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16 Şubat

Bugün hava o kadar soğuk ki dün ava gitmeyi karar-
laştırdığım halde dışarıya çıkamayacağım.

Odamın içinde, pencerenin önünde saatlerce otur-
dum; kar ovayı köpüklü bir deniz haline getirmiş. Etraf-
ta derin bir sessizlik var. Gözlerim kışın hoş manzarası-
nı dolaşmakta büyük bir lezzet buldu. Beyaz karlara 
bürünmüş ağaçların arasından pencereleri kapanmış 
olan komşu evleri görüyorum. Hepsi boş! Sevinç dolu 
sakinleri yazın gülümseyen güneşinde koşuşmak, baha-
rın hoş akşamlarında yıldızları seyretmek üzere gelmiş-
ler, kırda sevinçli seslerinin yankısını bile bırakmaksızın 
dönmüşler.

O zaman penceremden şen, mutlu koşuştuklarını 
seyrettiğim genç kızlar, küçük çocuklar kışın fırtınaları, 
karları önünde kelebekler gibi kaçıp gitmişler.

Yalnız ben buradayım...
Saatlerce penceremden hazin hazin ovayı seyredi-

yorum. Hiçbir yolcu görülmüyor. Bazen ihtiyar hizmet
kâ rımın yavaş ayaklarıyla nemli kumları çiğneyerek bah-
çede gezindiğini, kapının yavaşça gıcırdayarak açılıp ses-
siz ihtiyarın yaşamak için gerekli şeyleri almak üzere 
şehre indiğini gözlemlerim.

Burada hayatımın biricik eğlenceleri bundan ibaret.

BİR MUHTIRANIN SON 
YAPRAKLARI
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Bugün etrafta harikulade bir hüzün hüküm sürüyor. 
Kalbimde hoş bir keder hissediyorum, gözlerim ovanın 
yeknesak görünümünü seyretmekten yoruldu. Bir aralık 
penceremin camları üzerinde buharların ince ve dolaşık 
kanallar oluşturarak aktığını seyrettim. Fakat sonra bu 
eğlenceden de sıkıldım.

Ocakta odunlar neşe saçan çıtırtılarla yanıyor. Bir 
aralık gözlerim tuhaf resimler oluşturarak bahçenin ka-
ranlıklarında uçuşan kırmızı alevleri seyretmekle eğlendi.

Bu manzaradan da usandığım zaman çalışma masa-
ma oturarak şu satırları yazmaya başladım.

Saatin uzun bir hırıltıyla çalmaya hazırlandığını işit-
tim. Akşamın dokuzunu haber verecek sanıyordum. Fa-
kat heyhat! Saat henüz altı!

Bu hazin gün nasıl geçecek? Akşama kadar neyle 
meşgul olacağım?

21 Şubat

Soğuk şu anda devam ediyor. Fakat birkaç gündür ev
de mahpus olarak kalmaktan o kadar sıkıldım ki bugün 
sabahleyin dışarıya çıktım, beşaltı saat kadar etrafı do-
laştım. Çitlerden, kesiklerden1 atladım; bataklıklardan, 
derelerden geçtim. Dönerken omzumdaki tüfeğin ucun-
da, beyaz tüyleri kanlara boyanmış, boynu bükük dört 
ördek, aldıkları yaralardan damlayan kanlarla karları bo-
yayarak iki tarafa yavaş eğimle sallanıyordu. Eve geldi-
ğim zaman hizmetkârım hiçbir söz söylemeyerek bunla-
rı elimden aldı, yavaş yavaş mutfağa ilerledi. Gözlerim 
biraz önce neşe saçan edalarla bataklıkların üzerinden 
uçan bu biçare hayvancıkları izledi. Yarı açık gözleri bu 

1.Tarla,bağvebahçeçevresineaçılanhendek.(Y.N.)
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acı şakayı kimin ettiğini soruyordu. Kendi kendime kız-
dım. Bu hayvancıkları hayatın tadından niçin yoksun bı-
raktığımı düşündüm. Yalnız bir sebep buldum: eğlen-
mek! Oysa bu vahşilik beni hiç eğlendirmemişti.

Akşama kadar bu düşünceyle oyalandım.
Hizmetkârım beni yemeğe çağırdığı zaman sofranın 

üzerinde ördeklerin hoş, ıtırlı bir buhar çıkardıkları gö-
rülüyordu. Bilmem nasıl bir duygu elimi uzatmaktan 
alıkoydu. Gülümsercesine bir bakışla beni seyretmekte 
olan hizmetkârıma baktım. Bu bakışta garip bir anlam 
okuyorum sandım, elde olmayan bir hareketle sofradan 
kalkarak yukarıya çıktım.

Ördeklerden çıkan hoş buhar odayı iştah saçan bir 
kokuyla doldurmakta devam ediyordu.

8 Mart

Bu kederli havalardan sıkılmaya başladım. Baharın 
hoş gülücüklerini, doğanın ruhu besleyen süslerini ne 
zaman göreceğim?

25 Mart

O kadar şiddetle beklediğim bahar güneşi, ışıklarını 
ovalara salıverdi ama sandığım gibi şairlerin hoş bulduk-
ları güneş ışığı düşüncelerimin karanlığını dağıtmadı. 
Aksine...

Şimdi öncekinden daha çok sıkılıyorum. Kışın hiç 
olmazsa yağmurlar, karlar ister istemez bakışımı çeker, 
beni saatlerle oyalardı. Şimdi kelebekler, çiçekler, gün-
doğumları, günbatımlarıyla eğlenmek için kendimi zor-
luyorum. Ama insanların güzel, hayali besleyen, olmaya-
cak güzellikler diye tahayyül ettikleri bu şeyler beni sık-
maktan başka bir şeye yaramıyor.
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Geçen gün sabahleyin, baharın en güzel göründüğü 
bir zamanda kırlara çıktım. Öteden beri bana güzel olarak 
tavsiye ettikleri ağaçları hoş bulmaya, toprakların üzerin-
de güneş ışığından doğan buharların havai girdaplar oluş-
turarak oynaştığını bir güzellik düşkünü gibi seyretmeye 
çalıştım. Şairlerin çiylerle süslü buldukları otları oynaşa-
rak koparan keçileri, kuzuları uzun uzun seyrettim.

Kısaca doğayı süsleyen her şeyi beğenmek, onları sey-
retmekten tat almak üzere saatlerce oyalandım; ama in-
sanların bunlara niçin hayran olduklarını anlayamadım.

Şaşıyorum. İnsanlar mı hayallerine aldanmışlar yok-
sa ben mi çıldırıyorum?

28 Mart

Bugün akşama kadar bahçemi bellemekle meşgul ol-
dum. Bu benim için pek güzel bir uğraş. Bedenim o kadar 
yoruluyor ki beynim işlemiyor; ben de bunu istiyorum.

12 Nisan

Bugün tuhaf bir eğlence buldum.
Komşular hemen bütünüyle yazlıklarına geldiler. 

Akşamüstü şehre inenler ellerinde çantalarını sallayarak 
yorgun bir yürüyüşle dönüyorlar.

Bunların çoğunun kim olduklarını bildiğim için gün
lerinin ne yolda geçtiğini tahayyül edebileceğimi düşün-
düm, penceremin önünde bunlardan birini bekleyerek 
oturdum. En önce geçen bir fakir yazıcıydı.

Sonra geçen bir şişman, kısa boylu, kırmızı yüzlü bir 
adamdı ki zavallı yazıcıyla şaşırtıcı bir karşıtlık oluşturu-
yordu. Bu adam zengin bir tüccar; maiyetinde demin ge-
çen yazıcı gibi onon beş kişi; ailesinin servetinin iyilikse-
verliğiyle geçinen birçok aile var. Güzel, geniş bir köşkte 
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oturuyorlar. Her gece bahçelerinde köyün en seçkin aile-
lerine mensup kişiler toplanır, musiki sedaları, kahkahalar 
etrafta çınlar. Yarı geceye kadar eğlenirler. Sabahleyin er-
ken kalkmak zorunda değildir, gündoğumundan üç saat 
sonra kalkar, denize girer, bütün keyfini tamamlar, şehre 
gittiği zaman işlerini önünde ve hazır bulur, akşama kadar 
maiyetindeki adamlara emir vermekle vakit geçirir, akşam 
dostlarıyla içtima ederek köye avdet eder. Gezer, eğlenir, 
mesuttur.

Belki o benim gibi düşünmüyor! Ama ben dünya-
dan bir kayıtsızlık örneği gibi geçmek istemem. Başkala-
rının kederlerine, acılarına ortak olmak, onların yoksul-
luklarına gözyaşları saçmak isterim.

Bastonunu ıslıkla çalmakta olduğu havaya uydurup 
sallayarak geçmekte olan şu delikanlı şüphesiz ki şu geçen 
genç kıza kendisini beğendirmiş olmakla övünmektedir.

Aralarında anlamlı bir tebessüm alışverişi oldu; fa-
kat bilemem ki niçin genç kızın dudaklarında garip bir 
alay belirtisi görülüyordu.

Bu iki âşıktan sonra penceremin önünden birbirleri-
ne bütünüyle aykırı birçok adamlar geçti. Akşama kadar 
bunlara bir hayat hikâyesi uydurmaya, özellikle hepsini 
mutsuz görmeye çalıştım.

İçlerinde bazıları o kadar şen, o kadar şakraktı ki 
bunları mutsuz yapabilmek için zihin yormaya mecbur 
oldum.

Şu satırları yazarken mecbur olduğuma hükmede-
ceğim geliyor.

15 Nisan

Bu akşam güneşin batışından sonra ovanın göğünü 
ıtırlı, çiçeklerden kalkan kokularla dolu, ağır bir hava kap-
ladı.
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Bedenimde garip bir gevşeklik var. Yaprakları altın-
da dallarını eğen ağaçları seyrettim. Kalbimde bu man-
zaraya karşı bir düşkünlük duydum. Düşüncelerimde 
tatlı bir hüzün vardı. Kütüphanemin bir köşesinde saklı 
olan şiir derlememi açtım. Duygularımın heyecanlı za-
manlarında bu derlemenin sayfalarına atıverdiğim man-
zumeleri okudum, bunların hepsini saçma buldum. 
Böyle ölçülü, uyaklı söz söylemek için harcadığım emek-
lere, vakitlere acıdım.

Düşünüyorum ki ben şu şiir derlemesini yayımla-
saydım birçok adamların övgüsünü alacaktım. İhtimal, 
eserim edebî eserlerin seçkinleri sırasına geçecekti. Adım 
insanlar arasında ebedî kalacaktı ama bundan ne çıka-
cak, ne kazanılacaktı? Şan!

Derlememi bıraktıktan sonra içinde yirmiyirmi beş 
cilt bulunan boş kütüphanemde beni eğlendirecek bir 
şey bulamadım. Yine pencereme döndüm. Ama buraya 
oturduğum zaman kendimin manen ne derecelerde düş-
tüğümü, nasıl büyük bir uçuruma yuvarlandığımı anla-
mıştım.

Kalbimde müthiş bir korku vardı. Gözlerim kanlar 
görüyordu.

20 Nisan

Çıldıracağım. Her gün deli gibi, beni düştüğüm 
uçurumun derinliğine çeken bu evden kaçıyor, kırlarda 
bir şeyden kaçmak istiyormuş gibi geziyorum.

25 Nisan

Bugün hizmetkârım bana gülerek bir mektup uzat-
tı. Mektupta şu yazılar vardı: “Yarın geliyorum. Seni ora-
da bulmam gerekiyor!”
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Bana bu mektubu yazan amcazademdi. Ama niçin 
gelecek?

Hizmetkârım tebessümde devam ediyordu. Birkaç 
gündür her halimde görülen delice duygular sadık ihti-
yarı kaygılandırıyordu. Amcazademe durumu bildirmiş 
olmasından şüphe ettim ama sormaya cesaret edeme-
dim.

Bu mektup beni düşündürüyor. Burada kalıp kendi-
sini bekleyeceğim.

Yarın gelecek olursa?
Bu ziyaretten adeta korkuyorum.

26 Nisan

Bugün sabahleyin büyük bir gürültüyle uyandım. 
Yatağımdan fırlayarak pencereye koştum. Bu gürültü 
olanca kuvvetiyle bahçenin parmaklık kapısını sarsarak 
bizi uyandırmak için bağıran amcazademin gürültüsüy-
dü. Beni görünce birdenbire durarak dedi ki:

“Tamam! Sizde misafirleri böyle mi karşılarlar? İki 
saatten beri sizi uyandırabilmek için boğazım parçalan-
dı. Sen sanki orada ne duruyorsun? Ben seni pencerede 
otursun da beni seyretsin diye uyandırmadım ya! Yoksa 
sizin buralarda kapılar karşıdan mı açılıyor!”

Amcazadem haklıydı, ben pencerede kımıldama-
dan, kayıtsızca seyrediyordum. Uyarısı üzerine aşağıya 
indim. Fakat dört seneden beri görmediğim amcazademi 
nasıl karşılayacağımda tereddüt ediyordum. Kalbimde 
adeta bir korku vardı.

Kapıyı açmak üzere yavaş yavaş ilerlemekte oldu-
ğum sırada sözüne devam ediyordu:

“Beyefendinin keyfi gelecek de bize kapı açılacak! 
Bu gidişle kapıdan eve girebilmek İstanbul’dan buraya 
gelmekten daha güç olacak.”
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Nihayet kapı açıldı. Amcazadem hiddetli bir tavırla 
içeriye girdi. Hiç yüzüme bakmaksızın elindeki çantayı 
öfkeyle sallayarak ilerledi. Ben arkasından sessizce izli-
yordum. Eve girdiğimiz zaman birdenbire durarak ve 
dönüp bana bakarak, “Necip hâlâ uyuyor mu?” dedi. 

Bu suale karşı birdenbire şaşırdım. Amcazadem ne 
demek istiyordu?

Dedim ki:
“Beni tanıyamıyor musun?”
Amcazadem: “Ne demek? Sanki Necip şu benim 

küçük yaşımdan beri birlikte yaşayıp bir kardeş gibi sev-
diğim Necip, dört sene ayrılıktan sonra beni görür gör-
mez...” Amcazademin sesi burada titremeye başladı. “... 
Beni görür görmez çılgıncasına kollarıma atılacak dedi-
ğim Necip sen misin?”

Bu soru o kadar ince, duyarlı bir sesle soruldu ki göz-
lerimde iki damlanın belirdiğini, kalbimde çeşitli birta-
kım duyguların taştığını hissettim, elde olmayan bir hare-
ketle bana açılmakta olan amcazademin kollarına atıldım. 
Bir süre her ikimiz de çocuk gibi ağladık. Bu gözyaşları 
beni tarif edemeyeceğim bir biçimde avuttu.

Amcazadem gözlerini ellerinin tersiyle silerek ve 
kendisini çok yorulmuş bir adam gibi minderin üzerine 
atarak dedi ki:

“Güzel bir fırsat kaçırdım. İstanbul’dan ayrıldığım 
za man esmeye başlayan bir rüzgâr bana müthiş şairane, 
ruhu besleyen bir fırtına gösterecek sanmıştım. Heyhat! 
Bir sessizlik ki mümkün olaydı geri dönecektim. Hava-
nın sakinliğinin verdiği ağırlıktan kemiklerim kırıldı.”

Vücudunu arkasına salıvererek ve etrafına bir göz 
gezdirerek devam etti:

“Lakin sen burada nasıl yaşıyorsun? Kır, yazlık de-
dikleri bu mu? Sen İstanbul’a gelmelisin de dünyayı, hoş-
luğu görmelisin! Benim nasıl yaşadığımı, ne kadar şairane 
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bir hayat sürdüğümü görsen haset edersin. Sabahleyin 
kalktığım zaman gözlerimin önünde tabiatın, denizlerin 
kucağına atıverdiği dağların arasına sıkışmış, gündoğu-
munun altın ışıklarına gark olmuş, ağaçların, yeşilliğin 
içinde köyler ne kadar güzellik sunar. Gözlerimin önün-
de akan manzaraları saatlerce seyreder, kendimden geçe-
rim. Kalbimde anlatılması mümkün olmayan bir ferahlık 
duyarım.

Kendimi bütün bu güzelliklere, denize karışan ova-
lara, ovaların kucağına atılan denizlere, suların içinde 
yansıyan ışıklara, dağların doruklarında uçuşan bulutla-
ra, nemli topraklardan çıkan buharlara, ovalardan topla-
dığı kokularla kokulu, denizlerden aldığı ıslaklıkla nemli 
rüzgârlara karşı yaşamaktan, kendimi hayatta görmekten 
tat alırım. Sen burada ne görüyorsun?”

Amcazadem geniş bir işaretle kırları kuşatırcasına 
bir hareket yaparak:

“Bu kumlukları, bu çıplak taşları, üzerine çöken hü-
zün altında bitkin görünen bütün bu kırları değil mi? Ah, 
zavallı dostum! Kim bilir sen burada ne kadar sıkılırsın...”

Amcazadem kendisine özgü bir anlatım biçimi ve 
uçuk bir dille saatlerce devam etti, bütün sözleri kendi-
sine, İstanbul’daki hayatına, mutluluğuna ilişkindi.

Ben bir söz söylemeye cesaret edemiyordum. Zaten 
vakit de bırakmıyordu. Ama sözlerinde bazı garip renk-
ler hissediyordum. Bazı düşünceler ve birdenbire yönel-
tilen sorular hep kalbimi yemekte olan duyguları hedef-
liyor sanılırdı.

O kadar çok söz söylediği halde benim durumumu 
hiç sormadı. Yalnız uğraşından söz ettiği sırada, “Sen bu-
rada neyle meşgul oluyorsun?” sorusunu sordu. Ama 
bana cevap vermek süresi bırakmaksızın yine kendisi ce-
vap vererek, “Neyle olacak! Uyumak, yemek, içmek, ye-
mek, uyumak, yemek, içmek, uyumak!”
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Öğle yemeğine kadar bir cisimleşmiş dil gibi söylen-
di. Ara sıra ben de iki kelime karıştırabiliyordum. Lakin 
benim çekingence söylediğim kelimeler onun konuşma-
sının dalgaları arasında kaybolup gidiyordu. Yemekten 
sonra amcazadem kalkarak ciddi bir tavırla dedi ki:

“Şimdi dostum, ben kusursuz, görkemli bir uyku çe-
keceğim. Ama bana kapıyı açmak istemeyen bir heriften 
yatak hazırlattırmak gibi bir çaba hiç beklenmeyeceğin-
den doğruca senin yatağa gireceğim. Sana iyi duygular 
beslediğim için yatağının temiz olduğuna hükmederim. 
Allahaısmarladık dostum.”

Amcazadem evi öteden beri bilirmiş gibi yukarı çık-
tı, bir aralık öteyi beriyi gezdiğini ayaklarının gürültü-
sünden anladım.

Bir çeyrek sonra evin mutlak sessizliği içinde amca-
zademin mutluymuşçasına horultusuyla şu satırları ya-
zan kalemimin çatırtısı hüküm sürmekteydi.

27 Nisan

Amcazademle sevgimiz anılarımı geriye götüreme-
yeceğim bir zamanda başlamıştı. Acemi gözlerim henüz 
kendisi için yeni olan şeylerle tanışıklık kurmak, kendisi-
ni kuşatan varlıklardan bilgi almak üzere çevreye tered-
düt edercesine baktığı sırada bana karşı şefkatle gülüm-
seyen ebeveynimin kucağında altın saçlı bir bebek gö-
rürdüm, bu amcazademdi.

Amcazadem benden iki yaş büyük olduğu için ben 
henüz duygularımı anlatamadığım zamanlar bana tercü-
manlık etmekten başlayarak ancak oynayabilecek bir 
yaşa geldiğim zaman bana arkadaş olmuştu. O rütbedeki 
bu amcazadenin bir erkek kardeşi olup olmadığı konu-
sunda tereddütlüydüm. Ancak o başka bir kadına anne, 
başka bir erkeğe baba diyordu.
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Ne kadar beraber yaşamak mümkünse o kadar bir-
likte yaşadık. Bir evde oturuyor, bir okula devam ediyor, 
dersçe, fikirce bir derecede bulunuyorduk. 

Ben on sekiz, o yirmi yaşındaydık ki her ikimiz de 
temel öğrenimimizi tamamlayarak okuldan çıktık.

Uzun bir arkadaşlıkla ikiz görünen tabiatlarımızın 
anlaşmazlığı bu anda meydana çıktı. Amcazadem pek 
fazla şan ve şöhret düşkünüydü, bense yetinerek, iç ra-
hatlığıyla yaşamaya istekliydim.

Amcazadem arzularını gerçekleştirmek için İstan
bul’a gittiği zaman ben kaleme1 devam ediyordum. Üç 
ay sonra amcazademden gelen bir mektup kendisinin 
başkent gazetelerinden birine yazar olduğunu bildiriyor-
du. O zaman kaleme devamdan bıkmış olduğum halde 
pederimin ticarethanesine gidip geliyordum. 

Ben henüz kendime bir meslek seçmekten âciz, da
ha hayata başlamadan hayattan, yaşamaktan tiksinirken 
amcazadem zekâsı, gayreti sayesinde isteklerine doğru 
hızla aşama kaydediyor, az bir zamanda yüksek bir okul-
da önemli bir öğretmenlik, önemli bir gazetede başya-
zarlık mevkilerini elde ediyordu.

Annesinin ardından vefat eden babasının mirasını 
almak üzere memlekete döndüğü zaman amcazadem 
başka bir adam olmuştu. Ben de başka bir adam olmuş-
tum. Fakat heyhat! Aramızda ne büyük, ne gönül parça-
layan bir fark!

Ben birkaç aylar babamın ticarethanesine zevksiz, 
boşuna devam etmekten sıkılarak kendi kendime işler 
yapmış, bir şeyle uğraşmak, hayattan bir hayal gibi geç-
miş olmamak üzere bir şeye girişmek istiyordum.

Ama kendimde hiçbir şeye istek duymuyordum ki 

1.Resmîkuruluşlardayazıişleriningörüldüğüyer.(Y.N.)
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başarılı olayım. Şimdi düşünüyorum da, ben de amcaza-
dem gibi büyük düşüncelerle, cidden yaşamak sevdasıyla 
başlamış olaydım belki böyle olmayacaktım.

Bende yalnız bir arzu vardı: insanların arasından kaç-
mak, bir köye, tenha bir yere gitmek, dünyadan el etek 
çekercesine yaşamak! İşte şimdi beni çıldırtan hastalık o 
zaman başlamıştı.

Amcazadem döndükten sonra ben artan bir hızla 
düşüyordum. Bu aralık benim için biricik avunma nede-
ni olan ebeveynimi kaybettim. Kendimi son derece mut-
suz bulmaya başladım. Bu durum beni fena, huysuz edi-
yordu.

Herkesi gücendirmeye, çocukluğumdan beri tanıdı-
ğım dostlarımı kendimden nefret ettirmeye başladım. 
Bir taraftan da artık benden kaçmakta olan dostlarımı, 
beni anlayıp hoş gördüklerinden dolayı kınıyordum So-
nunda buraya geldim. Ama heyhat! Hayal ettiğim istira-
hat benim için en öldürücü, en korkunç bir zehir oldu.

Şimdi ne yapacağım? Bu yaşama biçimi benim için 
devam edemez. Bu yalnızlık, bu sessizlik, bu uğraşsızlık 
beni berbat ediyor. Ama şimdi hayatı değiştirmek müm-
kün mü? Ben hayattan o kadar uzağa kaçmışım ki dönü-
şü imkânsız görüyorum.

Ne yapacağım? Ne yapmak mümkündür?

28 Nisan

Dün amcazadem uyandıktan sonra aşağıya indi. Ke-
miklerini kırmak istiyormuş gibi şiddetle gerinerek ve 
müthiş bir horultuyla esneyerek dedi ki:

“Necip, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen delisin dos-
tum! Gerçi burası senin için güzel bir tımarhane olabilir 
ama eğer deli kalmak düşüncesindeysen! Bilir misin, bu-
rada uyumak, mükemmel bir dayak yemekten farksız ol
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madığı gibi oturmak daha elverişli bir şey değildir sanı-
rım.” Önüme kadar gelip gözlerini yüzüme dikerek: “Sa
na bir şey söyleyeyim mi azizim! Benim buraya gelmek-
ten maksadım seni görmek, bir ay, iki ay, ne kadar müm-
künse seninle o kadar görüşmekti. Ama ben burada bir 
gün bile oturamayacağım. Şimdi sen çantanı hazırlarsan 
yarın seninle birlikte buradan ipi çözdüğümüz gibi İs tan
bul’a kapağı atar, orada bol bol görüşürüz. Burada insanın 
lakırdısına karışan sivrisineklerden, burnunun, kulağının 
üzerinde dans eden pirelerden tut da havasına suyuna 
varıncaya kadar her şeyi, koltuk sandalyelerine kurulup 
da çene çalmaya uygun değil.”

Dedim ki:
“Ama köyümüz o kadar fena değil! İstanbul’daki 

sayfiyenle karşılaştırılamasa bile...”
Sözümü keserek:
“Rica ederim sus... Şimdi sinirlerim tutacak. Sen 

orasını görmelisin de...”
Amcazadem akşama kadar bana İstanbul’u, Boğazi-

çi yazlıklarını dinletti. Akşam yemekten sonra hizmetkâ
rıma dönerek dedi ki:

“Sen Necip’in çantasını bu akşam hazırlamalısın. 
Biz yarın İstanbul’a gidiyoruz. Artık sen burada istediğin 
gibi yaşarsın azizim!”

Ben bu şakaya karşı gülmeye başladım. Ama amcaza-
dem olanca hiddetini takınarak ve sert bir sesle dedi ki:

“Ne gülüyorsun?”
“İstanbul’a gitmekliğim mümkün değildir de onun 

için.”
“Sebep? Seni bağlamadılar ya!”
Bu konuşmadan sıkılmaya başlıyordum. Dedim ki:
“Rica ederim, bahsi değiştirelim.”
Bu sözleri o kadar yalvaran bir sesle söylemiştim ki 

amcazadem yumuşak bir sesle elimi tutarak dedi ki:
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