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MEHMET ANIL, 1962 yılında İzmir’de doğdu. Liseyi Saint Joseph Ko-
leji’nde okudu. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
mezun oldu. AIESEC bursuyla İtalya’da Credito Italiano Bankası’nda staj 
yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. 
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nıyla 2008 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazanan Mehmet Anıl, yaşamını 
İzmir’de sürdürüyor.
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Babam, Yavuz İsmet Anıl’ın güzel hatırasına...
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“XVII. yüzyıl ortalarında Yeniçeri Ocağının  
65. Ortası lağvedilmiş, ocakta bu tarihten  

sonra bir orta eksik kalmıştı.”

REŞAT EKREM KOÇU 
Osmanlı Tarihinin Panoraması
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Allah Allah illallah,
Baş üryan, sîne püryân, kılıç kalkan,
Bu meydanda nice başlar kesilir olmaz hiç soran,
Eyvallah!.. Eyvallah!..
Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan,
Kulluğumuz padişaha ayan,
Üçler, yediler, kırklar,
Gülbang-ı Muhammedi, 
Nûr-i Nebî, kerem-i Alî,
Pîrimiz, sultanımız hünkâr Hacı Bektaş-i Velî,
Demine hû diyelim,
Hû!..
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Araf

Allahım...
Sana sığındım. Şeytan’ın şerrinden, Cehennem’in ate-

şinden, günahlarımın kefaretinden sana sığındım. Senden 
mağfiret diliyorum, ne olur kabul et, olur mu Allahım. 
Beni sonsuz merhametinden, eşsiz rızandan, kıyamet 
günü gelip çattığında bitmek tükenmek bilmeyen bağış-
layıcılığından esirgeme lütfen ve eğer cansız bedenim 
um mana atılıp balıklara yem edilmediyse ve eğer bir çu-
kurcuğa gömülmek nasip olduysa kabrimi genişlet, üzeri-
me atılan toprağın karanlığını nûr ile aydınlat, Cennet-i 
Alâ’nın nimetlerini bana yasak etme, Cehennem kapıla-
rından uzak tut Yarabbi... Sevgili Peygamberimizin şefaa-
tinden beni eksik bırakma, kahrolası İblis defolup gider-
ken melekler etrafımı sarıp ruhumu serinletsin... Sana 
sığındım, sana inandım, sana ibadet ettim. Bana çok kız-
ma, beni bu kapkaranlık âlemin içinde yapayalnız koyma 
ne olur. Çünkü canım Allahım, öyle çok korkuyorum ki...
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BEN
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1620 kışı
(12 Kasım)

Boynuma bir öpücük kondurduğunda tir tir titredim. 
Bunu neden yapmıştı? Daha önce beni yalnız annem ko-
kumu içine çeke çeke öpmüştü. O zaman bundan mutlu-
luk duyardım. Fakat bu, tüylerimi diken diken edecek 
kadar tuhaftı. Kaçıp kurtulmak istiyordum ama bunun 
başıma daha büyük belalar açacağını da tahmin ediyor-
dum. Odanın ortasında öylece kalakalmıştım. Arkam dö-
nüktü. Hiç beklemediğim bir şeydi. Kahvesini götürmek 
üzere yanına girmiştim. Kaşlarını çatmış, kucağında ka-
vuşturduğu kocaman ellerine bakıyordu. Her zamanki 
gibi önemli bir şey düşünüyor gibiydi. Düşünürken sinir-
li olur. Dikkatini dağıtmamaya gayret ederek fincanı 
usulca yanına bıraktım, dışarıda doldurup hazırladığım 
çubuğunu uzattım, bana bakmadan alıp küllüğün üzeri-
ne koydu, arkamı döndüm, sessizce çıkmak üzereydim ki 
bir kartal pençesi kolumdan kavradı. Ne yapacağımı şa-
şırdım. Daha önce benimle doğru dürüst konuşmamıştı 
bile. Kalbim yerinden çıkarcasına çarpmaya başladı. Eti-
me batan kalın parmaklar, acıtmaktan çok korkutuyordu. 
Hızla alıp verdiği nemli soluğu kulağımı yalıyordu. Onun 
da tedirgin olduğunu hissetmek beni şaşırtmıştı. Bu, alı-
şık olmadığımız bir şeydi. Sonra, işte, yavaşça uzanıp 
boynumdan öptü... Uzun uzun koklayan ama gene de 
hafif, ürkek bir öpücük... Bir süre böylece ayakta kaldık. 
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Parmaklarını gevşetti. Bir süre de böyle kaldık. Sonra bı-
raktı beni, çıktım.

Paşa sonraki birkaç gün ortalarda görünmedi. Sabah 
namazını kılar kılmaz erkenden çıkıyor, akşam ezanı 
okunmadan konağa uğramıyordu. Öğlen yemeklerine bi-
le gelmiyordu. Dışarıda önemli bir şeylerin döndüğü bel-
liydi ama benim küçük aklım hep başka yerdeydi. Bütün 
gün boş boş dolanışımı kimse garipsemiyordu ama Paşa 
kendisine hizmetten başka iş verilmemesini emrettiği 
için çevremdeki herkes, düşmanıymışım gibi davranmak-
tan da geri durmuyordu. Kime yardım etmeye kalksam, 
artık Paşa korkusundan mıdır, yoksa bana olan nefretin-
den mi, elinin tersiyle itiverdiği yetmezmiş gibi, o za-
manlar anlayamadığım fena sözler ediyordu. Bana göre 
hava hoş, ya bahçede aval aval dolaşıp hayallere dalıyor 
ya da bir kuytuya çekilip babamın omuzlarıma yüklediği 
ödevin ciddiyetini kavramak için söylediklerini defalarca 
hatırlamaya çalışıyordum. Hatırlıyordum da... 

Paşa sonraki iki-üç günü konakta geçirdi. Hiç boş kal-
mıyordu. Koca koca adamlar gelip gidiyor, ciddi konuş-
malar yapıyorlardı. Dikkatlice kulak kabartsam neler dön-
düğünü anlayabilirdim belki ama hiç ilgimi çekmiyordu. 
Aklım hep bahçedeki afacan köpek yavrusundaydı. İşim 
biter bitmez çarçabuk dışarı koşuyor, tekrar çağrılıncaya 
dek sevimli enikle oyunlar oynuyordum. Ne var ki oyu-
num ikide bir kesiliyordu. İçeriden durmadan hizmet isti-
yorlardı. Konukların biri gidiyor biri geliyor, Paşa hiç yal-
nız kalmıyordu. Kahve ve şerbet götürdüğüm her defasın-
da, çepeçevre peykelere bağdaş kurup sıralanmış onca 
sakallı adamın gözlerinin üzerime dikildiği hissinden hiç 
kurtulamadım. Belli etmeden bakıp sakal sıvazlıyorlardı. 
Daha sonra bir halayık, “Artık misafir varken içeri girme-
yeceksin!” diye beni uyardı. Bu durumda sabah namazı 
sonrası ilk kahvesini götürmek, akşam yatmadan önce de 
son çubuğunu doldurup yakmaktan başka işim kalmadı.

Paşa’dan korkuyordum ama diğerleri gibi el etek öp-
mek de doğrusu aklıma gelmiyordu. Yemeği azıcık gecik-
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tiği, kahvesi fincandan bir damlacık taştığı zaman bile 
yeri göğü inleten o ejderha, bana karşı nedense kuzu gibi 
davranıyordu. Sanırım diğerlerini kızdıran da buydu. Se-
lamlıktan dışarı adım atar atmaz bambaşka bir dünyaya 
giriyordum. O sırada kapıda bekleyen halayık, kolumdan 
çeke çeke arka bahçeye kadar sürüklüyordu beni. Ha-
remden de istemiyorlardı. Akşama kadar bahçede ayak 
sürüyüp aylaklığa devam ediyordum. Paşa’nın selamlı-
ğında özel bir durumum olduğu belliyken mabeyinde ne-
den böyle itilip kakıldığımı anlayamıyordum. On dört 
yaşındaydım, aklım ermiyordu tabii...

Paşa o günü de konakta geçirmişti. Sabah erkenden 
kalkıp, “Ayak altında dolaşılmaya!” diye kükremiş, nama-
zını çabuk çabuk kılıp selamlığa çekilmişti. Yalnız ben 
bütün sabah durmadan kahve ve tütün taşıdım. Elinde 
koca tespih, hiçbir şey yapmadan öylece pencereden dı-
şarısını seyrediyordu. İstanbul’a o yıl kış erken bastırmış-
tı. Tipi bütün gece durmamış, bütün şehir bembeyaz ke-
silmişti. Hava temizlenmiş, Beşiktaş’taki konağın pence-
relerinden, karlar altındaki Üsküdar sırtları her zaman-
kinden yakın görünüyordu. Kıyı boyunca sıralanan mav-
nalar, yükleri tepeleme karmış gibi yarı yarıya suya gö-
mülmüştü. Daracık sokaklar, o saatte kar henüz çiğnen-
mediği için tertemiz kalmıştı. Yiyecek arayan kargalar 
damların üzerine serpilmiş çörekotları gibi minik nokta-
cıklar oluşturuyorlardı. Öğlen, âdeti olmadığı üzere rakı 
istedi. Seneler sonra üzerinde düşününce Paşa’nın utan-
gaç bir mizacı olduğunu anladım. İyice sarhoş olmayı 
beklemişti demek. Gene âdeti olmadığı üzere üç bardak 
birden içti. Kafayı bulup, “Yeter bre fettan!” demesiyle, 
kolumdan çektiği gibi yanına çökertmesi bir oldu. Sonra, 
işte, öpüp okşamaya başladı. Ben taş, Paşa bülbül kesil-
mişti. Bir taraftan sıkıştırırken bir taraftan da, “İnci ta-
nem, amber kokulum, billûr kâselim!” diye inliyordu. 
Nefesi rakı, yumuşacık sakalları tütün kokuyordu.
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Üzerimdekileri teker teker, tadına vara vara çıkarma-
ya başladığında aklım başımdan gitti. Direnmek için ne 
yapabilirdim? Tilki pençesinde çaresiz bir civciv gibi ka-
lakaldım. Ayağa kaldırdı, acele etmeden gömleğimi ve 
içliğimi çıkardıktan sonra omuzlarımı öpüp boynumu 
kokladı. Bunu yaparken güzel sözler söylemeye devam 
ediyordu. Ardından dudakları göğüslerime kayıp uçlarını 
emdi, dili göbek deliğime inip uzun uzun yaladı, aradan 
artık ne kadar geçtiyse donumu da sıyırıp çırılçıplak bı-
raktı. Çevremde fırdolayı dolanıp her yanımı dikkatle in-
celemesinin beni çok utandırdığını hatırlıyorum (ama bu 
ilk kez başıma gelmiyordu...) Dokunmuyor, esir pazarın-
da mal beğenircesine bir noktayı uzun uzun inceledikten 
sonra onaylarmış gibi başını sallıyordu. Başka zaman olsa 
çok gülerdim; çünkü bunu yaparken sakalını da tuttuğu 
için kafasını eliyle oynatıyor gibi görünüyordu. Paşa arka-
ma geçip dudaklarını yeniden boynuma koydu, omuzla-
rımı öptü, saçlarımı kokladı, sırtımı baştan aşağı okşadı, 
elini kamışıma götürdüğündeyse ağlıyordum...

Ağlıyordum, çünkü kamışım önümde bir keser sapı 
gibi dimdik havaya dikilmişti. Kolum bacağım bana aitti 
de, o uğursuz alet benden bağımsız, hiç de hoşuma git-
meyen bir haltlar çeviriyordu. Paşa hoşnut, kıçımı sıvaz-
ladıkça koparıp atasım geliyordu bedenimden. Öfkeden 
kuduruyordum. Kızgınlığım Paşa’ya mı, bana ihanet eden 
kamışıma mı, yoksa hiç beklemediğim bir anda ortaya 
çıkıveren bu tuhaf ayıba, yani kendime miydi? İyice yılı-
şan Paşa, gözyaşlarıma bakmadan ve tabii önümde şaha 
kalkan bayrak direğinden de cesaret bularak, iştahla işine 
devam etti. Artık neler yaptı hepsini anlatmayayım. So-
nunda olan oldu, Paşa besmeleyle uçkur çözüp şalvar in-
dirdi, kocaman maslahatıyla arkamdan dürterek, “Maşal-
lah, maşallah!” diye diye bekâretime son verdi.

Çok acıdı... Bütün bunları sen biliyorsundur Alla-
hım...
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Paşa

Paşa’nın boynu vurulduğunda en çok ben ağladım... 
Ama önce, yani Paşa’nın yanından koşarak çıkıp kendimi 
yarı çıplak yatağa attığım günün gecesinde hissettiklerimi 
anlatayım... Paşa işini tamam gördükten sonra sızıp horla-
maya başlamıştı. Telaş içinde üstümü başımı topladığım 
yetmezmiş gibi, bir de Paşa’yı giydirip üzerine çeki düzen 
vermekle uğraştım. Onu çıplak bırakırsam, herkes olanı 
biteni anlayacak ve bana çok kızacaklar, diye korkuyor-
dum haklı olarak. Selamlıktan bir suçlu gibi sıvışıp kimse-
ye görünmeden odama kapağı atabildiğimi varsayıyorum. 
Küçücük odamda nihayet tek başıma kalınca üzerime kap-
kara bir ağırlık çöktü. Allahım, ne kadar da çaresiz, gücenik 
ve öfkeliydim. Hayatta başıma gelen en kötü şeyin bu ol-
duğunu düşünüyordum (oysa değildi). Neye öfkelendiği-
mi tam olarak kestiremiyordum. Belirsiz bir kızgınlık ka-
zanında köpürdükçe köpürüyordum. Paşa’ya ve kendime 
sandığım bu öfke çok geçmeden başkalarına yöneldi. Ko-
nakta herkesin durumu öğrendiği duygusundan kurtula-
mıyor, utancım öfkemi daha da azdırıyordu. Bütün bunla-
rı zar gibi kaplayan bir de isyan duygusu var tabii. O yüz-
den çok ağlamadım ve çarçabuk toparlandım. Bir hafta 
sızlayan kıçımın ağrısıyla birlikte kızgınlığım da geçti gitti.

Kısa zamanda Paşa’nın gözdesi haline geldiğimi yalnız 
ben değil doğal olarak herkes fark etti. Hemen ertesi haf-
ta bana selamlık tarafında büyücek bir oda verilmesi baş-
ka nasıl anlaşılırdı ki! Paşa’nın ailesinin ve konakta çalı-
şanların bana karşı tutumları da değişmişti. Gene nefret 
ediyorlardı ama kötü davranmaktan da çekiniyorlardı. 
Böylece Paşa, beni yanından ayırmaz oldu. Misafiri geldi-
ğinde bile bırakmaz, bir süs köpeği gibi dizinin dibinde 
(kapının kenarında) oturmama izin verirdi. Mümkün 
olsa geceleri de alıkoyacaktı ama haremlikte çıkacak hu-
zursuzluğu göze alamamış olmalı.
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Çok geçmeden aramızda alışılmadık bir ilişki gelişme-
ye başladı. Nasıl desem; yerine göre sevgili, yerine göre 
baba-oğul, yerine göre de paşa-hizmetkâr karışımı tuhaf 
bir güven duygusuyla kaynaşıverdik birden. Ağzını bıçak 
açmaz Paşamızın çenesi yanımdayken kapanmak bilmi-
yordu. Yeni yetme aşıklar gibi hediyeler getirir, derdini 
açar, her fırsatta cilveli sözler ve öpücüklere boğardı. Ne 
yalan söyleyeyim sevgili Allahım, ben de onu seviyor-
dum. Nasıl olmasın, hayatımla ilgili çok önemli bir şeyi 
onunla paylaşmıştım. Farklı bir yoldan da olsa buğulu 
şehvetler alemine adım attığım ilk insandı. (Daha sonra 
neler oldu neler...) Üstelik Paşa, İstanbul denen bu dipsiz 
bucaksız fırtınalı ummanda, sığınabileceğim biricik kara 
parçasıydı. Tuhaf ama beni bir derde sokan da Paşa’ydı, 
aynı dertten tutunup çıkmamı sağlayan da. Kollarınday-
ken kendimi hiç olmadığım kadar korunmuş hissediyor-
dum. Babamla bile bu kadarı olmamıştı. Benim ‘Avliya’m 
artık onun kollarının arasıydı. Yırtıcı hayvanlarla dolu bir 
ormanda küçük ama güvenli bir yuva. Aynı sırrı paylaşan 
insanların suç ortaklığıyla birbirimize her gün biraz daha 
yaklaşıyorduk. “Emret yeter şahbazım,” dediğinde bir şey 
emretmezdim tabii ama ne istersem yapacağını da içim-
den bilirdim.

Gene de hizmetine devam ediyordum. Kahvesini, çu-
buğunu, yemeğini başkasına bırakmaz, namaz vakti sec-
cadesini serer, hamamda sırtını keseler, sokağa çıkacağı 
vakit kaftanını tutup pabuçlarını önüne çevirirdim. Bun-
ları hizmet olsun diye değil, isteyerek, Paşacığımı mutlu 
etmek için yapardım. Aynı şekilde arkamdan soktuğunda 
acısa da, etimin onu zevklendirdiğini bilmek bana utanç 
değil haz verirdi. Keşke daha fazlasını yapabilsem, der-
dim. Şey, bazen de yapardım... Giderek bu işten ben de 
zevk almaya başladım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim; 
zevk aldığımı itiraf edip rahatladım. İlk başlarda kendimi, 
çok affedersin, ibne gibi hissetmiyordum. O daha sonra 
oldu. Paşa, arkamdan girerken sertleştiğime göre diyor-
dum, bu işte erkeksi bir şeyler olmalı. Avuntu veren de 
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buydu herhalde. Ne de olsa bunlar hayatımda yaşadığım 
ilk sevişmeler değil miydi. Önümde yepyeni ve büyülü 
bir kapı açılmıştı. Soyunmak, okşanmak, öpülmek, yeni 
keşfettiğim ve karşı konulması olanaksız hazlardı. Ara-
mızdaki mahremiyetin kalkıp sere serpe olduğumuz an-
larda, kendimden geçer, bayılacak gibi olurdum. Bana 
kızmıyorsun değil mi Allahım?..

Paşa’nın büyük odasında bulunmak her zaman huzur 
ve güven verici bir şeydi. Avliya ile karşılaştıracak olursak 
bizim evler taş, soğuk ve sert, burası tahta, sıcak ve yumu-
şaktı. Odanın her tarafı (aslında bütün konak) değerli 
Acem halılarıyla kaplıydı. Çıplak ayakla yürürken tahta 
döşemelerden gelen belli belirsiz bir çıtırdamadan başka 
bir şey işitilmezdi. Paşa’nın odasındaysa halıların altında 
ayrıca birkaç kat halı daha serilmişti. Böylece bulutların 
üzerinde yürünüyormuş gibi hissedilirdi. Ahşap, köz ve 
yün kokusunda, neden bu kadar huzur bulurdum bilmi-
yorum. Bugün geriye dönüp baktığımda Paşa, ben ve ke-
disi Afacan’ın küçük bir aile oluşturduğumuzu anlıyorum. 
Seviştikten sonra Afacan’ı da aramıza alıp ya uyur ya da 
hiç konuşmadan Boğaz’dan geçen gemileri seyrederdik.

Gittiği her yere beni de beraberinde götürmeyi âdet 
edinmesi çok sürmedi. Divan’a dahi yanında götürür, 
kendisi içerideyken yabancılarla konuşmamam için uzun 
uzun tembihler verirdi. Bab-ı Hümâyûn’u gören küçük 
bozahanede oturup Paşa’nın çıkmasını sabırla bekleyişle-
rim daha dün gibidir. Âdet edindiği bir başka şeyse kendi 
ne giyerse bana da bir eşini giydirmesiydi. Genellikle al 
atlastan entari giyinir, belimize taş işlemeli altın kemerler 
kuşanır öyle dolaşırdık. Haliyle sokakta herkes dönüp 
bize bakardı. Bazen de kıskançlığı tutar, “Paşam bu şehle-
vent yiğit de kim ola?” diye takıldıklarında kızıp anlama-
dığım bir cevap verir, terslerdi. İstanbul’a geleli altı ay 
bile olmamıştı. Türkçeyi yeni yeni öğreniyordum. Paşa 
öğretiyordu. 
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