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Saklanan Düşman, Halid Ziya’nın öykülerinden bir der-
leme. Bu kitaptaki öykülerin ortak noktası, hepsinde erkeklere 
dair hikâyelerin anlatılıyor olması.

Öyküleri seçerken yazarın sağlığında basılan son nüshaları 
esas aldık. Kitaptaki 19 öyküden “Sade Bir Şey”, “Bir Aşk 
Hikâyesi (Bir Hikâye-i Sevda)”, “Günlükten Alıntı (Ruzname-
den Müfrez)”, “Adli Bir Mesele (Bir Mesele-i Adliye)”, “Vezne-
dar Muavini”, “Keklik İsmail”, “Ramiz Hoca” ve “Kırda Aşk” 
eski yazı harflerden yeni harflere aktarıldı. Öyküler dil anlayış-
larının sıklıkla tartışıldığı dönemlerde yazılmış olduğu için ke-
lime tercihlerinde farklılıklar vardı. Yazarın diline en az müda-
haleyle günümüzde Türkçe sözlüklerden neredeyse tamamen 
çıkmış kelimeler ve Arapça, Farsça terkipler için en uygun 
karşılıkları bulmaya çalıştık. Az da olsa hâlâ kullanımda olan, 
bağlamdan anlamı çıkarılabilen, yeni bir kelimeyle tam olarak 
karşılanamayan veya karşılığı metnin ahengini bozabilecek ke-
limelere müdahale etmedik, bunlar için kitabın sonuna bir 
sözlük hazırladık. Ayrıca bugün sık kullanılmayan Türkçe kö-
kenli bazı kelimelerin, halk deyişlerinin anlamlarını ve öyküle-
re dair bazı açıklayıcı bilgileri de dipnotlarda vermeye çalıştık. 
Kitabı hazırlarken öykülerin sonraki yıllarda yapılan baskıla-
rından da yer yer yararlandık.

Can Yayınları’nın Notu
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Babasını1sever miydi? Buna, “Evet, severdi,” dene-
mez. Onun için duygusu sevgiden çok bir çekinme, bir 
ürkmeyle anlatılabilirdi. Annesinin büyük bir konaktan 
çıkma bir besleme2 olduğunu şöyle böyle, henüz sekiz 
yaşının yetişebileceği bir anlayışla öğrenmişti. Babasına 
gelince... Onun ne olduğunu pek iyi bilmiyordu, yalnız 
büyük bir adam olduğuna inanmıştı.

Beslemelikte edinilmiş huylarını kocasına karşı bü-
tün davranışlarında da kullanan annesinin onu soyup 
giydirişinden, yemekte yerinden ikide birde kalkıp bar-
dağına su koyuşundan, yere düşen havlusunu alıp dizle-
rine yerleştirişinden, her sözüne, “Peki efendi! Evet efen-
di!” deyişinden başlayarak evin içinde babasının somurt-
kanlığına, kim bilir nerede ne büyük işler başardıktan 
sonra köşe minderinde yan yatarak çatık kaşlarla, süzük 
gözlerle yorgunluk alışına kadar her şeyle anlamış ve 
inanmıştı ki babası büyük bir adamdır.

Aralarındaki bağlarda da bir babalık ve oğulluk ilişi-
ği yoktu; babası onu sevmiş, okşamış, öpmüş müydü; 

1.“BüyükAdam”,Onu Beklerken,HilmiKitabevi,1935.(Y.N.)
2.Evlatlıkolarakalınan,evişlerindeçalıştırılankız.(Y.N.)

BÜYÜK ADAM1



14

bu nu bilmezdi, kendisi de onun büyüklüğünün uzağın-
da dolaşmaya öyle alışmıştı ki bunu düşünmezdi bile... 
Babasının ne dizlerine çıkmış ne başını göğsüne daya-
mıştı. Onun kokusunu bile bilmezdi, onun hakkında 
yalnız bir duygusu vardı, onu bir büyük adam diye tanı-
mak ve bununla övünmek...

Bu kendisinin yüreğinde bir baba için duyulmak 
üzere birikmiş ne varsa onları duyurmaya yetişiyordu. 
Onu küçücük evlerinden çıktıktan sonra yürürken, bek-
çiye, köşede bakkala, komşuları terlikçiye, okulun, kendi 
okulunun kendi öğretmenine selam verirken gördükçe 
göğsünün içinde kabaran bir kıvanç olurdu.

Babası neydi, ne yapardı, bütün gününü nerede, ne 
işlerle geçirirdi? Bunu pek iyi bilmezdi amma onun bir 
memur, şu hükümet dedikleri makinenin, her işin yolun-
da dönüp işlemesine pek büyük yardımı olan bir tekerle-
ği bulunduğuna inanı vardı. Sokaklarda, şuradan buradan 
geçişlerinde, büyük konaklarla, yüksek binalarla kendi 
küçücük, bir tarafına yaslanmış, kapkara evleri arasında 
bir ölçü yapmamış, buralarda kimlerin yaşayabilecekleri-
ni, onlarla kendi babasının arasında nasıl bir açıklık kala-
bileceğini düşünmemişti. Yalnız annesiyle birlik çıkışları 
olurdu, büyük binaların önünden geçerken başını kaldı-
rır, bakar, babasının ağzından ikide birde “daire” diye çı-
kan söz için, “Burası olmalı...” derdi. Kim bilir babası ora-
da ne yapıyor! Bütün bu sokakları dolduran kalabalık, 
gürültü, birbirine çarpmadan dönüp işliyorsa, bütün bu 
hayat kurumunda düzen, bozulup kırılarak parçaları da-
ğılıveren bir şişe gibi yerlere serilip dökülmüyorsa bunu 
babasının ellerine, onun büyük başının içinde işleyen dü-
şüncelerine borçlu olmalıydı. Bunu küçücük dimağının 
sisleri arasında düşünürken çatısından kaldırımına kadar 
gözleriyle yokladığı o büyük binaların bir tarafında baba-
sının gölgesini göreceğini umardı. Ve sevmediği, hatta 
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sevemediği için kendisine biraz da hınç duyduğu bu adam 
hakkında yüreğinde başka türlü bir duygu, övünme, böy-
le bir kimsenin oğlu olmaktan doğan bir sevinç kabarır ve 
bu duygu, sevinç duygusundan boş kalan yeri doldurmuş 
olurdu.

Daire? Bu ne demekti? Nasıl bir yerdi ki bütün ip-
lerin uçları gelip orada toplanırdı, ve bu uçlar babasının 
parmakları arasından geçerdi!

Bunu kendi kendisine büsbütün açık değil ancak 
şöyle böyle sezilen, bir karartı arkasında beliren bir sorgu 
gibi düşünürken babasının şişkin karnı üzerinde düğme-
leri iliklenmiş ceketiyle, elinde bastonuna dayana daya-
na, koltuğunun altına sıkıştırılmış koca cüzdanıyla –bu-
nun içinde dört-beş köfte yahut iki lop yumurta, biraz 
kaşkavalla1 iki dilim ekmek olduğunu bilmekle beraber– 
ağır ağır, olanca büyüklüğünü ve kafasının içindeki işle-
rin yükünü zor taşıyorcasına, sallana sallana yürürken, 
etrafına selamlar dağıtıyorken görür gibi olurdu.

* * *

Bir gün akşam yemek bittikten sonra annesi korkak 
bir sesle babasına ertesi gün için yapılacak bir işi anlattı; 
o kaşlarını çatarak, dudaklarını şişirerek, gözlüğünü bur-
nunun üstünden çıkarıp süzük gözlerle sanki daha iyi 
anlamak için dik dik bakarak sordu:

“Olur, gidersin amma oğlanı ne yaparız? Okul kapa-
lı, onu yalnız bırakmak doğru değil...”

Annesi korka korka, yalvarırcasına, “Acaba,” dedi, 
“yanınıza alsanız da daireye götürseniz olmaz mı?”

O dakikaya kadar söylenen sözlere pek dikkat etme-

1.Tekerlekbiçiminde,sarırenkte,kaşarabenzeyenbirtürpeynir.(Y.N.)
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yen çocuk bu daire sözünü işitince yüreğinde bir çarpın-
tı duydu ve gözlerini kaldırarak babasına baktı.

O biraz düşündükten sonra, “Olur,” dedi, “yalnız kı-
lığına kıyafetine biraz çekidüzen vermeli...”

Çocuk bu gece uyuyamadı, artık şu sözün ne demek 
olduğunu anlayacak, babasını orada görecek, onun ne 
büyük bir adam olduğunu öğrenecekti. O gün bayramlık 
elbisesini giydi, saçlarını taradı, başında okul kasketi 
daha eğrice, daha şakrakça bir biçim aldı.

Baba oğul beraber yan yana yürüdüler, uzun uzun 
sokaklardan geçtiler, artık çocuğun bacaklarında bir gev-
şeklik başlamak üzereyken bir yan sokağa saptılar, bir ba-
sıkça eve girdiler, babası kapıda duran adama, şapkasının 
kenarına dokunarak selam verdi, o elinden bastonunu 
alıp bir tarafa yerleştirirken, “Eyvallah!” diye karşılıkta bu-
lundu. Karanlık bir yerden geçtiler, çocuk içinden, “Burası 
nedir acaba?” diyordu. Bir odanın açık duran kapısından 
girdiler. Babası başını epeyce eğerek, ta dipte, pencerenin 
yanında, büyükçe bir masanın başında oturan genç bir 
adama selam verdi; o önündeki kâğıtlardan gözünü ayır-
mayarak hafifçe başını salladı. Etrafta üç kişi daha vardı, 
onları da şöyle bir selamladıktan sonra ta kapının yanında 
bir masanın üzerine cüzdanını attı, bir eski boş iskemleyi 
odanın kenarından çekip masanın duvar tarafına koyduk-
tan sonra oğluna, “Sen şuraya oturursun, beklersin,” dedi.

Kendi de yerleşti, masanın bir gözünden büyükçe 
bir defter, bir başka gözünden bir küme kâğıt çıkardı.

O zamana kadar yazı yazan ve onların geldiklerini 
ancak şimdi görmüş gibi başını kaldırarak bakan birisi 
sırıtarak, “Vay, efendim, günaydın,” dedi, “biz de merak 
edip duruyorduk. Nasıl oldu da her gün erkenden dam-
larken bugün geç kaldı, diyorduk. Meğerse mahdum be-
yefendi berabermiş. Ne kadar olsa çocuk ayağı. Ne kadar 
da büyümüş, serpilmiş, bu genç yaşta böyle evlat yetiş-
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tirmek herkese nasip olacak bir nimet değil, hayrülhalef 
desenize... Değil mi başefendi?”

Başefendi denen o dipteki genç gözlerini kâğıtla-
rından kaldırdı ve gülerek, “Küçükbey babasına tıpatıp 
benziyor, hele kasketi de ne kadar yaraşmış!” dedi.

O zaman çocuğun aklı başına geldi. Kasketini çıkar-
mayı nasılsa unutmuştu, hemen eliyle onu kavrayıp çı-
kardı; fakat kıpkırmızı, nereye koyacağını bilemeyerek 
dizlerinin üzerinde tuttu ve öylece kaldı.

Babası gözünün bir ucuyla çocuğu göstererek ve ba-
şefendiye bakmaya cesaret edememeksizin, “Günaydın,” 
diye başlayan ve zevzekçe hep sırıtan adama, “Alayın sı-
rası değil!” dedi.

Fakat alay hep öyle devam etti.
O zevzekçe adamdan başlayarak sırayla başefendiye 

kadar hep birer birer ona takılıyorlardı; bir aralık babası 
gözlüğünü takarak hokkasına1 baktı, “Buna gene kum 
koymuşsunuz! İnsaf be yahu!” dedi.

Hep birden kahkahayla güldüler. O iki elleriyle çocu-
ğu göstererek, “Tam sırasını bulmuşsunuz!” demek istedi.

Hokkayı temizlemek için yerinden kalktı, dışarıya 
çıktı. Tam bu dakikada o zevzek adam kapının öte tara-
fında oturan, ancak yirmi yaşlarında bir gence, “Haydi!” 
dedi.

Genç, elinde bir kâğıtla yerinden fırladı, öteki de 
masasından kalkıp geldi, babasının cüzdanını aldı, içinde 
ne var ne yok hepsini çıkarıp yerine buruşturulmuş kâ-
ğıtlar tıktı ve sanki hiçbir şey olmamışçasına cüzdandan 
aşırdıklarını alarak tekrar geçip yerine oturdu.

Elinde kâğıtla çıkan genç de geri geldi. “Oldu,” dedi, 
“hiç farkında değil.”

1.Mürekkepkabı.(Y.N.)



18

Bütün bu şeyleri pek iyi anlamayarak fakat yüreğin-
de derin bir sızlayışla gören çocuk, o zaman babasının 
elinde temizlenmiş hokkayla ve parmakları mürekkeple 
simsiyah olmuş, geri döndüğünü gördü.

Ve gene gördü ki, babasının ta arkasında, ceketinin 
altında, oturulacak yerin biraz üstünde, kalın bir yazıyla 
bir kâğıt var. Ve okudu: “Günaydın...”

O zaman elini uzattı, kâğıdı koparıp attı, babasına 
göstermeden... Sonra eğilip hıçkırıklarını zapt ederek ba-
basının kulağına, birinci defa olarak sevgi anlatan bir hi-
tapla, “Babacığım,” dedi, “bana izin veriniz, daireyi gör-
düm, şimdi eve döneyim. Yemin ederim ki uslu uslu otu-
rur, derslerime çalışırım...”

O da böyle alayla başlayan güne çocuğun şahit ol-
mamasını istemiş olacak ki hiç ses çıkarmayarak evin 
anahtarını cebinden çıkarıp çocuğa verdi.

* * *

Eve girdikten sonra merdivenden koştu, yatağına 
gitti, yüzükoyun kapandı, o zamana kadar zapt edilmiş 
hıçkırıklar birden taştı, saatlerce ağladı, ağladı, sonra uy-
kusuz geçen gecesinden kalan bir yorgunlukla derin de-
rin fakat hep göğsü körüklenerek uyudu.

Birden, babası, o büyük adam, bir tarafına iğne bat-
mış bir balon gibi boşaldı; birden kökü kurumuş bir ağaç 
gibi yaprakları sarktı, söndü, döküldü... ve daire kâğıttan 
yapılmış bir ev gibi tutuştu, yandı, külleri savruldu.

Fakat o zaman babası için hiçbir vakit duymadığı bir 
sevgiyle yüreği dolarak uykusundan uyandı ve akşam o 
eve dönünce cesaret etti, yanına gitti, birden kucağına 
atıldı, iki kollarıyla babasının başını kavrayarak yüzünü 
yüzüne sürdü, öptü ve birinci defa olarak babasının ko-
kusunu duydu.
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Bir1müddettir, hele şu son senelerde hep İzmir hatı-
ralarıyla çevrili olarak yaşıyorum. Bugün ruhumda onun 
havasının kokusu, kalbimin tellerinde onun terennüm 
eden sesleri, beynimin dokularında hep onun titreyen 
hayalleri var. Böyle, ruhumun artık sonsuza kadar unu-
tuş perdeleriyle kefenlenmiş derinliklerinde bir daha 
uyanılamayacak, derin uykulara gömülmüş zannolunan 
hatıraları, takım takım, binlerce, binlerce, hep birden di-
rilip fışkırıyor, beni altında başka şeylere göz açtırmaya-
cak bir şelalenin çisentilerine boğuyor.

Bunlardan otuz beş sene öncesine ait bir tanesini 
tespit ediyorum.

* * *

“Sabur Hoca’nın kızını Bozyakalıların oğluna veri-
yorlarmış” haberi Tilkilik’te2 işitilince herkes kalbinin 
derin bir köşesinde eleme benzeyen bir şeyle müteessir 
oldu.

1.“Keklikİsmail”,Bir Hikâye-i Sevda,SabahMatbaası,1922.(Y.N.)
2.AgoraileBasmanearasındakalaneskibirmahalle.(Y.N.)

KEKLİK İSMAİL1



20

“Keklik İsmail ne yapacak?” sorusuyla dudaklar bu-
ruldu. Bu güzel gencin ta şu kadarcıktan beri, seneden 
seneye daha başka bir göz alıcılıkla serpilen güzelliğini, 
gü zelliğine soylu bir üstünlük ekleyen tavırlarındaki 
ağırbaşlılığı, düzenli hayatını, daima ahlakı kadar temiz 
ve seçkin olmaktan geri kalmayan süsünü takip ede ede 
İkiçeşmelik’ten Namazgâh’a, Şadırvanaltı’ndan Çorak-
ka pı’ya kadar bütün halk onu hürmetle karışık bir mu-
habbetle severdi. Ve o hiçbir kimseye hiçbir kelime söy-
lememişken, en küçük bir hareketiyle bir ufak şüphe bile 
uyandırmamışken yine, bilinemez nasıl, sezilmiş, an laşıl-
mıştı ki Keklik İsmail, Sabur Hoca’nın kızını seviyor. 
Aşk, geçtiği yerlerde hazzın öyle izlerini bırakır ki bu 
görülmese bile duyulur, sezilir. Keklik İsmail, Fettah 
Camisi’nden Yokuşbaşı’na doğru giderken hafif ve kıv-
rak yürüyüşüyle kendisine ta ne zamandır bu lakabı ka-
zandıran, o seke seke, hoş salınışıyla geçişinden, galiba 
köşede bir evi dönerken dolaşan ayaklarından, bulanan 
gözlerinden, kabaran göğsünden, küçük, kıvırcık, siyahla 
kumral arasında bıyıklarını hafifçe kaldıran dudaklarının 
titreyişinden fark olunmuş, hissedilmişti ki o, Sabur Ho-
ca’nın kızına âşıktır.

Ağzından söz almaya çalışanlar, onu bir itirafa karar 
verdirmek için söyletmeye çabalayanlar oldu; o daima 
pembe beyaz yanaklarına bir utangaçlığın alevlerini ge-
tiren bir çekingenlikle, biraz gevrekçe sesinin çocukça 
bir kahkahasıyla şöyle bir yandan bakar, “Amma yaptınız 
ha!” der, güya bu şakaya pek şaşmışçasına, koyu sarı göz-
lerinin gülümseyen, tatlı, kıvılcımlı bakışını muhatabı-
nın üstünde geciktirerek, başka bir şeyin ilavesine gerek 
görmeyerek, art arda gelen sorulara bu bakışın müte-
bessim sessizliğini yeterli bir cevap sayarak sorgunun 
bitmesini sabırla beklerdi.

Nihayet sohbet, onun hep söylenen sözleri şakaymış 



21

gibi dinleyerek savuşturmaya karar vermiş inatçı sessizli-
ğiyle bitince, birden sınavdan kurtulmuş bir çocuk neşe-
siyle fırlayarak kalkar, ellerinin becerikli bir hareketiyle 
önce fesinin poşusunu1 düzelterek rengârenk ipek püs-
küllerin biraz uzunca, kumral saçlarına inişindeki ahengi 
yoklar, Trablus kuşağını2 ince beline biraz daha sıkıca do-
layarak ta ucunu gelişigüzel, tekrar çözülüp düşmeye 
hazır bir ihmalle sol tarafına sokar, kofalı3 mavi şalvarını 
önden tutup iki bacağının arasından arkaya fırlatır, seri 
bir nazarla kırmızı diz bağlarına, gergin beyaz çorapları-
na, uçları sivri parlak siyah sahtiyandan4 pabuçlarına ba-
kar ve bir dakika sürmeyen bu teftiş neticesinden mem-
nun olarak dünyanın en bahtiyar, en keyifli bir çocuğu 
neşesiyle, o kıvrak yürüyüşü arasında, Tilkilik’ten Mezar-
lık başı’na doğru seke seke giderdi.

Tütüncü Şahbaz Hasan, Muhallebici Mustafa Dayı, 
Berber Köse Şerif, Aktar Mümin İmam sırayla ona sesle-
nirler, o hiçbirini kırmak istemeyerek sağ elini özür diler 
bir edayla sol tarafına kor, “Merhaba!” der ve gözünün 
bir işaretiyle ilerisini gösterirdi. Bu işaret, “Namaza yeti-
şeceğim,” demekti.

Cemaatle namaz kılmak çocukluktan beri alışkanlı-
ğıydı ve hemen hiçbir vaktini şaşırmazdı. Onu asıl sevdi-
ren de güzelliğinin yanında bu güzel huylarıydı.

Babasından kalan bağlarını işletir, icabında kendisi 
de toprak işleriyle meşgul olmaktan çekinmez, hasta 
anasına, dul ablasına benliğini adar, eşini dostunu sayar, 
büyüklerinin ellerini öper ve hiçbir zaman, hiç kimseyle 

1.Başasarılanipektendokunmuşparlakkumaş.(Y.N.)
2.Eltezgâhındadokunmuşrenkliketenveipekkarışımıdokumakumaştan
yapılanbirçeşitkuşak.(Y.N.)
3.İncevepüskülbiçimindebirçeşitsaz.(Y.N.)
4.Tabaklanarakboyanmışvecilalanmışgenelliklekeçiderisi.(Y.N.)
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kavga etmezdi. Hele içkinin başlıca düşmanıydı. Mahal-
le gençlerinden birçoğuyla onların içki düşkünlükleri 
sebebiyle ayrılmıştı. Onun içindir ki o, sokaktan geçer-
ken kendisini gülümseyerek izleyen gözlerde hürmet ve 
sevgiden oluşan bir bakışla takip edilirdi. Sabur Hoca’nın 
kızını Bozyakalıların oğluna verecekleri haberi duyu-
lunca bu hürmet ve sevgiye bir de merhamet hissi eşlik 
etti.

* * *

Bir gece yatsı namazından sonra cemaat dağılırken 
müezzinin küçük oğlu telaşla Menzilhane’nin kahvesine 
daldı ve imam efendinin nargilesini kendi eliyle doldur-
maya hazırlanan Pehlivan Hüseyin’in kolunu dürterek 
evvela kendi dudağını, sonra bu dev cüsse adamın kula-
ğını gösterdi. Pehlivan Hüseyin bir elinde nargilenin lü-
lesi, diğer elinde ıslak tömbeki1, eğildi, kulağını çocuğun 
ağzına kadar götürdü:

“Keklik İsmail sarhoş, dışarıda, kahvenin köşesinde 
oturmuş, kendinden geçiyor.”

Pehlivan Hüseyin tömbekiyle lüleyi peykenin üstü-
ne fırlatarak uçtu. Çocuğun hakkı vardı, Keklik İsmail 
sarhoştu. Pehlivan İsmail bir eliyle bir iskemle çekti, di-
ğer eliyle gencin etrafını alan üç-beş arkadaşa, “Savulun!” 
işareti verdi. Hep çekildiler. Onlar iki kişi kaldılar. Diğer-
leri uzaktan, korkulacak ve şaşılacak bir şeye bakıyor-
muşçasına sessiz, duruyorlardı.

Keklik İsmail sarhoş! Bu öyle şaşılacak bir hadiseydi 
ki daha korkutucu ve feci olayların başlangıcı olmasın 
di ye herkes bir korku duyuyordu. Keklik İsmail’in, bu 

1.Nargileyleiçilenbirtütüntürü,nargiletütünü.(Y.N.)
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hiç kavga etmeyen çocuğun pek cesur olduğunu ve dai-
ma belinden şalvarının içine sokulmuş bir uzun saldır-
ma1 taşıdığını hep biliyorlardı.

Sade Pehlivan Hüseyin söylüyor, ara sıra elinin ter-
siyle çocuğun fesini, poşusunu okşayarak güya ruhunun 
saf ve merhametli şefkatini bu hasta kalbe akıtmaya ça-
lışıyordu. O susuyor, bütün söylenen şeylere dudaklarını 
kısarak cevap vermiyor, yalnız ara sıra güya pek ağır ge-
liyormuşçasına başını arkasında duvarın taşına sürterek 
iki tarafına sallıyordu.

Pehlivan Hüseyin söyledi, söyledi, nihayet Keklik İs-
mail birdenbire bir homurtu içinde, “Beni anama gönder 
Pehlivan!” dedi.

O zaman hiç tereddüt etmeden Pehlivan Hüseyin 
ayağa kalktı, onu kolundan tuttu, “Gel oğlum,” dedi. Ve 
ikisi birden, Pehlivan onun kolundan tutarak, köşeyi 
döndüler, yokuş yukarı çıkmaya başladılar.

* * *

Bu geceden itibaren artık âdet oldu. Keklik İsmail 
durmadan içiyor, önüne gelenle kavga ediyor, bütün 
dostlarının şiddet ve kabalıkla gönlünü kırıyor, yoldan 
geçerken kimselere selam vermiyor, artık camilere de-
vam etmiyor, olmayacak şeylerden çekişme bahanesi çı-
karıyor, ikide birde elini saldırmasının ipek Trablus kuşa-
ğı altında artık saklanmaya gerek görmeyen kabzasına 
götürüyordu.

Bir hafta içinde bütün hayatının iyi şöhreti yıkıldı, 
hatta daha fena... Bu dönüşümün sebebini, nadir istisna-
lar haricinde, insanlar aramadı bile. Ona sadık kalan tek 

1.Yatağanabenzerbirçeşitbüyükbıçak.(Y.N.)
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tük dostların arasında Pehlivan Hüseyin’in safça bağlılığı 
Keklik İsmail’in üstünde sürekli bir gözcüydü.

Bir gece yine onun Menzilhane Kahvesi köşesine bir 
düşüşü oldu. Pehlivan Hüseyin başını maşrapayla su dö-
kerek ıslatırken galiba son bir kavgasından bahsederek 
sitem ediyordu. “Ama niçin böyle kavga çıkarıyorsun?” 
diyecek oldu. Birden çocuk, sarhoşluğunun içinden sıy-
rılarak doğruldu ve dik bir gözle Pehlivan’ın yüzüne ba-
karak bağırdı:

“Bir kızan olsun da beni vursun diye!”
Sonra müthiş bir nara attı. Güya olanca acısını bu 

naranın içinde savurmuşçasına birden sakinleşen bu hal-
le başını Pehlivan’ın omuzlarına dayadı, “Yanıyorum kar-
deşim,” dedi. Acısının ilk ve son itirafı bu oldu.

Ne nasihat ne tehdit ne uyarı... hiç, hiçbir şeyin fay-
dası olmadı. Artık Keklik İsmail bu mahallelerin en hır-
çın, en hayırsız, en zararlı bir mahluku oldu; tek başına 
bütün bu şehir parçasının huzurunu ve sessizliğini bo-
zan, zavallı bir sarhoş derecesine düştü.

İmam Efendi’den başlayan bir ifadeyle ona hep 
birlikte “len yuflihun’dan”1 denildi.

* * *

Bir gece Fettah Camisi’nde halk yatsı namazından 
sonra dağılmıştı. Cemaatin son üyeleri dar sokaklardan 
evlerine girerken bir aralık Çorakkapı’dan gelerek Keklik 
İsmail, tamamen sarhoş, elinde saldırma, tiz bir narayla 
evlerin camlarını titretti.

Son kapılar kapandı, herkes evlerine çekilmişti, Sa-
bur Hoca’nın evine dönecek köşede titreyen fenerin ışığı 

1.(Ar.)Aslakurtulamayacakolanlar.(Y.N.)
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bu sokaklarda artık aydınlatacak kimseyi bulamıyordu. 
Keklik İsmail tam köşeyi dönerken, gözler Sabur Ho ca’ 
nın evinde, daha yanık, daha tiz bir nara daha attı, elinde 
saldırmayı savurarak sıçradı, güya bütün dünyayı kendi 
ruhu kadar karanlık yapmak istiyormuşçasına fenerin 
cam larını parçaladı. Naranın ardından, “Yanıyorum Al-
lah!” nidasıyla etraftan imdat istercesine kükredi.

Tam bu sırada beyaz ipekten cüppesiyle, arakiyesi-
nin1 üstünde beyaz sarığıyla, elinde asasıyla Şeyh Fey-
zullah Efendi köşeyi dönüyordu.

Şeyh Feyzullah Efendi, İzmir’de melekçe bir hayatla 
ermişliğine hükmedilmiş bir zattı ki halkın üzerinde 
sihirli bir etkisi vardı. Gayet az söyler, daima bir gölge 
çe kingenliğiyle yürür, sapsarı, henüz tabuttan çıkmış bir 
ölü halinde, güya yanmış, erimiş ince hayalet türünden 
bir vücutla bir gönül hayatı yaşayarak, dünyadan, ahrete 
has bir nefes maneviliğiyle geçen bir ihtiyardı.

O da namazdan dönüyordu.
Bu asasına dayana dayana yürüyen ihtiyarla elinde 

saldırma, sendeleyen sarhoş genç karşı karşıya geldiler, 
sönmüş fenerin altında biri durdu, diğeri irkildi. Karanlı-
ğın arasından sarhoş, şeyhi sezdi; birden elinden saldır-
ma düştü, ona doğru iki adım attı. Şeyh bekleyerek du-
ruyordu. Rükûya varırcasına eğilerek ihtiyarın iki elle-
rinden tuttu, ağzına götürdü, öptü.

Şeyh ona yalnız, “Yarın bana gel!” dedi.

* * *

İkisinin arasında ne oldu, bilinmiyor. O günden 
sonra Keklik İsmail içmedi, tekkeye devam eder oldu. 

1.Dervişleringiydikleri,tiftiktenyapılmışincekülah.(Y.N.)
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