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Novograd-Volın’ın1 bugün şafak vakti alındığını ra-
por etmişti altıncı tümen komutanı. Karargâh Krapiv-
no’dan çıkmıştı. Cephe gerisi ağırlıklarımızın konvoyu 
Brest-Varşova’ya uzanan ve I. Nikola’nın Rus köylüleri-
nin kemikleri üzerinde yaptırdığı şosede büyük bir gü-
rültüyle ilerliyordu.

Her yanımızda erguvani haşhaş tarlaları ışıl ışıldı, 
sararmaya yüz tutmuş çavdar başakları üzerinde oynu-
yordu gün ortası rüzgârı, yeni boy atmış karabuğdaylar 
ufukta uzak bir manastırın duvarı gibi yükseliyordu. Sa-
kin Volın Irmağı kıvrılarak uzaklaşıyordu bizden, bir 
akağaç koruluğunun gümüş rengi sisine dalıyordu; koru, 
boy atmış şerbetçiotlarına zayıflayan elleriyle tutunarak, 
rengârenk yamaçlara doğru tırmanıyordu. Portakal rengi 
güneş gökyüzünde kesik bir baş gibi süzülüyor, ince ışığı 
sis vadilerinde tutuşuyor, günbatımının sancağı başları-
mızın üzerinde dalgalanıyordu. Dünkü kanın ve ölen at-
ların kokusu akşamın serinliğine damlıyordu. Zbruç’un 
kararmış suyu çağlayarak akıyor, eşiklerinde köpükten 
kıvrım kıvrım dizginler oluşturuyordu. Köprüler yıkıl-

1.Ukrayna’nınkuzeybatısında,Yahudilerinyüzyıllardıryaşadığıbirbölge.(Ç.N.)

ZBRUÇ’U GEÇİŞ
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mıştı, ırmağı sığ yerinden geçiyorduk. Ay, olanca görke-
miyle yansıyordu dalgalarda. Atlar sırtlarına kadar suya 
giriyor, sular yüzlerce atın ayaklarında şırıldayarak akı-
yordu. Kimi batıyor, Meryem Ana’ya beddua ediyordu. 
Irmağın üzeri yük arabalarıyla kaplıydı. Her yandan 
uğultu, ıslıklar, şarkılar yükseliyor; ay ışığı parlıyordu, çu-
kurlar ışıl ışıldı.

Gece geç vakit Novograd’a geldik. Bana verilen dai-
rede bebek bekleyen bir kadınla ince boyunlu, kızıl saçlı 
iki Yahudi vardı. Üçüncü Yahudi yorganı başına çekmiş, 
duvara sokulmuş, uyuyordu. Bana ayrılan odada dolap-
lar dağınıktı; parça parça kadın giysileri, insan dışkısı, 
Yahudilerin yılda bir kez Pesah’ta kullandıkları değerli 
kap kacak parçaları yerlerde sürünüyordu. 

“Toplayın şunları,” diye söylendim kadına. “Ne dağı-
nık bir ev kadınısınız siz böyle!”

İki Yahudi fırladılar yerlerinden. Keçe terlikleriyle 
koşturarak, maymunlar gibi sessiz, sirkteki Japonlar gibi 
boyunlarını şişirerek, o yana bu yana çevirerek, döşeme-
ye saçılmış her şeyi toplamaya başladılar. Sağı solu sökük 
bir şilte yaydılar yere. Uyuyan üçüncü Yahudi’yle yan 
yana, duvarın dibinde yatmam gerekiyordu. Yatacağım 
yatağın üzerine ürkek bir yoksulluk çökmüş gibiydi. 

Her şey derin bir sessizliğe gömülmüştü; yalnızca 
ay, yuvarlak, parlak, tasasız ay başını ellerinin arasına al-
mış, pencerenin dışında dolaşıp duruyordu.

Uyuşan bacaklarımı biraz hareket ettirdim, her yanı 
sökük şilteye uzanıp uykuya daldım. Altıncı tümen ko-
mutanını gördüm rüyamda. Besili kısrağının üzerinde 
tugay komutanını kovalıyor, gözlerine iki mermi sıkıyor-
du. Mermiler tugay komutanının başının arkasından çı-
kıyor, iki gözü yere düşüyordu. Altıncı tümen komutanı 
Savitski yaralı tugay komutanına bağırıyordu: “Neden 
geri çevirdin tugayı?” Tam o anda uyandım. Ev sahibesi 
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gebe kadın ellerini yüzümde dolaştırıyordu. 
“Efendi,”1 diyordu bana, “uykunuzda çığlıklar atıyor, 

çırpınıyorsunuz. Başka bir yere yatak sereyim size, baba-
ma çarpıyorsunuz çünkü...”

Kadın sıska bacaklarıyla, şiş karnıyla ayağa kalktı, 
yanımda uyuyanın üzerinden battaniyeyi aldı. Ölmüş 
yaşlı adam yanımda sırtüstü yatıyordu. Gırtlağı kesilmiş, 
yüzü ortadan ikiye bölünmüştü, koyu mavi bir kan saka-
lının üzerinde bir parça cıva gibi duruyordu. 

“Efendim,” dedi Yahudi kadın, şilteyi silkelerken, 
“Lehler kestiler onu, yalvarıyordu onlara: ‘Kızımın gör-
memesi için avluya götürün beni, orada karanlıkta öldü-
rün.’ Ama onlar istedikleri gibi öldürdüler onu... Bu oda-
da öldü babam, beni düşünerek öldü...” Kadın birden 
çok yüksek sesle ekledi: “Ve şimdi bilmek istiyorum ben, 
bilmek istiyorum, babam gibi bir insanı bir daha dünya-
nın neresinde bulabilirsiniz?..”

1.LehçepanvepanisözcükleriPolonya,BelarusveUkrayna’da“efendi”ve
“hanımefendi”anlamındakullanılıyor.(Y.N.)



16

Dün, kaçan Katolik papazın evine yerleşmiş olan 
ordu komutanına bir rapor götürmek üzere birliğimden 
ayrıldım. Oraya vardığımda mutfakta papazın kâhyası 
Eliza Hanım karşıladı beni. Bisküvi ile bir bardak demli 
çay verdi. Verdiği bisküviler haç gibi kokuyordu. Kur-
nazlığın suyunu emmişlerdi, Vatikan’ın kutsal gazabını 
taşıyorlardı. 

Aklını yitirmiş zangoç, evin hemen yanındaki kilise-
de çanı çılgın gibi bağırtıyordu. Temmuz yıldızlarıyla 
dopdolu bir akşamdı. Eliza Hanım iyice ağarmış saçları-
nı savurarak bisküvileri önüme döküyor, ben de Cizvit-
lerin bu bisküvilerinden hazla yiyordum. 

Yaşlı Leh kadın “efendi” diyordu bana. Kulakları ke-
mikleşmiş, saçı sakalı ağarmış birkaç ihtiyar kapının eşi-
ğinde asker gibi hazır olda bekliyorlar, koyu karanlığın 
içinde bir yerlerde bir rahip cüppesi salınıyordu. Papaz 
koşarak gitmiş, yardımcısı Romuald Efendi’yi orada bı-
rakmıştı.

Hımhım konuşan iriyarı hadım Romuald “arkadaş-
lar” diyerek iltifat etti bize. Sapsarı parmağıyla Leh boz-
gununun yerlerini gösteriyordu haritada. Hırıltılı bir he-
yecanla yurdunun aldığı yaraları sayıp döküyordu. Var-
sın, öylesine kurşuna diziliveren Romuald’ın içimize iş-

NOVOGRAD’DA BİR LEH KİLİSESİ
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leyen anısını unutalım şimdilik. Oysa o gece onun, bede-
nine dar cüppesi kilise kapılarının bütün perdelerinden 
geçmiş, bütün koridorlarını heyecanla süpürmüş, votka 
isteyen herkese gülümsemişti. Papazın hayali o gece bir 
an çıkmadı aklımdan. Casusluk etmeseydi ileride bir pis-
kopos olabilirdi Romuald Efendi...

Onunla birlikte rom içtik. Onun görülmemiş hayat 
düzeni Katolik papazının evinin yıkıntıları altında bile 
hissettiriyordu kendini. Yapmacık sokulgan çekiciliği 
gücümü aşmaktaydı. Ah, o sosyete yosmaları gibi min-
nacık haçlar, papa fermanlarının parşömeni ve yelekle-
rin mavi ipeğinde solup dağılmış kadın mektuplarının 
atlas kumaşı!.. 

Şimdi buradan görüyorum seni, leylak rengi cüppe-
li hain papaz; tombul ellerini, kedininki gibi acımasız, 
ama hassas ruhunu görüyorum, senin Tanrı’nın tohum, 
hoş kokan zehir, erdem sarhoşluğu sızan yaralarını gö-
rüyorum...

Ordu komutanının gelmesini beklerken rom içiyor-
duk. Ama karargâhtan bir türlü gelmiyordu komutan. 
Romuald köşeye uzanmış, uykuya dalmıştı. Arada silki-
nerek uyanıyordu. Dışarıda, bahçede ise karanlık gökyü-
zünün altında iki yanı ağaçlı yol uzuyordu. Susuz kalmış 
güller karanlıkta dalgalanıyorlardı. Yeşil şimşekler kub-
belerin üzerinde alev alevdi. Yamacın dibinde çıplak bir 
ceset yatıyordu. Ay ışığı her biri bir yanda bacaklarında 
dolaşıyordu. 

İşte Polonya, işte Reç Pospolitaya’nın1 mağrur hüz-
nü! Ve ben, buraya zoraki gelmiş olan ben, görevlilerinin 
terk ettiği tapınağa seriyorum bitli şiltemi. Efendilerin 

1.LehKrallığıileLitovskPrensliği’ninkurduğubirfederasyon(1569-1795).
(Y.N.)
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başı olan çok kutsal, çok yüce Józef Piłsudski’ye1 övgüle-
rin yer aldığı kocaman bir kitabı başımın altına alıyorum.

Ey, Polonya! Çok eski kentlerine saldırıyor yoksul 
sürüler, bütün kölelerin birleşmesini söyleyen şarkılar 
haykırıyorlar ve yazık sana, Reç Pospolitaya, yazık sana, 
Prens Radzivill ve sana, bize baş kaldıran Prens Sapieha!..

Beklediğim ordu komutanı hâlâ yok. Yerinde, bah-
çede, kilisede arıyordum onu. Kilisenin kapıları açıktı, 
içeri girdim, kırık dökük bir tabutun kapağında alev alev, 
gümüş iki kurukafa karşıladı beni. Korku içinde bodru-
ma attım kendimi. Meşe ağacından bir merdiven oradan 
sunağa iniyordu. Yukarıda, ta kubbede dolaşmakta olan 
bir sürü ışık gördüm. Ellerinde mumlarla özel birlikle-
rin, Kazakların komutanını fark ettim orada. Zayıf çıkan 
çığlığıma karşılık verdiler ve bodrumdan çıkardılar beni. 

Kilise katafalkının oymaları olduğu anlaşılan kuru-
kafalardan korkmuyordum artık. Ve hep birlikte arama-
yı sürdürüyorduk. Çünkü yapılmakta olan, papazın 
evinde çok miktarda askerî üniformanın bulunmasından 
sonra başlatılan bir aramaydı. Kaputlarımızın kollarına 
işli parlak at başlarıyla, kendi aramızda alçak sesle konu-
şarak, ellerimizde mumlar, seslerin yankılandığı kilisenin 
içinde mahmuzlarımızı şakırdatarak dolaşıyorduk. De-
ğerli taşlarla süslü Meryem Ana tasvirleri farelerinki gibi 
pembe gözbebekleriyle izliyorlardı bizi. Mumların alevi 
ellerimize geliyor, dört köşe gölgeler Aziz Petrus’un, 
Aziz Francesco’nun, Aziz Vincent’in heykellerinin üze-
rinde, boyalı kırmızı şakaklarında, kıvırcık sakallarında 
kıvrılarak dolaşıyordu. 

Kilisenin içinde dönüp duruyor, arama yapıyorduk. 
Parmaklarımızın altında kemik düğmeler tıkırdıyor, or-

1.(1867-1935)BağımsızPolonya’nınilkdevletbaşkanlığınıyapan,İrkutsk’ta
sürgünkalmışsosyalistbirlider.(Y.N.)
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tadan kesilmiş tasvirler, bodrumun küfle renklenmiş ma-
ğarasında sağa sola açılarak bize yol veriyordu. Çok eski, 
bilinmezliklerle dolu bir tapınaktı burası. Dümdüz du-
varlarında gizli geçitler, nişler, sessizce açılıp kapanan 
kapılar saklıydı. 

Ah, cemaatindeki kadınların sutyenlerini kurtarıcı-
nın çivilerine asan aptal papaz!.. Büyük kapılar ardında 
bir çanta altın para ile maroken bir torbada hisse senet-
leri, Parisli kuyumcuların kılıflarında zümrüt yüzükler 
bulduk.

Sonra ordu komutanının odasında saydık paraları. Ne 
çok altın vardı, ne çok kâğıt paradan halı, mumların ale-
vini söndüren sert rüzgâr, Hanımefendi Eliza’nın gözün-
de ne çok karga sürüsü, Romuald’ın gök gürültüsünü 
andıran kahkahası ve çılgın zangoç Efendi Robatski’nin 
sürdürdüğü bitmek tükenmek bilmez çan uğultusu... 

Şöyle dedim kendime:
“Bırak, bırak askerlerin aldattığı, göz kırpan şu Ma-

donnaları...”
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İşte size, bizim birlikten Kurdyukov adında bir ço-
cuğun bana dikte ederek köyüne yazdırdığı bir mektup. 
Önemsenmesi gereken bir mektup bu. Süslemeden, söz-
cüğü sözcüğüne, olduğu gibi aldım onu.

Sevgili anacığım Yevdokiya Fyodorovna. Önce, Tanrı’nın 
yardımıyla sağ ve sağlıklıyım, aynı şeyi sizden de duymak iste-
rim. Ayrıca, beyaz yüzümden ıslak yere kadar eğilerek en de-
rin saygılarımı sunuyorum size...

(Arkasından tek tek akrabalarını, vaftiz anasını, baba-
sını sayıyor. Bunları atlayalım, ikinci satırbaşına geçelim.)

Sevgili anacığım Yevdokiya Fyodorovna Kurdyukova. He-
men şunu bildireyim ki size, yoldaş Budyonnıy’ın1 Kızıl Süvari 
Alayı’ndayım, şu anda Kızıl Kahraman olan bizim Nikon Vasiliç de 
burada. Kendisi beni Politbüro’ya yanına aldı. Orada, yazılı her 
şeyi, gazeteleri inceleyip ayırıyoruz. Moskova’dan gelen İzvestiya 

1.SemyonM.Budyonnıy(1883-1973):DonKazaklarındanolanBudyonnıy,
1917EkimDevrimi’nekadarÇarlıkordusuylaçeşitlisavaşlarakatıldı.Dev-
rimdensonra,1918yılındaBeyazlarlamücadeleiçinbirsüvarimüfrezesikur-
du,bumüfrezedahasonraBabel’inkatıldığı“Konarmiya”,atlıordu,süvari
alayıhalinialdı.(Y.N.)

BİR MEKTUP
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Tsik’i de, Moskovskaya Pravda’yı da her savaşçının okumaya can 
attığı, okuduktan sonra da Leh pisliklerini kahramanca kesmeye 
koyulduğu acımasız Krasniy Kavalerist’imizi de okuyoruz.1 Nikon 
Vasiliç’in yanında çok iyiyim. 

Sevgili anacığım Yevdokiya Fyodorovna. Bana göndere-
bileceğiniz her şeyi gönderin. Yalvarırım, benekli erkek domu-
zu kesin, yoldaş Budyonnıy’ın birliğinde Politbüro’da Vasiliy 
Kurdyukov adına yollayın. Her gece karnım aç giriyorum yata-
ğa, üstümde başımda yok, havalar da öyle soğuk ki, sormayın 
gitsin... Mektubunuzda benim sevgili atım Stepacığımdan da 
söz edin bana. Durumu nasıl, yazın. Rica ediyorum, iyi bakın 
ona, hâlâ ayaklarını birbirine vurup yaralıyor mu, yoksa o hu-
yundan vazgeçti mi, bunu da yazın. Ayrıca, ön ayaklarındaki 
kaşıntı nasıl oldu, nalladınız mı onu, bunları da yazın. Çok rica 
ediyorum, sevgili, anacığım Yevdokiya Fyodorovna, ikonanın 
arkasına koyduğum sabunla, ön bacaklarını sık sık yıkayın. Ba-
bam sabunu bitirdiyse Krasnodar’dan yenisini alın, Tanrı yar-
dım eder size. Ayrıca şunu da söyleyebilirim size, burası çok 
fakir bir ülke. Köylüler bizim kartallardan, atlarıyla birlikte or-
manlarda gizleniyorlar. Buğday hemen hiç yok, olan da çok 
cılız. Ekine baktıkça gülesimiz geliyor. Efendiler çavdar, bir de 
yulaf ekiyorlar. Şerbetçiotu burada sopa gibi büyüyor, hani 
güzel de oluyor, saplarından da ev votkası damıtıyorlar.

Bu mektubumun iki satır arasında babamın bir yıl önce 
kardeşim Fyodor Timofeyiç Kurdyukov’u nasıl öldürdüğünü 
anlatacağım size. Yoldaş Pavliçenka’nın komutasındaki kızıl tu-
gayımız Rostov kentine girince aramızda bir ihanet olayı oldu. 
O sıralar babam, Denikin’in yanında bölük komutanıydı. Onu 
görenler, göğsünde, eski düzende olduğu gibi çok sayıda ma-
dalyası olduğunu söylüyorlardı. İşte o ihanet üzerine hepimizi 

1.Bugünvarlığınısürdüren İzvestiyagazetesi,1938’ekadarkomiteadınaya-
yımlandı.Moskovskaya Pravda ise1918’debaşladığıyayımhayatınıbugünde
sürdürüyor.Kavalerist,Kanarmiya’nınkendiyayımıydı.(Y.N.)



22

topladılar, o arada kardeşim Fyodor Timofeyiç babamın gözü-
ne çarptı. Ve babam, “Rezil, pis köpek, eşşoğlueşşek,” gibi bir 
sürü şey söyleyerek hava kararana kadar dövdü Fyodor’u, 
Fyodor Timofeyiç ölene kadar dövdü. O zaman Fyodor’un, 
başucunda bir haç bile olmadan toprağın altında yattığını yaz-
mıştım size. Ama yazdığım mektubu yakaladı babam, bağır-
maya başladı bana. “Sen anacısın! Ona benziyorsun, karı kılık-
lının tekisin, ananın karnını şişirmiştim, gene şişireceğim. Ha-
yatım mahvolmuş benim, ailemi yola getireceğim.” Daha bir 
sürü şey söyledi. İsa’nın çektiği acılar gibi acılar çektiriyordu 
bana. Ama hemen kaçtım onun yanından, yoldaş Pavliçenka’nın 
birliğine, kendi birliğime katıldım. Ve tugayımız takviye almak 
için Voronej’e gitmek emri aldı. Orada eksiklerimizi tamamla-
dık. Atlar verildi bize, torbalar, tabancalar. Sevgili anacığım 
Yevdokiya Fyodorovna, Voronej’le ilgili şunu yazabilirim size, 
çok güzel, küçük bir kent burası, Krasnodar’dan bile güzel. 
İnsanları da çok iyi. Yüzülebilecek küçük bir de deresi var. 
Günde iki funt1 ekmek, yarım funt et ve istediğimiz kadar şe-
ker veriyorlardı bize. Öyle ki, sabahları kalktığımızda tatlı çay 
içiyorduk. Akşamları da aynı şey oluyordu. Açlık nedir, unut-
muştuk yani. Öğlen yemeğine kardeşim Semyon Timofeyiç’e 
gidiyor, orada börek veya kaz eti yiyor, sonra da yatıp dinleni-
yordum. O sıralar Semyon Timofeyiç’in kahramanlığını alayda 
herkes anlatıyordu komutana. Bu yüzden de yoldaş Budyon
nıy’dan bir emir geldi, ona iki at, yeni giysi, öteberi için bir 
araba verdiler, ayrıca bir de Kızıl Sancak nişanı aldı ve ben 
onun kardeşi olarak biliniyordum. 

Şimdi size kötülük yapan bir komşunuz çıkacak olursa 
Semyon Timofeyiç haddini bildirir ona. Daha sonra General 
Denikin’i izlemeye başladık. Binlerce adam öldürdük, Karade
niz’e döktük. Ama babamı bir daha hiç görmedim. Semyon 

1.EskibirRusağırlıkölçüsü:409,5g.(Ç.N.)
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Timofeyiç de, kardeşimiz Fyodor için çok üzgündü. Her yerde 
arıyordu onu. Ama, sevgili annem, babamın nasıl biri, ne ka-
dar inatçı olduğunu bildiğiniz için, onun sakalını kuzguniye bo-
yatmasını, Maykop kentinde sivil dolaştığını, öyle ki, kentte hiç 
kimsenin onun kimin nesi, eski rejimin bir muhafızı olduğunu 
bilmediğini anlıyorsunuzdur. Ama gerçek şu ki, arkadaşınız Ni-
kon Vasiliç bir rastlantı sonucu onu bir kentlinin evinde gör-
müş, durumu bir mektupla Semyon Timofeyiç’e bildirmiştir. 
Atlarımıza binip ben, kardeşim Semyon ve isteyen birkaç ar-
kadaş daha köyden ayrılmıştık. 

Maykop kentinde neler mi gördük? Bir kere, cephe geri-
sinin cepheyle hiç ilgisi yok. Her handa ihanet vardı orada, 
eski rejimde olduğu gibi de Yahudi doluydu. Ve Semyon Ti-
mofeyiç, Maykop’ta, babamı bırakmayan Yahudilerle çat çat 
tartıştı, Yahudiler hapse atmışlardı babamı. Yukarıdan emir 
geldiğini, tutsakların artık öldürmeyeceklerini, onu kendileri-
nin yargılayacağını, kusura bakmamamızı, onun hak ettiği ce-
zayı çekeceğini söylüyorlardı. Ama Semyon Timofeyiç konu-
şup kendisinin bir alay komutanı olduğunu, öteki nişanları 
yanında yoldaş Budyonnıy’dan da Kızıl Sancak nişanı aldığını 
kanıtladıktan sonra, babamı serbest bırakmamakta ısrar 
eden Yahudilerin hepsini öldürmekle tehdit edince aynı şeyi 
bizim çocuklar da yapmaya başladılar. Ama babamı aldıktan 
sonra Semyon Timofeyiç, bütün savaşçıları avluya asker dü-
zeninde toplayıp onu kırbaçlamaya başladı. Semyon babamın 
sakalına su serpince, Timofey Rodionıç’ın sakalının kırmızı bo
yası aktı. 

“Elimde rahat hissediyor musun kendini baba?” diye sor-
du Semyon, Timofey Rodionıç’a.

“Hayır,” dedi babam, “kötüyüm.”
O zaman sordu Semyon:
“Peki, Fyodor’u öldürürken o rahat mıydı senin elinde?”
”Hayır, Fyodor da kötüydü.”
O zaman sordu Semyon:
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“Peki, bir zaman gelip senin durumunun da kötü olabile-
ceğini hiç düşünmedin mi baba?”

“Hayır,” dedi babam. “Hayır, bunu hiç düşünmedim.”
O zaman halka dönüp şöyle dedi Semyon:
“Ben de, sizin elinize düşersem bana acımayacağınızı dü-

şünüyorum. Evet baba, şimdi bitireceğiz senin işini.”
O zaman Timofey Rodionıç, Semyon’un anasına, Mer-

yem Anamıza fena halde küfretmeye, Semyon’un suratını 
yumruklamaya başladı. Bunun üzerine Semyon Timofeyiç 
beni avludan dışarı yolladı. Çünkü, sevgili anacığım, Yevdokiya 
Fyodorovna, babamı nasıl öldürdüklerini görüp sana yazabilir-
dim. İşte bunun için uzaklaştırmıştı beni avludan.

İşte bundan sonradır ki, kendimize kalacak bir yer elde 
edebildik Novorossiysk kentinde. Bu kent için şu söylenebilir: 
Tek kuru yer yoktur orada, her yeri Karadeniz’dir. Ve biz Leh 
cephesine çıkıp küçük Leh süvarilerini titretmeye başladığımız 
mayısa kadar orada kaldık... 

Her zaman sizin sevgili oğlunuz olarak kalacak Vasiliy Ti-
mofeyiç Kurdyukov. Anacığım, ne olur Stepka’ya iyi bak, o 
zaman Tanrı da yardımcı olur size.

İşte size Kurdyukov’un tek sözcüğünü değiştirmedi-
ğim mektubu. Ben yazmayı bitirince kâğıdı aldı elim-
den, çıplak bedenine, koynuna soktu. 

“Kurdyukov,” diye sordum çocukcağıza, “baban çok 
kötü biri miydi?”

“İtin tekiydi,” diye hüzünle karşılık verdi.
“Ya annen?”
“Bulunmaz bir anneydi. İstiyorsan, işte sana ailem...”
Eskimiş bir fotoğraf uzattı bana. Başında resmî mu-

hafız şapkasıyla, sakalı güzelce taranmış, hantal, elmacık-
kemikleri çıkık, renksiz ve anlamsız gözlerinde anlamsız 
bir parlaklık olan geniş omuzlu Timofey Kurdyu kov’un 
resmiydi bu. Hemen yanında bambu bir koltukta bluzu-
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nun eteği uzun, cılız ve çekingen yüz çizgileri aydınlık, 
köylü bir kadın oturuyordu. Bu acınası taşra fotoğrafının 
fonunda, arkada duvarın dibinde ise ellerinde çiçeklerle, 
güvercinlerle aptal görünümlü, geniş omuzlu, patlak göz-
lü, talimde donup kalmış gibi dimdik, iriyarı iki delikanlı, 
iki kardeş Kurdyukovlar... Fyodor ile Semyon duruyordu.
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