile tehlikeli olduğu bugünlerde, nereden bulduysa 
cesaret buldu, koşup Yüzbaşı’nın ellerine sarıldı.  

“Bokunu yiyim paşam, durasın. Baksana sarhoş. Gö-
remedim. Amanın! Etmeyesin.”

“Konuşma! Dağıtırım şimdi seni! Öldürecektiniz 
ulan. Memleketin evlatları gece gündüz hudut bekliyor, 
şu zibidinin haline bak! Karının birinden dönüyor puşt.”

Yüzbaşının göğsü körük gibi inip kalkıyor, konuş-
tukça ağzından beyaz bir duman boşalıyordu. Yüzü bem
beyaz, gözlerinin altı mosmordu. Saçları diken diken 
olmuştu. Başıyla Cihan Nedim’i işaret etti.  
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“Çizmecinin oğlu değil mi bu?”
Arabacı, Yüzbaşı İrfan’ın ellerini bıraktı, bir adım 

geri çekilip ellerini göbeğinin altında birleştirirken başı-
nı öne sarkıtarak mırıldandı.  

“Odur paşam.”
Cihan Nedim çömelmişti. Kanı durdurmak için 

elini burnuna bastırıyor, arada bir çekip bakıyor, yeniden 
bastırıyordu. Durmadığını görünce koluyla burnunu 
örttü. Doğrulmaya çalışırken sendeledi, yeniden çöktü.  

Yüzbaşı üniformasını düzeltirken dişlerinin arasın-
dan hâlâ söyleniyordu. Soğuktan katılaşmış ellerini, 
yumruğunun şiddetiyle acımış parmaklarını ovuşturur-
ken evlere bakarak “Açtır şunlardan birini,” dedi arabacı-
ya, “temizlesinler bunu.”

O anda mahallenin ahşap, kerpiç, teneke, eski, yeni 
ne kadar evi varsa hareketlendi. Gaz yokluğunda yakma
ya kıyılamayan lambalar alındı. Pencerelerin arkalarına 
sinmiş başlar çekildi, kadınlar, erkekler hatta çocuklar 
sekerek, koşarak, zıplayarak kapıları açıp bir çırpıda so-
kağa döküldüler. Kazanın olduğu yerde ansızın insan 
ka  labalığı oluştu. Mahmur, çekingen, korkuluydular. Yüz
 başıya bir şey diyemiyor, Cihan Nedim’le çingene fay-
toncuya merak ve endişeyle bakıyorlardı.  

İçlerinden hallice olanlar boğazlarını temizleyerek 
bir kaç söz etmeye yelteniyor, mesela, “Geçmiş olsun ko-
mutan bey,” gibi bir lâkırdıyı ağızlarında geveliyorlar, 
son ra vazgeçip susuyor, sessizce kazaya, hâlâ sendeleyen 
Cihan Nedim’e, atlardan beter soluyan Yüzbaşı’ya, ağla-
mak istediği halde korkusundan sadece yüzünü buruştu-
rabilen arabacıya, gem dilini parçaladığından yattığı yerde 
ağzından oluk gibi kan boşalan ata, onun üzerine düşmüş, 
arabayla birlikte nafile yere doğrulmaya çalışan diğerine, 
o ikisine yaklaşıp burnunu eğerek biçareleri koklayan 
Yüzbaşı’nın atına ürkek, korkulu gözlerle bakıyorlardı.   
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