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Bürosu Pampérigouste’da1 bulunan noter Honorat 
Gra  pazi’nin huzurunda, “Vivette Cornille’in kocası ve 
ikamet ettiği Cigalières’de çiftçilik yapan Bay Gaspard 
Mitifio2... İşbu belge gereğince, Provence’ın göbeğindeki 
Rhône Vadisi’nde, çam ve yeşil meşe ağaçlarıyla kaplı bir 
yamaç üzerinde yer alan un ve yel değirmenini, huku-
ki ve fiilî teminat altında ve her türlü borç, takyidat ve 
ipotekten ari olarak Bay Alphonse Daudet’ye satmıştır. 
Sözü geçen değirmen kanatlarının ucuna kadar yükselen 
yabanasmaları, yosunlar, biberiyeler ve asalak otlardan 
da anlaşılacağı gibi, yirmi yılı aşkın bir süre önce terk 
edil miştir ve öğütme faaliyetini yerine getiremeyecek 
durumdadır. 

Bu konumuna, büyük çarkının kırık olmasına ve 
tuğ   la  la  rı arasında otların yeşerdiği taşına rağmen Bay Al
          p      honse Daudet, sözü geçen değirmenin zevkine ve edebi 
çalışmalarına uygun olduğunu ve tüm sorumluluğu üze-

1. Pampérigouste hayalî bir bölgenin ismidir. Kökeni bilinmeyen bu sözcük
GüneyFransa’dafarklıbiçimlerdeyaygınolarakkullanılır.Rabelaisbusözcüğü
“PapeligosseValisi”şeklindekullanmıştır.FrédéricMistral,Trésor du Félibrige  
(FélibrigeHazinesi)adlıyapıtındabukalıptanalıntıyapmıştır.(Y.N.)
2.Daudetbuismi,MontaubanŞatosu’ndatanıdığıveduygusalanlamdabağlan-
dığıbirkişiyeatfenkullanmıştır.(Y.N.)

GİRİŞ
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rine alarak, satıcıdan, ortaya çıkabilecek tamirat giderle-
rini karşılaması konusunda hiçbir talepte bulunmayaca-
ğını beyan etmiştir.

Satış işlemi noterlerin ve sözleşmenin altında imza-
sı bulunan tanıkların önünde, uygun görülen fiyat üze-
rinden yapılmış, Bay Daudet’nin istenen meblağı nakit 
olarak ödemesinin ardından Bay Mitifio makbuz karşılı-
ğında parayı teslim almıştır.

İşbu sözleşme Pampérigouste noteri Honorat’nın 
bürosunda, fifreci Francet Mamaï ve beyaz cüppeli 
tövbekârların1 haç taşıyıcısı Quique lakaplı Louiset’nin 
huzurunda yapılmış ve okunduktan sonra taraflarca ve 
noterce imzalanmıştır...”

1.DevrimdensonraFransa’nındiğerbölgelerindeneredeyseortadankaybol-
muş,amaGüneyFransa’daXIX.yüzyıldabilevarlığınıkorumuşvekendilerini
çileçekmeyeadamışolanlaikbirtarikatınmensupları.(Y.N.)
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Gelişime en çok tavşanlar şaşırdı!.. Uzun zamandan 
beri, duvarlarını ve önündeki düzlüğü otların kapladığı 
değirmenin kapılarını kapalı gördüklerinden, sonunda, 
değirmencilerin soyunun tükendiğini sanmışlar ve bu-
rayı benimseyerek, bir karargâh, stratejik bir üs olarak 
kullanmaya başlamışlardı. Burası adeta tavşanların Jem
mapes1 değirmeni haline gelmişti. Geldiğim gece, abar-
tısız yirmi kadarı halka halinde platforma oturmuş, ay 
ışığına uzattıkları patilerini ısıtıyorlardı. Çatı penceresi-
ni aralar aralamaz, vınn! Telaşlı küçük beyaz popoların 
hepsi ordugâhları baskına uğramışçasına, kuyrukları ha-
vada fundalıklara kaçıştılar. Umarım geri dönerler.

Beni görünce en çok şaşıranlardan biri de düşünceli 
ifadesiyle yirmi yılı aşkın bir süredir birinci katın kiracısı 
olan, yaşlı, uğursuz bir baykuştu. Onu yukarıdaki odada 
bulduğumda dökülmüş sıva ve kiremit parçaları arasın-
da, ana milin üzerinde dimdik ve hareketsiz duruyordu. 
Yuvarlak gözleriyle bir süre bana baktı, daha sonra beni 

1. Jemmapes Değirmeni: Daudet kullandığı bu ifadeyle –belki de kasten?–
1792’deDumouriez tarafından Jemmapes’daAvusturyalılaraveValmydeğir-
menindePrusyalılarakarşıkazanılan ikizaferinyerlerinikarıştırmışgibigö-
rünüyor.(Y.N.)

YERLEŞME



tanımadığına şaşırıp “Hu!.. Hu!..” diye öterek tozdan 
grileşmiş kanatlarını güçlükle çırpmaya koyuldu. Ah bu 
lanet düşünürler! Temizlenmeyi hiç akıllarından geçir-
mezler! Yine de, asık suratı ve kırpıştırdığı gözleriyle bu 
sakin kiracı içlerinde en çok hoşuma gideniydi. Hemen 
sözleşmesini yeniledim. Eskiden olduğu gibi değirmenin 
üst katı, çatıya açılan girişi de dahil olmak üzere onun 
olacak, bana da alt katta bir manastırın yemekhanesini 
andıran, beyaz kireçle sıvanmış kemerli ve basık tavanlı 
küçük oda kalacaktı. 

İşte size ardına kadar açık kapısından güneş ışınları-
nı içeri alan bu odadan yazıyorum. 

Karşımda yamacın eteklerine kadar ışıl ışıl parlayan 
bir çam korusu uzanıyor. Ufukta Alpilles Dağları’nın 
(Küçük Alpler) zarif zirveleri seçiliyor... Hiç ses yok... 
Olsa olsa ta uzaklardan gelen bir fifre sesi, lavantalar 
arasında bir kervan çulluğunun ötüşü, yoldan geçen bir 
katırın çıngırağı... Provence’ın tüm bu güzel manzarası, 
gün ışığıyla canlanıyor. 

Siz şimdi benden, o gürültülü ve havası kirli Parisi
nizi özlememi nasıl beklersiniz? Değirmenimde o kadar 
mutluyum ki! Gazetelerden, pustan ve faytonlardan bin 
mil uzakta, her zaman özlemini çektiğim hoş kokulu, 
sıcacık, kuytu bir köşedeyim. Etrafımda o kadar çok gü-
zellik var ki! Buraya yerleşeli sadece sekiz gün olmasına 
rağmen, şimdiden hatıraların ve edindiğim izlenimlerin 
sarhoşluğu içindeyim... Dinleyin! Daha dün akşam, sü-
rülerin yamacın eteğindeki kır evine (çiftliğe) dönüşünü 
seyrettim; inanın bana, bu gösteriyi sizin hafta boyunca 
Paris’te prömiyerlerini izlediğiniz tüm o gösterilerin bi-
rine bile değişmem. Gerisini siz düşünün!..

Provence’ta sıcakların bastırmasıyla birlikte, çiftlik 
hayvanlarının Alpler’e götürülmesinin âdetten olduğunu 
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hemen belirtmeliyim. Burada yaşayanlar hayvanlarla bir-
likte beş altı aylığına yaylalara çıkıyor, açık havada belle-
rine kadar uzanan otların arasında konakladıktan sonra 
sonbaharın ilk serinliğiyle birlikte çiftliğe iniyor ve sürü-
lerini biberiye kokan, külrengi küçük tepelerde yeniden 
sakin sakin otlamaya bırakıyorlar. İşte dün akşam sürüler 
dönüyordu. Çiftliğin ana kapısı sabahtan beri iki kanadı 
açık bekliyordu, ağıllar taze samanla ağzına kadar doluy-
du. Saatler geçtikçe, “Şimdi Eyguières’delerdir... Şimdi 
Paradou’ya ulaşmışlardır” deniyordu. Nihayet akşama 
doğru, birden bir çığlık koptu. “İşte geliyorlar!” Uzaktan, 
sü rünün bir toz bulutunun içinde gelmekte olduğunu 
gördük... Sanki yol da onlarla birlikte yürüyordu... En 
başta, boynuzları, vahşi görünümleriyle yaşlı koçlar iler-
liyordu; ardından besili koyunlar ve ayaklarının arasında 
yavruları dolanan biraz bitkin anneler geliyor, daha son-
ra da üzerlerindeki sepetlerde, henüz bir günlük kuzu-
cukları sallaya sallaya taşıyan kırmızı ponponlu katırlar, 
yorgunluktan dilleri neredeyse yere kadar sarkan kan ter 
içinde kalmış köpekler ve papazların ayin cüppesi gibi 
topuklarına kadar uzanan kırmızı şayaktan kepenekleriy-
le sürünün iki bıçkın çobanı geliyordu. 

Neşeyle önümüzden geçen sürü bir sağanak gürültü-
süyle yerleri sarsarak kapıdan içeriye doluştu. Çiftlikteki 
telaş görülmeye değerdi! Gelenleri tanıyan yeşil, altın 
renkli iri tavus kuşları tülü andıran sorguçlarıyla onları, 
tüneklerinin üzerinden trompet seslerini andıran müthiş 
bir gürültüyle karşıladılar. Uyuyan kümes halkı yerlerin-
den sıçrayarak uyandı. Güvercinler, ördekler, hindiler, 
beç tavukları, hepsi ayaktaydı. Kümes çılgına dönmüştü, 
tavuklar sabahlamaktan söz ediyorlardı. Koyunlar, post-
larıyla birlikte adeta Alpler’in yabani kokusunu, dağların 
insanı sarhoş eden, dans etme arzusu uyandıran temiz 
havasını getirmişlerdi. 



Sürüdekiler tüm bu hengâmenin ortasında ağılları-
na doğru ilerliyorlardı. Onların yerleşmelerini izlemek 
öylesine zevkliydi ki. Yaşlı koçlar yemliklerini görerek 
duygulanıyor, yolculuk sırasında doğdukları için daha 
önce çiftliği görmemiş kuzular ve daha küçük yavrular 
etraflarına şaşkın şaşkın bakıyorlardı. 

Ama en dokunaklısı, köpeklerin, sürünün çiftliğe 
girmesinden önce içleri rahat etmeyecek olan, işleri ba-
şından aşkın yiğit çoban köpeklerinin haliydi. Bekçi kö-
peğinin kulübesinin kenarından onları çağırması boşu-
naydı, kuyunun ağzına kadar soğuk suyla dolu kovasının 
onların akıllarını çelmeye çalışması boşunaydı: Çoban 
köpeklerinin tek derdi tüm hayvanların ağıllarına yerleş-
tiğini, küçük çit kapısının sürgüsünün çekildiğini ve ço-
banların alçak tavanlı salonda yemeğe oturduklarını gör-
mek ve duymaktı. Ancak o zaman kulübelerine gidecek 
ve çanaklarındaki çorbalarını afiyetle yalayıp yutarken 
çiftlikteki arkadaşlarına, dağların zirvelerinde, kurtların 
çiyle kaplı lal rengi kocaman yüksükotlarının arasında 
gezindiği karanlıklar diyarında, başlarından geçenleri an-
latmaya razı olacaklardı.
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BEAUCAIRE POSTA ARABASI

Buraya geldiğim gündü... Beaucaire arabasına bin-
miştim; yaysız, döküntü yolcu arabalarından biriydi, gi-
deceğimiz yer çok uzak olmamasına rağmen, ağır ağır 
yol alarak akşam, durağına ulaştığında uzaklardan geldi-
ği izlenimini vermek istiyordu. Arabacıyı saymazsak üst 
katta beş kişiydik.

İlk yolcu, bodur, kıllı, yabani hayvanlar gibi kokan, 
kocaman kanlı gözleri ve kulaklarında gümüş halkalar 
olan Camarguelı bir bekçiydi; yanında Beaucaireli bir 
fırıncı ile çırağı vardı, bu iki tıknefesin yüzleri kıpkır-
mızıydı, ama yandan bakıldığında Roma madalyonuna 
kazınmış Vitellius’u1 andıran müthiş profilleri vardı. So-
nuncusu, önde arabacının yanında oturan adam... Hayır! 
Bir kasket; pek fazla konuşmayan ve hüzünlü bir ifadey-
le yola bakan, tavşan derisinden kocaman bir kasket.

Arabadakilerin hepsi birbirini tanıyor ve yüksek ses  le 
rahatça işlerinden söz ediyorlardı. Camarguelı Nî    mes’den 
geldiğini söylüyordu, bir çobana yabayla sal     dırdığı için 
sorgu yargıcı tarafından çağrılıp ifadesi alınmıştı. Ne de 
olsa Camarguelıların tepesini attırmak kolaydır... Peki ya 

1.Romaİmparatoru(MS15-69).EskiportrelerdeveSuetonius’untasvirlerin-
deboyluposlu,dolgunvekırmızıyüzlüolarakbetimlenir.(Y.N.)



Beaucairelilere ne demeli! Bizim iki Beaucaireli Meryem 
Ana hakkındaki farklı görüşleri yüzünden birbirlerinin 
boğazına sarılmayı akıllarından geçirmiyorlar mıydı? 
Fırıncı, Provencelıların “Azize Anne” olarak andıkları 
Meryem Ana’nın küçük İsa’yı kolları arasında tutan gö-
rüntüsüne bağlanmış dinî bir cemaatin mensubu gibi gö-
rünüyordu; çırak ise tersine, Meryem Ana’nın, kolları iki 
yana sarkmış, ellerinden ışık saçarak gülümseyen o güzel 
görüntüsüne adanmış yeni bir dinî cemaatin kilise koro-
sunda ilahiler söylüyordu. Tartışma da, işte tam bundan 
kaynaklanıyordu. Bu imanlı iki Katolik’in birbirlerine ve 
Meryem Ana’ya söylediklerini duymalıydınız:

“Senin o el değmemiş bakire bir içim su!”
“Hadi canım sen de! Sen Azize Anne’ne bak!”
“Ya seninki, Filistin’de başına gelmedik kalmadı!”
“Ya senin gudubet! Kim bilir ne haltlar karıştırdı? 

Bunu asıl marangoz Yusuf’a sormak lazım!” 
İnsanın kendini Napoli Rıhtımı’nda gibi hissetmesi 

için yalnızca parıldayan bıçaklar eksikti ve inanın, ara-
bacı müdahale etmeseydi bu hararetli dinî tartışmanın 
sonu pek de hayırlı olmayacaktı.

“Meryem Analarınızı bir kenara bırakın da kafamı zı 
dinleyelim!” dedi arabacı gülümseyerek iki Beau caireliye, 
“Bunlar kadınların meseleleri, erkekler bu işlere karışma
malı!” 

Ardından, hafif kuşkucu bir tavırla kırbacını şaklat-
masıyla birlikte, herkes ona hak verdi.

Tartışma sona erse de, hızını alamayan fırıncının bi-
raz daha gevezelik etmeye ihtiyacı vardı, köşesinde ses-
siz, çekingen bir halde oturan hüzünlü kaskete dönerek 
alaycı bir ifadeyle sordu:

“Eee bileyici, ya senin karın? Karın hangi Meryem 
Ana’dan yana?”
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Üst kattaki herkes kahkahalarla güldüğüne göre, 
bu sorunun iğneleyici bir yanı olsa gerekti. Söylenenleri 
duymazmış gibi görünen bileyici gülmüyordu. Bunun 
üzerine fırıncı bana doğru döndü: 

“Siz karısını bilmezsiniz, bayım. Kendine göre ilginç 
inançları vardır. Beaucaire’de onun eşine benzerine rast-
layamazsınız.” 

Gülüşmeler daha da arttı. Hiç kımıldamayan bileyi-
ci, kafasını kaldırmadan, alçak sesle, “Kapa çeneni, fırın-
cı!” demekle yetindi. 

Fakat geveze fırıncının susmaya hiç niyeti yoktu, 
daha da kışkırtıcı bir ifadeyle devam etti: 

“İnanılır gibi değil! Fakat dostumuz, böyle bir karısı 
olmasından hiç de şikâyetçi değil... O yanınızdayken bir 
an bile canınız sıkılmaz... Bir düşünün! O kadar güzel ki, 
altı ayda bir kaçırılıyor ve geri döndüğünde size anlata-
cak bir sürü hikâyesi oluyor... Ama önemli değil, ilginç 
bir evlilik işte... Düşünebiliyor musunuz, daha evlene-
li bir yıl bile olmamıştı ki, kadın bir çikolata tüccarıyla 
İspanya’ya kaçtı. 

Yapayalnız kalan ve günlerini ağlayıp sızlamakla 
geçiren kocası kendini içkiye verdi... Adeta aklını ka-
çırmıştı... Bir süre sonra güzel karısı, elinde küçük zilli 
bir tef, üzerinde İspanyol tarzı bir elbiseyle geri döndü... 
Hepimiz kadına, ‘Sakın ortalıkta görünme, kocan seni 
öldürecek.’ dedik. 

Ne öldürmesi! Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına 
devam ettiler, hatta kadın ona tef çalmayı bile öğretti.”

Yeniden bir kahkaha tufanı koptu. Bir köşeye sinmiş 
bileyici, kafasını kaldırmadan tekrar mırıldandı:

“Kapa çeneni fırıncı...”
Hiç oralı olmayan fırıncı konuşmaya devam etti:
“Beyefendi, belki de, İspanya’dan döndükten sonra 

ka   dının aklının başına geldiğini düşünüyorsunuz! Ah... 



ner    deee... Kocasının derin hoşgörüsü kadına yeni bir 
macera için ilham verdi... İspanyol’u bir subay izledi, 
sonra Rhône’da çalışan bir ırmak gemicisi, ardından bir 
müzisyen ve ardından... Bilmem kim?.. Fakat ilginç olan 
ne biliyor musunuz? Her seferinde aynı komedi... Ka-
dın kaçar, adam günlerce ağlar, kadın çıkagelir ve adam 
teselli bulur. Her seferinde kadın adamın gönlünü alır 
ve adam da onu bağışlar. Böyle koca var mıdır, adam sa-
bır taşı mübarek! Doğruyu söylemek gerekirse dillere 
destan bir güzelliği var haspanın... Tam bir ay parçası, 
işveli, alımlı, çıtı pıtı, üstelik teni de pamuk gibi beyaz... 
Erkeklere hep gülümseyerek bakan fındık rengi gözleri 
var... Aman Tanrım! Parisli beyefendi, yolunuz bir gün 
Beaucaire’e düşerse...” 

“Ah! Yeter artık, yalvarırım sus fırıncı!..” dedi bileyi-
ci bir kez daha, insanın içini burkan bir ses tonuyla...

Tam o sırada, Anglores Çiftliği’ne varan yolcu ara-
bası durdu. İki Beaucairelinin yolculukları buraya ka-
dardı. Doğrusu, bu sohbete benim de dayanacak halim 
kalmamıştı. Patavatsız adam! Çiftliğin avlusundan hâlâ 
kahkaha sesleri geliyordu.

Onların inmesiyle arabanın üst katı adeta boş kal-
mıştı. Camarguelıyı da Arles’a bırakmıştık... Bu arada 
arabacı da inmiş, atların yanında yürüyordu... Yukarıda, 
bileyici ile ben yalnız kalmıştık, her birimiz bir köşeye 
çekilmiş, konuşmadan duruyorduk. Hava ısınmıştı, ara-
banın deri körüğü ateş gibi yanıyordu. Ara sıra, gözle-
rimin kapandığını ve başımın ağırlaştığını hissetsem de 
uyumam mümkün değildi. Kulağımda hep o alttan alan, 
insanın içine işleyen aynı sözler çınlıyordu... “Sus lütfen, 
yalvarırım...” Zavallı adam, o da uyuyamıyordu. Arka-
dan, adamın geniş omuzlarının sarsıldığını, oturduğu 
sıranın arkalığına dayadığı, yaşlı bir insanınkini andıran 
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uzun, solgun ve kaba elinin titrediğini görebiliyordum. 
Ağlıyordu... 

“Parisli, işte ineceğiniz yere geldik!” diye bağırdı, bir
den kırbacının ucuyla yemyeşil tepenin üzerine kelebek 
misali konmuş değirmeni gösteren arabacı.

Arabadan inmek için acele ettim. İnmeden önce, 
bileyicinin yanından geçerken, kasketin altındaki yüze 
şöyle bir bakmak istedim. Niyetimi anlamış olacak ki, 
zavallı adam birden kafasını kaldırarak acınası bir ifadey-
le yüzüme doğru baktı.

“Yüzüme dikkatlice bakın, dostum,” dedi boğuk bir 
sesle, “bugünlerde Beaucaire’de bir cinayet işlendiğini 
duyarsanız, bu işin failini tanıdığınızı söyleyebilirsiniz.”

Solgun ve kederli bir yüzdü, küçük gözlerinin feri 
sön  müştü. Bu gözler yaşla dolmuş olsa da, sesinde nefre-
tin izleri vardı. Nefret, güçsüzlerin öfkesidir!.. Karısının 
yerinde olsaydım, ondan uzak durmaya çalışırdım.
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