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Tanrýnýn Savcýsý

Nihayet baþarmýþtý. Yaþadýðý onca acýlardan, sýkýntý-
lardan sonra bunu hak etmiþti. Üç yýl boyunca hiç nefes al-
madan çalýþmýþ, Tanrýsýnýn ona sunduðu tüm yetenekleri
ve bilgiyi yerinde kullanmýþ ve kazanmýþtý.

"Nihayet baþardým anne. Oðlunla gurur duyabilirsin.
Yerinde rahat uyu, anne!" diye mýrýldandý kendi kendine.
Kapýsý çalýnýnca düþüncelerinden sýyrýldý. Genç papaz Ian
ona doðru koþup ellerine sarýldý. 

"Hak ettiðiniz göreve layýk görüldünüz, efendim. Bu-
nun için çok çalýþtýnýz. Yüce Tanrý biliyor ki: Inquisition,
sizden daha iyi bir savcý bulamazdý, rahip Ludovic. Siz, bu
þehrin yetiþtirdiði en bilge rahipsiniz."

Kendisine saygý ile bakan genç adama baþýný sallaya-
rak gülümsedi. 

"Teþekkür ederim Ian. Her þey Tanrý'nýn isteðiyle olur.
Umarým bir gün sen de bu yüce göreve nail olursun." 

Genç adam ellerini öpecek oldu ama o ellerini çekip
ona sarýldý. Bu küçük adamý çok seviyordu. Sonra Ian mü-
saade isteyip onu yalnýz býraktý. Arkasýndan bakarken onu
ne kadar takdir ettiðinin farkýna vardý. Papaz Ian'ý son üç
yýldýr tanýyordu, onun açýk yüreklilik ve fedakârlýk mezi-
yetlerine fazlasýyla hayrandý. Onda kendi gençliðini görü-
yordu. Gelecek vaat eden bir rahipti. Böyle çalýþmaya de-
vam ederse bir gün o da mahkeme üyeliðine alýnabilir, bir
gün o da bir savcý olabilirdi.
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Sýrt üstü yataðýna uzanýp gözlerini odasýnýn içinde
gezdirdi. Bir yatak, küçük bir dolap, bir masa ve üzerinde
kutsal kitabý vardý. Yýllardýr bu odada tek baþýna kalmýþtý.
Bu oda, onun tüm sýrlarýný biliyordu. Yýllarýn ayakta tut-
makta güçlük çektiði eski bir kilisenin bitiþik müþtemila-
týnda diðer rahip ve papazlarla kalýyordu. Baþrahibin oda-
sý da buradaydý. Onu hatýrlayýp yerinden kalktý. Baþrahip,
gurur verici haberi aldýðýnda onu kendi odasýnda görmek
istemiþti. 

Dar koridorlardan geçip ara kapýdan kilisenin içine
girdi. Yer yer gýcýrdayan tahta zeminde ayakuçlarýna basa-
rak yürüdü ve baþrahibin odasýnýn kapýsýnýn önünde durdu.
Bu kapý ona hiç bu kadar güzel görünmemiþti. Ýki kere vur-
du ve cevap alýnca içeri girdi. Ýlk gördüðü, birlikte çalýþtý-
ðý diðer bütün rahipler oldu. Herkes buradaydý ve ona gü-
lümsüyorlardý. Baþrahip Jean Christophe, masasýndan
kalktý. Siyah elbisesinin eteklerini çekiþtirip baþlýðýný dü-
zeltti, ona doðru yürüyüp elini uzattý. Ludovic hafifçe eði-
lip kendine uzanan bu yaþlý eli öptü. Baþrahip eliyle omzu-
nu sývazladý.

"Ulu Tanrý seni kutsasýn, oðlum. Bu yeni görevinde
çok baþarýlý olacaðýný biliyorum."

Ludovic, Baþrahip ile göz göze geldi ve asla anlam ve-
remediði o korkuyu ikinci kez yaþadýðýný hissetti. Bu yaþlý
adama çok saygý duyuyordu, ona tüm insanlarý sevmesi
öðretilmiþti. Baþrahip Jean Christophe, þehre atla bir gün
uzaklýktaki bu kasabanýn kilisesinin, yaklaþýk yarým asýrdýr
baþrahibiydi. Ludovic neredeyse on üç yýldýr onun yanýn-
daydý ve onu çok seviyordu. Fakat diðer rahipler onun iyi-
ce yaþlandýðýný düþünüyorlar ve yerine daha genç birinin
geçmesini istiyorlardý. Usulca ona teþekkür edip diðer ra-
hiplerle tokalaþtý. Çok sevdiði ve bütün sýrlarýný paylaþtýðý
papaz Maurice ve papaz Jean Baptiste de onu kucaklayýp
tebrik ettiler. Kýsa bir süre sonra baþrahip dýþarýya çýktý.
Ludovic arkadaþlarý ile uzun uzun sohbet ettikten sonra
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müsaade isteyerek salona geçti. Burasý oldukça büyük bir
kiliseydi. Salonu iki yüz kadar insaný barýndýrabiliyordu.
Ýsa heykelinin önünde durup teslis getirdi. Diz çöküp Tan-
rý'ya, ona verdikleri için dua etti. 

Adýnýn söylendiðini duyunca kalkýp arkadaþlarýna yö-
neldi. Papaz Maurice uzun boylu, zayýf ve nerdeyse kel bir
adamdý. Jean Baptiste ise tam aksine kýsa boylu, þiþman ve
gür saçlý bir adamdý. Yan yana geldiklerinde oluþturdukla-
rý bu tezat, Ludovic'i hep gülümsetmiþti. Ýkisini de hiç bil-
mediði kardeþleri gibi severdi. Þapkasýný eline alýp onlarla
kilisenin bahçesinde yürüdü. 

"Ne zaman gideceksin?" diye sordu, Maurice.
"Bir hafta zaman verdiler bana. Bu görev için çok ça-

lýþtým ama sizi çok özleyeceðim."
Arkadaþlarý onu onaylarcasýna baþlarýný salladý. Bir-

likte sessizce yürüdüler. Hava soðuktu. Güneþ bulutlarla
köþe kapmaca oynuyor, bir görünüp bir kayboluyordu.
Odasýna çekilmesi gerektiðini hatýrlayýp arkadaþlarýndan
izin aldý. Yataðýna uzanýp gözlerini kapadý.

"Sevgili anneciðim. Bak oðlun sana layýk bir evlat ol-
du" diye seslendi yüksek sesle annesine duyurabilmek is-
tercesine. Annesinin yüzünü hatýrlamýyordu bile. Sadece
kulaðýna fýsýldadýðý birkaç söz… Hayatý onlarýn ýþýðýnda
devam ediyordu. Annesi, o yedi yaþýndayken ölmüþtü. Za-
vallý kadýn hep hastaydý. Çoðu zaman yüzünü bile göremi-
yordu. Ama oðlu yanýnda olduðu her dakika ona insan ol-
manýn deðerlerini anlatýp dururdu: Ýnsan olmanýn yolunun
sevgiden geçtiðini, insana eziyet etmemenin en büyük er-
demlerden biri olduðunu… Kendisinin onu hep göreceði-
ni ve izleyeceðini… Zaman geçtikçe babasýyla hayata sa-
rýlmak, o küçük bedenine aðýr gelmeye baþlamýþtý. Babasý
çok iyi bir balýkçýydý. Bu yüzden zamanýnýn çoðunu de-
nizde geçiriyor, balýktan çok uzun süre dönmediði oluyor-
du. 1212' de Fransa Kralý, Ýngiltere kralý Yurtsuz John'ýn
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elinden, Normandiya ve Fransa'nýn batýsýndaki birkaç þe-
hirle birlikte bu þehri de geri almýþtý. Sevgili babasý, Lu-
dovic henüz on beþ yaþýndayken bu savaþ sýrasýnda haya-
týný kaybetmiþti. Babasý son nefesinden önce, oðluna sýký
sýký sarýlýp onu öpmüþ ve arkadaþý Baþrahip Jean Chris-
tophe'a emanet etmiþti. Sonrasýnda, Kilise onun hayatýnýn
bütünü olmuþtu.

Gözleri dolu dolu olmuþtu. Hayatýn kendisine oynadý-
ðý bu garip oyun onu bugün bir savcý yapmýþtý. Baþrahip
onu yetiþtirmiþ, güçlü ve zeki bir rahip olmasýna zemin ha-
zýrlamýþtý. Kendi azmi ve kulaklarýndan hiç çýkmayan an-
nesinin ve babasýnýn sözleri ona yol göstermiþti. Baþrahip,
otoritelerce sevilen ve sayýlan bir din adamýydý ve gerekli
yerlerde tanýdýklarý da vardý. Boþalacak herhangi bir savcý-
lýk görevi için iki yýl önce, Ludovic' i önermiþti. Nihayet
kendini kanýtlamýþ, mahkeme üyesi olarak çalýþtýðý iki yý-
lýn sonunda Inquisition tarafýndan savcý olarak kabul edil-
miþti. Ona göre, bu Tanrý'nýn bir lütfuydü. 

Duyduðu seslerle yüzüne yayýlan gülümseme içini de
ýsýtmýþtý. Yüreðinin göðsünü delip çýkacaðý o yegâne an
buydu. Kalkýp pencereye yöneldi. Buharlaþmýþ camý açýp
baþýný dýþarýya uzattý. Evet, Maria geliyordu. Zamaný hiç
þaþmazdý. Anselmo uzun süredir hasta olduðu için bu kadar
uzaða gelemiyor, onun yerine kiliseye sütü, genç ve güzel
kýzý Maria getiriyordu. Üzerindeki eski elbise ve yýrtýk pa-
buçlar bile onun duru güzelliðini yok edemezdi. Öyle güzel-
di ki… Ludovic, Maria'yý her görüþünde yüreðinde kopan
fýrtýnalarýn nedenini, kendisine bile itiraf etmeye korkuyor-
du. Oysa o bir rahipti, Tanrý'ya hizmet ediyordu ve tüm dün-
yevi zevklerden uzak yaþamalýydý. Her rahibin yýllarca çalý-
þýp ulaþmak istediði o tek noktaya geldiði bugün bile ona
olan hislerine engel olamýyordu. Maria'yý gördüðü her an,
kendisini olduðundan farklý hissediyor ve daha da kötüsü bu
ona büyük bir mutluluk veriyordu. Daha sonra odasýna ka-
panýp Tanrý'ya kendisini affetmesi için yalvarýyordu. 
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Maria'nýn kendisine el salladýðýný görünce karþýlýk ver-
di. O kadar narindi ki yanýnda yürüdüðü eþeði zor zapt
edebiliyordu. Maria ön tarafa dolanýp gözden kaybolunca
elleriyle yüzünü ovuþturdu.

"Tanrým bana ne oluyor böyle? Onu her gördüðümde
bir garip oluyorum. Yüce Ýsa bana yardým et." 

Maria'nýn dönüþünü görmek istemiyordu ama ertesi
akþama kadar onu bir daha göremeyecekti. Camda bekle-
meye baþladý. Kapýnýn açýlýp içeri birinin girdiðini fark et-
ti ama dönüp bakmadý bile.

"Orada olacaðýný tahmin etmiþtim, dedi Maurice. Bi-
raz önce Maria'yý gördüm. Þimdi çýkar." 

Elini arkadaþýnýn omzuna koyup söylendi.
"Bundan vazgeçmelisin. Baþrahip bunu fark ederse ne

olacaðýný tahmin bile edemezsin. En azýndan kendini fren-
le biraz" dedi ve sonra yataða oturdu.

Ludovic, baþýný daha da uzatýp Maria'yý görmeye ça-
lýþtý. Zavallý kýz eþeði zoraki çekerek götürüyordu. Eteðine
basmamak için aðýr adýmlarla yürümeye çalýþýyordu. Siyah
saçlarý, nerdeyse beline kadar inmiþ, baþörtüsünün altýnda
pýrýl pýrýl parlýyordu. Güzel Maria'nýn ardýndan, gözden
kayboluncaya kadar baktý. Sonra penceresini kapatýp Ma-
urice'in yanýna oturdu. 

"Ben ne yapacaðým? Bunlarý kendime bile itiraf et-
mekten korkuyorum." 

"Unutacaksýn. Çünkü sen bir rahip ve savcýsýn. Sade-
ce Maria'yý deðil tüm insanlarý seveceksin. Aksi takdirde
günahkâr bir adam olursun, biliyorsun."

Ellerini sarý saçlarýnýn arasýnda gezdirdi. Arkadaþý ile
göz göze geldi. Maurice ondan dört yaþ büyüktü. Onu hiç
olmayan abisinin yerine koymuþtu. Onun söylediði her þe-
ye saygý duyardý ve onu dinlerdi. Zaten artýk Maria'yý da
göremeyecekti. Yeni görevi için þehre yerleþecek ve bura-
da yaþadýðý her þey onun anýlarýnda kalacaktý. 
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Düþüncelere daldýðýnda arkadaþý Maurice'in çýktýðýný
bile fark etmemiþti. Beþ yýl önce þehirdeki kale piskopos-
luðunun hizmetine girmiþti. Haçlý seferleri baþladýðýnda,
þehri çevreleyen surlar yeniden düzenlenmiþ, tepelerden
birinin üstünde yeni bir kale inþa edilmiþ ve Ludovic bu
kalenin hizmetine verilmiþti. Ýki yýl önce de Inquisition
mahkemesi üyeliðine kabul edilerek þehre yerleþmiþ ama
her fýrsat bulduðunda bütün hayatýný geçirdiði, sevdiði ka-
sabaya gelmiþ ve buralardan asla kopamamýþtý. Bütün aile-
si buradaydý. Tüm sevdikleri, arkadaþlarý ve ölmeden önce
babasýnýn emanet ettiði Baþrahip Jean Christophe… Ve
Maria da buradaydý. Her güzel þeyin bir sonu olduðu gibi
bunun da vardý. Ama onu bekleyen görev her þeyden daha
kutsaldý. Bütün arkadaþlarý ve özellikle de babasýnýn yeri-
ni almýþ baþrahip onunla gurur duyuyordu. Annesi ve ba-
basý da hayatta olsalardý onunla gurur duyarlardý. Gurur
veren haberi de buraya gelmeden önce öðrenmiþ ve tüm
sevdiklerine bildirmek üzere yola çýkmýþtý doðup büyüdü-
ðü kasabaya doðru.

Inquisition'da…

Yeni görevine alýþmasý çok zor olmuþtu. Ýddialarý so-
nucunda verilen zor kararlar ona acý veriyordu. Kasabalý
biri olarak þehirde yaþamak ve Inquisition'un (Engizisyon
Mahkemesi) savcýsý olmak, hep hayalini kurduðu dünya-
dan çok farklýydý… Þehir, Fransýzlarýn eline geçtikten son-
ra bu dev boyutlardaki kilise binasýna derhal bir mahkeme
salonu kurulmuþ ve hemen göreve baþlamýþtý. 1215'de
Dördüncü Lateran Ruhani Meclisi, bütün inananlarý yýlda
en az bir kere günah çýkarmakla yükümlü kýlmýþtý. Bu uy-
gulama o zamana kadar suçlamaya odaklanmýþken yeni
vurgu artýk günah çýkarmaya kayýyordu, öncelikle dine ay-
kýrý düþünceleri bastýrmayý aklýna koyan ve bu nedenle aðýr
iþkenceler yoluyla günah çýkartmaya kararlý kutsal Inqu-
isition'u yaratmýþlardý. Inquisition'un aðýr ve affetmeyen
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kanunlarý, kiliseye karþý iþlenen en küçük suçu bile cezasýz
býrakmýyor, hatta yakýlarak öldürmeyle cezalandýrýyordu.
Özellikle de zavallý cahil köylülerin, suçlarýný inkâr etme-
leri halinde Ludovic'e düþen görev, onun suçu iþlediðini
mahkemeye kanýtlamaktý. Bunu kanýtlamak hiç de zor ol-
muyordu. Çünkü kilisenin ana kuralý, aslýnda sadece günah
olan davranýþýn suç olarak kabul edilmesiydi. Oysa çoðu
zaman ortada günah bile yoktu. Varsa bile bu Tanrý ile kul
arasýnda kalmalýydý. 

Mahkeme baþkaný Rahip Louise, bu konuda son dere-
ce merhametsiz ve katý idi. Yüreðinin sertliði yüzüne ve
hareketlerine öylesine yansýmýþtý ki karþýsýnda dik durabil-
mek bile bazen çok zor olabiliyordu. Yaþý yetmiþin üzerin-
deydi ve ortaya atýlacak herhangi bir yeni fikre bile taham-
mülü yoktu. Vahþi bir hayvaný bile korkutacak kadar sert
bir sesi vardý. Diðer mahkeme üyeleri ile arasýndaki uçu-
rum gün geçtikçe de açýlýyordu. Hiç kimse onun bu tutu-
muna anlam veremiyor, herkes Tanrý'nýn onun yüreðine de
bir parça merhamet duygusu yüklemesi için dua ediyordu. 

Ludovic, yýllarca sahip olmak için emek verdiði bu
göreve ait olmadýðýný hissetmeye baþlamýþtý. Henüz iki da-
vaya katýlmýþtý ancak ikisinde de zavallý köylüler yakýlma
cezasýna çarptýrýlmýþtý. Ýnfazlarý hemen mahkeme akabin-
de yapýlmýþtý. Son infazda ise Ludovic aslýnda yaptýðý iþin
hiç de doðru olmadýðýna karar vermiþti. En azýndan kendi
karakterine uygun bir görev deðildi. Çünkü Ludovic, bü-
tün yaþantýsý boyunca insanlara eziyet etmemenin ve affet-
menin en büyük erdem olduðunu duyup durmuþ ve buna
gönülden inanmýþtý. Son davada kendisini iðfal eden bir
askeri öldüren genç bir köylü kýz yargýlanmýþ ve suçlu bu-
lunmuþtu. Ýddia, kýzýn aslýnda askeri baþtan çýkardýðý, bu
nedenle kýzýn ruhunu þeytana sattýðý gerekçesiyle, onunla
beraber olmayý kabul edip sonra vazgeçtiði hatta askerden
bunun karþýlýðýnda altýn istediði savunulmuþtu. Mahke-
me, genç kýzý, evlenmeden bir erkekle birlikte olduðu için
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suçlu bulmuþ ve kurbanýn bir asker olmasý nedeniyle ceza-
sýnýn iki kat arttýrýlmasýna karar vermiþti. Genç kýzýn suçu-
nu inkâr etmesi mahkemeye saygýsýzlýk olarak addedilmiþ
ve cezasý yakýlarak ölüm olarak belirlenmiþti. Oysa genç
kýz kendi köyünden bir delikanlý ile niþanlanmýþtý ve iki
aya kadar da evleneceklerdi. Ludovic, onu sorgularken
genç kýzýn niþanlýsýný çok sevdiði ve baþka birisiyle asla
beraber olmayacaðý kanýsýna varmýþtý. Ludovic, bu konuyu
mahkeme baþkaný ile konuþup onu ikna etmeye çalýþmýþtý.
Ancak kalpsiz Louise onu dinlemek yerine makamýndan
kovmuþ ve de iþini gerektiði gibi yapmadýðý takdirde iþin-
den olabileceði þeklinde de tehdit etmiþti. Ludovic, katýl-
masý gereken bu infaza, hastalýðýný bahane ederek katýlma-
mýþtý. Mahkemedeki görevi, adalet daðýtmak olmalý iken
Ludovic, hiç kabullenemeyeceði çok farklý bir dünyanýn
içine çekildiðini büyük bir endiþeyle fark etmiþti. Inquisi-
tion'un zalimane kurallarý, insan hayatýný özellikle kadýnlar
için deðersiz kýlan bir kurum haline gelmiþti. Tüm dünya-
da Inquisition, zalimce kararlar almaya ve masum insanla-
rý yakarak katletmeye devam ediyordu. Dýþ diyarlardaki
Ýnquisition Mahkemelerinden gelen bilgilere göre, 1211
yýlýnda Almanya'nýn Strasbourg þehrinde, kiliseye yüz çe-
virdikleri için seksen münkir yakýlarak öldürülmüþtü. Da-
ha da kötüsü bu zavallýlar diri diri yakýlmýþlardý. Bu tam
bir vahþetti ve çýð gibi büyüyerek devam ediyordu. Hazre-
ti Ýsa "Birbirinizi sevin, birbirinize eziyet etmeyin!" deme-
miþ miydi? Her vaazda, her kilise ayininde insanlara bu
öðütlenmez miydi? Inquisition bunu neden göz ardý edi-
yordu?

Zaten yýllardýr doðu diyarlarýna yapýlan haçlý seferleri,
hem doðulu dinlere hem de Hýristiyanlýk âlemine eziyet ve
iþkence olmamýþ mýydý? Tanrý, tüm kullarýnýn savaþmasýný
deðil birlik olmasýný isterken bunca insanýn, sadece variyet
hýrsýzlýðý ve gayri- Hýristiyan olmalarý nedeniyle katliam-
larýna ne gerek vardý? Ludovic, düþüncelerini hep kendi
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içinde saklamýþ, fark edilirse baþýna geleceklerden kork-
muþtu hep. Din adamý olmak onun için çok önemliydi.
Çünkü din adamý insanlara sevgi, hürmet ve beraberlik
öðütlemeliydi. Ama iþin boyutlarý o kadar deðiþtirilmiþti
ki… Adeta çýðýrýndan çýkmýþtý. Haçlý seferleri sýrasýnda
Ortadoðu ve Anadolu'da yapýlan katliamlar ve yaðmalama-
lar, aslýnda kilisenin hep söylediði nedenlerin dýþýnda bir
þeyler barýndýrýyordu. Ludovic, bunu savcýlýk yaptýðý bu
son iki ayda fark etmiþti. Kilise, kutsal topraklarý kâfirlerin
elinden kurtarmak bahanesiyle baþlattýðý katliam ve yað-
malara, halka inandýrdýðý nedenler bulmuþtu: "Bizim þam-
danlarýmýz tunçtan, Bizanstakiler altýndan. Onlarý Tanrý
adýna onlarda mý býrakalým? Bizim olan her þeyi geri ala-
lým." Amaç aslýnda doðunun zenginliðini, bedeli ne olursa
olsun elde etmekti. Özellikle Dördüncü Haçlý Seferi'ne
nokta koyan, 1204 yýlýnda Constantinople'de (bugünkü Ýs-
tanbul) yapýlan yaðmalamalar ve Katolik olmayan Hýristi-
yanlarýn da vahþice öldürülmesi, halkýn dudaklarý arasýnda
keyifle dolaþýyor, bu, kiliseyi her þeyden daha mutlu edi-
yor gibi görünüyordu. 

Ludovic, artýk bu görevi yapmak istediðinden emin
deðildi. Dinin, onu þekillendiren din adamlarýnýn üstü ka-
palý bencillikleri ve dünyaya hükmetme arzularý yüzünden
masum insanlarýn kýyýmýna alet edilmesi, onu büsbütün
görevinden soðutmuþtu. Ama o, içinde hâlâ o güzellikleri
barýndýrýyor ve insanlarýna birbirlerini sevmeyi, yardým et-
meyi öðütlüyordu. 

Mahkeme üyelerinden Rahip Henry odasýnýn kapýsýn-
da belirdi. Ona eliyle içeri girmesini iþaret etti. Rahip eði-
lerek selam verdi. Siyah cüppesinin etekleri yerlere deði-
yordu. Baþlýðýný çýkardý. 

"Efendim, yeni birini getirmiþler. Ýki gün sonra mah-
kemesi yapýlacakmýþ."

'Tanrým, yine mi?' diye geçirdi içinden. Bu hiç bitme-
yecek karabasan gibiydi sanki.
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"Geç otur Henry. Bana anlat biraz." Eliyle koltuðu iþa-
ret etti. 

Bu oda, kasaba kilisesindeki odasýndan daha büyük ve
daha gösteriþli döþenmiþ bir odaydý. Bütün odayý kuþak gi-
bi saran açýk renk ahþabýn sýcaklýðý, odada kullanýlan koyu
renklerin hâkimiyetiyle neredeyse kaybolmuþ, kasvetli bir
havaya bürünmüþtü. Yere bol desenli büyük bir bordo halý
seriliydi. Odada beþ adet koltuktan oluþan bir takým, kitap-
lýklar ve çalýþma masasý ve koltuðu vardý. Odanýn her tara-
fýna düzenli daðýtýlmýþ gümüþ þamdanlar, yumuþak ýþýkla-
rýyla odaya daha yaþanýr bir sýcaklýk katýyordu. Odanýn
ucundaki diðer bir kapýdan yatak odasýna geçiliyordu. 

Misafiri oturduktan sonra kendi de karþýsýndaki koltu-
ða geçti.

"Efendim, bunu nasýl anlatýrým bilmiyorum" dedi Henry.
Sesindeki tereddüt ve endiþe Ludovic'i korkutmuþtu.
"Bu sefer yargýlanacak kiþi sizin kasabanýzýn yakýnla-

rýndan. Sanýrým onu tanýyorsunuz" dedi. "Çünkü onu zin-
dana kapatýrlarken bana sizin adýnýzý söyledi efendim." 

Ludovic, ayaða kalkýp pencerenin önüne doðru yürü-
dü. Yüreði yerinden çýkýp parçalanacakmýþ gibi atmaya
baþlamýþtý.

"Kim?" diye sordu usulca. Sesini kendisi bile zor duy-
muþtu. 

"Sütçü Anselmo'nun kýzý Maria, efendim." 
Duyduklarýna inanamýyordu. Dönerek karþýsýndaki

adama baktý. Elleri titremeye baþlamýþtý bile. Sesi de titri-
yordu. 

"Ne! Maria'mý? Sen ne söylediðinin farkýnda mýsýn
Henry? Maria'nýn burada ne iþi var?"

"Efendim, o þimdi zindanda. Ýsterseniz onunla siz ko-
nuþun. Çünkü sürekli aðlýyordu. Ben hiçbir þey anlama-
dým. Onu getiren papazlar da bana bir þey söylemediler."
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Koþarak odasýndan çýktý. Merdivenleri atlayarak indi.
Zindan, mahkeme binasýnýn en alt katýnda ve yerin üç kat
altýndaydý. Meþalelerin aydýnlattýðý dar koridorlardan ge-
çip günahkârlarýn cezalarýný çekinceye kadar atýldýklarý ka-
ranlýk zindanýn demir kapýsýnýn önüne geldi. Ýçeriden hýç-
kýrýk sesleri geliyordu. 

"Maria!" diye seslendi karanlýða doðru. 
Etrafta zindancýyý aradý. Maria ile konuþmak istiyor-

du. Nihayet bir siluet belirdi karanlýkta. Ellerini tuttu. Sesi
ince ve titriyordu.

"Efendim Ludovic. Benim Maria" dedi genç kýz aðla-
maya devam ederek.

Çok kötü görünüyordu. Çok pis ve hýrpalanmýþ gibiy-
di. Güzel saçlarý birbirine karýþmýþtý. 

"Ýyi misin Maria? Sana ne oldu böyle? Neden burada-
sýn?" 

Etrafýna bakýnýp tekrar zindancýya seslendi. Ayak ses-
leri duyunca da ellerini çekip Maria'ya susmasýný söyledi.
Yaþlý bir adam topallayarak geldi. Ludovic ona kapýyý aç-
masýný söyledi. Yaþlý adam söyleneni yaptý.

"Iþýk getir!" dedi adama.
Adam uzanýp kapýnýn iki yanýndaki meþalelerden biri-

ni aldý ve hemen onun ardýndan içeri girdi. Duvardaki me-
þalelerden birini yakýp geri geri eðilerek dýþarý çýktý ve ka-
pýyý kapattý. Maria'nýn yüzü çok solgun ve çok pisti. Üs-
tündeki elbisesi yer yer yýrtýlmýþ ve saçlarý da daðýlmýþtý.
Ama bütün bunlar onun masum güzelliðine gölge düþüre-
memiþti. Derin bir hüzünle sarýldý genç adama. Ludovic si-
yah saçlarýný okþadý uzun süre. Hep Maria'ya bu kadar ya-
kýn olmak, nefesini hissetmek ve saçlarýný okþamak iste-
miþti. Ama asla bu þekilde deðil. Maria'nýn kalbinin sesini
hissedebiliyordu. Uzun bir süre böyle kaldýlar. Onu ken-
dinden uzaklaþtýrýp zeytin gözlerine baktý.

"Ne oldu Maria? Seni buraya neden getirdiler?"
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Maria'yý yerdeki samanlarýn üzerine oturttu. Sonra da
kapýya yönelerek zindancýya seslendi. Adam bir süre son-
ra kapýda beliriverdi.

"Bu mahkûm için yemek istiyorum. Git, getir!" dedi. 
Yaþlý adam itiraz edecekken onu susturup derhal git-

mesini söyledi. Sonra dönüp Maria'nýn yanýna oturdu. 
"Ne oldu Maria? Anlat hadi."
Bir eliyle saçlarýný düzeltirken diðer eliyle de Ma-

ria'nýn ellerini sýmsýký tutuyordu. Genç kýz aðlamaya de-
vam ediyordu.

"Ben bir þey yapmadým efendim. Akþamüzeri kiliseye
süt vermiþ evime dönüyordum. Köye yaklaþtýðýmýzda eþe-
ðimiz inatçýlýk yapýnca durup azcýk soluklanayým dedim.
Sonra oturacakken yolun kenarýnda bir kitap buldum." 

"Sonra ne oldu?" 
"Onu yerden alýp üstünü sildim. Sonra da öptüm. Hep-

si bu. Meðer þehirden iki asker yakýnlardaymýþ. Beni kita-
bý öperken gördüler. Sonra da yakalayýp zorla döverek bu-
raya kadar getirdiler. Ben hiçbir þey yapmadým, efendim.
O kitabýn ne olduðunu bile bilmiyorum. Onu sadece yolda
buldum. Ýnanýn bana."

Yalvaran gözlerle ona bakýyordu. Gözlerinden akan
yaþlar, kirden görünmeyen yüzünde temiz yollar oluþtur-
muþtu. Her þeye raðmen o kadar güzeldi ki… Böyle güzel
bir meleðin kötü bir þey yapmasý mümkün olamazdý. Belli
ki askerler bir hata yapmýþtý. Gülümseyerek sevdiði kýza
baktý, ona güven vermeliydi.

"Merak etme sen. Ben mahkeme baþkanýyla konuþur,
durumu düzeltirim. Birazdan yemeðin gelir. Yemeðini ye,
biraz istirahat et. Burasý pek rahat görünmüyor ama þimdi-
lik idare et. Ben sonra seni yoklamaya gelirim, olur mu?"

Genç kýz baþýný salladý. Aðlamasý kesilmiþti. Bakýþ-
larýndaki minnettarlýk ve güven, Ludovic'in kalbini
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burkmuþtu. Maria'yý orda býrakýp Baþrahip Louise'in
odasýna gitmek için merdivenleri çýkmaya baþladý. Bu
durumu nasýl düzelteceðini bilmiyordu. 

"Yüce Tanrým, bu da mý gelecekti bu kýzýn baþýna?" di-
ye mýrýldandý son basamaðý çýktýðýnda.

Zaten çok zor bir hayatý vardý. Maria'nýn annesi onu
doðururken ölmüþtü. Sütçülük yapan babasý, ona bakama-
dýðý için tekrar evlenmiþ ama kadýn Maria'ya çok eziyet et-
miþti. Genç kýz çocukluðunu yaþayamamýþ, üvey anne
elinde yýllarca çile çekmiþti. Babasý, bu konuda çaresiz
kalmýþ ama yüce Tanrý, Maria'yý, üvey annesini yanýna ala-
rak kurtarmýþtý. Son bir yýldýr babasý sürekli hastalanýyor
ve yataklara düþüyordu. Bu yüzden tüm iþleri Maria yapý-
yor, çok yoruluyor ama hiç þikâyet etmiyordu. Babasýna
olan sevgisi ve Tanrý'ya inancý onu hep ayakta tutmuþtu.
"Bir gün Tanrý beni de mükâfatlandýracaktýr. Ben kötü bir
insan deðilim" derdi hep. 

Rahip Louise'in odasýnýn kapýsýnýn önünde durup de-
rin bir nefes aldý. Bu tarihî binanýn her þeyine özellikle de
ahþap ve taþ iþçiliðine hayrandý Ludovic. Önünde durduðu
kapý masif ceviz aðacýndan yapýlmýþ ve çok güzel oyma
desenlerle süslenmiþti. Kapýnýn heybeti, aslýnda oldukça
uzun olan kendi boyunu bile fazlasýyla gölgede býrakýyor-
du. Aslýnda Mahkeme Baþkanlarý ve üyeleri, bu binada ya-
þamazlardý ama Baþrahip Louise, baþkan olduktan sonra
iþine daha yakýn olmak amacýyla burada kalmak istemiþ,
bu isteði geri çevrilmemiþ, binanýn her odasý tekrar düzen-
lenmiþti. 

Ýçeriden ses gelince kapýyý iterek açtý ve içeri girdi.
Burasý, Ludovic'in hayatý boyunca gördüðü en güzel ve en
büyük odaydý. Salonda kimse yoktu. Karþýdaki açýk kapý-
ya yöneltti bakýþlarýný. Orasý yatak odasýydý. Baþrahip ya-
tak odasýnýn kapýsýnda belirdi. Üzerindeki yerlere kadar
uzanan beyaz entarisi içinde daha yumuþak ve ýlýmlý biri
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gibi görünüyordu. Elindeki kutsal kitabý kapatýp masif ma-
sanýn üzerine býraktý.

"Ne istiyorsun bu saatte?" diye sordu. Sesi de bakýþla-
rý kadar sertti. 

Bir iki adým daha atýp yanýna yaklaþtý. Hafifçe eðilip
özür diledi.

"Efendimiz, baðýþlayýn. Sizinle yeni getirilen
mahkûmla ilgili konuþmak istiyorum." 

Adam ona eliyle masanýn karþýsýna geçmesini iþaret
etti. Kendi de geçip masanýn arkasýndaki koltuðuna oturdu.
Sonra önündeki bir tomar kâðýdý karýþtýrýp birini en üste
koydu ve göz gezdirdi.

"Efendim, ben o mahkûmu tanýyorum. O çok dindar bir
insandýr. Kiliseye ve Tanrý'ya karþý bir suç iþlemesi müm-
kün deðildir. Sizden onu baðýþlamanýzý rica ediyorum."

Baþkan ayaða kalkýp hiddetle baðýrdý.
"Sen ne diyorsun be!" dedi. "Kýz kitabý eline alýp oku-

muþ, öpmüþ ve alnýna koymuþ. Kitabýn içinde Tanrý'nýn adý
geçmiyor." 

Bu arada çekmecesinden çýkardýðý bir kitabý ona doð-
ru uzattý. Ludovic, kitabý aldý: Al Cebra (cebir). Þaþkýnlýk-
la karþýsýndaki adama baktý. 

"Ama efendim, bu bir ilim kitabýdýr. Bunun içinde…"
"Ne olduðunu biliyorum. Kýz bu kitabý okudu ve öptü." 
Demek ki sorun buydu. Aslýnda ortada sorun bile yoktu.
"Efendim, Maria okuma yazma bilmiyor ki. Sanýrým

onu gören askerler olayý yanlýþ deðerlendirmiþler. Bu yüz-
den onu yargýlamamýz yanlýþ olur."

Baþkanýn gözlerinde beliren ifadeye bir anlam vere-
memiþti. Sanki onun gözlerinde karanlýk bir þeyler aramýþ-
tý. Kýsa süren bir sessizliðin ardýndan yaþlý adamýn sesi
odanýn her tarafýnda yankýlandý.
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"Ýçinde Tanrý'nýn adý geçmeyen her kitap, þeytanýn ese-
ridir. Onun içine þeytan girdi. Kâfir bu yüzden yargýlana-
cak. Sen de savcý olarak iþinin baþýnda olsan iyi edersin,
anladýn mý? Bundan sonra da bana kimi savunacaðýna dik-
kat et."

Duyduklarýna inanamamýþtý. Baþkanýn son sözleri o
kadar aðýr ve sert olmuþtu ki Ludovic þaþkýnlýðýný uzun bir
süre üzerinden atamadý. Ýleri bir hamle daha yaptý.

"Efendim, ben o zavallýyý tanýrým. O da bizim gibi ko-
yu katoliktir. O…"

"Yeter!" diye baðýrdý yaþlý adam. "Seni bu konuda da-
ha önce de uyardýðýmý hatýrlatmama gerek yoktur herhal-
de. Þimdi derhal çýk, uyumam gerekiyor."

"Ama efendim…"
Adam arkasýný dönüp giderken Ludovic, bu aksi ve za-

lim adama bir þeyleri anlatmanýn yersiz olacaðýný fark etti.
Biçare arkasýný dönüp çýktý odasýndan. Duvara yaslanýp de-
rin bir nefes aldý. 

"Yüce Tanrým bana ve Maria' ya yardým et. Ben ne ya-
pacaðým þimdi? Eðer onu yargýlarsak ne olacaðýný tahmin
bile etmek istemiyorum." 

Dahasý, onun suçunu Ludovic ispatlamaya çalýþacaktý. 
"Tanrým biz ne yapýyoruz böyle? Günahsýz insanlarýn

canlarýný yok yere alýyoruz. Lütfen bize doðru yolu göster.
Maria'ya merhamet et Tanrým!" 

Gözlerinden sessizce süzülen yaþlara engel olamadý.
Bedeni ve ruhu titremeye baþlamýþtý. Duyduklarýna hâlâ
inanamýyordu. Maria, bir ilim kitabýný öptüðü için üstelik
de okuryazarlýðý olmadýðý halde yargýlanacaktý. Babasý
hastalanmadan birkaç gün önce Maria, Ludovic'ten kendi-
sine okuma yazmayý öðretmesini istemiþti. O da bunu se-
ve seve kabul etmiþ ancak babasý hastalanýnca bu mümkün
olmamýþtý. 
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Odasýna çýktý aðýr ve titrek adýmlarla. Kutsal kitabý
açýp dakikalarca okudu. Oysa ne okuduðunun bile farkýna
varmamýþtý. Odasýnýn içinde dolaþýp düþünüyor ama Ma-
ria'yý bu zalimlerin elinden nasýl kurtarabileceðini bulamý-
yordu. Onu gizlice kaçýrmayý bile düþündü ama nereye gi-
deceklerdi? Üstelik yakalandýklarý takdirde her ikisinin ar-
týk yargýlanma haklarý da olmayacaktý. Bir taraftan da böy-
le zalimane bir þeyin nasýl olabileceðini düþünüp duruyor-
du. Kafasý saatlerce bu gelgitlerle boðuþtu. O kadar yorul-
muþtu ki… Çaresizliðin verdiði yorgunluk…

Annesi beyaz elbiseler içinde bir melek kadar güzel ve
alýmlýydý. Ama gözlerindeki hüzün ve sesindeki endiþe onu
korkutuyordu. 

"O günahsýz kýzý kurtar oðlum. O senden yardým dile-
di. Sana elini açanlara yardým et. Haksýzlýklara boyun eð-
me. Tanrý seninle olacaktýr. Git."

Ýrkilerek uyandý birden. Bütün vücudu terle yoðrul-
muþtu. Baþýndaki aðrý da iyice artmýþtý.

"Anne!" diye mýrýldandý karanlýðýn içinde bakýþlarýný
gezdirirken. 

Gece yarýsý olmuþtu. Gördüðü rüyayý idrak etmeye ça-
lýþtý. Annesi ona hep yol gösterirdi. Hemen yerinden kalkýp
odadan çýktý. Hýzlý ama sessiz adýmlarla zindanlara doðru
indi. Maria'ya geleceðine söz vermiþti. Belki de uyumuþtu.
Ona nasýl söyleyecekti? Hiç iþlemediði bir suç için yargý-
lanacaðýný nasýl anlatacaktý? Söylemeli miydi? Oysa genç
kýza ümit de vermiþti. Zavallý kýz!

Zindancý ortalýklarda görünmüyordu. Maria'nýn kaldý-
ðý zindana doðru ilerlerken onun sesini duydu. Baðýrmaya
çalýþýyor gibiydi. Hýzlý ama sessiz adýmlarla ilerledi. Zin-
danýn kapýsý aralýktý. Ýçeride yanan meþalenin ýþýðýný algý-
layabildi önce. Bu saatte, bu kapý neden açýktý? Yüreðinde-
ki korkuyu fark edince teslis getirip dua etti. Usulca yakla-
þýp kapýnýn aralýðýndan baktý. Gördüklerine inanamýyordu.

20

Tanrýnýn Savcýsý



Maria yerde yatmýþ, üzerine uzanmýþ bir adamla boðuþu-
yordu. Biraz daha uzanýp dikkat etti. Tanrým bu olamazdý.
Baþrahip Louise, Maria'nýn üzerindeydi. Bir eliyle kýzýn
aðzýný kapatmaya çalýþýyor diðeriyle de dizlerine kadar sý-
yýrdýðý eteðinin altýndan çamaþýrýný indirmeye çalýþýyordu. 

"Debelenme diyorum sana. Ýyi olursan seni ölmekten
kurtarýrým" diye söyleniyordu yaþlý rahip.

Ludovic gördüklerine inanamýyordu. Bir rahip böyle
bir þeye nasýl kalkýþýrdý? Üstelik bu adam mahkeme baþka-
nýydý. Midesinin bulandýðýný hissediyor, kusmamak için
kendini zor tutuyordu. Adama engel olmak için içeri gire-
cekti ki rahibin genç kýza söyledikleriyle dondu kaldý. 

"O geberesice savcýyla yatmýþ olmalýsýn. Yoksa seni
neden bu kadar korusun? Bana da iyi davranýrsan seni ak-
larým. Yoksa diri diri yaktýrýrým seni" diyordu genç kýza.

Bu adam bir sapýktý. Zavallý Maria'nýn sesi kesilmiþti.
Kim bilir ne kadar uzun süredir bu adamla mücadele edi-
yordu. Ona, çirkin arzularýna nail olmadan engel olmalýy-
dý. Dizlerine son bir derman vermesi için Tanrý'ya dua etti.
Kapýyý ardýna kadar itip içeri daldý. Adam Maria'nýn üzeri-
ne iyice abanmýþ, pis emellerini gerçekleþtirmeye çalýþý-
yordu. Zavallý Maria ise pis adamýn altýnda yarý baygýn bir
halde yatýyordu. Ludovic baðýrarak adamýn üzerine yürü-
dü. Rahip, hiç beklenmedik bu durum karþýsýnda þaþkýnlýk-
la bakakaldý hasmýna. Baþýna gelecekleri önleyebilmek
için onu durdurmaya çalýþýrken Ludovic, gördüklerinin de
kendisine verdiði kuvvetle, yaþlý adamý tutup karþý duvara
fýrlattý. 

Yaþlý adamýn boðazýndan acý bir çýðlýk koparken çarp-
manýn da etkisiyle sersemleyip yere yýðýldý. Ludovic ada-
mý býrakýp yarý baygýn halde kalkmaya çalýþan Maria' ya
yardým etti.

"Tamam geçti. Ýyi misin? Sana dokundu mu?" diye
sordu endiþeyle.
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Maria aðlamaya devam ediyordu. Bir taraftan da üs-
tünü, baþýný, saçlarýný düzeltiyordu. "Hayýr" diyebildi
sadece. 

Derin bir nefes alýp verdi Ludovic. Kýza sarýldý. Sonra
bakýþlarýný yerden kalkmaya davranan adama çevirdi. Hiç-
bir þey olmamýþ gibi ayaða kalkýp yanlarýndan geçerek ka-
pýya doðru yürüdü baþrahip. Deli bakýþlarýný önce kýza
sonra da hasmýna çevirdi. Bakýþlarýnda hýrs ve öfke vardý.
Yakalanmýþ olmak mýydý onu rahatsýz eden yoksa baþarýsýz
olmak mý? Karþýlaþsalar bir yerde, canýný yakacak gibi ba-
kýyor, tehdit ediyordu bakýþlarýyla. Ludovic ayaða kalk-
mak isteyince kolundan tutarak engel oldu ona Maria.
Kendisini býrakmasýný istemiyordu. Ýhtiyar rahip aðzýnýn
içinde bir þeyler mýrýldanarak çýktý zindandan.

Bu nasýl bir dünyaydý? Bu zavallý kýzýn günahý neydi?
Herkes gibi onun da onurlu yaþamaya hakký yok muydu?
Onur böyle adamlarýn elinde oyuncak olmaya mahkûm mu
olacaktý? Göðsüne bastýrdýðý kýzýn saçlarýný okþadý. Yumu-
þak sesiyle onu sakinleþtirmeye çalýþýyordu. 

"Þimdi ne olacak, efendim? Bana ne olacak?" diyerek
aðlýyordu Maria. 

Sesi titriyordu. Çok korkmuþtu ve hâlâ korkuyordu.
Öyle ya… Þimdi ne olacaktý? Maria'yý burada býrakamaz-
dý. Artýk kurtulmak için hiçbir þansý kalmamýþtý. Biraz dü-
þündü. Kaçarlarsa sonunda yakalanýrlardý ve bu onlarýn so-
nu olurdu. Kasabaya haber salýp Baþrahip Jean Christop-
he'den yardým istese. O da olmazdý. Burada olanlara kim-
se inanmazdý ki… Kendi ve Maria'nýn sözüne karþýlýk
mahkeme baþkanýnýn sözü. Kimse yaþlý bir adamýn bir ký-
za saldýracaðýna inanmazdý. Üstelik bu adam Inquisition
Mahkemesi baþkaný bir rahip ise… Adamýn her yerde taný-
dýklarý vardý. Hayýr, hayýr. Rahibi tehdit ederek Maria'yý
kurtarabilirdi belki. Ya da Mahkemede, suçlamaz savunur-
sa onu kurtarabilirdi. 
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"Biraz sabret Maria. Seni buradan kurtaracaðým. Biraz
düþünmem gerekiyor." 

Maria'ya da burada kalmasýný ve kendisine soruldu-
ðunda burada olanlarý aynen anlatmasýný söyledi. Sonra da
alnýndan öptü. 

Bütün gece ve sonraki gün genç kýzý kurtarabilmenin
yollarýný arayýp durdu. Zalim baþrahip ortalarda görünmü-
yordu ama kilisede hummalý bir kargaþa vardý sanki. 

Çaresizliðin verdiði yorgunluk bedenini bir pelte gibi
yýðývermiþti yataðýna. Büyük gürültülerin arasýnda ter için-
de uyandý. Planlar yaparken uyuya kalmýþtý. Elini yüzünü
yýkadýktan sonra rahip cübbesini giyerek odasýndan çýktý.
Rahip Louise ile konuþacaklarý vardý. Yaþlý adam odasýnda
yoktu. Erken kalkmýþ olmalýydý. Aþaðýya inerken genç
Henry'nin kendisine seslendiðini duydu. Genç rahip me-
raklý bakýþlarla elindeki mektubu ona uzattý. Zarfýn üzerin-
de kardinal hazretlerinin mühürü vardý. 

"Kardinallikten bana neden mektup gelsin ki?" diye
sordu meraklý bakýþlarla Henry'ye bakarak. Henry baþýný
sallayarak selam verdi ve yanýndan ayrýldý. Mektubu oku-
maya baþladý.

"Rahip Ludovic. Artýk bu göreve uygun olmadýðýnýz
kararý verildiðinden Inquisition Mahkemesindeki savcýlýk
ve üyelik görevinizden azledildiniz." 

Þaþkýnlýkla elindeki kâðýda bakakaldý bir süre. Bu na-
sýl olabilirdi? Rahip Louise'in kendisini þikâyet ettiðini
duymuþtu ama… Nasýl bu kadar çabuk, inanamýyordu. Lu-
dovic aylar sürer, diye düþünmüþtü. Merdivenlere yýðýlýp
kaldý. Maria'yý nasýl kurtaracaktý? Savcýlýk yapamazsa hiç-
bir þansý kalmazdý. Vücudunun titremesine ve gözlerinden
yanaklarýna süzülen yaþlara engel olamadý. 

"Tanrým bana yardým et. Zavallý kýza yardým etmeme
yardým et, yüce Ýsa bana yol göster." Elleriyle gözlerini sil-
di. Kendisini toparlayýp harekete geçmeliydi. Maria'yý bir
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þekilde kaçýrmalýydý. Yoksa diðer nice zavallýlar gibi onu
da cezalandýracaklardý. Ludovic bu cezanýn ne olacaðý-
ný düþünmek bile istemiyordu. Baþka þansý kalmamýþtý,
onu kaçýracaktý. Zindanlara geldiðinde bir yolunu bul-
malý ve onu çýkarmalýydý. Henry'den yardým isteseydi.
Hayýr, hayýr. Henry'ye durumu izah edene kadar cani
Louise belki baþka þeyler yapardý. Ludovic, ihtiyar Lo-
uise'i hafife almýþtý. Maria'nýn kapýsýnýn önüne mýzraklý
askerler yerleþtirilmiþti. Louise'in þehir kalesi ile arasý
çok iyiydi, askerler ona tapardý nerdeyse. Ludovic bunu
þimdi daha iyi anlýyordu. Adamlarýn üzerine saldýrdý,
hiç düþünmeden. Maria'yý oradan çýkarmalýydý. Askerler
karþýsýna dikilip iki hamlede, silah kullanmadan yere
serdiler onu.

"Buraya giriþiniz yasaklandý rahip. Tekrar ederseniz
sizi tutuklama emri aldýk" dedi askerlerden biri. Elindeki
mýzraðý ona doðrulttu. 

"Lütfen bizi zor kullanmak zorunda býrakmayýn. Gi-
din!" diye baðýrdý mýzraðý bacaðýna dokundurarak.

Doðrulurken bütün bu yaþadýklarýnýn kâbus olmasý
için dua etti. Askerlere bir þeyleri anlatmanýn anlamý da
yoktu. Onlar kilisenin emirlerini uygulamakla mükellefti
ve kilise Louise demekti.

Sakin kafayla düþünmek için odasýna çýktý. Neyi nasýl
yapacaðýný bilmiyordu ama bir þekilde Maria'yý kurtarma-
lý, onun acýlarýna son vermeliydi. Daha odasýna henüz gir-
miþti ki kapýsý sert bir hareketle açýldý ve içeri Rahip Loui-
se girdi. Ardýndan iki asker geldi ve mýzraklarýný ona doð-
rulttular. Ýhtiyar sapýk ona doðru iki adým attý, yüzünde pis
bir gülümseme vardý.

"Hemen burayý terk ediyorsun" dedi sakin sakin gü-
lümserken. "Aksi takdirde seni de koruduðun o pis fahiþe-
nin yanýna attýrýrým." 
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"Sen rahip deðil þeytanýn ta kendisisin. Seni öldürme-
liydim aslýnda" diye baðýrdý Ludovic. Öfkesi yüreðinden
diline taþmýþtý çoktan. 

Üzerine yürüyünce askerler de ona doðru adým attý.
Ona galibiyet kazanmýþ edasýyla bakan ihtiyarýn yüzüne
tükürdü.

"Bir gün seninle hesaplaþacaðýz. Bunu hiç unutma.
Maria'ya bir þey olursa seni kendi ellerimle gebertirim.
Tanrý þahidim olsun." 

Yaþlý adam pek de korkmuþ görünmüyordu. 
"Hemen bu binayý terk etmezsen seni tutuklattýraca-

ðým ve benim mahkememde yargýlanmaný saðlayacaðým.
Ya da þimdi seni yalnýz býrakýrým, toparlanýr gidersin." 

Ona alaycý bir bakýþ atarak arkasýný dönüp çýktý. Ludo-
vic, çaresizliðin ne denli kötü olduðunu yeni fark ediyor-
du. Eli kolu baðlanmýþtý, Maria'nýn yanýna gidemezdi artýk.
Onu öldürürlerse zavallý kýza faydasý dokunmazdý, o yüz-
den sað kalmalýydý. Dýþarýdan bir þeyler yapmalýydý. Rahip
Louise'i düþündü. Bir insan nasýl bu kadar kötü olabilirdi,
anlayamýyordu. Hemen toparlanmaya baþladý. Haçýný boy-
nundan çýkarýp çantasýna koydu. Masasýnýn çekmecesinde
duran býçaðýný da aldý. Onu, babasý savaþta ölmeden birkaç
ay önce, þehre gelen bir Süryani tacirden almýþ, gümüþ
kakmalý sapýnýn üzerine Ludovic'in adýný yazdýrtmýþtý. Ba-
basýyla birlikte çalýþan genç Pierre ona hem býçak hem de
yay kullanmayý öðretmiþti. Bu konuda öylesine ustalaþ-
mýþtý ki namý þehre gelen yabancý tacirler arasýnda bile do-
laþýr olmuþtu. Hatta sýrf onun bu becerisini görmek için ki-
liseye gelenler bile olmuþtu. Ama babasý ona bu býçaðý ve-
rirken: "Asla kötülük için kullanma" demiþti. Gittiði her
yere götürürdü babasýnýn son hediyesini.

Henry telaþla kapýsýnda bekliyordu. Onu görünce he-
men içeri aldý.

"Sana güvenebilir miyim Henry?" diye sordu ona.
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"Neler oluyor efendim? Bütün kilise karýþmýþ. Herkes
bir þeyler anlatýp duruyor." 

Sorusunu tekrarladý. Henry onaylarcasýna baþýný salla-
yýnca onu oturttu ve her þeyi bütün gerçekliðiyle anlattý.
Henry þaþkýnlýðýný gizlemeyerek teslis getirdi.

"Yüce Tanrým. Sen günahkâr kullarýný baðýþla" dedi.
"Size inanýyorum efendim. Nasýl yardým edebilirim?"

"Buradan kovuldum. Kalacak bir yer bulmalýyým ön-
ce. Bir þekilde Maria'yý kurtarmam gerekiyor anladýn mý?
Benden haber bekle. Kimseye bir þey söyleme. Ýhtiyardan
da uzak dur." 

Ona minnettarlýkla sarýldý. 

Maria'nýn Ýnfazý

Bütün gün kalabileceði bir yer aramýþtý þehirde. Fakat
Baþrahip Louise'in gücünü çok hafife almýþtý. Tüm kapýlar
bir bir yüzüne kapanmýþ, birçok insandan da kiliseye karþý
geldiði için hakaret dolu sözler iþitmiþti. Bu insanlarý çok
farklý tanýmýþtý. Sanki Pazar ayinlerinde onun yanýna gelip
minnet duygularýný ifade eden, günah çýkarmak için sýraya
giren, hatta bebeklerinin vaftizi için kabul eden onlar de-
ðildi. Ne olmuþtu bu insanlara? Hissettikleri korku ve ça-
resizlik, onlarý doðru düþünmekten ve doðruyu yapmaktan
alýkoyuyordu. Oysa Ludovic, hep bu insanlarýn daha doð-
ru insan olmasý için didinmemiþ miydi? Þehirde yaþamak
zaten yeterince zor olmuþtu onun için. Taþýyabileceðinden
daha çok yükü sýrtlamýþtý þimdi de. Üstelik tek baþýna,
mahkeme baþkanýný ve tüm þehri karþýsýna alarak. Maria'ya
nasýl yardým edeceðini bilmiyordu. Bir gün sonra yargýla-
nacak ve büyük olasýlýkla ceza alacaktý. Onun üzerinde pis
emellerine nail olamayan ihtiyar Louise, makamýný ve gü-
cünü kullanacaktý. Çirkin olan da önlenmesi gereken de
buydu aslýnda. Daha önce ayný þeyi tekrar yaptýðýný, þehir
surlarýnýn dýþýnda küçük bir haný olan yaþlý hancý Âmâ
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Harry'den öðrenmiþti. Kapýsýna kapanan tüm þehir hanla-
rýndan sonra ne yapacaðýný düþünerek yola koyulmuþ ve
daha önce hiç gitmediði þehrin kuzey çýkýþýna kadar varmýþ
ve bir hanýn önünde son bir defa Tanrýsýna dua ederek ka-
pýyý çalmýþtý. Beklediði gibi kovulmamýþ aksine yaþlý
adam etrafý kolaçan ettikten sonra onu hemen içeri almýþ
ve bir tas sýcak çorba vermiþti. Sürekli yanýnda gezen bir
kurt köpeði vardý. Son derece bakýmlý ve iyi beslenen bir
köpek olduðu belli oluyordu. 

Yaþlý hancýnýn anlattýðýna göre, annesi Fransýz, babasý
Ýngilizmiþ. Yýllar önce buraya yerleþip bu derme çatma ha-
ný inþa etmiþler. Sonra ikisi de ölünce tek oðullarý olan
Harry burayý iþletmek için gelmiþ. Âmâ Harry, anlatýrken
titriyordu. Bir gözü hiç görmüyordu. Diðer gözüyle çok az
görebilse de yine de yaþadýðýna þükrediyordu. Bir gün bü-
tün bu olanlarýn intikamýný alabileceði düþüncesi onu
ayakta tutuyordu. 

"Sizi bu yüzden içeri aldým. Sabahýn erken saatlerinde
Louise'in adamlarý dolaþýp herkese emir verdiler" dedi za-
vallý ihtiyar, sessizce aðlamaya baþlamýþtý. 

"Dünyalar güzeli bir kýzým vardý. Adý Ýsabel'di. Öyle
güzel, öyle narindi ki… Ona bakmaya kýyamazdým. Birile-
ri ona zarar verecek diye çok korkardým. Kahrolasý Loui-
se, onu aldý benden" derken yumruklarýný sýkýyordu. 

Bu arada kendisine ikram edilen þýradan bir yudum
daha aldý Ludovic. Yaþlý adam sinirden diþlerini sýkarak
konuþmaya devam etti. On dört yýl kadar önce, kýzýný bir-
kaç saat için evde yalnýz býrakmýþ. Döndüðünde evin altý-
nýn üstüne getirildiðini, tüm eþyalarýn kýrýldýðýný ve kýzýnýn
ortadan kaybolduðunu görmüþ. Komþularýndan biri, asker-
lerin gelip birini aradýðýný ve sonra kýzýnýn kiliseye götü-
rüldüðünü anlatmýþ. Kýzýný kaçak bir askeri sakladýðý ge-
rekçesiyle kilisede alýkoymuþlar. Geç vakit, kiliseye kýzýný
almak ve bir yanlýþlýk yapýldýðýný anlatmak için gittiðinde,
kýzýnýn yataklýk ve fahiþelik yaptýðý gerekçesiyle yargýla-
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nacaðýný duymuþ. Ýhtiyar Louise, o zaman kilisenin baþra-
hipliðini yapýyormuþ. Yaþlý babayý kapýsýndan kovmuþ ve
Harry ondan sonra kýzýný bir daha hiç görememiþ. Ertesi
gün Ýsabel, günün ilk ýþýklarýyla birlikte yargýlanmýþ ve bir
gün sonra da þehir meydanýnda kurulan çarmýhta diri diri
yakýlarak öldürülmüþ. 

"Kýzýma yardým edemedim" dedi aðlayarak. Yumrukla-
rý sýkmaktan morarmýþtý ve yaþlý bedeni mütemadiyen titri-
yordu. "Benim kýzým tertemizdi. O öyle bir þey yapmazdý.
Söylediklerine göre kýzýmý kontrol etmiþler, kýz çýkmamýþ.
Bu nedenle yaktýlar kýzýmý. Ama o aþaðýlýk herif kýzýmý ið-
fal etti. Zindandaki mahkûmlardan biri kýzýmýn yardým için
baðýrdýðýný, daha sonra Louise'in zindancýdan ortalýðý top-
lamasýný istediðini duymuþ. Ertesi gün de hemen kýzýmý…"

Ýhtiyar adam sustu. Sessizce gözlerinden akan yaþlar
çýða dönüþtü. 

"Kýzým bir melek gibiydi. O, narin bir çiçek gibiydi.
Onu benden aldýlar. Kýzýma son bir kez sarýlamadým bile.
Kýzýmý o aþaðýlýk herif kirletti. Sonra da kendi suçunu giz-
lemek için yaktýrdý. Ondan intikam almaya yemin ettim.
Olaydan bir yýl sonra onu yolda kýstýrýp apýþ arasýndan bý-
çakladým. Hem de defalarca… Kýzýma yaptýklarýnýn bede-
lini ödemesi gerekiyordu. Ama ölmedi namussuz. Beni
buldu ve bunu yaptýrdý" dedi kör gözlerini iþaret ederek.

"Þimdi çaresiz kör bir ihtiyardan baþka bir þey deði-
lim" dedi derin bir iç çekerek. "Bart da olmasa ne yapar-
dým bilmiyorum. Köpeðim Bart, karanlýk dünyamda yolu-
mu aydýnlatan tek ýþýk oldu benim için. Buraya gelen bir
tacirden hediye kaldý bana" dedi yanýnda duran köpeðin
baþýný okþayarak. 

Ýki yýl önce hana gelen bir tacirin köpeði erken doðum
yapmýþ, Bart'ýn altý kardeþi doðumda ölmüþtü. Tacir, baka-
mayacaðýný söyleyip hayata tutunmaya çalýþan çelimsiz
yavruyu Harry'ye vermiþti. 
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Ludovic büyük bir merhametle yaþlý adamýn ellerin-
den tuttu. Sonra da yanaklarýndan akan yaþlarý sildi. Ken-
dini öyle çaresiz hissetmiþti ki…

"Tanrý sana yardým edecektir, yaþlý adam. Senin koca-
man bir yüreðin var. O yüreðini sevgiyle yoður."

"Zavallý kýza da ayný þeyi yapmýþtýr" dedi ihtiyar
adam.

Ludovic kendini adamýn hikâyesine öyle kaptýrmýþtý ki
bir an için Maria'yý unutmuþtu. Ayaða kalkýp odanýn içinde
dolaþmaya baþladý.

"Kýzým için bir þey yapamam artýk. Senin için ne yar-
dýmým olacaksa söyle" dedi yaþlý adam. "Verecek bir caným
kaldý ama o adamýn yaptýklarýný bulmasýný çok isterim."

"Zaten fazlasýný yaptýn, teþekkür ederim." 
Yanýna yaklaþýp yaþlý adama sarýldý ve teþekkür etti. Yaþ-

lý adam bükülmüþ beliyle kambur yürüyerek odadan çýktý.
Ludovic pencerenin dibindeki sedire oturup dýþarýya baktý. 

Birinin bedenini sarstýðýný hissedip uyandý. O kadar
yorulmuþtu ki hemen oturduðu sedirde uykuya yenik düþ-
müþtü. Yaþlý hancý baþýnda dikiliyordu.

"Uyan evladým. Çýrak haber getirdi. Bir an önce hare-
kete geçmelisin."

Yanýnda on yaþlarýnda cýlýz bir çocuk vardý. Çocuða
odadan çýkmasýný söyledi. Ludovic doðrulurken yaþlý
adam da yanýna oturdu. Elini Ludovic'in omzuna koyup
ümitsizce ve hýrsla baþýný iki yana salladý.

"Ýhtiyar it tam uðursuz çýktý." 
"Ne oldu?"
"Louise sandýðýmýzdan da þeytanmýþ. Sabah sen çýk-

týktan sonra Maria'yý yargýlamýþlar. Çok üzgünüm evlat."
Yüreði göðsünü delip çýkacaktý. Belli ki Maria'nýn ce-

zasý aðýrdý. 

29

Tanrý’nýn Savcýsý



"Yüce Tanrým, Maria'ya yardým et" diye mýrýldandý.
"Cezalandýrýldý deðil mi?" 

Daha sorusuna cevap alamadan duyduðu seslerle irkil-
di yaþlý adam. 

"Biri geldi galiba. Ýnþallah çocuðu takip etmemiþlerdir."
Sonra ona içeride kalmasýný söyleyerek ardýndan kapý-

yý kapatýp çýktý. Kýsa bir süre sonra kapý vuruldu ve genç
rahip Henry belirdi eþikte. Nefes nefese kalmýþtý. Yerinden
kalkýp ona doðru gitti. Sarýldýlar. Genç rahip terlemiþ ve
yorulmuþtu. 

"Efendim, olanlarý duydunuz mu?"
"Evet, duydum Henry. Her þeyi detaylý bilmek istiyo-

rum anlat bana."
Genç adamý pencereden uzak bir yere oturtup karþý-

sýna geçti. Bu arada küçük bir çocuk yeni misafire bir
bardak þýra getirmiþti. Henry bir yudum alýp anlatmaya
baþladý.

"Baþrahip Louise hemen, mahkemeden birini vekil
savcý yapýp Maria'nýn yargýlanmasýný istedi. Sonra da yar-
gýladýlar onu. Kimseyi salona sokmadýlar. Kimse tam ola-
rak ne olduðunu bilmiyor. Þehir birbirine girmiþ durumda
efendim."

"Karar ne?" diye sordu. Sesinin titremesine engel ola-
mamýþtý. 

Bir süre göz göze geldiler. Henry duraklayýnca ýsrar
etti.

"Efendim, dediler ki… Okuduðu kitapta Tanrý kelime-
si olmadýðý için suçlunun içine þeytan girmiþ. Pazar ayinin-
den sonra meydanda Þeytan çýkarma iþlemi yapýlacak…" 

Bu olamazdý, olmamalýydý. Yerinden kalkýp kapýya
yöneldi.

"Tanrým, onu oradan çýkarmam lazým. Zavallýyý se-
bepsiz yere öldürecekler."
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Henry atýlarak önüne geçti. 
"Yapmayýn efendim, gidemezsiniz. Baþrahip, ceza in-

fazý bitene kadar sizin görüldüðünüz yerde tutuklanmanýz
için emir çýkarttýrdý. Üstelik Maria'nýn kapýsýna da silahlý
askerler koydurttu." 

Ludovic, bir onu engellemeye çalýþan gence, bir de
bitmiþ, tükenmiþ ve çaresiz ellerine baktý. 

"Bir þeyler yapmam lazým. Maria'nýn kurban ediliþine
seyirci mi kalalým Henry? O hiçbir þey yapmadý."

Henry gittikten sonra koynundan haçýný çýkarýp dua
etti. Uzun süre yüreðinde akan gözyaþlarý þimdi yanakla-
rýnda nehirler oluþturmaya baþlamýþtý. Dizlerinin üzerine
çöküp Tanrýsýna Maria'yý korumasý için dua etti. Hayatý
boyunca ona, insanlara iyilik etmesi öðretilmiþti. Dua et-
meyi, insanlara sevgi ve þefkat aþýlamayý öðrenmiþti. Da-
ha fazlasýný kaybettiðinin farkýna þimdi varýyordu. Keþke
beynini deðil de yüreðini dinleseydi. Keþke din adamý de-
ðil de babasý gibi fakir bir balýkçý olsaydý. Keþke o zeytin
gözlerin kendisine hep güldüðünü, o minik yüreðin kendi-
si için attýðýný görebilseydi. Keþke Maria hep yaþasaydý.
Onun için yapabileceklerinin farkýna varýyordu ama nafi-
le. Yaþlý ve vicdansýz bir adama yenilmiþlerdi. Üstelik bu
adam ayný þeyleri önce kim bilir kaç kez daha yapmýþtý?
Ayný çark dönüyordu, asýl suçlu aynýydý sadece zaman ve
kurban deðiþmiþti. Maria'nýn hayatta kalma veya kurtulma
ihtimali yoktu artýk. 

Zavallý Maria “içine þeytan girmiþ” suçundan dolayý
þeytan çýkarma cezasýna çarptýrýlmýþtý. Bu, kilisenin bir ka-
dýna veya bir genç kýza verebileceði en aðýr cezaydý. Ludo-
vic, çok küçük yaþlarda iken babasýnýn böyle bir þeyden
bahsettiðini duymuþtu. Bu ceza, Fransa'nýn doðusunda ya-
þayan fakir bir ailenin on dört yaþýndaki kýzýna, kilisenin
kurallarýna uymadýðý için verilmiþti. Zavallý kýzýn zayýf
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bedeni, saatlerce süren bu insanlýk dýþý iþkenceye katlan-
mýþ ama son infaza kadar dayanamamýþtý. Bir Pazar ayi-
ninden sonra, günahkâr kadýn, þehir veya kasaba meyda-
nýnda kurulan bir tahta çarmýha gerilir ve diri diri yakýlýr.
Bu yaptýrým gücü çok yüksek bir cezaydý. Kiliseye göre bu
cezaya maruz kalmak istemeyen kadýn, günah iþlemez,
yoldan çýkmaz veya çýkarmaz ve erkekler de kilisenin da-
ha yüce olduðunu kabul eder ve boyun eðer. 

Güneþin ilk ýþýklarýna kadar neyi nasýl yapacaðýný bil-
meden düþünüp durmuþtu. Ýki gün sonra Maria, çirkin in-
sanlarýn ellerinde, topraðýndan sökülmüþ taze bir fide gibi
yok olup gidecekti. En kötüsü de sivil halkýn bu insanlýk
dýþý katliama sesini yükseltmemesiydi. Bir anda herkesin
gözlerine ve yüreklerine kalýn perdeler iniyordu sanki.
Herkes bir anadan doðduðunu veya bir insan olduðunu
unutuyordu adeta.

Henry'nin geliþiyle daha da üzülmüþtü. Çünkü zavallý
Maria'nýn babasý Anselmo, dün gece kýzýnýn adýný sayýkla-
yarak son nefesini vermiþti. Adamýn hasta yüreði kýzýna
yapýlan haksýzlýða dayanamamýþtý. Ludovic böylesinin da-
ha iyi olduðunu düþündü. Zaten zavallý adam kýzýna yapý-
lacak iþkencelere de dayanamazdý. Hangi babanýn yüreði
böyle adice iþkenceleri kaldýrabilirdi ki…

Henry'den Baþrahip Jean Christophe ve diðerlerinin de
þehre geldiðini öðrenmiþti. Saygý duyduðu ve sevdiði in-
sanlarý görmeye ve yardýmlarýna ihtiyacý vardý ama hain
Baþrahip Louise, Ludovic'e yardým ederler gerekçesiyle
onlarý silah zoruyla tekrar geri göndermiþti. Adiliðinin or-
taya çýkmasýndan korkuyordu.

Âmâ Harry, ona yeni bir gömlek ve pantolon verdi.
Kýlýk deðiþtirip þehirde bir tur atmak, neler olduðuna bak-
mak ve yapabilirse Maria'nýn yanýna gitmek istiyordu. Bu-
rada yapayalnýz kalmýþ, gelebilecek yardýmlarýn da önü ke-
silmiþti. 
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Þehirde hummalý bir kalabalýk vardý. Duyduklarýna
göre limana büyük bir ticaret gemisi demir atmýþtý. Bu þeh-
re hareket kazandýran zaten, sadece ayda bir veya iki kere
gelen ticaret gemileriydi. Þehir esnafý bu alýþveriþlerden
para kazanýyordu. Tanrý'ya þükretti. Kalabalýkta çok dikkat
çekmezdi. Daracýk sokaklarý saran taþ binalarýn arasýndan
geçerek daha dört gün önce kendisinin de bir ferdi olduðu
þehir kilisesinin bulunduðu meydana yaklaþtýðýnda, buraya
geldiðine piþman olmuþtu. Maria'nýn infazý için hazýrlýklar
yapýlýyordu. Meydanýn ortasýna tahtadan yüksek ve geniþ
bir platform yerleþtirilmiþti. Ortasýna tahtadan büyük bir
haç yerleþtirilmiþti. Meydandaki diðer her þey kaldýrýlmýþ-
tý. Ýnsanlarýn bunu heyecanla beklediðini duyuyordu. Es-
naflar, içten içe zevk alarak, gelen tacirlere bunun diðer
bütün kadýnlara ve münkirlere bir ders olacaðýný söylüyor
ve bunun gerekliliðinden aksi takdirde kilisenin kurallarý-
nýn hiçe sayýlacaðýndan bahsediyorlardý. Ne zalimlik, ne
vahþet… Yine yüreðinin sýkýþtýðýný hissediyordu. Bütün bu
olanlarýn kâbus olmasýný ve biraz sonra uyanabilmeyi dile-
di Tanrýsýndan. Kilisenin basamaklarýnda bir sürü asker
vardý. Ýçeriye asla giremezdi. Ludovic daha önce böyle bir
þeyle karþýlaþmamýþtý. Kilisenin asker karþýsýndaki bu üs-
tünlüðü onu þaþýrtýyordu. Aslýnda çok bilinen bir þeydi bu.
Günahsýz binlerce insanýn kýyýmýna neden olan haçlý sefer-
leri de kilisenin çaðrýsýyla yapýlmamýþ mýydý? Her yerde
askerler dolaþýyordu kilise adýna. Dine ihanet edecek, kili-
seye baþ kaldýracak her insan yakalanýyor ve yakýlarak öl-
dürülüyordu. Bütün bu insanlýða yapýlan iþkencelerin bit-
mesini diledi. Eliyle elbisesinin altýnda gizlediði haçýna
dokundu. Kimden medet umacaktý? Bir yaþlý hancý bir de
genç Henry biliyordu gerçekleri. Maria'nýn adi bir ihtiyar
tarafýndan oyuna getirildiðini kime haykýrabilecekti? Aðýr
daireler çizerek etrafýna bakýndý. Taþ meydanýn etrafýnda
gezdirdi gözlerini. Ýnsanlarýn bu kadar kayýtsýz kalmala-
rýna üzülüyordu. Bir gün ayný haksýzlýðýn kendilerine
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yapýlabileceðini düþünemiyorlar mýydý? Hava soðuyor, bu-
lutlarýn arasýndan yüzünü gösteren güneþ de yavaþ yavaþ
yerini puslu karanlýða býrakmaya hazýrlanýyordu. Bakýþla-
rýný tekrar kilisenin giriþinde yoðunlaþtýrdý. Onca askeri
geçemezdi. Ne yapacaktý? Ona savaþmak öðretilmemiþti.
Annesi ve babasý ona sevgi ve saygý içinde yaþamasý ge-
rektiðini, huzuru sadece bu iki þeyde bulabileceðini öðüt-
lemiþlerdi hep. Bir tek býçaðý vardý yanýnda hain kaný aký-
tabilecek ama yapamazdý, o bir din adamýydý. Dinin güzel-
liklerini yaþamalý ve yaþatmalýydý. Gördükleri onun mide-
sinin bulanmasýna fazlasýyla yetiyordu. Farklý sokaklardan
geçerek hana döndü. Hancýyla kýsa bir süre oturduktan
sonra bir þey yiyemeyeceðini hissedip kendisine hazýrlan-
mýþ olan küçük odasýna çýtý. Sadece bir yatak, küçük bir
tahta masa ve iskemle vardý bu odada. Üzerindekileri çý-
karýp kendi giysilerini giydi ve yataðýnýn önünde diz çök-
tü. Boynundan hiç çýkarmadýðý altýn haçýný kalbinin üze-
rinde tutup bildiði tüm dualarý Maria için okudu. Artýk ya-
þamasý için deðil sadece fazla acý çekmemesi için dua ede-
biliyordu. 

Bütün gece Tanrý'ya, onu meleklerin arasýna almasý
için dua etti. Sabahýn ilk ýþýklarýyla dualarýný bitirip hancý-
nýn verdiði giysileri giydi. Ýstemeye istemeye gidip yüzü-
nü yýkadý ve aynadaki bitmiþ ve tükenmiþ yüze baktý. Ye-
þil gözlerindeki umutsuzluk ve ýzdýrap, yüzünün her santi-
mine biçare ifadeler ve kara gölgeler düþürmüþtü. Günler-
dir týraþ olmadýðý için sakalý uzamýþtý. Sarý saçlarý daðýlmýþ
ve kirlenmiþti. Her zaman bakýmlý olduðundan, o olmadý-
ðýna kendisi bile inanabilirdi. Bunu yapmaya ne takati, ne
zamaný, ne de isteði olmuþtu. Meydanda aleni dolaþsa bile
herkes onu bu haliyle tanýyamazdý. Ýnfaz, öðle ayininden
sonra yapýlacaktý. Öðleye kadar belki bir þeyler düþünebi-
lirdi. Han kalabalýk deðildi. Þehrin çýkýþýna ters kaldýðý
için çok uðrayan olmazmýþ. Yaþlý hancýyla birlikte bir iki
lokma atýþtýrdýktan sonra tekrar odasýna çýktý. Odasýnýn
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penceresi þehrin kuzey tarafýndaki sarp daðlara bakýyordu.
Öyle ulaþýlmaz, öyle dirençli ve öyle yüce görünüyordu ki
onlarýn yerinde olabilmeyi diledi. O daðlara zarar vermek
imkânsýzdý. O daðlarýn sevdiðine de kimse el atamaz, caný-
ný yakamazdý. Yýlýn her ayý tepelerinde donan karýn görün-
tüsü insanlarý ürkütmeye yeterdi. 

"Kendimi güçlü zannederdim ama deðilmiþim" diye-
rek kýzdý kendi kendine.

Baþýný defalarca pencerenin kenarýna vurdu. Izdýrap
içindeydi. Maria'nýn tüm acýlarýný almak, dünyada var olan
tüm güzellikleri de o masumun ayaklarý altýna sermek isti-
yordu. Kalbinin ritmi sanki bir yerlere yetiþmek istiyor gi-
bi hýzlanmýþtý. Günlerdir ara sýra göðsünü yoklayýp giden
sýkýþmalar artmýþ, onun yataðýna uzanmasýna sebep oldu.
Dudaklarýndan sessizce dökülen kelimeler birleþip zavallý
Maria için birer dua oluþturuyordu. Nihayet, Maria'yý an-
nesinin yanýnda gördüðünde mutlu olmuþtu. 

Ýrkilerek uyandýðýnda neredeyse öðle olmuþtu. Hemen
giyinerek odasýndan fýrladý. Býçaðýný belindeki kuþaðýn içi-
ne gizlemeyi unutmadý. Yaþlý Harry de onunla gelmek iste-
miþti ama ona engel olmuþtu. Orada neler olacaðýný kimse
bilmiyordu ayrýca burasý onun ekmek teknesiydi, býraka-
mazdý. Hýzlý adýmlarla, baþý önde meydana doðru yürüdü.
Hancýnýn verdiði kalýn pelerinin baþlýðý yüzünü gizlediði
için rahat hareket edebilmiþti. Ayin çoktan bitmiþ, halk
meydaný týka basa doldurmuþtu. Kalabalýðýn arasýna karý-
þarak etrafý gözledi. Herkesin elinde þarap kadehleri, içi-
yor, bir taraftan da doðuda yapýlan katliamlar ve yaðmala-
malarý konuþuyorlar. Özellikle daha önce görmediði ya-
bancý yüzler geldikleri yerlerde yapýlan katliamlarý anlatýp
kahkahalar atýyorlardý. Kilisenin hemen önünde tören ký-
yafetleri içinde bir grup, fifre ve trompet çalmak için bek-
liyordu. Bir diðer binanýn önünde de birkaç kirli sakalý
olan asker duruyordu. Ellerinde mýzrak ve yaylar vardý.
Bakýþlarý bir gün önce meydanýn ortasýna kurulan tahta
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sahneye takýldý. Ortasýnda yapacaðý görevi heyecanla bek-
leyen tahta haça takýldý gözleri. Tanrým, bu günahlarýn en
büyüðü olmalýydý. Çünkü bunun insanlýkla baðdaþan bir
yaný yoktu. Kiliseden çýkan Louise ve diðerleri meydanýn
ortasýna kadar geldiler. Baþrahip geleneksel siyah renkli
tören kýyafetini giymiþ ve boynuna altýn zincirin ucunda
sallanan büyük altýn haçý takmýþtý. Ludovic, adamýn yü-
zündeki adi gülümsemeyi asla unutmayacaktý. Hemen ar-
kasýnda onu takip eden grupta Henry'i fark etti, göz göze
geldiklerinde Henry baþýný eðdi. Baþrahip ellerini havaya
kaldýrarak herkesi susturdu. Sonra kýsa bir konuþma yaptý.
Sözde bu, inançlarýn korunmasý gereken bir durumdu aksi
takdirde dinin bütünlüðü bozulurdu. Dini inkâr eden ve ah-
laký bozulmuþ kadýnlarý cezalandýrmanýn ve onlara hük-
metmenin temel yolu buydu. Ýçine þeytan girmiþ bir kadýn
Tanrý'yý inkâr eder ve toplumun ahlak yapýsýný bozardý. Bu
yüzden kilise vardý. Kilise toplum ahlakýný koruyabilecek
yegâne kurumdu.

"Evet halkým, þarabýnýzý için ve dikkatle izleyin. Þey-
tanla iþbirliði yapmanýn bedelini birazdan göreceksiniz.
Bundan kimse kurtulamaz. Kilise, hiçbir suçu cezasýz bý-
rakmaz. Bunu sakýn unutmayýn" diye seslendi ve kendisi-
ne uzatýlan kadehi eline aldý.

Kýsa bir süre sonra baþrahibin iþaretiyle fifre ve trom-
petler çalmaya baþladý. Bütün gözler kilisenin kapýsýna
çevrildi. Maria getiriliyordu. Nefesini tuttu Ludovic. Te-
mizlenmiþ, kollarýný ve bacaklarýný açýkta býrakan beyaz
bir elbise giydirilmiþti. Saçlarý taranmýþtý, kusursuz görü-
nüyordu. Yüzündeki ihanete uðramýþ, terkedilmiþ ifadesi
ve aðlamaktan þiþmiþ gözleri hariç. Zavallý kýz! Ýki adam
onu kollarýndan tutup basamaklardan aþaðý sürükledi, genç
kýzýn baðýrýþlarý ve çýrpýnýþlarý fayda etmiyordu. 

"Ben günahsýzým, hiçbir þey yapmadým. Bu adam ba-
na tecavüz etmeye kalktý" diye baðýrdý. "Bana yardým
edin…" derken kollarýný kavramýþ adamlardan birinin attýðý
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sert bir tokatla susturuldu. Söylediklerini duyan bazý insan-
lar þaþkýnlýkla birbirine bakarken Ludovic, ileri atýlýp "Kýz
doðru söylüyor" diye baðýrýp baþýný eðdi. Tanýnmak istemi-
yordu. Ýnsanlar kalabalýðýn içinde birbirlerine bakarak se-
sin sahibini aradý. Ludovic biraz geri çekildi. Kalabalýktan
genç bir adam onu iþaret ederek " Ýþte o söyledi" diye ba-
ðýrdý. Bu arada fark ettiði þey baþrahibin emriyle kendisine
doðru koþan askerlerdi. 

"Bu Ludovic. Yakalayýn haini."
Kalabalýktan sýyrýlýp koþmaya baþladý. Ara sokaklar-

dan birine dalýp koþmaya devam etti. Askerlerin seslerini
duyuyordu. Maria'ya nasýl yardým edecekti? Aptallýk et-
miþti. Louise onun burada olduðunu biliyordu artýk ve da-
ha sýký önlemler alacaktý. Sokaðýn baþýna doðru koþarken
ayak sesleri duyup durdu. Yakalanmak üzereydi. Eline ha-
çý alýp Tanrý'dan yardým istedi. Duvara yaslanýp bekledi.
Sokaðýn baþýnda bir atlý belirdi.

"Hey Ludovic, buraya." 
Genç rahip Henry ona doðru geliyordu. Yaklaþýnca at-

tan atlayýp dizginleri ona verdi.
"Hadi git. Yakaladýklarýnda öldürecekler seni." 
"Ya sen? Bana yardým ettiðini fark edelerse…"
"Hadi git. Ben baþýmýn çaresine bakarým."
Teþekkür edip atýna atladý ve sokaðýn baþýna doðru git-

ti. Arkadaþýna ne olacaktý, bilmiyordu ama askerleri atlat-
mýþtý. En azýndan þimdilik. Þehrin dýþýndan dolaþarak hana
vardý. Atý içeri aldýrýp Harry'den yeni giysiler ve silah istedi.

"Daha önce buraya uðrayan bir tacirden erkek elbise-
leri ve þapkalar almýþtým. Al bunlarý giy, bu halde seni kim-
se tanýmaz" dedi Harry, ona dolaptan çýkardýðý eski elbise-
leri verirken. Hemen üzerini deðiþti ve banyoya gidip bý-
çaðýyla saçlarýný kesti. Sonra da hancýnýn verdiði kendin-
den boyunluklu þapkayý baþýna geçirdi. Hýzlý adýmlarla
mutfaktaki ocaktan yüzüne ve saçlarýna kara çaldý. En
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azýndan daha farklý görünüyordu. Býçaðýný yeleðinin kuþa-
ðýna sýkýþtýrýp hancýdan yanýna bir adam vermesini istedi.
Meydana varmadan iki sokak önce atý yanýnda gelen ada-
ma býraktý ve koþmaya baþladý. Maria'ya yardým etmeliydi.
Meydan daha da kalabalýktý sanki. Ýnsanlar iyice sarhoþ ol-
muþ, naralar atýyorlardý. Maria'nýn çýðlýklarýný duydu. Ka-
labalýðý yararak onu görebileceði bir yere kadar ilerledi.
Kulaðýný týrmalayan sesler yüzünden baþýný kaldýrýp gök-
yüzüne baktý. Leþ yiyici kuþlar kan kokusunu alýp çoktan
üþüþmüþler, uçarken bile birbirleriyle kavgaya tutuþmuþ-
lardý. Onlarýn çýðlýklarý zaman zaman meydanýn gürültüsü-
nü bastýrýyordu. Hayatýnda böyle bir vahþet görmemiþti.
Maria'nýn narin bedeni zavallý bir kuþ gibi çýrpýnýyordu ha-
in ellerden kurtulmak için. Elleri açýk bir biçimde tahta ha-
ça mýhlanmýþtý bile. Kalýn demir mýhlarýn dibinden süzülen
kan, kollarýndan zarif bedenini saran elbisesinin içine aký-
yordu. Gözlerinden süzülen yaþlar bedeninden çok mane-
viyatýna sürülen kara lekenin eseriydi sanki. Diðer taraftan
da ayaklarýnýn çivilenmemesi için direniyordu. Özellikle
de kadýnlar yaþanan vahþeti sessizliðin hüküm sürdüðü bir
dehþetle izlerken Maria'nýn çýðlýklarý fazlasýyla sarhoþ ol-
muþ erkekleri daha da coþturuyordu. 

Ludovic bütün bu olanlarýn kâbus olmasýný diledi.
Gözlerini kapatýp bildiði tüm dualarý okumaya baþladý.
Maria'nýn çýðlýklarý tüm meydaný inletirken Ludovic kör ve
saðýr olmayý diledi Tanrýsýndan ama deðildi. Baþý kara bir
kukuletanýn içine gizlenmiþ cellât genç kýzýn ayaklarýný
kavramýþ bir tahtaya çakýyordu. Her darbede, Maria'nýn
ayaðýndan çýkan kemik sesleri çýðlýklarýna karýþýrken akan
kaný daha da fazlasýnýn geleceðini haberdar ediyordu san-
ki. Son darbeye dayanacak gücü kalmayan genç kýz niha-
yet bayýlmýþtý. Ludovic boynundaki hacý kavrarken gözle-
rini de sýmsýký kapatmýþtý.

"Tanrým, Maria'ya güç ver, onu kurtarmam için bana
güç ver."
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Ludovic meydanda yankýlanan çekiç darbelerinin her
birinde yüreðinin yerinden çýktýðýný ve hiçbir þeyin artýk
eskisi gibi olamayacaðýný hissediyordu. Ne Maria için ne
kendisi ne de bu þehir için. Öyleyse niye duruyordu öyle-
ce? Ne baðlýyordu ellerini, ayaklarýný? O da mý sarhoþtu
her çekiç sesinde coþan bu cahil halk gibi, bunlarý din adý-
na yaptýðýný söyleyenler gibi?

"Bu bir kâbus; bitecek, uyanacaðýz" diye mýrýldanýyor-
du kendi kendine. "Tanrým, yardým et." 

Louise'in gürleyen sesini duydu sonra. Adam meydan-
dakilere dönerek ellerini havaya kaldýrdý ve zafer narasý
atýyordu.

"Ýþte günahkârlarýn sonu, halkým." 
Maria'nýn masumiyetine deðmiþ pis gülümsemesiyle

dönüp kiliseye yöneldi. Yüce Tanrým, bu adamýn yeri top-
raðýn yedi kat altý olmalýydý. Yýllar önce zavallý Ýsabel'e
yaptýklarýna karþýlýk ödediði bedelin, halkýn diline düþme-
mesi için Maria'nýn kanýný akýtmanýn baþka yolunu bul-
muþtu. Bu, hangi kutsal kitapta yazýyordu? Bu, dinin deðil
onu tekrar þekillendiren istismarcý adamlarýn eseriydi. 

Bilekleri ve bacaklarý morarmýþtý. Bütün vücudu kas-
katý kesilmiþti. Onu donduran havanýn soðuðu deðildi. Ma-
ria, kendisine uzanan çirkin ellere yenik düþmüþtü. Çare-
sizliðin içinde eriyen körpe bedeni ve ruhu huzur bulacak-
tý artýk. Ona bu cezayý verenler büyük bir zafer kazanmýþ
edasýyla kiliseye dönerlerken iki asker de etrafý toparlayýp
halka daðýlmalarý ve Pazar ayininden sonra tekrar toplana-
caklarýný söyledi. Bitti sanýyordu ama bitmemiþti. Devam
edeceklerdi. Bu kadarý da fazlaydý artýk. Bir zavallýya bu
kadar eziyet hiçbir kitapta, hiçbir gerekçeyle yazmazdý.
Þeytan onu terk etmedi diyerek vücudunda derin yaralar
açacaklar ve sonra da yakacaklardý Maria'yý. Buna hangi
yürek dayanabilirdi ki? Ludovic, bir köþede beklemeye
baþladý. Herkes daðýlýp evine gittiðinde þehir meydanýnda
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bir o, bir de masum Maria kalmýþtý. Ne yapmasý gerektiði-
ni biliyordu ama nasýl yapacaðýný bilmiyordu. Hava soðu-
du, soðudu ve karardý. Askerlerin umurunda olmayan Ma-
ria donuyor olmalýydý. Onu orda býrakmýþlardý, belki de
donarak ölmesini istiyorlardý. Böylece günahlarý yarýya in-
miþ olacaktý. Ama hayýr. Louise o kadar kötü bir adamdý ki
onun kendi sözleriyle öldüðünü görmeden içi rahat etmez-
di. Sebep kendisi olmalýydý. 

Dolunay taþ binalarýn üzerinden yüzünü gösterince
harekete geçmek için hazýrlandý. Kuþaðýnýn içinden býça-
ðýný çýkarýp Maria'ya doðru yürüdü. Aðýr ve sessiz adým-
larla tahta sahneye çýktý. Haça yaklaþýp Maria'ya seslen-
di. Duyabilse ne fark edecekti? Onun yüzüne nasýl baka-
caktý? Ayaklarýný haça yapýþtýran mýhlar öyle yaralar aç-
mýþtý ki küçücük yüreðinde donmuþ olmalarý bile önem-
li deðildi artýk. Zaten ölü gibiydi. Vücudu kaskatý kesil-
miþti. 

"Seni kurtaracaðým Maria. Biraz gayret et" derken bu-
nu nasýl yapacaðýný bilmediðinin farkýna varamamýþtý he-
nüz. "Affet beni Maria. Seni götüreceðim buradan. Beni
affet" dedi ona sýký sýký sarýlarak.

Maria'nýn dudaklarý kýmýldadý, bir þeyler mýrýldandý.
Öyle sessiz ve derindi ki kelimeleri, duyamamýþtý. Ayakla-
rýnýn ucuna yükselerek ne söylediðini anlamaya çalýþtý.

"Öldür beni" diye mýrýldandý Maria dudaklarý titreyerek.
Ludovic ona daha sýký sarýlýp aðlamaya baþladý. Ona

bunu yapmalarýna nasýl izin verebilmiþti? En kötüsünü o
yapmýþtý Maria için, sadece seyirci kalmýþtý. 

"Affet beni Maria. Affet beni" diye fýsýldadý ona doð-
ru. "Ben çok üzgünüm, affet beni." 

O tanýdýk çirkin sesi ve kahkahalarý duyunca irkile-
rek arkasýna döndü. Louise yanýnda iki askerle yanlarýna
geldi. Askerlere adamý ve kollarýndaki kadýný göstererek
kükredi.
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"Gördünüz mü? Kýzýmýz hiç de masum deðilmiþ" de-
di. "Sen ne hakla emirlerime karþý geliyorsun?" diye baðýr-
dý hasmýna doðru.

"Bir gün bu yaptýklarýný ödeyeceksin" diye baðýrarak
daha sýký sarýldý kollarýndaki cansýz bedene Ludovic.

"Askerler yakalayýn onu" diye baðýrdý ihtiyar adam as-
kerlere. Ludovic'in baþkaldýran tavrý onu daha da sinirlen-
diriyordu.

Ludovic, Maria'yý býrakýp askerlerin karþýsýna dikildi.
Býçaðýný onlara doðrulttu.

"Yaklaþýrsanýz hiç acýmam ikinizi de keserim."
Askerler bir adým gerileyince insafa geldiklerini san-

mýþtý. Askerler birbirlerine bakýp sýrýttýlar. Bu arada Loui-
se'in kükreyen sesi duyuldu. 

"Öldürmeyin. Ýyice dövüp bir kenara atýn. Suçlunun
sonunu görmesini istiyorum. Bu ona iyi ders olur." 

Bir þeylerin ters gittiðini hissediyordu ama ne olduðu-
nu bilmiyordu.

Kafasýndaki aðrý gittikçe artýyordu. Gözlerini açýp kar-
þýsýnda yaþlý Harry' yi görünce þaþýrdý. Hemen yanýnda da
genç rahip Henry ayakta duruyordu. Askerler onu iyice
dövmüþ, o da bayýlmýþtý. Henry de onu alýp hana getirmiþ-
ti. Ýkisine de teþekkür edip Henry'ye Maria'yý sordu. 

"Yarýný bekliyor." 
Ludovic doðrulup hancýya sarýldý ve aðlamaya baþ-

ladý.
"Benden onu öldürmemi istedi. Ona yardým edeme-

dim. Ben ne biçim bir adamým Harry, söylesene ne biçim
bir adamým?"

Yaþlý adam hayal kýrýklýðý ve ümitsizlikle onun sýrtýný
sývazladý. 

"Onun için böylesi daha iyi olmaz mýydý sence de? Bu
yaþadýklarýyla nasýl devam edebilir, evladým? Çok onurlu
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bir kýzmýþ. Keþke biz, erkekler olarak daha onurlu olabil-
seydik. Onun için en az kýzým kadar üzüldüm" dedi içini
çekerek.

Ludovic baþýný kaldýrýp adama baktý. Göz pýnarlarý
dolmuþtu. Diþlerini sýkýyordu. Doðru söylüyordu. Keþke
Ludovic daha onurlu olabilseydi.

"Onu kurtarmalýyým" derken kalkýp býçaðýný yokladý.
Yerinde yoktu. Askerler almýþ olmalýydý. 

"Býçaðýmý almýþlar" dedi. "Harry bana silah ver." 
Yaþlý hancý baþýný iki yana sallayarak kapýdan çýktý.
"Olmaz, artýk o kýza yardým edemezsin. Bu defa seni

öldürürler, buna da sebep olmak istemem oðlum. Ýnan ya-
pabileceðin bir þey yok artýk." 

Genç rahip kalkmasýna engel olmak istedi ama Ma-
ria'yý kurtarmasý gerekiyordu.

"Zaten baþýnda onlarca asker var bekleyen. Ýstesen de
olmaz artýk. Hem biliyorsunuz Rahip Louise sizin için ya-
kalanma emri çýkarttý" dedi Henry. "Size ondan haber ge-
tirmeye çalýþýrým, merak etmeyin."

Ludovic kendini hiç bu kadar çaresiz hissetmemiþti.
Rahip olduðu için üzülüyordu. Bu yüzden bu kadar bece-
riksiz ve baþarýsýz olmuþtu. Sevdiði kýza yardým edememe-
nin ezikliði tüm belleðini alt üst ediyordu. Onu kurtarma-
nýn yollarýný aradýkça içinden çýkýlmaz derin bir kuyuya
düþtüðünü hissediyordu. 

Hava soðuktu, her þeyi görünmez kýlan alaca karanlýk
bir tek günahlarý gizleyemiyordu. Maria'nýn baþýna bir dü-
zine asker dizilmiþti. Yanýna yaklaþamazdý. Kendisine vu-
ran askerleri aradý gözleri. Önce býçaðýný geri almalýydý.
Onsuz kendini zayýf bir adam olarak görüyordu çünkü.
Günün ýþýmasýný beklemeye karar verdi. Bu arada gözünü
Maria'dan ayýrmýyordu. Askerlerden biri yanýna gelip gü-
lerek ona dokunmaya baþlayýnca diðerleri onu mahkûmu
rahat býrakmasý için uyardý. Biraz dikkatli bakýnca onun
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kendisine saldýranlardan biri olduðunu fark etti. Býçaðý on-
da olmalýydý. Þansýný denemeliydi. Yerinden çýkýp ona ses-
lendi ve koþmaya baþladý. Asker diðerlerine bir þeyler söy-
leyip tek baþýna onu kovalamaya baþladý. Ludovic onu dar
bir sokaðýn köþesinde bekledi. Asker çirkin kahkahalar ata-
rak baðýrýyordu. 

"Býçaðýn bende, gel de al."
Ludovic sinirlerine hâkim olup askerin köþeyi dönme-

sini bekledi. Nefesini hissettiðinde Tanrýsýna dua ederek
üzerine atýldý. Asker düþündüðünden daha kuvvetliydi.
Ondan daha iri yarý olmasýna raðmen son derece güçsüzdü
ona karþý. Çünkü o kavganýn ne olduðunu bilmeden büyü-
müþtü. Asker sert elleriyle boðazýna yapýþýrken pis nefesi
de yüzüne vuruyordu.

"Seni gebertmeden gitmem buradan" diye baðýrdý as-
ker gülerek.

Ludovic boðazýný sýkan elleri açmaya uðraþýrken dua
ederek Tanrýsýndan yardým diledi. Yardým çok gecikmeden
geldi. Askerin boðazýna yapýþan elleri aralandýðýnda gözle-
rini araladý. Arkadaþý Henry askerin arkasýndan gelip baþý-
na büyük bir taþla vurmuþtu. Asker yere yýðýlýnca kavrayýp
görünmeyeceði bir yere taþýdýlar. 

"Sana çok borçlandým Henry. Bir gün borcumu öde-
rim." 

Genç rahip gülümseyip askeri ne yapacaklarýný sordu.
Ludovic askerin belinden býçaðýný alýp kuþaðýnýn içine
soktu.

"Yüce Tanrý onu cezalandýracaktýr. Sen geri dön. Be-
nim yüzümden baþýnýn derde girmesini istemiyorum" dedi. 

Teþekkür edip geri dönerken kýsa bir süre sonra
Henry'nin baðýrdýðýný duydu. Geri dönüp sokaða daldý. Bi-
raz önce bayýlttýklarý asker ayýlmýþtý. Henry'nin boðazýna
sarýlmýþ var gücüyle sýkýyordu. Henry de kendinden farklý
deðildi aslýnda. Arkadaþý daha fazla dayanamayýp dizlerinin
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üzerine düþtü. Bir taraftan da boðazýný sýkan elleri açmaya
çalýþýyordu, nefesi bitmek üzereydi. Bir þeyler yapmasý ge-
rekiyordu Ludovic'in. Arkadaþýnýn öldürülmesine seyirci
kalmazdý ya. 

"Býrak onu" diye baðýrdý askere doðru.
Askerin yüzünde yaptýðýndan memnun olan bir ifade

vardý. Pis pis sýrýtýyordu. 
"Sana da sýra gelecek" dedi gülmeye devam ederek.

Sonra arkadaþýnýn boðazýna yapýþtýrdýðý parmaklarýný daha
da sýkarak baktý gözlerinin içine. "Önce o, sonra sen. Hiç
acelem yok."

Askerin Henry'yi býrakmaya niyeti yoktu. Yaptýðý iþten
son derece zevk aldýðý belli oluyordu.

Ne zamaný kalmýþtý arkadaþý için ne de askere dert an-
latacak hali. Ludovic hiç düþünmeden býçaðýný kuþaðýndan
çekip askere fýrlattý. Tam isabet. Asker boðazýna saplanan
býçaðý tutarak önce dizlerinin üzerine düþtü sonra da dev-
rilerek yüz üstü yere yýðýldý. Ludovic, Pierre'e teþekkür et-
ti içinden ona öðrettikleri için. Koþarak nefes almaya çalý-
þan Henry'yi yerden kaldýrdý.

"Ýyi misin dostum?" diye sordu. 
Henry korkmuþ ve þaþýrmýþ bir halde ona sarýldý.
"Sað ol dostum, sað ol. Canýmý kurtardýn."
Birbirlerine bakýp gülümsemeye çalýþtýlar. Ýkisi de son

derece korkmuþtu.
"Sen de benim hayatýmý defalarca kurtardýn."
Henry yerde yatan adama baktý. 
"Bunu ben hallederim. Sen Maria'ya git." 
Arkadaþý ceseti boþ bir çuval gibi sýrtlayýp hýzlý adým-

larla yürümeye baþladý. Ludovic bütün bu olanlara inana-
mýyordu. Yüce Tanrý'nýn kendisini affetmesini dileyerek
yola koyuldu. Ýlk kez bir canlýyý öldürmüþtü. Ama hiç
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piþmanlýk duymuyordu. Adam hak etmiþti. Ama yine de
din adamý olduðunu asla unutmamalýydý. 

Sabahýn ilk ýþýklarýyla halk meydanda toplanmaya
baþlamýþtý. Rahip Louise, Pazar ayinini beklemenin gerek-
siz olduðunu düþünüp acilen vermiþti bu kararý. Bir gün
önceden törene eþlik edecek halk bilgilendirilmiþti. Louise
yanýnda ne kadar çok adam olursa o kadar rahat edecekti
çünkü. 

Askerler hâlâ Maria'nýn baþýnda duruyordu. Zavallý
Maria hiç kýmýldamýyordu mýhlandýðý yerde. Son derece
bitik görünüyordu. Sanki ruhu uçup gitmiþti bedeninden.
Çok onur kýrýcýydý. Bir saat kadar sonra meydan kalaba-
lýða gömülmüþtü. Ýnsanlarýn eline bu saatte þarap kadeh-
leri tutuþturup sarhoþ olmalarý için doldurmaya baþlamýþ-
lardý bile. Fifre ve trompet ekibi de yerini almýþtý. Müzik-
le birlikte Rahip Louise, kilisenin kapýsýnda göründü.
Yerlere kadar beyaz bir elbise giymiþti. Büyük altýn haçý
yine boynundaydý. Ludovic acý bir þekilde gülümsedi.
Yüzü biraz solgundu ama yine de iðrenç gülümseyiþini
muhafaza edebiliyordu. Arkasýnda ekibi onunla birlikte
Maria için hazýrlanan sahnenin önüne kadar gelip halkla
selamlaþtýlar. 

"Suçlu iþlediði günahý kabul edip af dilemedi Tan-
rý'dan" diye baðýrdý yüzünde beliren pis tebessümle. "Bu
yüzden cezasý yakýlarak infaz." 

Halk kendilerine daðýtýlan içkinin etkisiyle baðýrarak
onu desteklerken Ludovic donup kalmýþtý olduðu yerde.
"Yakýlarak infaz" diye mýrýldandý kendi kendine.

"Ýçin halkým, için. Dilediðiniz kadar için. Bugün þarap
bedava" diye baðýrýyordu Louise. Halký tahrik edip sarhoþ
olmalarýný bekliyordu. Sarhoþ adam bilinçsiz ve güçsüz
adamdý çünkü. Kadehler tam boþalmadan tekrar dolduru-
luyordu. Bu arada baþýna siyah bir kukuleta geçirilmiþ iri
yarý bir adam sahneye çýkýp Maria'nýn baþýnda beklemeye
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baþladý. Louise, yarý sarhoþ insanlara hitaben kýsa bir ko-
nuþma yaptý. Ayný saçmalýklarý anlatýp tören alanýnýn
önünde onun için ayrýlmýþ koltuða oturdu. Yanýndakilerle
fýsýldaþýp kalktý

"Ey halkým" diye baþladý konuþmasýna haykýrarak.
Þeytan bedeni terk etmemiþtir, görüyorsunuz. Yoksa bu gü-
nahkâr kadýn, kiliseye karþý nasýl bu kadar cüretkâr olabi-
lir?"

Þarabýn etkisiyle benliðini yitiren insanlar, kadehleri
havaya kaldýrarak onu onayladýlar. Rahip Louise'in bakýþ-
larý kalabalýðýn arkasýna takýlýnca Ludovic, endiþeli ve að-
lamamak için kendilerini zor tutan kadýnlarý fark etti. Kor-
ku dolu yüzleri, belki bir gün kendilerinin de Maria'nýn ye-
rinde olabileceklerinin farkýna varmýþ olduklarýný ifade
ediyordu. Muhafazakâr Katoliklerin toplumsal yaþantýsýn-
da kadýnýn söz sahibi olamamasý, büyük çoðunluðunun
okuma yazma bilmemesi, kadýnýn erkekle eþit haklara sa-
hip olmamasý, onu erkeðin gerisinde býrakmýþ ve yapýlan
en küçük hata da bile en aðýr þekilde cezalandýrýlmasý ka-
çýnýlmaz kýlmýþtý. Oysa bu, erkeklerin kendi cehaletlerin-
den baþka bir þey deðildi. Erkek önce kendi kadýnýný yü-
celtmeliydi. Ýsa'nýn annesi de bir kadýn deðil miydi? Bütün
Hýristiyanlýk âlemi Meryem'i kutsallaþtýrmamýþ mýydý?
Ludovic, yakýn zamanda bütün acýlarýn son bulmasý için
dua etti.

Louise yerine oturup ondan iþaret bekleyen yüzü gizli
adama baþýyla onay verdi. Ayný esnada fifre ve trompetler
çalmaya baþladý. Cellât, hemen Maria'nýn yaný baþýnda se-
rili örtünün üzerinden bir meþale alýrken birkaç uþak da
Maria'nýn ayaklarýnýn altýna odun ve çalýlar yýðýyordu.
Kollarýný havaya kaldýrarak kalabalýða seslendi. 

"Þeytaný çýkaralým, þeytaný çýkaralým."
Halk adamýn naralarýna karþýlýk verirken baþka bir

adam meþaleyi koyu alevler içinde býraktý. Ludovic, haçýna
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sarýldý. Yüreðinin göðsünü delip yerinden çýkacaðýný hisse-
diyordu. Trompetler sustu. Cellât, meþaleyi havada salla-
yarak bundan aldýðý keyfi gururla, onu izleyenlere gösteri-
yordu. Bu cellât insan olamazdý. Ya onun bunu yapmasýna
seyirci kalanlar… Gözü dönmüþ insan müsveddelerinin bu
katliamdan zevk aldýklarýna inanamýyordu. Maria kýmýlda-
mýyor, belki nefes bile almýyordu. Ludovic, onun hâlâ ya-
þýyor olmasýndan ümidini kesmiþti. Louise, Maria'nýn ya-
nýna yaklaþýp kendince bir þeyler mýrýldandý. Sonra cellâda
devam etmesi için iþaret etti. Genç kýzýn körpe bedeninden
aktýðý yerde resimler oluþturan kaný, duyulmayan nefesi,
atamadýðý çýðlýklarý, haykýramadýðý isyaný… Halk çýlgýna
dönmüþtü. Bir þeyler yapmalýydý, bir þeyler deðiþmeliydi
artýk bu þehirde. Bakýþlar ve dikkatler kalabalýðýn ardýnda
yükselen seslere yönelince Ludovic de döndü seslerin gel-
diði yöne. Kalabalýðýn arkasýndan kadýnlarýn sesleri yük-
selmeye baþlamýþtý. Birkaçý bayýlmýþ, kollar üzerinde taþý-
nýp götürülüyordu. Kalanlar da yaþadýklarý þoktan çýkmaya
çalýþýyorlardý. 

"Yeter artýk. Hiç kimse bu kadar iþkenceyi hak etmez"
diye baðýrdý genç kadýnlardan biri. Sürekli aðlýyordu. Ka-
lan birkaç kadýn da ona katýldý. Baþrahibe seslenerek baðýr-
dýlar. 

"Býrakýn artýk onu. Bir kadýna bu kadar eziyet yakýþýr
mý size?" 

"Býrakýn artýk onu, huzur içinde ölsün. Býrakýn." 
Erkekler onlarý yatýþtýrmaya çalýþtýkça onlar daha çok

baðýrýyorlardý. Louise, cellâda iþaret edip askerlere seslen-
di. Kadýnlara sahneyi göstererek büyük bir hiddetle baðýrdý.

"Susun. Bir günahkârý korumaya utanmýyor musunuz?
Orda olmak istemiyorsanýz sesinizi kesin. Kilisenin emir-
lerine karþý mý geliyorsunuz?" 

Genç bir kadýn ileri atýldý. Kucaðýnda dört- beþ yaþla-
rýnda bir çocuk vardý.
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"Merhamet edin efendim. Tanrý bir zavallýya iþkence
etmenizi asla affetmez." 

Ludovic kadýný tanýyordu. Þehrin fakir adamlarýndan
birinin eþiydi. Kocasý, iki yýl önce birkaç hýrsýzýn saldýrýsý
sonucu öldürülmüþtü. Sonrasýnda genç kadýn sefalet içinde
yaþamýný sürdürmeye çalýþýyor ve geride kalan çocuðuna
kendi çabalarýyla bakýyordu. Louise kadýna doðru yaklaþýr-
ken erkekler ona yolu açtýlar. Kadýna bir tokat attý ve as-
kerleri çaðýrdý. 

"Kimse benimle böyle konuþamaz. Hele bir kadýn, asla."
Yanýna gelen askerlere kadýný gösterip hiddetle baðýrdý.
"Atýn bunu da zindana. Onunla sonra ilgileneceðim." 
Askerler halkýn itirazlarýna raðmen kadýný kollarýndan

tutup yakaladýlar. Kucaðýndaki çocuk uyanmýþ aðlamaya
baþlamýþtý. Annesi onu susturmaya çalýþtý. Ama çocuk bað-
rýþlardan öyle korkmuþtu ki… Ludovic önlerine çýkýp en-
gel olmak istedi. 

"Býrakýn o kadýný" diye baðýrdý. "Yeterince kan görme-
dik mi?"

"Sen de kimsin be adam? Bu ne cüret" dedi askerler-
den biri onu iterek.

Baþýndaki þapkayý çýkardý. Louise ve diðerleri onu gö-
rünce þaþkýna döndüler. 

"Sen hâlâ yaþýyor musun be adam?" dedi Louise. 
Tutuklanan kadýn koluna yapýþýp ona yalvardý.
"Kurtarýn beni efendim. Ben bir þey yapmadým."
Ludovic, kadýnýn kucaðýndaki çocuða baktý. Sonra Lo-

uise'e döndü.
"Býrak onu. Maria'ya yaptýklarýn yetmedi mi?" 
Louise'in bir iþaretiyle askerler Ludovic'in kollarýna ya-

pýþtý. Louise, her ikisini de götürmeleri için iþaret verdi. Ka-
labalýktan da faydalanan Ludovic, askerlerden kurtulmak
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için birkaç hamle yaptý. Birini yere serdi. Diðeriyle boðuþur-
ken birkaç asker daha gelip onu kollarýndan tuttu.

"Senin ne olduðunu herkese anlatacaðým Louise. Bun-
dan yakaný kolay kurtaramayacaksýn. Aklýn varsa beni he-
men öldürtürsün" dedi kiliseye doðru götürülürken.

"Merak etme, o da olacak" dedi Louise gergin bir þe-
kilde gülümseyerek.

Ludovic, askerlerin arasýnda kiliseye götürülürken
Maria'ya göz attý. Narin bedeni cansýz kalmýþ, baþý yana
düþmüþ, dudaklarý morarmýþtý.

"Affet beni Maria" diye mýrýldandý. 
Louise'in sesi duyuldu kalabalýðýn arasýnda. 
"Bir dakika götürmeyin onu. Sadece kadýný götürün.

Onun her þeyi görmesini istiyorum." 
Ludovic, askerlerin pis pis sýrýttýðýný fark etti. Askerler

onu býraktý ama yanýndan ayrýlmadýlar. Ýki asker diðer ka-
dýný kucaðýnda çocuðuyla sürükleyerek kiliseye soktular. 

"Ulu Tanrým, onun da sonu Maria gibi mi olacak?" de-
di kendi kendine.

Bir þeyler yapmalýydý. Maria için yapamamýþtý ama
belki bu zavallý ana için bir þeyler yapabilirdi, yapmalýy-
dý da. 

Louise, haince gülümsüyordu. Baþýný sallayýp eliyle
cellâda iþaret etti. Ludovic, Cellâdýn meþaleyi odunlara
yaklaþtýrdýðýný ve odunlarýn alev alev tutuþtuðunu dehþetle
gördü. "Maria…" diye baðýrdý derinlerden. Bir tek kendisi
duydu bu haykýrýþý. Maria'nýn takatsiz çýrpýnýþlarý fayda et-
medi. Kalan son takati ile kendi adýný seslendiðini sanan
Ludovic, düþünmeye vakit vermeden etrafýný kuþatan as-
kerlerden kurtulmaya çalýþtý. Maria'nýn sessiz çýðlýklarý,
yanan odun çatýrtýlarý arasýnda tekrarlandý. Aðýr aðýr yan-
maya baþlayan bedeninden yayýlan duman ve et kokusu
havayý kaplarken taþ binalarýn ardýnda ulumaya baþlayan
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köpekler kötü kaderin habercisi gibiydiler. Leþ yiyen kuþ-
larýn ürküten çýðlýklarý gökyüzünü sararken kara alevler
arasýnda Maria'nýn yitip giden bedeniyle, masumiyet ve di-
ðer tüm güzel duygular da deðerini yitirmiþti bu þehirde.

"Affet beni Maria" diye mýrýldandý tekrar tekrar Ludo-
vic. Gözyaþlarýný serbest býraktý. Onun için düþlediði ve di-
lediði tüm güzellikler, Maria'nýn körpe bedeni ile koyu
gölgeli alevlerin arasýnda yitip gitti. 

Kalabalýk karýþmýþ, insanlar olanlara anlam verebil-
mek için yorumlar yapýyordu. Louise'in askerlere onu gö-
türmeleri için baðýrdýðýný duydu. Maria'nýn cansýz bedeni
alevler arasýnda kaybolurken ona son bir kez daha baktý.
Askerlerle mücadele etmeden kendisini yakalayýp zindan-
lara doðru sürüklemelerine izin verdi. Önemli olan tek þey
Maria idi. Zavallýnýn yok yere yaþadýðý acýlar son bulmuþ-
tu. Sadece on dokuz yýl süren kýsa ömrü, sevmesi ve sevil-
mesine müsaade etmemiþti. Ýçinde büyüyen vicdan hesabý
ruhunu kemirip duruyordu. Onun için hiçbir þey yapama-
mýþ olmasý onu derinden kahrediyordu. Sevdiði kýzý, cani-
lerin elinde býrakmýþ, ölümüne engel olamamýþ ve bir de
asker öldürmüþtü. 

Zindana inerken diðer genç kadýný hatýrladý birden.
Olanlara karþý çýktýðý için belki o da yargýlanacak, ona da
ayný cezalar verilecekti. Ama o bir anaydý. Bakmasý gere-
ken bir çocuðu vardý. En azýndan ona yardým etmeliydi.
Bütün gücünü toplayýp kolunu tutan askerlerden birini
merdivenlerden aþaðý itti. Diðerinin þaþkýnlýðýndan fayda-
lanarak boðazýný sýkmaya baþladý. Nefesi kesilen asker bir
taraftan çýrpýnýyor, diðer taraftan da eliyle belindeki býça-
ðýný çýkarmaya çalýþýyordu. Ludovic aþaðýya ittiði adamýn
haykýrarak baðýrdýðýný duyunca askeri çevirerek kendine
siper etti. Sýrtýna saplanan býçak askerin yüzüne önce mos-
mor sonra bembeyaz bir renk katýverdi. Ludovic, ölen as-
kerin sýrtýndaki býçaðý çýkarýp büyük bir kararsýzlýk ya-
þayarak þaþkýnlýkla öldürdüðü arkadaþýna bakan diðer
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askerin yanýna indi. Ludovic, askerin þaþkýnlýðýndan ve
ürkmesinden faydalanýp býçaðý askerin boðazýna dayadý.

"Kalbini yerinden sökmemi ister misin?" diye sordu,
hiddetle.

"Yalvarýrým efendim, beni öldürmeyin. Benim iki ço-
cuðum var."

Ludovic, merhamet dileyen adamýn gözlerine baktý.
Asker korku ve þaþkýnlýkla titriyordu. Bu durumdaki bir
adamý öldüremezdi. Adamýn kafasýna vurup onun bayýldý-
ðýndan emin olduktan sonra yavaþça yere býraktý ve teslis
getirdi. Kadýný attýklarý zindanýn önünde kimse yoktu kapý-
sý aralýktý. Ýçeri girerek etrafý taradý. Kadýný kalýn halatlar-
la duvara baðlamýþlardý. Çocuðu da duvarýn dibine atýlmýþ
samanlarýn üzerinde uyuyordu. Kadýn onu görünce çok se-
vinmiþti.

"Efendim, beni kurtarmaya mý geldiniz?"
Býçaðýyla iplerini kesmeye baþladý.
"Sessiz ol. Þimdi beni iyi dinle. Adým Ludovic, rahip

Ludovic. Biraz sonra ortalýk iyice karýþacak. Þimdi seni
buradan çýkaracaðým ama sakýn evine gitme. Þehrin kuzey
çýkýþýnda bir han var. Sahibi Âmâ Harry. Ona seni benim
gönderdiðimi söyle. Seni bir müddet saklasýn. Burada ka-
lýrsan Louise ayný þeyleri sana da yaptýracaktýr. O adam
þeytanýn ta kendisi. Ondan uzak dur. Anladýn mý? Mümkün
olursa bu þehirden git. Anladýn mý?"

Kadýn baþýný salladý. Çok korktuðu her halinden belli
oluyordu. 

"Anladým efendim. Size minnettarým efendim." 
Ludovic, ipleri kestikten sonra çocuðu kucaðýna aldý,

birlikte oradan çýktýlar. Kadýný, zindanlardan bir alt kata in-
dirdi. Uzun koridor boyunca koþup bir taþ duvarýn önüne
geldiler. Ludovic bütün gücünü toplayýp duvarý itmeye
baþladý. 
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"Benim kalýp insanlara Louise'in gerçek yüzünü gös-
termem lazým" dedi. "Hadi sen git. Söylediklerimi unutma
sakýn. Bu geçit, arkadaki daðlara çýkar. Sonra Harry'yi bul.
O sana yardým eder." 

Genç kadýn minnettarlýkla kurtarýcýsýna baktý. 
"Size minnettarým efendim. Bir gün size borcumu

ödeyeceðim."
Sonra ýslak gözleriyle bir müddet Ludovic'e bakýp gü-

lümsedi.
"Bu gözleri asla unutmayacaðým. Sizi asla unutmaya-

caðým." 
Kadýný kilisede yýllardýr kullanýlmayan geçide soktu.

Bu geçidi, ona Henry, hana geldiðinde söylemiþti. Maria'yý
kaçýrabilseydi onu buradan götürecekti. 

Ludovic, koþarak yukarýya çýktý. Kiliseden çýktýðýnda
Maria artýk yoktu. Ne bedeni ne de baðlandýðý tahta direk
ve zemin vardý meydanda. Hepsi genç kýzýn masum bede-
ni ile yok olup gitmiþti. Havaya yanýk et kokusu hâkim ol-
muþtu. Kalabalýk daðýlmýþ ama izleri yerinde duruyordu.
Meydan savaþ alaný gibi görünüyordu: Kýrýk kadehler, par-
ça parça olmuþ þapkalar… Etrafý iyice gözleyerek belinden
býçaðýný çekip basamaklardan indi. Tahta sahne nerdeyse
tamamýyla yanmýþtý. Güzeller güzeli Maria yoktu artýk.
Körpe bedeni yer yer esen rüzgârýn savurduðu küllere ka-
rýþmýþtý. Bakýþlarý ona þaþkýnlýkla bakan Louise'e takýldý.
Onun zindanda olmasý gerekliydi. Askerlere baðýrdý. Onu
duyan olmamýþtý. Tekrar baðýrdý. 

"Pis iþlerini yaptýrdýðýn askerleri geberttim Louise" di-
ye baðýrarak cevap verdi çaðýrýþlarýna. 

Louise'in kararan yüzü birden aydýnlandý. Arkasýndan
bir ayak sesi duydu. Arkasýna dönünce cellâdý gördü. Elin-
de çeliði parýldayan keskin bir kýlýçla ona doðru geliyordu.
Diz çöküp adamýn vicdansýz kalbine niþan aldý ve býçaðý
fýrlattý. Cellâdýn Ludovic'i bölmek için kaldýrdýðý kýlýç,
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göðsüne saplanan býçakla, kýsa bir süre havada kaldý. Son-
ra bedeni aðýr bir kütle gibi yere yýkýldý. 

"Sen bir katilsin Ludovic. Bu cezasýz kalacak sanma
sakýn. Seni ben yargýlayacaðým ve seni de o küçük fahiþe-
nin yanýna göndereceðim" diye baðýrdý Louise þaþkýnlýkla. 

"Sen tanýdýðým en aþaðýlýk herifsin Louise. Bir gün
herkes bu gerçeði anlayacak ve bunlarýn bedelini ödeye-
ceksin." 

Louise, Ludovic'in etrafýnda dolaþmaya baþladý.
"Ne yapacaksýn? Beni de öldürecek misin? Bir rahibi,

Inquisition mahkemesi baþkanýný… O zaman ölmek için
itler gibi yalvarmak zorunda kalýrsýn. Bunu bir daha düþün
istersen."

O kadar yakýnýna gelmiþti ki pis kokusunu duyabili-
yordu. Yüreðinin pisliði adamýn her yerine yansýmýþtý. Ko-
nuþurken sürekli sýrýtýyor, arada Ludovic'in ayaklarýnýn di-
bine doðru tükürüyordu. 

"Bu yaptýklarýný ödeyeceksin" dedi Ludovic diþlerini
sýkarak. Sað kaþý seðirmeye baþlamýþtý. Bu ona, çok sinir-
lendiði ve kendini zor kontrol ettiði zamanlarda olurdu.
Louise keskin bir kahkaha attý. 

"Etrafýna bir bak. Buradaki her þey bana ait. Bu kilise,
tüm insanlar, her þey. Hatta senin korumaya çalýþtýðýn o kü-
çük fahiþe bile. O bile bana ait. Ona neler yaptýðýmý gör-
dün mü?" Sabrýnýn son demine gelmiþti. Maria'nýn adý en
azýndan bundan sonra temiz kalmalýydý. 

"Sen hastasýn. Onun adýný aðzýna alma." 
Louise, çirkin kahkahalarýndan birini daha attý. Ludo-

vic, Louise gibi hasta adamlarýn yaþadýðý sürece bu çirkin-
liðin devam edeceðinin farkýna vardý. Maria'nýn adýný ko-
rumak için gözlerini kapatýp elindeki býçaðý Louise'e doð-
ru savurdu. Býçak yaþlý adamýn vicdan yoksunu göðsüne
saplandýðýnda boðazýndan çýkan hýrýltýlara engel olamadý.
Ludovic çýkarýp tekrar sapladý býçaðý. Bir þey yapmýþtý
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madem, tam yapmalýydý. Kan göðsünden beyaz elbisesine
yayýlýrken Louise, gözleri yuvalarýndan fýrlamýþ, þaþkýnlýk
ve acýyla bakýyordu. Düþmemek için düþmanýna sarýlmaya
çalýþtý. Ludovic, onu býraktý. Louise boðazýndan garip hý-
rýltýlar çýkararak yere yýðýldý. Çirkin gözleri hâlâ onu öl-
dürmeye cesaret edebilen adamýn gözlerindeydi. 

"Yaptýklarýnýn bedelini ödeyeceksin demiþtim" dedi
Ludovic üzerine tükürerek. "Rahat uyu Maria." 

Hayata Tutunuþ

Köpeðinin baþýný okþayýp çayýndan bir yudum aldý.
Bütün gün çok yorulmuþtu. Bugün dükkânlar kapalý olduðu
için hana gelen müþteri yoðunluðu artmýþ, bu da onu mutlu
etmiþti. Ýki gün önce limana yanaþan geminin yolcularý so-
luklanmak için buraya da uðramýþlardý. Âmâ Harry, gelen
her ticari gemiden bir þeyler satýn alýr ve sevdiklerine daðý-
týrdý. Müþterileri bir bir giderken o da nihayet oturabilmiþ-
ti. Uþaklarýndan biri çayýný getirmiþ keyif yapýyordu. 

"Sen de yoruldun deðil mi Bart?" diyerek yaný baþýn-
da oturan köpeðini sevdi.

Bart, kýzýnýn ölümünden sonra hem onun gözlerine ýþýk
olmuþtu, hem de ona arkadaþlýk yapmýþtý. Çocuklardan biri-
ne seslenerek saati sordu. Epey geç olmuþtu, Ludovic'i çok
merak ediyordu. Mutfaða bakmak için yerinden kalkýnca
kapýdan iki kiþinin kahkahalar atarak girdiðini duydu. Biri
onu çarparak itti.

"Dikkat etsene ihtiyar" dedi.
Dengesini bulmaya çalýþýrken adamdan kýsýk sesle

özür diledi. Çünkü duyduðu ses hiç de yabancý deðildi.
Baþrahip Louise'in pis iþlerini yapan askerlerden biriydi
bu. Ruhu satýlmýþ bu adamýn sesini hemen tanýmýþtý. Çün-
kü Louise, þehirde dolaþýrken yanýnda hep iki asker bulun-
dururdu. Onlardan biri buradaydý þimdi. Adamlarýn gürül-
tü yaparak masalardan birine oturduklarýný duydu. Sonra
da uþaklardan birine seslendiler. 
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Harry de adamlarýn oturduðu masanýn arkasýnda bir
masaya oturup onlarý dinlemeye baþladý. Adamlar önlerine
içkileri gelinceye kadar pek konuþmadýlar. Sonra bardakla-
rýný tokuþturdular. 

"Nihayet geberdi yaþlý bunak. Býkmýþtým onun pislik-
lerini temizlemekten" dedi biri.

"Kimse de sevmezdi onu zaten. Layýðýný buldu. Ýnsan-
lara az çektirmedi."

Sonra sesini tanýdýðý adam diðerine fýsýldayarak bir
þeyler söyledi. Harry iyi duyamamýþtý. Sandalyesini biraz
daha onlara yaklaþtýrýp sýrtýný iyice yasladý. Uzun bir süre
hiç konuþmadan içkilerini içtiler. Sonra bir tane daha, bir
tane daha... Harry, sabýrla onlarý bekledi. Salonda kimse
kalmamýþtý. Adamlar da neredeyse sarhoþ olmuþlardý. Gü-
lerek ve pis kahkahalar atarak birbirlerine el þakasý yapý-
yorlar, arada tartýþýyorlardý. Harry bunlardan bir þey öðre-
nemeyeceðini düþünüp yerinden kalkmaya hazýrlanýyordu
ki adamlardan birinin fýsýltýlarýný duydu.

"O rahip de layýðýný buldu." 
Ýkisi birlikte gülmeye baþladýlar. Harry kulak kabarttý.

Bahsettikleri Ludovic olabilirdi. Sandalyesine iyice yerleþti. 
"Her þeye karýþmasaydý aptal herif. Sonunda hak etti-

ði cezayý buldu."
"Sence orada ne kadar dayanabilir?" diye sordu biri di-

ðerine. 
"Çok fazla dayanamaz. Bu akþam iþi biter onun. Bil-

miyor musun sanki? O tepeler farelerle doludur."
"Biraz fazla olmadý mý bu ceza ona sence? Yani adam

aslýnda sadece zavallý bir kýzý korumaya çalýþýyordu."
"Saçmalama be!" diye baðýrdý diðeri. "Adamý gömdük

iþte. Ötesi mi var?"
Duyduklarýna inanamamýþtý yaþlý Harry. Ludovic'i öl-

dürüp gömmüþlerdi. Bunlar insan olamazdý. Adi Louise
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öldükten sonra bile cinayet iþlemeye devam etmiþti. Yum-
ruklarýný sýkýp aðlamamak için kendini zor tuttu. Onun en
azýndan cesedini bulmalýydý. Bu arada adamlardan birinin
söyledikleri onu umutlandýrdý. Adam "Bari öldürseydik"
demiþti. Demek ki hâlâ yaþýyor olabilirdi. Onu bulmalý ve
kurtarmalýydý. Yerinden kalkýp etrafý taradý. Tam da yardý-
ma ihtiyacý olacaðýný düþünürken rahip Henry bitiverdi ya-
nýbaþýnda. Telaþý genç rahibin gözünden kaçmamýþtý. 

"Neler oluyor?"
Yaþlý hancý ona hemen duyduklarýný anlattý.
"Onu hemen bulmalýyýz. Yoksa çok geç olacak."
"Ýyi de nasýl? Nerede olduðunu bilmiyoruz ki."
Bu arada adamlar kalkýp parayý ödedikten sonra dýþarý

çýktýlar. Genç Henry onlarý takip etmeyi önerdi.
"Olmaz, bizi fark ederlerse hiç þansýmýz kalmaz. Hem

tekrar oraya gitmezler."
Yaþlý hancý bir süre düþündükten sonra genç rahibe gü-

lümsedi.
"Farelerden bahsettiler. Buraya geldiklerine göre bu

civarda olmalý. En çok fare arkadaki daðlarýn tepelerinde
vardýr. Hadi gidelim delikanlý."

"Evet, ama onu nasýl bulacaðýz? Daðlarý sabaha kadar
tarasak yine de bitiremeyiz."

Yaþlý hancý baþýný salladý. 
"Doðru söylüyorsun evlat. Daðlarý karýþ karýþ arasak

da bulana kadar Ludovic çoktan ölmüþ olur. Ne yapalým,
ne yapalým?"

Yaþlý hancý düþünürken Bart onun elini yalamaya baþ-
ladý.

"Dur Bart, iþimiz var oðlum" dedi köpeðine. Sonra
birden aklýna bir fikir geldi, eðilip köpeðini öptü. "Aferin
oðlum. Sen çok akýllý bir köpeksin. Hadi þimdi gidip Lu-
dovic'i bulalým."
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Sonra Henry'ye gelmesini iþaret edip köpeðiyle birlik-
te Ludovic'in odasýna girdiler. Hancý dolaptan Ludovic'in
cübbesini çýkarýp köpeðine uzattý.

"Hadi kokla Bart. Ludovic'i ancak sen bulabilirsin."
Bart cüppeyi uzun uzun kokladýktan sonra havlayarak

odadan fýrladý.
"Evet, genç delikanlý. Hadi onu bulalým" dedi

Henry'ye. "Beni bir dakika bekle."
Sonra kendi odasýna gidip elinde büyük bir bez tor-

bayla döndü. Diðer elinde de bir fener vardý. Çýkarlarken
Henry'ye ahýrdan bir kürek almasýný söyledi. 

Hava buz kesmiþti. Rüzgâr zaman zaman þiddetini art-
týrýyor, fenerin ýþýðý ile oynayýp duruyordu. Bart havayý ve
yeri koklayarak ilerliyor, ikisi de onu takip ediyordu. Ne-
redeyse tepelere çýkmýþlardý. Bart yaklaþmýþ gibiydi. Du-
raklamalarý artmýþ, sürekli yeri koklamaya baþlamýþtý.
Genç Henry Ludovic'e seslendi ama hiç cevap alamadý. 

"Dua et delikanlý, sadece dua et" dedi yaþlý hancý se-
sindeki endiþeyi gizlemeye çalýþarak. 

Saatler geçmesine raðmen hiçbir ize rastlamamýþlardý.
Bart aramaya devam ediyordu. Genç Henry iyice umutsuz-
luða kapýlmýþtý. Ludovic hâlâ yaþýyor muydu acaba? Ýkisi
de yürümekten yorulmuþ bir halde iken Bart nihayet garip
sesler çýkararak havlamaya baþladý. Bu arada duyduklarý
sesler hiç de hoþ deðildi. Henry elindeki feneri o tarafa
doðru tuttu.

"Fareler onu bulmuþ olmalýlar" dedi yaþlý hancý.
Biraz daha ilerlediklerinde Bart fýrlayýp yere gömülü

Ludovic'i parçalamaya çalýþan dev farelere saldýrdý. Fare-
ler Ludovic'i býrakýp köpeðe saldýrýnca yaþlý Harry ve
Henry de o tarafa koþmaya baþladýlar. Bart farelerden bir
kaçýný öldürmeyi baþarmýþtý. Diðerleri onunla baþ edeme-
yeceðini anlayýp kaçýnca Bart mýrýldanarak topraðý eþele-
meye baþladý.
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"Onu bulduk" diye baðýrdý hancý heyecanla. "Onu bul-
duk." 

Bart hýrýldamaya baþlayýnca Harry eðilip Bart'ý çek-
meye çalýþtý. Ama Bart bir þeyle uðraþýyordu. Eðilip yok-
layýnca bunun bir bez torba olduðunu fark etti. Ludovic'in
baþýna bir bez torba geçirilmiþti ve göðsüne kadar topraða
gömülmüþtü. Genç Henry, elindeki feneri yere býrakýp
onun baþýndaki torbayý çýkarmaya çalýþtý. Ellerinin deðdiði
ýslaklýk ve aðýr kan kokusu onu korkutmaya yetmiþti. Ýsmi-
ni defalarca tekrarladý. Torbayý çýkarýp bir kenara fýrlattý.
Sonra Ludovic'in yaþayýp yaþamadýðýný kontrol etti. 

"Çok yavaþ nefes alýyor" dedi. "Çýkarmamýz lazým."
Ýkisi birlikte uzun uðraþlar sonucu onu gömüldüðü sert

topraktan çýkardýlar. Kazdýklarý her dakika, ikisine de farklý
duygular yaþatmýþtý. Zavallý adam çok kötü dövülmüþtü. Fa-
reler onun ensesini ve omuzlarýný paramparça etmiþlerdi.
Yayýlan kan kokusu, kokuyu alýp gelmeye devam eden fare-
lerin oradan uzaklaþmalarýna engel oluyor, Bart onlarý uzak-
laþtýrmak için her yolu deniyor, onlarla mücadele ediyordu. 

Ludovic'i çýkarýp yere yatýrdýlar. Yaþlý Harry onun her
yerini dikkatlice kontrol etti. Vücudundaki bazý kemikler
ve birkaç kaburgasý kýrýlýncaya kadar dövülmüþ, etobur fa-
relerin açtýðý yaralar bedenini kan gölüne bürümüþtü.

"Neyse ki ana kemiklerde fazla kýrýlma yok. Bu da
Tanrý'nýn bir lütfu olsa gerek. Onun iyiliklerinin karþýlýðý…
Ama çok kan kaybetmiþ" dedi yaþlý adam. 

Görmeyen gözleri tüm hünerlerini ellerine devretmiþ-
ti sanki. Ludovic, her ne kadar ölüme daha yakýn görünse
de bu ümit vericiydi. Ayrýca nedendir bilinmez ama yüzü-
ne geçirdikleri kalýn bez torba yüzünü farelerden korumuþ-
tu. Aldýðý her nefeste bedeni derinden sarsýlýyor, yaþamaya
itiraz ediyor gibiydi. 

"Onu taþýmamýz lazým, sonra da yaralarýna bakmalý-
yým" dedi yaþlý hancý. 
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Genç Henry meraklý ve endiþeli gözlerle adama baktý.
Yaþlý Harry endiþeyle karýþýk gülümsedi. 

"Yüzünün ifadesini tahmin edebiliyorum genç dos-
tum. Þimdi git ve kalýn kuru dallar bul. Bir yatak yapýp onu
taþýmalýyýz."

Elindeki bez torbayý yere yayýp içinden büyük bir bý-
çak çýkardý. Sonra baþka bir bez torba. Ýçinde birçok kuru
yaprak, bir parça toz ve bandaj bezleri vardý. El yordamýy-
la bulduðu bir taþýn üzerinde getirdiði kuru yapraklarý ve
tozu iyice dövüp içine birkaç damla sývý karýþtýrdý. Bula-
maç yapýp Ludovic'in yaralarýnýn üzerine sürdü. Bu, onun
acýlarýný hafifletecekti. Bunu yaparken yaþlý ellerinin titre-
mesine engel olamamýþtý. 

Kýsa bir süre sonra Henry elinde uzun dallarla geri
döndü. Harry genç rahibe yataðý nasýl yapacaðýný anlattý.
Ýki uzun dalýn arasýna dallarý gerip baðladýlar ve üzerine
battaniye yaydýlar. 

"Onu nasýl taþýyacaðýz Harry?" diye sordu Henry.
"Merak etme evlat ben körüm ama köpeðim deðil.

Onu Bart taþýyacak. Sen de ýþýk olacaksýn."
Uzanýp köpeðini okþadý. Bart da bu arada yaralý Ludo-

vic'in yüzünü kokluyor arada yalýyordu. Mýrýldanýp bir
þeyler söylüyordu sanki. 

"Bart, benden sonra ilk kez birine bu kadar yakýnlýk
gösteriyor. Ludovic'i çok sevdi herhalde" dedi yaþlý Harry
gülümseyerek. "Bu bile bir þeydir."

Ýkisi birlikte dikkat ederek Ludovic'i yatýrdýlar ve
Harry, iki uzun sopayý çekebileceði þekilde Bart'ýn sýrtýna
baðlattý genç Henry'ye. Sonra da üzerini örttüler. Onu sak-
layabilecekleri bir yer bulmalarý gerekiyordu. Hana götü-
remezlerdi, orada fark edilebilirdi.

"Ýlerde biraz yukarýda bildiðim uygun bir yer var. Ora-
da saklayabiliriz onu" dedi hancý. 
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Daha yukarýlara çýktýlar. Yaþlý hancý bu tepeleri çok iyi
biliyordu. Yýllar önce Louise'in bu þehre geldiðini duyun-
ca ondan kaçmak için bir süre daðlarda saklanmýþ, bu ara-
da doðayla baþ etmenin yollarýný da öðrenmiþti. Sonra kaç-
masý deðil aslýnda kovalamasý gerektiðini fark etmiþ ve ha-
nýna geri dönmüþtü. Louise, yeni bir þehirde sorun yarat-
mamak adýna olsa gerek ondan uzak durmuþtu. Hayat
hikâyesini genç rahibe de anlattý. Bu yüzden Ludovic'in iyi
bir insan olduðuna inandýðýný ve yaþamasý gerekenlerden
biri olduðunu söyledi. Henry yanýnda yürüdüðü arkadaþý
Ludovic'e bir göz attý.

"Sence kurtulacak mý?"
Harry baþýný yýllardýr göremediði gökyüzüne kaldýrdý.
"Umarým evlat, umarým" dedi. "Hâlâ ölmemiþ olmasý

bile bir mucize. Fareler etlerini parçalamýþlar."
"Eski saðlýðýna kavuþabilecek mi?"
"Tanrý yaþamasýný isterse yaþar. Biz elimizden geleni

yapalým da…"
Son cümleyi tamamlayamadý, dudaklarýný ýsýrdý.

Henry, bu asil adama bir kez daha hayran oldu. 
"Güneþin battýðý yerin hizasýnda büyük kayalýklar var.

O kayalýðý bulmamýz lazým. Ben orada saklanmýþtým." 
Sonra kendi etrafýnda dönüp yönünü bulmaya çalýþtý.
"Buralarda olmalý" diyerek önünde uzanan kayalýklarý

iþaret etti. 
Harry Bart'a durmasýný söyleyerek kayalýklara yönel-

di. Henry elinde fenerle onu takip etti. Buralarý çok iyi bi-
liyor gibiydi yaþlý Harry. Önlerinde yükselen devasa bir
kayanýn önünde durdular. Hemen önünde bodur bir aðaç
sanki yalnýz kayaya arkadaþlýk ediyor gibiydi. Hancý hava-
yý kokladý. Bu arada Bart da onlara havlamaya baþlamýþtý. 

"Burasý" dedi yaþlý adam, sonra arkasýna dönüp köpe-
ðe susmasýný ve yanlarýna gelmesini söyledi. 
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"Ýyi ama burada maðara yok ki. Bu kocaman bir kaya
sadece."

Henry þaþkýnlýkla elindeki feneri önüne doðru tutup
bir giriþ görmeye çalýþtý. Hancý elleriyle aðacýn etrafýnda
bir þeyler aradý, sonra Henry'ye aðacýn etrafýndaki tüm ya-
bani otlarý ve çalýlarý kesmesini söyledi. Kýsa bir süre son-
ra genç Henry aðacýn hemen arkasýnda kayalýða oyulmuþ
büyük bir deliðin farkýna vardý. Burasý neredeyse yerle sý-
fýrdý. Bu yüzden dýþarýdan fark edilmiyordu. 

"Harry, sanýrým aradýðýný bulduk. Sen burada mý yaþa-
dýn gerçekten?"

Ýhtiyar cevap vermedi. Bu arada köpek de yanlarýna
gelmiþti. Bart mýrýldanmaya baþladý. O da buralara yaban-
cý deðildi. Ludovic'in yataðýný Bart'ýn üzerinden aldýlar. 

"Önce sen gireceksin dedi hancý, feneri de al."
Genç rahip dizlerinin üzerine çöküp deliðin öbür tara-

fýna geçti. Sonra Ludovic'in yataðýný büyük zorluklarla içe-
ri çekti. Sonra yaþlý adam ve Bart içeri girdiler. Henry gör-
düklerine inanamýyordu. Koca bir kayanýn verdiði geçitten
muhteþem bir maðaranýn içine girmiþlerdi. 

"Burasý çok sýcak" dedi etrafýný incelemeye devam
ederken.

Yaþlý Harry bez torbasýný bir kenara býrakýp Henry'ye
kargý yataðýn ucundan tutmasýný söyledi.

"Bastýðýn yere dikkat ederek ilerle. Burada biraz eðim
vardýr. Dikkat et. Maðaranýn ucuna doðru git." 

Birlikte Ludovic'i, maðaranýn ucuna kadar taþýdýlar.
Henry feneri etrafýnda gezdirdi. Bu inanýlýr gibi deðildi.
Maðaranýn içinin niye bu kadar sýcak olduðunu anladý.
Maðaranýn en ucunda küçük bir sýcak su kaynaðý vardý. Fe-
nerin ýþýðýyla suyun ýþýltýsý maðaranýn duvarlarýnda gezi-
nirken Henry gözlerini alamadý bu güzellikten.

"Burasý çok güzel. Tarif edilemeyecek kadar hem de…"
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"Bu su þifalýdýr. Ben ellerimi ve yüzümü bu suyla te-
davi ettim. Umarým bu çocuða da iyi gelir." 

Birlikte Ludovic'i suya yakýn bir yere, iki kat þilte ve
battaniye sererek üzerine yatýrdýlar. Feneri uygun bir yere
asmasýný söyledi yaþlý adam. Henry söyleneni yaptý. Hancý
bez torbasýný açýp içindekileri düzenli bir þekilde yere yay-
dý. Sonra da Ludovic'in üzerinde kalan iki parça bezi de
yýrtarak çýkardýlar. Bütün damarlarýndaki kaný çekilmiþti
adeta. Cansýz bir çuval gibi görünüyordu. Derisinin rengi
yer yer kararmýþtý. Onu gören biri saatler önce ölmüþ oldu-
ðunu düþünürdü. Yaþlý adam saatlerce onun yaralarý, kýrýk-
larý ile ilgilendi. Farelerin kemirdiði etlerini temizledi. Ya-
ralarýn kanlarýný sildi. Arada, duyamayacaðýný bile bile
onunla konuþup yalnýz olmadýðýný söylüyordu. Kollarýný
ve bacaklarýný bedeninden ayýrdý. Çýkan kemikleri yerine
oturtmak için Henry'den yardým istedi. Daha sonra
Henry'den sýcak suyun dibinden çamur çýkarmasý gerekti-
ðini söyledi. Su çok sýcaktý ve garip bir kokusu vardý. Çok
derin deðildi. Diz üstü çöküp iyice eðildi ve ellerini dibine
kadar daldýrdý. Bu duygu çok güzeldi. Omuzlarýna kadar
kollarýný okþayan suyun sýcaklýðý ile bütün hücrelerinin
canlandýðýný hissetti Henry. Bol miktarda çamur çýkarýp
hancýnýn yaný baþýnda biriktirdi. Yaþlý Harry bu çamura
dövdüðü yapraklarý karýþtýrarak yaþ bulamaçlar hazýrladý.

"Yüzüne torba geçirmeleri çok garip. Niye böyle bir
þey yaptýlar ki?" diye mýrýldandý Harry.

"Belki de askerlerden biri onun ölmesini istememiþ-
tir."

Hancý baþýný iki yana salladý. Bu onun inanabileceði
bir þey deðildi. 

"Zaten bu, Ludovic yaþarsa önemli olacak bir þey."
Ludovic'in baþýný ve tüm bedenini hazýrladýðý bula-

maçla kalýn bir þekilde kapladý. Bir müddet bekleyip ça-
murun kuruduðundan emin olduktan sonra her bir uzvunu
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tek tek sýkarak baðladý. Henry yaþlý kör bir adamýn bu ka-
dar becerikli olabileceðine ilk kez tanýk oluyordu. Hancý
olmasa, Ludovic kesinlikle ölürdü. 

"Bunlarýn iþe yarayacaðýndan emin misin?" diye sordu
genç adam. 

"Bu, onun hem yaralarýnýn iyileþmesine hem de ke-
miklerinin eski haline gelmesine yardým eder. Zaten bu
adama bunlar da yaramazsa baþka hiçbir þey yaramaz" de-
di yaþlý adam. Yaptýðýndan fazlasýyla emin görünüyordu.
"Zaten baþka þansýmýz da yok."

Bütün gece yarý ölü adamla ilgilendiler. Gün aðarmaya
baþlamýþtý. Kimsenin onlarýn bütün gece yerlerinde olmadý-
ðýný fark etmemesi gerekiyordu. Oradan ayrýlmadan önce
maðaranýn giriþini fark edilmeyecek þekilde kestikleri dal-
larla örttüler. Sonra þehre yaklaþtýklarýnda Harry, genç rahi-
be bir müddet buralara gelmemesini söyledi. Henry onu ha-
nýn kapýsýnda býraktý, atýna atlayýp þehre döndü. 

Ertesi gün hancý, Ludovic'i kontrol etmek için yola
çýktý. Beraberinde kendi hazýrladýðý sulu yiyecekler ve
kuvvetlendirici þuruplar götürdü. Ludovic'in durumunda
hiçbir deðiþiklik yoktu. Nefes alýþý belli belirsiz ve düzen-
sizdi. Yaþlý hancý uzun bir süre onun yanýnda kaldýktan
sonra oradan ayrýldý. 

Yaþlý Harry, her gün iki defa olmak üzere hastasýnýn ya-
nýna gidiyor, Tanrý'ya onun iyileþtiðini görmeden bu yaþlý
kulunun canýný almamasý için dua ediyordu. Durumunda bir
deðiþiklik olup olmadýðýný kontrol ediyor, onu sulu gýdalar
ile besliyor ve altýný temizliyordu. Yaþlý hancý ilk hafta çok
sýkýntý çekmiþ, Ludovic, sulu gýdalarý alamamýþ, hatta bir
ara yaþlý hancýyý iyice umutsuzluða düþürmüþtü. Sürekli in-
sanlara belli etmemeye çalýþarak handan ayrýlmak ve uzun
süren ve geceleri de devam eden yaya yolculuk ve hýzlý
tempo, yaþlý bedenini zaten çok yoruyordu. Bir de Ludo-
vic'in tüm tedavilere kayýtsýz kalmasý adamý çok üzüyordu.
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Genç Henry ise, hastanýn yanýna sadece geceleri gelebiliyor
ve çok uzun kalamýyordu. Bu arada þehirde olanlarla ilgili
haberleri iletiyor hem de yaþlý hancýya yardým ediyordu. 

Louise'in öldürülmesinin akabinde, halkýn isyanýndan
korkulduðu için Louise, kýsa bir törenle kilisenin bahçesin-
deki mezarlýða gömülmüþ, tüm þehir halký geliþen olaylarý
çok çabuk unutmayý tercih etmiþti. Louise'in yerine orta
yaþlý bir rahip atanmýþtý. O da, olanlarý öðrendikten sonra,
halka karþý daha dikkatli olmaya özen gösteriyordu. Özel-
likle þehrin fakir ve ersiz kadýnlarý ve civar köylerdeki ka-
dýnlar, Maria'ya yapýlan iþkencelerin ve yakýlarak infazýnýn
adil olmadýðýný ve yaþlý bir adamýn oyununa geldiðini dü-
þünmeye ve ayný þeylerin kendi baþlarýna da gelebileceði
düþüncesiyle daha temkinli olmaya baþlamýþlardý. Bu, þeh-
rin her alanýnda kendini hissettirmeye baþlamýþtý. Kadýnlar,
çok gerekli olmadýkça sokaða bile çýkmaktan korkar ol-
muþlardý. Genç Henry ise, kilisedeki iþine devam ediyor,
bu arada fark ettirmeden erkeklere, Louise'in yaptýðý yan-
lýþlarýn aslýnda toplum için ne büyük bir tehlike olduðunu
fark etmelerini saðlamaya çabalýyordu. Bu yüzden yeni
baþrahipten, hareketlerine ve attýðý adýmlara dikkat etmesi
konusunda bir de uyarý almýþtý. 

Ludovic'in vücudunun dengesi ikinci haftadan sonra
yerine oturmaya baþlamýþtý. Gýdalarý almaya baþladýðýn-
da, yaþlý hancý Tanrý'ya defalarca teþekkür etmiþti. Ýlk
hafta Ludovic aðýr derecede ateþlenmiþti. Bu yüzden be-
denini sardýklarý çamuru parçalamýþlar, sonra da bütün
vücudunu saatlerce ýlýk su ile silmek zorunda kalmýþlar-
dý. Genç Henry'nin de o anda orada olmasý ikisi içinde
büyük bir þanstý. Bütün gece ikisi de baþýnda sabaha ka-
dar nöbet tutmuþlardý. Ateþi düþünce Ludovic'in vücudu
tekrar ayný þekilde ilaçlanýp çamurla sarýlmýþtý. Aradan
geçen iki hafta boyunca hancý büyük vaktini onun yanýn-
da geçirmiþ, ateþlenmemesi ve yaralarýnýn iltihap kapma-
masý için ona özel karýþýmlar içirmeye çalýþmýþtý. Bütün
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bunlar ve yaþlý hancýnýn dilinden eksik etmediði dualar
Ludovic'in gözlerini açmasýný saðlamýþtý. 

Ýlk hecelediði sözcük Maria'nýn adý olmuþtu Ludo-
vic'in. Gözlerinden süzülen yaþlar ise çaresizliðinin deli-
liydi sanki. Hancý kulaðýna eðilip fýsýldadý sevgiyle. 

"Hoþ geldin oðul. Çok uzun zamandýr bu âný bekliyor-
duk. Sanki yýllar geçmiþ gibi."

"Hiçbir þey hissetmiyorum" diye mýrýldandý güçlükle.
"Bana ne oldu?"

Yaþlý hancý ona, bütün kemiklerinin kýrýldýðýndan, fa-
relere býrakýldýðýndan ve onu bulduklarýnda ölmek üzere
olduðundan bahsetti. Ona uyguladýklarý tedaviden bahset-
ti. Bunun daha çok uzun süreceðini ve sabretmesi gerekti-
ðini de ekledi. Ludovic kalkmak istedi ama hancý onu en-
gellemiþti. Kalkmasý için henüz çok erkendi. Kalkmak için
ýsrar edince de hancýnýn sert sesiyle karþýlaþtý. 

"Ben kalkabileceðini söyleyene kadar yerinden kýmýl-
damayacaksýn evlat. Anlaþýldý mý?"

Ludovic gözleriyle itaat etti adama. Zaten hiç takati de
yoktu. Bedenini kuþatan kalýbýn içinde kýsýlýp kalmýþtý. 

"Kemiklerinin kaynamasý için daha uzun süreye ihti-
yacýn var. Eðer kalkmaya çalýþýrsan kemiklerin tekrar kýrý-
lýr. O zaman yapabileceðimiz hiçbir þey de kalmaz. Bir ay,
belki biraz daha fazla böyle kýmýldamadan yatacaksýn.
Sonra yavaþ yavaþ kalýbý açmaya baþlayacaðýz. Sen de bi-
raz sabredeceksin."

Ludovic kýsýk sesle adama teþekkür etti. Hancý onu bi-
raz daha besledikten sonra hanýna geri döndü. Kimsenin
onu görmemesi ve yaptýðý þeyi bilmemesi gerekiyordu. Bu
yüzden çok dikkatli olmalýydý. Ludovic'in hayatý onun el-
lerindeydi. Kýzýna yardým edememiþti ama belki bu deli-
kanlýya bir yardýmý olabilirdi. Ne de olsa onun yarým bý-
raktýðý iþi o tamamlamýþtý. 
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Bir hafta sonra genç Henry ile birlikte Ludovic'in yü-
zündeki kalýbý parçaladýlar. Oldukça solgun ama bir o kadar
da canlý görünüyordu. Yeþil gözleri hâlâ çok güzel ama hü-
zün doluydu. Sakalý ve býyýklarý epey uzamýþtý. Çok daðý-
nýk görünüyordu. Bart yüzünü yalamaya baþlayýnca hepsi
birlikte gülüþmeye baþladýlar. Baþýnda duran iki arkadaþýna
baktý. Hancý elleriyle yüzünün ve baþýnýn her noktasýný kon-
trol etti. Baþýnýn arkasýndaki ve alnýndaki þiþlikler kaybol-
muþtu. Yüzü eski güzelliðine kavuþmuþtu. Fakat gözlerin-
deki kara bulutlarý yok etmenin artýk imkâný yoktu. 

"Kendini nasýl hissediyorsun?"
Ludovic zoraki gülümsemeye çalýþtý.
"Ýyi."
"Gayet saðlýklý görünüyor" dedi genç Henry. 
"Acele etmeyin bakalým. Bu en kolay iþti. Asýl önem-

li olan geri kalaný." 
Yaþlý adam eðilip hastasýný alnýndan öptü. Sonra genç

Henry'ye yanýnda getirdiði usturayý uzattý.
"Hadi bakalým hastamýzý týraþ et de azýcýk þekle girsin.

Baksana böyle dað adamlarýna dönmüþ." 
Henry eline usturayý alýrken Ludovic þaþkýnlýkla her

ikisine baktý.
"Buna gerek yok Harry baba" dedi hancýya.
Duyduðu kelimeyle gözleri dolu dolu olan hancý saç-

larýný okþadý.
"Seni bize Tanrý gönderdi oðlum." 
"Senin yaptýklarýný ancak bir baba oðluna yapabilir.

Sað ol."
Ýkisinin de gözleri dolunca genç Henry araya girdi. 
"Tamam, hadi bu kadar yeter. Kesmeye baþlýyorum"

dedi.
Týraþtan sonra bir müddet daha Ludovic'in yanýnda ka-

lýp oradan ayrýldýlar. 
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Bütün gün öylece yatýp maðaranýn tavanýnda ve du-
varlarýnda beliren suyun aksine dalýp gidiyor, tüm olanlarý,
yaþananlarý ve yapamadýklarýný düþünüyordu Ludovic.
Harry gündüzleri iki kere gelip onu yediriyor ve geri dönü-
yordu. Onun geliþini dört gözle bekliyor, yanýndan ayrýl-
masýný hiç istemiyordu. Sanki çok sevdiði babasý son kez
gittiði balýk avýndan geri dönmüþ ve sevgi dolu kollarýyla
onu yeniden sarmýþtý. Yaþlý adam, yaþlý bedeninin þikâyet-
lerine ve zayýflýðýna aldýrmadan onun yanýna geliyor ve
onu iyileþtirmek için elinden geleni yapýyordu. Harry için
bunlarý hissediyor olmasý onu daha da korkutuyordu. Yaþa-
dýðý anlaþýlýrsa ona da zarar verebilirlerdi. Kör bir yaþlý
için fazla cesur ve deli yürekliydi. 

Aradan sýkýntý ve eziyet dolu üç hafta daha geçti. Yaþ-
lý adam ve Henry birlikte geldiler. Yanlarýnda içi dolu iki
büyük bez torba vardý. Onu besleyip týraþ ettiler. Ýkisi de
çok heyecanlý görünüyordu. Ludovic sebebini sordu. 

"Bugün büyük gün" dedi yaþlý Harry. 
Ludovic endiþeli bir gülümseyiþ ile ikisine baktý. Yü-

reði deli gibi atmaya baþlamýþtý. Harry ve Henry, acele et-
meden, yattýðý yerde önce omuz ve kollarýný saran kalýpla-
rý kýrdýlar. Ludovic birden üþüdüðünü hissetti. Harry onu
kontrol ederken ona parmaklarýný yavaþça oynatmasýný
söyledi. Denedi ama yapamadý. Sanki oynatmaya çalýþtýðý
parmaklar onun deðildi.

"Olmuyor" dedi telaþla.
"Kýrýklar kaynamýþ ama acele etme evlat. Yavaþ yavaþ.

Bir aydan fazladýr böyle yatýyorsun."
Yaþlý hancý Henry'ye karþýya geçmesini söyledi. Ýkisi

birlikte kollarýný, bilek ve pazýsýndan tutup hareket ettirme-
ye çalýþtý. Ludovic acý bir çýðlýk attý.

"Biraz acýyacak evlat. Az sabret. Biraz masaj yapa-
lým."

67

Tanrý’nýn Savcýsý



Yaþlý adam ve Henry, hastanýn kollarýna uzun bir süre
masaj yaptýlar. Sonra tekrar denemeye karar verdiler. Lu-
dovic baðýrmamak için diþlerini sýktý. Arkadaþlarý kollarýný
oynatmaya devam ettiler. Kýsa bir süre sonra parmaklarýný
kýmýldatmayý baþardý. Aðýr aðýr kollarýný yukarý doðru kal-
dýrmaya çalýþýrken bunu tek baþýna yaptýðýný fark etti. Di-
ðer ikisi çoktan onu býrakmýþ, gülümseyerek bakýyorlardý.
Baþarmýþtý. Sel olup akan gözyaþlarýný gizlemedi. 

"Gördün mü evlat? Acele etmeyeceksin."
Yaþlý adam ve arkadaþý omuzlarýný sývazladýlar. Her

ikisine de teþekkür etti gözlerindeki minnet dolu ifadeyle. 
Kollarýný, aðrýyana, Harry durmasý ve dinlenmesi ge-

rektiðini söyleyene kadar kaldýrýp indirdi, hareket ettirdi.
Ýçinden kalkýp tüm dünyaya yaþadýðýný ve daha da yaþaya-
caðýný haykýrmak geçiyordu. Daha çabuk iyileþmek isti-
yordu. Eski yaþantýsýna dönmek ve tüm olanlarda kimin
suçu varsa hepsine bunun bedelini ödetmek istiyordu. Ma-
ria'ya zarar vermiþ herkesin kan kusmasýný diliyordu. Ona
en çok zarar vermiþ olan kendisi de bu bedeli þimdi ödü-
yordu zaten. 

"Þimdi de hazýrsan kalanýný açalým" dedi hancý.
Ludovic heyecanla baþýný salladý. 
Ýki adam aðýr aðýr ve hiç konuþmadan kalan tüm kalý-

bý da parçaladýlar. En az hastanýn kendisi kadar heyecan-
lýydýlar. Ludovic bacaklarýný hissedebiliyordu. Beyni ayak-
larýna parmaklarýný oynatmasý için komut gönderdi. Ýlk
kez, ayak parmaklarýný oynatabildiðine bu kadar çok se-
vinmiþti. Ayaklarý daha iyi görünüyordu. Ama bacaklarýný
kýmýldatamýyordu.

"Acele etme evlat. Biraz sabýr."
Ludovic bakýþlarýný yaþlý adama çevirdi.
"Sence iyi olacak mýyým?"
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"Þu an nefes alýyorsun deðil mi?" 
Sanki yaþlý adam, ona kendisinin bir daha hiç göreme-

yeceðini anlatýr gibiydi. Ludovic, sabýrsýzlýðýndan utandý.
Bu adam ona aylardýr bakýyordu. Üstelik kör ve yaþlýydý.
Harry onu iyice muayene etti. 

"Kýrýklarýn düzelmiþ gibi. Biraz daha sabret. Birkaç
gün sonra ayaða kalkarsýn. Bu arada kollarýný güçlendir-
meye çalýþmalýsýn."

"Bu harika" dedi Henry. "Nihayet eski haline dönebi-
leceksin." 

Ludovic, hâlâ onu seven insanlar olduðu için çok þans-
lý olduðunu hissetti. Yaþadýðý onca þeyden ve çektiði onca
acýdan sonra hâlâ hayattaydý. 

"Bundan sonra bütün vücudunu bu suya sokup daha
hýzlý iyileþeceksin. Su çok sýcak ama kalabildiðin kadar
içinde kal. Henry sana birkaç giysi getirdi. Bunlarý giy son-
rasýna bakarýz." 

Öyle ya hâlâ çýplaktý. Utanarak giyinmeye çalýþýrken
Henry de ona yardým etti. Kollarý açýlmýþtý. Eskisi kadar
kuvvetli olmasalar da onlarý kullanabiliyordu ama bacakla-
rý için henüz erkendi. 

"Kalkmadan bacaklarýný hareket ettir. Birkaç gün son-
ra daha iyi olursun" diye tekrarladý Harry. "Bizim artýk git-
memiz gerekiyor. Sen de kendine dikkat et." 

Yanýna biraz yiyecek býrakýp oradan ayrýldýlar. Ludo-
vic, uzun bir süre bacaklarýný açmaya çalýþtý. Ayaklarý ve
parmaklarý çok saðlýklý görünüyordu, bacaklarý hâlâ halsiz-
di. Acele etmemeye karar vererek yerine uzandý. 

'Affet beni Maria, affet beni' diyordu sürekli, ona yal-
varýyordu. Maria, beyaz elbiseler içinde o kadar güzeldi
ki… Kuzguni siyah saçlarý omuzlarýna dökülmüþtü ve ba-
þýnda beyaz papatyalardan bir taç vardý. Fakat zeytin
gözlerindeki hüzün ve acý onu dehþete düþürmüþtü. Ona
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defalarca kendisini affetmesi için yalvardý. Genç kýz cevap
vermek için dudaklarýný araladýðýnda, gözlerinden sessiz
bir nehir gibi akan yaþlar Ludovic'in bacaklarýna çarpýp
kayboldu. Elini uzatýp dokunmak istedi ama Maria beyaz
bir güvercin gibi, gittikçe uzaklaþarak gözden kayboldu.
Ayaða kalkýp ardýndan koþarken ona yalvarýyordu. 'Affet
beni, affet beni.' 

Bacaklarýnýn üzerinde durabiliyordu. Ona bu gücü ve-
ren rüyanýn iyi mi yoksa kötü mü olduðunu anlamaya ça-
lýþtý. Ýki gün bacaklarýný kullanmaya baþlamasý için yeterli
olmuþtu ama sol bacaðýndaki aðrý yok olmak için hiç ace-
le etmiyordu. Birden dizlerindeki dermanýn tükendiðini
hissetti ve yere yýðýldý.

Gözlerini açtýðýnda sevdiði insanlarý görünce gülüm-
sedi. Hayretler içinde ona bakýyorlardý. Meraklý gözlerle
bakýnca Henry ona gülümsedi.

"Neredeyse maðaradan çýkacakmýþsýn. Artýk yürüye-
biliyorsun." 

Ludovic olanlarý hatýrlamaya çalýþtý. Demek ki rüya
deðildi. Gerçekten yürümüþtü. Etrafýna bakýnýp Maria'yý
aradý. 

"Maria nerede?"
"Topla artýk kendini evlat. Bu þekilde devam edemez-

sin." 
Yaþlý adamýn sesiyle kendine geldi. Hafýzasý ona sü-

rekli oyun oynuyordu. Oysa gerçek olsa, Maria orada ol-
sa… Yaþýyor olsa…

"Kendine de bize de bunu yapma."
Ludovic sadece baþýný salladý. Kendisine yardým eli

uzatan ve bu yüzden hayatlarýný riske atan bu insanlarý üz-
meye hakký yoktu. En azýndan onlar kadar çaba gösterme-
liydi. Kendi yataðýnda yatýyordu. Henry'nin söylediklerine
bakýlýrsa maðaranýn giriþine kadar yürümüþtü. Demek ki
artýk iyiydi. Eskisi gibi yürüyebilirdi. 

70

Tanrýnýn Savcýsý



"Tekrar yürümek istiyorum" dedi. 
Kalkmasýna yardým ettiler. Bart'ýn baþýný okþayýp adým

atmaya baþladý. Bir daha, bir adým daha… Problem olma-
dýðýna inanmaya baþlarken sendeleyip düþtü.

"Sol bacaðýn?" diye sordu yaþlý Harry.
Ludovic bu adamýn hisseden yüreðine hayrandý.
"Evet." dedi. "Hâlâ aðrýyor." 
Henry onun sol kolunun altýna girip yataðýna kadar

gitmesine yardým etti. 
"Ona bir destek yapalým, iyileþinceye kadar onunla

yürüsün" dedi Henry. 
Yaþlý adam baþýný salladý. 
"Git bakalým uygun bir þeyler bulabilecek misin?"
Henry hýzlý adýmlarla oradan çýkarken Harry gelip ya-

nýna oturdu. 
"Sakin ol, yakýnda hiçbir þeyin kalmaz. Bacaðýna faz-

la yüklenme. Ýyileþmesi için biraz daha zamana ihtiyacýn
var." 

Merakla beklerlerken Henry elinde ucu çatal olan bü-
yük bir dal parçasý ile geri döndü. Sonra iyice yontup Lu-
dovic'e denemesi için verdi. Ludovic, ilkel desteðe daya-
narak yürümeye baþladý.

"Sað ol Henry. Bu çok iyi oldu." 
"Þehirden yenisi gelinceye kadar bununla idare et" de-

di Harry.
Ludovic yürümeye devam ederken cevap verdi.
"Gerek yok. Bunu da sadece birkaç gün kullanýrým ye-

ter. Koþabilmek için çok sabýrsýzlanýyorum."
Ýkisi birlikte gülüþtüler. Bart ise havlamalarý ile onlara

eþlik etti. 
Bitmek bilmeyen geceler Ludovic'in yaþama gücünü

elinden alýyordu. Maria onun karanlýk gecelerini ziyaret
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ediyor ve hiç konuþmadan sadece gözleriyle ondan hesap
soruyordu. Bazen sevdiði iki kadýný bir arada görüyor, an-
nesine kendisini affetmesi için yalvarýyordu. Maria'nýn
ölümüne kadar rüyalarýna beyazlar içinde bir melek gibi
gelen annesi artýk karalar giyiyor ve sürekli aðlýyordu. Lu-
dovic, annesinin de, verdiði öðütleri tutmadýðý için kýrýldý-
ðýný hissedebiliyordu. Sonra ter içinde uyanýyor ve saatler-
ce yaþadýklarýna anlam vermeye çalýþýyor ama bunu bir
türlü baþaramýyordu. 

Ludovic biliyordu, Maria onu asla affetmeyecekti.
Ondan bunu istemeye hakký var mýydý? Ona söz verdiði
halde sevdiði kýzý önce adi adamlarýn eline sonra da cansýz
bir et yýðýný gibi ateþlerin içinde býrakmýþtý. Maria'nýn hep
düþlediði hayalleri vardý. Maria'nýn geleceðe dair umutlarý
vardý. Saf ve tertemiz bir genç kýzýn bedenini korumaya bi-
le cesaret edemeyen bir erkek onu sevdiðinden nasýl bah-
sedebilirdi? Onu, yaþlý, adi ve kokuþmuþ bedenlerin hun-
harca sahiplenmesinden ve yaþamýna dair her þey hakkýn-
da ilkel benliklerin karar vermesinden koruyamamýþ bir er-
kek, sevmekten nasýl bahsedebilir? Maria'yý düþünmeye
hakký var mýydý gerçekten? Onun körpe bedeninin, aðzý leþ
kokan sýrtlanlarýn diri diri yediði bir gazel yavrusu gibi
kývranýp can çekiþtiðine seyirci kalan bir erkeðin onu dü-
þünmeye hakký olabilir miydi? Kanatlarý kýrýk bir kuþ iken
ona ihtiyacý olduðunda, sevdiðinin yanýnda olmayan bir er-
keðin ölümünden sonra onu düþünmek ve sevmek gibi bir
lüksü olabilir miydi? Yaþanmýþ olanlar ve son piþmanlýklar
sevgili Maria'yý getiremezdi ki. Maria tüm bu olanlara rað-
men yaþýyor olsaydý bile, onun gözlerine bakabilme cesa-
reti olabilir miydi? 

Rahip Henry neredeyse günde iki ya da üç kez yanýna
geliyor, ona yiyecek getiriyor ve onunla sohbet ettikten
sonra þehre geri dönüyordu. Harry ise biraz rahatsýzlanmýþ
sadece gündüzleri gelir olmuþtu. Bu durum Ludovic'i ra-
hatsýz etmeye baþlamýþtý. 
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"Artýk dýþarý çýkmalýyým. Bir þeyler yapmalýyým." 
"Tam olarak iyileþmeden dýþarý çýkmamalýsýn Ludo-

vic" dedi Henry. "Ayrýca, seni görürlerse bu defa hiç þan-
sýn kalmaz."

Ludovic üzerindekileri çýkarýp sýcak suya girdi. Gün-
lerdir bu suya girip vücudunu güçlendirmeye çalýþýyordu.
Eski saðlýðýna kavuþmasýna az kalmýþtý. Bütün gün maða-
rada oturup Harry'nin getirdiði lisan kitaplarýna göz atýyor,
olanlarý düþünüp kendi kendine konuþuyor, hiç gerçekleþ-
meyeceðini bildiði hayaller kuruyor sonra kendine kýzýyor-
du. Bedenini dinlendirmek için sýcak su banyosu yapýyor-
du. Arkadaþlarýnýn yanýna geleceði âný sabýrsýzlýkla bekli-
yor, onlarýn varlýðý ona, hayatýn çirkinliklerini bir an da ol-
sa unutturabiliyordu. 

"Burada çok caným sýkýlýyor. Yapacak bir þey yok. Ge-
tirdiðin kitaplarýn çoðunu da en az iki kere okudum."

"Ýyileþince ne yapmayý düþünüyorsun?" diye sordu
yaþlý adam.

"Ne yapacaðýmý bilmiyorum ama artýk burada kala-
mam Harry." 

"Neden burada kalmýyorsun ki? Louise öldü. Burada
sadece o düþmanýndý biliyorsun."

Ludovic, baþýný kaldýrýp bir süre maðaranýn tavanýnda
gezdirdi bakýþlarýný. Sonra baþýný eðip çok deðil birkaç ay
öncesine gitti düþünceleri. Louise'in öldürülmesinden son-
ra askerler onu yakalamýþlardý. Ludovic onlarla mücadele
etmek için bir sebep görmemiþ ve kendisini iyice dövme-
lerine engel olmamýþtý. Zaten olanlardan sonra yaþamak
gibi bir hakký da olmadýðýný düþünmüþtü. Askerler onu zin-
dana atmýþlardý. Ludovic diðer mahkeme üyelerinin onun
baygýn olduðunu düþünüp yanýnda konuþtuklarýný söyledi. 

"Maria'yý öldürdükleri yerde ikinci bir infazýn üstelik de
onlara aylarca hizmet etmiþ bir savcýnýn infazýnýn halký is-
yana sürükleyeceðini düþündüler. Beni serbest býraktýklarý
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takdirde de halkýn bundan faydalanýp her fýrsatta kiliseye
karþý çýkacaklarýný ve bu yüzden kilisenin yaptýrým gücünün
yok olacaðýný söylediler."

Sonra askerlere Ludovic'in gizlice öldürülüp kimsenin
bulamayacaðý bir yerde gömülmesi emrini vermiþler. As-
kerler daha önce aldýklarý içkinin de tesiri ile Ludovic'e ön-
ce iþkence yapýp onunla eðlenmiþler ve sonra diri diri göm-
meye karar vermiþler. 

"Bu onlara çok eðlenceli gelmiþ olmalý ki benimle
uzun bir süre oyalandýklarýný hatýrlýyorum. Ama ölmeyi o
kadar çok istiyordum ki. Bir an önce bitsin…"

"Böyle konuþma evlat" diye sözünü kesti yaþlý Harry.
"Tanrý'nýn seninle iþi bitmemiþ ki hâlâ hayattasýn. Böyle
konuþup bizi de üzme istersen." 

Ludovic bir an durakladý.
"Sonra o askeri hatýrlýyorum. Biri sürekli olarak diðe-

rine 'Artýk býrakalým, bu kadar yeter. Bu adam da bir rahip-
ti. Günah iþliyoruz' deyip duruyordu. Beni dövüp gömdük-
ten kýsa bir süre sonra yanýma gelip kalýn torbayý kafama
geçirdi."

Asker bunu yapmadan önce de Ludovic'in gözlerine
bakýp ' Affedin beni efendim. Size bir can borcum vardý'
demiþti. Sonra sesinden hatýrladýðý kadarýyla bu asker,
onun daha önce kilisede canýný baðýþladýðý adamdý. Belki
bir gören olmuþtur ümidiyle veya daha fazla acý çekmeme-
si için kurbanýn baþýný korumak istemiþti. Çünkü bu fare-
ler özellikle gözleri kemirmeye bayýlýrdý. 

"Handaki o asker oydu demek Harry" dedi Henry yaþ-
lý adama bakarak. 

Ludovic yumruklarýný sýkýp baðýrmamak için kendini
zor tuttu. 

"Keþke beni býraksaydýnýz. Zaten bin kere öldüm. Bir
fazla hiç fark etmezdi benim için."
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Harry onun omuzlarýný sývazladý. 
"Tanrý böyle takdir etti oðlum. Buna karþý çýkamazsýn." 
Defalarca "Biliyorum, biliyorum" diye fýsýldadý Ludo-

vic. Ýsyaný, olanlara mý yoksa kendi kaderine miydi, o da
bilmiyordu. 

Henry ona onu nasýl bulduklarýný anlattý. Bu maðara-
dan ve onu nasýl getirdiklerinden bahsetti. Ludovic sesini
çýkarmadan onu dinledi, sonra sarýlarak ikisine de teþekkür
etti. 

Beyninde gidip gelen hayaller ve düþünceler onu bir
keþmekeþe sürüklemeye devam ediyordu. Yüreðinde olu-
þan fýrtýna geçen günlerle birlikte derinliklere iniyor ve ca-
nýný daha çok acýtýyordu. Beynine yerleþen yaþanmýþ acý
gerçekler, kurduðu imgelerle birleþip onu çýkmaza sokuyor
ve saatlerce bununla boðuþmasýna sebep oluyordu. Sonun-
da ruhu da bedeni gibi çaresizliðe yenik düþüyordu. 

Genç arkadaþý bir iþ için þehir dýþýna gönderilmiþti. Bir
aydan önce de dönmeyecekti. Yaþlý Harry ise ona sadece
günde bir kere gelir olmuþtu. Ýyice yorulmuþtu. Hayat ona
çok aðýr yükler yüklemiþti. Dahasý sürekli çýktýðý fark edi-
lirse, Ludovic henüz iyileþiyorken yakalanmasýna sebep
olmak istemezdi. Ama geldiðinde uzun kalmaya özen gös-
teriyordu. 

Bugün yanýnda büyük ve aðýr bir torbayla geldi. Ludo-
vic onu görünce hayrete düþmüþtü. Bir an için onun da ya-
nýna taþýndýðýný sanmýþtý. Bu düþünce ikisini de güldür-
müþtü.

"Sana deðiþik yiyecekler getirdim. Dün þehre büyük
bir ticaret gemisi gelmiþ. Bizim uþak bayaðý bir þeyler al-
mýþ gelenlerden. Birkaç deðiþik kitap da var. Hem deðiþik
þeyler öðrenir hem de zaman geçirirsin. Burada deðiþik dil-
lere ait öðretim kitaplarý da var. Belki bir gün iþine yarar." 

Getirdiklerine bir göz attý. Kitaplardan birini çýkarýp
baktý ona. Bilmediði dilde bir kitaptý bu. 
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"Burada bir kitap var. Nedir bu? Anlayamadým." 
Yaþlý adam sanki görebilecekmiþ gibi kitaba baktý. Lu-

dovic sonra farkýna vardý söylediðinin.
"Beðenmezsen geri alýrým. Uþak bulduðu her þeyi alý-

yor iþte" dedi gülümseyerek.
"Afedersin Harry. Hep unutuyorum." 
Harry gülümseyerek omuz silkti. 
"Önemli deðil. Üzerinden yýllar geçti ama bazen ben

de unutuyorum."
"Bunlarý getirdiðin için sana minnettarým, Harry. Çok

iþime yarayacaklar. Ama kendini de bundan sonra daha
fazla yorma, olur mu?"

"Son bir þey daha evlat" deyip elini kuþaðýnýn içine at-
tý ve büyük bir kese çýkardý. Keseyi Ludovic'e uzatýp alma-
sýný söyledi.

"Tek hazinem bu. Bunu sana veriyorum." 
Ludovic kesenin aðzýný açýp eline boþalttý. Gördüðüne

inanamadý. Hayatý boyunca bu kadar altýný bir arada gör-
memiþti.

"Harry, burada dünyanýn parasý var. Neden bana…"
"O paraya, bu kör adamdan daha çok senin ihtiyacýn

olacak. Onu almaný istiyorum. Bir gün iþime yarar diye
saklýyordum. Ýþte o an geldi."

Ludovic altýnlarý keseye koyup aðzýný baðladý. 
"Bunu alamam Harry. Aklýndan bile geçirme."
Yaþlý adamýn yeþil gözleri dolu dolu oldu. 
"Bu dünyada senden baþka kimsem kalmadý. Býrak da

sana yardým edeyim. Ben çok yaþlandým ve de yoruldum.
Olur da sen tam iyileþmeden bana bir þey olacak olursa…"

Ludovic eliyle yaþlý adamýn aðzýný kapattý.
"Sana bir þey olmayacak, Harry."
"Lütfen bu parayý al. Sen iyi bir adamsýn. Bu parayý da

iyilik için kullanacaðýna eminim." 
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Yaþlý olduðu kadar inatçýydý da. Ludovic onu üzmesi-
nin yersiz olacaðýný düþünüp ona sarýldý ve teþekkür etti. 

Torbanýn içindeki her þeyi çýkarýp onlarla ilgili tek tek
Ludovic'e bilgi verdi. Daha çok deðiþik meyve ve þifalý
bitki getirmiþti hastasý için. Bir de kitaplar. 

Uzun bir süre yan yana oturup muhabbet ettiler. Hiç
olmadýklarý kadar yakýn olmuþlardý. Ludovic bu yaþlý ada-
mý çok seviyordu. Sadece ona yardým ettiði için deðil, iyi
bir yüreði olduðu için. Annesi ona hep "Ýnsan olmanýn en
büyük erdemi insaný sevmektir" derdi. Gönül kapýsý ardýna
kadar açýk bu adamý çok seviyordu.

Avcý

Saatler geçtikçe Ludovic kendini daha da yalnýz his-
setmeye baþlamýþtý. Ýki gündür Harry'den de haber yoktu.
Hasta olamazdý, olsa bile en azýndan gündüz gelirdi her-
halde. Neden gelmiyordu? Acaba baþýna bir þey mi gelmiþ-
ti? Ýçini kemiren þüphelerden kurtulmaya çalýþarak kitap
okumaya devam etti. Okuduklarýný anlamadýðýný fark edin-
ce kitabý býrakýp yerinden kalktý. Odundan desteðine yas-
lanarak maðaranýn içinde yürümeye baþladý. Yüreðine dü-
þen kor alev alev yanmaya baþlayýnca maðaranýn giriþine
yönelip durdu. Acaba çýkmalý ve yaþlý adama bakmalý mýy-
dý? Harry'nin sözleri aklýna geldi. Ne olursa olsun tama-
mýyla iyileþmeden yerinden çýkmamasýný istemiþti ondan.
Bir gün daha bekleyemezdi. Ne olduðunu bilmesi gereki-
yordu. Omuzlarýna kalýn bir pelerin alýp dizlerinin üzerin-
de sürünerek delikten dýþarý çýktý. Hava buz kesmiþti, ara-
da kar serpiþtiriyordu. Kýþ kara yüzünü iyice göstermeye
baþlamýþtý. Ona meydan okuyan soðuða ve rüzgâra karþý
direnerek yürümeye baþladý. Ýyi ki daha önce Henry ile
maðaradan birkaç adým dýþarý atmýþ ve ondan gidebileceði
yönler ve yerler hakkýnda malumat almýþtý. Hana doðru
yürüyecekti. Yoldan uzak durarak yürümeye çalýþýyor-
du. Ýliklerine kadar iþleyen soðuk henüz tam iyileþmemiþ
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bacaðýna sýzý vermeye baþlamýþtý. Pelerinine daha sýký sa-
rýlarak ve desteðine daha fazla yaslanarak yürüdü. Hem et-
rafýný seyrediyor hem de yürüyordu. Gözü takýlýnca ileri-
deki karaltýlara, yüreði yerinden çýkacak gibi atmaya baþ-
lamýþtý. Bu hayra alamet deðildi. Elindeki deðneði atýp
ilerdeki çalýlýklarýn arasýnda gördüðü karaltýlara doðru
koþtu. Umduðunun olmamasý için dua etti. Ortalýk savaþ
alanýna dönmüþtü. Bunlar günlerdir beklediði arkadaþla-
rýydý. Yaþlý Harry ve Bart yerde kanlar içinde yatýyorlardý. 

"Olamaz, hayýr" diye baðýrdý. Bacaklarýný büküp
Harry'nin baþucuna oturdu ve baþýný kollarýna aldý. Adamýn
yüzü kardan daha beyazdý, dudaklarý mosmor olmuþtu,
donmuþtu. Yüzünde ve vücudunun her yerinde kan vardý.
Ludovic kýsa bir süre yaþlý gözlerle onu kurtaran ve baba-
lýk yapan adamýn yüzüne baktý. 

"Bana bunu yapamazsýn Harry. Beni yalnýz býrakma.
Sen benim babamsýn Harry. Beni býrakma." 

Dakikalarca kollarýnda tuttuðu adamdan bir nefes bekle-
di ama yoktu. O çoktan ölmüþtü. Ludovic aðlamaya baþladý. 

"Tanrým, sevdiðim her insaný alýrken beni neden sað
koydun?" diye baðýrdý gökyüzüne doðru.

Ýsyaný önce baðýrýþlara sonra boðazýnda düðümlenen
hýçkýrýklara dönüþtü. Ýsyaný kaderineydi. Onun için ölmesi
gerekmeyen iyi insanlar içindi. Dakikalarca yaþlý adamýn
yüzüne baktý. Sonra bakýþlarýný biraz ileride yatan köpeðe
çevirdi. Yerde sahibinin yanýnda sadece ona eþlik etmek is-
tercesine yatýyordu. Kýmýldamadan, ama… Biraz daha
dikkatli bakýnca köpeðin az da olsa nefes aldýðýný fark etti.
Harry'yi býrakýp Bart'ýn yanýnda diz çöktü. Kulaðýný köpe-
ðin aðzýna yaklaþtýrýp hissetmeye çalýþtý. Bir elini de karný-
nýn üzerine koydu. Çok derinden ve çok az gelen nefesini
hissetti köpeðin. Belki de henüz tam donmamýþtý.

"Bart yaþýyor Harry. Bart yaþýyor" dedi yaþlý adamýn
cansýz bedenine bakarak. 
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Köpeðin bedenini incelerken onunla konuþmaya çalýþ-
tý. Sadece karnýndan yaralanmýþtý. Yarasý yüzeyseldi ama
çok kan kaybetmiþti. Kendini kurtarabilirdi belki ama yap-
mamýþtý. Bebekliðinden beri ona sahiplik yapan Harry'yi
gideceði yere yalnýz göndermek istememiþ olacaktý. Baþý-
ný okþayarak onun ayýlmasýný ve orada olduðunu bilmesini
istiyordu Ludovic. Bu köpeðe can borcu vardý. Gömüldü-
ðü yerden onu o kurtarmýþtý. Þimdi borcunu ödemeliydi.
Üstelik o Harry'nin yani ikinci babasýnýn köpeðiydi. Tan-
rý'ya ona kuvvet vermesi için dua edip köpeði kucakladý.
Doðrulurken sendeleyince bir an durakladý sonra yerde ya-
tan cansýz ihtiyara bakýp fýsýldadý.

"Sana bir faydam olmadý ama köpeðini iyileþtirmek
için elimden geleni yapacaðým." 

Yýkýlmýþlýk ve yorgunluk maðaraya dönüþünü uzat-
mýþtý. Bart'ý yere býraktýktan sonra ona su içirmiþ, kanýný
temizlemiþ ve yarasýný bandajlamýþtý. Kýsa bir süre onunla
konuþup tekrar dýþarý çýkmýþ ve yaþlý arkadaþýný son yolcu-
luðuna uðurlamak istemiþti. Bir süre arkadaþýnýn baþýnda
durup soðuða aldýrmadan onunla dertleþmiþ, ona köpeðine
iyi bakacaðýna dair söz verdikten sonra onu olduðu yerde
gömmüþtü. Boynundaki haçý elinden býrakmadan tüm du-
alarý okumuþ ve Tanrý'dan yaþlý adam için yanýnda iyi bir
yer ayýrmasýný dilemiþti. 

Ertesi sabah, Ludovic, Bart'ýn yüzünü yalamasýyla
uyandý. Onun kalktýðýna ve eski saðlýðýna kavuþtuðuna
mutlu olmuþtu. Köpeðe sarýlýp onu dakikalarca sevdi,
onunla konuþtu. Bir arkadaþý o kalmýþtý onun yanýnda yal-
nýzlýðýna ortak olan. Öyle görünüyordu ki Bart kendini çok
çabuk toparlamýþtý. Ýkisi birlikte bir þeyler atýþtýrdýktan
sonra Ludovic akýllý köpeðe sarýlýp onu öptü. Bart mahzun
ifadeyle ona bakýyordu. 

"Sen bana Harry'nin emanetisin" dedi. "Artýk ayaklan-
dýðýna göre buradan taþýnsak iyi olacak, ne dersin Bart?" 
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Bart mýrýldanarak yüzünü salyalý diliyle yaladýktan
sonra birkaç kez havladý. Ludovic bütün hazýrlýklarý ta-
mamlamýþtý zaten. Bart'ýn ayaða kalkmasýný bekliyordu.
Harry' yi öldürenler onun yaþadýðýný fark etmiþ ve onu tek-
rar arýyor olmalýydýlar. Yoksa zavallý kör bir ihtiyarý neden
öldüreceklerdi? Eðer onu bulurlarsa yaþamak için þansý
kalmazdý. Hem bu maðaraya gelen yollarda bir sürü iz de
býrakmýþ olabilirdi. Bütün eþyalarýný içine týktýðý büyük
torbayý sýrtlayýp maðaranýn yakýnlarýnda baþka bir sýðýnak
aramaya koyuldu. Dýþarýdan fazla fark edilmeyecek ama
giriþ çýkýþý da kolay olacak bir yer olmalýydý. Tam iyileþ-
memiþ bacaðýyla sürünerek o küçük giriþten girip çýkmak
onu çok bitkin düþürüyordu çünkü. Bart'ý maðaraya taþýr-
ken de çok zorluk çekmiþ, daha fazlasýný da onu maðaraya
sokarken yaþamýþtý. Harry'nin kendisine verdiði altýn kese-
sini de kuþaðýnýn içine sokmuþtu. 

"Sevgili dostum Harry. Sanki bunlarýn olacaðýný bili-
yor gibiydi" diye mýrýldandý. Ýçinden ona defalarca teþek-
kür etti. 

Daha yukarýlara çýktýlar. Onlarý burada aramak kimse-
nin aklýna gelmezdi. Ýlkinden daha küçük ve alçak bir ma-
ðara buldu Ludovic. Yerleþmesi uzun sürmemiþti. Zaten
nesi vardý ki: Birkaç parça kuru yiyecek, meyve, bacaðý
için Harry'nin yaptýðý özel karýþýmdan kalan, bir iki kitap,
kandil yaðý neredeyse bitmek üzere olan bir fener ve üze-
rindeki giysiler. Bir de onu günlerdir sýrtýnda taþýyan deð-
neði. Torbasýný boþalttýðýnda durumunun hiç de iç açýcý ol-
madýðýný fark etti Ludovic. Kýþ kapýdaydý. Bu daðlar karý
hep koynunda beslerdi bütün kýþ. Yiyecek ve ýsýnma sýkýn-
týsý baþlayacaktý çok yakýnda. Burasý diðeri gibi lüks bir
yer deðildi. Ýçeriyi ýsýtmasý ve karnýný doyurmasý gereki-
yordu. Henry'nin dönmesi belki bir aydan da fazla sürecek-
ti. Yanýnda bir de misafiri vardý artýk. Bart'a da iyi bakma-
sý gerekiyordu. Biraz dinlendikten sonra köpekle birlikte
dýþarý çýkýp etrafý kolaçan etti. Keskin gözleri, avlanmayý
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becerebildiði takdirde burada aç kalmayacaðýný görebili-
yordu. Tepede uçan kara kartal da buna iþaret etmiyor
muydu? Kartallarýn olduðu yerde tavþanlar, yýlanlar ve da-
ha birçok av eti olurdu. Daha önceleri duyduklarýna göre
bu daðlarda çok fazla olmasa da yaban keçileri vardý. Bir
tanesini yakalayabildiði takdirde bir hafta boyunca avlan-
mak zorunda kalmazdý. Fakat asýl önemli olan Ludovic da-
ha önce hiç ava çýkmamýþtý ve nasýl ve neyle avlanacaktý?
'Býçak' deyip elini beline attý. Býçaðýný hep kuþaðýnýn için-
de saklamaz mýydý? Sonra gerçek dünyaya döndü. Babasý-
nýn hediyesi olan býçaðý aylar önce kaybetmiþti. Sonra eli-
ne altýn kesesi takýldý. Keseyi çýkarýp uzun uzun baktý.
Harry bu altýnlarý ona kullanmasý için vermiþti.

"Yarýn þehre gidip bir bakayým ne yapabilirim? Belki
bir silah edinebiliriz." 

Dakikalarca oturup çevreyi gözetledi. Yolunu þaþýrma-
masý ve neyi nerede bulacaðýný bilmesi gerekiyordu. Dönüþ-
te ilk kaldýklarý maðaraya gidip etrafý tekrar kolaçan etti. Or-
talýkta kendini ele verecek bir þeyler býrakmýþ olabilirdi. 

Ertesi gün, günün ilk ýþýklarýyla yola koyuldu Ludo-
vic. Bart'ý maðarada býrakmýþtý her ihtimale karþý. Onu ta-
nýyan çok vardý þehirde. Þehrin yerlileri, onun Harry'nin
köpeði olduðunu biliyordu. Deðneðine yaslanarak aðýr aðýr
adýmlarla saatler süren bir yolculuktan sonra þehre vardý.
Surlarýn altýndan geçerken bu þehirden mümkün olduðu
kadar uzaða gitmek istediðini itiraf etti kendi kendine. Bu
þehir ondan çok þey koparmýþtý. Annesi ve babasýný, sevdi-
ði kýzý, dostu Harry'yi… Kimbilir daha neler alacaktý on-
dan? Çok uzaklara gitmeliydi, çok… Demircinin atölyesi-
ne doðru yürüdü. Buraya, çocukken babasýyla gelirdi. O
günden pek bir þey deðiþmemiþti. Adamýn oðlu iþi devral-
mýþtý. Ateþin üzerinde tuttuðu maþanýn ucundaki demirin
önce yumuþayýp sonra þekil alýþýný seyretti. Bir müddet
sonra demirci iþini bitirip onu baþtan aþaðý süzdü. Eðilip
yüzünü görmeye çalýþtý. 
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"Evet, ne istemiþtin?" diye sordu. 
Ludovic'in kýlýðý pek hoþuna gitmemiþ olacaktý. Ludo-

vic sesini daha da kalýnlaþtýrdý. 
"Benim bir býçaða ihtiyacým var" dedi. 
Genç adam gülümsedi. Ön diþlerinden biri kýrýktý. 
"Olur, yaparým. Yarýn gelir alýrsýn."
Ludovic baþýný salladý.
"Yarýn öðlene doðru gelirim. Büyük bir av býçaðý isti-

yorum, dað keçisi öldürebilecek kadar."
"Demek avcýsýn. Kimlerdensin. Yabancý gelmiyor gi-

bisin de." 
Ludovic cevap vermedi. Arkasýný dönüp çýkarken ya-

rýn geleceðini söyledi tekrar. 
Birkaç saat daha þehirde oyalanýp ihtiyacý olan bir

þeyleri almayý düþündü. Bir terziye girip kendine bir pan-
tolon, gömlek, yelek ve uzun bir kalýn pelerinden oluþan
bir takým beðendi ama birkaç deðiþiklik yapýlmasý gereki-
yordu. Ayakkabýlar için acele etmemeye karar vermiþti.
Ayaðýndakiler onu bir müddet daha idare ederdi. Çünkü
Harry'nin parasýný borç olarak almýþtý. Artýk þehre sýk sýk
geleceðinden biraz daha düzgün giyinmesi ona itibarý art-
týrýrdý. Limanda yürüyerek bir þeyler bulup bulamayacaðý-
na baktý. Aylarca burada kalmýþ olmasýna raðmen þehrin
hiç gitmediði ücra köþelerine doðru yürüdü. Ayaðý aðrýma-
ya baþlayýnca bir hana girip dinlenmek ve bir þeyler yemek
istedi. Pelerinini çýkarmadan bir þeyler yiyip oradan ayrýl-
dý. Taþ binalarýn çevrelediði dar bir sokaktan geçerken ta-
nýdýk gelen bir yüz görür gibi oldu. Evet, bu o kadýndý.
Onu çok iyi hatýrlýyordu. Demek ki buradan ayrýlmamýþtý.
Onunla konuþmak istiyordu. Hancýya ne olduðunu o bilir-
di belki. Onu takip etmeye karar verdiðinde kadýn büyük
bir binaya girip çoktan gözden kaybolmuþtu. Devam et-
mek kadýný da riske atmak olurdu. Sonra bir daha onunla
karþýlaþmamak için dua etti. Sol bacaðýnýn aðrýsý artmaya
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baþlamýþtý. Bu þekilde daha fazla yürüyemezdi. Bu arada
verdiði altýnlar için Harry'ye içinden teþekkür etti. 

Akþama doðru maðaraya vardý Bart onu iyice merak
etmiþti. Önce köpeði besledi sonra yemek için bir þeyler
hazýrladý. En azýndan geceleri içeride küçük de olsa bir
ateþ yakmasý gerekiyordu. Yoksa sabaha kadar burada do-
narlardý. Köpeði yanýna alýp dýþarý çýktý ve bulabildiði ka-
dar dal parçasý toplayýp uzun uðraþlar sonucu yakmayý ba-
þarabildi. Bart'ýn yarasýna baktýktan sonra uzanýp dinlen-
meye çalýþtý. Öyle koþturmuþtu ki bugün sýzýp kalmýþtý. 

Ertesi gün daha geç bir vakit maðaradan çýktý. Gittiði
yerde beklemek canýný sýkýyordu. Ýþini bir an önce bitirip
ait olduðu yere daðlara dönmek istiyordu. Soðuk hissedilir
derecede artmýþtý. Aslýnda bir at satýn almayý düþünmüþtü
ama ona da baðlanýrsa ayrýlamaz onu býrakamazdý. Hay-
vanlarý çok seviyordu. Onlar insanlar gibi deðildi. Bunu
son birkaç ayda daha çok fark etmiþti Ludovic. Hayvanlar,
yedikleri bir parça ekmeðin karþýlýðýný bir ömür öderlerdi.
Ýnsanlar gibi zalim ve canavar deðillerdi. Onlar sadece ka-
rýnlarýný doyurmak için öldürürlerdi. Buralardan gitme is-
teði, onu, bir atý sahiplenip baðlanmaktan ve sonrasýnda ar-
dýnda býrakmanýn vereceði ýzdýraptan uzak tutmuþtu. Zaten
buz gibi bir maðarada bir ata bakamazdý. Henüz kendine
bile bakamazken… Yol uzadýkça uzuyor, bacaðýnýn aðrýsý
kasýðýna vurmaya vuruyordu. Son birkaç gün çok yorul-
muþ ve yýpranmýþtý. Dostunu kaybetmekle sadece yalnýzlý-
ða mahkûm olmamýþ ayrýca zayýf bedenine de daha çok
yük yüklemiþti. Demircinin yanýna vardýðýnda beklemek
zorunda kalmýþtý. Demirci baþka biri için yaptýðý bir þeyi
teslim etmeye gitmiþti. Terziye gidip giysilerini almayý dü-
þünüyordu ki demirci kapýda belirdi. Demirci baþýyla se-
lam verdikten sonra masasýnýn çekmecesinden býçak çýkar-
dý. Ludovic býçaðý eline alýp incelemeye baþladý. Adam
onu tanýmýyordu. Bu yüzden aptal yerine koymak istemiþ-
ti herhalde. 
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"Yapabildiðinin en iyisi bu mu?" diye sordu adama.
Adam piþkince gülümseyerek ona býçaðý ne kadar iyi

yaptýðýný anlatmaya baþladý. Ludovic adama sert bir bakýþ
atarak býçaðý sapýndan tutup fýrlattý. Býçak adamýn kulaðý-
nýn dibinden geçip direklerden birine çarptý, yere düþtü.
Adam þaþkýnlýk ve korku ile býçaða bakarken Ludovic eði-
lip yerden býçaðý aldý ve bir hamleyle yanýna varýp adamýn
boðazýna dayadý.

"Bu býçakla sinek bile avlanmaz. Bana bak aptala mý
benziyorum?"

Adam korkuyla baþýný salladý.
"Hayýr efendim. Sanýrým bir yanlýþlýk olmuþ." 
"Þimdi kulaklarýný aç da beni iyi dinle. En sertinden

altý boy býçak istiyorum. En büyük iki tanesine kan oluðu
açacaksýn. Birinin bir tarafý düz, bir tarafý diþli olacak. Kü-
çüklerden birini de deri soyma býçaðý yapacaksýn. On tane
de en iyisinden ok ucu istiyorum. Beni iyice anladýn mý?"
derken býçaðý adamýn boðazýna iyice dayamýþtý. 

Adam baþýný salladý.
"Anladým efendim, anladým. Çýrak bir yanlýþlýk yap-

mýþ iþte."
Ludovic adamý sert bir hareketle iterek býraktý. 
"Tamam yeter. Al bunlarý da. Ýki gün sonra geleceðim.

Eðer yine ayný þeyi yaparsan o býçaklarla ilk önce seni ke-
serim." 

Torbasýndaki altý adet býçak sapýný adama uzattý. Bir
gün önce önünden geçtiði dükkânda görmüþ ve satýn al-
mýþtý. Adam onu kapýya kadar geçirdi. Terziye doðru yü-
rürken demircinin yaptýklarýný düþünüp hayýflandý. Onu ilk
gördüðünde ilk önce onun kýlýðýna bakmýþ, ona göre dav-
ranmýþ ve aptal olduðunu düþünmüþtü. 

Terziden aldýðý kýyafetleri giyip eskilerini de torbasýna
koydu. Avlanýrken onlara ihtiyacý olacaktý. Þimdi daha
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farklý görünüyordu. Zengin ve akýllý gibi… Harry'ye tekrar
teþekkür etti. Gülümseyerek yola koyuldu. Limandaki
dükkânlardan biraz meyve ve kuru yiyecek ve et aldýktan
sonra tekrar yola koyuldu. Ýnsanlarýn onu tanýmamasý için
pelerininin baþlýðýný çýkarmamaya dikkat ediyordu. Zaten
tüm þehirli olanlarý unutmuþ gibi görünüyordu. 

Bart'ýn baþýný okþayarak yemeðini yemesini seyretti.
Birbirlerine çok baðlanmýþlardý. Ýkisi de yaþadýklarý kâbu-
sun bitmesine sevinmiþti ve birbirlerinin yalnýzlýðýna ortak
oluyorlardý. Avlanýrken onu da yanýnda götürüyor ve yar-
dým etmesine olanak veriyordu. Bacaðý eski saðlýðýna ka-
vuþmuþtu. Günde bir kere ilk maðarasýna gidiyor ve bütün
vücudunu þifalý suya teslim ediyordu. Soðuk kýþ günlerin-
de içini ýsýtan bu sýcaklýða bayýlýyordu. Tanrý'ya verdiði ni-
metler için þükretmeyi de unutmuyordu. 

Demirci ona en iyi býçaklarý hazýrlamýþtý. Bu býçak-
larla avlanmak çok daha kolay oluyordu. Son bir ayda
birçok tavþan, üç yýlan ve bir de dað keçisi vurmuþ, av-
cýlýkta ne kadar usta olduðunun farkýna varmýþtý. Yakala-
dýðý hayvanlarý yýrtýcýlardan korumak için hemen yerin-
de kesip temizliyor ve derisini soyuyordu. Kullanmaya-
caðý parçalarý orada, diðer hayvanlar için býrakýyordu.
Bazen yakaladýðý fareleri diðerleri için yem olarak kulla-
nýyor ve onlarýn kendilerine ve avýna yaklaþmasýna engel
oluyordu. Maðaranýn bir kenarýna kendisine bir yer ha-
zýrlamýþ, yakaladýðý hayvanlarýn derilerini ve etlerini bu-
rada temizliyor, kurutuyor ve derilerini tabaklýyordu.
Epeyce deri biriktirmiþti. Bunlarý satýp karþýlýðýnda ihti-
yacý olan çok þeyi alabilmeyi düþünmüþtü. Nasýl olsa ka-
ra kýþ bitinceye kadar yapabileceði baþka bir iþ yoktu.
Bir hafta önce þehre indiðinde esnaftan bugünlerde bir
gemi geleceðini duymuþtu. Dýþarýda kar durmuþtu. Bü-
tün derileri toparlayýp þehre gitmek için hazýrlandý. Bart'ý
orada býrakýp dýþarý çýktý. Burada en azýndan kýþ sonuna
kadar kalacaðýný düþündüðü için, maðaranýn giriþine,
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vahþi hayvanlarýn gelmesini engellemek için küçük bir
penceresi olan büyük ve kalýn bir tahta ve demirden ka-
pý yapmýþtý. Tahtalarý ve geniþ demir kenetleri ve gerek-
li diðer tüm malzemeyi þehirde yaptýrmýþ ve satýn almýþ,
kenetlerin dýþ tarafýna da sivri uçlu demirler taktýrmýþtý.
Kapýyý taktýktan sonra kalan boþluklarý da taþ, odun ve
dal parçalarýyla doldurmuþtu. Býçaklarý yaptýrdýðý demir-
ci bu parçalarýn ne iþe yarayacaðýný sormuþ, o da bir ha-
nýn ahýr kapýsýna gerekli olduðunu söylemiþti. Malzeme-
leri getirmek ve kapýyý bitirmek bütün gününü almýþ ama
bitirdikten sonra ne kadar doðru bir iþ olduðunun farký-
na varmýþtý. Maðarayý ve Bart'ý koruyabilmek için bu ka-
pýya neredeyse bir at parasý kadar altýn saymýþtý. Ýlk bir-
kaç gece etin kokusunu alan vahþi hayvanlar yakýnlarýna
kadar gelmiþ ama bu kapý onlara geçit vermemiþti. Ayrý-
ca bu þekilde maðarayý sýcak tutmayý da baþarabilmiþti. 

Kalýn pelerini onu soðuktan koruyabiliyordu. Daha
önce avladýðý keçinin derisinden yaptýrdýðý yelek ve ayak-
kabý bu soðuk günlerde göðsünü ve ayaklarýný sýcak tutu-
yordu. Bunlarý yaptýrdýðý adamlar, ona bu derileri limana
gelen tacirlere satabileceðini söylemiþti. Yanýna býçakla-
rýndan ikisini de almýþtý. Karlara bata çýka yürüyerek þeh-
re vardý. Limanda büyük bir gemi demir atmýþtý. Zaten kü-
çük teknelerin bu havada bu limana yanaþmasý pek müm-
kün olamazdý. Bütün gün geminin yanýnda dolaþarak elin-
deki derileri satmaya çalýþtý. Hava kararmaya baþlarken
yanýna yaklaþan çok kýsa boylu bir adam ona ne kadar is-
tediðini sordu. Yanýnda iyi giyimli bir de genç vardý. Ada-
mýn kýlýðýna bakýlýrsa iþini bilen zengin biri olmalýydý. Lu-
dovic için bu son þanstý. 

"Beþ altýn ve biraz da kuru yiyecek ve meyve istiyo-
rum" dedi.

Adam büyük bir kahkaha atýp elindekilere uzun uzun
baktý. 

"Delikanlý sen acemisin anlaþýlan." 
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"Akþam oldu, evime dönmem gerekiyor. Baþka gün de
gelemem" dedi. "Bunlarý almak ister misiniz? Hepsini
ben…" 

"Tamam, tamam. Mallarýn gayet iyi görünüyor." 
Kapkara denecek kadar esmer ve koca göbekli bir

adamdý. Gülerken bembeyaz diþleri teninin rengiyle büyük
bir tezat oluþturmuþtu. Hemen yanýnda duran uþaðýna bir el
hareketi yaptý. Uþak Ludovic'in elindeki bütün malý aldý ve
gemiye doðru yürüdü. 

Adam uzun ve kalýn paltosunun cebinden bir kese çý-
kardý. Ludovic'e yedi altýn uzattý. Ludovic þaþkýnlýkla eline
býrakýlan altýnlara baktý ve merakla adama sordu.

"Ben beþ altýna razýydým. Neden böyle bir þey yaptý-
nýz?"

Adam elini uzattý.
"Benim adým Abu Hasan. Mardinli bir madenciyim.

Yýlda iki kere batýya gelirim. Altý ay sonra yine geleceðim.
Belki yine karþýlaþýrýz." 

Yabancý olduðuna göre tanýþmalarýnda bir sakýnca
yoktu. Elini uzatýp tokalaþtýlar. 

"Benim adým Ludovic. Ben de kuzeyden bir avcýyým."
Adam kibar ama meraklý bir þekilde gülümsedi.
"Bu þehirdeki avcýlarýn çoðunu tanýrým. Seni ilk kez

görüyorum."
"Yeni baþladým." 
"Ýyi iþ çýkarmýþsýn. Ama malýnýn deðerini bilmelisin

Ludovic. Aksi takdirde aç kalýrsýn."
Yanýna yaklaþan çocuðun elindeki torbayý gösterdi.
"Bunlar da senin. Ýçinde biraz da safran var. Soðuk ha-

valara birebirdir. Dene bakalým hoþuna gidecek mi?"
Ludovic adama gülümseyerek teþekkür etti. Adam ge-

miye doðru yürürken birden geri dönerek ona baktý.
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"Bu arada mallarýn sekiz altýn ederdi. Yani bu seferlik
ikimiz de kar ettik." 

Ludovic eðilerek adama selam verdi. Adam yanýnda
uþaðýyla dönerek gemiye çýktý. Ludovic adama hayran ol-
muþtu. Mardinli olduðunu söylemiþti. Okuduðu kitaplar-
dan birinde Mardin adý geçiyordu. Anadolu'da bir yerler-
deydi. Orada Süryaniler oldukça fazlaydý. Abu Hasan da
onlardan biri olmalýydý. Ýyi bir adamdý. Öyle olmasa ona
beþ yerine yedi altýn verir miydi? Ticaretin bile dürüst ya-
pýlmasý gerektiðini bilen biriydi. 

Olanlarý düþünerek maðaraya kadar duraklamadan yü-
rüdü. Bart acýkmýþtý. Kendine de bir þeyler çýkardý. Yemek-
lerini yedikten sonra Mardinlinin verdiði altýnlarý eline alýp
uzun uzun avdan ilk kazandýðý paraya baktý. Batýdaki altýn
ve diðer deðerli madenlerin tükenme noktasýna gelmiþ ol-
masý, Hýristiyanlara haçlý seferleri yolunu açmýþtý. Haçlý
Seferleri'nin asýl sebebi buydu. Doðunun zenginliði, batýyý,
onu her ne þekilde olursa olsun sahiplenmek için arayýþ içi-
ne sokmuþ ve nihayetinde kendi dindaþlarýný dahi öldüre-
bilecek duruma gelmiþlerdi. 'Mardinli Abu Hasan da o zen-
ginlerden biri olmalý' diye düþündü. Harry'nin verdiði ke-
seyi çýkarýp aðzýný açtý. Kazandýðý altýnlarýn yedisini de ke-
senin içine koydu ve aðzýný baðladý.

"Harry'ye olan borcumu kapattým, Bart. Ama sadece
altýn borcumu" dedi mýrýldanarak kendisini izleyen köpeðe.

Sonra baþýný okþadý. Harry'ye vefa ve can borcunu
ödemesinin imkâný yoktu. Mardinli'ye de verdiði altýnlar
için tekrar tekrar teþekkür etti. 

"Bundan sonra kazandýðýmýz kadar yiyeceðiz. Bu al-
týnlarý da iyi bir þey için harcayacaðýz."

Sonra keseyi maðaranýn en uç kýsmýnda bir taþýn altý-
na gömdü. 

Ertesi gün dýþarýya çýktýlar Bart'la birlikte. Günler sonra
güneþ ilk kez yüzünü göstermiþti. Bu fýrsatý kaçýramazlardý.
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Her þeyin olabileceðini düþünerek yanýna bir de býçak aldý.
Belki iyi bir avla karþýlaþabilir veya kendilerini savunma-
larý gerekebilirdi. Býçak ve yay kullanmayý ona Pierre öð-
retmiþti. Eski bir korsanýn oðlu olan Pierre, babasýnýn ya-
nýnda bir süre çalýþmýþ, onu hep aileden biri gibi görmüþ-
lerdi. Babasý yaþlarýndaydý nerdeyse ama hep dinamik bir
adamdý. Bu süre zarfýnda Ludovic'e bir aðabey þefkatiyle
yaklaþmýþ, sabýr göstererek on dört yaþýnda geliþmeye baþ-
lamýþ bir çocuða býçak ve yay kullanmayý öðretmiþti. Son-
ra Müslüman bir kadýna âþýk olmuþ ve ardýndan, buralarý
terk ederek gitmiþti. Katolik olan bir adamýn bir Müslüman
kadýna âþýk olmasý kabul edilir deðildi, önce günlerce iþ-
kence görmüþ, dininden aforoz edilmiþ ve zalimane bir þe-
kilde bu topraklardan sürülmüþtü. O günden sonra ondan
bir daha hiç haber alamamýþlardý. Pierre'e de minnettardý.
Ona öðrettikleri sayesinde bugün ayakta duruyordu. Bir
gün onu görebileceðini ve yaptýklarý için ne kadar minnet-
tar olduðunu söylemeyi umuyordu. 

Ayda bir kere þehre inip hazýrladýðý derileri ve kürkle-
ri limana gelen yabancý tacirlere satmayý ve karþýlýðýnda
deðiþik yiyecekler ve altýn almayý planlamýþtý. Aslýnda
Ludovic, çok fazla insanla muhatap olmak istemiyor, sa-
dece burada geçireceði birkaç ayýn onun için daha da sýký-
cý olmasýný engellemeye çabalýyordu. Avlanma konusunda
oldukça ustalaþmýþ ve yeni teknikler geliþtirmiþti. Dað ke-
çileri için tuzaklar hazýrlayýp yakalamayý daha da kolay-
laþtýrmýþtý. Birçok deri ve kurutulmuþ eti biriktirdikten
sonra þehre inmeye karar verdi. Yine Bart'ý maðarada bý-
raktýktan sonra þehre gitmek için yola koyuldu. Bu sefer
yanýndakiler oldukça aðýrdý, zor taþýyordu. Kara kýþýn te-
tiklediði açlýk nedeniyle neredeyse ayaklarýna kadar gelen
nimetleri geri çevirmemiþti. Ýki kere mola verip dinlendi.
Elindekileri çok iyi fiyata satýp buradan ayrýlmasý için ge-
rekli olan parayý biriktirmesi gerekiyordu. Abu Hasan'la
tanýþmasý ona bu fikri vermiþti. O gemilerden birine binip
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tüm yaþadýklarýný ardýnda býrakmak istiyordu. Neresi ola-
caðý önemli deðildi ama gitmeliydi. Surlarýn altýndan ge-
çerken kendisine huzur vermeyen þehre göz attý Ludovic.
Birkaç ay önce, bu þehir ve yýllarca didinip elde ettiði gö-
revi onun için çok kutsaldý. Acý ile gülümserken etrafta
koþuþturan insanlarýn çýðlýklarý onu uyandýrdý. Atlý asker-
ler birini arýyordu. Hemen pelerininin baþlýðýný iyice önü-
ne çekip arka sokaklara daldý. Limana uzun yoldan gide-
cekti. O zaman zarfýnda askerler de aramayý bitirmiþ olur-
lardý. Onlarla karþýlaþmak ve tekrar mücadeleye giriþmek
hiç iþine gelmiyordu. O kadar uzamýþtý ki yol birden çok
yürüdüðünü, liman yolundan ayrýlýp fakir mahallelerine
kadar geldiðini fark etti. Buradaki insanlarýn omuzlarý dü-
þük, kambur yürüyüþleri ceplerinde bir metelik dahi olma-
dýðýný dýþa vuruyordu. Kýyafetleri çok eski ve genelde yýr-
týk veya yamalý olan insanlar onu fark edince garip bir þe-
kilde onun burada ne iþi olduðunu anlamaya çalýþýyordu.
Ludovic baþýný iyice öne doðru eðip yürümeye devam et-
ti. Sonra nasýl olduðunu fark etmeden birisiyle çarpýþtý.
Baþýný kaldýrýp kendisine çarpan kadýna baktý. Baþýný kal-
dýrýp kendisine çarpan kadýna baktý. Kadýn da dönüp ona
baktý sonra Ludovic'in önünde eðildi.

"Afedersiniz efendim, baðýþlayýn." 
Ludovic kadýný kollarýndan tutup gözlerine baktý.
"Neler oluyor?" 
Kadýn titrek ve de ürkek bir sesle cevap verdi.
"Peþimde bir hýrsýz vardý efendim, ondan kaçýyordum.

Sizi görünce saklanmýþ olmalý." 
Ludovic etrafýna baktý. Kaçmýþ olmalýydý. 
"Seni gideceðin yere kadar götüreyim." 
Kadýn itiraz edecek oldu ama onu susturdu.
"Hýrsýzýn elindekileri almasýný mý istersin?"
Kadýn korkuyla baþýný salladý. 
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"Hayýr efendim. Zaten bunu bile zor kazandým" der-
ken avucundaki bir gümüþü gösterdi. 

Ludovic kadýnýn yanýnda yürümeye baþladý.
"Nerde oturuyorsun? Kocan yok mu senin?"
Kadýn baþýný salladý.
"Kocam son savaþtan geri dönmedi efendim. Ben ço-

cuklarýma bakmak için çalýþýyorum." 
Ludovic bu trajediyi çok iyi biliyordu. Son seferden

birçok erkek geri dönmemiþti. Kadýnlarýn çoðu çocuklarýy-
la ortada kalmýþtý ve þimdi hepsinin de el iþinde çalýþmasý
gerekiyordu. Bu, durumdan faydalanmak isteyen hýrsýzlar
için de bulunmaz bir nimetti. 

Eski ve yýkýk evlerin sýralandýðý ve yer yer pis kokan
taþ sokaklardan geçtiler. 

"Geldik efendim. Evim burasý." 
Ludovic önünde durduklarý küçük eve baktý. Nasýl

oluyor da hâlâ baþlarýna çökmemiþti anlayamýyordu. Son
derece virane bir evdi burasý. Kadýn kapýya iki kez vurdu.
Sonra Ludovic'in önünde eðildi.

"Teþekkür ederim efendim. Tanrý sizi korusun."
Kapýyý onlu yaþlarda bir kýz çocuðu açtý. Ludovic

küçük kýzýn yanaðýný okþadý. Sonra kadýna dönüp adýný
sordu.

"Maria" dedi genç kadýn.
Ludovic yüreðine bir yumruk yediðini, ardýndan da

göz pýnarlarýnýn dolduðunu hissetti. Ellerinin titremesine
aldýrmadan içinde kurutulmuþ etlerin bulunduðu torbayý
kadýna uzattý.

"Al bunu. Çocuklarýn için" dedi.
Sonra kadýnýn ve kýzýnýn yanýndan kaçar adýmlarla

uzaklaþtý. Genç kadýn arkasýndan seslenerek teþekkür edi-
yordu. Ludovic gözlerine dolan yaþlarý özgür býraktý. Bir
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evin duvarýna yaslanýp aðlamaya devam etti. Maria, zaval-
lý Maria… 

Limanda gemi yoktu. Kýþýn, beklenenden sert geçme-
si denizi geçit vermez duruma getirmiþti. Ýki hafta kadar
sonra büyük bir geminin geleceði haberini almýþtý. Ýki haf-
ta daha bekleyemezdi. Bu yüzden elindekileri satmasý çok
zor olmuþtu. Akþama kadar dolaþýp bütün derileri tek tek
ve neredeyse yok pahasýna satmýþtý. Ýki hafta yetecek kadar
meyve ve somun, bir çift deri eldiven aldýktan sonra maða-
rasýna geri döndü. Bu seferden elinde bir þey kalmamýþtý.
Yine de Tanrý'ya þükretmeyi ihmal etmedi. 

Ýki hafta boyunca yakalayabildiði hayvanlarýn büyük
kýsmýný satmak için muhafaza etti. Derilerini hazýrladý. Et-
leri kurutmaya aldý. Bu iþe iyice alýþmýþtý, üstelik çok da
iyiydi. Belki de babasýný zamansýz kaybetmeseydi bir rahip
deðil de avcý olacaktý. Ýkisinin arasýnda fark var mýydý aca-
ba? Rahip iken de insanlarýn ölüm fermanlarýna imza at-
mamýþ mýydý? Rahip iken yaþamak için insanlarý öldürme-
si gerekmiyordu ama yapmýþtý. Maria'nýn ölümüne sebep
ve seyirci olmuþtu. Þimdi de ayný þeyi daha farklý bir amaç
için hayvanlara yapýyordu. Yaþamak için… Yaþamak için
öldürmeye ihtiyacý olmasý kadar ona acý veren baþka bir
þey yoktu artýk. 

Bu sefer daha çok satýp daha çok kazanmalýydý. Gere-
kirse iki gün gidecekti þehre. Çünkü son iki hafta deliler
gibi çalýþmýþ ve geçen bir ayýn açýðýný da kapatmak iste-
miþti. Geminin gelmiþ olmasýna dua ederek hazýrlýðýný ta-
mamladý. Her þeyi taþýmasý mümkün olmayacaktý. Bir kýs-
mýný ertesi gün için ayýrdý. 

Gemi gelmiþti. Bütün mallarýný satýp karþýlýðýnda altýn
ve kuru yiyecek aldý. Çok bereketli bir gün olmuþtu. Abu
Hasan'ýn sözleri ona yol göstermiþ, malýný gerçek deðerin-
den satabilmiþ ve bu sayede umduðundan daha çok ka-
zanmýþtý. Elindeki altýnlarý kesesine koyarken iki hafta ön-
ce gördüðü kadýn geldi aklýna. Belki onun için bir þeyler
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yapabilirdi. Sattýklarý karþýlýðýnda bir altýn eksik almýþ ol-
sa ne fark ederdi. Þehrin arkalarýna dolanýp fakir mahalle-
lerine yöneldi. Kadýnýn kaldýðý yeri hatýrlamaya çalýþarak
yürüdü. Sokaklar ve evler birbirine o kadar benziyordu ki,
onu nasýl bulacaktý? Yürümeye devam etti. Sonra birden
onunla karþýlaþýnca durdu. Yanýnda çocuðu da vardý. Kadýn
kenara çekilip geçmesini bekledi. Ludovic baþýný hafifçe
kaldýrýp yüzüne baktý. Kadýn onu görünce þaþkýnlýðýný giz-
leyemedi. 

"Yüce Tanrým. Rahip Ludovic, siz yaþýyorsunuz" dedi
eðilerek. 

Ludovic ona susmasýný iþaret etti ve kenara çekilip de-
vam etmesini söyledi. Kadýn yürümeye devam etti. Ludo-
vic onu takip etti. Kadýn biraz ileride eski bir evin kapýsýn-
dan içeri girdi. Ludovic de etrafýný kontrol edip ardýndan
içeri girdi. Ev çok küçüktü ve az eþyasý vardý. Sol duvarýn
niþinde bir ateþ yanýyordu. Kadýn yandaki odaya gidip ço-
cuðu yatýrdý ve geri döndü. Ludovic ateþe yaklaþmýþ, elle-
rini ýsýtmaya çalýþýyordu. Kadýnýn döndüðünü duyunca dö-
nüp ona baktý. Kadýn önüne kadar gelip eðildi. Bir an þaþ-
kýnlýkla bakýp gülümsedi. 

"Sizin öldüðünüzü söylemiþlerdi ama ben inanmamýþ-
tým, efendim." 

Kadýn odanýn ortasýndaki masaya tabak çýkardý. Sonra
küçük bir tencereden tabaða yemek boþalttý. Yanýna bir de
somun koydu. 

"Acýkmýþsýnýzdýr. Çok bir þey deðil ama açlýðýnýzý bas-
týrýr." 

Sesini çýkarmadan kadýnýn yaptýðý yemeði yiyip teþek-
kür etti. Uzun süredir böyle güzel yemek yememiþti. Bu
fakir kadýnýn zengin geçinen nicelerden daha zengin bir
kalbi vardý. Sonra tekrar ateþin yanýna gitti. Kadýn da yaný-
na geldi. 

"Yapmamý istediðiniz bir þey var mý efendim?"
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Ludovic kadýnýn gözlerine baktý. Aslýnda genç ve çok
güzel bir kadýndý. Utanarak baþýný eðdi. 

"Var, dedi Ludovic." 
Kadýn baþýný kaldýrýp ona minnetle baktý.
"Beni çocuðuma siz baðýþladýnýz. Bunu hiç unutmaya-

caðým." 
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý. Sonra kuþaðýnýn

içinden keseyi çýkarýp kadýna uzattý. 
"Al bunu, sen ve diðer dul kadýnlar için. Herkese birer

tane ver. Hiç yoktan iyidir." 
Genç kadýn keseyi açýp içine baktý. Þaþkýnlýðý ve mut-

luluðu gözlerinden okunuyordu. Ludovic ona Maria'dan da
söz etti. Onu bulup altýnlardan ona da vermesini söyledi. 

"Elimden geldiðince size yardým edeceðim."
Ludovic kapýya yönelirken kadýn ellerine yapýþýp diz

çöktü.
"Sað olun efendim. Tanrý hep sizinle olsun." 
"Bütün bunlara hiç gerek yok. Kalk lütfen." 
Kadýný kollarýndan tutarak kaldýrdý. Ludovic kadýndan

uzaklaþtý. Sonra baþýyla selam verip oradan ayrýldý. Nice
sonra ardýndan kadýnýn kapýyý kapattýðýný duydu. Huzuru
kalbinin derinliklerinde hissediyordu. Zavallý insanlara yar-
dým etmiþ olmanýn mutluluðu bambaþkaydý. Bu, ona yaþa-
ma sevinci vermiþti. Var olup iþe yaramýþlýðýn yarattýðý mut-
luluk yaþadýðý tüm acýlarý gölgede býrakmýþtý bir an için. 

Günler birbirini kovalarken Ludovic avcýlýkta iyice
ustalaþmýþtý. Yakaladýðý hayvanlarýn etlerini ve derilerini
hazýrlayýp haftada bir kere þehre iniyor, hepsini sattýktan
sonra kazandýðýnýn bir kýsmýný kendi giderleri için saklayýp
kalanýný genç dul Sophie'ye veriyordu. Genç kadýn bu pa-
rayý kendisi gibi dul olup çocuklarýna bakmak zorunda ka-
lan kadýnlar arasýnda daðýtýyor ve onlara isim vermeden
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Ludovic'in yüceliðinden bahsediyordu. Sophie kendisine
her geliþinde Ludovic'e, fakir kadýnlarýn ona olan minnet-
lerini anlatýyor ve kendilerine yardým eden müþfik adamý
tanýmak istediklerini söylüyordu. Ludovic hem kendisi
hem de fakir insanlar için iþe yarar olduðunu bilmenin gu-
rurunu ve mutluluðunu yaþýyordu. Fakat en azýndan bu þe-
hirden ayrýlmadan kimsenin onun varlýðýný bilmesi doðru
olmazdý. Bu nedenle Sophie'ye, isminden ve varlýðýndan
kimseye bahsetmemesini söylemiþti. 

Bahar yaklaþýyor, güneþ bulutlarýn arkasýndan daha
çok gösteriyordu yüzünü. Ludovic þehre her gidiþinde
Sophie'yi ziyaret ediyor ve ondan, kendi kimliðini gizli tut-
masýný özellikle istiyor ve kendisi de bu konuda elinden
geleni yapmaya çalýþýyordu. Belki fark edilirse, bu insan-
lara yardým ettiði için onlarýn da baþýný derde sokabilirdi.
Bu yüzden kadýnýn evine gelirken çok dikkatli davranýyor,
onunla biraz sohbet edip fakir insanlarýn dertlerini dinle-
dikten sonra yine ayný dikkatle oradan ayrýlýyordu.

Son gidiþinde sevindirici bir olay yaþamýþtý. Genç dos-
tu Henry'yi görmüþ ve onunla konuþabilmek için fýrsat bul-
muþtu. Limanda derilerini satmaya çalýþýrken onu görmüþ
ve yanýna yaklaþmýþtý. Henry onu avcýlardan biri sanmýþ ve
yanýndan uzaklaþmak istemiþ ama Ludovic ona adýyla ses-
lenince Henry þaþkýnlýkla dönüp bakmýþ, Ludovic sadece
gülümsemiþti. Henry biliyordu, sadece arkadaþý Ludovic
böyle gülümserdi. Þaþkýnlýðý devam edince Ludovic onu
bir kenara çekmiþ ve "Benim Ludovic, ben yaþýyorum" de-
miþti. Sonra bir hana gidip loþ bir yerde oturmuþlar ve
uzun uzun muhabbet etmiþlerdi. Henry, seyahatinden dön-
dükten sonra yaþlý hancýnýn öldürüldüðünü öðrenmiþ ve
çok üzülmüþtü. Arkadaþýný bulmak için maðaraya geldiði-
ni ama sadece yerdeki kurumuþ kan lekelerini gördüðünü
ve arkadaþýnýn öldürülmüþ olabileceðini düþünmüþtü. Yi-
ne de etrafý dolaþmýþ, onu aramýþ ama ona rastlayamayýn-
ca düþüncelerinin doðru olduðuna karar vermiþti. "Senin
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yaþadýðýn onca þeyden sonra yaþamayý daha çok hak ettiði-
ni düþünüyordum. Tanrý seninle beraber dostum" demiþti
genç arkadaþý. Ludovic, Bart'ýn da onunla olduðunu ama
onu tanýnmamak için maðarada býraktýðýný söylemiþti
Henry'ye. Onu yeni yerlerine davet etmiþti. Henry de Pa-
zar ayininden sonra geleceðine söz vermiþti. Sonra birbir-
lerine sarýlarak ayrýlmýþlardý. 

Nihayet o pazar gelip çatmýþtý. Ludovic sanki ilk kez
evinde bir misafir aðýrlayacak gibi heyecanlý ve telaþlýydý.
Onu eski maðarasýnýn önünde beklemeye baþladý. Bart
havlamaya baþlayýnca onun kokusunu aldýðýný düþündü
henüz ortada bir siluet bile yokken. Ona susmasýný söyler-
ken Bart ileri atýlýp koþmaya baþladý. Ýleride gördüðü atlý
karaltý belirginleþmeye baþlayýnca 'Bu köpeðin duyularýna
hayran olmamak ve inanmamak aptallýk zaten' dedi kendi
kendine. Arkadaþýna el salladý. Yanýna varýnca attan inip
sarýldýlar. Atý yedeðine alýp yürümeye baþladýlar. Ludovic
bu süre zarfýnda neler yaptýðýný anlattý arkadaþýna. 

Sevdiði biriyle uzun süredir sohbet etmeyi özlemiþti
Ludovic. Arkadaþýna tekrar sarýldý. Onu atýyla birlikte içe-
ri aldýktan sonra aðýr kapýyý kapattý ardýndan. Henry arka-
daþýnýn içeride yarattýðý yaþama alanýna hayranlýk ve þaþ-
kýnlýkla baktý. Ludovic kýþ boyunca marangozluk hünerle-
rini de geliþtirmiþ, bir masa ve iki de sandalye yapmýþtý.
Kendisine hazýrladýðý yatak da cabasýydý.

"Bunlarýn hepsini kendim yaptým" dedi. "Harry öldük-
ten sonra o kadar yalnýz kaldým ki. Bir þeylerle uðraþmam
gerekiyordu."

Henry baþýný salladý ve kendisine ikram edilen þarap-
tan bir yudum aldý. 

"Seni anlýyorum. Çok sýkýntýlý günler yaþadýn. Þimdi
çok iyi görünüyorsun. Ýyi olduðuna çok sevindim. Yaþadý-
ðýna da çok mutluyum. Keþke o gün seni daha fazla ara-
saydým. Ama…"
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Ludovic arkadaþýnýn omzunu sývazladý. 
"Dert etme. Bak bu sayede kendimi bu kadar çabuk to-

parladým. Ýnsanýn bir þeyleri baþarabilmesi için bazen ha-
yatta tek baþýna kalmasý gerekiyormuþ, bunu anladým."

Bart mýrýldanýnca Ludovic onun baþýný okþayarak gü-
lümsedi.

"Ama Bart'ý da unutmamak lazým. O bitmek bilmeyen
günlerde bana yalnýzlýðýmý unutturdu. O, olmasa ne yapar-
dým bilmiyorum." 

Eðilip Bart'ý öptü, bu köpeðe çok þey borçluydu. Son-
ra kalkýp hazýrladýðý etli yahniyi masaya getirip servis yap-
tý. Eðilip Bart'ýn tabaðýna da koydu, hep birlikte muhabbet
ederek yemeklerini yediler. Meyve yerlerken Henry kalkýp
ateþin baþýnda oturdu. 

"Þu fakirlere yardým eden gizli adam sen misin?" diye
sordu birden.

Ludovic bunun gizli kalmasý için elinden geleni yap-
mýþtý oysa. Ona yalan söylemeyi bile düþündü önce ama
Henry'nin bakýþlarýný fark edince bundan vazgeçti.

"Bu aramýzda kalacak" dedi. "Sana bunu kim söyledi?"
"Geçen gün Sophie kiliseye gelmiþti. Zindandan kurtar-

dýðýn kadýnýn o olduðunu biliyordum. Kilisede arkadaþlarýy-
la konuþurken duyunca ýsrar ettim. Kilisede yalan söyleme-
nin günah olduðunu da söyledim tabii. Ondan fakirlere yar-
dým eden birinin varlýðýný öðrendim. Ama yemin ettiðini ve
o istemediði sürece ismini söylemeyeceðini söyledi. Sonra
senin yaþadýðýný anlayýnca onun sen olduðunu anladým." 

Kalkýp arkadaþýna sýký sýký sarýldý ve fýsýldayarak ama
büyük içtenlikle teþekkür etti. Ludovic sadece gülümse-
mekle yetindi. 

"Baþkalarýnýn bilmesini istemiyorum."
"Ýnan bana sýrrýn benimle mezara girecek. Eðer sen

böyle istersen tabii."
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"Evet öyle."
Genç Henry onu sýrtýndan býçaklamazdý biliyordu. Ar-

kadaþýna sonsuz güveni vardý. Uzun bir süre konuþmadan
meyvelerini yediler. Ludovic arkadaþýna Abu Hasan'dan
bahsetti. 

"Yakýnda tekrar gelecek. Büyük bir gemiyle geliyor.
Bana bu konuda bilgi toplar mýsýn? Onun geliþini kaçýr-
mak istemiyorum."

Henry nedenini sordu.
"Buradan ayrýlmak istiyorum. Bu da bana en iyi fikir

gibi geliyor." 
"Nereye gideceksin?" diye sordu arkadaþý meraklý ba-

kýþlarla.
"Kaderim nereye götürürse."
Genç Henry atýldý.
"Ben de seninle geleyim."
Ludovic kaþlarýný çattý.
"Olmaz. Senin burada önemli görevlerin var. Bu in-

sanlara bir þeyleri öðretmen gerekiyor. Zaten birkaç yýl
sonra dönerim. Gemi geldiði gün bana haber verirsen sevi-
nirim. Hem satacaðým þeyler de olacaktýr. Hazýrlanmam
gerekecek. Unutma lütfen."

Henry hayal kýrýklýðý ile baþýný salladý.
"Ayrýca gitmeden Bart'ý býrakacaðým iyi birinin olma-

sý çok önemli. Onu yanýmda götüremem. O buralara ait, bi-
liyorsun. Onu sen alýr mýsýn?"

"Olur, alýrým. Döndüðünde de tekrar senin olur. Hem
bana da arkadaþlýk etmiþ olur." 

Bu sorunu da çözmüþtü. Bu, uzun süredir kafasýný
kurcalayýp duruyordu. Ondan ayrýlmak hiç hoþ olmaya-
caktý ama bilinmez bir geleceðe giderken onu da yanýnda
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sürüklemek istemiyordu. Arkadaþýný bir müddet sonra
uðurladý. Artýk yalnýz olmadýðý için çok mutluydu. 

Fakir insanlara yaptýðý yardýmlar kulaktan kulaða ya-
yýlýp çýð gibi büyürken Ludovic, kendisini bilinmeyen ge-
leceðine götürecek geminin geliþ haberini duymak için sa-
býrsýzlanýyordu. Varlýðýnýn ortaya çýkmasý an meselesi gi-
biydi. Sophie'nin onu ele vermeyeceðini biliyordu ama o
bir anneydi ve insanlarýn neler yapabileceðinin farkýna
çoktan varmýþtý Ludovic. Kendisinin yüzünden genç kadý-
nýn da tehlike altýnda olmasý çok nahoþ bir durumdu ve bir
an önce son bulmasý gerekiyordu. Geleceðini, onu nereye
götüreceðini bilmediði bir gemiye baðlamýþtý Ludovic.
Müjdeli haber için gözü ve kulaðý hep Henry'nin yürüdüðü
yollardaydý. Aradan geçen birkaç ay ona asýrlar gibi gel-
miþti. Bunalmýþtý. Hiç sevmediði bir þekilde hayatýný ida-
me ettirmeye çalýþýyordu. Hayvanlarý öldürüp derilerini
yüzmek ancak bir kasaba yakýþýrdý. Ama o bir din adamýy-
dý yani en azýndan önceleri öyleydi. Son bir yýla kadar ken-
dini dinine ve insanlara doðruyu göstermeye adamýþtý.
Þimdi kendisi bile yeni Ludovic'i tanýmakta zorlanýyordu.
Kaderi ona, hiç sevmediði kötü bir sürpriz hazýrlamýþtý ve
Ludovic istemese de bu çarkýn bir parçasý oluvermiþti. 

Maria'nýn ölümünün üzerinden neredeyse bir yýl geç-
miþti. Ludovic bir yýl boyunca içinde biriken piþmanlýk,
acý ve utanç duygularýný yeniden ve tekrar tekrar yaþama-
nýn bunalýmlarýný, avlanarak, fakirlere yardým ederek ve
genç Sophie ve çocuðuyla daha fazla zaman geçirerek at-
latmaya çalýþýyordu. Sophie ve küçük oðlu, onun bayaðý
hayatýna anlam katan yegâne varlýklardý. Sophie'ye aðýr iþ-
lerinde yardým ediyor ve arada küçük Peter ile oyun oynu-
yordu. Sophie, zengin mahallelerindeki bazý evlere çama-
þýr ve temizlik için gidiyor, çalýþmadýðý günleri evinin iþle-
riyle geçiriyordu. Ludovic, ona, her defasýnda burada geçi-
ci olduðunu anlatmaya çalýþýyordu. Genç kadýnýn ona bað-
lanmasýný istemiyordu. Onu dinî konularda aydýnlatýyor,
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onu ve oðlunu, daha dindar ve hayata karþý daha dirençli
ve bilinçli olmalarý için bilgilendiriyordu. Akþamýn ilerle-
yen saatlerinde de kendi maðarasýna dönüp kâbuslarýyla
baþ baþa kalýyordu. 

Ümitlerini ve hayallerini kaybettiði bir yýlýn sonunda
Ludovic, gece uykularý tükenmiþ, uyumayý reddeden bir
adam haline gelmiþti. Yoðun geçen günün ardýndan Ma-
ria'nýn konuk olduðu bitmek bilmeyen kâbuslardan sýyrýl-
masý onun bedenini ve aklýný çaresiz býrakýyor ve yorgun
düþürüyordu. 

Günleri saydýkça geminin geliþi gecikmiþ, içindeki
ufak ümit parçasýný da yok etmiþti. Son iki haftadýr
Henry'yi de görememiþti. Her zaman buluþtuklarý yerde
yoktu. Kilisede kötü þeyler yaþadýðýna dair haberler almýþ-
tý  Sophie'den. Bütün rahiplerin ve özellikle de baþrahibin
aþýrý huzursuz olduðu kimsenin gözünden kaçmýyordu ama
aðýzlarýný býçak açmýyordu. 

Mallarýný satýp parasýný aldýktan sonra Sophie'ye uðra-
mýþtý. Yemekleri çok lezzetliydi. Karnýný doyurduktan son-
ra ateþin karþýsýnda biraz uyuyakalmýþtý. Saatin ne kadar
geç olduðunun bile farkýna varmamýþtý. O geceyi Sop-
hie'de geçirmek zorunda kaldý. Fakat aklý hep Bart'ta idi.
Hayvan bu gece aç yatmýþtý. Bir daha onu yalnýz býrakma-
maya söz verdi kendi kendine. Ertesi günün ilk ýþýklarýyla
ev sahibine görünmeden oradan ayrýlýp yaklaþýk altý aydýr
yaþadýðý evine doðru yola koyuldu. Bahar çok çabuk gelip
geçmiþti. Yine o soðuklar ve kasvetli günler kapýya dayan-
mýþtý. Onun ayak seslerini duyan Bart havlamaya baþla-
mýþtý bile. Bart'ý doyurduktan sonra onu bir daha yalnýz bý-
rakmayacaðýný tekrar etti kendi kendine. Artýk kapýyý da
üzerine kilitlemeyecekti. Bütün yol boyunca bunlarý dü-
þünmüþtü. Öyle ya. Kendisine bir þey olduðu takdirde Bart
buradan çýkamazdý ve hayvaný burada ölüme mahkûm et-
miþ olurdu. Bütün gününü onunla geçirdi. Akþama doðru
yemeklerini yerken duyduðu at sesleriyle irkildi. Misafir
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beklemiyordu. Fakat Bart'ýn mýrýldanýþlarý ile bu gelenin
Henry olduðunu fark etti. Yabancý olsaydý Bart onu uyarýr-
dý. Kalkýp kapýyý açtý. Evet, gelen Henry idi. Atý da içeri
alýp hasretle sarýldýlar.

"Sessiz gelmeye özen gösterdim ama…"
"Burada dünyanýn en akýllý köpeðinin olduðunu unut-

muþsun. Bart seni de seviyor." 
Henry yanýna çömelip Bart'ý bir süre sevdi. 
Ludovic Henry için de masaya bir tabak koydu. Mey-

ve çýkardý. Birlikte yemek yediler. Ateþin baþýna geçip
oturdular. 

"Sana iyi bir haberim var" dedi Henry. 
Ludovic yüreðinin sesini dinledi bir an. 
"Gemi geliyor de bana." 
Henry gülümseyerek baþýný salladý. Ludovic baþýný

kaldýrýp dua etti Tanrýsýna. 
"Gemi iki gün içinde burada olacakmýþ. Gitmeye ke-

sin kararlýysan hazýrlanmalýsýn."
Ludovic ayaða kalkýp maðaranýn içinde dolanmaya baþ-

ladý. Heyecanlanmýþtý. Ümidini kaybettiði bir anda arkadaþý
ona beklediði müjdeli haberi getirmiþti. Sonra Bart'ýn sesiy-
le düþüncelerinden uzaklaþtý. Yanýna gelip arka ayaklarýnýn
üzerine kalkýp onu yalamaya baþladý. Akýllý hayvan neler
olacaðýný sezmiþ '"Beni de götür!" der gibiydi. 

"Senden ayrýlmak istemiyor."
"Ama kalmasý gerek. Nereye gideceðimi, nasýl yaþa-

yacaðýmý ben bile bilmiyorum. Onu da bu bilinmezliðin
içine çekemem." 

Heyecanýný yendikten sonra arkadaþýnýn karþýsýna otu-
rup onu bu akþam çok iyi aðýrlayacaðýný söyledi. 

"Zaten bu saatten sonra beni göndermezsin herhalde"
dedi gülümseyerek. 
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Ludovic ateþe bir iki odun daha attýktan sonra sohbet
etmeye baþladýlar. Uzun bir süre basit þeylerden konuþup
zaman geçirdiler. Sonra Bart, maðaranýn içinde dolaþýp ko-
þup türlü türlü hareketler yaparak onlarý eðlendirdi. Neden
sonra Ludovic aklýna ilk gelen þeyi sordu arkadaþýna.

"Seni iki haftadýr göremedim. Bir þey mi oldu?"
Henry gülümsemeye çalýþarak cevap verdi.
"Hayýr, sadece biraz yoðunduk."
Sesi titremiþti. Bakýþlarýný kaçýrýnca Ludovic ýsrar etti.
"Bana anlatmak istediðin bir þey var mý? Veya bilmem

gereken."
Henry baþýný salladý.
"Hayýr, hayýr yok. Rutin iþler iþte."
Tuhaf davranýyordu. Belli ki bir þeyler ters gidiyordu. 
"Kilisede neler oluyor Henry? Herkes bir þeylerin ters

gittiðini düþünüyor." 
"Sadece bazý problemler var. Yakýnda geçer."
Bu baþtan savma bir cevap olmuþtu. Ludovic ona çok

iyi arkadaþ olduklarýný ve aralarýnda sýr olmayacaðýný ha-
týrlattý. Bu daha önce birbirlerine verdikleri bir sözdü.
Henry çaresizlikle yerinden kalktý.

"Aslýnda bunu sana nasýl söylerim bilmiyorum."
Ludovic kalkýp endiþeyle arkadaþýnýn gözlerine baktý.

Henry'nin gözlerindeki derin çaresizliði gördü. Ýçine düþen
ateþ yanmaya baþlamýþtý. 

"Ne oldu söylesene."
Ýlk aklýna geleni sordu.
"Yoksa Sophie ve oðlu ile ilgili bir þey mi var?"
Henry baþýný salladý. 
"Hayýr, öyle deðil. Bütün gün yoruldum. Gel otura-

lým." 
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Karþýlýklý oturdular. Henry hâlâ konuþmakta karasýzdý.
Ludovic ýsrarcý tavrýný sürdürdü.

"Kiliseye bir haber geldi." 
"Eeee?"
"Söylenenlere göre birkaç hafta önce Cardinal rüya-

sýnda Meryem Anamýzý görmüþ. Meryem Anamýzýn yanýn-
da Maria varmýþ." 

Ludovic irkildi. 
"Maria'mý? Bu ne anlama geliyor?"
"Býrak da bitireyim. Benim için sana söylemek zaten

çok zor."
"Meryem Anamýz, Cardinal'e sert çýkýþmýþ. 'Masum

Maria benim kanatlarým altýnda. Ben onu azize ilan ediyo-
rum. Bundan sonra öldürüldüðü gün Azize Maria günü
olarak kutlanacak ve Azize Maria anýlacak' demiþ. Cardi-
nal de bütün kiliselere haber uçurdu. Bundan sonra Ma-
ria'nýn öldürüldüðü gün þenlikler yapýlacak ve Azize Maria
anýlacak. Bu bütün kiliselerde karmaþaya sebep oldu."

Ludovic duyduklarýna inanamamýþtý. Ayaða kalkýp
ateþten iyice uzaklaþtý. Arkadaþýnýn, göz pýnarlarýný doldu-
ran yaþlarý görmesini istememiþti. Maria, güzeller güzeli,
masum Maria. Nihayet birileri bunu anlayabilmiþti.

"Genç ve saf bir kýzýn masum olduðunu anlamak için
önce öldürülüp sonra Meryem Anamýzýn korumasý mý ge-
rekiyormuþ? Ne acý!" diye fýsýldadý Ludovic. 

Kilise bu yüzden karýþmýþtý. Çünkü Magdelena'nýn ko-
ruduðu ve azize dediði bir kýzý onlar günahkâr olarak ilan
etmiþler ve diri diri yakmýþlardý. Þimdi yaptýklarý hatayý
nasýl düzelteceklerini düþünüyor olmalýydýlar. Halkýn isya-
nýna sebep olmadan ve dahasý kilisenin saygýnlýðýný yitir-
meden bunu nasýl yapacaklardý? Masum bir kýzýn sahip ol-
duðu en deðerli þeyi kirletip sonra da yakýlmasýna seyirci
kalmak kilisenin halkýn gözünde sahip olduðu deðerini
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kaybettirecekti. Haftalar geçmesine raðmen kilisenin bunu
ilan etmemiþ olmasý, korkularýnýn daha da büyük olduðu-
nu gösteriyordu. Ludovic yüreðine düþen ateþin alevlendi-
ðini hissetti. Maria'nýn ne kadar temiz olduðunu herkesten
iyi biliyordu. Buna raðmen ona yardým edememiþ ve onu
kirletmelerine seyirci kalmýþtý. 

"Bunu duyurmak için biraz zaman geçmesini bekleye-
cekler" dedi Henry sessizliði bozarak. Kalkýp arkadaþýnýn
yanýna geldi.

"Çok üzgünüm Ludovic. Hiç kimse böyle olmasýný is-
temezdi." 

"Biliyorum. Ama Maria…"
"En azýndan o artýk bir azize ve insanlarýn gözünde

hak ettiði yere kavuþacak. Bir de bu tarafýndan bak." 
"O her zaman bir azizeydi. Ama ben onun için yapa-

madýklarýmdan utanýyorum. Bu yüzden de beni asla affet-
meyecek." 

Henry arkadaþýna sarýldý. 
"Yüce Tanrý yaralarýný saracak ve bir gün bunlar da ge-

çecek. Ýnan bana, bir gün Maria da seni affedecektir. Ma-
ria'nýn var oluþ nedeni güzel bir amaca hizmet ediyordu.
Ölümü de edecek. Bu düzenin deðiþmesine yardýmý olacak
belki de."

Ludovic yaþlarýný serbest býraktý. Uzun bir süre arka-
daþýnýn omzunda aðladý. Akan gözyaþlarý yüreðinden ko-
pup gelen sessiz bir isyana dönüþünceye kadar…

Bart'ýn havlamalarý onlarý kendine getirdi. Bu kasvetli
havadan çýkmalarý gerekiyordu ve bunu da Bart baþarmýþ-
tý. Sanki bu hiç konuþulmamýþ gibi geceye devam ettiler.
Henry sabah erkenden kiliseye dönmesi gerektiðini hatýr-
latýnca sohbeti kesip yataklarýna uzandýlar. 

Ludovic iki günü düþüncelerle ve kâbuslarla boðuþa-
rak geçirdi. Henry'yi gönderdikten sonra ava devam etmiþ
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ve iki gün boyunca avladýklarýný da diðerlerinin yanýna ko-
yup Sophie'ye ve diðerlerine yapacaðý son yardýmýn daha
bereketli olmasý için dua etmiþti. 

Gemi demir atmýþtý limana. Kuzey Avrupa'nýn sert
denizlerinde tek direkli klag çok daha güvenli bir gemiy-
di ama karþýsýnda duran gemi son derece gösteriþli ve bü-
yük bir karavelaydý. Ýnce gövdesi narin bir kuþ gibi uyku-
ya dalmýþtý. Ýki direkli ve Latin yelkenliydi ve adýný bü-
yük ve süslü harflerle yazmýþlardý: Sono Al Casa. Bu ge-
mi onun hayatýný deðiþtirebilecek yegâne þeydi. Onu, en
acý hatýralarýna sebep olan bu þehirden ve tüm gizlilikler-
den kurtaracaktý. Gözleriyle Abu Hasan'ý aradý. Bir iki ki-
þiye sordu ama onlar bilmiyordu. Bir süre geminin etra-
fýnda dolaþtý ama ondan hiçbir iz yoktu. Elindeki tüm ma-
lý satýp parasýný Sophie'ye vermesi gerekiyordu. Bu iþe
yoðunlaþýp çok geç olmadan evine dönmesi gerektiðini
hatýrladý. Çünkü Bart onun dönüþünü bekleyecekti. Akþa-
ma doðru tüm mallarýný satýp Sophie'yi ziyarete gitti. Pe-
ter dýþarýdaydý. Sophie ise yemek hazýrlýyordu. Ludovic'i
görünce mutlu olduðunu belli etmekten kaçýnmadý. Lu-
dovic hâsýlatýn yarýsýndan çoðunu ona verdi. Sophie uza-
nýp yanaðýna bir öpücük kondurup fýsýldayarak teþekkür
etti. Onu ilk kez öpmüþtü. Sonra fark etti ki Sophie bugün
çok daha farklý görünüyordu. Üzerinde yeni siyah bir el-
bise vardý. Saçlarýný da omuzlarýnda serbest býrakmýþtý.
Yeþil gözlerindeki pýrýltýlarý fark edince içini tarif edeme-
diði bir korku kapladý. Çok güzel bir kadýndý. Uzun süre-
dir de yalnýzdý. Daha da korktu. Ýsteyeceði en son þey her
ne þekilde olursa olsun bu insanlara zarar vermekti. Ýçin-
de uyanan duygulara gem vurmaya çalýþarak masaya
oturdu. 

"Sana bir þey söylemem gerekiyor Sophie" dedi.
Sophie karþýsýna oturup gülümseyerek yüzüne baktý.

Bu onun iþini daha da güçleþtiriyordu. 
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"Biliyorsun buradaki durumum çok kritik. Ýnsanlar be-
nim öldüðümü sanýyor."

Sophie meraklý gözlerle bakýnca masadan kalkýp ateþe
yüzünü döndü.

"Buradan gidiyorum."
Uzun süren bir sessizlik oldu. 
"Bu þekilde yaþamaya devam edemem. Kendi hayatýmý

yoluna sokmam lazým. Birkaç yýl buradan uzaklaþacaðým."
Genç kadýn yanýna gelip kollarýndan tuttu.
"Neden gideceksin? Burada kalabilirsin. Burada seni

seven çok insan var." 
"Asýl mesele de bu Sophie. Beni seven insanlara be-

nim yüzümden bir þey olmasýný istemiyorum. Bu yüzden
gideceðim." 

Genç kadýn yalvaran gözlerle baktý Ludovic'e.
"Rahip Henry bana her þeyi anlattý. Ýnsanlar çok ya-

kýnda senin suçsuz olduðunu anlayacak. O zaman saklan-
mana bile gerek kalmayacak. Gitme."

Ludovic onun yanýndan uzaklaþtý. 
"Ben aforoz edildim. Üstelik iki asker öldürdüm." 
Sophie baþýný eðip mýrýldandý.
"Anlýyorum."
Sonra arkasýný dönüp yemekle ilgilenmeye baþladý. Lu-

dovic genç kadýnýn aðladýðýný hissetti. Ona sarýldý ve saçla-
rýný okþamaya baþladý. Kadýn baþýný göðsüne dayadý.

"Seni hiç unutmayacaðým. Hep aklýmda olacaksýn." 
"Geri gelecek misin?"
"Evet, geleceðim."

Genç kadýn baþýný kaldýrýp inanmak istercesine yüzü-
ne baktý. Ludovic onun çok üzüldüðünün farkýndaydý. 

"Söz veriyorum. Bir gün geri döneceðim." 
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Onu teselli edecek baþka bir þeyler bulabilseydi keþke.
Söylediklerine kendisi bile inanmamýþtý ki. Kadýn zoraki
gülümsemeye çalýþtý. Ludovic parmaðýnýn ucuyla genç ka-
dýnýn yanaklarýndan süzülen yaþlarý sildi. 

"Birkaç güne kadar gideceðim. Gitmeden sana uðrar
vedalaþýrým."

Genç kadýný alnýndan öpüp ardýna bakmadan ayrýldý
oradan. Biraz daha limanda dolaþýp Abu Hasan'ý aradý. O
da gelmiþti bu gemiyle ama kimse nerede olduðunu bilmi-
yordu. Ertesi gün tekrar gelmesi gerekeceðini düþünerek
evine dönmeye karar verdi. Sadýk dostu onu bekliyordu.
Kendisi de bitkin düþmüþtü. Yol boyunca Sophie'yi düþün-
dü. Kendisini sevmesine engel olamamýþtý. Sophie bunu
her hareketiyle belli ediyordu. Ludovic yaþanan bunca
olaydan sonra ayný hisleri paylaþamayacaðýný biliyordu.
Genç dul Sophie'nin hayatýna girmekle büyük hata yap-
mýþtý. Ama baþka türlü fakirlere yardým etme imkâný bula-
mazdý. Ona da yardým edemezdi. 

Ertesi gün geç uyanmýþ ve geçici evinde köpeðiyle
birlikte oyalanarak zaman harcamýþtý. Þehre inip limana
varmasý öðle saatlerini bulmuþtu. Limanda bir süre gezin-
dikten sonra gemiye girmeye karar verdi. Abu Hasan'a
rastlama umudu tükenmek üzereydi. Birden kulaðýnda
yankýlanan sesle geri dönüp baktý. Abu Hasan bembeyaz
diþlerini sergilemek istercesine kahkahalar atýyordu. Ludo-
vic gülümseyerek yanýna geldi. Tokalaþmak için elini uza-
týnca Abu Hasan onu kendine çekip sýký sýký sarýldý.

"Nasýlsýn bakalým delikanlý?"
Ludovic þaþýrmýþtý. Ama burnuna gelen içki kokusu

durumu iyi açýklýyordu. Abu Hasan bu saatte oldukça iç-
miþti.

"Ýyi, iyi" dedi kestirerek. Adamdan biraz uzaklaþtý. 
"Kusura bakma delikanlý, biraz erken baþladým içkiye.

Burada yapacak baþka bir þey yok ki."
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Adam kahkaha atmaya devam ediyordu. Ludovic onun
yerinde olabilmek için neler vermezdi. Uzun süredir kendi-
sinin böyle güldüðünü hatýrlamýyordu. Üstelik Abu Hasan
sürekli gezen bir adamdý. Ona gýpta etmemek mümkün de-
ðildi. Adam onun koluna girerek þehre doðru yürüttü.

"Bir yerlerde oturup biraz sohbet edelim. Dün beni
sormuþsun. Ben de merak ettim doðrusu."

Birlikte bir hana girip loþ bir köþede bir masaya oturdu-
lar. Abu Hasan onun için de bir þarap söyledi. Ludovic önce
reddetti ama karþýsýndaki adam son derece ýsrarcý biriydi. 

"Ne zaman ayrýlacaksýnýz?" diye sordu adama.
"Ýki gün daha buradayýz. Sonra demir alacaðýz." 
"Bu gemi nerelere uðruyor? Biraz bahseder misin?"
Abu Hasan kuþkulu gözlerle baktý ona.
"Buradan ayrýlmak mý istiyorsun yoksa?"
Ludovic bu adamýn açýk sözlülüðüne hayrandý. Sade-

ce baþýný salladý onaylarcasýna. Abu Hasan þaþýrdýðýný sak-
lamadý.

"Buralardan çok fazla insan ayrýlmaz. Sen neden git-
mek istiyorsun ki?"

"Bu çok özel bir durum."
Abu Hasan'ýn kuþkulu bakýþlarý, onu sorgulayacaðýný

gösterir gibiydi. 
"Kimsen yok mu burada? Neden ayrýlmak istiyorsun?"
O arada Ludovic kapýdan içeri giren askerleri görünce

elinde olmadan baþýný eðdi. Gerçi bir yýl önceki Ludo-
vic'ten çok farklý görünüyordu ama yine de temkinli olma-
sý gerekliydi. Bu hareketi Abu Hasan'ýn gözünden kaçmadý. 

"Kaçak falan mýsýn yoksa?" 
Ludovic baþýný salladý.
"Hayýr, kaçak deðilim."
"Eee nesin öyleyse? Neden askerlerden saklanýyor-

sun?"
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Eðer onunla gidecekse ona anlatmasý gerekecekti. Çün-
kü Abu Hasan ona gidebileceði yerler hakkýnda bilgi verebi-
lecek tek kiþiydi ve daha da iyisi buralý deðildi. Ama onu ta-
nýmýyordu, ona nasýl güvenecekti? Abu Hasan yerinden
kalkmaya yeltenince Ludovic onu kolundan tutup oturttu. 

"Gitme, her þeyi anlatacaðým. Ben bir ölüyüm. Yani
aslýnda askerlerin öldürdüðü bir rahibim."

Abu Hasan duyduklarýna inanmayarak gülmeye baþladý.
"Evlat sen benden de sarhoþsun galiba." 
Ludovic onun bu tavrýndan hiç hoþlanmamýþtý. Ama

adam haksýz sayýlmazdý. Kim böyle bir þeye inanabilirdi ki? 
"Sen sordun ben de söyledim. Þimdi dinleyeceksen

dinle. Yoksa gideyim." 
Sesinin tonuna kendisi bile inanamamýþtý. Çok sinir-

lendiðinin farkýna varmamýþtý Ludovic. Abu Hasan'ýn kah-
kahalarý önce kýsa süreli bir suskunluða sonra da ciddi bir
þaþkýnlýða dönüþtü.

"Sen ciddi misin evlat?"
"Bana evlat deme artýk. Aramýzda o kadar fark olduðu-

nu sanmýyorum. Sen kara olduðun için daha yaþlý görüne-
bilirsin ama ben de çok genç deðilim." 

Adam daha da þaþýrdý. Karþýsýndaki adamdan böyle bir
tavýr beklemediði açýktý. Ludovic'in kaþlarý hâlâ çatýktý ve
dudaklarý ince bir çizgi halini almýþtý. Yeþil gözleri, karþý-
sýndakini öldürecek buzdan býçaklara dönüþürdü. Kendi
yüzüne yakýþtýramadýðý tek görüntü buydu Ludovic'in. Bu
haliyle o yumuþak baþlý adam olmaktan çýkýp son derece
sert ve acýmasýz bir avcý haline geliyordu. Bu son bir yýldýr
yüzüne yansýyan yegâne þekildi. 

"Benim bir adým var: Ludovic." 
Onun bu tavrý karþýsýnda iyice þaþýrmýþtý sonra tekrar

gülmeye baþladý. Ludovic adamýn içten mi yoksa deli mi
olduðuna karar veremedi. Zaten aralarýnda çok ince bir
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çizgi vardý. Sinirlerinin yatýþtýðýný ve onunla birlikte gülme
ihtiyacý duyduðunu hissetti. 

"Bana Ludovic de, anlaþtýk mý?" dedi hafifçe gülüm-
seyerek.

Abu Hasan baþýný salladý.
"Anlat bakalým Ludovic þu hikâyeni." 
Ludovic, olanlarý tüm çýplaklýðýyla anlattý Abu Ha-

san'a. Adam büyük bir dikkatle onu dinliyordu. Katil olma-
sýna raðmen Maria'yý kurtaramamýþ olmasýnýn verdiði acý
ve piþmanlýklardan bahsetti Abu Hasan'a. Sanki o, yýllardýr
her þeyini birlikte yaþadýðý ama görmediði bir dostu gibiy-
miþ anlattý. Durmadan anlattý. Bir rahip iken nasýl avcý ol-
duðundan ve son geliþmelerden ve Maria'nýn bir azize ilan
edildiðinden bahsetti Abu Hasan'a. 

"Ýþte bu kadar. Þimdi anladýn mý neden buralardan git-
mek istediðimi?" 

Ludovic gözlerine dolan yaþlarýn akmamasý için diþle-
rini ve yumruklarýný sýktý. Abu Hasan, duyduklarýndan son
derece üzülmüþ ve hayrete düþmüþ bir þekilde yüzüne ba-
kýyordu. Kendini toparlayýp ortalarda dolaþan uþaða iki þa-
rap daha söyledi. Sonra Ludovic'in omzunu sývazladý.

"Anladým evlat. Çok þey yaþamýþsýn belli. Ama çok
üzüldüðümü bilmeni isterim." 

Ludovic baþýný salladý. 
"Unutmaya çalýþýyorum ama olmuyor. Bu þehirdeki her

þey bana olanlarý hatýrlatýyor. Herkesin saygý duyduðu bir
din adamý iken saklanmak zorunda olan bir ölüye dönüþtüm.
Daha da kötüsü o masum kýza yardým edemedim. Onu…"

"Sus evlat. Acýlarýný paylaþýyorum. Ama artýk anlatma.
Sen benden daha iyi bilirsin. Yüce Tanrý her þeye bir neden
vermiþtir. Senin ve zavallý kýzýn da bunlarý yaþamýþ olma-
nýzýn bir nedeni vardýr. Zaman her þeyin üzerini örter. Ken-
dine bu þansý ver evlat."
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Ludovic sert bir sesle onu uyardý.
"Bu arada bana hâlâ evlat diyorsun farkýnda mýsýn?"
Abu Hasan bir kahkaha daha attý. 
"Unuttum, baðýþla. Dikkat ederim."
Dakikalardýr süren gerginlik ve hüzün bir anda daðýlý-

vermiþti. 
"Þimdi sen anlat bakalým. Nereye gideceðiz. Bana yol

göstermeni istiyorum. Daha önce Fransa'nýn güneyine bile
gitmedim ben." 

Abu Hasan gömleðinin cebinden çýkardýðý saatine
baktý.

"Geç oluyor" dedi. "Þehirden birkaç adamla iþim var.
Ýki gün sonra sabah erkenden gemiye gel. Kalanlarý birlik-
te hallederiz, tamam mý?" 

Birlikte kalktýlar. Limana doðru yürürlerken Ludovic
ona herhangi bir þey almasý gerekip gerekmediðini sordu. 

"Sadece giyeceklerini al. Yolculuk iþlerini geldiðinde
hallederiz, merak etme. Ama sakýn geç kalma. Kaçýrýrsan
kaldýn demektir." 

"Gecikmem. Aylardýr bu âný bekliyorum. Ýki gün son-
ra görüþürüz." 

Abu Hasan gözden kayboluncaya kadar ardýndan bak-
tý. Nihayet bitiyordu. Boynuna geçirilmiþ ilmeði her gün
biraz daha sýkan bu þehirden nihayet kurtulacaktý. Tanrýsý-
na þükretti. Hýzlý adýmlarla arka sokaklara daldý ve Sop-
hie'nin oturduðu sokaða girdi. Pelerinin baþlýðýný iyice
önüne çekip evin kapýsýný týklattý. Onu gördüðüne sevindi-
ðini belli etmemeye çalýþarak onu içeri aldý Sophie, eski
haline dönmüþtü. Bir süre konuþtuktan sonra Ludovic ona
iki gün sonra gideceðini söyledi. 

"Sizin için en iyisi olsun efendim" dedi genç kadýn yü-
züne bakmayarak. 
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"Senden bir ricam olacak. Henry'ye gidip yarýn hava
kararmadan bana gelmesini söyler misin lütfen?"

"Olur giderim." 
Ludovic orada daha fazla kalmanýn faydasý olmayaca-

ðýný biliyordu. Sophie'nin gözlerine baktý.
"Ýki gün sonra erkenden seninle vedalaþmak için gele-

ceðim."
Genç kadýn baþýný salladý.
"Hayýr, gelmeyin efendim. Þimdi vedalaþalým." 
Kadýn uzanýp dudaklarýna yumuþak bir öpücük kon-

durdu ve arkasýný döndü.
"Ýyi yolculuklar dilerim efendim. Umarým mutlu olur-

sunuz."
Sonra da yandaki odaya girip kapýyý kapattý. Ludovic

ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Ýlk kez bir kadýn onun için aðlý-
yordu. Bir süre orada öylece durup bekledi, sonra çýkýp ka-
pýyý arkasýndan kapattý. 

Kalan iki gününü yakýn dostu Bart ile geçirdi. Ondan ay-
rýlmak ona çok zor gelecekti. Onunla sürekli konuþup o anýn
acýsýný hem kendisi hem de köpek için azaltmaya çalýþýyor-
du. Onu çok özleyecekti. Bütün gece ona sarýlarak uyudu. 

Ertesi akþamüzeri Henry geldi. Bart onu da çok sevi-
yordu. 

"Yarýn sabah erkenden gidiyorum. Bu akþamdan Bart'ý
götürür müsün? Yarýna kalýrsa vedalaþmak daha zor ola-
cak."

Genç rahip sadece baþýný sallamakla yetindi. Belli ki o
da arkadaþýnýn gitmesini istemiyordu. Birlikte yemek yedi-
ler, eðlendiler. Bart yine her zaman olduðu gibi maskara-
lýklar yapýp onlarý eðlendirdi. 

"Hava kararmadan gidelim biz" dedi Henry.
Kalkýp pelerinini giydi. Ludovic köpeðin tasmasýna

zincirini baðladý ve Henry'ye uzattý. Sonra da eðilip Bart'a
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sýký sýký sarýldý. Gözlerine dolan yaþlarýn süzülmesine en-
gel olmadý. Bart onu yalamaya baþlayýnca zoraki gülümse-
yip onu öptü.

"Hoþçakal dostum. Seni hiç unutmayacaðým."
Onlarý kapýya kadar geçirip arkadaþýna sarýldý. Çok

uzun veda olmasýný istemiyordu. Yine de arkadaþýna defa-
larca sarýldý. 

"Yaptýklarýn için ve mükemmel arkadaþlýðýn için sana
teþekkür ederim Henry. Kendine ve Bart'a iyi bak, olur
mu?"

Henry dolan gözlerini silip baþýný salladý.
"Bizi merak etme. Asýl sen iyi ol. Seni çok özleyece-

ðiz." 
Arkadaþýna tekrar sarýldý. En kötü günlerinde yanýnda

o vardý. O bütün dertlerini hüzünlerini paylaþtýðý tek dos-
tuydu geride kalan. 

"Bir gün geri geleceðim, merak etmeyin. Hadi gidin
artýk, hava kararýyor."

Henry atýna atlayýp Bart'ýn zincirini çekti.
"Hadi bakalým Bart. Yeni evine gidiyorsun. Hoþça kal

dostum. Tanrý'nýn inayeti hep üzerinde olsun."
Ludovic Bart ile göz göze geldi. Bart gitmek istemi-

yordu. Dönüp zincirini çekti. Ludovic yanýna yaklaþýp ona
sarýldý.

"Hadi dostum, Henry ile git. Benimle gelemezsin. Ha-
di Bart, git onunla."

Bart mýrýldanýrken sanki onu býrakmamasý için yalva-
rýyordu. Ludovic ondan uzaklaþtý.

"Git Bart. Henry ile git." 
Köpeðin o anki ifadesini asla unutmayacaktý. Onun da

hayal kýrýklýðýna uðrayabileceði aklýna gelmemiþti. Bart
havlayarak Henry'nin yedeðinde yürümeye baþladý. Ludo-
vic o an gözlerindeki yaþlarýn akmasýna izin verdi. Uzun
bir süre onlarý izledi. Bart birkaç defa arkasýna dönüp
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bakmýþ ve ona doðru havlamýþ, bu tablo Ludovic'in canýný
daha çok yakmýþtý. 

Bütün gece gözünü kýrpmadan yataðýnda yattý. Haya-
týnýn her karesi defalarca beynini iþgal edip durdu. Bart'ýn
o bakýþý geldi aklýna, hüzünlendi. Acaba yaþadýklarý yü-
zünden sevdiklerinden ayrýlmasýna deðecek miydi? Henry
vardý, Bart vardý. Ýkisi de hayatýnýn en zor ve sýkýntýlý dö-
neminde ona candaþ olmuþlardý. Sonra Sophie ve Peter gir-
miþti hayatýna. Genç kadýn ona âþýk olmuþtu, onu sevdiði
her halinden belli oluyordu. Sonra yýllarca yaþadýðý köyü
ve oradaki sevdikleri vardý. Onlar onun yaþadýðýndan bile
habersizdiler.

Sevdiði Maria'nýn acýlarla yoðrulmuþ hayatý dolaþtý
bir süre hafýzasýnda. Onun için bir þey yapamamýþ olma-
nýn acýsý ve utancý içinde eridi sabaha kadar. Tek bir te-
sellisi vardý. Maria artýk bir azize idi ve yakýlmasýna se-
yirci kalan insanlar da onun masum ve tertemiz olduðunu
bilecekler ve yapýlanlardan hep utanç duyacaklardý. Bu
belki onlarýn eþlerine karþý davranýþlarýnýn da düzelmesi-
ne sebep olabilecekti. Yani herkesin bir var oluþ sebebi
olduðu gibi belki Maria'nýn baþýna gelenlerin sebebi de
toplumda bir þeylerin düzeltilmesine aracýlýk etmek ola-
bilirdi. Zavallý Maria! Ölümünden önce o kadar þiddet ve
acý yaþamýþtý ki… Ludovic, bunun var oluþ sebebi olama-
yacak kadar zalimane olduðunu düþünüyordu. Yüce Tan-
rý'nýn takdiri bu kadar merhametten yoksun olamazdý. Bu
baþka bir þey olmalýydý. Maria'nýn yaþadýklarý, insan ol-
manýn erdemlerini kaybetmiþ kiþilerin adiliklerinden baþ-
ka bir þey olamazdý. 

Sophie ve Küçük Peter ile Birkaç Ay

Artýk yeni bir hayata baþlayacak, tüm kötülükleri ve acý-
larý geride býrakacaktý. Sabahýn ilk ýþýklarýyla kalkýp bir þey-
ler atýþtýrdýktan sonra yolculuk torbasýný kontrol etti. Gemiye
gitmeden Sophie'ye uðrayacak ve onunla vedalaþacaktý.
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Sophie bunu istemediðini söylemiþ olsa da ona en azýndan bu
kadarýný borçluydu. Çünkü o ve oðlu, Ludovic'in monoton
hayatýna renk getirmiþti. Ýkisi ile vakit geçirmek ona dertleri-
ni unutturuyordu. Etrafa göz gezdirip yaptýðý her þeyi ve bu-
rada yaþadýklarýný bir bir hafýzasýna kazýdý. Belki bir gün bu-
raya dönecek olursa buraya yeniden hayat verirdi. Sonra ak-
lýna Harry'nin altýnlarý geldi. Maðaranýn dibine kadar yürü-
yüp aylar önce sakladýðý keseyi taþýn altýndan çýkardý. Harry
onu iyilik için kullanmasýný istemiþti o da öyle yapacaktý.
Son bir kez kendisine ev olmuþ maðarada dolaþtýrdý bakýþla-
rýný sonra dýþarý çýktý. Ýki gün uðraþtýðý kapýya bakarak acýy-
la gülümsedi. Kulaklarý bir an için Bart'ýn sesini duymak is-
temiþti sanki. O da yoktu. Arkadaþýný, çok deðer verdiði baþ-
ka bir arkadaþýna emanet etmiþti. Arkasýný dönüp yürümeye
baþladý. Ýçinde yeni bir þeyleri baþlatacakken baþka þeylerin
de yok olduðunu hissediyordu. Midesine giren kramplara al-
dýrmadan yürüdü. Epeyce uzaklaþtýðýnda dönüp aylarca ya-
þadýðý taþtan eve son kez baktý. 

Kapýyý yavaþça týklattý. O, bu saatte çoktan kalkmýþ
olurdu. Kapý açýlmayýnca tekrar týklattý. Kýsa bir bekleyiþ-
ten sonra kapý açýldý ve içeri girdi. Sophie kapýnýn arkasýn-
da duruyor ve ona bakýyordu. Periþan bir vaziyetteydi, üs-
telik aðlýyordu. Yüzü bembeyaz olmuþtu, çok bitkin görü-
nüyordu. Ludovic þaþkýnlýkla genç kadýnýn yüzüne baktý.

"Siz gitmediniz mi?" diye sordu genç kadýn. 
Ludovic kadýný alnýndan öptü.
"Ne bu halin? Ne oldu?" 
Kadýn masanýn baþýna çöküp aðlamaya baþladý. "Pe-

ter" diyebildi sadece.
Yanýna yaklaþýp elini tuttu.
"Ne oldu Peter'a?" 
Sophie baþýný çevirip yatak odasýnýn kapýsýna baktý.

Ludovic odaya doðru yürüyüp kapýyý açtý. Kadýn da ya-
nýna varmýþtý. Oda karanlýktý. Odanýn ortasýnda büyük
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bir yatak vardý. Seçebildiði kadarýyla Peter yatakta yatý-
yordu. 

"Ne oldu?" diye sordu tekrar çocuða yaklaþýrken.
Kadýn hýzlý davranýp onu geçti ve çocuðun üstünü aç-

tý. Ludovic yataðýn kenarýna oturup elini çocuðun alnýna
koydu.

"Çok ateþi var. Ne oldu? Aç þu perdeyi de bakalým."
Sophie perdeyi açýnca Ludovic çocuðun hiç de iyi du-

rumda olmadýðýný fark etti. Yüzü bembeyazdý ve titriyor-
du. Üzerini açtý. Belden yukarýsý çýplaktý. Göðsü de sarýl-
mýþtý. Kadýn yanýna gelip ellerini öptü.

"Yalvarýrým yardým et. Ben onsuz yaþayamam. Oðlu-
mu kurtar." 

"Ne oldu?"
"Dün bir köpek ýsýrmýþ. Doktor çaðýrdým ama çok geç

geldi. Geldiðinde yaralarýný dikti ve sardý. Bir de þurup
verdi. Ýçirdim ama ateþi hâlâ yüksek. Yalvarýrým yardým
edin bana."

Ludovic kadýnýn ellerinden tuttu.
"Tamam, telaþ etme. Doktor baþka ne dedi?" 
Kadýn hýçkýrarak aðlamaya baþladý.
"Oðlum ölecekmiþ. O daha çok küçük."
Duyduklarý onu þoke etmiþti. Bir þeyler yapmasý gere-

kiyordu. Kýsa bir süre kontrol etti çocuðu. Durumu çok
ciddi görünüyordu. Ateþi çok yüksekti ve sürekli titriyor-
du. Zaten cýlýz olan bedeni buna ne kadar daha dayanabi-
lirdi? Doktorun verdiði ilaç da iþe yaramýyordu. Kýsa bir
süreyi düþünmeye ayýrdý. Ona Harry'nin kendisine yaptýðý
gibi ot tedavisi uygulayabilirdi ama burada kalýp onunla il-
gilenemezdi. Bu ikisini de riske sokmak olurdu. Ama onu
kendi evine götürebilir ve tedavi edebilirdi. 

"Sil gözlerini. Git Henry'yi çaðýr. Bize at bulsun gel-
sin. Çabuk." 
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"Ne yapacaksýnýz?" diye sordu kadýn kalkýp gözlerini
silerken.

"Seni ümitlendirmek istemiyorum. Aklýma bir þey gel-
di. Belki iþe yarar. Sen dediðimi yap."

Kadýn aceleyle çýkýp kapýyý ardýndan kapattý. Ludo-
vic önce pencereyi açtý, sonra da çocuðun sargýlarýný çý-
kardý. Belinden yukarýda üç adet köpek ýsýrýðý vardý ve
görünen o ki hiç iyi deðildi. Yaralarý iltihaplanmýþtý ve
çok ateþi vardý. Fakir ve kocasýz bir kadýn olmanýn bede-
li böyle ödetiliyordu iþte. Doktorun ilgisizliði çocuðu
ölüme terk edecekti. Yaþlý Harry hayatta iken ona çok iyi-
lik yapmýþtý. Ölümünün ardýndan da zavallý çocuða yar-
dýmý dokunacaktý. Ludovic, Tanrýsýna dua etti bu çocuða
ve annesine yardýmcý olmasý için. Önce yaralarý temizle-
di. Tam kalbinin altýnda büyük bir yara vardý. Asýl önem-
li olan da oydu. Torbasýný açýp içinden Harry'den kalan
malzemeleri çýkardý. Ýçeri geçip bir tabak ve biraz su al-
dý. Sonra Harry'nin öðrettiði gibi gerekli tüm malzemele-
ri ufalayýp bulamaç haline getirdi ve Peter'ýn yaralarýna
sürdü. Yeni gömleðini çýkartýp yýrttý ve çocuðun göðsünü
sardý. Sonra da içeride bulduðu üzüm þýrasýyla çocuðun
bütün vücudunu sildi. Giydirip üzerini örttü. Yaþlý dostu-
na teþekkür etmeyi de ihmal etmedi. Boynundan haçýný
çýkarýp sol eliyle kalbinin üzerinde tuttu ve dua etti. Bir
süre sonra Sophie geri döndü. Henry'nin de geleceðini
söyledi. Peter'ý görünce elini eline alýp öptü. Tekrar aðla-
maya baþladý. 

"Onun için dualarýný eksik etme." 
"Ben onu çok seviyorum. O daha çok küçük."
Ludovic genç kadýnýn saçlarýný okþadý. 
"Ben burada kalamam Sophie." 
Kadýn ayaða kalkýp minnet dolu gözlerle baktý. 
"Bu kadarý bile yeter efendim. Teþekkür ederim. Geç

kalmamalýsýnýz." 
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Onlarý böyle býrakýp gidemezdi ki. Ludovic gülümse-
meye çalýþtý.

"Yanlýþ anladýn. Þimdi yanýna birkaç giyecek al. Peter
için de al bir þeyler. Benim evime gideceðiz. Orada Peter
ile daha iyi ilgilenirim. Hadi hemen toparlan."

Genç kadýnýn yüzündeki ifade her þeyi unutturdu Lu-
dovic'e. Ýnsan olmanýn deðeri de buydu iþte. Böyle bir du-
rumda bir kadýný ve oðlunu yalnýz býrakamazdý. Yaþadýðý
onca þeye raðmen o hâlâ bir din adamýydý. Zor anlarýnda
insanlara yardým etmek en büyük erdemdi. Kadýn ellerine
sarýldý, öptü. Hem aðlýyor hem gülümsüyordu.

"Yüce Tanrý sizi korusun efendim. Ama burada kalabi-
lirsiniz."

"Olmaz. Bu senin de baþýna dert açar. Hadi toparlan." 
Kadýn telaþlý bir þekilde hazýrlanmaya baþlarken Lu-

dovic odadan çýktý. Bir süre sonra odanýn kapýsý açýldý ve
Sophie elinde bir torbayla dýþarý çýktý. Bu arada Henry'nin
sesi duyuldu. Ludovic pelerinin baþlýðýný örtüp dýþarý çýktý.
Henry'ye onlarý maðaraya götüreceðini söyleyip yardým is-
tedi. Çýkarlarken Ludovic Sophie'yi bir kenara çekti.

"Bir þeyi anlaman gerekiyor. Peter'ýn durumu gerçek-
ten çok kötü. Ben elimden geleni yapacaðým ama en kötü-
süne hazýrlýklý olmalýsýn. Anladýn mý?"

Genç kadýn gözlerindeki yaþlarýn akmamasý için duda-
ðýný ýsýrdý. Eliyle yanaðýný okþadý ve onu atlardan birine
bindirip torbasýný terkisine attý. Henry küçük çocuðu Ludo-
vic'e uzattý. Ludovic kendi peleriniyle çocuðu sarmaladýk-
tan sonra arkadaþýna teþekkür etti. 

"Limandaki gemiye gidip Abu Hasan'ý bul. Ona bir da-
haki sefere geleceðimi söyle lütfen. Sonra da maðaraya gel
olur mu?"

Henry'nin cevabýný beklemeden atlarýný sürdüler. 
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Evine bu kadar çabuk döneceðini hiç düþünmemiþti
Ludovic. Çocuðu kendi yataðýna yatýrdýktan sonra torbasý-
ný boþalttý. Ýlaç olacak malzemeleri masanýn üzerine dizdi.
Bu arada Sophie de ateþi yakmýþtý. Temiz bir bezle Peter'ýn
bütün vücudunu sildi ve üzerini örttü. Meraklý gözlerle onu
izleyen anneye bakýp gülümsemeye çalýþtý.

"Sen biraz dinlen. Peter uzun bir süre uyuyacak gibi
görünüyor." 

Kadýn yanýna yaklaþýp eline uzandý. Ludovic elini çe-
kip yerinden kalktý.

"Þu el öpme iþini de býrak istersen. Kendimi yaþlý his-
sediyorum."

Kadýn gülümsemeye çalýþýrken gözlerinden dökülen
yaþlara engel olamadý. Sonra dönüp çocuðunun yaný baþý-
na çömeldi. Onu uzun süre seyrettikten sonra ateþin yaný-
na gelip oturdu. Ludovic býçaðýný ve yayýný alýp kapýya yö-
neldi.

"Benim bir þeyler yakalamam gerekiyor. Sen burada
kal. Ateþe dikkat et. Henry gelince söyle yemeðe kalsýn." 

Kadýn kalkýp peþinden gitti. 
"Kapýyý arkadan kilitle. Biraz dinlen. Ben bir iki saate

kadar gelirim."
Daðlar soðuktu, þehir gibi deðildi. Þimdi üç kiþiydiler

ve açtýlar. Büyük bir þeyler yakalamasý gerekiyordu. Çocu-
ðun durumu çok kötüydü. Hemen ölebilir veya uzun bir
süre kendine gelemeyebilirdi. Yani burada ne kadar kala-
caklarý belli deðildi. Zaten onun için önemli de deðildi ar-
týk, çünkü gidiþi bir sonraki sefere kalmýþtý. 

Sadece bir tavþan yakalayabilmiþti, þansý yoktu bugün.
Öðle yemeðinden sonra tekrar çýkacaktý. Döndüðünde
Henry gelmiþti. Arkadaþýna sarýldý. Sophie uzanýp tavþaný
elinden aldý. Bu arada duyduðu mýrýltýlarla kendisine ba-
kan bir çift gözle karþý karþýya geldi. Henry Bart'ý da getir-
miþti. Eðilip sarýldý ona da, öptü.
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"Sen çok akýllý bir köpeksin."
"Dünden beri hiç rahat vermedi. Limandan sonra dö-

nüp onu aldým. Bir süre burada kalacaðýna göre ona ihtiya-
cýn olacak" dedi Henry çocuðu göstererek. 

Ludovic baþýný umutsuzlukla salladý.
"Hiç belli olmaz, durumu çok kötü. Nasýl dayanacak

bilmiyorum, o kadar küçük ki."
Alçak sesle konuþmaya özen göstermiþti. Bu arada ha-

zýrlanmýþ masaya baktý. Masada bir sürü yiyecek vardý.
Henry çok düþünceli bir adamdý. Arkadaþýna teþekkür etti.

"Birkaç parça bir þey getirdim. Bunlar sizi bir iki gün
idare eder." 

Ludovic maðaranýn dibine doðru yürüyüp tavþaný kes-
meye çalýþan Sophie'nin yanýna gidip elinden býçaðý aldý. 

"Bunu sonra yaparýz. Önce karnýmýzý doyuralým." 
Birlikte oturup karýnlarýný doyurdular. Ludovic Sop-

hie'ye daha önce kaldýklarý maðaradan bahsetti. Peter'ý her
gün oraya götüreceðini ve þifalý suya sokacaðýný söyledi.
Sonra Henry ona Ludovic'in baþýna gelenleri ve yaþlý
Harry ile yaptýklarýný anlattý. Sophie bakýþlarýný Ludovic'e
çevirip uzun uzun baktý. Gözlerinde gizleyemediði sevgi-
den öte bir þeyler olduðunu fark etti Ludovic.

"Çok zor günler geçirdim. Ama Tanrý'nýn yardýmýyla,
Harry ve Henry sayesinde atlattým. Onlar benim hayatýmý
bana geri verdi." 

Bart'ýn havlamasý üzerine Ludovic yineledi.
"Tabi Bart'ý da unutmamak lazým. Harry'nin ölümün-

den sonra birbirimize çok yakýnlaþtýk."
Köpeðin baþýný okþadý ve Henry'ye de tekrar teþekkür

etti.
"Yine Tanrý'nýn yardýmýyla Peter da bunun üstesinden

gelecektir umarým" dedi Henry. 
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Sophie çocuðuna bakarak gülümsemeye çalýþtý. Göz-
leri dolunca tek kelime bile etmeden sadece bakýþlarýyla
onlara duyduðu minneti ifade etmeye çalýþtý. Henry uzanýp
genç kadýnýn koluna dokundu ve gülümsedi.

"Annesi olarak ona güç vermelisin." Sonra toparlanýp
kalktý.

"Artýk gitmem gerekiyor. Sonra herkesin sorularýna
cevap bulmakta zorlanýyorum."

Ludovic onu kapýya kadar geçirdi.
"Atlardan birini bana býrakýrsan bir problem çýkar mý?

Burada ne olacaðý belli olmaz."
"Benimkini býrakayým. Diðerleri sorun olabilir." 
Diðer bir ata binip diðerini de yedeðine aldý ve uzak-

laþtý oradan. 
Ýçeri girdiðinde Sophie çoktan tavþaný temizleyip ser-

miþti. Ludovic çocuðu kontrol ettikten sonra ateþin karþýsý-
na oturdu. Bir müddet sonra genç kadýn da karþýsýna gelip
oturdu. Yeni fark etmiþti, Sophie daha iyi görünüyordu.
Saçlarýný toplamýþ, elini yüzünü yýkamýþtý. Þiþ gözlerinin
dýþýnda güzelliðini gölgeleyen pürüz kalmamýþtý. Yüzüne
vuran ateþin kýzýllýðýnda çok güzel ve çekici görünüyordu.
Çok biçimli küçük bir burnu ve dolgun dudaklarý vardý.
Hayatýn yükünü tek baþýna sýrtlanmanýn verdiði yorgunluk,
yosun yeþili gözlerindeki neþeyi silmiþti. Bir kadýn ne ka-
darýný kaldýrabilirdi ki? Kýyaslayýnca aslýnda Sophie'nin
kendinden daha zor bir durumda olduðunu buna raðmen
hayatla mücadele etmekten kaçýnmadýðýný fark etti. Kadý-
nýn kendisine baktýðýný fark edince yaptýðýndan utandý.
Böyle bir durumda bir kadýnýn nasýl göründüðü önemli ol-
mamalýydý.

"Size teþekkür etme fýrsatý bulamadým. Minnettar ol-
duðumu bilmenizi isterim." 

Ludovic gülümsedi.
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"Birbirimize zor günümüzde yardým etmeliyiz deðil
mi? Peter iyileþsin, gerisi önemli deðil." 

Sophie gülümsemeye çalýþtý. Alt dudaðýný ýsýrdýðýnda
gözyaþlarý yanaklarýna çoktan süzülmüþtü. Ludovic kalkýp
onun yanýna oturdu ve sarýldý. Sophie baþýný onun göðsüne
yaslayýp sessiz ama derinden aðlamaya devam etti. Ludo-
vic kanýný hýzlandýran bu güzellik karþýsýnda ne yapacaðý-
ný þaþýrmýþtý. Ona karþý, þimdiye kadar hiç hissetmediði tu-
haf þeyler hissediyordu. Genç kadýnýn baþýnýn aðýrlýðýný
hissedince uyuduðunu fark etti. Bütün gün yaþadýklarýyla
yorgun düþmüþ bedeni, kendisini saran kollarýn sýcaklýðýn-
da aradýðý huzuru bulup rahatlamýþtý. 

Burnuna gelen nefis kokularla uyanýnca ateþin yanýn-
da uyuduðunu fark etti. Üzerine bir battaniye örtülmüþtü.
Ateþe birkaç odun atýlmýþ gürül gürül yanýyordu. Gerinip
kalktý. Masa hazýrdý ama Sophie ortalarda görünmüyordu.
Çocuðu hatýrlayýp yanýna gitti. Ateþi hâlâ çok yüksekti,
uyuyordu. Yataðýn yanýnda diz çöküp onun için dua etti.
Kapý açýlýnca kalkýp içeri girmekte olan Sophie'ye gülüm-
sedi. Genç kadýn mahcup bir tavýrla karþýlýk verdi. 

"Günaydýn efendim. Biraz yabani meyve topladým." 
Ludovic gülümseyerek ona doðru yürüdü. Elindeki

keseyi alýp masanýn üzerine koydu. 
"Günaydýn Sophie. Bana efendim deme artýk. Benim

bir adým var."
Kadýn telaþla baþýný salladý.
"Yapamam efendim. Siz…"
"Bak, bir süre burada beraber kalacaðýz. Sen bana

böyle seslendiðin zaman ben kendimi çok yaþlý hissediyo-
rum. Bana adýmla seslen olur mu? Bunu senden rica ediyo-
rum." 

Kadýn utangaç bir edayla gülümsemeye çalýþtý.
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"Atý dýþarý çýkardým. Biraz aþaðýda yeþil otlar var. Kö-
peði de yanýnda býraktým." 

"Peter uyandý mý hiç?"
Kadýnýn yüzünde güller açmýþtý.
"Evet, biraz önce bir þeyler yedirdim, uyudu tekrar."
Ludovic genç kadýnýn yanaðýný okþadý.
"Ýyi. Biz de bir þeyler atýþtýralým, ben ava çýkayým." 
Birlikte kahvaltý yaptýlar. Henry onlara ihtiyaçlarý ola-

bilecek her þeyi getirmiþti. 
"Gece sizin yerde yatmanýza neden oldum. Bunun için

beni baðýþlayýn." 
"Belki inanmayacaksýn ama uzun süredir bu kadar

uyumamýþtým. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Onun için
dert etme. Ayrýca bana sen diyebilirsin."

Ludovic çýkarken ona Peter'a göz kulak olmasýný ve
durumunda bir deðiþiklik olursa telaþ etmemesini söyledi.

Aþaðýlara inip Bart ve atý buldu. Ata binip Bart'a git-
melerini söyledi. Uzun bir süre sadece gezindiler. Sonra
gördüðü birkaç tavþaný kovalamaya baþladý ve iki tanesini
yakalayabildi. Þimdi kalabalýklardý ve daha çok ete ihti-
yaçlarý vardý. Yakaladýðý tavþanlarý orada kesip içlerini te-
mizledi ve kürklerini ayýrdý. Aslýnda Henry'nin atýný býrak-
masý ona büyük avantaj saðlamýþtý. Zamandan kazanýyor-
du. Henüz kýþ gelmediði için de hayvanýn otlamasý sýkýntý-
sý olmayacaktý. Öðleden sonra bir de dað keçisi yakalamýþ-
tý. Yýlýn bu zamanýnda daðlarýn eteklerindeki yeþillikler
onlar için bulunmaz nimetti ve sadece vahþi kedilerden
kaçmak için çok yükseklere çýkarlardý. O zaman onlarý av-
lamak imkânsýz olurdu. Keçiyi de yüzüp temizledikten
sonra evinin yolunu tuttu. Üçü de acýkmýþtý, atý da yorul-
muþtu. Hayvaný beslemesi gerekiyordu. Sophie yemeði
hazýrlamýþ onu bekliyordu. Peter ise hâlâ uyuyordu. Atýn
eyerini çýkartýp Bart'ý da yedirdikten sonra atý ve köpeði
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dýþarý býraktý. Bart yanýnda olduðu sürece fazla uzaklaþa-
mazdý. Sonra avlarý et bölümüne götürüp býraktý. Bunlarý
sonra halledecekti. Yemeðe oturdular. Sophie, Ludovic'in
dün yakaladýðý tavþaný yahni yapmýþtý. Yanýna sabah topla-
dýðý tohumlardan da koymuþtu. Nefisti. Teþekkür ederek
kalkýp etlerle ilgilenmeye baþladý. Sophie yanýna geldi.

"Ben de yardým edeyim. Daha önce bir iki defa yap-
mýþtým." 

Karþý çýkmadý. Etlerin ayrýlmasý ve tuzlanmasý iþini
ona verdi. O da kürkler ve keçi derisi ile ilgilendi. Uzun
bir süre konuþmadan iþlerini yaptýlar. Sophie ateþe odun
attý.

"Burasý çok güzel bir yer olmuþ. Bizim yaþadýðýmýz
yerden bile daha güzel. En azýndan rahatsýz edecek kimse
yok." 

Sesinin tonu ne kadar zor bir hayat sürdüðünü belli
ediyordu. Genç ve dul bir kadýn her zaman adi adamlarýn
avý durumundadýr çünkü. Hele fakir ve çocuðuna bakmak
zorunda ise daha da zordur. Sonra yaklaþýp uyuyan oðlunu
alnýndan öptü. 

"Onun için buraya getirdim sizi. Senin mahallende Pe-
ter ile yeterince ilgilenemezdik. O doktoru bulsam kendi
ellerimle gebertirim." 

Daha da konuþacaktý ama bunlarýn Sophie'yi üzmek-
ten baþka bir iþe yaramayacaðýný düþünüp vazgeçti. 

Ýþleri bitince biraz soluklanmak için ateþin karþýsýna
oturdu Sophie. Ludovic onu yalnýz býrakýp dýþarý çýktý.
Gökyüzünü kara bulutlar kaplamýþtý. Atý almak için aþaðý-
lara indi. Bu hayvana bakmak zor olacaktý ama ona her an
ihtiyaç duyabilirlerdi. Bart ile atý alýp evine döndü. Atý ka-
pýya baðlayýp týmar etti. 

"Bu hayvaný dýþarýda býrakamayýz. Burada kalmasý ge-
rekiyor. Ýdare edebilir misin?" diye seslendi. 

Genç kadýn gülümsedi.
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"Atlarý çok severim. Onun mesuliyeti bana ait olsun
istersen. Hem biraz zamaný unutmuþ olurum."

Kabul etti. Onun, þu ana kadar çalýþmaktan þikâyet et-
meyen yanýný fark etmiþti ama yine de bunu nasýl yapaca-
ðýný merak ediyordu. Peter'ýn yanýna yaklaþýp ateþinin kon-
trol etti. Sonra üzerini açýp sargýlarýný çýkardý. Enfeksiyon
devam ediyordu. Tekrar giydirip battaniyeye sardý. Kalkýp
pelerinini giydi ve Sophie'ye seslendi. 

"Onu suya sokmamýz gerekiyor. Biraz aþaðýda, yürü-
yeceðiz." 

Bart'ý da alýp birlikte yürüdüler. Önce kendisi kollarýn-
da Peter'ý tutarak içeri girdi. Ardýndan kadýnýn girmesini
bekledi. Çocuðu soydu. Sonra genç kadýnýn þaþkýn bakýþla-
rý altýnda soyunup suya girdi ve çocuðu kucaðýna aldý. 

"Bu su ona iyi gelecek." 
"Ama bu su çok sýcak."
"Eðer enfeksiyonu önleyemezsek ateþi düþmez. Endi-

þelenme ve dua et."
Kýsa bir süre çocuðu suda tutup yaralarýný yýkadý. Son-

ra onu annesine uzatýp suyun içinde biraz kalmak istedi.
Kadýn çocuðu giydirirken o da suda uzandý. Kadýnýn ona
baktýðýný neden sonra fark etti.

"Bunlar bahsettiðin yaralar mý?"
Ludovic göðsündeki ve omuzlarýndaki yara izlerini

hatýrladý. Sudan çýkýp gömleðine kurulanmaya çalýþtý.
Genç kadýn elini uzatýp izlere dokundu. Ludovic bedeninin
ürpermesine engel olamadý.

"Afedersin, sadece… Sadece Peter'ýn yaralarý da böy-
le mi olacak diye…"

Bir an önce giyinip çýkmalarý gerektiðini fark etti Lu-
dovic. Zira bu kadýnýn yanýnda iken saðlýklý bir erkekten
çok bir din adamý olduðunu hatýrlamasý gerekiyordu. Onun
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ýslak bedenine dokunmasý bile erkek olduðunun farkýna
varmasýna yetmiþti. Aceleyle giyinip çocuðu kucaðýna aldý
ve oradan çýktýlar. Yol boyunca hiç konuþmadýlar. 

Akþam Ludovic, çocuk için bir içecek hazýrladý. Ona
bunu Harry öðretmiþti. Peter çok yiyemediði için bitkin
düþmüþtü. Bu içecek onu daha dirençli yapacaktý. Annesi
onu iyice kaynattýktan sonra içmesini saðlamýþtý. Onlarý iz-
leyen Ludovic kendi annesinin de yanýnda olmasýný ne ka-
dar istediðini fark etti. Onun sýcaklýðýný özlemiþti. Kader
onu, çok küçükken anne sevgisinden mahrum býrakmýþtý.
Onun gidiþinden sonra hayat asla eskisi gibi olmamýþtý.
Önceleri annesi rüyalarýný süslerdi. Ama son bir yýldýr ar-
týk rüyalarýna gelmiyordu. Son gördüðünde Maria onun
yanýndaydý ve annesi Ludovic'e onu ellere býraktýðý için
son derece kýzmýþtý. Belki ölecekti ama yine de Peter'a im-
reniyordu. Çünkü annesi onu hep seviyor ve öpüyordu. Bi-
liyordu ki annesi var olduðu sürece o hep sevilecek ve ko-
runacaktý. Annesinin varlýðý hep onunla olacak, her düþtü-
ðünde onu yerden sadece annesi þikâyet etmeden kaldýra-
caktý. Oðlundan baþka dayanaðý olmayan bu kadýný bir ka-
dýn olarak deðil bir anne olarak görmesi gerektiðini fark et-
ti Ludovic. Öylesine dalmýþtý ki derinlere, yanaklarýndan
süzülen yaþlarýn farkýna varmamýþtý. Genç kadýn yanýna
oturunca elinin tersiyle sildi yanaklarýný. Acaba görmüþ
müydü? 

Bütün gece yataðýnda dönüp durmuþ uyuyamamýþtý.
Çocuðunun yanýna uzanmýþ olan genç kadýna takýldý bakýþ-
larý, izledi uzun süre. Küçük çocuk, annesinin kollarýnýn
arasýnda hastalýðýndan bihaber bir melek gibi uyuyordu.
Sonra bakýþlarý kadýnýn kollarýna boynuna ve yüzüne takýl-
dý. Çok güzeldi. Çok çekiciydi. Hayatýn onca yüküne rað-
men hâlâ çok gururlu ve baþý dikti. Ludovic engel olama-
dýðý bu düþünceler yüzünden kendinden nefret etmeye baþ-
layacaktý. Aforoz edilmiþ olsa da öðrendiklerine baðlý bir
adamdý ve bir kadýnla öyle bir münasebeti olamazdý. Hele
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böyle kendisine sýðýnmýþ çaresiz bir kadýnla, asla… Buna
bir çözüm bulmasý gerekiyordu. Belki de onlarý buraya ge-
tirmesi hataydý. Fakat onlarý orada býrakmasý daha büyük
zalimlik olmaz mýydý? Doktorun ilgisizliðine bir de kendi
merhametsizliðini mi eklemeliydi? Hayýr, þartlar ne olursa
olsun en iyisini yapmýþtý, bundan emindi. Onlara yardýmcý
olabilmek için aylardýr hayalini kurduðu kaçýþ planýndan
da vazgeçmiþti. Oysa Abu Hasan'ýn rehberliðinde hiç bil-
mediði yerlere gidecek ve kendine yeni bir yaþam kuracak-
tý. Bu hayallerini askýya almak zorunda kalmýþtý. Yine bu
vahþi daðlarda yaþamaya mahkûm etmiþti kendini. Ama
kararlýydý, bugün olmazsa yarýn olacaktý ve baþka hiçbir
þey onu bu kararýndan döndüremeyecekti. Hayatýnýn sonu-
na kadar kaçak bir fare gibi yaþayamazdý. Kendine ait bir
yaþamý olmalýydý. 

Gürültülerle uyandý. Sabaha karþý uykuya dalmýþ ol-
malýydý. Mis gibi çayýn kokusunu alabiliyordu. Kalkýp gi-
yindi. Sophie çoktan kalkmýþ, kahvaltýyý hazýrlamýþ, atý dý-
þarý çýkarmýþtý. Peter'a baktý. Daha sakin görünüyordu. An-
nesi onu yedirmiþ olmalýydý. Bu çocuðun iyileþmesi için
elinden geleni yapacaktý. Onun annesine, annesinin de ona
ihtiyacý vardý. Henüz beþ yaþýndaydý ve daha uzun yaþama-
yý hak ediyordu. Saatine bakýnca yine geç kalktýðýný fark
etti. Oysa çok iþi vardý, avlanmasý gerekiyordu. Þimdi iki
deðil dört kiþiydiler çünkü. 

Ýki haftadýr avladýklarý iyi para etmiþti. Yiyecek, sebze
ve meyve alýp evine dönüþ yoluna koyuldu. Giderken
Henry'nin atýný da yanýna almýþ ve onu arkadaþýna geri ver-
miþti. Yaþadýklarý ilkel þartlarda bir de ata bakmak onlarýn
sýnýrlarýný zorluyordu. Peter'ýn durumunda iyileþme vardý.
Ateþini düþürebilmiþlerdi ama yaralarýndaki enfeksiyon ve
halsizliði devam ediyordu. Körpe bedeni çok çabuk yoru-
luyor, hemen uykuya dalýyordu. 

Eve vardýðýnda Sophie kapýda bekliyordu. Elindeki
torbalardan birini alýp içeri girdi. Ludovic Peter'a doðru
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yürüdü. Ateþin yanýnda oturuyor elindeki somunu yemeye
çalýþýyordu. Baþýný okþayýp nasýl olduðunu sordu. Peter,
Ludovic'in bacaklarýna sarýldý.

"Bana ne getirdin?" diye sordu tüm þirinliðiyle. 
Annesi onu azarlamaya kalkýnca Ludovic ona kýzma-

masýný söyledi. Torbalardan birini açýp içinden birkaç par-
ça giyecek ve bir çift de ayakkabý çýkardý.

"Annen bunlarý giydirsin sana. Bakalým beðenecek
misin?"

Dönüp Sophie'ye baktý. Genç kadýnýn gözleri dolmuþ-
tu. Gülümsemeye çalýþtý. Çocuðun üzerindekileri çýkarýp
yenilerini giydirdi. 

"Hadi teþekkür et bakalým" dedi annesi.
Çocuk boynuna sarýlýp onu öptü. Sürekli gülümsüyor-

du. Çok mutlu olmuþtu. 
"Beðendin mi?"
Baþýný salladý. Sonra tekrar ateþin aynýna oturup somu-

nunu yemeye devam etti. 
Onu gülerken görmek Ludovic'i de mutlu etmiþti.

Sophie yanýna gelip usulca teþekkür etti. Yanaklarý al al ol-
muþtu.

"Zaten sana yeterince yük olduk. Bir de böyle þeyler
yapman…"

Ludovic sadece gülümsedi. Diðer torbayý açýp içinden
beyaz bir elbise çýkardý. 

"Bunu da sana aldým. Umarým üzerine uyar ve beðe-
nirsin." 

Sophie elbiseyi alýp dokundu.
"Çok güzel bir elbise bu. Ama…"
"Yapma. Alt tarafý bir elbise."
"Ama pahalý bir elbise bu. Paraný böyle þeyler için har-

camamalýsýn." 
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Ludovic sadece gülümsedi ve torbalarý boþaltmaya ko-
yuldu. Sophie uzanýp yanaðýna bir öpücük kondurdu ve te-
þekkür etti. Son söyledikleri aklýna geldi tekrar. Kadýnýn
hisleri gittikçe derinleþiyor, Ludovic bunu hissediyordu.
Fakat genç kadýn son sözleriyle ona baðlanmayacaðýný ve
bir gün zamaný geldiðinde onlarý terk edeceðini bildiðini
anlatmak ister gibiydi. Çok güçlü bir kadýndý. Tek yaþama
desteði çocuðu olmuþtu ve bundan sonra da öyle olacaktý.
Genç kadýnýn ardýndan baktý. Kadýn kendi taraflarýna geçip
elbiseyi yataðýn üzerine uzattý. Ludovic yaþadýðý karmaþa
dolu o gecenin ertesinde yataklarý birbirinden iyice uzak-
laþtýrmýþ ve onlarýn yataklarýnýn önüne bir ip gerip kalýn bir
battaniye asmýþ ve en azýndan geceleri, bu güzelliði gör-
meyi engellemiþti. Onu bir kadýn gibi deðil yaralý bir anne
gibi görmesi ve içinde uyanan erkeklik duygularýný bastýr-
masý gerekiyordu. 

Sophie ateþin yanýnda uykuya dalan çocuðunu kucak-
layýp yerine yatýrdý, sonra birlikte ateþin karþýsýna oturdu-
lar. Ludovic genç kadýnýn yüzüne bakmadan onunla sohbet
etmeye çalýþtý. Ateþin kýzýllýðý ve sýcaklýðý onu daha da çe-
kici kýlýyor, Ludovic içinde þahlanmayý bekleyen duygula-
rý zapt etmekte oldukça zorlanýyordu. 

"Bir þey öðrenmek istiyorum" dedi ateþe bakarak.
"Evet, nedir?" diye sordu genç kadýn.
"Bazen yani kitap okurken beni çok dikkatle izlediði-

ni hissediyorum." 
Baþýný kaldýrýp genç kadýnýn yeþil gözlerinin içine

baktý. Ne aradýðýný kendisi de bilmiyordu. Sophie cevap
vermedi, sadece bakýþtýlar. Ludovic Maria'yý hatýrladý o an.
Küçük þehirlerde ve kýrsal yerlerde kadýnlarýn büyük ço-
ðunluðu okuma yazma bilmezdi. Çünkü çok genç evlenir-
lerdi ve aileleri bu yüzden kýz çocuklarýn okumalarýna ge-
rek duymazdý. 

"Okuma yazma biliyor musun?" diye sordu.
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Kadýn cevap vermedi ama baþýný önüne eðdi ve derin
bir nefes aldý. 

"Ýstersen sana öðretirim. Ýster misin?"
Genç kadýn baþýný kaldýrýp hayret içinde cevap verdi.
"Çok isterim. Gerçekten öðretir misin?"
Ludovic gülümsedi. "Her gün iki saatimizi buna ayýra-

lým. Tabii þehre indiðim günler hariç. Yarýn baþlayalým,
olur mu?"

Kadýn yerinden kalkýp yanýna geldi ve ona sarýldý. Öy-
le sýcak ve içtendi ki…

"Teþekkür ederim, teþekkür ederim. Bu iyiliðini asla
unutmayacaðým." 

Ludovic ona fark ettirmeden kendini çekti. Onunla
mümkün olduðunca çok yakýn olmamalýydý. Karþýsýndaki
kadýn ne kadar istekli olursa olsun o hâlâ bir din adamýydý
ve çaresiz durumdaki bir kadýnýn bedeninden faydalanma-
yý aklýnýn ucundan bile geçirmemeliydi. 

Sophie ve Peter hazýrdý, kapýda bekliyorlardý. Ludovic
genç kadýna gülümseyerek baktý. Güzel ve çalýþkan olduðu
kadar da çok zeki bir kadýndý.

"Öyle çok çalýþtýn ki bunu hak ediyorsun." 
Sophie iþlerinden arta kalan zamanýnýn çoðunu Peter

ve dersleriyle geçiriyordu. Derslerinde iyice ilerlemiþ ve
kýsa cümleler yazýp okumaya baþlamýþtý. Çok azimli ve ça-
lýþkandý. Ludovic ona, her aklýna geldiðinde 'En azýndan
gidinceye kadar sana bir faydam olsun' deyip daha hýrslý
olmasýný ve bir gün oðluyla yalnýz kalacaðý gerçeðini göre-
bilmesini saðlýyordu. 

Birlikte þehre gideceklerdi. Sophie son iki ayý sürekli
çalýþarak ve ona iþinde yardýmcý olarak geçirmiþti. Ludo-
vic de onu ödüllendirmek istemiþ, o da þehre gitmek iste-
diðini söylemiþti. Evini ve mahalledeki arkadaþlarýný özle-
miþti. Ludovic, zaman zaman Peter'ý omuzlarýnýn üzerinde
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taþýmýþ, bu Peter'ý çok mutlu etmiþti. Þehrin hemen dýþýnda
kadýn ve çocuðundan ayrýlmýþtý. Birlikte görünmeleri onlar
için hiç iyi olmazdý. 

Bütün gün etleri ve derileri satýp bolca para kazandýk-
tan sonra yine alýþveriþ yapmýþ ve þehrin surlarý altýnda
Sophie ve oðlunu beklemiþti. Kýsa bir süre sonra hep bir-
likte eve dönmüþlerdi. Yol boyunca Sophie evinden ve ar-
kadaþlarýndan bahsetmiþ, hiç susmamýþtý. Peter ise yaþýtla-
rýyla oynamanýn keyfini çýkarmýþ, yorgun düþmüþtü. Lu-
dovic onu kucaðýnda taþýmak zorunda kalmýþ ve yol sanki
uzadýkça uzamýþtý. Sophie, akþam yemeðinde de sürekli
konuþmuþ ve onlarý da götürdüðü için Ludovic'e teþekkür
etmiþti. 

Birbirini takip eden günler boyunca Ludovic erken
kalkmaya daha özen gösterir olmuþtu. Sabah önce Sophie
ile çalýþýyor, kalan zamanýný avlanarak ve yakaladýðý avla-
rý temizleyerek ve iþleyerek geçiriyordu. Her gün Peter'ý sý-
cak kaynaða götürüyor ve ona banyo yaptýrýyordu. Fýrsat
bulmuþken kendi bedenini de rahatlatmak için kaynaða
misafir oldu. Soyunup içine girdi ve vücudunun sýcaklýða
teslim olmasýna izin verdi. Yüce Tanrý'nýn bu daðlardaki en
büyük lütfu buydu. Sürekli kendini yenileyen bu þifa kay-
naðý,  insanlarýn akýllarýnýn eremeyeceði kadar muhteþem
bir lütuftu. Gözlerinin kapatýp günün yorgunluðunu gider-
meye çalýþtý. Duyduðu seslerle irkilip gözlerini açtý. Sop-
hie içeri girmiþ ona doðru yürüyordu. 

"Bir þey mi oldu?" diye sordu merakla. 
Sophie sadece baþýný salladý. Kaynaðýn dibine kadar

gelip bakýþlarýný Ludovic'in vücudunda gezdirdi. Ludovic
bir an utandýðýný hissetti. Sophie, onun aldýðý elbiseyi giy-
miþti ve meþalenin ýþýðý, elbisesinin altýnda vücudunu göz-
ler önüne seriyordu. Bir hamleyle elbisesini çýkarýp üze-
rinden attý. Ludovic þaþkýnlýkla karþýsýnda duran güzelli-
ðe baktý. Tek kelimeyle muhteþemdi. Tanrý'nýn yaratýcýlýk
gücüne hayran olmamak mümkün deðildi. Kadýn bedeni
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yarattýðý en kusursuz þeylerden biri olmalýydý. Ýnce bir be-
li, iri göðüsleri vardý genç kadýnýn. Bir erkeðin aklýný ba-
þýndan alacak kadar da istekli görünen bir bedeni vardý. Ýlk
kez bir kadýný böylesine çekici haliyle görüyordu.

"Sophie, lütfen git" diyebildi sadece kýsýk sesle.
Sophie arzuyla gülümseyerek aðýr adýmlarla suya gir-

di. Gözlerindeki arzu Ludovic'i baþtan çýkarmak istercesi-
ne büyüyordu. O genç ve saðlýklý bir kadýndý.

"Ben bir rahibim."
Sophie uzanýp dudaklarýna dokundu.
"Sen bir erkeksin." 
Sesi arzu doluydu. Dudaklarýna kenetlenip kollarýný

boynuna doladý. Ludovic ondan uzaklaþmak istese de bey-
ni bedenine yenik düþtü.  

Uyandýðýnda, genç kadýnýn kollarýnda fark etti. Olanla-
ra inanamýyordu. Biraz düþününce piþman olmaya baþla-
mýþtý. O bir rahipti ve onun görevi insanlara yol göstermek-
ti. Oysa biraz önce yaptýklarý… Ludovic kendini tam bir er-
kek gibi hissetmiþti. Öyleyse neden kendini kötü hissedi-
yordu? Neden bu kadar piþmanlýk duyuyordu? Kollarýnda
uyuyan kadýnýn birgün onu ve çocuðunu býrakýp yollara
düþmesi ne derece doðru olacaktý? Ona bunu yapmamalýy-
dý. Çok piþman olmuþtu. Bir daha ona dokunmamalýydý. 

Sophie'nin uyanmasýný bekledi. Kollarýndaki kadýn ký-
mýldayýnca kollarýný serbest býraktý. Genç kadýn doðrulup
gülümseyerek ona baktý. Ludovic de ona gülümsedi.

"Ne kadar oldu?"
"Bilmiyorum. Hadi giyin artýk."
Sophie uzanýp onu öpmek isteyince geri çekildi. Bu

hareketi genç kadýný üzmüþtü.
"Seninle konuþmalýyýz" dedi Ludovic.
Sophie doðrulup elbisesini üzerine geçirdi. Sonra

mahzun bir tavýrla yüzüne baktý.
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"Merak etme senden bir þey beklemiyorum. Yakýnda
gideceksin biliyorum ama hiç olmazsa þu güzel âný bozma
olur mu?"

Ludovic de hemen giyindi. 
"Afedersin seni kýrmak istemedim."
Sophie yanýna gelip üzerini düzeltti.
"Sen bana mutluluk verdin, teþükkür ederim. Sana ve-

rebileceðim bir tek bedenim vardý. Bunu bir teþekkür ola-
rak kabul et." 

Ludovic yanaklarý kýzaran kadýna gülümsedi.
"Bana hiçbir þey borçlu deðilsin. Bunu sakýn unutma.

Sadece senin ve çocuðunun iyi olmasýný istiyorum. Bu
yüzden de bana baðlanmaný istemiyorum."

Genç kadýn zoraki gülümsedi.
"Merak etme, baðlanmam." Sonra uzanýp yanaðýna bir

öpücük kondurdu. "Çok güzeldi."
Ne söyleyeceðini þaþýrmýþtý. Doðruyu söylemeyi ter-

cih etti.
"Sen muhteþem bir kadýnsýn." 
Birlikte evlerine döndüler. Peter, Bart'ýn yanýnda uyu-

yakalmýþtý. Ludovic onu kucaklayýp yataðýna yatýrdý ve
üzerini örttü. Sessizce yemeklerini yiyip ateþin yanýnda
oturdular. Bart Sophie'nin yanýna gelip yattý. Sophie ateþi
izlerken bir taraftan da köpeði seviyordu. Ludovic'in bakýþ-
larý köpeðin tüyleri arasýnda gezinen eline takýldý. Öyle yu-
muþak ve narin okþuyordu ki onun yerinde olmayý istedi.
Sophie'nin bakýþlarý ile karþýlaþtýðýnda utanarak baþýný eðdi.
Erkenden yatmak ve uyumak istiyordu. Yataðýna yatýp göz-
lerini kapadý. Her gece gibi bu gece de bitmek bilmiyordu,
uyumaya ihtiyacý varken uyuyamýyordu. Kalkýp ateþe bir-
kaç odun daha attý. Sonra oturup odunlarýn yanýþýný izleme-
ye baþladý. Baþýný kaldýrýp kadýnýn yattýðý tarafa baktý. Bun-
dan çok utanýyordu ama onu çok istiyordu. Gözlerini kapa-
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týp gelmesini diledi. Geliyordu. Üstelik üzerindekini de çý-
karmýþtý. Ludovic kalkmadan bekledi. Genç kadýn kucaðý-
na oturup onu öpmeye baþladý.

"Seni özledim" diye fýsýldadý. 
Güçlü kollarýyla kadýný kucaklayýp yataðýna götürdü

ve yanýna uzandý. Önce onu sevmek, yüceltmek ve ruhunu
okþamak istiyordu. Dakikalar boyunca onu okþadý, sevdi. 

Henry'nin ziyareti, aslýnda bu iliþkinin sonunun haber-
cisi gibiydi. Beklediði gemi iki hafta kadar sonra gelecek-
ti. Ludovic uzun bir süre için, doðup büyüdüðü ve acýlarýn
en büyüðünü yaþadýðý bu yerlere veda edecekti. Sophie'nin
ne çok üzüldüðünün farkýna varmýþtý fakat eline geçecek
bu son fýrsatý deðerlendirmemek aptallýk olurdu. Çünkü bu
sefer de gidemezse bir daha gitme þansý olmayabilirdi, bi-
liyordu. Artýk gizli saklý yaþamak istemiyordu. Aslýnda
Sophie ve oðlu ile mutluydu ama yeterli deðildi. Herkesin
olduðu gibi onun da yaþamasýnýn bir amacý olmalýydý. 

Sadece iki haftalarý kalmýþtý. Küçük Peter iyileþmiþti.
Eskisi gibi saðlýklý ve mutlu bir çocuk olmuþtu. Yaralarý
kapanmýþ, körpe bedeni eski zindeliðine kavuþmuþtu.
Sophie okuma yazmayý öðrenmiþti. Çok zeki ve istekli bir
kadýndý. Hayatta kalabilmenin, daha çok þey öðrenmek ve
yapabilmekle mümkün olacaðýný genç yaþta öðrenmiþti.
Geçen süre zarfýnda, Ludovic'e baðlanmýþ ve onun gitme-
mesi için sürekli dua eder olmuþtu. Ludovic çok acý olan
bu gerçeði, yine uykusuz geçen gecelerde fark etmiþti.
Ondan uzak durmaya çalýþmýþ ama genç erkek bedeni ka-
dýnýn kokusundan uzak kalamamýþtý. Peter iyileþtiði için
onu daha çok Bart ile yalnýz býrakýp kalan saatlerini birlik-
te kaynaðýn yanýnda geçirmiþlerdi. Ludovic ilk kez bir ka-
dýnla beraber olmanýn mutluluðunu yaþarken Sophie de
ilk kez müþfik bir erkekle birlikte olmuþtu. Ludovic'i se-
viyordu. Ama asla onun eþi olamayacaðýnýn farkýndaydý.
Çünkü onun farklý hayalleri vardý. Ludovic onun için en
güzel hatýra olarak kalacaktý.
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Geçen süre, onu çok daha iyi bir avcý yapmýþ, Ludovic
yeterli parayý biriktirebilmiþti. Artýk hayvan öldürmek zo-
runda kalmayacaðý için de çok mutluydu. Sevgili dostu
Bart'ý Henry'ye býrakacak ve bilmediði geleceðe doðru yel-
ken açacaktý. 

Son birkaç gün daha ava çýkacak Sophie ve Peter için
gerekli olacak birkaç þeyi de temin ettikten sonra onlarýn
hayatýndan çýkacaktý. 

Akþama doðru avdan dönerken Sophie'nin kapýnýn
önünde oðluna seslendiðini duydu. Peter uzun bir süredir
ortalarda yoktu. Sophie onun Bart'la birlikte olduðunu ama
çok önce gelmiþ olmasý gerektiðini söyledi. Avlarý býrakýp
onlarý aramaya çýktý. Aþaðýlara daðýn eteklerine doðru yü-
rüdü. Genelde Bart ile buralara kadar gelirlerdi. Hava ka-
rarýyordu. Onlarý bulmasý gerekiyordu. Ludovic içinden
Bart'a kýzdý. Baþýna bir þey gelmemesi için dua etti. Sonra
onlarý fark etti. Ýkisi birlikte ona doðru geliyordu. Koþup
Peter'ý kucaðýna aldý.

"Ben sana demedim mi bu kadar aþaðýlara gelme diye?
Annen meraktan öldü." 

Sonra Bart'a dönüp "Seninle sonra konuþacaðýz" dedi.
Bart havlayýnca onu susturdu. 

"Asker amcalar bana seni sordu" dedi Peter.
Ludovic baþýný kaldýrýp aþaðýlara doðru baktý. Görü-

nürde kimseler yoktu. Aceleyle maðaraya doðru yürürken
Peter'la konuþmaya baþladý.

"Hangi askerler Peter?"
Peter eliyle aþaðýlarý iþaret etti. 
"Orda." 
"Ne dedin onlara Peter?"
"Senin babam olduðunu."
Ludovic bir gün bunlarýn olacaðýný biliyordu. Askerler

Peter'den her þeyi öðrenmiþ olmalýydýlar.
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"Bart' ý da yakalamak istediler ama o onlara çok kýzdý."
Bu civarda Bart'dan baþka kurt köpeði yoktu. Yaþlý

Harry'yi öldürdüklerinde onu da öldürdüklerini zannetmiþ-
lerdi. Onu tanýmýþlardý. 'Tanrým yardým et' diye geçirdi
içinden. Sophie ve oðluna bir þey olursa kendini asla affet-
mezdi. Adýmlarýný hýzlandýrarak eve geldi. Sophie kapý-
daydý. Telaþýný görünce heyecanla sordu.

"Bir þey mi oldu?"
Ýçeri girip kapýyý kapattýlar. 
"Hemen neyin varsa toparla. Yarýn sabah erkenden si-

zi þehre götüreceðim." 
Sophie þaþkýndý.

"Ne oldu?"
"Peter birkaç askerle karþýlaþmýþ, onlara bizden bah-

setmiþ. Bart'ý da yakalamaya çalýþmýþlar." 
Sophie dudaklarý titremeye baþlamýþtý.
"Belki de fark etmemiþlerdir. Hem bizi burada bula-

mazlar." 
Ludovic Sophie'ye sarýldý.
"Sophie, anlamýyor musun? Burada kalýrsak en iyi ih-

timalle ikinizi de öldürürler. Bana ne yaptýklarýný biliyor-
sun. Sana ve oðluna bir zarar gelsin istemiyorum. Hadi ha-
zýrlan. Yarýn erkenden sizi götüreceðim." 

Sophie aðlamaya baþlamýþtý. 
"Ben senden ayrýlmak istemiyorum."
"Kendine gel. Düþünmen gereken küçük bir çocuðun

var."
Kadýný býrakýp kendi eþyalarýný toparlamaya baþladý.

Her þeyi torbalarýn içine týkmaya baþladý.
"Önce Peter'ý yedir. Biz de bir þeyler atýþtýralým hadi."
Karýnlarýný doyurduktan sonra toparlanmaya devam

ettiler. Erkenden yatýp uyumaya çalýþtýlar. Ama ikisinin de

136

Tanrýnýn Savcýsý



gözüne uyku girmiyordu. Sophie, Ludovic'in yanýna gel-
mek istemiþ ama Ludovic sert bir sesle uyarmýþ uyumasý-
ný istemiþti. 

Gün ýþýmaya henüz baþlamýþtý ki Ludovic misafirleri-
ni uyandýrdý. Hemen sessizce bir þeyler atýþtýrdýktan sonra
torbalarýný alýp aylardýr onlarý konuk eden evden ayrýldýlar.
Sophie konuþmuyordu. Baþý önünde yürüyor, oðlunun so-
rularýna kýsa cevaplar verip geçiþtiriyordu. Çok korkuyor-
du ve mutsuzdu. Ludovic kaynaðýn bulunduðu maðaraya
girip kendi eþyalarýný býraktý, Bart'a da orada kalmasýný
söyledi. Peter'ýn Bart'a sarýlmasýna izin verdi. Çýkýþý da ka-
pattýktan sonra yola devam ettiler.

"Þehirden ayrýlan bir gemi varsa bugün sizi ona bindi-
reyim. Peter'ý de alýp git buralardan. Kendine yeni bir ha-
yat kur." 

Bunlarý söylerken yüreði parçalanmýþtý ama hepsi bu-
raya kadardý. Yakalandýðý takdirde Sophie'yi yargýlayacak-
lardý. Belki onu da Maria'nýnki gibi bir son bekliyordu. Bu
yüzden bu þehirden gitmeliydiler, kendinin ve oðlunun ya-
þamasý için. Baþka hiçbir þey önemli deðildi. Þehir surlarý-
nýn altýndan geçerken Sophie uzanýp eline dokundu. Ludo-
vic elini çekip ondan biraz daha uzaklaþtý. Limana doðru
yürüdüler. Limanda hazýr bekleyen küçük bir gemi vardý. 

"En azýndan bu konuda þanslýyýz, dedi Ludovic. Kim-
se sizi görmeden buradan gitmelisiniz." 

Birlikte gemiye bindiler. Ludovic kaptanla konuþup en
son limana biletlerini aldý. Onlarý kamaralarýna geçirdikten
sonra veda anýnýn geldiðini sonunda ikisi de fark etmiþti.
Ludovic Peter'ý kucaðýna alýp yanaklarýndan öptü.

"Annene iyi bak. Onu hiç üzme."
Peter baþýný sallayýp onu öptü, bir yandan da gemiye

binmiþ olmanýn heyecanýyla sürekli gülüyordu. Sophie ile
bir süre bakýþtýlar. Genç kadýn atýlýp ona sarýldý. Ludovic
kollarýný ona doladý ve saçlarýný öptü. 
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"Kendine dikkat et. Seni ve oðlunu yüce Tanrý'ya ema-
net ediyorum." 

Bu veda ne kadar kýsa olursa ikisi için de o kadar iyi
olacaktý. Sophie'nin yeþil gözleri bulutlandý ve kendini hýç-
kýrýklara teslim etti. Onu býrakmadý Ludovic, daha sýký sa-
rýldý. Bu kadýný çok özleyecekti. Aylarca onu hiç üzmemiþ,
kýrmamýþ ve hem ruhu hem bedeni ile ona kadýnlýk yap-
mýþtý. Ludovic onun kokusunu içine çekti. Genç kadýn ký-
sa bir süre sonra kendine gelip gözlerini sildi. Uzanýp du-
daklarýna uzun bir öpücük kondurdu.

Geminin sireni ayrýlýk dakikasýný söyleyince birbirleri-
ne yaþlý gözlerle baktýlar. 

"Seni seviyorum Ludovic" dedi Sophie umutsuz bir
sesle. 

Bunlarý duymamýþ olmayý tercih ederdi.
"Yapma Sophie. Gitmeniz gerek biliyorsun. Burada

kalacaðýnýz her saniye oðlunun da hayatý tehlikede."
Sophie gülümsemeye çalýþtý ama baþaramadý.
"Sevdiðin kadýn olabilmek için her þeyimi verirdim"

diye mýrýldandý.
Söyledikleri Ludovic'i çok þaþýrtmýþtý. Bu kadýn ne

yüce bir kadýndý. Sevilecek ve her þey feda edilecek bir
kadýndý. Parmaklarýnýn ucuyla gözyaþlarýný silip ona sa-
rýldý.

"Çok üzgünüm, Sophie" diye fýsýldadý. "Beni affet.
Her þeyin daha farklý olmasýný ben de isterdim, inan."

Ludovic kuþaðýnýn içinden bir kese çýkardý. Bu yaþlý
Harry'nin verdiði keseydi. Onu iyi bir iþ için kullanacaktý.
Sophie'ye uzattý.

"Bunu iyi sakla. Gittiðin yerde kendine yeni bir hayat
kur." 

Sophie bir keseye bir Ludovic'e baktý.
"Ama ya sen…"
"Merak etme. Bunu sizin için ayýrmýþtým." 
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Sophie keseyi kuþaðýnýn içine iyice yerleþtirdi. En
azýndan parasýz kalmayacaklardý. Tekrar sarýldýlar. 

"Neden bizimle gelmiyorsun? Gideceðimiz yerde seni
kimse tanýmaz ki…"

"Bir gün geri dönersem tekrar karþýlaþýrýz belki ama
buralardan uzaklaþmalýyým." 

Alnýndan öptü genç kadýný.
"Teþekkür ederim yalnýz hayatýma renk kattýðýn için.

Seni hiç unutmayacaðým" dedi Sophie ve gözyaþlarý sel
olup aktý.

"Sen de bu engizisyon savcýsýný unutma, olur mu?"
Sophie bakýþlarýný hüzünle yoðrulmuþ derin mavi ba-

kýþlarla birleþtirdi. 
"Sen engizisyonun deðil yüce Tanrý'nýn savcýsýsýn.

Tanrým hep seninle olsun." 

Geçmiþe Veda

Ludovic, kendisini bilinmeyene götürecek gemi gelin-
ceye kadar kaynaðýn bulunduðu maðarada kalmayý daha
uygun bulmuþtu. Burasý daha emniyetliydi, artýk þehre in-
miyordu. Zaten yeterince parasý vardý, sadece gün sayýyor-
du. Arada Henry geliyor, ona arkadaþlýk ediyordu. 

Yalnýz geçen gecelerde Sophie'nin sýcaklýðýyla ýsýný-
yor, onu ne kadar özlediðinin farkýna varýyordu. Sophie
onun hayatýnda çok önemli bir rol oynamýþtý. Belki daha
uzun bir süre birlikte olabilselerdi Maria'yý aklýndan çýka-
rýp onu sevebilirdi de. Sophie çok müþfik ve çalýþkan bir
kadýndý. Çok güzeldi ve arzu doluydu. Kendisine sahip çý-
kacak erkeðe sonuna kadar baðlanýp köle olabilecek bir ka-
dýndý. Bir erkek baþka ne isterdi? Uzun ve yalnýz geceleri,
bir kadýnla paylaþmanýn ve sýcaklýðýyla uyumanýn verdiði
mutluluk çok baþkaydý. Ludovic onlarla gitmediði için piþ-
man olmuþtu. Aslýnda gidebilirdi ama yapamazdý. Onun
Maria'ya bir borcu vardý ve bu borcu herhangi bir þekilde
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ödediðinden emin olmadan baþka bir kadýnla hayatýný pay-
laþamazdý. Geceleri istemese de Sophie'yi düþünürken
gündüzleri daldýðý kýsa uykularda kâbuslarýna gelen Ma-
ria'nýn çýðlýklarý onu rahat býrakmýyordu. Ýçini kemiren piþ-
manlýðý ve çaresizliði, aklýný oynatmasýna sebep olacak de-
receye varýyordu. Tek dostu Bart'ý, yanýndan ayýrmýyor,
bütün gününü onunla geçiriyordu. Bart onun hayatýný kur-
tarmýþtý. Onu burada býrakmasý çok zor olacaktý.

Henry akþam uðramýþ ve geminin geldiðini haber ver-
miþti. Ludovic hazýrlýðýný yapmýþ ve toparlanmýþtý. Saba-
hýn ilk ýþýklarýyla yola çýkacaklardý. Geç saate kadar arka-
daþýyla sohbet etmiþ, onunla paylaþtýðý son saatleri ona hiç
bitmeyecek gibi gelmiþti.

Sabah erkenden kalkýp yola koyuldular. Ýkisi birlikte
Henry'nin atýna bindiler. Uzun bir süre sonra Ludovic ya-
ya devam etmeyi tercih etti. Konuþmadan þehre vardýlar. 

Liman kalabalýktý. 'Sono Al Casa' gitmeye hazýrlaný-
yordu. Ludovic bir an önce ayrýlmalarýný istiyordu çünkü
kendisini arayan askerlerin Henry'ye zarar vermelerini is-
temiyordu. Torbasýný yere koyup arkadaþýna sarýldý. Uzun
bir süre birbirlerine sarýlý durdular. 

"Yüce Tanrý seninle olsun kardeþim" dedi Ludovic.
Henry gülümsemeye çalýþýrken gözleri doldu.
"Sen de dikkatli ol. Umarým aradýðýn þeyi bulur ve bir

gün geri dönersin." 
Ludovic baþýný salladý. "Döneceðim. Bir gün mutlaka…"
Tekrar sarýldýlar. Bart'ýn havlamalarý onlarý ayýrdý. Lu-

dovic eðilip sadýk dostunu gözlerinden öptü. 
"Hoþçakal arkadaþým. Henry'nin yanýndan ayrýlma." 
Akýllý köpek Ludovic'in yüzünü yalayýp mýrýldanmaya

baþladý. Ludovic onun gözlerine bakmamalýydý. Yine o ba-
kýþ vardý gözlerinde. Bir þey istediðinde sahibine hep böy-
le bakardý. 
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"Olmaz, burada kalmalýsýn Bart."
Çömelip arkadaþýna sarýldý. Sýrtýný okþadý ve kalkýp

zincirini Henry'ye uzattý. 
"Ona iyi bak."
Henry'ye tekrar sarýldý. 
"Güle güle. Yolun açýk olsun." 
Torbasýný sýrtlayýp gemiye doðru yürüdü. Kalabalýktý,

insanlar etrafta koþuþturup duruyor, birbirlerine baðýrýyor-
lardý. Abu Hasan görünürlerde yoktu. Onu bulmak için içe-
riye bakacaktý. Ludovic iskeleden çýkarken Bart'ýn sesini du-
yuyordu. Arkasýna bakmamak için kendini tuttu. Dönüp ba-
karsa gidemeyebilirdi. Tek dünyasý burasý olmuþtu çünkü. 

Büyük, gösteriþli, iki direkli narin bir karavelaydý bu.
Aslýnda Kuzey Avrupa'nýn azgýn sularý için uygun bir gemi
deðildi. Tanýdýk yüzle karþýlaþýnca torbasýný býrakýp kara
adama sarýldý.

"Demek bu sefer gelebildin" dedi Abu Hasan.
Sadece gülümsedi. Abu Hasan yanýndaki çocuða Lu-

dovic'in torbasýný iþaret etti. Çocuk atýlýp torbayý aldý ve
onlarýn önünde yürümeye baþladý.

"Sana hemen benimkinin yanýndaki kamarayý ayarlat-
tým. Biraz zor oldu ama hallettim." 

Güvertede yürürlerken Ludovic Bart'ýn sesini duyabi-
liyordu. Baþýný çevirip o yöne baktý. Bart'ýn üzgün bakýþla-
rýyla karþýlaþtý. Arkadaþý Henry ona el sallýyordu. El salla-
dý hüzünlü bir þekilde. Onlardan ayrýlmak çok zor olacak-
tý ama yapmalýydý. Bart'ýn ileri doðru hamlelerine
Henry'nin müdahaleleri yeterli olamýyor gibiydi. Onu güç-
lükle zapt ediyordu. "Hoþça kal dostum" diye mýrýldandý
Ludovic. Gemi hareket etmeye baþlamýþtý. Ludovic son bir
kez arkadaþlarýna baktý. Henry kendisini zorlayan ve sü-
rekli baðýran köpeði tutmaya çalýþýyordu. Onu da berabe-
rinde götürmeyi çok isterdi ama bu imkânsýzdý. Abu Hasan

141

Tanrý’nýn Savcýsý



ile içeri girerken duyduðu baðýrtýlarla irkilip tekrar güver-
teye çýktý. Limaný taradý gözleriyle. Henry oradaydý ama
Bart yoktu. Henry'nin sesini duydu. Bart suya atlamýþtý.
Suyun içinde arkadaþýndan bir iz aradý. Bart kalmak iste-
memiþ, onlarýn arkasýndan yüzmeye çalýþýyordu.

"Geri dön Bart, hadi oðlum" diye baðýrdý köpeðe tüm
gücüyle.

Bart baþý suyun üzerinde onun ardýndan yüzmeye çalý-
þýyordu. Belli ki Bart, Ludovic'in düþündüðünden daha çok
deðer veriyordu ona. Ludovic'in onu býrakmasýna raðmen
köpek onu býrakmak istememiþti. Ludovic yaptýðýndan utan-
dý. Onu asla býrakmamalýydý. Bu köpek onun kader arkada-
þý deðil miydi? Arkasýndan tekrar seslendi ama Bart yüzme-
ye devam ediyordu. Hava soðuktu. Keskin rüzgâr insanýn
iliklerine kadar iþlerken bu köpek suda daha ne kadar yüze-
bilirdi? Arkasýndan seslenirken yanýna Abu Hasan geldi.

"Kaptanla konuþtum. Durursak ayrýlmamýz için tek-
rar uygun rüzgârý beklememiz gerekecekmiþ bu da günler
sürebilirmiþ." 

Ludovic endiþeli gözlerle bir köpeðe bir yanýndaki
adama baktý.

"Merak etme, sana yetiþemeyeceðini anlayýp geri dö-
ner o." 

Ludovic bakýþlarýný tekrar arkalarýndan yüzmeye çalý-
þan köpeðe çevirdi. Soðuk suda ne kadar yüzebilirdi ki?
Zaten limandan epeyce uzaklaþmýþlardý Bart geri dönmek
istese de geriye dönebilecek kadar gücü kalmýþ mýydý? 

"Gemiyi durdurmasý lazým. Yoksa köpeðim ölecek.
Daha fazla dayanamaz" diye baðýrdý. 

Abu Hasan gülümsemeye çalýþtý.
"Merak etme geri döner o."
Ludovic Bart'a baktý tekrar. Artýk onu sürekli göremi-

yordu. Batýp çýkmaya baþlamýþtý. Bu soðuk sularda geri de
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dönemezdi artýk. O herkes için sýradan bir köpek olabilirdi
ama Ludovic için o en iyi arkadaþtan bile daha deðerliydi.
Ona bir can borcu vardý ve gözlerinin önünde yok olmasý-
na izin veremezdi. Abu Hasan'a döndü.

"O benim arkadaþým. Onu orada býrakamam."
Hiç düþünmeden korkuluðun üzerine çýkýp suya atladý

ve Bart'a doðru yüzmeye baþladý. Su buz gibiydi. Dakikalar-
dýr arkalarýndan gelen Bart'ýn hâlâ yüzebiliyor olmasý inanýl-
mazdý. Hýzlý kulaçlar atarak bitkin köpeðe yaklaþtý ve ona
sarýldý. Köpek bitkindi, kendini sahibinin kollarýna býraktý.

"Tamam deli oðlum. Yakaladým seni iþte."
Ona yüzmeyi öðrettikleri için babasýna ve Pierre'e te-

þekkür etti içinden. Þimdi ne yapacaktý? Arkadaþý hem yor-
gundu hem üþümüþtü ve gittikçe aðýrlaþýyordu. Ludovic
onu ne kadar taþýyabileceðini bilemiyordu. Fakat ona bir
can borcu vardý. Gemiye doðru baktý. Gemi yavaþlýyordu. 

"Hadi Bart gemiye doðru yüzelim. Bizi burada býraka-
cak deðiller ya."

Tuzlu suyun içinde batýp çýkarak gemiye doðru yüz-
meye çalýþtý. Uzaklarda gemiden indirilen filikayý ve Abu
Hasan'ý görebiliyordu Ludovic. Bir an önce gelseler iyi
olacaktý. Filika onlara yaklaþýrken Ludovic kollarýnda ka-
lan son kuvvet kýrýntýlarýný kullanmaya çalýþtý. Harcayabi-
leceði biraz daha güç için þimdi neler vermezdi. Suyun so-
ðukluðu bedeninin her santimini býçak gibi keserken o bi-
raz daha direnmeye çalýþtý. Kollarýnýn arasýndan kayan ar-
kadaþýný sýký sýký tutmaya çalýþýrken takati kalmadýðýný
dehþetle fark etti. Aðzýna dolan tuzlu suyun tadý genzini
yakarak tüm bedenini sardý. Yüce Tanrý'ya kurtulmalarý
için dua etti içinden. Çýrpýnan köpek kollarýnýn arasýndan
sýyrýldý ve suyun üzerine doðru hamle yaptý. Sonra tekrar
yanýna gelip onu gömleðinin yakasýndan tutarak yukarý
çekmeye çalýþtý. Ludovic arkadaþýnýn da verdiði cesaretle,
son bir gayretle suyun üzerine çýkmayý baþarabilmiþti. Ýlk
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kez nefes alabilmenin ne kadar güzel olduðunu fark etmiþ-
ti. Yüzmeye devam etmeliydi. Filikanýn kendilerine yak-
laþtýðýný gördükçe içindeki umut da arttý. Burada ölmek is-
temiyordu. Abu Hasan baþýný sallayarak onlara bakýyordu.
Kýzgýn ve þaþkýn görünüyordu.

"Bart'ý alýn, hadi" diye baðýrdý adamlara.
Kendisine uzanan ellere önce köpeði uzattý ve kendini

de onlara teslim etti. 
"Sen deli olmalýsýn" diye baðýrdý ona Abu Hasan. 
Ludovic titreyen köpeðine sarýlýp öptü. Bart titrerken

onu yalýyor ve mýrýldanýyordu. Kendisine verilen battaniye
ile önce köpeði sardý. Onun hastalanmasýný hiç istemezdi.

"O benim arkadaþým."
Kaptan son derece kýzgýndý. Bu ona saatlere mal ol-

muþtu. Bu yüzden onunla birkaç gün yüz yüze gelmemek
iyi olurdu. Ludovic vefakâr köpeðini de yanýna alarak ka-
marasýna çekildi. 
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Anadolu'da Bir Yabancý

Martyropol'de

Gözlerinin dolmasýna engel olamamýþtý ama yaþadýðý
onca zorluktan sonra biriken gözyaþlarýnýn akmasýna engel
olmayý baþarabiliyordu artýk. Yanýna uzanmýþ olan köpeði-
ne sarýlýp onu öptü. 

Hemen karþýsýnda oturan iri kýyým ama bir o kadar da
yufka yürekli adama baktý. 

"Bu kýyýmlar ne zaman bitecek bilmiyorum, Abdullah.
Birilerinin buna dur demesi lazým artýk. Boþ yere çok insan
öldü." 

"Sen buraya nasýl geldin?" diye sordu adam elindeki
somunu ýsýrýrken.

Ludovic yakýn geçmiþin aðýrlýðýný omuzlarýnda hisset-
ti tekrar. Bugün yaþýyor olmasý bir mucize idi aslýnda. Ýtal-
ya'da Abu Hasan ile yollarý ayrýlmýþtý. Daha doðrusu Ludo-
vic, Ýtalya'da inþa edilen büyük katedrallerin görkemine
kendini kaptýrýp zamaný geçirmiþ ve gemiyi kaçýrmýþtý. Da-
ha sonra köpeðiyle birlikte baþka bir gemiye binmiþ ama
bu geminin askerleri taþýyan gemi olduðunu açýldýktan
sonra fark etmiþti. Almanya yeni bir haçlý seferi daha dü-
zenliyordu. 

"Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiþtim" dedi
Ludovic. "Ben savaþtan nefret ederim hâlbuki. Hiçbir za-
man ne sebeple olursa olsun savaþmayý düþünmem." 

II. Friedrich papalýktan ayrý olarak kendi baþýna Mý-
sýr'a hareket etmeyi uygun görmüþtü. Ludovic nefret ettiði
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ve birçok masumun da hayatýna mal olan kanlý savaþlara
ortak olmak istememiþ, arada durakladýklarý bir limanda o
gemiden inip baþka bir gemiye kaçak olarak binmiþ, ken-
dini bu zalimlikten sýyýrýp Aegae limanýna zor atmýþtý. 

"Aslýnda orada yaþayabilirdim ama kaderim bana yine
kötü oyunlar oynadý ve bugün burada taþ ustasý olarak ça-
lýþýyorum" dedi.

Aegae'yý çok sevmiþti Ludovic. Gerçekten de kaderi
onu bugüne sürüklemeseydi, orada, kalan zamanýný bitir-
mek isterdi. Burasý çok büyük bir liman þehriydi. Deniz ve
kara yoluyla Hindistan'dan gelen mallarýn Venedik ve Ce-
nova'ya sevk yoluydu. Bu nedenle halký zengin ve misafir-
perverdi. Daha da önemlisi burasý Bizans'ýn en önemli pis-
koposluk merkeziydi. 

"Orada yaþayan bir Müslüman aile reisi ile arkadaþ ol-
muþtum. Bana evinde yemek ve yatak verdi. Çocuklarý
Bart'ý çok sevmiþti. Ailesi de kendisi de çok iyi insanlardý." 

"Bunu anlamýþ olmana sevindim. Aslýnda birçok diyar
bizi barbar olarak tanýr ama biz gerçekten misafirperver in-
sanlarýz. Bizi seveni daha çok severiz."

Abdullah da bir Müslüman Türk'tü. Çok iyi bir taþ us-
tasýydý ve ailesi ile birlikte Martyropol'de (bugünkü Sil-
van) yaþýyordu. Köprünün tamiratý için özel olarak çalýþý-
yordu. Ludovic, tek tanýdýðý Abu Hasan'ý bulma ümidiyle
bu tarafa gelen bir kervana katýlmýþ, kervanýn sürüklediði
civar kasabalarda iyi bir paraya, birkaç ay boyunca birkaç
küçük taþ iþinde çalýþmýþtý. Böylece hiç farkýna varmadýðý
bir yönünü daha keþfetmiþti Ludovic. O taþ iþini seviyor-
du. O aðýr maddeye hükmetmek ona büyük haz veriyordu.
Ýþinde iyice ilerleyince daha aðýr iþler için buraya getiril-
miþ ve onarýmda kullanýlmaya baþlanmýþtý. Ludovic çalýþ-
maya baþladýktan sonra Abdullah'ýn iyi bir adam olduðunu
fark edip ona kendi varlýðýný göstermiþ ve onunla arkadaþ
olmuþtu. Burada özel bir yeri olmasýna raðmen son derece
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alçak gönüllü bir adamdý. Kara adam aðzýný silerek ayaða
kalktý.

"Kalkalým artýk. Bizi hâlâ otururken görürlerse akþam
yemeðimizden oluruz" dedi.

Birlikte gölgeliðin altýndan çýkýp görev yerlerine doð-
ru yürüdüler. Köprünün onarýmýnda çalýþan çok esir vardý
ama kendisi artýk esir muamelesi görmüyordu. Belki esir
bile deðildi artýk. Abdullah ile dost olduðu bilindiði için
ona çok fazla sýkýntý verilmiyordu. Aslýnda bu köprüye
hayranlýðý ona bu iþi sevmesinde çok yardýmcý olmuþtu.
Bugüne kadar yapýlmýþ en uzun kemerli köprüydü bu (Ma-
labadi köprüsü). Altýndan akan çayýn üzerinde son derece
zarif bir görüntü oluþturan köprünün kitabesinde Temurtaþ
Ýbn Ýlgazi Bin Artuk tarafýndan 1147-1148 yýllarýnda yap-
týrýldýðý yazmaktaydý. Tüm görkemiyle ayakta dursa da za-
mana yenik düþen bazý kýsýmlarý onarýlmaya baþlanmýþtý.
Ludovic her ne kadar kendi diyarýnda olmasa da böyle gü-
zel bir köprünün onarýmýnda çalýþmaktan büyük mutluluk
duyuyordu. Hayatý boyunca iþe yarar olmayý, gerçek þey-
ler yapabilmeyi istemiþti ve bu bir sanattý. 

Hava kararýncaya kadar çalýþýyor, sonra Abdullah ve
arkadaþlarý ile yemeðe oturuyordu. Diðer ustalar ve iþçiler
de ona iyi davranýyor, arada savaþlarýn yol açtýðý yýkýmlar-
dan bahsediyorlardý. Bu akþam yemeðinden sonra Abdul-
lah onunla yalnýz kalmayý tercih etmiþti. Ludovic'in yarým
yamalak lisaný ile anlatmaya çalýþtýðý hayat hikâyesini din-
lemek hoþuna gidiyordu. Esirlerin kaldýðý evden ayýrmýþ-
lardý onu. 

Parlayan yýldýzlarýn altýnda arkadaþýyla muhabbet et-
meyi seviyordu. Onun hayatýnýn merak ediliyor olmasý hem
güzel hem de acý bir þeydi aslýnda. Ludovic diðer insanla-
rýn da bundan alabilecekleri dersler olduðuna inanýyordu.

Büyük bardaklarla aldýklarý üzüm þýralarýný içerek
sohbet etmeye koyuldular. 
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"Sen uzun zamandýr mý buradasýn?" diye sordu Ludo-
vic.

Kara adam baþýný salladý.
"Ailem hep burada yaþadý. Burada açtým gözlerimi,

burada büyüdüm." 
"Buradaki diðer çalýþanlar sana büyük saygý duyuyor."
"Babam buranýn ileri gelen ailelerinden birinin oðluy-

du. Onu tanýyan herkes çok severdi."
"Peki, ne oldu?"
"O kadar çok savaþ, o kadar çok mücadele girdi ki ha-

yatýna, pes etmek zorunda kaldý. Savaþlar onun sahip oldu-
ðu birçok malý elinden aldý. Ben daha delikanlý olmadan
çalýþmaya baþladým." 

Savaþ birçok insan gibi onun da hayatýný deðiþtirmiþti.
Abdullah'ýn iyi bir eðitim aldýðý tüm nezaketi ve inceliðin-
den belli oluyordu ama kaderi sadece taþ ustasý olabilmesi-
ne izin vermiþti. 

"Buralardan kopmak istemediðim için de uzaktan taný-
dýðýmýz bir ustanýn yanýnda bu iþi öðrenmek istedim. Sa-
vaþlar insanlar kadar buradaki taþtan olan her þeye de zarar
verdi. En azýndan bu konuda bir þeyler yapabilmeyi iste-
dim."

Ludovic onu çok iyi anlýyordu. Þu anda onunla ayný
duygularý paylaþýyordu. Abdullah derin bir nefes alarak de-
vam etti.

"Bu þehir benim her þeyim. Ailem ve ben bu þehrin bir
parçasýyýz. Onu her þeyiyle seviyoruz. Her ne kadar burasý
Hýristiyanlarýn kurduðu bir þehir bile olsa…"

Ludovic meraklý bakýþlarla ona baktý.
"Ama ben burada daha çok Müslüman Türkler'in yaþa-

dýðýný sanýyordum."
"Bu þehrin kuruluþ hikâyesi ilginçtir. 7-8 yy. kadar ön-

ce buralý bir piskopos olan Mar Maruthan, zamanýn Bizans
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imparatoru ve Ýran hükümdarýndan izin alarak buraya Hý-
ristiyan þehitleri gömdürüp buraya Þehitler Kenti anlamýna
gelen Martyropol adýný vermiþ. Bunca savaþlardan sonra
Müslümanlarýn elinde þimdi. Ama yarýnýmýzýn ne olacaðý-
ný hiç bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor." 

Sesindeki endiþe ve merak Ludovic'in de tedirgin ol-
masýna neden olmuþtu. Kimse ne zaman ne olacaðýný, ki-
min kime saldýracaðýný bilmiyordu. Ýnsanlýðýn gözünü açlýk
ve hýrs bürümüþtü. Bunun için kimin ne bedel ödediði ise
hiç önemli deðildi. Son iki yýl içinde kendi yaþadýklarý da
aklýn kabul edebileceði olaylar deðildi ama hepsi gerçekti. 

Ludovic onarýmýný yaptýklarý zarif köprüye bakarak
gülümsedi.

"Ya bu köprü, bunun da bir hikâyesi var mý? Öyle gü-
zel, öyle alýmlý bir köprü daha görmemiþtim."

"Bugüne kadar böyle güzel bir köprü daha yapýldýðýný
sanmýyorum" dedi Abdullah. "Þu gördüðün kemerin açýk-
lýðý öyle uzun ki dünyada bir eþi daha yoktur, eminim." 

"Birkaç gün önce bir þey fark ettim. Kemerlerin her iki
yanýnda ikiþer oda var. Bunlar ne için, biliyor musun?"

Abdullah Usta büyük bir kahkaha attý.
"Senden de hiçbir þey kaçmýyor. O odalar dehlizlerle

yolun alt kesimine baðlantýlý yapýlmýþ. Köprü bekçileri ge-
len kervanlarýn ayak seslerini, bu sayede uzaklardan duya-
biliyordu."

"Tanrým, çok güzel" diye mýrýldandý.
Abdullah ayaða kalktý.
"Öðrenmeye meraklýsýn delikanlý, bu çok iyi. Ne kadar

çok öðrenirsen, doðruyla yanlýþý o kadar çabuk ayýrt eder-
sin. Sohbete yarýn devam ederiz. Benimle gelmek ister mi-
sin? Seni misafir etmekten onur duyarým." 

Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Belki ilerleyen zamanlarda…"
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Kendi diyarýndan ayrýldýktan sonra Ludovic, her gece,
yaþadýklarýnýn inanýlmaz olduðunu düþünüp yarýnýný me-
rak ederek uyuyordu. Yarýnýn ne getireceðini bilememek
bir yana tahmin bile edemiyordu. Sevgili Sophie'yi çok öz-
lüyordu. Onun teninin sýcaklýðýna ve yüreðinin temizliðine
öyle ihtiyacý vardý ki… Yaþanan onca þeyden sonra onlar-
dan ayrýlmakla büyük bir hata yaptýðýný anlamýþtý Ludovic.
Sophie ve çocuðu ona hiçbir zaman tekrar hissedemeyece-
ði büyük bir mutluluk vermiþti. Kendini bir aile reisi gibi
hissetmiþ ve onlardan sorumlu olmaktan hep mutlu olmuþ-
tu. Hep Sophie'yi düþünerek gözlerini yumuyor ama Maria
ile uyanýyordu. Bu onun korku ve endiþe dolu bir güne
baþlamasýna neden oluyordu. 

Gün ýþýðýyla uyanýp çalýþmaya baþladýlar. Ludovic bu-
rada öðrenebileceði her þeyi öðrenmek istiyordu. Artýk bir
din adamý deðildi, kiliseden ve dininden kovulmuþtu. Za-
vallý hayvanlarý öldürerek de bir yere varamazdý. Kendisi-
ne bir iþ edinmesi gerekiyordu ve taþ ustalýðýný çok sevmiþ-
ti. Kýzgýn güneþin altýnda çalýþmak fazlasýyla yorucu ve
güçtü ama bu hayvanlarý öldürmekten daha iyiydi. Üstelik
bu iþi seviyordu. 

Öðlen olmuþtu. Ýþi býrakýp yemek almaya yöneldi. Ab-
dullah Usta'ya iþaret etti. Kara adam alnýný silerek yanýna
vardý. 

"Ben yemeyeceðim. Oruçluyum." 
Ludovic þaþkýn gözlerle ona baktý.
"Hiç duymadýn mý? Bu bizim ibadetimiz. Bugün Ra-

mazan ayýnýn ilk günü ve biz bir ay boyunca bir þey yeme-
yeceðiz."

Ludovic baþýný kaldýrýp gökyüzünde ateþ olmuþ güne-
þe baktý ve bakýþlarýný Abdullah'a çevirdi.

"Duymuþtum" dedi. "Hatta okumuþtum da. Böyle bir ha-
vada nasýl aç ve susuz kalýnabilir ki?" diye sordu þaþkýnlýkla. 
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Abdullah ellerini yýkarken cevap verdi.
"Allah o sabrý veriyor bizlere."
Ludovic yemeðini yerken Abdullah da yanýnda oturdu. 
"Bize misafir olmaný istiyoruz. En azýndan Ramazan

ayý boyunca bizde kalmaný istiyorum." 
"Hiç gerek yok. Biliyorsun daha kötüsünü de yaþadým.

Böyle çok iyiyim."
Kara adam onun omzunu sývazladý.
"Ýyi olduðunu biliyorum. Ramazan ayýnda durumu iyi

olanlar her akþam yemeðe konuklar alýr. Senin burada bir
ailen yok. Onun için bu ay bana misafir olmaný istiyorum.
Odaný hazýrlattým bile. Eþyalarýný al bize gidelim. Hiç iti-
raz istemem."

Ludovic reddederse Abdullah'ýn çok üzüleceðini hatta
bunu bir saygýsýzlýk olarak algýlayabileceðini düþünüp iste-
meyerek de olsa kabul etti. Karþýsýndaki adamýn yüzünde
beliren mutluluk ifadesi, bu düþüncesini haklý çýkarmýþtý.
Üstelik o, iyi ve çalýþkan bir adamdý. 

Kalan saatler boyunca göz ucuyla, tek lokma yemeden
ve tek damla su içmeden çalýþan Müslümanlarý hayretle iz-
ledi Ludovic. Bu cesaret mi yoksa delilik miydi? Ya da Ab-
dullah'ýn dediði gibi gerçekten yüce Tanrý onlara büyük bir
sabýr mý veriyordu? Aksi takdirde bu kadar sýcak bir hava-
da aç ve susuz kalmak nasýl mümkün olabilirdi? Ýnsan böy-
le bir durumda nefsine bu derece hâkim olabilir miydi? Aç
ve susuz kalmalarýna raðmen adamlarýn çalýþma tempo-
sunda en ufak bir aksaklýk olmamýþtý. Ne bayýlan ne de
nefsine yenilen vardý. Ludovic hayretler içindeydi. Bu tip
þeyleri hep duyardý ama ilk kez tanýk oluyordu. Yüce Tan-
rý'nýn insanlarý farklý þekillerde denediði doðruydu.

Ramazan Konuðu
Bir iki parça olan eþyalarýný torbasýna doldurup dýþarý

çýktý. Bart'a seslenip bekledi. O çalýþýrken Bart bütün gün
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ortalýkta dolaþýyor, insanlarla yakýnlaþýyor ve onlarý eðlen-
diriyordu. Zaman zaman kendine koyu gölge bulup saat-
lerce tembel yattýðý da oluyordu. Herkes Ludovic ve
Bart'ýn gemi macerasýný duymuþtu. Sahibinden ayrýlmak
istemeyen köpeðin mücadelesi herkesi heyecanlandýrmýþ
ve Bart'ý sevmiþlerdi. Üstelik artan yemekleri de ona veri-
yorlardý. Yani Bart hayatýndan son derece mutluydu. Ludo-
vic, köpeði de yanýna alýp kendisini bekleyen Abdullah Us-
ta'nýn yanýna vardý. 

Martyropol küçük bir yerleþim yeriydi. Dar sokaklar
taþtan veya topraktý. Evler genelde tek kat ve taþtan yapýl-
mýþtý. Çoðunun önünde küçük ama bakýmsýz bahçesi var-
dý. Þehrin arkalarýna doðru yürüdüklerinde yüksek taþ du-
varlarýn ardýnda göze çarpan birkaç iki katlý evden birinin
önüne geldiler. Abdullah tahtadan yapýlmýþ bahçe kapýsýný
iterek açtý. Diðer tek katlý evlerin aksine bu evin büyük bir
bahçesi vardý. Küçüklü büyüklü henüz yeþermiþ ve sýcaða
raðmen ayakta kalabilmiþ birkaç aðaç, derin gölge yapý-
yordu. Daðýnýk serpiþtirilmiþ ve henüz tomurcuklanmýþ çi-
çekler bahçeye biraz daha insan eli deðmiþ havasý veriyor-
du. Giriþe yakýn saðda büyük bir kuyu açýlmýþtý. 

"Bahçeyle çok fazla ilgilenemiyorum. Evde herkesin
de kendine göre iþi var. Anlayan birinin gelip ilgilenmesi-
ni bekliyor."

"Yine de fena deðil. Þu aðaçlar bile yeterli" dedi Lu-
dovic. 

Abdullah evin arkasýný iþaret etti.
"Arkada da birkaç tavuðun barýndýðý bir kümesimiz

var. Daha önce babamýn yaptýrdýðý büyük bir de ahýr var
ama ona elimi hiç sürmedim. Babam öldükten sonra oraya
girmeye gönlüm hiç razý olmadý."

Abdullah'ýn sesi titremeye baþlamýþtý.
"Babam atlarý çok severdi. Küçükken çok atýmýz var-

dý. Çocuklar çok istiyor atlarýmýz olmasýný ama atlar bakým
istiyor." 

152

Tanrýnýn Savcýsý



Sanki yaþanmýþ bir þeyleri tekrar yaþarmýþçasýna bü-
yük bir yumru takýldý kara adamýn boðazýna ve sustu. Lu-
dovic, tek baþýna hayatý göðüslemiþ bu adama büyük say-
gý duyuyordu. 

Usta, babasýndan kalan tek evi onarmýþ ve bu hale ge-
tirmiþti. Tahta kapýya iki kez vurdu. Kapýyý üzerinde sade-
ce beyaz donu olan küçük bir oðlan çocuðu açtý. Abdul-
lah'ýn bacaklarýna sarýlýp bacaklarýnýn arasýndan Ludovic'e
gülümsedi. 

"Bu bizim ufaklýk Muhammed. Çok yaramazdýr, beni
de özlüyor bütün gün."

Kara adam uzanýp çocuðu kucakladý ve öptü. Ludovic
o anda içinde acýyan þeyin ne olduðunu anlamaya çalýþtý.
Peter'ý hatýrladý. O da avdan döndüðünde Ludovic'e sarýlýr
ve onu öperdi. Gülümseyen ve seven bir çift yeþil göz per-
de çekti gözlerine bir an. 'Sophie' diye mýrýldandý. 

Ýçeri geçtiler. Abdullah' ý izleyip o da ayakkabýlarýný
çýkardý. Ev sahibi kalýn sesiyle baðýrýrken Ludovic etrafa
göz attý: Büyük bir hol, etrafýnda odalar, hemen kapýnýn
karþýsýnda üst kata uzanan tahta merdiven. Gösteriþten
uzak ama çok temiz bir evdi. 

"Annene söyle az zamanýmýz kaldý. Misafirimiz de
geldi."

Çocuk köpeði de alýp kapýlardan birinin ardýnda kay-
boldu. Abdullah kapýlardan birini açýp içeri girdi. Ludovic
de onu takip etti. 

"Çok büyük deðil ama kaldýðýn yerden daha rahattýr.
Sen yerleþ istersen, ben de kadýnlara bakayým." 

'Kesinlikle burasý daha iyi' diye geçirdi içinden.
Hemen üzerini deðiþip dýþarý çýktý. Kapýyý kapatýrken
ayak sesleri duyup döndü ve bir çift siyah gözle kar-
þýlaþtý. Baþtan aþaðý siyahlar giyinmiþ ve yüzünü de
örtmüþ bu kadýn hafifçe eðilip ona "Hoþ geldiniz" de-
di. Elinde büyük bir tencere vardý. Ludovic ona ayný
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nezaketle cevap verdi. Kadýn hafifçe dönerek arka-
sýndaki kapýyý iþaret etti.

"Buyurun, efendim içeride." 
Kadýn, içeri girip elindekini masanýn üzerine býraktý ve

çýktý. Abdullah onu görünce yerinden kalktý. 
"Gel arkadaþým. Senin yerin burasý." 
Kendisi de geçip masanýn diðer ucuna oturdu. Masada

dört erkek çocuk ve iki de adam vardý. Onu diðer adamlar-
la tanýþtýrdý. Biri Abdullah ile ayný iþi yapýyordu, diðeri ise
esnaftý. Bu akþam iftar için çaðýrýlmýþ konuklardý ve oðul-
larýný da getirmiþlerdi. Aniden Bart'ýn sesini duyunca kalk-
maya yeltendi ama Abdullah ona iþaret etti.

"Otur, merak etme, köpeðin emin ellerde. Bizim Mu-
hammed ile iyi anlaþtýlar. Ýçeride daha bir sürü çocuk var." 

Tanýþma, muhabbet derken Ludovic derinlerden gelen
ezan sesini duydu. Yemeðe baþlayacakken herkesin elleri-
ni masanýn üzerinde açýp Abdullah'ý dinlediklerini gördü.
Belli ki bir dua okuyordu. Ludovic de ayný þeyi yaptý. Han-
gisi olursa olsun bir dine saygýsýzlýk yapamazdý, üstelik
burada misafirdi. Abdullah'ýn dudaklarý arasýndan dökülen
her kelimenin, unutmaya baþladýðý duygularý kýpýrdattýðýný
hissetti Ludovic. Her birinde, ruhundan bedenine akan bir
ürpertinin esiri olduðunu fark etti. Hangi din olduðu önem-
li deðildi, önemli olan kendini Tanrý'ya yakýn hissedebil-
mek, Tanrý'ya yakýn olabilmekti. Dua bitince yemeðe baþ-
ladýlar. Ludovic okuduðunun ne olduðunu sordu. Olanýn
farkýnda olacak ki gülümsedi. 

"Þükür duamýz" dedi, Abdullah. "Allah'a bize verdik-
leri için teþekkür ediyoruz." 

Sohbet ederek yemeklerini yediler. Uzun süredir böy-
le güzel yemekler yememiþti Ludovic. Farklý lezzet vardý
her birinde. Yemekten sonra Abdullah ondan izin isteyerek
ayrýldý diðer misafirleri ile birlikte evden. Namaz kýlýp ge-
lecekti. Ludovic evde bekleyebileceðini söylemiþti. Onlar
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ayrýldýktan sonra birkaç çocuk gelip onu baþka bir odaya
aldýlar. Geniþ pencerelerin önüne boydan boya yerleþtiril-
miþ sedire oturdu. Çocuklar da yanýna geldiler. Hepsi ona
bir þeyler soruyordu. Ludovic ayrý ayrý cevap vermeye ça-
lýþýyor, onlarý güldürüyordu. Kapý vurulup açýldý ve içeri
yine siyahlar içinde bir kadýn ve hemen ardýndan genç bir
çocuk girdi. Kadýn elindeki bardaðý Ludovic'e uzatýp ora-
dan ayrýldý.

"Bizim özel içeceðimiz" dedi genç çocuk.
Sonra elini uzatýp tokalaþtý.
"Benim adým Ali Abdullah. Bu evin en büyük oðlu-

yum. Hoþ geldiniz." 
Babasýna benziyordu. Onun gibi uzun ve iri yarýydý.

Yanýna oturdu. 
"Babam sizi çok sevmiþ olmalý. Ýlk kez evimize yatýlý

olarak bir gayri Müslim davet etti." 
Ludovic gülümsemeye çalýþtý. Bu delikanlý akýllý bir

adam olacaktý. 
"Eviniz çok güzelmiþ. Baban bunun için çok çalýþmýþ

olmalý."
"Evet, çok çalýþtý."
Ludovic bir yandan etrafa bakýyordu.
"Kaç kardeþin var Ali Abdullah?"
"On kardeþiz." 
Ludovic yanlýþ kelimeler seçtiðini sanýp sorusunu yi-

neledi. Abdullah'tan ayný cevabý alýnca þaþkýnlýðýný gizle-
yemedi. 

"Kendi annemden üç kardeþim var. Diðerlerinden de
üçer tane."

Ludovic iyice þaþýrmýþtý. Kýsa bir duraklamadan sonra
sordu.

"Yani senin üç annen mi var?"
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Ali Abdullah gülerek baþýný salladý.
"Buralarda bir erkeðin çok karýsý olmasý normaldir.

Buna þaþýrdýn deðil mi?"
"Diðer kardeþlerin nerede? Sadece Muhammed'i gör-

düm ben." 
"Babamýn sadece iki oðlu var: Ben ve Muhammed.

Diðerleri hep kýz. Onlar erkek misafirin yanýna çýkamazlar.
Yemekleri de ayrý yerler."

Ali Abdullah pencereden dýþarý bakýp etrafý inceledi.
Sonra ayaða kalkýp kapýya yöneldi.

"Benim gitmem lazým. Babam da neredeyse gelir."
Ludovic þaþkýnlýkla arkasýndan bakakaldý. Daha neler

öðreneceðini merak ediyordu. Müslümanlarýn yaþam tarz-
larý çok farklýydý. Sonra gülümsediðini fark etti elinde ol-
madan: Üç kadýn eþ. Sonra kendi hayatý geçti gözünün
önünden. O bir tek kadýna bile sahip çýkamamýþtý. Yine o
girdabýn içine dalmaktan son anda kurtuldu.

"Nasýlsýn bakalým?" diye sordu kara adam içeri girer-
ken. "Umarým çok sýkýlmadýn." 

Ludovic onu gördüðüne çok sevinmiþti. 
"Seni biraz daðýnýk görüyorum" dedi Abdullah. "Yok-

sa bizim delikanlý canýný mý sýktý?"
"Hayýr, onunla sohbet ettik biraz. Bana biraz sizden

bahsetti de çok þaþýrdým."
Abdullah'ýn meraklý bakýþlarý arasýnda sorup sormama

konusunda tereddüte düþtü. Sonra dayanamadý.
"Oðlun bana üç eþin olduðunu söyledi." 
"Evet doðru. Bak anlatayým. O kadar çok savaþ gör-

dük, bu savaþlarda öyle haddinden fazla adam kaybettik ki
kadýn nüfusu üçe dörde katladý. Üstelik ölen adamlarýn eþ-
lerine de sahip çýkýlmasý, bakýlmasý gerekiyor. Bu yüzden
buralarda çok kadýnla evlilik çok normaldir. Tabii bakabi-
leceksen. Benim ikinci ve üçüncü eþim, aslýnda eþimin çok

156

Tanrýnýn Savcýsý



uzaktan akrabalarý. Eþleri çok genç yaþta savaþta ölünce
onlara benim sahip çýkmam gerekti." 

Savaþýn yol açtýðý yýkýmlardan biri de buydu: Eþi ölen
kadýn ortada kalmasýn, ziyan olmasýn diye ikinci eþ olarak
alýnýyordu. Yazýk… 

Bütün gece düþünüp durdu Ludovic. Yazýk ki bir kadý-
na bile sahip çýkamamýþtý. O, ne Maria'ya ne de tüm varlý-
ðýyla onun olan Sophie'ye sahip çýkamamýþtý. Ýkisini de
kendi kaderlerine teslim etmiþti. 

Ýçeriden gelen gürültülerle kalkýp kapýyý araladý. Bu
kadar erken bir saatte ne telaþýydý bu? Herkes ayaklanmýþ-
tý, evin asýl kalabalýðý kendini ortaya koymuþtu. Yavaþça
kapýyý kapatýp yattý. Bütün gün yaþadýklarýný düþünüp uy-
kuya daldý. Kapýsý çalýnýp açýldýðýnda Muhammed yanýnda
Bart ile içeri girdi. 

"Gece benimle uyudu. Ben onu çok sevdim." 
Gülümseyerek çocuðu kucaðýna aldý.
"Demek onu çok sevdin."
"Annem sana kahvaltý hazýrladý. Babam da kalktý." 
Çocuk kucaðýnda, yemek odasýna geçti. Kahvaltýsýný

yaparken Abdullah gelip karþýsýna oturdu.
"Hayýrlý sabahlar. Ýyi uyudun mu?"
Kendisi de farkýna varmadan gülümsedi.
"Çok iyi uyudum. Teþekkür ederim konukseverliðin

için. Her þey çok güzel."
Cevap vermeden küçük Muhammed'e dýþarý çýkmasýný

söyledi. Çocuk kapýyý ardýndan kapatmadan Ludovic'e gü-
lümseyerek sordu. 

"Köpek burada benimle kalsýn mý?"
Ludovic fikrini almak için Abdullah ile bakýþtý.
"Sorun olmazsa kalabilir."
Kara adam çocuða eliyle gitmesini iþaret etti. Çocuk

baðýrarak kapýyý kapattý.
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"Sabaha karþý sesler duydum" dedi merakla.
"Ramazan ayýnda gün doðmadan önce kalkýp hafif bir

þeyler atýþtýrýrýz. Bütün gün oruca karþý daha dirençli ola-
lým diye" dedi Abdullah. 

Sonra endiþeli gözlerle baktý.
"Seni uyandýrdýk mý? Bundan sonra daha dikkatli olu-

ruz. Kusura bakma."
Ludovic son lokmasýný yerken baþýný salladý.
"Hayýr hayýr. Zaten uyumamýþtým."
Kara adamýn üzgün bakýþlarýný fark edince kelimeleri-

ni toparlamak ihtiyacý hissetti.
"Bunun sizinle alakasý yok. Burada çok rahat ettim.

Ben sadece çok uzun süredir geceleri uyuyamýyorum."
Daha fazlasýný sormamasý için bakýþlarýný kaçýrýp ye-

rinden kalktý.
"Artýk gidelim mi?" 
Çýkmadan arkadaþýnýn eþine güzel yemekleri ve kah-

valtý için teþekkür etmek istemiþ ama kimseleri göreme-
miþti. Dikkatini çeken kadýnlarýn ortalýkta olmamasýydý.
Abdullah'ýn cevabý çok ilgisini çekmiþti. 

"Bizim kadýnlarýmýz baþka erkeklerin yanýna çýkmaz-
lar, yemeklerini de ayrý yerler. Bu sana garip gelebilir ama
bizim adetlerimiz böyle. Onlarýn görevi kocalarýna iyi eþ
ve çocuklarýna iyi anne olmaktýr." 

Ludovic, Müslümanlarýn yaþam tarzýnýn bu kadar
farklý olmasýna anlam veremiyor ama içten içe de imreni-
yordu. Erkeklerin aile kavramý çok farklýydý. Kendi ülke-
sinde masum kýzlara ve genç kadýnlara yapýlanlarý düþü-
nünce ürperdi. Bütün gün aklýna takýlan sorularla boðuþup
durdu. 

Akþam yemekte Constantinople'li yaþlý bir Ortodoks
konuklarý vardý. Abdullah Ludovic'e ondan biraz bahsetmiþ-
ti. Yaþlý ve kimsesiz bir adamdý. Çok gizli bir yönü vardý ve
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Abdullah'ýn söylediðine göre bu onu korkutmamalýydý. Ona
isterse sorabileceðini ama yaþlý konuðu anlatmak istemezse
ýsrarcý olmamasýný rica etmiþti. Her Ramazan ayýnda birkaç
defa Abdullah'ýn en önemli konuðu olarak evlerini onurlan-
dýrdýðýný da söylemiþti. 

Kadýnlar mutfakta idi. Abdullah'ýn eþleri yine son de-
rece güzel yemekler hazýrlamýþlardý. Ludovic yemek hazýr
oluncaya kadar sessizliðini koruyan misafirin yüzünü giz-
leyen örtünün altýnda ne olduðunu merak ediyordu. O da
kendisi gibi bir kaçak mýydý yoksa? Büyük gizi neydi?
Kandil ýþýðýnýn altýnda hafifçe açýlan örtüsünün kenarýndan
belli belirsiz görebildiði yüzü, onu elinde olmadan dehþe-
te düþürmüþtü. Yaþlý adam Abdullah ile samimi bir þekilde
konuþuyordu. Belli ki uzun yýllardýr birbirlerini tanýyorlar-
dý. Elleri sürekli titriyor, bir ayaðý da hafifçe aksýyordu. Bu
yaþlý adam da mý savaþlardan nasibini almýþtý? Ludovic ak-
lýndan geçenlerin doðru olmamasý için dua etti. Dünyanýn
sevgi ve saygý içinde yaþanacak güzel bir yer olmasýný di-
ledi Tanrýsýndan. 

Adam baþýný kaldýrýp onu süzdü. 
"Baþýmdaki örtüyü merak mý ettin delikanlý?" diye

sordu.
Ludovic yüzüne basan ateþin bir an önce dinmesini is-

tedi, utanmýþtý. 
"Ben 77 yaþýndayým ve tam 24 yýldýr yüzümü gizleyen

bu örtüyle geziyorum" dedi yaþlý adam. 
Ludovic hemen bir hesap yapýp söylediði yýlýn Cons-

tantinople'nin yakýlýp yýkýldýðý 1204 yýlýna denk geldiðini
dehþetle fark etti. Sormamýþ olmayý dilerdi aslýnda. Duya-
caklarýndan nefret edeceðini bile bile sordu. 

"O yýl olanlar için herkes bir þeyler anlatýyor. Ne oldu,
anlatýr mýsýnýz?"

Yaþlý adam elinden kaþýðýný býrakýp bir bardak su içti.
Genzini temizledi ve anlatmaya baþladý. 
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"Bizans surlarýnýn birkaç kilometre ötesinde köyümüz
vardý. O kâbus gibi gecede top sesleriyle uyandýk. Ne ol-
duðunu anlamaya fýrsatýmýz olmadý, kaçamadýk, saklana-
madýk." 

Yaþlý adam yerinden kalkýp kapýya doðru yürüdü.
"Bana beþ dakika verin, geliyorum" dedi.
Adam çýkarken Ludovic bakýþlarýný Abdullah'a çevir-

di. Abdullah'ýn gözleri bulutlarla örtülmüþtü sanki.
"Onca uzun yýllar geçmesine raðmen her anlatýþýnda

böyle oluyor. Sadece onu aðlarken görmemizi istemez. Bi-
raz daha cesaret toplayýp gelecek."

Onun yüzünde ilk kez böylesine derin bir ifade görü-
yordu. Ýçindeki endiþenin ve merakýn arttýðýný hissetti Lu-
dovic. Savaþ ne çok insanýn canýný yakmýþtý. Yapýlanlarý
bilmeyenler, bir yerde zafer kazanýldýðýný düþünmekle ap-
tallýk ediyordu. Her þey göz önündeydi iþte: Paramparça
edilmiþ hayatlar, alýnmýþ canlar ve geriye kalan sadece ya-
þanmamýþ olmasý dilenen acý hatýralar… Cana kýyan da ca-
ný alýnan da insandý.

Birlikte oturma odasýna geçtiler. Yaþlý adam uzun bir
süre sonra geri döndü. Ludovic'in karþýsýna oturdu ve yü-
zünün görülmemesi için büyük çaba sarf etti.

"O gece bütün Bizans yakýldý. Ýnsanlarýn hepsi, yaþlý,
kadýn veya çocuk demeden katledildi. Bir tek canlý býrakýl-
madý ortada."

Yaþlý adamýn sesine yerleþen titreyiþ kelimelerinin ara-
da kesilmesine neden oluyordu. Ludovic sessiz kalmayý
tercih etti.

"Büyük çoðunluðumuz Ortodoks'tu. Ama aramýzda
yaþayan Katolik köylüleri de öldürdüler. Hiç ayýrým yap-
madan, acýmadan. Bütün þehri yaktýlar. Civar köylerde de
bir tek canlý býrakmadýlar. Benim köyüm de yakýldý, yýkýl-
dý. Bütün erkekleri, kadýnlarý ve çocuklarý öldürdüler. Bir
tek ben kaldým köyümden geriye." 
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Sormaya korkuyordu ama merak da ediyordu. 
"Ailenize ne oldu?"
Yaþlý adam yerinden kalkýp pencerenin önüne gitti. Dý-

þarýdaki karanlýðýn içinde aradýðý bir þeyler var gibiydi. 
"Oðullarýmý diðer erkekler gibi kýlýçlarla doðradýlar.

Kollarý ve bacaklarý ayrý yerlerde öldüler. Kadýnlara ve kü-
çücük sabilere hiç acýmadýlar. Gebe kadýnlar vardý arala-
rýnda, karýnlarýný kesip bebelerini gözleri önünde kýlýçlarla
doðradýlar. Sonra da birçoðuna tecavüz edip öldürdüler." 

Ludovic duyduklarýna inanamýyordu. Bu zafer deðil
bir vahþetti. Nasýl bir insan bir kadýna ve henüz doðmamýþ
bebeðine böyle iþkence yapabilirdi? Aslýnda cevabý çok iyi
biliyordu.

Yaþlý adamýn yüzündeki her çizginin farkýna vardý Lu-
dovic. Dehþet hâlâ sürüyordu zavallý adamýn belleðinde.
Adam yerine oturup ellerini yumruk yaparak dizlerine bas-
týrdý. Diþlerinin arasýndan bir þeyler fýsýldadýðýný duydu
ama anlamamýþtý. 

"Eþim ve kýzým biraz daha þanslýydýlar. Çünkü onlara
diðer kadýnlar gibi tecavüz edilmedi. Sadece parça parça
edildiler. Kýzýmýn bedeninden kopan bir parçayý, onu ye-
meye çalýþan bir köpeðin aðzýndan zor alabildim. Bana
otuz yýl kadýnlýk yapmýþ karýmýn bedenini bulamadýk. Þim-
di köyün her yerinde bir mezar var ama hiçbirinin bedeni
içinde deðil."

Ludovic aðlamamayý deðil gözyaþlarýný dýþarý akýtma-
mayý öðrenmiþti ama þimdi bu mümkün deðildi. Duyduk-
larý aklýn mantýðýn ötesinde þeylerdi. Yaþlý adamýn anlattý-
ðý her þey gözlerinin önünde belirip kayboluyor ve kendi-
sine de benzer þeyler yapan bu zalim dünyaya isyan edi-
yordu. Gözlerine dolan yaþlara engel olmadý. Olamazdý
da…

O sýrada küçük Muhammed içeri girdi ve yaþlý adamýn
kucaðýna oturdu. Yaþlý adamýn gözyaþlarýný silip öptü. 
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"Bana söz vermiþtin bir daha aðlamayacaktýn."
Yaþlý adam çocuðun kokusunu içine çekip yanaðýndan

öptü. Gülümsemeye çalýþtý ama baþaramadý. 
"Genç misafirimizle konuþuyoruz sadece."
Çocuk aniden uzanýp yaþlý adamýn yüzünü gizleyen

örtüyü açmaya çalýþtý.
"Amcaya yüzünü gösterdin mi, dede?"
Adam elleriyle örtüyü düzeltmeye çalýþtý sonra da ço-

cuðu azarladý.
"Yapma evladým. Amcan görmek istemez belki."
Ludovic araya girdi.
"Yüzünüze ne oldu?"
Yaþlý adam çocuðu kucaðýndan indirerek ondan gidip

köpekle oynamasýný söyledi.
"Seninle ayný yerlerde dolaþýyoruz. Nasýl olsa bir gün

bir þekilde göreceksin."
Ludovic'in itiraz etmesine zaman kalmadan yüzünü

örten örtüyü omuzlarýna indirdi. Gördüðü manzarayla ir-
kildi Ludovic. 'Yüce Tanrým, böyle bir þey olamaz' diye
mýrýldandý. Adamýn baþýnýn sol üst yaný yok gibiydi. Sol
gözü, sol yanaðý, sol elmacýk kemiði, sol yanýnda hiçbir
þey kalmamýþtý. En kötü kâbustan bile daha kötü görünü-
yordu. Yüzüne kabaca atýlmýþ dikiþ izleri hâlâ yerindeydi
ve sol gözünden kalan boþluk, zavallý adamýn içine düþtü-
ðü kara bir çukur gibi durumu anlatmaya yetiyordu.

"Köyüme ve aileme yapýlanlar sýrasýnda ben hiçbir þey
yapamadým. Askerler önce erkeklere saldýrdý. Sahip oldu-
ðumuz varlýklara yapacaklarýný görmemizi istemiþlerdi.
Kýzým gebeydi. Ben onu korumaya çalýþýrken askerlerden
biri baþýma bir topuzla vurdu. Baþýmýn sol yaný topuzun
diþleri arasýnda kaldý. Yere yýðýlmýþým. Uzun bir süre hiç-
bir þey göremedim. Bedenimde kalan tek takat ile kalan
gözümü açtýðýmda da her þey neredeyse bitmiþti. Kýzýmý
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kýlýçlarlarken gördüm onlarý. Kalkmaya çalýþtým ama nafi-
le. Ne aldýðým darbe ne de bedenimin altýnda oluþmuþ kan
gölüne üþüþen köpekler izin verdi buna. Kalkamadým, ya-
pamadým."

Ludovic adamýn tüm yüzünde gezdirdi þaþkýn bakýþla-
rýný. Adamýn kalan tek mavi gözü viranede açmýþ bir çiçek
gibi güzelliðini koruyordu. Adamýn yüzündeki yegâne þey-
di mavi güzellik. Yaþlý dudaklarý anlattýðý geçmiþin yükü
altýnda titriyordu.

"Köpeklerden kurtulabilmek için çok çabaladým ama
öyle takatsizdim ki… Sonra yaþamak için bir nedenim kal-
madýðýný fark edip baþýmý topraða dayadým." 

Ludovic içinde bir yerlerde, yaþlý adamýn söyledikleri-
ne inanmamakta direniyordu ama gerçek tüm çýplaklýðýyla
karþýsýnda duruyordu. Üstelik aynýsýný kendisi de yaþamýþ-
tý. Bu kadar zalimane bu kadar hunharca deðildi ama yaþa-
mýþtý. Genç Maria'ya yapýlan onca iþkence ve zulümden
sonra kendisini de canlý canlý gömüp farelere býrakmýþlardý. 

"Bu kadarýný beklemiyordun deðil mi?" 
Düþüncelerinden sýyrýlýp baþýný örtmeye çalýþan yaþlý

adama baktý. 
"Çok üzgünüm" diyebildi. "Bunlarýn hiçbiri olmama-

lýydý."
Sesi titremiþti. Yaþlý adam, tek gözünden yaþ akarken

iki yana salladý baþýný hýrsla.
"Bütün bunlar ne içindi, ne iþe yaradý bilmiyorum ama

Katolikler bunun adýný zafer koydular. Aylar sonra, beni bu-
lup yaralarýmý diken Müslümanlarýn yanýnda gözümü açtým.
Neden ölmediðimi bilmiyorum, bir sebebi vardýr herhalde.
Sonra oralardan uzaklaþýrsam belki her þeyi unutabilirim di-
ye düþündüm… Unutmasam da alýþabilirdim belki."

Ludovic yaþlý adamýn acýlarýný paylaþmak, mümkün
olsa üstlenmek isterdi ama herkes kendi acýsýný yaþamalýy-
dý. Kalkýp yanýna gitti.
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"Bana inanmayabilirsiniz ama buna benzer þeyleri ben
de yaþadým. Elimde olsa herkese sevdiklerini geri verebil-
meyi isterdim. Çok üzgünüm yaþananlar adýna, yapýlanlar
adýna utanç duyuyorum."

Yaþlý adama sýkýca sarýlýp uzun süre öyle kaldý. Adam
aðlamýyordu artýk. Eliyle Ludovic'in omzunu sývazladý.
Ludovic kendini adama çok yakýn hissediyordu. 

"Ben de bu yüzden memleketimden bu kadar uzakta-
yým" diyebildi sadece belki küçük bir teselli olur diye.

Kapý açýlýp Muhammed, Bart ile içeri girince adamdan
uzaklaþtý. Bart yaþlý adamýn elini yalamaya baþladý. Mu-
hammed adamýn kucaðýna oturup yanaðýndan öptü.

"Þimdi iyisin deðil mi?" diye sordu.
O ana kadar suskun kalan Abdullah çocuðu yanýna ça-

ðýrýp ona sarýldý. Sonra da kulaðýna bir þeyler fýsýldadý. Ço-
cuk köpeði de yanýna alarak dýþarý çýktý. 

Konuyu biraz deðiþtirmek aslýnda her ikisi içinde iyi
olacaktý. Yaþlý adam genzini temizledi.

"Hepsi bu kadar da deðil. Bizim köyümüze gelmeden
önce tüm þehri yakýp yýktýklarýný ve yaðmaladýklarýný gör-
dük. Biz bu yüzden köyümüzde kalýp bu adamlarla mücade-
le etmek istedik. Ama bize ve tarihimize ait olan her þeyi
yaðmaladýlar. Gemiler dolusu hazine ve tarihi eser kaçýrýldý
þehrin kalanýndan. Bazý görenler bu gemilerin sayýsýnýn dört
yüzü bulduðunu söyler. Yaðmaladýklarý eserleri, Ýtalya ve
Almanya gibi birçok Avrupa ülkelerine kaçýrýp kendi müze-
lerinde kendi mallarýymýþ gibi sergilemeye baþlamýþlar." 

Yaþlý adam hafifçe gülümsedi. Belli ki aklýna güzel bir
þey gelmiþti. 

"Aylar sonra geri döndüðümde en çok sevdiðim hey-
kelleri de götürmüþ olduklarýný fark ettim. Öyle heybetli,
güzel, öyle deðerliydiler ki… Bir diyarý veya bir toplumu
yok etmek istiyorsan önce tarihini ve sanatýný çalacaksýn.
Biz Ortodokslarý yok etmek için de ayný silahý kullandýlar."
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Bu arada Abdullah yerinden kalkýp onlardan izin iste-
di. Namaza gidecekti. Ýkisini yalnýz býrakýp çýktý. Ludovic
yaþlý maðlubu dinlemeye devam etti.

"Öldürdükleri otuz bin insanýn, sadece bedenlerini de-
ðil ruhlarýný da ellerinden aldýlar bu yaðmalarla." 

Ludovic bu katliamlarýn ve kýyýmlarýn bitmesi için dua
etti. Yaþlý adamýn bir þeyler mýrýldandýðýný ve "Âmin" de-
diðini iþitti. Okuduðunun ne olduðunu sordu.

"Sýkýntýlar için okunan bir dua. Bu sayede sýkýntýla-
rýmdan uzaklaþýp ruhumu huzura erdirebiliyorum" dedi
yaþlý adam. 

Baþka nasýl huzur bulabilirdi ki bunca yaþanandan
sonra? Yüce Tanrý'ya sýðýnmaktan ve merhametini iste-
mekten baþka ne yapýlabilirdi? Kendisi de öyle yapmamýþ
mýydý? Zor anlarýnda insaný ayakta tutan Tanrý'ya olan
inancý deðil miydi?

Yaþlý adam ayrýldýktan sonra Ludovic, anlatýlanlarý
tekrar tekrar anlamaya çalýþtý ama aklý da mantýðý da bu ka-
darýný kabul etmekte zorlanýyordu. Ýnsanýn insana yaptýðý-
ný baþka bir canlý bir baþkasýna yapmýyordu. Kafasý karýþ-
mýþtý ve erken yatmayý tercih etmiþti. Fakat uyumasý müm-
kün deðildi. Yaþlý adamýn yaþadýklarý silinmiyordu belle-
ðinden. Olanlarý tüm çýplaklýðýyla ortaya koyan harabe yü-
zü yetiyordu aslýnda. Hangisi daha kötüydü bilmiyordu
Ludovic. Böyle bir katliamda yok olmak mý yoksa tüm ha-
yatý boyunca insanlarýn bilhassa çocuklarýn korkacaðýný bi-
lerek yüzünü gizlemek zorunda kalmak mý? Abdullah'ýn
anlattýðýna göre zavallý adam uzun bir süre kendisinin o ha-
lini kabullenmekte zorluk çekmiþti. Constantinople'den
ayrýlýp Anadolu'yu gezmeye baþlamýþ ve sonunda buraya
yerleþmeye karar vermiþ. Belli bir yeri yokmuþ, kimse ne-
rede kaldýðýný bilmezmiþ. Abdullah'a, yaþlý adamýn evini
onurlandýracaðý haberi gelir ve o da kabul edermiþ. Onun-
la iliþkileri çok iyi olmasýna raðmen Abdullah bile, onun
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gecelerini nerede geçirdiðini bilmezmiþ. Bir Ortodoks ol-
masýna raðmen, kendisini kendi dindaþlarýndan kurtaran
Müslümanlara borcunu ödeyebilmek için Ýslamiyet’i öð-
renmiþ ve Müslümanlara karþý daha yumuþak ve sevgi do-
lu bir adam olmuþ. Onlarýn hoþgörüsü ve bilhassa Rama-
zan aylarýnda ortaya çýkan yardýmseverlik ve konuksever-
lik olgusunu çok takdir ettiðini ve bir gün Tanrý'nýn bunu
ödüllendireceðini de kabul etmiþ. Ramazan aylarýnda bir-
kaç eve misafir gider, gönülleri fetheder ve çok fazla kal-
madan ayrýlýrmýþ. Abdullah'ýn evi de en çok ziyaret ettiði
iki evden biriymiþ. 

"Belki de harabe yüzünde açan tek çiçeðin ruhuna kat-
týðý güzelliðin sebebi budur" diye mýrýldandý Ludovic. Ka-
fasý karýþýktý, hem de çok. Katoliklerin türlü bahanelerle
kendi dindaþlarýna bile böyle eziyet etmesine anlam vere-
miyordu. Kendi halinde yaþama tutunmuþ garip insanlarýn
kaderiyle böyle oynamak nasýl bir cesaret isterdi? 

O gün, yaþlý adamýn anlattýklarý yüzünden pek neþeli
geçmemiþti. Ludovic, zaman zaman anlattýklarýný, zaman
zaman da yaþlý adamýn yüzünü hatýrlayýp savaþa neden
olanlarýn Tanrý tarafýndan bir an önce cezalandýrýlmasýný
diliyordu. Aklýndan silemediði, dikiþ izleriyle dolu yarým
baþ, bu kâbuslarýn hâlâ devam edeceðinin bir delili de ola-
bilir miydi? Çünkü üzerinden yirmi dört yýl geçmiþti ama
onlarca küçük ve iki de büyük sefer düzenlenmiþti. Birile-
ri bu seferlere 'dur' diyebilecek miydi yoksa haçlý ordularý
saldýrmaya devam mý edecekti? Almanya'da bindiði gemi-
nin asker taþýdýðýný fark ettiðinde Ludovic, yine bir kýyým
olacaðýnýn farkýna varmýþ ama Tanrý'nýn da yardýmýyla çý-
kan salgýn hastalýk yüzünden geri dönülmüþtü.

Bütün gün savaþýn neden olduðu sýkýntýlarla kafasýný
doldurarak çalýþtý. Akþam yemeðinde Ali Abdullah'ýn ya-
nýnda çalýþtýðý altýn tüccarý konuk olarak çaðýrýlmýþtý.
Adam Müslüman'dý ve evli olmasýna raðmen hiç çocuðu
yoktu. Yine on yýl kadar önce bir Ramazan akþamý misafir
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olduðunda küçük Ali'deki ýþýðý görmüþ, onu çok sevmiþ ve
babasýný, onu yanýna vermesi konusunda ikna etmiþti. Ali
dokuz yaþýndayken baþladýðý iþine, ustasý Recep sayesinde
hemen ayak uydurmuþ ve ileride ustasýnýn yerini alacaðýna
dair garantisini de almýþtý. Recep Usta, Ali'nin çalýþma az-
mini çok takdir ettiðini ve çok kýsa sürede iþi öðrenip sað
kolu olduðunu söylemiþti babasýna. Abdullah, ilk çocuðu-
nun, iyi ve itibar gören bir iþte çalýþmasýndan gurur duydu-
ðunu da söylemiþti Ludovic'e. 

Recep Usta çok uzun boylu ve zayýf bir adamdý. Buð-
day tenine tezat pýrýldayan mavi gözleri, gülümseyen ve
samimi bir ifade katýyordu yüzüne. Aslen göçmenmiþ, üç
nesil ötesinde Alman kaný varmýþ, buralara sevdiði kadýnýn
ardýndan gelmiþ. Yemekte Ali Abdullah da vardý. Ýþten bir-
likte çýkýp gelmiþlerdi iftar yemeði için. Ludovic, Recep
Usta'yý çok sevmiþti. Babacan tavýrlý bir adamdý. Ali ile il-
gili anýlarýný anlatýrken onu ne kadar çok sevdiðini anlaya-
biliyordu. Ali'ye bildiði her þeyi o öðretmiþti. Recep Us-
ta'nýn samimi tavýrlarý bir gün önceden kalan yoðun kasve-
ti kaldýrmýþ ve daha neþeli bir akþam yemeði yemelerine
olanak saðlamýþtý. Ludovic adamla tokalaþýrken onunla ta-
nýþtýðý için çok mutlu olduðunu söylemiþti. Abdullah, oðlu
ve misafirleri birlikte namaz için evden ayrýlýrken Ludovic
köpeði ile ilgilenmeye baþlamýþtý. Onu bütün gün göremi-
yordu ve doðrusu dostunu çok özlüyordu. Bart burada ço-
cuklarla mutlu görünüyordu. Etrafta böyle alýmlý ve akýllý
bir baþka köpek daha olmadýðý için çocuklar onu çok sevi-
yor ve üzerine titriyorlardý. Abdullah gelinceye kadar kü-
çük Muhammed ve iki kýz kardeþi daha ona sürekli Bart'la
nasýl oynadýklarýndan ve onu elleriyle beslediklerinden
bahsetmiþti. Ali Abdullah ustasýnýn evine kadar eþlik et-
mek istediði için Abdullah yalnýz dönmüþtü namazdan.
Muhabbet ederlerken kara dostunda bir þeylerin deðiþtiði-
ni fark etti Ludovic. Eski adam deðildi, gözlerindeki ýþýða
sis perdesi çökmüþtü sanki. 
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Ýlk aklýna gelen kendisi ile ilgili bir þeyler öðrenmiþ
olabileceðiydi ama bu imkânsýzdý. Hiç kimse onun Fran-
sa'dan neden kaçtýðýný bilmiyordu. Üstelik buralarda onu
tanýyan kimse yoktu. Baþka bir þey vardý kara adamý hu-
zursuz eden.

"Bir sýkýntýn mý var Abdullah?" diye sordu merakla ar-
kadaþýna.

Kara adam onun gözlerine bakmadan baþýný iki yana
salladý. Vardý bir þey ama belli ki konuþmak istemiyordu.
Þimdilik üstelememeyi uygun gördü Ludovic. Yarýn uygun
bir zamanda arkadaþýnýn derdine ortak olabilirdi belki. 

Ertesi gün ve bir sonraki gün, arkadaþýnýn sýkýntýsýný
anlatmasý konusunda ýsrarcý da olsa aksi cevap almasý Lu-
dovic'i çok üzmüþtü.

"Demek ki ben sana iyi arkadaþ olamamýþým" dedi hü-
zünlü bir sesle.

Abdullah bir ara anlatmak istemiþ ama sonra vazgeç-
miþti.

"Neden anlatmýyorsun? Belki sana yardým edebilirim." 
"Düþünüyorum ama iþin içinden çýkamýyorum." 
Kara adam boþ ver anlamýnda elini sallayýp sustu. 
"Eðer bana derdini açamayacak kadar iyi arkadaþ ola-

madýysak benim de burada kalmamýn bir anlamý yok" de-
di Ludovic kalkarak. Odasýna yöneldi. Abdullah arkasýn-
dan yetiþti. 

"Beni anlamýyorsun" dedi. "Sen tabi ki benim arkada-
þýmsýn. Ýnan bu çok farklý." 

Ludovic ýsrarcý bakýþlarla baktý arkadaþýna.
"Anlat öyleyse. Sen bana evini ve sofraný açtýn, buna

minnettarým. Býrak ben de senin için bir þeyler yapayým.
Belki sana yardým edebilirim. Öyle olmasa bile en azýndan
derdinin seni yemesine engel olurum. Böyle birileriyle
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konuþmadan daha ne kadar devam edebilirsin ki? Bak iki
günde ne hale geldin?"

Bir süre bakýþtýlar. Abdullah onu kolundan tutup dýþa-
rý çekti.

"Sen benim arkadaþým ve misafirimsin. Hiçbir yere gi-
demezsin. Gel anlatayým." 

Birlikte oturma odasýna geçmeden önce Abdullah eþ-
lerinden birine onu rahatsýz etmemelerini söyledi. Yan ya-
na oturdular. Kara adam konuþmaya baþladý.

"Recep Usta anlattý o akþam. Bizim oðlanýn birkaç ay-
dýr tavýrlarý hoþuna gitmiyormuþ. Oðlan içine kapanmýþ,
iþe aklýný veremiyormuþ. Birkaç defa üstelemiþ, varsa bir
sýkýntýsý anlatmasý için."

"Anlaþýlan anlatmýþ."
"Sonunda konuþturmayý baþarmýþ. Bizim oðlanýn bir

sevdiði varmýþ."
Ludovic gülümsedi.
"Ne güzel… Oðlun birini seviyor. Bunda ne kötülük

var?"
Kara adamýn gözlerindeki umutsuz ifade korkuttu onu.
"Kýz Süryani. Bizim ailemize gelecek olanýn Müslü-

man olmasý lazým." 
Ludovic devam etmesini bekledi ama o durdu.
"Problem kýzýn Süryani olmasý mý? Oðlunun sevdiði

kýzla evlenmesine karþý mý çýkacaksýn yani?"
"Oðlumun sevdiði kýzla evlenmesini isterim tabi

ama…"
"Ama kýz Süryani… Ne olmuþ Süryani ise? Ben de

Katoliðim ama kaç gündür senin evinde misafirim. Senin
daha aydýn fikirli olduðunu sanýyordum. Bu kadar basite
indirme bunu."

Kara adamýn yüzündeki umutsuzluk iyice arttý.
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"Anlamýyorsun. Oðlum evlense de bu evde yaþamaya
devam edecek. Yani evleneceði kýzýn, bizim kadýnlarýmýza
ayak uydurmasý, onlar gibi yaþamasý lazým. Aksi takdirde
her iki taraf da çok büyük sýkýntýlar çekecek." 

Ludovic anlamýyordu. Önemli olan oðlunun mutlulu-
ðu olmalýydý.

"Bizim her þeyimiz çok farklý. Yaþam tarzýmýz, ibadet-
lerimiz çok farklý. Bir Süryani bize uyum saðlayamaz ki.
Oðlum da, kýz da, biz de acý çekeriz." 

Birden aklýna Pierre geldi Ludovic'in. O iyi bir örnek
olabilirdi belki.

"Sana bir hikâye anlatayým. Babamýn teknesinde ça-
lýþan bir yardýmcýsý vardý: Pierre. Bir Müslüman kadýný
sevdiði için çok eziyet gördü. Kadýna inanýlmaz sýkýntý
çektirdiler. Kilise onu bu sevdadan vazgeçirmek için elin-
den geleni yaptý ama o sevdiðinden vazgeçmedi. Sonun-
da onu dinden aforoz ettiler. O da sevdasýnýn peþinden gi-
derek Fransa'dan ayrýldý. Onlarýn aþklarý herkese örnek
olmalýydý aslýnda çünkü onlar birbirlerini koþulsuz sevdi-
ler."

Kara adam endiþeli bakýþlarýný arkadaþýna çevirdi.
"Ben ne oðlumu kaybetmek isterim ne de buralardan

göçmek. Çünkü böyle bir þey olursa biz de buralardan git-
mek zorunda kalýrýz."

Ludovic, arkadaþýnýn bir çýkmazda olduðunu o an fark
etti. Þartlarý biraz düþününce Abdullah'ýn doðru söylediði-
ni fark etti. Müslüman kadýnlarýn yaþam ve giyim tarzlarý
çok kapalýydý. Erkeklerin yanýna çýkmazlar, onlarla otur-
mazlardý. Sadece yüzlerinin göründüðü kapalý giysiler gi-
yiyorlardý. Bu Süryani'lerin yaþam tarzýndan farklýydý. En
önemlisi de ibadetlerin ve dinî kitaplarýn farklý olmasýydý.
Ayný evde bütün kadýnlar oruç tutarken genç kýzýn tutma-
masý diðerlerini huzursuz edebilir ve ona karþý içten içe
cephe almalarýna neden olabilirdi. Bütün kadýnlar Kur'an
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okurken Süryani kýz ne yapacaktý? Abdullah'ýn dediði gibi
çok sýkýntý vardý.

"Kýz Müslüman olsun öyleyse."
Ýlk aklýna geleni söylemiþti ama sonra piþman oldu.
"Ýslamiyet'te zorlama yoktur. Aklý baþýnda herkes iste-

diði dini seçme ve yaþama konusunda hürdür" dedi Abdul-
lah. 

"Peki, ne düþünüyorsun? Belki de önce Ali ile konuþ-
malýsýn? Bakalým kýzýn babasý ne diyor bu konuda?"

"Sanýrým kýzýn babasý da istemeyecektir. Çünkü kendi-
siyle ilgili çok þey duydum. Buralarýn varlýklý adamlarýn-
dan biridir. Altýn ticareti yapar. Otoriter ve aþýrý katý bir
adamdýr. Kýz da evin tek çocuðu. O da bizim gibi ailesine
katýlacak kiþinin kendi dininden olmasýný tercih eder."

Abdullah yerinden kalkýp dolanmaya baþladý.
"Oðlumu tanýrým, o kýzý çok seviyorsa vazgeçmeye-

cektir. Ne yapacaðým ben þimdi?"
Ludovic kalkýp arkadaþýnýn omzunu sývazladý.
"Sana yardým etmek istiyorum. Bir yolunu buluruz,

merak etme. Önce istersen oðlunla bir konuþalým." 
"Bu konularda çekingendir. Bir deneyeyim, benimle

konuþmak istemeyebilir, o zaman sen konuþursun, olur
mu?"

"Hiç merak etme, hallederiz."
Daha sonra Abdullah namaz için ondan izin isteyip dý-

þarý çýktý. Ludovic yine çocuklarla baþ baþa kalmýþtý. Bir
saat kadar sonra Abdullah büyük oðlu ile geri döndü. Ca-
mide karþýlaþmýþlardý. Kara Adam ona göz ucuyla iþaret
edip oðlu ile odalardan birine girdi. Ne kadar erken konu-
þulursa bu konu o kadar çabuk çözülürdü. Uzun bir süre
sonra Abdullah tek baþýna yanýna geldi. 

"Onu bir türlü ikna edemedim. Oðlum ondan vazgeç-
meyecek, o kýza deliler gibi âþýk olmuþ." 
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Baþýný ellerinin arasýna alýp dövünmeye baþladý.
"Ben ne yapacaðým þimdi? Oðlum ne yapacak? Bu

iþin sonu yok ki?"
Ludovic þaþkýnlýkla arkadaþýný izliyordu.
"Merak etme. Bir çýkar yol buluruz. Biraz zaman geç-

sin, istersen ben de konuþurum Ali ile."
Abdullah onaylarcasýna baþýný salladý.
"Sen de konuþsan bir þey deðiþmeyecek ama en azýn-

dan denemiþ oluruz."
Aradan geçen süre olayý biraz yatýþtýrmýþ gibi görünü-

yordu ama öyle olmamýþtý. Ali Abdullah sürekli Nadin'i
sevdiðini ve ondan asla vazgeçmeyeceðini söylüyordu.
Ludovic genç delikanlýnýn yanýna oturdu.

"Bak Ali. Bir þeyi anlaman gerekiyor. Nadin ile evlen-
menin çýkaracaðý problemleri göremiyorsun" dedi.

Ali mutsuz gözlerle baktý ona.
"Asýl siz göremiyorsunuz. Ben Nadin'i çok seviyorum.

Baþka kimseyi de sevemem. Sorunlarýmýz olacaðýný biliyo-
ruz ama buna katlanýrýz, idare ederiz biz."

"Ama aileni unutuyorsun, dedi Ludovic. Hep birlikte
yaþayacaðýnýz için Nadin'in alýþýk olduðu yaþam tarzýnýn
yaratacaðý sýkýntýlar, sizi üzecek ve onlara da yansýyacaðý
için aileni de çok üzeceksiniz." 

Ali ayaða kalkýp onun gözlerinin derinliklerine kadar
daldý.

"Sen hiç âþýk oldun mu? Sevdin mi birini canýndan
öte?" diye sordu.

Ludovic bu soruya nasýl cevap vereceðini bilemedi.
Unutmak istediði geçmiþle tekrar yüz yüze gelmiþti iþ-
te. Bu çocuða ne söyleyebilirdi? Birden farkýna vardý ki
bu delikanlý sevdiðine sahip çýkmak, onu korumak isti-
yordu. 
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"En azýndan sen hak ver bana. Nadin'den ayrýlayým
mý? Sevdiðimi býrakayým da buralardan gideyim mi? Doð-
ru olan bu mu?"

Son cümlesini yüksek sesle isyan ederek haykýrarak
söylemiþti Ali. Sonra bir cevap vermesini bekledi. Ludovic
þaþkýnlýkla ne cevap vereceðini bilemedi.

"Ben Nadin'i seviyorum" dedi Ali.
Sesi yumuþamýþtý. Ýsyan deðil merhamet isteði doluy-

du. Genç delikanlý onun gözlerine yardým dilercesine ba-
kýp odadan dýþarý çýktý. Ludovic bir an için anne ve baba-
sýnýn gence çok yanlýþ davrandýklarýný fark etti. Seven bir
adamdan, sevdasýndan vazgeçmesini beklemek büyük ap-
tallýk deðil miydi? 

Ali çoktan evden dýþarý atmýþtý kendini. Ludovic Ab-
dullah'ý yanýna alýp içeri geçti.

"Belki de oðlana çok yükleniyoruz. O kötü bir þey
yapmýyor ki, sadece seviyor. Ona karþý daha anlayýþlý ol-
malýsýn Abdullah. Yoksa oðlunu kaybedebilirsin."

"Seni de dinlemedi deðil mi?"
Ludovic kararsýzlýkla cevap verdi.
"Ona hak veriyorum aslýnda. Kim sevdiði ile olmak is-

temez ki?"
Ludovic sevdalý oðlanýn babasýna bunlarý söylediðine

inanamadý. Abdullah da kendince haklý idi. Kara adam ola-
bilecek her sorunu görebiliyordu.

Yaþlý Ortodoks yine misafir olmuþtu. Ludovic, onu
tekrar görmenin içinde yaþattýðý mutsuzluk ve utanç duy-
gularýný zirveye çýkartacaðýný biliyordu. Gelmemiþ olmasý-
ný diledi aslýnda bir an, sonra böyle düþündüðü için ken-
dinden utandý. O bir Tanrý misafiriydi. Üstelik arkadaþýnýn
evindeydi. Kendi yaþadýklarý, ona yaþatýlanlarýn yanýnda
hiç kalýrdý aslýnda ama kötünün iyisi olmazdý. 
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Yaþlý adam yemek boyunca Abdullah'a her þeyi zama-
na býrakmasýný ve böylece bütün sorunlarýn çözüleceðini
söyledi. Bu dünyada ölümden gayri kötü bir þey yoktu. 

Çocuklarýn ona karþý ilgisi çok derin ve samimiydi.
Hiçbiri onunla konuþmaktan çekinmiyor, korkmuyordu.
Özellikle küçük Muhammed onu çok seviyor, onun kuca-
ðýnda oturup yüzünü okþuyor, öpüyordu. Belki de çocuk
için o bir oyuncak gibiydi, emin deðildi. Çocuklarýn ona
olan korkusuz ve saf ilgisinin nedeni bu ilgiden daha da
güzeldi. Abdullah, çocuklarýna yaþlý adamý gönülden sev-
meleri gerektiðini söylemiþti. Yüz sadece bir görüntüydü
ve asýl güzellik insanýn içindeki güzellikti. Çocuklarýna
yaþlý adamýn çok iyi bir insan olduðunu, bütün sevdikleri-
ni kaybettiði halde hayatla mücadele ettiðini ve Allah'ýn da
onu bu þekilde sýnava tabi tuttuðunu söylemiþ. Savaþýn in-
sanlara nelere mal olabileceðini kendi gözleriyle görmenin
onlara çok þey kattýðýný da söylemiþ kara adam. Bu neden-
le nedeni ne olursa olsun savaþýn çok kötü bir þey olduðu-
nu anlatmýþ onlara. "Her þey bir yana, savaþta benim de ba-
þýma böyle bir þey gelse, ben de böyle kötü derecede yara-
lansam, yüzüme bakýlmayacak hale gelsem, siz artýk beni
sevmeyecek misiniz?" diye sorarak tamamlamýþ cümleleri-
ni ve çocuklarýnýn o gece ona sarýlarak aðladýðýný ve yaþlý
amcalarýný hep seveceklerini söylediklerini duymuþ. 

Aradan günler geçti. Ali içine kapandý. Evde ne baba-
sýyla ne de bir baþkasýyla konuþuyordu. Namazdan dönünce
hemen odasýna çekiliyor, kendini kendi iç dünyasýna hapse-
diyordu. Ludovic, onu vazgeçirmek yerine arayý bulma yol-
larýný denemeyi tercih etmeleri gerektiðini fark etmiþti. 

O gün, Abdullah'tan, oðluyla konuþmasý için izin iste-
di. Çocuðun durumu onu çok üzüyordu. Babasý da oðlun-
dan farklý deðildi. Abdullah ne yapacaðýný þaþýrmýþ, kendi-
ni bir çýkmazda bulduðunu söyleyip duruyordu. Namazdan
sonra Ali'yi yanýna çaðýrdý. Son konuþmalarýndan sonra
bunu istemeyebileceðini düþünmüþtü ama yanýlmýþtý. Ali
çok terbiyeli bir gençti. Karþýlýklý oturdular. 
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"Nasýlsýn?" diye sordu Ludovic.
Ali alt dudaðýný ýsýrdý. Durum iyi görünmüyordu. Lu-

dovic onun dokunsalar aðlayacak durumda olduðunu his-
setti. Yanýna gelip ona sarýldý.

"Þimdi arkadaþ olalým mý? Hadi anlat bana içinden ne
geçiyor?"

Ali kocaman kara gözlerle baktý yeni arkadaþýna.
"Nadin babasýna benden bahsetmiþ." 
Nadin'in babasý önce onu dinlemiþ sonra kýzýnýn bir

Müslüman'la evlenmek istediðini duyunca onu dövmüþ.
Kýz ilk kez babasýndan þiddet görmüþ. Babasý onu bu ka-
dar serbest yetiþtirdiði için piþman olduðunu söylemiþ ona.
Bir daha iþe gitmeyeceðini ve kendileri gibi bir Süryani ile
evleninceye kadar da evden dýþarý çýkamayacaðýný söyle-
miþ. Nadin son kez Ali'nin çalýþtýðý iþyerine gelmiþ ve
onunla vedalaþmak istemiþ. Çok kötü görünüyormuþ. Yü-
zü çok solgunmuþ ve babasýnýn attýðý sert bir tokat yüzün-
den çenesinin sað yanýnda büyük bir morluk oluþmuþ. 

"Ben buna katlanamayacaðýmý söyledim ona" dedi
Ali.

Ayaða kalkýp bir tur attý.
"Babamýn razý olmasý lazým. Bundan sonra Nadin'e ra-

hat vermezler. Onu dýþarý bile çýkarmayacaklarmýþ artýk."
Ali Abdullah ne yapýp edip onun ve kendi ailesini ik-

na edebileceðine inanýyordu. Nadin'den biraz zaman iste-
miþ bunun için. Ona sarýlýp teselli etmeye çalýþmýþ. Kendi-
sinin bile inanmadýðý sözler vermiþ kýza, onu biraz mutlu
edebilmek adýna.

"Bana çok güveniyordu. Þimdi ben de onun güvenini
sarsarsam, Nadin benim yüzüme bir daha asla bakmaz. Ben-
den nefret etmesini deðil beni hep sevmesini istiyorum." 

Delikanlýnýn kara gözlerinde biriken yaþlar küçük bur-
nunun iki yanýndan yanaklarýna süzüldü. Etli dudaklarý ise
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mütemadiyen titriyordu. Ludovic destek olmak istercesine
ellerini avuçlarýnýn içine alýp sýktý. 

"Acele etmeyin, belki babaný yumuþatmanýn bir yolu-
nu bulabiliriz. Eminim Nadin'in babasý da sizin sevginize
saygý duyacaktýr. Olaylar henüz çok yeni. Onun da düþün-
meye ihtiyacý var. Biraz zaman tanýyýn." 

Ali kara gözlerini açarak yeni arkadaþýnýn gözlerine bak-
tý. Yeþil gözlerde umut ve sevgi vardý. Hafifçe gülümsedi.

"Gerçekten böyle mi düþünüyorsun?"
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Evet, ayný zamanda buna inanýyorum da." 
Delikanlý birden ona sarýlýp teþekkür etti ve odadan fýr-

ladý. Ludovic ona bunlarý söylemekle hata etmemiþ olmayý
diledi. Çünkü durum son derece karmaþýktý ve asýl kötü
olan kýzýn babasýnýn da bu iliþkiye rýzasý olmamasýydý. 

Ýki gün sonra, birkaç gün kalmak için Ali'nin dayýsý
ailesi ile birlikte gelmiþti. Zamanlamanýn iyi olduðunu ve
dayýsýnýn da Ali'yi ikna etme konusunda kendisine yardým
edebileceðini düþünüyordu Abdullah. Hanýmý diðer kadýn-
larla birlikte mutfakta yemek yerlerken Ludovic, Abdul-
lah, Ali ve dayýsý ile yemeðe oturdu. Dayýsý Hüseyin çok
neþeli bir adamdý. Türlü komiklikler yapýyor, onlarý eðlen-
diriyordu. Altmýþ yaþlarýndaydý, kara tenli bir adamdý ama
çok güzel bir yüzü vardý. Kýrlaþmýþ kýsa sakalý yüzüne da-
ha bir anlam katýyordu. Biraz dikkat edince Ali Abdul-
lah'ýn babasýndan daha çok dayýsýna benzediðini fark etti
Ludovic. Babasýnýn neredeyse yüzünü kaplayan kocaman
bir burnu vardý. Üstelik babasýnýn dudaklarý da etli deðil-
di. Bakýþlarýndaki incelik de dayýsýndan gelmiþ gibiydi.
Ama yüzü onunki kadar gülmüyordu. Baþý önünde aðýr
aðýr yemeðini yiyor, hatta yemiyor sadece tabaðýndaki ye-
mekle oynuyordu. Ludovic delikanlýnýn bu haline çok
üzülüyordu. 

"Ali dayýsýna çok benziyor" dedi birden. 
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Ali'nin girdiði hüzün deryasýný daðýtmak istemiþti. De-
likanlý baþýný kaldýrýp gülümsemeye çalýþtý. Sonra bir baba-
sýna bir de dayýsýna baktý. 

"Ne oldu delikanlý, bir sýkýntýn mý var?" diye sordu da-
yýsý.

Ali baþýný iki yana salladý. 
"Oðlum dayýnla konuþmak ister misin?"
Ali babasýna bakýp tereddütle cevap verdi.
"Hayýr baba."
Hüseyin meraklý bakýþlarýný Abdullah'a çevirdi.
"Hayýrdýr Abdullah? Neler oluyor?"
Abdullah oðluna tekrar sordu.
"Oðlum dayýn yabancý mý? Böyle sýkýntýlý oturacaðýna

ona da anlat. Belki bir çýkar yol bulmamýza yardým eder."
Ali baþýný eðdi.
"Konuþacak bir þey yok ki?"
Babasý kýsaca dayýsýna Ali'nin bir kýzý sevdiðinden ve

evlenmek istediðinden bahsetti. Dayýsý sesini yükselterek
güldü.

"Yahu derdiniz bu mu? Seviyorlarsa birbirlerini evlen-
sinler öyleyse. Ne düþünüyorsunuz bu kadar?"

Abdullah kaþlarýný çatarak baktý misafirine.
"Kýz altýn tüccarý Yuhano'nun kýzý Nadin" dedi. 
Hüseyin kýsa bir süre düþüncelere daldý.
"Haklýsýn galiba. Bu büyük bir problem aslýnda. Bizim

haným onlarla bir iki defa karþýlaþmýþ gittiði toplantýlarda.
Adam çok despotmuþ ama hanýmý çok mazbut bir hanýmmýþ.
Bizim hanýmýn söylediðine göre kýzý da çok iyi yetiþtirmiþler.
Baþka çocuklarý olmayýnca adam onu erkek çocuk gibi yetiþ-
tirmiþ, kýzý onun iþinde en büyük yardýmcýsý olmuþ." 

Ali'ye dönüp gülümseyerek göz kýrptý.
"Demek Nadin'i seviyorsun?"
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Ali Abdullah dayýsýndan güç alarak ona durumu tüm
gerçekliðiyle anlattý. Sonra babasýnýn neden karþý çýktýðýn-
dan bahsetti.

"Baban doðru söylüyor çocuðum. Her þeyi enine bo-
yuna düþünüp öyle karar vermeniz lazým." 

Ali baþýný tekrar önüne eðdi. Aðlamamak için kendini
zor tuttuðu belli oluyordu.

"Zaten Nadin'in babasý da karþý çýkmýþ. O da kýzýnýn
kendileri gibi bir Süryani ile evlenmesini istiyormuþ." 

Babasý uzanýp oðlunun sýrtýný sývazladý.
"Üzülme oðlum. Sadece her þeyi düþünün öyle karar

verin." 
Hüseyin Ludovic'e dönüp ne düþündüðünü sordu. Lu-

dovic Abdullah ile göz göze geldi.
"Hiç olmazsa sen izin ver de çocuk senden yana rahat-

sýz olmasýn Abdullah" dedi babaya dönerek. "Oðlunu kay-
bedebilirsin bu uðurda." 

Ali yemeðini bitirdiðini söyleyip müsaade isteyerek
masadan kalktý. Ludovic delikanlýnýn ardýndan uzun süre
baktý. Bu sýkýntýlý günlerin bitmesi için dua etti. Ali'nin git-
mesiyle dayýsý konuyu daha da derinleþtirdi.

"Bu kadar gitme çocuðun üstüne. Ne hale gelmiþ gö-
remiyor musun?"

Abdullah iki eliyle yüzünü ovuþturdu. 
"Ben de çok üzülüyorum ama ne yapacaðýmý bilmiyo-

rum. Hiç olmayacak bir þeye olur demenin de anlamý yok
ki. Bazý gerçeklerin farkýna varmasý gerekiyor Ali'nin." 

"Meryem'e söyleyeyim de kýzýn annesinin aðzýný bir
arasýn. Bakalým ne diyecek?"

"Sakýn ha. Bu her þeyi daha da kötüleþtirir. Babasýnýn
kýza karþý daha gaddar olmasýný istemem. Zaten kýza eziyet
etmiþ."
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Birlikte kalktýlar. Ludovic'ten müsaade isteyip namaz
kýlmak için ayrýldýlar evden. Ludovic aradaki zamaný kö-
peði ile geçirdi. 

Nadin-Nermin

Ali Abdullah yorgun, solgun ve tükenmiþ gibi görünü-
yordu. Sevdasý konusunda hiçbir geliþme kaydedememiþti
ve bunun aðýrlýðý altýnda eziliyordu. Recep Usta defalarca
onu karþýsýna alýp konuþmak istemiþ ama o reddetmiþti.
Onu hiç olmayan oðlunun yerine koymuþ ve öyle sevmiþ-
ti. Onun için bir þeyler yapabilmeyi çok istiyordu ama Ali
dýþ dünyaya kendini o kadar kapatmýþtý ki… Güzel ve genç
yüzüne çöken mutsuzluk ve umutsuzluk onu yiyip bitiri-
yordu. 

"Usta, öðlen için birkaç iþim var, çýkabilir miyim?" di-
ye sordu. 

Recep Usta, baþýný salladý. Nereye gideceðini ne yapa-
caðýný merak etmiþti ama sormadý. Zaten sorsaydý Ali söy-
ler miydi? 

Ali, kalabalýk çarþýda dolaþýp kervanlarýn baþýný aradý.
Adam develerini yemledikten sonra yemek molasý vermiþti.
Karþýsýndaki bir taþýn üzerine oturup adamýn yemek yiyiþini
izledi. Güneþin kýzgýn ýþýklarýna karþý koyamamýþ kapkara
yüzüne zýt bembeyaz uzun sakalý vardý. Üzerindeki beyaz
elbisenin kirli etekleri yere deðiyordu ve baþýndaki beyaz ör-
tünün rengi güneþ ve kum yüzünden griye dönmüþtü. 

"Hayýrdýr evlat?" dedi adam bir süre sonra. 
Ali yanýna çömeldi.
"Kervan ne zaman gidecek?"
Adam somununu ýsýrarak cevap verdi.
"Ýki gün sonra öðlen güneþinde çýkacaðýz."
"Ýki kiþilik yerin var mý?" diye sordu Ali.
Kervanbaþý merakla karþýsýnda oturan çocuða baktý.

179

Anadolu’da Bir Yabancý



"Kim için?" diye sordu.
"Ben ve kýz kardeþim için." 
Adam Ali'yi iyice süzdü.
"Seni tanýyor muyum delikanlý?" diye sordu. "Yüzün

hiç yabancý gelmedi de…"
Ali baþýný salladý.
"Ben seni tanýmadýðýma göre sen de beni tanýmýyor-

sundur" dedi. "Hadi söyle çok iþim var." 
"Boþta bir devem var. Ýstersen…"
Ali elini cebine atýp adama bir gümüþ akçe uzattý.
"Tamam, o deveyi bize ayýr. Al sana parasýný da vere-

yim. Sakýn aptal olduðumu düþünüp beni kandýrmaya ça-
lýþma. Acýsýný çýkartýrým ha."

Kervanbaþý elinde duran akçeye bakýp aðzý dolu olma-
sýna raðmen kahkaha attý.

"Merak etme sen. Yerin hazýr seni bekliyor. Sakýn geç
kalmayýn ama. Öðlen güneþi çýkýncaya kadar hazýrlýðýmýz
biter. Sizin için bütün kervaný bekletemem, ona göre." 

Ali kalkarak dükkâna doðru koþmaya baþladý. Kimse-
nin vaziyeti anlamamasý gerekliydi. Kuþkulu bakýþlardan
da uzak durmalýydý. Taþ sokaklarda koþarken adýmlarýnýn
çýkardýðý sesleri dinliyordu. Tökezleyip düþmesine ramak
kalmýþtý ki düþüncelerinden sýyrýldý. Allah'a dua etti baþa-
rýsýz olmamak, bu iþten yüzünün akýyla çýkabilmek ve sev-
diði kýzla mutlu olabilmek için. 

Sabah kalkýp giyindi. Erkenden iþyerine gidecek ve
bütün hayatýný deðiþtirecek adýmlarý atacaktý. Sabah baba-
sý kapýdan çýkmadan yakaladý onu. Babasýnýn þaþkýn bakýþ-
larý altýnda uzanýp elini öptü. Abdullah merakla sordu.

"Hayýrdýr evlat? Neler oluyor?"
Ali gülümsemeye çalýþýyordu. Belki böylece sesinin

titremesine engel olabilirdi. 
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"Son zamanlarda seni çok üzdüm, beni baðýþla. Seni
çok sevdiðimi bilmeni istedim sadece."

Abdullah oðlunu kendine doðru çekip ona sýkýca sarýldý.
"Aslan oðlum benim. Ben de seni çok seviyorum. Ýnan

her þey yoluna girecek."
Ali baþýný kaldýrýp kara adamýn kara gözlerine son kez

bakarak tereddütle karýþýk gülümsemeye çalýþtý.
"Biliyorum" diye fýsýldadý. 
Kýsaca not yazýp zarfa koydu ve üzerini mühürledi.

Kimsenin o mektubu açýp okumasýný istemiyordu. Bu her
þeyi mahvedebilirdi. Vakit öðlene geliyordu. Nadin hâlâ
gelmemiþti. Acaba gelmeyecek miydi? Babasý ona dýþarý
çýkma yasaðý koymuþtu ama bugün sipariþ verdikleri mal-
zemeyi almak için gelmesi gerekiyordu. Hep öyle olurdu.
Recep Usta odasýna girdiðinde mektubu saklamaya gerek
görmedi. Ustasýnýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda mektubu ona
uzattý. 

"Bunu Nadin'e verir misin? Aldýðýndan emin olmak is-
tiyorum" dedi.

Recep Usta þaþkýnlýkla bir oðluna bir de eline tutuþtur-
duðu zarfa baktý.

"Ne bu oðlum? Ne yapýyorsun sen?"
Ali uzanýp ustasýnýn ellerinden öptü. 
"Ben buralardan gidiyorum usta. Bundan kimseye

bahsetme lütfen."
Duyduklarýna inanamýyordu.
"Ne yapýyorsun oðlum, çýldýrdýn mý? Ne gitmesi, ne

diyorsun?"
Ali ustasýna sarýldý.
"Býktým usta böyle yaþamaktan. Nadinsiz bir hayat sü-

remem ben buralarda. Allah'tan korkmasam canýma kýyar-
dým. Tek çarem kaldý o da gitmek."
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Öyle kararlýydý ki ona ne dese boþtu. Ali kararýný ver-
miþti ve gidiyordu. 

"Yapma oðlum, babaný da bizi de periþan edeceksin"
dedi gözlerinden sessizce akan yaþlara aldýrmadan. 

Ali de aðlamaya baþlamýþtý. Recep Usta ona ikinci ba-
ba olmuþtu. Ona bildiði her þeyi o öðretmiþti. Ona büyük
saygý duyuyor ve onu çok seviyordu. Fakat Nadin'i her-
kesten daha çok seviyordu. Onunla veya onsuz buralardan
gidecekti. Onunla ayný yerde ayrý yaþamaktansa onsuz bu-
ralardan uzak yaþamayý tercih etmiþti. Tekrar ustasýnýn
elini öptü.

"Affet beni usta. Seni böyle býrakmak istemezdim ama
elimden daha fazlasý gelmiyor."

Recep, Ali'ye sarýlýp onu baðrýna bastý. 
"Yolun açýk olsun evladým" dedi. 
"Lütfen gittiðimi babama söyleme. En azýndan bugün-

lük."
Recep Usta, istemeyerek de olsa baþýný salladý. Ona

tekrar sarýldý. Ali koþarak oradan çýktý. Saatlerce oyalanýp
zaman geçirmeye çalýþtý çarþýda. Sonra yýllardýr yaþadýðý
bu þehri bir daha göremeyeceðini düþünüp ürperdi. Yok
olacaðý dakikalar yaklaþýrken kervanýn yanýna doðru ilerle-
di titrek adýmlarla. Geldiðini fark eden kervanbaþý yanýna
yaklaþýp usulca sordu.

"Hani kýz kardeþin nerede?"
Ali telaþla etrafýna bakýndý. 
"Biraz sonra burada olur."
Adam kuþkulu bakýþlarla baktý.
"Beþ dakika, fazla deðil."
Ali Allah'a dua ediyordu Nadin'in gelmesi için. Boþu-

na mý ümitlenmiþti? Belki de bir daha hiç gelmeyecekti
dükkâna. Babasý bunca olandan sonra kýzýna bir dizi yasak
koymamýþ mýydý? Öyleyse Ali, onun bugün geleceðinden

182

Tanrýnýn Savcýsý



nasýl bu kadar emin olabilmiþti? Geçen zamanla birlikte
ortada görünmeyen Nadin'in varlýðý bütün umutlarýný yok
etti. Kervanbaþý hareket iþareti verirken gözlerine dolan
yaþlara engel olmadý. Ýnip geri dönmek istedi bir an. Yapa-
mazdý, dönse ne deðiþecekti? Nadinsiz yaþamaya mahkûm
edilecekti. Onun oralarda bir yerlerde olduðunu bilerek…
Onun bir gün baþkasýyla evlendiðini duyarak… Bir gün bir
yerlerde karþýlaþtýklarýnda Nadin ona onu býrakmasýnýn he-
sabýný sormayacak mýydý? Gidiyordu. Sevdasýný, geleceðe
dair tüm umutlarýný ve hayallerini ardýnda býrakarak gidi-
yordu. Ailesini, iþini býrakýp gidiyordu. Doðup büyüdüðü
ve 'Bir gün ayrý kalsam ölürüm' dediði diyardan ebediyen
gidiyordu. 

Recep Usta elinde tuttuðu mektuba baktý. Belki nereye
gideceðini yazmýþtý Nadin'e. Okuyup durdurmak istedi için-
den Ali'yi. Ama Ali burada mutsuz olursa sorumlusu o ola-
caktý. Bunu hiç istemezdi. Bu konuda tek yapabileceði Ali
için dua etmekti. Nadin'e mektubu vermekten baþka bir þey
de yapamazdý. Ya babasý Abdullah… Ona haber vermeli
miydi? Ali'nin ricasýna raðmen babasýnýn bunu bilmeye hak-
ký yok muydu? Onu yetiþtiren ve bu yaþa getiren adamýn,
oðlunun gittiðinden haberdar olmaya hakký yok muydu?
Aradan ne kadar zaman geçtiðinin bile farkýna varmamýþtý.
Ýçeriden sesler duyunca düþüncelerden sýyrýldý. Nadin ve ba-
basýnýn çýraklarý gelmiþti. Hemen kýza seslenip eliyle odaya
gelmesini iþaret etti. Solgun yüzü bile güzelliðini örteme-
miþti genç kýzýn. Odaya girerken baþlýðýný çýkarmýþtý, siyah
saçlarý omuzlarýnda dalgalanýyordu. Ýri zeytin gözleri merak
dolu bakýþlarla yoðruldu. Recep Usta ona mektubu uzattý. 

"Ali senin için býraktý, kýzým."
Genç kýzýn dolgun dudaklarý titremeye baþladý. Titre-

yen eliyle uzanýp mektubu aldý ve açýp okumaya baþladý.
"Biricik Nadinim. Þunu bil ki seni çok seviyorum.

Ama sensiz olduktan sonra nerede yaþayacaðým hiç önem-
li deðil. Benimle gelmek istersen, bugün öðlen hareket

183

Anadolu’da Bir Yabancý



edecek kervanda olacaðým. Hayatýmda her zaman senin
için yer var. Ali Abdullah."

Nadin gözlerinden akan yaþlara aldýrmadan elindeki
mektubu yere fýrlattý. Heyecanla pencereden dýþarý baktý. 

"Benimle vedalaþmadý bile."
Sonra birden farkýna vardý Ali onun da gelmesini isti-

yordu. Telaþa kapýldý birden.
"Kervanla gidiyor. Geç kaldým. Ona nasýl yetiþece-

ðim?" 
Recep Usta kýzý sakinleþtirmeye çalýþtý ama nafile. 
"Kervan daðlarýn etrafýndan dolaþýr. Þehrin arkasýnda-

ki tepelere çýkan patikayý izlersen tepeyi aþar ve önlerine
çýkabilirsin" dedi.

Nadin aceleyle çýktý oradan. Recep Usta'nýn tarif ettiði
tepelere yöneldi. Ne yapacaðýný bilmeden koþmaya baþla-
dý. Ne ayaklarýna batan dikenler ne de tökezlemesine ne-
den olan taþlar umurundaydý. Sadece koþacak ve sevdiðine
yetiþecekti. Peki, onu gördüðünde ne yapacaktý? Onunla
gidecek miydi? Gitmek istiyordu ama gidebilecek miydi?
Yoksa sadece vedalaþýp geri mi dönecekti? Düþünceler
içinde boðulurken ayaðý bir taþa takýlýp düþtü. Kalkmaya
çalýþtý ama caný çok yanýyordu. Bacaðýnýn alt kýsmýnda ke-
sikler oluþmuþtu ve bileðini incitmiþti. Elbisesinin eteðin-
den uzun bir parça yýrtýp bileðini sardý ve kalkýp sendele-
yerek koþmaya devam etti. Ali'ye yetiþemezse kendine so-
racak bir hesabý olacaktý. Onsuz yaþamayý o da istemiyor-
du. Belki onunla konuþup onu dönmeye ikna edebilirdi.
Nefesi kesildiðinde oturma ihtiyacý hissetti. Fakat bu za-
man kaybetmek demekti. 'Þimdi olmaz' diye söylendi ken-
di kendine. Koþmaya devam etti. Gözlerinden akan yaþlar
kuru topraða bulanmýþ yüzünden kirlenen elbisesinin üze-
rinde kayboluyordu. Tek düþündüðü Ali idi, sevdiði Ali.
Hýzlanmak istedikçe nefesi kesiliyor, bileðinin verdiði acý
yüreðindeki acýya karýþýyor, Alisine yetiþemeyeceðinden
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ölesiye korkuyordu. Diðer taraftan bildiði tüm dualarý oku-
yor, Tanrý'ya yalvarýyordu. Tepeye varýp arkasýna dolandý-
ðýnda uzaklarda ilerleyen kervaný görebilmiþti nihayet. Fa-
kat hâlâ çok uzaktý. Ona nasýl ulaþacaktý? Bileði çok sancý-
yordu ve hiç takati kalmamýþtý. Var gücüyle seslendi
Ali'ye, ikinci kez, üçüncü kez. Kervan devam ediyordu,
duyuramamýþtý sesini. Derin bir nefes alýp verdi ve tepeden
aþaðý koþmaya baþladý. Ne olursa olsun ona yetiþmeliydi.
'Bekle beni Ali'm. Lütfen bekle' diye mýrýldanýyordu. Bir-
den bileðindeki dayanýlmaz acýyla yere yýðýldý. Ali'nin ar-
dýndan son bir kez seslendi. Bitkin düþmüþtü. Artýk ona ye-
tiþemezdi. Sevdiðini kaybetmenin acýsý yüreðini kor gibi
yakýyordu. Eðer Ali ile olamayacaksa ölmeyi diledi Tanrý-
sýndan. Gözlerini kapatýp sadece ölmüþ olmayý diledi. 

Deveden atlayýp kýzýn yanýnda çömeldi Ali. Baþýný
kollarýnýn arasýna alarak yüzünü sildi. 

"Nadin, sevdiðim" dedi ona sarýlarak. 
Nadin'in son haykýrýþýný duymuþ, kervaný durdurmuþ

ve hemen yanýna gelmiþti. Nadin yavaþça gözlerini açarak
sevdiði adama baktý.

"Beni duydun" dedi gülümsemeye çalýþarak. 
Ali sevdiði kýza daha sýký sarýldý. Onu oralarda býrak-

makla hata etmiþti. Gözlerinden akan yaþlar genç kýzýn kir-
lenmiþ saçlarý arasýnda kayboldu. Belindeki mataradan Na-
din'e su içirdi. Sonra kalkmasýna yardým etti. Sarýldýlar bir-
birlerine. Gözleri uzun bir süre birbirine kenetlendi. 

"Gitme Ali. Lütfen gitme."
"Ben sensiz nasýl yaþarým buralarda Nadin?" 
"Ben de seninle olmak istiyorum ama anlamýyorsun.

Eðer gidersek ailelerimiz periþan olacak ve hep birbirleri-
ni suçlayacaklar. Bunlarý bile bile nasýl mutlu oluruz? On-
lara bunu yapamayýz Ali."

Ali kýzýn gözlerine baktý.
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"Yani burada kalalým ama bizi ayýrsýnlar diyorsun." 
Nadin baþýný salladý.
"Hayýr, hayýr. Burada kalalým ve mutlu olalým diyo-

rum. Bak istersen ben Müslüman olurum senin için."
Bu ne yüce bir insandý. Gerçekten de kendisini çok se-

viyordu. Fakat bunu kabul edemezdi, bu yanlýþ olurdu. Na-
din'in ailesi böyle bir þeye olumlu bakmazdý ve bu daha bü-
yük sorunlara sebep olurdu. Sevdiði dinini deðiþtirmeyi ka-
bul edebilecek kadar olgun ve sevgi doluyken Ali onun için
mücadele etmek yerine kaçmayý tercih etmiþti. Kendinden
utandý Ali. Sýký sýký sarýlýp sevdiðine, onu alnýndan öptü.

"Müslüman olmaný çok isterim ama bunu benim için
deðil gerçekten benimsediðin için yapmalýsýn Nadin. Me-
rak etme baþka çareler ararýz." 

Nadin gülümsemeye çalýþtý ama bileði çok sancýyordu.
Hafif bir çýðlýk attý. Ali eðilip bileðini kontrol etti. 

"Merak etme, önemli bir þey deðil. Biraz dinlenirsen
geçer. Sadece incinmiþ."

"Yani eve dönüyoruz, deðil mi?"
Tekrar sarýldýlar. Ali devenin dizginlerini yaný baþlarý-

na gelmiþ ve onlarý izleyen kervanbaþýna uzattý. Adam sýrý-
týyordu. Uzanýp dizginleri aldý. 

"Gelmekten vazgeçtiniz öyle mi?" 
Sonra Nadin'i göstererek kahkaha attý.
"Demek kýz kardeþin bu ha?" 
Ali Nadin'e daha sýký sarýldý. Kervancý oturduðu seme-

rin yanýndan küçük bir torba çýkartýp Ali'ye fýrlattý. 
"Paraný geri vermem ama bunu size býrakabilirim. Bu

bilekle geri dönmeniz uzun sürer."
Ali torbayý yakalayýp teþekkür etti. Kervancý yedeðin-

deki deveyi de alýp uzaklaþtý oradan. Bir süre kervanýn ar-
dýndan baktýlar. 
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"Az daha seni kaybediyordum. Bana bunu bir daha
yapma" dedi Nadin.

Ali kýzý alnýndan öperek gülümsedi.
"Yapmam, söz. Gel biraz oturalým da bileðin düzelsin.

Sonra döneriz."
Yan yana oturdular. Ali Nadin'in saçlarýna karýþmýþ ot-

larý, topraklarý temizledi. Nadin ona sevgiyle bakýyor, bu
genç adamýn yüreðini ýsýtýyordu. Uzun bir süre hiç konuþ-
madan oturdular. Ali kervancýnýn verdiði torbayý açtý. Ýçin-
de ekmek ve birkaç adet kurabiye vardý. Kendisi seferî ol-
duðu için niyet etmemiþti. Birlikte atýþtýrdýlar. Nadin ona
nasýl oraya geldiðini anlattý. 

"Biz ailelerimizi unuttuk" dedi Ali birden yerinden fýr-
layarak.

"Ustan çoktan babana haber vermiþtir."
Nadin ayaða kalkýp ayaðýnýn üzerine basmaya çalýþtý.

Acý bir çýðlýk atarak yerine oturdu.
"Ayaðým hâlâ aðrýyor. Biraz daha bekleyelim mi?"
Bir müddet daha dinlenip sonra geri dönmeye karar

verdiler. Birbirlerine sarýlarak oturdular. Ali babasýna ne
söyleyeceðini düþünüyordu. Ya Nadin? Onun babasý nasýl
tepki verecekti? Olacaklardan ikisi de korkmaya baþlamýþ-
tý. Ne olursa olsun dik duracaklarýna ve bu sevgiden vaz-
geçmeyeceklerine dair söz verdiler birbirlerine. 

Recep Usta vebal almak istemeyip Ali'nin kýzla birlik-
te gittiðini söylediðinden beri Abdullah ne yapacaðýný þa-
þýrmýþtý. Abdullah iþi býrakýp eve gelmiþ ne yapmasý gerek-
tiðini düþünüyor, iþin içinden çýkamýyordu. Çok sevdiði ve
gözünden sakýndýðý evladýnýn böyle bir þey yapmasýný haz-
medemiyordu. Çok kýzmýþtý, oðlunun kendi sözünden ha-
riç hareket ettiði hiç olmamýþtý. Odada bir ileri bir geri yü-
rüyor, hem oðluna hem de kendine kýzýyordu. "Aptal ço-
cuk, aptal" diye söyleniyor, bundan sonra olabilecekleri
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hayal bile edemiyordu. Kýzýn babasý kim bilir ne durum-
daydý? Kýzýnýn Ali ile kaçtýðýný duymuþtur herhalde. O ne
düþünüyordu acaba? Ýkisine de, özellikle kýzýný götürdüðü
için Ali'ye ateþ püskürüyor olmalýydý. Onun yerinde olma-
yý hiç istemezdi Abdullah. Sonra birden aklýna baþka þey-
ler takýldý. Gerçekleri görmeye baþladý. Oðlu, sevdiði kýz
ile buralardan gitmiþti ve onu belki bir daha hiç göremeye-
cekti. Bu duygu onun içini kemirmeye baþlamýþtý bile. Ka-
pý birden açýlýp içeri Ali'nin annesi girdi.

"Biraz konuþalým bey" dedi.
Beyaz elbisesinin içinde yaþýna raðmen hâlâ çok güzel

görünüyordu. Saçlarýný örten beyaz örtü omuzlarýna kay-
mýþtý ve yüzünde endiþeli ve merak dolu bir ifade vardý.
Pencerenin önündeki sedire oturdu. 

"Bak bey, ben bugüne kadar sana hiç karþý gelmedim.
Ne dediysen tamam dedim." 

Gözlerinden süzülen yaþlara aldýrmadan devam etti.
"Ben oðlumu burada istiyorum. Sevdiði kýzýn dini ne

olursa olsun o bizim de kýzýmýz sayýlýr. Oðlumuz sevdiði
için. Biz diðerleriyle de konuþtuk aramýzda anlaþtýk. Ali' yi
de kýzý da burada istiyoruz."

Abdullah eþinin sözüne karýþtý.
"Bilmiyor musun haným? Ayný evde hem Müslüman

hem Hýristiyan nasýl olur? Hem nasýl evlenecekler? Bunla-
rý hiç düþünemiyor musun kadýn?" 

Sesinin tonu yükselmiþti. Kadýn yerinden fýrladý.
"Bana bak bey, ben oðlumu evimde istiyorum. Git, ge-

tir onu. Yoksa kadýnlýk hakkýmý helal etmem sana." 
Sonra sesini daha da yumuþatarak ona yalvardý.
"Ne olur bey! Oðlumuzdan ayrý yaþamak sana da acý

gelmeyecek mi? Yalvarýrým bey. Biz kýzý idare ederiz, ona
mümkün olduðunca sorun yaþatmayýz, belki ileride o da
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Müslüman olmayý seçer. Seçmese de önemli deðil. O da
bizim kýzýmýz sonuçta. Sen Ali'mi geri getir."

Abdullah daha da hiddetlendi. 
"Sus be kadýn. Ne söylediðinin farkýnda mýsýn? O ký-

zýn babasýný unutuyorsun herhalde. Biz kabul etsek bile
adam ne diyecek? Kýz onun kýzý."

Kadýn yalvaran gözlerle baktý kocasýna.
"Git konuþ onunla öyleyse. Onun da tek kýzý. Elinden

böyle uçup gitmesini ister mi? O da kýzýný yanýnda ister.
Yalvarýrým git konuþ onunla. Tez vakitteyken oðlumu da
kýzýmý da geri getir. Nereye gittiler, ne yapacaklar bilme-
yiz. Böyle mi yaþayacaðýz biz? Evladýný özlemeyecek mi-
sin? Senin baðrýn yanar mý bilmem ama ben oðlumu þim-
diden çok özledim."

Kadýn doðru söylüyordu. Öfkesi bir yana, oðlunu me-
rak ediyordu ve sert görünümünün altýnda o da özlemiþti
oðlunu. Gözlerine dolan yaþlarýn akmamasý için çok çaba
harcadý ama baþaramadý. 

"Tamam kadýn, aðlama artýk. Yetiþmeye çalýþýrým." 
Kadýn, gözyaþlarý içinde ellerine sarýlýp öptü.
"Allah senden razý olsun bey. Getir ikisini de." 
Kadýný orada býrakýp odadan çýktý. Hýzlý adýmlarla al-

týn taciri Yuhano'nun evinin önüne kadar geldi. Bir taraftan
ona ne söyleyeceðini düþünüyordu. Kýzý götüren oðlu ol-
duðu için baba olarak o da suçluydu. Evin etrafý yüksek taþ
duvarla çevrilmiþti. Bahçe kapýsýný açýp içeri girdi. Büyük
bir bahçenin içinde iki katlý büyük bir evdi gördüðü. Ýlk
kez geliyordu buraya. Daha önce methini çok duymuþtu.
Martyropol'de böyle bir ev ve bahçe daha yoktu. Bahçenin
her yerinde aðaçlar ve çiçekler vardý. Bir tarafýnda büyük
bir kuyu açýlmýþtý. Eve doðru adým atarken gördüðü güzel-
likler ona bir an için yaþadýklarýný unutturmuþtu. Kesme
taþtan yapýlmýþ yolun üzerinde yürürken elinde olmadan
iþçiliðe göz atmýþtý. Evin önünde büyük bir kafes içinde
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deðiþik türden birçok kuþ, güzelliklerin farkýnda edasýy-
la, muhteþem renkleriyle gelen misafirlere göz ziyafeti
çekiyordu. Elinde olmadan gülümsemiþti Abdullah. Sonra
gerçek yaþama dönüp acilen halletmeleri gereken bir sorun
olduðunun farkýna vardý. Üç basamak çýkýp büyük ahþap
kapýnýn önünde durdu. Kapýdaki çiçek ve yaprak desenli
oymalar göz dolduruyordu. Ahþabýn kendine has bir koku-
su vardý. Ucunda aslan motifi olan demir sarkýt halkayý eli-
ne alýp iki defa kapýyý týklattý. Kýsa bir süre sonra kapý ar-
dýna kadar açýldý ve Abdullah, kýzýn babasý Yuhano ile göz
göze geldi. Otoriter adamýn gözleri kýzarmýþtý, iri yüzün-
deki çizgiler daha da belirginleþmiþ, gözlerindeki acý ve
endiþe, aslýnda onun da seven bir baba olduðunu belli edi-
yordu.

"Ben Ali'nin babasýyým" dedi Abdullah.
Adam kenara çekilip ona yol gösterdi. 
"Biliyorum, lütfen buyurun."
Abdullah eliyle itiraz etti.
"Hayýr, vaktim yok. Size bir þeyler söylemek için gel-

dim. Ben çocuklarý bulmaya ve geri getirmeye gidiyorum.
Ben oðlumu kaybetmek yerine iliþkilerini onaylamayý ter-
cih ederim. Siz yok deseniz de Nadin bundan sonra benim
de kýzým. Bundan sonra ben hep onlarýn yanýnda olaca-
ðým." 

Otoriter adam gözlerine dolan yaþlara aldýrmadan gü-
lümsemeye çalýþtý.

"Dur iki at hazýrlayayým da beraber gidelim, arkada-
þým. Sen biraz otur dinlen. Ben hemen gelirim." 

Adam evin arkasýna dolanýrken Abdullah olanlar kar-
þýsýnda þaþkýndý hâlâ. Katý yürekli adamýn bu kadar yumu-
þamasý garipti doðrusu. Abdullah hep unuttuðu bir þeyin
farkýna vardý. Yuhano da bir babaydý ve Nadin onun tek ev-
ladýydý. O da kýzýný bu þekilde kaybetmek istemezdi her-
halde. 
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Aradan birkaç dakika geçmiþti ki Yuhano yedeðinde iki
muhteþem atla geri geldi. Abdullah ilk kez bu kadar güzel
atlar görüyordu. Geçmiþe dalýp babasýný hatýrladý ve içi tit-
redi bir an. Kýzýl olana Yuhano bindi, siyahý Abdullah'a ver-
di. Abdullah, muhteþem hayvana bir daha bakýp 'çok güzel'
diye mýrýldandý. 

Bu arada sokak kapýsý açýldý ve içeri Ali Abdullah gir-
di. Kollarýnda sevdiði kýz Nadin vardý. Kýsa bir süre bir-
birlerine baktýlar. Ali kucaðýnda Nadin ile birlikte babala-
rýnýn önüne kadar geldi. Sonra kýzý yavaþça býraktý. Nadin
korkarak Ali'nin kollarýna sýðýndý. Ali sevdiðine büyük bir
gururla sarýlarak karþýsýnda þaþkýnlýkla duran adamlara
baktý.

"Sadece sizi düþündüðümüz için geri geldik. Bizim
yüzümüzden kavga etmeyin diye."

Abdullah bir adým atýp oðluna sarýlmak istedi ama Ali
geri çekildi.

"Dur orada baba. Size söyleyeceklerimizi dinlemeniz
lazým." 

"Oðlum, biz…"
"Hayýr baba. Önce dinleyin. Sadece kavga etmeyin di-

ye geri döndük. Burada yaþamaya devam edeceðiz. Siz ne
kadar uðraþýrsanýz uðraþýn bizi ayýramazsýnýz. Çünkü biz
birbirimizi çok seviyoruz, bunun için gerekirse sizinle de
mücadele edeceðiz."

Babalar birbirlerine bakýp gülümsedi ve birer adým at-
týlar. 

"Biz de sizi aramaya geliyorduk. Sizi çok merak ettik."
Abdullah oðlunu kendine çekip sarýldý. Sonra gülüm-

seyerek Nadin'e de sarýldý.
"Sen de benim kýzýmsýn artýk. Sakýn bir daha böyle ap-

tallýk yapmayýn." 
"Geri döndüðünüze çok sevindik" dedi Yuhano. 
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Kýzýnýn þaþkýn bakýþlarý altýnda kollarýný açýp ona gel-
mesini bekledi. Nadin babasýna sadece baktý. Onun üzüle-
ceðini biliyordu. 

"Baba, ben Müslüman olmaya karar verdim" dedi.
Sesi titremiþti. Babasý baþýný önüne eðip kýsa bir süre

öylece kaldý. Sonra tek kýzýný kaybetmemek uðruna gü-
lümsemeye çalýþarak kýzýna sarýldý.

"Nasýl istersen öyle olsun kýzým" dedi.
Gözlerinden süzülen yaþlar kýzýnýn tozlu saçlarýnda

kayboldu. 
"Git annene bir görün. Seni çok merak ediyor. Kadýn

saatlerdir aðlýyor yukarýda."
Nadin hepsine gülümseyerek evden içeri girdi. Abdul-

lah Yuhano'ya elini uzattý. Tokalaþtýlar. 
"Teþekkür ederim anlayýþýnýz için" dedi Abdullah.
Yuhano sadece gülümsedi, acý dolu bir gülümseyiþti

bu aslýnda. Ali'ye döndü.
"Kýzým benim her þeyim. Onu üzdüðünü duyarsam ka-

rýþmam."
Ali uzanýp Yuhano'nun elini öptü.
"Nadin'i çok seviyorum efendim. Onun güzel gözle-

rinden akacak yaþlar sadece mutluluk gözyaþlarý olacak."
Ludovic Ali'ye imreniyordu. On dokuz yaþýndaki bir

delikanlýnýn sevdiði için verdiði mücadele karþýsýnda büyü-
lenmiþ ve Ali'yi gerçekten takdir etmiþti. Ancak kendi sava-
þýný kaybetmiþ olmasý ona derinden büyük bir acý veriyor-
du. Þu anda hiç hak etmediði kadar iyi ve rahat yaþýyordu.
Onun gerçek yüzünü bilmeyenler ona evini, masasýný aç-
mýþtý ve saygý duyuyorlardý. Abdullah onun Fransa'dan ay-
rýlýþýnýn gerçek nedenini bilse ne düþünürdü acaba? Genç
bir kýzýn canice öldürülmesine seyirci kaldýðýný, onu seven
ve baðlanan bir kadýný çocuðuyla ortalýkta býraktýðýný ve ka-
til olduðunu bilseler yine de ona saygý duyarlar mýydý? 
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Birkaç gündür bulduðu huzur sayesinde gece uykularý
geri gelmiþken geceler boyu kâbuslarý olan bu düþünceleri
tam derinlere attýðýný düþünürken onlarla tekrar boðuþma-
ya baþlamýþtý. Borcunu ödemeden huzur bulamayacaðýný
kendisi de biliyordu. Þu an yaþadýðý sahte huzurdu ve tek
sebebi kendini kandýrýyor olmasýydý. Ýnsanlar ona gerçek
yüzlerini gösterirken o masumu oynuyor ve sahtekârlýðýna
riyakârlýk ekliyordu. Geri gelen kâbuslarýnýn baþrolünde
annesi vardý. Annesi sýrtýný dönüyor oðluna, hiç konuþmu-
yordu. Sophie, onun yüzüne onu oðluyla yalnýz býraktýðýný
haykýrýyor ve aðlýyordu. Bütün bu olanlara anlam vereme-
yen Ludovic, huzur bulmak ve kâbuslardan kurtulmak için
Tanrýsýna dua ediyordu.

Yemek masasýnda Ali'nin daðýttýðý gülücükler ve mut-
luluk tablosu Ludovic'i içten içe kemirmeye baþlamýþtý.
Buradaki herkes çok mutluydu ve huzur doluydu. Onlarýn
hayatýnda yer almak Ludovic'i çok mutlu ediyordu. Fakat
içinde bir yerlerde bir þeyler deðiþmeye baþlýyordu, hisse-
diyordu ve bundan nefret ediyordu. Ýçindeki huzursuzluðu
sevenlerine belli etmemek için çok çaba harcamasý gereki-
yordu. Buraya geleli neredeyse bir yýl kadar olmuþtu. Bu
sahte yüzü daha ne kadar takabilirdi? Yüzündeki maskenin
bir gün düþeceðini ve gerçek yüzünü gören insanlarýn on-
dan nefret edeceðini biliyordu. Belki de bu oyuna devam
etmeliydi ama hiçbir þey sonsuza dek gizli kalamazdý. Ab-
dullah'ýn sormuyor olmasý merak etmediði anlamýna gel-
mezdi tabii ama bir gün bir þekilde o da öðrenecekti. O za-
man bu güzel insanlara söyleyebilecek bir iki kelimesi bi-
le olmayacaktý. 

Nadin'in Müslüman olmak istemesi ailesini üzmüþtü
ama onlara göre de kýzlarýnýn mutluluðu her þeyden daha
önemliydi. Nadin Ali'yi seviyordu ve onun eþi olmak isti-
yordu. Ailesi kýzýnýn sevdasýna onay göstermiþ, kýzýný kay-
betmektense sevdiði delikanlý için dinini deðiþtirmesini
hoþ görmüþlerdi. Günlerce birbirlerine gidip geldiler. 
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Ludovic içten içe yüreðini kemiren piþmanlýk ve gýpta
duygularýndan dolayý olanlarý uzaktan seyretmeyi tercih
etmiþ ama Abdullah'ýn ýsrarlarý karþýsýnda çaresiz kalmýþtý.
Kendisi de bir Hýristiyan olduðu için Abdullah onun yardý-
mý dokunabileceðini ve bir arkadaþý olarak da onu yanýnda
istediðini söylemiþ, Ludovic onu kýrmanýn yanlýþ olacaðý-
ný düþünmüþtü. Birlikte kýzýn ailesine gitmiþler ve evlilik
ile ilgili tüm detaylarý konuþmuþlardý. Yuhano, kendi evin-
de küçük bir düðün yapmayý önermiþ Abdullah da bunu bir
þartla kabul etmiþti. Kadýnlar ayrý yerde eðleneceklerdi.
Anneler de birbirleriyle iyi anlaþmýþlardý. Zaten baþka bir
seçeneði de yoktu. Ýkisi de evlatlarýnýn mutluluðu için ar-
kadaþ olmaya karar vermiþlerdi. Bundan sonra hep yüz yü-
ze bakacaklardý. 

Ludovic, Yuhano'nun kýzýný dövdükten sonra nasýl bu
kadar çabuk karar deðiþtirebildiðini çok merak ediyordu.
Merakýný gidermek için uygun bir an yakalamýþ ve ona sor-
muþtu. Yuhano'nun cevabý oldukça aydýnlatýcý olmuþtu:
"Recep Usta'yý yakýndan tanýrým, deðerli bir adamdýr. O
bana haber vermeye geldiðinde Abdullah ve oðlu ile ilgili
çok olumlu þeyler anlattý. Çok namuslu ve temiz oldukla-
rýný, insancýl ve merhametli olduklarýný söyledi. Etraftan
bazý tanýdýklar da Ali kýzýmý sevdiði için kýzýmýn çok mut-
lu olacaðýný ve onu asla üzmeyeceðini, mert delikanlý bir
çocuk olduðunu söylediler. Hatta birkaçý ' Keþke ben de o
aileye evlat verebilsem' dedi. Bunlar beni çok etkiledi. Ya-
ni Abdullah bu þehirde sevilen ve sayýlan biri, çok dürüst
bir adammýþ."

Ludovic ona, kendisinin üç haftadýr Abdullah'ýn misa-
firi olduðunu, bundan çok mutluluk duyduðunu söylemiþti
ve kendisinin de bir Katolik olduðunu hatýrlatmýþtý. Abdul-
lah iyi ve mert bir adam olmasa bunlarý yapar mýydý? 

Düðün hazýrlýklarý çok zaman alýyordu. Kalacaklarý
oda yeniden temizlendi, boyandý. Sandýklardan elbiseler,
örtüler, baþörtüler çýkartýlmýþ, yýkanmýþtý. Çin ipeðinden
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çarþaflar, yastýk kýlýflarý, yatak örtüleri kýzýn çeyizine ko-
nuldu. Odadaki dolap yerleþtirildi. Ali'nin annesi kýzý için
kendi elleriyle iþlediði çamaþýrlarý, örtüleri ve mendilleri
tek tek çekmecelere yerleþtirdi. Aralarýna kokular yerleþtir-
meyi unutmadý. Bunlarý oradan gelip geçen tüccarlardan
kendi elleriyle seçmiþti. Odanýn küçük penceresine renkli
el iþlemesi perde takýldý. Yere yöresel kilimlerden atýldý.
Yataðýn saðýnda duvara çantasý içinde bir Kur'an-ý Kerim
asýldý. Hepsi evin ilk gelini için özel olarak hazýrlanmýþtý. 

Tüm hazýrlýklar tamamlandýktan sonra Abdullah'ýn eþ-
leri yeni kýzlarýný þehrin tek hamamýna götürüp yýkamýþlar
ve Müslümanlýða geçiþ için giyinmesine yardým etmiþler-
di. Abdullah'ýn evine çaðrýlan imam, Nadin'in artýk bundan
sonraki hayatý boyunca yaþayacaðý yeni kimliðine kavuþ-
masýna yardým etmiþti.

"Ýslamiyet biz Müslümanlar için daha doðmadan yü-
reklerimize konulmuþ bir sevdadýr. Ama farklý dine mensup
insanlar için Ýslamiyet gönül gözüne görünür. Bu, bazen bir
çiçeðin kokusunda, bazen derin tövbelerin akabinde, bazen
de seninki gibi birine duyulan sevdayla gönülde yer eder"
demiþti Ýmam. Sonra da genç kýza kendi söylediklerini ar-
dýndan tekrar ettirerek kelime-i þahadet getirtmiþti... 

O artýk Nadin deðil Nermindi. Ev halký çok mutluydu
ama en çok Ali Abdullah mutluydu. Sevdiði kýza kavuþma-
nýn ve onunla bir ömür yaþayacak olmanýn mutluluðu göz-
lerinden okunuyordu. Ýçi içine sýðmýyordu ikisinin de. 

Ramazan ayý geride kalmýþtý. Söz verildiði gibi bir haf-
ta sonra küçük bir düðün düzenlendi. Hepsi özel kýyafetle-
rini giyerek Yuhano'nun evine gittiler. Kadýnlar eve girdiler.
Erkekler bahçede kalacaktý. Yuhano birçok arkadaþýný ça-
ðýrmýþtý. Çoðu altýn iþiyle uðraþan tüccarlardý. Bahçe düðün
için çok iyi hazýrlanmýþtý. Tahta masalarýn üzerinde yiye-
cekler ve içecekler, sepetler dolusu meyveler… Kafesteki
kuþlar serbest býrakýlmýþtý, oradan oraya uçuyor, güzellik-
leri ile insanlarý büyülüyorlardý. Bahçe zaten çok güzeldi.
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Ludovic gördüklerine inanamýyordu. Kendi köyünde dü-
ðünler çok daha sade olurdu ve kýsa sürerdi. Oysa burasý
çok farklýydý. Ýnsanlar iki kiþinin mutluluðuna destek olmak
amacýyla bir araya geliyor ve eðleniyorlardý. Ýlk kez böyle
gösteriþli bir düðüne tanýk oluyordu. Ludovic, iki farklý din-
den insanlarýn bir araya gelip eðlenmelerinin ne kadar güzel
ve deðerli olduðunu fark etti. Bu belki de bir daha hiç göre-
meyeceði bir þeydi. Kendi ülkesinde Müslüman bir kýzý sev-
diði için dinden aforoz edilen Pierre'i hatýrladý. Ne çeliþki... 

Abdullah çok mutluydu. Ali Abdullah herkesten daha
mutluydu. Ýçinde bir þeylerin koptuðunu ve paramparça ol-
duðunu hissetti Ludovic. Keþke her þey daha farklý yaþana-
bilse ve o da böyle mutlu olabilseydi. 

Yuhano çok iyi bir ev sahibi olmuþtu. Çalýnan müzik-
ler Müslüman misafirleri rahatsýz etmeyecek derecede
özellikle seçilmiþti. Kadýnlar içeride eðlenirken erkekler
bahçenin tadýný çýkarýyordu. Kadýnlarýn içeride kalmasý on-
larý bile rahatsýz etmiyordu. Böyle daha rahattýlar herhalde.
Birden Sophie ve Peter'ý hatýrladý. Yüzüne çöken kara bu-
lutlar yeþil gözlerinin dolmasýna sebep oldu. Elindeki bar-
daðý býraktý ve bir kenara çekildi. Geçmiþ onu asla býrakma-
yacaktý, biliyordu. Ne kadar mutlu olmaya çalýþsa da geç-
miþi unutamayacaktý. Omzuna dokunan el onu uyandýrdý.

"Belki seni de burada evlendiririz ve buradan gitmez-
sin. Ne dersin?"

Ludovic kara arkadaþýna bakarak gülümsemeye çalýþtý.
"Belki" diye mýrýldandý.
Abdullah çok mutlu görünüyordu, nasýl olmayacaktý,

kendine ait bir evi, eþleri ve çocuklarý vardý. Sevdiði yerde
sevdiði insanlarla birlikteydi, sevdiði iþi yapýyordu ve çok
huzurluydu. Böyle iken nasýl mutsuz olunabilirdi? 

Abdullah elini uzatýp onunla tokalaþtý, sonra ona sa-
rýldý. Ludovic'in þaþkýn bakýþlarý altýnda koca bir kahkaha
attý.
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"Yanýmda olduðun ve bana destek verdiðin için çok
mutluyum. Ýnþallah bir gün benim de sana bir yardýmým
dokunur" dedi kara adam.

Sadece baþýný salladý. Abdullah'a anlatabilmeyi çok is-
terdi. Baþýndan geçenleri, çaresizliðini, umutsuzluðunu…
Abdullah, düþtüðünde kalkmak için elini uzatýp tutunabile-
ceði bir dal olabilirdi, biliyordu. Fakat onca yaþanmýþ çir-
kinlikler ve seyirci kalýnmýþ onca eziyet ve zulüm var-
ken… Nasýl? Sözü deðiþtirmeyi uygun buldu.

"Ali çok mutlu görünüyor. Sen de öyle…"
"Nasýl olmayalým? Oðlumu büyütürken hep bu günü

düþündüm. Yüce Rabbim bana bugünü görmeyi nasip etti-
ði için çok mutluyum."

"Sen ve ailen en güzel þeyleri hak ediyorsunuz. Hepi-
niz çok iyisiniz." 

Kara adamýn gözlerindeki ýþýk muhteþemdi. Kendi gü-
zelliðini ve mutluluðunu etrafa yayýyordu. Bu yüzden in-
sanlar onu çok seviyor ve takdir ediyordu. Ramazan ayý
boyunca evine konuk olmuþ hiç kimseden onun adýna kö-
tü bir tek kelime duymamýþtý. Çalýþtýklarý yerde de herkes
onu çok sayýyordu. Keþke bu adam daha önce karþýsýna
çýksaydý, keþke Fransa'da deðil de buralarda doðsaydý. Bu
insanlarýn arasýnda büyüse, bu insanlarla her þeyi paylaþsa,
þimdi geçmiþiyle boðuþmak zorunda kalmazdý, kendinden
ve halkýnýn masum insanlara yaþattýklarýndan utanç duy-
mazdý. 

"Senin bir sýkýntýn mý var, arkadaþým?" 
Ludovic baþýný salladý.
"Hayýr, sadece bunlar bana farklý geliyor" diyebildi.
"Belli olmaz belki bir gün sana da ayný þeyleri yapýve-

ririz."
Kara adamýn beyaz diþleri dýþarýdaydý, Ludovic arka-

daþý mutlu olduðu için mutluydu. Sadece gülümsedi. Ýçinde
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kopan fýrtýnayý yüreðinde hapsetmeyi tercih etti. Tanrýsýna
bir gün kendisinin de mutlu olabilmesi için yalvardý. 

Epey geç olmuþtu. Ýnsanlar artýk ayrýlmaya baþlýyordu.
Çiftin babalarý tebrikleri kabul ediyor sonra misafirleri
uðurluyorlardý. Kadýnlar da evden çýkmaya baþlamýþtý. Sa-
dece yüzleri görünen renkli elbiseler içinde birçok kadýn
evden adým adým dýþarý çýkýyor, beylerle selamlaþýp ayrýlý-
yordu. Bu çok resmi ama bir o kadar da samimi kutlama
Ludovic'in çok hoþuna gitmiþti. Burada aklýnýn kabullene-
mediði bir þeyler oluyordu, farklý iki dinden insanlar birbir-
lerine öyle saygýlý ve sevgi dolu idiler ki… Bunu onlarýn
gözlerinde, duruþlarýnda ve hareketlerinde yakalayabilmek
çok kolaydý. Bir arada mutlu ve huzurlu yaþamanýn yolu da
buradan geçiyordu. Onlarý gýpta ile izliyordu. Evin ve bah-
çenin güzelliði, törenin güzelliði, insanlarýn saygýsýyla bü-
tünleþip daha da güzelleþmiþti. Yakýn arkadaþlar ve akraba-
lar kalýncaya kadar bu ayrýlýþ devam etti. Sesler ve çaðýrýþ-
lar arasýnda en son gelin çýktý babasýnýn evinden. Üzerinde
uzun beyaz ipek bir elbise vardý, bir peri gibi görünüyordu.
Yüzünü örten beyaz þeffaf örtü yüzünden dikkatli yürüme-
ye çalýþýyordu. Babasýnýn yanýna gelince durdu. Babasý ký-
zýnýn kulaðýna bir iki kelime fýsýldadý. Nermin önce babasý-
na sonra annesine sarýldý, onlarý öptü. Annesi uzun boylu,
iri ama çok güzel bir kadýndý. Üzerindeki sade ama çok þýk
elbisenin pahalý olduðu belli oluyordu. Saçýný arkasýnda
toplamýþ ve büyük bir papatya ile güzelleþtirmiþti. Eþinin
koluna girip aðlamamak için destek ister gibiydi. Tek kýzý
evden ayrýlýyordu, kolay deðildi. Nermin Ali'nin babasý ve
annesinin ellerini öptü. Ýkisi de þaþkýnlýkla onu izlediler. Ali
ona bazý þeyleri anlatmýþtý demek ki. Bu arada Ali de Ner-
min'in ailesi ile vedalaþýyordu. Ali de onlarýn ellerini öptü.
Nermin son kez babasýna sarýlýp teþekkür etti. Yuhano kýzý-
na sýký sýký sarýldý. Nermin dönüp eþinin elinden tuttu. 

"Bir þey unutmuyor musun kýzým?" diye seslendi ba-
basý.
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Ali þaþkýnlýkla ne olduðunu anlamaya çalýþýrken bah-
çeye bir adamýn yedeðinde beyaz bir at getirildi. Yuhano
atýn dizginlerini alýp kýzýna uzattý. 

"Atýný burada mý býrakacaksýn?"
"Babacýðým, ben…"
Yuhano bakýþlarýný damadýna ve babasýna çevirdi.
"Bu atý ona onuncu yaþ gününde hediye etmiþtim. Bu

atý çok sever. Onun yeri onun yaný olmalý."
Ali babasý ile göz göze geldi. Abdullah yüreði burku-

larak kabul ettiðini iþaret etti oðluna. Ali gözleri dolarak
gülümsemeye çalýþtý.

"Binmene yardým edeyim Nermin."
Kýz dönüp babasýna sarýlýp teþekkür etti. Aðladýðý se-

sinden belli oluyordu. Ali kýzýn ata binmesine yardým etti.
Ýki aile vedalaþtý. Yuhano Abdullah'a sarýldý. Ýkisinin de
gözleri dolmuþtu.

"Hiç merak etme. Kýzýn benim de kýzým artýk" dedi
Abdullah.

Yuhano gülümsemeye çalýþarak baþýný salladý.
"Biliyorum. Yüce Tanrý genç çifti korusun."
Ali sevdiði kýzýn bindiði atý yedeðine aldý. Aðlaþmalar

arasýnda birbirlerine el sallayarak oradan ayrýldýlar. Babasý
gözden kayboluncaya kadar Ali'nin ardýndan seslendi.

"Kýzýma iyi bak. Onu üzme. O seni çok seviyor."
Eve döner dönmez Ludovic Abdullah ile oturma oda-

sýna çekildi. 
"Hayýrdýr ne oluyor?" diye sordu kara adam.
"Ben artýk yerime dönüyorum Abdullah. Yarýn sabah

eþyalarýmý da alacaðým. Sana konukseverliðin için teþek-
kür etmek istedim."

Ramazan ayý bitmiþti ve artýk burada kalmasýna bir se-
bep yoktu. Kara adamýn üzüldüðü belli oluyordu.
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"Hep bizimle kalabilirsin dostum. Gitmeni istemiyo-
rum." 

"Seni kýrmamak için geldim biliyorsun ama bu kadarý
yeterli. Herkes yerini bilmeli." 

Abdullah merakla sordu.
"Bir kusur mu ettik? Söyle düzeltelim. Sen benim en

iyi arkadaþým oldun, biliyorsun. Kapým sana her zaman
açýk."

"Hayýr, her þey çok güzeldi, teþekkür ederim. Ama be-
nim yüzümden düzeniniz bozulsun istemiyorum." 

Abdullah gelip yanýna oturdu. Elini arkadaþýnýn omzu-
na koydu.

"Sen hiç kimsenin düzenini bozmadýn. Yoksa baþka
bir derdin var da o yüzden mi gitmek istiyorsun?"

Ludovic, arkadaþýna sýkýntýlarýný nasýl anlatabilirdi?
Baþýný salladý.

"Hayýr, hayýr. Teþekkür ederim arkadaþlýðýn, dostlu-
ðun ev sahipliðin için. Her þey inanýlmaz güzeldi. Aileni
çok sevdim. Ama artýk ben de kendi yerime gideyim."

Abdullah mahzun bir ifadeyle baþýný iki yana salladý. 
"Peki arkadaþým, nasýl istersen. Arada gelirsin ama de-

ðil mi? Bu kapý sana her zaman açýk, bunu unutma." 
Kalkýp arkadaþýna sarýlýp tekrar teþekkür etti.
Ludovic, sabah erkenden kalkýp torbasýný hazýrladý.

Evin kadýnlarýndan biri Bart'ý yedirmiþti bile. Abdullah ile
kahvaltý yaptýktan sonra köpeði de alarak, onunla ahýra git-
ti. Abdullah gelini ile gelen atý besleyeceðini söylemiþti
ona. Uzun uzun hayvanýn güzelliðini seyretti.

"Gelinin þimdiden buradaki bir þeyleri deðiþtirdi bile"
dedi Ludovic. 

Uzanýp atý sevdi. Çok güzel ve narindi. Kendisine uza-
nan ellere “hayýr” demedi.
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"Bu çok güzel bir at. Hiç böylesini görmemiþtim."
Abdullah gülümsedi.
"Evet, çok güzel. Nermin'in babasý bunlarý Arabis-

tan'dan getirtmiþ. Arap atlarý çok dayanýklý olurlar. Ahýrýn-
da daha birçok Arap atý var. Hepsi de çok güzeller."

"Ama ahýrýn onarýlmasý gerekiyor."
"Bugün Ali benden izinli ama yarýn burayý toparlama-

ya baþlayacak."
Ludovic arkadaþýna göz kýrptý.
"Sen de yavaþ yavaþ çýk kabuðundan Abdullah. Atlar

insanlara çok yakýndýr ve onlarla ilgilenmek insanýn ruhu-
nu dinlendirir, biliyorsun."

Kara adam içtenlikle gülümsedi.
"Bulabilirsem bir iki tane güzel at alacaðým, karar ver-

dim."
Yeni gelen atý yüzünden öpüp oradan ayrýldýlar. 

Kara Arkadaþa Hediye

Ludovic, son birkaç günde Abdullah ile daha iyi dost ol-
muþ, onun dostluðuna karþýlýk verebilmeyi çok istiyordu.
Yakýnda köprünün iþi bitecekti ve Ludovic'e yine yollar gö-
rünecekti. Burada içini kemiren duygulardan kaçmasý gere-
kiyordu, burada daha fazla kalamazdý. Yol kendisini nereye
götürürse oraya gidecek ve huzur bulabileceðine inandýðý
yerde kalacaktý. Ustalarýn kaldýðý barýnaklarda kalýyordu.
Bart halinden çok memnundu. Abdullah'ýn çocuklarý ona iyi
bakýyordu ama bazen onunla oynarken sýktýklarý veya ezdik-
leri oluyordu. Bart canýnýn yanmasýna raðmen onlara hýrçýn-
lýk yapmýyordu. Bu yüzden buraya dönmek onun da iþine
gelmiþti aslýnda. Çocuklarýn peþinde koþturmaktansa miskin
miskin gölgede uyumak daha güzel ve daha az yorucuydu. 

Gitmeden kara arkadaþýna güzel bir hediye vermek
istiyordu. Adamýn evinde her þeyi vardý, ne alabilirdi
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bilmiyordu. Günlerce bunun üzerinde düþünüp durdu.
Karar verdiði birkaç þey bir müddet sonra gözüne an-
lamsýz görünüyor ve hepsinden vazgeçiyordu. 

O gün cumaydý ve çalýþmýyorlardý. Bir gün önce Ab-
dullah onu evine davet etmiþti. O gün sabah erkenden ye-
ni evli çift için Mevlid-i Þerif okunacaðýndan kadýnlar gü-
zel yemekler hazýrlamýþlardý. Abdullah arkadaþýnýn bu zi-
yafeti kaçýrmamasýný istemiþti. Öðlene doðru köpeðini de
alarak arkadaþýnýn evine gitti. Bart bahçe kapýsýndan içeri
girer girmez etrafta koþmaya baþlamýþtý, baðýrarak çocuk-
larý yanýna çaðýrýyordu sanki. Kapý açýldý ve sesini duyan
çocuklar köpeðin baþýna üþüþtüler. Bart çocuklarla oyna-
maya baþladýðýnda Ludovic bahçeye göz attý. Her þey fark-
lý görünüyordu. Daha bakýmlý ve daha derli topluydu. Du-
varýn dibine ve etrafa yeni çiçekler dikilmiþti, yeni fideler
hafif rüzgârýn esintisinde narin narin süzülüyorlardý. Aðaç-
lardaki kuþlar aþk þarkýlarý mýrýldanýyordu sanki.

"Bu Nermin'in iþi. Bahçeyle ilgilenmeyi çok seviyor,
üstelik çok da marifetliymiþ." 

Kara adamla tokalaþtý. 
"Evet, çok iyi olmuþ, yanlýþ anlama ama þimdi bahçe

olmuþ burasý" dedi Ludovic.
Ýkisi birlikte güldüler. Arkadaþýnýn koluna girip onu

arkaya doðru götürdü.
"Bak sana ne göstereceðim" dedi Abdullah.
Birkaç yeþil aðacýn arkasýnda ayakta dimdik duran

ahýra baktý Ludovic.
"Onarmýþsýnýz ahýrý. Muhteþem olmuþ."
Abdullah kahkahalar attý. Çok mutluydu.
"Birkaç gün Ali ile uðraþtýk. Çoðunu o yaptý tabi. Deð-

di doðrusu." 
Birlikte içeri girdiler. Ahýr sanki yeni yapýlmýþ gibiydi.

Hattal kendi bölmesindeydi. Ludovic onun baþýný okþayýp
sevdi.

202

Tanrýnýn Savcýsý



"Burasý çok iyi olmuþ. Biraz daha hayat katarsan çok
daha iyi olacak."

Birden söylediklerini içinden tekrar edip durdu. Öyle
ya, neden olmasýn? Arkadaþýna güzel bir at hediye edebi-
lirdi. Ona güzel bir at satýn almalýydý. Bu arkadaþýna vere-
bileceði en deðerli hediyeydi. Neden sonra kara adamýn
ona söylediklerini duymadýðýný fark etti.

"Hey yine nerelere gittin?" diye sordu kara adam me-
rakla.

Elini boþ ver anlamýnda sallayýp gülümsedi Ludovic. 
Bahçeye güzel bir masa hazýrladý kadýnlar. Türlü ye-

meklerin yanýnda pastalar, kurabiyeler ve birçok tatlýlar
vardý. Arkadaþý ile birlikte yediler, içtiler.

"Çok yedim. Hepsi de çok güzel olmuþ." 
"Afiyet olsun Ludovic. Benim hanýmlarýn hepsi çok

marifetlidir bu konuda. Sýk sýk gel bize olur mu? Ben se-
nin arkadaþlýðýndan çok memnunum." 

Ludovic bu adamý çok seviyordu. Ýçi ve dýþý birdi. Gü-
lümsedi.

"Ben de senin arkadaþlýðýndan memnunum. Yüce Tan-
rý hep senin ve ailenin yanýnda olsun." 

Ludovic ona gideceðini söylemekte kararsýzdý. Duy-
duðunda üzülecekti kara adam, biliyordu. Belki de þimdi
sýrasý deðildi. Belki daha sonra…

Akþamüstüne kadar muhabbet ettiler. Arkadaþý ona
bahçe kapýsýna kadar eþlik etti. 

"Keþke biraz daha kalsan. Nermin'in ailesini ziyarete
gitmiþlerdi, gelirler birazdan. Ali de seni görmek isterdi."

"Baþka zaman. Bazý iþlerim var."
Köpeðini de alýp oradan ayrýldý. Odasýna döndüðünde

kazandýklarýný sakladýðý her zamanki yere baktý. Tahta dö-
þemenin altýnda küçük bir delik keþfetmiþti, parasýný orada
gizliyordu. Keseyi çýkarýp yataðýn üzerinde boþalttý. Taþ
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ustasý olarak iyi para kazanýyordu, on iki gümüþ akçesi bi-
rikmiþti. Bununla iyi bir at alabilir miydi acaba? Sonra bir-
den yüzünün þekli deðiþti. Abdullah'a bir hediye almakla o
kadar meþgul olmuþtu ki kafasý bu parayý gidiþ için birik-
tirdiðini unutmuþtu. Bu parayla iyi bir at alýrsa elinde bel-
ki bir akçe bile kalmayacaktý. Arkadaþýna sýradan bir at
alamazdý. O zaman nasýl ayrýlacaktý buradan? Hediye al-
maktan vazgeçmeyi düþündü bir an. Sonra o fikri de sildi
kafasýndan. Abdullah bu yabancý yerde ona arkadaþ olmuþ,
evini ve masasýný açmýþtý. Bütün bunlarý karþýlýksýz býraka-
mazdý. Belki bir daha asla göremeyecekti onu. Ardýnda gü-
zel bir þeyler býrakarak gitmek istiyordu. Abdullah'ýn onu
her zaman iyi bir arkadaþ olarak hatýrlamasýný istiyordu.
Belki boþuna endiþe ediyordu, belki de buralarda iyi atlar
da düþündüðü kadar pahalý deðildi. Araþtýrmadan öðrene-
mezdi. Birden aklýna Yuhano geldi. Abdullah onun çok gü-
zel Arap atlarý olduðunu söylemiþti ya. Belki o, ona bu ko-
nuda yardýmcý olabilirdi. Çocuklar ziyaret ettiðine göre o
da evde olmalýydý. Sonra geç olduðunu fark edip vazgeçti.
Hafta sonu gitmeye karar verdi. Fakat Abdullah'ýn bundan
haberdar olmamasý gerekiyordu. 

Pazarý büyük bir sabýrsýzlýkla bekledi Ludovic. Öð-
lene doðru köpeðini de alýp Yuhano'nun evine gitmek
üzere yola koyuldu. Bahçe kapýsýnýn önüne gelince du-
rup bir müddet bekledi. Belki de adamýn çok iþi vardý.
Böyle habersiz gitmek doðru olur muydu? Bart'ýn sesiy-
le düþüncelerinden sýyrýlýp kapýya iki defa vurdu. Böy-
lesi daha doðru gelmiþti. Belki evde kimse yoktu ve
yanlýþ görünmek istemezdi. Yuhano'nun sesini duydu
içeriden. Kapýyý açýp içeri girdi. Yuhano bahçede oturu-
yordu, onu görünce kalktý. Adam onu güler yüzle karþý-
ladý. Tokalaþtýlar.

"Hoþ geldin Ludovic. Bu ne güzel sürpriz." 
"Habersiz geldiðim için üzgünüm ama sizin bir konu-

da yardýmýnýzý isteyeceðim." 
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Adam meraklý gözlerle bakarak ona oturmasýný iþaret
etti. Adam bu arada bir bardaða þarap doldurup konuðuna
uzattý. Ludovic kuruyan boðazýný ýslattýktan sonra söze
baþladý.

"Fazla zamanýnýzý almak istemiyorum. Hemen konuya
gireyim. Sizin atlar konusundaki engin bilgilerinize ihtiya-
cým var. Yardýmcý olursanýz sevinirim."

Atlardan konu açýlýnca adamýn gözlerinin içi gülmüþtü.
"Hay hay. Ne yapabilirsem…"
Ludovic oturduðu koltuða iyice yerleþti.
"Bir ata ihtiyacým var benim. Þöyle iyi bir at olmalý…"
Yuhano meraklý ifadeyle süzdü konuðunu.
"Ne için iyi bir at? Yani ne amaçla kullanacaksýnýz?"
"Kendim için deðil. Bir arkadaþýma hediye edeceðim.

Güzel ve saðlýklý olsun. Tabii bir de fiyatý önemli… Çok
fazla param yok çünkü. Bana yardým edebilir misiniz?"

Adam alaylý bir tavýrla baktý Ludovic'e.
"Hem güzel hem saðlýklý hem de ucuz."
Ludovic böyle olacaðýný tahmin etmiþti. Elindeki pa-

rayla iyi bir at alamayacaðýný kendisi de biliyordu aslýnda. 
"Sanýrým siz haklýsýnýz. Üçünün bir arada olmasý

mümkün deðil. Peki, bana orta halli bir at…" Cümlesini ta-
mamlamadý. Arkadaþýna orta halli bir hayvan almak iste-
miyordu ki. O iyi bir at almak istiyordu. "Boþverin. Arka-
daþýma kötü bir at almak istemem." 

Yuhano Ludovic'e biraz eðilip yaklaþtý ve sanki biri
onlarý duyacakmýþ gibi fýsýldayarak sordu.

"Ne kadar para harcayabilirsiniz? Sizin için en iyisini
bulmaya çalýþalým." 

Ludovic ayný þekilde cevap verdi.
"Þu anda sadece on iki akçem var. Sizce…"
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Adam büyük bir kahkaha attý. Rakam ona komik gel-
miþti.

"Bu parayla sadece küçük bir deve alabilirsiniz. Ýyi bir
at için çok daha fazlasý gerekir."

Ludovic adamýn ukala bir züppe olduðunu düþündü.
Ona gelmekle hata etmiþti. Birden ayaða kalkýp kapýya yö-
neldi. Yuhano yetiþip onu kolundan yakaladý.

"Bir dakika Ludovic, sadece þaka yaptým."
Adamýn çok eðlendiði yüzünden belli oluyordu. Ludo-

vic elinde olmadan kaþlarýný çattý. Bu adam aslýnda iyi bir
adamdý.

"Af edersin. Beni yanlýþ anladýn. Sadece þaka yapýyor-
dum." 

Adam onu kolundan çekip evin arkasýna doðru götür-
meye baþladý.

"Bu atý Abdullah için mi istiyorsun?"
"Kim için olduðu önemli deðil."
"Hayýr önemli. Abdullah için alacaksan sana elimden

geldiðince yardýmcý olabilirim belki."
Ludovic sadece baþýný salladý.
"Peki, gel bakalým burada ne varmýþ?"
Bart da yanlarýna gelmiþ onlarla yürüyordu. Birlik-

te büyük bir ahýra girdiler. Çok büyük bir yerdi burasý.
Ýçeride iki adam vardý atlarla ilgilenen. Birine seslenip
bir þeyler söyledi. Ludovic dikkatli gözlerle bölmeler-
deki atlara bakýyordu. Hepsi muhteþem görünüyordu.
Birkaç dakika sonra yanlarýna bir adam yedeðinde kýzýl
bir atla geldi. Atýn dizginlerini Yuhano'ya uzatýp ayrýldý
oradan. Bart ata doðru yürüyüp mýrýldandý. O kadar
yaklaþmasýndan rahatsýz olan at kiþneyip geriye birkaç
adým attý. Bart korkup havladý ve koþarak dýþarý çýktý
ahýrdan. Yuhano güzel atý kendine çekerek aðzýnýn üze-
rinden öptü.
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"Bunu dört yýl önce aldým Arabistan'dan. Çok iyi bir
attýr." 

Ludovic gözlerini atýn yüzündeki akýtmadan alamadý.
Ön iki ayaðý da dizlerine kadar beyazdý. Sert yapýsýna rað-
men öyle güzel ve narindi ki…

"Ýstersen bunu alabilirsin" dedi Yuhano, dizginleri Lu-
dovic'e uzattý.

Ludovic adamýn elini iterek itiraz etti
"Siz beni yanlýþ anladýnýz herhalde. Ben arkadaþýma

bir at satýn almak istiyorum." 
Adam ýsrarla dizginleri uzattý Ludovic'e.
"Ýyi ya iþte. Ben de sana bu atý satýyorum. Buralarda

bundan daha genç ve saðlýklý bir at bulamazsýn." 
Anlamamýþtý Ludovic.
"Bu atý alamam. Bu hayvan en az kýrk akçe eder." 
"Elli akçe" diye düzeltti Yuhano. "Bu arada çok dürüst

olduðunu kabul etmeliyim Ludovic." 
Ludovic baþýný salladý.
"Ben elli akçe kazanýncaya kadar bu at yaþlý bir at olur.

Bunu alamam."
Yuhano onu ikna etmeye çalýþýyordu.
"Ben Abdullah'a bir at hediye edecektim zaten. Ama

Nadin bana onun çok gururlu olduðunu ve pahalý bir hedi-
yeyi asla kabul etmeyeceðini söyleyince vazgeçtim." 

Dizginleri tekrar Ludovic'e uzattý.
"Ben bu atý sana on iki akçeye satarým. Sen de Abdul-

lah'a hediye edersin. Olmaz mý?"
Ludovic bu atý istiyordu ama böyle pazarlýk adil de-

ðildi. 
"Merak etme. Sen bu atý satýn aldýn. Ben de bu atý sa-

tacak birini arýyordum zaten. Diðerleriyle iyi geçinemiyor
da…"
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Dizginleri Ludovic'in eline býraktý. "Çok iyi bir at al-
dýn delikanlý" dedi omzuna vurarak. 

Ludovic þaþkýn bir halde belindeki kuþaktan keseyi çý-
karýp adama uzattý. 

"Teþekkür ederim" dedi.
"Hemen götürecek misin?"
"Evet, sizin için de uygunsa…"
Yuhano adamlarýndan birine atý hazýrlamasýný söyledi.

Birlikte bahçeye geçip oturdular.
"Buna inanamýyorum" dedi Ludovic. Bardaðýnda ka-

lan þarabý yudumladý. 
"Abdullah'a aramýzda geçen konuþmalardan bahsetme

olur mu?"
"Merak etmeyin. Anlatmam. Gerçi o inanmayacak

ama. Benim böyle bir at alacak kadar param olmadýðýný
tahmin eder çünkü." 

"Sen anlat, inanmazsa sen de onu arkadaþlýðýnýzý bitir-
mekle tehdit edersin."

Ludovic adamýn ne söylediðini anlamaya çalýþýrken
Yuhano büyük bir kahkaha attý.

"Þaka þaka" dedi.
Birlikte gülüþtüler. Nal seslerini duyunca dönüp arka-

sýna baktý. Beyaz akýtmalý kýzýl at muhteþem görünüyordu.
Onu temizlemiþler ve siyah deri bir eyer takmýþlardý.
Adam atý býrakýp gitti. Ludovic ayaða kalkýp atýn dizginle-
rini aldý. 

"Size minnettarým. Siz olmasanýz…"
"Müslümanlarýn bir sözü vardýr, çok sevdiðim. Kimi-

nin parasý, kiminin duasý."
Ludovic gülümseyerek elini uzattý.
"Teþekkür ederim. Umarým bir gün size borcumu öde-

yebilirim."
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Nasýl olsa bir yere gideceði yoktu. Bütün parasýný bu
hayvan için harcamýþtý. Yuhano yine o müthiþ kahkahala-
rýndan birini attý.

"Dua et, delikanlý. Sadece dua et."
Büyük bir ustalýkla atýn üzerine bindi ve Bart'a seslen-

di. Yuhano'nun açtýðý sokak kapýsýndan el sallayarak çýktý. 
Þehirden çýkýp atý birlikte çalýþtýklarý köprüye doð-

ru sürdü. Abdullah genelde pazar günleri de buraya ge-
lir, çalýþýrdý. Bugün rahatsýzlandýðý için gelmemiþti,
evinde istirahat ediyordu. Bu iyi de olmuþtu. Hediyesi-
ni evinde vermek daha doðru olurdu. Sonra Abdullah'ýn
saðlýðýnýn iyi olmasý için dua etti. Ýki gün önce hiçbir
þeyi yoktu. 

Atý aðaçlardan birine baðlayýp içeri girdi. Evde sadece
birkaç çocuk vardý. Kadýnlar alýþveriþe gitmiþti. Bart'ý on-
lara býrakýp birinden Abdullah'a haber vermesini istedi. Bir
süre sonra kara adam oturma odasýna geldi. Üzerinde pija-
malarý vardý. Solgun görünüyordu. Ona geçmiþ olsun de-
dikten sonra nasýl olduðunu sordu.

"Cuma gününün akþamý da o kadar çok þey yemiþim
ki midem alt üst oldu. Dün bütün gün yediklerimi çýkar-
dým. Bugün biraz daha iyiyim." 

Ludovic gülümsedi.
"Düne göre iyisin herhalde" dedi.
"Biliyorum kötü görünüyorum ama yarýna bir þeyim

kalmaz. Hanýmlar bana sürekli ilaç dayayýp duruyorlar.
Yok onun suyu, yok bunun bilmem nesi… Hepsi doktor ol-
du bunlarýn." 

Birlikte gülüþtüler. 
"Eee, sen nasýlsýn bakalým?" diye sordu Abdullah.
Ludovic omuz silkti.
"Eh iþte fena sayýlmam."
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Abdullah, sancý girmiþ olacak ki birden elini midesine
götürdü. Yüzünün þeklinden tam iyileþmediði belli oluyor-
du. Ludovic ayaða kalkýp kapýya doðru yürürken onu da
çekti.

"Gel, sana bir þey gösterip buradan gideceðim. Senin
dinlenmen gerekiyor."

Dýþarý çýktýklarýnda Abdullah'a atý gösterdi. 
"Nasýl, güzel deðil mi?"
Abdullah ata imrenerek baktý. Bir insanýn bir þeyden

hoþlanýp hoþlanmadýðýný anlamak için gözlerine bakmak
yeterli olurdu. Bu an da o anlardan biriydi. Abdullah büyü-
lenmiþ gibiydi. Bütün sancýlarý yok olmuþtu sanki. Atýn ya-
nýna gidip ona uzun uzun baktý, onu inceledi. Hayvanýn yü-
zünü ve sýrtýný okþadý.

"Muhteþem!" diye mýrýldandý. 
Ludovic'e dönüp baktý. Gözlerinde bir þeyler aradý

sanki. Sesi merak doluydu.
"Nereden buldun bu atý?"
Ludovic arkadaþýnýn heyecanýný paylaþmak istiyordu.
"Onu sana hediye ediyorum" dedi. 
Abdullah atý sevmeye devam etti. "Ya evet, tabii" dedi

gülerek.
Þaka yaptýðýný sanmýþtý onun. Ludovic atýn dizginleri-

ni çözüp arkadaþýna uzattý.
"Bugün buraya bu atý sana hediye etmek için geldim."
Kelimelerin üzerine basarak konuþmuþtu. Abdullah

bir elindeki dizginlere bir de arkadaþýna baktý. 
"Dalga geçme benimle Ludovic" dedi. "Zaten hasta-

yým."
Ludovic dikkatli bir þekilde arkadaþýnýn gözlerine

baktý. Dizginleri kara adamýn eline tutuþturdu.
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"Sen ciddisin" dedi Abdullah. Þaþkýnlýkla bir ata bir
arkadaþýna baktý. "Bu atý bana mý getirdin yani? Ama sen
bunu nasýl? Yani…"

Gözleri dolu dolu oldu kara adamýn. Yutkundu. 
"Sana beðeneceðin bir þey almak istedim. Lütfen ka-

bul et." 
Abdullah hâlâ þaþkýndý. Hayranlýk dolu gözlerle baktý

arkadaþýna.
"Bu çok pahalý bir at. Sen bunu…"
"Bütün paramý harcadým ama hiç önemli deðil. Sen

çok daha iyilerini hak ediyorsun."
Abdullah onun bütün parasýnýn bile bu atý satýn alama-

yacaðýný biliyordu. Ona yalan söylemesi gerekiyordu.
"Yanýmda kötü günler için ayýrdýðým birkaç altýným da

vardý. Hepsini harcadým ama deðdi doðrusu." 
Abdullah inanmýþ görünüyordu. Arkadaþýna sarýldý.
"Gerçekten bu atý benim için mi aldýn?"
Adam mutluluktan uçuyordu sanki. Çocuklar gibi að-

lýyordu, atýna sarýlýp onu defalarca öptü.
"Bu çok güzel bir at."
Ludovic en doðrusunu yaptýðýný fark etti o an. Arkada-

þýna uzun yýllar yaþayacaðý bir mutluluk hediye etmiþti. 
"Hadi atýný yerine götür, ben de gideyim artýk. Senin

dinlenmen gerekiyor."
"Olmaz, hayatta býrakmam. Akþam yemeðinde bizim-

lesin. Hem Ali de seni görmek ister." 
Ludovic gitmek isteyince Abdullah çok fazla ýsrar

edemedi. Ludovic gelecek cuma geleceðine söz vererek
mutlu çocuðu oyuncaðýyla baþ baþa býrakýp köpeðini de
alarak oradan ayrýldý. Arkadaþýna mutluluk hediye ettiði
için kendisi de çok mutluydu.
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Yeni Ýþ, Hasan Usta

Aradan aylar geçmiþ, Selçuklular Martyropol sýnýrlarý
içinde yeni bir köprü yapýmýna baþlamýþlardý. Kesme taþ-
tan ve yuvarlak kemerli bir köprü olacaktý bu. Ludovic her
ne kadar Katolik olduðu için çalýþtýrýlmak istenmese de
Abdullah'ýn referansý ve ricasýyla iþe kabul edilmiþ ve sa-
dece Müslümanlarýn çalýþtýðý bir köprü yapýmýnda çalýþ-
maya baþlamýþtý. Bu onun için çok sýkýntý vericiydi ama
baþka çaresi yoktu. Gidiþ için para biriktirmesi gerekiyor-
du. Ludovic diðer adamlarýn kendinden memnun olmadýk-
larýný hissediyordu. Bunun sebeplerinden biri de dâhili mü-
cadelelerle uðraþan Eyyubi Hükümdarý el-Melikü'l-Ka-
mil'in henüz, II. Friedrich ile anlaþarak Kudüs, Nasira ve
Beytüllahm'ý haçlýlara býrakmasýydý. Müslümanlar, Sela-
haddin Eyyubi'nin binlerce þehit vererek fethettiði bu mu-
kaddes beldeyi onlara teslim etmesini ihanet olarak görü-
yorlardý ve bu da tüm Hýristiyanlardan nefret etmelerine
neden oluyordu. Aralarýnda yaþayan birkaç Hýristiyan'ý bi-
le diyarlarýndan kovmayý düþünmüþler ama þehrin ileri ge-
lenleri, kendilerine zararý dokunmayan, dini ne olursa ol-
sun her insanýn kendi aralarýnda yaþayabileceðini savun-
muþlardý. 

Ludovic onlara hak vermiyor deðildi. Müslümanlar
huzur içinde yaþarken onlarýn dünyasýna kýlýç sokan ve kan
akýtan Hýristiyanlardý. Kendilerini dünyanýn hâkimi ilan et-
miþ, gözü dönmüþ birkaç cüppelinin sebep olduðu haçlý se-
ferlerinin hiç bitmeyeceðini düþünerek korkuya kapýlýyor-
du Ludovic. Bu zalim dünyanýn ne sorumlusu ne de kurba-
ný olmak istiyordu. Sadece yaþadýðý onca þeyden sonra bu
dünyaya geliþ amacýný ve Tanrýsýnýn neden hâlâ onun yaþa-
masýna izin verdiðini öðrenmek istiyordu. Ve tabii ki bazý-
larýna olan borçlarýný ödemek…

Sert geçen bir kýþýn ardýndan yine sýcak günleri gör-
mek çok güzeldi. Bütün kýþ yatmýþlar, hiçbir iþ yapmamýþ-
lardý. Kapanan yollar, geçit vermeyen daðlar bu þehri daha
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esrarengiz kýlmýþ, Ludovic alýþýk olduðu aðýr kýþ þartlarýna
raðmen burada farklý zorluklar yaþamýþtý. Çünkü burada
Abdullah'tan baþka arkadaþý yoktu. Kýþ þartlarý onlarýn da
sýk görüþmesine engel olmuþ, herkes kendi kabuðuna çe-
kilmiþti. Bütün günler boyunca köpeði ile ilgilenmiþ, bir-
birlerinden uzak kaldýklarý saatleri fazlasýyla telafi etmiþ-
lerdi. 

Yaðan karýn taþýrdýðý suyun üzerinde çalýþmak pek de
kolay olmuyordu. Belki bir ay sonra burada yarýsý kadar
bile su olmayacaktý ama þimdi derin suyun üzerinde çalýþ-
malarý gerekiyordu. Ludovic bundan þikâyetçi deðildi as-
lýnda. Çalýþmayý seviyordu. Böylece aklýný kemiren çirkin-
liklerden uzaklaþýyor, onlarý bir süreliðine de olsa unutabi-
liyordu. Fakat burada onu zor günlerin beklediðini biliyor-
du. Yanýnda Abdullah'tan baþka kimse yoktu. Kara adam
ona bu konuda endiþelenmemesi gerektiðini söylemiþti
ama yine de içi rahat deðildi. 

Abdullah öðle molasýnda yemeðini alýp yanýna gel-
miþti. Bart da aralarýnda oturuyor, bir parça yiyecek ver-
mesi için Ludovic'e bakýyordu. Ludovic yemeðinden bir
parça köpeðine uzattý. Abdullah'ýn hemen ardýndan yaþlý
bir adam daha yanlarýna gelip oturmak için izin istedi. Ab-
dullah gülümseyerek adama oturmasýný söyledi. Ludovic
aslýnda beyaz ama güneþten kararmýþ tenli olan bu adama
bakýp gülümsedi. Adam terini silip yemeðini yemeye ko-
yuldu. Bir taraftan da konuþmaya baþlamýþtý.

"Delikanlý bize çok kýrgýn sanýrým" dedi.
Ludovic sadece baþýný salladý, yemeðini yemeye de-

vam etti.
"Onlara kýrýlma delikanlý. Elbet bir gün anlarlar bunun

senin suçun olmadýðýný. Hiçbiri kötü deðildir. Sadece hep-
si yaralý o kadar."

Ludovic baþýný kaldýrýp yaþlý adama baktý. Yaþýna
raðmen böyle aðýr bir iþte çalýþýyor olmasý þaþýrtýcýydý.
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Adamýn temiz bir yüzü vardý. Sýcak altýnda çalýþmaktan,
yýllarca su görmemiþ toprak gibi kýrýk döküktü yüzü. Fa-
kat gözlerindeki ýþýðý kaybetmemiþti. Gülümsemeye ça-
lýþtý.

"Kimseye kýrgýn deðilim ben" dedi sesinin tonuna dik-
kat ederek.

"Merak etme. Bir gün seni de aralarýna alýrlar elbet.
Sadece zaman ver onlara." 

Ludovic adamla göz göze geldi. Adam sanki ona yal-
varýyor gibiydi.

"Sen kötü biri deðilsin biliyorum. Öyle biri olsan Ab-
dullah seni yanýnda barýndýrýr mý?"

Ludovic'in caný yemek istemiyordu artýk. Kalanýný kö-
peðine uzattý. Abdullah da uzanýp yemeðini Bart'ýn önüne
döktü.

"Bu yaþlý adam dilini çok fazla tutamaz ama iyi bir
adamdýr" dedi Abdullah. 

Yaþlý adam gülümseyince üstteki iki diþinin altýn oldu-
ðunu fark etti. Bu elinden olmadan gülümsemesine neden
olmuþtu Ludovic'in. 

"Bak gördün mü Abdullah? Onun diþlerime güleceði-
ni söylemiþtim sana" dedi yaþlý adam kahkaha atarak. 

Ludovic adamýn þaka anlayýþýna hayran olmuþtu. Es-
prili bir adamdý. O da onlarla birlikte gülmeye baþladý.

"Onun adý Hasan. Buralarda çalýþan en yaþlý adam
odur. Hayatý boyunca çalýþmaktan baþka bir þey yapma-
mýþtýr. Herkes onu çok sever. Diþlerini taktýrdýktan sonra
ona 'Altýn Diþ' demeye baþladýk." 

Ludovic, bir Abdullah' a bir de yaþlý Hasan'a baktý. 
"Bu delikanlýnýn adý neydi?" diye sordu yaþlý adam

Abdullah'a dönüp.
"Benim adým Ludovic."
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Adam suratýný buruþturdu.
"Amma zor adýn varmýþ delikanlý. Neyse yavaþ yavaþ

öðreneceðiz artýk, ne yapalým?"
Ludovic gülümserken adam yerinden kalktý.
"Ben biraz da diðerlerine bakayým. Hoþça kal delikan-

lý. Adýn her neyse iþte."
Adamýn arkasýndan baktýlar. Ludovic hâlâ gülümsedi-

ðini fark etti. Abdullah Bart'ýn baþýný okþamaya baþladý.
"Yaþý altmýþý geçmiþ olmalý dedi Ludovic. Hâlâ iyi da-

yanýyor."
"Evet, altmýþý devirdi, dedi Abdullah. Bildik bileli taþ

iþinde çalýþýr. Ailesinden kalan büyük bir arazisi ve evi var.
Diþlerini de herkes zengin olduðunu bilsin diye altýn yap-
týrdý."

"Ailesi var mý?"
Abdullah alnýný silip ilerideki tepeleri gösterdi.
"Þu tepenin ardýndaki vadide oturuyor. Bir karýsý var.

Onu karýlýða kabul ettiðinden beri kadýnýn yüzünü kimse
görmedi."

"Neden? Bu adam samimi bir adama benziyor."
Abdullah baþýný onaylarcasýna salladý.
"Evet ama aþýrý kýskanç bir adamdýr. Yýllar önce, ker-

vanýn biri saldýrýya uðradý daðlarda. Haydutlar herkesi öl-
dürdüler. Bir tek küçük bir kýz kaldý. Onu bulduklarýnda
açlýktan ölmek üzereydi. Hasan sahip çýktý ona, kýzý evine
aldý, ona baktý büyüyünce ev iþlerine yardým eder diye.
Sonra kýz büyüyüp güzel bir kadýn olunca kendine eþ ola-
rak aldý. Kimseyi evine kabul etmez, karýsýný alýp kimseye
de gitmez. Öyle garip bir adam iþte. Ama iþ arkadaþlarýný
çok sever. Herkes de onu sever."

"Garip. Hiç böyle bir þey duymamýþtým" dedi Ludo-
vic.
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Birlikte kalkýp çalýþmaya devam ettiler. Akþamüzeri
ayrýlma vakti geldiðinde birlikte Ludovic'in kaldýðý bara-
kanýn önüne geldiler. Abdullah atýný orada gölgeye baðlý-
yordu her sabah. Evi buraya çok uzaktý, sabahýn erken saa-
tinde yürüyerek gelmesi nerdeyse imkânsýzdý. Arkadaþýnýn
hediyesinden son derece mutluydu. Abdullah atýna biner-
ken Ludovic'i davet etti.

"Bu akþam yemeði bizde yiyelim."
Barakanýn önündeki eski koltuða uzanýp köpeðini sev-

meye baþladý. Hep öyle yapýyordu. Saatlerce batan güneþin
altýnda uzanýyor, bütün kýþ hasret kaldýðý güneþin tadýný çý-
karýyordu. 

"Belki baþka zaman. Biraz dinlenmek istiyorum." 
Abdullah kýzýl atýný sürerken geri döndü ve güneþinin

önünde durdu. Ludovic gözünü açýp arkadaþýna baktý.
"Bu cuma bizdesin, unutmadýn deðil mi?"
Ludovic merakla baktý arkadaþýna.
"Yeðeninin mevlidi var ya. Kadýnlar bir sürü yiyecek

hazýrlayacak. Ali de seni görmek ister."
Abdullah uzaklaþtýktan sonra Ludovic düþüncelere

daldý. Aslýnda gitmek istemiyordu. Abdullah iyi arkadaþýy-
dý ama orada gördüðü mutluluk tablosu yüreðine saplý bir
hançer gibi acý veriyordu. Ali'nin bir oðlu olmuþtu. Abdul-
lah'ýn onca ýsrarlarýna raðmen henüz bebeði görmemiþti.
Hep bir þeyleri bahane edip kaçýyordu. Fakat nereye kadar
kaçacaktý? Abdullah tek dostuydu ve onu, bu mutlu günle-
rinde yanýnda görmek istiyordu. Kaçýnýlmazýn olmasý ge-
rekiyordu ve olacaktý. Gidecek ve onlara iyi dileklerini su-
nacaktý. Arkadaþý için…

Cumanýn gelmemesini dilerken ne çabuk gelivermiþti.
Güzel giyindi, Bart' ý da yanýna alýp uzun yürüyüþ için yola
koyuldu. Tanrý'ya kendisine güç vermesi için dua ediyordu.
Yolun uzun sürmesi için elinden geldiðince yavaþ yürüyor,
Bart ilerledikten sonra onu beklemek zorunda kalýyordu. 
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Çocuklar karþýlamýþtý onu kapýda. Ýçeri girdiðinde Ali
gülümseyerek yanýna gelip sarýlmýþ onu özlediðini söyle-
miþti. Sonra izin isteyerek karýsýnýn yanýna gitmesi gerek-
tiðini ve onlara daha sonra katýlacaðýný söyleyerek ayrýldý
yanýndan. Birkaç kiþi kalmýþtý Abdullah'ýn evinde dýþarý-
dan gelen. Kadýnlarla selamlaþtýktan sonra erkeklerle bir-
likte dýþarý çýktý. Kadýnlar bahçede büyük bir ziyafet sofra-
sý hazýrlamýþlardý. Ludovic etrafa bir göz attý. Nermin'in
anne ve babasý da çok mutlu görünüyorlardý. Onlarýn mev-
lide gelmiþ olmalarýna þaþýrmýþtý aslýnda. Onlar Süryaniy-
di çünkü. Fakat sonra düþününce ne kadar saçma olduðuna
karar verdi. Tabii ki çocuklarýnýn en mutlu günlerinde yan-
larýnda olacaklardý. Yanlarýna yaklaþýp kadýna selam verip
Yuhano'ya döndü. 

"Böyle törenler olmasa hiç görüþemeyeceðiz" dedi eli-
ni uzatarak Yuhano. Tokalaþtýlar.

"Yaþamak için çalýþmak zorundayýz, biliyorsunuz.
Para biriktirmem lazým" diye cevap verdi Ludovic göz
kýrparak.

Bir süre günlük hayattan konuþup ayrýldýlar. Ludovic
merakla etrafýna göz gezdirdi. Yaþlý Ortodoks çocuklarla
ilgileniyordu. Çocuklarýn ondan korkmamasý Ludovic'i
hayretler içinde býrakmýþtý. Yaþlý Hasan da orada kalanlar-
dandý. Abdullah onu karþýladýktan sonra diðer misafirlerle
ilgilenmeye devam ediyordu. Bahçenin bir köþesine gidip
olanlarý daha uzaktan izlemeye çalýþtý. Herkes çok mutlu
ve huzurluydu. Kudüs'ün Haçlýlarýn eline geçmiþ olmasý
bile þu anki mutluluða gölge düþürememiþti. Evin yeni
üyesi hepsini çok mutlu etmiþti. Önemli olan ailenin bir
arada ve saðlýklý olmasýydý. Geri kalaný ikinci sýradaydý.
Abdullah yaklaþýp yanýnda durdu. Ayný tabloya gururla ve
mutlulukla bakýyordu.

"Çok güzel bir ailen var Abdullah. Yüce Tanrý hepini-
zi kötülüklerden korusun."
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"Seni de arkadaþým. Seni de…"
Ludovic bugünü mümkün olduðunca çabuk bitirmek

istiyordu.
"Senin torun nerde bakalým?" diye sordu.
"Öyle çok uyuyor ki… Birazdan uyanýr." 
Abdullah bütün erkekleri masaya davet etti. Baþlama-

dan önce Abdullah bir dua etmek istediðini söyledi. Hepsi
ellerini masanýn kenarýna koyup insanýn içine kadar iþle-
yen duayý dinlediler. Sonra hep birlikte güzel yemeklerden
yemeye baþladýlar. 

"Geçen seferki gibi fazla kaçýrma" dedi Ludovic gü-
lümseyerek.

Altýn Diþ söze karýþtý.
"Merak etme Lo…do… Senin adýný hâlâ öðreneme-

dim delikanlý. Neydi?"
Ludovic adýný söyledi. Hasan tekrar etmeye çalýþtý

ama beceremedi. Hepsi onun bu haline çok güldüler. Biraz
sonra Ali katýldý onlara. Son derece mutlu görünüyordu.
Ludovic onu tebrik edip nasýl bir duygu olduðunu sordu.

"Ýnanamýyorum" dedi Ali. "Hâlâ baba olduðuma ina-
namýyorum. O kadar tuhaf geliyor ki…"

Ali dakikalarca susmadý. Anlattý, anlattý. Onu sustur-
mak babasýna düþmüþtü.

"Oðlum sadece bir soru sordular sana. Sen on soruya
cevap veriyorsun. Ýnsanlarý sýkma bu kadar." 

Recep Usta da uzanýp Ali'nin omzunu sývazladý.
"Dokunmayýn Ali'me, tabii ki anlatacak. Ondan mut-

lusu yok þimdi." 
Evet, Ali çok mutluydu. Ondan daha mutlusu yoktu.

Ludovic bir de kendine baktý aynada. Acaba kendisi de
mutlu olabilecek miydi? Ali'ye öyle imreniyordu ki… Keþ-
ke onun yerinde olabilseydi. Keþke hayatý daha farklý ya-
þayabilseydi. 
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Yemekten sonra herkes bir yerlere daðýldý. Abdullah bir-
kaç arkadaþýna atýný gösteriyordu. O arada Ali'nin ona seslen-
diðini duydu. Dönüp baktýðýnda onu kucaðýnda oðluyla ge-
lirken gördü. Kollarýnda minik bir bez kümesi vardý sanki.

"Uyandý oðlum. Biraz kucaðýna almak ister misin?" 
Ludovic daha cevap vermeden bebeði onun kollarýna

býraktý. Ludovic beyaz kumaþlar arasýnda görünen minik yü-
ze baktý. Kapkaraydý, gözleri zor seçiliyordu ama öyle kü-
çük ve sevimliydi ki… Yüreðinin sýkýþtýðýný hissetti birden.
O kadar küçük deðildi ama Peter geldi aklýna. Rüyalarýnda
Sophie ona "Beni oðlumla yalnýz býraktýn" diyordu hep.
Ýçinde kanayan bir yara vardý sanki. Nefesi kesilmedikçe ka-
namaya devam edecek bir yaraydý bu… Yaptýklarýndan son-
ra piþmanlýðý da fayda etmiyordu artýk. Uzun bir süre kolla-
rýndaki bebeðe baktý, kendisi de bir aile kurmak ve mutlu ol-
mak istiyordu. Mutluluk herkes gibi onun da hakký olmalýy-
dý. Hatalarýnýn ömür boyu ardýndan gelip ona engel olmasý-
ný istemiyordu. Bir eþi ve çocuklarý olsun istiyordu. Hayatý
boyunca kaçarak deðil kendi evinde kendi ailesi ile yaþamak
istiyordu. Abdullah'ýnki gibi bir evi ve ailesi olsun istiyordu.
Arkadaþýnýn gür sesi onu düþüncelerinden sýyýrdý. 

"Demek ufaklýk sana kaldý?"
Ludovic bebeði dedesinin kollarýna býraktý.
"Ne oldu? Çok hüzünlü görünüyorsun?"
Ludovic bebeði göstererek gülümsemeye çalýþtý.
"Çok güzel bir bebek."
Abdullah bebeðe bakarak kahkaha attý.
"Evet öyle. Aramýzda kalsýn ama hâlâ yüzünü seçemi-

yorum, yaþlanýyorum galiba." dedi.
Birlikte güldüler. Ludovic ondan ayrýlmak için izin is-

tedi.
"Ne acelen var. Daha tatlý yiyeceðiz. Hanýmlar bir sü-

rü tatlý hazýrladý" dedi Abdullah.
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Ludovic ýsrarcý davranýnca Abdullah ona biraz bekle-
mesini söyledi. Bebeði Ali'ye verip içeri girdi. Birkaç da-
kika sonra elinde büyük bir torba ile geri döndü.

"Bunlarýn tadýna bakmazsan üzülürüm." 
Ludovic teþekkür ederek herkesle vedalaþtý. En son

Ali ile sarýldýlar. Ali'yi tekrar tebrik etti ve onlar için dua
edeceðini söyledi. 

Oradan hýzlý adýmlarla ayrýldý. Bart son derece mutlu
görünüyordu. Fazla yediði de þiþkin karnýndan belli olu-
yordu.

"Bir daha buraya gelmeyeceksin benimle" dedi köpe-
ðe kýzarak.

Köpek hatasýný bilir gibi mýrýldandý. 
"Seni disipline sokmak lazým. Yoksa þiþko bir köpek

olacaksýn. Þu haline bak."
Bart baþýný eðerek sahibinin yanýnda sessizce yürüme-

ye devam etti.
Abdullah o kadar çok yiyecek koymuþtu ki onun için,

bununla birkaç gün idare edebilirlerdi. Akþamüzeri köpe-
ðini de yanýna alarak dinlenmeye çekildi. Hiçbir þey dü-
þünmeden sadece dinlenmek istiyordu. 

Bütün gece boyunca düþüncelerine düþünceler ekledi,
hayallerine hayal… Ama sonunda hep tepe taklak yüzüstü
düþtü. Uyumaya çalýþtýkça gözleri daha çok açýlýyor, dire-
niyorlardý. Bir ara kalkýp kendi hazýrladýðý uyku getirici
ilaçtan almayý düþündü ama vazgeçti. Sabah erken kalk-
masý gerekiyordu. Çok geç olmuþtu. Ýlaç alýrsa öðlene ka-
dar uyumasý iþten bile deðildi. 

Kaza 

Abdullah ile ara vermiþ, muhabbet ediyorlardý.
Köprü için kullanýlacak yeni taþlar getirilmiþti. Onlarýn
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indirilmesini bekliyorlardý. Yürekleri aðza getiren bir
çýðlýk duydular. Baðrýþmalar, koþuþturmacalar arasýnda
ne olduðunu anlamak için kalkýp kalabalýða doðru yürü-
düler. Bütün adamlar bir halka oluþturmuþ baðýrýyorlar-
dý. Biri "Ölmüþ, ölmüþ!" diye baðýrýnca Abdullah kala-
balýðý yararak ortaya daldý. Ludovic de onu takip etti.
Yere eðilmiþ birkaç adam kalkýp onlara yer verdi. 

"Bacaðý kayalardan birinin altýnda kalmýþ. Nefes almý-
yor, ölmüþ" dedi biri.

Gördükleri manzara korkunçtu. Yaþlý Hasan yerde ya-
týyordu. Yüzü kireç gibi olmuþtu. Belinden aþaðýsý kana
bulanmýþtý. Sol bacaðýndaki kemik kýrýlmýþ ve etini parça-
layarak dýþarý fýrlamýþtý. Adam ölü gibi yatýyordu. Abdul-
lah baþýna çömelip kulaðýný adamýn aðzýna dayadý.

"Çok hafif ama nefes alýyor" dedi.
"Kalk bir de ben bakayým" dedi Ludovic Abdullah'ý

çekerek.
Kara adam ve diðerlerinin þaþkýn bakýþlarý altýnda eði-

lip adamý kontrol etti.
"Evet, yaþýyor" dedi. "Biri acele doktor çaðýrsýn."
Adamlardan biri ümitsizce elini sallayýp oradan uzak-

laþtý.
"Doktor iki gün önce ayrýldý buradan. Dönmesi de en

az bir hafta sürer." 
Bir diðeri de söze karýþtý.
"Zaten bu adamýn bu halde yaþamasý bir dakika sürer.

Býrakýn da bari rahat rahat ölsün."
Ludovic onunla arkadaþ olmaya çalýþan bu yaþlý ihti-

yarý kaderine terk edemezdi. Abdullah'a döndü.
"Bana birkaç uzun tahta bulun. Bacaðýný saralým."
Bir adam dediðini yapmak için oradan ayrýlýrken Ab-

dullah yanýna çömeldi.
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"Sen anlar mýsýn bu iþlerden?"
"Bana bir tas su getirin biriniz!" diye baðýrdý. "Abdul-

lah onu buradan kaldýrýp düz bir yere yatýrmamýz lazým.
Söyle adamlara acele etsinler."

Adamlardan biri tahta parçalarý getirmiþti, diðeri de
su. Ludovic gömleðini çýkarýp büyük parçalara ayýrýrken
Abdullah'ýn gömleðini de istedi. Adamýn kasýðýna yakýn
yerden bacaðýný sarýp arasýna bir tahta sýkýþtýrdý ve iyice
sýktý. Bu kan akýþýný durduracaktý. Önce yavaþ hareketlerle
yaþlý adamýn bacaðýný temizledi. 

"Bacaðýný baðlamamýz lazým. Birkaç kiþi yardým etsin.
Siz ikiniz onu baþýndan ve omuzlarýndan sýkýca tutacaksý-
nýz. Ne olursa olsun býrakmayýn."

Adamlar baþýný sallayýp dediðini yaptýlar. 
"Sizler de ben kemiði düzeltirken bacaðýný yere doðru

iteceksiniz. Ben bacaðý baðlayacaðým."
Adamlar önce birbirlerine sonra Abdullah'a baktýlar.

Abdullah onlara baðýrdý.
"Ne deniliyorsa onu yapýn. Baþka çaremiz mi var?"
Ludovic Abdullah'a endiþe dolu gözlerle baktý.
"Baþýnda dur. Birazdan geleceðim. Sakýn ölmesine

izin verme." 
Yerinden kalkýp koþarak barakasýna girdi ve kapýyý ka-

pattý. Ludovic bütün torbalarýný tahta masasýnýn üzerine
boþalttý. Yanýnda getirdiði yapraklar ve otlarý karýþtýrdý. Ýç-
lerinde iþe yarayan bir þeyler olmalýydý. Adamýn bacaðýnýn
iltihap kapmasýný önlemeleri gerekiyordu. Bu þekilde daha
fazla dayanamazdý. Bütün otlarý ve yapraklarý inceledi.
Buraya gelirken yolculuklarý sýrasýnda bildiði otlarý ve
yapraklarý da toplamýþ ve kurutmuþtu. Hepsini ayýrdý ve iç-
lerinden birkaçýný seçti.

"Ýþte bunlar" diye mýrýldandý kendi kendine.
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Bir tasýn içinde hepsini dövüp bulamaç yaptý ve dýþarý
çýktý. Adamlarýn hepsi toplanmýþ aralarýnda konuþuyorlar-
dý. Ludovic'in geldiðini görünce sustular. Yaralý adamýn
yanýnda dizlerinin üzerine çöktü. Hazýrladýðý bütün bula-
macý bacaðýnýn üzerine boþaltýp dikkatlice kesiðin üzerine
ve etrafýna sürdü ve Abdullah'a seslendi. 

"Bacaðý sarmama yardým et." 
Abdullah'ýn gömleðini uzun þeritler halinde yýrttý. Tah-

talara uzandý. Bütün adamlara baktý. Hepsinin ayný anda
hareket etmeleri gerekiyordu.

"Üç deyince. Bir, iki, üç."
Ýki adam bacaðý dizinden ve ayaðýndan bastýrýrken ke-

miðin yerine oturduðunu duydular, Ludovic ile Abdullah
tahtalarla destek yapýp bacaðý sardýlar. Yaþlý adamýn acýdan
sarsýlan bedeni, kendini tutmaya çalýþan adamlarýn kuvve-
ti altýnda titredi, titredi ve durdu. Kemiði yerine oturtup ba-
caðý iyice sardýlar. Artýk kýmýldamasýna imkân yoktu. Lu-
dovic, adamýn kasýðýný sýkýþtýrdýðý tahtayý çekerek bacaðý
rahatlattý. 

"Onu içeri taþýyýp serin tutmamýz lazým." 
Hemen tahtalarý birbirine çakarak küçük bir sedye

yaptýlar birlikte. Sonra adamý sarsmamaya çalýþarak sedye-
ye aldýlar ve Ludovic'in barakasýna taþýdýlar. Adamý yataða
yatýrýp baþýný yükselttiler.

"Bekleyeceðiz, dua edelim de iltihap kapmasýn" dedi
Ludovic.

Adamlardan biri onun omzunu sývazladý.
"Saðol delikanlý. Sen olmasan…"
Ludovic baþýný çevirip adama baktý.
"Durun hele. Henüz bir þey yapmýþ sayýlmayýz. Yaþa-

sa bile büyük ihtimalle bacaðýný kaybedebilir."
"Olsun. Sen olmasan çoktan ölmüþtü Hasan." 
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Herkes hep bir aðýzdan ona teþekkür etti. Ludovic,
adamýn nabzýný kontrol edip hâlâ nefes aldýðýndan emin ol-
du. Kanamasý da nerdeyse durmuþtu. Bu iyiye iþaretti.
Üzerine yeni bir gömlek giydi ve Abdullah'ýn merak ve
kuþku dolu bakýþlarý altýnda dýþarý çýkýp bodur bir aðacýn
altýna oturdu. Adamlar da kapýnýn önünde bir araya gelip
konuþmaya baþladýlar. 

"Gördünüz mü suçladýðýnýz adamý? Hepinizden daha
iyi bir adam o. Utanýn, utanýn" diye baðýrýyordu kalabalýða
Abdullah. 

Ludovic, yaþlý adamýn iyileþmesi için dua etti Tanrýsý-
na. Diðerleri Abdullah ile birlikte yanýna gelip karþýsýnda
durdular.

"Sana bir özür borcumuz var" dedi birisi.
"Sana kötü davrandýk, umarýz bizi affedersin" dedi bir

diðeri.
Kalabalýk hep bir aðýzdan ondan özür diledi. Ludovic

kalabalýða bakarak endiþeyle gülümsedi.
"Önemli deðil arkadaþlar. Ben sizi anlýyorum" dedi.
Sýrayla onunla tokalaþýp teþekkür ettiler. Diðerleri ka-

lan iþlere devam etmek için oradan ayrýlýrken Abdullah ya-
nýna oturdu. 

"Ýyi iþti." 
Ludovic endiþeli gözlerle baktý arkadaþýna.
"Bilemiyorum, durumu gerçekten çok kötü. Doktorun

olmamasý çok kötü oldu. Umarým kangren olmaz."
Abdullah iyice yerleþip bacaklarýný uzattý. Üzerindeki

atleti terden sýrýlsýklam olmuþtu. 
"Ben sormadan anlatacak mýsýn?" dedi Abdullah.
"Neyi?" 
"Sen sýradan bir adam deðilsin, bu belli oluyor. Þu ih-

tiyara yaptýklarýna bir baksana. Yoksa doktor falan mýsýn?"
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Ludovic arkadaþýna bakarak acý bir þekilde gülümsedi.
"Keþke olsaydým."
"Öyleyse nesin Ludovic? Seninle ilgili hiçbir þey bil-

miyorum. Seni tanýmýyorum, kim olduðunu, niye buralara
geldiðini bilmiyorum. Sonra her þeyden anlayan bir adam
gibi yaþlý Hasan'ýn hayatýný kurtarýyorsun."

Ludovic söze karýþtý.
"Henüz kurtulmadý."
"Hadi anlat artýk, seni dinliyorum."
Ludovic bir gün bunun olacaðýný biliyordu ama bu ka-

dar yakýn zamanda beklemiyordu. Daha ne kadar kaçabi-
lirdi ki geçmiþinden? Arkadaþýndan ne kadar süre kaçabi-
lirdi? Abdullah merak etmekte haklýydý. Ona evini açmýþ-
tý, onun en iyi arkadaþý olmuþtu. Onu tanýmak en doðal
hakkýydý. Anlatacaklarýna vereceði tepkiden korkuyordu
Ludovic. Arkadaþýný kaybedebilirdi. 

"Uzaktan uzaða sevdiðim bir kýz vardý. Ýþlemediði
bir suç için Inquisition mahkemesi tarafýndan ölüme
mahkûm edildi" diye baþladý söze. Dudaklarýnýn titreme-
sine engel olamadý. Ýþte baþlýyordu. Abdullah duyduklarý-
na inanamamýþtý. Bir þeyler söyleyecekti ki Ludovic onu
susturdu. Anlatacaksa hemen anlatmalýydý, bir daha bu
gücü bulamayabilirdi. Gömleðinin eteðiyle yüzünü silip
devam etti.

"Maria okuma yazma bilmezdi ama onu bir kitabý
öperken gördükleri için mahkeme tarafýndan yargýlandý.
Sonra da kasabanýn ortasýnda kurulan bir çarmýha gerilerek
yakýldý." 

Abdullah kara gözleri kocaman açýlmýþ, þaþkýnlýkla ar-
kadaþýna bakýyordu. Ludovic bunun bir an önce bitmesini
istiyordu. Abdullah dudaklarýnýn arasýnda bir þeyler fýsýl-
dayarak arkadaþýna sarýldý.

"Çok üzgünüm dostum" dedi.
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"Onu kurtarmak istedim ama yapamadým. O kadar za-
yýftým ki… O günahsýzý kurtarabilmek için birkaç asker öl-
dürdüm." 

Kýsa bir süre durdu. Abdullah'ýn ne tepki vereceðini
merak ediyordu. Kara adam hiçbir þey söylemedi.

"Beni yakalayýp bütün kemiklerim kýrýlýncaya kadar
dövdüler. Sonra daðlara götürüp canlý canlý topraða
gömdüler. Dev fareler boynumu, omuzlarýmý parça par-
ça etti. Bart'ýn sahibi olan yaþlý bir hancý ve mahkeme-
den bir arkadaþým beni neredeyse ölmek üzere iken bul-
dular." 

Abdullah uzanýp ensesindeki izlere baktý.
"Bunlar onlardan kalan izler mi?" diye sordu. 
Ludovic baþýný sallayýp gözlerini sildi. Gülümsemeye

çalýþtý ama yapamadý. Arkadaþýnýn yüzüne bakacak cesare-
ti yoktu. Kara adamýn aðzý mühürlenmiþti sanki. Þaþkýnlýk
ve dehþetle arkadaþýný dinliyordu. 

"Bu hale nasýl geldin? Çok saðlýklý görünüyorsun."
Ludovic yumruklarýný sýkýp dizlerine vurdu birkaç kere. 
"Yaþlý Harry ve arkadaþým Henry aylarca daðlardaki

bir maðarada bana baktýlar. Kendimi toparlamam bir yýl-
dan fazla sürdü. Yaralarýn nasýl iyileþeceðini, kemiklerin
nasýl kaynatýlacaðýný bana Harry öðretti." 

"Ona ne oldu? Bart neden senin yanýnda?"
"Onu, beni yaþatmayý baþardýðýný öðrendikleri için öl-

dürdüler. Bart'ý onun yanýnda yaralý buldum. Sonra Bart ile
birlikte daðlarýn daha yükseklerine çýkýp saklandýk."

Abdullah baþýný salladý iki yana. "Anlattýklarýna inana-
mýyorum arkadaþým" dedi. "Sen neler yaþamýþsýn böyle."
Yüzü bembeyaz olmuþtu.

"Keþke kâbus görmüþ olsam da uyansam. Baþka bir
þey istemezdim yüce Tanrý'dan."

"Peki, nasýl yaþadýn daðlarda, tek baþýna?"
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"Avladýðým hayvanlarýn kürklerini ve derilerini sata-
rak para kazandým. Askerlerin beni bulmalarýna ramak ka-
la bir gemiye binip ayrýldým oradan. Dalgalarýn beni sürük-
lediði yere kadar gittim. Ve þimdi buradayým iþte."

"Peki, arkadaþýna ne oldu? Henry'ye… Ona ne oldu?"
"O hayatta kalmayý baþardý. Kimse onun bana yardým

edeceðine inanmazdý. Zaten mahkemede bana inanan bir o
vardý."

Dudaðýný ýsýrdý Ludovic. Yanlýþ kelimeler kullanmýþtý.
Abdullah'ýn kuþkulu bakýþlarýný yakalayýnca bakýþlarýný ka-
çýrdý.

"Ne demek istedin? Sen ne iþ yapýyordun Fransa'da?"
diye sordu kara adam.

Ludovic merhamet ister gibi baktý arkadaþýna. Abdul-
lah sorusunu tekrar etti. Sesi daha sertti.

"Ben mahkemede savcýydým" dedi titreyen bir sesle.
Abdullah arkadaþýndan uzaklaþýp gözlerinin içine baktý.
"Yani sen rahip misin?"
Ludovic bakýþlarýný kaçýrýp cevap verdi.
"Önceden rahiptim. Mahkeme baþkaný Maria'yý kur-

tarmak istediðimi fark edince iþimden atýldým ve mahke-
meye karþý geldiðim için aforoz edildim."

Ludovic acý bir þekilde gülümsedi. "Daha acýsý ne bi-
liyor musun Abdullah?"

Abdullah merakla baktý arkadaþýna.
"Olaydan bir yýl sonra Maria, kardinal tarafýndan azize

ilan edildi. Güzel Maria, masum, tertemiz…" Tutmaya ça-
lýþtýðý hýçkýrýklar döküldü boðazýndan, aðlamaya baþladý.
Yýllarca içinde biriktirdiði isyaný bir kez daha su üstüne
çýktý ve aðladý Ludovic. Kara adamýn da gözleri dolu dolu
oldu ve arkadaþýna sarýldý. Birlikte aðlamaya devam ettiler. 

"Onun için hiçbir þey yapamadým. Onu kurtaramadým." 
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"En azýndan denemiþsin. Eminim daha iyisini yapabil-
mek imkânsýzýn da ötesinde bir þey olurdu Ludovic. Ýnan
çok þaþkýn ve üzgünüm. Kendi halkýnýn sana bunlarý yap-
týðýna inanamýyorum. Kendini çok kötü hissediyor olmalý-
sýn. Ama sakýn kendini suçlama. Bu olanlarýn her biri alný-
mýza teker teker yazýlmýþtýr zaten." 

Ludovic ne demek istediðini sordu, anlamamýþtý çün-
kü.

"Yani, bu kader. Bazen ne kadar da çýrpýnsan önüne
geçemez, deðiþtiremezsin." 

Biraz rahatlamýþtý sanki Abdullah'ýn söyledikleriyle.
Artýk kara arkadaþý her þeyi biliyordu. Doðrulup gözlerini
sildi. Birkaç kiþi uzakta onlara bakýyordu. Ýnsanlarýn dik-
katini böyle çekmek hoþuna gitmemiþti Ludovic'in. 

"Bunlar aramýzda kalsýn" dedi arkadaþýna. 
Kara adam gülümsemeye çalýþtý ama yüzü hâlâ bem-

beyazdý. 
"Benden sýr çýkmaz." Sonra arkadaþýnýn sýrtýný sývazla-

dý. "Sen de kendini toparla artýk. Bak yeni bir hayatýn var.
Geçmiþi geçmiþte býrakýp kalan hayatýný iyi yaþamalýsýn.
Allah bütün kullarýný sýnarken seni de böyle sýnamýþ." 

"Adamlar bizi izliyor."
Abdullah yerinden kalktý.
"Konuþmaya dalýnca onlarý unuttuk. Ben onlarýn yaný-

na döneyim, meraklanmaya baþlamýþlardýr. Seninle sonra
devam ederiz. Þimdi biraz dinlen istersen."

Giderken geri dönüp arkadaþýna minnetle baktý.
"Bak, buraya gelmesen Hasan çoktan ölmüþ olacaktý.

Bu da kader… Yüce Rabbim seni buralara bunun için ge-
tirtmiþtir belki de. Demek ki her iþte bir sebep ve hayýr var-
dýr."

Abdullah uzaklaþýrken son söyledikleri kafasýna takýl-
dý Ludovic'in. Acaba gerçekten böyle mi düþünüyordu,
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yoksa sadece onu teselli mi etmek istemiþti? Derin bir nefes
alýp yaþadýklarýný ve bugün yaþananlarý düþündü. Kendisini
çook çaresiz ve bitmiþ hissediyordu. Yaþamaktan yorulmuþ,
umudunu yitirmiþ, sadece nefes alýp veren bir canlý gibi his-
sediyordu kendini. Kendi diyarýndan buralara kadar sürük-
lenmesi gerçekten kader miydi? Yoksa daha iyi bir kaderi,
baþarýsýzlýklarýyla kendisi mi deðiþtirmiþti? Aklýndan her þe-
yi silmek, bomboþ bir þey olmak istiyordu. Gözlerini kapa-
týp uyumak ve uyanmamak istiyordu. Öyle de yaptý. 

Karmaþýk þekillerin arasýnda bocalarken Abdullah'ýn
sesiyle irkildi, onu sert bir þekilde dürtüyordu. Gözlerini
açýp neler olduðunu hatýrlamaya çalýþtý. 

"Güneþin altýnda uyunur mu kardeþim? Kýzaracaksýn
burada?"

Ne kadar uyumuþtu bilmiyordu ama çok olmadýðý ke-
sindi. Öyle ya yoksa bu kýzgýn güneþin altýnda kavrulmuþ
olmasý iþten bile deðildi. 

"Ýçim geçmiþ" dedi gerinerek. Kalkýp etrafýna göz gez-
dirdi. 

"Gelen giden var mý?"
"Allah'tan yok. Hepimiz iþi aksattýk bugün. Farkýna

varýlýrsa canýmýza okurlar" dedi Abdullah.
"Hasan'a baktýnýz mý?"
"Hâlâ nefes alýyor. Kanamasý da yok."
Ludovic barakasýna doðru yürürken Abdullah ona eþ-

lik etti. 
"Çok kan kaybetti. Onu güçlü tutmamýz lazým." 
"Nasýl yapacaðýz bunu? Yiyecek, içecek durumda de-

ðil ki…"
"Ben de bilmiyorum ama biraz düþünmem lazým."
Birlikte içeri girdiler. Ludovic adama baktý yakýndan.

Bacaðýný inceledi. Yüzünde minik minik ter damlacýklarý
birikmiþti. 
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"Ateþi çýkmýþ. Dikkatli olmalýyýz. Bu gece burada kal-
sýn da yarýn ne yapacaðýmýza bakalým." 

"Öyleyse sen bize gelirsin. Hasan yarýna kadar uyan-
maz nasýl olsa." 

Ludovic baþýný salladý.
"Olmaz, kalýp baþýnda beklemem lazým." 
"Burada daha bir sürü adam var. Uyanýrsa onlar onu

duyar."
"Evet, ama ne yapacaklarýný bilemezler. Ateþi daha da

yükselebilir. Onu kaldýrmaya çalýþabilirler. O zaman her
þey daha kötü olur. Birinin onunla ilgilenmesi lazým."

Abdullah ümitsizce elini salladý. 
"Nasýl biliyorsan öyle yap. Elimden bir þey gelebil-

se…"
Ludovic gülümseyip onu cesaretlendirmeye çalýþtý. 
"Ben onunla ilgilenirim, merak etme. Bazen adamýn

fazlasý da zarar olabilir." 
Abdullah arkadaþýna sarýlýp sýrtýný sývazladý.
"Sen çok iyi bir adamsýn. Allah senden razý olsun."
Barakadan çýkarken Ludovic sirkeli su hazýrlayýp

onunla ýslattýðý bezleri adamýn alnýna ve kol altlarýna koy-
du. Bu onun ateþini düþürmeye yardým ederdi. 

Bütün gece adamýn baþýnda beklemiþ, neredeyse hiç
uyumamýþtý. Ateþini düþürmeye çalýþmýþ ama yeterli ola-
mamýþtý. Kaldýðý yer havadar deðildi aslýnda, çok temiz de
sayýlmazdý. Onu daha iyi bir yere taþýmalarý gerekecekti.

Gece yaþadýðý esrarengiz olay kafasýný kurcalamaya
devam ediyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes iþin
yorgunluðuyla uykuya dalmýþken Ludovic nefes almak
için dýþarý çýkmýþtý. Tepelerin üzerinde ay ýþýðý altýnda ha-
reketsiz duran bir siluet görmüþtü. Hayal mi yoksa ger-
çek mi olduðuna karar veremeden kaybolmuþ, bu yüzden
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Ludovic fazlasýyla yorgun olduðuna inanmýþtý. Sabah
kalktýðýnda aklýna ilk gelen, siluetin yaþlý Hasan'ýn karýsý-
na ait olabileceðiydi. Kocasý eve gelmediði için merak et-
miþ ve aramaya çýkmýþtý belki de. Sonra bu fikrinden vaz-
geçti. Herhalde o olsaydý buraya kadar gelirdi diye düþündü.

Doðan güneþle birlikte iþbaþý yapmadan önce bütün
adamlar ona Hasan'ý sorunca o da gerçeði saklamayýp kri-
tik olduðunu söyledi. Abdullah atýný baðlarken Ludovic
ona içeri gelmesini iþaret etti. Abdullah içeri girip kapýyý
ardýndan kapattý.

"Durum nedir?" diye sordu.
Ludovic umutsuz bakýþlarla baktý arkadaþýna.
"Ateþi þimdilik kontrol altýnda ama onu daha iyi bir

yere taþýmamýz lazým. Burasý havasýz ve yeterince temiz
deðil."

Birden duyduklarý inilti ile irkildiler. Yaþlý Hasan'a
döndüler. Hasan kendine geliyor gibiydi, iniltilerin arasýn-
da mýrýldandýðýný duydu Ludovic. Eðilip kulaðýný aðzýna
yaklaþtýrdý.

"Bir þey söylüyor ama anlamýyorum."
Abdullah hemen adamýn yanýna oturup elini tuttu.
"Hasan biz senin yanýndayýz. Merak etme, iyileþecek-

sin" dedi.
Yaralý adamýn iniltileri artmaya baþlayýnca Abdullah

onun söylediklerini anlamaya çalýþtý. Adamý biraz dinle-
dikten sonra yüzü bembeyaz oldu. Endiþeli bakýþlarla arka-
daþýna baktý.

"Ne diyor?" diye sordu Ludovic.
"Öleceksem evimde öleyim. Beni evime götürün di-

yor" dedi Abdullah.
Abdullah arkadaþýnýn elini sýkýca kavrayýp onu teselli

etmeye ve cesaretlendirmeye çalýþtý.
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"Merak etme Hasan. Yakýnda doktor burada olur. Sen
ölmeyeceksin."

Ludovic kara adamý omzundan kavradý.
"Seni duyamaz Abdullah. Yine uyudu." 
Birlikte dýþarý çýktýlar. Abdullah korkuyordu.
"Onun için bir þeyler yapamaz mýyýz?" diye sordu.
"Þu anda baþka bir þey yapamayýz. Doktor gelinceye

kadar ateþini sabit tutabilirsek ne âlâ."
"Ýhtiyarýn bu þekilde öleceði aklýma bile gelmezdi." 
Dudaklarý titriyordu kara adamýn. Gözleri dolu dolu

oldu. Ludovic onu ümitlendirmek istemiyordu. Adamýn
durumu gerçekten aðýrdý. Çok kan kaybetmiþti. 

"Dua edelim de doktor bir an önce gelsin" dedi Ludo-
vic.

Kýsa süren sessizlikten sonra Abdullah onu bir kenara
çekti.

"Onun son dileðini yerine getirmeliyiz. Onu evine gö-
türelim. Eðer burada ölürse artýk huzur bulamam."

Ludovic buna hayýr diyemezdi. Adamýn daha temiz
þartlarda bakýlmasý gerekiyordu. Hem götürürlerse karýsý
onunla ilgilenebilirdi.

"Akþam iþten biraz erken çýkýp sen götürür müsün?
Senden baþka kimseye güvenemem. Hem ne yapýlmasý ge-
rektiðini sen biliyorsun."

"Olur götürürüm. Ama orayý nasýl bulacaðým?"
"Þu tepenin ardýndaki vadide. Baþka ev yok zaten te-

penin ardýnda" diye iþaret ederek gösterdi Ludovic'e.

Fatýma

Akþamüzeri Abdullah onu idare edeceðini söyledi.
Daha önce hazýrlanmýþ sedyeye yaþlý adamý yatýrýp Abdul-
lah'ýn atýnýn arkasýna baðladýlar. Ludovic yanýna birkaç
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ilacýný da alýp yola koyuldu. Yaþlý adamý evine teslim ede-
cek, eþine ilaçlarý verecek ve geri dönecekti. Atý aðýr aðýr
yürütüyor, yaþlý adamýn aðrýlarýnýn artmamasý için elinden
gelen çabayý ve bilgiyi kullanýyordu. Abdullah'ýn tarif et-
tiði yöne sürdü atý. Uzaktý, hem de tahmin edemediði ka-
dar uzaktý. Atýn yavaþ gidiþi de mesafeyi oldukça uzatmýþ-
tý. Güneþ tepelerin ardýnda alçalmaya baþladýðýnda tepeye
varmýþtý Ludovic. Elini gözlerine siper ederek vadiye göz
attý. Birkaç kilometre ileride büyük bir bahçe içinde bü-
yük bir ev gördü. Orasý olmalýydý, etrafta baþka ev yoktu.
Atý aþaðýya doðru sürerken yaþlý adamýn sarsýntýdan daha
fazla aðrý duymamasý için sedyeye de destek veriyordu.
Gün batarken eve varmýþlardý. Çift kanatlý tahta bahçe ka-
pýsýný zorladý ama açýlmadý. Var gücüyle seslendi içeriye
doðru. Kýsa bir süre hareket fark etmeyince tekrar seslen-
di kapýnýn açýlmasý için. 

"Açýn kapýyý. Hasan yaralý, onu getirdim."
Kýsa bir süre sonra kapý ardýna kadar açýldý ama Ludo-

vic kimin açtýðýný fark edemedi. Atý yedeðine alarak kapý-
dan içeri girdi. 

"Hasan Usta yaralandý. Durumu ciddi. Onu hemen ya-
týrmamýz lazým" dedi.

Kapýyý açan eþiydi ve hemen adamýn baþýna doðru eði-
lerek ona bakmaya çalýþtý ancak Ludovic acele ediyordu.

"Ne oldu?" diye sordu kadýn.
Kalýn ama zarif bir sesi vardý. 
"Bacaðý kayanýn altýnda kaldý."
Kadýn herhangi bir þey söylemeden evin kapýsýný açtý.

Sedyenin diðer tarafýndan tutarak adamý taþýmasýna yardým
etti. Büyük bir yatak odasýna girdiler. Son derece lüks dö-
þenmiþ bir odaydý burasý. Odayý dolduran keskin ahþap ko-
kusu, uzun süredir buranýn havalandýrýlmadýðý izlenimi ve-
riyordu. Pencerenin önündeki büyük yataða yatýrdýlar ada-
mý sarsmamaya çalýþarak. Ludovic, yaþlý Hasan'ýn bacaðýný

233

Anadolu’da Bir Yabancý



kontrol ettikten sonra kadýnýn pencereyi açmasýna engel
olmayarak odadan çýktý. Kuþaðýndan çýkardýðý keseyi ma-
sanýn üzerine boþaltýp birkaç yaprak ayýrdý. Diðerlerini
tekrar kesenin içine koyarak aðzýný baðladý. Gelmeden ön-
ce iltihaplanmayý engellemek için gerekli ilacýný vermiþti
Hasan Usta'nýn. Yaþlý adam çok aðrýsý olduðunu mýrýldan-
mýþtý tekrar uyumadan önce.

Kadýnýn ayak seslerini duyunca ayýrdýðý yapraklarý
iþaret etti.

"Aðrýsý artacak olursa bunlarý iki bardak suda kaynatýp
ona içirin. Onu uyuþturup aðrýsýný dindirir." 

Kadýn elini uzatýnca Ludovic ilk kez kadýnla göz göze
geldi. Daha önce fark etmemiþti, kadýnýn boyu çok uzun-
du. Ludovic ilk kez bu kadar yakýndan gördüðü siyahî ka-
dýnýn yüzünün kalanýný gizleyen beyaz örtüsüyle tezat,
uzun kirpiklerinin gölgelediði iri ve gece gibi kapkara göz-
lerinden bütün vücuduna akan enerjiyi fark edip anlayama-
dýðý bir korkuya kapýldý. Kýsa bir süre öylece kalakaldý. 

"Doktor gelinceye kadar böyle idare edeceðiz" dedi
kendini toparlayarak.

Tekrar o gözlerle birleþmeden bakýþlarý, hýzlý adýmlar-
la ayrýldý oradan. Atýna atlayýp uzaklaþtý. Birden aklýna ta-
kýlan birçok soruyla geri dönmek istedi ama vazgeçti. Ka-
dýnýn evinde yiyeceði var mýydý? Veya baþka bir þeye ihti-
yacý olabilirdi. Abdullah'ýn söylediklerinden Hasan'ýn ka-
dýný hiçbir yere göndermediðini ve evin tüm ihtiyaçlarýný
kendisi hallettiðini hatýrladý. Belki geri dönüp sormalýydý
ama bir þeyler onu engelledi. 

Abdullah onu bekliyordu. Atýný ona verip ellerini yýka-
dý Ludovic. 

"Ýlaçlarý býraktým karýsýna" dedi kara adama.
Abdullah omzunu sývazladý.
"Saðol. Sen olmasan ne yapardýk bilmiyorum. Allah

senden razý olsun."
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Yanýna gelen köpeðini okþamaya baþladý.
"Elimizden geleni yapacaðýz. Ama doktorsuz ne kadar

dayanýr yaþlý adam, bilemiyorum."
"Allah'tan ümit kesilmez."
Kara adam uzanýp köpeði sevdi ve atýna binerken ar-

kadaþýna gülümsedi.
"Yarýn sabah sana birkaç parça þey vereyim de götür.

Karýsý periþan olmasýn."
Ludovic gitmek istemediðini nasýl söyleyebilirdi arka-

daþýna? Yaþlý Hasan için tüm umutlarýný ona baðlamýþlardý.
Biçare gülümsedi.

Arkadaþý uzaklaþýrken ardýndan baktý uzun süre. Al-
lah'a inancý tam olan bu adama saygý duyuyordu. Ludovic
onun için bir þeyler yapabilmenin mutluluðunu yaþýyordu.
Neden sonra aklýný baþýndan alan kara gözleri hatýrladý.
Gece gibi karanlýk ve gizemli gözler… Korku ve çaresiz-
lik dolu gözlerde henüz isim veremediði baþka bir þey de
yakalamýþtý Ludovic. 

Gecenin sessiz karanlýðýnda uykularýný bölen düþün-
celeri hep onunla son bulur olmuþtu. Ýçinde büyüyen kor-
kunun nedenini bilmiyordu ama tecrübeleri ona o evden
uzak durmasýný fýsýldýyordu sanki. Sonra zavallý genç bir
kadýndan bir zarar gelemeyeceðini düþünüp kendine kýz-
mýþtý. 

Sabah Abdullah'ýn getirdiði birkaç parça eþyayý da alýp
yola koyuldu. Bahçe kapýsý açýktý. Gündüz gözüyle bahçe
ve ev çok daha güzel ve büyüleyiciydi. Bahçede birçok
hurma aðacý vardý. Bu aðacýn hurma aðacý olduðunu Ab-
dullah'tan öðrenmiþti. Arap ülkelerinden getirilen fideler
buraya büyük uyum saðlamýþtý ve çok fazla ilgi ve bakým
istemediðinden zahmetsiz bir meyve aðacýydý. Etraf yem-
yeþildi, çiçekler açmýþtý. Hasan'ýn karýsý bahçeye özen gös-
teriyordu, belliydi. Evin kapýsýný çalýp bekledi. Kapý kýsa
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bir süre sonra açýldý. Beyaz örtülü kadýnýn gülümsediðini
hissetti ama iri gözlerindeki endiþe devam ediyordu. 

"Ýyi ki geldiniz. Ben ne yapacaðýmý bilemedim" dedi
kadýn korku dolu sesiyle.

Ludovic elindeki torbalarý kadýna uzatýp Hasan'ýn kal-
dýðý odaya yöneldi. Hasan uyuyordu. Ateþi yükselmiþti ve
inliyordu. 

"Bütün gece baþýnda durup sizin verdiðiniz ilaçlardan
içirdim ama pek faydasý olmadý. Birkaç saat kadar önce
kötüleþti. Ne yapacaðýmý bilemedim."

Ludovic içeri geçip masanýn üzerine býraktýðý birkaç
yapraðý kadýna uzattý.

"Bunlarý suyla kaynatýn da içirelim. Ateþini düþürebi-
liriz belki."

Kadýn mutfaða yönelirken Ludovic kadýnýn arkasýn-
dan baktý. Çok uzun boyluydu ve beyaz elbisesinin altýnda
yuvarlak hatlarý olduðu belli oluyordu. Yaptýðýndan utanýp
yaþlý adamla ilgilenmeye devam etti. Uzun bir süre sonra
kadýn elinde bir bardakla geri geldi.

"Hazýrladým, umarým iþe yarar."
Ludovic yaralý adamý omuzlarýndan kavrayýp hafifçe

sarstý. Defalarca adýný sayýklayýp uyanmasý için uðraþtý.
Hasan tonlarca yükün altýnda ezilen gözkapaklarýný arala-
yýp bir þeyler mýrýldandý. 

"Hadi Hasan Usta, biraz bundan içmen lazým" dedi
Ludovic. 

Hasan aðýr aðýr aðzýný açýp Ludovic'in de yardýmýyla
birkaç yudum içip tekrar gözlerini kapattý. 

"Çok yorgunum" diye mýrýldandý. 
"Merak etme iyi olacaksýn" dedi Ludovic sesinin titre-

mesine engel olmaya çalýþarak. Bu durumdaki bir yaralýya
yalan söyleyebilmek bile yürek isterdi.

Kadýna akþam uðrayacaðýný söyleyerek oradan ayrýldý. 
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Adamýn durumunun ciddiyetini Abdullah'ýn da herke-
se söylemesi iyi olacaktý. Hasan gerçekten de kötü durum-
daydý ve düzelmiyordu. Doktorun bir an önce gelmesi ve
müdahale etmesi gerekiyordu. 

Ertesi gün Ludovic iþine erken baþlamýþtý. Hasan Us-
ta'yý ziyareti nedeniyle yapmasý gerekenleri aksatmak iste-
miyordu. Abdullah da erken gelip onunla konuþmak iste-
miþti. Ludovic meraklý gözlerle kara arkadaþýna bakýyor-
du. Abdullah'ýn anlattýðýna göre eþi dün Hasan'ýn karýsýný
ziyaret etmiþ. Genç kadýn çok korktuðunu ve endiþeli oldu-
ðunu söylemiþ misafirine, eþinin yaralanmasý nedeniyle
paniðe kapýldýðýný ve koca evde yaralý bir adamla yalnýz
kalmaktan dolayý duyduðu endiþeyi anlatmýþ ona. Eþine
yeterince yardýmcý olamadýðýný, bu konuda hiç bilgisi ve
becerisi olmadýðýný ve yardýma ihtiyacý olduðunu söyle-
miþ. Abdullah da Ludovic'e orada kalýp kalamayacaðýný
sordu. 

"Bu doðru olmaz, genç bir kadýnýn evinde kalamam"
dedi Ludovic.

Abdullah'ýn gülümseyen gözlerinde yakarý da vardý.
"Aramýzda sadece sen yaralar konusunda bir þeyler bi-

liyorsun. Hasan Usta'ya ancak sen yardým edebilirsin. Ka-
dýn meselesine gelince böyle bir konuda sadece sana güve-
nebilirim."

Ludovic ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Orada deðil kalmak,
oraya gitmek bile istemiyordu. Onu orada rahatsýz eden bir
þeyler vardý ve o bunun ne olduðunu bilmiyordu. Ýçindeki
sýkýntýyý arkadaþýna nasýl anlatabilirdi? Anlatabilse de Ab-
dullah anlar mýydý? Vadideki yaþlý yaralý onun arkadaþýydý
ve tek sýðýnacaðý liman, Ludovic'di. 

"Abdullah, ben orada kalamam. Ben çok huzursuz
oluyorum." 

"Seni çok iyi anlýyorum, ölmek üzere olan bir adamla
ilgilenmeni istiyoruz hepimiz senden. Fakat tutunacak
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baþka dalýmýz yok, inan. Bir dene en azýndan. Doktor ge-
linceye kadar…"

Abdullah'ýn yalvaran gözlerine karþý koyamadý, o tek
dostuydu. 

"Tamam, öyle olsun." 
Kara adam arkadaþýnýn sýrtýný sývazladý. "Sað ol arka-

daþým. Ýnan bana yüce Allah seni bunun için mükâfatlandý-
racaktýr."

Abdullah atýný vermeyi teklif etmiþ ama Ludovic ka-
bul etmemiþti. Abdullah'ýn evi buraya çok uzaktý, yaya gi-
dip gelmesi çok yorucu olurdu. Kendisi Hasan'ýn evine yü-
rüyerek gidebilirdi, çok uzak deðildi. Orada kalacaðýna gö-
re buna alýþmasý da iyi olacaktý. Üstelik arkadaþý Bart da
yanýndaydý. Tepeye çýkýncaya kadar neler olabileceði hak-
kýnda fikir yürüttü, Hasan'ý daha yakýndan kontrol edebilir,
doktor gelinceye kadar en azýndan ateþini kontrol altýnda
tutabilirdi belki. Ve tek iyi olan þey sýcak ev yemeði yiye-
cekti. Bart'ýn da bundan þikâyet etmeyeceðinden emindi.
Bahçe kapýsýný açýp içeri girdi. Bart'la yüksek sesle konu-
þup ev sahibesinin, geldiðini duymasýný istemiþti. Kapý vu-
rulmadan açýldý ve genç kadýn yine beyazlar içinde karþý-
ladý onu. Yüzünü gizleyen örtüsü yoktu. Ludovic, ilk kez
açýkça gördüðü yüzün düþündüðünden daha güzel ve çeki-
ci olduðunu fark etti. Çok zarif ve alýmlýydý. Kuzguni ký-
výrcýk kâküllerinin birer sarmaþýk misali süzüldüðü geniþ
alnýnda kalemle çizilmiþ yay gibi kaþlarý vardý. Ýri siyah
gözleri, en akýllý adamý bile yoldan çýkartabilecek derece-
de çarpýcýydý. Ýlk kez her þeyi bu kadar tam bir güzellik gö-
rüyordu. Kadýnla göz göze gelince onu utandýrdýðýný fark
etti. Kadýn baþýný eðip kenara çekilirken yüzünü önüne
düþmüþ peçesinin ardýna gizledi tekrar. 

"Hoþ geldiniz" diye fýsýldadý.
Ludovic elindeki torbayý kenara býrakýp Hasan Us-

ta'nýn yanýna geçerken kadýn kendisine mýrýldanan Bart'ý
sevmeye baþlamýþtý. 
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Hasan daha kötü deðildi ama iyi de deðildi. Bacaðýný
kontrol edip oynamadýðýndan emin oldu. Ateþi normale
dönmüþtü. Verdikleri ilaç iyi gelmiþti. Bir süre daha onun
yanýnda oturup dýþarýdan gelen seslere kulak verdi. Genç
kadýn Bart'la konuþuyor, Bart da havlayarak ve mýrýldana-
rak ona cevap veriyordu. En azýndan o buraya geldiði için
mutluydu. Ayak seslerini duyup kapýya baktý. Genç kadýn
baþýný içeri uzatýp seslendi.

"Yiyecek bir þeyler hazýrlamýþtým. Ben de henüz ye-
medim."

Ludovic itiraz etmedi, kurt gibi acýkmýþtý. Güzel bir
masa hazýrlamýþtý kadýn. Beyaz örtünün yeni yýkandýðý ko-
kusundan belliydi. Büyük þamdanlarýn süslediði masada
karþýlýklý oturdular. Beyaz iþli kumaþ peçeteyi kucaðýna
serdikten sonra yemeðe baþladý. Abdullah'ýn Ramazan sof-
ralarýndan alýþýk olduðu birçok yemek vardý yine önünde.
Genç kadýn iyi bir aþçýydý. Genç kadýn Bart'a da odanýn kö-
þesinde, büyük bir tabak yemek koymuþtu. 

"Abdullah Usta birkaç gün burada kalmam için ýsrar
etti."

Kadýn hemen atýldý.
"Kalacak mýsýnýz? Hasan için endiþeleniyorum. Yanlýþ

bir þey yapmaktan korkuyorum."
Sesinde endiþe ve sýkýntý vardý. Gülümsemeye çalýþtý.
"Doktor gelinceye kadar kalabilirim sanýrým."
Yemek boyunca güzel þeylerden konuþmayý tercih et-

miþti ikisi de. Bart yemeðini bitirip Ludovic'in ayaklarýnýn
dibinde oturunca onunla ilgili konuþtular. Hasan Usta için
hazýrladýðý ilacý içirdikten sonra, çok yorgun olduðunu
söyledi. Kadýn Ludovic'e, onun için dýþarýdaki müþtemila-
tý hazýrladýðýný söyledi. Evin arka bahçesinde eve uzak bir
köþedeydi. Ludovic getirdiði birkaç parça eþyasýný oraya
taþýdý. Birlikte girmiþlerdi odaya. Küçük ama temizdi.
Kaldýðý barakadan çok daha güzeldi. Küçük bir yatak, bir
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masa, iki sandalye ve büyük bir dolap vardý odada. Kadýn
onu yalnýz býrakacaðýný söyleyip dýþarýya çýkarken Ludo-
vic gayri ihtiyari ardýndan baktý. Açýk kapýdan içeri süzü-
len ay ýþýðýnda, durup geriye dönen genç kadýn beyaz elbi-
sesi içinde bir melek gibi görünüyordu. Hafif rüzgârla uçu-
þan baþörtüsünün altýndaki özgürlüðe hasret kuzguni siyah
saçlarý omuzlarýnda salýnýrken onun bir tanrýça kadar güzel
olduðunu düþündü. 

Nasýl uyuyabilirdi ki? Her þey o kadar kötü ve o kadar
güzelken... Nasýl? Genç kadýnýn büyüleyen güzelliði aklýný
baþýndan almýþtý. Bir taraftan kendine kýzýyor, yaptýðýný
kendine yakýþtýramýyor, diðer taraftan onu düþünmeden
edemiyordu. Bedenine basan ateþ ona huzur vermiyor, onu
soluksuz býrakýyordu. Birden Abdullah'ýn sözleri aklýna
geldi. "Bu konuda sadece sana güvenebilirim" demiþti ka-
ra arkadaþý. Onun baþýný öne eðdirmeye hakký yoktu. Ken-
dini toparlamasý gerekliydi, sadece yaralý Hasan için bura-
daydý. Aksi veya fazlasý söz konusu bile olamazdý. Kalkýp
dýþarý çýktý, biraz hava almak iyi gelecekti. Biraz dolaþtý
bahçede. Bahçenin kendine has bir kokusu vardý sanki. Bu
onu rahatlatýyordu. Araziyi çevreleyen çitleri izleyerek te-
peye kadar vardý. Manzara harikaydý. Ay ýþýðý bir kandil gi-
bi aydýnlatýyordu hurma aðaçlarý arasýnda saklý büyük evi.
Uygun bir yere oturup manzaranýn tadýný çýkardý. Ne kadar
süredir buradaydý bilmiyordu ama çok güzeldi. Burasý ku-
rak çöller arasýnda bir cennet gibiydi. Ýnsan burada rahat
nefes alabiliyor ve kendisini hiç ölmeyecekmiþ gibi hisse-
diyordu. Aðaçlarýn arasýnda hareket eden ýþýðý fark edince
kalkýp dikkatlice baktý aþaðýya doðru. Kýsa bir süre sonra
Hasan'ýn karýsý elinde bir tepsi ile yanýna kadar geldi. Lu-
dovic düþmemesi için onu kolundan yakalayýp elinden tep-
siyi aldý.

"Ben de uyuyamadým. Size içecek getirdim."
Uzun koyu renk bir elbise vardý üzerinde. Saçlarýný da

örtmüþtü. Kadýnýn oturmasýna yardým edip yanýna oturdu. 
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"Kurutulmuþ meyvelerden hazýrlýyorum bu içeceði"
dedi kadýn birini ona uzatýrken.

Koca bir bardak içeceði eline alýp tadýna baktý.
"Çok güzel." 
Genç kadýn gülümsedi. 
"Hasan da her içiþinde böyle der" dedi.
Birden sustu ve bakýþlarýný Ludovic'e çevirdi. "O öle-

cek mi?"
Ludovic baþýný salladý.
"Ben doktor deðilim."
"Ama verdiðiniz ilaçlar iyi geldi."
Sesi hem endiþe hem merak doluydu.
"Sadece ateþi için." 
"Bacaðý çok kötü, biliyorum" dedi kadýn, cevap isti-

yordu.
Cevap almak hakkýydý, kocasýnýn ölüme yakýn olduðu-

nu bilmek onun da hakkýydý.
"Adýn ne?" diye sordu Ludovic konuyu deðiþtirmek

için.
"Fatýma."
"Benim adým da Ludovic."
"Biliyorum. Hasan sizden bahsetmiþti." 
Meraklý gözlerle baktý kadýna. 
"Hasan çok fazla konuþmazdý benimle iþiyle ilgili ama

siz onun dikkatini çekmiþsiniz. Hýristiyan mýsýnýz?"
Ludovic baþýný sallamakla yetindi. Daha fazlasýný ko-

nuþmak istemiyordu. Konuyu deðiþtirdi hemen.
"Sen nerelisin Fatýma?"
Kadýn içeceðinden büyük bir yudum aldý.
"Güney Afrika'dan getirildik biz. Daha doðrusu ben."
Kadýnýn sesi incelmiþti, titriyordu.
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"Daha çok küçüktüm. Birçok þeyi hatýrlamýyorum bi-
le. Deniz kýyýsýnda küçük bir evimiz vardý. Annem ve ba-
bam beni çok severlerdi." 

Ludovic onu üzdüðünün farkýna vardý.
"Seni üzdüm galiba. Sadece muhabbet ederiz diye dü-

þünmüþtüm."
Kadýn gülümsemeye çalýþarak baþýný salladý.
"Hayýr, hayýr. Önemli deðil. Arada bunlarý konuþmak

iyi oluyor. O zaman unutmuyorum. Bazen çiçeklere, kuþ-
lara anlatýyorum, onlar beni dinliyor." 

Ýçinin sýzladýðýný hissetti Ludovic. Bu kadýnýn derin-
lerde büyük bir yarasý vardý.

"Ne oldu? Buraya nasýl geldin?"
"Babam balýkçýlýk yapardý. Annem ve benim için hep

en büyük balýklarý yakalardý. Biz çok mutluyduk.
Sustu bir an. Sessizliðinin aslýnda büyük bir çýðlýk ol-

duðunu fark etti Ludovic. "Sonra beyaz adamlar geldi."
"Tanrým" diye mýrýldandý kendi kendine Ludovic. Bel-

ki de kalaný duymamalýydý.
Genç kadýnýn titreyen sesine gözlerine dolan yaþlar eþ-

lik etti.
"Hepimizi toplayýp büyük bir gemiye doldurdular.

Nereye götürdüklerini bilmiyorduk ama niye götürüldü-
ðümüzü babam biliyordu. Günler boyunca karanlýk ve
pis odalarda yarý aç kaldýk. Annem hastalandý. Çok ateþi
vardý, sürekli üþüyordu. Her yerinde lekeler çýkmaya
baþlamýþtý. Babam onu iyileþtirmeye çalýþtý ama olmadý.
Annemin doktora ve ilaca ihtiyacý vardý. Annem gibi bir-
çok insan da hastalanmýþtý. Babamý ona ilaç bulmaya ça-
lýþtýðý için öldürdüler. Onu öldürdüklerini görmem için
beni de aldýlar. Ama ben gözlerimi sýmsýký kapattým. Ba-
bamýn sadece adýmý söylediðini duydum. Sonra onu göz-
lerini tavana dikmiþ yatarken gördüm. Bütün vücudu kan
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içindeydi. Ona sarýlmak istedim ama beyaz adamlar onu
denize attýlar." 

Hýçkýrarak aðlamaya baþlayýnca Ludovic sorduðuna
piþman olmuþtu bile.

"Çok üzgünüm Fatýma, keþke sormasaydým."
Dehþet dolu günleri sanki kendisi de yaþamýþtý. Çok

korkunçtu. Küçük bir çocuða bunlarý yaþatmak en büyük
zalimlik deðil miydi?

Kadýn küçük bir çocuk gibi burnunu çekiyordu. Elle-
riyle gözlerini silerek gülümsemeye çalýþtý ama yapamadý.
Sesi hâlâ titriyordu.

"Gemideki insanlarýn çoðu annem gibi hastalanýp öl-
dü." Bir süre durakladý. "Annem de beni yalnýz býraktý."

Fatýma'nýn sesindeki sevgi açlýðý ve korku kendini ele
veriyordu. 

"Sen buraya nasýl geldin?"
"Beyaz adamlar beni, benim gibi ailesiz kalan birkaç

çocukla birlikte bir yerde býraktýlar. Sanýrým bizim de has-
talýk kapmýþ olabileceðimizi düþünmüþlerdi. Sonra birkaç
adam geldi bize bakmaya. Ben büyük olduðum için daha
çok para edermiþim. Biri beni aldý, bir kervana katýldýk.
Adam beni satýp çok para kazanmayý düþünüyordu."

Ludovic boðazýna bir þeylerin takýldýðýný ve boðulacak
gibi olduðunu hissediyordu. Genç kadýn devam etti.

"Uzun bir yol gittik. Sonra kervan saldýrýya uðradý,
herkes öldü o saldýrýda. Bir tek ben kurtuldum þans eseri.
Öldürülen kadýnlardan biri benim üzerime düþünce kalka-
madým. Sonra birileri geldi. Hasan da onlarýn arasýndaydý."

Genç kadýn hafifçe gülümsedi.
"O günü hiç unutamam. Beni yanýna alýp bakabilece-

ðini söyledi. Büyüyünce onun iþlerini yapacak, ona yardým
edecektim." 

Ludovic merakýný gidermek istiyordu.
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"Onunla neden evlendin? Yani o neredeyse senin ba-
ban yaþýnda."

Fatýma gülümsedi. Gülümsemenin ardýndan akan bir
damla yaþý sildi elinin tersiyle.

"Bana çok iyi baktý Hasan. Bana çok güzel elbiseler
aldý, çocukken. Okuma yazmayý bile öðretti. Ailesinden
kalan bu cennete getirdi beni. Bu bahçeyi ve evi onunla
birlikte bu hale getirdik. O ve burasý benim her þeyim ol-
du. Sonra büyüyüp genç kýz olunca etrafta daha fazla dik-
kat çekmeye baþladým. Tenimin renginden dolayý bizi ra-
hatsýz etmeye baþladýlar. Hasan da eðer istersem benimle
evlenebileceðini ve böylece kimsenin bizi huzursuz etme-
yeceðini söyledi. Ben de çaresiz kabul ettim." 

Derin bir nefes alýp verdi. Bir tane daha.
"Çünkü ne gidecek bir yerim ne de kimsem vardý. Ba-

na o bakmýþtý. Ama… Sonra her þey deðiþti."
"Nasýl?"
"Hasan kýskanç bir adam olup çýktý. Beni buraya hap-

setti. Yýllardýr kimseye gitmiyoruz, kimseyle görüþmüyo-
ruz. Sadece arada Kerime ablam ve birkaç kadýn gelir ba-
na, muhabbet ederiz, o kadar. Bahçedeki aðaçlar, kuþlar,
çiçekler arkadaþým oldu. Dertlerimi hep onlarla konuþu-
rum, onlar beni sessizce dinler, yargýlamaz, ayýplamaz. Te-
nimin rengi onlarý rahatsýz etmez hiç."

Hayata kýrgýnlýðý, kýzgýnlýðý vardý genç kadýnýn. Çok
daha güzel bir yaþam beklerken onu, beyaz adamlarýn ihti-
raslarýnýn kurbaný olmuþtu. Yazýk! 

"Teninin rengi beni de rahatsýz etmiyor" diye fýsýldadý
Ludovic.

Fatýma baþýný kaldýrýp kendini dinleyen adama min-
netle baktý. Ludovic gülümseyerek cesaretlendirmeye ça-
lýþtý onu.

"Hasan ölecek mi?" diye sordu Fatýma.
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"Umarým ölmez ama bilmen gereken durumunun çok
kritik olduðu. Bacaðý çok kötü yaralandý. Hayatý kurtulsa
bile bacaðýný kaybetme riski var."

Fatýma hafif bir çýðlýk atýp eliyle aðzýný kapadý.
"Olamaz, bu haksýzlýk. O biraz aksidir ama iyi bir

adamdýr. O benim her þeyim oldu. Hem baba oldu bana
hem iyi bir koca. Hiç eksiklik çektirmedi, istediðim her þe-
yi aldý, yok demedi." Belli belirsiz kelimelerle hayata site-
mi çýkýverdi aðzýndan. 

Ludovic onu teselli etmeyi düþünürken genç kadýn ye-
rinden kalkýp eve doðru koþmaya baþladý.

"Hey ne oluyor?" diye baðýrdý arkasýndan Ludovic.
Hiçbir þey anlamamýþtý. O da kalkýp hýzlý adýmlarla eve
doðru ilerlemeye koyuldu. Hâlâ neler olduðunu anlamaya
çalýþýyordu. Evin kapýsýna kadar gelmiþti ki genç kadýn be-
liriverdi karþýsýnda. Nefes nefese kalmýþtý. Elindeki keseyi
Ludovic'in avuçlarýnýn içine býraktý.

"Al bunu. Hasan için ne gerekiyorsa yap, lütfen."
Ludovic þaþkýnlýkla keseyi açýp içindekileri avuçladý.

Birkaç akçe vardý içinde kesenin.
"Hasan bir gün baþýna bir þey gelir de tek baþýna kalýr-

sam ihtiyacým olur diye vermiþti."
Ludovic bir elindeki keseye bir de genç kadýna baktý.

Hayretler içindeydi. Kendisini buraya hapsetmiþ, kimseyle
görüþtürmeyen yaþlý bir koca için delice çýrpýnan bir kadýn
vardý karþýsýnda. Nedenini sormaya niyetlenirken düþünce-
lerinin farkýna varan genç kadýn atýldý.

"O benim helalim. Onun saðlýðý, huzuru ve mutluluðu
için ne gerekiyorsa yapmak benim boynumun borcu. Dini-
miz bize bunu emreder." 

Düþüncelerinden utanan Ludovic gülümsemeye çalý-
þarak keseyi kadýnýn eline sýkýþtýrdý. 

"Sen sadece dua et. Tanrý yanýnýzda olacaktýr."
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"Onun için bir þey yapamaz mýyýz?" diye sordu kadýn.
"Burada imkânlar o kadar kýsýtlý ki. Bir vilayet de olsa

ameliyat edilebilir ve bacaðý da kurtulabilirdi. Doktorun
olmamasý da cabasý."

Duymak istemediði sözcükleri duymak korkutmuþtu
genç kadýný. Aðlamamak için kendini zorlarken etrafýnýn
dönmeye baþladýðýný ve ayaklarýnýn altýndan topraðýn çe-
kildiðini hissetti. Düþmemek için bilinçsizce koluna sarýl-
dý yanýndaki adamýn. Ludovic daha ne olduðunu anlaya-
madan genç kadýn kollarýnýn arasýna yýðýlývermiþti. Yaþa-
dýklarýnýn aðýrlýðýný taþýyamayan genç kadýný kucaklayýp
eve girdi Ludovic. Kadýný salondaki kanapenin üzerine ya-
týrýp Hasan'ýn yanýna döndü. Uzun süren bir kontrolden
sonra baþýnda beklemenin gereksiz olacaðýný düþünüp yat-
maya karar verdi. Salondan geçerken baygýn halde yatan
Fatýma'ya takýldý bakýþlarý. Günlerdir yaralý kocasýnýn ba-
þýnda beklemekten yorgun düþen genç kadýna bakarken bir
kez daha ne kadar güzel olduðunu fark etti Ludovic. Yüce
Tanrý bu kadýna melek güzelliði vermiþti. Onu seyretmeye
dalacakken birden irkilerek düþündüklerinden utanýp dýþa-
rý çýktý Ludovic.

Sabahýn ilk ýþýklarý salona dolduðunda bitkin bir halde
kalkabildi yerinden Fatýma. Hasan'ýn kapýsýný açýk görünce
yanýna koþtu hemen. Hasan'ýn durumunda deðiþiklik yoktu.
Masanýn üzerinde tüketilmiþ ilaç olduðunu fark edip derin
bir nefes aldý. Demek ki Ludovic kocasý ile ilgilenmiþti.
Hemen mutfaða geçip birkaç parça yiyecek hazýrlayýp bir
tepsiye koydu. Yanýna da bir bardak meyve suyu sýktý. Ge-
cikmesine engel olmak için kahvaltýsýný odasýna götürecek-
ti. Bart'ýn eþikte yatýyor olmasý onu neþelendirmiþti. 

Kapýyý vurup içerden bir ses bekledi. Tekrar vurdu ka-
pýyý. Cevap gelmiyordu. 

"Erkenden kalkýp gitti mi yoksa?" diye mýrýldandý
kendi kendine.
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Kapýyý açýp içeri süzüldü aðýr adýmlarla. Bakýþlarý kapý-
nýn hemen karþýsýndaki yataða takýldý. Ludovic öyle yorgun
düþmüþtü ki hâlâ uyuyordu. Fatýma elindeki tepsiyi masanýn
üstüne býrakacakken bakýþlarý uyumakta olan adama takýldý.
Fatýma ilk kez böyle bir erkek bedeni görüyordu. Þaþkýnlýk
ve hayranlýkla izledi genç adamý. Beline kadar çýplaktý. Bir
kolu baþýnýn arkasýndaydý. Uzun sarý saçlarý daðýnýk ama bir
o kadar çekici görünüyordu. Alnýnda ve boynunda ter dam-
lacýklarý oluþmuþtu. Her nefes alýþ veriþinde göðsü hareket
ediyor, sert adalelerini ortaya çýkarýyordu. Birden irkilerek
kendine geldi Fatýma. Yabancý bir adamý izleyerek günaha
girdiðini hissedip kafasýný çevirdi. Tepsiyi masanýn üstüne
býrakýp hýzlý adýmlarla odadan çýktý. 

Ludovic akþamýn olmasýný dört gözle beklemiþti. Genç
kadýnda anlayamadýðý bir þeyler keþfetmiþti ve bu onu ka-
dýna yaklaþtýrýyordu. Güzelliði ve saflýðý dýþýnda bir þeydi
bu. Genç kadýnýn siyah bedeninin içinde ýlýk ýlýk akan ve
hiç dokunulmamýþ bir pýnar var gibi hissediyordu. Dünya-
nýn bütün mücevherlerinden daha deðerli bir mücevher gi-
bi… Genç kadýn güzel bir masa hazýrlamýþtý onun için. Ha-
san'ýn durumunu kontrol ettikten sonra onunla karþýlýklý
oturarak yemeðini yemiþ ve dýþarý çýkmýþtý. Köpeðinin ba-
þýný okþarken onun burada ne kadar mutlu olduðunu hisset-
ti. Fatýma onu iyi beslemiþti. Üstelik bahçede dolaþmayý ve
gölgede uyumayý çok seviyordu. Her þeyin daha iyi olma-
sý için dua etti. Bart'ýn kýpýrdanmasý ve mýrýldanmasý ile
gözlerini araladý. Fatýma elinde içeceklerle yanýna gelip
oturunca doðrulmak ihtiyacý hissetti. Ne zaman ve ne ka-
dar uyuduðunu bilmiyordu, uyuduðunun farkýna varma-
mýþtý bile. Yorgunluk öyle aðýr çökmüþtü ki bedenine, ge-
ce neredeyse hiç uyumamýþtý. Genç kadýna beyaz çok ya-
kýþýyordu. Salýnan eteklerini toparlayarak yanýna oturdu.
Bir bardak da ona uzattý.

"Dün gece neredeyse hiç uyumadan iþe gittin" dedi
suçluluk duyarak Fatýma.
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Yine içti genç kadýnýn hazýrladýðý karýþýmdan. Ýyi geli-
yor, bütün yorgunluðunu alýyordu bu karýþým. Müslüman-
larýn içki içmemelerine hayret ediyordu Ludovic. Kendi
ülkesinde her gün þarap içerlerdi. Belki de bu yüzden Müs-
lümanlar bu kadar diri ve güçlü kalabiliyor ve kýzgýn güne-
þin altýnda aman demeden bütün gün çalýþabiliyorlardý. 

"Boþ ver" dedi gülümseyerek. "Ben buna alýþkýným."
"Biraz kendinden bahsetmek ister misin?"
Ne anlatabilirdi ki kendisine merakla bakan kadýna?

Nasýl anlatabilirdi?
"Sadece bir gezginim. Bugün burada, yarýn baþka bir

yerde" dedi.
"Yani buradan da gidecek misin?"
"Ülkemden çok uzaktayým. Orada arkadaþlarýmý bý-

raktým. Onlara bir gün döneceðime dair söz verdim." 
Arkadaþý Henry'yi ve Sophie'yi hatýrlayýp acýyla gülüm-

sedi. Sophie… Vefakâr ve fedakâr kadýn… Düþüncelerinden
sýyrýldýðýnda yalnýz olduðunu fark etti. Fatýma çoktan ayrýl-
mýþtý yanýndan. Esnemeye baþlayýnca köpeðini de alýp oda-
sýna çekilmeye karar verdi. Uykusu varken uyumamak çok
kötüydü. Gözleri hem kapanmak hem de açýk kalmak için
direniyordu sanki. Sýcak bunaltýyordu. Kalkýp üzerindeki pi-
jamasýný çýkardý, yüzünü ve vücudunun üst kýsmýný yýkadýk-
tan sonra yataðýna uzanýp rahatlamaya çalýþtý. 

Acý bir çýðlýk duyduðunu sanýp irkildi. Gözlerini ilk
açtýðýnda onu omuzlarýndan sarsan Fatýma ile karþýlaþtý.
Rüya gördüðünü sanýp gözlerini kapattý tekrar. Genç kadýn
onu dürtmeye devam ediyordu. Haykýrdýðýný neden sonra
fark etti.

"Uyan diyorum Ludovic. Kalk hadi. Hasan düþtü." 
Duyduklarý onun ayýlmasýna neden olmuþtu. 
"Hasan düþtü. Bacaðý çok kötü, kanýyor" diye baðýrdý

Fatýma. 
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Hem haykýrýyor hem aðlýyordu. Ludovic kendini to-
parlayýp ne olduðunu anlamaya çalýþtý. Hemen kalkýp Fatý-
ma'nýn ardýndan eve girdi. Hasan yerde yatýyordu. Eðilip
bacaðýna baktý. Adamýn kemiði tekrar kýrýlmýþ ve etini de-
lip çýkmýþtý.

"Benim suçum, onu burada yalnýz býraktým" diye aðlý-
yordu genç kadýn.

"Bunlarý býrak da bana yardým et."
Kanamayý durdurmasý gerekiyordu. Adamýn yüzü

bembeyazdý. Bacaðýný eski haline sokmalarý gerekiyordu,
hem de mümkün olduðunca çabuk. Fatýma'ya direktifler
verip elinden geleni yapmaya çalýþýyordu. 

Birlikte büyük çaba harcayýp adamýn bacaðýný tekrar
sarýp onu yerine kaldýrdýlar. Durumu hiç iyi deðildi. Ateþi
artmýþtý ve çok zor nefes alýyordu. Ludovic kendini çaresiz
hissediyordu. Yaþlý Hasan için yapacak çok fazla þey kal-
mamýþtý. Doktor gelebilseydi, belki… Baþýnda oturup ses-
sizce aðlayan kadýna baktý Ludovic. Fatýma hem kendini
suçlu hissediyor hem de yalnýz kalma korkusu taþýyordu.
Kalýn dudaklarý titriyordu. Genç kadýn baþýný kaldýrýnca
bakýþlarý kenetlendi.

"Onun baþýndan ayrýlmamalýydým" dedi usulca genç
kadýn.

Ludovic yanýna gelip kalkmasýna yardým etti. Kadýnýn
bütün dermaný tükenmiþ gibiydi. Bütün varlýðýyla sarýldý
genç kadýna. Aðlayýp rahatlamasýna izin verdi. Uzunca bir
süre sonra kadýnýn sesi kesilmiþti, aðlamýyordu arýk. Ludo-
vic onun nefes alýþýnýn hýzlandýðýný hissetti. Kadýn baþýný
kaldýrýp gözlerinin derinliklerine daldý. Bir kadýn aðlarken
bile ancak bu kadar güzel olabilirdi. Onu daha sýký kavra-
mak isterken kara arkadaþýnýn yankýlanan sesini duydu:
"Sadece sana güvenebilirim." Kadýný býrakýp ondan uzak-
laþtý. Genç kadýnýn yanaklarýna süzülen yaþlar dere olup
çaðladý. 
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"Sabah Hasan'a bakmaya gelirim" derken arkasýna
bakmadan oradan ayrýldý. Ýþ yerine vardýðýnda herkes me-
rakla onu bekliyordu. Bütün çalýþanlarla selamlaþtýktan
sonra kara arkadaþýný bir kenara çekip olanlarý anlattý. 

"Artýk hiç ümidim kalmadý Abdullah. Yapmanýz gere-
ken ne varsa yapýn."

Abdullah duyduklarýndan son derece üzülmüþtü. Ha-
san onun arkadaþýydý. Kara adam bulunduðu yere çöküp
dolan gözlerini sildi. 

"Ýnatçý ihtiyar" dedi. "Ona her yükün altýna girme di-
ye kaç defa tembih ettim ama beni dinlemedi."

"Bu þekilde daha ne kadar yaþar bilemiyorum. Dinen
yapmanýz gereken bir þeyler varsa hemen yapýn."

Abdullah bir süre sonra ayaða kalkýp Ludovic'in om-
zunu sývazladý. Gülümsemeye çalýþtý ama baþaramadý.

"Sað ol arkadaþým. Hakkýný helal et."
Ludovic acý ile gülümseyip arkadaþýnýn diðerlerinin

yanýna gidiþini izledi. Onun için üzülüyordu. Yaþlý Hasan
herkesin sevdiði bir adamdý, katýlýðýna ve inatçýlýðýna rað-
men. Biraz uzansa iyi olacaktý. Kötü bir gece geçirmiþti.
Barakasýna geçip yataðýna uzandý. Güzel Fatýma takýldý ak-
lýna. Onu düþünmek istemiyordu, hatta mümkün olursa
onu bir daha görmemeliydi. Günün acý ve yorgunluðu ak-
lýndaki her þeyi alýp götürdü.

Abdullah onu da çaðýrmýþtý Hasan'ýn evine. Bir din
adamý ile yaþlý adam ziyaret edilecek ve onun için son dua-
lar edilecekti. Ludovic tamamen yabancý olduðu bu olay-
dan uzak durmak istiyordu. Fatýma'yý görmek de istemi-
yordu. Onu her düþündüðünde aklýnýn farklý yönlere kay-
masý hoþuna gitmiyordu. Ondan mümkün olduðunca uzak-
ta olmak istiyordu. 

"Belki Hasan'ýn sana da söyleyeceði bir þeyler olacak-
týr. Ne de olsa ona yardým edebilen tek kiþi sendin."
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Kara adamýn gözlerindeki hüzün ve ýsrar onu kararýn-
dan caydýrmýþtý. Onlara sonra katýlacaðýný söyleyip köpe-
ðiyle ilgilenmek istemiþti. Onu götüremezdi, ayak baðý
olurdu. Bir kez daha Bart'a teþekkür etti bu olaya bahane
olduðu için. 

Ayaklarýný sürüyerek Hasan'ýn evine vardýðýnda kala-
balýðýn çoktan gerekeni yapmýþ olduðunu fark etti. Abdul-
lah'ýn söylediðine göre Hasan için dualar edilmiþ ve helal-
likler alýnmýþtý. Abdullah onun da yanýna girmesi gerekti-
ðini söyledi. Fatýma ortalarda görünmüyordu. Ludovic çe-
kinerek Hasan'ýn odasýna girip kapýyý kapattý. Hasan bit-
miþti. Yüzü bembeyazdý. Nefes aldýðýný anlamak çok zor-
du. Onun geldiðini hissedip aðýr aðýr gözlerini açtý. Ludo-
vic yaný baþýna oturup elini avucunun içine aldý. Adamýn
eli buz gibiydi. 

"Nasýlsýn?" diye sordu.
Hasan elini sýktý. Zorlanarak iyi olduðunu söyledi. O

arada duyduðu ayak sesleri ile kapýya döndü. Fatýma'yý
gördüðünde Hasan'ýn yüzünde beliren hafif tebessümü fark
edince elinde olmadan þaþýrdý Ludovic. Yaþlý adam karýsý-
ný çok seviyor olmalýydý. O, onun tek hayat arkadaþýydý.
Kadýnla göz göze gelmemeye çalýþarak Hasan'ýn yanýndan
kalkýp karýsýnýn oturmasýna müsaade etti. Kadýn uzanýp
yaþlý adamýn elini tutup gülümsemeye çalýþtý. Orada fazla-
lýk olduðunu hissedip odadan çýktý. 

Herkes dýþarýdaydý. Abdullah din görevlisi ile konuþu-
yordu. Yanlarýna gitti. Abdullah Ludovic'i genç imam ile
tanýþtýrdý. Orta boylu, zayýf ve esmer bir adamdý. Üzerin-
deki uzun beyaz elbisenin içinde çok dirençli bir adam gö-
rüntüsü sunuyordu. 

"Abdullah bana Hasan için yaptýklarýnýzdan bahsetti." 
"Keþke daha fazlasýný yapabilseydim" dedi Ludovic. 
Ýmam birden Ludovic'in ellerinden tutup sýktý.
"Allah sizden razý olsun" dedi.
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Sonra ikisine birden selam verip yanlarýndan ayrýldý.
Ludovic kara arkadaþý ile bakýþtý. Abdullah'ýn kara gözle-
rinde belli belirsiz yakaladýðý umutsuzluðun sadece Ha-
san'a dair olmadýðýný hissediyordu. 

"Böyle olmasý çok kötü oldu" diye mýrýldandý baþýný
iki yana sallayarak Abdullah.

Ludovic onun ne demek istediðini anlayamamýþtý ama
sormadý. Kýsa bir süre sonra oradan ayrýldýlar. Ludovic
genç kadýnýn yanýnda kimin kalacaðýný soramamýþtý arka-
daþýna. Böyle bir durumda genç bir kadýn yalnýz býrakýlma-
malýydý. Onun bir arkadaþa ve teselliye ihtiyacý vardý. Ha-
san'ýn çok zamaný kalmamýþtý çünkü. Beynini kemiren so-
rularla arkasýna bakmadan ayrýldý oradan. Dönüp bakabil-
meyi ve ona veda edebilmeyi çok istiyordu hâlbuki. Belki
onu bir daha hiç göremeyecekti. Son birkaç gün içinde, ru-
hu, hiç huzur bulmadýðý kadar huzur dolmuþtu. Kara göz-
lerin sahibine borçluydu bunu. Ruhu ve genç bedeni tüm
günahlardan uzaklaþmasýný genç Fatýma'ya borçluydu.
Onun yanýnda kendini, bulutlarýn üstünde uçan bir kuþ gi-
bi hissetmiþti. Sadece yanýnda kalarak, sadece onunla ko-
nuþarak üstelik. 

Ertesi gün Hasan'ýn o gece öldüðü haberi yayýlmýþtý
tüm çalýþanlarýn arasýnda. Herkes eþleri ile evine taziyeye
gitmiþti, Ludovic ise orada bulunmaya hakký olmadýðýný
düþünerek gitmemiþti. Hasan ayný gün tüm dinî vecibeleri
yerine getirilerek yýllarca yaþadýðý vadinin uç bir noktasý-
na defnedilmiþti. 

Ludovic, kara arkadaþýndan, Hasan'ýn genç karýsýnýn
oradan ayrýlmak istemediðini öðrenmiþ, içini kemiren mer-
hamet ve acý ile boðuþmaya baþlamýþtý. Bu þehrin katý ku-
rallarý altýnda ne kadar yalnýz yaþayabilecekti Fatýma? Bir
gün, birileri onu bir þekilde rahatsýz etmeyecek miydi? Ya
da genç bir kadýn olarak yalnýz yaþamaya ne kadar katla-
nabilecek, dahasý bunu tek baþýna baþarabilecek miydi?
Çocukluðundan beri Hasan ile yaþadýðý o evde, artýk tek
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baþýnaydý ve hiç bilmediði bir dünyaya adým atmýþtý. Ha-
san'ýn onu her þeyden uzak tutmasý ne kadar doðru olmuþ-
tu? Hasan'ýn onu yýllarca uzak tuttuðu dünya ile baþa çýka-
bilecek miydi genç kadýn? Hasan bilmeden ona büyük kö-
tülük yapmýþtý aslýnda. Fatýma'nýn tek dünyasý Hasan ol-
muþtu. Artýk o dünya yerini büyük bir boþluða ve yalnýzlý-
ða býrakmýþtý. 

Abdullah'ýn anlattýklarýna göre eþi her gün Fatýma'yý
ziyaret ediyor, yalnýzlýðýný ve acýsýný paylaþýyordu. Fatýma
her geçen gün kendini dýþ dünyaya daha fazla kapatýyor,
gününün çoðunu Hasan'ýn mezarýnýn baþýnda Kur'an oku-
yarak geçiriyordu. Ludovic onun bu acý yalnýzlýðýný içten
içe paylaþýyor, yanýnda olabilmeyi ve ona aslýnda yalnýz
olmadýðýný söyleyebilmeyi çok istiyordu. 

Köprü yapýmý devam ediyordu. Yoðun bir þekilde ça-
lýþýyorlar, köprünün taahhüt edilen süreden önce bitirilme-
si için ellerinden gelenden fazla çaba sarf ediyorlardý. Sý-
rada birkaç köprü daha vardý, yapýlmasý gereken. 

Yoðun geçen günün ardýndan köpeði ile oturup gece-
nin karanlýðýný beklemeye baþlamýþtý Ludovic. Ýþçilerin
birçoðu uyumuþtu bile. Bunaltan sýcak yerini hafif esintiye
býrakmýþtý. Bart'ýn doðrulup mýrýldanmalarý ile irkilip göz-
lerini açtý Ludovic. Ona bir þey olduðunu sanýp telaþlan-
mýþtý. Bart ilerideki tepelere doðru havlamaya baþlayýnca
susmasýný söyleyip bakýþlarýný o yöne çevirdi. Belli belir-
siz gördüðü þey yüreðinin yerinden çýkmasýna yetecek de-
recedeydi. O, bütün güzelliði ile tepenin üzerinde duruyor-
du. Dalgalanan elbisesi içinde uzun bedeni, arkasýnda par-
layan ayýn güzelliðiyle rekabete girmiþti sanki. Orada öy-
lece durmuþ bakýyordu. Kendisine baktýðýný biliyordu Lu-
dovic. Göðsünü delip fýrlayacak kalbi, ona “git yanýna” di-
yordu. Onu neredeyse üç aydýr görmüyordu. Ýkisinin de
birbirine ihtiyacý vardý, ruhlarýnda yeþeren güzellikler için.
Fakat ne yer, ne de zaman uygundu. Sert bir sesle havla-
maya devam eden Bart'a susmasýný söyledi. Birilerinin onu
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görmesi doðru olmazdý. Baþýný kaldýrýp tepeye doðru ba-
kýnca gitmiþ olduðunu fark edip hayal kýrýklýðýna uðradý.
Yüreðini tarif edilemez bir acý kaplamýþtý sanki. Bir an
kendini onun yerine koydu. Yalnýzdý, ona yýllarca koca ol-
muþ adamý kaybetmiþti. Bu acýmasýz dünyada tek baþýna
kalmýþtý ve bir arkadaþa, bir dosta ihtiyacý vardý. Ondan be-
denini beklemeden elini tutup saçýný okþayacak birine ihti-
yacý vardý. 

Ertesi akþam yine gördü onu. Bir sonraki akþam ve bir
sonraki… Tepenin üzerinde, ayný saatte ayný yerde. Hep
ayný yerde duruyor ve ona bakýyordu, hissediyordu. Çare-
siz ve yapayalnýz bir ceylan, kapana kýsýlmýþ, kurtlarýn ara-
sýnda kalmýþtý sanki. Ne hissediyor, ne düþünüyordu? Ne
yapmak istiyordu? Ludovic'ten ne bekliyordu? 

Köprünün bitimine az kalmýþtý. Köprü ayaklarý ve ke-
merleri bitirilmiþti. Köprü tabanýna döþenecek taþlar için
bir müddet beklemek zorunda kalmýþlardý. Barakalarda ya-
þayan iþçiler aralarýnda anlaþýp þehre gitmeye karar ver-
miþlerdi. Ludovic köpeði ile baþ baþa kalmayý tercih etmiþ-
ti. Bir þeyler atýþtýrdýktan sonra barakasýnýn önündeki san-
dalyeye uzanýp gözlerini kapattý. Kafasýnda dolaþan onlar-
ca soruyla boðuþurken Bart'ýn mýrýltýlarý ile doðruldu. Yine
gelmiþti. Tepenin üzerinde, kendini rüzgâra býrakmýþtý, sa-
lýnan bir çiçek kadar güzeldi. Ayaða kalkýp ona doðru yö-
neldi. Etrafýna bakýnýp ne yapacaðýna karar vermeye çalýþ-
tý. Onun yanýna gitmeyi her þeyden çok istiyordu. Onu gör-
meyeli nerdeyse dört ay olmuþtu ve her þeyini çok özle-
miþti. Gitmek istiyordu ama o kadar cesareti var mýydý? Ya
birileri görürse? Bu, ona yapacaðý en büyük kötülük olur-
du. Onu lekelemek istemezdi. Hâlâ oradaydý ve bekliyor-
du. Ýçinde yanan ateþ bütün bedenini kaplamaya baþlamýþ-
tý. Onun yanýnda olabilmek için büyük bir istek duyuyor-
du. Tekrar etrafýna bakýnýp kimsenin olmadýðýndan emin
olup tepeye doðru koþmaya baþladý. Ona sarýlmak istiyor-
du. Arkasýndan havlayan köpeðe aldýrmadan koþmaya
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devam etti. Kendisini bekleyen kadýna doðru yaklaþýrken
onun arkasýný dönüp kaybolduðunu fark edip üzüldü. Koþ-
maya devam etti. Tepeye vardýðýnda biraz aþaðýda onu yü-
rürken gördü. Hýzlý adýmlarla inerken kadýna defalarca ses-
lendi. Genç kadýn duraklayýp döndü. Sonra birkaç adým
atýp yanýna geldi ve sarýldý ona. Teninin kokusu büyülüyor-
du. Sýký sýký sarýldý bedenine. 

"Seni özledim" diye mýrýldandý Ludovic. 
Onu kendinden uzaklaþtýrýp gözlerinin derinliklerine

daldý. "Nasýlsýn?"
Genç kadýn acýyla gülümsedi.
"Bazen düþünürdüm Hasan'a bir þey olsa ne yaparým

diye! Düþündüðümden daha zormuþ."
"Merak etme zaman acýný hafifletecektir."
Kadýn gülümsemeye devam ederek baþýný salladý.

Sonra eðilip Bart'ýn baþýný okþadý. Birlikte evin önüne ka-
dar yürüdüler. Fatýma eliyle oturmasýný iþaret edince Ludo-
vic biraz içerlese de kalýn dallarýyla ayý gölgeleyen büyük
hurma aðacýn altýndaki masaya oturdu. 

"Ben içecek bir þeyler getireyim" diyerek eve girdi
Fatýma. Bart da onu takip etti. Ludovic genç kadýnýn ar-
dýndan bakarken onu eve davet etmemekte ne kadar haklý
olduðunu fark etti. O artýk dul bir kadýndý, daha dikkatli
olmasý gerekiyordu. Bu koca evde tek baþýnaydý ve en çok
da konuþacak bir arkadaþa ihtiyacý vardý. Ludovic bu duy-
guyu çok iyi biliyordu. Fatýma kýsa bir süre sonra o leziz
þýrasýyla geri döndü. Ludovic'e bir bardak uzatýp karþýsýna
oturdu.

"Hasan korkacaðýmý bildiði için çok geç de olsa eve
gelirdi. O kapýdan girmeden uyuyamazdým" diyerek içini
çekti Fatýma. 

"Zaman her þeye ilaç olacak, üzülme artýk" diyerek
onu teselli etmeye çalýþtý Ludovic. 

255

Anadolu’da Bir Yabancý



"Hiç bu kadar yalnýz kalmamýþtým" diye mýrýldandý
genç kadýn, alt dudaðýný ýsýrdý gözyaþlarýna gem vurabil-
mek için. 

Ludovic uzanýp elini avuçlarýnýn içine aldý. 
"Seni öyle iyi anlýyorum ki. Ben de son iki yýldýr çok

yalnýzdým."
Fatýma utanarak çekti titreyen ellerini.
"Bilemezsin" derken baþýný ümitsizce salladý."Bir tek

Hasan vardý hayatýmda. Çocukluðumdan beri sadece o var-
dý. Onunla büyüdüm, bir tek onun yüzünü gördüm hep.
Son yýllarda öyle kýskanç bir adam olmuþtu ki beni hiçbir
yere göndermiyordu. Sadece bayramlarda dýþarý çýkýyor-
duk. Þehre hep bensiz giderdi, çok nadir götürürdü beni.
Derimin rengi baþýna dert açar diye korktu hep. Yýllardýr
yaþadýðým bu þehire hep yabancý kaldým."

Nicedir tutmaya çalýþtýðý gözyaþlarý süzüldü yanakla-
rýna.

"Bu ev üstüme üstüme geliyor artýk. Korkuyorum, çok
yalnýzým" derken ýslak bakýþlarý geziniverdi yýllarýný geçir-
diði evin her köþesinde. "Bu vadi ve ev benim altýndan zin-
daným oldu. Ýçinde her þey vardý. Ýstediðim her þey vardý
bu evde ama… Hiç özgür olamadým, hep tutsak kaldým.
Keþke…"

Son sözleri mýrýldanýrken dudaklarý titriyordu. Titre-
yen elleriyle aðzýný kapatýp sakinleþmeye çalýþtý Fatýma.
Yanaklarýna süzülen yaþlar bitmek bilmiyordu. 

Ludovic güzelliðine hayran olduðu genç kadýnýn saklý
kalmýþ acýlarýna da ortak hissediyordu kendini. Fatýma yýl-
lardýr birçok kadýnýn isteyeceði her þeye sahipken aslýnda
istediði tek þeye sahip olamamýþ bir kadýndý. Yüreði burku-
larak dinledi onu. Bu kadýna karþý hissettiklerini tarif ede-
miyordu. Þu an karþýsýnda olup onu dinliyor olmak bile
ona birçok þeyden daha fazla haz veriyordu. Buraya gelir-
ken farklý beklentileri vardý ama þimdi… Onun dertlerini
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paylaþmak, ona arkadaþ, sýrdaþ olmak istiyordu. Bu ona
büyük mutluluk veriyordu. Belki böylece içinde biryerler-
de gizlemeye çalýþtýðý yalnýzlýðýna da çare bulabilirdi.

"Ýnsanlar benim hakkýmda konuþmaya baþlamýþlar"
diye mýrýldandý genç kadýn. "Benimse konuþacak kimsem
yok, tek baþýma kaldým bu vadide." Sonra kara bakýþlarýy-
la ona minnet duyduðunu anlattý gizliden.

'Merak etme. Bir arkadaþa ihtiyacýn olduðunda hep ya-
nýnda olacaðým' diyerek teselli etmeye çalýþmýþtý onu Lu-
dovic. Tekrar geleceðini söyleyerek istemeyerek de olsa o
karanlýk yalnýzlýðýna býraktý Fatýma'yý. 

Takip eden her akþam bir yolunu bulup barakadan ay-
rýlýyor, Fatýma'nýn yalnýzlýðýna ortak oluyordu Ludovic.
Saatlerce oradan buradan sohbet ediyor, birbirlerine destek
oluyorlardý. Ludovic ona vardýðý her gece, içinde uyanan
duygularla coþuyor, mutlu oluyordu. Fatýma çok güzel ve
alýmlý bir kadýndý. Ludovic ona dokunabilmek için bir
ömür verebileceðini düþünüyordu. Her gece yanýna vardý-
ðýnda Fatýma ona büyük bir içtenlikle sarýlýyor, sonra ken-
dini geri çekiyordu. Genç kadýnýn da onunla ayný þeyleri
hissettiðini fark ediyor ama duygularýna engel oluyordu.
Özellikle bakýþlarýnýn birbirine kenetlendiði anlarda güzel
gözlerin içinde kayboluyor, o dünyadan baþka bir dünyaya
dalýyordu sanki. Yüreðinin heyecaný bütün bedenini sarý-
yor, ona dokunmamak için kendini zor tutuyordu Ludovic.
Böyle durumlarda da hemen bir bahane bulup yanýndan
ayrýlýyordu Fatýma'nýn. Ama onun için daha fazlasý Fatý-
ma'yla sadece konuþarak geçirdiði zamanlarda bile büyük
haz duyuyor olmasýydý. Onunla her sohbetlerinde genç ka-
dýnýn farklý bir yönünü keþfediyor, hayretler içinde kalýyor-
du Ludovic. O, herkesin benimsemekte zorluk çektiði ka-
ra teninin altýnda son derece narin, yumuþak bir yapýya sa-
hipti. Fazlasýyla kýrýlgan ama bir o kadar da güçlü ve daya-
nýklý bir kadýndý. Kadere isyan etmeyi deðil sabretmeyi öð-
renmiþti. Ve her sabrýnýn sonunda mükâfatlandýrýlacaðýna
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inanýyordu. Onun sýradan bir kadýn olmadýðýnýn farkýna
varýyordu Ludovic. O, öncelikle saygý duyularak yüceltile-
cek bir kadýndý. 

Akþam geç vakit terler içinde uyandýðýnda çok deðil
iki yýl geri giderek geride býraktýðý iki kadýný düþünmeye
baþlamýþtý. Köyünde yaþadýðý sürece gizliden gizliye Ma-
ria'yý sevmiþ ama onu hasta ruhlu adamlarýn oyuncaðý ol-
maktan kurtaramamýþ, canice öldürülmesine seyirci kal-
mýþtý. Hayatýna giren güzel Sophie'yi, kurtlar sofrasýnda
kaderine terk etmiþ ve tüm sevdiklerini ardýnda býrakýp hiç
bilmediði bir diyara göç etmiþti. Her iki kadýna da hak et-
medikleri þeyleri yaþatmýþ, onlara mutluluk þansý bile taný-
mamýþtý. Ya Fatýma? O ne olacaktý? Bir þekilde hayatýna
girmiþti. Çok genç ve güzel bir kadýndý. Çok acý çekmiþ,
hýrpalanmýþ, yine de yaþamanýn güzelliðinin farkýna vara-
bilmiþ bir kadýndý. Mücadeleci bir ruhu vardý, çabuk yýl-
mamýþ, direnmeyi en büyük erdemlerden biri kabul etmiþ-
ti. Ludovic onun bu kimliðine büyük saygý duyuyordu. Ýç-
ten içe ona adýný koyamadýðý duygular besliyordu. 

Kalkýp hava almak için dýþarý çýktý. Genç kadýnýn var-
lýðýna dair bir iz aradý tepelerde. Tüm güzel duygulara aç
bir kadýndý. Dakikalarca baktý tepelere, belki gelir diye…

Sabah zor olmuþtu. Yine uykularý bölünmüþ, uyuyabil-
diði her dakika da kendisiyle boðuþmak zorunda kalmýþtý.
Yoðun bir tempoda çalýþýrlarken canýný sýkacak olaylarýn
baþladýðýnýn farkýna varmýþtý. Çalýþanlar arasýnda garip bir
tedirginlik vardý. Özellikle Abdullah'ýn aðzýný býçak açmý-
yordu. Adamýn son derece huzursuz olduðu ve iþine bile
yoðunlaþamadýðý görülüyordu. Ludovic, bir þeylerin ters
gittiðini fark ediyordu. Yemek arasýnda arkadaþýnýn yanýna
oturup onunla konuþmaya çalýþtý. Kara adamýn sesindeki
ve bakýþlarýndaki endiþe onu daha da meraklandýrmýþtý. 

"Ne olduðunu anlatmayacak mýsýn? Seni çok endiþeli
görüyorum" diye ýsrar etti Ludovic. 
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Abdullah büyük bir sessizlikle yemeðini yemeye de-
vam etti.

"Evde bir sorun mu var Abdullah? Anlatýrsan belki sa-
na yardým edebilirim."

Kara arkadaþý baþýný iki yana salladý. 
"Hayýr Ludovic. Bu çok farklý bir þey. Sana bundan

bahsedemem."
Ludovic daha çok meraklanmýþtý. Oysa arkadaþý ona

her þeyi anlatýr veya sorardý. Þimdi farklý olan neydi? Onu
kýzdýrmamak için çok üstelemedi. Zira Abdullah'ýn kýzgýn
hali, baðrýnda nice þimþekler ve yýldýrýmlar barýndýran zifir
fýrtýnalara gebe, kara bulutlarla kaplý gökyüzünden daha
ürkütücü görünüyordu. Sessizce yemeklerini yiyip iþleri-
nin baþýna döndüler. Akþama kadar beynini kemiren soru-
larla boðuþup durdu. Anlatmasý gerekiyordu Abdullah'ýn.
Yoksa kendisi ile ilgili bir þeyler mi duymuþtu? Belki de
sorun bir gün önce yaþananlarla ilgiliydi, belki birileri onu
görmüþtü. Fakat döndüðünde henüz birçoðunun þehirden
dönmediðinden, gelmiþ olanlarýn da deliksiz uyuduðundan
emin olmuþtu. Konu bu olamazdý.

Ýþleri bitince arkadaþýný kolundan tutup diðerlerinden
uzaða çekti. 

"Ne oluyor Abdullah? Anlatsana."
"Israr etme Ludovic. Sen bu konunun dýþýndasýn."
"Anlat da neyin dýþýnda olduðuma ben karar vereyim.

Seni böyle görmek istemiyorum."
Kara adam olduðu yere çömeldi. Arkadaþýna endiþeli

bir bakýþ fýrlatýp gözlerini topraðý üzerinde kurumuþ küçük
otlara çevirdi.

"Hasan'ýn karýsý ile ilgili" dedi. 
Ludovic nefesini tuttu. 
"Ne olmuþ ona?"
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"Ortalýkta onunla ilgili bir dedikodu dolaþýyor. Birile-
ri bir gün evvel sabaha karþý onun evinden bir adamýn çýk-
týðýný görmüþ."

Ludovic de arkadaþýnýn yanýna çömeldi. Onu nasýl ik-
na edebilirdi?

"Sen de inandýn mý? Adamlar zaman geçirecek eðlen-
ce arýyorlar iþte."

Abdullah arkadaþýnýn gözlerine baktý. Ne arýyordu?
"Bunu bana söyleyen çok güvenilir biri. Bir gün evvel

sabaha karþý tepelerin ardýndan birinin koþarak barakalara
döndüðünü görmüþ. Kim olduðunu seçememiþ. Þimdi
adamlarýn yarýsý bunu biliyor. Ben onu yine de uyardým
ama yarýna ne olur bilmiyorum."

Ludovic bacaklarýný uzatýp oturdu. Dikkat etmiþti ama
yine de olmamýþtý iþte. Genç kadýna çok büyük bir kötülük
yapmýþtý, istemeden de olsa.

"Buralarý bilmezsin. Buralarda bir kadýnýn adý çýktý
mý, ya kötü yola düþer, çünkü onu erkekler rahat býrakmaz.
Ya da çok aðýr bir biçimde zina ile yargýlanýr ve sonu hep
acý olur. Burada huzur içinde yaþama þansý kalmaz."

Ludovic yaþadýklarýnýn, genç kadýna bu kadar zarar
verebileceðini tahmin etmemiþti. 

"Belki de adam yanlýþ görmüþtür, olamaz mý? Yani ev-
velki gece herkes eðlenmeye gitmiþti biliyorsun."

Kara adam ümitsizlikle baþýný salladý.
"Artýk öyle de olsa fark etmez. Laf ortalýða çýktý bir

kere."
"Peki, ne yapacaðýz? Bir önerin var mý?"
"Hasan'ý çok severdim, iyi bir arkadaþtý. Karýsý bize

emanet kaldý. Onun için en iyi olaný yapmamýz lazým."
Ludovic kara arkadaþýnýn çoktan bir þeyler düþündü-

ðünün farkýna vardý.
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"Aklýndan ne geçiyor?" diye sordu merak ve tedirgin-
likle.

"O benim bacým, ona kapýmý açmam lazým ama yapa-
mam. Onun varlýðý ailemin huzurunu da bozar. Çünkü o ar-
týk dul bir kadýn. Geriye tek bir seçenek kalýyor, onu tekrar
evlendirmek."

Ludovic duyduklarýna inanamýyordu. Kocasý yeni öl-
müþ bir kadýný apar topar evlendirmeye kimsenin hakký ol-
mamalýydý. 

"Söylediklerine inanamadým Abdullah. Genç bir kadýn
için bulduðun çözüm bu mu?"

"Baþka çaremiz yok…"
"Onun iyi bir insan olduðunu kendin söyleyip duru-

yordun. Bir iki adamýn lafýna bakýp da onu hemen yargýla-
maya kalkýyorsun."

"Etrafýna bir baksana Ludovic. Etraf öyle bir kadýný el-
de etmeye çalýþacak bir sürü adamla dolu. O genç ve güzel
bir kadýn. Onu ne kadar koruyabiliriz sanýyorsun?"

"Sen buna korumak mý diyorsun? Senin kýzýn olsaydý
ayný þeyi mi isterdin acaba?"

"Onun kaderi öyle çizilmiþ, ben ne yapayým. Burada
huzur içinde yaþayabilmek için birinin himayesinde olma-
sý gerek. Ya buradan ayrýlýp kendine yeni bir hayat kuracak
baþka bir yerde, ya da biriyle evlendirilecek."

Ludovic deðiþtiremediði deðil karþý bile koyamadýðý
düzene yine yenik düþtüðünü fark ediyordu. Hiddetle aya-
ða kalkýp baðýrdý.

"Onunla konuþmadan, ona sormadan nasýl böyle bir
karar alýrsýn? Onun bir insan olduðunu sen de mi unuttun
yoksa?"

Kara adam umutsuzca baktý arkadaþýna.
"Sizin oralarda farklý mý sanki?"
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Ne söylemek istediðini biliyordu, haklýydý kara adam.
Konuþmaya, itiraz etmeye hakký yoktu. Bu düzeni bir ya
da iki kiþi deðiþtiremezdi. Yüreðine saplanan hançer caný-
ný daha çok acýtýyordu. Ýstemeden Fatýma'ya büyük zarar
vermiþti. Abdullah doðru söylüyordu, o genç ve çok güzel
bir kadýndý. Yayýlan dedikodu onu çok zor bir duruma sok-
muþtu. Eðer evlenmezse, kötü niyetli insanlar ona zarar ve-
rebilirlerdi. Düþünmek bile istemiyordu.

"Uzaktan tanýdýðým biri var" dedi Abdullah. "Geçen-
lerde yine evlenmek istediðini duymuþtum. Belki onu ikna
edebilirsem…"

"Yine mi?"
"Adamýn iki karýsý var. Ama hali vakti yerinde, karýla-

rýna da çok iyi bakýyor. Fatýma onun yanýnda kötü gözler-
den uzak olur."

Ludovic hem sinirlenmiþ hem de çok üzülmüþtü. Fatý-
ma iyi bir insandý, onun kaderi bu kadar kötü olmamalýy-
dý. Evlenmesi bir derece iyi olabilirdi ama iki kadýnla evli
bir adamla deðil… Çünkü o henüz gerçek bir evlilik bile
yaþamamýþtý.

"Sana inanamýyorum Abdullah. Hem Hasan'ýn emane-
ti diyorsun hem de…"

"O siyah bir kadýn. Buralarda siyah bir kadýnla evlen-
mek isteyen kaç adam çýkar zannediyorsun?"

"Kadýnýn kimseye ihtiyacý yok ki… Kendi evi var.
Kendine bakabilir. Niye illa ki evlenmek…"

Abdullah yerinden kalkýp arkadaþýnýn omzunu sývaz-
ladý. 

"Hanýmý göndertip onunla konuþturacaðým. Bakalým o
ne diyor? Onu buna zorlayamayýz ama olabilecekleri bil-
mesi lazým. Kendi kararýný kendisi versin. Bu arada o ada-
mýn aðzýný da bir yoklayayým."

Ludovic itiraz edecekken lafýný kesti.
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"Israr ettiðin için anlattým bunlarý sana. Daha iyi bir
fikrin varsa söyle Ludovic." 

Ludovic, arkadaþýnýn ardýndan bakakaldý þaþkýnlýkla.
Ne yapacaktý þimdi? Fatýma'ya  çok büyük kötülük yap-
mýþtý. Onu yüceltmek isterken yerin dibine sokmuþtu. Aya-
ðýnýn dibinde mýrýldanan köpeðin baþýný okþayýp kara kara
düþünmeye baþladý. Bir þeyler yapmalý, onu kurtarmalýydý.
Kendi hatasý yüzünden genç kadýnýn hak etmediði bir evli-
liðe zorlanmasýný istemiyordu. Onun da diðer her insan gi-
bi hür yaþama hakký vardý. 

Onunla konuþmak istiyordu. Bir þekilde kimseye gö-
rünmeden yanýna gitmeli ve onu olanlardan haberdar et-
meliydi. En azýndan genç kadýnýn düþünmeye zamaný olur-
du. Ýþçilerden birine þehre gideceðini söyleyip köpeði ile
yola çýktý. Þehir yoluna çýkýp uzun bir süre yürüdükten
sonra kimsenin görmeyeceðinden emin olup yolunu vadi-
ye doðru deðiþtirdi. Ýkisi de yorulmuþtu aslýnda. Kýsa bir
mola verip köpeðinin de dinlenmesini saðladý. Bahçe kapý-
sýnýn önüne geldiðinde etrafýna göz gezdirdi. Kapýyý usul-
ca açýp içeri girdi. Evin kapýsýnýn önüne geldiðinde kapýyý
iki kere týklattý. Kapýnýn açýlmasýný beklerken Bart'a sessiz
kalmasýný söyledi. Kapý aðýr aðýr açýldý. Beyazlar içindeki
güzel Fatýma endiþeyle baktý ona.

"Hoþ geldin. Bir þey mi oldu? Bu saatte…"
"Gel, konuþmamýz lazým" diyerek sözünü kesti. Sonra

gidip masaya oturdu. 
Fatýma ardýndan yürüyüp merakla sordu. O da endiþe-

lenmiþti.
"Ne oldu? Bir þey mi var?"
Ludovic, Fatýma'ya oturmasýný iþaret etti. Sonra Ab-

dullah ile yaptýðý tüm konuþmayý ona aynen aktardý. Duy-
duklarýna inanamayan Fatýma'nýn rengi bembeyaz olmuþ-
tu. Ayaða kalkýp hiddetle baðýrdý.

"Onlara ne benim hayatýmdan? Ben artýk bir köle de-
ðilim, bana karýþmasýnlar."
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Ludovic onu sakinleþtirmeye çalýþtý.
"Yanlýþ anladýn. Abdullah ve eþi seni çok seviyor, sa-

na saygý duyuyorlar. Sen huzurlu ol diye…"
"Hiç kimsenin bir þey bildiði yok. Hasan beni yýllardýr

buraya kapatýp kimseyle görüþtürmezken nerdeydiler?"
"Çok üzgünüm, seni bu duruma ben soktum. Sana za-

rar vermek istemezdim, inan."
Fatýma gözlerine dolan yaþlarý sildi
"Biliyorum ikisi de iyi insanlar. Ama ben baþka biriy-

le evlenmek istemiyorum. Ben böyle mutluyum. Ýlk kez
kendim gibi, kendim için yaþýyorum."

Birden doðrulup aðlamaya baþladý.
"Gerekirse buradan giderim ama iki karýlý bir adamla

asla evlenmem."
Sonra yanýna yaklaþýp Ludovic'e sarýldý. Aðlamasýna

hýçkýrýklar da karýþmýþtý.
"Beni onlara býrakma ne olur? Beni baþkalarýna ver-

me."
Yerine döndüðünde sabaha birkaç saat kalmýþtý. Kim-

senin fark etmediðinden emindi. Sabaha kadar Fatýma'nýn
söyledikleri çýnladý kulaklarýnda. "Beni býrakma!" demiþti
ona. Adeta yalvarmýþtý. Genç kadýn onunla mutlu olduðu-
nu ve onu da mutlu etmek istediðini söylemiþti.

Ayrýlmadan önce, Abdullah ile tekrar konuþacaðýna ve
düþüncelerinden vazgeçirmeye çalýþacaðýna dair söz ver-
miþti genç kadýna. Uyumaya çalýþýrken zihnini kurcalayan
onca soruya cevap bulmaya çalýþmýþ ama baþaramamýþtý.
Genç kadýn için bir þeyler yapmalý, Abdullah'ý vazgeçirme-
liydi. Fatýma böyle mutluydu ve ilk kez kendisi için yaþý-
yordu. Bu, onun için yýllar sonra elde edebildiði tek yaþa-
ma gayesi olmuþtu. Bu belayý onun baþýna kendisi sarmýþ-
tý, yanýna gitmemiþ olsaydý bunlarýn hiçbiri olmayacaktý.
Genç kadýnýn bu konuda ona güvendiði de belliydi. Ludo-
vic ne yapacaðýný, bu sorunu nasýl çözeceðini bilmiyordu. 
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Hayatýna bir þekilde girmiþ iki kadýný yüzüstü býrak-
mýþtý. Hem Maria hem de Sophie'nin ondan beklentilerine
cevap verememiþ, onlarý kendi kaderlerine terk etmiþti. Bu
yüzden yeterince piþmanlýk ve suçluluk duygusu taþýyordu
Ludovic. Ayný þeyin Fatýma için de olmamasý için bir þey-
ler yapmasý gerekiyordu. Üstelik bu konuda Fatýma yete-
rince acý çekmiþ ve tek günahsýz kiþiydi. Toplum yargýlarý-
nýn, insan haklarýnýn önüne geçemeyeceði bir yer var mýy-
dý acaba?

Fatýma genç, güzel ve saðlýklý bir kadýndý. Üstelik sev-
giye, mutluluða aç bir kadýndý. En azýndan bundan sonra
birlikte olacaðý erkeðin onu her þekilde doyurabilmesi,
onun için önemliydi. Bu onun en doðal hakkýydý. Güzel
gözleri geldi gözlerinin önüne. Onu her gördüðünde yü-
zünde gülücükler açan bir kadýndý. Son derece yumuþak
huylu ve becerikli bir kadýndý. Yýllarca Hasan gibi huysuz
bir ihtiyara kadýnlýk yapmýþ, çaresiz bir kadýndý aslýnda.
Ailesinden ve diyarýndan koparýlmýþ, hiç bilmediði bir yer-
de yaþlý bir adamýn esiri olmuþ bir kadýndý Fatýma. Þimdi
yaþamaya hakký olmalýydý en azýndan.

Gürültü patýrtýlarla uyanýnca herkesin çoktan çalýþma-
ya hazýr olduðunu fark etti. Kalkýp giyindi ve dýþarý çýktý.
Abdullah görünürlerde yoktu, henüz gelmemiþti. Hep vak-
tinden önce gelirdi oysaki. Bir þey mi olmuþtu acaba? Bi-
rine sorduðunda aldýðý cevapla buz kestiðini fark etti Lu-
dovic. Abdullah bugün gelmeyecekti, önemli birkaç iþi
vardý. Ne olduðunu tahmin etmek zor deðildi. Abdullah,
Fatýma olayýndan son derece huzursuzdu ve genç kadýnýn
baþýna kötü bir þeyler gelmemesi için çareler arýyordu. Ak-
þama kadar gelir diye beklediyse de umduðu olmadý. Kara
arkadaþý o gün hiç görünmedi. Merakla bekledi onu ama
gelmedi Abdullah. Ne yaptýðýný, neye karar verdiðini, bah-
settiði adamla konuþup konuþmadýðýný merak ediyordu.

Gece boyunca olanlarý ve olabilecekleri düþünüp
durdu Ludovic. Genç kadýn için hangisi daha kötüydü,
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bilmiyordu. Ýki kadýnlý bir adamla evlenmek mi yoksa
bütün hayatýný geçirdiði vadiden uzaklaþmak mý? Abdul-
lah'ýn dediði gibi, onu sürekli rahatsýz edecek adamlardan
kendini nasýl koruyacaktý? Ludovic burada kalýcý olsaydý
onu koruyabilirdi belki. Buralarda sayýlan bir adam olan
Abdullah bile onu uzun süre koruyamayacaðýný söylerken
o bunu nasýl baþarabilirdi? Üstelik bugün var yarýn yok-
tu. Abdullah'ýn bugün gelmemesi kötü olmuþtu. Belki
onu ikna edebilirdi. Genç kadýnýn vadide tek baþýna yaþa-
mak istediðini ve kimsenin onun hayatýna karýþmak gibi
bir hakký olmadýðýný anlatabilirdi. 

Ertesi gün biraz geç geldi Abdullah. Yüzü gülüyordu
sanki. Bir çare bulmuþ olmalýydý, böylece herkes rahat bir
nefes alabilecekti. Ludovic, Ýþe baþlamadan onu bir kenara
çekip ne yaptýðýný sordu. 

"Hüseyin onu eþ olarak almayý kabul etti. Hanýmý gön-
derip onunla konuþmasýný ve ikna etmesini saðlayacaðým."

Beyninden vurulmuþa dönmüþtü Ludovic.
"Sana inanamýyorum Abdullah. Seni daha açýk fikirli

biri zannederdim. Emanet dediðin kadýn için bu yolu mu
buldun?"

Abdullah þaþkýnlýkla arkadaþýna bakýyordu.
"Ne yapmalýyým sence? Daha iyi bir fikrin var mý?"
"Kadýn yýllarca yaþlý bir adamýn yanýnda esir gibi yaþa-

mýþ zaten. Onun için bir þeyleri deðiþtiremeyeceksen ona
en büyük kötülüðü yaparsýn. Býrak kendi kararýný o versin."

"Sen bir þeyin farkýnda deðilsin. Bu söylentilerden
sonra Fatýma evlenmezse herkesin diline düþecek. Vadide
tek baþýna bir kadýn kendini nasýl koruyabilir?"

Ludovic iyice sinirlenmiþti. Hiddeti yüzündeki kasla-
rýn seðirmesine neden oluyordu.

"Onun da bir insan olduðunu anlamak istemiyorsun
deðil mi? Seni sýkýntýya sokan nedir?"
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Abdullah arkadaþýnýn sinirlendiðini fark edip onu yu-
muþatmaya çalýþtý.

"Sakin ol biraz" dedi. "Neden bu kadar kýzýyorsun?
Biz onun için en iyisini bulmaya çalýþýyoruz."

"O her þeyin bilincinde olan bir kadýn. Nasýl yaþamak
istiyorsa öyle yaþasýn."

"Evet, o çoðu þeyi biliyor ama bilmediði bir þey var.
Burada onun rengine sahip bir kadýn, eþi yoksa zor günle-
re katlanmayý da bilecek demektir."

Duyduklarýnýn doðru olmamasýna dua etti.
"Ne demek bu þimdi? Yani sen siyah bir kadýnýn bura-

da tek baþýna yaþayamayacaðýný mý söylüyorsun? Sizin
hoþgörünüz nerde kaldý peki?"

Ludovic Abdullah'ýn ilk kez bu kadar asabileþtiðini
fark etti.

"Sakýn bana hoþgörüden bahsetme Ludovic. Ben Fatý-
ma için en iyisini istiyorum. Burada siyah bir kadýný tek
baþýna rahat býrakmazlar. Kötü niyetli insanlar onun ren-
ginden rahatsýz olur."

"Ben rahatsýz deðilim."
Neden sonra ne söylediðinin farkýna varýp dilini ýsýrdý.

Kara arkadaþý gözlerini kýsýp þüphe ile baktý ona.
"Ne demek þimdi bu? Sakýn bana…"
"Onun rengi beni hiç rahatsýz etmiyor demek. Üstelik

sen de onun kadar karasýn" diye toparlamaya çalýþtý. 
Abdullah'ýn þüpheci bakýþlarý yoðunlaþtý, yoðunlaþtý,

Ludovic'in bakýþlarýna kilitlendi.
"Fatýma ya evlenecek ya da gidecek. O kadar. Benim-

le daha fazla tartýþma bu konuyu istersen."
O kadar kararlý görünüyordu ki Ludovic ne dese fay-

dasýzdý.
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"Tamam, isterse evlensin ama baþka birini bul. Ona iyi
bakacak, bekâr birini bul öyleyse."

"Bekâr bir erkek siyah bir kadýnla evlenmek istemez
buralarda. Çünkü teninin rengi her yerde problem olur, an-
ladýn mý?"

Öyle kýzmýþ, öyle öfke dolmuþtu ki Ludovic. Bu öfke-
si neye idi? Siyah tenli bir kadýnýn hak etmediði bir evlili-
ðe zorlanmasýna mýydý? Yoksa içten içe  Fatýma'yý kaybet-
me ihtimalinden mi kaynaklanýyordu? O an içine düþen
kor, ona daha derin duygular beslediðini haykýrýyordu.

"Öyleyse ben evlenirim onunla" diye baðýrdý hiç dü-
þünmeden.

Bir an duraklayýp aðzýndan çýkan kelimeleri tarttý. Ar-
kadaþý kara gözlerini kocaman açmýþ ona bakýyordu. Lu-
dovic ne söylediðini ve söylediðinin ne anlama geldiðini
idrak etmeye çalýþtý. Arkadaþýna Fatýma ile evlenebileceði-
ni söylemiþti. Þaþkýnlýðý gittikçe artan Abdullah merakla
baktý arkadaþýna.

"Sen ne dedin?"
Ludovic sözlerini geri almak istedi ama bir þeyler onu

engelliyordu. Fatýma'ya þu ana kadar fark etmediði bir sev-
giyle baðlanmýþtý aslýnda. Çabasý bunun içindi. Onun iyi
olmasýný dilemesi, mutlu olmasýný istemesi, ona duyduðu
sevgidendi. 

"Eðer Fatýma isterse onunla evlenirim" dedi baþýný dik
tutarak.

"Sen Hýristiyansýn. Bir Müslümanla nasýl evlenebilir-
sin?"

"Benim Katolikliðim Maria'nýn öldürülmesiyle bitti,
Kilise tarafýndan da aforoz edildim, biliyorsun."

Abdullah kýsa bir süre düþünüp tereddütle baktý arka-
daþýna. Sonra büyük bir sevinç narasý atarak Ludovic'e sa-
rýldý. "Aslan arkadaþým. Senin gibi bir yiðit daha yoktur bu
dünyada."

268

Tanrýnýn Savcýsý



Abdullah mutluluktan havalara uçuyordu. Sonra bir-
den durup arkadaþýna baktý.

"Niye böyle bir þey yapacaksýn?"
Ludovic gülümseyerek omuz silkti. Nasýl bir cevap ar-

kadaþýný tatmin ederdi ki?
"Bahsettikleri adam sen misin Ludovic?" diye sordu

Abdullah merak ve endiþeyle. "Sen mi gittin Fatýma'nýn
yanýna?"

"Sadece konuþtuk Abdullah" diye mýrýldandý Ludovic.
Sesi sakin ama katý çýkmýþtý. 

Abdullah'ýn yüzündeki o ifadeyi görmektense ölmeyi
tercih ederdi Ludovic. Ýhanetin en hafifi bile onun için çok
aðýr bir yüktü. Kara adam aðzýnýn içinde bir þeyler mýrýlda-
nýp arkasýný dönerken omuzlarýndan tutup çevirdi onu. 

"Ona elimi bile sürmedim" dedi Ludovic kelimelerin
üstüne basarak. Kara adamýn gözlerine baktý deli cesaretiy-
le. "Sana Tanrý adýna yemin ederim, ona elimi sürmedim."

Abdullah'ýn kuþku dolu bakýþlarý yanlýþ bir þeyler ara-
dý arkadaþýnýn gözlerinde ama nafile…

"Sadece yalnýzlðýna ortak oldum. Ben Fatýma'yý sevi-
yorum" diye mýrýldandý Ludovic. Ýþte kara arkadaþýna söy-
lemiþti gerçeði, kendisine bile itiraf edemezken. "Ben Fa-
týma'yý seviyorum" diye tekrarladý bakýþlarýný arkadaþýnýn
bakýþlarýndan ayýrmadan. Sesi sevgi ve yakarý doluydu.

Abdullah hiçbir þey söylemeden durduðu yerde çöme-
lip oturdu. Ludovic de yanýna oturup ona her þeyi tüm çýp-
laklýðýyla anlattý. Ýkna etmesi kolay olmuyordu ama onun
da bakýþlarý yumuþuyordu iþte.

"Niye bana anlatmadýn? Sana destek olurdum."
"Onu evlendireceðinizi söyleyene kadar emin deðil-

dim hislerimden. Ama þimdi eminim. Fatýma'yý kaybede-
mem."

Abdullah zoraki gülümsemeye çalýþtý.
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"Çok þaþýrttýn beni. Böyle bir þey olacaðýna hayatta
inanmazdým."

"Benim de burada evlenmemi istemiyor muydun, ola-
cak iþte" derken gülerek omuz silkti Ludovic. 

Abdullah kahkahalar atarak elini uzattý. "Ýyi ya, ben
hanýmý gönderir kararýný Fatýma'ya  bildiririm."

Tokalaþýp sarýldýlar. Kýsa bir süre sonra kahkahalarý
dindiðinde ikisi de hâlâ þaþkýnlýk içindeydi. 

"Ona kendim söylemek istiyorum" dedi Ludovic. "Ön-
ce bana karþý ayný þeyleri hissettiðinden emin olmak istiyo-
rum."

Artýk Yalnýz Deðiller

Aradan günler geçti. Henüz Fatýma'ya hiçbir þey söy-
lememiþti ama Abdullah'ýn içi çok rahattý. Ludovic Fatýma
ile konuþmak istediðini söyleyip Abdullah'tan izin istemiþ-
ti. Abdullah önce Ludovic'in kararýndan vazgeçtiðini sanýp
heyecanlanmýþ sonra derin bir oh çekmiþti. Ludovic, þehir-
den aldýrdýðý birkaç parça yiyecekle köpeðini de yanýna
alarak evleneceði kadýnýn evine doðru yola çýktý. Onu gün-
lerdir görmemiþti ve çok özlemiþti. En çok da gülümseye-
rek 'Hoþ geldin' deyiþini özlemiþti genç kadýnýn. 

Ludovic'in her geliþinde oturduðu yere oturdu Fatýma. 
"Seninle konuþmamýz lazým" dedi Ludovic yumuþak

bir ses tonuyla ve gülümsedi. Genç kadýnýn yanýna oturup
elini ellerinin içine aldý.

"Yine ayný þeyleri konuþacaksak boþuna zaman harca-
ma" dedi Fatýma hýzla elini çekerken.

"Ayný ama farklý þeyleri…" diye düzeltti Ludovic.
" Beni zorla evlendiremezler. Çeker giderim buradan

daha iyi" diye devam etti Fatýma.
Ludovic gülümseyerek susmasýný söyledi. "Seninle

bazý kararlar almamýz gerekiyor."
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Genç kadýn merakla baktý gözlerine. Kara gözlerinde
yavaþ yavaþ endiþe belirmeye baþlýyordu.

"Ne kararý?" diye fýsýldadý Fatýma. Yüreðinin sesini
duyabiliyordu Ludovic

"Ya Abdullah'ýn söylediði adamla evleneceksin ya da
…"

Daha sözünü bitirmeden Fatýma ayaða kalkýp uzaklaþ-
mak istedi ordan. Ludovic kaçmasýna fýrsat vermeden ko-
lundan yakalayýp kendine çekti onu. 

"Sana anlatmadýðým öyle çok þey var ki…" diye fýsýl-
dadý Ludovic.

Fatýma yaslandýðý adamýn göðsünü delip çýkacak gibi
çarpan kalbinin ritmine kendini kaptýrdý. "Ben seni böy-
le…" diye mýrýldanýrken kendisine sevgiyle bakan yeþil
gözlerin büyüsünde kayboldu. Kelimeleri çoktan unuttu-
ðunda Ludovic ürkek bir ceylana yaklaþýr gibi usulca soku-
lup kokusunu içine çekti.

"Seni hep böyle koklamak istiyorum" diye fýsýldadý
kulaðýna. "Ölene kadar."

Duyduklarýna inanamayan Fatýma daha da sokuldu
ona. Bunun bir rüya olma olasýlýðý bile çok güzeldi. Ludo-
vic güçlü kollarýyla sarýp genç kadýný, baþýný göðsüne bas-
týrdý.

"Bak bu deli yürek senin için atýyor" diye fýsýldadý.
"Benim karým, eþim ve her þeyim olmaný istiyorum Fatý-
ma."

Fatýma duyduklarýna inanamayýp kara gözlerini koca-
man açarak gülümseyen erkeðe baktý. Ludovic tekrarladý
ayný cümleyi. Genç kadýn kendini toparlayarak Ludovic'e
sarýldý. Gözlerinden süzülen yaþlara aldýrmadan daha sýký
sarýldý ona. "Seni seviyorum."

Ludovic genç kadýnýn kalp atýþlarýný duyabiliyordu.
Kor yüreðine düþen çið tanelerinin serinliði ile genç kadýna
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sarýlýp kocasýnýn ölümünden sonra kýsacýk kestiði saçlarýný
okþamaya baþladý.

"Ben de seni seviyorum" dedi. "Sakýn yanýmdan ayrýl-
ma."

Genç kadýn baþýný salladý.
"Sen nereye gidersen ben oraya gelirim seninle, yeri

gelir yoldaþýn, yeri gelir canýn olurum."
"Sadece karým olmaný, hayatýmý paylaþmaný istiyo-

rum. Kalan her þeyi sana ben vermek istiyorum." 
Kadýný kendinden uzaklaþtýrýp gözlerinin içine daldý.

Yaptýðýnýn doðru olduðunu görüyordu, emindi artýk. Bu ka-
dýný seviyordu. Yanaklarýndan süzülüp titreyen dudaklarýna
inen yaþlarý sildi, onu alnýndan öpüp tekrar sarýldý Fatý-
ma'ya. Tek bir yürek olmuþlardý, ikisi de hissediyordu. Lu-
dovic genç kadýný kendinden uzaklaþtýrýp saçlarýný okþadý.

"Sana bir þeyleri anlatmam gerekiyor, eðer kabul eder-
sen."

Fatýma onaylarcasýna baþýný salladý.
"Burada kalmak istemiyorum, biliyorsun. Buna katla-

nabilir misin? Hep benimle olacak mýsýn?"
Fatýma gülümseyerek gözlerini sildi.
"Ben de buraya ait deðilim zaten. Sen nereye götürür-

sen gelirim. Sadece bu güzel gözlerini benden ayýrma, eli-
mi hiç býrakma."

Ludovic tekrar sarýldý genç kadýna, daha sýký, daha
sevgi dolu olarak.

"Benden istediðin bir þey olursa…"
"Hayatta tek bir özlemim var, bana onu yaþatýrsan tah-

min edemeyeceðin kadar mutlu olurum" dedi Fatýma.
"Nedir o?"
"Denizi görmek istiyorum, denizin ciðer yakan o tuzlu

kokusuna öyle hasretim ki…"
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Ludovic gülümseyerek okþadý saçlarýný sevdiði kadý-
nýn.

"Sana bu dünyadaki en güzel denizi göstereceðim, söz
veriyorum."

Dakikalarca birbirlerine sarýlarak öylece kaldýlar. Fatý-
ma izin isteyerek sýyrýldý sevdiði adamýn kollarýnýn arasýn-
dan ve mutfaða yöneldi.

" Sana çok güzel bir masa hazýrlayacaðým" derken
mutluluktan uçuyordu. 

Bart'ý da yanlarýna alarak birlikte mutlu bir þekilde ye-
mek yediler. Ludovic ayrýntýlar için Abdullah'ýn karýsýný
göndereceðini söyleyip müstakbel eþini öperek mutlu ve
huzurlu bir þekilde ayrýldý oradan. Genç kadýn ona yanýnda
kalmasý için ýsrar etmiþ ama Ludovic henüz kimse bir þey
bilmiyorken bunun yanlýþ olduðunu söyleyip reddetmiþti.
Sonra yalnýz kalmamasý için Bart'ý onunla býrakmýþtý. 

Ludovic, ertesi sabahýn olmasýný iple çekiyordu. Bütün
gece mutluluktan gözüne uyku girmemiþti. Bundan sonra
hayatýnýn düzene gireceðini ve sevdiði kadýnla çok mutlu
olacaðýný hissediyordu. Fatýma ýlýmlý ve her þeyiyle erkeðini
mutlu etmek için çabalayacak bir kadýndý. Onunla evlenerek
hayatýnýn en doðru iþini yapacaðýndan da emindi Ludovic.
Geleceðinin geçmiþinden çok daha iyi ve huzur dolu olaca-
ðýný biliyordu. Mutlu olmayý her ikisi de hak ediyordu. 

Abdullah'a her þeyi anlatýp ondan yapýlmasý gerekenler
konusunda yardým istemiþti. Abdullah arkadaþý için çok mut-
lu olmuþtu. Biraz rahatsýzlanmýþ olan eþini iyileþir iyileþmez
Fatýma'nýn yanýna göndereceðini ve gerekenler konusunda
endiþelenmemesi gerektiðini söylemiþti. Bu arada Ludovic
ve Fatýma'nýn evleneceklerini herkese duyuracaklar, böylece
genç kadýnýn rahatsýz edilmesini de engellemiþ olacaklardý.
Bu iþi, Abdullah seve seve yapacaðýný söyleyip üstlenmiþti. 

Aradan geçen günler boyunca yoðun bir tempoda çalýþ-
mýþlardý. Ludovic ve Fatýma'nýn evlilikleri için neredeyse
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bütün hazýrlýklar tamamlanmýþtý. Abdullah bütün insanla-
rýn bunu bilmesini saðlamýþtý. Özellikle Ludovic'i tanýma-
yan bazý erkeklerin bu evliliðe kuþkuyla yaklaþmalarýný,
Abdullah kendi saygýnlýðý ve kurnazlýðý sayesinde ber-ta-
raf etmiþ ve insanlarýn da onaylamasýný saðlamýþtý. Herke-
sin gözünde Fatýma artýk Ludovic'in zevcesiydi. Ludovic
bir taraftan köprü yapýmýnda çalýþýrken diðer taraftan Ab-
dullah'ýn talimatlarýný yerine getirmeye çabalýyordu. Ge-
çen süre zarfýnda Fatýma ile çok az bir arada olabilmiþler-
di. Onu özlüyordu. Bir an önce bu iþlerin bitmesini ve ka-
rýsýný kollarýnýn arasýna alabilmeyi istiyordu. Abdullah'ýn
karýsý, Fatýma ile konuþmuþ ve eksikleri ile ilgili yapýlacakla-
rý kararlaþtýrmýþlardý. Sonraki günler ikisi birlikte alýþveriþe
çýkmýþlardý. Abdullah hanýmýndan duyduklarýný gelip Ludo-
vic'e anlatýyor, onun daha da heyecanlanmasýný büyük bir
zevkle izliyordu. Ludovic kendini daha önce hiç böyle his-
setmemiþti. Bu öyle güzel, öyle heyecan veren bir duyguydu
ki… Bu kadar yoðun çalýþmalarýn arasýnda bile bundan bü-
yük keyif alýyor ve günden güne heyecaný artýyordu. Hayatý
boyunca ilk kez gerçekten istediði bir þeyi yapacak ve mutlu
olacaktý. Duyduklarýna göre, Fatýma, yeni kocasýyla yaþaya-
caðý ev için bazý þeyleri deðiþtirmiþti. Abdullah'ýn ailesi, ev-
leri için birkaç deðerli hediye göndermiþ ve Fatýma'ya yar-
dým etmiþti. Özellikle güzel ve heyecan dolu geceleri yaþaya-
caklarý yatak odasý için güzel þeyler hazýrlanmýþtý. Fatýma za-
rif ve zevkli bir kadýndý zaten. Her þeyin en iyi olmasý için
elinden geleni yapacaðýný da biliyordu Ludovic. 

Sevdiði kadýný kollarýna alacaðý günü sabýrsýzlýkla
bekliyordu. Fatýma'nýn nikâh kýyýlmasý isteðine itiraz et-
memiþti Ludovic. Nikâhtan sonra Abdullah'ýn evinde kýsa
bir eðlence düzenlenecek, tüm sevenleri çifte, mutluluklar
dileyecekti. Fatýma eðlenceyi vadide düzenleyebilecekleri-
ni söylemiþ ama Abdullah çiftin eve erken kaçmak isteye-
bileceklerini düþünüp uygun bulmamýþtý. Gerekli her þeyi
kara arkadaþý üstlenmiþti.
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Daha sonraki birkaç gün hiç bitmeyecek gibi gelmiþti.
Vadiye Abdullah ve Recep Usta ile gelen hoca tüm hazýr-
lýklarý tamamlayýp onlarýn odaya alýnmasýný istemiþti. Fatý-
ma yine beyazlar içindeydi. Baþýný neredeyse yüzünün ya-
rýsýný da gizleyen beyaz bir örtü ile örtmüþtü. Çok gizemli
ve çekici görünüyordu. Ludovic'in bu düþüncesini fark et-
miþ olacak ki onu görünce gülümsemiþti. Þahitler olarak
Abdullah ve Recep Usta yerlerini almýþtý. Fatýma'nýn ya-
nýnda yere oturdu Ludovic. Hoca rýzalarýný alýp dualarýný
okudu. Hocanýn okuduðu her kelimede, anlamasa da onu
bir þeylerin etkilediðini fark edip ürperdi Ludovic. Hoca-
nýn sesindeki duruluk içini titretiyordu. Ýslam'ýn kitabýna
ilk kez böyle yakýn duruyor, duyuyor ve hissediyordu. Ýlik-
lerine iþleyen her kelimede ruhunun huzur bulduðunu ve
ikisini de daha güzel bir hayatýn beklediðini hissediyordu.
Kara adamýn sesiyle irkildiðinde kendisini bu duygu yük-
lü dünyaya kaptýrdýðýný fark ederek gülümsedi. Abdullah
ona ön ayak olup kendisine sorulan sorulara cevap verme-
sini saðladý Ludovic'in. Sonra Fatýma'nýn ve þahitlerin rýza-
larý alýndý. Hoca nikâhlarýný kýyýp dualarýný okuduktan son-
ra ikisine de mutluluklar dileyip müsaade isteyerek ayrýldý
oradan. 

Abdullah ve Recep Usta genç çifti tebrik edip hayýrlar
dilediler. 

"Biz sizi biraz yalnýz býrakalým, hazýrlanýn, bizim ev-
de görüþürüz" dedi Abdullah, Recep Usta'ya çýkmalarýný
iþaret ederek. 

Kapý arkalarýndan kapanýnca Fatýma gülümseyerek
kocasýna sarýldý. Ludovic karýsýnýn baþýndaki örtüyü omuz-
larýna indirip saçlarýný okþadý.

"Artýk benim karýmsýn" diye fýsýldadý. 
Genç kadýnýn kokusunu içine çekti. Fatýma kocasýna

daha sýký sarýldý.
"Sen de benim erkeðimsin. Ölene kadar."
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Ludovic sýrtýnda gezinen parmaklarýn dokunuþu ile ür-
perip titredi. O da karýsýný özlemiþti.  

"Ben sana helalim artýk" diye mýrýldandý Fatýma.
Abdullah merakla yeni evli çifti bekliyordu. Onlarýn

bu kadar oyalanacaklarýný tahmin etmemiþti. Giyinip yola
çýkmýþlardý. Onlar için býrakýlan atlarla gelmiþlerdi kara ar-
kadaþýnýn evine. Abdullah onlarý kapýda karþýlayýp tekrar
mutluluk diledi. Ludovic arkadaþýna sarýlýp teþekkür etti.
Tanýdýðý ve sevdiði herkes buradaydý: Recep Usta, Yuhan-
no, Yaþlý Ortodoks… Abdullah bu eðlencenin samimi bir
þekilde olmasýný istediði için herkesi davet etmeyi uygun
görmemiþti. Böylece kadýnlar da daha rahat olabilecek ve
birlikte eðlenebileceklerdi. Misafirlerin hepsi, onlarýn mut-
luluðunu paylaþmak için gelmiþlerdi. Ne bir þüphe vardý
akýllarýnda ne de bir endiþe. Ali Abdullah onlara þans dile-
yerek tebrik etmiþ ve onlarýn da kendileri gibi çok mutlu
olmalarýný temenni etmiþti. Ludovic bu delikanlýyý çok se-
viyordu. Gerçi uzun bir süredir onu görmemiþti. Onun
mutluluðu Ludovic'e yaralarýný hatýrlatmýþ, bu yüzden de-
rin bir kýskançlýk girdabýnýn içine dalmýþtý. Fakat þimdi her
þey çok deðiþmiþti. Ludovic çok mutluydu, onun da mutlu
bir yuvasý vardý ve ileride çocuklarý da olacaktý. Dahasý ar-
týk huzur doluydu, bunu da kendisini seven genç Fatýma'ya
borçluydu. 

Bahçede çok güzel masalar hazýrlanmýþtý. Abdullah
arkadaþý için en iyisini yapmaya çalýþmýþtý. Bütün aile
oradaydý ve hepsi mutlu görünüyordu. Ludovic karýsýný
Yuhano ve karýsý ile tanýþtýrdý. Fatýma, Yuhano'nun eþiyle
sohbet ederken Ludovic kendisine eliyle iþaret eden Yaþ-
lý Ortodoks'un yanýna gitti. Adam elini sýkýp onu tebrik
etti. Yüzünün örtülü olmasý sesindeki endiþeyi gizlemi-
yordu. 

"Beni dinle delikanlý, sana bir iki çift sözüm var" diye
baþladý söze. "Çok büyük bir risk aldýn kendin için ve ka-
rýn için de" dedi eþini iþaret ederek.
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Ludovic þaþkýnlýkla baktý yaþlý adama. Adam devam
etti konuþmasýna.

"Abdullah bana buralardan gideceðinizi söyledi, doð-
ru mu bu?"

Ludovic baþýyla onayladý. 
"Yapma" dedi adam baþýný iki yana sallayarak. "Eðer

kalan hayatýný huzurlu geçirmek istiyorsan buradan ayrýl-
mayýn. Yoksa karýný büyük bir belanýn içine sokacaksýn."

"Ne demek istiyorsun?"
"Kimse onunla evlendiðine inanmaz. Bir ona bak, bir

de kendine. Nereye giderseniz gidin, karýnýn renginden do-
layý çok sýkýntý çekeceksiniz, inan bana. Burada herkes si-
zi tanýyor, burada kalýn."

Ludovic yaþlý adama saygý duyuyordu.
"Uyarýlarýnýz için teþekkür ederim ama benim yap-

mam gereken þeyler var. Zaten eþim de burada kalmak is-
temiyor. Biz yakýnda buradan ayrýlacaðýz."

Yaþlý adam acýyla gülümsedi.
"Yapma delikanlý, gel sen benim sözümü dinle. Bura-

dan ayrýlmayýn. Belki sen bazý þeylere katlanabilirsin ama
o kadýna yazýk olur."

"Ne demek istiyorsun? Daha açýk konuþ lütfen."
"Onun rengindeki kadýnlara eþ gözüyle bakýlmaz. On-

lar Afrika'dan getirilen kölelerdir. Hiçbir zaman eþ olarak
kabul edilmezler."

Ludovic hiddetlendi.
"O benim karým ve hep öyle kalacak. Ben onu çok se-

viyorum" dedi.
Yaþlý adam omzunu sývazladý.
"Dýþarýdaki dünya çok gaddar, yazýk edeceksin bu kadý-

na. Onu peþinden sürükleme. Gittiðiniz her yerde ona farklý
gözle bakýlacak, bir an yalnýz kalmasýndan faydalanmak is-
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teyecektir insanlar. Kimse sizin evli olduðunuza inanmaz.
Ýkiniz de mutsuz olursunuz. Onu koruyamayacaðýn anlar ge-
lir. Bir gün sana bir þey olursa ona ne olur, hiç düþündün
mü?"

Ludovic ne þimdi ne de baþka zaman bunlarý duymak
istemiyordu. Fatýma'yý seviyordu ve onu yanýndan hiç ayýr-
mayacaktý. 

"Sen merak etme. Ben karýma kendimden daha iyi ba-
kacaðým. Tavsiyen için sað ol."

Müsaade isteyip ayrýldý yanýndan. Ýçi kararmýþtý. Oysa
buraya eðlenmeye gelmiþlerdi. Yaþlý adamýn söylediklerini
düþünmemeye çalýþarak karýsýnýn yanýna gitti. Nermin, oð-
lu ile yanýna gelmiþ ve Fatýma'ya bebeðini vermiþti sevme-
si için. Ludovic bu tabloya bakarak iç geçirdi. Bir gün on-
larýn da çocuklarý olacaktý. Bunu hiç konuþmamýþlardý ama
herhalde Fatýma da çocuklarý olsun isterdi. Birlikte bebeði
sevip annesine geri verdiler. Ludovic uzanýp karýsýný alnýn-
dan öptü. Fatýma çok mutlu görünüyordu, sürekli gülüm-
süyordu.

Hep birlikte masalara yerleþip karýnlarýný doyurdular.
Abdullah onlar için kýsa bir konuþma yaptý. Genç çifte sað-
lýk ve mutluluk dileklerinde bulundu. Sonra düðün hediye-
lerini açýkladý. 

"Biz hep birlikte düþündük ve size gerekli bir þeyler
vermek istedik. Ýþte size düðün hediyemiz."

Eliyle iþaret etiði yere bakýnca bir adamýn yedeðinde
iki atý gördüler. Bunlar, onlara buraya gelmesi için býraký-
lan güzel atlardý.

"Bundan sonra bu atlar sizin."
Ludovic karýsýna bakýp gülümsedi. Fatýma neredeyse

aðlamak üzereydi. Kalkýp kocasýna sarýldý.
"Bu atlarý bize verdiler" diye yineledi. "Bu atlar bi-

zim." 
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Bu arada herkes onlarý alkýþlamaya baþlamýþtý. Ludo-
vic kalkýp arkadaþlarýna tek tek sarýldý ve teþekkür etti. Yu-
hano'ya göz kýrpýp iki kere teþekkür etti. 

"Hepinize teþekkür ederim. Beni aranýza alýp dost ol-
dunuz. Çok iyisiniz. Sizleri çok seviyorum. Ýkimiz de te-
þekkür ederiz" dedi herkese hitaben.

"Bir de buradan gitmesen hep bizimle kalsan ne güzel
olurdu" diye söze karýþtý Abdullah.

"Önce karýmla oturup uzun uzun konuþacaðýz, sonra
karar vereceðiz" dedi karýsýna bakýp gülümseyerek.

Birlikte yemeklerini yiyip eðlendiler. Kýsa bir süre
sonra Fatýma yanýna sokulup eve gidip onunla yalnýz kal-
mak istediðini söyleyince hiç itiraz etmedi. Ayný þeyi o da
istiyordu. Biraz zaman geçtikten sonra herkesten, yorgun
olduklarýný bahane edip müsaade istediler. Ev sahiplerine
teþekkür ederek atlarýna binip oradan ayrýldýlar.

Ludovic Bart'la oyalanýrken Fatýma içeri girmiþti bile.
Ludovic nefesini tutup seyretti onu. Yüzündeki tebessüm faz-
lasýyla çekiciydi.  

Bundan sonra yeþil vadi ve bu ev böyle mutluluklara
çok tanýk olacaktý. Genç kadýn mutluydu. Kur’an okumak
istiyordu. Uzun bir süre kitabýyla baþ baþa kalýp ruhunu
besledi. Sonra Allah'a kocasýný ve kendisini korumasý için
dua etti. Verdikleri için þükranlarýný da dile getirdikten
sonra odaya geri döndü. Ludovic çoktan uyuyakalmýþtý.
Usulca yanýna uzanýp kocasýný seyretmeye daldý. Bu mut-
luluðunu anlatmaya kelimeler yetmiyordu. Ýlk kez sevdiði
bir adamýn yanýnda uyuyacak ve yine onun yanýnda uyana-
caktý.

Birkaç gün iþe gitmedi Ludovic. Abdullah onu idare
edeceklerini söyleyip yardýmcý olmuþtu. Zaten iþin bitimi-
ne de az kalmýþtý. Bundan sonra ne yapacaklarý da belli de-
ðildi. Birlikte bahçede geziniyorlar, aðaçlar, çiçekler ile
ilgileniyorlardý. Fatýma iyi bir ev kadýný ve aþçý olduðu
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kadar hayvan bakýmýndan anlýyordu. Atlarýn bakýmýný üst-
lenmiþti. Her akþamüzeri atla gezintiye çýkýyor, mehtabýn
keyfini çýkartýyorlardý. Arada þehre gidiyor, alýþveriþ yapý-
yorlardý. Fatýma yatak odalarýný insaný bayýltan güzellikte
düzenlemiþ, ipek çarþaflar ve örtüler almýþtý. Abdullah'ýn
hediyeleri arasýnda bunlardan çok vardý. Ludovic böylesi-
ne güzel örtüler üzerinde karýsýyla seviþmenin ve onu mut-
lu etmenin daha keyifli olduðunu fark etmiþti. Yatak odasý
onlar için hiçbir yabancý elin uzanamayacaðý kutsal bir ma-
bet olmuþtu. Birbirlerine bu odada, nice sözler verdiler. Hiç
ayrýlmayacaklarýna, sevgi ve saygýlarýnýn devam edeceðine
ve ölüm onlarý ayýrýncaya kadar hep ayný yatakta uyuyacak-
larýna dair… Hiç olamadýðý kadar mutluydu Ludovic. Hiç
tahmin edemeyeceði kadar üstelik. Geçmiþin izlerini belle-
ðinden yavaþ yavaþ silerken bir taraftan da karýsý ile yaþa-
yacaðý güzellikleri kurmaya çalýþýyordu kafasýnda. 

Geçen günlerle birlikte birbirlerini daha iyi tanýma ve
anlama fýrsatý bulmuþlardý. Bir gün sonra iþine geri döne-
cekti. Birlikte geçirecekleri son günü iyi deðerlendirmek
istiyorlardý. Bart'ý da alýp birlikte gezmeyi düþünüyorlardý.
Sabah uyandýðýnda onun yanýnda olmadýðýný fark edip ses-
lendi. Sesine yanýt alamayýnca merak etmeye baþladý karý-
sýný. Baþýna bir þey gelmiþ olabileceði korkusuna kapýlýp
onu aramaya karar verdi. Belki bahçedeydi veya atlarla
ilgileniyor olabilirdi. Giyinmeden kalkýp dýþarý fýrladý ve
karýsýna seslenerek bahçede gezinmeye baþladý. Uzaktan
seslenen karýsýnýn sesini duyup o yöne koþtu. Fatýma bir
hurma aðacýnýn tepesinde kendisi için meyve topluyordu.
Geldiðini gören Fatýma hemen aðaçtan inip eteðinde birik-
tirdiði meyveleri ona gösterip gülümsedi.

"Bak bunlarý günlerdir kontrol ediyordum. Senin için
topladým."

Ludovic'in þaþkýn bakýþlarý altýnda gülümseyerek bi-
rini eteðiyle silip tadýna bakmasýný istedi. Ludovic o an,
bu kadýn için hiçbir yanlýþ yapmamasý gerektiðini anladý.
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Fatýma kocasýnýn endiþeli bakýþlarýný fark edip gülümse-
meye devam ederek sarýldý kocasýna. Ludovic onu uyarýp
kendisine haber vermeden yanýndan ayrýlmamasýný istedi.
Fatýma bu durum karþýsýnda irkilerek geri çekilmiþ ve gü-
len gözlerine sisler çökmüþtü. 

"Sen de Hasan gibi beni buraya mý hapsedeceksin?"
dedi kocasýna.

Ludovic, büyük bir hata yaptýðýný anlayýp karýsýný ken-
dine çekerek sýký sýký sarýldý.

"Sadece seni gözümün önünde istiyorum. Beni kor-
kuttun. Sana bir þey olursa dayanamam" dedi. 

"Merak etme bir þey olmaz" dedi genç kadýn gülümse-
meye çalýþarak ama gözleri dolmuþtu.

Ludovic eðilip onu sevdiðini söyledi. Verdiði hurma-
dan bir ýsýrýk alýp tadýna baktý.

"Harika bu" dedi gülerek. 
Sonra karýsýna sarýldý, birlikte eve döndüler. Kahvaltý

yaptýktan sonra Bart'ý da alýp þehre doðru yola çýktýlar. Bart
vadide çok mutluydu. Fatýma ile çok iyi anlaþýyordu. Fatý-
ma onu gereðinden fazla þýmartýyor, bu yüzden Bart, kýza-
caðýný bildiði için Ludovic'in yanýna bile gelmek istemi-
yordu. Nihayet o da hak ettiði gibi mutluydu.

Fatýma, Ludovic'in hayatýna girdiðinden beri her þeyin
daha güzel ve olumlu geliþtiði bir gerçekti. Bu yüzden
onun için daha çok endiþelenmeye baþlamýþtý Ludovic.
Yaþlý Ortodoks'un sözleri kulaklarýnda çýnlayýp duruyordu.
Burada kalma fikri daha uygun geliyordu ona artýk. Bunu
henüz karýsý ile konuþmamýþtý ama onun bütün hayatý bu-
rada geçmiþti ve burayý çok seviyordu. Belki burada kal-
malarý her ikisi içinde en iyisi olacaktý. Ne için bu güzel-
likleri riske atmalarý gerekiyordu ki?

Köprü yapýmý bitmiþti. Son rötuþlar yapýlýyordu. Ýþçile-
rin çoðu ayrýlmýþtý bile. Ludovic Abdullah ile konuþup bu-
rada kalacaklarýný ama daha iyi bir iþ bulmasý gerektiðini
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söyleyecekti. Arkadaþýnýn bu habere sevineceðini biliyordu
Ludovic. Belki iþ bulma konusunda yardýmý olabilirdi. Ye-
mek arasýnda arkadaþýna konuyu açtý. Abdullah çok sevin-
miþti. O da burada kalmalarýnýn en iyisi olacaðýný düþünü-
yordu. 

"Henüz Fatýma ile konuþmadýk ama sanýrým o da bu-
rada kalmak isteyecektir" dedi Ludovic.

"Ýkiniz için de en iyisi bu. Hem burada sizi seven bir
sürü insan var, biliyorsun."

Abdullah, arkadaþý için iyi bir iþ bakacaðýna söz verdi.
Ludovic taþ iþinde becerilerini iyice geliþtirmiþti. Yakýnda
yapýlacak yeni köprüler için ona da ekmek kapýsý açýlaca-
ðýndan emindi Abdullah. 

Aradan geçen günler zarfýnda Ludovic Abdullah'tan
haber bekleyip durmuþtu. Yeni köprüler için biraz daha za-
mana ihtiyaç vardý. Bu yüzden tekrar çalýþmaya baþlamasý
uzun sürebilirdi. Bu aradaki süre, karýsý ve köpeði ile za-
man geçirmek için iyi bir fýrsattý. Hafta sonu için Abdullah
ve ailesini davet etmeye karar verdiler. Fatýma'ya bütün ha-
zýrlýklarýn tamamlanmasýnda yardým edecekti. 

Ludovic bir gün önce bütün bahçeyi elden geçirmeye
karar vermiþti. Aðaçlarýn budanmasý ve kuruyan otlarýn
temizlenmesi gerekiyordu. Fatýma bu aralar çok yorulmuþ-
tu, onun yükünü hafifletmek iyi olacaktý. Ludovic bütün
iþleri tamamlarken Fatýma da davet için son hazýrlýklara
bakýyordu. 

Abdullah bütün ailesi ile gelmiþti. Fatýma bahçede
birkaç masa hazýrlamýþ ve içecekleri de getirmiþti. Hep
birlikte eðlenerek günün keyfini çýkardýlar. Ludovic de
misafirler kadar, bu davetten son derece memnun kalmýþ-
tý. Kendisine her konuda destek olan arkadaþýna ve ailesi-
ne karþý duyarlý olmalýydý. Misafirler gittikten sonra etra-
fýn toplanmasýna yardým edip soluklanmak için gölgeliðe
uzanýverdi. 
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Geçen günlerle birlikte Fatýma'da hissetmeye baþladý-
ðý huzursuzluk canýný sýkýyordu Ludovic'in. Neden böyle
davranýyordu? Deðiþen bir þeyler vardý ama anlamýyordu.
Fatýma'nýn gülen gözlerinde, her ne kadar o aksini söylese
de umutsuzluk ve endiþe görmeye baþlamýþtý. Ýlk günlerde
yanlýþ duyguya kapýldýðýný sanmýþtý Ludovic. Fakat artýk
emindi. Fatýma'yý bunaltan bir þeyler vardý. Eski Fatýma
gitmiþti, yerine karamsar, içe kapanýk bir kadýn gelmiþti
sanki. Belki de birileri onu rahatsýz etmiþti, belki birileri
ona bir þeyler söylemiþti.

Abdullah'ýn müjdesi ile biraz kendine gelebilmiþti Lu-
dovic. Yakýnlarda bir taþ köprü daha yapýlacaktý ve Abdul-
lah bu iþ için onun adýný da yazdýrmýþtý. Ludovic karýsýný
karþýsýna alýp onunla konuþmak istediðini söyledi. Fatýma
kocasýnýn karþýsýna oturdu. Gülen gözlerinde kara bulutlar
dolaþýyordu sanki.

"Abdullah bana yakýnlarda bir iþ daha ayarlamýþ. Bir-
kaç gün sonra baþlayacaðým" dedi Ludovic. 

Karýsýnýn ellerini ellerine alýp gülümsedi. Fakat Fatý-
ma gülmüyordu. Gözlerine dolan yaþlar yanaklarýna süzü-
lünce ellerini geri çekti. Ludovic þaþkýnlýkla karýsýna baký-
yordu. Parmaðýnýn ucuyla yaþlarý silip saçlarýný okþadý.

"Ýþ bulmama sevinmedin mi? Hadi aklýndan geçenleri
anlat bana. Bu halin beni çok üzüyor."

Fatýma yaþlý gözlerle baktý kocasýna.
"Buradan gideceðimizi söylemiþtin" dedi fýsýldayarak.
"Senin burada kalmak istediðini sanýyordum. Burayý

sevmiyor musun?"
"Seviyorum ama…"
Ludovic karýsýna sarýlýp saçlarýný okþamaya devam etti.
"Seni korumak istediðim için… Aptalca düþünceler

uðruna sana zarar gelmesini istemediðim için…"
"Bütün hayatým burada geçti. Önce köle bir çocuk,

sonra da yaþlý bir adamýn karýsý olarak."
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"Benim yüzümden sana bir þey olursa ben yaþaya-
mam. Burada yanýnda ben olmasam da emniyet de olursun.
Bu yüzden…"

"Bana gideceðimizi söylemiþtin."
Ludovic, Fatýma'nýn anlamamasýný anlamýyordu.
"Hiç bilmediðimiz yerlere gidip seni tehlikeye atmak

istemiyorum sadece. Ýnsanlarýn sana nasýl davranacaðýn-
dan emin deðilim."

Fatýma ýsrar etti.
"Ben gitmek istiyorum. Bana söz vermiþtin."
Ludovic karýsýný kendinden uzaklaþtýrýp gözlerine dal-

dý. Bir neden istiyordu. Gitmek isteyen kadýnýn hayatýndan
daha önemli olan ne olabilirdi?

"Bu hiç önemli deðil. Ben seninle her zorluða katlan-
maya razýyým. Seninle yaþadýðýmýz þu birkaç ay bile bana
bir ömür yeter" dedi Fatýma. 

"Anlamýyorum…"diye ýsrar etti Ludovic.
"Söz vermiþtin, beni denize götürecektin."
Sevdiði kadýnýn gözlerinden süzülen yaþlar yüreðini

daðladý. 'Yüce Tanrým' diye mýrýldandý Ludovic. Karýsýna
sarýlýp baþýndan öptü. 

"Affet beni, düþünemedim."
Baþýný kaldýrýp dudaklarýna bir öpücük kondurdu.
"Tamam, seninle denize gidelim. Ne zaman istersen

ayrýlýrýz buradan. Yalnýz bana bir söz vereceksin yanýmdan
hiç ayrýlmayacaksýn."

Fatýma'nýn gözlerinde beliren ýþýk için her þeyi verirdi
Ludovic.

"Hemen gidelim, hemen þimdi" dedi Fatýma yerinden
fýrlayarak.

Ludovic tereddüt ve geleceðe dair endiþeler içinde
karýsýnýn tek isteðini yerine getirmek için vadiden ayrýl-
mayý kabul etmiþti. Abdullah ile konuþup gideceklerini
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ve vadiyi satmaya karar verdiklerini söylemiþ, ondan bu
konuda yardýmýný istemiþti. Onun çevresi geniþti, vadinin
iyi bir fiyata satýlmasýný saðlayabilirdi. Abdullah bunun
çok zor olacaðýný ve deðerini ödemeye çok az insanýn gü-
cü yetebileceðini söylemiþti arkadaþýna. Vadi o þehir ve
civarýndaki en bulunmaz yerdi. Ýçinde yeraltýndan çýkan
ve vadinin sonunda tekrar yeraltýna dönen bir kaynak
vardý. Dönümlerce araziyi içine alan vadiyi bu kadar ye-
þil ve canlý kýlan bu kaynaktý. Bu nedenle bu cennet par-
çasýnýn fiyatý, kendinden kat kat büyük arazilerden bile
daha çok ederdi. Bu parayý vermeye de herkesin gücü
yetmezdi. Fatýma biraz daha altýnda satabileceklerini
söylemiþti kocasýna. Yeter ki buradan gidebilsinlerdi. Va-
di satýlmadan gidemeyeceklerine göre daha uzun bir süre
burada kalacaklarý belli oluyordu. 

Gidecekleri için arkadaþ görüþmeleri artmýþtý. Abdul-
lah ve ailesi ile sýk sýk bir araya geliyor, birbirlerine daha
çok zaman ayýrýyorlardý. Yuhano ve karýsý da onlara birkaç
defa ziyarete gelmiþlerdi. Yuhano vadinin satýlacaðýný du-
yunca birkaç arkadaþýna da haber salacaðýný söylemiþti. 

Ümitli bekleyiþ yerini karamsarlýða býrakýrken Ludo-
vic karýsýný nasýl avutacaðýný düþünmeye baþlamýþtý. Gide-
mezlerse Fatýma çok mutsuz olacaktý. Burasý onun mutsuz
yýllarýný geçirdiði bir yerdi ve bu yýllarýn ve kötü anýlarýn
geride kalmasý onun mutluluðunun temel taþý olacaktý. Lu-
dovic'in tek amacý ise onu mutlu etmek ve mutlu görmek
olacaktý. Hem karýsýna hem de kendisine vermiþti bu sözü.
Hayatý boyunca yaptýðý ve hep piþmanlýk duyduðu hatala-
rý bir daha tekrarlamayacaktý. 

Yuhano'nun geliþi sürpriz olmuþtu. Adam yine o müt-
hiþ atlarýndan biriyle çýkýp gelmiþti. Fatýma onlara içecek
getirip eve dönmüþtü kalan iþlerini tamamlamak için.

"Hemen konuya gireceðim" dedi Yuhano. "Fazla za-
manýný almak istemiyorum."
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"Önemli deðil, zaten yapacak iþimiz de yok bizim."
Yuhano gülerek baktý arkadaþýna.
"Burayý ben satýn almak istiyorum Ludovic" dedi. "Ký-

zým ve ailesi için."
Ludovic þaþkýnlýkla baktý Yuhano'ya. Ýnanamýyordu.

Nihayet… Yuhano gülmeye devam etti.
"Yalnýz biraz pazarlýk yapalým seninle" dedi.
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Kesin kararlýysan neden olmasýn?
"Burasý beþ bin altýn eder, ama ben o kadar veremem.

O yüzden pazarlýk yapalým diyorum."
"Seni dinliyorum" dedi Ludovic.
Ludovic oturduðu koltuða iyice yerleþti. Yuhano da

ayný þeyi yaptý.
"Burayý kýzým ve ailesi için almak istiyorum, biliyor-

sun. O yüzden hesabýmý yaptým, sana burasý için iki bin al-
týn kadar ödeyebilirim, daha fazlasý inan çýkmýyor."

Ludovic duyduðu rakamý pek beðenmemiþti. Bu, bu-
rayý çok ucuza satmak demek olurdu. 

"Zamanýnýz var nasýl olsa. Bir düþün istersen. Seni zo-
ra sokmak istemem ama burasý kýzým ve ailesi için çok iyi
bir yuva olur. Nereye gidersen git benim adým da seninle
birlikte olur" dedi Yuhano.

Ludovic Yuhano'dan müsaade isteyip yerinden kalkýp
eve girdi. Fatýma mutfakta yemek hazýrlýðý yapýyordu. Ya-
nýna sokulup dudaklarýna bir öpücük kondurdu.

"Yuhano'nun bize teklifi var. Burasý için iki bin altýn
teklif etti" dedi. "Kýzýna hediye edecekmiþ."

Fatýma'nýn yüzünde gülücükler açtý.
"Bu iyi bir fiyat mý?" diye sordu.
Ludovic hayýr anlamýnda baþýný salladý.
"Yarýsý bile deðil."
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Fatýma gülümsemeye devam etti.
"Olsun buradan gideceðiz ya, önemli deðil." 
"Ama bu fiyata böyle bir yer alamayýz artýk."
"Deniz kýyýsýnda küçük bir yer alabiliriz ama deðil mi?"
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Evet, küçük bir yer alabiliriz." 
"Öyleyse satalým. Hem bizim de o gençlere bir katký-

mýz olur."
Ludovic karýsýný öptü.
"Sen inanýlmaz bir kadýnsýn. Ben de ayný þeyleri düþü-

nüyordum. Biliyorsun, Abdullah ve ailesinin bize çok yar-
dýmý dokundu. Hem zaman geçtikçe alýcý sayýsý azalacak-
týr. Belki o fiyata hiç kimseye satamayacaðýz."

Dýþarý çýkýp Yuhano'nun karþýsýna oturdu. 
"Acele etmeyin, biraz düþünün" dedi Yuhano. "Burasý

çok güzel bir yer, yabana gitmesini istemeyiz. Ama inan
bütün sýnýrlarýmý zorladým. Buranýn satýlacaðýný daha önce
duymuþ olsaydým bir iki yatýrýmý ertelerdim. Benim elim-
den bu kadarý geliyor."

"Eþimle konuþtuk. Size satýyoruz burayý. Bizden de
çocuklara bir hediye olsun bu."

Yuhano duyduklarýna inanamayarak yerinden kalktý.
"Emin misiniz?"
Ludovic ayaða kalkýp elini uzattý. Tokalaþtýlar.
"Kiminin parasý, kiminin duasý" dedi Ludovic.
Yuhano kahkahalarla Ludovic'e sarýldý. 
"Sað ol dostum. Çocuklar bu habere çok sevinecek.

Yüce Tanrý ikinizi de korusun."
Yuhano aðaçlardan birine baðladýðý atýnýn yanýna gi-

dip terkisinden iki büyük kese çýkardý ve bunlarý Ludovic'e
uzattý.
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"Kabul edeceðini sanmýyordum ama yine de yanýmda
getirdim. Ýþte iki bin altýn. Yüce Tanrý sizi korusun" dedi
tekrar.

Ludovic keseleri alýp masanýn üzerine býraktý ve teþek-
kür etti.

"Asýl ben sana minnettarým. Ben Ali Abdullah'ý da ba-
basýný da çok severim. Kýzýn da çok haným bir kýz. Yeter ki
mutlu olsunlar. Onlarýn buraya çok iyi bakacaklarýna emi-
nim."

Yuhano baþýný sallayýp atýna atladý.
"Çocuklara sürpriz yapacaðým. Sonra görüþürüz."
Ludovic arkasýndan el sallarken seslendi.
"Biz de hemen toparlanýr sana haber veririz."
Toplanmalarý çok uzun zaman almamýþtý. Çünkü Fatý-

ma özel eþyalarý hariç her þeyi yerli yerinde býrakmayý is-
temiþti. Gidecekleri yerde sadece ikisine ait olacak þeyleri
alabileceklerdi nasýl olsa. Zaten yolun onlarý nereye götü-
receði de belli deðildi. Ludovic bir kervanla yola çýkmanýn
daha uygun olduðunu düþünmüþtü. Böylece hem gidecek-
leri yerler hakkýnda bilgileri olabilecek, hem de kaybolma
veya saldýrýya uðrama risklerini aza indirmiþ olacaklardý.
Bu yüzden etraftan da bilgi toplayarak birkaç gün sonra þe-
hirden ayrýlacak bir kervana katýlmaya karar vermiþti. 

Ýkisi de çok heyecanlýydý. Zaman su gibi akýp gitmiþ,
ayrýlma vakti gelmiþti. Onlarý seven herkes vedalaþmaya
gelmiþti. Ludovic, Abdullah ile sarýlýp vedalaþtý. Kara ar-
kadaþý aðlamamak için zorluyordu kendini.

"Hakkýný helal et" dedi Abdullah.
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Asýl sen helal et" dedi. 
Tekrar sarýldýlar. Bu kadar kýsa sürede böyle iyi bir ar-

kadaþý olmasý onu mutlu etmiþti. Üstelik bütün hayatýný de-
ðiþtirecek önemli kararlarýnda Abdullah'ýn çok büyük etkisi
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olmuþtu. Sonra Ali Abdullah, Recep Usta, Yuhano ile veda-
laþtý. Yuhano tekrar teþekkür etmiþti ona bu güzel yeri ço-
cuklarýna armaðan ettikleri için. Yaþlý Ortodoks uzatýp elini
sýktý Ludovic'in. Gözlerindeki endiþeyi saklama gereði duy-
muyordu.

"Umarým her þey istediðiniz gibi olur" dedi.
Yaþlý adam sonra eðilip kulaðýna "Karýný gözünün

önünden ayýrma, ona dikkat et" diye fýsýldadý. Ludovic
adamýn sesindeki endiþe ile ürperdi. Gülümsemeye çalýþýp
dikkat edeceðini söyledi. Fatýma da herkesle vedalaþtýktan
sonra gülümseyerek hazýr olduðunu söyleyip atýna bindi.
Ludovic arkadaþýna tekrar sarýlýp veda etti. Atýna atlayýp
karýsýyla birlikte vadinin çýkýþýna doðru yöneldiler. Arka-
sýndan seslenen kara arkadaþýnýn sesiyle duygulanan Lu-
dovic gözlerinden süzülmek için çabalayan yaþlarýna engel
olmadý. Karýsýnýn sesiyle ona doðru dönen Ludovic, karýsý-
nýn gözlerindeki piþmanlýðý görünce gülümsemeye çalýþtý.

"Burada bana çok iyi arkadaþ oldu. Böyle vedalar be-
ni hep duygulandýrýr" dedi.

Fatýma dönüp Nermin'e seslendi.
"Vadim ve evim size emanet. Onlara iyi bakýn."
Buruk bir sevinç yaþýyordu Ludovic, içinde yüzlerce

endiþe ve sýkýntý barýndýrarak. Fatýma ise aksine çocuklar
gibi çok mutluydu. Hayatý boyunca yaþadýðý yerlerden ay-
rýlmak ona dokunmamýþtý. O, kocasý ile yeni bir yere yer-
leþecek olmanýn heyecanýný yaþýyordu. Ludovic dakikalar-
ca Tanrýsýna dua edip karýsýný korumasý için yalvardý. Fatý-
ma'nýn yüzünü de örtmeyi kabul etmesi onun iþini kolay-
laþtýrmýþtý. Böylece siyah olduðu fark edilmeyecek ve gi-
decekleri yerlerde yabancý ve kötü niyetli insanlarýn þerrin-
den korunabilecekti Fatýma. Çünkü bu asýrda siyahlarýn
deðil bir beyazla evlenmesi sadece özgür yaþayabilmeleri
bile kabul edilebilir deðildi. Genç ve güzel bir kadýn oldu-
ðu için de hep tehlikeye açýk olacaktý. Ludovic onun vadi-
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den ayrýlma kararýný, kendini saklayabileceði en iyi þekil-
de saklamasý koþuluyla kabul etmiþti. 

Bilinmeyene Tehlikeli Yolculuk

Þehrin arka daðlarýnda kervaný yakalayýp katýldýlar.
Kervan büyük bir kervandý. Onlarca deve ve atlarýn dýþýn-
da iki de atlý araba vardý kervanda. Atlýlarýn birçoðu, onlar
gibi kendi atlarýyla iþtirak eden küçük tacirlerdi. 

Kervanbaþý, orta yaþlý bir Müslüman'dý. Yeni týraþ ol-
duðu yüzündeki taze kesik izlerinden belli oluyordu. Bu
komik görüntüsüne raðmen, genç irisi devesinin üzerinde
kasýlarak oturuyordu. Her türlü ihtimale karþý kervanýnda
onunla dolaþan birkaç silahlý adamý da vardý. Ludovic ker-
vancýya parasýný verdikten sonra atýný tekrar Fatýma'nýn ya-
nýna sürdü.

Kervan güneye gidecek, önce Mardin'de duraklaya-
caktý. Ludovic her ne kadar iki hafta sonra yola çýkacak
kervaný beklemelerini istemiþ olsa da Fatýma kötü hatýrala-
rýndan bir an önce uzaklaþmak istemiþti. Hem farklý bir þe-
hir görmüþ olacaklardý. Daha sonra ordan da denize gider-
lerdi. Mardin'e varmak için altý gün boyunca at sürecekler
ve birkaç defa mola vereceklerdi. Kervanbaþý bütün kerva-
ný olasý tehlikelere karþý dikkatli ve tetikte olmalarý konu-
sunda uyarmýþtý.

Ludovic hemen yanýnda atýný süren Fatýma'ya dikkat
ediyor, onun baþýna bir þey gelmemesi için de dua ediyor-
du. Akþam karanlýðý çöktüðünde atlarýný diðerlerinden daha
uzakta tutup Fatýma'nýn rahat olabilmesi için gerekli mesa-
feyi korumaya çalýþtý. Yemekten sonra Bart'ý da yanlarýna
aldýlar. Karýsýna sarýlýp yatarken yolculuklarýnýn onlar için
sorunsuz geçmesini diledi Tanrýsýndan. Pek kimseyle ko-
nuþmamýþlardý. Ludovic onlarla sohbet etmek isteyen bir
yolcuyu sert ve asýk bir suratla karþýlamýþ, adam mesajý al-
makta gecikmemiþ ve yanlarýndan ayrýlmýþtý. Daha sonra
adamýn kervancý ile konuþtuðunu görüp endiþelenmiþti. Hiç
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bilmediði insanlarla hiç bilmediði bir yere doðru gidiyorlar-
dý. Ludovic'in rahatsýz tavýrlarý diðerlerini þüpheye düþür-
müþ olabilirdi. Gidecekleri yere kadar daha temkinli olma-
sý gerekiyordu. Karýsýna fark ettirmemeye dikkat ederek bý-
çaðýný ensesinin altýnda saklayarak uyumaya çalýþtý. 

Acý bir çýðlýk atarak uyandýðýnda henüz uyumuþtu.
Elini acýyan ayak bileðine götürerek bileðini kontrol etti.
Sesiyle irkilen Bart bir taraftan mýrýldanarak bileðini yala-
maya çalýþýyordu. Çýðlýðýna kalkan Fatýma ve diðerleri ne
olduðunu anlamaya çalýþýyordu. Karýsýna onu bir þeyin
ýsýrdýðýný söyledi. Hemen kandil fenerleri yakýldý. Ludovic
býçaðý ile pantolonunun paçasýný yýrtýp bileðindeki þiþliði
yokladý. Kervancý yanýna çömelip yardým etmeye çalýþtý. 

"Akrep olabilir. Tez kaný akýtman lazým."
"Ona bir doktor bulmamýz lazým" diye atýldý Fatýma.
Tanýmadýklarý bir adam umutsuzca baþýný salladý.
"Dað baþýndayýz. En yakýn yerleþim yeri iki gün mesa-

fede. Hem gece yola çýkacak olursak vahþi hayvanlara yem
oluruz."

Ludovic karýsýnýn elini sýkarak ona iyi olduðunu ve
kendisini merak etmemesi gerektiðini söyledi. Titrek ýþýðýn
altýnda býçaðý ile þiþliðin iki parmak üzerinden büyük ve
derin bir kesik atýp kervancýnýn kaný dýþarý atmasýna izin
verdi.

"Sabah erkenden yola çýkarýz, þimdi biraz dinlensin"
dedi kervancý. Sesi endiþeliydi.

Ludovic korktuðu þeyin baþýna geldiðini fark ederek
ürperdi. Damarlarýnda dolaþan acý zehrin bedenini uyuþtur-
maya baþladýðýný hissediyordu. Diðerleri onu yatýrýp örte-
rek yanýndan ayrýldý. Kervancýnýn yanýndan ayrýlmadan
önce kulaðýna fýsýldadýðý sözler takýldý aklýna: "Karýný gön-
der buradan. Senin durumun iyi deðil" Fatýma ile göz göze
geldi. Onu buralara sürüklemekle hata etmiþ ve diðerleri
gibi onun da hayatýný mahvetmiþti. Gözlerinden süzülen
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yaþlarý silip kocasýna sarýldý Fatýma. Kýsa bir süre sonra bi-
ri yanlarýna gelip Fatýma'ya bir ilaç uzattý.

"Bunu içsin, aðrýsýný dindirir" dedi.
Fatýma teþekkür edip kocasýnýn ilacý içmesini saðladý.

Halsizdi Ludovic ve gittikçe gücünü kaybettiðini hissedi-
yordu. Kendini toparlamaya çalýþsa da baþaramýyordu. Ýlk
kez kendini bu kadar çaresiz hissetmiyordu sevdiði kadýn
için ama bu farklýydý, daha çok acýtýyordu. Çünkü Fatý-
ma'yla evlenmek istemeseydi genç kadýn vadisinde mutlu
bir þekilde yaþýyor olacaktý. Oysa þimdi ölmek üzere olan
bir adamýn baþýnda bekliyordu. Ludovic karýsýnýn elini sý-
karak ona doðru eðilmesini söyledi. Fatýma denileni yaptý.

"Yarýn sabah Bart'ý da alýp vadiye geri döneceksin" di-
ye fýsýldadý kulaðýna doðru. Fatýma þaþkýnlýkla kocasýna
bakýyordu. Ludovic sesini yükseltmeye çalýþtý.

"Ben kötüleþiyorum Fatýma. Zehir bütün damarlarým-
da dolaþýyor. Hemen geri dönmelisin. Dediðimi yap."

Fatýma gözlerinden süzülen yaþlara aldýrmadan koca-
sýna sarýldý.

"Ölürüm de seni býrakmam. Sakýn benden böyle bir
þey isteme. Senin gibi güçlü bir erkeðe biraz zehir ne ya-
par ki… Göreceksin sabaha hiçbir þeyin kalmayacak."

Ludovic karýsýnýn elini sýkarak canýný acýtmaya çalýþtý
ama bu kadarýný bile yapamamýþtý.

"Seni bu halimle koruyamam. Git diyorum sana, anla-
sana."

Fatýma hýçkýrarak aðlamaya baþladý.
"Ölürüm de býrakmam seni. Sen benim kocamsýn.

Ölürüm de býrakmam."
Ludovic karýsýnýn son sözlerini duymamýþtý bile. Göz-

lerini kapatýp kendini zehirin zalim ellerine teslim etti. Sa-
bahýn ilk ýþýklarý yorgun bedeni üzerine vururken Fatýma
hâlâ kocasýnýn uyuþan ellerine ve bedenine masaj yapýyor
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ve Allah'ýna dua ediyordu. Bitkin düþmüþ körpe bedeni ve
yorgunluktan kapanmak üzere olan gözlerine raðmen hâlâ
kocasýný sýcak tutmaya çalýþýyordu. Gece bir ara kocasýnýn
bedeninin buz gibi soðuduðunu fark etmiþ ve onu sýcak tu-
tabilmek için kimseye fark ettirmeden üzerini çýkarýp soðuk
bedenin üzerine uzanmýþtý. Bu arada Bart'a da nöbet tutma
görevini vermiþti. Kendi sýcaklýðý ve nefesi ile kocasýný ýsý-
týp biraz kendine geldiðini fark edince bütün vücuduna ma-
saj yaparak onu daha da sýcak tutmaya çalýþmýþtý. Kampta-
ki hareketlilik baþlayýnca yüzünü örtüp çabasýna devam et-
ti. Ayak sesleri duyduðunda fark edilmemiþ olmayý diledi. 

"Durumu nasýl?" diye sordu kervancý. Sonra eðilip yü-
züne ve ellerine dokundu. "Bu kadar yaþamýþ olmasý bile
bir mucize." 

Fatýma kocasýna masaj yapmaya devam ederek sert bir
sesle cevap verdi kervancýya.

"O çok güçlü bir adamdýr. Birkaç güne kalmaz bunu
atlatýr."

Kervancý yanýna çömeldi.
"Bak kýzým. Yýllardýr buralarda kervan yürütürüm.

Böyle ýsýrýlýp yaþayan bir tek adam bile görmedim. Görü-
yorum ki çabalarýn sayesinde kocan hâlâ ölmemiþ ama ger-
çeði görmelisin." 

Fatýma yanaklarýna süzülen yaþlarý elinin tersiyle sildi.
"Benim kocam ölmeyecek. Onun yaþamasý için ne ge-

rekiyorsa yapacaðým."
Kervancý endiþe ile baþýný salladý. Geri dönüp kervaný

gösterdi.
"Diðer yolcular bana ne zaman gideceðimizi sorup du-

ruyor. Onlarý bütün gün burada tutamam. Zamanýnda yeri-
ne varmasý gereken mallar da var."

"Biz de sana para ödedik. Þimdi bizi burada mý býra-
kacaksýn?"
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"Benim kervaný yürütmem lazým. Yanýna bir adam bý-
rakayým, istersen. Kocanýn durumuna göre sana yardým et-
sin. Ölecek olursa onu gömer, seni de geldiðin yere geri
götürür."

Fatýma hiddetle adamýn sözünü kesti.
"Ben geri dönmem artýk. O da ölmeyecek. Biz sana bir

sonraki þehre kadar gitmek için gereken parayý ödedik.
Kocamla ve köpeðimizle birlikte yola devam edeceðiz.
Bunu böylece bil."

"Bak kýzým… Kocanýn durumu çok kötü. Boþuna ça-
balýyorsun, anlamýyor musun?"

"Biz yola devam diyoruz. Kocam da ölmeyecek" diye
tekrarladý Fatýma.

Kervancý ayaða kalkýp dudaklarýnýn arasýnda bir þeyler
mýrýldandý. Sonra endiþe ile karýþýk gülümsemeye çalýþtý.

"Peki tamam. Arabalardan birinin yükünü sizin atlara
yükleyelim de kocaný yatýralým. Ama sizi ilk þehirde býra-
kýrým."

Kervancý adamlarýna arabayý boþalttýrýrken Fatýma ko-
casýnýn iyileþmesi için dua ediyordu. Her þey hazýrlandý-
ðýnda kervancý birkaç adama Ludovic'i taþýmalarýný söyle-
di. Ýki atýn çektiði kocaman tekerlekleri olan küçük bir ara-
baydý bu. Sahibi renkli bir kiþiliðe sahip olacak ki arabanýn
dört bir tarafýný cývýl cývýl renklerde boyamýþtý. Yola çýkar-
larken Fatýma bu arabayý çok beðendiðini söylemiþ, Ludo-
vic de ona "Belki yerleþtikten sonra ben de sana böyle bir
araba yaparým" demiþti. Tentesinin altý daha serindi, bura-
da daha rahat olacaklar, en azýndan güneþten korunacaklar-
dý. Böylece Fatýma da kocasý ile daha rahat ilgilenebilecek-
ti. Adamlar kendi atlarýný yüklemeye baþlamadan önce
eyerlerini ve sýrt sergilerini de yanýna aldýrdý. Bir an düþün-
celeri birkaç gün öncesine gitti Fatýma'nýn. Atlar hediye
edildiðinde sýrtlarýnýn acýmasýný önlemek için ipekten sýrt
sergileri diktirmiþti. Vadiden ayrýlmadan önce Ludovic,
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yanlarýndaki çantalarýn ve torbalarýn çalýnabileceði ihtima-
line karþýn aldýklarý parayý bu sergilerin içine ve eyerlere
saklayabileceklerini ve bu þekilde güvenli bir yolculuk ya-
pabileceklerini söylemiþti. En azýndan para yüzünden kim-
se onlarýn canýna kastetmeyecekti. Bunu söyledikten sonra
yanýna gelip karýsýný öpmüþ ve uzun süren bir seviþmeye
baþlamýþlardý. Gözlerinden süzülen yaþlar gülümsemesine
engel oldu Fatýma'nýn. Kocasýnýn ölmesine engel olmak
için elinden gelen her þeyi yapacaktý. Yolculuða baþlama-
dan önce yanýna bir adam gelip ona bir þiþe uzattý.

"Bacým bunu kocanýn bedenine sür. Belki bir iþe yarar."
Fatýma þiþeyi alýp teþekkür etti. Avucuna biraz döküp

kokladý. Ýçerdiði aðýr yað kötü kokuyordu. Sadece kokusu-
nun bile ölüyü diriltebileceðini düþündü. Mýrýldanarak
kendisine bakan Bart'a da koklatýnca köpeðin yüzündeki
ifade elinde olmadan gülmesine sebep olmuþtu. "Ýyi ki var-
sýn Bart" dedi köpeðin baþýný okþayarak.

Böyle bir anda her þeyi denemeye razýydý. Kervancý-
nýn gür sesiyle tüm kervan ve araba hareket ederken Fatý-
ma tüm yorgunluðuna raðmen kocasýnýn bedenini yaðla-
maya ve masaj yapmaya baþlamýþtý bile. Kocasýnýn uyanýp
ona yeþil gözleriyle bakabilmesini öyle çok istiyordu ki…
Geçen birkaç ay süresince yaþadýðýný, genç bir kadýn oldu-
ðunu ve sevildiðini hissettirmiþti ona. Sevmenin ve sevil-
menin ne kadar güzel olduðunu fark etmiþ ve sevdiðiyle
bir ömür yaþayacak olmanýn hayalini kurmuþtu ilk kez.
Bedeni, onun bedeniyle en güzel zevklere ve arzulara sa-
hip olmuþtu. En diþi arzularýna bu beden cevap vermiþti.
Onun bedeni ve yüreði, tek yaþama gayesi olmuþtu. Þimdi
onu yüz üstü býrakabilir miydi? Bu kendisinin de ölmesi
demekti. Fatýma ölmek deðil, yaþamak ve mutlu olmak is-
tiyordu. Sevdiði adamla mutlu olmak istiyordu. Bu yüzden
onu yaþatmasý gerekiyordu. Sevdiði için… Ona yeni bir
hayat verdiði için… Sevildiði için… Ne yapacaðýný bilmi-
yordu Fatýma. Bildiði tek þey Ludovic'i çok sevdiði ve
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onun yaþamasýný istediðiydi. Yardýma ihtiyacý olduðunda
bu güçlü adam onun yanýnda olmuþtu. Oysa þimdi Ludo-
vic güçsüz ve savunmasýzdý. Sevdiði kadýnýn gayretine ve
dualarýna ihtiyacý vardý. 

Gözlerini araladýðýnda neler olduðunu anlamaya çalýþ-
tý. Yorgunluk onu içine çekmiþ ve uyumasýna neden olmuþ-
tu. Sadece birkaç irili ufaklý çalýnýn var olduðu kýraç top-
raklarda yol almaya çalýþan kervan küçük bir yýlan gibi sü-
zülüyordu. Araba büyük bir taþýn üzerinden geçerken sar-
sýlan Fatýma kendine henüz gelebilmiþti. Kocasýnýn duru-
munda hiçbir deðiþiklik yoktu. Havanýn sýcaklýðý onun da
sýcak kalmasýný saðlýyordu. Ellerini açýp gökyüzüne Al-
lah'ýna dua etti. Sonra uzanýp kocasýnýn dudaklarýna uzun
bir öpücük kondurdu. Neden sonra yüzünün açýldýðýný fark
edip telaþa kapýldý. Onu gören kimse var mýydý acaba?
Bart'ýn birinin geldiðini haber veriyor olmasý da cabaydý.
Birden kervancý ile göz göze geldi. Adam devesinin üze-
rinde þaþkýn bir ifade ile yolcusuna bakýyordu. Ne kadar
süredir oradaydý bilmiyordu. Adamýn þüpheci bakýþlarýnda
gerçeði fark ettiðini gördü.

"Kocan nasýl oldu diye merak etmiþtim" dedi sesi tit-
reyerek.

Fatýma eliyle yüzünü daha sýký örtmeye çalýþarak ce-
vap verdi.

"Bir deðiþiklik yok ama iyileþecek biliyorum."
Kadýnýn sesindeki çaresizlik ve endiþe adamýn yüzün-

deki ifadenin deðiþmesine neden oldu. Gülümsemeye ça-
lýþtý.

"Tenimizin rengi ne olursa olsun hepimiz ayný Yara-
dan'ýn kullarýyýz, kýzým. Yalnýz sen yine de temkinli ol. Bu
dünyada çeþit çeþit adam var."

"Sað ol" diye mýrýldandý Fatýma. 
Kervancýya minnettardý. Adam devesini kervanýn önü-

ne sürüp gözden kayboldu. Fatýma gözlerinden akan yaþlara
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engel olmadý. Vadiden ayrýldýklarýna piþman olmuþtu. Koca-
sýnýn bu halde olmasýnýn tek sebebi de buydu. Ölecek olur-
sa kendini asla baðýþlamayacaktý. Sonra kendine kýzýp böy-
le düþünceleri kafasýndan atmasý gerektiðini düþündü.

"Sen yaþayacaksýn" diye mýrýldandý kocasýnýn saçlarý-
ný okþarken. "Ýkimiz için yaþamak zorundasýn." 

Öðle sýcaðýnda birkaç bodur aðacýn bulunduðu küçük
bir tepenin gölgesinde mola verdiler. Birkaç dakikalýðýna
arabadan çýkýp biraz yürümek istedi. Bart'ý da yanýna ala-
rak dolaþmaya baþladý. Bir taraftan yürüyor, diðer taraftan
son günlerde ihmal ettikleri Bart ile konuþuyordu. Bütün
vücudu uyuþmuþtu. Aðaçlarýn gölgesinden ayrýlmamaya
dikkat etse de uzun boyu buna engel oluyordu. Kendisini
izleyen birkaç deli gözle karþýlaþýnca hemen arabaya geri
döndü. Ludovic'in yanýndan ayrýlmadan bir þeyler atýþtýrýp
tekrar kocasýna masaj yapmaya devam etti. Üzerindeki
giysiler onu bunaltýyordu. Yüzünü hep kapalý tutmak zo-
runda olmasý ise onu sýkýyor ve bir yerlere varabilmek için
dua ediyordu. Kervancý bu arada yanýna gelip akþama doð-
ru yol üzerindeki bir handa kýsa bir mola vereceklerini ve
kocasý bu haldeyken yanýndan ayrýlmasýnýn iyi fikir olma-
dýðýný, bir þey istediði takdirde ona getirebileceðini söyle-
di ona. Ludovic'in durumunu kontrol ettikten sonra da ora-
dan ayrýldý. Fatýma elinde olmadan gülümsediðini fark et-
miþti. Her þeye raðmen bu dünyada iyi insanlar vardý ve
hep var olacaktý. Kervancý da bunlardan biri idi. Kocasý
hasta olan kadýnýn bir zenci olduðunu kimseye söyleme-
miþti. Dudaklarý acýyla kývrýldý genç kadýnýn. Babasý gel-
miþti gözlerinin önüne, dahasý emin deðildi o olduðundan
ama bu koku babasýnýn kokusuydu. Babasý daha küçük bir
çocukken beyaz adamlar kendi köylerine ayak bastýklarýn-
da, erkeklerin güçlü olduklarýný ve iyi çalýþtýklarýný fark et-
miþler ve kendi iþlerinde çalýþtýrabileceklerini düþünmüþ-
lerdi. Köleliðin masum kurbanlarý kadýnlar ve küçük kýzlar
ise beyaz adamlarýn pis arzularýnýn egemen olduðu dünya-
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ya sürüklenmiþlerdi. Sadakat, sevgi ve merhametten yok-
sun bir dünyanýn varlýðýný ilk o zaman fark etmiþti babasý.
Beyaz adamlarýn baskýnýyla annesi onu köyün dýþýna kadar
çýkartabilmiþ ve kayalýklarýn arasýnda saklanmasýný saðla-
mýþtý. Henüz altý yaþýnda çelimsiz bir oðlan olan babasý,
güzel annesinin beyaz adamlar tarafýndan sürüklenerek gö-
türülmesine engel olamamýþtý. Annesiyle ilgili hatýrladýðý
tek þey ise zorla götürülürken bile oðluna sevgiyle bakan
gözleriydi. "Sen anneme çok benziyorsun. Onun gibi hep
sevgiyle bakýyorsun" derdi babasý ona. Kendi ailesine ayný
þeylerin olmamasý için çok çýrpýnmýþ ama beyaz adamýn
kirli ellerinden onlarý koruyamamýþtý. Gemide yaþadýklarý,
babasýnýn anlattýðý her þeyi fazlasýyla doðruluyordu zaten.
Hiçbirinin adý yoktu. Onlar sadece pis zencilerdi. Kölelik-
ten baþka bir iþe yaramayan pis zenciler. Babasý kýzýný be-
yaz adamlar konusunda hep uyarmýþtý. Gözlerinden süzü-
len yaþlara aldýrmadan kocasýnýn dudaklarýndan öptü. 

"Bak baba, o da bir beyaz ama çok iyi. Allahým, Onun
yaþamasý için bana yardým et" diye mýrýldandý. Keþke du-
yabilseydi… "Onu çok seviyorum baba."

Ludovic'in durumunda hiçbir deðiþiklik yoktu. Ne kö-
tüye gidiyor ne de düzeliyordu. Ne yapacaðýný þaþýrmýþtý
genç kadýn. Doktor yoktu, ilaç yoktu, ona çare olabilecek
hiçbir þey yoktu. Kervancý Þaban, kocasýnýn yakýnda öle-
ceðini ve bu duruma kendisini hazýrlamasýný öðütlemiþti
ona. Bu kadar yaþamasý bile hayret edilecek bir þeymiþ.
Kýmýldamýyordu Ludovic, çok aðýr nefes alýyordu, týpký bir
ölü gibiydi ama Fatýma, onun yaþadýðýný biliyordu. Masajý
býraktýðýnda kocasýnýn birkaç dakika içinde buz kesen be-
deni Fatýma'ya tarifsiz acýlar veriyordu. Ýlk kez birini ger-
çekten sevmiþken ve karþýlýk almýþken onu kaybetmek çok
büyük haksýzlýk olmaz mýydý? 

Akþamüzeri kervan birkaç ihtiyaç molasý için küçük
bir hanýn önünde durdu. Atlara yem ve su verilecek ve ih-
tiyacý olanlar buradan bir þeyler tedarik edebileceklerdi.
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Kervancý yanýnda birkaç adamla onlara doðru geldi. Fatý-
ma yüzünün kapalý olduðundan emin olduktan sonra koca-
sýnýn üzerini örterek adamlarý karþýladý. 

"Kýzým, bir þey istiyor musun?" diye sordu Þaban
Efendi.

"Kocam için ilaç istiyorum" dedi. "Paramýz var."
Kervancý gülümseyerek arkasýný dönüp yanýndakilerle

ayrýldý oradan. Birkaç dakika gezinseler iyi olacaktý. Fatý-
ma bir yerlere takýlmamaya dikkat ederek arabadan indi.
Büyük taþlarla yapýlmýþ eski hanýn önüne gelip içeri doðru
bakmaya çalýþtý ama perdeler ona engel oluyordu. Acaba
kocasý için yararlý bir þeyler bulabilir miydi? Kervancý'nýn
bu konuda yeterli olacaðýna inanmýyordu. Ona göre koca-
sý çoktan ölmüþ olmalýydý. Tam içeri girip neler olduðuna
bakmaya karar vermiþken birkaç adamýn dýþarý çýktýðýný
fark edip kenara çekildi. Kervanýn adamlarýydý bunlar ama
pek tekin görünmüyorlardý. Çok dikkatli olmalýydý Fatýma.
Ýçeriye doðru bakarken kervancýnýn geldiðini görüp sevin-
di. Adam yanýna yaklaþýp onu kolundan çekti.

"Deli misin sen? Ne iþin var burada? Burasý türlü in-
sanla dolu."

Fatýma kolunu çekerek sývazladý. Adam canýný yak-
mýþtý.

"Kocam için ilaç bakacaktým."
"Ben buldum. Gel hadi."
Adamýn peþinden yürürken gülmemek için kendini zor

tuttu. Þaban Efendi hiç de devenin üzerinde göründüðü gi-
bi bir adam deðildi. Fatýma'nýn omzuna bile gelmiyordu ve
sýska bir adamdý. Sarhoþ falan deðildi ama hafif yalpalaya-
rak yürüyordu. Ama o iyi bir beyazdý. Adam arabaya bin-
meden elindeki küçük keseyi kadýna uzattý.

"Bunun içindekileri dövüp suyla karýþtýr, hazýrladýðýn
merhemle kocanýn göðsüne ve bileklerine masaj yap. Bir de
þiþe var içinde. Onu da içirmeye çalýþ. Zinde kalsýn diye."
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Fatýma keseyi aldý.
"Ýþe yarar mý bunlar? Kocam iyileþecek mi?"
Kervancý endiþeyle gülümsemeye çalýþtý. Sonra baþýný

yukarý kaldýrýp gökyüzünü iþaret etti.
"Allah büyük kýzým, dua et."
Fatýma yine o ümitsizliðin içine düþtüðünü fark etti.

Oysa biraz önce ilaç bulduðuna sevinmiþti.
"Parasý…" diye atýldý. 
"Boþ ver" dedi adam ve arkasýný dönüp gitti.
Zaman kaybetmeden yerden bir taþ aldý ve eteðiyle

iyice sildi. Yerde büyük bir taþ daha gözüne kestirdi ve
onu da eliyle sildi. Sonra kesenin içindekileri çýkarýp
hepsini taþýn üzerine yaydý ve diðer taþla ezmeye baþladý.
Bu arada küçük bir çocuk elinde bir tasla yanýna gelip ta-
sý ona uzattý ve Þaban Efendi'nin gönderdiðini söyledi.
Dövdüðü yapraklarý tasýn içine koyup iyice karýþtýrdý, ko-
yu kývamlý bir bulamaç elde etmiþti. Üstelik çok da kötü
kokuyordu. 

"Ýþte oldu. Þimdi bunu ona içirebilirsek…" dedi
Bart'a. 

Ellerini yýkayýp kocasýnýn yanýna çýktý. Önce ilaç içir-
meliydi. Ludovic'in enerjiye ihtiyacý vardý. Þiþeyi açýp ya-
nýna koydu. Kocasýnýn baþýný koluyla kaldýrýp yukarýda tut-
maya çalýþtý. Þiþeyi aðzýna dayayýp içmesini söyledi, onu
zorladý ama Ludovic hiç kýmýldamýyordu bile. Onu duy-
muyor ve kýmýldamýyordu. 'Ona bunu nasýl içireceðim ki?'
diye sordu kendi kendine. Tekrar yatýrdý kocasýný ve du-
daklarýný aralamaya çalýþtý. Olmuyordu. 

"Ya bunu içeceksin ya da…" diye mýrýldandý.
Bütün gücünü kullanýp kocasýnýn aðzýný açmayý baþar-

dý, þiþenin içindekini aðzýna boþalttý ve boðulmamasý için
hastanýn baþýný hemen yukarý kaldýrdý. Ludovic'in dudaðý-
nýn kenarýndan süzülen ilacý görünce aðlamaya baþladý Fa-
týma. Birden bilinçsizce uzanýp kocasýný öpmeye baþladý.
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Onu özlemiþti, belki Ludovic de onu özlemiþti. Hafifçe
aralanan dudaklarýný fark edince uzanýp diliyle süzülen ila-
cý yaladý ve dilini kocasýnýn aðzýna soktu. Ludovic'in az da
olsa tepki verdiðini fark edince gülümsemeye çalýþtý. Ona
ilacý böyle içirecekti, bunun yolu buydu. Öpüþmekten far-
ký yoktu ki… Ayný þeyi defalarca tekrarlayýp kocasýnýn az
da olsa ilaç almasýný saðlamýþtý. Bu ilacýn iþe yaramasý için
dua etti. O kadar yorulmuþtu ki kolunu kýmýldatacak hali
kalmamýþtý. Bunun daha kolay bir yolu olmalýydý ama ne?
Kervancýdan yardým istese miydi? Sonra diðer ilacý hatýr-
layýp kollarýný sývadý. Yaptýðý karýþýmý Ludovic'in göðsüne
sürüp uzun süre masaj yaptý. Sonra bileklerinde tekrarladý
ayný þeyi. Yorulmuþtu, sadece bakýyordu kocasýna. Bir gün
Ludovic'in bu durumda olacaðýný söyleseler inanamazdý
Fatýma. Çünkü o hep güçlü ve diriydi. Bart'a ileri gitmesi-
ni söyleyip çekilmesini bekledi. Yanýna uzanýp boynundan
öptü kocasýný. Sarý saçlarýný okþamaya devam etti. Onu çok
seviyordu. Birlikte çýkmýþlardý bu yola. Bu yol bitecekse
ikisi için de bitecekti. Kolunu üzerine atýp sadece derinden
gelen nefesini hissetmeye çalýþtý Fatýma. Onun yaþadýðýný
bilmeye ihtiyacý vardý.

Dýþarýdan gelen gürültülerle uyandý. Baþýný dýþarý çý-
kardýðýnda sabah olduðunu fark edip þaþýrdý. Burada ko-
nakladýklarýný bile hatýrlamýyordu Fatýma. Geçen dört gün
boyunca öyle yorgun düþmüþtü ki kocasýnýn koynunda
uyuyakalmýþtý. Günlerdir ona zorlukla içirmeyi baþarabil-
diði ilacýn onu iyi edeceðini düþünmüþtü. Durumunda en
ufak bir deðiþiklik yoktu derken tekrar dokununca ona fark
ederek gülümsedi Fatýma. Ludovic'in bedeni biraz daha sý-
caktý sanki. Verdiði ilaç ona direnç kazandýrmýþ olmalýydý.
Hemen arabadan inip kervancýyý aradý. Adam devesiyle il-
gileniyordu. Onu görünce iþini býraktý.

"Çok yorulmuþ olacaksýn. Köpeðin seni uyandýrmamý-
za müsaade bile etmedi. Ne oldu?"

Belli ki kötü haber bekliyordu.
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"Yardýma ihtiyacým var. Birisi aðzýný açýk tutmayý ba-
þarýrsa ona daha çok ilaç içirebilirim."

Kervancý deveyi yanýndakine býrakýp onunla yürüme-
ye baþladý. 

"Bu sabah bedeni daha sýcaktý. Ýlaç iþe yarayabilir" de-
di Fatýma heyecanla. 

"Gece çok sýcak oldu, ondan olabilir. Boþuna ümitlen-
me" dedi kervancý adýmlarýný daha sert basarak.

Fatýma iyice umutsuzluða kapýldý. Adamýn söylediði
gerçek olabilir miydi? Bu sadece küçük bir aldatmaca mýy-
dý? Kendini toparlamasý gerekiyordu. Karamsarlýða yenik
düþmek istemiyordu. Onlarý ayakta tutan umutlarý deðil
miydi? Kervancý Ludovic'i kontrol edip baþýný salladý.

"Ona iyi bakýyorsun, belli. Bana da az iyi göründü
ama hemen ümitlenme. Akrep ýsýrýðý hiçbir þeye benze-
mez, en kötüsüne hazýrlýklý ol" dedi. 

Bu kadarý bile iyiydi aslýnda. Ýçinde yeþeren çok kü-
çük bir ümit vardý þimdi. Kervancý, kocasýnýn aðzýný açma-
sýna yardým ederek ilaçtan büyük bir yudum almasýna yar-
dým etti. 

"Allah hak görürse yarýn Mardin'e varacaðýz. Orada
daha iyi ilaçlar bulabilirsin. Dua et de kocan saðlam bir
adam olsun" dedi iþinin baþýna dönerken. 

Fatýma, onun iyileþeceðine ve yine eskisi gibi olacaðý-
na dair ümitle ve sevinçle masaj yaptý kocasýna. Sonra za-
yýf düþmemek için birkaç lokma yemek yiyip Bart'a da bir-
kaç lokma yiyecek verdi. Fatýma köpeðe bakarken onu da
buralara sürüklemiþ olduðunu fark ederek üzüldü. Bart'ýn
baþýný okþayarak kocasýnýn yanýna uzandý. Araba hareket
edince gülümseyerek kocasýna daha sýký sarýldý. Tutunabi-
leceði bir ümidi vardý þimdi. 

"Biraz gayret et Ludovic. Sadece biraz daha gayret…
Sonra her þey eskisi gibi olacak" diye fýsýldadý kocasýnýn
kulaðýna. "Eskisi gibi olacak ve biz çok mutlu olacaðýz."
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Kervandaki son akþamýn sabahýnda erken kalkýlmýþ ve
kervan birkaç dakika içinde hareket etmiþti. Ludovic'in ne-
fes alýþý biraz daha düzene girmiþti. Þaban Efendi'nin yar-
dýmlarý sayesinde ilacý kocasýna dökmeden içirebiliyordu
Fatýma. Sonra masajýný yapýyor ve yanýna uzanýyor, için-
den tüm kalbiyle Allah'ýna dua ediyordu. Akþama doðru
varacaklardý Mardin'e. Orada kocasý için iyi bir doktor bu-
labilirdi belki. Paralarý vardý nasýl olsa. Böylece kalan ha-
yatlarýna devam edebilirlerdi. Hayallerinden kervanbaþý-
nýn sesiyle sýyrýldý. 

"Sizi Mardin dýþýnda bir handa býrakacaðým. Orada
fazla kalmayacaðýz. Hazýrlýklarýný tamamla" dedi Þaban
Efendi.

Fatýma kocasýnýn bu þekilde daha fazla devam edeme-
yeceðini ve rahat bir yatakta yatmasý gerektiðini biliyordu.

"Oradan nereye gideceksiniz?" diye sordu merakýný
gidermek için.

"Syria'ya (Suriye) geçeceðiz."
Sadece merak ettiði için sormamýþtý aslýnda. Daha iyi

bir yere gidecek olsalar devam edebileceklerini düþünmüþ-
tü. Hasan'ýn anlattýklarýndan Syria'nýn daha iyi bir yer ol-
madýðýný biliyordu. Hem daha sýcaktý hem de denizi yoktu.
Mardin'de kalacak ve kocasýnýn iyileþmesini bekleyecekti.
Sonra nereye gidileceðine o karar verirdi. 

"Niye güneye gelen bir kervana katýldýk ki sanki?" di-
ye mýrýldandý kendi kendine. Sonra vadiden ayrýlmak için
kendisinin acele ettiðini ve ilk kervana katýlmak için ýsrar-
cý olduðunu hatýrlayýp kýzdý kendine. 

Baþka bir problem yaþamadan akþamýn koyu gölgele-
re dalan çehresiyle Mardin'e yaklaþýyorlardý. Bir an önce
kocasýna bir yer bulmalýydý. Kervan büyük bir hanýn önün-
de durmuþtu.

"Sizi buraya yerleþtireyim. Benim de çok iþim var" de-
di Þaban Efendi. 
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Fatýma bu teklifi geri çeviremezdi. Kocasýnýn odalar-
dan birine taþýnmasýna ve atlarýnýn ahýra götürülmesine hiç
karýþmadý. Þaban Efendi tüm gerekenleri yapýyordu zaten.
Tüm eþyalarý odaya getirildikten sonra derin bir nefes aldý.
Bir miktar para çýkarýp Þaban Efendi'ye uzattý.

"Emeklerinin karþýlýðý için. Sað ol."
Kervancý parayý parmaklarýnýn ucuyla itti. "O paraya

senin daha çok ihtiyacýn olacak. Allah sizin yanýnýzda ol-
sun."

Kervancý öyle çabuk ayrýldý ki oradan Fatýma'nýn te-
þekkürleri hanýn boþ duvarlarýnda yankýlanmýþtý sanki.
Odada iki yatak ve daha birçok eþya vardý. Güzel döþenmiþ
þýk bir odaydý burasý ve temiz kokuyordu. Kocasýnýn yaný-
na oturup saçlarýný okþadý. Sahibinin yanýnda uzanmýþ ya-
tan Bart'a bakýp gülümsemeye çalýþtý.

"Burada daha çabuk iyileþir. Sonra da gideriz bura-
dan."

Hiçbir þeye dokunmadan kapýnýn sürgüsünü itip diðer
yataða uzandý. Sabahýn ilk ýþýklarý camdan içeri girmiþ
odayý daha net görmesini saðlamýþtý. Bart ise çoktan uyan-
mýþ odanýn içinde dört dönüyordu. Dýþarý çýkmak için hav-
lamaya baþlayýnca ona susmasýný iþaret etti. Diðerlerini
uyandýrmak istemezlerdi. Sonra kapýyý açýp çýkmasýna izin
verdi.

"Fazla uzaklaþma" diye seslendi arkasýndan köpeðin.
Gerçekten çok güzel bir odaydý burasý. Kervancý iyi

bir seçim yapmýþtý. Belki de handaki bütün odalar böyley-
di. Kocasýnýn yanýnda oturup ellerini ellerinin içine aldý.
Elleri sýcaktý. Gülümsemeye çalýþarak ellerini sýktý.

"Günaydýn benim tatlý erkeðim" diye mýrýldandý. 
Ludovic'in dudaklarý aralandý sanki ya da ona öyle

gelmiþti. Yorgun olduðunu ve hayal gördüðünü sandý.
"Merak etme, yakýnda iyileþeceksin" dedi ellerini daha da
sýkarak.
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Gözleri tekrar kocasýnýn dudaklarýna takýldý. Sanki ko-
nuþmaya çalýþýyordu. Ellerindeki sýcak ellerin hareketini
hissedince donup kaldý bir an.

"Yüce Rabbim. Kýmýldýyorsun" dedi yüksek sesle.
Gözlerinden süzülen iki damla yaþ yanaklarýndan ka-

yýp sevdiði adamýn yüzüne düþtü. 
"Ludovic, Ludovic" diye seslendi kocasýna. 
Ludovic'in dudaklarý kýmýldýyordu. Fatýma gördükleri-

ne inanamayarak aðlarken gülmeye baþladý. Eðilip sarýldý
kocasýna. "Yaþayacaksýn, iyileþeceksin sen" diye baðýrdý.

Sevdiði adam yavaþ yavaþ gözlerini açýnca mutluluk
çýðlýklarýný yüreðine hapsetti. Bir þeyler mýrýldandý Ludo-
vic dudaklarýnýn arasýndan ve tekrar kapandý gözleri. Ne
dediði hiç önemli deðildi. Fatýma kalkýp odanýn içinde ge-
zinmeye baþlamýþtý. Baðýrmamak için kendini zor tutuyor,
elleriyle aðzýný kapatýyordu. Kocasý iyileþecekti, biliyordu.
Mutluluðunu tüm dünyayla paylaþmak istiyordu. "Benim
kocam yaþayacak" diye haykýrmak ve sevinç çýðlýklarý at-
mak istiyordu ama yapamazdý. Hepsini içine hapsetti.
Kendi kendine konuþmaya baþladý. Onu daha iyi besleme-
li, daha sýcak tutmalý ve onunla daha çok ilgilenmeliydi.
Tekrar yanýna gidip elini alnýna koydu. Ludovic'in ýsýsý
normale dönmüþtü. Üzerini açýp ateþinin çýkmamasý için
yalvardý. Uzanýp dudaklarýna bir öpücük kondurdu. "Seni
çok seviyorum" diye fýsýldadý.

Sevdiði adamýn dudaklarý aralandý ve adýný mýrýldandý.
Fatýma mutluluktan ne yapacaðýný þaþýrmýþtý. Onun konuþ-
tuðuna inanamýyordu. Kocasý iyileþecekti, biliyordu.

"Burada, senin yanýndayým Ludovic" diye cevap verdi
kocasýna.

Elini tutup sýktý orada olduðunu göstermek için. Lu-
dovic aðrýlar sýzýlar içinde, günlerdir kapalý kalmaktan
yorgun düþmüþ göz kapaklarýný araladý. Yeþil gözleri
görmeyi çok özlemiþti Fatýma. Gülümseyerek aðlamaya

305

Anadolu’da Bir Yabancý



devam etti. Ludovic elini uzatýp gözyaþlarýný silmek is-
tedi, uzanamadý. Dudaklarý aralandý ama konuþamadý,
halsizliðe yenik düþtü. 

"Kendini yorma, biraz dinlen. Ben sana yiyecek bir
þeyler getireceðim" dedi Fatýma yanýndan kalkarken.

Yüzünü yýkayýp bütün giysilerini geçirdi üzerine. Son-
ra kocasýný alnýndan öperek dýþarý çýktý ve ardýndan kapýyý
kilitledi.

Han, çok büyük ve ihtiþamlý bir handý. Kesme ve do-
ðal taþlardan inþa edilmiþti. Dönemin bütün taþ iþçiliðini
sergiliyordu adeta. Tahta basamaklardan aðýr aðýr inip ye-
mek bulabileceði bir yer aradý. Karþýsýna çýkan bir çocuk
ona yaklaþýp eðilerek selam verdi.

"Hoþ geldiniz bayan. Ben buranýn uþaðýyým. Size kah-
valtý hazýrlayayým mý?"

Fatýma gülümseyerek baþýný salladý.
"Bol kahvaltý ve bol içecek istiyoruz. Bir de þu ilaçtan

istiyorum. Bana bundan bulabilir misin?"
Çocuk Fatýma'nýn uzattýðý þiþeyi alýp inceledi.
"Kolay bayan. Hemen gider alýrým sizin için" dedi.
"Ama bundan kimsenin haberi olmasýn olur mu? Bu

aramýzda kalsýn? Al bu da parasý."
Çocuk eline býrakýlan gümüþ akçeye baktý.
"Bu çok fazla."
"Bununla alabilirsen beþ þiþe al. Kalanýný da sana ve-

riyorum" dedi. "Ama bütün bunlar aramýzda kalacak, ko-
nuþtuklarýmýzý kimseye söylemeyeceksin."

Çocuk gülerek baþýný saldý. 
"Burasý Mardin, deðil mi?" diye sordu çocuða içinde-

ki þüpheyi gidermek için.
Çocuk baþýný salladý. Kirli diþleri ile komik görünü-

yordu.
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"Mardin þurdaki tepenin ardýnda. Buraya genelde kü-
çük kervanlar ve kafileler gelir. Þehire girmeden burada
konaklar ve yollarýna devam ederler"

Fatýma çocuða eliyle gitmesini iþaret etti. "Tamam, git
artýk ama söylediklerimi de unutma sakýn."

"Tamam, anladým. Hemen kahvaltýnýzý getirip ilacýný-
zý almaya gidiyorum" dedi çocuk ve ardýna bakmadan ay-
rýldý oradan.

Fatýma geri dönüp yukarý çýkacaktý ki iri yarý bir
adamla karþýlaþtý.

"Ben bu hanýn sahibiyim. Bir þeye ihtiyacýnýz olursa…"
Fatýma adamýn sesinden rahatsýz olmuþtu. Ablak ve

kirli sakallý yüzünde insaný tedirgin eden bir ifade vardý.
Kollarýný dirseklerine kadar sýyýrdýðý pis gömleðinin altýn-
dan koca göbeði görünüyordu. Pantolonu da düþmek üze-
reymiþ gibi duruyordu.

"Kocam söyler eðer istersek" diye sert bir sesle karþý-
lýk verdi.

"Kocanýz hasta galiba, nesi var?" diye sordu adam.
Ne cevap vereceðini bilemedi. Onun hasta olduðunun

bilinmesi iþlerini zorlaþtýrýrdý. 
"Kocam hasta deðil, sadece…"
Adamýn sinsi bakýþlarýný fark edince sustu. Yüreðine

birden çöken bu korkunun sebebi neydi acaba? Bart'ýn
sesini duyunca rahatladý. Ona doðru koþan köpek yanýna
geldi ve iri yarý adamý görünce diþlerini göstererek hýrýl-
damaya ve havlamaya baþladý. Adam bir adým geri çeki-
lirken Fatýma köpeði sakinleþtirmeye çalýþtý.

"Güzel köpek" dedi titrek sesle hancý.
"Çok da vahþidir" dedi Fatýma sert ve uyaran ses to-

nuyla. Sonra Bart'la birlikte odaya çýktýlar.
"Ben kahvaltýnýzý odanýza gönderirim" diye seslendi

arkasýndan hancý.
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Bu hayra alamet deðildi, korku yüreðine çöreklenmiþ-
ti bile. Kapýyý ardýndan sürgüleyip derin nefes almaya ça-
lýþtý. Göðsünü delip çýkacak gibi çýrpýnan yüreðine söz ge-
çirmesi oldukça zor olmuþtu. Yüzünü yýkayýp pencereler-
den birini açtý. Sonra kocasýnýn yanýna oturdu. Kocasýnýn
saçlarýný okþarken adamýn yüzündeki pis ifade geldi gözü-
nün önüne. Tam da Ludovic iyileþmeye baþlamýþken ve
bir süre daha burada kalmalarý gerekirken bununla baþa
çýkabilecek miydi? Ýçini kemiren korkunun yersiz olmasý
için dua etti içinden. 

Birkaç dakika sonra kapý çalýndý ve çocuk seslendi ka-
pýnýn arkasýndan. Yüzünü örtüp kapýyý açtý. Çocuðun elin-
de büyük ve dolu bir tepsi vardý. Uzanýp tepsiyi aldý ve ço-
cuða teþekkür etti.

Çocuk gülümseyerek baþka bir þey isteyip istemediði-
ni sordu.

"Adýn ne senin?" 
"Ramazan."
"Ramazan, bizim iki atýmýz var ahýrda. Onlara iyi bak

olur mu?"
"Merak etmeyin bayan. Zaten patronum bana size hiz-

met etmemi söyledi. Ne isterseniz onu yapacaðým."
"Tamam öyleyse. Önce ilaçlarý getir, sonra da atlarýmý-

za bak."
Çocuk gitmeden Bart'a bakýp gülümsedi. Elini uzatýp

yalamasýna izin verdi. Sonra baþýný okþadý. Bart da ondan
hoþlanmýþtý. Zaten o bütün çocuklarý seviyordu. Haylaz
olanlar ve üstüne binmeye çalýþanlar hariç.

"Arada onunla oynayabilir miyim?" diye sordu Rama-
zan.

"Patronuna sor. O ne derse."
Saf ve temiz bir çocuða benziyordu. Okumasý gereken

yaþta bu handa ne iþi vardý? Onun aðzýndan laf çýkmayaca-
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ðýna inanýyordu. Birden hancý aklýna gelince ürperdi. Tepsi-
yi tahta masanýn üzerine koyup yüzünü açtý. Üzerindekileri
çýkarýp temiz elbiseler giyindi. Sonra tepsidekileri kontrol
edip kocasýna yedirebileceklerini seçti. Tepside hurma da
vardý. Hurmalarý soyup püre haline getirdi. Ludovic'in yiye-
bileceðini düþünüp somunu ince ince doðrayýp ufaladý ve
bal ile karýþtýrdý. Hepsini bir tabaða koyup kocasýnýn yanýna
oturdu. Baþýnýn altýna iki yastýk sýkýþtýrýp kaldýrdý.

"Ludovic, aç gözlerini" diye seslendi yumuþak sesiyle.
Ludovic yavaþça açýp gözlerini karýsýna baktý. Bedeni-

nin aðrýmayan tek bir yeri bile yoktu. Kanýnda dolaþan ze-
hir onu býrakmaya niyetli deðildi sanki. 

"Bir þeyler yemeye gayret etmelisin. Aðzýný aç deyin-
ce aç, sonra da yut, olur mu?"

Ludovic bütün gücünü toplayarak kendine denileni
yaptý. Yutmak aðzýný açmaktan daha zor geliyordu ona.
Birkaç küçük lokmadan sonra tekrar kapatmýþtý gözlerini. 

Fatýma çocuk gelinceye kadar otlu masajýný bitirmiþti
bile. Çocuðun getirdiði þiþeleri alýp onu sýr tutmasý konu-
sunda tekrar tembihledi. Ýlacýný içmesi zor olmadý Ludo-
vic'in. Uyuduðundan emin olduktan sonra nihayet günler
sonra iyi bir kahvaltý yapacaktý Fatýma. Mola verdikleri
yerlerde veya uðradýklarý hanlarda atýþtýrabilirdi aslýnda
ama kocasýný yalnýz býrakmak istememiþti. Kocasýnýn ona
en çok ihtiyacý olduðu anlardý bu anlar. Böyle bir durumda
sadece elinin tutulmasý bile çok güç katardý hasta olana. 

Odanýn içinde gelenlerin rahat edebilmesi için küçük
bir hamam yapýlmýþtý. Fatýma þaþkýnlýkla incelemiþti bura-
yý. Geldikleri yerde taharet yerleri hep evin dýþýnda olurdu
çünkü. Önce köpeði yýkayýp rahatlamasýný saðladý. Fatýma
yýkanýrken bu odanýn çok pahalý olacaðýný düþünmüþ, son-
ra gülüp geçmiþti. Yýkandýktan sonra temiz giysiler giymiþ
ve namazýný kýlmýþtý. Allah'a yakarýrken tek isteði koca-
sýnýn bir an önce iyileþmesi olmuþtu. Günün kalanýnda
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kocasýnýn yanýnda kalýp iyileþmesine tanýk olmak istedi.
Bir þeye ihtiyacý olduðunda Ramazan'a sesleniyor, o da he-
men yanýna koþuyordu. Öðle yemeði için bol sulu yemek-
ler ve üzüm þurubu istemiþti. Ramazan'ýn emre itaati sade-
ce dakikalar sürmüþtü. Ludovic'e çorbanýn üzerine birkaç
damla þurup içirmiþ ve ardýndan da ilacýný vermiþti. Masa-
jýný da ihmal etmemiþti kocasýnýn. Ardýndan o uyurken bi-
raz dinlenmek için hafif bir uykuya yatmýþtý. Kalktýðýnda
etrafý gezmeyi düþünüyordu ama sonra vazgeçti bu fikrin-
den. Odada daha rahattý. Dýþarýda iken giymesi gereken o
kalabalýk giysileri giymek zorunda kalmýyordu. Kocasýna
bakýp gülümsemiþ ve 'Nasýl olsa sen iyileþince beraber ge-
zeriz' diye düþünmüþtü. Bu fikir içini öyle ýsýtmýþtý ki… 

Akþam yemeði güzel görünüyordu. Hancýnýn onlar
için özel yiyecekler hazýrladýðýný söylemiþti Ramazan. Fa-
týma bundan mutluluk duymuþ, adam hakkýndaki önyargý-
sýndan dolayý utanmýþtý. Ancak Bart'ýn garip tutumu onu
çok þaþýrtmýþtý. Ramazan'ý görüp havlamaya baþlayýnca
Fatýma onu susturuncaya kadar çok uðraþtý. Sonra köpeði
dýþarý býrakýp kapýyý kapattý. Hayvanýn caný sýkýlýyor olma-
lýydý. Ludovic'e uyanmasý için seslendi, kýsa bir müddet
sonra kocasý gözlerini açýnca dudaklarýna bir öpücük kon-
durdu. Baþýnýn altýna kalýn bir yastýk atýp saçlarýný okþadý.
Ludovic daha iyi gibiydi. Çok halsizdi ama iyiydi. Günler-
ce açlýktan bitkin düþen bedeni içinde dolaþan zehirle
mücadele ederken çok enerji harcamýþtý. Biraz çabayla
doðrulmaya çalýþtý ama Fatýma onu engelledi.

"Henüz kalkman için erken. Ben sana böyle de yediri-
rim" dedi gülümseyerek.

Ludovic büyük çabayla gülümsemeye çalýþtý. "Sen
çok yoruldun" demek istedi ama kelimeler aðzýndan yarým
yamalak çýkabilmiþti. Ne söylediðini anlamayan Fatýma
sadece gülümsedi. Kocasýna çorba içirip ilacýný da verdik-
ten sonra masajýný yaptý. Bütün bunlarý yaparken kendisini
izlemeye gayret eden Ludovic, günler sonra yüzünü gördüðü
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karýsýný ne kadar çok sevdiðini ve özlediðini fark ediyordu.
Kanýný donduran zehir hareket etmeye baþlamýþtý yine san-
ki. Göz kapaklarý yorgunluðun aðýrlýðý altýnda açýk kalma-
ya dayanamayýp gözlerini örttüðünde Fatýma kocasýný
öpüp Kur'an okumak için abdest aldý. Kocasý için okumak
ve dua etmek istiyordu. 

Ertesi sabah erkenden kalkýp Ludovic'in henüz uyan-
madýðýndan emin oldu. Temkinli giyinip Bart'ý da yanýna
alarak aþaðý indi. Etrafta neler olduðuna bakmak ve atlara
göz atmak istiyordu. O atlar Ludovic için önemliydi, onla-
rý en deðerli arkadaþý Abdullah ve diðerleri hediye etmiþti.
Ýyileþtiðinde atlarý görememek onu üzebilirdi. 

Han aslýnda çok da bakýmlý deðildi. Bazý kýsýmlarýn
acilen onarýma ihtiyacý vardý. Ortalýkta kimse görünmü-
yordu. Han boþ olmalýydý. Bart havlayarak dýþarý çýkar-
ken Fatýma karþýsýna ilk çýkan yarýya kadar açýk büyük
tahta kapýyý iterek içeri girdi. Burasý yemek salonuydu.
Ýçerisinde büyük ahþap masalar ve masalarýn etraflarýnda
birçok sandalye vardý. Ýki masanýn üzerindeki kandil lam-
balarý hâlâ yanýyordu. Küçük pencerelerden sýzan günýþý-
ðý, kandillerin ýþýðý ile karýþarak kesme taþtan örülmüþ
yüksek duvarlarda türlü þekiller çizerek adeta oyun oynu-
yordu. Buranýn kendisini böyle etkilemesi onu da þaþýrt-
mýþtý. 

Büyük evleri çok severdi Fatýma. Büyük taþ evleri…
Babasý ona büyüdüðünde hep daha büyük bir evleri olaca-
ðýný söylerdi. Kendi köy evleri kerpiçten ve tek katlýydý.
Babasý ile arada þehre gider büyük evleri büyük hayranlýk-
la seyreder ve bir gün öyle bir evde oturmanýn hayalini ku-
rardý. Bir gün babasý ona sarýlmýþ "Ben kýzýmý kimselere
vermem. Büyük ev istiyorsa ben yaparým bir gün" demiþ-
ti. Annesi ile birlikte gülüþmüþler, Fatýma o günden sonra
hep deniz kýyýsýnda büyük taþtan bir evde yaþamanýn haya-
lini kurmuþtu. Babasý "Ben onu kimseye vermem. Sonra
üzerler kýzýmý, ona o evi ben yaparým" demiþti. 
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"Ama beni hep üzdüler, baba" diye mýrýldandý kimsenin
duymamasýný ister gibi. Derin bir nefes alarak gözyaþlarýný
içine akýttý. Kocasýný düþünüp gülümsedi. "Ludovic ile kar-
þýlaþana kadar" dedi kendi kendine ama fýsýldamamýþtý. 

Bunu herkesin duymasýný çok isterdi. Büyük kapýyý ar-
kasýndan kapatýp seslerin geldiði yöne doðru yürüdü. De-
mir kapý birden açýldý ve birçok adam dýþarý çýktý. Çýkarlar-
ken hafifçe eðilip selam verdiler. Burasý mutfak olmalýydý.
Ramazan'a seslenmeyi daha uygun bulup öyle yaptý. Bir
müddet bekleyip ses gelmeyince geri dönüp avluya çýktý.
Büyük evlerin en çok sevdiði yeri yüksek duvarlarla çevri-
li, içinde büyük kuyusu bulunan geniþ avlularýydý. Burada
her kadýn kendi dünyasýný yaratabilir ve kocasýný burada is-
tediði gibi karþýlayabilirdi. Kocasý ile yemeklerini burada
yiyebilir, eðlenebilir ve daha nicesini yapabilirdi. Yüzüne
yayýlan gülümsemeyi gizleyen peçesi ilk kez bir iþe yara-
mýþtý. Kimsenin onu böyle mânâlý gülerken görmesini iste-
mezdi. Ayrýca köpekler de böyle avlularda koþturmaya ba-
yýlýrlardý. Týpký Bart gibi. Biraz ilerleyip karþýsýnda yýllara
meydan okuyarak ayakta kalabilmiþ gösteriþli taþ binaya
hayranlýkla baktý. "Muhteþem" diye mýrýldandý. 

"Çok güzel deðil mi?"
Bakýþlarýný hanýn kapýsýna çevirdi. Bu adamda onu

rahatsýz eden bir þeyler vardý. Bart'ýn bu adamý görünce
deðiþen ifadesi Fatýma'nýn aklýný kurcalamaya baþlamýþtý.
Yine ayný þeyi yapýyordu. Yanýna gelip adama havlamaya
baþladý. Fatýma eliyle baþýný dürterek susmasýný söyledi.
Bart akýllý bir köpek gibi denileni yaptý. Adam yanýna ge-
lip sýrýttý.

"Sesinizi duyup geldim. Bir þey mi istediniz? "
Fatýma yüzünün görünmüyor olmasýna þükrediyordu.
"Ramazan'a seslenmiþtim ben."
"Çocuðu biriyle kasabaya gönderdim. Birazdan gelir.

Ben bu hanýn aþçýsýyým. Bana söyleyin."
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"Atlarýmýza bakmak istiyorum."
Adamýn arkasýndan yürümeye baþladý. Adamýn üze-

rindeki büyük beyaz önlükten ve ellerine ve saçlarýna
bulaþmýþ undan mutfaktakilere yardým ettiði belli olu-
yordu. 

"Bugün Syria'dan büyük bir kervan gelecek. Kuzeye
devam etmeden burada duraklayacaklar. Onun için hazýr-
lýk yapýyoruz" dedi adam arkasýna bakmadan. 

Sanki Fatýma'nýn içinden geçenleri anlamýþtý. Sonra
birden durup arkasýna döndü. Fatýma neredeyse adama çar-
pacaktý.

"Kocanýz için istediðiniz özel bir yemek varsa yapa-
rýz" dedi sýrýtarak.

Adamýn aðzýnda parýldayan diþlere takýldý gözleri, ilk
kez. Mardin'de altýn madenlerinin bol olduðunu ve burada-
ki halkýn böyle zengin görünmeyi sevdiðini duymuþtu. Ha-
san da aðzýnda altýn diþ taþýyanlardandý. 'Bu onun tarzý ol-
malý' diye düþündü içinden Fatýma. Ýnsan durup dururken
bu kadar sýrýtýr mýydý? Baþýný sallamakla yetindi. Adam
tekrar yürümeye devam etti. Hanýn arkasýna dolandýlar.
Büyük ahýrý görünce þüphelerinden utandý Fatýma. Onlarca
atýn barýnabileceði kadar büyük bir ahýrdý bu. Ýki katlý idi,
üst katýn samanlýk olarak kullanýldýðýný, önündeki saman
balyalarýndan anlamýþtý. Ahýrýn önünde yüksek çitlerle
çevrili geniþ bir dolaþým alaný vardý. Ýþte kendi atlarý ora-
daydý ve çok da iyi görünüyorlardý. Adýmlarýný hýzlandýrýp
atlarýn tarafýna doðru yürüdü. Bart da bu atlarla oynamayý
seviyordu. Havlayarak onlarý kýzdýrýyor ve bundan büyük
zevk alýyordu. Çitlerin altýndan geçip havlayarak atlara
doðru koþmaya baþladý. Fatýma çitlere yaslanýp onlarý kýsa
bir süre seyretti. Çok güzel ve muhteþem hayvanlardý. On-
larý gördüðü için mutlu olmuþtu.

"Biz burada atlara, adamlardan daha iyi bakarýz" dedi
adam yanýna gelip.
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Adamýn kendisine fazla yaklaþtýðýný düþünüp geri
adým attý Fatýma. Daha önce hissettiði rahatsýzlýðý yine his-
setmeye baþlamýþtý. Nefesini tutarak hana girmek için geri
dönüp yürümeye baþladý.

"Kocanýz nasýl?" diye sordu adam.
Ludovic'in hasta olduðunu biliyordu. Daha temkinli

olmalýydý. 
"Kocam iyi. Siz de kendi iþinize bakýn."
"Buralara pek karý koca gelmez. Ýstediðiniz bir þey olur-

sa bana haber verin yeter. Sizin için seve seve yaparým."
Son cümleyi bir þeyler ima eder gibi mi söylemiþti,

yoksa Fatýma kuruntu mu yapýyordu? Adam son cümleyi
tekrar edip gülerek adýmlarýný hýzlandýrdý ve onu geçerek
hana girip gözden kayboldu. Fatýma boðazýnda bir þeylerin
düðümlendiðini ve nefes alamadýðýný hissediyordu. Bura-
dan gitmeleri gerektiðini düþündü, baþka bir hana gitme-
liydiler. Bu adam onu fazlasýyla rahatsýz ediyordu. Adamýn
her þeyi onu huzursuz ediyordu. Ludovic biraz daha iyileþ-
tiðinde onu buradan götürmeye karar verdi. Belki yarýn…

Odasýna döndüðünde kahvaltý tepsisini kapýnýn önün-
de buldu. Ramazan kasabadan erken dönmüþ olmalýydý.
Tepsiyi alýp içeri girdi. Kapýnýn sürgüsünü çekip üzerini çý-
kardý. Erken saate raðmen hava sýcaktý ve bunaltýyordu.
Ludovic uyanmamýþtý henüz. Onun yiyebileceði bir þeyler
hazýrlayýp biraz dinlendi. Vücudu yorgunluðunu tam ata-
mamýþtý üzerinden. Gözlerini kapatýp dinlenmek isteyiþi
bundandý. Kýsa bir müddet sonra kocasýnýn iniltili sesini
duyarak irkildi. Ateþi çýkmýþtý Ludovic'in. Çok yüksek de-
ðildi ama onu zorladýðý belli oluyordu. Ona bir þeyler ye-
dirip ilacýndan içirmesi gerekiyordu. Bin bir zorlukla onu
uyandýrýp yedirmeye çalýþtý. Ýlacýný da içirip göðsüne ma-
saj yaptýktan sonra rahat uyumasý için dua etti. Üzerini gi-
yinip yüzünü örttü ve kapýnýn dýþýndan Ramazan'a seslen-
di. Belki dönmüþtü. Birkaç dakika sonra merdivenlerden
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gürültülerle çýkan ayak seslerini duydu. Ramazan'dan sir-
ke ve temiz bezler istedi ve koca bir tas temiz su. Ramazan
denileni hemen yaptý. Ýstediklerini getirdikten sonra yar-
dým etmeyi teklif etti ama onun baþka iþleri de vardý. Fatý-
ma sirkeli su ile kocasýnýn bütün vücudunu sildi. Bu onun
ateþini kontrol altýna alýrdý. 'Acaba düzeldiði için ilacý kes-
mem mi gerekirdi?' diye düþündü. Öyle bile olsa Ludovic
tam iyileþmemiþti ki. Sonra bunun çok da önemli olmaya-
caðýný düþündü. Buraya gelirken yolda da bir ara ateþi yük-
selmiþ ama kýsa bir süre sonra eski haline dönmüþtü, bu da
öyle olmalýydý. Þaban Efendi bunun bedenin zehri atmak
için verdiði tepki olduðunu söylemiþti. Fatýma, kocasýnýn
nefesinin düzelip uykuya daldýðýný anlayýncaya kadar
baþýnda bekledi. 

Namazýný kýlýp Yaradan'ýna dua etti kocasýnýn bir an
önce ayaða kalkmasý için. O iyileþmeden buradan gide-
mezlerdi. Ramazan öðle yemeðini getirip kahvaltý tepsisi-
ni alýrken Ludovic'e ne olduðunu sordu.

"Sadece ateþi var biraz, önemli deðil" dedi Fatýma.
Ramazan yanýna oturup uzun uzun onu inceledi.

"Ölecek mi?"
Fatýma yerinden kalkýp çocuða çýkmasýný iþaret etti.

Çocuk baþýný Ludovic'in göðsüne yaslayýp dinlemeye
çalýþtý. Kalkýp tepsiyi aldý.

"Beytullah onun öleceðini söyledi de" dedi Fatýma'nýn
yüzüne bakarak.

Fatýma duyduklarýna inanamayarak çocuðun baþýnda
dikildi.

"Ne diyorsun sen? Beytullah da kim?"
"Han sahibinin þakirdi. Ona da aþçýnýn yamaðý söyle-

miþ."
Fatýma sinirine hâkim olamayýp elini kaldýrdý ama ço-

cuk korkuyla omuzlarýný çekince elini indirip yerine oturdu. 
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"Git meraklýlara söyle, herkes kendi iþine baksýn. Be-
nim kocam ölmeyecek."

Ramazan elinde tepsiyle yanýna yaklaþýp gülümseme-
ye çalýþtý.

"Zaten ben de inanmadým ki. O çok kuvvetli bir adama
benziyor. Bir þey lazým olursa seslenin, hemen gelirim."

Çocuk odadan çýkarken Fatýma arkasýndan baktý. Son-
ra sürgüyü çekip yüzünü açtý. Ludovic'in yanýna oturup yü-
zünü okþadý. Ateþi normale dönmüþ gibiydi. Dudaklarý da
titremiyordu artýk.

"Senin ölmene asla izin vermem" diye mýrýldandý göz-
lerinden süzülen yaþlara aldýrmadan.

Þimdi daha çok korkmaya baþlamýþtý. Kocasýnýn has-
ta olduðunu biliyorlardý ve herkes onun ölmesini bekli-
yordu. 'Yüce Rabbim, bize yardým et' diye dua etti. Günün
kalan saatlerini odada kocasýnýn baþucunda oturarak ge-
çirdi. Ludovic'in býçaðýný masanýn üzerine koymuþtu her
ihtimale karþý. Daha önce hiç silah kullanmamýþtý, ne bir
býçak ne de baþka bir þey. Alt kattan gelen sesler onu ür-
kütüyor, korkuyordu. Hancýnýn bahsettiði kervan gelmiþ
olmalýydý. Gözü pencereye takýldý. Odanýn pencereleri ar-
ka yamaca bakýyordu. Önde olsalardý neler olduðunu gö-
rebilirdi belki. 

Hanýn kalabalýk olmasý nedeniyle akþam yemekleri bi-
raz gecikmiþti. Kocasýný yedirdikten sonra erkenden uyu-
mak istemiþ ama gözüne uyku girmemiþti. Gece yarýsý ol-
duðunda hâlâ uyanýktý. Kervan çoktan ayrýlmýþtý handan,
duymuþtu gidiþlerini. Ramazan da geldiðinde söylemiþti
gideceklerini. Yine de içi rahat deðildi. Handa kocasýnýn
konuþulmasý hoþuna gitmemiþti. Birkaç ay içinde yaþadýk-
larý geçiyordu gözünün önünden. Vadide kocasý ile çok
mutluydu aslýnda. Hiçbir sorunlarý yoktu ve onlarý seven
birçok dostlarý vardý. Akþamlarý kocasýnýn eve dönüþünü
büyük bir sabýrsýzlýkla bekliyor, beyaz elbiseleri içinde onu
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bahçe kapýsýnda karþýlýyordu. Ludovic'in çok yorgun olma-
dýðý akþamlar, yýldýzlarla bezenmiþ gökyüzü altýnda bahçe-
de seviþmenin tadýný çýkarýyor, birbirlerine sarýlýp öylece
yatýyorlardý. Ýkisi de hayata anlam katan þeyin sevmek ve
sevilmek olduðunu birlikte keþfetmiþlerdi. Acýyla gülüm-
sedi Fatýma kocasýna bakarak. Sönmeye yüz tutmuþ titrek
mum ýþýðýnda, hasta haline raðmen yine de güçlü ve yaký-
þýklý görünüyordu. Onun eskisi gibi yürüdüðünü, konuþtu-
ðunu ve güldüðünü görmek istiyordu. Saðlýklý ve mutlu
günlerindeki gibi ona sarýlmasýný ve öpmesini istiyordu.
Artýk hiçbir þeyin önemi yoktu Fatýma için. Ludovic iyileþ-
tiðinde geri dönmelerini isteyecekti. Onun bu odada yatý-
yor olmasýnýn tek sorumlusu kendisi idi. Ludovic onu ola-
bilecekler konusunda defalarca uyarmýþtý. Ama o, denizi
görebilmek uðruna kocasýnýn hayatýný riske atmýþtý. Hiçbir
þeyin bedeli bu kadar aðýr olmamalýydý, hele kocasýnýn ha-
yatý, asla… Kararýný vermiþti, geri dönecekler ve arkadaþ-
larý ve dostlarý ile yaþayacaklardý. 

"Yeter ki sen ayaða kalk" dedi Fatýma kendi kendine.
"Senin için her þeye katlanýrým."

Korku ve endiþe dolu saatler yerini parýldayan gün ýþý-
ðýna býraktýðýnda Fatýma henüz uykuya dalmýþtý. Kuþlarýn
cývýltýlarý ve sabahý müjdeleyen horozun sesiyle zamanýn
farkýna varýnca kalkmak istedi ama zeytin gözleri kapalý
kalmak için zorlu bir mücadeleye girmiþti sahibiyle. Ludo-
vic'in ateþi yine yükselmiþti. Nedenini anlamýyordu, akþam
iyi oluyor ama sabaha kötüleþiyordu. Ýlacýn az geldiðini
düþünmeye baþladý. Akþamdan sabaha çok uzun bir süre
ilaçsýz kalýyordu Ludovic. Bundan sonra ona, gece de ilaç
vermeye karar verdi. Böylece ateþi çýkmayacaktý artýk. Yü-
zünü örtüp kahvaltý söylemek ve atlara bakmak için aþaðý
indi. Mutfaða doðru gidecekti ki aralýk kapýdan gelen ses-
lerle irkildi. Hancýnýn sesini tanýmýþtý. Biriyle konuþuyor-
du. Kapýnýn yanýna kadar gelip ne konuþtuklarýný duymak
istedi. 
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"Ne kadar koydun?" diye soruyordu hancý.
"Söylediðin kadar, patron" dedi tiz sesli adam.
Bir sandalye sesi duydu Fatýma. Biri yerinden kalkmýþ

olmalýydý.
"Daha çok koy. Bu adamýn gebermeye niyeti yok gibi." 
Fatýma duyduklarýna inanamadý. Birini öldürmekten

bahsediyorlardý. Nefesini tutup dinlemeye devam etti.
"Bu arada kadýn da ölmesin patron."
"Aptal aptal konuþma. Adamýn yemeklerini hep daha

sulu yap boþuna mý diyoruz sana. Zaten hasta olduðu için
daha önce gidecek."

Fatýma bir an nefesinin kesildiðini hissetti. Bahsettik-
leri adam kocasýydý. Onu öldürmeye çalýþýyorlardý. Gözle-
rinden akan yaþlarýn çýðlýða sebep olmamasý için aðzýný sý-
kýca kapadý eliyle ve dinlemeye devam etti.

"O kadýn benim olacak sonunda" diye haykýrdý hancý. 
Zafer kazanmaya hazýr bir komutan gibi gülüyordu.

Fatýma baðýrmamak için aðzýný kapatýyordu eliyle. Bahset-
tikleri adam ve kadýn baþkalarý olamazdý herhalde. Handa
kalan baþka bir çift daha yoktu çünkü. Sessiz olmaya dik-
kat ederek odasýna çýktý. Kapýyý arkasýndan sürgüleyip
elbiselerini çýkardý. Ellerini ve yüzünü yýkayýp nefes alma-
ya çalýþtý. Duyduklarý onu büyük bir þokun içine sokmuþ-
tu. Kocasýný öldürüp onu elde etmeye niyetlenmiþti adi
hancý. Bütün handakiler de ona yardým ediyordu. Ellerinin
titremesini durduramýyordu. Yaralý yüreði göðsünü delip
çýkacakmýþ gibi atýyor, bacaklarýnýn onu daha fazla taþýya-
mayacaðýný hissediyordu. Yataða oturup gözlerini kapattý.
Tüm olanlarýn sadece bir kâbus olmasý için dua etti. Göz-
lerini açtýðýnda her þey uykusunda kalacaktý. Gözlerini kal-
dýðý yerde açtýðýný fark edince sessiz gözyaþlarý yanakla-
rýndan boynuna, oradan da kor olmuþ göðsüne aktý. Koca-
sýna takýldý bakýþlarý. Sendeleyerek yanýna gitti ve yataðýn
yanýnda diz çöktü. Bir elini eline alarak göðsüne bastýrdý. 
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"Seni buralara ben sürükledim. Beni affet" diye yal-
vardý duyamayan kocasýna. 

Ludovic'in iniltileri onu daha da üzüyordu. Yaþamak
istemediði hayattan onu çekip çýkaran adama, istemeden
en büyük kötülüðü yapmýþtý. Hýçkýrarak aðlamaya baþladý.
Bir ses duyduðunu sanýp irkildi. Adamlar buraya geliyor
olabilir miydi? Birden kulaklarýnda çýnlayan sesle yerin-
den kalktý.

"Kalk ve diren" diyordu ses. Tanýdýk bir sesti bu. Yü-
reðindeki acýnýn azaldýðýný hissetti Fatýma. 

"Baba…" diye haykýrdý, ýslak bakýþlarýný odanýn için-
de dolaþtýrýrken. 

"Kalk ve kocana yardým et" dedi ayný ses. Sonra da
pencereden içeri süzülen rüzgârýn sesine karýþýp kayboldu. 

"Allah'ým yardým et. Deliriyorum herhalde" diye mý-
rýldandý. 

Sendeleyerek hamama girdi ve yüzünü defalarca yýka-
dý. Sonra kocasýnýn yanýna gelip onu uzun uzun süzdü.
Onu çok seviyordu. Bu kadar çok severken ölmesine izin
mi verecekti onun? Yanýna oturup daðýnýk saçlarýný okþa-
maya baþladý. Bunu her yaptýðýnda Ludovic onu kucaðýna
alýr ve yatak odasýna götürürdü. Gülmeye baþladý birden.
Sonra o yapmacýk kahkahalarý, sessiz gözyaþlarý izledi.
Dakikalarca aðladý. Buraya sýkýþýp kalmýþlardý. Boynunu
yalayýp geçen esinti ile babasýnýn sözleri geldi aklýna. Ye-
rinden kalkýp odanýn içinde dolanmaya baþladý. Onu bura-
dan götürmeliydi ama nasýl? Onu taþýmasý mümkün deðil-
di. Buradakiler de yardým etmezdi. Düþündü, düþündü.
Belki þehirden yardým bulabilirdi. Evet, evet, þehre gitme-
liydi. Hem onu götüremese bile iyileþmesini bekler, sonra
birlikte giderlerdi. Fakat ona artýk buranýn yemeklerinden
veremezdi. Kocasýnýn gözlerinin önünde ölmesine seyirci
kalmayacaktý. Sonra dönüp kocasýna baktý. Onu ne yapa-
caktý? Onu nasýl yalnýz býrakacaktý? Yalnýz deðildi ki Bart
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vardý. Ondan daha iyi bir bekçi nerden bulabilirdi kocasý
için? Demek Bart'ýn bütün huzursuzluðu bu yüzdendi.
Kendilerine fenalýk yapýldýðýný hissetmiþ ve defalarca onu
uyarmaya çalýþmýþtý. Eliyle gözlerini silip kendini toparla-
maya çalýþtý. Kapý çalýnýnca hemen giyinip yüzünü örttü.
Ramazan elinde kahvaltý tepsisiyle gülümsüyordu.

"Siz çaðýrmayýnca ben kendim getirdim" dedi tepsiyi
uzatýp.

Fatýma bir tepsiye bir de çocuða baktý.
"Kim hazýrladý bunu?" 
"Aþçý."
"Bak Ramazan. Þimdi bu tepsi burada kalsýn ama sen

in aþaðýya. Bir tane bize yetmiyor. Bana yeni bir tane getir
ama sen hazýrla, olur mu? Baþka kimsenin eli deðmesin.
Dikkat et seni kimse görmesin."

Ramazan þaþkýn bakýþlarla baktý Fatýma'ya.
"Bunu yapabilirsin deðil mi?"
Ramazan þaþkýn bir ifadeyle baþýný salladý. Komik gö-

rünüyordu ama Fatýma'nýn gülecek hali yoktu. Çocuk bir-
kaç dakika sonra elinde baþka bir tepsiyle geldi. Fatýma'nýn
ýsrarlarý karþýsýnda  kimsenin görmediðine dair yemin bile
etti. Konuk olmadýðý için mutfakta kimseler yokmuþ. Fatý-
ma bundan kimseye bahsetmemesi için de ona bir gümüþ
verdi. Çocuk elindeki akçeye bakarak gülümsedi ve Kur'an
üzerine yemin etti kimseye söylemeyeceðine dair. 

"Akýllý çocuk, bana bir de köpeðimizi getirirsen" diye
gülümsedi Fatýma. 

Ramazan çýkýnca kocasýný yedirip ilacýný da verdikten
sonra masajýný yaptý. Bart'ý içeri alýp onunla uzun süre ko-
nuþtu. Ona þehre gidip yardým getireceðini ve onun da Lu-
dovic'in baþýnda beklemesini ve korumasýný söyledi. Bart
bütün söylenenleri anlýyormuþçasýna havlayarak cevap veri-
yor ve mýrýldanýyordu. Sonra köpeði kapýnýn önüne getirip
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ona sürgüyü takýp açmayý öðretti. Bart akýllý bir köpekti.
Bunu baþarmamasý için sebep yoktu. Zaten bunu yapabile-
cek zekâya ve diþlere de sahipti. Birkaç denemeden sonra
bunu da öðrenmiþti.

"Ben çýktýktan sonra sürgüyü çekeceksin ve benden
baþka kimseye açmayacaksýn" diye tembihledi köpeðe. 

Bart mýrýldanarak elini yalamaya baþlayýnca baþýný ok-
þayýp sarýldý köpeðe.

"Sahibini yalnýz býrakma Bart. Hancýnýn buraya gir-
mesine izin verme sakýn."

Bart'ýn sert bir havlamasý anladýðýna iþaretti. Çünkü
hep böyle yapardý. Kocasýna sarýlýp öptükten sonra köpe-
ðin baþýný okþadý. Masanýn üzerinde duran býçaða gözü ta-
kýlýnca alýp kýsa bir süre inceledi. Bu býçaðý kocasýna Ab-
dullah hediye etmiþti. Üzerinde kakmalarý olan gümüþ sap-
lý ve çift taraflý bir býçaktý bu. Fatýma kocasýnýn býçak sev-
dasýný da o zaman öðrenmiþti. Aslýnda onunla ilgili nere-
deyse hiçbir þey bilmiyordu. Býçaðý yanýna almayý düþün-
dü. Þehirde ihtiyacý olabilirdi. Neyle karþýlaþacaðýný bilmi-
yordu çünkü. Ýyi de nasýl saklayacaktý? Kýsa bir süre düþü-
nüp birkaç deneme yaptýktan sonra býçaðý bacaðýna bað-
lamaya karar verdi. Hemen bir bez parçasý bulup býçaðý
sýkýca bacaðýna, rahat ulaþabileceði þekilde baðladý. Bir iki
adým atýp yürümeye çalýþtý. Sorun olmadýðýný görünce gü-
lümseyerek kendi eyerini kucaklayýp kapýyý açtý.

"Sürgüyü çek Bart" diye seslendi kapýnýn ardýndan.
Fatýma Bart'ýn sürgüyü çektiðinden emin olduktan sonra
içeriye doðru seslendi. "Sakýn açma Bart."

Köpeðin bir kere havlamasý her þeyin yolunda olduðu-
nu gösteriyordu. En azýndan aklý kocasýnda olmayacaktý.
Bart ne pahasýna olursa olsun sahibini korumaya hazýr bir
köpekti. Onlarýn arasýndaki iliþkiye bir türlü anlam vere-
memiþti zaten Fatýma. Bir adamýn bir köpeði bu kadar sev-
mesi, bir köpeðin de bir adama bu kadar baðlý olmasý onu
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çok þaþýrtýyordu. Hýzlý adýmlarla aþaðý inip Ramazan'a ses-
lendi ama karþýlýk alamayýnca dýþarý çýkýp ahýra doðru yü-
rümeye baþladý. Arkasýndan duyduðu ayak sesleri onu kor-
kutmaya yetmiþti bile. Gelenin Ramazan olmasý yüreðine
su serpmiþti. 

"Bana seslendiðinizi duydum, bayan."
"Atýmý eyerler misin? Þehire gideceðim." 
Ramazan atý kenara aldýktan sonra eyerleyip dizginle-

ri Fatýma'ya uzattý.
"Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu çocuk.
Fatýma atýna binerken ona þehrin yönünü sordu. Çocu-

ðun tarifinden sonra atýný o yöne doðru sürdü. Çocuða, git-
tiðini kimseye söylememesini de tembihledi. Fatýma atýný
sürerken bir yandan hayvaný seviyor, diðer taraftan aklý ko-
casýnda ne yapacaðýna karar vermeye çalýþýyordu. Kocasý
için daha saðlýklý yiyecekler almalý ve her ihtimale karþý
masaj otlarýndan da bulabilmeliydi. Bu otlarýn ne oldukla-
rý hakkýnda hiçbir bilgisi yoktu. Sadece kendine verilen
ilaçlardan medet ummaktan baþka çaresi olmayan bir ka-
dýndý o birkaç gün önce. Ama þimdi ne isteyeceðini bili-
yordu. Kocasýnýn durumu ortadaydý. Þehirde iyi bir dok-
tor da bulabilirdi belki. Bu yüzden yanýna çokça para da
almýþtý. Atýný koþturup kýsa bir süre sonra alçak tepeyi aþ-
týðýnda karþýsýna çýkan görüntüye hayran kalmamasý elde
deðildi. Tüm heybetiyle yükselen daðý kuþatan kalenin et-
rafýna altýn bir gerdanlýk gibi yerleþmiþti þehir. Kalenin
içinde ve dýþýnda daha nice kaleler barýndýran tarihi bir þe-
hirdi burasý. Daha önce kocasýndan duyduðu üzere bu þe-
hir Azerbaycan, Kafkasya, Erzurum, Ahlat ve Ýran'dan ge-
len tüccarlarýn ve hac kervanlarýnýn uðrak yeri olmuþ, tica-
retin getirisi ahaliye ve þehir düzenine de yansýmýþtý. Þeh-
rin içinde ve biraz dýþýnda inþa edilmiþ hanlar, camiler,
medreseler ve hamamlar, büyük taþ evler muhteþem görün-
tüleri ile göz dolduruyordu.
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"Geldik iþte" diye mýrýldanýp gülümseyerek atýný þeh-
re doðru sürdü. 

Yaklaþtýkça ihtiþamý büyüleyen ve ayný zamanda ür-
perten bir görüntü sergiliyordu þehir. Mardin, ahalisi ka-
labalýk ve çarþýlarý insanlarla dolu bir þehirdi. Tarihi bina-
larýn dýþýnda ilk dikkatini çeken de taþ kaplý sokaklarda
kurulu çarþýlarda gezinen rahibeler olmuþtu. Daha önce
Hasan'ýn anlattýðý gibi daha önce burada yaþayan Sürya-
nilerin inþa ettiði birçok kilise vardý ve bu rahibeler de o
kiliselerde hizmet ediyor olmalýydý. Burasý bir Süryani-
Müslüman Türk þehri idi. Çarþýda at üstünde gezinirken
bütün gününü harcasa bitmeyecek gibi geliyordu. Bu ka-
darýný beklemeyen Fatýma þaþkýnlýk içinde gezinirken
kendisine yönelen þüpheli bakýþlardan rahatsýz olmaya
baþlamýþtý. Buralarda bir kadýnýn at üzerinde dolaþmasý
pek görülür deðildi. Fakat burasý güzel bir þehirdi. Koca-
sý iyileþtiðinde onunla buraya gelip gezmek istiyordu.
Þimdi ise yapmasý gereken çok daha önemli iþleri vardý.
Bakýrcýlar çarþýsýndan geçerken atýný küçük bir dükkânýn
önünde durdurup kapý önünde çalýþan yaþlý adama seslen-
di. Adam baþýný kaldýrýp kapkara yüzünü kendisine sesle-
nen kadýna çevirdi. 

"Buralarda bir doktor bakýyorum, efendi" dedi Fatýma.
Adam baþýný sallayýp eliyle biraz ötesini iþaret etti.
"Doktorumuz birkaç hafta önce öldü. Diðeri de aylar

önce buradan uzak diyarlara gitti. Yakýnda gelecekler var-
mýþ diye duyduk ama… Biz doktor için artýk Dunaysýr'a
gidiyoruz. Ama ilaç istersen ileride alabileceðin bir dükkân
var."

Fatýma adamýn gösterdiði yöne doðru baktý. "Þükran"
deyip atýný o yöne sürdü. 

Doktor konusunda kötü þans yakalarýný býrakmayacak
gibiydi. Alabileceði ilaçlarla idare edecekti. Dunaysýr'a gi-
demezdi. Hem çok uzaktý hem de Ludovic'i o kadar yalnýz
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býrakamazdý. Onu gören insanlar kenara çekiliyor ve ba-
kýþlarýný atlý kadýnda yoðunlaþtýrýyordu. Nice ýrktan adam
vardý çarþýda, Araplar vardý, sarý adamlar vardý ama hiç si-
yah yoktu. Bu onu daha da ürkütüyordu. Baþýna bir þey
gelmeden kocasýnýn yanýna dönmek istiyordu. Adamýn ta-
rif ettiði yere gelip atýndan indi. Burasý küçük ama þirin bir
dükkândý. Küçük pencerelerinin önünde satýlýk mallarýn
sergisi yer alýyordu. Açýk kapýdan girip meraklý bakýþlara
aldýrmadan etrafýna göz gezdirdi. Raflar ve yerdeki sergi-
lerde bir sürü satýlýk þeyler vardý. Yanýna gelip gülmeye ça-
lýþan kara adama elindeki yapraklarý ve otlarý gösterdi.

"Bu otlardan arýyorum. Siz de var mý?" diye sordu.
Adam hafifçe eðilerek gülümsedi ve ona eliyle onu ta-

kip etmesini söyledi. Kendisini izleyen bir çift gözü fark
edince bakýþlarý siyah cübbe giymiþ baþýnda þapkasý, elin-
de birkaç küçük torba olan bir rahip ile karþýlaþtý. Orta
boylu ve zayýf bir adamdý. Dünyanýn en iyi kahvelerini kýs-
kandýracak kadar çekici esmer yüzü, belli ki yýllara direne-
memiþti. Baþýný hafifçe öne doðru eðerek rahibe selam ver-
di. Rahip, gülümseyerek ama meraklý bakýþlarla karþýlýk
verdi selamýna.

"O dilsizdir. Ama ne söylediðinizi anlar. Buraya gelen
her yabancýnýn ne istediðini anlar" dedi rahip gülümseme-
ye devam ederek.

Fatýma adamýn sesindeki yumuþaklýða hayran kalmýþ-
tý. Rahip Fatýma'nýn yanýna yaklaþtý. Aniden elini uzatýp
Fatýma'nýn eline dokundu. Ne olduðunu anlayamayan Fatý-
ma elini çekmeye çalýþtý ama adam aþaðý kaymýþ eldiveni-
ni yukarý çekerek düzeltti.

"Arap olsaydýn sorun olmazdý. Buralarda dikkatli ol-
malýsýn, kýzým" dedi fýsýldayarak. 

Fatýma þaþkýnlýkla adamýn yüzüne baktý. "Sað olun"
dedi. O da fýsýldamýþtý.

"Ýlaç kim için?" diye sordu rahip.
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"Kocam için. Akrep ýsýrdý."
Rahip þaþkýnlýkla duyduklarýný anlamaya çalýþýyordu.

"Sen köle deðil misin?
Fatýma baþýný salladý. "Hayýr, deðilim. Bir Fransýz ile

evliyim" dedi yine fýsýldayarak.
Rahip elini tutup beyaz örtüsünün arkasýnda gözlerini

görmeye çalýþýyor gibiydi.
"Ben Mar Hananyo'da (bugünkü Deyrulzafaran Ma-

nastýrý) rahibim. Adým Ýlyas. Bizim kapýmýz yardýma muh-
taç her insana açýktýr." 

Fatýma teþekkür edecek olduysa da adam sözünü kesti.
"Alacaklarýný alýp hemen kocanýn yanýna dön. Buralar

senin için çok tehlikeli. Hemen git."
"Biraz da yiyecek alýp gideceðim zaten."
Adam ýsrarcý tavrýna devam etti.
"Acele et. Tanrý seninle olsun" deyip istavroz çýkardý

ve arkasýný dönerek çýktý dükkândan.
Rahibin söyledikleri tedirgin etmiþti onu. Yanýna ge-

len kara adamýn uzattýðý küçük keseyi alýp ona biraz para
uzattý.

"Bu yeterli mi?" diye sordu.
Adam paranýn yarýsýný alýp kalanýný eliyle itti ve eðile-

rek gülümsedi. Fatýma biraz da yiyecek bir þeyler aldýktan
sonra hemen kocasýna geri dönecekti. Atý yedeðine alarak
yürümeye baþladý. Toprak yollarýn her iki tarafýnda da irili
ufaklý sayýsýz dükkânlar vardý. Her birine bakmayý ve bir-
çok þey satýn almayý çok isterdi ama kocasý iyileþtikten
sonra. Hem o zaman kendisi için bir tehlike de söz konusu
olmazdý.

Yaþ sebze ve meyve satan bir dükkâna girip kocasý için
sulu meyveler satýn aldý. Buradaki esnafýn çoðu Müslüman-
dý. Süryaniler daha çok taþ ve maden iþçiliðinde çalýþýyordu.
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Daha sonra biraz kurutulmuþ et ve sebze alýp hepsini atýn
terkisine yerleþtirdi. Buralarda Ludovic'in yiyebileceði pek
bir þeyler yoktu. Onun yemek yemesi gerekiyordu. Yemek
alabilse bile ona nasýl götürecekti? Bunu hiç düþünmemiþti
Fatýma. Kafasýný kurcalayan sorularla boðuþurken atýna
bindi ve atý arka sokaklardaki çarþýlara doðru sürdü. Belki
iþe yarayacak bir þeyler bulabilirdi. Birkaç bakýr dükkâný-
nýn önünden geçerken yerlerde sergilenen küçük kapaklý
taslarý görünce aradýðýný bulduðunu fark etti. Annesinin ba-
basý için hazýrladýðý azýklarý koyduðu bakýr taslar gelmiþti
aklýna. Babasý balýða çýkarken yanýnda, annesinin piþirdiði
güzel yemeklerden götürürdü. Bir dükkânýn önünde durup
içeri girdi. Çok zaman kaybetmek istemiyordu. Beþ adet or-
ta boy kapaklý kap alýp oradan çýktý. Bir aþ evi bulup kocasý
için çorba, köpek için de etli yemek alacak ve geri dönecek-
ti. Bart'ý unutmamasý gerekiyordu. Zavallý köpek günlerdir
düzgün yemek yemiyordu, hayvan yollarda periþan olmuþ-
tu. Her þey bir yana Bart, kocasýnýn çok sevdiði bir hayvan-
dý. Aþevini aldýðý kokulardan kolay bulmuþtu. Aþçý kapýdan
giren beyazlar içindeki kadýna þüpheli tavýrla bakmýþ, son-
ra istediði her yemekten doldurmuþtu kaplarýný. Fatýma, bu
þehirde ilk kez böyle bir þeyin yaþandýðýný fark ederek en-
diþeye kapýldý. Hemen geri dönmeliydi. Meraklý ve sinsi
bakýþlardan bir an önce uzaklaþmak için hemen aldýklarýný
dikkatlice sardý ve atýna yükledi. Sorun yaþamadýðý için Al-
lah'ýna þükrederek yola koyuldu.

Ramazan onu bekliyordu hanýn kapýsýnda. Eyeri ve di-
ðer torbayý alýp atý Ramazan'a býraktý.

"Atý yemledikten sonra bize yemeðimizi getir Rama-
zan" dedi çocuða. "Kocamýn yemeði bol sulu olsun."

Kimseye görünmemeye çalýþarak odasýna çýktý. Ka-
pýya gelince Bart'a seslenip kapýyý açmasýný istedi. Bart'ýn
çabalarý sonuç verdi ve Fatýma içeri girip elindekileri ye-
re býraktý. Mýrýldanan Bart'a sarýlýp okþadý. Sonra kocasý-
nýn yanýna oturup ateþini kontrol etti. Ýyi görünüyordu.
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Alnýndan öpüp yerinden kalktý. Aldýðý her þeyi masanýn
üzerine koyup paketleri açtý. Yemeðin kokusunu alan
Bart mýrýldanmaya baþlamýþtý. Fatýma onun için aldýðý et-
li yemeðin yarýsýný bir tasa boþaltýp köpeðin önüne koy-
du. Bart günlerdir ilk kez böyle yemek yiyecekti. Hancý-
nýn gönderdiði yemeklerden yemeyi hep reddetmiþti çün-
kü. Arada Ramazan'ýn ona verdiði ekmek gibi yiyecekler-
le yetinmek zorunda kalmýþtý. Fatýma gülümseyerek ye-
meðini büyük iþtahla yiyen köpeði seyretti bir süre. Ra-
mazan kapýyý çaldýðýnda soyunmak üzereydi. Yüzünü ör-
tüp tepsiyi aldý. Her þeyden önce kocasýný yedirmeliydi.
Yemekleri çýkarýp kocasý için aldýðý çorbayý hazýrladý.
Henüz soðumamýþtý. Ludovic'e seslenip gözlerini açmasý-
ný bekledi. Hiç konuþmadan yemeðini yedirip ilacýný içir-
di. Masajýný bitirdikten sonra hamama girip banyo yaptý
ve namazýný kýldý. Kocasý için dua etmek ona huzur veri-
yordu. Diðer yemekleri odanýn loþ yerine koyup akþam
için ayýrdý. Ramazan'ýn getirdiði yemekleri de bir torbaya
döküp aðzýný sýkýca baðladý.

"Þimdi de öldürün kocamý da görelim" diye mýrýldan-
dý diþlerinin arasýndan. Ona kimsenin zarar vermesine izin
vermeyecekti. Biraz iyileþtiðinde onu buradan götürecek
ve hain adamlarýn elinden kurtaracaktý. Mýrýldanarak ken-
disini izleyen Bart'a baktý.

"Sen olmasan ne yapardým bilmiyorum, Bart."
Bart mýrýldanýp Ludovic'in yanýna sýçradý ve baþýný

göðsüne yaslayýp öylece yattý. Ludovic'in hastalanmasý
onu da çok etkilemiþti. Ludovic'in bu köpeði nereden
bulduðu nasýl sahiplendiði hakkýnda hiçbir bilgisi yoktu
Fatýma'nýn. Ama ikisi arasýndaki iliþkiye hayranlýk du-
yuyordu. Aþaðýdan gelen gürültüleri duyunca irkilip an-
lamaya çalýþtý. Yeni bir kervan daha gelmiþti. Fatýma
kervanlarýn gelmesinden memnundu. Böylece hancý
meþgul olacak ve çirkin emelleri için daha az zamaný
kalacaktý. 
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Sonraki iki gün boyunca Fatýma ayný þeylere devam
etti usanmadan ve þikâyet etmeden. Þehre gidip kocasý ve
köpeði için taze yemekler aldý. Ramazan'ýn getirdiði ye-
mekleri de bir torbaya doldurup ertesi gün çöp variline at-
tý kimseye fark ettirmeden. Ludovic'in durumu daha iyiye
gidiyordu. Daha uzun süre uyanýk kalabiliyor ve kendisiy-
le konuþan karýsýný dinleyebiliyordu, sonra yine uzun uy-
kuya dalýyordu. Fatýma ona biraz daha kendini toparladý-
ðýnda buradan gideceklerini söyledi. Sesindeki endiþe ve
titreyiþ Ludovic'i meraklandýrmýþ, ona dýþarý çýkmamasýný
söylemiþti. Fatýma olanlardan bahsetmemiþti Ludovic'e.
Kocasý ne hancýnýn tutumundan ne de planlarýndan haber-
dardý. Henüz tam iyileþmemiþti, hâlâ yataða baðýmlýydý ve
kelimeleri tam toparlayýp konuþamýyordu. Sadece gözlerini
açýp dinliyor ve uyuyordu. Fatýma Rahip Ýlyas'ýn söyledik-
lerini hatýrlayýp ürperdi. Onu ýsýran akrebin en tehlikeli
olaný olduðunu ve bu zehirden fazla kurtulaný duymadýðý-
ný söylemiþti. Kurtulan birkaç kiþi de kalan kýsa ömürleri-
ni yataða baðýmlý olarak geçirmiþlerdi. 

Ertesi gün sabah erkenden yine þehre gitmek üzere
aþaðý inerken hancýnýn sesini duyup kapýnýn arkasýna giz-
lenip dinlemeye koyuldu. 

"Niye gebermedi bu herif hâlâ?" diye sordu hancý aþ-
çýya.

"Ýstersen daha fazla zehir atayým yemeklere" dedi aþçý.
"Aptal olma. O kadýný sað istiyorum. O elbisenin altýn-

da öyle güzel salýnýyor ki. Onu bir elime geçirsem…
Ahhh…"

Fatýma irkilerek dinliyordu. Demek hâlâ vazgeçme-
miþti.

"Belki de adam geberdi de kadýn söylemiyor, patron"
dedi aþçý.

"Saçmalama be" diye baðýrdý hancý. "Kocasý ölse bu-
rada ne iþi var onun? Aptal köpek de baþýma bela oldu.
Adama yaklaþtýrmýyor ki boðazýný sýkayým."
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Ýçinden Bart'a teþekkür etti. Demek ki içeri girmeye ça-
lýþmýþlar o da onlarý korkutmuþtu. Ýyice korkmaya baþladý
Fatýma. Kocasýný buradan bir an önce götürmeliydi. Ne ya-
pacaðýný düþünürken kapýnýn açýldýðýný duymamýþtý bile.
Hancý ile burun buruna geldiðinde kaçmak için geç kalmýþ-
tý. Hancý kolundan tutup içeri sürükledi ve kapýyý arkasýn-
dan kilitledi. Fatýma ne yapacaðýný þaþýrmýþ bir halde adam-
lara bakarken hancýnýn suratýna pis bir sýrýtýþ yayýlmýþtý.

"Bakýn kim var burada" dedi hancý aþçýya bakarak. 
Aþçý da en az onun kadar aþaðýlýk bir adam olmalýydý.

Durum onu da memnun etmiþ görünüyordu. 
"Madem buraya kadar geldin biraz eðlenelim bari" de-

yip üzerine yürüdü hancý. Fatýma kaçacak yer ararken han-
cýnýn pis elleri bedenine yapýþmýþtý bile. Fatýma onu ken-
dinden uzaklaþtýrmaya çalýþýrken bir taraftan da adama ba-
ðýrýyordu.

"Býrak beni. Yoksa baðýrýrým" dedi defalarca adama. 
Hancýnýn gözü dönmüþtü. Nefesinin pis kokusu mide-

sini bulandýrmaya baþlamýþtý. Eliyle adamý iterek uzaklaþ-
týrmaya çalýþýyordu ama hancý iri yarý ve kuvvetli bir
adamdý. Adam onu kollarýndan tutarak masaya doðru itme-
ye baþlamýþtý. Adamýn elinden kurtulmaya çalýþýrken bu
pis eller uzanýp yüzündeki örtüyü bir kenara fýrlattý. Fatý-
ma gibi adamlar da donup kalmýþtý. 

"Vay vay. Meðer zenciymiþ. Aþifte, bir de bize namus-
lu numarasý yapýyor" dedi hancý þaþkýnlýkla.

"O adamý da kesin bu zehirlemiþtir, patron" diye cevap
verdi aþçý.

"O benim kocam. Biz evliyiz" diye haykýrdý Fatýma.
"Çok da güzelmiþ patron. Tam istediðin gibi" diyerek

kahkaha atýyordu aþçý.
Hancý kadýný masaya doðru fýrlatýp üzerine abanýnca

Fatýma sonunun geldiðini anlamýþtý. 
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"Sen adi bir zenciden baþka bir þey deðilsin. Þimdi kes
sesini de yaþamana izin verelim" dedi hancý.

Fatýma'yý kollarýndan bastýrýp üzerindekileri çýkarma-
ya çalýþtý. Fatýma bir yandan adamý üzerinden atmaya çalý-
þýyor, bir yandan da yýrtýlan elbisesini toparlamaya çalýþý-
yordu. Adamýn güçlü kollarý ve aðýr bedeni tüm çabalarýný
karþýlýksýz býrakýyordu. Baðýrmak istedi ama daha ilk keli-
mesi çýkmadan aðzýndan hancýnýn pis eli engelledi onu.
Ona dokunmasý midesini bulandýrýyordu. Adamýn pis du-
daklarý yüzüne deðdiðinde kendini on bir yaþýndaki gibi
hissetti. Fatýma. Yüreðindeki korku sesinin kesilmesine,
bedeninin donup kalmasýna neden oldu. Sadece on bir
yaþýndaydý o gemiye bindirildiðinde. Annesi ve babasý ile
birlikte çok güzel hayalleri vardý. Deniz kýyýsýnda büyük
taþtan bir evde mutlu bir þekilde yaþayacaklardý. Babasý
koruyamamýþtý onu, kurtaramamýþtý. Çok seslenmiþ, sesini
duyuramamýþ ve sonunda bedeni de sesi de mücadeleden
vazgeçmiþti. O karanlýk kuytu köþede, körpe bedeni, üze-
rine abanan beyaz adamýn pis eline yem olurken bütün ha-
yalleri sessiz gözyaþlarýna karýþýp yok olmuþtu. Týpký diðer
hemcinsleri gibi… Siyah olmayan her erkeðin bedeni için
taze yemdi henüz kadýn olmamýþ küçük kýzlar. Böyle zalim
bir dünyaya gözlerini siyah doðarak açmak, zaten yaþama-
dan verilmiþ ölüm fermaný gibiydi. Ölmek bile bir lütuftu
aslýnda. Gözyaþlarý süzülürken Bart'ýn sesini duydu derin-
lerden. Gözlerini açýp kendine geldi. On bir yaþýnda küçük
bir kýz çocuðu deðildi artýk. Yukarýda geri gelmesini bek-
leyen bir de kocasý vardý. Hancý üzerindekileri parçalaya-
rak çýkarmaya çalýþýyor, aþçý da onu izliyordu. Kocasý ve
kocasýyla yaþamak istedikleri geldi gözünün önüne, bunla-
rý kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Aþaðýlýk bir adamýn bunla-
rý elinden almasýna da izin vermeyecekti. Bir daha hiçbir
erkek beyaz hayallerine dokunamazdý. Aksi takdirde yaþa-
masýnýn ne anlamý kalacaktý. Adamý itmeye çalýþtý, eli ba-
caðýndaki býçaða uzandý. 
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"Pislik herif, býrak beni" diye baðýrýyordu bir taraftan.
Büyük bir çabayla býçaðý çekip doðrulmaya çalýþarak býça-
ðý adamýn boðazýna dayadý.

"Hemen kalk üzerimden yoksa gýrtlaðýný keserim se-
nin" dedi korkuyla donup kalmýþ adama. Adam ne olduðu-
nu anlamaya çalýþýrken aþçý iki adým atýnca Fatýma aþçýya
döndü.

"Sakýn kýpýrdama. Yoksa patronunu gebertirim" diye
baðýrýrken býçaðý adamýn etine batýrdý. Gýrtlaðýndan süzü-
len bir damla kanýn býçaðýn soðuk çeliðinden aþaðý kaydý-
ðýný görmesi hancýnýn dizlerinin baðýný çözmüþtü sanki.
Yavaþça geri çekildi.

"Býrak onu" dedi aþçý. "Seni burada yaþatýrlar mý san-
dýn? Bu yüzden gebereceksin."

Fatýma adamý da yavaþça iterek doðruldu. Adamý, bý-
çaðý çekmeden kendinden uzaklaþtýrdý.

"Bir daha bana ya da kocama bir þey yapmaya kalký-
þýrsanýz ikinize de acýmam. Bunu böyle bilin" diye baðýr-
dý. "Þimdi ikiniz de defolun buradan."

Aþçý ve hancý yaþadýklarý þokla birbirlerine bakarak
kapýya doðru yürüdüler. 

"Sakýn bu iþ burada bitti sanma. Bir gün o kara bede-
nin benim olacak. Ondan sonra da pis bir zenciyi öldür-
mekten gurur duyacaðým" dedi hancý kapýdan çýkarken. 

Fatýma, elindeki býçak yere düþtüðünde dizlerinin üze-
rine çöküp aðlamaya baþladý. Keþke siyahlarýn da mutlu
olabileceði bir dünya olsaydý. Katliamlarýn, tecavüzlerin
ve gözyaþlarýnýn olmadýðý bir dünya… Köleliðin olmadýðý,
herkesin eþit ve özgür olduðu bir dünya…

Bart'ýn sesini duyduðunu sanýp býçaðý yerden alarak ba-
caðýna baðladý tekrar. Sonra yüzünü örtüp yukarý çýktý hýzlý
adýmlarla. Adamlarýn bu olanlardan kimseye bahsedemeye-
ceklerini bildiði için içi rahattý. En azýndan þimdilik. Bu
arada kocasýný buradan çýkarmanýn bir yolunu bulmalýydý. 
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Bart ve Ludovic gayet iyiydiler. Bart olanlarý sezinle-
miþ olacak ki havlayýp durmuþtu. Kapýnýn sürgüsünü kon-
trol ettiðinde sürgünün sýkýþtýðýný ve Bart'ýn kapýyý týrmala-
mýþ olduðunu fark etti. Gülümseyerek öptü Bart'ý.

"Sen iyi bir dostsun" dedi köpeðe. "Sen sadece ona
göz kulak ol, yeter."

Ýkisinin de iyi olmasýna sevinmiþti. Üzerindekileri çý-
kartýp yenilerini giydi. Artýk kocasýna buranýn yemeklerin-
den hiç yediremezdi. Þehre gitmeliydi. Olanlardan sonra
korkuyordu ama gitmek zorundaydý. 

Atý kendi eyerleyip bindi. Hýzlý gidecek, hýzlý gelecek-
ti. Adresleri belliydi, iþi kýsa sürecekti, sürmeliydi de.
Meyve alýp yemek aldýðý aþevine doðru sürdü atýný. Bir ta-
raftan da kafasýný kurcalayan sorulara cevap bulmaya çalý-
þýyordu. Aþevinin kalabalýk olduðunu görünce içeri girme-
ye çekindi. Hancýnýn sýktýðý kollarý ve beli aðrýyordu zaten.
Kollarýný ovuþturarak içerideki kalabalýðýn azalmasýný bek-
ledi. Bu arada yandaki dükkâna göz atmak için içeri girdi-
ðinde Rahip Ýlyas ile karþýlaþtý. Bir rahibi görmenin onu bu
kadar memnun edeceði hiç aklýna gelmezdi Fatýma'nýn.
Aklýna güzel bir fikir geldi hemen. Baþka bir çýkýþ yolu da
yok gibiydi. Belki Rahip ona yardým edebilirdi. Yardýma
muhtaç insanlara el uzattýklarýný kendisi söylememiþ miy-
di zaten. Yaklaþýp selam verdi.

"Rahip Ýlyas. Beni tanýdýnýz mý?" diye sordu.
Rahip endiþeli bir tavýrla eðilerek selam verdi.
"Her gün buralara geliyormuþsunuz tek baþýnýza."
Fatýma baþýný salladý. "Evet. Yardýmýnýza ihtiyacým

var. Lütfen bana yardým edin" diye yalvardý Fatýma. 
Sesindeki yakarý rahibi endiþelendirmiþti. Kolundan

tutup kenara çekmek istedi kadýný ama kolu öyle acýyordu
ki Fatýma'nýn. Küçük bir çýðlýk atýp kolunu tuttu. Ne oldu-
ðunu anlayamayan rahip þaþkýnlýkla kadýna bakýyordu. Fa-
týma aðlamak üzereydi. Adamý kuytu bir köþeye götürüp
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olan her þeyi anlattý. Þaþkýnlýkla onu dinleyen rahip duy-
duklarýna inanamýyordu.

"Ýnanýn doðru söylüyorum. Lütfen bana yardým edin.
Adamlar kocamý öldürmeden oradan çýkarmam gereki-
yor." 

Rahip bir müddet düþündükten sonra cesaret vermek
istercesine gülümsedi.

"Birkaç saat içinde bir arkadaþla gelip sizi alýrýz. Her
þeyinizi hazýrlayýn, orada hiçbir þey býrakmayýn" dedi.

Fatýma duyduklarýna inanamayarak aðlamaya baþladý.
Gerçekten yardým edecek miydi? 

"Üzülme, þimdi git kocanýn yanýna, bizi bekle. Sizi
birkaç gün bizim manastýrda misafir ederiz" dedi.

Fatýma eðilerek adamýn ellerini öpüp defalarca teþek-
kür etti.

"Aðlama kýzým. Her þey yoluna girecek, merak etme"
dedi rahip arkasýný dönüp gitmeden. "Sen yeter ki hazýr ol."

Fatýma her þeyin yoluna gireceðine, kocasýný adamla-
rýn elinden kurtarabileceðine inanmak istiyordu. Atýný
hýzla sürerek hana döndü. Hancý kapýda dikilmiþ, kollarý-
ný kavuþturmuþ ona bakýyordu. Fatýma sert bir sesle onu
uyarýp geri çekilmesini istedi. Hancý denileni yapýp kena-
ra çekildi. 

"Borcumuzu çýkar. Buradan gidiyoruz" dedi Fatýma
adamýn yüzüne bakmadan.

Ýçeri girip yukarý çýktý. Bart'ýn sürgüyü açmasýný bek-
leyip içinden bir pürüz çýkmamasý için dua etti. Kapý açý-
lýnca önce köpeðe sarýlýp öptü. "Birkaç saate kalmaz gidi-
yoruz buradan" dedi köpeðe sarýlarak.

Ludovic uyuyordu. Ona bu mutlu haberi vermek iste-
di ama sonra vazgeçti. Çünkü neden buradan ayrýlmalarý
gerektiðini anlatmak zorunda kalabilirdi. Kocasýna yalan
söylemek istemezdi.
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Gürültü yapmamaya çalýþarak toparlanmak çok zama-
nýný almamýþtý. Zaten yanlarýna pek þey almamýþlardý. Bir-
kaç parça giyecek ve paralarý. Fatýma eyerleri ve sýrt yay-
gýlarýný kontrol edip paranýn varlýðýndan emin oldu. En
azýndan parasý yerinde duruyordu. Birkaç saat sonra daha
güvenli bir yere gidecekler ve kocasý iyileþtiðinde de bura-
dan gidecekler, kendilerine yeni bir hayat kuracaklardý.
Ýçinin ýsýndýðýný hissetti Fatýma. Yine de bu endiþelerini ve
korkularýný geçirmeye yetmiyordu. Bir an önce buradan
gitmeliydiler. Birkaç saat önce yaþadýðý korkularýn tekrar-
lanmasýný hiç istemiyordu. Bir kere daha bu kadar þanslý
olmayabilirdi. Kocasýný uyandýrýp birkaç lokma yemesini
ve ilacýný içmesini saðladý. Ludovic'e gideceklerini de
söyledi. Kocasý nedenini sorduðunda daha iyi bir yer bul-
duðunu söyleyip konuyu hemen kapattý ve iþine koyuldu.
Her þeyi bitirip rahibi beklemeye baþlamýþtý. Bart dizleri-
nin dibinde baþýný yere dayamýþ mýrýldanýyor, her duydu-
ðu seste baþýný kaldýrýp sonra tekrar yere koyuyordu. Ara-
dan saatler geçti. Kapý çalýnýnca yaklaþýp kim olduðunu
sordu. Ramazan'dý gelen. Hemen kapýyý aralayýp ne iste-
diðini sordu.

"Gidecek misiniz bayan?" diye sordu çocuk.
Fatýma baþýný sallamakla yetindi. Çocuk elindeki kâðý-

dý ona uzattý. "Bu hesabýnýz."
Fatýma teþekkür ederek kâðýdý aldý ve Ramazan'a

onunla çýkarken veda edeceðini söyledi.
"Biz hepimiz þimdi þehre gidiyoruz alýþveriþ için, bir

istediðiniz var mý?" dedi çocuk. 
Üzüldüðü belli oluyordu. Fatýma da çocuðu sevmiþti.

Kapýyý açýp çocuða gülümsedi.
"Atlarýmýzý hazýrlayýp çitin dýþýna çýkarýr mýsýn? Bi-

razdan gideceðiz" deyip atlarýn koþum takýmlarýný verdi
çocuða. 

Çocuk sabit gözlerle baktý karþýsýnda duran kadýna. 
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"Kendine iyi bak Ramazan. Umarým bir gün benim de
sana bir yardýmým dokunur."

Ramazan ani bir hareketle Fatýma'ya sarýlýp öylece
kaldý. Sonra birden koþarak merdivenlerde gözden kaybol-
du. Fatýma ne olduðuna anlam verememiþti. 'Çocuk iþte'
diye mýrýldandý. 

Hesap hayli kabarýk gelmiþti. Yeterli parayý belindeki
küçük keseye koyup keseyi tekrar eski yerine sýkýþtýrdý.

Zaman hýzla geçiyordu. Arabanýn geldiðini görmesi ge-
rekiyordu. Hancý adamlarý geri çevirebilir, gitmemeleri için
her türlü yola baþvurabilirdi. Ön taraftaki pencerelerden bi-
rinden bakmalýydý, onlarý beklemeliydi. Koridordaki pence-
reden dýþarýya bakmaya baþladý. Bart da yanýnda ön ayakla-
rýný pencereye dayamýþ dýþarýyý izliyordu. Gelen geçen yok-
tu henüz. Bir süre sonra Bart'ýn kesik kesik havlamalarý ile
uzaklardan gelen bir arabanýn farkýna vardý Fatýma.

"Onlar olsun Allahým. Lütfen onlar olsun" diye mýrýl-
dandý.

Bart'ýn havlamalarý artýnca onlarýn olduðunu anladý
Fatýma. Köpeðe sarýlarak okþadý.

"Sen çok akýllý bir köpeksin" dedi köpeði yüzünden
öperek.

Bart mýrýldanarak yalamaya baþladý Fatýma'yý. Fatýma
eliyle yüzünü silerek gülmeye baþladý. 

"Bir de þu yalama huyun olmasa…"
Araba yaklaþtýkça içindeki korku ve heyecan da artý-

yordu Fatýma'nýn. Bir an önce buradan gitmek istiyordu.
Hancý ve aþçý ile ayný þekilde karþýlaþmak istemiyordu.
Gözlerini dikip arabanýn geliþini takip ederken Bart'ýn mý-
rýltýlarýnýn hýrýltýya dönüþmesi ile ayný korkunun içinde
buldu kendini. Hancý ve aþçý, merdivenin baþýnda pis surat-
larýyla karþýsýnda duruyordu iþte. Fatýma yüreðinin aðzýna
geldiðini hissetti birden. Aþçýnýn elinde büyük bir sopa
vardý. 
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"Bakalým býçak ne kadar iþine yarayacak?" diye baðý-
rarak kolu aþaðýda sallýyordu sopayý. Bart pencereden ine-
rek Fatýma'nýn önüne geçip adamlara doðru hýrlamaya baþ-
ladý. Diþlerini göstererek hýrlamaya devam etti ve adamla-
ra doðru birkaç adým attý. Fatýma rahipler gelene kadar on-
larý oyalayabilirse kurtulabilirdi.

"Býrakýn gidelim. Size ne yaptýk biz?" dedi hancýya
bakarak.

Hancý bir taraftan köpeðe bakarak diþlerinin arasýndan
konuþtu.

"Tadýna bakmadan hiçbir yere gidemezsin" dedi. "Ya
uslu uslu gelirsin ya da zorla alýrýz."

Fatýma geri çekilerek odaya girmeye çalýþýnca iki
adam da birbirlerine bakarak ne yapacaklarýna karar ver-
meye çalýþtýlar. Ya kadýna sahip olacaklar ya da uzun za-
mandýr bekledikleri bu fýrsatý bir köpek yüzünden tepecek-
lerdi. Ýçlerine yerleþmiþ þeytani düþünceler öylesine aðýr
bastý ki ne bu köpek ne de baþka bir þey buna engel olabi-
lirdi. Hancý ileri atýlarak kadýný yakalamak için koþmaya
baþladý. Kadýn ve düþmanlarý arasýnda tek bir çizgi vardý
ve Bart o çizginin tam üstünde duruyordu. Hýrlamaya baþ-
layýnca Fatýma durup köpeðe baktý. Kendisi yüzünden kö-
peðe bir þey olmasýný istemiyordu. Bart'ýn bütün vücudu
kasýlmýþ, tüylerini dikmiþ, kalýbý mevcudiyetinin iki katý
halini almýþtý. Gözleri kan kýrmýzýya dönüþmüþtü. Bir ca-
navardan farksýz görünüyordu. Fatýma Bart'ý ilk kez böyle
yoðun duygular içinde görüyordu. 'Bir yerlerde birinin ka-
ný çok akacak' diye düþünüp korkuya kapýldý.

Aþçý sopayý kaldýrýp hýrýldayan köpeðe doðru koþarken
Bart, sahibinin tek kalesi gibi daha da dikilip bütün vücu-
dunu gererek aþçýyý beklemeye baþladý. Ya avcý olacaktý ya
da av. Tek bir hamle þansý vardý bunun için. Fatýma ve han-
cý korkuyla olacaklarý izlerken hiçbir aklýn eremeyeceði
kadar büyük bir hýzla ileri atýldý Bart. Aþçý köpeðin bu
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atikliðinden korkup sopayý indirebilecek zamaný kalmadý-
ðýný fark edince kendini koruyabilmek amacýyla hýzla dö-
nüp gelen darbeyi boþa çýkarmaya çalýþtýysa da Bart avýný
omzundan yakalayýp yere düþürdü. Çatýrdayan kemik ses-
leri koridorda yankýlanýrken aþçý düþtüðü gafletin farkýna
vardý. O da düþmanýný tanýmýyor olmasýydý. Bart, dostlarý
söz konusu olduðunda, hedefini asla þaþýrmayan bir ok gi-
biydi. 

Çýðlýk atarak yüz üstü düþen adam can havliyle geride
kalan arkadaþýndan yardým isterken hancý korkudan benzi
atmýþ bir þekilde duvara dayanmýþ köpeðe bakýyordu. Eli
sopalý iri bir adamý alt eden bu köpeðin kendisine neler ya-
pabileceðini düþünüp çakýlý kalmýþtý yerinde. Bart adamýn
omzunu býrakmadan hýrlamaya devam ediyordu. Hancý,
köpeðin av listesinde olduðunu ve sýranýn kendisine gele-
ceðini dehþetle fark edip kekeleyerek Fatýma'dan köpeði
geri çekmesini istedi. Adamla uzun süre bakýþan Fatýma
Bart'ý durdurma konusunda kararsýzdý. Bu adamlar cezasýz
mý kalacaktý?

"Biz ettik, sen etme" diyordu sürekli aþçý. Çok
korktuðu belli oluyordu. Acýsý bir yana omzundan sýzan
kan döþemeyi ýslatmaya baþlayýnca daha da korkup ba-
ðýrmaya baþlamýþtý. Adamýn haykýrýþlarý ve döþemeye
sýzan kaný fark eden Fatýma kaçmaktan vazgeçip dostu-
nun yanýnda düþmanlarýyla savaþmaya karar verdi bir-
den. Þimdi güçlüydü, yanýnda en iyi dostu vardý, müca-
dele etmek için. Hak edenlerin hak ettikleri cezayý bul-
malarý için, kocasýný öldürmeye çalýþan, hayatta sahip
olduðu tek adamý ellerinden almaya kalkan adamlara
ceza verme sýrasý ondaydý þimdi. Aksi takdirde onlar
için yapýlabilecek en iyi þey kendisi ve kocasý için en
kötüsü olacaktý.

Fatýma, kocasýyla hayal ettiði dünyaya gidebilmenin
yolunun temiz kalmaktan geçtiðini biliyor, gel-gitler ara-
sýnda bocalýyordu. Hayallerine karþýlýk suçlarýn cezasýz
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kalmasý mý önemliydi yoksa bedeli ne olursa olsun her su-
çun hakký olan cezayý almasý mý? Bu pislikleri cezalandý-
rýrken sadece kendisini mi düþünmeliydi? Yoksa içeride
hasta yatan, her þeyden çok sevdiði kocasýnýn buradan sað
salim çýkmasýný mý? Bu adamlarý cezalandýrdýðý takdirde
kocasýnýn ömrü kýsa olabilir veya kalan ömrünü karanlýk
hapishane köþelerinde geçirebilirdi. Zenci bir kadýna kim
inanýrdý, sebeplerini anlatmaya çalýþsa da. Kim destek çý-
kardý Fatýma'ya adamlarýn hak ettiðini ispatlasa da? Ne ya-
pabilirdi ki baþka? 

Bart'a seslenip onu býrakmasýný söyledi. Fakat Bart
duymuyor, dinlemiyordu. Adamýn omzunu býraktý ama
avýný parçalamaya hazýr bir kurt gibi nefesi ensesinde bek-
lemeye devam etti. Bir tek hareketinde adamý parçalamaya
and içmiþ gibiydi Bart. Sevdiklerine zarar vermek isteyen
insanlarýn aman dilemeleri onun için hiçbir þey ifade et-
mezdi. Uzun sivri diþleri adamýn ensesinden birkaç milim
yukarýda parýldýyordu. Her hýrýltýsýyla damlayan salyalarý
ile ürperen aþçý yalvarmaya baþladý.

Adam hareket edince hýrlayan Bart duymuyordu san-
ki aþçýnýn yakarýþlarýný. Fatýma ilk kez onu bu kadar vahþi
görüyordu. Bir saniye kýpýrdamadan, adamýn ensesinde
yanlýþ bir hareket bekliyordu Bart. Hancý bir aþçýya bir kö-
peðe bakýp bakýþlarýný Fatýma'ya çevirdi. Hareket ettiði
takdirde köpeðin ona da saldýracaðýný fark etmiþti.

"Al köpeði oradan, yalvarýrým" diye seslendi. 
Sesinin tonunu ayarlamaya özen göstermiþti. Ýri bede-

ni korkudan titriyordu. Fatýma kararsýzlýk içinde Bart'ý ora-
dan almanýn bir çaresini aradý. Köpek onu dinlemeyecekti,
biliyordu.

Hanýn kapýsýnýn hýzla açýldýðýný, birilerinin içeri girdi-
ðini duydular. Ayak sesleri yaklaþtý ve merdivenin baþýnda
Rahip Ýlyas ile iki rahip daha göründü. Hepsi de gördük-
leri manzara karþýsýnda donup kaldýlar. Ýstavroz çýkartýp
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dudaklarýnýn arasýnda bir þeyler mýrýldandý Rahip Ýlyas. Ne
taraftan bakarsanýz bakýn iç açýcý bir görüntü yoktu ortada
çünkü. Rahip büyük bir soðukkanlýlýkla hancýya dönerek
ne olduðunu sordu. Çok korkmuþ olan hancý cevap vere-
meyince rahip bakýþlarýný avýnýn üzerinde tetikte bekleyen
köpeðe ve genç kadýna çevirdi. Fatýma'nýn gözlerindeki
korku ve dehþet her þeyi anlatmaya yetiyordu aslýnda. Du-
daklarý titremeye baþlamýþtý, onlara nasýl anlatabilirdi ki?
Gözyaþlarý sessizce yanaklarýndan süzülürken bu iþkence-
nin bir an önce bitmesini diledi. Rahip hancýya yaklaþýp
sert ve acýnacak bir ifadeyle yüzüne baktý.

"Tanrý sizi bir gün cezalandýracaktý ama bunun için bir
köpeði görevlendireceði hiç aklýma gelmezdi. Tanrý'dan af
dileyin" diye baðýrdý. 

Fatýma'nýn yanýna gidip ellerinden tuttu.
"Geldik iþte, artýk rahat ol" dedi gülümsemeye çalýþarak.
Fatýma gülümsemeye çalýþtý ama gözyaþlarý süzülme-

ye devam ediyordu yanaklarýndan.
"Köpeði çekin üzerinden, artýk emniyettesiniz" dedi

rahip.
Fatýma baþýný sallayýp Bart'a adamý býrakmasýný söyle-

di. Köpek, kendisini izleyen Fatýma'ya bakýp mýrýldandý.
Birden inanýlmaz bir þey oldu. Bart hýrlayarak burnuyla
adamý sertçe dürttü. Sonra o ana kadar vahþi bir canavar
olan Bart adamý býrakýp odanýn kapýsýný iterek içeri girdi.
Rahip Ýlyas diðerlerine hancýya yardým etmelerini söyleyip
aþçýyý kaldýrmalarýný istedi. Sonra bakýþlarýný Fatýma'ya çe-
virip hazýrlanmalarýný, birkaç dakika içinde gidebilecekleri-
ni söyledi. Fatýma rahipten on dakika istedi ve odaya girip
kapýyý sürgüledi. Bart baþýný Ludovic'in göðsüne yaslamýþ
öylece yatýyordu yanýnda. Ludovic'in bir kolu Bart'ýn üze-
rindeydi. Ýkisi de iyi görünüyordu ama Bart'ýn temizlenme-
si gerekiyordu. Aþçýnýn kaný her yerine bulaþmýþtý. Fatýma,
bacaklarý titreyerek hamama gitti,  yüzünü yýkadý defalarca.
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Bütün bedeni titriyordu. Olanlar inanýlýr gibi deðildi. Sonra
Bart'a seslendi. O olmasa kim bilir ne durumdaydýlar þim-
di? Yanýna gelen köpeði iyice yýkayýp kuruladý. Kocasýnýn
yanýna gitmeden derin bir nefes aldý. Ayýlmak, bu kâbustan
kurtulmak istiyordu. Fatýma yanýna gelip kontrol etti koca-
sýný. En azýndan uyanmamýþtý. Bart'ý sevip okþadý.

"Sen çok iyi bir dostsun" diye fýsýldadý köpeðe sarýlarak.
Birkaç dakika sonra kapýsýna vurulduðunu ve rahibin

sesini duydu. Kapýyý açýp içeri girmesi için kenara çekildi.
Rahip Ludovic'in yanýna yaklaþýp köpeði sevdi. Bart biraz
önceki vahþiliðinden uzak rahibin elini yalayýp mýrýldandý.
"Demek hastanýz bu genç adam" dedi rahip, Ludovic'e ba-
karak.

Fatýma yanýna gidip elini öpmek istedi. Adam elin çe-
kip omzunu sývazladý. 

"Allah sizden razý olsun, size ne kadar teþekkür etsek
azdýr" dedi Fatýma. 

Birkaç dakika sonra iki genç rahip gelerek Ludovic'i
kucakladýlar. Rahip Ýlyas eyerleri kucaklayýp çýktý. Fatýma
da ardýna bakmadan çýktý odadan, kalan eþyalarý alarak.
Handa ses çýkmýyordu. Bütün binayý ölüm sessizliði kap-
lamýþtý. Koridordan geçerken gözü yerdeki kan gölüne ta-
kýldý. Sanki hepsi bir hata sonucu gördüðü bir kâbustu. Þü-
kür bitmiþti. Basamaklardaki kan izlerine basmamaya dik-
kat ederek aþaðý indiðinde hancýyý mutfaktan çýkarken gör-
dü. Onun inmesini bekliyordu belli ki. Pis suratýnda yine o
sahte maðrur ifade vardý. Fatýma, yanýndan geçerken adam
hafifçe ona doðru eðilerek fýsýldadý.

"Bu burada bitmedi. Bir gün elime geçeceksin."
Fatýma duymamaya çalýþarak yürüdü. Genç rahip onu

kapýda karþýlayýp hazýr olduklarýný söyledi. Fatýma kapýdan
çýkarken bir þey unuttuðunu fark edip geri döndü. Belinde-
ki kuþaða sýkýþtýrdýðý parayý çýkartýp hancýnýn suratýna fýr-
lattý. Para adamýn suratýna çarpýp yere düþtü. 
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"Bu da borcumuzdu."
Ardýna bakmadan çýktý oradan. Herkes arabaya binmiþ-

ti, atlarý da almýþlar arabanýn yedeðine baðlamýþlardý. Hep-
si onu bekliyordu. Ludovic'i arabanýn arkasýnda yatýrmýþlar,
Bart da yanýna uzanmýþtý. Genç rahiplerden biri de yanýnda
yerini almýþtý. Rahip Ýlyas ona yanýna gelmesini söyleyince
Fatýma baþýný sallayýp arabanýn arkasýna yöneldi. 

"Ben burada olsam daha iyi" deyip kocasýnýn yanýný
gösterdi. 

Rahip gençlere iþaret edip ikisinin de öne gelmeleri-
ni bekledi. Fatýma bir sýçrayýþta arkaya atlayýp kocasýnýn
yanýna oturdu. Elini tutarak yanýnda olduðunu fýsýldadý.
Sesinde sevgi ve aþk vardý. Bundan sonra hayatlarýnda
hep olacaðý gibi… Rahip Ýlyas atlarý sürerken Fatýma ar-
kasýna dönüp bakmadý bile. Ne burayý ne de burada olan-
larý hatýrlamak istiyordu. 

Manastýrda Nekahat

Sis perdesinin ardýnda belli belirsiz gördüðü siluetlere
endiþe ile bakýyordu Ludovic. Fatýma'nýn yardým çýðlýklarý
çýnlamýþtý kulaklarýnda defalarca. Ona yardým etmesini is-
tiyordu. Arada yükselen çirkin kahkahalar onu daha da te-
laþlandýrýyordu. Kalkýp onu kurtarmak isteyince vücudunu
kýpýrdatamadýðýný fark etti. Ellerini ayaklarýný hareket ettir-
meye çalýþtý, nafile. Bütün bedeni kaskatý kesilmiþti. Karý-
sýna seslenip cevap bekledi. Fatýma'nýn aðladýðýný duydu,
yardým istiyordu. Kalkamýyordu yerinden Ludovic. Boþ-
lukta yüzmeye baþlayan yataðýn üzerinde bulutlarýn üstüne
çýkarak aþaðýlarda Fatýma'yý aradý gözleri. Birkaç adam
gördü, Fatýma'yý sarmýþtý kollarý, sýkýyordu. Doðrulmak is-
tedi doðrulamadý. Bir þey elini ayaðýný tutuyordu sanki.
Yüreðinin bedeninden fýrlayacaðýný hissedip karýsýný ara-
maya koyuldu gözleriyle. Sislerin arasýnda bir görünüp
kayboluyorlardý iki adam ve karýsý. Çýðlýklarý yankýlanýr-
ken evrenin her köþesinde Ludovic çaresizliðin pençesinde
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haykýrarak yalvardý Tanrýsýna. Yüce Ýsa çýkýnca karþýsýna
inanamayarak kapatýp açtý gözlerini. Tam karþýsýnda duru-
yor ne dilediðini soruyordu. Boðazý kurumuþtu, yardým is-
teyecek oldu, konuþamadý. Kelimeler düðümlendi boða-
zýnda.'Yardým et yüce Tanrým' diye yalvardý içinden.

"Ben yanýndayým Ludovic" dedi Fatýma gülümseyerek.
Elleri karýsýnýn ellerindeydi. Karþýsýnda duran Ýsa'ya

bakýp neler olduðunu anlamaya çalýþtý. Yüksek taþ duvarda
asýlý, tahtadan yapýlmýþ çarmýha gerili Ýsa heykeline bakýp
yine benzer bir rüyadan uyandýðýný fark etti. Derin bir nefes
alýp ellerini hiç býrakmayan karýsýna baktý þaþkýnlýkla.

"Sadece bir rüya gördün. Þimdi iyisin deðil mi?" diye
sordu Fatýma gülümseyerek. Bir yandan da elindeki men-
dille yüzünü siliyordu. 

Ludovic baþýný sallayýp gülümsemeye çalýþtý. Son gün-
lerde böyle kâbuslardan ter içinde uyanýyor, karýsýný kor-
kutmamak adýna gördüklerini hatýrlamadýðýný söyleyip ge-
çiþtiriyordu. Onu bir baþýna býraktýðý zaman neler olduðu
hakkýnda hiçbir fikri yoktu. Fatýma her þeyin yolunda git-
tiðini, endiþelerinin yersiz olduðunu hele yanýnda Bart gi-
bi bir dost varken onlara kolay kolay bir þey olmayacaðýný
söylüyordu. 

"Biraz daha yürüyelim mi bugün?" diye sordu Fatýma
elinden tutup kaldýrmaya çalýþarak.

Bu ýlýk geçen birkaç günü uyuyarak geçirmesi yazýk
olurdu. Ludovic kâbuslarýnda kaybettiði yürüme yetisini
geri kazanabilmek için günlerdir yürüyüþ antrenmanlarý
yapýyordu karýsýnýn yardýmýyla. Ýçini kemiren korkuyla ba-
caklarýna bakarak kalktý. Karýsýnýn elini tutmasý ona güç
veriyordu. Artýk tek baþýna yürümesi gerekiyordu. Neleri
atlatmýþtý Ludovic, bu onlarýn yanýnda hiçti. Karýsýnýn eli-
ni býrakýp yürümeye devam etti. Fatýma büyük sevgi ve
hayranlýkla yataðýna oturup kocasýnýn büyük odada gezin-
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mesini izledi. Ýki hafta önce buraya geldiklerinde içine kor
gibi düþmüþ korkularýndan sýyrýlmaya baþlamýþtý. Kocasý
neredeyse iyileþmiþti ve yürüyebiliyor, konuþabiliyordu.
Bundan daha büyük bir mutluluk düþünemiyordu. Ludovic
baþýný kaldýrýp kollarýný açarak sevinç çýðlýðý attý.

"Teþekkür ederim Tanrým, teþekkür ederim."
Fatýma kocasýnýn bu neþesini kaybetmesini istemiyor-

du. Kalkýp sarýldý kocasýna. Sonra parmaðýyla aðzýný ka-
patmaya çalýþarak susmasý gerektiðini söyledi.

"Burasý bir manastýr, unuttun mu?" diye sordu gülerek.
Ludovic karýsýna sarýlarak boynundan öptü.
"Senin yanýnda her þeyi unutuyorum" dedi fýsýldaya-

rak. Sesi arzu yüklüydü.
Fatýma gözlerini yeþil gözlerden kaçýrmadan gülümse-

di. "Burada unutmasan iyi olur" dedi. "Yoksa onca rahibe
bunu nasýl anlatabiliriz?"

Ludovic karýsýna daha sýký sarýldý. "Seni özledim" di-
ye mýrýldandý. 

Fatýma da onu özlemiþti. Onu böyle saðlýklý görmek en
büyük hediyeydi onun için. Baþka hiçbir þeyin de önemi
yoktu. Korku dolu günleri geride býrakmýþ, geçen günlerle
içindeki sýkýntý ve endiþeler de birer birer yok olmuþtu.

"Olmaz. Ýsa bize bakýyor" dedi Fatýma gülümseyerek.
Ludovic dönüp duvarda asýlý heykelciðe baktý. Kendi

ülkesinde yaþadýðý onca sýkýntýdan sonra bir daha kiliseye
adým atmak istemeyeceðini düþünmüþtü ama burasý fark-
lýydý, burasý huzur kokuyordu. 

"Yüce Tanrým seni korusun" dedi karýsýný alnýndan
öperek.

Bedeninde beliren yorgunluk ona henüz tam iyileþme-
diðini hatýrlatýyordu. Yataðýna oturup bakýþlarýný odanýn
içinde gezdirdi. Yüksek taþ duvarlarýn çevrelediði oda bü-
yüklüðüne raðmen çok sakin bir görüntüye sahipti. Dünye-
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vi zevkten uzak yaþayan rahiplerin kaldýklarý odalarda sa-
dece yatak, bir masa, küçük bir dolap ve bir veya daha faz-
la sandalye bulunurdu. Tanrý'yla bir arada olabilmek için
daha fazlasýna gerek yoktu çünkü. Bunu çok iyi hatýrlýyor-
du Ludovic. Savcýlýða atanmadan önce yaþadýðý odasý bu-
radan farklý deðildi. Hatýrlamak istemediði þeyleri hatýrlat-
maya baþlamýþtý burasý ona. Unutmak istediði her þeyi ha-
týrlatacak þeylerden uzak kalmak istiyordu. Gözlerini ka-
patýp düþüncelerinin yok olmasýný diledi. Karýsýnýn sýcak
eli yüzüne deðince gözlerini açtý.

"Ýyi misin?" diye sordu Fatýma endiþeli gözlerle.
Ludovic uzanýp dudaklarýna bir öpücük kondurdu.
"Seni özledim" deyip sarýldý karýsýna. 
Bu dünyada seven bir adama huzur verebilecek en

önemli þey sevdiðine sarýlarak sýcaklýðýný hissetmekti. Lu-
dovic, Fatýma'ya sarýldýðýnda böyle hissediyordu iþte.

"Rahip Ýlyas, öðleden sonra bize bütün manastýrý gez-
direbileceðini söylemiþti. Ne dersin?" 

Ludovic þaþkýnlýkla karýsýna bakarak meraklý bir ifa-
deyle sordu.

"Sen daha gezmedin mi?"
"Sadece bir iki yerini ve bahçesini gezdim manastýrýn,

her yerini gezemedim. Birlikte gezmemizin daha uygun
olacaðýný düþündüm. Yani burasý bir manastýr, biliyorsun."

"Bir manastýrda kalmak seni huzursuz etmiyor, deðil mi? 
"Burasý da Tanrý'nýn evi. Neden huzursuz olayým ki?"
Ludovic nasýl anlatabilirdi ki? Korkularýný, endiþeleri-

ni, yaþadýklarýna daha kendisi bile inanamýyordu. 
"Bart nerede?" diye sordu etrafýna bakýnarak. Konuyu

deðiþtirmek iyi olurdu.
"Dýþarýda, Hasan ile oynuyor."
"Hasan kim?"
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"Yakup'un oðlu. Hani buranýn temizlik görevlilerinden
biri, hatýrladýn mý?" diye sordu Fatýma endiþeyle.

Ludovic baþýný sallayýp gülümsedi. "Evet, hatýrladým."
Oysa hatýrlayamamýþtý. Karýsýný daha fazla endiþelen-

dirmemek için öyle söylemiþti. Kafasýnýn içindeki binlerce
þeyi ya birbirine karýþtýrmýþ ya da birçoðunu unutmuþtu.
Manastýra gelen doktor bu durumun geçici olduðunu ve za-
manla düzeleceðini söylemiþti. Yakýn geçmiþe dair pek
fazla bir þey hatýrlamýyordu Ludovic. Hatýrlamasý gereken-
ler var mýydý onu bile bilmiyordu. 

Rahip Ýlyas'ý iç avluda bulmuþlardý. Yanýnda birkaç
dayroyo þarvoyo ( rahip adayý) vardý. Kibarca onlarý buyur
edip biraz dinlenmelerini ve bir iki dakika içinde onlara
katýlacaðýný söyledi. Onu beklerlerken Ludovic etrafýna
göz attý. 

Ludovic baþýný kaldýrýp gökyüzüne yükselen üç kattan
oluþan yapýya baktý. Bu muhteþem yapý eþsiz bir göz ziya-
feti ve huzur sunuyordu insanlara. Gözü iki su sarnýcýna ta-
kýlýnca onlara doðru yöneldi.

"Bu sarnýçlar da eskiden olduðu gibi hâlâ manastýrýn su
ihtiyacýný karþýlýyor. Manastýrýn kuzeyindeki tepelerden ka-
nal ve borularla getirtilen kaynak suyuyla besleniyorlar."

Ýkisi birlikte dönüp Rahip Ýlyas'a baktýlar. Elini uzatýp
Ludovic ile tokalaþtý.

"Bugün çok daha iyi görünüyorsun evlat" dedi gülüm-
seyerek. 

"Size teþekkür etme fýrsatým olmadý. Ne kadar minnet-
tarým bilemezsiniz" dedi içtenlikle.

Rahip eliyle omzunu sývazladý.
"Bizim için bir onur. Sen gelmeden adýn gelmiþti bu-

ralara ama karýn söylemese sen olduðunu bilemezdik."
Ludovic, þaþkýnlýkla baktý rahibe. Bir an korkuya ka-

pýldý. Bir rahip eskisi olduðunu mu öðrenmiþlerdi? Hayýr,
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bu olamazdý. Fatýma bu konuda hiçbir þey bilmiyordu.
Hem öyle bir þey olsa bu gururlanacak bir þey deðildi. 

"Hasan için yaptýklarýn konuþularak buraya kadar gel-
miþ" dedi Fatýma.

"Üstelik karýsýný da ortada býrakmamýþ, sahip çýkmýþ-
sýn" diye devam etti rahip.

"Ben onu seviyorum" dedi Ludovic. 
Rahip, ellerini ellerinin içine alýp gülümsedi.
"Ne kadar yüce bir iþ yaptýðýnýn farkýnda mýsýn? Bel-

ki bu sayede insanlar din, dil fark etmeden bir arada yaþa-
yabileceðimizin farkýna varýr da savaþmaktan, birbirimizi
öldürmekten vazgeçeriz. Bunu iki kiþiye bile anlatabilir-
sen sen iyi bir adamsýn demektir. Belki de yüce Tanrý seni
buralara bunun için getirtti."

Ludovic gülümsemeye çalýþsa da baþaramadý. Onun
buralara ne için geldiðini bir kendisi, bir Tanrý, bir de bir-
kaç arkadaþý dýþýnda kimse bilmiyordu. Kimsenin bilmesi-
ni de istemiyordu Ludovic.

"Buyurun, size bugün Güneþ Tapýnaðý'ný gezdireyim." 
Rahibi takip ederek küçük avluya dönüp sað koldaki

merdivenlerden aþaðý indiler. 
"Bu merdivenler bizi avlu kotunun altýnda, manastýrýn

en eski salonuna götürür" dedi rahip.
Salonun doðuya açýlan küçük bir penceresi vardý. "Bu-

rasýnýn, Ýsa'dan önceki dönemde güneþe tapan bir halk olan
Þemsilerin tapýnaðý olduðu söylenir. Bu nedenle biz bura-
ya Güneþ Tapýnaðý deriz."

Birden uzaktan gelen bir sesle merdivenlere yöneldi
rahip. "Bana sesleniyorlar, beni baðýþlayýn gitmeliyim.
Önemli olmasa seslenmezlerdi."

Ludovic gülümseyerek baþýyla selam verdi. Rahip ora-
dan ayrýldýktan sonra ikisi birlikte bir müddet daha kaldý-
lar orada. Ludovic bir taþ ustasý olarak yapýdaki taþ iþçili-
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ðini ve uygulamasýný inceliyordu. En çok dikkatini çeken-
se tavanda düz döþenmiþ büyük taþlarýn duruþlarýydý. Na-
sýl yapýldýðýný anlayamayarak ilk gördüðünde bunu rahibe
sormasý gerektiðini düþündü. Üst kýsýmdan birbirlerine bir
þekilde baðlý olmalýydýlar.

Ayný yerden geri dönerek odalarýna çýktýlar. Ludovic
yataðýna uzanýp dinlenmek için gözlerini kapattýðýnda Fa-
týma da yanýndaki diðer yataða uzanýp ayný þeyi yaptý. Lu-
dovic kendisini dürten bir duyguyla gözlerini açýp karýsý-
na baktý hayranlýkla. Öyle güzel, öyle sevgi dolu ve narin-
di ki… Onu incitecek herkesi öldürebilirdi hiç düþünme-
den. Karýsýnýn kollarýndaki izlere bakarak aklýný karýþtýran
duygulara yenik düþmüþtü yine. Beynini kemiren düþün-
celer yine ayný þeyi yapýyordu iþte. Bir hafta öncesine ka-
dar farkýna varamadýðý, kollarýnda ve belindeki morlukla-
rýn nedenin sorduðunda, Fatýma birkaç defa düþtüðü için
olduðunu söylemiþ ama bu cevap ona yeterli gelmemiþti.
Ludovic bir yerlerde bir þeyleri kaçýrdýðýný hissediyordu
ama karýsý ona hiçbir þey anlatmýyordu. Bütün bunlarýn
olmasýndan korkmuþtu hep. Karýsýnýn zarar görmesi ve
kendisinin bu konuda elinden bir þey gelmemesinden
korkmuþtu. Karýsý ile göz göze geldiðinde Fatýma merak-
la baktý kocasýna. Ludovic gülümsemeye çalýþtý ama yapa-
bildiðinden pek emin deðildi. Kalkýp karýsýnýn yanýna
uzandý. Fatýma kollarýný kocasýnýn boynuna dolayýp ken-
disini öpmesine izin verdi. O da özlemiþti sevdiði adamý. 

Bart'ýn sesiyle uyanýp kocasýný uyandýrdý. Ludovic
kalkýp kapýyý açtý. Ýçeri giren köpeði sevip öptü.

"Gel bakalým yaramaz dostum. Sabahtan beri yoksun
ortalarda."

Bart sahibine mýrýldanýp odanýn en serin köþesine kýv-
rýldý.

"Bütün gün çocuklarla koþup yoruluyorsun tabi" diye
söylendi gülerek Ludovic.
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"Bart'a laf söyletmem. O her þeyi hak ediyor" dedi Fa-
týma yerinden örtüye sarýlýp kalkarken. Hamama gidip yý-
kanacaktý. Ludovic peþinden gidip kapýyý arkasýndan ka-
pattý. 

"Vadide iken ne kadar mutlu günler geçirmiþtik, hatýr-
lýyor musun?" diye sordu karýsýna.

"Unutmadým ki" diye fýsýldadý Fatýma kocasýnýn kula-
ðýna. Sesindeki þefkat Ludovic'i mutlu etmeye yetmiþti.
Kollarýndaki karýsýnýn saçlarýný okþamaya baþladý.

Her zamanki gibi, Rahip Ýlyas akþam yemeðini odala-
rýna göndermiþti. Ludovic hasta olduðu için odalarýnda
birlikte yiyorlardý. Kadýnlarýn, Manastýrýn her yerinde ge-
zinmeleri ve rahipler ve rahip adaylarý ile ayný yerlerde bu-
lunmalarý yasak olduðu için de böyle bir þeyin daha doðru
olacaðý düþünülmüþtü aslýnda, Fatýma bunu biliyordu.
Bundan þikâyetçi de deðildi zaten. Yemekten sonra kocasý-
nýn yanýna sokularak sohbet etmeye daldýlar. 

"Birkaç gün sonra buradan gideriz" dedi Ludovic ka-
rýsýna göz kýrparak.

Fatýma daha sýký sarýldý kocasýna. "Seni çok seviyo-
rum" diye mýrýldandý. "Evet, artýk gidelim." Sonra birden
hatýrladý olanlarý. Geri dönmek istediðini söylemeliydi ko-
casýna. "Geri dönelim mi?"

Ludovic þaþkýnlýkla baktý karýsýna.
"Yani Martyropol'e mi?
Fatýma baþýný salladý. Ludovic merakla karýsýndan bir

açýklama bekliyordu.
"Bu yolculuk ikimizi de yýprattý. Senin hastalanman

beni çok korkuttu ve üzdü. Bir daha baþýmýza böyle bir þe-
yin gelmesini istemiyorum" dedi. "Benim yüzümden sana
bir þey olmasýný istemiyorum. Ben seninle nerede olsa ya-
þamaya razýyým. Ýstersen hemen geri dönebiliriz."

Ludovic karýsýný öpüp saçlarýný okþadý.
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"Benim güzel ruhlu karým" diye mýrýldandý. "Merak
etme bundan sonra hiçbir þey olmayacak."

Fatýma itiraz edecek oldu. Dudaklarýyla engelledi onu. 
"Sana söz verdim, seni denize götüreceðim" dedi sev-

gi dolu gülümseyiþiyle.
Fatýma içinde büyüyen endiþe ve kararsýzlýkla kocasý-

na sarýldý. Onun için korkuyordu. Vadiden ayrýlmakla hata
etmiþlerdi. Siyah bir kadýn olarak orada kabullenilmiþti.
Kocasýna sorun çýkarmayacak bir þeydi teninin rengi. Fa-
kat baþka yerlerde… Kocasý daha iyi olduðu bir zaman ay-
ný konuyu tekrar açacaktý. Daha ileri gitmek istemiyordu.
Kendilerini bekleyen belirsiz gelecekten korkuyordu.

Küçük pencerelerden sýzan güneþ odanýn içini aydýn-
latmaya çabalarken uyanmýþtý Fatýma. Bart'ý dýþarý býrak-
týktan sonra uyuyan kocasýnýn yanýna sokularak sýcaklýðýný
hissetmek istemiþti. Karýsýnýn geldiðini hisseden Ludovic
sarýlarak kendine çekti.

"Seni seviyorum" diye mýrýldandý Fatýma. Her geçen
günle birlikte yüreðindeki korkular dað olup büyüyordu. 

Kapýnýn vurulmasýyla uyanan Ludovic kalkýp kapýyý
açtý. Yakup kahvaltýyý getirmiþti. Tepsiyi ona uzatýrken Ra-
hip Samuel'in onu aþaðýda beklediðini ve söyleyecekleri-
nin önemli olduðunu söyledi. Ludovic teþekkür edip kapý-
yý kapattý. Fatýma'yý uyandýrdý.

"Kalk hadi. Sen kahvaltýný yap. Rahip Samuel beni is-
temiþ, ben bir bakýp geleyim" deyip üstünü giyindi. 

Fatýma ne olduðunu anlamaya çalýþýrken Ludovic oda-
dan çýktý. Merdivenlerden inerek büyük yemek odasýna
geçti. Burasý bütün rahiplerin hep birlikte yemek yedikleri
salondu. Orada deðildi Rahip Samuel. Sonra geniþ taþ ko-
ridoru geçip sondaki odanýn kapýsýný týklatýp içeri girdi.
Rahip Samuel büyük ahþap masasýnýn arkasýnda oturuyor
ve kahkahalar atýyordu. Onu görünce yerinden kalkýp gü-
lümsedi.
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"Gelin Ludovic. Sizi bekleyen biri var burada" dedi.
Ludovic þaþkýnlýkla rahibin yüzüne bakarken arkasý

kendine dönük koltuktan biri kalkýp ona döndü. "Ludovic,
dostum" diye baðýrdý adam.

Ludovic gözlerine inanamýyordu. Yaþadýðý sýkýntýlý
hastalýk ona birçok þeyi unutturabilmiþti ama onu Fran-
sa'dan kaçýran arkadaþýný asla unutmazdý.

"Yüce Tanrým. Abu Hasan sensin" diye þaþkýnlýkla ba-
ðýrdý Ludovic.

Burada görebilmeyi umduðu en son kiþi oydu herhal-
de. Birbirlerine sarýldýlar. Abu Hasan'a çok þey borçluydu.
Onun sayesinde Fransa'dan kaçabilmiþ, canýný kurtarabil-
miþti. Fakat sonra Ýtalya'da Ludovic gemiyi kaçýrýnca yol-
larý ayrýlmýþtý. Kara adam, hep hatýrladýðý gibi beyaz diþle-
ri dýþarýda gülüyordu. O da arkadaþýný gördüðü için çok
mutlu olmuþtu. 

"Ýlahi Fransýz dostum. Ne iþin var senin buralarda?
Ýtalya'da birbirimizi kaybettiðimizden beri seni merak edip
durdum."

Karþýlýklý oturup bakýþtýlar. Ludovic tanýdýk bir yüz
görmenin sevincini yaþýyordu. Rahip Samuel onlarý yalnýz
býrakýp çýktý. 

"Senin burada ne iþin var?" diye sordu Ludovic. 
Kara adam her zamanki kahkahasýyla cevap verdi.
"Unuttun mu yoksa? Ben buralýyým. Ziyarete geldim

manastýra. Burada yabancý bir misafirimiz olduðunu söyle-
di Samuel. Fransýz deyince aklýma ilk sen geldin. Üstelik
evlenmiþsin öyle mi?"

Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Bu ne hýz, dostum? Tebrik ederim."
Ludovic teþekkür etmeye fýrsat bulamadan Abu Hasan

baþka bir soruya geçmiþti bile.
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"Hastaymýþsýn dostum. Ne oldu?"
"Martyropol'den gelirken bir akrepin hýþmýna uðra-

dým. Haftalardýr yatýyordum. Daha yeni yürüyebiliyorum"
dedi Ludovic acý bir tebessümle o anlarý tekrar yaþayarak
içinde.

"Bu dünyada akrepten paçayý sýyýracak tek adam da
sensin zaten" dedi Abu Hasan yine o gür kahkahasýyla.

Ludovic tüm olanlarý anlattý arkadaþýna. Karýsýyla na-
sýl evlendiðini, vadiden ayrýlýþlarýný, kervaný, hastalanýþýný,
hiçbir þey hatýrlamadýðýný ve handan buraya geliþlerini…
Abu Hasan kulaklarýný iyice açýp dinledi arkadaþýný. 

"Birkaç gün daha kalýp biraz daha iyileþtikten sonra
yola koyulacaðýz tekrar."

"Ýyi öyleyse toparlanýn da benim eve gidelim. Birkaç
gün ben misafir edeyim sizi" dedi Abu Hasan.

Ludovic bu teklifi geri çevirecek olduysa da arkadaþý
onu ikna etmekte oldukça baþarýlýydý.

"Seninle konuþacak daha çok þeyimiz var Ludovic.
Kaç yýldýr ne yaptýðýný merak ediyorum. Hem bizde daha
rahat edersiniz. Karým da karýna arkadaþlýk eder. Onun da
yalnýzlýktan caný sýkýlmaz, dostum."

"Tamam, ama sadece iyileþene kadar. Sonra buradan
gitmemiz gerekiyor" dedi Ludovic ama yine de karýsýnýn
ne düþüneceðini bilmiyordu. Arkadaþýna onun da fikrini
sormak istediðini söyledi.

"Ýyi ya hadi git sor. Ben beklerim burada, zamaným
var."

Ludovic koþarak odasýna çýktý. Fatýma kahvaltýsýný
yapmýþ, giyinmiþ onu bekliyordu.

"Nerede kaldýn? Merak ettim" diye sordu telaþla. Ko-
casý için endiþelendiði belli oluyordu.

Ludovic yataðýna oturarak bütün olanlarý anlattý karý-
sýna. 
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"Abu Hasan bizi evine davet etti. Oraya gidelim mi?
Ne dersin?"

Fatýma'ya söyleyecek pek bir þey kalmamýþtý zaten.
Kocasýnýn heyecaný gözünden kaçmamýþtý. Arkadaþýyla ol-
mak ona iyi gelecekti. Hem kendisi de uzun süredir bir ka-
dýnla konuþmuyordu, bu kendisi için de iyi olacaktý. Yalnýz
bir detay vardý atladýklarý.

"Belki siyah olduðum için… Beni…" 
Fatýma daha fazla konuþamadý. Gözleri doldu, aðla-

mamak için alt dudaðýný ýsýrdý. Ludovic uzanýp elinden tu-
tarak çekti karýsýný kendine doðru, kucaðýna oturttu.

"Sakýn aðzýndan böyle kelimeler çýkmasýn bir daha.
Sen benim karýmsýn" diye söylendi karýsýna. "Hem onlar
da senin gibi kapkara" deyip gönlünü almaya çalýþtý. 

"Peki, madem istiyorsun, gidelim" dedi Fatýma güle-
rek.

Ludovic karýsýnýn burnuna bir öpücük kondurdu. "Ben
inip haber vereyim. Hemen gelirim."

Kocasý odadan çýkýnca yataðýna uzanýp düþünmeye
baþladý Fatýma. Hep geri dönmelerinin daha hayýrlý olaca-
ðýna inanýyordu. Gerekenden bir saat daha fazla kalmak is-
temiyordu bu þehirde. Aþaðýlýk hancý ve arkadaþýnýn bulun-
duðu þehirde olmak istemiyordu. Kanýný donduran dakika-
lar gelip geçti gözlerinin önünden. Hem kocasýný öldürme-
ye çalýþmýþlar hem de onun sadece kocasýna ait bedenini
kirletmek istemiþlerdi. Bart olmasaydý belki ikisi de ölmüþ
olacaktý. Gözlerini kapatýp unutmaya çalýþtý ama adamýn
pis nefesini hâlâ yüzünde hissediyordu. Adamýn iðrençliði
kadar piþkinliði de midesini bulandýrmýþtý. Handan ayrýlýr-
ken savurduðu tehdit gözünü korkutmuþtu Fatýma'nýn. O
adamýn yakýnlarýnda bile olmak istemiyordu. Her zaman o
kadar þanslý olamazdý ya. Vücudundaki morluklar daha ye-
ni geçmiþti. Onlara her baktýðýnda yaþadýklarýný tekrar tek-
rar yaþamýþtý Fatýma.
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Belki de kocasýnýn arkadaþýna gitmek en iyisi olacaktý.
Sonuçta hancý ve arkadaþý burada olduklarýný biliyordu. Bir
þekilde sadece intikam almak için bile kocasýný öldürmeye
kalkýþabilirlerdi tekrar. Buradan ayrýlmalarý gerekiyordu.
Ludovic arkadaþýnýn kendisine büyük bir iyilik yaptýðýný
söylemiþti. Bu yüzden ona büyük saygý duyuyormuþ. Birkaç
gün için bile olsa oraya konuk olmak en iyisi olacaktý. En
azýndan orada ikisi de emniyette olurlardý. Ludovic iyileþin-
ce de buradan giderlerdi. Hem kendisi de yalnýz kalmaya-
caktý. Abu Hasan'ýn karýsýnýn iyi biri olmasýný diledi içinden.

Birkaç dakika sonra Ludovic geri geldiðinde çok mut-
lu görünüyordu.

"Sen de orada daha rahat edersin. Burada bu kadar
adamýn içinde huzursuz olduðunun farkýndayým" dedi.
"Üstelik benim yüzümden bir yere de gitmiyorsun. Ha-
san'ýn karýsýyla dýþarý da çýkabilirsin istersen. Hem sana
þehri gezdirir."

'Ben bu þehri yeterince gördüm' diye geçirdi içinden
Fatýma. Ama bunu kocasý bilmiyordu. Rahip Ýlyas'tan da
bu konuda konuþmamasý için ricada bulunmuþtu. 

"Abu Hasan iki saat sonra gelip bizi alacak. Hazýrlana-
lým da gelince beklemesin. Hemen gideriz" dedi heyecan-
la Ludovic.

Fatýma bunun en iyisi olduðuna daha çok inanýyordu.
Eþyalarýný toparlayýp hazýrladýlar. Ýkisi de kutsal kitaplarý-
ný unutmadýlar. Bart kapýda mýrýldanýnca Ludovic kapýyý
açýp onu içeri aldý. Köpeðe gideceklerini söyleyip baþýný
okþadý. Çocuklarla çok oyalanmýþ olacaktý ki toz içindey-
di. Fatýma onu yýkamak isteyip hamama götürdü. Ýkisine
özellikle bu odayý vermiþlerdi. Rahip Ýlyas'ýn söylediðine
göre bazý büyük odalara hamamlar ilave edilmiþ burasý
Patrikhane Merkezi olunca. Bart'ý yýkayýp kurulamaya ça-
lýþýrken Ludovic'in sesi duyuldu içeriden. "Her þey tamam.
Bir tek sen kaldýn."

353

Anadolu’da Bir Yabancý



"Dolabýn üzerinden sergileri de alýr mýsýn? Onlarý
unutmayalým" diye seslendi kocasýna Bart'ý kurulamaya
çalýþýyordu.

Uzun süren sessizliðin ardýndan içeriye girdiðinde ko-
casýný yataðýn üzerinde, gözleri yerdeki sergilere sabitlen-
miþ oturduðunu görüp endiþelendi.

"Ne oldu? Ýyi misin?" diye sordu telaþla yanýna yaklaþýp.
Ludovic bir yerdeki sergilere bir de karýsýna baktý.

Onun yüzünü hiç böyle görmemiþti Fatýma. Ters giden her
neyse afet gibiydi.

"Ne oldu?" diye sordu tekrar.
Ludovic'in bakýþlarý sergilere takýlýnca Fatýma yere

oturup sergileri kontrol etmeye baþladý.
"Nerede bunlar? Buraya koyduk eminim" diye söylen-

meye baþladý telaþla. Bütün sergileri kontrol edip þaþkýn-
lýkla kocasýna baktý.

"Allahým. Altýnlarýmýz çalýnmýþ" diye mýrýldandý du-
daklarý titreyerek.

Kendisi de söylediklerine inanamayarak tekrar kontrol
etti sergileri.

"Boþuna uðraþma. Ben de kontrol ettim" dedi Ludovic. 
Fatýma neye uðradýðýný þaþýrmýþ bir þekilde kocasýna

bakýyordu. Gözlerinden süzülen yaþlara engel olmadý.
"Çalýnmýþ. Bütün paramýz çalýnmýþ" dedi. Ayaða kal-

kýp odada gezinmeye baþladý. "Burasý bir manastýr. Burada
olmaz öyle þey. Burasý bir manastýr" diye konuþuyordu
kendi kendine.

Ludovic kalkýp karýsýna sarýldý. Fatýma olanlara inana-
mýyor, bunun baþka bir açýklamasý olduðunu düþünüyordu.

"Baþka bir þey… Baþka bir þey…" diye mýrýldanýyordu.
"Rahiple konuþacaðým, merak etme, belki daha güven-

li bir yere kaldýrmýþlardýr" dedi Ludovic. Sonra kendi de-
diðine kendisi de þaþýrýp baþýný salladý.
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"Baþka bir yere kaldýrmadýn deðil mi? Belki öyle ya-
pýp unutmuþ olabilirsin."

Fatýma aðlayarak baþýný salladý. "Hayýr, yerlerini de-
ðiþtirmedim, eminim. Kontrol edip koydum oraya."

Kocasýna sarýlýp aðlamaya devam etti Fatýma.
"O para bize lazýmdý. O para bizimdi. Onunla ev ala-

caktýk."
Ludovic karýsýnýn baþýný okþayarak onu teselli etmeye

çalýþtý. Birden dermaný kalmadýðýný fark edip Fatýma'yý bý-
raktý ve yýðýlýr gibi yataðýna oturdu.

"Ýyi misin?" diye sordu Fatýma telaþlanarak. 
Ludovic'in rengi sararmýþtý, bedeni buz kesmiþti. Çok

daha kötüleþeceðini hissediyordu. Fatýma kocasýnýn elleri-
ni ovuþturmaya baþladý. Diðer taraftan da gülümsemeye
çalýþýyordu.

"Para hiç önemli deðil. Sana bir þey olmasýn" dedi
gözlerini silerek.

Ludovic karýsýna sarýlýp baþýný göðsüne bastýrdý.
"Para önemli deðil. Sen iyi ol, yeter" diyordu Fatýma

sürekli.
"Merak etme o parayý bulacaðým" dedi Ludovic. Diþ-

lerini sýkýyordu sinir ve çaresizlikten.
Yüreðindeki fýrtýna dinmemiþti ama. Kendisini suçla-

maya baþlamýþtý yine. Öyle ya. Vadiden ayrýlmak isteme-
seydi bunlarýn hiçbiri olmayacaktý. 

"Hadi uzanýp dinlenmeye çalýþ biraz. Arkadaþýn gelin-
ce seni uyandýrýrým" dedi Fatýma.

Þaþkýnlýkla kendilerine bakan Bart'a dönüp kýzdý Lu-
dovic.

"Bir de köpek olacaksýn. Onca para buradan yok olur-
ken sen neredeydin?" 
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Sesi öyle gür ve sert çýkmýþtý ki kendisine kýzdýðýný an-
layan Bart mýrýldanarak baþýný yere eðdi. Fatýma yanýna gi-
dip mahzun bir ifadeyle sahibine bakan köpeðe sarýldý.

"Ona baðýrma sakýn. Onun bir kabahati yok. Üç beþ al-
týn için köpeði buraya mý hapsetseydik?" diye savundu
Bart'ý. " Bize bir þey olmadý ya. Bu önemli."

"Bu ara çok iyisiniz. Bilmediðim bir þeyler mi var?"
diye sordu merakla Ludovic.

Fatýma, kocasýnýn bu sorunun cevabýný bilmesini ister
miydi? Köpeði okþayarak kocasýna gülümsemeye çalýþýr-
ken gözlerinden süzülen yaþlar çok þey anlatýyordu aslýnda.

"O senin dostun. Onu incitme sakýn."
Fatýma'nýn hareketiyle Bart mýrýldanýp sahibinin yaný-

na fýrladý ve yüzünü yalamaya baþladý. Ludovic onun bu
hareketinde hemen yumuþardý, biliyordu Bart. Kendince
özür dilemeye çalýþýyordu. Dayanamayan Ludovic köpeði-
ne sarýlýp öptü yüzünden. 

"Sen iyi bir arkadaþsýn. Bundan sonra daha dikkatli ol"
dedi köpeðine.

Köpeðe sarýlýp gözlerini kapadý.
Fatýma hâlâ uyuyan kocasýnýn baþýnda bekliyordu. Pa-

ranýn çalýnmasý ona aðýr gelmiþti. Çaresizlikten bitkin düþ-
müþtü Ludovic. Kapý vurulup dýþarýdan sesler gelince irki-
lerek doðruldu Fatýma. 

"Ludovic, iyi misin? Ben geldim" diyordu kapýdaki ses.
Bu arkadaþý olmalýydý. Hemen sürgüyü açýp kapýyý

araladý Fatýma.
"Ben Abu Hasan. Aþaðý gelmeyince merak ettim sizi.

Bir sorun mu var?" diye sordu telaþla.
Fatýma kapýyý açýp girmesine izin verdi. "Ludovic bi-

raz halsiz ama birazdan kendine gelir" diye fýsýldadý.
Adam bir yatan Ludovic'e bir de aðlamaktan gözleri

þiþmiþ Fatýma'ya bakýp merakla sordu.
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"Hayýrdýr bacým? Bir þey mi oldu?"
Fatýma aðlamamak için kendini zor tutuyordu. Sadece

baþýný sallamakla yetindi. Ona böyle bir þey nasýl söylene-
bilirdi ki? Kocasýnýn yanýna gidip uyandýrmaya çalýþtý.
Aðýr aðýr gözlerini açan Ludovic olanlarý hatýrlayýp karýsý-
nýn yanaðýný okþadý.

"Merak etme. Her þey yoluna girecek" dedi gülümse-
meye çalýþarak.

Fatýma ona bir misafirleri olduðunu söyledi. Ludovic
baþýný çevirince Abu Hasan'ýn orada olduðunu fark edip
doðrulmaya çalýþtý.

"Çok mu geç kaldýk?" diye sordu Hasan'a oturmasýný
iþaret ederek. 

Abu Hasan arkadaþýnýn yanýnda çömelerek ateþini
kontrol etti. 

"Samuel rahatsýzlanmýþ olabileceðini söyleyince me-
rak ettim. Nasýl hissediyorsun?" diye sordu endiþeyle.

Ludovic önce karýsýna bakýp bakýþlarýný arkadaþýna çe-
virdi. Cevap vermeyince Hasan üsteledi.

"Söylesene ne oldu? Beni meraktan öldürecek misin?"
"Sadece rahatsýzlandým iþte. Henüz tam iyileþmemi-

þim."
Abu Hasan Fatýma'ya bakarak ýsrar etti.
"Bacým sen söyle bari. Baþka bir þey olduðu belli olu-

yor zaten."
Fatýma dayanamayarak aðlamaya baþlayýnca Abu Ha-

san þaþkýnlýkla arkadaþýna baktý.
"Ne oluyor söylesene. Biz arkadaþ deðil miyiz?" diye

ýsrar etti.
"Hazýrlanýrken bütün paramýzýn alýndýðýný fark ettik"

dedi Ludovic. "Fatýma'nýn bütün parasýný almýþlar buradan."
Abu Hasan þaþkýnlýkla arkadaþýna bakýyordu.
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"Emin misiniz? Belki baþka bir yere koydunuz."
"Eminiz" diye mýrýldandý Ludovic. "Her yere defalar-

ca baktýk ama yok."
"Çok muydu?
Ludovic hayal kýrýklýðýyla baþýný salladý. Bu olanlara

inanamýyordu hâlâ.
"Ýki bin altýn. Fatýma'nýn kocasýndan kalan vadiyi sat-

mýþtýk. Onunla yeni bir yer satýn alacaktýk."
Abu Hasan þaþkýnlýkla arkadaþýna bakýyor, ne söyleye-

ceðini bilmiyordu. "Ben rahiple konuþurum, kim aldýysa
birkaç güne kadar çýkar ortaya" diye atýldý. 

Ludovic arkadaþýnýn kolunu tutarak baþýný salladý.
"Olmaz. Bunun duyulmasýný istemiyorum. Ýnsanlarýn

kiliseye olan inancýný sarsmýþ oluruz. Bize kapýlarýný açmýþ
insanlara ihanet edemem ben" diye itiraz etti.

Hasan duyduklarýna inanamamýþtý. "Sen deli misin?
Bunu yapan cezasýz mý kalsýn? Hem karýný düþün biraz.
Ona yazýk deðil mi?"

Ludovic baþýný çevirip karýsýna baktý. Fatýma sessizce
aðlamaya devam ediyordu. 

"Fatýma?"
Fatýma ne yapacaðýný þaþýrmýþ kocasýna bakýyordu.

Kendisini ve kocasýný aþaðýlýk adamlarýn elinden kurtaran
bu adamlara olan borcunu, onlarý zan altýnda býrakarak mý
ödeyecekti? Ludovic sebebini hiç bilmeyecekti ama kara-
rýnda haklýydý.

"Sen nasýl istersen…" 
Ýçi acýyordu. Tüm hayalleri bu kararla uçup gitmiþti iþ-

te. Artýk ne baþka bir yere gidebilir ne de bir ev alabilirler-
di. Fakat bunlarýn hiçbiri kocasýnýn saðlýðýndan ve kendi
namusundan daha önemli deðildi. 

Abu Hasan öfkeyle kalkýp ikisine de kýzdý.
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"Siz þaþýrdýnýz herhalde. Böyle bir durumda nasýl ses-
siz kalýrsýnýz? Siz söylemezseniz ben söylerim. Onlar beni
yýllardýr tanýyor. Bir sorun çýkmayacaktýr."

Ludovic arkadaþýnýn yanýna kadar giderek elini omzu-
na koydu.

"Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Yoksa bir da-
ha yüzüne bakmam, bilmiþ ol" dedi sert sesiyle. 

Son derece ciddi ve vakur görünüyordu. Abu Hasan
baþýný sallayarak yenilgiyi kabul etti.

"Tamam, nasýl istersen öyle olsun."
Ludoviv karýsýnýn yanýna gidip yaþlý gözlerini sildi.

Sonra sarýlýp kokusunu içine çekti. 
"Merak etme, bir gün o para sana geri gelecek. O se-

nin helalin çünkü. Sadece zamana býrak" diye mýrýldandý
alnýndan öperek. 

Fatýma gülümsemeye çalýþtý. Bu adamý çok seviyordu.
Her þeye söyleyecek bir söz bulabiliyordu. En kötü olayýn
bile güzel bir yaný olduðunu düþünen bir adamdý kocasý.
Abu Hasan'ýn gür sesi yankýlanýnca odanýn içinde ikisi de
dönüp ona baktý.

"Hayatým boyunca senin gibi bir adamla daha karþýlaþ-
madým ben. Sen nesin, aziz falan mý?" 

Bart araya girip havlamaya baþlayýnca Abu Hasan dö-
nüp Bart'a baktý.

"Sen hâlâ buralardasýn ha Bart? Seni akýllý köpek" di-
yerek sevdi köpeði. Bart tanýdýk yüz görmenin heyecaný ile
maskaralýk yapmaya baþladý odanýn içinde. Fatýma bu üç-
lü arasýndaki iliþkiye anlam verememiþti. "Ne oluyor, an-
lamýyorum" diye sordu kocasýna.

Ludovic gülerek baktý karýsýnýn gözlerine.
"Bir gün anlatýrým" diye mýrýldandý. 
Kýsa sürede toparlanýp atlarýný da alarak ayrýldýlar ma-

nastýrdan. Rahipler ile vedalarýný kýsa ve ciddi tutmuþlardý.
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Her ikisinin de içinde buraya tekrar geleceklerine dair his-
ler vardý. 

Abu Hasan'ýn Evinde

Abu Hasan'ýn evi Mardin daðýnýn arka eteklerinde yir-
mi dönüm kadar bir arazinin içinde kurulu iki katlý, büyük
ve taþtan bir evdi. Evin arkasýnda büyük bir ahýr yer alýyor-
du. Hasan'ýn çok iyi atlarý vardý. Hemen evin saðýnda kü-
çük tek katlý bir ev daha yaptýrmýþtý Hasan, dýþarýdan gelen
misafirleri için. Ludovic ve Hasan oturup uzun uzun ko-
nuþmuþlar ve Hasan arkadaþýna böyle bir yardýmda bulu-
nabileceðini söylemiþti. Buraya ilk yerleþtiklerinde Hasan,
arkadaþýna kaybettikleri parayý onlara verebileceðini söy-
lemiþti ama ikisi de bunu kabul etmemiþti. Ludovic çalýþýp
karýsýný buradan götürecek kadar parayý kazanacaðýný, onla-
ra zaten yeterince yük olduklarýný söylemiþti. Aslýnda Ha-
san bu durumdan son derece memnundu. Ludovic'i çok se-
viyordu. Onunla oturup dertleþmek, muhabbet etmek hoþu-
na gidiyordu. Kadýnlar bir arada otururlarken Ludovic ve
Hasan da ya atla kýrlarda geziyorlar ya da þehre iniyorlardý.

Bir karýsý iki kýzý vardý Abu Hasan'ýn. Oðlu olmasýný
çok istemiþ ama nasip olmamýþtý. Kýzlarý henüz evlenme
yaþýna gelmiþti. Ýyi talipleri çýktýðý takdirde onlarý evlendi-
receðini söyleyip duruyordu Hasan ama kimseyi de beðen-
miyordu. Ýkisi de aklý baþýnda kýzlardý. 

Abu Hasan'ýn karýsý ince yapýlý ufak tefek bir kadýndý
ama son derece alýmlý ve güngörmüþ biriydi. Saygýsýnda
ölçülü ve yumuþak ses tonuyla etrafýnda sevilen bir kadýn-
dý. Kocasýna ve kýzlarýna karþý duyarlý ve hassas bir yapýya
sahipti. Hiçbirine ne olursa olsun, asla laf söyletmezdi. Ay-
rýca Fatýma ile de iyi arkadaþ olmuþ, Fatýma kendini bura-
da hiç yabancý hissetmemiþti.

Abu Hasan, büyük kýzý Asuman'ý erkek evlat gibi yetiþ-
tirmiþ, küçüklüðünden beri yanýnda iþe götürüp getirmiþ, iþi-
nin tüm inceliklerini ona da öðretmiþti. Asuman, kendilerine
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ait madende ve ticarethanede yýllarca çalýþmýþtý. Altýn ticare-
ti ve altýn iþlemesi hakkýnda her þeyi en az babasý kadar iyi
biliyordu artýk. Ticarethanede çalýþan onlarca erkeðe çekin-
meden hükmedebiliyor, herkesin iþini en iyi þekilde yapabil-
mesi için gerekli tüm çabayý gösteriyordu. Bu yüzden babasý
gezilere çýktýðýnda gözü arkada kalmýyordu. 

Küçük kýzý ise annesinin kopyasýydý sanki. Onun gibi
güzel, alýmlý ve ufak tefek bir yapýya sahipti. Siyah uzun
saçlarýný hep arkasýnda topluyor, gözlerine sürme çekiyordu.
Siyah kaþlý, zeytin gözlü güzel bir kýzdý Nadire. Annesi ka-
dar iyi bir ev hanýmý ve aþçý olmuþ, yemek sofralarýna lezzet
katmaya baþlamýþtý bile. 

Geçen ay yine o uzun iþ gezilerinden birine çýkmýþtý
Abu Hasan. Batýdaki diyarlar için hazýrladýðý mallarý götü-
rüp satacak ve tekrar geri dönecekti. Çýkarken kendi evini
de onlara emanet etmiþti. 

Ludovic iyileþtikten sonra oradan ayrýlmak istemiþler
ama Abu Hasan kabul etmemiþti.

"Hem karýlarýmýz da iyi anlaþýyorlar. Bu evi size ver-
dim iþte. Kalýn burada. Niye baþka bir yer arayacaksýnýz
ki?" diye sitem etmiþti arkadaþýna.

Fatýma bu þehirde kalacaklarý süre zarfýnda buradan
ayrýlma taraftarý deðildi zaten. Þehir kocasýnýn bilmediði
tehlikelerle doluydu. Burada kendini güvende hissediyor-
du. Hem iyi bir arkadaþ edinmiþti. Hem de artýk eskisi ka-
dar korkmuyordu. Bu yüzden kocasý konuyu açtýðýnda hiç
itiraz etmemiþti. Gerekli parayý biriktirebilmek için Ludo-
vic'in çok uzun bir süre çalýþmasý gerekiyordu. Neredeyse
bir yýl olmuþtu buraya geleli ve ikisi de þimdilik hayatla-
rýndan memnundu. Yaþadýklarý onca þey düþünülürse çok
daha kötüsünün olmasý iþten bile deðildi aslýnda. 

Ludovic, hayallerini gerçekleþtirebilmek için gerekli
olan parayý kazanabilmek amacýyla  civardaki bir köprü-
nün yapýmýnda çalýþmaya baþlamýþtý. Geliri iyiydi, ustalarý
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onun çalýþmasýný beðeniyor, takdir ediyordu. Öyle ki Mar-
din eþrafý onun ve eþinin  Abu Hasan'ýn konuklarý oldukla-
rýný öðrenmiþ, Abu Hasan'ýn kulaðýna Ludovic'le ilgili öv-
gü dolu sözler  fýsýldamaya baþlamýþtý. 

Fatýma gün doðuþunda çok güzel görünüyordu. Alaca
karanlýk ve güneþin kýzýllýðý, onun güzel yüzüne daha bir
güzellik katýyordu.  Ludovic bu manzara karþýsýnda tarifsiz
duygularýn içine sürükleniyordu. Güzel karýsýnýn ellerini
öpüyor, hafif rüzgârla salýnan saçlarýný okþuyordu. 

"Burasý güzelmiþ" diye mýrýldandý Fatýma.
"Abu Hasan seni buraya çýkarmam için bu yüzden ýs-

rar etmiþ demek ki. Buradan güneþ bir baþka güzel görünü-
yor sanki."

Sonra karýsýna sarýlýp yüzünü okþadý.
"Ama sen daha güzelsin. Hayatýma tek anlam katan

güzellik seninki" diye fýsýldadý kulaðýna.
Fatýma içinin ýsýndýðýný ve sýcak bir dalganýn yüzün-

den bedenine yayýldýðýný hissediyordu.
"Habibe birazdan bizi aramaya çýkar. Biliyorsun kah-

valtýya davet etmiþti" diye mýrýldandý.
Ludovic eski saðlýðýna kavuþmuþtu. Çok daha güçlü

ve iradeliydi artýk. Vücudundaki tembellik ve arada yokla-
yan kasýlmalar geçmiþ, çalýþmanýn da verdiði güçle eski-
sinden de daha iyi olmuþtu. Abu Hasan'ýn arkadaþlýðý onu
mutlu ediyordu, ona minnettardý. Karýsý için endiþeleri
geçmiþ, burada her yerdekinden daha güvende olacaðýna
kanaat getirmiþti. Bu yüzden arkadaþýnýn ýsrarlarýný geri
çevirmemiþ ve þehirden ayrýlýncaya kadar burada kalma
tekliflerini kabul etmiþlerdi. 

Aþaðýda uzanan yeþillikler içindeki evlere bakan Fatý-
ma vadiyi hatýrlayýnca hüzünlenmiþti. Hâlâ büyük bir ha-
taya sebep olduðunu düþünüyordu. Oradan ayrýlmak bera-
berinde tarifsiz acýlarý da getirmiþti. Þimdi parasýz ve çare-
siz bir durumda Abu Hasan'ýn evinde kalýyorlardý. Ludovic
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karýsýnýn gözlerinde biriken yaþlarý fark edince elini tutup
sýktý. Güç vermek istiyor gibiydi.

"Merak etme Fatýma. Bir gün bizim de böyle bir yeri-
miz olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacaðým ama ba-
na biraz zaman ver" dedi.

"Eðer vadiden ayrýlmamýþ olsaydýk… Seni buna ben
zorladým... Az daha seni de kaybedecektim."

Kelimeler boðazýnda düðümlenip kaldý. 
"Seninle anlaþmýþtýk. Bir daha böyle þeyler düþünme-

yecektin hani? Hem bak yanýndayým. Hadi sil bunlarý ak-
lýndan da buranýn tadýný çýkaralým."

Bart'ýn sesi duyuluncaya kadar birlikte, çok þey anla-
tan sessizlikle gün doðumunun keyfini çýkardýlar. Ludovic
elini kaldýrýp Bart'a seslendi tüm gücüyle. Köpek birkaç
dakika sonra yanlarýna varmýþtý. Onu da yanlarýna alýp
manzarayý seyretmeye devam ettiler.

Uzun bir süre sonra aþaðý doðru inip Habibe'nin dave-
tine icabet ettiler. Yemek salonu Fatýma'nýn en çok beðen-
diði mekândý bu evde. Büyük salonun ortasýnda, ahþaptan
yapýlmýþ büyük masa, etrafýndaki ayný renk ve malzemeden
sandalyelerle muhteþem bir görüntü oluþturuyordu. Olduk-
ça kalýn ve gösteriþli ayaklar, kalýn dövme demir kenetlerle
birbirine baðlanmýþ, üzerindeki kalýn ve aðýr masif tablayý,
dünyanýn tüm yükünü taþýyabileceði görüntüsü veren bir
masaya dönüþtürmüþtü. Sýrtlarý oymalý büyük ahþap sandal-
yeler, etrafýnda dans ettikleri masayý daha da gösteriþli kýlý-
yordu. Türk motifleri ile iþlenmiþ zarif beyaz perdeler, sa-
lonun bir duvarýna sýra sýra dizilmiþ, dar ve yüksek pence-
releri nakýþ gibi iþlemiþti. Abu Hasan bu perdeleri, seyahat-
lerinden birinde bir Türk köyünden geçerken rast geldiði
yaþlý bir kadýndan satýn almýþtý. Ortadaki iki pencerenin ara-
sýnda, yemek yerken gerekebilecek þeylerin yer aldýðý bü-
yük ama alçak bir dolap yerleþtirilmiþti. Üzerinde kararan
gökyüzüne inat salonu tüm güzelliðiyle aydýnlatabilecek
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beþ kollu iki adet þamdan yer alýyordu. Büyük ahþap kapý-
nýn hemen yanýnda ise yine Abu Hasan'ýn gezileri sýrasýnda
Venedikli bir tacirden aldýðý gösteriþli tekerlekleri ve göv-
desi olan küçük bir servis masasý, yemekleri esnasýnda ka-
dýnlarýn en büyük yardýmcýsý oluyordu. Fatýma bu salonu
çok seviyordu, ilk gördüðünde, bir gün kendi evinde de
böyle bir salon olmasýný istediðini söylemiþti kocasýna. 

Kahvaltý yaparken muhabbet edip gülüþüyorlardý.
Bütün bir haftanýn yorgunluðunu üzerinden atmaya çalý-
þan Asuman arada esniyor ve onlarý eðlendiriyordu. Lu-
dovic'in çok iyi tanýdýðý kahkaha hepsinin birden susma-
sýna neden oldu. Habibe gözleri dolarak yerinden kalktý
ve kendilerine gülerek bakan üstü baþý pis, yorgun ama
yine de neþesinden hiçbir þey eksilmemiþ kocasýna sarýl-
dý. Ardýndan kýzlar kalkarak babalarýna sarýldý. Bu tablo
Ludovic'i çok duygulandýrmýþtý. Ýnsanýn böyle kalabalýk
bir ailesi olmasý çok güzel bir duygu olmalýydý. Karýsýna
bakýp gülümsedi. Ludovic de arkadaþýný özlemiþti. Kal-
kýp sarýldý arkadaþýna. Bu arada Nadire babasý için bir ta-
bak koymuþtu bile masaya. Abu Hasan karýsýnýn yanýna
oturarak seyahatini anlatmaya baþladý. Bu seyahatlerin
macera dolu olmalarý ve Abu Hasan'a iyi para kazandýr-
malarý bir yana kara adamýn her dönüþte eþine ve çocuk-
larýna çok güzel hediyeler getiriyor olmasý, aradan geçen
birkaç ayýn hasretini güzelleþtiriyordu. Abu Hasan her
gittiði diyarda, güzel gördüðü her þeyi satýn alýyor, eþini
ve kýzlarýný mutlu görmek için harcamalarýna sýnýr koy-
muyordu.

"Bu sefer ne getirdin bize, baba?" diye sordu Nadire
gülümseyerek.

Abu Hasan kýzýna göz kýrptý. Sonra karýsýnýn elini
öpüp büyük bir iþtahla kahvaltýsýna baþladý.

"Acele etme kýzým. Baban önce karnýný doyursun he-
le" diye cevap verdi annesi.
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Kahvaltýdan sonra kýzlar annelerine masayý toparla-
mada yardým ederlerken Abu Hasan, Ludovic'i oturma
odasýna çekti. Konuþacaklarý önemli þeyler olduðunu söy-
lemiþti arkadaþýna. 

Karþýlýklý oturup bir süre bakýþtýlar. Neden sonra arka-
daþýnýn gözlerindeki endiþeleri ve umutsuzluðu fark edip
ürperdi Ludovic. 

"Umarým kötü bir þey yoktur" diye mýrýldandý.
"Aslýnda seyahatim daha uzun sürecekti ama yarýda

kesmek zorunda kaldým."
"Biz de seni bu kadar erken beklemiyorduk. Ne oldu?"

diye sordu telaþla.
"Bizimkilere belli etmemek için çok uðraþtým, umarým

fark etmemiþlerdir."
Ludovic daha da endiþelenmiþti.
"Ne oldu, söylesene."
Abu Hasan baþýný umutsuzca iki yana sallayarak elle-

riyle yüzünü ovuþturdu.
"Kötü haberler aldým. Moðollar saldýrý planlarý hazýr-

lýyormuþ. Bize saldýracaklar."
Ludovic þaþkýnlýkla duyduklarýný anlamaya çalýþarak

arkadaþýna baktý.
"Güneyden ardý ardýna haberler gelmeye baþlamýþ. Ni-

yetleri Artuklularý Diyarbekir'den sürüp orayý ve tüm civa-
rý ele geçirmekmiþ."

Ludovic irkilerek yerinden kalktý. "Belki doðru deðildir."
"Doðru, doðru. Buralarda madenler ve önemli ticaret

yollarý çok fazla olduðu için… Daha beþ sene önce bu þeh-
ri yaðmalayýp taþ üstünde taþ býrakmadýlar. Mardin kendini
yeni yeni toparlýyorken… Yüce Tanrým. Bize yardým et."

Ne hissedeceðini ne düþüneceðini bilmiyordu Ludo-
vic. Arkadaþýnýn yanýna oturdu.
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"Eminsin deðil mi? Yani eðer bu sadece bir söylentiyse,
böyle bir þey yoksa insanlarý boþ yere telaþlandýrmanýn…

"Artuklu ordusu da hazýrlýklarýna baþlamýþ. Haberciler
dört bir tarafa daðýlýp haber yayýyor. Moðollara karþý eli si-
lah tutacak özellikle bekâr olan herkesi topluyorlarmýþ."

Ludovic þaþkýnlýkla arkadaþýna baktý. Evet doðruydu.
Ne þaka ne de yalandý bu. 

"Ne yapacaðýz peki?" diye sordu arkadaþýna.
Abu Hasan kararýný çoktan vermiþti.
"Hemen karýný alýp buradan gideceksin. Sana buradan

ayrýlýp baþka bir yerde yerleþebileceðin kadar para verece-
ðim."

Ludovic þaþkýnlýkla baþýný salladý.
"Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Burada sizinle kalacaðýz."
Abu Hasan ümitsizlikle elini arkadaþýnýn omzuna koydu.
"Savaþýn insanlara ne yaptýðýný hiç görmedin herhalde.

Akýllý ol, al karýný git buradan. Bu sizin savaþýnýz deðil."

Savaþýn Çirkin Yüzü

Günler günleri kovalarken savaþ haberlerinin huzur-
suzluðu, Abu Hasan'ýn evinde ve misafirhanesinde daha
çok hissedilir olmuþtu. Ludovic bir taraftan birçok söz ver-
diði karýsýný buradan uzak tutmak için götürmek istiyor, di-
ðer taraftan en zor günlerinde kendilerine destek olan arka-
daþýna ve ailesine sýrt çevirmek istemiyordu. Habibe geçen
süre zarfýnda Fatýma'ya defalarca gitmelerinin en hayýrlýsý
olacaðýný söylemiþ ama Fatýma bu kararý Ludovic'e býrak-
mýþtý. 

Türlü çeliþkilerle kocasýnýn bir an önce gitme kararý
vermesini istiyordu Fatýma. Onunla defalarca konuþmuþ
ama Ludovic hep daha sonra piþman olacaðý bir þey yap-
mamak için sabýrlý davranmayý uygun görmüþtü. Korku-
yordu Fatýma. Evet, bu onlarýn savaþý deðildi. Ne kocasý ne
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de kendisi bu savaþýn bir parçasý olmamalýydý. Bu adil de-
ðildi. Onlar burada sadece misafirdi. Onlar bu þehre ait de-
ðildi. Yýllardýr hayalini kurduðu deniz kýyýsýndaki büyük
eve ve kocasýyla yaþayacaðý güzel yýllara ramak kalmýþken
Fatýma kalýp canýndan veya kocasýndan olmak istemiyor-
du. Henüz ikisi de çok gençti ve henüz hayatýn güzellikle-
rini doya doya yaþamamýþlardý. Kocasýnýn duygularýný an-
lamaya çalýþýyor ama baþaramýyordu. Birlikte buradan git-
meliydiler. 

"Burasý bizim yaþadýðýmýz yer deðil. Gidelim ne
olur?" diye yalvardý kocasýna.

Ludovic karýsýna sarýlýp teselli etmeye çalýþýyordu.
"Abu Hasan bize evini açtý. Onu þimdi bu durumda

yalnýz mý býrakalým? Yakýþýr mý bize? Bize verdiklerine
böyle mi karþýlýk vereceðiz?"

"Bizim hayallerimiz ne olacak peki? Ya seni kaybe-
dersem? Ben bir daha köle olmak istemiyorum, anlamýyor
musun?"

Ludovic gözlerinden süzülen yaþlarý sildi karýsýnýn.
"Sadece bana güven, yüreðini ferah tut. Ben yaþadý-

ðým sürece sana böyle bir þey olmayacak. Býrak biraz daha
düþüneyim, olur mu?"

Ludovic bilmiyordu ki, o baygýn yatarken karýsýnýn
verdiði mücadeleyi, bilmiyordu ki aç kurtlarýn baþýna üþü-
þüp etinden faydalanmak istediðini. Fatýma kocasýndan
uzaklaþarak yataðýna oturdu. Ludovic yanýna giderek sarýl-
dý ona. Bu güçlü beden onu ýsýtýyordu. Fatýma iç çekerek
sarýldý erkeðine. Onun, ikisi için en doðru kararý vereceði-
ni biliyor, en azýndan buna inanmak istiyordu.

"Ben yýkanacaðým" dedi Fatýma hamama doðru gider-
ken.

"Ben de geleyim mi? diye sordu Ludovic gülümseme-
ye çalýþarak.
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Fatýma ýslak gözlerle baktý kocasýna, sorusunu yanýtsýz
býrakýp odadan çýktý. 

Yataða uzanýp Fatýma'yý beklerken düþüncelerden dü-
þüncelere atladý beyni. Savaþýn içinde hiç olmamýþtý. Onun
insanlara neler yaptýðýný bilmiyordu ama anlatýlanlarý din-
lemiþ ve sonuçlarýný görmüþtü. Yaþlý Ortodoks'u hatýrlayýp
ürperdi. "Savaþ sadece canlarý, mallarý almaz, hayalleri de
beraberinde götürür. Geriye sadece köpeklerin yediði et
parçalarý kalýr" demiþti. Bir adý bile olmamýþtý savaþtan
sonra, unutmayý kendisi istemiþti. Ama olanlarý, ailesine
yapýlanlarý asla unutamamýþtý. Yýllardýr aynalarda göreme-
diði yüzünü de hatýrlamýyordu. Bir adý ve yüzü yoktu onun
savaþtan sonra. Herkes ona 'Yaþlý Ortodoks' diyordu. Bir
var bir yok olmasý, savaþýn eseriydi. Yersiz, diyarsýz olma-
sý tek baþýna kalmasý savaþýn eseriydi.

"Biz ne olacaðýz? Fatýma ne olacak?" diye mýrýldandý
kendi kendine. 

Her þey bir yana o kadýndan sorumluydu. Ludovic,
eþine onu mutlu edeceðine ve hep hayal ettikleri eve ka-
vuþacaklarýna dair söz vermiþti. Yýllarca hayatýn en kötü
yanlarýna yakýn olmuþken ve en güzeline adýmlar kalmýþ-
ken burada kalýp karýsýnýn canýndan ve hayallerinden ol-
masýna sebep mi olacaktý? Ya savaþta esir alýnýrlarsa? O
zaman Fatýma'nýn tekrar köle olarak hayatýný devam ettir-
mesine sebep olacaktý. Kimse onlarýn evli olduðuna inan-
mazdý. Ýnanmak istemezlerdi. Sevdiði kadýna bundan da-
ha büyük bir kötülük yapýlabilir miydi? Onun mutluluðu-
nu saðlayacaðýna söz vermiþti. O burada, savaþýn ortasýn-
da…

"Bunu ona yapamam" diye mýrýldandý dudaklarýnýn
arasýndan. Buna izin veremezdi. Arkadaþýnýn uðruna karý-
sýný feda edemezdi. Bir an onu gönderip kendisi burada ka-
lýp arkadaþýna destek olmayý düþündü ama sonra vazgeçti
bu fikrinden. Bunun ilkinden pek farký yoktu. Yalnýz baþý-
na, çaresiz bir kadýný nasýl býrakabilirdi? Üstelik gidecek
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bir yeri ve kimsesi yokken. Üstelik kocasýndan kendisini
korumasýný beklerken. Böyle saçma bir þey düþündüðü için
kendine kýzdý Ludovic. Fatýma'yý seviyordu ve hiç ayrýl-
mayacaklardý. Onu bu koca dünyada tek baþýna býrakamaz-
dý. Sevilmek kadar korunmaya ve gözetilmeye de ihtiyacý
vardý karýsýnýn. Maria'yý hatýrlayýp hüzünlendi. Onu da
korumak istemiþ ama koruyamamýþtý. Onu da sevmiþ
ama incitmiþti. Ýncitilmesine seyirci kalarak en büyük
günahýný iþlemiþti. Bu yüzden cehennemde yanacaðýný
düþünüyordu. Gariptir ki eskisi kadar caný acýmýyordu
Ludovic'in. Hepsinin kader olduðuna inanýyordu artýk. Ka-
der ona bu acýlarý yaþatarak buralara kadar sürüklemiþ ve
Fatýma'yý karýsý olarak almasýna neden olmuþtu. Fransa'da
yaþananlar orada kalmýþtý. Ludovic hepsini unutmaya ve
karýsý ile mutlu bir hayat yaþamaya hazýrlanýrken þimdi ka-
rýsýný savaþýn ortasýnda kalmaya mecbur mu edecekti? Ür-
pererek kollarýný ovuþturdu. Yüreðine çöken endiþenin ne-
denini biliyordu Ludovic. Ona bunu yapmaya hakký yoktu.
Onu savaþtan ve zarar verecek her þeyden uzak tutmak
onun kocalýk vazifesiydi. Gözlerinden akacak yaþlarýn ne-
deninin sadece mutluluk olmasýný hak ediyordu Fatýma. O
her þeyin en iyisini hak ediyordu ve bunun için çýkmýþlar-
dý bu bilinmeyen yolculuða. 

Akrep ýsýrýðýyla zehirlendiðinde Fatýma'nýn kendisine
nasýl baktýðýný, üzerine titrediðini hatýrlayýp kendinden
utandý Ludovic. Yanýndan hiç ayrýlmadýðýný hatýrlýyordu.
Onunla tatlý tatlý konuþtuðunu, ellerinin ve yüreðinin sý-
caklýðýný hep hissetmiþ, yaþamasýna bu olanak vermiþ, gü-
cüne güç katmýþtý. Kendi hayatýný hiçe sayýp hana yerleþ-
miþler ve ona elinden gelen bakýmý yapmýþtý karýsý. Rahi-
bin anlattýklarý da cabasýydý. Rahip Ýlyas, karýsýnýn kendi-
sini çok sevdiði için insanüstü bir çaba gösterdiðini ve bir-
çok zorluða göðüs gerdiðini söylemiþti. Kendisini hayatta
tutmaya çalýþan fedakâr bir karýsý olduðu için çok þanslý ol-
duðunu da eklemiþti ayrýca. 
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Bütün bunlarý bilirken ve aklýnýn ve mantýðýnýn her
zerresi, sevdiði kadýný korumasý gerektiðini söylerken ne-
den kararsýzdý bu kadar? Onu engelleyen neydi, kendisi de
emin deðildi.

Buradan giderlerse arkadaþýna ve ailesine ihanet ede-
cekti. En zor günlerinde onlara kucak açmýþlardý. Ludovic
zor geçen hastalýðýnýn nekahat devresini biraz da arkadaþý-
nýn desteðiyle atlatmýþtý. Habibe Fatýma'ya arkadaþ olmuþ,
ona yabancýlýk çektirmemiþti. Fatýma burada huzurlu oldu-
ðunu ve Habibe'yi sevdiðini hep söylüyordu. Üstelik kýzlar
da ona kardeþ yakýnlýðý göstermiþlerdi. Þimdi, bütün bun-
larý karþýlýksýz mý býrakacaklardý? 

Tekrar Yaþlý Ortodoks'u hatýrlayýp ürperdi. "Burada
kalýn, bu sizin için en hayýrlýsý" demiþti yaþlý adam. Neden
böyle bir yolculuða çýkmýþlardý bilmiyordu artýk Ludovic.
Hiç bilmedikleri yerlerde, hiç tanýmadýklarý insanlarla kar-
þýlaþmaktan neden korkmamýþtý? Onlara bu deli cesaretini
veren neydi? "Bana yol göster yüce Tanrým. Karýmý koru-
mama yardým et" diye yalvardý.

"Sen de yýkanacak mýsýn?" 
Baþýný çevirip karþýsýnda tüm güzelliðini sergileyen

karýsýna baktý. Kalkýp ona sarýldý.  
Birkaç saat sonra bedenleri ve ruhlarý doymuþ bir þe-

kilde evden ayrýldýlar. Akþam yemeði için bir araya gelip
muhabbet edeceklerdi.

Abu Hasan oturma odasýndaydý. Geldiklerini duyunca
kalkýp karþýladý onlarý. Her zaman son derece saygýlý ve ki-
bar bir ev sahibiydi. Ludovic onu çok takdir ediyordu.
Hem iþinde hem evinde son derece seviyeli ve disiplinli bir
adamdý. Fakat bu onun sevgisini göstermesini engellemi-
yordu. Fatýma Habibe'ye yardým etmek için mutfaða yö-
nelmiþti bile.

Sofrada Asuman yoktu. Nadire yine annesine yardým
etmiþti güzel yemekler için. O, ileride çok iyi bir eþ ve an-
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ne olacaktý. Hep birlikte oturup dua ettiler Tanrý'ya, verdik-
leri için.

"Ne yapacaðýna karar verdin mi?" diye sordu Abu Ha-
san.

Ludovic, Fatýma'ya bakýp baþýný salladý.
"Henüz deðil."
"Bence karýný al git buradan. Savaþ herkesin görmek

isteyeceði bir þey deðil. Biz alýþtýk nasýl olsa."
Ludovic cevap vermedi arkadaþýna. Fatýma karýþtý söze.
"Bu yemek harika olmuþ Nadire. Bana tarifini verir

misin?" diye sordu ortamý yumuþatmaya çalýþarak.
Nadire yemeði anlatmaya baþlayýnca Abu Hasan'ýn ta-

nýdýk kahkahasý çýnladý salonun dört bir yanýnda.
"Kýzým ne bu acele, yemekten sonra verirsin."
Uzanýp solunda oturan kýzýnýn yanaðýný sýktý. Nadire

gülerek babasýnýn elini itti.
"Yapma baba ya. Ben artýk küçük bir kýz deðilim."
"Bizim küçük kýzýmýz büyüdü artýk, bey" diye kahka-

ha attý Habibe.
Hep birlikte güldüler Nadire'nin kýzaran yanaklarýna

bakýp.
Onlarýn her þeye raðmen mutlu olmalarýna imreniyor-

du Ludovic. Çok kalabalýk bir aile deðillerdi ama yine de
iyi ve mutlu bir aileydiler. 

Tereddütler ve kararsýzlýklar Ludovic'i çýkmaza sürük-
lemiþti. Fatýma'nýn da gitmek isteyiþi ve bu karardaki ace-
leliði onu ikna etmeye baþlamýþtý. Evet, arkadaþýna çok þey
borçluydu ama karýsýný, baþýna gelebilecek her tür kötülük-
ten korumak onun ilk vazifesiydi. Ýlk fýrsatta Abu Hasan
ile konuþup buradan gideceklerini söyleyecekti. 

Çok geçmeden korkunç bir savaþýn içinde bulmuþ-
lardý kendilerini. Asýl niyetleri Diyarbekir'deki Artuklu
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hükümdarlýðýný ele geçirmek olduðu ileri sürülen Moðol
ordusu çok çabuk ilerlemiþ, beklenen süreden önce sal-
dýrmýþlar, diðer tüm Mardinliler gibi onlar da kaçamadan
kaleye sýðýnmak zorunda kalmýþlardý. Abu Hasan deðer-
li birkaç evrakýný ve atlarýný da yanýna alýp ailesi ve mi-
safirlerini vakit geçirmeden kaleye getirmiþti. Beþ yýl
önceki istila ve yaðma, Mardin'e deðer verdikleri her þe-
yi yanlarýna almayý öðretmiþti.

Türklerin eline geçmeden önce Mardin, Süryanicede
kaleler anlamýna gelen Marde olarak adlandýrýlmýþtý. Þehir
görüntüsüyle tam bir kaleler þehriydi. Ýnsanlarýn buraya sý-
ðýnma nedeni de bu olsa gerekti.

Surlarýn üstü okçularla donatýlmýþtý. Kaleye saldýrýl-
masý halinde okçular devreye girecek, kalenin verilme-
mesi için her þey yapýlacaktý. Abu Hasan'ýn anlattýðýna
göre daha önce defalarca Mardin'e saldýran düþmanlar,
bu zorlu kaleyi ele geçirememiþti. Bu güçlü kale, en
azýndan kendi sivil halkýný sað tutabilmeyi baþarabilmiþ-
ti. Sürekli yaðmalanmaktan kurtulamayan Mardin'in
ahalisi için burasý sýðýnabilecekleri tek yerdi. Mardin
halkýnýn savaþ haberleri karþýsýnda bu kadar sakin kala-
bilmesini daha iyi anlýyordu artýk Ludovic. Kalenin,
yüksek bir daðýn tepesinde kurulmuþ olmasý, buraya sý-
ðýnan insanlar için azami güvenlik saðlýyordu. Buraya
sýðýnmýþ olduklarý için þanslý olduðunu düþünüyordu Lu-
dovic. Belki de yola çýkmýþ olsalardý çok daha farklý bir
sonla karþýlaþabilirlerdi. 

Mýrýldanarak kendisine bakan Bart'a kýzdý.
"Ben sana Fatýma'nýn yanýnda kal dedim Bart. Git hadi."
Bart'ýn kesik kesik havlamalarý onun da huzursuz ol-

duðunu gösteriyordu. Eðilip köpeðini sevdi.
"Bu da geçecek Bart. Hadi Fatýma'nýn yanýna git."
Abu Hasan'ýn sesini duyduðunda kalkýp endiþeli göz-

lerle baktý arkadaþýna.
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"Çok zor biliyorum ama bu da bitecek, Ludovic" dedi
Abu Hasan gülümseyerek.

"Kadýnlar?"
"Merak etme emin yerdeler. Bu kale o kadar çok savaþ

gördü ki… Ama içindeki canlara ihanet etmedi hiçbir za-
man" diye iç geçirdi Hasan.

Ludovic karýsýnýn kýyým ve insanlýk dýþý sahneleri gör-
mesini istemiyordu. Abu Hasan bütün kadýnlarý kalenin sý-
ðýnaklarýna götürmüþ, orada beklemelerini saðlamýþtý. El-
bet bir gün dinecekti bu kýyým. Ludovic istemeden de olsa
kendini ve karýsýný içine düþürdüðü kendilerinin ait olma-
dýðý bu savaþtan sað olarak çýkabilmek için dua ediyordu. 

Yüzlerce metre aþaðýda þehrin hemen dýþýndaki düz-
lükte birbirine girmiþ iki ordu, çok büyük alacaklarý var-
mýþçasýna kýyasýya çarpýþýyordu. Ludovic tüyler ürperten,
insanýn kanýný donduran bu görüntülere tanýk olmamayý
tercih ederdi. Ama ne yazýk ki savaþ böyle bir þeydi. 

Moðol ordusunun ilerlediði her adýmda Artuk ordusu
adým adým geri çekiliyor, Mardin, hak etmediði bir sona
doðru sürükleniyordu. Nefesini tutarak izlediði vahþet sah-
neleri, ailesi için hayal ettiði hayata kavuþmak için büyük
bir engel gibi görünüyordu artýk Ludovic'e. Buraya kýsýlýp
kalmýþlardý, kaçacak baþka yer yoktu.

"Hayatým boyunca böyle bir þeye þahit olmadým. Bir
daha da olmak istemiyorum."

"Sana niye gitmeni söyledim sanýyorsun?"
Ludovic arkadaþýna bakýp tekrar bakýþlarýný köpeðe

çevirdi. "Hadi git Bart."
Köpek, kuyruðunu bacaklarýnýn arasýna sýkýþtýrýp

uzaklaþýrken Ludovic bakýþlarýný aþaðýdaki düzlüðe yö-
neltti. 

"Yüce Tanrým, bizi koru, tüm insanlarý koru" diye mý-
rýldandý.

373

Anadolu’da Bir Yabancý



Aþaðýda ilerleyen Moðol ordusu ardýnda cesetler býrakýr-
ken sayýsý azalan Artuk ordusu geri çekilmeye baþlamýþtý.

"Ordu güç kaybediyor. Umalým da sivil halka zarar
gelmesin" diye mýrýldandý Abu Hasan.

Ludovic savaþtan nefret ediyordu. Ýnsanlarýn bir avuç
toprak veya güç için birbirlerini öldürmeleri hem saçma
hem de insanlýk dýþý geliyordu ona. Savaþa neden olan bü-
yük insanlardan da nefret ediyordu. Anlatýlan her savaþ
hikâyesinde, korkunun bazen ölümün bile önüne geçtiðini
fark ediyordu Ludovic. Abu Hasan'ýn anlattýklarýna göre
beþ yýl önceki savaþta, bütün Mardin yaðmalanmýþ, ahali-
nin evleri yakýlmýþ; bütün mallarý, atlarý ve hatta tavuklarý
bile ellerinden alýnmýþtý. Savaþýn ardýnda enkaz gibi bir þe-
hir ve aç, periþan ve hiçlerle dolu bir sivil halk kalmýþtý.
Mardin öyle kötü bir durumda idi ki halk ölen yakýnlarýna
üzülmeye bile fýrsat bulamamýþtý. Ayný yýl, Cezire ve
Irak'ta olan büyük deprem, Mardin'i de etkilemiþ, daha
sonraki iki yýl boyunca  büyük kýtlýk olmuþtu. Halkýn so-
kaklardaki kedileri ve köpekleri yedikleri söyleniyordu.
Mardin bu kadar belayý atlatýp biraz sükûnet ve huzur bek-
lerken bu savaþ ortaya çýkarýlmýþtý.

Mardin halkýna cesaretinden dolayý hayranlýk duyu-
yordu Ludovic. Kadýnlar ve çocuklar, aþaðýda sýðýnaklarda
bekliyor, erkekler ise surlarda devam eden savaþý izliyor-
du. Gözleri dolan yaþlý Mardinliler, Ludovic'in en çok
üzüldüðü görüntü olmuþtu. Onlar yýllardýr, yaþadýklarý ni-
ce savaþlara raðmen diyarlarýnda sahip olduklarý bir karýþ
topraðý býrakýp gidemeyen insanlardý. Her birinin dudakla-
rýndan, yüreklerinde alýþýk olduklarý o korku ile mýrýldan-
dýklarý dualar dökülüyordu. Savaþ, asla genç- yaþlý tanýmý-
yordu. Surlardan savaþý izleyen çiftçilerin veya esnafýn her
birinin oðlu veya kardeþi vardý aþaðýda çarpýþan. Yarýna ka-
çý hayatta olacaktý, belli deðildi. Yere yýðýlýp öylece kalan
her bedende "Bu benimki olmasýn" diye mýrýldandýklarýný
duyar gibiydi. Askerlerin her biri bir kuru yapraktý sanki.
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Rüzgâr onlarý ele geçirmiþ uçuruyor, istediði yöne savuru-
yordu. Ayakta kalanlarýn sayýsý azaldýkça geride cansýz ya-
tanlarýn kanlarý topraða can katýyordu.

Her þey öyle planlý ve programlý idi ki bunun, tanýn-
mamýþ bir þairin sevdiði meçhul kadýn için yazdýðý bir þiir
olduðu düþünülebilirdi.

Rüzgârýn ýslýklarýyla toplu halde süzülen oklar, gökyü-
zünde dans eden kuþ sürülerini andýrýyor, hedefi bulduðun-
da ölümün ve zaferin sessiz çýðlýklarýna neden oluyordu.

Zaman zaman kýzgýn güneþin altýnda parýldayan çelik-
lerin kasap býçaðýndan farký kalmýyordu adeta. Kendisini
tutan kolun hareketleri ile bir etten bir diðerine geçiyor,
deðdiði her eti ikiye bölüyor, böldüðü her eti de topraða
gömüyordu. 

Yürüyen ordunun arkalarýnda emin adýmlarla ilerleyen
týrmanma kuleleri ve mancýnýklar ise, yeni yetme oðlanlar
gibi, taarruz sýrasýnýn kendilerine geleceði aný sabýrsýzlýkla
bekliyorlardý. 

Ayaðý, kolu, baþý kesilmiþ veya sadece bir tek ok ile
gözlerini kapatmýþ her bir yiðide, bunun kendi topraklarý
için verilmesi gereken bir bedel olduðu öðretilirdi. Ya son-
rasý… Yolunu gözleyen bir sevgili veya bir ana kucaðý yok
muydu onun için? Sadece huzur ve mutluluk içinde yaþa-
mak neden kâfi gelmezdi birilerine? Kardeþlik, dostluk bu
kadar basit þeyler miydi? Ýlla ki savaþmanýn kime ne yara-
rý vardý? Genç yaþta canýný yitirenlerin her biri, birilerinin
oðlu, kardeþi, kocasý veya babasý deðil miydi?

Savaþý bu kadar yakýndan görmek, Ludovic'e tarifi
imkânsýz duygular yaþatýyordu. Savaþtan nefret ediyordu.
Elinde bir güç olsa þimdi durdururdu bu kýyameti bir daha
baþlamamak üzere.

Aþaðýda savaþmak mý daha zordu yoksa burada kor-
kuyla beklemek mi, bilmiyordu Ludovic. Yürekleri dað-
layan, belki de yüreklerin durmasýna sebep olacak bu
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manzara ne zaman bitecekti? Gözlerinden süzülen yaþla-
rýn farkýna bile varmamýþtý. 

"Biz de aþaðýya insek iyi olacak. Býrakalým da asker-
ler iþini yapsýn."

Çok uzun sürmemiþti. Artuk ordusu yenilgiyi tatmýþtý,
çekiliyordu. Büyük bir bozgun vardý þehre týrmanan. Artuk
hükümdarýnýn kaleye sýðýnacaðý haberi yayýlmýþtý kulaktan
kulaða. Ludovic ürpererek arkadaþýna baktý. Surlardan aþa-
ðý inip birlikte büyük taþ bloklardan yapýlmýþ soðuk sýðýna-
ða doðru yürüdüler.

Herkes nefeslerini tutmuþ bekliyordu. Zaman, sadece
zamandý yerinde durmayan… Dakikalar saatler gibiydi.
Ludovic karýsýna sarýlmýþ bekliyordu. Herkes bekliyordu.
Kalenin surlarý parçalanacak, kale yerle bir olacak. Baþka
þýk yoktu, hepsi ya ölecek ya esir alýnacaktý. Savaþtý bu, ne
olacaðý belli olmazdý. Sadece zamandý bilinerek beklenen.
Kimsenin konuþmaya dahi cesaret edemediði, konuþursa
fazlasý olacak diyebildiði o an…

Yukarýdan gelen sesler, çýðlýklar, baðýrýþlar, haykýrýþ-
lar, nefeslerin daha çok tutulduðu anlara neden oluyordu.
Arada yükselen kadýn hýçkýrýklarý taþ duvarlarda yankýla-
nýp büyüyor, diðer kadýnlarý da peþinden sürüklüyordu. Ay-
ný çýðlýk aniden yok oluyor, sýðýnak yine eski sessizliðine
dönüyordu. Korku yüklü yürekler ve gözler, sahiplerini
birbirlerine baðlamýþ ve sarmýþtý. Aðlamaya niyetlenen be-
beler bile bir þekilde susturuluyor, sessizliðin bozulmasýna
imkân verilmiyordu. 

Soðuk taþ duvarlarýn dondurduðu bu sýðýnak bile ka-
bullenmiþti sessizliði. O da alýþýktý Mardinli gibi savaþýn
zulmüne. Bir tek kollarýný açan oydu zavallý ürkek Mardin-
liye. Alýþmýþlardý birbirlerine. Biri diðerini yadýrgamýyordu
artýk. Ne sýðýnaðýn buz gibi havasý ne de Mardinlinin kor-
kuyla çarpan yüreði vardý artýk. Ne sýðýnak Mardinsiz yapa-
bilirdi ne de Mardinli burasý olmadan hayatta kalabilirdi. 
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Ludovic karýsýna sarýlýp dua ederken bir daha savaþ
görmemeyi diliyordu içinden. Bulduklarý kuytu köþeye çö-
melmiþler, bir taraftan da Bart'a sarýlmýþlardý.

"Baðýþla beni" diye mýrýldandý karýsýnýn kulaðýna.
Kimsenin duymasýný istememiþti. Fatýma sadece elini

sýktý kocasýnýn. Konuþmaya korkuyordu. Sesi çýkmamalýydý,
çýkarsa duyulurdu belki. Sadece bu kâbusun bitmesini ve
kocasý ile buradan çýkýp gidebilmeyi istiyordu. 

Sadece saatler miydi geçen yoksa gün birkaç devir
yapmýþ mýydý? Alýnan yiyecekler tükenmek üzereydi, aç
ve susuz geçen zaman acýmasýzlýðýný hissettirmeye baþla-
mýþtý bile. Aðlayan çocuklar gibi analarý da çaresiz kalmýþ-
tý. Hiç kimse ne kadar zaman geçtiðini bilmiyordu, kimse-
nin sormaya da cesareti yoktu. Sesler sesleri, baðýrýþlar
haykýrýþlarý kovaladý. Zaman akýp gitti mi yoksa durmuþ
muydu, bilinmiyordu. 

Ludovic yukarýda neler olduðunu merak ediyordu. Ka-
rýsýnýn ve arkadaþýnýn ýsrarlarýna raðmen kapýyý açtýrýp yu-
karý çýkmaya karar vermiþti. Karýsýnýn yaþamasý için bir
çaba da kendisinin sarf etmesi gerekiyorsa bunu yapmalýy-
dý. Korkak çocuklar gibi burada oturup ölümün kendileri-
ni yakalamasýna izin veremezdi. Her þeyden önce, gerekti-
ðinde bir erkek gibi karýsýný savunabilmeliydi. Abu Ha-
san'ýn sesleniþine aldýrmadan dýþarý çýktý.

Hava kararýyordu. Kalede büyük bir telaþ vardý ama
her þey yerli yerinde hüküm sürüyordu. Surlardaki okçu
askerler atýþ pozisyonu almýþ komut bekliyordu. Ardýndan
seslenen arkadaþýna bakýp yoluna devam etti.

"Karýmý korumalýyým. Bu benim savaþým olmasa
da…" diye seslendi ardýna doðru.

Abu Hasan adýmlarýný hýzlandýrýp yetiþti arkadaþýna.
"Biz asker deðiliz. Býrak da bu iþi onlar yapsýn."
"Ben yay kullanmayý biliyorum."
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Abu Hasan kolunu çekip durdurdu onu.
"Bu dað keçisi öldürmeye benzemez, Ludovic."
Evet, bunlar insanlardý. Baþkalarýnýn emirleriyle bir-

birlerine kýyabilen insanlar. Surlara çýkýp aþaðýlara doðru
baktýlar. Abu Hasan yanýndaki askerlerle konuþmaya baþ-
lamýþtý.

Aþaðýdaki manzara hiç de hoþ deðildi. Mardin'in bü-
yük bölümü yakýlýp yýkýlmýþ, gökyüzünü kara dumanlar
kaplamýþtý. Havaya hâkim olan koku, insanýn midesini bu-
landýracak kadar kötüydü. 

Askerlerin anlattýðýna göre Artuk hükümdarý sað kalan
askerlerle kaleye sýðýnmak istemiþ, onlarý takip eden Mo-
ðol ordusu piyade birlikleriyle, ayaðýna dolanan Mardin'i
yaðmalayýp kale surlarýnýn dibine kadar gelmiþti. Kale ka-
pýlarýna dayanan Artuk ordusu, içerde oluþan kargaþa ve
endiþeden dolayý içeri alýnmakta gecikince iki ordu arasýn-
da kýyasýya bir mücadele baþlamýþtý. 

Moðol ordusu, rakibinin erken yenilgisinden feyiz ala-
rak daha da þevklenmiþ ve tek bir adam býrakmamak adýna
her þeyi yapabilecek kadar barbar olmayý tercih ediyordu.
Havada sallanan kýlýçlar ve zafer çýðlýklarý savaþa son nok-
tayý koymak üzereydi sanki. Kale surlarý ile Moðol ordusu
arasýnda sýkýþan Artuk ordusuna zaman kazandýrmak için
okçular devreye girmiþti.

Kale surlarýnda hazýr bekleyen okçulara, aþaðýda içeri
girmeyi bekleyen askerlere þiddetle saldýrmýþ olan Moðol
askerlerine karþý 'yay germe' emri verildi. Daha önce defa-
larca kalenin üst savunmasýný üstlenmiþ bilinçli komutan-
larýnýn emirleriyle yaylarýný geren askerler gökyüzüne
doðru niþan aldýlar. Ludovic defalarca yay kullanmýþ bir
avcý olarak þaþkýnlýðýný gizlememiþti. Ýki yüzden fazla ok-
çu, bakýþlarýný gökyüzünde ayný noktaya dikmiþ, yaylarý
gerili bir þekilde saldýrmaya hazýr aslanlar gibi bekliyordu.
Akabinde kale surlarý içinde oluþan sessizlik, aþaðýlardan
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gelen kýlýç sesleri ve çýðlýklarla bozuluyordu. Kulaklarý týr-
malayan ayný ses tekrar kükredi kalenin içinde. "Býrak."

Okçularýn gergin yaylarýndan fýrlayan oklar, gökyüzü-
nü delip ardýnda ýslýk sesleri býrakarak daha yukarýlara
yükseldi. Islýk seslerinin kesildiði anlarda oklarýn aþaðý sü-
züldüðünü ve hedefini bularak etine daldýðý onlarca Moðol
askerini yere serdiðini, þaþkýnlýkla izledi Ludovic. Hemen
uyanan Moðol ordusu kalkanlarýný kaldýrýp oklara karþý
kendilerini savunmaya çalýþtýlar. Bu kadarýna kendisi bile
inanamýyordu artýk. Takip eden dakikalarda, ayný gür ses
ayný komutlarý verdi. Gökyüzü yüzlerce aðýzdan çýkan ýs-
lýk sesleriyle yankýlandý sanki. Ludovic þaþkýnlýkla aþaðýda
olanlarý izliyor, savaþýn varlýðý gibi gidiþatýna da anlam ve-
remiyordu. Birbirlerini hiç tanýmamýþ ve tanýma fýrsatlarý
hiç olmayacak binlerce erkek, bir avuç toprak uðruna ký-
yým yapýyordu. Art arda gelen amansýz saldýrýlar karþýsýn-
da kayýp vermeye baþlayan ve akþamýn karanlýðýnda kale
savunmasý ile baþa çýkamayacaðýný fark eden Moðol ordu-
su daha fazla zayiat vermemek adýna kaleden geri çekilme-
ye baþlayýnca Artuk ordusundan geriye kalanlar, hüküm-
darlarý ile birlikte içeri alýndý.

Gökyüzünde nazlý bir gelin gibi gülümseyen ay bile
kendini gizlemiþti bu çirkinlikler karþýsýnda. Karanlýk zi-
firiyle çökerken Mardin kalesinin üzerine, Ludovic bir-
kaç gözcü ve sivil ile kalmýþtý surlarýn üstünde. Aþaðýda
saatlerdir ölülerini toplamaya çalýþan Moðol askerlerini
seyrediyor, savaþýn aslýnda hiçbir galibi olmadýðýný düþü-
nüyordu. 

Gecenin koyu gölgeleri oynaþýrken kale surlarýnda,
Moðol ordusunun ellerinde ateþ kümeleri arasýnda uzak-
laþtýðý fark ediliyordu. Karanlýk, bir zýrh gibi her yeri sar-
mýþ, Mardin kalesini Moðol ordusundan korumuþtu.

Büyük demir kapý açýlýp içeri serin hava dolarken bir
adamýn kalýn ama neþeli sesi duyuldu.
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"Çýkýn artýk. Savaþ bitti."
Herkes gün ýþýðýna çýkarken birbirlerine þaþkýnlýkla

bakýyor ve ne olduðunu soruyordu. Yaralýlarýn içeri alýn-
masýna yardým ediyordu herkes. Ludovic bu manzara kar-
þýsýnda irkilmeden edememiþti. Her biri kolundan, baca-
ðýndan veya sýrtýndan yaralanmýþ yüzlerce asker. Kimi sa-
dece kulaðýný kaybetmiþ, kimi ise iki gözünü de. Saðlam
olanlar ise savaþmaktan bitkin düþmüþ, surlar dibinde çö-
melerek kendilerine verilen suyu içmeye çalýþýyorlardý.
Bazýsý öyle yorgun düþmüþtü ki elinde bardaðý ile öylece
oturduðu yerde uykuya dalmýþtý. Tek bir ortak noktasý var-
dý hepsinin, yüzlerinden okunabiliyordu bu. Onlar da sa-
vaþmak istemiyordu. Ölmeye ve öldürmeye duyulan nef-
ret, yüzlerindeki her çizgiye her kývrýma yansýmýþtý. Hepsi
yorgun ve bitikti. Sevdiklerini bulanlarýn sarýlmalarý görül-
meye deðerdi. Onlar için bundan daha mutlu bir an ola-
mazdý.

Fatýma Ludovic'in yanýna yaklaþýnca Ludovic karýsýna
sarýldý sýký sýký. Onu merak etmiþ ve özlemiþti. Ona Habi-
belerin yanýnda kalmasýný, birazdan yanýna geleceðini söy-
ledi. Fatýma hýzlý adýmlarla uzaklaþýrken Ludovic karýsýnýn
yaþýyor olmasýna þükretti. 

Ölen askerler de taþýnýp surlarýn en uzak köþesine yan
yana yatýrýldý. Yakýnlarýný yaralýlar içinde bulamayan yaþ-
lýlar ve kadýnlar, ölüler arasýnda gezerken birçoðunun çýð-
lýklarý kale surlarýnda yankýlandý. Ludovic, insanýn içini
daðlayan bu manzara karþýsýnda iliklerinin donduðunu his-
sediyordu. Ýnsanýn sevdiðini kaybetmesi kadar kötü bir
duygu daha yoktu. Çýðlýklar çýðlýklarý kovaladý, her biri bi-
rer isyana dönüþtü. Paylaþýlmýþlarýn yaný sýra henüz payla-
þýlamamýþ, deðeri anlaþýlamamýþ öyle çok þey vardý ki…
Birden Bart'ýn hýrçýn havlayýþlarýný duyunca irkilerek göz-
leriyle taradý etrafý. Bart çok önemli bir þey olmadýkça
böyle havlamazdý. Kalabalýðýn arasýnda fark edebildi kö-
peði, ona doðru koþmaya baþladý. Kalabalýðý yararken kö-
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peðin iri yarý bir adamý duvarýn dibinde sýkýþtýrmýþ olduðu-
nu fark etti. Adamýn yüzü kireçten daha beyaz olmuþtu,
kollarý arkada dehþetle kendisine saldýrmaya hazýr canava-
ra bakýyordu. Birkaç adam seslenerek onu uzaklaþtýrmaya
çalýþýyor ama baþaramýyordu. Ludovic köpeðin yanýna
yaklaþýnca adamla göz göze geldi. Ýri yarý adamýn gözlerin-
deki þaþkýnlýða anlam verememiþti. Adama daha dikkatli
bakýnca içinde onu tanýdýðýný söyleyen bir ses dolaþmaya
baþlamýþtý ama hatýrlayamýyordu. Bart'a seslenip çekilme-
sini söyledi. Köpek saldýrý pozisyonu almýþ bekliyordu.
Adamýn tek hamlesi yeterli olacaktý saldýrmasý için. Ludo-
vic köpeðinin bu hareketine anlam veremiyordu. Bart diþ-
lerini gösteriyor, hýrlýyordu ve her hýrýltýsýyla aðzýndan sal-
yalar akýyordu. Ýlk kez Bart'ý bu kadar vahþi ve saldýrgan
görüyordu. Ludovic adama eliyle hareketsiz durmasýný iþa-
ret ederek köpeðin yanýna çömeldi. 

"Hadi oðlum, Fatýma'nýn yanýna dön."
Hareket etmediðini görünce tekrar etti Ludovic. "Hadi

Bart, git."
Bu sefer sesi daha keskin ve sert çýkmýþtý. Mesajý alan

Bart adama karþý bir kere havlayýp mýrýldanarak oradan
uzaklaþtý. Ludovic gülümsemeye çalýþarak adama baktý.

"Savaþ onu da etkiledi. Aslýnda böyle bir köpek deðil-
dir. Baðýþlayýn."

Adam kin dolu bakýþlarla, aðzýnýn içinden mýrýldana-
rak uzaklaþtý oradan. Ludovic adamýn bu tavrýna anlam ve-
rememiþti. Onu bir yerlerde daha önce görmüþ olmalýydý
ama nerede, bilmiyordu. Hem Bart'ýn ona neden saldýrdýðý-
ný da anlamamýþtý. Belki de onu rahatsýz etmiþti. Daha
önemli bir iþi olduðunu hatýrlayarak fazla üzerinde durma-
dan iþinin baþýna döndü.

Mardin, bu savaþý bir öncekilere göre daha az bir zayi-
atla atlatmýþtý. Kale surlarýnýn içinde, savaþtan geriye kalan
yüzlerce yaralý ve buraya arkadaþlarý veya siviller tarafýndan
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taþýnmýþ birçok asker cesedi vardý. Kolundan yaralanan Ar-
tuk hükümdarý köþesine çekilmiþti. Birbirlerini tanýyýp se-
lamlaþan, yaþadýklarý acýlara raðmen gülümsemeye çalýþan
erkekler, yaþayan tanýdýklarýný arýyorlardý. Karýsýný ve ço-
cuklarýný görüp mutlu olan ve onlara doðru koþarken tek ba-
caðýnýn eksikliðini unutan orta yaþlý bir askerin görüntüsü
onu çok etkilemiþti. Savaþ hep bazýlarýnýn savaþý olurken ba-
zýlarýnýn da asla yakýnýnda bulunmak istemeyeceði bir þey-
di. Ludovic ikinci sýnýfa dâhildi. Sadece surlarýn uzak köþe-
sinde, beyaz torbalara konulmuþ gömülmek üzere bekletilen
ölülerin varlýðý bile bunun nedenini açýklamaya yeterdi. 

Ertesi gün tehlikenin geçtiðinden emin olduktan sonra
kale kapýlarý açýlmýþtý ve herkes yeni bir güne baþlamanýn
heyecanýný yaþýyordu. Dýþarý çýktýklarýnda Ludovic hiçbir
zaman görmek istemeyeceði bir manzara ile karþýlaþtý.
Ýçindeki ürpertiler artarken karýsýnýn elini daha sýký tutarak
yolunda ilerlemeye baþladý. Daðýn eteklerinden göðe doð-
ru dumanlar yükseliyordu. Havada, mideleri bulandýran ið-
renç bir et kokusu hâkimdi. Özgürlüðe ulaþmýþ Mardin
halkýyla birlikte, hýzlý adýmlarla aþaðýlara doðru yürüdükçe
savaþýn gerçek yüzüyle karþýlaþmaya baþlamýþlardý. Mar-
din bilinen Mardin deðildi artýk. Ne taþ evleri, ne çarþýlarý,
ne hanlarý, ne de hamamlarý vardý. Taþ üzerinde taþ kalma-
mýþtý. Yakýlmýþ evlerden yükselen dumanlar, yýkýlmasýna
ramak kalmýþ yarým duvarlar… Hâlâ yanmaya devam eden
yýkýntýlar… Birkaç saðlam, taþ binanýn ayakta kalabildiði
Mardin'in tüm çehresi deðiþmiþti. 

Yollara, sokaklara ve kýzgýn topraða renk katmýþ ceset-
lerin baþýna üþüþmüþ aç hayvanlar. Artýk kim olduklarý bi-
le belli olmayan yýðýnlarla parçalanmýþ cesetlerden yayýlan
koku, birkaç gün önce var olan huzuru çoktan tarihe karýþ-
týrmýþtý. Kiminin sadece kafasý kalmýþtý geride, kiminin sa-
dece bacaklarý… Onlara takýlmamaya, dokunmamaya ça-
ba göstererek yürümeye devam ettiler. Hayvanlarýn aðzýn-
da dolaþan küçük et parçalarýný dahi almaya çalýþan savaþ

382

Tanrýnýn Savcýsý



zedeleri görünce savaþýn insana neler yaptýðýna bir kez da-
ha tanýk oluyordu Ludovic. Ara sokaklardan geçerken kö-
peklerin henüz dokunmadýðý, baþýnýn bir kýsmý parçalan-
mýþ bir ceset görünce elinde olmadan ürperdi Ludovic.
Constantinople'deki kýyýmlarla ilgili duyduklarýný hatýrla-
dý. Yaþlý Ortodoks bu adamdan daha þanslýydý, yaþýyordu.
Tabii eðer tüm sevdikleriyle birlikte adýný ve yüzünü de kay-
betmiþ bir adam olarak yaþamak, yaþamak ise… Onun gibi
binlercesi vardý her þeyini kaybeden… Elinde olmadan geri-
ye her bakýþýnda, durup cesetler arasýnda oðlunu, kardeþini
ya da bir yakýnýný arayan gözleri yaþlý insanlarý görüyordu.
Aradýðýný bulan hem aðlýyor hem de ölenin bir mezarý olaca-
ðý için mutlu oluyordu. Geride cansýz bedeni bile kalmamýþ
askerler için aðlamaktan baþka bir þey yapýlamazdý artýk.
Ýçinde yatacak bir beden olmazsa mezar ne iþe yarardý ki?

Fatýma'ya bakmamasýný söyleyerek baþýný göðsüne
bastýrdý. Bütün olanlarý geride býrakmak istercesine adým-
larýný hýzlandýrdýlar.

Her yýl bile tekrarlansa bu savaþlar, insan böyle bir þe-
ye alýþamazdý. Tarifi imkânsýz, insanlýk dýþý bir vahþet var-
dý Mardin sokaklarýnda. Dýþarý çýkan her Mardinlinin kar-
þýlaþtýðý tabloyu görünce savaþýn yaptýklarýna Ludovic'in
yüreði de gözleri de inanamadý de gözleri de inanamadý.
Bu bir kâbus, bir karabasan olmalýydý. Bu yapýlanlarýn ger-
çekle, dinle, Tanrý'yla ilgisi olamazdý. Çünkü Tanrý, insan-
lara tüm yaratýlanlarý sevmesini öðütlerdi. Ýnsan olabilme-
nin ilk kuralý buydu. 

Abu Hasan ve ailesi de iyi görünüyordu. Onlar olan-
lara bakmamayý öðrenmiþti çoktan.

"Kadýnlar periþan oldu. Evimize gidelim artýk. Tabii
ev kaldýysa geride" dedi Abu Hasan.

Hissettirmemeye de çalýþsa acý çekiyordu. Burasý onun
doðduðu þehirdi. Kimse böyle þeyleri yaþamak istemezdi. 

"Atlara ne oldu?"
"Merak etme. Onlar çok iyi. Bak geliyorlar iþte."
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Arkadaþýnýn geldikleri yönü iþaret etmesi üzerine ba-
þýný çevirip baktý. Abu Hasan'ýn birkaç adamý, bütün atlarý
yedeðine almýþ getiriyordu. Bunca insanýn öldüðü bir sa-
vaþta atlarý merak ediyor olmasý kendine de garip gelmiþti
ama onlarýn tek mal varlýklarý, arkadaþý Abdullah'ýn hedi-
yesi olan bu iki at idi.

Birden Bart'ýn acý havlamasýyla irkilip geri döndü. Ölü
bir adamýn baþýnda bekleyen yaþlý bir adam elindeki taþla-
rý köpeðe atýyordu.

"Dur, o benim köpeðim" diye baðýrdý adama doðru ko-
þarak.

Adam bir an durup onunla göz göze geldi. Sonra ayný
þeyi yapmaya devam ederek baðýrdý.

"Al köpeðini oðlumun baþýndan. O benim oðlum, o
benim oðlum" diye baðýrmaya devam etti. Yanýnda cansýz
yatan cesede sarýlýp aðlamaya baþladý. Ludovic Bart'a ses-
lenip yanýna gelmesini istedi. Bart'ýn böyle bir þey yapma-
yacaðýndan emindi. Yine de kýzgýnlýkla söylendi köpeðe.
"Sakýn yanýmdan ayrýlma."

Adama yaklaþýp yanýna çömeldi.
"Çok üzgünüm" diye fýsýldadý.
Yaþlý adam baþýný kaldýrýp üzgün ama maðrur ifadeyle

baðýrdý.
"Sen ne anlarsýn bundan? Sen Müslüman bile deðilsin." 
Sesindeki acý insanýn yüreðini daðlýyordu. Ludovic ne

söyleyeceðini bilemedi. Adamýn bakýþlarý hemen arkasýn-
da duyduðu ayak seslerinin sahibine kaydý.

"Ama o bir Müslüman ile evli" dedi Fatýma, adamýn
yanýna çökerek elini tuttu. "Baþýn sað olsun" diye fýsýldadý.

Adam bakýþlarýný Ludovic'e çevirdi. Yaþlý gözlerinde
mahcubiyet ve derin bir üzüntü vardý.

"Beni oðlumla yalnýz býrakýn" diye mýrýldandý zor du-
yulabilen bir sesle.
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Fatýma kocasýnýn elinden tutarak kalkmasýný iþaret et-
ti ve yaþlý adamý yalnýz býraktýlar. Kendilerini bekleyen ai-
leye doðru yürürken Ludovic Bart'ý azarladý.

"Bu köpeði biraz eðitmemiz lazým. Bunu birkaç saat
önce de yaptý." 

"Neyi yaptý?" diye sordu Fatýma.
"Biraz önce de bir adamý köþeye sýkýþtýrmýþ, baðýrýp

duruyordu. Yetiþmesem adamý parçalayacaktý sanki. Ne
oluyor bu köpeðe, anlamýyorum."

Fatýma, aniden yüreðine çöken korkunun sebebini bi-
liyordu. Tekrar ayný þeyler mi oluyordu? 

"Nasýl bir adamdý?"
"Ýri yarý bir adam iþte. Pek dikkat etmedim. Ama Bart'ý

çok kýzdýrmýþ olmalý."
Bu adamla bir daha karþýlaþmak, Fatýma'nýn istediði en

son þey bile olamazdý. Her zaman Bart yanýnda olamazdý
ya. Bakýþlarýný, kendisine mýrýldanarak bakan köpeðe çe-
virdi. Sonra eðilip köpeði okþadý. Bir daha ne kocasýna do-
kunulmasýna ne de kendi bedenine yabancý bir elin deðme-
sine tahammül edemezdi Fatýma. Allah'ýna dua etti için-
den, korkularýnýn yersiz olmasý için. 

Basmamaya, dokunmamaya hatta koklamamaya özen
göstererek, cesetlerle dolu sokaklardan geçerek þehirden
çýktýlar. Atlarýna binip hýzla savaþ alanýný geçmek istiyorlar-
dý. Ne yerde yatan cesetleri ne baþlarýna üþüþmüþ aç hay-
vanlarý ne de deðiþen topraðýn rengini görmek istiyorlardý.
Her biri hâlâ hayatta ve saðlam olduðu için çok þanslýydý-
lar. Kötü bir kâbustan uyandýklarýna, yarýn her þeyin eskisi
gibi olacaðýna inanmak istiyorlardý. Yol boyunca kendileri-
ni teselli etmeye çalýþtýlar. Baþarmýþlardý da. Ta ki savaþýn
Abu Hasan'ýn evine yaptýklarýný görünceye kadar… 

Savaþ, Mardin'de olduðu gibi Abu Hasan'ýn toprakla-
rýndan da her þeyi götürmüþtü. Ne evin güzelliði, ihtiþamý
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ne de evin içindeki deðerlerden eser kalmýþtý. Ahýr yýkýlmýþ,
bahçedeki aðaçlar ve çiçekler savaþýn zulmünden nasibini
almýþtý. Ýnsanlarýn insanlara merhameti yokken hayvanlara
ve doðaya merhamet etmesi de beklenemezdi zaten.

"Buna inanamýyorum" diye mýrýldandý Abu Hasan. 
Sesinde öfke ve acý vardý. Yýllarca emek verip yaþanýr

bir yuva haline soktuðu evinin harap olduðunu gören Ha-
bibe dizlerindeki dermanýn kalmadýðýný fark edip yýðýlýver-
miþti olduðu yere. Asuman annesi ile ilgilenirken Nadire
de, önlerinde çaðlar öncesinden kalan bir ev görüntüsüne
bürünmüþ eve bakakalmýþtý. Nefesi kesilmiþ, acý ve hayal
kýrýklýðý onu da sarmýþ, uzaklara götürmüþtü. Ludovic ve
Fatýma onlarý teselli etmeye çalýþsa da nafileydi. Yýllarýn
birikimi, yýllarýn çabasý ve emeði, bir avuç toprak için ça-
týþma kararý almýþ birkaç adamýn sözleri ile yok olup git-
miþti. Hayal kýrýklýðý, acý ve ümitsizlik, ses vermese de do-
laþmaya baþlamýþtý aralarýnda, hissediyordu Ludovic.

"Hadi ama. Yenisini yaparýz birlikte" diye seslendi
hepsine.

Abu Hasan acýyla gülümsemeye çalýþtý.
"Neyi yapýyorsun Ludovic? Biz yýllarca uðraþtýk bura-

yý bu hale sokmak için."
Habibe gözlerini kocasýna dikmiþ bakýyordu. Belli ki

kadýn, kocasýndan geleceðe dair bir umut bekliyordu. 
"Siz en yüce þeye sahipsiniz. Bir aradasýnýz, bu yet-

mez mi? Ya birinize bir þey olsaydý? O zaman bu evi mi
düþünürdünüz?"

Abu Hasan, arkadaþýnýn sözleriyle karýsýnýn yanýna gi-
dip elinden tutarak ayaða kaldýrdý. Sarýldýlar kýsa bir süre.
Abu Hasan tüm gücünü toparlayýp karýsýný alnýndan öpe-
rek gülümsedi.

"Sana çok daha güzel bir ev yapacaðým. Daha çok
mutlu olacaðýz" dedi.
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Habibe de gülümseyerek kýzlarýna kucak açtý. Dördü
birlikte sarýldýlar birbirlerine, doya doya aðladýlar. Ludo-
vic, Fatýma'ya sarýlarak alnýndan öptü.

"Ýyi ki yanýmdasýn. Bizim evimizi biraz erteleyelim
olur mu?"

Fatýma gülümsemeye çalýþarak sarýldý kocasýna. "On-
larý bu halde býrakamayýz" diye mýrýldandý.

Ailesinin hayatta olmasý bile çok büyük bir þeydi Abu
Hasan için. Gözleri kýzarmýþtý kara adamýn. 

"Size bir þey olsa ben ne yapardým?" dedi karýsýna ve
kýzlarýna bakarak. "Sizin için bu evi on kere de yaparým
yüz kere de."

"Ben de sana yardým edeceðim. Karþýnda iyi bir taþ us-
tasý duruyor, unuttun mu?"

Abu Hasan dönüp Ludovic'e sarýldý. Aðlamaya devam
ediyordu.

"Sen en iyi dostum oldun benim. Sað ol."
Habibe de Fatýma'ya sarýlarak teþekkür etti.
"Bizi yalnýz býrakmadýnýz bu zor günlerimizde. Sað

olun, ikiniz de sað olun."
Birkaç dakika sonra Ludovic ve Fatýma'nýn içi acýyor-

du önlerindeki tabloya bakarken. Onlara yardým etmeli,
destek olmalýydýlar. 

Abu Hasan elinden gelen bir þey olmadýðý için üzülü-
yordu. Evinin önünde yere çökmüþ, yok olan emeklerine
bakýp aðlýyordu sessiz sessiz. Karýsý harap olmuþ bahçede
dolaþýrken canlanan hatýralarýyla kendine hâkim olamayýp
gözyaþlarýna boðuluyordu. Kýzlar, annelerinin kollarýna
girmiþ, onu teselli etmeye çalýþýyordu. Yýllarýn emekleri ile
yapýlmýþ ev ve muhteþem bahçesi, birkaç saat içinde biti-
rilmiþ, yýkýntýya dönüþtürülmüþtü. Bir yýlý aþkýn bir süredir
burada yaþayan, kendilerini bu eve ait gibi hisseden Ludo-
vic ve karýsý da bu durum karþýsýnda acý ve hayal kýrýklýðý
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yaþamýþlardý. Ancak hayatta olmalarý onlar için çok daha
önemliydi. Abu Hasan ve ailesinin de bu olaya böyle yak-
laþmalarý gerektiðine inanýyorlardý. Hayatta saðlýklý ol-
maktan ve bir arada bulunmaktan daha deðerli bir þey ola-
mazdý. 

Mardin Yaralarýný Sarýyor

Mardin'in kendini toparlamasý ve alýþýk olduðu eski
günlerine geri dönmesi çok uzun sürmemiþti. Süryaniler ve
Müslümanlar din, dil ayrýmý yapmadan tek bir yürek gibi
sadece Mardinli olarak mücadele etmiþti savaþ sonrasý sý-
kýntýlarla. 

Ludovic bu yenilenme çalýþmalarýný hayranlýkla izli-
yordu. Ýnsanlar, karýnca sürüleri gibi þiddetle çalýþýyor,
birbirlerine destek oluyor, sevdiklerinin yaralarýný sarma-
ya öncelik veriyorlardý. Savaþýn verdiði zayiat, yavaþ ya-
vaþ gözden kayboluyordu. Yýkýk evlerin yerine yenileri
inþa ediliyordu. Genelde kerpiç evler öncelikle yenilen-
miþ, taþ evler, daha ustalýklý eller istediði için daha geç bi-
tirilmiþti. Savaþ þehitleri, þehir dýþýndaki þehitliðe gömül-
müþtü. Þehitliðin nüfusunun mevcut Mardin nüfusundan
çok olmasý da garip bir þekilde huzursuz etmiþti Ludovic'i.
Abu Hasan'ýn babasý ve birkaç akrabasý da bu þehitlikte
yatýyordu. Kendi ülkesindeki mezarlýk ziyaretleri gelmiþ-
ti aklýna Ludovic'in, arkadaþýyla mezarlýk ziyaretine gitti-
ðinde. Anne ve babasýnýn mezarý baþýnda saatlerini geçirir,
onlar için dua eder ve kendisini yalnýz býrakmamasý için
Tanrýsýna yalvarýrdý. Zaman devir ettikçe annesinin acýsý
yüreðini daðlayan bir kor haline gelmiþ, dualarý sonucun-
da da Tanrýsýnýn lütfü olarak gördüðü rüyalarýna ziyaretle-
ri acýsýný azaltmaya baþlamýþtý. Annesini sadece rüyalarýn-
da görebilmek bile, onun tarifsiz huzuruna yol açmýþtý.
Maria'nýn yakalanmasý ile annesinin dile getirdiði huzursuz-
luk, genç kýzýn ölümü ile had safhaya ulaþmýþ, annesi Ludo-
vic'in, hatalarýnýn telafisi için ömür boyunca çalýþmasý
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gerektiðini söylemiþti. Ludovic'in kendi diyarýndan uzak-
laþmasýnýn bir nedeni de buydu aslýnda. Oralarda hiçbir
yere sýðamaz olmuþtu. Hatalarý yüzünden, annesine ve ba-
basýna layýk bir evlat olamadýðýný düþünüyordu Ludovic.
Mezarlýklar, bu yüzden, onun huzursuzluðunu daha da pe-
kiþtiriyordu. 

Kulaktan kulaða dolaþan laflara göre bu çevreye gelen
Tatarlar, Ahlat'dan Sincar'a kadar olan diyarlarý, köyleri,
Siverek'i ve Fýrat kenarýndaki diðer Nusaybin'i yaðmala-
mýþlardý. En kötüsü Diyarbekir'in içinden on bin kiþiyi öl-
dürmüþlerdi. Akabinde Artuklularýn Hýsn Keyfa kolu son
bulmuþtu. Bu yüzden Mardin ahalisi, kendi haline þükre-
dip yasýný kýsa tutarak eski yaþamýna dönmek için büyük
çaba sarf etmiþti. 

Eserlerine gururla bakýyorlardý. Her þey eski halinden
daha iyiydi artýk. Abu Hasan'ýn maddi imkânlarýna Ludo-
vic'in hünerli elleri eklenince ev ve çevresi birkaç ay içinde
onarýlmýþ, eskisinden çok daha iyi olmuþtu. Yýkýlan yerler
tamir edilmiþ, bakýmý yapýlmýþ hatta Ludovic'in sihirli elle-
ri ile birkaç yenilik ve güzellik katýlmýþtý. Büyük pencere-
lerin ve geniþ kapýnýn dýþ hatlarýna taþtan söveler yapýlmýþ,
evin daha alýmlý ve heybetli görünmesi saðlanmýþtý. 

Ahýr eski yerinde yeniden, büyütülerek inþa edilmiþti.
Bu süre zarfýnda, aceleyle kurulmuþ derme çatma bir bara-
kada kalmalarý icap etmiþ saf kan atlar, yeni yerlerine alýþ-
makta zorlanmamýþlardý.

Fatýma, Habibe'ye bahçe konusunda yardýmcý olmuþ,
bahçeyi eskisinden daha güzel hale getirmiþlerdi. Savaþýn
hüküm sürdüðü yerlerde dolaþan ticari kervanlardan satýn
aldýklarý deðiþik fidan ve çiçek tohumlarý, toprakla buluþ-
tuktan sonra filiz vermeye, yeþermeye baþlamýþtý.

Abu Hasan, geçen süre zarfýnda, savaþtan zarar gör-
müþ arkadaþlarýna ve tanýdýklarýna maddi yardýmda bulun-
muþ, tüm sevdiklerinin bir an önce ayaklarýnýn üzerinde
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doðrulabilmesi ve savaþýn açtýðý yaralarýn kapanmasý için
destek olmuþtu. 

Ludovic, bu arada, savaþ esnasýnda kýsmen hasar gö-
ren manastýrýn bakým ve onarýmýnda çalýþmaya baþlamýþ-
tý. Böylece kendini Tanrý'ya daha yakýn hissedebiliyordu.
Huzur bozan onca þeyden sonra biraz da huzur vermek ve
almak ruhuna ve aklýna iyi geliyordu. Rahip Samuel'in an-
lattýklarý onu bu konuda daha bilinçli yapmýþ, onarýmýnda
çalýþtýðý manastýra ve çalýþanlarýna karþý saygýsý artmýþtý.
Rahip Samuel ona, ilk Ýncillerden birinin Mor Hananyo'da
Süryanice yazýldýðýný söylemiþti. Burasý daha sonra diðer
Süryanilerin dinî eðitim merkezi olmuþ ve Süryani kilise-
leri için önemli din adamlarý yetiþtirmiþ. XI. yy. ortalarýn-
da burasý Süryani kiliselerinin Patriklik merkezi olmuþ ve
hâlâ bu görevi layýký ile yapýyormuþ. Dionosios XII. Yu-
hanna, Ýðnatius adýyla bir yýl önce Mardin metropoliti ol-
muþtu, iþinde çok baþarýlý olduðunu söyleniyordu. Ludo-
vic, dinlerini farklý þekilde yaþayan ve yaþatmaya çalýþan
bu insanlara büyük saygý duyuyordu. Kimseye zararlarý
yoktu. 

Abu Hasan yine uzun bir seyahate çýkmýþtý. Bu, Mar-
din'in yaþadýðý korkunç savaþtan sonra onun ilk seyahatiy-
di. Giderken ailesini Ludovic ve Fatýma'ya emanet etmiþ-
ti. Ludovic iþi biter bitmez hemen evine dönüyor, karýsýný
ve arkadaþýnýn ailesini yalnýz býrakmamaya çalýþýyordu.
Fatýma Habibe ile iyi anlaþýyordu. Böylece o da yalnýz
kalmýyor, sýkýlmýyordu. Habibe son olaylardan sonra daha
çok baðlanmýþtý Fatýma'ya. Onu kardeþi gibi seviyor, on-
suz bir yere gitmek istemiyordu. Ludovic, genellikle
Bart'ý onlarla býrakýyor, bazen de yanýnda götürüyordu.
Bart kadýnlarýn ayaðýnýn dibinde dolaþmaktansa Yakup'un
oðlu Hasan ile oynamayý daha çok seviyordu. Küçük ve
çelimsiz bir çocuktu Hasan. Annesi onu doðururken öl-
müþ, Yakup bir daha evlenmemiþti. Manastýrda oðlu ile
birlikte kalýyor, manastýrýn temizlik iþlerine bakýyordu.
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Rahiplerin onu sevdiðini görebiliyordu Ludovic. Hasan,
rahiplerin arasýnda büyüdüðü için dýþ dünyayla iliþkileri
kopuktu. Çoðu zaman babasý dýþarý gönderilse bile onun-
la gitmez, manastýrda kendine oyalanacak bir þeyler bu-
lurdu. Bart'ýn varlýðý ile hayata daha farklý bakmaya baþ-
lamýþtý Hasan. 

"Çocuk mu yoksa kocaman adam mý hep þaþýrýrdýk.
Çoðu zaman güldüðünü hiç görmedik" dedi Samuel yeme-
ðini yemeye devam ederken.

Ludovic bu yemek aralarýný çok seviyordu. Böylece
rahiplerle zaman geçirebiliyor ve onlardan birçok þey öð-
renebiliyordu. Bakýþlarýný yemeðini atýþtýrýrken Bart'ýn ba-
þýný okþayan çocuða çevirdi.

"Bu köpek onu çocuk haline geri döndürdü. Þimdi gül-
düðünü görebiliyoruz" diye devam etti Rahip Samuel.

Kendinden söz edildiðini anlayan çocuk dönüp onlara
gülümseyince ilk kez ön diþleri olmadýðýný fark etti Ludo-
vic. Komik görünüyordu.

"Bart'ý çok seviyor. Bazen bütün yemeðini ona yediri-
yor" dedi Rahip Ýlyas.

"Bunu yapmasýna izin vermeyin lütfen. Bart'a alýþýrsa
ayrýlmasý onu daha da çok etkiler. Ben de mümkün oldu-
ðunca onu buraya getirmemeye çalýþýrým artýk." 

Rahip Samuel izin isteyip masadan kalktý.
"Bence köpeði hep getir, Ludovic. Ýnan ki bu, Hasan'ý

iyileþtirmek için tek yol."
Karþýsýnda oturan Rahip Ýlyas da baþýný sallayarak Sa-

muel'i onayladýðýný gösterdi. Ludovic ne yapacaðýný bilemi-
yordu. Hasan'ýn Bart'la arkadaþlýk etmesi güzeldi ama onun
baþka arkadaþlarý olmalýydý. Hasan, köpekle birlikte dýþarý
çýkarken elinde büyük tepsilerle Yakup girdi salona. Aksak
ayaðýnýn sesi taþ zeminde derin izler býrakýyordu. Ludovic
diðer rahiplerle birlikte masadan kalkýp iþinin baþýna dön-
dü. Ustalarla birlikte yemek konusunda ýsrarlarýna raðmen,
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rahipler onun kendileriyle yemek yemesini istiyorlardý.
Abu Hasan'ýn manastýr sakinleri tarafýndan seviliyor olma-
sý, onun arkadaþlarýnýn da takdir edilmesi anlamýna geliyor-
du. Bir yabancý olmasýna raðmen ona saygý duyuyorlardý. 

Birkaç Süryani usta ile birlikte çalýþýyordu Ludovic.
Hepsi de iþinin ehli adamlardý, her gün baþka bir þey öðre-
niyordu her birinden. Daha fazlasýný öðrenmek ve bildikle-
rini paylaþmak, onlar için yazýlmamýþ bir kuraldý sanki.
Her yaþananýn bir sebebi olduðuna göre altýnlarýnýn çalýn-
masýnýn sebebini de bu olarak görüyordu Ludovic: Taþ iþ-
çiliði hakkýnda daha çok þey öðrenmek. Tanrý en iyisini bi-
liyor, kullarýna en iyisini yaþatýyordu, acý da olsa. Her de-
neyimin bir anlamý vardý hayat için. Burada, bu insanlarla
olmasý, aslýnda onun için büyük bir þanstý. Onca anlamý ve
deðeri içinde barýndýran bir manastýrda huzur içinde çalýþ-
mak, onun dünyasýna yeni ufuklar kazandýrýyordu. 

Düþüncelerinden sýyrýlýp Zakka Usta'ya seslendi.
Zakka Usta iri kýyým bir adamdý ve yýllarýný taþ binalar ya-
parak geçirmiþti. Zalim zaman, onu da yýpratmýþ, belini
bükmüþtü. Adam sert bakýþlarýný ona çevirdi. Ludovic
adamýn henüz yerine oturttuðu taþý göstererek eliyle iþaret
etti.

"Ne oldu? Yerinde duruyor iþte" diye seslendi yaþlý
adam. Bir taraftan da yerine koyduðu aðýr taþa, saðýndan
solundan bakýyordu.

Ludovic yanýna gidip yan yana konmuþ iki taþýn ara-
sýnda parmaklarýný gezdirdi. 

"Sana iþini öðretmek haddimi aþar Zakka Usta ama
burasý Tanrý'nýn evi. Burada tek bir hata bile gözden kaç-
maz" diye fýsýldadý. 

Adamýn yüzünde önce bir þaþkýnlýk sonra da garip bir
gülümseme belirdi.

"Sen nasýl bir adamsýn? Ben seni hâlâ çözemedim."
Ludovic kendi iþine dönerken gülümsemeye çalýþtý. 

392

Tanrýnýn Savcýsý



"Ben bile kendimi çözemedim ki!"
Herkes kahkaha atarken Zakka Usta taþý zorla yerin-

den söküp tekrar oturttu. Kontrol ettikten sonra herkesin
duyacaðý þekilde baðýrdý.

"Þimdi oldu Ludovic Usta."
Herkes gülüþürken Ludovic kendi dünyasýna dalmýþtý

bile. Son söylediði kelimeleri defalarca tekrarladý beynin-
de. Unutmak istediði kötü bir geçmiþten bilinmeyen bir ge-
leceðe doðru adým atmýþtý. Nerede, nasýl yaþayacak, nasýl
yaþlanacaktý, bilmiyordu. Buradan nereye gidecekti, karý-
sýna sahip çýkabilecek, onu koruyabilecek miydi, bilmiyor-
du. Tek bildiði þu an yaþadýðýydý.

"Ben bile kendimi çözemedim ki" diye mýrýldandý tek-
rar. 

"Fazla düþünme evlat. Bak bakalým olmuþ mu?"
Dönüp kendisine takýlan Zakka'ya baktý. "Olmuþtur,

olmuþtur" diye mýrýldanýp gülümsemeye çalýþtý.
Yaþlý bir adam olmasýna raðmen çalýþmaktan hiç yýl-

mamýþ, zamana hep direnmiþ bir adama kim ne diyebilirdi
ki? Savaþ onun da ailesini yok etmiþti. Geride bir tek toru-
nu kalmýþtý, gözleri görmeyen. Kendi iþini görebiliyordu
genç kýz, her akþam dedesine güzel yemekler de hazýrlý-
yordu ama hepsi bu… Zakka Usta, bir gün bu dünyadan
göçüp gittiðinde torununa ne olacaðýný merak eder durur-
du. Onu bir an önce evlendirmek istiyordu gözleri kapan-
madan. Fakat savaþlar nedeniyle erkek sayýsý azalmýþtý þe-
hirde, üstelik gözleri gören çok kýz vardý Mardin'de. Çare-
siz çalýþmaya devam ediyordu torunu için para biriktirmek
adýna. 

Ludovic bu adama da diðerlerine de saygý duyuyordu.
Her birinin kendine göre yürek daðlayan hikâyesi vardý.
Birçoðu savaþlar nedeniyle sevdiklerini kaybetmiþti. Yine
de hayata tutunabilmiþ ve yaþamaya devam etmeyi seçmiþ-
lerdi. Hepsi Abu Hasan'ý iyi tanýrdý. Ývannis ve Allaf'ýn
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oðullarý Abu Hasan'ýn madeninde çalýþýyorlardý. Diðer bi-
rinin oðlu da sarraf dükkânýnda çalýþarak ve ticari seyahat-
lerinde ona eþlik ederek ekmeðini kazanýyordu. Babalarý-
nýn anlattýklarýna göre Abu Hasan, Mardin'in en çok sevi-
len ve takdir edilen iþ adamýydý. Onun iþ bilgisi, becerisi ve
madeni, Mardinli delikanlýlarýn çoðuna ekmek kapýsý ol-
muþtu. Ayrýca fakir halkýn destekçisiydi. Kiliseye ve Mar-
din'deki önemli merkezlere düzenli olarak maddi yardým-
larda bulunurdu. Ývannis Usta, ondan söz ederken yaptýðý
iyilikler karþýlýðýnda cennet kapýlarýnýn onun için deðil ara-
lanmak, çoktan sonuna kadar açýldýðýný bile söylemiþti. Sür-
yanilerin maden ve taþ iþçiliðinde böylesine hünerli olmala-
rý bölgenin konumundan kaynaklanýyor olmalýydý. Burada
taþ ve madenden bol baþka bir þey yoktu. Yörede bulunmuþ
altýn yataklarý, iþlemeye hazýr hünerli elleri görünce maden-
den mücevhere dönüþüyor, hem güzellik ve zenginlik sem-
bolü, hem de ekmek kapýsý oluyordu. Maden yataklarýnýn
bolluðu, bölgeyi, tüm variyet düþkünü komutanlarýn gözün-
de zapt edilmesi gereken en büyük deðer olarak gösteriyor-
du. Bu bölgeye sahip olan güç, ahalinin de sahibi oluyordu.
Maden yataklarýnýn bolluðu çevreye zenginlik getirirken be-
raberinde en kötü istilalarý, yýkýmlarý ve acýlarý da getiriyor-
du. Ludovic buna istemese de bizzat þahit olmuþtu.

Kahvaltý yaptýktan sonra karýsý ile çarþýlarý gezmeyi
düþünüyorlardý. Fatýma kahvaltý masasýný topladýktan son-
ra Bart'ý da alýp Habibe'ye seslenmek için dýþarý çýktý. Kýsa
bir süre sonra geri gelip kocasýna Abu Hasan'ýn döndüðü
müjdesini verdi. Ludovic arkadaþýný özlemiþti. Onunla iki
kelime konuþmadan olmazdý.

Abu Hasan karýsý ile kahvaltý yapýyordu. Nadire de on-
lara eþlik ediyordu. Asuman iþinin baþýna gitmiþti çoktan.
Gülümseyerek kendisine bakan arkadaþýna sarýldý. Nihayet
sað salim geri dönmüþtü. 

"Bugün geleceðini hiç tahmin etmiyorduk" dedi güle-
rek Ludovic.
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"Dün gece geldim, sizi rahatsýz etmek istemedik" diye
cevap verdi Abu Hasan.

Nadire misafirler için servis getirmeye kalkýnca Fatý-
ma onu durdurup kahvaltý yaptýklarýný söyledi.

Abu Hasan kahkahalar atarak arkadaþýna göz kýrptý.
"Hanýma da þimdi onu anlatýyordum. Bu seyahatte

Fransa'ya da gittim."
Ludovic nefesini tuttu. Hem tüyleri ürpermiþ hem de

orada býraktýðý arkadaþlarýný çok özlemiþti.
"Sen neymiþsin be arkadaþým? Fransa'da herkes sen-

den söz ediyor" diye devam etti Abu Hasan.
Ludovic þaþkýnlýkla bir arkadaþýna bir de merakla ken-

disine bakan karýsýna baktý.
"Ne oldu? Ne demek bu? Yoksa Henry ile mi karþýlaþ-

týn?"
Ýlk aklýna gelen o olmuþtu. Rahip Henry, Abu Hasan' ý

tanýyordu. 
"Herkes Rahip Ludovic'ten bahsediyor. Fakirlere yar-

dým eden, kiliseye baþ kaldýrmýþ bir rahipten. Yani sen-
den."

Ludovic nefesini tutup karýsýna baktý. Fatýma þaþkýn-
lýkla kocasýna bakýyordu. Onun bir rahip olduðunu ilk on-
dan duymak isterdi elbette.

"Bunu daha sonra konuþuruz Abu Hasan."
"Neden? Ben çok heyecanlandým doðrusu" diye de-

vam etti Abu Hasan. "Biri seni çok anlatmýþ herhalde,
ünün her yere yayýlmýþ. Bütün Kuzey Fransa seni konuþup
duruyor. Fakirler senin için ' O, engizisyonun deðil Tan-
rý'nýn Savcýsý' diyorlar."

"Bunu baþka bir zaman konuþalým" diye diretti Ludo-
vic. Sesi daha sert çýkmýþtý.

Abu Hasan þaþkýnlýkla arkadaþýna baktý. "Ne oldu ki?
Orada olanlarla ilgilenmiyor musun?"
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Ludovic'in Fatýma ile bakýþtýðýný görünce alt dudaðýný
ýsýrdý. Yüzü al al olmuþtu.

"Ben unuttum, kusura bakma" dedi arkadaþýna mah-
çup bir ifadeyle gülümseyerek.

"Nasýl olsa bir gün öðrenecekti."
Ludovic karýsýna bunu nasýl açýklayacaðýný bilemiyordu. 
"Yani sen gerçekten rahip misin?" diye sordu þaþkýn-

lýkla Fatýma. 
Karýsýnýn yüzündeki þaþkýnlýk, tam zamaný olduðunu

gösteriyordu.
"Bu þekilde öðrenmeni istemezdim ama mademki Ha-

san baþladý, ben de bitireyim" diye cevap verdi karýsýnýn
sorusuna. "Ben de, sana bunu nasýl anlatýrým diye düþünü-
yordum uzun zamandýr."

"Biz içeri geçelim de siz rahat rahat konuþun" diyerek
yerinden kalkýp izin isteyen Habibe'yi Fatýma eliyle iþaret
edip oturttu. 

"Lütfen, kalýn. Siz yabancý deðilsiniz."
Bakýþlarýný kocasýna çevirip cevap bekledi. Ludovic,

Fatýma'nýn bu durumdan fazlasýyla rahatsýz olduðunu his-
setmiþti. Keþke böyle olmasaydý. Daha önce ona bunu söy-
leme cesareti olabilseydi keþke.

"Fransa'da iken bir rahiptim, bu doðru."
"Rahiptin" diye tekrar etti Fatýma.
"Engizisyonda savcýydým. Sonra istemediðim bir ka-

rar almaya zorlandým. Beni aforoz ettiler. Bu yüzden ora-
dan ayrýldým, hepsi bu iþte."

Daha fazlasýna gerek yoktu, þimdilik. Bu kararlý bakýþ-
larýyla arkadaþýna bakarak daha fazla anlatmamasý için ge-
rekli sinyali verdi.

"Daha sonra herkese yardým ettiði için de halk onu
Tanrý'nýn Savcýsý olarak biliyor ar…" derken Ludovic'in
bakýþlarý ile karþýlaþýnca sustu Abu Hasan.
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Fatýma'nýn yüzündeki þaþkýnlýk inanýlýr gibi deðildi,
gözleri dolmuþtu, dudaklarý titriyordu.

"Bir Müslüman'la evlenmeyi nasýl kabul ettin peki?" 
Ludovic ilk kez karýsýnýn gözlerinde böylesine derin

bir hayal kýrýklýðý görüyordu. Uzun süredir evli olduðu
kocasýnýn geçmiþi hakkýnda aslýnda hiçbir þey bilmediðini
fark etmek onu ürkütmüþtü. Aklýndan geçenleri anlamak
mümkün deðildi. Ludovic cevap vermeye hazýrlanýrken
Fatýma izin isteyerek masadan kalkýp oradan ayrýldý.

"Üzgünüm dostum. Ona anlattýðýný sanýyordum" dedi
Abu Hasan endiþeli sesle.

Ludovic karýsýnýn ardýndan giderken 'boþ ver' der gibi
elini salladý.

Fatýma yataða yüzüstü uzanmýþ aðlýyordu. Ludovic
yanýna oturup kara saçlarýný okþadý.

"Sana bunu anlatmalýydým, haklýsýn. Bütün olanlar be-
ni o kadar yýpratmýþtý ki unutmak için çaba harcarken bir
de sana anlatmak…"

Fatýma dönerek sýrt üstü yatmaya devam etti. Aðlýyordu. 
"Benimle niye evlendiðini bilmek istiyorum."

Uzanýp karýsýnýn doðrulmasýna yardým etti, sonra da
sýký sýký sarýldý ona, saçlarýný okþamaya devam etti.

"Çünkü seni seviyorum. Sen bu berbat hayatýma an-
lam kattýn."

Fatýma aðlamaya devam ediyordu.
"Niye bana anlatmadýn? Niye sakladýn?"
"Unutmak istediðim bir þeyi sana anlatarak seni de üz-

mek istemedim, anla beni lütfen" diye cevap verdi karýsý-
na. "Senden önce yaþadýðým her þeyi unutmak istiyorum."

Karýsýný kendinden uzaklaþtýrýp gözlerinin içine daldý.
"Senden önce yaþadýðým her þeyi unutmak istiyorum"

diye tekrar etti. 
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Kýsa süren bir sessizlikten sonra gülümsedi. "Hem bi-
liyorsun ben artýk bir taþ ustasýyým. Yýllardýr hayatýmýzý
böyle kazanýyorum."

Fatýma gülümsemeye çalýþýnca saçlarýný öpüp baðrýna
bastý.

"Beni baðýþla. Bugün duyduklarýný da unut, lütfen.
Çünkü ben seninle yaþamaya baþladým. Seninle hayat bu-
luyorum. Sakýn yanýmdan ayrýlma."

Dili yalan söylese yüreði böyle çarpar mýydý? Uzanýp
sevdiðini söyleyen dudaklarla buluþturdu dudaklarýný. Fa-
týma da kocasýna sarýlýp onu býrakmayacaðýna dair söz ver-
di kendi kendine.

Mardin kendini toparlamýþ, eski günlerine geri dön-
müþtü. Hafta sonu olmasý nedeniyle heyecanlý bir kalaba-
lýk vardý çarþýda. Esnaf da bu durumdan memnun görünü-
yordu. 

Mardin'in istilasý ve yaðmalanmasýndan aylar sonra ilk
kez çarþý gezmeye çýkýyorlardý. Fatýma çok heyecanlýydý.
Habibe'den, çarþý esnafýnýn yeni mallar getirdiðini öðren-
miþti. Genelde Habibe ile çýkardý alýþveriþe ama bugün ko-
casý ile gezme kararý almýþlardý. Ludovic bu konuda pek
bilgili ve ilgili olmasa da Fatýma onunla gezmeyi çok sevi-
yordu. Aklýndakileri henüz ona söylememiþti ama en güzel
anlarýný geçirdikleri yatak odalarý için güzel bir þeyler al-
mayý düþünüyordu.

Ludovic herkes tarafýndan tanýnýr olmuþtu Mardin'de.
Abu Hasan'ýn arkadaþý ve misafiri olmasý bir yana, manas-
týrda büyük bir gayretle çalýþýyor olmasý, onun hep insan-
larýn dilinde olmasýna sebep olmuþtu. Manastýr sakinleri-
nin, gittikleri her yerde onlardan söz ediyor olmalarý da ca-
basýydý. Ayrýca, Mardin'de siyah bir Müslüman'la evli ve
Bart gibi bir köpeði olan, yeþil gözlü baþka bir adam daha
yoktu. 
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Kocasýnýn kolunda emin adýmlarla yürürken Bart saða
sola koþturuyor, ayaklarýna dolandýðý insanlarýn gülümse-
mesine neden oluyordu. 

"Bak Asuman dükkânýn önünde. Gel merhaba diye-
lim" dedi Fatýma ilerideki büyük dükkâný göstererek.

O tarafa yöneldiklerinde Bart çoktan varmýþtý Asu-
man'ýn yanýna. Genç kýz çömelip köpeði sevmeye baþladý. 

"Hoþ geldiniz" diyerek gülümsedi misafirlere. 
Fatýma sarýlarak öptü genç kýzý. Onu çok sýk göremi-

yordu. Asuman evden sabah erken çýkýyor, bazen çok
geç saatte eve dönüyordu. Babasý seyahatte olduðu için
son iki ayda onu sadece üç dört kez görebilmiþti. Ýçeri
davet etti Asuman onlarý, girdiler. Çarþýnýn merkezinde-
ki en büyük dükkândý burasý. Arka tarafta altýnýn eritilip
tek tek iþlendiði, güzellik ve zarafete dönüþtürüldüðü
büyük bir atölye vardý. Savaþtan önce Abu Hasan onu bir
kez buraya getirmiþti. Savaþ buraya da yýkým getirmiþti.
Dükkâný tekrar eski haline getirmek çok sürmese de Abu
Hasan bu konuda evden daha çok sýkýntý çekmiþti. Üste-
lik bu yetmezmiþ gibi yanýnda uzun süredir çalýþan ele-
manlarýndan biri kýsa süren savaþta þehit olmuþ, onun
yerine, evi geçindirme iþi üzerine kalan genç erkek kar-
deþini almýþtý. 

Asuman ile sohbet ederken camekânlarýn içinde mu-
hafaza edilen birbirinden güzel takýlara bakarken yakaladý
karýsýný Ludovic. Bart'ýn sesiyle, bakýþlarýný ona çevirdi.
Bart, atölyeye geçmiþ, oradakileri eðlendiriyor ve güldürü-
yordu. Köpeðin yanýna gidip çalýþanlarla selamlaþtýktan
sonra yanlarýna oturup çalýþmalarýný izlemek istedi. Bart'ýn
mýrýldanmalarýný duydu. Daha sonra çalýþanlardan birinin
kalkarak ardýndan gittiðini fark etti. 

"Yine bir muziplik yapacak" dedi Ludovic gülümseye-
rek.
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Ýçeri geçmek için kapýyý aralayýnca Bart'ýn Fatýma'nýn
yanýnda durduðunu ve burnuyla elindeki bir þeyi iterek mý-
rýldandýðýný gördü. Ne olduðunu anlamaya çalýþýrken içeri-
den birinin seslendiðini duydu. Bart henüz bitmiþ bir bilek-
liði almýþtý masanýn üzerinden. Þimdi ise Fatýma'nýn elin-
deydi o bileklik. 

"Ne getirdin bana Bart?"  diyerek seviyordu köpeði
Fatýma.

Sonra büyük bir hayranlýkla köpeðin eline býraktýðý bi-
lekliðe seyre daldý. 

"Aptal Ludovic" diye kýzdý kendine Ludovic. "Þu kö-
pek kadar olamýyorsun."

Fatýma bilekliði bileðinde denerken Ludovic yanýna
yaklaþýp yanaðýndan öptü karýsýnýn. Asuman kýkýrdayarak
gülerken Fatýma þaþkýnlýkla kocasýna baktý.

"Bunu senin için seçtik. Beðendin mi?" diye sordu ka-
rýsýna.

"Benim için mi? Bunu alýyor muyuz?"
Ludovic gülümseyerek üzerinde minik çiçekler olan

ince altýn bilekliði taktý karýsýnýn bileðine ve Asuman'a be-
delini sordu. 

"Bunu bir müþterimiz için hazýrlamýþtýk…"
Fatýma'nýn yüzündeki hayal kýrýklýðýný fark edince gü-

lümseyerek göz kýrptý.
"Ama Fatýma ablama daha çok yakýþtý."
Bileklik Ludovic'in düþündüðünden daha fazla tut-

muþtu ama deðerdi. Almasaydý piþman olacaktý, biliyordu.
Karýsý çok daha iyilerini hak ediyordu çünkü. Fatýma sarý-
lýp kocasýna öptü dudaklarýndan sonra dükkânda olduklarý-
ný hatýrlayýp kýzardý. Gülüþmeler arasýnda biraz daha otu-
rup Asuman'ýn yanýndan ayrýldýlar. 

Fatýma "Çok beðendim, teþekkür ederim" dedi tekrar
kocasýna, koluna sarýlarak.
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Ludovic, Bart'a bakarak sessizce teþekkür etti. Gezme-
ye devam ederlerken Bart mýrýldanmaya baþlayýnca Ludo-
vic baþýný kaldýrýp gökyüzüne doðru baktý. 

"Sanýrým hava kötüleþecek. Bugünü kötü bitirmeye-
lim, artýk dönelim mi?"

"Hiçbir þey bugünü kötüleþtiremez" dedi Fatýma. Yeni
mücevherini seyre dalmýþtý. Mutluluk, onun için vardý san-
ki, hiçbir kadýna bu kadar yaraþamazdý.

Geri dönmek için yürürlerken Bart'ýn aniden durakla-
yýp hýrlamaya baþladýðýný fark edip irkildi Fatýma. Ludovic
köpeði severken diðer taraftan da etrafýna bakýyor, ne oldu-
ðunu anlamaya çalýþýyordu. 

"Herhalde baþka bir köpeðin kokusunu aldý" diye mý-
rýldandý Ludovic. "Hadi oðlum evimize gidelim" diyerek
köpeði ikna etmeye çalýþsa da baþaramadý. Bart olduðu ye-
re çakýlmýþ sadece ileriye doðru hýrýldýyordu. 

"Bugün olmaz, bugün olmaz" diye yalvardý içinden
Fatýma. Bart'ýn bu davranýþýna daha önce de tanýk olmuþ-
tu, ayný þeyi tekrar ediyordu. O buralarda olmasa yapar
mýydý? 

"Tanrý aþkýna ne oluyor Bart?" 
Ludovic'in sert sesi ürkütmüþtü Fatýma'yý. Köpeðin

yanýna yaklaþarak kulaðýna doðru eðildi. 
"Hadi Bart, gidelim. Her neyse o, býrak gidelim." 
Etrafýna bakýnarak tanýdýk bir yüz aradý ama o kadar

kalabalýktý ki çarþý. Ýnsanlarýn üçü geliyor, beþi gidiyordu. 
Köpek birden havlamaya baþlayýnca Fatýma, Ludo-

vic'e onu tutmasýný söyledi. Ludovic bir taraftan köpeði
tutmaya çalýþýrken diðer taraftan havladýðý yöne doðru ba-
kýyor, onun bu davranýþýna bir sebep arýyordu. Uzaklarda
aniden yolunu deðiþtiren iri yarý bir adam görünce dikkati-
ni yoðunlaþtýrarak baktý.
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"Bu adamý bir yerden hatýrlýyorum" diye mýrýldandý.
"O adam mý Bart? Seni huzursuz eden o adam mý?" diye
sordu köpeðe.

Bart mýrýldanýrken Fatýma ayný çirkin bakýþlarla karþý-
laþtý. Bedenini donduran buz gibi bir rüzgâr esiyordu sanki. 

"Ne olduðunu anlamam lazým" diyerek adamýn peþin-
den koþmaya baþladý Ludovic. "Sen köpeðe hâkim ol."

Adam Ludovic'in kendisine doðru koþtuðunu fark
edince kaçmaya baþlamýþtý bile. Bart bu kadar tedirgin ol-
duðuna göre önemli bir þeyler olmalýydý. Ne olduðunu
bilmeliydi ve o adamýn kim olduðunu. Fatýma kocasýnýn
ardýndan þaþkýnlýkla bakarken bir taraftan da kocasýna bir
þey olmamasý için dua ediyordu. Bu acýlarýn artýk son
bulmasýný istiyordu. Bu adam bu þehirde olduðu sürece
onlara huzur yasaktý. 

"Ýyi ki varsýn Bart" diyerek sevdi Bart'ý.
Ludovic'in ardýndan gitmek isteyen köpeði zor zapt et-

miþti Fatýma. Yüreðindeki fýrtýna dinmek bilmiyordu, ne
olmuþtu, onu yakalamýþ mýydý? Yakalanmýþ bile olsa adam
ona anlatýr mýydý ki? Kýsa bir süre sonra nefes nefese ken-
dilerine doðru koþan kocasýný görünce derin bir nefes aldý
Fatýma. En azýndan iyiydi.

"Kaçtý, yakalayamadým."
Ludovic çömelip köpeði sevdi biraz. Sonra meraklý

bakýþlarýný karýsýna çevirdi.
"Daha önce Bart'ýn böyle bir þey yaptýðýna þahit oldun

mu?"
Fatýma telaþýný saklamaya çalýþarak baþýný salladý.
"Ben hastayken seni rahatsýz eden kimse oldu mu?"
Fatýma yine baþýný salladý. Aðzýný açmaya korkuyordu.

Sanki konuþursa her þey kelime kelime dökülecekti dudak-
larýndan. Ludovic kalkýp karýsýný kollarýndan tutup gözle-
rinin içine baktý.
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"Seni rahatsýz eden kimse oldu mu Fatýma?" diye tek-
rarladý sorusunu.

Fatýma korku dolu gözlerle bakýyordu kocasýna. Ludo-
vic'i ilk kez böyle görüyordu. Ateþlenmeyi bekleyen barut
fýçýsý gibiydi kocasý. Ludovic baþýný salladý tekrar, karýsýna
sarýlýp onu baðrýna bastý.

"Sana bir þey olursa bu dünyayý yakarým."
Genç kadýnýn gözlerinden sessizce süzülen iki damla

yaþ kocasýnýn baðrýndaki ateþin sýcaðýnda buhar olup kay-
boldu. 

"Hava bozacak, eve gidelim artýk. Senin alýþveriþini
haftaya yaparýz olur mu?"

Fatýma, ses çýkarmadan uydu kocasýnýn isteðine. O da
gitmek istiyordu. 

Akþam yemeði için hazýrlýklara baþlamýþtý kadýnlar.
Abu Hasan günün birkaç saatini uyuyarak geçirdikten sonra
arkadaþýný davet etmiþti. Ýki arkadaþ oturma odasýnda sohbet
ediyorlardý. Abu Hasan son seyahatiyle ilgili geliþmeleri an-
latýyordu Ludovic'e. Kafilesi, Kuzey Yarým Küre gezisinden
sonra Ege kýyýlarýna çýkmýþ ve Ýç Anadolu'ya gitmiþti. 

"En çok Divrik'de oyalandýk. Orada müthiþ bir komp-
leks yapýlýyor Ludovic. Yýllar önce yapýmýna baþlanmýþ ve
hâlâ ilaveler yapýlýyor. Üstelik ustalar için din dil þartý da
yokmuþ orada. 

Ludovic, söz konusu taþ olunca dikkatini daha çok
verdi arkadaþýnýn anlattýklarýna.

"Ne yapýyorlar?" diye sordu merakla.
"Türkler Cami kompleksine baþlamýþlar. Baþlarýnda

bir kadýn hükümdar var."
Ýlk kez bir kadýn hükümdarýn varlýðýndan haberdar

oluyordu. 
"Adý Turan Melike Sultan. Kocasý ölünce yerine o

geçti. Onun için 'çok yüce ve bilge kiþi' diyorlar. Ayrýca bir
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cami yaptýrmýþ, gözlerine inanamazsýn. Ben de onca yer
gezdim, böylesini görmedim. Öyle taþ iþçiliði, öyle motif-
ler, öyle ihtiþam, baþka bir camide yoktur."

Taþ iþçiliði, son yýllarda Ludovic'in en çok dikkatini
çeken þeydi. Arkadaþý öyle anlatýyordu ki Ludovic içinde
bir yerlerde, gidip orayý görme arzusu uyandýðýný fark etti.
Hatta mümkün olsa, asýrlar bile geçse ayakta durabilecek
öyle bir þaheserde çalýþmak da isterdi. Yapýmýnda ve ona-
rýmýnda çalýþtýðý köprüler de muhteþem ve asýrlara meydan
okuyacak eserlerdi ama cami gibi dinî deðeri olan bir eser
için çalýþmayý çok isterdi. Uzun süredir birlikte yaþadýðý ve
bir þeyleri borçlu olduðu Müslüman tanýdýklarý için yap-
mak istiyordu bunu belki de.

"Neresi demiþtin?"
"Bizans döneminde adý Tephrike idi. Türkler adýný

Divrik olarak deðiþtirmiþler. Çok uzun seneler önce git-
miþtim ama o kadar deðiþmiþ ki… Ahalinin anlattýklarýna
göre bu sultan kocasý ölüp baþa geçince birçok yenilik yap-
mýþ, Divrik'in çehresi tamamýyle deðiþmiþ."

Ludovic arkadaþý anlatmaya devam ettikçe, içinde bir
þeylerin kýpýrdadýðýný hissediyordu. Garip olan ise buna
engel olamamasýydý. 

"Sen taþtan anlýyorsun. Bence gidip orayý bir görmelisin,
Ludovic. Hem iþin konusunda yeni þeyler öðrenebilirsin."

Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Doðrusu söylediklerin dikkatimi çekti. Gerçekten o

kadar güzel mi?"
Abu Hasan kahkaha attý.
"Ýnan bana çok yer gezdim. Ama doðruyu söylemek

gerekirse o camide insanýn içine iþleyen bir þeyler var. Bel-
ki de kadýn eli deðdiði içindir, bilmiyorum. Her taþýnda
farklý bir güzellik bulan bile varmýþ. Divrik halký o komp-
leksi anlata anlata bitiremiyor. Üstelik sultanlarýný da çok
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seviyorlarmýþ. O kadýn bambaþka bir kadýnmýþ. 'Kendini
halkýna adamýþ' diyorlar onun için."

Ludovic artan merakýný gizlemeye gerek görmüyordu.
"Belki bir gün ben de oralarý görürüm" diye mýrýldandý. 
Fatýma da gelmek isterse onunla birlikte gidip görebi-

lirlerdi orayý.
"Nerde demiþtin?
"Orta Anadolu'da."
"Orada deniz yoktur" diye mýrýldandý, orasý için kur-

duðu hayallerden vazgeçerken. 
Fatýma elinde servislerle içeri girdiðinde Ludovic ba-

kýþlarýný karýsýna çevirdi.
"Ne oldu?" diye sordu Fatýma merakla.
"Sadece muhabbet ediyorduk."
Her þey bir yana karýsýna verdiði sözü tutacaktý. Ne iþi

ne de meraký için ona verdiði sözden dönebilirdi. Üstelik
eþi böylesine vefalý ve âþýk bir kadýnken…

Hep birlikte yemek yerken eve erken dönmüþ olan
Asuman, Bart'ýn Fatýma'ya yaptýðý jesti anlatmýþ, herkesin
neþesinin artmasýna neden olmuþtu. 

Yemek ve ardýndan gelen sohbet geç saatlere kadar de-
vam etmiþti. Fatýma ile Ludovic kol kola ayrýldýlar oradan.

"Bu akþam yemekler çok güzeldi, deðil mi?"
Kocasýndan ses gelmeyince tekrar sordu Fatýma. Lu-

dovic birden ona doðru dönüp ne söylediðini sordu.
"Sen beni dinlemiyorsun bile" diye sitem etti Fatýma.
"Afedersin, dalmýþým. Ne demiþtin?"
"Gel þurada oturalým biraz."
Birlikte kapýnýn önündeki sandalyelere oturdular. Fatý-

ma kocasýnýn elini eline alýp sýktý.
"Bütün akþam düþünceli ve dalgýndýn. Ne oldu? Bir

problem mi var?"
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Belki de gün içinde olanlar hâlâ kafasýný kurcalýyordu
Ludovic'in. Kendi kafasý yeterince meþguldü zaten.

"Sadece…" Kara gözlere dalýp kayboldu Ludovic.
Ona ne söyleyecekti ki?

"Sadece ne?" diye sordu Fatýma merakla. Sesindeki
endiþeyi saklamaya çalýþmamýþtý.

"Sadece… Bazý þeyler var aklýmý sürekli meþgul
eden… Bir türlü kafamdan atamadýðým…"

"Benimle paylaþmak istemez misin? Belki bir yardý-
mým olur."

Fatýma'nýn ýsrarý dineceðe benzemiyordu.  Kocasýnýn
ellerini daha çok sýkýyor, sanki ona güç vermek istiyordu.
Ludovic, duygularýný anlatarak karýsýný üzmek istemiyordu.

"Bunu baþka zaman konuþabiliriz" diyerek kalkmaya
çalýþýnca Fatýma elini çekerek kalkmasýna engel oldu.

"Olmaz, þimdi konuþalým. Hadi anlat. Dinliyorum seni."
"Abu Hasan bana gittiði yerlerden bahsetti biraz" diye

baþladý söze istemeyerek de olsa.
"Sonra?"
"Biliyorum sana söz verdim, seni denize götüreceðim

diye ama…"
"Ama ne?" 
Boðazýnda, dýþarý çýkmak için sabýrsýzlanan hýçkýrýklar

vardý sanki. Kocasýnýn titreyen sesi, yüreðindeki bir þeyle-
ri harekete geçirmiþti. Ludovic bakýþlarýný önce karýsýnýn
kara gözlerine sonra da yere çevirdi.

"Abu Hasan'ýn anlattýklarý bana o kadar yakýn, öyle sý-
cak geldi ki. Ýçimde her yeri gezmek, görmek isteyen bir
adam uyandý sanki. Ýçimde bir yerlerde, sanat eseri olacak
her taþý yerine ben koymalýyým, ben koymazsam bozula-
cak, yok olup gidecek gibi geliyor. Ýçimdeki gerçek beni
yeni yeni keþfediyorum sanki."

"Ve?"
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"Bir yaný yaparken bir yaný bozmak istemiyorum."
Fatýma kocasýnýn koluna sarýlarak ona doðru sokuldu.

Yanaðýna bir öpücük kondurup gülümsemeye çalýþtý.
"Ýçindeki seni hapsetmek istemem, ben seni böyle se-

viyorum çünkü. Bir ömür beraberiz nasýl olsa, sonunda
evimizi bir deniz kýyýsýna yapacaksak hiç önemli deðil. Ýs-
tersen bir iki yýl erteleyebiliriz bu hayali."

Ludovic þaþkýnlýkla karýsýna baktý. Binlerce dünyanýn
sýðabileceði kadar büyük bir yüreði vardý bu kadýnýn. Fatý-
ma kocasýna bakarak gülümsedi. Gülümserken gözlerine
dolan yaþlara engel olmadý.

"Ben yanýmda sen olmazsan öyle bir hayali de iste-
mem artýk."

Ludovic duyduklarýna inanmakta zorluk çekiyordu.
Gülümserken sarýldýðý bir kadýn deðil bir melekti sanki. 

"Teþekkür ederim" diye fýsýldadý kulaðýna. "Sana, dün-
yanýn en güzel yerinde, hayal ettiðin en güzel evi yapaca-
ðým. Söz veriyorum."

"Ýstersen hemen gidelim buradan."
Ludovic Fatýma'ya bakýp gözlerinden ne kadar ciddi

olduðunu anlamaya çalýþýyordu.
"Ne bakýyorsun öyle? Ben çok ciddiyim."
"Ne kadar para biriktirdiðimize bir bakalým mý?"
Birlikte içeri geçtiler. Ludovic yataðýn üzerine oturur-

ken Fatýma dolaptan para biriktirdikleri küçük kutuyu çý-
kardý. Birlikte kutuda birikmiþ paralarý saydýlar.

"Bu buradan gitmemize ancak yeter" diye mýrýldandý
Ludovic. "Daha çok çalýþmam lazým."

Fatýma yeni aldýklarý bilekliðe dokundu parmaklarýyla.
"Buna da o kadar para verdik. Ýstersen geri verebiliriz."
Ludovic karýsýnýn elini tutup sýktý. Sonra yanaðýna bir

öpücük kondurup kutuyu kapattý.

407

Anadolu’da Bir Yabancý



"Sakýn bir daha böyle söyleme. Onu sana aldým ve o
senin artýk, geri vermiyoruz. Üstelik bileðine çok yakýþtý."

"Ama bu para yetmez ki…"
"Önemli deðil. Yeni bir iþ teklifi daha gelmiþti bana.

Onu da deðerlendirirsem ve daha sýký çalýþýrsam birkaç yýl
içinde yeterli parayý biriktirebiliriz. Böylece gittiðimiz ye-
ri beðendiðin takdirde hayal ettiðin evi de yapabilirim se-
nin için. Sen merak etme."

Fatýma kutuyu ayný yerine koyup kocasýnýn yanýna
oturdu. Bakýþlarý birleþtiðinde tek yürek olduklarýný fark
ettiler.

Mardin'e Veda

Güneþin ilk ýþýklarý serin bir bahar sabahýný müjdeli-
yordu. Aylardýr onlarý evlerine hapseden kara kýþ, donduru-
cu soðuðunu ve acýmasýzlýðýný da alýp gözden kaybolmuþ-
tu. Ardýnda býraktýðý yumuþak beyaz pamuk tarlalarý, ken-
disine diþ bilemiþ güneþ ýþýklarýna karþý direnmeye devam
ediyordu. Karla girdiði mücadeleyi kazanýp yeþermek için
acele eden küçük otlar, serin esintinin eþliðinde nazlý gelin
gibi dans ediyordu. Ludovic, baharýn en çok bu yönünü se-
viyordu. Bahar, yeni umutlar, yeni ufuklar demekti. Fatý-
ma'nýn kahvaltý için çaðýrdýðýný duyunca Tanrýsýna, onun
dileklerini duymasý ve gerçekleþtirmesi için dua etti. O, bir
insan ve kadýn olarak her þeyin en iyisini hak ediyordu. 

"Birkaç gün sonra iþimiz bitecek."
Fatýma'nýn gözlerinde beliren ýþýðý görmemek

imkânsýzdý.
"Yani artýk gidecek miyiz?"
"Burada rahat olduðunu sanýyordum."
"Habibe ve kýzlar çok iyiler, onlarý çok seviyorum ama

çok bunaldým. Biraz deðiþiklik hiç fena olmaz herhalde."
Ludovic uzanýp karýsýnýn yanaðýndan bir makas aldý.
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"Neredeyse beþ yýldýr buradayýz. Baþka bir yerde kü-
çük de olsa bir yer alabilecek kadar para biriktirebildik na-
sýl olsa. Olmazsa gideceðimiz yerde de çalýþýrým, daha faz-
lasýný biriktirebiliriz" diyerek gülümsedi Ludovic. "Abu
Hasan ve ailesi bize çok iyi davrandýlar, sað olsunlar ama
daha ne kadar burada kalabiliriz ki?"

Fatýma gülümseyerek baþýný salladý.
"Evet, evet, gidelim. Ben yavaþ yavaþ eþyalarýmýzý ha-

zýrlarým."
Ýþine gitmek için evden çýkarken karýsýný öptü.

"Gitmeden ev sahiplerimizi aðýrlayalým, olur mu?"
"Çok iyi olur. Ben de ayný þeyi düþünüyordum."
Yeni bir hayata baþlamanýn verdiði heyecan ve sabýr-

sýzlýk, zamanýn akýþýný durduruyor gibiydi. Fatýma, Habi-
be'ye birkaç gün içinde Mardin'den ayrýlacaklarýný söyledi-
ðinde Habibe çok üzülmüþ, aðlamaya baþlamýþtý. Onu çok
sevdiðini ve varlýðýna alýþtýðýný söylemiþti. Gerçekten iki
kardeþ gibi seviyorlardý birbirlerini. Bir arada yaþadýklarý
süre içinde birbirlerini incitmemiþler, kýrmamýþlardý. Fatý-
ma'nýn ne rengi ne de dini sorun olarak görülmüþtü bu ev-
de. Ýlk kez böylesine sevgi ve saygý görmüþtü insanlardan.
Onlarý ve dostluklarýný asla unutmayacaktý. Nadire de ma-
nevi ablasýna sarýlýp gideceði için çok üzüldüðünü söyle-
miþti. Fatýma ona "Senin gibi bir kýzým olmasýný çok ister-
dim, annene çok iyi bak" demiþti yanaklarýndan öperek.

Bart'ý da yanýnda götürmüþtü bugün. Yakýnda gidecek-
leri için Hasan'la oynamasýnýn daha iyi olacaðýný düþün-
müþtü. Ýþin kalan son parçalarýný tamamlýyorlardý. Ýki gün
sonra buradan ayrýlacaklardý. Bu heyecanla daha þevkle
ama daha dikkatli çalýþýyordu Ludovic. Herhangi bir aksi-
lik programý deðiþtirebilirdi. Karýsýný buradan götürmek
ikisine de iyi gelecekti. Allaf Usta ile çalýþýyordu. Adam
hem oðlunun yaptýklarýndan bahsediyor hem de kalan son
taþlarý yerine koyuyordu. Hasan sabah babasý ile þehre

409

Anadolu’da Bir Yabancý



gittiði için Bart, Ludovic'in yanýndan ayrýlmýyor, arada
ayaðýna dolanýyor, azar iþitince de geri çekilip onlarý sey-
rediyordu. Sohbet ederken doðrulan köpeðin ilginç tavýrla-
rý dikkatini çekti Ludovic'in.

"Ne oluyor Bart? " diye sordu köpeðe.
Bart kulaklarýný dikerek mýrýldanmaya baþladý. Onla-

rýn duyamadýðý her sesi duyabiliyordu bu köpek. Yine bir
ses duymuþ olmalýydý. Ama davranýþ biçimi faklýydý. Sýrtý-
ný dikleþtirerek baþýný ileri doðru uzatýp havayý kokladý
Bart ve mýrýldanmaya devam etti.

"Ne oluyor buna?" diye sordu Allaf Usta köpeði iþaret
ederek.

"Bilmiyorum, daha önce onu hiç böyle görmedim. Bir
koku aldý herhalde."

"Samson'un ayak kokusudur" dedi iþçilerden biri.
Herkes gülüþürken Ludovic köpeðin mýrýldanmayý

kestiðini fark etti. Ýþini býrakýp yanýna gidecekti ki Bart ile-
ri atýlarak koþmaya baþladý. Arada kesik kesik havlayarak
bir þeyler anlatmaya çalýþýyor gibiydi. Allaf Usta þaþkýnlýk-
la Ludovic'e baktý.

"Ne oluyor buna?"
"Sezgileri çok kuvvetlidir. Ters giden bir þey var ol-

malý" diye cevap verdi iþ arkadaþýna ve köpeðin ardýn-
dan seslenerek koþmaya baþladý. Diðer ustalar da iþleri-
ni býrakýp peþlerinden koþmaya baþladýlar. Bart'ý böyle
koþarken daha önce hiç görmemiþti Ludovic. Ona yetiþ-
mekte güçlük çekiyordu. Köpek, manastýrdan çýkýp dý-
þarýda birkaç kez havlayarak havayý kokladý. Büyük bir
hýzla ileri atýlýp manastýrýn arkasýna dolandý ve þehre su
taþýyan derin kanal boyunca koþmaya baþladý. Hem hav-
lýyor hem koþuyordu. Birden havlayarak tek hamlede
kanalýn kenarýna sýçradý ve kendini suya býraktý. Ludo-
vic ardýndan seslenirken köpeðin gözden kaybolduðunu
fark edip dehþete kapýldý. Ters giden bir þeyler vardý.
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Bart kanaldan aþaðý doðru hem yüzüyor hem de kanalýn
akýntýsýný kullanýyordu. Ludovic kendisini takip eden
arkadaþlarýyla birlikte köpeðin ardýndan koþmaya de-
vam ediyordu.

"Kanalýn içinde bir þey var" diye baðýrdý adamlardan
biri ileriyi göstererek.

Ýleride suyun içinde görünen bir karaltý dikkatlerini
çekmiþti. Bart'ýn suya dalýp gözden kaybolmasýyla nefesi-
ni tutan Ludovic, aklýna kötü þeyler getirmemeye çaba
gösterdi.

"Yüce Tanrým, yardým et" diye mýrýldandý. 
"Köpek onu yakaladý" diye baðýrdý biri. 
Kýsa bir süre sonra Bart suyun üzerinde göründü. Að-

zýyla sýký sýkýya kavradýðý bir þeyi taþýmaya ve su üstünde
tutmaya çalýþýyordu.

"Bu Hasan" diye baðýrdý Ývannis Usta.
"Hadi Bart, çýkar onu sudan, buraya getir" diye seslen-

di biri köpeðe.
Köpeðin çabasý insan aklýnýn alamayacaðý bir boyut ka-

zanmýþtý. Hem yorgundu hem de buz gibi suyun içindeydi. 
"Onu dýþarý çýkaramaz, kanal çok derin" dedi Ludovic

ve zaman kaybetmeden kanalýn kenarýna çýkýp suya atladý.
Akýntýya karþý yüzmeye çalýþan köpeðe sesleniyordu.

"Suyun üstünde tut Bart. Geliyorum."
Soðuk suda hýzlý kulaçlarla köpeðe yaklaþýp baygýn

çocuðu kucakladý.
"Tamam oðlum. Onu tuttum, bana býrak" dedi Bart'a.
Babasý iyi bir balýkçý olduðu için teþekkür etti Tanrý-

sýna içinden.
"Hadi evlat, dayan biraz" dedi baygýn çocuða bakarak.
Hasan'ýn küçük bedeni buz kesilmiþti, ne kadar süredir

oradaydý, bilemiyordu. Kýyýya ulaþtýðýnda dýþarýdakilere
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uzatýp verdi çocuðu. Sonra kendisini yukarý çekti, diðerle-
ri köpeði çýkarmaya çalýþýrken. Birileri battaniye getirmiþ-
ti, köpeðe sardý birisi.

"Ölmüþ mü?" diye sordu birisi çocuðu göstererek. 
"Ölmeyecek" dedi Ludovic adama sert bir sesle.
Çocuðu ters çevirip yuttuðu suyu boþaltmaya çalýþtý.

Tekrar sýrt üstü yatýrarak kalp masajý yapmaya baþladý. Ya-
kup'un sesini duydu bu arada. Kalabalýk onu teselli etme-
ye çalýþýyordu bir yandan. 

"Kurtulacak mý?" diye sordu Allaf Usta endiþeyle.
Ludovic devam etti hayat kurtarma iþlemine. Suni so-

lunum yapmaya baþladý. Burada bunu yapmayý bilen baþka
biri yoktu herhalde. Uzun süren çabasýndan sonra çocuðun
nefes almaya baþladýðýný fark etti.

"Nefes alýyor" diye baðýrdý heyecanla. "Hadi evlat, aç
gözlerini, babaný býrakma" diye seslendi çocuða duymasa da.

Kýsa bir süre sonra çocuk kusarak açtý gözlerini, tek-
rar kapadý. Herkes mutlulukla gülerken Yakup aðlayarak
tek çocuðuna sarýldý. 

"Bart" diye seslendi çocuk, gözlerini aralamaya çalýþ-
tý ama küçük bedeni gibi dudaklarý da donmuþtu.

Bart yanýna gelip yüzünü yalamaya baþladý Hasan'ýn.
Hasan gülmeye çalýþtý, iyi olacaktý. 

"Sarýn onu, içeri götürün, ýsýnmasý lazým" dedi Ludo-
vic gülümsemeye çalýþarak.

Yakup yaþlarla dolmuþ gözlerindeki minnettarlýkla
baktý Ludovic'e. Sonra çocuðunu kucaklayýp arkasýný dön-
dü. Ludovic sýrtýna konulan battaniyeye sarýlarak ayaða
kalktý. Yorgundu ve üþüyordu. Herkes sýrtýný, omuzunu sý-
vazlýyor, teþekkür ediyordu ona. 

"Sen ne yüce bir adamsýn" diye mýrýldandý Ývannis Us-
ta. "Sen ve köpeðin, çocuðun hayatýný kurtardýnýz."
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"Sað ol dostum, sað ol" diye baðýrdý birisi.
Sesi sert ama minnet doluydu. Herkes çekilince Rahip

Samuel göründü kalabalýðýn arasýndan. Yanýna yaklaþýp sa-
rýldý Ludovic'e. 

"Kim olsa ayný þeyi yapardý."
"Yukarýdan gördüm her þeyi ama aþaðý inmem bu ka-

dar uzun sürdü iþte."
"Önemli deðil Rahip Samuel. Hasan iyi ya, gerisi dert

deðil."
"Çocuk iyi olacak. Sen de köpeðini alýp evine git ister-

sen. Dinlenmen lazým."
Ýtiraz etmedi Ludovic. Çömelip köpeðini sevdi. Bart,

sevgi dolu bakýþlarýyla bakýyordu sahibine.
"Senin gibi bir hayvan daha görmedim ben. Aferin,

Bart."
Bart mýrýldanýp iyice sokuldu sahibine. Hâlâ üþüyor

olmalýydý.
"Hadi evimize gidelim. Yarýn gelir bakarýz Hasan'a."
Herkesin sevinç ve teþekkür nidalarý arasýnda ayrýldý-

lar oradan. 
Fatýma akþam yemeðini hazýrlarken Ludovic Bart'a sa-

rýlmýþ yatýyordu. Bütün gün üþüyen bedenleri henüz ýsýn-
maya baþlamýþtý. Bart kapýdan gelen seslerle irkilip doðru-
lunca Ludovic gözlerini açtý.

"Ne var Bart?"
Köpek mýrýldanarak kalkýp kapýya doðru yürüdü. Lu-

dovic ardýndan gidip kapýyý açtý. Biraz ileride dönüp git-
mekte olan bir adam görünce þaþkýnlýkla seslendi.

"Bir þey mi istediniz?"
Adam durup yüzünü çevirdi Ludovic'e.
"Yakup, ne arýyorsun burada?" 
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Adam baþýný önüne eðip yanýna yaklaþtý.
"Hayýrdýr akþam akþam? Ne oluyor?"
Önemli olmasa buraya kadar gelir miydi Yakup? Lu-

dovic onu içeri davet edecekken adam aðlamaya baþlaya-
rak ayaklarýna kapandý. 

"Affet beni, affet beni" diye yalvarýyordu Yakup.
Ludovic þaþkýnlýkla ne olduðunu anlamaya çalýþýyor,

bir taraftan da adamýn yerden kalkmasý için omuzlarýndan
tutup kaldýrmaya çalýþýyordu. Adam direniyordu kalkma-
mak için.

"Affet beni. Ben sana çok büyük kötülük ettim ama sen
benim tek evladýmýn canýný kurtardýn" diyerek aðlýyordu.

"Neler oluyor?" diye seslendi Fatýma yanlarýna gelip.
"Anlamadým, baksana Yakup buraya kadar gelmiþ. Bir

þeyler söylüyor ama hiçbir þey anlamýyorum."
Fatýma onu içeri almasý için iþaret etti kocasýna.
"Gel içeri de derdin neymiþ anlayalým. Böyle kapý üs-

tünde olmuyor Yakup. Ýçeri gel hadi."
Adam dizlerinin üzerinde sürünerek içeri girdi. Ludo-

vic adamý eðilip kaldýrmaya çalýþsa da o direniyordu. 
"Kalkamam, yüzüne bakamam artýk. Tanrý affeder mi

bilmem ama sen affet beni" diye baðýrdý adam.
Ludovic þaþkýnlýk içinde karýsýyla bakýþtý. Adam tekrar

kapandý ayaklarýna, onu affetmesini istiyordu.
"Hiçbir þey anlamadýk Yakup" diye baðýrdý Ludovic.

Aksi takdirde adamýn susacaðý yoktu. O sýrada kapý çalý-
nýnca Fatýma koþup kapýyý açtý. Ludovic, Abu Hasan'ýn se-
sini duydu.

"Sesler duydum, merak ettim. Ýyi misiniz?" diye sordu
içeri girerken Abu Hasan.

Yerde iki büklüm olmuþ Yakup'u görünce þaþkýnlýkla
ne olduðunu sordu.
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"Kapýda geziniyordu, Bart sesini duydu. Bir þeyler an-
latýyor ama anlamýyoruz" diye cevap verdi Ludovic.

Abu Hasan þaþkýnlýkla adama baktý.
"Hayýrdýr Yakup?"
"Ben çok büyük kötülük ettim ona. Beni affetsin."
"Ne yaptýn ki Yakup?"
Adam hýçkýrarak aðlamaya baþladý. Bedeni titriyor,

anlatmaya çalýþýyordu. 
"Ben sana büyük kötülük ettim ama sen benim çocu-

ðumu kurtardýn. Senin hakkýný asla ödeyemem. Ýstersen
kölen olayým, her iþine ben bakayým ama affet beni."

Ludovic Abu Hasan'a bakarak omuzlarýný silkti. 
"Ne kötülüðü yaptýn Yakup?" diye sordu Abu Hasan

adamýn yanýna çömelerek.
"Köpek dýþarýdaydý. Temizlik yapmak için kata çýkar-

ken kapýnýn aralýk olduðunu gördüm."
"Hangi kapý?
"Bunlarýn kaldýðý odanýn kapýsý."
"Yoksa?" diye atýldý o ana kadar sessiz kalan Fatýma

heyecanla. "Yoksa altýnlarý sen mi aldýn?"
Adam gözleri dolan Fatýma'ya ve þaþkýnlýkla onu izle-

yen Ludovic'e bakýp bacaklarýna sarýldý. 
"Ben ettim sen etme. Affet beni, affet beni. Ýstersen

kölen olurum ölene kadar ama affet beni."
Abu Hasan eðilip sert bir hamleyle ufak tefek adamý

ensesinden yakalayýp kaldýrdý. Gözlerinde müthiþ bir kýz-
gýnlýk vardý.

"Sen deli misin be adam? Böyle bir þeyi nasýl yapar-
sýn? Ne yaptý bu insanlar sana?"

Adam baþý önünde karþýlarýnda dikiliyordu. Omuzlarý-
ný çekmiþ sessizce aðlamaya devam ediyordu.
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"Bir Hýristiyan'ýn siyah bir kadýnla evlenmesine katla-
namamýþtým. Üstelik kadýn Müslümandý da. Bu yüzden de
altýnlarý alýp sakladým. Bir cahillik ettim ama çok piþma-
ným. Sen bana hak etmediðim þekilde davrandýn. Çocuðu-
mu bana baðýþladýn."

Ludovic, üzüntüden dizlerinde derman kalmayýp san-
dalyeye yýðýlmýþ karýsýna baktý. Fatýma yýkýlmýþtý, cahil bir
adamýn bütün hayallerini elinden almasýna karþý koyama-
mýþlardý. Ludovic, o anda karýsýnýn hayallerine son veren
bu adamý öldürmek istediðini fark etti. 

"Seni aþaðýlýk herif" diye baðýrarak adamýn üzerine yü-
rüdü. Ýki eliyle adamýn boðazýna yapýþýp sýkmaya baþladý. 

"Yapma Ludovic. O cahil bir adam. Üstelik öksüz bir
çocuðu var."

Abu Hasan ellerinden tutup onu durdurmaya çalýþýnca
kendine gelip ellerini gevþetti.

"O para karýmýn parasýydý. Sen onun bütün hayallerini
yýktýn. Seni öldürsem bile sana az gelir" diye baðýrdý. Diþ-
lerini sýkýyordu kendisine hâkim olabilmek için.

Abu Hasan, Ludovic'e oturmasýný iþaret etti. Ludovic
karýsýnýn yanýna oturup elini tuttu.

"Çok üzgünüm tatlým" dedi karýsýna.
"Altýnlar þimdi nerde?" diye sordu Abu Hasan Ya-

kup'a.
Adam kaskatý kesilmiþti ve hâlâ boðazýný tutuyordu.

Korku dolu gözlerle Ludovic'e ve karýsýna baktý.
"Harcadýn mý yoksa?" diye sordu Abu Hasan.
Adam korkuyla baþýný salladý.
"Nerde öyleyse?"
Yakup dudaklarý titreyerek konuþmaya devam etti.
"Torbayý manastýrýn güney duvarlarýndan birinin altýn-

daki taþlarýn arkasýna saklamýþtým."
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Susunca diretmek zorunda kaldý Ludovic.
"Eeee?"
Adam baþýný eðip susmaya devam edince Abu Hasan

þaþkýnlýk ve üzüntüyle Ludovic'e baktý.
"Savaþta manastýrýn güney kýsmý yýkýlmýþtý. Oralar

hep talan edildi."
Fatýma hýçkýrarak aðlamaya baþlayýnca Ludovic ayaða

kalkýp adamýn üzerine yürüdü. Abu Hasan önüne geçip
onu tutmaya çalýþtý.

"Ne yapsan haklýsýn ama bu paraný geri getirmeyecek.
Paran çoktan yok oldu bile. Býrak bunu mahkeme hallet-
sin."

Ludovic aðlayan karýsýna bakarak derin bir nefes aldý.
"Onun hayalleriydi o para" diye mýrýldandý. 

Gözlerinin dolmasýna engel olamamýþtý. Bakýþlarý að-
layan karýsýyla birleþince yanýna gidip sarýldý ona.

"Benden deðil bu kadýndan af dileyeceksin. Çünkü
onun parasýný deðil hayallerini çaldýn sen" diye baðýrdý Lu-
dovic. "Dua et de seni affetsin. Yoksa seni kendi ellerimle
öldüreceðim."

Adam aðýr adýmlarla yürüyerek yanlarýna geldi. Ludo-
vic karýsýný býrakarak kenara çekildi. Adam Fatýma'nýn
önünde diz çöktü. Sesi titriyordu.

"Beni baðýþlayýn lütfen. Ben bir cahillik ettim. O para-
yý size geri verebilmeyi çok isterdim ama yapamam. Ýster-
seniz köleniz olur her iþinizi yaparým."

Adam bakýþlarýný Ludovic'e çevirdi.
"Ýsterseniz köleniz olurum. Ama beni ihbar ederseniz

Hasan'ým yalnýz kalýr. Elinizi ayaðýnýzý öpeyim, bunu yap-
mayýn." 

Ludovic karýsýna bakýp adama kalkmasýný iþaret etti.
Abu Hasan adamý kaldýrýp eliyle kapýyý iþaret etti.
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"Çýk git buradan Yakup. Seninle sonra hesaplaþacaðýz."
Adam itiraz etmeden kalkarken Ludovic ve karýsýna

baktý. Utancý sadece bakýþlarýna deðil bütün bedenine yan-
sýmýþtý sanki. Zaten zayýf olan bedeni iyice küçülmüþtü. 

"Affedin beni ne olur?" diye mýrýldandý gözyaþlarý ses-
sizce boþalýrken gözlerinden. 

Cevabý beklemeden dönüp kapýya doðru yürümeye
baþladý. Aksak bacaðýný sürüyerek çýkarken bütün bedeni-
nin utanç ve piþmanlýkla titrediðini görmemek mümkün
deðildi.

"Çok üzgünüm Ludovic, Fatýma" diyerek sessizliði
böldü Abu Hasan. "Ýsterseniz, yarýn þikâyetinizi bildiririm
sizin yerinize."

Ludovic Fatýma'ya bakýp ne düþündüðünü sordu. 
"Hasan'a ne olacak?" diye sordu Fatýma.
"Yakup tutuklanýnca Hasan'ý da yetimhane alýr" diye

cevap verdi Abu Hasan.
Bu sözler üzerine mýrýldanarak kendisine yaklaþan

Bart'a baktý Fatýma. Köpek ön ayaklarýnýn üzerine kalkarak
Fatýma'ya dayandý ve mýrýldanarak yüzüne dokunmaya ça-
lýþtý. Fatýma köpeðin baþýný ellerinin arasýna alarak gözle-
rine baktý bir süre. O da memnun olmamýþtý Hasan'a ola-
caklardan.

"Sen de istemezsin deðil mi Hasan'ýn yalnýz kalmasý-
ný?" diye sordu köpeðe.

Köpek havlayarak cevap verdi ona.
"Hasan anasýz büyüdü. Bir de yetim mi kalsýn?" diye

sordu kocasýna Fatýma.
Ludovic köpeði uzaklaþtýrýp sarýldý karýsýna. Baþýný

göðsüne sýkýca bastýrýp saçlarýný okþadý. Fatýma'nýn bütün
bedeni titriyordu.

"Sen tanýdýðým en asil kadýnsýn. Seni bunun için çok
seviyorum" diye mýrýldandý karýsýnýn kulaðýna. "Biz
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þikâyetçi deðiliz Abu Hasan. Parayý kaybettik nasýl olsa,
bir de Hasan'ý kaybetmeyelim. Hem Yakup da alacaðý der-
si almýþ zaten. Bir daha ayný þeyi yapacaðýný zannetmiyo-
rum" dedi arkadaþýna gülümsemeye çalýþarak.

Abu Hasan omzunu sývazladý arkadaþýnýn.
"Ýkiniz de yüce insanlarsýnýz. Sað olun. Yakup'a deðil

ama Hasan'a büyük iyilik yaptýnýz."
Abu Hasan Fatýma'ya tekrar teþekkür edip ayrýldý ora-

dan.
"Seni çok seviyorum, Fatýma" diye mýrýldandý Ludo-

vic karýsýna sýký sýký sarýlarak.
Ýþ bitmiþ son akþam yemeðinin zamaný gelmiþti. Fa-

týma yemek için son hazýrlýklarý tamamlarken Ludovic
köpeðini de yanýna almýþ, þekerleme yapýyordu. Manas-
týr sakinleri ile tek tek vedalaþmýþ, hepsine saðlýk ve
mutluluk dilemiþ ve teþekkür etmiþti. Rahip Samuel'in
odasýnda iken Yakup yanýna gelmiþ, Ludovic'in isteme-
mesine raðmen elini öpmüþ, tekrar af dilemiþti. Hasan
ise Bart ile vedalaþýrken aðlamaya baþlamýþ, köpeðe sýký
sýký sarýlarak onu yanýnda býrakmasýný istemiþti. Bart sa-
hibinin yanýna gidip Hasan'a havlamýþ, yerinin sahibinin
yaný olduðunu anlatmak istemiþti. Bu kýsa görüntüler bi-
le, Fatýma'nýn verdiði kararý doðrulamaya yetiyordu. Ba-
basý hapsedilecek olsa Hasan tamamýyla yalnýz kalacak-
tý. Henüz düzelmiþ ruh hali tekrar iyileþmemek üzere bo-
zulabilirdi. Ludovic, onarýmýnda çalýþtýðý manastýra uzun
uzun bakmýþ, burada bulunmanýn ve çalýþmanýn verdiði
huzur ile ayrýlmýþtý. 

Fatýma'nýn sevgi dolu sesiyle uyandý. Misafirleri gel-
miþti. Hep birlikte yemeðe oturdular. Sýradan bir akþam-
mýþ gibi muhabbet ederek yemeðin tadýný çýkardýlar. Ka-
dýnlar masayý toparlarken erkekler de oturma odasýna geç-
miþlerdi.
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"Sabah görüþeceðiz deðil mi?" diye sordu Abu Hasan.
"Tabii ki görüþeceðiz. Size veda etmeden gidecek de-

ðiliz ya."
"Sana Turan Melike Sultan'a götürmen için bir paket

vereceðim. Ýletirsen sevinirim."
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý.
"Merak etme sen. Ýçin rahat olsun."
Abu Hasan endiþeli bir ifadeyle baktý arkadaþýna.
"Ama sakýn canýndan kýymetli tutma onu. Sizden daha

deðerli deðil."
Abu Hasan son seferinde Ýç Anadolu'yu gezmiþ, Turan

Melike Sultan ile tanýþma onuruna da sahip olmuþtu. Anlat-
týðýna göre son derece bilgili, vakur ve çelik gibi yüreði olan
bir kadýnmýþ. Ondan, saygýyla ve hayranlýkla bahsediyor-
du hep Abu Hasan. "Bu diyarda onun gibi bir kadýn daha
çýkmamýþtýr" diye övgüyle konuþmuþtu. Divrik halkýnýn onu
çok sevdiðini ve takdir ettiðini de eklemiþti.

"Sana hayret ediyorum Ludovic. Bunu sana defalarca
söylememe raðmen ne göndereceðimi hiç merak etmedin
mi?"

Ludovic omuz silkip gülümsedi.
"Senin iþine karýþmak bana düþmez."
"Turan Melike Sultan için çok güzel bir gerdanlýk ha-

zýrladým. Onun görkemine ve hak ettiði saygýya layýk bir
þey" dedi heyecanla Abu Hasan. "Ama bunu ona kendi
elinle vermelisin. Bu konuda senden baþkasýna güvene-
mem."

"Merak etme, kendi elimle veririm."
"Sað ol dostum."
Atlarý da hazýrdý, artýk gidebilirlerdi. Kervana Mar-

din'in içinde katýlacak ve yollarýna devam edeceklerdi.
Ýkisi de çok heyecanlýydý. Fatýma, Habibe ve kýzlarý ile
vedalaþýrken gözyaþlarýný tutamamýþ, herkesin aðlamasýna
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neden olmuþtu. Bunca yýl hiçbir sýkýntý çekmeden bir ara-
da kardeþçe yaþamýþlar ve birbirlerine destek olmuþlardý.

"Gitmenizi hiç istemiyorum" diyordu Habibe aðlayarak.
Fatýma gülümsemeye çalýþtýkça daha çok aðlýyor, sev-

diði insanlardan ayrýlacaðý için üzülüyordu. 
Abu Hasan Sultan için hazýrladýðý hediyeyi arkadaþýna

teslim etti.
"Merak etme, bunu Sultan'a teslim edeceðim. Ýçin ra-

hat olsun" dedi Ludovic.
Kutuyu heybeye iyice yerleþtirip üstünü örttü. Sonra

arkadaþýna sýký sýký sarýldý.
"Hakkýný helal et, dostum" diye mýrýldandý. Biraz da-

ha konuþursa aðlayacak gibiydi.
"Helal olsun dostum, hepsi helal olsun. Ben de sana

minnettarým, arkadaþlýðýn ve tüm yardýmlarýn için. Sen de
helal et."

Ludovic tekrar sarýldý arkadaþýna. Bir süre öylece kal-
dýlar. Bu tür vedalardan hiç hoþlanmazdý zaten.

"Hazýr mýyýz?" diye sordu Fatýma'ya Ludovic.
Fatýma aðlayarak baþýný salladý. Kýzlar Bart' la vedala-

þýyor, onu öpüyorlardý.
"Fatýma ablaya iyi bak" dedi Nadire köpeði öperek.

Bart mýrýldanýrken Ludovic bakýþlarýný köpeðe çevirdi.
"Merak etmeyin kýzlar. Ablanýzýn Bart'dan daha iyi bir

koruyucusu olamaz, deðil mi Fatýma?" dedi Fatýma'ya ba-
karak.

Fatýma kocasýnýn bu tavrýna anlam verememiþti, göz-
lerinde yakalamaya çalýþtýðý þey neydi? Gülümseyerek
baktý kýzlara ve Habibe'ye.

"Hepiniz iyi olun inþallah."
"Yolda bir aksilik çýkarsa hemen geri dönün. Burasý si-

zin eviniz biliyorsunuz" dedi Abu Hasan karýsýna sarýlarak.
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Ludovic karýsýnýn ata binmesine yardým etti. Abu Ha-
san'la tekrar tokalaþýp atýna atladý. 

"Yüce Tanrým hep sizinle olsun" diye baðýrdý dostlarýna.
Abu Hasan ve ailesi hüzünlü bir ifadeyle el sallayýp

vedalaþtýlar, yýllardýr birlikte çok þeyi paylaþtýklarý dostla-
rýyla.

"Hadi Bart, gidiyoruz" diye seslendi köpeðe atýný sü-
rerken Ludovic. 

Köpek geride býrakacaklarýna uzun uzun bakýp havla-
yarak sahibinin peþinden yürümeye baþladý.

"Hoþça kal Bart" diye baðýrdý Nadire arkasýndan köpe-
ðin.

"Aðlama artýk, tatlým. Bak yeni bir hayat bizi bekliyor.
Bundan sonra sana daha çok dikkat edeceðim, seni daha
iyi korumaya çalýþacaðým" diye mýrýldandý kendi kendine
Ludovic karýsýna bakarken. 

Güneþ bulutlarýn arasýndan çýkýp yüzünü gösteriyor,
sonra tekrar kuytu köþesine çekiliyordu. Serin esinti arada
sert rüzgâra dönüþüyor, insanýn yüzünü týrmalýyordu. Yer
yer erimemiþ kar kümeleri, üzerinde yüründükçe çöküyor,
izleri mühürlüyordu. Gözün gördüðü tek þey, aðaçsýz tepe-
ler ve rüzgârýn saða sola savurduðu karýn ýslaklýðýný emmiþ
tohumlarýn yeþil halleri oluyordu. Yer yer çýplak kalmýþ
topraðýn kýraç yüzü, esen rüzgârla þekil deðiþtiriyordu. 

Ludovic, Fatýma'yý, atýný kendisininkinden uzak tutma-
masý konusunda sürekli uyarýyordu. Bu uçsuz bucaksýz dað-
larda birbirlerini kaybetmeleri anlýk bir hadise olabilirdi. 

Kervan çok kalabalýk deðildi. Birkaç tüccar, yeni yer-
ler görmeye meraklý birkaç çift ve bir bekâr erkek grubun-
dan oluþuyordu. Ayný yere gidiyorlardý hep birlikte. Ço-
ðunluk için son durak Divrik idi. Bir kýsým ise Sivas'a ka-
dar gidecekti. Ludovic karýsýnýn yanýndan ayrýlmamaya
çalýþýyordu. Gidecekleri yol uzun ve tehlikelerle doluydu.
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Bu sefer daha dikkatli olacaktý böceklere karþý. Kedisini
de karýsýný da bir daha öyle sýkýntýlarýn içine atmak istemi-
yordu. Kervan aðýr aðýr ilerlerken Bart da yanlarýnda yü-
rüyordu. 

Ýlk molalarýný çorak topraklar üzerinde verdiler. Her-
kes azýðýný çýkarýp neþe içinde yemeye çalýþýrken Fatýma
Bart ile kýsa bir yürüyüþe çýkmýþtý. At üstünde oturmaktan
sýrtý aðrýmýþtý. Ludovic ona uzaklaþmamasýný tembih et-
miþti. Burada rahattý, onu huzursuz eden hiçbir þey yoktu.
Yüzünün açýk olmasý da kimseyi rahatsýz etmiyordu. Zaten
herkes kendi iþiyle ilgileniyordu. Birkaç adamýn yüksek
sesle konuþtuklarýný duyduðunda yanlarýndan geçiyordu. 

"Hak etmiþti deyyus. Onun için hep kötü þeyler söyle-
niyordu, birinin bunu yapacaðý belliydi zaten" dedi genç
olan tütününü sararken.

"Adam nasýl kestiyse boðazýný dirhem kan kalmamýþ
içinde diyorlar" dedi karþýsýnda oturan.

Fatýma duyduklarýnýn kendisini rahatsýz hissettirdiðini
fark etti. Kimden bahsediyorlardý acaba? Biraz daha yakla-
þýp iyice anlamak isteyince genç olan fark etti varlýðýný.

"Birine mi baktýn bacým?" diye sordu yumuþak ses to-
nuyla.

Fatýma elini Bart'ýn üzerinde tutarak biraz daha yak-
laþtý adamlara.

"Ýstemeden kulak misafiri oldum. Biri mi öldürül-
müþ?" diye sordu merakla.

Adamlardan biri gülerek cevap verdi ona.
"Þehir dýþýnda kötü bir adam vardý, hancý. Onu kes-

miþler de ondan bahsediyorduk."
Fatýma irkilerek geri adým attý.
"Adamýn defteri kabarýktý diyorlar. Birisi daha fazla

dayanamamýþ herhalde. Adamýn boðazýnda büyük bir delik
açmýþ" diye devam etti bir diðeri.
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"Mardin'in dýþýnda büyük bir haný var. Adam hastanýn
tekiydi zaten. Onun yerine gidip de þikâyeti olmadan dö-
nen biri daha olmadý" dedi bir diðeri baþýný sallayarak.

Fatýma baþýyla selam vererek ayrýldý adamlarýn ya-
nýndan. Duyduklarýna inanamýyordu. Bahsettikleri adam
o olmalýydý. Þehir dýþýnda haný olan böyle kötü biri daha
yoktu herhalde. Biri o adi adamý öldürmüþtü. Korkunç
bir rahatlama hissediyordu Fatýma. Sanki tonlarca yük
alýnmýþtý omuzlarýndan ve o yitip giden huzuru geri gel-
miþti. Sonra hissettiklerinden utandý bir an, ne olursa ol-
sun böyle düþünmemeliydi. Adamýn kendisine ve koca-
sýna yapmaya çalýþtýðý þeyleri hatýrlayýnca ürperdi, o an-
larý tekrar yaþýyor gibiydi. Ludovic'in kendisine seslen-
diðini duyunca el sallayýp hýzlý adýmlarla ona doðru yü-
rümeye baþladý. Duyduklarýna inanamýyordu hâlâ. Bah-
settikleri adamýn baþka biri olma ihtimali var mýydý? De-
rin bir nefes alarak gülümsediðini fark etti. Eðilip Bart'ý
sevdi.

"Duydun mu oðlum? Hancýyý öldürmüþler. Hak etmiþ-
ti zaten." 

Bart'ýn mýrýldanýþlarý onu daha da mutlu etmiþti. 
"Kim yaptý acaba?" diye sordu kendi kendine kocasý-

na doðru yürürken. Kocasýyla bakýþlarý kesiþince onu ne
kadar çok sevdiðini düþünüp gülümsedi.

"Keyfin yerinde. Neler oluyor?" diye sordu Ludovic
merakla.

"Hiç, sadece seni düþünüyordum."
"Ne konuþtun o adamlarla? Ne dediler sana? Seni ra-

hatsýz etmediler umarým."
Fatýma baþýný salladý.
"Hayýr, hayýr. Sadece þehir dýþýndaki bir hancýnýn öl-

dürüldüðünü konuþuyorlardý."
Ludovic merakla baktý karýsýnýn gözlerine.
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"Bunun seninle ne ilgisi var?" diye sordu. Sesi keskin
çýkmýþtý.

Fatýma omuzlarýný silkti. Gülümsemeye devam edi-
yordu.

"Hiçbir ilgisi yok." 
"Niye öldürmüþler adamý?"
"Pek saðlam bir adam deðilmiþ, sanýrým. Hanýna gelen

herkesi rahatsýz ediyormuþ."
Ludovic zeytin gözlerin derinliklerine dalýp çýktý bir

anda.
"Hak etmiþtir öyleyse" diye mýrýldandý.
Bütün gece kendi kendine konuþup durmuþtu Fatýma.

Kocasýnýn tavýrlarý kendini rahatsýz etmiþti. "Hak etti öy-
leyse" derken çok kesin konuþmuþtu. Sesinin tonu, içinde
bir þeyleri kýpýrdatmýþtý yerinden. Böyle düþünmek isteme-
se de düþünmeye baþlamýþtý. Bunu kocasý yapmýþ olabilir
miydi? Bu mümkün deðildi. Ludovic hiçbir þey bilmiyor-
du ki. O hep hastaydý, üstelik bilinci de yerinde deðildi. 

Rahip Ýlyas, ona anlatmýþ olabilir miydi? Bu da
imkânsýzdý, rahip kendisine söz vermiþti. Hem kocasý da
eski bir rahipti. O böyle þeyleri yapamazdý. Aklýna taký-
lan küçük detaylar ardý sýra yerleþmeye baþladý hafýzasý-
na. Ýki gün önce Ludovic bir akþamüzeri evden çýkmýþ ve
uzun bir süre dönmemiþti. Sýkýldýðýný ve biraz dolaþmak
istediðini söylemiþti. Çýkarken kendisiyle gelmek iste-
yen Bart'ý, Fatýma'nýn yanýnda kalmasý için zorlamýþtý.
Döndüðünde ise çok bitkin ama fark edilir derecede mut-
lu bir haldeydi. Nedenini soran karýsýna bir cevap vere-
memiþti. 'Allahým, bu mümkün mü?' diye fýsýldadý kendi
kendine. Yüreðinin sesine kulak vermek istemiyordu
çünkü yüreði bunu kocasýnýn yaptýðýný söylüyordu ve
eðer öyleyse bundan büyük huzur duyacaktý. Ama aklý
onun olamayacaðýný söylüyordu ona direterek. Çünkü
kocasý çok hastaydý ve bu konuda hiçbir þey bilmiyordu.
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Kendine geldiðinde onlar çoktan manastýra yerleþmiþler-
di bile. Bu, sadece, hancý, Bart, Rahip Ýlyas ve kendisi-
nin bildiði bir þeydi. Mümkün olamazdý. Aklýnýn yanýl-
madýðýna karar vererek gözlerini kapattý. Yarýn daha
uzun yol gideceklerdi.

Divrik

Çok uzun bir yol kat etmiþler ve Divrik'e sað salim ge-
lebilmiþlerdi. Geçtikleri her þehirde Moðollardan arta ka-
lanlarý görmemek için çoðu zaman gözlerini ve yüreklerini
kapatmak zorunda kalmýþlardý. Birkaç yýl önce ayrýldýklarý
Diyarbekir'i bile tanýyamamýþlardý, savaþýn zalim eli þehrin
çehresini deðiþtirmiþti. Daha önce bilmedikleri mezarlýklar
eklenmiþti þehrin çehresine. Kulaklarýna kadar gelen söy-
lentilerin doðru olduðunun kanýtlarýndan biriydi bu. Zalim
avcý avýný alt etmiþti bu þehirde. Ludovic karýsý ile bakýþtý,
bu zorlu yolculuðu nihayete erdirebildikleri için Tanrýsýna
teþekkür etti. Çok uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra aþ-
týklarý son tepenin ardýnda eriþmiþlerdi Divrik'e. 

Gözün, ucunu göremediði muhteþem bir vadiye çok
dik yamaçlarla inen tepelerden birinin üzerindeki görkem-
li bir kalenin içine inþa edilmiþ ve kalenin dýþ surlarýna ve
eteklerine taþmýþ birkaç mahalleden oluþan bir þehirdi bu-
rasý. Uzaktan göze çarpan alýmlý taþ binalar, bu toz toprak
içinde ayakta kalmaya çalýþan þehre canlýlýk katýyordu.
Çevrenin göz alabildiðine çýplaklýðýna inat, ahalinin yaþa-
dýðý yerlerde aðaçlarý ve yeþili görmek mümkündü. 

Ludovic karýsýný köpeði ile birlikte kale dýþýndaki bir
hana yerleþtirdikten sonra arkadaþýnýn verdiði emaneti ye-
rine ulaþtýrmak için yola çýkmýþtý. Atýyla surlarýn altýndan
geçerken gözleriyle etrafý inceliyor, bu kum ve toprak bol-
luðu içinde yaþayan þehrin azimle inþa ettiði taþ binalara
göz gezdiriyordu. Daha çok Türk-Ýslam kültürünün esinti-
leri vardý þehrin çehresinde. Abu Hasan'ýn söylediklerine
göre Melike Turan sayesinde Divrik'in kültürel ve sosyal
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yapýsý deðiþmiþ, bu deðiþiklik þehrin çehresine de yansý-
mýþtý. 

Surlarýn altýndan geçerken kendisini merakla süzen
bakýþlarýn sahiplerine gülümseyerek selam veriyordu. Bü-
yük bir kalabalýðýn toplandýðý küçük bir meydana geldiðin-
de at üzerindeki birkaç adama yönelerek seslendi.

"Afedersiniz" dedi kibarca.
Kalabalýk sessizliðe hâkim olurken atlýlar dönerek se-

sin sahibine baktýlar merakla.
"Yabancýsýn buralarda. Ne taraftansýn?" diye sordu bi-

ri sesini yükselterek. Kalabalýðýn da duymasýný istemiþti
belli ki.

Ludovic atýný onlara yaklaþtýrýp durdu.
"Sultanýnýzla görüþmem lazým. Ona nasýl ulaþabili-

rim?"
Atlýlardan biri önce atýný sonra da kendisini inceledi.
"Ne yapacaksýn sultanýmýzý? O herkesle görüþmez.

Kimsin sen? Niye geldin?"
"Sadece nasýl ulaþabileceðimi söylerseniz sevinirim.

Kendisiyle görüþmem lazým" diye ýsrar etti Ludovic.
Atlýlar birbirlerine bakýp bakýþlarýný ona çevirdiler.
"Sultanýmýzýn yeri kalenin en tepesinde" dedi atlý bir

kadýn.
Ludovic, bu beklenmedik çýkýþ karþýsýnda kýsa bir þaþ-

kýnlýk geçirip kendini topladý. Karþýsýndaki kadýn çok gü-
zeldi ama bir o kadar da delici bakýþlara sahipti. Sesinde
gizlemeye çalýþtýðý merak kahverengi gözlerindeki buðulu
ve gizemli ifadeyi daha da belirginleþtiriyordu. Zengin ol-
duðu belliydi. Üzerinde çok güzel ipekten beyaz bir elbise
vardý ve kýzýl renkli asil atýnýn üzerinde yan oturuyordu. Ba-
þýndaki örtü güzelliðini gizlemek için deðil sanki pekiþtir-
mek için örtülmüþtü. Atlýlardan biri atýný kadýnýn atýnýn
önüne sürüp Ludovic'e keskin bakýþlarýný dikince Ludovic
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kadýna baþýyla hafifçe selam verip teþekkür etti. Henüz ken-
disi hareket etmeden atlýlar kadýnlarý aralarýna alarak dört-
nala oradan uzaklaþtýlar.

Ludovic, atýný aðýr aðýr yukarý doðru sürerken kendisi-
ne merakla bakan insanlara da selam veriyordu. Alçak ev-
lerin arkalarýnda yükselen kuleler, buralarýn ele geçirile-
mez olduðunu ispatlar gibi dimdik ayakta duruyor, düþma-
na geçit vermeyeceklerini söylüyorlardý sanki. Etrafýný
çevreleyen güzelliklere bakarken atlýlarý hatýrlayýnca ürpe-
rerek titredi bir an. Onu yanlýþ yönlendirmiþ olabilirler
miydi? Ondan hoþlanmadýklarýný açýk açýk belli etmiþlerdi.
Buralarda, bir yabancýnýn gelip de Sultan ile konuþmaya
cesaret edebilmesi normal deðildi herhalde. Baþýna bir þey
gelmeden bir an önce arkadaþýnýn emanetini verip buradan
gitmek istediðini fark etti. 

Kalenin ortasýndaki bol kubbeli caminin yanýndan ge-
çip kapýsýnda askerlerin nöbet tuttuðu görkemli bir kulesi
olan yapýnýn kapýsýnda durdu. Sultan burada olmalýydý.
Atýndan inerek askerlere yaklaþýp sultan için bir emanet
getirdiðini söyledi.

"Sultan'ýn haberi var, geçin" dedi asker. 
Atlýlar Sultan'a bir yabancýnýn geldiðini söylemiþlerdi

bile. Bir asker atýný alýrken kendisi de baþka bir askerin eþ-
liðinde ürpererek içeri girdi büyük ahþap kapýdan. Yüksek
taþ duvarlarýn sardýðý büyük koridordan geçirilip büyük bir
salona alýndý.

"Burada bekleyin" dedi asker çýkmadan önce.
Büyük blok taþlardan yapýlmýþ duvarlar son buldukla-

rý yerde Türk-Ýslam motiflerinin hükmettiði ahþap tavanla
buluþuyordu. Ludovic tavanda iþlenmiþ her bir motife tek
tek göz gezdirdi. Ahþap tavaný taþýyan kalýn direkler bile
üzerinde küçük motifler barýndýrýyordu. Büyük duvardaki
dar ve yüksek pencereler, salonun çehresinde oynaþan göl-
gelere neden oluyor, havayý daha renkli kýlýyordu. 
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Salonun ortasýndaki büyük yuvarlak masanýn etrafýnda
dolanmaya baþladý. Burasý toplantýlar için yapýlmýþ olma-
lýydý. Masanýn etrafýnda on iki adet heybetli ahþap koltuk
diziliydi. Masanýn ortasýndaki sekiz kollu, büyük, gümüþ
þamdanýn aksine duvarlardaki meþaleler akþamýn çökmesi-
ni dört gözle bekliyor gibiydiler. Kapý açýlýnca o yana dön-
dü. Askerin kendisine iþaretiyle, ardýndan, geniþ taþ kori-
dorlarda yürümeye baþladý. Asker büyük bir kapýyý açýp
içeri girmesini istedi. Ludovic baþýna neler geleceðini dü-
þünerek içeri girdi. Ardýndan kapý kapanýrken bakýþlarýný
salonun ucunda, tam karþýsýnda büyük bir koltukta oturan
kadýna yöneltti. Yanýnda birkaç kadýn daha vardý. 

"Buyurun lütfen, gelin" diyerek kadýn ilerlemesini iþa-
ret etti kibarca.

Ludovic taþ zeminde ilerledikçe yüreðinin sesine
hâkim olamayacaðýný hissediyordu. Ýlk kez bir sultanla
karþý karþýya gelecekti. Kadýn ayaða kalkýp iki basamak
inince Ludovic þaþkýnlýkla baktý.

"Siz!"
"Evet benim."
Ludovic hafifçe eðilerek selam verdi.
"Sizi tanýmadýðým için bilemedim. Beni baðýþlayýn"

dedi yumuþak ses tonuyla.
Sultan gülümseyerek cevap verdi.
"Önemli deðil. Yabancý olduðunuz zaten belli oluyor."
Kadýn bir adým daha atýp yanýna yaklaþtý.
"Adýnýz nedir?"
"Ludovic."
"Neden buradasýnýz? Benimle ne konuþacaksýnýz?
"Size bir arkadaþýmdan bir hediye getirdim. Onu size

kendim vermek istedim."
Sultan merakla gözlerinin derinliklerine baktý.
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"Arkadaþýnýz kim?"
"Mardinli madenci Abu Hasan."
Ludovic, Sultan'ýn yüzüne bakýp ne tepki vereceðini

görmek istedi. Kadýn önce biraz düþünüp gülümsedi.
"Evet, Abu Hasan. Hatýrladým. Birkaç ay önce tanýþ-

mýþtýk kendisiyle" diye mýrýldandý.
Ludovic belindeki kuþaða sarmýþ olduðu küçük kutu-

yu çýkarýp uzattý.
"Sizin için."
Sultan yardýmcýlarýndan birini yanýna çaðýrýp kutuyu

aldýrdý. Büyük bir merak ve heyecanla kutuyu açtý. Gözle-
rindeki memnuniyeti görmemek körlük olurdu.

"Bu çok güzel" diye mýrýldandý Sultan. 
Ludovic kadýnýn eline alýp kendisine de gösterdiði al-

týn gerdanlýða bakakaldý. Hiç böyle bir þey görmemiþti da-
ha önce. Kalýn bir kemerin taþýdýðý birbirine geçmiþ kalýn
altýn halkalar küçük çiçek ve yaprak motifleriyle süslen-
miþti. Her bir çiçeðin ortasýnda da pýrýl pýrýl parýldayan
mavi ve yeþil taþlar vardý. Boynunu süslediði her kadýna
kendisini eþsiz hissettirebilecek kadar zarif, görkemli ve
asil görünüyordu. Abu Hasan çok iyi bir þey baþarmýþtý.

"Sizin için kendi elleriyle yaptý" dedi gülümseyerek
Ludovic. 

Sultan'ýn hemen yanýnda duran yardýmcýsý kibarca
uzanýp gerdanlýðý aldý ve kadýnýn zarif boynuna taktý. 

"Tam sizin ruhunuzu yansýtacak bir mücevher bu" di-
ye iltifat etti Ludovic. 

"Bir de not var, Sultaným" dedi yanýnda duran yardým-
cýsý elindeki kâðýdý uzatarak.

Kadýn kâðýdý alýp okumaya baþladý. Okumasý bitince
bakýþlarýný Ludovic'e çevirdi.

"Ne iþ yaparsýn?" diye sordu.

430

Tanrýnýn Savcýsý



"Taþ ustasýyým, efendim."
"Yalnýz mýsýn?"
"Karýmla birlikteyim, efendim."
Kadýn büyük bir dikkatle Ludovic'i süzüp gülümsedi.
"Burada uzun süre mi kalacaksýnýz?"
"Abu Hasan buradaki taþ binalardan söz etti bana. Bi-

raz gezip ayrýlacaðýz buradan."
"Eðer çalýþmak istersen bana gel. Burada iyi ustalara

ihtiyacýmýz oluyor" dedi Sultan.
Yardýmcýsýna dönüp konuk evlerinden birini misafirle-

ri için hazýrlamasýný söyledi. Kadýn selam vererek çýkarken
Sultan, Ludovic'e dönüp gülümsedi.

"Hediyemi getirdiðiniz için teþekkür ederim. Birkaç
gün misafirimiz olun."

Buna nasýl hayýr diyebilirdi ki? Böylece karýsý da gü-
vende olurdu. Sultan arkasýný dönüp çýkarken Ludovic eði-
lerek selam verdi. Abu Hasan'a tekrar teþekkür etti içinden.
Onun sayesinde burayý gezebilecek ve öðrenmek istediði
her þeyi öðrenebilecekti. Sonra da buradan ayrýlacak ve ka-
rýsýyla yaþamak istedikleri yeri seçeceklerdi. 

Ludovic karýsýný ve köpeðini de alarak ayný binaya gel-
di. Fatýma çok heyecanlý görünüyordu. Kocasýnýn bu tekli-
fi geri çevirmeyiþi onun da hoþuna gitmiþti. Burada her iki-
si de daha güvende olacaklardý çünkü. Üstelik burasý yer-
leþmeyi düþündükleri handan daha büyük ve gösteriþli bir
binaydý. Sultan'ýn yardýmcýlarýnýn gösterdiði odaya yerleþti-
ler. Burasý büyük ve rahat bir odaydý. Ýhtiyaç duyabilecek-
leri her þey vardý odada. Üstelik yataklarý da çok büyüktü.

"Acaba bu problem çýkartýr mý burada kalmamýz açý-
sýndan?" diye sordu Fatýma endiþeyle. 

Hâlâ biraz önce meydana gelen olayýn etkisinden kur-
tulamamýþtý. Sultan'ýn yardýmcýlardan biri Fatýma'nýn siyah
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olduðunu fark edince þaþýrmýþ ve bakakalmýþtý. Sonra te-
laþla ondan özür dileyerek çýkmýþtý odadan. Ludovic karý-
sýna gülümseyerek yataða uzandý. 

"Sultan öyle birine benzemiyor. Hem öyle olursa bile
hemen buradan ayrýlýrýz. Sen canýný sýkma. Yanýma gel de
biraz seveyim seni."

Fatýma gülümseyerek kocasýnýn yanýna uzandý ama
içindeki endiþe büyümeye baþlamýþtý bile. 

"Neredeyse bir aydýr yollarda periþan olduk. Üstelik o
muhteþem kokunu da çok özledim" dedi Ludovic karýsýný
öperken. Fatýma olacaklarý düþünmenin faydasý olmayaca-
ðýna karar verip kendini kocasýnýn kollarýna býraktý. 

Geçen saatlerden sonra kapýnýn vurulmasý ile uyandý
Ludovic. Karýsý, kolunun üstünde kendinden geçmiþ þe-
kilde uyuyordu hâlâ. Usulca kolunu çekerek kapýyý arala-
dý. Ayný yardýmcý gelmiþti yine. Hafifçe eðilerek selam
verdikten sonra Sultan'ýn kendilerini akþam yemeði için
davet ettiðini söyleyip uzaklaþtý oradan. Þaþkýnlýðýný üze-
rinden atmaya çalýþýrken karýsýný uyandýrýp hazýrlanmasý-
ný söyledi.

"Ne oluyor? Ne bu telaþýn?" diye sordu Fatýma uyan-
maya çalýþýrken.

"Sultan bizi akþam yemeðine davet etti. Katýlmazsak
ayýp olur. Kalk da hazýrlanmaya baþla. Zaten hava da ka-
rarmaya baþlamýþ bile."

Fatýma etrafýna bakýnarak kalktý.
"Bart nerde?"
"En son gördüðümde aþçýnýn küçük yamaðýnýn peþin-

de dolanýyordu."
"Akýllý köpek. Nerde gezineceðini çok iyi biliyor."
Gülerek giyinmeye baþladýlar. Fatýma üzerine beyaz

bir elbise giyip baþýný da örttükten sonra yüzünü de gizle-
yerek kocasý ile taþ merdivenlerden aþaðý inmeye baþladý.
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Alt katta onlarý bekleyen kadýnýn ardýndan yemek salonu-
na doðru yürümeye baþladýlar. 

"Efendimiz bugün þehrimizde iyi iþler baþarmýþ taþ us-
talarýna yemek daveti veriyor" dedi yardýmcý kadýn gülüm-
semeye çalýþarak.

Bu hareketinin altýnda bir miktar özür de yatýyor gi-
biydi. Ludovic gülümseyerek karþýlýk verdi genç kadýna.
Büyük bir kapýnýn önünde durup nefes aldýlar. Ýçeri girdik-
lerinde Fatýma kocasýnýn koluna sýký sýký yapýþarak sakin-
leþmeye çalýþtý. Büyük bir masanýn etrafinda onlarca ko-
nuk yeni gelen misafirlere bakýyordu. Sultan, meþalelerin
ýþýðýnda son derece etkileyici görünen masanýn baþköþe-
sinde yerini almýþtý. Gülümseyerek ayaða kalkarak herke-
se öncülük etti. Bütün misafirler ayaða kalkarak baþlarýyla
selam verdiler onlara. Ludovic ve Fatýma  her birine selam
vererek Sultan'ýn yanýna kadar geldiler. 

"Umarým odanýzý beðendiniz" dedi gülümseyerek Me-
like Sultan.

Fatýma hafifçe eðilerek selam verdi Sultan’a. 
"Yüzünüzü açýn lütfen" dedi Sultan Fatýma'ya dönerek 
Fatýma korkuyla kocasýnýn eline tuttu. Sultan salonda-

ki diðer misafirleri göstererek gülümsemeye devam etti.
"Bakýn, burada bütün kadýnlar istedikleri gibi giyinir-

ler. Siz de rahat olun lütfen. Biz, kimseye hiçbir konuda
zorbalýk yapmayýz."

Ludovic karýsýna cesaret vermek istercesine elini sýktý.
Fatýma ellerinin titremesine engel olmaya çalýþarak yüzü-
nü gizleyen örtüyü açtý. Sultan'ýn bakýþlarý bir süre Fatý-
ma'da takýlý kalýp gördüðünden memnun olduðunu ifade
eder gibi Ludovic'e kaydý. 

"Bizi kýrmayýp geldiðiniz için teþekkür ederiz."
"Biz teþekkür ederiz" diyerek gülümsedi Fatýma. Sul-

tan eliyle hemen saðýnda oturan çifte iþaret etti.

433

Anadolu’da Bir Yabancý



"Eminim konuþacak çok þeyimiz vardýr. Misafirleri-
mize izin verir misiniz?"

Saðýnda oturan çift gülümseyerek kalkýp diðer boþ
koltuklara oturdular.

"Lütfen buyurun" diyerek oturmalarýný istedi Sultan.
Ludovic þaþkýnlýkla karýsýnýn oturmasýna yardým ettik-

ten sonra kendisi de Sultan'ýn saðýndaki ilk koltuða oturdu.
Fatýma bu ilgi ve nezaketten son derece memnun görünü-
yordu. Korktuðu gibi olmamýþtý. Çok heyecanlýydý, ilk kez
böyle hissediyordu. 

Sultan, yemek servisinin baþlamasý için iþaret verince
etrafta dolaþan servis elemanlarýnýn sayýsý ikiye katlandý.
Geçen zamanla masadaki güzelliðin yemeklerle sýnýrlý ol-
madýðýný fark etti Ludovic. Asýl güzellik, baþta Sultan ol-
mak üzere salonu dolduran diðer tüm insanlarýn içindeki
güzellikti. 

Konuklar, þehrin büyük taþ binalarýnda ve Ulu Ca-
mii'nin yapýmýnda çalýþmýþ ve hâlâ çalýþmakta olan taþ
ustalarýydý. Sultan, þehrin kalkýnmasý için çaba gösteren
insanlara minnettarlýðýný böyle göstermeyi tercih edenler-
dendi. Ayda birkaç kez belli grup insanlarý davet eder, on-
larýn sorunlarýný dinlerdi. Bu da o davetlerden biriydi. Lu-
dovic kendisini çok þanslý hissediyordu bu konuda. Bura-
da hiç beklemediði þekilde karþýlanmýþlar ve çok mutlu ol-
muþlardý. Ludovic, saygýya deðer gerçek insanlarla bir ara-
da olup insan olmanýn erdeminin gönül kazanmaktan geç-
tiðini fark etmiþti ilk kez bu masada. Konuþan her konuk-
ta, Sultan'ýn bu þehirde ne kadar sevildiði ve takdir edildi-
ði anlaþýlýyordu. Hepsiyle tanýþmýþtý Ludovic. 

Çalýþan adamlarýn nasýrlý ve yara bere içindeki elleri-
ne ve bedenlerine tezat, eþleri son derece güngörmüþ ka-
dýnlardý. Fatýma'nýn samimi duruþu onlarý da etkilemiþ,
onu kendilerinden biri gibi görmelerini saðlamýþtý. Kadýn-
lar onunla sohbet ederken Fatýma hiç yabancýlýk çekmemiþ,
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bütün çekingenliði buhar olup kaybolmuþtu. Hatta bazýlarý
teninin rengini çok beðendiðini söylemiþlerdi ona. Siyah
ancak bu kadar güzel durabilirmiþ bir kadýnýn bedeninde.
Sultan'ýn arada Fatýma ile sohbet etmesi de gururlandýrmýþ-
tý Ludovic'i. Ona birçok soru sormuþ ve dikkatle dinlemiþ-
ti cevaplarýný. Sanki iki iyi arkadaþ gibi…

Sultan son derece alçak gönüllü ve sevgi dolu bir ka-
dýndý. Omuzlarýnda onca yükü taþýrken bir kadýnýn bu ka-
dar iyimser ve sevgi dolu olmasý çok ender rastlanýr bir þey
olmalýydý. Hükümdar olmanýn zalimlik deðil sevgi gerek-
tirdiðini, aksi takdirde baþarýlý olamayacaðýný biliyordu.
"Adalet, sevgi, güven olmayan yerde yaþanýlmaz. Bu de-
ðerlere kim olursak olalým hepimiz muhtacýz" demiþti gü-
lümseyerek ve insanlarýn yüreðini de gülümseterek.

Fatýma bütün gece, masada konuþulanlarý anlatýp dur-
muþtu. Heyecaný hâlâ dinmemiþti. Ýlk kez bir sultanla ta-
nýþmýþtý. Ýlk kez böyle bir masada, teninin rengini sorun et-
meyen kadýnlarla yemek yemiþti. Yeryüzünde böyle bir yer
olabileceðine inanamazken hem de bir sultanýn masasýnda
bu deneyimi yaþamak onu çok mutlu etmiþti. Kendisine
deðer verilmesinin hazzýný yaþamýþtý bu akþam Fatýma.
Köle deðil saygý hak eden bir insan olduðunun tekrar far-
kýna varmýþ, o mutluluðu tekrar yaþamýþtý Fatýma. Ýlk kez
böyle kalabalýk bir masada, daha önce tanýmadýðý insanla-
rýn arasýnda yüzünü gizleme gereði duymadan oturmuþtu
ve hiçbir þey bundan daha büyük keyif vermemiþti ona. 

Aradan geçen birkaç gün zarfýnda hayatlarý monoton
geçmiþ, birlikte kale içinde etrafý gezme fikrine sýcak bak-
mýþlardý. 

Hep heyecan ve merakla beklediði o gün gelip çatmýþ-
tý iþte. Ludovic, sadece duyduklarýyla bildiði ve birkaç kez
uzaktan gördüðü camiyi gezebilecekti bugün. Kendisine
Ulu Cami'yi gezdirecek ustayý beklerken heyecaný daha da
artmýþ, içi içine sýðmaz olmuþtu. Adam binanýn kapýsýndan
çýkýp selamlaþtý onunla. Ahmet Usta'yla yemekte tanýþmýþ

435

Anadolu’da Bir Yabancý



ve usta da ona isterse camiyi gezdirebileceðini söylemiþti.
Böyle yerleri, buralarý iyi bilen hatta inþaatýnda çalýþmýþ
kiþilerle gezmek, en doðru bilgileri almanýn tek yoluydu. 

Tepeden aþaðý inmeye baþladýklarýnda dar sokaklarýn
gediklisi olmuþ, kapý önlerinde sohbete dalmýþ kadýnlarýn
meraklarýna nail olup yaptýklarý muhabbetlerine tehir atý-
yorlardý. 

"Burada geliþmiþ bir mesken mimarisi söz konusudur.
Bunun asýl nedeni de çevrenin söz konusu çýplaklýðýdýr"
dedi Ahmet Usta misafirini aydýnlatmaya baþlamak ister
gibi. "Buradaki her aile, þirin bahçelerin sokaða bakan kö-
þesine yerleþtirilmiþ evler, evleri iki tarafýndan çevreleyen
geniþ avlular ve bakýmlý bahçeler ile kendine özgü bir yu-
va kurma geleneðini benimsemiþtir" diye devam etti. 

"Çok güzel görünüyor, insana huzur veriyor" diyerek
temiz havayý ciðerlerine çekti Ludovic.

"Dükkânýný kapayýp veya topraðýný sürüp evine giden
her adam için, yorgunluk atýp huzur bulacaðý, özgür olaca-
ðý küçük dünyasý kendi sokak kapýsýnda baþlar."

Ludovic, bu ilginç açýklamayý duyunca baþýný çevirip
adama baktý.

"Ben de onlardan biriyim iþte" dedi adam gülerek.
Kendi kendine yetmeyi baþarabilmiþ bu küçük dünya-

nýn büyük insanýna imreniyordu doðrusu. Gönülleri terte-
miz, yürekleri sevgi doluydu. 

Camiye yaklaþtýkça yüreðindeki heyecanýn arttýðýný
hissediyordu Ludovic. Önlerinde belirmeye baþlayan eser,
göz doldurmaya baþlamýþtý bile. 

"Emin ol bir daha hiçbir eserde böyle taþ iþçiliði göre-
mezsin" dedi Ahmet Usta gülümseyerek. Gururlandýðý her
halinden belli oluyordu. 

Bunu daha önce Abu Hasan'dan da defalarca duymuþ-
tu Ludovic. Zaten bu yüzden bu þehirdeydi. 
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Camiye iyice yaklaþtýklarýnda gözlerine inanamadý Lu-
dovic. Baþka söze gerek yoktu, her þey apaçýk ortadaydý za-
ten. Önünde durduðu yapý, dimdik, vakurla, tüm ihtiþamýyla
ve inceliðiyle göz dolduruyordu. Yaklaþýp elini taþlarýn üze-
rinde gezdirdi. Bu duyguyu seviyordu. Tüm soðukluðuna ve
zorluðuna raðmen taþa hâkim olabilmeyi ve onu iþleyebilme-
yi çok seviyordu. Ama itiraf etmeliydi ki ortaya çýkan görün-
tü hiç bu kadar net, bu kadar derin bir güzelliðe sahip olma-
mýþtý. Karþýsýnda, cennetten kopup yeryüzüne düþmüþ bir gü-
zellik duruyordu. Hiçbir insanýn sahiplenemeyeceði kadar
güzel ve eþsiz bir hazine gibiydi. Sanki dokunulunca tüm sih-
ri bozulacak, gizemini yitirecekmiþ gibi duruyordu. 

"Bu gerçek olamayacak kadar büyüleyici" diye mýrýl-
dandý kapýnýn her kývrýmýna dokunmaya devam ederek.

"Bu kale kapýsý. Biz cennet kapýsý da deriz. Çok güzel
deðil mi?"

"Bu inanýlmaz bir þey. Hiç bu kadar ince iþçilik gör-
medim. Ýnsan aklýný oynattýrabilecek kadar büyüleyici."

Donup kalmýþtý sanki Ludovic. Ýlk kez böyle bir tecrü-
be ediniyordu. Bu kadar sert bir malzemenin böyle ince
iþlenebilmiþ olmasý, onu hayret ettirdi.

"Biraz uzaklaþýrsan anlattýklarýmý daha rahat takip
edersin" dedi Ahmet Usta.

Ludovic gözlerini ayýrmadan kapýdan uzaklaþtý.
"Bu güneþ diski. Yaprak bulutlarý, hayat aðacý motifi,

hilaller ve yýldýzlar… Bunlar da üç boyutlu, detaylý ve bit-
kisel bezemeli þekiller."

Ludovic, ustanýn gösterdiði her motife dikkatlice baký-
yordu. Hiçbir þeyi kaçýrmak istemiyordu.

"Bir anlamý vardýr elbet?"
"Ana kapý kenar çerçevesini düz bir sütunla çevirip

üzerine birçok simgeler yerleþtirdik. Onlar da sekizgen yýl-
dýzlarla çevrildi. Bak bu yazýlarý Ahmet Þah, nur içinde
yatsýn, yazdýrttý."
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Yatay iþlenmiþ yýldýz üzerine "Adaletli sultanýn mutlu-
luðu, egemenliði ve saadeti sonsuz olsun" diye yazý yazýl-
mýþtý ve simetriðine de baþka bir yazý yazýlmýþtý.

"O da, cami Allah'ýn muhafazasý altýnda olsun diye
yazdýrýlan Ayet-el Kürsi."

Adam bakýþlarýný çevirip Ludovic'in merakýný görme-
ye çalýþtý.

"Biliyorum, biliyorum. Fatýma her gün okur bu duayý"
diye cevap verdi Ludovic.

Ludovic kapýdaki güzelliðin her santimine tekrar tek-
rar bakarak içine sindirdi. 

"Çok güzel, çok güzel" diye mýrýldandý.
Abu Hasan'ýn her anlatýþýnda meraký daha da artmýþ,

görmek için sabýrsýzlanmýþtý ama bu kadarýný beklemiyor-
du Ludovic. Kara arkadaþý az bile anlatmýþtý. 

"Ýçeri girelim. Sana çok özel olanlarý anlatayým. Sen
sonra gezmeye devam edersin. Benim fazla vaktim yok."

Ahmet Usta'nýn ardýndan içeri girdi. Hemen girdikle-
rinde taþýn nefes kesen havasý karþýladý onlarý. Karþýlarýn-
daki sütun sýrasý dikkat çekiyordu. Hemen saðda ve solda
iki adet büyük sanduka yer alýyordu.

"Bunlar bizim emanet sandukalarýmýz. Evinden uzak-
laþan halk, ziynet eþyalarýný buraya emanet býrakýr."

"Burasý sürekli açýk deðil mi?"
"Evet, ama burada hýrsýzlýk olmaz. Divrik'de kimse

hakký olmayana elini uzatmaz. Burada kalacak olursanýz
fark edersiniz. Burada kimse gece kapýsýný kilitlemez. Biz
haramdan korkarýz."

"Ýlk kez böyle bir þey duyuyorum" dedi þaþkýnlýkla
Ludovic.

Ahmet Usta gülümseyerek kolundan çekti.
"Ýçeriyi daha sonra kendin gezersin. Sana diðer kapý-

larý göstereyim."
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Birlikte dýþarý çýkýp caminin yanýna dönerlerken de-
vam etti usta.

"Camiyi Ahmet Þah yaptýrdý. Bitiþiðinde bir de Da-
rü'þ-þifa var. Onu da Turan Sultan yaptýrdý. Bu arada
unutmadan söyleyeyim. Kapý ve duvarlara iþlenen tüm
motifler asimetriktir ve her karede binlerce taþ iþlemeli
motif vardýr. Burada sürekli tekrardan kaçýnmaya çok
dikkat ettik. Burada toplam üç kapýmýz var. Birini gördün
zaten."

"Beni gezdirmeni çok istiyorum ama madem iþin var,
biraz acele edelim. Bana çok detaylý olanlarý göster kalaný-
ný ben gezerim."

Baþka bir kapýnýn önüne geldiler. Bu ilk önceki kadar
heybetli olmasa da görkemli bir kapýydý. 

"Bu batý taç kapýsý. Diðerlerine göre daha ince detaylý
iþlendi. Buradaki asýl özellik taþýn içine taþ yerleþtirilerek
motifler oluþturulmasýdýr. Görebiliyor musun?"

Ludovic iyice yaklaþýp kapý kenarlarýndaki motiflerin
ve yýldýz motiflerinin içine yerleþtirilmiþ yuvarlak taþlara
dikkatle baktý. Çok ince iþçilikle yapýlmýþtý bu motifler ve
çok etkileyici görünüyordu. 

"Dünyanýn baþka hiçbir yerinde böyle iþçilik göremez-
sin. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu kapýnýn en
önemli özelliði de þu: Yýlýn bir ayý, ikindi vaktinde bu ka-
pýnýn üzerinde huþu içinde namaz kýlan Ahmet Þah'ýn göl-
gesini görürüz." 

Ludovic daha neler duyacaðýný bilmiyordu. Þaþkýnlýk-
la ustaya baktý. "Anladým, þaka yapýyorsun."

Ahmet Usta ciddileþerek cevap verdi.
"Hayýr, þaka deðil gerçek. Ahmet Þahýmýz öldükten

sonra Sultanýmýz buraya gelip sürekli namaz kýlardý. O gün
ben de yanýndaydým, her þeyi kendi gözlerimle gördüm.
Namazdan çýkýnca buraya gelip ellerini gökyüzüne açarak
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Allah'a dua etti. Kocasýnýn yokluðu onu çok üzüyordu.
Onu bir kez görebilmek için dua etti Yaradan'a."

"Sonra ne oldu?"
"Hepimiz öyle þaþýrdýk ki. Sultan ellerini indirirken

Þahýmýzýn gölgesi beliriverdi bu kapýnýn üzerinde. O gün,
Þah'ýn kendi kollarýnda ölümünden sonra, sultanýmýzýn
ikinci kez aðladýðýna tanýk oldu onu tanýyanlar. 'Bak Ah-
met hep buradaymýþ. Hep yanýmýzda, bizi gözetiyormuþ'
dedi bize. Hiçbirimiz inanamadýk gördüklerimize" dedi
gözlerine dolan yaþlarý silerek Ahmet Usta. "Þahýmýz bu
þehrin aðustos ayýnda bir baþka güzel olduðunu söylerdi
hep. Bu yüzden her yýl o ayda bizi ziyarete gelir."

"Gerçekten inanýlmaz bir hikâye bu."
"Burada kalacak olursanýz iki ay sonra akþamüzeri ge-

lirsen buraya, bu dediðimi görürsün. Böyle bir þeyi bir da-
ha baþka bir yerde bulamazsýn. Sana iyi tecrübe olur."

"Þu kuþ motifleri ne anlama geliyor?" diye sordu Lu-
dovic ortamý yumuþatmaya çalýþarak.

Kapýnýn sað kenarýnda çift baþlý kartal, sol kenarýnda
da çift baþlý kartalla tek baþlý þahin kabartmalarý yerleþtiril-
miþti.

"Çift baþlý kartal Selçuklu amblemi, tek baþlý þahin ise
Mengücek amblemi olarak yapýldý. Þahinin baþý öne eðik
çünkü Ahmet Þah, Selçuklu'ya saygýsýný ifade ediyor. Do-
ðu ve batýya bakan kartal baþlarý da, doðu ve batýnýn hâki-
mi Türkleri sembolize ediyor."

Ustalýkla ve incelikle yapýlmýþ her motif kendine ait
bir anlam içeriyordu bu kapýlarda ve duvarlarda. Gördüðü
en güzel taþtan binaydý burasý, hiç kuþkusuz. Böylesine za-
rafet, böylesine ustalýk bir yerde buluþmuþ ve böyle bir þa-
heser ortaya çýkarýlmýþtý. Bu, Tefrike'ye nasip olmuþtu. 

"Sana bir de þifahanenin kapýsýný göstereyim."
Adamýn ardýndan eliyle duvarlarýn her santimine do-

kunarak yürüdü. Garip bir huzur vardý içinde. Burada,
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dinin ve sanatýn buluþtuðu bu yerde, kendini daha farklý
hissediyordu sanki. 

"Bu da þifahanenin kapýsý."
Ludovic önünde yükselen kapýya hayranlýkla baktý.

Dev yýldýzlar ve palmetlerle görkemli bir duruþu vardý ka-
pýnýn. Çok detaylý iþlenmiþ mukarnaslý niþler vardý. Kapý-
nýn üst kýsmýnda bir pencere ve pencerenin önünde de bir
sütun yapýlmýþtý. Ahmet Usta usulca kapýyý açýp içeri gir-
mesini iþaret etti. Ludovic ilk kez bir þifahanenin içinde
bulunacaktý. Ortada bir havuz, saðýnda ve solunda iki sü-
tun vardý. Hemen karþýda ise büyük bir eyvan karþýlýyordu
gelenleri. 

"Burada, su sesi, musiki ve Kur'an sesi ile hastalar te-
davi ediliyor" diye fýsýldadý Ahmet Usta. "Þansýn varmýþ ki
bugün burasý boþ. Hasta olsa içeri giremezdik."

Ludovic aklýnýn kendine oyun oynadýðýný düþünüyordu.
"Üst odalar, tabip odalarý ve idari kýsým olarak ya-

pýldý."
Biraz yaklaþýnca büyük eyvanda Orta Asya kökenli

bezemeler yapýldýðýný fark etti Ludovic. 
"Bu bezemelerde, kâinatýn yaratýlýþý, bir sonun yaklaþ-

týðý, kýyametin kopacaðý,  Allah'ýn vaadinin yerine gelece-
ði ve Tevhid'in tecelli edeceði anlatýlýyor."

Ludovic en ince ayrýntýsýna kadar hepsini beynine ka-
zýyýp unutmamak için dua etti. Bunlarý karýsýna da anlat-
malýydý. Keþke onu da getirmiþ olsaydý. 

"Bundan sonrasýna sen devam et. Benim gitmem gere-
kiyor. Sonra görüþürüz" dedi Ahmet Usta elini uzatarak.
Ludovic adamla gülümseyerek tokalaþtý.

"Bugüne kadar gördüðüm en güzel yapý bu, inan. Sizi
yürekten kutlarým."

"Daha nicelerini yapacaðýz. Burada kalýrsan sen de bu
güzelliklerin bir parçasý olabilirsin."
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"Ýnþallah" dedi Ludovic gülümseyerek. Bu sözü karý-
sýndan öðrenmiþti ve bu aralar kullanmaya baþlamýþtý.

Ahmet Usta hýzlý adýmlarla uzaklaþýrken Ludovic içe-
ride biraz daha kalýp bu sessiz ve huzur dolu havayý içine
çekmek istedi. Dünyayý herkesin gözüyle görebilmekti
önemli olan ve Ludovic þimdi bunu yapýyordu. Burada
kaldýðý sürece dünyaya Müslüman gözüyle bakmaya çalý-
þacaktý. Çünkü burada öðreneceði çok þey vardý, bunu bi-
liyor ve yürekten hissediyordu. Tanrý onun buralara gelme-
sini istediyse elbette ki bir sebebi vardý. Belki de bir þeyle-
re aracýlýk etmesi gerekiyordu.

Ezanla birlikte camiyi dolduran kalabalýðý izledi göz-
leriyle. Hepsinin yüzünde mutluluk ifadesi vardý. Hepsi
mutluydu çünkü barýþ içinde yaþýyorlardý. Süryaniler de
vardý bu þehirde, Gregorian Ermeniler de. Müslümanlarýn
sayýsý daha azdý ama huzur yeþermiþti bu þehrin toprakla-
rýnda. Kendi ülkesinde baþka dinden birine âþýk olduðu
için aforoz edilen hatta yakýlan adamlar biliyordu Ludo-
vic. Rahip olmasýna raðmen baþýna gelenlere kendi bile
inanamýyordu hâlâ. Oysa bu þehir… Her karýþý mutluluk,
huzur, sevgi ve güven doluydu. Bu yüzden bu þehir cen-
net gibi kokuyordu. Bu yüzden bu þehir Tanrý'ya en yakýn
olabileceði yerdi. 

Caminin her detayýnda takýlý kaldýkça titreyen bedeni,
taþ duvarlarda gezinen bakýþlarýndan yüreðine akan sýcak-
lýðý hissettikçe ürperiyor ve onu, daha fazlasýný yaþayaca-
ðýna inanmaya itiyordu. Her santimini dikkatle izleyip
kendi kendine yorumlayan ve nasýl yapýldýðýný anlamaya
çalýþan Ludovic saatlerin nasýl geçtiðinin bile farkýna var-
mamýþtý. Burada hem kendini Tanrý'ya yakýn hissetmiþ
hem de yýllardýr yaptýðý iþin aslýnda ne kadar yüce bir iþ ol-
duðunu fark edip mutlu olmuþtu. Ýnsanlara yararlý olmaktý
önemli olan, þeklinin ne olduðu deðil. Yaptýðý köprüler, in-
sanlarýn nehrin üzerinden karþýya sað salim geçmelerine ya-
rýyordu. Böylece hayatla daha kolay mücadele etmelerine
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yardým etmiþ oluyordu. Bundan sonra daha fazlasýný yap-
mak istediðini hissediyordu. Böyle bir yer için, bir cami,
bir kale, bir kilise ne olursa… Böyle kutsal amaca hizmet
edecek binalar için çalýþmak istiyordu. 

Bunu karýsý ile de paylaþmalý, ona anlatmalýydý. Ona
anlatacaðý çok þey vardý. Keþke onu da getirmiþ olsaydý.
Ciðerleri yakacak derecede deðerli bu havayý onun da so-
lumasýný çok istiyordu. Keþke herkesin yüreði de böyle te-
miz kalabilseydi.

"Bir yere kaçmýyoruz ya. Onunla da geliriz bir gün"
diye mýrýldandý kendi kendine.

Bütün akþam Fatýma'ya gördüklerini ve hissettiklerini
anlatýp durdu. Karýsý da en az onun kadar heyecanlanmýþtý.
Üstelik eski bir rahip olan kocasýnýn geniþ bir dünya görüþü-
ne sahip olmasýný da çok takdir ediyordu. Onu sevmenin
ötesinde varlýðý, baþardýklarý ve mizacýyla gurur duyuyordu.

"Sana neden Tanrý'nýn Savcýsý dediklerini daha iyi an-
lýyorum þimdi. Sen din ayrýmý yapmadan Allah'a inanan
herkese ayný gözle bakýyorsun" dedi Fatýma büyük bir he-
yecanla. "O yüzden burasý seni bu kadar heyecanlandýrý-
yor, deðil mi? Sonuçta orasý da Tanrý'nýn evi."

Ludovic eski günleri anmak veya hatýrlamak istemi-
yordu. Ona ne söyledikleri de umurunda deðildi. Karýsýnýn
yanaðýndan bir makas alýp gülümsedi.

"Ben bir taþ ustasýyým. Bunu sakýn unutma."
"Unutursam ne olur?" diyerek muzipçe gülümsedi Fa-

týma. 
Ludovic, Aðustos ayýný iple çekmiþti. Karýsýný da ala-

rak ikindi vaktine yakýn bir saatte camiye geldiler. Fatýma
namazýný kýlarken Ludovic, bir daha hiçbir yerde göreme-
yeceði iþçiliði tekrar incelemeye koyulmuþtu. Etrafý dol-
durmaya baþlayan kalabalýða bakýnca zamanýn geldiðini
anlýyordu. Fatýma da namazýný bitirip yanýna gelmiþti. 

"Geliyor iþte" diye baðýrdý bir kadýn. 
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Ludovic nefesini tutarak gözünü kapýnýn üzerine dikti.
Güneþin hareketiyle yavaþ yavaþ kapýnýn üzerinde beliren
gölgeye hayretle bakýyordu.

"Allahým, bu bir mucize" dedi Fatýma kocasýnýn kolu-
nu sýkarak.

Ahmet Þah yerini bulup namaza durunca onun için
dua eden ve aðlayan bir kalabalýða dönüþtü halk. Ludovic
gördüðüne inanamýyordu. Bu gerçek bir mucize olmalýydý.
Buradaydý ve görebiliyordu. Ahmet Þah'ýn bedeni olmasa
da ruhu hâlâ halký ile birlikteydi. Onlarý hep gözetiyor ve
koruyordu. Ludovic þimdi anlýyordu ki Divrik, bu manevi
güç ile birbirine kenetlenmiþti ve barýþ içinde yaþýyordu.
Her ne kadar birçok savaþa girmiþ olsa da Ahmet Þah da
karýsý gibi barýþtan yana bir hükümdar olmuþtu. Ýkisi de
halkýn huzuru ve refahý için çaba göstermiþti.

Þaþkýnlýkla hiç konuþmadan eve dönerlerken Ludovic
hâlâ üzerindeki þoku atlatamamýþtý. Fatýma'nýn derin bir
mutlulukla karþýladýðý bu olay ona çok garip gelmiþti ve
böyle þeylerin yalnýzca rüyalarda olabileceðine inanmýþtý
bu güne dek. 

Yeni Evlerinde

"Kocasý kollarýnda þehit düþmüþ, biliyor muydun?" de-
di Fatýma hayata sitem eder gibi. "Çok gençmiþ o zaman,
erini kaybedince yerine geçip tüm iþleri üstlenmiþ. Hem oð-
lunu erkek yapmaya çalýþýyor hem de halkýnýn sorunlarýyla
boðuþuyor. Onun için ne kadar zor bir hayat. Kadýnlarýn an-
lattýklarýný duysan inanamazsýn. Ordusunda Bacýyan birlik-
leri varmýþ. Yani kadýn askerler. Haftada bir gün süvari bir
gün de piyade eðitimi yaptýrýyormuþ onlara."

Ludovic þaþkýnlýkla karýsýna baktý.
"Kim anlattý bunlarý sana?"
"Aþaðý mahallede bir kadýnla tanýþtým. Onun kýzý, Sul-

tan’ýn yanýnda askerlik yapýyormuþ."
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"Demek geçen gün gördüðüm kadýnlar askerdi" diye
mýrýldandý Ludovic.

"Hepsi bu deðil" dedi heyecanla Fatýma yataðýnda
doðrularak. "Aþaðýda Dutluk dedikleri bir mahalle var.
Oradaki köylüleri kalkýndýrmak için kiþi baþý kýrk adým ka-
relik yer daðýtýp dut fidaný diktirtmiþ. Kadýnlarýn çoðuna
da ipek dokuma iþi saðlanmýþ bu sayede."

Ludovic hayranlýkla karýsýna baktý.
"Daha geleli birkaç ay olmadý ama sen çok þey öðren-

miþsin, bakýyorum."
"Herkes Turan Sultan'ý konuþuyor, inanamadým. O ka-

dar çok þey yapmýþ ki kendi diyarý için."
"Kalmaya karar verdikten sonra buraya taþýndýðýmýz

iyi olmuþ demek ki. Bak iyi komþular edinmiþ, her yeri
gezmiþsin. Yine de dikkatli ol. Ben çýkýyorum. Sultan'ýn
bugün döneceðini söylüyorlar. Onu karþýlayayým. Þu iþ ko-
nusunu da açarým belki. Elimizde pek fazla para kalmadý
biliyorsun. Sen de oyalan iþte. Akþama görüþürüz."

Fatýma gülümseyerek kalktý kocasýný uðurlamak için.
Kocasýný öperek gönderdikten sonra ev iþleriyle uðraþma-
ya koyuldu.

Fatýma'nýn heyecaný onu mutlu ediyordu. Her gün ye-
ni bir þeyler öðreniyor, yeni þeyler keþfediyordu. Bu onun
kendi kimliðini bulmasýna da yardým ediyordu. Üstelik bu-
rada onu ezmek veya incitmek isteyecek pislikler de yok-
tu. Halkýn küçük bir kýsmý Müslüman olmasýna raðmen ba-
rýþ içinde huzurlu yaþýyorlardý. Herkes bunun Sultan'ýn
eseri olduðunu söylüyordu. Aralarýnda asýrlýk kan davasý
olan aileleri bile barýþtýrmayý baþarabilmiþ yüce bir kadýn-
mýþ Turan Melike Sultan. 

Ludovic buraya ilk geldikleri günü hatýrlayýp gülüm-
sedi. Aradan aylar geçmiþti. Sultan'ýn birkaç sözü ikisini de
burada kalma konusunda ikna etmiþti. Ustalardan birinden
duyduðuna göre, Abu Hasan, gönderdiði mektupta, arka-
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daþýnýn iþinde çok hünerli olduðunu ve onu deðerlendire-
bileceðini yazmýþtý. Yakýnlarda yapmayý düþündüðü iþ için
Ludovic'in çalýþmasýný istemiþ, Ludovic de bundan onur
duyacaðýný söylemiþti. Fakat aniden geliþen bir olayla Sul-
tan küçük bir birlik ile Sivas'a gitme kararý almýþ ve geri
döneceðini, kendisini beklemesini söyleyip ayrýlmýþtý ora-
dan. Neyseki sorunlar çözülmüþtü ve Sultan sað salim evi-
ne geri dönüyordu. 

Kocasýnýn heyecaný Fatýma'nýn þehirden ayrýlma kara-
rýný ertelemesine neden olmuþtu. Zaten Fatýma da burada
kaldýklarýna memnundu. Birkaç iyi arkadaþ edinmiþti bura-
da. Onlarla görüþüyor, yeni þeyler öðreniyordu. Ayrýca
Sultan'ýn iþinde çok baþarýlý ve sevilen bir kadýn olmasý,
onu derinden etkilemiþti. Akþamý iple çekerek bekliyor ve
onunla ilgili duyduðu þeyleri anlatýyordu heyecanla. Hatta
onun yerinde olmayý bile istediðini söylemiþti bir gün. On-
dan bahsederken sesindeki saygý ve hayranlýðý saklama ge-
reði de görmüyordu Fatýma. 

Sultan dönmüþtü ama çok yoðundu. Ludovic, Sul-
tan'ýn mekânýndan  birkaç saat sonra tekrar geri dönmek
üzere ayrýlmýþtý. Etrafý gezip yüksekten Ulu Cami'yi sey-
rettikten sonra tekrar Sultan'ýn makamýna çýkmýþtý.

"Sarp yamaçlardan birinin tepesinde bir kalemiz var.
Oranýn onarýlmasýný istiyorum. Çalýþmak ister misin?" di-
ye sordu Sultan. Sesi yorgundu ama sertliðinden bir þey
kaybetmemiþti. "Abu Hasan senin iyi bir usta olduðunu
yazmýþ" diye devam etti.

Ludovic gönüllü olduðunu belli etmek istemiyordu.
"Siz nasýl emrederseniz Sultaným" diye cevap verdi

hafifçe gülümseyerek.
Sultan koltuðundan kalkarak yanýna yaklaþtý.
"Önce bir keþif yapýn. Sonra bana gerekli malzemeyi

çýkartýn ve hemen baþlayalým. O kalenin Hýristiyanlýk dün-
yasý için çok önemi var."
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Ludovic yine þaþýrmýþtý. Müslüman bir kadýnýn Hýris-
tiyan dünyasý için önemi olan bir yeri onartmasý çok garip
gelmiþti.

"Kime hizmet etmiþ olursa olsun tarihi deðerlere sahip
çýkmak hepimizin görevidir" dedi merakýný gidermek ister-
cesine. "Belki bilmiyorsunuz ama orasý ilk Ýncil'in yazýldý-
ðý yerdir. Yani oradaki yazýlar ve resimler bize bunu söylü-
yor. Gidince daha iyi anlayacaksýnýz. Ahmet Usta sizi ora-
ya götürür. Beni bilgilendirin."

Ludovic selam verip çýkarken aklýnda oluþan binlerce
düþünceyle boðuþmaya baþlamýþtý bile.

Niye bir Müslüman hükümdar ilk Ýncil'in yazýldýðý ye-
ri onartmak istesin ki? Hýristiyan dünyasý doðuyu ele geçi-
rip istila etmek isterken niye Müslümanlar böyle bir þey
yapsýn ki? Zaman geçtikçe, duyduklarýna gördükleri de ek-
lenince buranýn baþka bir âlem olduðunu ve Turan Melike
Sultan'ýn baþka bir dünyadan geldiðini düþünmeye baþla-
mýþtý Ludovic. 

Bu kadýnda onu etkileyen çok acayip bir þeyler vardý.
Sanki bu dünyaya ait deðildi. Çünkü fikirleri bir hükümdara
ait olamayacak kadar yumuþak, sýcak ve etkili idi. Savaþ de-
ðil barýþtan yanaydý. Tek derdi halkýný yüceltmek ve kalkýn-
dýrmaktý. Bu arada korkunç derecede sanat aþýðý bir kadýndý.
Onun bu özelliklerini anlayabilmek için kocasý ile yaptýrdýðý
camii ve Darü'þ-þifaya bakmak yeterli olurdu zaten. Duyduk-
larýna göre, kadýnlarýn erkeklerin gerisinde kalmamasý için
büyük çaba harcýyordu. Onlar için, sayýsýzca okuma-yazma,
biçki-dikiþ ve çocuk bakýmý kurslarý düzenletmiþ bu güne ka-
dar. Üstelik þehirde kurdurduðu halý tezgâhlarýnda genç kýz-
larla birlikte halý da dokumuþ.

"Ýlk Ýncil'in yazýldýðý yermiþ" diye mýrýldandý kendi
kendine. 

Bunu kendisi bile yeni öðrenmiþti. Hem þaþkýn hem
meraklýydý. Burada daha neler öðreneceðini çok merak
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ediyordu Ludovic. Küçük bir kasabada, kendi içine kapalý,
baðnaz bir dünyada yaþamanýn kimseye fayda vermediði-
nin farkýna varmýþtý çoktan. Dünyada olup bitenlere kayýt-
sýz kalmýþ gözlerin ve beyinlerin olmadýðý bir dünyada ya-
þamak, insana yaþama þevki veriyordu iþte. Týpký burada,
þu anda hissettikleri gibi. 

Sabahýn ilk ýþýklarý ile uyanýp kahvaltý bile etmeden
atýný hazýrlayýp yola koyulmuþtu Ludovic. Ahmet Usta ile
anlaþmýþ bugün erkenden kaleyi keþif için buluþmaya ka-
rar vermiþlerdi. Atla gidecekler ve sonrasýnda yaya devam
edeceklerdi. Kalenin sarp kayalar üzerinde olduðunu ve
týrmanmalarý gerektiðini söylemiþti Ahmet Usta.

Atla Divrik dýþýna çýkarak uzun bir süre devam ettiler.
Ludovic hem ardýnda býraktýklarýna bakýyor hem de Ahmet
Usta'ya merak ettiklerini sormak için uygun aný bekliyordu.

"Bak þu kayalýklarýn üzerindeki kale" diyerek ileride-
ki sarp kayalýklarý gösterdi Ahmet Usta.

"Yüce Tanrým. Oraya nasýl çýkacaðýz?" diye sordu te-
laþla.

Yaban keçilerinin bile týrmanmaya cesaret edemeyece-
ði kadar dik kayalýklarýn üzerinde muhteþem görüntüsüyle
ayakta duruyordu kale. 

"Týrmanacaðýz."
"Þaka yapýyor olmalýsýn herhalde. Týrmansak bile ona-

rýmý nasýl yapacaðýz?" 
"Senin öðreneceðin daha çok þey var. Biz o iþleri dü-

þündük bile sen merak etme. Aylardýr bunun üzerinde çalý-
þýyoruz."

"Aylardýr mý? Þimdi mi söylüyorsunuz bunu bana?"
"Çünkü Sultan senin böyle bir kalede çalýþmak isteye-

ceðinden emin deðildi. Burayý görmen için geldik. Eðer
bana zor gelir diyorsan, vazgeçebilirsin hemen" dedi Ah-
met Usta tereddütle karýþýk gülümseyerek. 
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Ludovic sarp kayalarýn üzerine inþa edilmiþ kaleye
(Bugünkü Kesdoðan Kalesi) uzun uzun baktý. Burayý isti-
yordu. Üstelik hikâyesini de çok merak ediyordu.

"Eðer kabul edersen, orada kalacaksýn. Her akþam aþa-
ðý inmene imkân yok. Bunu da bil. Burasý çok zorlu bir yer."

"Sultan niye burayý onartmak istiyor ki?"
"Burasý yüzünden çok insan öldü. En azýndan öldükle-

rine deðsin istiyoruz. Gel bakalým týrmanmaya hazýr ol."
Atlarý baðlayýp kayalýklarýn altýna geldiler. Ludovic

baþýný kaldýrýp gökyüzüne uzanan sarp kayalýklara baktý
uzun süre. 

"Bunu buraya nasýl yapmýþlar ki?"
"Kalenin büyük kýsmý kayalýklar oyularak yapýlmýþ.

Kalanýna da ilaveler yapýlmýþ. Baþlayalým mý?"
Ahmet Usta hazýrlýklý gelmiþti. Ýplerin bir ucunu Lu-

dovic'in eline tutuþturarak gülümsedi.
"Kayalýklarýn arasýnda birkaç kiþinin durabileceði ka-

dar oyuklar var. Önce ben çýkacaðým. Ýpi baðlayýp sana
atarým, gerisi sana kalmýþ."

Ludovic'in omzunu sývazlayarak dua okudu ve iþe ko-
yuldu. Biraz þiþman olan bedenine raðmen büyük ustalýk-
la týrmanmaya baþladý Ahmet Usta. Attýðý adýma ve bastýðý
yere dikkat ederek týrmanýyordu. Neredeyse üçte birine ka-
dar çýkýnca aþaðýya doðru el salladý. Biraz sonra aþaðý atý-
lan ipe týrmanmaya baþlamýþtý Ludovic. Ayaðýný attýðý her
adýmda altýndaki kayalarýn kayýp gideceðini hissediyordu.
Bu da hayatýnda yaþadýðý ilklerden biri olacaktý. Tabi eve
sað salim dönebilirse. 

Birkaç kez ayaðýný kaydýrdýktan ve bir kere de çýktýðý
birkaç metreyi geri aþaðý düþtükten sonra nihayet Ahmet
Usta'nýn yanýna ulaþabilmiþti.

"Hiç fena deðil. Devam edelim bakalým. Þimdi ilk sen
çýk. Buradan sonrasý daha kolay. Tutunabileceðin çok oyuk
var."
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"Buranýn baþka bir çýkýþý olmadýðýndan emin misin?"
Ahmet Usta kahkaha atarak omzuna vurdu.
"Arkadan geniþ bir patika yolu var tabii ki."
Ludovic olanlara inanamýyordu. Patika yolu varken

kayalýklardan çýkýyorlardý kaleye. 
"Sadece seni denemek istedim. Gerçekten güçlü olup

olmadýðýný görmek için" diye kahkaha attý Ahmet Usta.
"Doðrusu hiç de fena deðilsin" diye devam etti.

"Aþaðý indiðimizde hatýrlat da sana bunun hesabýný so-
rayým." 

"Buraya týrmanamayacak adamýn o kalede iþi olmama-
lý diye düþünüyordum ben. O kadar zorlu bir iþ, anla iþte."

Ludovic içinden söylendi ustaya. Sonra ipi eline dola-
yarak týrmanmaya koyuldu. Tepeye ulaþtýðýnda gördüðü
manzara karþýsýnda donup kalmýþtý. Kale, büyüleyen gü-
zelliði ile karþýsýnda duruyordu. Bir kulesi ve duvarlarýnýn
bazý yerleri yýkýlmýþtý, buna raðmen tüm ihtiþamý ile göz
dolduruyordu.

"Burasý tarih kokuyor" diye mýrýldandý.
Derinlerden gelen bir sesle uyanýp aþaðý baktý. Ahmet

Usta sesleniyordu ona. Ýpin ucunu ordaki büyük kayalar-
dan birine dolayýp aþaðý attý. Ahmet Usta yukarý çýkarken
o, çoktan kaleyi incelemeye baþlamýþtý bile. Sonra arkasý-
na dolanýp tepenin diðer tarafýna geçti. Aþaðýlara doðru ba-
kýp kýsa süren bir inceleme yaptý.

"Bu adam beni delirtmez umarým" diye mýrýldandý.
"Burada gerçekten geniþ bir patika varmýþ."

Ahmet Usta'nýn sesini duyduðunda dönüp baktý kýz-
gýnlýkla.

"Demek yolu bulmuþsun" dedi gülerek.
"Ya çýkarken bize bir þey olsaydý?"
"Sen bu iþe uygun bir adam deðilsin demek olacaktý."
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Arkasýný dönüp giden ustayý takip etti.
"Sana hemen gezdireyim burayý. Sultan bizi bekliyor."
Aniden dönüp bakýþlarýný Ludovic'in gözlerine dikti.
"Yoksa vaz mý geçtin?"
Ludovic gururla baþýný salladý.
"Bugüne kadar hiçbir iþten vazgeçmedim. Burayý ben

onaracaðým. Göreceksin eskisinden daha iyi gibi olacak."
Ahmet Usta kahkaha atarak Ludovic'in omzunu sývaz-

ladý.
"Ben de senden bunu bekliyordum. Ama eskisi gibi ol-

sun yeter bize."
Kalenin dýþýný inceleyerek yýkýk taraflarýna göz gez-

dirdiler. Sonra Ludovic, ustanýn ardýndan içeri girdi.
"Bu kalenin en önemli bölümü aþaðýda. Sana onlarý

göstereceðim."
Dar taþ merdivenlerden aþaðý doðru inerken insanýn

içini ürperten bir hava doluyordu ciðerlere. 
"Bu kýsýmlar kayalar oyularak yapýlmýþ. Onun için ka-

yalarýn kendi kokusu hâlâ hâkim içeriye."
"Bu kale ne için yapýlmýþ?"
"Bize göre Divrik kalesinin gözetleme karakolu olarak

yapýlmýþ. Bu tepeden çok uzaklarý görebilmek mümkün
çünkü."

"Böyle bir tepeye böyle bir kale. Bu delilik…"
Ahmet Usta, önünde beliren çürümeye yüz tutmuþ tah-

ta kapýyý ardýna kadar açýp içeri girmesini iþaret etti.
"Bu kalede bu odalardan onlarca var. Bunlar çile hüc-

releri. Burada Hýristiyanlar yalnýz kaldýklarýnda tefekküre
dalarlarmýþ. Bugünkü derviþliðin esasýný da bunlar oluþtu-
ruyor zaten."

Duvardaki meþalelerden birini yakýp eline aldý. Duvar-
lara yakýn tutup Ludovic'e yaklaþmasýný söyledi.
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"Bak burada ne görüyorsun?"
Ludovic duvarlarda yazýlmýþ yazýlara ve silinmesine

ramak kalmýþ resimlere baktý dikkatle. Resimlerin arasýn-
da Meryem'in resmi vardý. Kollarýnda bir bebek tutuyordu.
Bir diðer tarafta Ýsa'nýn adý yazýlýydý.

"Bunlar gerçek mi?" diye sordu þaþkýnlýkla.
"Tabi ki gerçek, ne sandýn? Burada bir tarih yatýyor

ama kimse bilmiyor."
"Ama burada Tanrý'nýn ve Ýsa'nýn adý yazýlý. Üstelik bu

da Meryem Anamýzýn resmi." 
Ahmet Usta sadece onaylarcasýna baþýný salladý.
"Gel bir diðerine bakalým."
Hemen yanýndaki odaya geçtiler. Bu odanýn duvarla-

rýnda da benzer resimler ve yazýlar vardý. 
Ludovic yazýlý duvarlarý incelerken merakýný gider-

mek için en uygun zamaný bulabilmiþti.
"Sultan bana ilk Ýncil'in burada yazýldýðýný söyledi."
"Bu resimler ve yazýlar bunu anlatmýyor mu sence?"
Ludovic tereddüt içinde tekrar tekrar baktý resimlere.

Bu yazýyý daha önce görmüþtü, biliyordu. Hatýrlamaya ça-
lýþtý bir an. Hafýzasýný yokladý uzun süre. Evet, evet hatýr-
lýyordu. Yaralý iken yaþlý Harry'nin kendisine incelemesi
için getirdiði kitaplarda rastlamýþtý bu tip yazýya. Milattan
önceki yýllara dayanan eski bir Türk yazýsýydý bu. Üstelik
bu kitabý hiç ayýrmamýþtý yanýndan. 

"Bu yazýyý tanýyorum. Eski bir Türk yazýsý" diye mýrýl-
dandý þaþkýnlýkla bakarken.

"Biliyorum" dedi Ahmet Usta gülümsemeye çalýþarak
ama neden sonra gözleri doldu.

"Bu kaleyi ilk gördüðümüzde çok umursamamýþtýk
ama bir gün burayý keþfetmek istedik. Ýlk keþfimizde de bu
resimler ve yazýlar çok dikkatimizi çekti. Resimlerin ve

452

Tanrýnýn Savcýsý



yazýlarýn tarihini öðrenmek için çok çaba harcadýk. Avru-
pa'dan ve doðudan birkaç bilim adamý çaðýrttýk. Bu, insan-
lýk ve din âlemi için çok büyük bir adým olacaktý aslýnda."

"Ne oldu?"
"Bilim adamlarý bu yazýlarýn ve resimlerin milattan

önceki döneme ait olabileceðini söylediler. Bu, Hýristiyan-
lýk âleminin hatalarýný düzeltmek için bir fýrsat olacaktý
ama…"

"Ama ne?"
"Bilim adamlarý geniþ çaplý araþtýrma yapmak adýna

dünyanýn birçok yerlerine gittiler. Sonra hepsinin kendi
diyarlarýna döndükten sonra birkaç ay içinde öldüðü habe-
ri ulaþtý bize."

"Yüce Tanrým, hepsi de mi? Bu tesadüf olamayacak
kadar garip" diye mýrýldandý Ludovic.

"Ama biz ölmediklerinden eminiz. Gerçeklerin ortaya
çýkmamasý için öldürülmüþlerdi aslýnda. Çünkü burada bü-
tün bir tarihi deðiþtirecek bir kanýt vardý. Þahýmýz yeni öl-
müþtü o zaman. Sultan bir de bu haberi alýnca yýkýldý tabii."

Ludovic kafasýný kurcalayan þeylere anlam veremiyordu.
"Yani gerçekler açýða çýkmasýn diye mi öldürüldü bu

adamlar? Ýyi ama niye?"
"Sen Hýristiyansýn. Bunun nedenini bizden daha iyi

bilmen lazým."
Baþka bir odaya daha girdiler. Bu odanýn bir duvarýn-

da farklý bir resim vardý. Büyük bir at nalý çizilmiþti. Ýçin-
de bir at baþý ve onlarýn içinde de Meryem'in ve kucaðýn-
daki bebeðin resmi çizilmiþti. 

"Bu olaðanüstü, çok güzel. Buna inanamýyorum" diye
mýrýldandý ayný resime defalarca bakarak Ludovic.

Bakýþlarý karþýlaþýnca Ahmet Usta'nýn gözlerinde giz-
lemeye çalýþtýðý korku ve endiþeyi hissetti.

"Bir o kadar da tehlikeli" dedi fýsýldayarak.
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Dönüþ için patika yolu seçmiþler ve atlarýna kadar yü-
rümek zorunda kalmýþlardý. Bu süre zarfýnda arada bir dö-
nüp yukarýda býraktýklarý güzelliðe bakakalmýþ ve beynini
zorlayan düþüncelere gem vurmaya çalýþmýþtý. Bu kalenin
burada olmasý bir tesadüf deðildi. Bunu buraya yapanlarýn
anlatmak ve tarihe katmak istedikleri çok þey vardý. Ahmet
Usta, Sultan'ýn korkularýndan da bahsetmiþti ona. Sultan
bu kalede yazýlý olanlar yüzünden halkýna bir zarar gelme-
sini önlemek için baþka bilim adamlarý çaðýrmamýþ, olayýn
böylece kapanmasýna seyirci kalmak zorunda býrakýlmýþtý.
Onun için halkýnýn hayatta kalmasý her þeyden daha önem-
liydi. Ludovic, Sultan'ýn kaleyi onartmak istediðine anlam
veremediðini söyleyince de Ahmet Usta'nýn cevabý çok
keskin ve isabetli olmuþtu. Çünkü Sultan, bir gün birileri-
nin daha güçlü olup zorbalýklarýn karþýsýnda durabileceði-
ne ve bu gerçeði ortaya çýkaracaðýna inanýyordu. Bu yüz-
den de bu kalenin ayakta kalabilmesi gerekiyordu. Asýrlar
sonra bu güne gelebildiyse biraz onarýmla nice asýrlar da-
ha ayakta kalabilirdi. Kalenin yýkýlmasýna ve bu gerçekle-
rin onunla birlikte yok olmasýna seyirci kalmak istemiyor-
du. En azýndan bu kadarýný yapabilmeliydi. 

"Hemen baþlayacaðýz. Sultan vakit kaybetmemizi iste-
miyor" dedi Ahmet Usta onu düþüncelerinden sýyýrarak. 

"Evet, hemen" diye onayladý onu Ludovic. Bu kaleyi
onarmak ve tarihe kazandýrmak istiyordu. Eline geçen bu
fýrsatý deðerlendirmemesi aptallýk olurdu. Hem Ahmet Us-
ta'dan öðreneceði çok þey vardý. Daha önce hiç kale yapý-
mýnda çalýþmamýþtý. Burada detaylar konusunda çok bilgi
edineceðini biliyordu. Önlerinde uzanan þehre daha farklý
bir gözle bakacaðýný biliyordu Ludovic. Çünkü burasý tari-
hin yazýldýðý nadir birkaç yerden biriydi. 

Fatýma kocasýnýn anlattýklarýný can kulaðýyla dinlemiþti.
"Yani anladýðým kadarýyla burada ilk yaþayanlar da Türk-
müþ öyle mi?"
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"Evet, gelince Harry'nin verdiði notlara göz attým.
Harfler ve yazý stili ayný. Notlarda bu yazýnýn M.Ö. 4. yy.
a ait olduðu yazýyor. Yani bu kale ve içindeki yazýlar ve re-
simler de o kadar eski."

Fatýma ürpererek kocasýna baktý.
"Bunun ne anlama geldiðini söylemeye bile korkar in-

san" diye mýrýldandý.
Ludovic ümitsizce baþýný sallayarak onayladý karýsýný.
"Ben düþünmeye bile korkuyorum. Zavallý bilim

adamlarý bile öldürüldüðüne göre…"
Ludovic hamama gidip elini ve yüzünü yýkayýp geri

döndü.
"Bu konuda, hiç kimseyle, hiçbir þekilde konuþmaný

istemiyorum, tamam mý? Burada güvendeyiz ama… Baþý-
mýza ne geleceðini hiç bilemeyiz."

"Tamam, merak etme."
"Sadece dua ediyorum. Birileri bir gün bu gerçekleri

fark edip tüm dünyaya açýklayabilsin."
Bütün gece duygularýyla mantýðý arasýnda gidip geldi

Ludovic. Bazý çevrelerin kendi çýkarlarý için bütün tarihi
deðiþtirecek gerçeklere sýrt çevirmeleri ne kadar da çirkin
ve ucuz bir davranýþtý. Dünya böyle insanlarla doluydu, bu
yüzden ne savaþlar bitiyordu ne de sebep olduklarý kýyým-
lar. Ýnsanoðlu, bir gün öleceðini düþünmeden yaþýyor ve
elinin deðdiði her þeyi kirletip býrakýyordu. Ýnsanlýðýn tek
tanýðý olan tarihi bile yanýltmaktan korkmayan müsvedde-
ler vardý bu âlemde. 

"Sen ne yaptýn bugün?" diye sordu karýsýna. Konuyu
deðiþtirmek en iyisi olacaktý. Fatýma heyecanla atýldý. 

"Birkaç gün sonra yeni bir halýcýlýk kursu baþlayacak.
Ona katýlmak istiyorum. Sence de uygun olur mu?"

Ludovic karýsýnýn yeni þeyler öðrenmeye hevesli ol-
masýndan son derece memnundu.
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"Neden olmasýn? Ben bütün gün kalede olacaðým için
sen de sýkýlmamýþ olursun. Yalnýz Bart'ý da yanýna al gider-
ken."

"Olur, hem ona da deðiþiklik olur."
Bu konuda da anlaþmýþlardý. Bart yanýnda olduðu sü-

rece Fatýma için çok endiþelenmesi gerekmiyordu. Kendi-
si sürekli dýþarýda olacaðý için karýsý hem yeni arkadaþlar
hem de bir meþgale edinmiþ olurdu. Bu güzel bir haberdi.

Kesdoðan Kalesi'nin Onarýmý

Zaman geçtikçe artan iþ yoðunluðu ve gerginliði, her-
kesi bunaltýyor, yaban hayvanlarýnýn bile çýkmak istemedi-
ði bu yerde çalýþmalarý zorlaþtýrýyordu. Ludovic kendisi ile
birlikte çalýþacak bir usta daha edinmiþti. Adam Süryaniy-
di ve uzun yýllardýr burada ve civarda çalýþýyordu. Ahmet
Usta'nýn söylediðine göre, Sultan'ýn takdir ettiði ustalardan
biriydi Samson Usta. Onun tecrübelerinden faydalanma-
mak aptallýk olurdu zaten. 

Ýþe baþlamadan aylar önce Sultan, gerekecek tüm mal-
zeme için baðlantýlarý kurmuþ ve sipariþleri vermiþti. Bü-
tün taþlar oldukça uzak bir ocaktan getirtiliyordu. O zama-
na kadar bütün taþýma sisteminin de hazýrlanmasý gereki-
yordu. Þehrin en iyi demircisine, onlarca güçlü, etli ve bü-
yük kancalar ve zincirler yaptýrýldý. Þehirdeki iþsiz kadýn-
lara kalýn halatlar ördürüldü. Zorlu doða koþullarýna ve iþ
þartlarýna karþý koyabilecek güçlü katýrlar ve öküzler seçil-
di civar köylerden. Kalenin kurulduðu dik yamacýn üzerin-
de büyük bir taþýma sistemi kurmaya baþladýlar. Demir ke-
netlerle birbirine baðlanan kalýn ve aðýr kütüklerle yaptýk-
larý taþýma sehpasýný da bitirmiþlerdi birkaç gün içinde.
Aðýr taþlarýn yüklü olduðu arabalarý yukarý çekebilmek
için demir zincirleri birbirine ekleyerek uzun bir çekme
zinciri yaptýlar. Halatlar kancalara geçirildi. Her þey bittik-
ten sonra herkes alnýný silip yapýlan sistemi kontrol etmek
için sýraya girdi. Arabalardan birine olabildiðince adam
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doldurup yukarý çekmek için geri sayýmý baþlattýlar. Zincir
iki koldan arabaya baðlandý. Yukarýya verilen iþaretle çek-
me iþlemine baþlandý. Gerilen zincirler önce arabayý yerin-
den oynatamadýysa da kýsa bir süre sonra güçlü öküzlerin
çekiþiyle hareket eden araba herkesin yüzünü güldürmüþ-
tü. Öküzlere baðlanan zincirler yardýmýyla hayvanlar aþaðý
inerken arabayý yukarý çekeceklerdi. Bu aslýnda eski bir
teknikti ama þu anda bundan daha iyisini yapmalarý müm-
kün deðildi. Bu kalenin bir an önce onarýlmasý gerekiyordu
ve þu an için en iyisi buydu. Yýðýnla adam dolu araba hýz-
lanarak yukarý çýkmaya baþladýðýnda Ludovic gülümseye-
rek baktý Samson Usta’ya.

"Bunu da hallettik. Artýk hazýrýz. Taþlar ne zaman gelir?"
"Ýki güne kadar burada olurlar. Belki de yarýn."
"Ýyi. Adamlara söyle biraz dinlensinler. Sonra çok da-

ha aðýr bir arabayla bir test daha yaparýz. Arabalara taþ yük-
lediðimizde kat kat aðýr olacak çünkü. Ondan sonra da bü-
tün sistemi bir daha kontrol edip iþimizi saðlama alalým."

Araba kalenin yanýna vardýðýnda arabayý dolduran
adamlarýn attýðý sevinç naralarý görmeye deðerdi doðrusu.

Þehrin kendi kendine yetebilmesine raðmen ahali tek-
nik iþlere uzaktý, her þeyi eski usulde yapmak onlara büyük
keyif veriyordu. Böylece harcadýklarý çabanýn kat kat kar-
þýlýðýný alabildiklerini görmek onlarý mutlu ediyordu. Kü-
çük þeylerden mutlu olabilmeyi baþarabilmiþ bu insanlara
hayranlýkla baktý Ludovic. Uzun bir aradan sonra bir dene-
me daha yapýp evlerine döndüler. 

Ertesi gün akþama doðru ilk parti taþlarýn geldiðini gö-
rüp sevindiler. Ýri öküzlerin çektiði arabalar tepeleme taþ
doldurulmuþtu.

"Ne olurdu sanki taþý yakýnlardan alabilseydik" diye
mýrýldandý Ludovic.

"Bu arabalar çok aðýr görünüyor" dedi Samson Usta
yanýna gelip.
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Ludovic baþýný sallayýp gülümsemeye çalýþtý. "Bunu
da baþarýrýz."

Adamlara seslenip onu dinlemelerini istedi. Hepsi bir
arada toplanýnca da sesini yükselterek bir konuþma yaptý
Ludovic.

"Yükler çok aðýr. Þimdi içinizden güçlü olanlarýn aþa-
ðý inip arabalarýn yüklerini hafifletmenizi istiyorum."

Samson'un seçtiði adamlar hareketlenirken Ludovic
tekrar seslendi onlara.

"Dikkatli olun. Kaldýramayacaðýnýz taþýn altýna sakýn
girmeyin ve birlikte çalýþýn. Burada iþ bittiðinde herkesin evi-
ne sað dönmesini istiyorum" dedi gülümsemeye çalýþarak.

Ne kadar zor bir iþe girdiðini yeni yeni fark ediyordu
Ludovic. Hem doða koþullarý hem de iþin aðýrlýðý, baþarýyý
gölgeleyebilir hatta korkunç sonuçlara yol açabilirdi. Yaþ-
lý Hasan gelmiþti aklýna birden. Ýyi bir ustaydý ama yeterin-
ce dirençli deðildi. Yaþýna raðmen çalýþmak istemiþ ve ha-
yatý, acý çekerek son bulmuþtu. Bu yüzden bu onarýmda
yaþlý ustalarýn çalýþmasýna karþý çýkmýþtý, ustalarýn çoðu
bekâr adamlardý. 

Saatler sonra arabalar taþýnabilecek hale getirilmiþti.
Samson yukarý yanýna gelirken diðer ekip arabalarý çekme-
ye baþlamýþtý bile.

"Ýki hafta sonra bir parti daha gelecekmiþ" dedi Sam-
son alnýný silerek.

"Burasý bittiðinde týð gibi bir adam olacaksýn" dedi gü-
lerek Ludovic.

"Hiç sorma. Karým da bu halimden þikâyet edip duru-
yordu zaten."

Uzun boylu ama oldukça kilolu bir adamdý Samson.
Çok fazla yemek yiyen biri deðildi ama içmeye baþladý mý
onu kimse durduramazdý. Ludovic onun bu huyunu öðren-
miþ ve iþe baþlamadan önce onunla bir anlaþma yapmýþtý iþ
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bitinceye kadar içmeyeceðine dair. Burada çalýþacak diðer-
leri gibi onun da içtiðini görecek olursa hemen kovacaðýný
da söylemiþti. Samson iki gün sonra yanýna gelip elini sýk-
mýþtý. Bu kale herkes için derin anlamlar taþýyan bir yer
olacaktý. 

Bütün arabalar yukarý çekilip boþaltýldýktan sonra geri
gönderilmiþti. Ekibin baþýndaki adam birkaç hafta sonra
yeni parti geleceðini söyleyip ayrýlmýþtý yanlarýndan. 

Her þey hazýrlanmýþ, tüm ekip bir araya gelmiþ ve iþ
bölümü yapýlmýþtý. Daha güçlü olanlar büyük taþlarý taþý-
yacak, geride kalanlar da iki ustaya yardým edeceklerdi.
Ludovic ilk kez kendi alacaðý kararlarla bir onarým yapa-
caktý. Bütün yetki ona verilmiþti. Sultan’la son görüþme-
sinde, Sultan'ýn kendisine bu konuda fazlasýyla güvendiði-
ni hissetmiþ ama yeterli bilgi edinememiþti. Daha önce ka-
le yapýmýnda çalýþmamýþ bir adamýn böyle bir iþte görev-
lendirilmesi gerçekten garipti. "Senden yapabileceðinden
fazlasýný bekliyorum. Elinden gelenin fazlasýný yap. Yap ki
bu kalenin gerçek bir deðeri olsun" demiþti Sultan kendisi-
ne. Belki de Sultan'ýn Ludovic'ten beklentileri çok daha
fazla ve farklýydý. Belki de… Hayýr, hayýr bu imkânsýzdý.
Ludovic tek baþýna ne yapabilirdi ki bu konuda, onca bilim
adamý bir þey yapamamýþken. 

Fatýma'nýn halý kursuna baþlamýþ olmasýna seviniyor-
du. Böylece hem yalnýz kalmayacak hem de yeni þeyler
öðrenecekti.

Kendisi de yoðun çalýþtýðý için akþam geç saatlerde
evine dönüyor, karýsý ile biraz muhabbetten sonra hemen
yataða giriyordu. 

Bütün gün çalýþýrken arada çile hücrelerine iniyor, du-
varlardaki yazý ve resimleri tekrar tekrar inceliyordu Ludo-
vic. Aklýndan çýkmayan, kafasýný hep meþgul eden þeyler-
di burada gördükleri. 

"Muhteþem deðil mi?" diyerek gülümsedi Samson Usta.
Ludovic onun ardýndan geldiðini duymamýþtý bile.
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"Hâlâ inanamýyorum Samson. Burada bir tarih yatýyor
ve kimsenin haberi yok" dedi Meryem Ana'nýn resmine do-
kunurken.

"Üzerinde bu kadar düþünmeye devam edersen seni
delirtir."

"Ne yapmak lazým bilmiyorum. Bir gün gelecekte bi-
rileri bunlarý fark edecek diye beklemek bana çok mantýk-
sýz geliyor."

"Sonunun o zavallý adamlar gibi olmasýný istemezsin
deðil mi? Önce ailelerimizi düþünmek zorundayýz. Sen de
sadece onarým iþine yoðunlaþ artýk. Býrak kalanýný zaman
halletsin."

Yüreðini daðlayan buydu zaten: Her þeyi zamana bý-
rakmak. Hem en kolayý hem de en acý olaný buydu iþte. Za-
man bugüne kadar neyi halledebilmiþti ki bunu hallede-
cekti. Zaman kadar nankör ve acýmasýz baþka bir þey var
mýydý ki dünyada? Zaman insanýn ömrünü bile alýyordu
sual sormadan. Ayakta kalmaya çalýþan bu insan emeðine
mi merhamet edecekti? Bir gün burasý da zamana yenik
düþecekti, içinde barýndýrdýðý onca hazineyle. Ýnsanoðlu-
nun zamana hesap sorma gibi bir kudreti de yoktu. Yok
olup giden tüm hayatlar ve umutlar gibi burasý da yok ola-
caktý bir gün. Acý olan barýndýrdýklarýný da beraberinde gö-
türecek olmasýydý. Bunun, yýllarca dünyaya hüküm sürmüþ
olan orta çað Avrupa'sýnda yaþamaktan ne farký vardý peki?
Burada kalmalarý deðildi istenen, onlarýn da gün ýþýðýna
çýkmasý gerekiyordu. Gerçeði zamanýnda yaþayabilmek
için, bilim için, en çok da insanlýk için…

Ýlk parti taþlarla kale surlarýnýn yýkýk yerleri onarýlý-
yordu. Kulelerin onarýmý en sona býrakýlmýþtý. Ludovic
içindeki sýkýntýnýn nedenini anlamaya çalýþarak uzaklara
doðru baktý. Arkasýnda Samson'un belirdiðini fark edince
endiþeli gözlerini ona çevirdi.

"Ýçimde bir sýkýntý var. Niye bilmiyorum. Bir þeyler
olacak gibi geliyor."
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"Ne olabilir ki?" diye sordu Samson umursamaz tavýrla.
Omuz silkip bakýþlarýný yine ufka çevirdi Ludovic.
"Diðer taþlar ne zaman gelecek?"
"Bir iki güne kadar burada olacak."
Ludovic arkadaþýna yaklaþýp baþýný salladý.
"Ýçimde bir sýkýntý var" diye tekrar etti. "Adamlara

dikkat et de bir þey olmasýn."
Samson baþýyla onay verip ayrýldý yanýndan. Yaþlý

Hasan'a neler olduðunu anlatmýþtý Samson'a. Ayný þeyleri
burada da yaþamak istemiyordu. Ýçini kurt gibi kemiren
þeyin nedenini merak ediyordu. Neden kendini bu kadar
rahatsýz hissediyordu? Bakýþlarý ufukta bir karaltýyý yaka-
layýnca içine doðan sýkýntýnýn arttýðýný hissedip ürperdi.
Ters giden bir þeyler vardý, hissediyordu. Uzaktaki karaltý
yaklaþtýkça daha iyi görmeye çalýþtý. Atýn üzerinde biri
vardý, adam arada bir elini sallýyordu herhalde. Kýsa bir
süre sonra adamýn attan düþtüðünü fark etti Ludovic.
Samson'a seslenip aþaðý ineceðini söyledi. Önce hýzlý
adýmlarla yürüyerek daha sonra hýzýný arttýrarak koþmaya
baþladý. Bakýþlarýný zaman zaman atlýya çeviriyordu ama
adam hâlâ yerdeydi. Nefes nefese aþaðý indiðinde tepenin
gölgesinde dinlenmeye çekilmiþ atlarýn arasýnda kendi atý-
ný aradý. Hemen eyerleyip bindi ve hâlâ yerden kalkama-
yan adama doðru sürdü. Mesafe çok fazla deðildi ayný hi-
zadan bakýnca. Kýsa süre sonra adamýn yanýna varýp atýn-
dan atladý. Yüzüstü düþmüþ olan adamý ters çevirince þaþ-
kýnlýkla bakakaldý. Adam omzundan ve karnýndan yara-
lanmýþtý ve çok kan kaybetmiþti.

"Su" diye mýrýldandý adam.
Ludovic adamýn atýnýn terkisinden matarasýný alýp ona

birkaç yudum su içirdi. Adam konuþmaya çalýþýrken Ludo-
vic gömleðini çýkarýp yýrttý ve yaralarýna bastýrdý. Sonra da
yaralarýný sýkýca sarýp adamý kaldýrmaya çalýþtý.

"Seni hastaneye götürmemiz lazým. Gayret et biraz."
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Adamý atýna bindirmeye çalýþýrken Samson'un dörtna-
la kendisine yaklaþtýðýný gördü. Kendi de atýna bindikten
sonra, yaralýya düþmemesi için kendisine iyice tutunmasý-
ný söyledi. 

"Neler oluyor?" diye sordu Samson telaþla.
"Bu adam vurulmuþ. Onu hastaneye yetiþtireceðim.

Sen diðerlerinin yanýna git. Hazýrlanýn. Ne olacaðý hiç bel-
li olmaz. Ben bunu býrakýp geri geleceðim." 

Samson telaþla geri dönerken Ludovic de atýný hýzlan-
dýrdý. Abdullah'a hediye ettiði at için teþekkür etti içinden.
Çok güçlü ve hýzlý bir attý bu. Zor koþullarýn atýydý yani.
Çabucak yetiþtirmiþti onlarý hastaneye. Dar'ül-þifa'nýn ka-
pýsýnda adamý doktorlara teslim edip etrafýndakilere Sul-
tan'ý nerede bulabileceðini sordu. Kalede misafirleri ile bir-
likte olduðunu öðrenince atýný surlara çevirdi. 

Sultan'ýn makamýna çýkarken izin bile almamýþtý. Ar-
kasýnda koþturan adamlara aldýrmadan salona girip kendi-
sine þaþkýnlýkla bakan Turan Sultan'a yöneldi. 

"Hayýrdýr inþallah" diye mýrýldandý Sultan. "Neler olu-
yor Ludovic?"

Sultan eliyle iþaret edip içerideki herkesin çýkmasýný
istedi. Salonda sadece ikisi kaldýklarýnda þaþkýnlýkla yaný-
na yaklaþtý Ludovic'in.

"Taþlarý getiren konvoya saldýrmýþlar. Herkesi öldür-
müþler. Adamlardan biri bize kadar zor geldi."

Sultan þaþkýnlýðýný gizleme gereði duymadan kapýya
doðru ilerledi.

"Onunla konuþabildin mi? Þimdi nerde?"
"Hastanede, yaralarý aðýr, çok kan kaybetmiþ."
Sultan kapýyý açýp askerlere seslendi. Ýçeri biri girer-

ken Sultan bakýþlarýný Ludovic'e çevirdi.
"Asker göndertip bütün malzemeyi buraya getirtece-

ðim. Kimsenin bu iþi yarým býrakmasýna izin veremem."
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Askere komutanlardan birini çaðýrmasýný söyleyip ba-
kýþlarýný Ludovic'e çevirdi.

"Ben de hazýrlanýp onlarla gideyim."
Sultan önüne geçip durdurdu onu.
"Sen bana burada lazýmsýn. Ne olursa olsun taþlarý ge-

tirteceðim. Sen de o kaleyi bitireceksin."
Kararlýlýðý ve gözü pekliði onu hep etkiliyordu. Bu da

o anlardan biriydi. Kadýn yüreðiyle deðil hükümdar yüre-
ðiyle hareket ediyordu Turan Melike Sultan.

"Gidersem bir faydam dokunur" diye ýsrar etti Ludovic.
Sultan, belindeki kemerine gizlediði býçaðý çýkarýp Lu-

dovic'e gösterdi.
"Senin bunu kullanabileceðinden bile emin deðilim."
Ludovic elini yavaþça uzatýp parýldayan býçaðý almak

istedi. O an onu engelleyen dürtüyle elini geri çekti. 
"Haklýsýnýz, efendim" diye mýrýldandý. "Bana burada

ihtiyacýnýz var."
Abu Hasan, Sultan'a yazdýðý mektupta, Ludovic'in,

kendi ülkesinde iken dinî duygularý çok yoðun olan bir ra-
hip olduðunu da belirtmiþti. Sultan'ýn saygýsýný kazanmýþ-
ken karþýsýnda eli býçaklý eski bir rahip bulmasý ne kadar
doðru olabilirdi ki? 

"Sen iþinin baþýna dön. Taþlar zamanýnda elinizde ola-
cak" dedi Sultan keskin sesiyle.

Ludovic selam verip kapýdan çýkarken Sultan'ýn sesi
yankýlandý salonda.

"Teþekkürler Ludovic."
Tepede her þey yolundaydý. Herkes merakla onu bekli-

yordu. Atýný aþaðýda baðlayýp yukarý doðru týrmanýrken içi-
ni kemiren onca duyguya gem vurmaya çalýþýyordu. Bura-
da büyük bir hazine yatýyordu, bu þüphe götürmez bir ger-
çekti artýk. Yoksa niye birkaç taþ taþýyan arabaya saldýrýlýp
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onca adam öldürülürdü ki? Hem adamlar buranýn onarýla-
caðýný nasýl öðrenmiþlerdi? Sonra bu düþünceden vazgeçti.
Taþlar o kadar uzun yoldan geliyordu ki civardaki herkesin
bunu bilmesi mümkündü. Adamlar onu görünce bir araya
toplanýp ne olduðunu sordular. Ludovic olanlarý anlatýp dik-
katli olmalarý gerektiðini söyledi.

"Taþlar ne olacak?" diye sordu adamlardan birisi.
"Sultan küçük bir birlik gönderdi. Yakýnda burada

olurlar sanýrým."
"Bizi de öldürecekler" diye baðýrdý birisi heyecanla.
"Kimse bizi öldürmeyecek" dedi Samson kararlý ses

tonuyla.
"Burasý lanetlenmiþ. Gidelim buradan" dedi bir diðeri.
Adamýn haykýrýþý ortalýðý karýþtýrýrken Ludovic sesini

yükselterek baðýrdý.
"Kimse bir yere gitmiyor. Eðer can tehlikesi olduðunu

görürsek býrakýrýz ama ondan önce kimse burayý terk etme-
yecek. Þimdi herkes iþinin baþýna dönsün."

Adamlar söylenerek iþlerinin baþýna döndüler.
"Ýyi iþ çýkardýn. Bir an býrakacaklar diye çok korktum"

dedi Samson endiþeyle gülerek.
"Onlara kýzmýyorum. Sadece korkuyorlar."
"Sen ne düþünüyorsun bu konuda?"
"Bilmiyorum" diyerek baþýný salladý Ludovic. "Hele

taþlar gelsin de…"
"Tanrý yardýmcýmýz olsun" dedikten sonra yanýndan

uzaklaþtý Samson.
Bütün endiþeleri ve sýkýntýlarý iki gün sonra son buldu

Ludovic'in. Askerlerin eþliðinde aðýr aðýr ilerleyen öküz
arabalarý görünmüþtü ufukta. Adamlara hazýrlýk yapmala-
rýný söyleyip rahat bir nefes aldý. Sultan söylediðini yap-
mýþtý iþte. "Ne olursa olsun taþlar oraya gelecek" demiþti

464

Tanrýnýn Savcýsý



kadýn büyük bir kararlýlýkla. Bu kalenin onarýmýnýn, onun
için büyük önemi vardý. 

"Mükemmel. Daha iyisi olamazdý" diye mýrýldandý
Turan Sultan hafif bir tebessümle. Samson Usta'nýn sað
kolunu havaya kaldýrmasý ile bütün adamlar sevinç narasý
attýlar. Bu görülmeye deðer bir þeydi. Ludovic bu kalede
emeði olduðu için kendini çok þanslý hissediyordu.

Zorlu geçen on yedi aydan sonra iþlerini bitirebilmiþ-
lerdi nihayet. Yýkýlan duvarlar ve kuleler onarýlmýþ eskisi
gibi saðlam ve görkemli bir kaleye dönüþmüþtü. Sultan
özellikle çile hücrelerine hiç dokundurtmamýþ, her birinin
asýrlar sonraya saklanmasý gereken miraslar olduðunu vur-
gulamýþtý her seferinde.

Kapýya dayanan kara kýþ çalýþmalarý durdurmuþtu.
Daðlarý ve yollarý geçilmez kýlan yoðun karýn erimesi bek-
lenmiþ, baharda devam etmiþti onarým çalýþmalarý. Taþ kon-
voyuna ilk saldýrýyý bir diðeri takip etmemiþ, aðýr ama sað-
lam adýmlarla devam edip nihayete ermiþler ve son noktayý
koymuþlardý. Kalenin tüm onarýmý bittiðinde herkes derin
bir nefes almýþ, onca ay harcadýklarý emeði seyre dalmýþlar-
dý. Üstelik kimse yaralanmamýþ veya ölmemiþti. 

"Sen iyi bir adamsýn" dedi Samson, Ludovic'in omzu-
nu sývazlayarak. "Ve iyi bir ustasýn."

"Sen de öyle, sen de. Desteðin için sað ol."
Tokalaþýp sarýldýlar. Neredeyse bir buçuk yýl kadar bir

zamaný birlikte bu kalenin onarýmýnda geçirmiþlerdi ve ar-
týk iþ bitmiþti.

Ludovic diðer adamlarýn da tebriðini kabul ettikten
sonra Sultan'ýn ardýndan yürümeye baþladý. 

Sultan arkasýnda iki askeri ile aðýr ama emin adýmlar-
la kalenin surlarýna çýkýp uzaklara baktý.

"Umarým emeklerinize deðer" diye mýrýldandý. Gözle-
ri dolmuþtu ama aðlamayacaktý, biliyordu Ludovic.
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"Deðecektir" dedi Ludovic. Buna kendisi de inanmak
istiyordu. Sultan bakýþlarýný ona çevirip gülümsemeye ça-
lýþtý.

"Burada iþin bittiðine göre gidecek misin?" 
"Öyle düþünüyoruz" diye cevap verdi Ludovic. Sonra

saygýsýzlýk yaptýðýný düþünüp devam etti. "Fakat baþka bir
emriniz varsa…" 

"Ýki ay sonra Anadolu'da yaþayan tüm farklý dinlerin
bütün din adamlarýnýn katýlacaðý bir toplantý yapacaðýz.
Senin de katýlmaný istiyorum."

Ludovic kadýnýn gözlerine bakmaya korkuyordu. Ba-
zen delilik boyutuna varabilen cesaret yüklüydü bakýþlarý.
Sanki ölümsüz biri gibi kararlar alýyor ve uygulatýyordu
Turan Melike Sultan. Bakýþlarýndaki cesaret bedenine de
yansýyor ve olduðundan daha azimli ve heybetli görünü-
yordu. Hafifçe eðilerek selam verdi.

"Nasýl isterseniz" diye mýrýldandý. Bu þartsýz teslimi-
yetten rahatsýz olmuyordu Ludovic. Çünkü karþýsýndaki
bunu hak eden bir bilgi ve kudrete sahipti. Sadece bunu
Fatýma'ya nasýl açýklayacaðýný düþünmesi gerekiyordu.

Fatýma'nýn yumuþak mizacý bunu da kabul etmesini
saðlamýþtý. Kocasýnýn davet edilmesi onu gururlandýrmýþtý.
Üstelik iþ bittiðine göre rahat nefes alabilirler, birlikte bi-
raz dinlenebilirlerdi. Kocasýnýn kaleye her gidiþinde dönü-
þünü beklemek ýzdýrap vermiþti Fatýma'ya. Kocasýnýn dön-
meyebileceðini düþünmek onu deli ediyor ancak Ludovic
sað salim evine girdiðinde rahat nefes alýyordu. Kalenin
onarýmýnýn tamamlanmasý ile bütün korkular da son bul-
muþtu. O saldýrýdan sonra bütün Divrik ürkmüþ ama Sul-
tan'ýn kurnazca kararlarý her þeyi kolaylaþtýrmýþ, saldýrý
tekrarlanmamýþtý. Þimdi biraz da þehrin güzelliðini yaþaya-
caklar ve yollara düþeceklerdi. 

Beklenen gün nihayet geldiðinde Ludovic, camide
toplanmýþ kalabalýða hayretle bakýyordu. Her biri farklý
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dinlerin din adamlarýydý. Daha önce Fatýma'dan duyduðu-
na göre Anadolu'daki Müslümanlar diðer ahalilerle dost-
luk ve barýþ içinde yaþamak istemiþse de farklý dinlerin
halklarý hep birbirleriyle savaþ durumunda olmuþtu. Nas-
turiler Süryanilerle, Hýristiyanlar Müslümanlarla savaþýp
duruyorlardý. Sultan bunun da önüne geçmek istiyordu.
Dinî liderler, Sultan'ýn çaðrýsýna icabet etmiþler ve buraya
kadar gelmiþlerdi. Gelen misafirler önce Toygederler de
eðlendirilerek rahatlatýlmýþ ve camiye davet edilmiþlerdi.
Sultan, kadýn erkek fark etmeksizin bütün din kardeþleri
ile Cuma namazýný kýldýktan sonra halkýn daðýlmasýný
bekledi. Halkýn ardýndan camiyi davete icabet eden din
adamlarý doldurmuþtu. Turan Melike Sultan, sultan mah-
felindeki yerine geçip onu dikkatle izleyen tüm din lider-
lerine seslendi.

"Ey ulu din adamlarý, ben doðmadan kimse bana han-
gi zamanda, hangi inançta, hangi millette ve ailede doð-
mak istediðimi sormadý. Acaba size soruldu mu?"

Ludovic bunun iyi bir baþlangýç olduðunu düþünüyor-
du. Bütün din adamlarý hep bir aðýzdan cevap verdiler.

"Hayýr, bize de sorulmadý."
"Bütün insanlar ayný Allah'ýn kulu mudur?"
"Hepimiz ayný Allah'ýn kuluyuz" dedi kalabalýk.
"Allah kullarýnýn ibadetine muhtaç mýdýr?" diye sordu

Turan Sultan ayný kararlýlýkla.
Din adamlarý bu sefer de hep bir aðýzdan "Hiçbir nes-

neye ihtiyacý yoktur, muhtaç deðildir" diye cevap verdiler.
"Öyleyse Allah adýna niye birbirinizi katledip boðazlý-

yorsunuz?"
Misafirlerin tümü þaþkýnlýkla susarak birbirine bakar-

ken Ludovic gayri ihtiyari gülümsediðini fark etti. 
"Öyleyse hep beraber yemin edelim artýk Allah adýna

cinayet iþlemeyeceðimize dair" dedi Sultan. 
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Misafirlerin hepsi daha da þaþýrarak önce birbirlerine
sonra da Sultan'a baktýlar. Ýçlerinden biri yüksek sesle ba-
ðýrdý.

"Yüce Tanrým. Sultan doðru söylüyor. Ben yemin edi-
yorum."

Onu bir diðeri ve bir diðeri daha izledi. Sonra bir baþ-
kasý… Kalabalýðýn sesi bir çýð gibi büyüyüp yankýlandý ca-
minin duvarlarýnda. 

"Bundan sonra Anadolu, barýþ, sevgi, güven ve hoþgö-
rünün kaynaþtýðý bir diyar olsun" diyerek son noktayý koy-
du konuþmasýna Sultan. 

Orada bulunan herkesin birbirine gülümseyerek bak-
masý çok ilgisini çekmiþti Ludovic'in. Sultan, zekâsýný kul-
lanmýþ ve hünerlerine bir yenisini daha eklemiþti. Ludovic
biliyordu ki bu günden sonra Anadolu daha farklý bir yer
olacaktý. Bunu unutmamasý gereken bir akýl sýnavý olarak
beynine kazýdý Ludovic. Herkesin mutlu görünüyor olma-
sý Sultan'ý da mutlu etmiþti. Ludovic hayranlýkla baktý Sul-
tan'a. Gözlerinde, büyük bir zafer kazanmýþ hükümdarýn
haklý gururu vardý.

Herkesten önce çýkmýþtý camiden. Onunla konuþmak
isteyen iki kiþiyi de zamaný olmadýðýný söyleyerek geri çe-
virmiþti Ludovic. Ülkesinde yaþananlarýn bilinmesini hiç
istemiyordu çünkü. Tesadüfen burada onu tanýyan birinin
olmasý iþten bile deðildi.

Fatýma heyecanla onu bekliyordu. Avluda masa hazýr-
lamýþtý kocasý için. Güzel yemekler yapmýþtý. Ludovic ye-
mek yerken bütün gördüklerini anlattý karýsýna. Fatýma he-
yecanla dinledikten sonra gülümseyerek baktý kocasýna.

"Ne harika kadýn deðil mi? Ona gýpta ediyorum doð-
rusu" dedi hayranlýkla. 

"Gerçekten de çok akýllý bir kadýn. Zekâsý sayesinde
bütün adamlarýn yemin etmesini saðladý."

"Ne zaman gidiyoruz? Yani artýk gidiyoruz deðil mi?"
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Ludovic gülümseyerek karýsýnýn yanaðýndan bir ma-
kas aldý.

"Hemen hazýrlanalým. Ben de bir araþtýrma yapayým."

Fatýma sevinçten uçacak gibiydi. Kalkýp kocasýný du-
daklarýndan öptü.

"Vakit kaybetme hadi. Gidip katýlacaðýmýz konvoyu
öðren. Ne tarafa gideceðiz?"

"Denize doðru" dedi Ludovic gülümseyerek.

Bu cevabý Fatýma'nýn gözlerinin dolmasýna neden ol-
muþtu. 

"Batýya gideceðiz. Dünyanýn en güzel kýyýlarý oraday-
mýþ diye duydum."

Fatýma kendini tutamayýp aðlamaya baþlayýnca kalkýp
karýsýna sarýldý.

"Biliyorum, çok bekledin. Merak etme, hayallerinden
sadece birkaç ay uzaktayýz artýk. Sana istediðin o evi yapa-
caðým."

Fatýma onun için buraya gelmeye rýza göstermiþti, Lu-
dovic istediði için buradaydýlar. Fakat artýk Fatýma için de
bir þeyler yapmalýydý. Zaman nankördü ve su gibi akýp gi-
diyordu.

"Ben þimdi gidiyorum. Sen toparlanmaya baþla."

"Çabuk dön. Meraktan ölürüm yoksa" dedi Fatýma
gözlerini silerek.

Karýsýnýn dudaklarýna büyük bir öpücük kondurup ay-
rýldý oradan. Fatýma, bahçede uzanmýþ güneþlenen yaþlý
köpeðe bakarak seslendi.

"Hadi gel Bart. Kendi evimize gidiyoruz."

Bart yorgun baþýný kaldýrýp mýrýldanarak baktý sahibi-
ne. Sonra baþýný tekrar otlarýn üzerine býraktý.
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Denize Doðru

Bir hafta sonra batý tarafýna gidecek bir kafileyle an-
laþmýþtý Ludovic. Karýsý ve köpeði ile yeni bir geleceðe
doðru adým atacaklardý. Fatýma tüm hazýrlýklarý çoktan bi-
tirmiþti. Zaten yanlarýna alacaklarý çok þeyleri yoktu. Bir-
kaç parça giysi ve Fatýma'nýn kursta kendi elleriyle yaptýðý
küçük bir halý… Biriktirdikleri parayý atlarýnýn terkilerine
yerleþtirip yola çýkmaya hazýr hale gelmiþlerdi. Fatýma çok
heyecanlýydý. Uzun süredir kaldýklarý þehir arkalarýnda gö-
rünmez olduðunda ikisinin de heyecaný oldukça artmýþtý.
Büyük bir kafileydi katýldýklarý. Yýlýn bu aylarýnda batýya
gidenlerin çok olduðunu söylemiþti kervanbaþý. Yol uzun
ve zorluydu. Gidecekleri yere sað salim varabilmek iste-
dikleri tek þeydi. Ýlk haftayý sorunsuz bir þekilde atlatmýþ-
lardý. 

"Bart çok bitkin görünüyor" dedi kocasýna Fatýma ya-
nýnda yatan köpeði okþamaya devam ederek.

"Ýyice yaþlandý artýk."
"Onun ölmesini istemiyorum" dedi Fatýma alt dudaðý-

ný ýsýrarak. Aðlamamak için kendini zor tutuyordu. 
Uzun yolculuk yaþlý köpeði fazlasýyla yoruyordu. Ver-

dikleri molalarda sürekli uyuyor, dinlenmeye çalýþýyordu.
Ludovic karýsýnýn yanýna oturup sarýldý.

"Sadece dua et" diye fýsýldadý kulaðýna. 
Herkes bir gün ölecekti. Yaþlý arkadaþý da günlerini ta-

mamlýyor gibiydi. Bart, onun hem arkadaþý hem de koru-
yucusu olmuþtu. Yaþlý Harry'den ona kalan tek yadigârdý o.
Neredeyse on beþ yýlý birlikte geçirmiþlerdi Bart ile. En zor
zamanlarýnda yanýnda hep o vardý, onu hiç býrakmamýþtý.
Üstelik karýsýný da büyük bir cesaretle korumuþtu kötülük-
lerden. Uzanýp köpeðin baþýný okþadý. Bart baþýný kaldýr-
madan mýrýldanýp tekrar uykuya daldý. Son günlerde hep
uyuyordu. Sevdiklerine, veda vaktinin geldiðini haber ve-
riyordu sanki. 
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"Keþke bu yolculuða çýkmasaydýk" dedi Fatýma gözle-
rini silerek. "Bu ona aðýr geldi."

"Üzülme, eminim bunu da atlatýr."
Kendisi de inanmamýþtý söylediklerine. Yaþlý Bart'ýn

son günlerini yaþadýðý belliydi. Hep bitkindi ve uyuyordu.
Hareket zamanýnda Ludovic yürümeye hali kalmadýðýný
fark edip onu yanýna alýyordu. Bugün her zamankinden da-
ha bitkindi Bart. Kýmýldayacak hali kalmamýþtý. Ludovic
kervancýdan uzun bir mola vermelerini istemiþti cebine
birkaç gümüþ atarak.

"Hadi oðlum dayan biraz daha. Kendi evimize gidiyo-
ruz. Bir daha gezmek zorunda kalmayacaksýn" dedi Ludo-
vic köpeðin baþýný okþarken.

Bart mýrýldanýp gözlerini açtý. Güçlükle doðrulup sahi-
binin kucaðýna uzandý. Ludovic dakikalarca okþadý köpe-
ðini. Hayatýnýn en zor günlerinde hep yanýnda o vardý.
Onun en iyi arkadaþý olmuþtu Bart. Bart'ýn mýrýltýlarý art-
maya baþlayýnca Ludovic köpeði kucaðýnda yerinden kal-
kýp karýsýndan uzaklaþmaya baþladý. 

"Sen atlarýn yanýna dön Fatýma. Ben birazdan gelirim."
Fatýma þaþkýnlýkla bakakalmýþtý kocasýna.
"Onunla vedalaþmak istiyorum Ludovic."
Ludovic durup karýsýna döndü. Fatýma yaklaþýp köpe-

ði gözlerinden öptü.
"Sen tanýdýðým en iyi dostsun Bart. Seni çok seviyo-

rum. Hoþça kal" dedi Fatýma köpeði son kez öperek.
Ludovic karýsýyla göz göze gelmemeye çalýþýyordu.

Bart'ýn mýrýltýlarý yavaþlayýnca Ludovic köpeði kayalýkla-
rýn arkasýna götürdü. Kimsenin görmesini ve duymasýný is-
temiyordu. Saatlerce köpeði kucaðýnda oturdu kayalýklarýn
altýnda. Bart'la bir ömür paylaþmýþlardý. Bu köpek, kendi
hayatý ile birlikte çok sevdiði karýsýný da kurtarmýþtý. Haya-
týna renk ve canlýlýk katmýþtý Bart. 
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"Keþke senin için bir þeyler yapabilseydim, dostum"
diye mýrýldandý. Gözlerinden süzülen yaþlara aldýrmadan
sevmeye devam etti köpeðini. Bart'ýn mýrýldanýþlarý kesik
kesik devam ederken daha sýký sarýldý köpeðine Ludovic.
Onun son yolculuðuna yalnýz gitmesini istemiyordu.
Bart'ýn onu hiç yalnýz býrakmadýðý gibi o da onu býrakma-
yacaktý. 

"Hoþça kal akýllý dostum. Sen bu dünyadaki en harika
köpeksin" diye fýsýldadý kulaðýna Bart'ýn.

Bart uzanýp sahibinin yanaðýna dokunmaya çalýþtýysa da
yapamadý. Ludovic köpeðin bedenini okþamaya devam etti.

"Bir gün seninle tekrar buluþacaðýz." 
Bart gözlerini kapatýp kendini sahibinin sýcak kollarý-

na býraktý. Bart'ýn mýrýldanýþlarý kesilip baþý aðýrlaþtýðýnda
býrakmadý Ludovic. Gözlerinden sessizce süzülen yaþlar,
hayata isyan eder gibiydi. Avucundan bir sabun köpüðü gi-
bi kayýp gitmiþti arkadaþý, Ludovic çaresiz kalmýþtý. Bir
ömür paylaþtýklarý arkadaþý, hayatýný tamamlamýþtý artýk. 

"Harry'ye selam söyle Bart."
Saatlerce tuttu köpeðini kollarýnda okþamaya devam

ederek. Bedeninin soðumasýný istemiyordu. Arkadaþýnýn
üþümesini istemiyordu. Ýçini bu kadar acýtan þeyin ne oldu-
ðunu çok iyi biliyordu. Bart ile çok güzel þeyler yaþamýþ-
lardý. Bart'ýn da kendisini çok sevdiðini biliyordu. Bütün
gece köpeðine sýký sýký sarýlýp öylece oturdu. Birinin onu
dürtmesiyle uyandý Ludovic. Kervancýnýn oðlu gelmiþti.

"Bir saat sonra gidiyoruz" dedi çocuk kucaðýndaki kö-
peðe bakarak.

"Bana bir kürek getirir misin?"
Çocuk köpeðe bakmaya devam ederek çömeldi.
"Öldü mü?"
Ludovic baþýný sallayýp gitmesini iþaret etti. Çocuk

kalkýp uzaklaþtý oradan.

472

Tanrýnýn Savcýsý



"Hoþça kal dostum. Harry'ye selam söyle" dedi Ludo-
vic köpeðine bakarak.

Bütün gece onu sarmasýna raðmen bedeni soðumaya
baþlamýþtý bile Bart'ýn. Kýsa bir süre sonra çocuk elinde kü-
çük bir kürekle geri geldi. 

"Karýma söyle, birazdan geliyorum, olur mu?"
Çocuk baþýný sallayarak uzaklaþtý. Ludovic birkaç

dakika içinde derin bir mezar kazýp Bart'ý içine koydu.
Bakmamaya çalýþarak üzerini örtüp iyice bastýrdý. Vahþi
hayvanlarýn onu bulup çýkarmasýný istemiyordu. Bir dal
parçasýný kýrýp baþ kýsmýna soktu. Ayrýlýrken geride býrak-
týðý arkadaþýna son bir bakýþýyla gözlerinden yaþlar süzül-
meye baþladý. Ayak sesleri duyunca kendini toparlamaya
çalýþtý. Bakýþlarýný mezara dikip öylece baktý Fatýma.
Sonra aðlayarak kocasýna sarýldý. Dakikalar boyunca bir-
birlerine sarýlýp aðladýlar.

"Gitmemiz lazým" dedi Ludovic. Karýsýnýn yaþlarýný
silip gülümsemesini istedi.

"Aðladýn mý dayanamaz biliyorsun."
Fatýma son bir kez Bart'a bakýp kocasýnýn yanýnda ay-

rýldý oradan. Atlarýný hazýrlarlarken yanlarýna genç bir
adam ve kadýn geldi.

"Baþýnýz sað olsun" dedi adam.
Ludovic bir adama bir de Fatýma'ya baktý.
"Biz sevdiklerini kaybedenlere böyle söyleriz" dedi

Fatýma.
"Bizim de bir köpeðimiz vardý. Onu iki sene önce kaybet-

tik, ne demek olduðunu biliriz" dedi kadýn gözleri dolarak.
Ludovic genç çifte bakýp ne söyleyebileceðini düþündü.
"Sað olun" diyerek araya girdi Fatýma. 
Yanlarýna gelen iki küçük kýz çocuðuna bakarak gü-

lümsemeye çalýþtý Fatýma.
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"Ben Mustafa" diyerek elini uzattý adam. Sarý saçlarý,
yeþil gözleri ile yabancýlarý andýrýyordu. Uzun ince gövde-
si kýrýlacakmýþ gibi duruyordu. Ludovic adamla tokalaþýp
gülümsemeye çalýþtý.

"Ben de Ludovic. Memnun oldum."
Adamýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda ne diyeceðini bile-

memiþti. Niye öyle baktýðýný da anlayamamýþtý zaten.
"Nerelisiniz?" diye sordu genç adam.
"Ben Fransýzým."
Mustafa gülümseyerek baþýný salladý.
"Kusura bakmayýn ilk kez bir Fransýz görüyorum da"

dedi gülümseyerek ve "Bu karým Neriman, bunlar da kýz-
larýmýz" diye devam etti.

Kýzlar hafifçe eðilerek selam verince ikisi birlikte gülüm-
sediler. Fatýma kadýn ve kýzlarý ile muhabbete dalmýþtý bile. 

Mustafa ve ailesinin varlýðý, onlara acýlarýný bir parça
olsun unutturabilmiþti. Yolculuk boyunca acýlý çifti yalnýz
býrakmamaya özen gösteriyorlardý. Müslümandýlar ve þirin
bir aileydiler. Kýzlar son derece cana yakýn ama bir o kadar
da yaramazdýlar. Molalarda bir arada bulunuyor, muhabbet
ediyorlardý. Mustafa onlara, yaþadýklarý yerleri anlatýp du-
ruyordu. 

"Ayasuluk çok güzel bir yerdir. Gelip görmelisiniz."
"Biz de deniz kýyýsýnda yaþayabileceðimiz bir yer al-

mak istiyoruz" dedi Ludovic.
"Ephesus'u duymuþsundur herhalde" diye sordu me-

rakla Mustafa.
Orayý biliyordu Ludovic. Hýristiyanlýk dünyasý için

birkaç önemli yerden biriydi orasý.
"Evet, biliyorum."
"Biz orada yaþýyoruz, Ayasuluk'ta. Çok güzel havasý

ve temiz bir denizi vardýr. Görseniz vazgeçemezsiniz. Ora-
sý tam size göre."
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Ludovic Fatýma ile bakýþtý. Fatýma'nýn heyecanlandý-
ðýný hissediyordu Ludovic. Gözlerindeki parýltý onu ele ve-
riyordu.

"Bir bakalým istersen, ne dersin?" diye sordu karýsýna
Ludovic.

Fatýma'nýn cevabý zaten ortadaydý.
"Birkaç gün misafirimiz olursunuz. Size etrafý gezdiri-

riz. Beðenirseniz, kalýrsýnýz" dedi Neriman Fatýma'ya göz
kýrparak. Kocasýnýn aksine esmer, kahverengi gözlü, orta
boylu ama hoþ ve bakýmlý bir kadýndý. 

"Öyleyse Ayasuluk'tan baþlýyoruz" dedi Ludovic karý-
sýna gülümseyerek. 

Ayasuluk

Ayasuluk (bugünkü Selçuk) yüksek bir tepenin üze-
rine kurulmuþ yüksek duvarlarýn çevirdiði birkaç ma-
halleden oluþan küçük bir þehirdi. Mustafa, eski dönem-
lerde Ephesus halkýnýn, liman kirliliðinin sebep olduðu
hastaklýklardan uzak kalmak ve kendilerini daha iyi sa-
vunabilmek için bu tepeye yerleþtiðini ve burada yaþa-
ma devam ettiklerini söylemiþti. St. John kilisesi de bu
surlarýn arasýnda tüm ihtiþamý ile gökyüzüne yükseli-
yordu. St. John Ýncilini bu tepede yazmýþtý. Tepenin en
üst kýsmýnda þehri Arap saldýrýlarýna karþý savunmak
üzere yapýlmýþ kale maðrur bir tavýrla göz dolduruyor-
du.

Ludovic ve Fatýma ilk gördüklerinde sevmiþlerdi bu
þehri ve kendi halinde yaþayan insanlarýný. Mustafa ve ai-
lesi, kale surlarýnýn bitiminde yüksek duvarlarla çevrili
büyük bir bahçesi olan iki katlý bir evde yaþýyorlardý.
Mustafa'nýn denize yakýn bir yerde on iki dönüm baðý
vardý. Aþaðýda denizle birleþen düzlüklerde toprak son
derece bereketliydi. Bu sayede hiç sýkýntý çekmediklerini
söylemiþlerdi. Her yýl aldýðý ürün karýnlarýný doyurmaya
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yetmekle kalmýyor, arada ailece gezmelerine de olanak
saðlýyordu.

Ludovic ve Fatýma'yý bir yer bulup yerleþinceye kadar
ya da ayrýlacaklarý güne kadar misafir etmekten büyük gu-
rur duyacaðýný söylemiþti Mustafa. Fatýma da Neriman'a
ve küçüklere ýsýndýðý için bunu kabul etmiþlerdi.

"Burayý seveceðinizden eminim" dedi Mustafa gülüm-
seyerek. "Bugün biraz dinlenelim, yarýn size çevreyi gez-
diririz, deniz kýyýsýna da gideriz, isterseniz."

"Baþka iþiniz varsa size engel olmayalým" dedi Fatýma
merakla. 

"Hayýr, bizim için onurdur" dedi Neriman kocasýnýn
elinden tutarak.

Bu arada kýzlarýn biri onun kucaðýna bir diðeri deLu-
dovic'in kucaðýna oturdu.

"Sen nerden geldin?" diye sordu küçük Fatma, Fatý-
ma'ya.

"Ben Afrika'dan geldim."
"Onun için mi bu kadar karasýn?"
Bu sorunun üzerine iki erkek birbirine bakarken Neri-

man çýkýþtý kýzýna.
"Kýzým o ne biçim laf?"
Fatýma gülmeye baþladý.
"Boþ ver, o daha çocuk." Küçük Fatma'nýn yanaðýna

öpücük kondurup "Evet, o yüzden karayým" dedi.
"Ama senin adýn da Fatma, benim adým da" dedi kü-

çük kýz gülerek.
"Benim adým Fa-tý-ma ama sen istersen Fatma diyebi-

lirsin."
"Kýzým, in teyzenin kucaðýndan. Hepimiz yorulduk

zaten. Hadi ikiniz de odanýza gidin. Yemek hazýr oluncaya
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kadar da çýkmak yok" diyerek kýzlarý odalarýna gönderdi
Neriman.

"Kusura bakmayýn, tam yaramazlýk çaðlarý" dedi Mus-
tafa gülümseyerek.

"Yaþlarý ne?"
Neriman cevap verdi Fatýma'nýn sorusuna.
"Fatma 8, Ziþan 6 yaþýnda."
"Çok tatlýlar. Allah onlara uzun ömür versin."
"Ben yemek hazýrlayacaðým. Siz keyfinize bakýn" di-

yerek kalktý yerinden Neriman. Fatýma da onu takip ederek
mutfaða gitti. 

"Yarýn baþka bir þey yapmak isterseniz?" diye sordu
Mustafa, kadýnlarýn odadan çýkmasýný bekleyip. Misafirle-
rini sýkmak istemiyordu.

"Aslýnda ben harabeleri gezmek istiyorum ama önce
etrafý gezmek iyi olacak sanýrým. Fatýma bu konuda çok
heyecanlý. Çok uzun süredir dolaþýyoruz çünkü."

"Anlýyorum sizi. Yarýn tüm civarý gezdiririz size."
"Sað ol Mustafa. Bizi misafir ettiðiniz için de teþekkür

ederiz."
"Hiç dert etme. Bizim evimiz sizin de sayýlýr."
Ludovic uzun süren yolculuk boyunca kafasýný kurca-

layan sorular için zamanýn geldiðini fark etti.
"Bizi hiç tanýmýyorsunuz. Neden bizi misafir ediyor-

sunuz?"
"Biz burada birçok dinden insanlar bir arada yaþýyo-

ruz. O kadar çok insanla tanýþtýk ki iyi ve kötüyü ayýrt ede-
biliyoruz artýk" diye cevap verdi Mustafa gülümseyerek.
"Siz iyi insanlarsýnýz."

"Bazý þeyleri ayýrt edebilmek için henüz çok gençsi-
niz."
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"Köpeðiniz öldüðünde ne kadar üzüldüðünüzü gör-
dük. Bunu ancak yaþayan bilir. Siz isteseniz de kötü ola-
mazsýnýz."

Ludovic ne söyleyeceðini bilemiyordu. Karþýsýndaki
genç adama bir hayat dersi vermeye çalýþmýþtý ama Mustafa
çoktan derslerini okumuþtu bile. Daha ne söylenebilirdi ki? 

"Evet, Bart bizim için bir köpek deðildi. O bizim en
iyi arkadaþýmýzdý" dedi gülümsemeye çalýþarak. "Ben de
karým da hayatýmýzý ona borçluyuz."

"Biliyorum, biliyorum."
Güzel bir akþam yemeðinden sonra izin isteyerek oda-

larýna çekilmiþlerdi. Misafirleri için hep hazýr tutulan bir
odaydý bu. Küçük ama onlara yetecek kadar büyüktü. Te-
miz kokuyordu. Odanýn bir köþesinde büyük bir yatak, bir
dolap ve iki sandalye vardý. Yeni olmasalar da ahþabýn ken-
dine has kokusu doldurmuþtu odayý. Yataðýn karþýsýndaki
duvarda iki büyük pencere yer alýyordu ve pencerelerde
Türk motifleriyle iþlenmiþ beyaz perdeler vardý. Yataðýn
baþýnda bir Kur'an asýlýydý. Gelen misafirlerin, sayfalarýný
bir bir açýp okumasýný bekliyordu kutsal kitap.

"Neriman hamarat bir kadýna benziyor" dedi gülümse-
yerek Fatýma. Elbiselerini dolaba koyup yataða girdiler.

"Yarýn her yeri gezeceðiz. Umarým istediðin gibi bir
yer buluruz."

"Ben burayý çok sevdim Ludovic. Hem daha gelme-
den arkadaþlarýmýz da oldu bak."

"Ýkisi de çok iyiler. Yarýn olsun da…"
Karýsýný kollarýnýn arasýna alýp gözlerini kapattý Lu-

dovic. 
"Seni çok seviyorum" diye mýrýldandý. Fatýma da ayný

duygular içindeydi. Gülümseyerek gözlerini kapattý.
Uzun süredir ilk kez böyle rahat uyumuþlardý. Günün

yorgunluðu ve gerginliðini üzerlerinden atabilmiþlerdi
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nihayet. Fatýma Neriman'a kahvaltý hazýrlamasýnda yar-
dým ederken Ludovic de Mustafa ile gezi planý yapmýþtý.
Kýzlar da atla gezmeyi sevdiklerini ve onlarla gelmek is-
tediklerini söylemiþlerdi. Fakat Neriman gezinin bekle-
nenden uzun sürmesi halinde kýzlarýn huysuzluk edecek-
lerini söyleyip onlarla gitmeyi kabul etmemiþti. Fatýma
üzülmüþtü ama olmasý gereken de bu idi.

"Hem evi toparlarým hem de size güzel yemekler ha-
zýrlarým. Döndüðünüzde müjdeli haberler getirirsiniz in-
þallah" dedi Neriman onlara el sallarken.

Kýzlarýn yüzü asýlmýþ yaramazlýk yapmaya baþlamýþ-
lardý bile. Atlarýn kuyruklarýný çekerek onlarý engel rahat-
sýz etmek istediler ama anneleri bu davranýþlarýna izin ver-
meyince içeri girip kapýyý kapattýlar. 

"Deniz biraz uzakta. Size oradaki en güzel yerleri gös-
tereceðim."

"Sen neden denize yakýn oturmuyorsun? Hem baðlarý-
na da yakýn olurdun" diye sordu Ludovic merakla.

"Yaþadýðýmýz yer babamýndý. O burayý bize býraktý."
"Baban yaþýyor sanmýþtým."
"Babam denizden bir türlü kopamadý. Deniz kýyýsýnda

küçük bir barakada yaþýyor. Annem öldükten sonra evi bi-
ze býrakýp oraya yerleþti. Arada bir gelir bize, o kadar."

"Ne yapýyor deniz kýyýsýnda tek baþýna?"
"Bir kayýðý var. Her gün, gün doðmadan balýða çýkar.

Bir de atý var yanýnda. Caný sýkýldý mý bize gelir."
Kendi babasý balýkçý olduðu için balýkçýlarý çok sever-

di Ludovic. "Benim babam da balýkçýydý. Savaþta kaybet-
tim onu."

Babasýný özlediðini fark ediyordu Ludovic. Koca
adam olmuþtu ama babasýnýn yokluðunu hep içinde hisse-
diyordu. "Keþke yanýmda olsaydý" diye mýrýldandý.
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Fatýma ile göz göze gelince susup yoluna devam etti.
Fatýma da babasýný kaybedenlerdendi. Üstelik çok daha acý
bir þekilde yitip gitmiþti zavallý adamýn hayatý. Onun ölü-
mü, küçük ve savunmasýz kýzýnýn hayatýnda aldýðý en bü-
yük darbeyi de beraberinde getirmiþti. 

Kýsa bir süre daha sessizce yollarýna devam ettiler.
"Eminim babam sizi çok sever, ona da uðrayalým" de-

di gülümseyerek Mustafa.
Ludovic baþýný sallayarak gülümsedi. "Olur, uðraya-

lým."
Tahta çitlerle çevrili meyve bahçelerinin her iki yanýný

kuþattýðý oldukça geniþ yoldan aþaðý doðru süzüldüler. Top-
raðýn kendine has kokusu yoðun oksijenle birleþip büyüle-
yen bir koku yayýyordu havaya. Bir saat kadar sonra denizin
tuzlu kokusu ciðerleri yakmaya baþlamýþtý bile. Hafif esen
rüzgâr insanýn ciðerlerini delen kokuyu oradan oraya savu-
rup duruyordu. Fatýma atýný durdurup gözlerini kapattý. Yýl-
lardýr özlemiyle yandýðý tuz kokusunu içine çekti defalarca.

"Bu kokuyu çok özledim" diye mýrýldandý. 
"Ýþte buradasýn" dedi kocasý atýnýn üzerinde ona doðru

uzanarak. Gülümsüyordu, karýsýnýn mutluluðu gözlerinden
okunuyordu çünkü.

"Biraz sonra kendisini de göreceksiniz" dedi Mustafa
eliyle devam etmelerini iþaret ederek.

Sýk aðaçlarýn arasýndan geçerek ileri doðru sürdüler
atlarýný. Su kuþlarýnýn sesi kulaklarýný týrmalarken suyun
sesini duydu Fatýma. Yüreðinin göðsünü delip çýkmasý an
meselesi idi sanki. 

"Buradaki arazilerin her birinin sahipleri var. Çoðu
çiftçi adamlar. Umarým satýlýk bir yerler vardýr" dedi Mus-
tafa. "Burayý beðendin mi?" 

"Çok güzel, havasý, kokusu, sesler, öyle güzel ki. Ýn-
san burada bir ömür geçirebilir."
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Deniz mavi yüzünü gösterince haykýrarak geniþ sahil
boyunca atýný denize doðru sürdü Fatýma. Mustafa geride
kalýp onlarý seyretmeyi tercih etmiþti. Fatýma atýndan atla-
yýp sýcak kumlarýn üzerinde yürüdükten sonra ayaklarýný
dizlerine kadar mavi suya soktu.

"Allahým buna inanamýyorum. Sana þükürler olsun,
sana þükürler olsun" diye baðýrýyordu, kollarýný havaya aç-
mýþ teþekkür ediyordu.

"Seni çok seviyorum" diyerek sarýldý kocasýna. Aðla-
maya baþlayýnca daha sýký sarýldý. Ludovic karýsýnýn sýrtýný
sývazlayýp boynundan öptü.

"Ýþte sana deniz."
"Burasý çok güzel. Burada kalalým mý?" diye sordu Fatý-

ma gözlerini silerken. Gülümsemeye çalýþtýkça yaþlar süzü-
lüyordu yanaklarýna. Karýsýnýn mutluluðu her þeyden önemli
deðil miydi? "Nasýl istersen" diye mýrýldandý Ludovic.

Fatýma kocasýnýn elinden tutarak onu denize doðru çekti.
"Gel hadi, suya gir. Bak ne kadar güzel."
Birlikte dakikalarca suyun içinde oyalandýlar. Birbir-

lerine su atýp gülüþtüler. Uzun süredir ilk kez sorunlar ol-
madan böyle eðlenebiliyorlardý.

"Keþke Bart da burada olsaydý" dedi Ludovic karýsýna
sarýlýrken.

Fatýma arkadaþý için gözlerinden süzülen yaþlara engel
olmadý.

"Evet, keþke o da burada olsaydý. Þimdi suyun içinde
ne güzel oynardý."

Baþýný çevirip denize akan meyve bahçelerine ve bað-
lara, arkada nöbet bekleyen tepelere, elini uzatýnca yakala-
yacakmýþ hissi veren tepe üzerlerine kurulmuþ küçük köy-
lere ve tepelerin ardýnda yükselen ulu daðlara baktýlar.
Ayasuluk da yukarýda kalmýþtý. Surlarýyla kuþattýðý tepeyi
bir gerdanlýk gibi sarmýþtý Ayasuluk þehri. 
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"Burada bir yer bulabilirsek kalalým mý?" diye sordu
tekrar Fatýma. Kocasýnýn cevabýný merakla bekliyordu. Lu-
dovic gözlerindeki yaþlarý silerek sarýldý karýsýna.

"Sen nerde dersen orda kalýrýz. Yeter ki mutlu ol."
"Öyleyse çevreyi gezelim, zaman kaybetmeyelim."
"Babamýn yeri biraz ileride. Ona da uðrayalým. Bizim

döndüðümüzü bilmiyor, haberi olur" dedi Mustafa.
Atlarýna binip etrafý inceleyerek Mustafa'nýn yanýnda

ilerlediler.
"Demek beðendiniz burayý."
"Evet, hem de çok beðendik" diye atýldý Fatýma. "Uy-

gun bir yer bulabilirsek burada kalabiliriz."
Ludovic büyük bir kahkaha atýp karýsýyle göz göze gel-

di. "Evet, kalabiliriz" diye tekrarladý karýsýnýn son sözlerini.
Sahildeki kumluk, yerini taþlýklara býrakmaya baþlayýn-

ca ileride görünen küçük tahtadan eve bakakaldý Ludovic.
"Baban burada mý yaþýyor?"
Mustafa sadece gülümsedi.
"Yaþlý bir adam için çok harap, deðil mi?"
"Sadece geceleri kullanýyor orayý. Onun dýþýnda bütün

gününü dýþarýda geçirir. Kýþ çok sert geçecek olursa da bi-
ze geliyor."

Eve yaklaþtýklarýnda Ludovic þaþkýnlýkla bir derme
çatma barakaya bir de karýsýna bakýp omuz silkti. Mustafa
atýndan inip babasýna seslendi. Ses çýkmayýnca eve girip
geri çýktý Mustafa.

"Burada yok. Uzaða gitmiþ de olamaz."
Fatýma etrafýna bakýnýrken ilerideki yaþlý zeytin aðacý-

nýn altýnda namaz kýlan yaþlý bir adam gördü.
"Baban namaz kýlýyor" diyerek yaþlý adamýn olduðu

yönü gösterdi.
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Atlarýndan inip yaþlý adamýn namazýný bitirmesini
beklediler. Mustafa kapýnýn önündeki iki iskemleyi göste-
rip oturmalarýný istedi. Kýsa bir süre sonra yaþlý adamýn se-
si duyuldu.

"Hoþ geldin yiðidim" diyerek oðluna sarýldý. Gözlerin-
den süzülen yaþlarý fark ettirmemeye çalýþarak sildi. Mus-
tafa babasýnýn elini öpüp tekrar sarýldý.

"Sizi çok özledim. Torunlarýmý getirmedin mi bana?"
dedi merakla yaþlý adam.

"Baba, bak bunlar misafirlerimiz. Yolculukta tanýþtýk.
Buraya yerleþmeyi düþünüyorlar."

Ludovic birkaç adým öne çýkarak yaþlý adama daha
dikkatli baktý. Bakýþlarý kesiþtiðinde bir anda zamanýn dur-
duðunu ve orada sadece ikisinin var olduðunu hissetti Lu-
dovic. Yüreðinden bedenine yayýlan sýcak ürpertiye anlam
verememiþti. Bu adamý tanýyor olmalýydý, daha önce gör-
müþ müydü acaba? Yabancý deðildi, hissediyordu. Yaþlý
adamýn yeþil gözleri de buðulanýr gibi olmuþtu. Donup kal-
dýklarý birkaç saniye içinde sanki yaþanýlan ama hatýrlana-
mayan bir þeyler vardý belleklerinde.

"Seni tanýyor muyum delikanlý?" diye sordu yaþlý
adam elini uzatýrken.

"Adým Ludovic, efendim" diye mýrýldandý. Adamýn
ifadesine bakýp kendisini tanýyýp tanýmadýðýný anlamaya
çalýþtý. Yaþlý adam bir an düþünüp sonra baþýný salladý.

"Ben de Hasan. Bu yiðidin babasýyým."
Oðluyla gurur duyduðu her halinden belli oluyordu.

Ludovic onu karýsý ile de tanýþtýrdý. Fatýma eðilip adamýn
elini öpünce þaþkýnlýkla baktý oðluna yaþlý Hasan.

"Fatýma Müslümandýr baba" diyerek gülümsedi Mustafa.
"Öyle mi? Demek bir Müslümanla evlendin" dedi Lu-

dovic'e dönerek. Gördüklerinden fazlasýyla memnun gi-
biydi.

483

Anadolu’da Bir Yabancý



Birlikte oturup birkaç dakika daha muhabbet ettiler. 
"Ludovic buradan yer alýp ev yapacak baba. Aklýnda

olsun, duyarsan bize haber ver" dedi Mustafa atlarýna binip
ayrýlmaya hazýrlanýrken.

"Olur, bakarým. Torunlarýmý özledim, getir onlarý bana."
"Yarýn bize gel baba. Herkes seni çok özledi. Uzun

uzun sohbet ederiz."
"Yarýn olmaz. Belki öbür gün gelirim" diye seslendi

arkalarýndan.
Ludovic gözden kayboluncaya kadar baktý yaþlý Ha-

san'a. Ýçini kemiren þüphe onu deli ediyordu. Hasan'ý taný-
yordu ama nereden hatýrlamýyordu. Hasan'ýn halinden de
onu tanýdýðý belli oluyordu ama o da çýkaramamýþ olacaktý
ki bir þey söylememiþti. O gözleri çok iyi biliyordu aslýn-
da. Birden aklýna çocukken çok sevdiði Pierre geldi. Onun
da gözleri yeþildi, çok iyi hatýrlýyordu. Babasý, ikisi bir ara-
ya geldi mi "Yine ortalýk yeþerdi" der dururdu. Bu adam
Pierre olabilir miydi acaba? Ama Pierre Hýristiyan'dý, bu
adam ise Müslüman. Sonra Pierre'in bir Müslüman kýza
âþýk olup onun için memleketini terk ettiðini hatýrladý. Öy-
le bir þeyler duymuþtu çocukken. 

"Ludovic sana söylüyor."
Fatýma'nýn gür çýkan sesi onu düþüncelerinden uzak-

laþtýrýp geri getirmiþti.
"Ne oldu?" diye sordu þaþkýnlýkla.
Fatýma gülerek Mustafa'yý iþaret etti.
"Seninle konuþuyor ama sen duymuyorsun."
"Kusura bakma Mustafa, dalmýþým. Ne diyordun?" de-

di mahcup bir ifadeyle.
"Buradaki araziler daha verimlidir. Daha ileri gidelim

mi? Yoruldunuz mu?"
"Ben yoruldum, yarýn devam ederiz" dedi Fatýma.
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Neredeyse günün yarýsýndan fazlasýný at üstünde ge-
çirmiþlerdi. Dönüþ için atlarýný çevirdiler.

"Bu yol direk Ayasuluk'a çýkar. Daha kýsa bir yoldur bu."
Ýkisi de geçtikleri yollara, etrafa dikkat ederek geri

döndüler. Neriman ve kýzlar bahçedeydi. Büyük bir avlusu
vardý evin. Büyük bir kuyu açýlmýþtý sað duvara yakýn.
Evin önünde büyük bir çardak yapmýþtý Mustafa. Neriman
da güzel çiçekler ve güller dikmiþti çardaðýn etrafýna. Her
biri çok güzel görünüyor ve kokuyordu. Taþ duvarýn kenar-
larýna sýra sýra meyve aðaçlarý dikmiþti Mustafa. 

"Bu mevsimde þeftali bol olur" dedi Mustafa dalýndan
bir tane kopararak Fatýma'ya uzattý. 

"Bizim kuþlarýmýz var orada" dedi küçük Fatma heye-
canla baðýrarak. "Dikkat et baba, düþmesinler."

Kýzlar Fatýma'nýn yanýna gelip ona sýk dallarýn ve yap-
raklarýn arasýndan yuvayý göstermeye çalýþtýlar. 

"Gördüm, çok güzel" dedi Fatýma, aslýnda görememiþti.
Küçük kýzý kucaðýna alýp annesinin ardýndan mutfaða

girdi.
"Ne yaptýnýz? Beðendiniz mi buralarý?" diye sordu

Neriman merakla.
Fatýma gülerek cevap verdi.
"Çok beðendik. Bir yer bulabilirsek yerleþeceðiz."
Neriman haykýrarak sarýldý Fatýma'ya.
"Çok sevindim. Sen çok iyi bir kadýnsýn. Seninle iyi

arkadaþ olacaðýz."
Fatýma içinden 'olduk bile' diye geçirdi. Bu kadar kýsa

sürede, bu kadýna içinin ýsýnmasý onu da mutlu ediyordu.
Habibe'den sonra Neriman da ona, güzel dostluklar için te-
ninin renginin önemi olmadýðýný hissettiriyordu. Burada
çok uzun yýllar mutlu yaþamayý diledi içinden. Fatma'yý
yere býrakýp ev sahibine yardýma giriþti. Herkes acýkmýþtý,
masanýn hazýrlanmasý gerekiyordu.
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Ludovic, babasý ile ilgili þüphelerden bahsetmemiþti
Mustafa'ya. Nasýl olsa bugün gelecekti. Yaþlý adam to-
runlarýný özlemiþ olmalýydý. Ailece seyahate çýkmýþlar ve
üç ay sonra geri dönmüþlerdi. Kýzlar da dedelerini çok
seviyordu, sürekli onu sormuþlardý babalarýna, döndük-
lerinde.

Ýki gün boyunca civardaki denize yakýn bütün yerleri
gezip bilgi edindiler. Mustafa þehirde tanýdýðý tüm insan-
lara, yakýn dostlarýna haber saldý. Ludovic de onunla git-
miþ ve Mustafa'nýn þehirde sevilen bir adam olduðunu
görmüþtü. Genç yaþýna raðmen görmüþ, geçirmiþ bir
adamdý, bunu da çok geziyor olmasýna baðlýyordu. Ço-
cukken babasý ve annesi ile sürekli gezdiklerini söylemiþ-
ti. Babasý ve annesi kalacak iyi bir yer buluncaya kadar
gezmeye devam etmiþler ve sonunda burada karar kýlmýþ-
lar. Ama annesi öldükten sonra yaþlý Hasan deniz kýyýsýna
taþýnmýþ, evi de onlara býrakmýþ.

Akþama doðru bahçe kapýsýnda beliriverdi yaþlý Ha-
san. Kýzlar oýnu görünce uzandýklarý divandan kalkýp de-
delerine koþtular. Yaþlý Hasan iki torununu da kucaklayýp
kaldýrdý.

"Nerdeymiþ benim kýzlarým? Nerelere gittiniz baka-
yým?" dyerek öpüyordu onlarý. 

Kýzlar dedenin yanaklarýndan öpüp sarýldýlar.
"Kýzým, dedenizi rahat býrakýn. Adamcaðýz yorulmuþ

zaten" dedi Neriman kýzlarý kucaðýndan indirirken. 
Kýzlar dedenin atýný alýp ahýra götürürken Neriman

uzanýp babasýnýn elini öptü.
"Hoþ geldin baba" dedi gülümseyerek.
Hasan gelinini alnýndan öperek yaþla dolan gözlerini

sildi.
"Hepinizi çok özledim, kýzým" diye mýrýldandý.
Duygu yüklü anlardan sonra Mustafa babasýnýn elini
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öperek sarýldý. Ludovic ve Fatýma bu anlarý heyecanla sey-
rediyordu. Kalkýp yaþlý Hasan'la selamlaþtýlar.

"Nasýlsýnýz gençler?" diye sordu gülerek. 
Yeþil gözlerindeki mutluluk etrafa ýþýk saçýyordu. Yaþ-

lý kalbinin en çok ilgiye ve sevgiye ihtiyacý vardý. Bunu da
fazlasýyla alýyordu zaten. Mustafa yerini ona vererek baba-
sýnýn karþýsýnda oturdu. Kýsa bir süre gelini ile sohbet ettik-
ten sonra bakýþlarýný Ludovic ve Fatýma'ya çevirdi Hasan.

"Bulabildiniz mi bir þeyler bari?"
"Henüz yok" dedi Ludovic.
"Ýlla ki deniz kenarýnda mý olacak aradýðýnýz yer?"
"Fatýma özellikle deniz kýyýsýný istiyor."
Yaþlý adam bakýþlarýný Fatýma'ya çevirip gülümsedi.
"Bu yaþlý adamý dinlerseniz, biraz yukarýlardan yer ba-

kýn."
"Neden?" diye sordu Ludovic.
"Hem oradaki araziler daha ucuzdur, hem de bir saldý-

rý esnasýnda savunmanýz daha kolay olur. Savaþ sýrasýnda
ilk önce deniz kenarýndaki evler yaðmalanýyor, savunma-
sýz kaldýklarý için. Yazýk olur bütün emeklerinize. Ayrýca
canýnýzdan da olabilirsiniz."

Fatýma tereddütle kocasýna baktý.
"Hem deniz kýyýsýnda malarya (sýtma) kol geziyor.

Hastalýktan kurtulamazsýnýz. Siz en iyisi ya bu þehirden ya
da biraz ilerideki köyden yer bakýn. Benim size büyük na-
sihatim. Mustafa eðer düþünürlerse sen bunlarý Kýrkýnca'ya
götür" diye devam etti Hasan.

Mustafa baþýný sallayarak gülümsedi.
"Aslýnda babam haklý. Deniz kýyýsýnýn çok riskleri var.

Yukarýya yerleþseniz bile denize en fazla bir saat uzak
olursunuz. Ýsterseniz bizim gibi siz de tepede oturun, deniz
kýyýsýnda bir arazi alýn. "
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"Bunu oturup uzun uzun konuþmamýz lazým" dedi Lu-
dovic karýsýna bakarak.

Fatýma'nýn yüzünde ümitsiz bir ifade belirmiþti.
"Canýnýzdan olma veya birbirinizi kaybetme riskiniz

var, Fatýma. Buralardaki savaþlar hiç bitmiyor, biliyorsun.
Babam doðru söylüyor" dedi Neriman Fatýma'yý teselli et-
mek istercesine.

Fatýma ümitsizce baktý kocasýna. Denize yakýn olmak
istiyordu. Söylenenler doðru olmasýna raðmen onu rahatsýz
etmiþti.

Fatma ve Ziþan dedelerinin atýný ahýra býrakýp gelmiþ-
lerdi. Küçük olmalarýna raðmen anne ve babalarýna hep
yardým etmeye çalýþýyorlardý. Dedeleri kendi atýný ahýra
götürüp baðlama iþini de onlara vermiþti. Böylece küçük
yaþta sorumluluk alabilmeyi öðreniyorlardý.

Ziþan, Ludovic ve dedesinin arasýnda otururken bir
þeyler mýrýldandý, dedesi gülümserken Ludovic yaþlý Ha-
san ile bakýþtý. 

"Ne dedi?" diye sordu merakla.
"Yine ortalýk yemyeþil oldu" dedi Fatma. "Dedem hep

böyle söyler."
Bu, aslýnda babasýnýn sözüydü. Pierre ve oðlu bir ara-

ya geldiklerinde söylerdi bunu. Ludovic þaþkýnlýkla yaþlý
Hasan'a baktý. Hasan merak içinde gülümsüyor, misafirin
tepkisini bekliyordu. 

"Yüce Tanrým, sen Pierre'sin deðil mi?" diye mýrýldan-
dý Ludovic.

Yaþlý adamýn gözleri birdenbire dolu dolu oldu. Kolla-
rýný açýp ona gelmesini bekledi. Ludovic yerinden kalkýp
yaþlý adama sarýldý.

"Senin Pierre olduðunu biliyordum. Yüce Tanrým, sen-
sin."
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Pierre hep yaptýðý gibi sýrtýný deðil belini sývazladý Lu-
dovic'in. Ludovic gözlerine dolan yaþlarý silerek baktý yaþ-
lý adamýn yüzüne. Yaþlý yüzünü ellerinin arasýna alýp doya
doya baktý.

"Seni bir daha göreceðim aklýmýn ucundan bile geç-
mezdi. Bu bir mucize olmalý."

"Neler oluyor, onu tanýyor musun?" diye araya girdi
Fatýma. O da þaþýrmýþtý olanlar karþýsýnda.

"Babam yýllar önce Ludovic'in babasýnýn yanýnda çalý-
þýrdý" diye söze karýþtý Mustafa suskunluðunu bozarak.
"Tahmin etmiþtim ama emin olamamýþtým sen olduðundan.
Babam hep senden söz eder dururdu. Bazen seni tanýma-
sam da kýskanýrdým ama anlattýðý kadar varmýþsýn" dedi
Ludovic'e bakarak.

Ludovic tekrar sarýldý yaþlý Hasan'a.
"Ben de seni çok özlemiþim" dedi Hasan. Elinin ter-

siyle gözlerini sildi.
"Seni yaþlý kurt seni. Demek buralara geldikten sonra

adýný da deðiþtirdin."
"Sadece adýmý deðil dinimi de deðiþtirdim."
"Baþýna gelenleri biliyorum. Çok üzüldüm Pierre yani

Hasan."
Yaþlý adam elini boþ ver anlamýnda sallayýp gülümse-

meye çalýþtý. Geçmiþin onun da yakasýný býrakmadýðý belli
oluyordu.

"Burada o kadar mutluyum ki. Sevdiðim kadýnla, öm-
rümün en güzel yýllarýný burada geçirdim. Bir de oðlum ol-
du, aslan gibi. Seni de gördüm dünya gözüyle. Daha ne is-
teyeyim?"

Hâlâ eskisi kadar yakýþýklýydý Hasan. Sadece yüzün-
deki zamanýn izleri çoðalmýþtý, burnunun sol tarafýnda da
daha önce görmediði bir yara izi vardý. Gözleri hâlâ yo-
sun yeþiliydi, sarý saçlarý kýrlaþmýþ ve fazlasýyla seyrel-
miþti.
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"Babam bana nasýl býçak ve yay kullandýðýný da anlat-
tý. Bana da öðretti ama ben senin kadar iyi olamadým" de-
di Mustafa babasýnýn yanaðýný okþayarak.

"Ben onun kadar iyi bir öðrenci daha bilmem" dedi
Hasan övgüyle Ludovic'i göstererek.

Ludovic büyük bir sevgiyle sarýldý Hasan'a.
"Çünkü sen iyi bir öðretmendin. Ben sadece meraklýy-

dým o kadar."
"Babam hep senden bahsederdi bize. Ben seninle bü-

yüdüm. O yüzden adýný duyunca kaným sana kaynadý ya."
Ludovic Mustafa'ya dönerek gülümsedi. "Ben de ayný

þeyleri hissettim. Neden söylemedin?"
"Emin olmadan söylemek istemedim iþte."
"Hadi yemek hazýr, oturalým mý artýk. Kýzlar da acýk-

tý" dedi Neriman son tencereyi masaya koyarken. Hepsi
oturduktan sonra babasýnýn yanaðýna bir öpücük kondurup
yerine geçti.

"Ýkinci oðlun da geldi iþte baba. Artýk onlarý býrakmaz-
sýn deðil mi?"

"Bir kere býraktým, bir daha býrakmam" dedi gülerek
yaþlý adam.

"Zaten bizim de bir yere gideceðimiz yok. Öyle görü-
nüyor" dedi Ludovic karýsýna göz kýrparak. Sonra kalkýp
yaþlý adamý yanaðýndan sýkýca öptü.

"Sen benim ikinci babamsýn. Sana yaptýklarýn için ye-
terince teþekkür edemedim."

"Baban elden gidiyor Mustafa" diyerek kocasýna göz
kýrptý Neriman.

Mustafa da kalkýp diðer tarafýna geçti babasýnýn. Yaþlý
adam ikisine de sarýlýp öylece kaldý.

"Bir oðlum vardý, iki oldular."
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Hep birlikte sohbet ederek, gülüþerek yemeklerin tadý-
ný çýkardýlar. 

"Aklýma gelmiþken sorayým. Halim amca nerelerde
baba? Dün göremedim onu yanýnda?"

Hasan oðluna bakýp gülümsedi.
"Ne bileyim oðlum. Yine bir yerlere gitti herhalde.

Uzun zamandýr uðramadý yanýma" dedi endiþeyle yaþlý Ha-
san. "Yarýn yanýna gideyim de bari ne olduðunu anlayalým.
Ýsabet oldu, hep birlikte gidelim. Hem bunlar da Kýrkýn-
ca'yý gezmiþ olurlar."

"Halim amca caný sýkýldýkça babamýn yanýna kaçar. Ýyi
arkadaþtýrlar" diye açýklama yaptý Mustafa.

"Ýyi ya yarýn birlikte gideriz. Biz de görmüþ oluruz"
dedi Ludovic gülümseyerek.

Yaþlý Hasan o gece orda kaldý. Dede, kýzlarý da öperek
yatýrdýktan sonra geç saate kadar yýllardýr görmediði ikin-
ci babasý ile muhabbet etti Ludovic. 

Ertesi sabah kahvaltýdan sonra dördü birlikte Kýrkýn-
ca'ya ( bugünkü Þirince köyü) doðru yola koyuldular. Uzak
deðildi Ayasuluk'a, atla bir saat kadar tutardý. Çevreye ko-
kusunu salmýþ meyve bahçelerinin arasýndan geçerek geniþ
patika yoldan týrmanmaya baþladýlar. Daha yükseklere çýk-
týkça meyve bahçeleri yerini koruluklara býrakmaya baþla-
dý. Havanýn serinlediði de hissediliyordu.

"Buralar Ayasuluk'tan daha ucuzdur, üstelik havasý da-
ha temiz, suyu daha boldur. Kýþýn buralara kar düþer ama
çok soðuk olmaz. O zaman manzarayý seyre doyum olmaz.
Denizden de çok yüksek deðiliz aslýnda" dedi Hasan aþa-
ðýda nazlý gelin gibi dalgalanan denizi göstererek. "Bir bu-
çuk saatte inersiniz denize."

"Bu manzara çok güzel" diye mýrýldandý Fatýma.
Kýrkýnca, bahçe içinde iki katlý, asma balkonlu, kâgir

evlerden oluþuyordu. Pencereleri ve balkon korkuluklarý
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oluþturan koyu renk ahþapý beyaz zemini tek düzelikten kur-
tarýp nakýþ gibi iþliyordu. Diðer köylere pek benzemiyordu,
insanýn içine iþleyen kendine has bir güzelliði, bir baþkalýðý
vardý bu köyün. Yeþili fazla, havasý farklý, esintisi daha ýlýk-
tý. Buram buram çiçek kokuyordu, hayat kokuyordu.

Köyün içine girdikçe kendilerine meraklý gözlerle ba-
kan ahali ile karþýlaþýyorlardý. Sonra adamlar Hasan ve
Mustafa'ya selam verip hal soruyorlardý. 

"Siz devam edin, ben Halim'e bir uðrayayým. Kaç za-
mandýr ortalýklarda yok. Ben size yetiþirim" deyip ayrýldý
yanlarýndan Hasan.

"Bu köy Ayasuluk' tan daha sakindir. Köylülerin çoðu-
nun deniz kýyýsýnda arazileri vardýr. Burada elma, þeftali,
kiraz ve üzüm yetiþtirilir. Toprak çok bereketli olduðu için
de hiçbiri aç deðildir" dedi Mustafa.

"Sen de burayý mý tavsiye edersin?" diye sordu Ludovic.
"Bekâr bir adam olsan denize komþu ol derdim. Aile-

ler için kalabalýk yerler daha iyi ve saðlýklýdýr."
Ludovic etrafýna bakýnan karýsýna göz attý. Ona hiçbir

þey olmasýný istemezdi. Onu bir daha yalnýz býrakmak da
istemiyordu. 

"Hem burada hastalýklardan da uzak kalýrsýnýz. Deniz
güzeldir ama dibinde olmak da istemem. Çünkü ne yapa-
caðý hiç belli olmaz. Bir kabarýr, her þeyi önüne katar gö-
türür" diye devam etti Mustafa.

Dar sokaklardan geçerken arada duruyor etrafa bakýyor-
lardý. Küçük ve çok güzel bir köydü burasý. Birkaç dakika
sonra Hasan yetiþti onlara. Atýný hýzlý sürmüþ kendisi de ne-
fes nefese kalmýþtý. Üstelik yüzünde hüzünlü bir ifade vardý.

"Burayý beðendiniz mi?" diye sordu soluklanarak.
Ýkisi de baþlarýný sallayarak gülümsediler. Belli ki bu

onu da memnun etmiþti. Hasan atýný oðluna yaklaþtýrarak
ona doðru uzandý.
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"Halim iki hafta önce ölmüþ, ben daha þimdi öðren-
dim. Bir Allah'ýn kulu bana haber vermeyi akýl edememiþ"
dedi üzgün bir sesle.

Mustafa babasýnýn kolunu sývazlayarak acýsýný paylaþ-
mak istedi.

"Baþýn sað olsun baba. Bilirim iyi arkadaþtýnýz."
Hasan merakla kendilerini izleyen Ludovic ve Fatý-

ma'ya döndü.
"Arkadaþým ölmüþ, yeni öðrendim."
"Baþýn sað olsun Hasan baba" dedi Fatýma. 
"Yapabileceðimiz bir þey varsa…" diye devam etti Lu-

dovic.
Yaþlý adam baþýný sallayýp gülümsemeye çabaladý ama

baþaramadý.
"Her iþte bir hayýr vardýr derler ya… Hastaydý zavallý,

son zamanlarda aðrýlarý uyutmaz olmuþtu. Bana gelince
dertleþirdik, rahatlardý biraz" diye mýrýldandý Hasan.

"Allah sana ve ailene ömür versin" dedi Ludovic.
"Size de oðlum, size de…"diye mýrýldandý Hasan. Se-

si zorlukla duyuluyordu. Birkaç saniye öylece kalýp atýnýn
baþýný çevirdi.

"Benimle gelin. Size göstereceklerim var."
Üçü de soru sormadan onu takip ettiler. Biraz daha yu-

karý çýkýp etrafýnda büyük bir bahçesi olan bir evin önüne
geldiler. Hasan atýndan inerken Mustafa heyecanlanmýþtý.

"Burasý Halim amcanýn evi. Niye geldik buraya, baba?"
Hepsi merakla indiler atlarýndan. Derme çatma kapýyý

açýp bahçeye girdiler. Çok büyük deðildi ama solmaya yüz
tutmuþ yeþilliðine raðmen bakýmlý bir bahçeydi burasý. Ýki
katlý ev bahçenin ortasýnda inþa edilmiþti. Arka tarafýnda
bir de ahýr vardý.
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"Halim'in oðluyla karþýlaþtým. Burayý satýyorlarmýþ.
Anladýn mý þimdi?" dedi Hasan meraklý oðluna gülerek.
Sonra bakýþlarýný Fatýma'ya çevirdi.

"Burayý beðendin mi kýzým? Burada yaþamak ister mi-
sin?"

Fatýma önce kocasýna bakýp yaþlý Hasan'a gülümsedi.
Gerçekten beðenmiþti burayý.

"Hani deniz kýyýsý istiyordun?" diye sordu Ludovic
þaþkýnlýkla.

"Hasan babanýn söylediklerini duymadýn mý? Orada
yaþayamayýz. Hem denizin kokusu buraya kadar geliyor.
Çok uzak deðil, yürüyerek bile ineriz denize."

Fatýma'nýn korkularý kendisinin de korkularýydý aslýn-
da. Bunu çok iyi anlayabiliyordu.

"Nasýl istersen" diye mýrýldandý. Aslýnda memnun bile
olmuþtu. Karýsýný ýssýz yerlerde tek baþýna býrakmak iste-
miyordu. Burada daha güvende olacaktý.

"Ama buranýn tarlalarý yok, bizim ekebileceðimiz top-
raða da ihtiyacýmýz var" dedi Hasan'a dönerek.

Hasan yanýna gelerek omzunu sývazladý. Onu kolun-
dan tutup evin arka tarafýna götürdü. Biraz yürüdükten
sonra evin arkasýndan aþaðý doðru yürüttü. Tahta çitlere
geldiklerinde durdular. Ayasuluk tüm ihtiþamýyla gözleri-
nin önündeydi.

"Aþaðý ileriye bak. Büyük kayalýklarýn hizasýna bak.
Orada þeftali aðaçlarýnýn arasýnda kazýlmýþ düz bir tarla
var. On dönüme yakýn. Buradan bakýnca sadece yarýsý gö-
rünüyor. Orasý Halim'in, anladýn mý?"

Uzanýp iþaret edilen yere doðru baktý Ludovic. 
"Yani burayý alýrsak orayý da alacaðýz."
"Bak burasý köyün en iyi arazilerinden biri. Kaçýrma

derim ben. Hazýr çocuklarý da satma kararý vermiþken."
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"Alalým ama dediðin kadar deðerliyse burasý beni
aþar."

"Ne kadar paran var?"
"Yüz yirmi altýn."
Hasan kafasýný kaþýyýp aklýndan birkaç küçük hesap

yapýp gülümsedi.
"Ben senin için pazarlýk yapacaðým. Dua et de kabul

etsinler."
Birlikte geri dönüp yürürlerken Fatýma kucaðýnda

küçük bir köpek yavrusu ile çýktý karþýlarýna. Bu; çok þi-
rin, kafasý alacalý beyaz bir yavruydu, kocaman patileri
vardý.

"Bu küçük afacan, Halim'in köpeðinin yavrularýndan
birisi" dedi Hasan elini uzatýp yavruyu sevdi.

"Annesi ölmüþ. Kardeþlerini de almýþlar. Bir tek bu
kalmýþ burada" dedi Fatýma. Neredeyse aðlayacaktý. Yav-
runun hali onu üzmüþtü. "Buna biz bakalým mý?"

Ludovic bir yavru köpeðe bir de yalvaran gözlerle ba-
kan karýsýna baktý. Elini uzatýp köpeði severken yavru kö-
pek elini yalamaya baþlayýnca gülümsedi.

"Halim severdi köpekleri. O ölünce anne de yememiþ,
içmemiþ, açlýktan ölmüþtür."

"Hasan amca, Hasan amca" diye seslendi birisi kapý-
nýn dýþýndan. Sonra içeri girip el salladý onlara.

"Bu Halim'in oðlu. Bu iþi burada bitirelim bari."
Mustafa tanýþtýrdý onlarý. Taziyelerden sonra Hasan

burayý satýn almak istediklerini söyledi.
"Bak bu da benim Fransa'daki oðlum. Hani sana bah-

setmiþtim, hatýrladýn mý?" dedi adama.
Adam baþýný sallayýp gülümsedi.
"Ona alacaðýz burayý. Ýyi bir deðer ver de yabana git-

mesin."
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Sonra adamý kolundan çekip arka bahçeye doðru gö-
türdü. Ludovic arkalarýndan bakakalmýþtý.

"Ludovic bu köpeðe biz bakalým mý?"
Karýsýna dönüp gülümsedi.
"Belki Bart'dan sonra baþka bir köpek istemezsin ama

bu çok küçük. Ölecek yoksa."
Ludovic gözleri dolan karýsýnýn elinden minik yavru-

yu alýp havaya kaldýrdý.
"Hatýrlýyor musun? Divrik'te vardý bu köpeklerden. Kan-

gal'mýþ bunlarýn cinsi. Dünyanýn en iyi çoban köpeðiymiþ."
"Evet. Bu bizde kalsýn mý?"
Ludovic köpeði sevdikten sonra karýsýna uzattý. 
"Güzel bir isim bulalým bari."
Fatýma sevinçten çýðlýk atarak kocasýnýn boynuna sa-

rýldý.
"Dur ne yapýyorsun? Ýþtahýný eve sakla" dedi Ludovic

mânâlý mânâlý gülerek.
Fatýma köpeði yere býrakarak uzun uzun baktý. "Çok

güzel deðil mi? Adý…"
"Bakýþlarý buz gibi. Adý Ayaz olsun" diye atýldý Ludovic.
Fatýma da çok beðenmiþti bu adý. Þimdilik bu ad pek

yaraþmamýþtý bu köpeðe ama büyüdüðünde en iyi isim ola-
caktý onun için. 

"Önce dua et de Hasan bu iþi halletsin. Yoksa bu köpe-
ði nereye götüreceðiz? Mustafa'ya biz misafirken yanýmýz-
da bir misafir daha mý taþýyacaðýz?" dedi Ludovic. Aklý
Hasan babada kalmýþtý. Ne konuþuyorlardý acaba?

Eve bakýp biraz tamir istediðine karar verdi. Bazý yer-
leri dökülmüþtü, biraz elden geçti mi iyi olurdu. Fatýma kö-
peði severken Ludovic arkaya doðru yürüdü. Ne olduðunu
merak ediyordu. Ýkisi de arkadaki çardaðýn altýnda oturmuþ
konuþuyorlardý.

"Gel oðlum, gel" dedi Hasan eliyle iþaret ederek.
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Gidip yanlarýna oturdu.
"Biz anlaþtýk. Artýk ev de arazi de sizin. Salim her þe-

yi hazýrlayacak."
Ludovic derin bir nefes alýp verdi. Rahatlamýþtý. Salim

ayaða kalkýp elini kuþaðýna attý. Hasan içten içe gülümsü-
yordu. 

"Buyurun anahtarýnýzý, hayrýný görün" dedi Salim.
Elindeki asma anahtarý Ludovic'in eline býraktý. "Ben
kâðýtlarý Mustafa'ya býrakýrým, Hasan amca" dedi ikisiyle
de tokalaþýrken. 

"Bunu yaptýðýna inanamýyorum Hasan baba. Bu kadar
çabuk nasýl oldu anlayamadým. Gizli yeteneklerinden biri-
ni daha öðrendim."

"Ne yeteneði oðlum. Adamlarýn da paraya ihtiyacý
varmýþ zaten. Ýsabet oldu."

Fatýma ve Mustafa da yanlarýna gelip oturdular. Ludo-
vic elindeki anahtarý karýsýna uzatarak gülümsedi.

"Evimize bakalým mý Fatýma?"
Fatýma kendini tutamayýp bir çýðlýk daha attý. Kalkýp

kocasýna sarýldý. Gözleri dolup taþtýðýnda fýsýldayarak te-
þekkür etti kocasýna.

"Artýk bizim de bir evimiz var. Üstelik bir de köpeðin
oldu" dedi Ludovic. 

"Hemen yerleþelim mi?" diye sordu heyecanla.
"Acele etme kýzým. Önce biraz bakým ister, ondan son-

ra" dedi Hasan gülerek.
Fatýma orada yalnýz olmadýklarýný hatýrlayýp mahcup

tavýrla gülümsedi. "Kusura bakmayýn, bir an dalgýnlýk iþte."
Mustafa ve babasý bakýþýp gülüþtüler.
"Olur böyle þeyler kýzým, dert etme."
Bütün gece uyuyamamýþtý. Her þey o kadar ani ve

beklenmedik bir þekilde geliþmiþti ki Ludovic hayal dün-
yasýnda olduðunu zannetmiþti. Birkaç gün içinde karýsýnýn
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istediði gibi bir yer bulmuþlar ve iyi bedele satýn almýþlar-
dý. Ludovic yýllardýr görmediði, onu erkek yapan her þeyi
öðrendiði Pierre ile buluþmuþ ve onun yaþadýðý yere yer-
leþmiþti. Hayatýnýn tek düzeliði yerini gerçekleþen arzula-
ra býrakmýþ, karýsý ile birlikte mutlu olacaðýný hissettiði
dünyaya merhaba demiþlerdi.

Yaþlý Hasan yüz altýna bitirmiþti pazarlýðý. Kalaný, evin
eksikleri için yeterli olurdu, kenarda bir miktar da kalýrdý.
Salim ve kardeþleri anlaþamamýþlardý aralarýnda araziyi ki-
min kullanacaðýna dair. Sonra satmaya karar vermiþlerdi.
Hiçbiri de babalarý gibi topraða meraklý deðildi zaten. Es-
naflýk yapýyorlardý. Toprak emek ister, sevgi isterdi. Yaþlý
Hasan'ýn varlýðý iþin kýsa yoldan bitmesini saðlamýþtý. 

Kýrkýnca'da Bir Ömür

Kollarý sývayýp iþe giriþtiler. Herkes çok heyecanlýydý.
Mustafa ve Neriman yeni bir arkadaþ edindikleri için, Lu-
dovic ve Fatýma da nihayet bir mekâna yerleþebildikleri
için… Yaþlý Hasan'ýn ise keyfine diyecek yoktu. Geç yaþý-
na inat bütün sevdiklerini bir arada görmenin mutluluðunu
yaþýyordu.

Ýlk önce, birkaç köylünün de yardýmýyla bütün ev bo-
þaltýldý, içerideki kýrýk dökük olan her þey dýþarý atýldý. Ha-
lim pek derli toplu bir adam deðildi. Tek baþýna yaþadýðý ve
hasta olduðu için ev harap bir hale gelmiþti. Oðullarý da
kendi iþleriyle meþgul olduklarý için evle pek ilgileneme-
miþlerdi. Zaten bir oðlu sürekli gidip gelen kervanlarda ça-
lýþýrmýþ, burada pek durmazmýþ yani. 

Ludovic evin yýkýk dökük yerlerini onarýp eskisinden
daha saðlam olmasýný saðladý. Köylüler de yardým ettiler
onlara. Biri el emeði verdi, bir diðeri evindeki araç gereci-
ni. Birkaçý ormandan aðaçlar kesip temizleyerek direk ha-
line getirdi. Çürümeye yüz tutmuþ ahþap direkler yenile-
riyle deðiþtirildi. Ludovic birçok þeyi kendisi tamir etti.
Bahçe kapýsýný onarmak kolay olmuþtu. Maðarada kaldýðý
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günler bir bir gelivermiþti aklýna, çalýþýrken. Kapý yapmýþ-
tý kaçak yaþadýðý o eve, masa ve iki de yatak yapmýþtý ken-
di elleriyle. Burasý zor olmamýþtý onun için. Üstelik daha
hevesli çalýþmýþtý. Burasý karýsý ile hayatlarýnýn sonuna ka-
dar yaþayacaklarý yerdi. Burasý onlarýn mutluluðuna tanýk
olacaktý. Çok yorulmalarýna raðmen þevkle çalýþtýlar. Ýlk
iki hafta sadece erkekler çalýþtý ev ve ahýr için, aðýr iþlere
kadýnlarýn dokunmasýný istememiþlerdi. Kadýnlar yemek-
leri hazýrlayýp herkesin karnýný doyurdular sadece. Evin içi
bitirildikten sonra erkekler hemen boyaya geçtiler. Kadýn-
lar evi yerleþtirirken onlar da dýþýný boyadýlar. 

Yaþlý Hasan eþyalarý tedarik etmede yardýmcý oldu on-
lara. Fatýma da canla baþla çalýþtý evini güzelleþtirmek için.
Bodrum kattan baþlayýp mutfak ve kileri temizlediler önce.
Neriman da yardým etti elinden geldiðince. Bütün ev baþ-
tan aþaðý temizlendi, silindi. Köydeki birkaç genç kadýn
meraklarýný yenemeyip gelmiþler, iþin ucundan tutmuþlar-
dý. Fatýma bu yardýmsever insanlara hemen ýsýnmýþtý. Evin
en güzel odasý yatak odasý olmuþtu. Neriman'ýn hediye et-
tiði örtüleri serdi yataðýnýn üzerine, pencerelere Türk iþi
örtüler astý. Burada kocasý ile çok güzel günleri ve gecele-
ri olacaktý. 

Kýzlar daha çok minik Ayaz ile ilgilenmiþlerdi. Üç ya-
ramaz bahçenin altýný üstüne getiriyorlardý.

Ahýrýn onarýmý için Mustafa bir arkadaþýný daha getir-
di, o ve arkadaþý yardým ettiler mutlu çifte. Eskisinden da-
ha iyi olmuþtu her þey. Üst kattaki samanlýðý da onardýlar,
kýrýlan tahta direkler ve çatýnýn kiremitleri deðiþtirildi. 

Fatýma bahçedeki bütün kurumuþ fideleri ve çiçekleri
söktürüp týmarýný yaptý iki gün içinde. Bahçeyle ilgilenme-
yi seviyordu. Ellerinin topraða deðmesi onu çok mutlu edi-
yordu. Bahçenin çapa iþini de kendisi yaptý erkekler evin
içini boyarken. Yaþlý Hasan, Fatýma'ya yardým teklif etti,
tanýdýðý bir çiftçiden meyve fidanlarý satýn alýp bahçeye
sýra sýra dikiverdi kendi elleriyle. "Ben bugün var, yarýn
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yokum. Bu meyvelerden yedikçe beni anarsýnýz" demiþti.
Arkadaki çardaðýn etrafýna da sarmaþýk gülleri diktiler. 

Evin tüm iþi bittiðinde hayranlýkla seyre daldýlar.
Hepsi çok yorulmuþtu ama bir o kadar da mutluydular. Gi-
riþ katýnda köþede büyük bir oturma odasý vardý. Gelen
misafirler burada aðýrlanacaktý. Kesiþen iki duvarda sýra
sýra büyük pencereler… Pencerelerin önüne sedir yapmýþ-
lardý birkaç gün içinde. Fatýma kendi dokuduðu halýlarý
serdi odanýn ortasýna. Odanýn bir köþesine, üzerinde oy-
malý ceviz çerçevesi içinde büyük ayna olan beþ çekmece-
li büyük bir konsol yerleþtirdiler. Fatýma Divrik'ten döner-
ken uðradýklarý küçük bir köyden renkli kanaviçe örtüler
almýþtý. Pencerelere onlarý uydurdular. Daha çok renkli
Türk motiflerini içeren örtüleri seviyordu Fatýma. Böyle-
ce yaþadýðý yerle birlikte kendi iç dünyasý da renkleniyordu. 

Üst katta iki yatak odasý ve bir de küçük oda vardý. Di-
ðer yatak odasýna bir divan, küçük bir dolap ve iki sandal-
yesiyle takým yaptýklarý küçük bir masa koydular. Pencere-
lerde yine renkli kanaviçe örtüler örtülmüþtü. 

"Ýþte odan hazýr, baba" dedi Ludovic gülümseyerek.
"Sað ol evladým. Allah ikinize de uzun ömür versin"

dedi güçlükle Hasan. Gözleri dolu dolu olmuþ, aðlamamak
için kendini zor tutuyordu.

Küçük oda henüz boþtu, onu zamanýn getireceði müj-
delere göre hazýrlayacaklardý.

Tahta merdivenleri de elden geçirmiþlerdi. Bütün ba-
samaklar ve çam aðacýndan oyulmuþ týrabzan deðiþtirilme-
miþ, saðlamlaþtýrýlmýþtý sadece. 

Hep birlikte evi gezdikten sonra aþaðý inip arka bahçe-
ye geçtiler. Kýsa bir süre sonra köylülerden biri onlara ken-
di yaptýðý viþne þýrasýndan getirdi. 

"Sað ol Hafize" dedi Fatýma elinden tepsiyi alýrken.
"Bize çok yardýmýn dokundu, sað ol."
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Hafize de onlarla oturdu. Herkes þýrasýný yudumlarken
Hasan ayaða kalkýp gülümsedi.

"Yeni ev sahiplerine hoþ geldin diyelim."
Herkes ayaða kalkýp bir aðýzdan "Hoþ geldiniz" dedi

onlara. Fatýma kýkýrdarken Ludovic herkese teþekkür etti
yardýmlarý için.

"Bu kadar çabuk biteceðine inanmazdým doðrusu. He-
pinize teþekkür ederiz. Sað olun."

Ziþan'ýn çýðlýklarý oradakileri dondurdu olduðu yerde.
Neriman ve Fatýma kalkýp ön bahçeye döndüler. Fatýma ve
Ziþan birbirlerinin saçýný çekiþtiriyordu. Annesi onlarý ayý-
rýp ne olduðunu sordu.

"Ayaz'ý yýkamak istedim. O gelip saçýmý çekti" dedi
Fatma kýz kardeþini iterek.

"Kardeþinle birlikte yýka kýzým. Biriniz tutun Ayaz'ý.
Biriniz de yýkayýn, olmaz mý? Tek baþýna yýkayamazsýn za-
ten" dedi Neriman ikisini de kollarýndan tutarak kuyunun
yanýna götürdü. Kýzlar çoktan su çekip leðeni doldurmuþ-
lardý bile. Ayaz ise þaþkýn gözlerle onlarý seyrediyordu. Yý-
kanmayý pek sevmediði için kýzlara güçlük çýkartýyordu.
Bu yüzden de kýzlar onu yýkamak istediklerinde hep kavga
ediyorlardý. Neriman kaçmak isteyen köpeði kucaklayýp
leðenin içine koydu. Ziþan'a onu tutmasýný söyledi.

"Sen tut, ablan yýkasýn. Gelecek sefere yer deðiþtirirsi-
niz. Hadi bakalým. Sesinizi duymayayým bir daha. Yýka-
dýktan sonra da fazla koþturmayýn Ayaz'ý."

Fatýma'ya iþaret ederek ayrýldýlar yanlarýndan. Fatýma
geri dönüp köpeði yýkamaya çalýþan küçüklere baktý. Çok
güzellerdi. Ýçinin eridiðini, yüreðinin yandýðýný hissetti Fa-
týma. 'Yüce Rabbim, bana da saðlýklý bir evlat nasip et' di-
ye dua etti içinden.

Hafize elinde tepsisi dönüyordu. "Ben gidiyorum abla.
Baþka bir ihtiyacýn olursa haber ver" dedi Fatýma'ya gü-
lümseyerek.
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Hafize hemen karþýsýndaki evde oturuyordu. Ýyi ve te-
miz bir kadýndý. Kocasý ve üç çocuðu vardý Hafize'nin.
Kocasý aðaç iþindeydi. Aðaç kesip temizleyerek tahta ya-
pýyor, sonra da satýyordu. Küçük bir atölyesi vardý köyün
içinde, marangozluk asýl iþiydi. Hasan'ýn anlattýklarýna gö-
re civar þehirlerden gelip ona iþ buyuranlar bile oluyor-
muþ. O kadar temiz çalýþýrmýþ Recep. Bu yüzden evdeki
sedirleri ve diðer tahta iþlerini Recep'e yaptýrmýþlardý. De-
niz kýyýsýnda da iki dönüm arazileri vardý. Topladýklarý
meyveleri meyve olarak ya da þýra yapýp satarak çocukla-
rýnýn nafakasýný çýkarýyordu Hafize. Genç ama çoluk ço-
cuk derken ömrünü bu köyde tüketmiþ yorgun bir kadýndý
Hafize. Evin temizliðine yardým ederken onun okuma
yazma bilmediðini öðrenmiþti Fatýma. Ona okuma yazma
öðretebileceðini söylediðinde çok mutlu olmuþ, boynuna
sarýlmýþtý genç kadýn. Buradaki iþleri bittikten sonra gün
kararlaþtýrýp baþlayacaklardý.

Ludovic, herkes evine döndükten sonra Fatýma'nýn ha-
zýrladýðý gösteriþli masaya oturmuþ bekliyordu. Karýsý tür-
lü güzel yemekler hazýrlamýþtý. Bu, kendi evlerinde yiye-
cekleri ilk yemekleri olacaktý. Kapý aralanýp içeri girdiðin-
de büyük bir hayranlýkla izledi karýsýný. Beyaz elbisesinin
içinde nazlý bir çiçek gibi salýnýrarak ona doðru yürüyordu.
Fatýma bardaðýna meyve þýrasý boþaltmak için hafifçe eðil-
diðinde elbisesinin yakasýnýn açýldýðýný fark edince gülüm-
seyerek yakaladý kocasýnýn bakýþlarýný. Sonra elindeki sü-
rahiyi usulca masaya býrakýp salýnarak yanýna geldi.  

Mustafa ile kararlaþtýrdýklarý gibi Ayasuluk'taki St.
John kilisesini gezeceklerdi. Fatýma daha önceden Hafize
ile anlaþtýðý için kocasýna eþlik edemeyecek olmanýn üzün-
tüsü içindeydi. Hafize'ye haber de verememiþti, annesi ra-
hatsýzlandýðý için çocuklarýný evde býrakýp annesine çorba
götürmeye gitmiþti Hafize. 

Geç vakit kahvaltý ettikten sonra karýsýný öperek ayrýl-
dý oradan. Atýný eyerleyip bindi ve Ayasuluk'a doðru yola
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çýktý. Mustafa'nýn kapýsýný týklatýp bekledi. Neriman kýsa
bir süre sonra kapýyý açýp onu içeri buyur etti. Ludovic ce-
vap vermeden Ziþan kapýda belirince küçük kýzý kucaðýna
alýp sevdi.

"Biz bahçede oyalanalým biraz" dedi Neriman'a.
Ziþan Ludovic'i yanaðýndan öpmek isteyince birkaç

günlük sakalý batýnca üfleyerek geri çekildi.
"Ne kadar uzamýþ. Niye kesmiyorsun? Fatma teyze se-

ni nasýl öpüyor? Bunlar ona da batmýyor mu?" diye sordu
muzipçe gülerek Ziþan.

Ludovic kendini tutamayýp gülmeye baþladý.
"Sen neler biliyorsun öyle?"
"Babam her gün týraþ olur. Yoksa sakallarý anneme ba-

týyor hep."
"Bundan sonra daha dikkatli olurum" diyerek göz

kýrptý küçük kýza.
Ablasýnýn aksine Ziþan babasýna benziyordu. Dedesi

ve babasý gibi onun da yeþil gözleri vardý. Sarý lüle saçlarý
omuzlarýna dökülüyordu. Küçük burnu güzel yüzüne daha
da güzellik katýyordu. Boyu annesi gibi kýsa olacaktý bü-
yük ihtimalle. Babasýnýn sesini duyunca Ludovic'in kendi-
sini býrakmasýný söyledi. Ludovic kýzý býrakýp ardýndan ka-
pýya doðru yürüdü. Ziþan babasýna sarýlýp onunla gitmek
istediðini söyledi. 

"Býrak kýzým, bak amcanla çok iþimiz var. Hadi sen git
annene yardým et."

Elini uzatýp tokalaþtýlar.
"Nasýl? Memnun musunuz yeni evinizden?" 
"Sað ol Mustafa. Daha iyisi can saðlýðý."
Ziþan'ýn kendisine el salladýðýný görünce karþýlýk verdi. 
"Gel atýný baðlayýp çýkalým" dedi Mustafa Ludovic'in

atýný yedeðine alýrken.
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"Hýristiyan efsanesi, havarilerden St. John'ýn bu tepe-
nin eteklerinde yaþadýðýný ve Ýsa'dan elli yýl sonra da bura-
da öldüðünü söyler" dedi Ludovic. "Mezarýnýn bulunduðu
bu yere de IV. yy.da bir kilise yaptýrýlýyor. Bütün bunlar
hakkýnda bilgim var ama ilk kez görme þansým oluyor."

Ýyi ki gelmiþti buralara Ludovic. Aksi takdirde gençlik
yýllarýnda hizmet ettiði Hýristiyanlýk âlemi için büyük
önem taþýyan bu yerleri nasýl görebilirdi? Kaderin onu bu-
ralara sürükleme nedenlerinden biri de bu olsa gerekti. 

"Anlatýlanlara göre Lysimakhos'un kurduðu ve yüz-
yýllarca medeniyet ve ticaret merkezi olarak anýlan Ephe-
sus þehrini kurtarmak için denizle irtibatýný saðlamak ge-
rekiyordu. Bunun için ya limaný temizleyeceklerdi ya da
þehri daha batýya deniz kenarýna taþýyacaklardý. O dönem-
de bu þartlarý yerine getirmek pek mümkün olmamýþ. Bi-
zans Ýmparatoru, St. John'ýn kabri üzerindeki kilisenin ye-
rine yeni bir kilise yaptýrýnca halk buralara taþýnmaya baþ-
lamýþ. Bu gördüðün yapý da Bizans Ýmparatoru Justini-
aus'un, eski kilisenin yerine yaptýrdýðý kilise" diye devam
etti Mustafa. "St. John, Ýncilini burada, Ayasuluk tepesin-
de yazmýþ. Bu gördüðün iç kale surlarý da, daha sonra þe-
hir burada büyümeye baþlayýnca VII. yüzyýldaki savaþlar
sýrasýnda yapýlmýþ."

Ludovic önlerinde bir abide gibi uzanan muazzam ya-
pýya baktý. Haç þeklinde ve üç nefli bir yapýydý bu. Orta ne-
fi örten altý büyük kubbe vardý. Narteksi de beþ küçük kub-
be örtüyordu. 

"Havari'nin mezarý büyük kubbenin örttüðü döþeme-
nin altýndaki bir odada bulunuyor. Rivayete göre bu oda-
da hastalýklarý iyileþtiren mübarek bir toz varmýþ. Bu yüz-
den burayý ziyaret edenler daha çoktur" diye devam etti
Mustafa.

"Sen girdin mi o odaya?"
Mustafa baþýný salladý.
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"Ben Müslüman'ým, biliyorsun. Bu kiliselerin hiçbiri-
ne girmedim ama o kadar çok þey dinledim ki sanki defa-
larca gezmiþ gibiyim."

"Hiç merak etmiyor musun?" diye sordu merakla Lu-
dovic.

"Aslýnda ediyorum ama buradaki Hýristiyanlar bunu
pek hoþ karþýlamýyorlar" dedi sitemkâr tavrýyla Mustafa.

Ludovic böyle bir cevap beklemiyordu aslýnda. Hem
sorusu için hem de aldýðý cevaptan ötürü üzülmüþtü. Aya-
suluk ve civarda Katolikler, Ortodokslar ve Müslümanlar
bir arada yaþýyordu. Haçlý seferlerinin baþlamasýyla din
kavgasý ve beraberinde getirdiði ayrýmcýlýklar tüm dünya-
yý etkisi altýna almýþtý. Ephesus, Hýristiyanlýk dünyasý için
önemli bir yer olduðu için de Hýristiyanlar bu konuda faz-
lasýyla hassas davranýyor, bu hassasiyeti din düþmanlýðýna
kadar götürebiliyorlardý. 

"Dert etme. Birbirimizi öldürmeyelim, yeter" dedi gü-
lümseyerek Mustafa. 

Oysa Ludovic, din ayrýmcýlýðýný önemsemeyerek
Müslüman þehirlerinde çalýþmýþtý usta olarak. Müslüman-
lar onu, kardeþ gibi baðýrlarýna basmýþ, yabancý bir diyar-
da olduðunu hissettirmemek için elinden geleni yapmýþlar-
dý. Abdullah ve ailesi ona herkesten daha iyi davranmýþtý.
Ona evlerini açmýþlar, ayný masada yemek yemiþlerdi.
Orada çok iyi dostlar edinmiþlerdi. Üstelik sevdiði ve uð-
runa her þeyi yapabileceði karýsý da bir Müslümandý. 

"Hepimiz ayný Yaradan'a ibadet ediyoruz. Niye Allah
adýna birbirimizi öldürelim? Onun böyle bir þeye ihtiyacý
yok ki" diye mýrýldandý Ludovic. 

Turan Melike Sultan haklýydý. Bu dünya yaþanýlacak,
barýþ ve sevginin yeþereceði bir yer olacaksa önce din adý-
na ölümlerin bitmesi gerekiyordu.

"Biliyorum, ben de ordaydým" dedi Mustafa gülümse-
yerek.
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Ludovic merakla baktý arkadaþýna. 
"Evet, ben de ordaydým. Hatta seni de gördüm. Yanýna

gelip seninle konuþmak istedim ama olmadý. Divrik'te her-
kes senden söz ediyordu. Ne kadar iyi bir adam olduðun-
dan, ne kadar iyi bir usta olduðundan bahsediyordu herkes.
Sultan, senin kalede yaptýðýn onarým çalýþmalarýný çok tak-
dir etmiþ. Biliyor musun hayret etmiþtim. Üstelik Fran-
sa'daki namýn oraya da gelmiþ."

"Ne namý?" diye sordu merakla.
"Geldiðin yerlerde sana Tanrý'nýn Savcýsý diyorlarmýþ."
Ludovic þaþkýnlýkla baktý arkadaþýna. 
"Senin için mektup yazan büyük bir madenci varmýþ.

Sultan'a senin Fransa'da yaptýklarýn hakkýnda da bir iki þey
yazmýþ sanýrým. Bütün ahalinin dilinde Tanrý'nýn Savcýsý
olarak konuþuluyorsun sen" dedi gülümseyerek Mustafa. 

Ludovic bunun olmasýný hiç istemiyordu aslýnda.
"Bundan kimseye bahsetme, olur mu?"
"Neden? Bu çok güzel bir þey aslýnda."
"Ýnsanlarýn bana sürekli soru sormalarýndan býktým da

ondan" diye kaçamak cevap verdi Ludovic.
"Bu duyguyu bilirim. Nasýl istersen öyle olsun. Bun-

dan sonra sen sýradan bir Hýristiyansýn" dedi Mustafa.
Ludovic gülümseyerek baktý arkadaþýna. Mustafa iyi

bir adamdý ama bazý þeyleri hiç bilemeyecekti. Böyle
adamlardan kimseye bir zarar gelmezdi. Sevdiklerini teh-
dit etmediðin sürece tabi.

Ludovic kiliseyi gezerken Mustafa dýþarýda oyalan-
mýþtý bir süre. Sonra birlikte iç kalenin surlarý altýnda yürü-
düler. Saðlam moloz taþýndan yapýlmýþ ve kuvvetli harç
kullanýlmýþtý kalenin yapýmýnda. Ludovic baþýný kaldýrýp
önce kale surlarýnda gezdirdi bakýþlarýný sonra St. John ki-
lisesine takýldý kýsa bir süre. Buralarda baþka medeniyetle-
rin yaþadýðýna inanmak o kadar zordu ki. 
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"Asýrlar önce bu dolaþtýðýmýz yerlerde baþka insanlar,
baþka dilleri konuþup nice savaþlara girmiþler" diye mýrýl-
dandý Ludovic. Sesindeki acý ve dehþet hissedilmekten öte
yaþanýyor gibiydi. Ýnsanlar bir avuç toprak için birbirlerini
öldürüyor ama sonra herkes ayný yere gidiyordu. Kimse
gözlerini yumduðunda daha fazlasýný götüremiyordu ya-
nýnda. 

Ýçi ürpererek baktý etrafýna. Bir tarih yatýyordu bu top-
raklarda. Bütün dinler için kutsal olan her þey bu topraklar-
daydý. 

"Dua edelim de bir savaþ daha görmeyelim burada"
dedi Mustafa arkadaþýnýn omzunu sývazlayarak.

Ludovic gülümsemeye çalýþarak baþýný salladý. Kalbi-
nin derinliklerinde bitmek bilmeyen savaþýn izleri hâlâ du-
ruyordu. Kilisenin sert ve acýmasýz kurallarý, kendi dindaþ-
larýna öylesine zulmederken kiliselerine bile girmelerini
istemedikleri Müslümanlara neler yapabilirlerdi, görünü-
yordu zaten. Yaþlý Ortodoks'un yaþadýklarý canlandý gözün-
de. Yüzü ve kimliði olmayan bir adam olmuþtu. Üstelik
kimsesiz ve evsiz barksýz kalmýþtý. Katoliklerin kendi din-
daþlarýna bile yaptýklarý bu zulüm inanýlýr gibi deðildi. Dü-
þündükçe delirecek gibi oluyordu Ludovic. Tanrý için de-
ðildi yapýlanlar. Tanrý böyle günahkârlarý asla affetmezdi.
Divrik'teki kaleyi onarýrken yaþadýklarý geldi aklýna. Ya za-
vallý bilim adamlarýna yapýlanlar… Ürperip titredi aniden. 

"Nasýl bir dünyada yaþýyoruz biz?" diye mýrýldandý.
"Bu nasýl bir dünya?"

"Ephesus'u gezmeye baþlayalým mý?"
Ludovic düþüncelerinden sýyrýlýp arkadaþýna baktý.
"Mustafa, aklýnda bulunsun. Benim bir iþ bulmam la-

zým. Yine taþ ustasý olarak çalýþmak istiyorum."
Mustafa baþýný salladý.
"Olur. Bir þey duyarsam haber veririm. Ama çalýþma-

na gerek yok ki. Aldýðýn toprak sizi çok rahat geçindirir."
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"Ben taþ ustasýyým. Kendi iþimi yapmak istiyorum."
"Aslýnda geçenlerde bir þey duymuþtum ama. Sana

söyleyip söylememekte kararsýz kalmýþtým."
"Ne duydun?" diye sordu merakla Ludovic.
"Birkaç kilometre uzakta eski bir kale var. Emin deði-

lim ama orasý onarýlacakmýþ sanýrým. Ýyi usta arýyorlarmýþ."
"Ne zaman oldu bu? Umarým geç kalmamýþýmdýr."
"Senin evini toparlarken gelmiþti kulaðýma. Sanýrým

iki ay kadar oldu."
"Kim söylediyse ona gidelim hadi" dedi telaþla arka-

daþýna.
"Dur hele. Niye bu acele? Ben konuþur sana haber ve-

ririm. Hem merak etme. Bu savaþlar devam ettiði sürece
buralarýn ne taþ iþi biter ne de…"

Susup arkadaþý ile göz göze geldi. 
"Merak etme. Seni haberdar ederim."
"Benim þimdi gitmem gerekiyor. Fatýma'ya erken dö-

neceðimi söylemiþtim. Yarýn bize geliyorsunuz, unutma-
yýn. Hasan babayý da haberdar et, olur mu?"

Birlikte eve doðru yürüdüler. Ludovic atýna binip uzak-
laþýrken yüreðindeki sesi dinlememek için kendini zorlu-
yordu. Bugün aklýna gelenler onu yiyip bitiriyordu sanki.

"Ne zaman bitecek bu? Ne zaman?" diye mýrýldandý
kendi kendine.

Fatýma bahçede Ayaz ile ilgileniyordu. Yaramaz köpek
kýsa sürede fark edilir þekilde büyümüþtü. Kocasýný görün-
ce kalkýp sarýldý ona.

"Hayýrdýr ne oldu? Gergin gibisin?" diye sordu merakla.
"Önemli deðil, bildiðin þeyler iþte. Yemek hazýrsa yi-

yelim mi?"
Fatýma gülümseyerek öptü kocasýný.
"Beþ dakikada hazýrlarým. Sen Ayaz'la oyna biraz."
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Birlikte yemek yiyip sohbet ettiler. Ludovic karýsýna
kaleyi ve kiliseyi anlattý. Fatýma'nýn can kulaðýyla onu din-
lemesi hoþuna gidiyordu.

"Sen ne yaptýn bugün? Hani Hafize'ye okuma yazma
öðretecektin? Ne oldu?"

Fatýma gülmeye baþladý.
"Ýnanamazsýn ki. Hafize bir arkadaþýný daha getirmiþ

yanýnda. Sonra öðrendim ki köyde okuma yazmasý olma-
yan çok kadýn varmýþ. Ben de hepsine birden öðretmeyi
teklif ettim."

"Eeee?"
"Hafize köydeki bütün kadýnlarý bir araya toplayýp ge-

tirecek. Ona göre bakacaðýz iþte."
Ludovic gururla baktý karýsýna.
"Sen çok iyisin, biliyor musun?" diye mýrýldandý gü-

lümseyerek.
Fatýma'nýn gözleri doldu. Kocasýnýn elini eline alýp

sýktý ve diðer eliyle okþadý yavaþça. Bunu mutlu olduðun-
da hep yapardý Fatýma. Uzanýp kocasýnýn dudaklarýna bir
öpücük kondurdu.

"Seni çok seviyorum" dedi fýsýldayarak. Kara gözle-
rinden usulca akan yaþ Ludovic'in dudaklarýnda kayboldu. 

"Ýyi ki varsýn" dedi Ludovic karýsýnýn saçlarýný okþarken.
Ertesi gün için güzel yemekler hazýrlamýþtý Fatýma.

Konuklar geldiðinde ikisi de arka bahçedeydi. Fatýma çi-
çeklerden bir demet yapýp çardak altýndaki masaya yerleþ-
tirmiþti. Bahçe kapýsýnýn aralandýðýný duyduklarýnda kýzla-
rýn sesi duyuldu önce. Kýzlar büyük bir çýðlýk kopardýlar.
Misafirleri karþýlamak için evin önüne dönmeden konuklar
çoktan görünmüþtü bile. Kýzlar çýðlýklar atarak, herkesin
þaþkýn bakýþlarý altýnda, uzun süredir görmedikleri Ayaz'a
doðru koþtular. Ludovic ve Mustafa atlarý ahýra götürürler-
ken Fatýma yaþlý Hasan'ýn elini öptü.
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"Hoþ geldin Hasan baba. Seni özledik" dedi gülümse-
yerek. 

Daha sonra Neriman'la sarýldýlar.
"Ne güzel masa hazýrlamýþsýn böyle. Niye yoruldun bu

kadar?" dedi Neriman türlü yiyeceklerle donatýlmýþ masa-
ya göz gezdirirken.

"Elimden ne geldiyse yaptým iþte. Erkekler birazdan
gelir. Sen böyle otur baba" dedi Hasan'a Ludovic'in sandal-
yesinin saðýndaki sandalyeyi iþaret ederek.

"Baþköþe Ludovic oðlumun" dedi otururken Hasan. 
Gülümsediðinde bütün diþleri görünüyordu. Yaþýna

raðmen diþlerinin hepsi yerindeydi. Bunu da taze balýk
yemeye ve bol oksijene borçlu olduðunu söylüyordu
hep.

"Aferin kýzým. Kocanýn yerine kimseyi oturtma."
Fatýma ve Neriman bakýþýp gülüþtüler. Erkekler de

geldiðinde herkes masaya oturmuþtu bile. Neriman kýzlarý
Ayaz'ýn peþinden zorla koparabilmiþti. Hasan güzel bir dua
okuduktan sonra baþladýlar yemeðe. Muhabbet ederek, eð-
lenerek ve kýzlarýn muzipliklerine gülerek neþe içinde ye-
diler yemeklerini. Erkekler kalkýnca sofradan Neriman ve
küçük Fatma yardým ettiler Fatýma'ya masanýn toplanma-
sýnda. 

"Haber getirdin mi bana?" diye sordu merakla Ludo-
vic Mustafa'ya.

"Evet, istersen hemen baþlarsýn. Biraz ileride Keçi ka-
lesi var. Onun onarýmý yapýlýyor."

"Yani çoktan baþlamýþlar. Kime gideceðim. Ýsim ver-
sene bana."

"Yarýn sana geleyim, beraber gidelim. Orayý belki bu-
lamazsýn. Biraz sarptýr."

"Divrik'tekinden daha sarp deðildir herhalde" dedi gü-
lerek Ludovic.
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"Yine mi taþ iþinde çalýþacaksýn?" diye sordu telaþla
Fatýma masaya yaklaþýrken. Bakýþlarýnda yine Ludovic'in
çok iyi bildiði o çaresizlik belirivermiþti.

"Kýsa süreli bir iþ bu yenge. Merak edecek bir þey
yok" dedi Mustafa onu teselli etmek istercesine.

Fatýma kocasýnýn karþýsýna oturup sitemkâr bir ifadey-
le baktý ona.

"Taþ iþinde çalýþmaný istemiyorum. Aldýðýmýz toprak
bize yeter."

"Tatlým, bunu sonra konuþalým mý?" diyerek misafirle-
ri iþaret etti Ludovic. Onlarýn yanýnda konuþmak ve tartýþ-
mak istemiyordu. 

Geç vakte kadar oturan Mustafa ve ailesi gitmiþti çok-
tan. Fatýma konuþmaya korkuyordu. Yine ayný þeyleri ya-
þamaktan korkuyordu aslýnda. Ludovic karýsýna sarýlarak
gülümsedi.

"Biliyorum aðýr ve tehlikeli bir iþte çalýþmamý istemi-
yorsun ama bu benim iþim. Üstelik taþla uðraþmayý sevi-
yorum."

"Yine ayný iþi yapacaksan niye bu araziye para verdik
ki? Ben artýk sakin bir hayatýmýz olsun istiyorum. Sen ev-
den uzaklaþtýðýnda hep korku içinde kalýyorum."

"Peki, ya sana bu konuda söz verirsem?"
Fatýma merakla baktý kocasýna.
"Bu çalýþacaðým son taþ iþi olacak. Bundan sonra da

yanýndan bir daha hiç ayrýlmayacaðým. Zaten ben de eski-
si kadar genç deðilim artýk."

"Doðru mu söylüyorsun?"
Ludovic gülümseyerek baþýný salladý. Fatýma derin bir

nefes alarak kocasýna sarýldý ama gözyaþlarýna engel ola-
mamýþtý. 

"Bir barýþ öpücüðüne ne dersin?" diye fýsýldadý kulaðýna.
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Fatýma gülümseyerek baþýný kaldýrdý. Bu gözlere bak-
maya ömrü boyunca doyamayacaktý.

Ertesi gün Mustafa gelmiþti erken saatte. Güzel ve he-
yecan dolu bir geceden sonra kocasýnýn erkenden yollara
düþmesi hoþuna gitmemiþti Fatýma'nýn. Yine de kocasýný
öperek ona sarýldý.

"Bana söz verdin. Bu son olacak" dedi içini kemiren
endiþeyle.

"Akþama hazýrlan. Bu geceden daha iyisini yaþataca-
ðým sana" diye fýsýldadý kulaðýna gülümseyerek.

Fatýma yüzünün alev alev yandýðýný hissedince baþýný
eðdi.

"Ayýp oluyor. Mustafa fark edecek."
"Hadi hoþça kal. Fazla yorulma sakýn."
Ludovic ve Mustafa meyve bahçelerinin kapladýðý

düzlüklerden geçip daðlara doðru çýkmaya baþladýlar.
Uzakta beliren hummalý çalýþmayý fark ettiklerinde iki sa-
at kadar at sürmüþlerdi.

"Burasý Alamandaðý. Keçi kalesi çok yukarýda. Bak
çalýþmaya baþlamýþlar bile."

Ludovic daðýn konumunu iyice belirledikten sonra
merakla sordu arkadaþýna.

"Niye Keçi kalesi demiþler buraya?"
"Kaleye çýkýþ çok güç olduðu için öyle demiþler. Bir

de rivayet var. Zapt edilmesi çok zor olan bu kaleyi ele ge-
çirmek için, keçilerin boynuzlarýna þamdanlý fener baðla-
yýp dað eteklerinden kaleye doðru sürmüþler. Gözcüler ve
askerler kaleye yüzlerce askerden oluþan bir ordunun sal-
dýrdýðýný zannedip kaçmýþlar. Böylece kale, keçiler saye-
sinde zapt edilmiþ. Ýlginç deðil mi?" dedi Mustafa anlattý-
ðý hikâyeye kendisi de gülümserken.

Atlarý aþaðýda býrakýp týrmanmaya baþladýlar.
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"Gerçekten sarpmýþ burasý. Sen gelmesen de olurdu
Mustafa."

Çalýþan adamlar ellerindeki iþi býrakýp gelenlere ba-
karken Ludovic arkadaþý ile týrmanmaya devam etti.

"Ne çabuk geldiniz Mustafa" diye seslendi iri yarý bir
adam daha kalenin yanýna henüz varmýþlarken.

Mustafa elini uzatýp tokalaþtý adamla.
"Ne haber Rýza? Bak arkadaþýmý getirdim. Ludovic,

bu Rýza Usta."
Adam uzatýp elini tokalaþtý Ludovic ile.
"Demek bu o" dedi adam merakla Ludovic'in gözleri-

nin içine bakarak.
Kim bilir ne anlatmýþtý Mustafa onun hakkýnda. Ýçin-

den kýzdý arkadaþýna. 
"Divrik'teki kaleyi tek baþýna onardý. Bütün ekip on-

dan emir alýyordu" dedi Mustafa.
"Burada bir ekip baþý var, Ludovic. Böyle çalýþmak se-

ni sýkar mý?"
Ludovic kaþlarýný çatarak baþýný salladý.
"Buraya çalýþmak için geldim."
"Ýyi baþlayalým öyleyse."
Mustafa tokalaþarak ayrýldý oradan. Ludovic burada

çok iyi karþýlanmýþtý. Çalýþanlar arasýnda Müslümanlar da
vardý, Ortodokslar da, az sayýda olsalar da civar köylerden
gelen Süryaniler de vardý. Süryanilerin taþ iþçiliði konu-
sundaki becerileri tüm dünyada nam salmýþtý, biliyordu
Ludovic. O da bu iþi Diyarbekir'deki Süryanilerden öðren-
miþti. Ýþinde öðrendiði en ince ayrýntýyý dahi onlara borç-
luydu. Zamanla becerisini geliþtirip kendi tarzýný yarattýðý
da söylenebilirdi aslýnda. Abu Hasan'ýn evinde oluþturduðu
farklý güzellikler onun eseriydi. Daha çalýþmaya baþlama-
dan farkýna varmýþtý ki burada insanlarýn dini deðil yetile-
ri ön plandaydý. Bu farký Anadolu'da görebilmiþ olmasý ne
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garipti. Oysa batýlýlar kendilerini daha akýllý ve hoþgörülü
olarak tanýtýrlardý dünyaya. Yaþamadan, karþýlaþmadan bu-
nun ne kadar yanlýþ olduðunun farkýna varýlamazdý. Müs-
lümanlar yaþadýklarý topraklarda din kavgasý deðil ekmek
kavgasý içindeydiler. Bu kavgayý da doðayla savaþarak ya-
pýyorlardý birbirleriyle deðil. Dünyanýn baþka bir yerinde
bu kadar anlayýþ, böyle saygý ve hoþgürüyü bir arada bul-
mak imkânsýzdý. 

Çalýþmak ona iyi geliyordu. Yaþlanmaya baþlayan be-
deninin de kuvvet kazanmaya ihtiyacý vardý. Boþ bir çuval
gibi ömrünü tüketmek istemiyordu Ludovic. Fatýma'ya
verdiði sözü hatýrlayýp kendine kýzdý. Gördüðü kadarýyla
burasý birkaç ay içinde bitecekti. Ya sonra ne yapacaktý? 

Kale, içi kale ve onu kuzey ve batýdan çevreleyen bir
dýþ kaleden oluþuyordu. Kesme taþtan yapýlmýþ kalenin
dikdörtgen planý vardý. Bazý yerlerinde moloz taþý da kul-
lanýlmýþtý. Rýza'nýn söylediðine göre bu kale birinci yüzyýl-
da kontrol kalesi olarak inþa edilmiþti. Kale kapýsýnýn için-
de yuvarlak kuleler yapýlmýþ ve bütün duvarlar yerel kireç
taþýndan yapýlýp arasý sert kireç harcýyla doldurulmuþtu.

"Mükemmel" diye mýrýldandý Ludovic kalenin her ka-
rýþýný tek tek yoklarken.

"Ya! Ne zor þartlarda yapmýþlar deðil mi?"
Arkasýný dönünce Süryani olan Yakup ile karþýlaþtý.
"Sen burada mýydýn? Geldiðini duymadým."
"Rýza bana senin savaþ sýrasýnda Mardin'de bulundu-

ðunu söyledi."
Yakup, memleketini merak ediyordu. Beþ yýl önceki

savaþýn, diyarýna ne getirip ne götürdüðünü merak ediyor-
du. Ludovic bir çýrpýda tüm yaþadýklarýný anlattý Yakup'a.
Yakup onu can kulaðýyla dinledikten sonra gözleri dolarak
uzaklaþmýþtý yanýndan. Gidememiþti, bir haber de alama-
mýþtý memleketinden. Ailesini orada býrakýp tek baþýna bu-
ralara göçmüþtü çalýþabilmek için. Yýllardýr geri dönmek
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için yeterli parayý biriktiremediði için de sevdiklerine has-
retle yanýyordu içi.

Ludovic, akþam bitkin bir þekilde dönmüþtü evine.
Fatýma yemeði hazýrladýktan sonra oturup onu beklemiþti
saatlerce. Bu bekleyiþler Fatýma'yý bitiriyordu. Her saniye
kötü bir haber geleceði endiþesiyle kapýyý açmaktan bile
korkar olmuþtu. Birlikte sessizce yemeklerini yedikten
sonra Ludovic ona neler yaptýðýný anlattý. Sonra da ona
neler yaptýðýný sordu.

"Hafize köyün bütün kadýnlarýný toplayýp geldi. O ka-
dar çok kadýn varmýþ ki köyde okuma yazmasý olmayan.
Hayretler içinde kaldým. On iki kadýn geldi onunla birlikte."

"On iki mi? O kadar mý? Ben daha fazla gelir sanmýþ-
tým" diyerek þaþkýnlýðýný dile getirdi Ludovic. Böyle küçük
köylerde kadýnlarýn okuryazarlýðý alýþýlmýþ þey deðildi.

"Hepsi o kadar da deðil aslýnda. Kocalarýndan onay
alamayan kadýnlar da varmýþ köyde. Kocalarýna göre bu
boþ bir iþmiþ."

"Demek ki kadýnýna deðer vermeyen erkek her yerde
var. El atmamý ister misin? Onlarla konuþup ikna edebili-
rim belki."

"Hayýr, hiç gerek yok. Biz bir baþlayalým hele. Onlara
da bir þekilde ulaþacaðýmýza inanýyorum ben. Hem burada
bu kadar kalabalýk ders çalýþamayacaðýmýzý söyledim on-
lara. Kadýnlardan biri imamýn karýsýymýþ. Caminin altýnda
büyük bir oda varmýþ, boþ duruyormuþ. Kocasýyla konuþup
orayý bize tahsis etmesini söyleyecek. Gelecek cevaba gö-
re de baþlayacaðýz."

Ludovic gülümseyerek karýsýna sarýldý.
"Benim akýllý karým. Seninle gurur duyuyorum."
Bir hafta sonra Nazire nefes nefese gelip çaldý kapýyý.

Fatýma onu görünce mutlu olmuþtu.
"Nerelerdesin sen? Merak ettik biz de."
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Birlikte kapýnýn önündeki sedire oturdular.
"Sorma abla. Benim adamý ikna edene kadar akla ka-

rayý seçtim" dedi Nazire eþarbýnýn ucuyla alnýný silerken.
"Niye, cami mi müsait deðilmiþ?"
"Hayýr abla, öyle deðil. Yok, biz okuyup yazýp da ne

yapacakmýþýz? Kadýn kýsmýnýn ne iþi varmýþ okulla falan.
Bir sürü tantana iþte."

"Ýkna oldu mu peki? Ne söyledin ona?" dedi merakla
Fatýma.

Nazire çalýþmaktan nasýr tutmuþ elleriyle eteklerini de
düzelttikten sonra cevap verdi.

"Azcýk kadýnlýðýmýzý kullandýk anlasana be abla. Ýkna
oldu sonunda hýnzýr" dedi gülerek. 

Fatýma da katýldý ona. Kýsa bir süre sadece gülüþtüler.
"Caminin altýndaki oda boþmuþ. Bir iki sandalye falan

koyduracak oraya. Birkaç güne kadar baþlarýz. Seninle bir
ara gidelim de eksiklere bakalým."

"Kocan tamam deyince haber ver bana, gidelim" dedi
Fatýma büyük bir sevinçle.

"Ay abla, sað ol. Sen olmasan biz mümkün deðil öðre-
nemezdik okuma yazmayý. Valla hakkýný nasýl ödeyecez,
bilmem."

Nazire ellerine sarýldý Fatýma'nýn. Fatýma genç kadýnýn
nasýrlý ellerine baktý.

"Yeter ki siz istekli olun. Bu ellerin çapa tutmaktan
baþka iþlere de yaradýðýný hepiniz göreceksiniz" dedi bü-
yük kararlýlýkla.

Geçen üç ay boyunca bütün köyün kadýnlarý ona ya-
bancýlýk çektirmemiþ, onu kendilerinden biri gibi görmüþ-
lerdi. Fatýma, kendisine yüreklerini açan bu zengin gönül-
leri ödüllendirmek istiyordu. Onlar için yapabileceði en iyi
þey de buydu: Bildiklerini paylaþmak. 
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"Ben gidiyorum abla. Sana haber veririm, merak etme."
Nazire kýsa boylu ama irice bir kadýndý. Son gebeli-

ðinde otuz kiloya yakýn almýþtý, yattýðý için. Büyük kýzý
destek olmuþtu ona, yattýðý sürece. Fatýma, onu da getir-
mesini söylemiþti Nazire'ye. Fakat Nazire okumaya geldi-
ðinde evin iþleri ve kardeþi ile ilgilenecek kimse olmadýðý
için Ayþe'yi evde býrakacaðýný söylemiþti. Fatýma bu duru-
mu düzeltmek için bir þeyler yapmasý gerektiðini biliyor-
du. Kadýnlarýn birçoðunun büyük kýzlarý vardý ama hiçbi-
rinin de okuma yazmasý yoktu. Analarý gibi ayný kadere
razý olmuþlardý çaresiz. Sadece Kur'an okumayý biliyor-
lardý ama okuduklarýnýn anlamýný bilemiyorlardý. Kýzlarýn
da analarý ile birlikte gelmesini saðlayacak bir yol olma-
lýydý.

Ludovic'in fikri hoþuna gitmiþti.
"Kýzlar da gelsin derse. Küçük çocuklarý da bir evde

toplasýnlar. Her gün büyük kýzlardan biri diðer bütün ço-
cuklara baksýn. Derse katýlanlardan biri de o günkü dersi
ona sonra öðretsin."

Fatýma gülerek sarýldý kocasýna.
"Bu çok iyi bir fikir. Buna hayýr diyeceklerini hiç san-

mýyorum. Hem analarý okurken kýzlarýn noksan kalmasý
doðru olmazdý."

"Eðer bunu yapamayacak olurlarsa da dersleri dönem
dönem verirsin. Önce analarý okut sonra kýzlarýný. Acelen
yok ya. Nasýl olsa buralýyýz artýk. Hem kendine de meþga-
le edinmiþ olursun."

Fatýma tekrar sarýldý kocasýna. Boynundan küçük bir
ýsýrýk alýp öptü sonra onu.

"Bu daha iyi olur aslýnda. Böylece kocalarý da fazla
kýzdýrmamýþ oluruz" dedi gülerek.

Ludovic karýsýný kollarýna alarak yatýrýp üzerine uzandý.
"Biliyor musun bugün ne oldu?"
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"Ne?" diye sordu merakla Fatýma. Yüreði aðzýna gel-
miþti.

"Bugün karýmý çok özledim. 'Yanýmda olsada her yeri-
ni öpsem' dedim hep kendi kendime."

Fatýma'nýn konuþmasýna fýrsat vermeden dudaklarýy-
la kapadý dudaklarýný. Eli elbisesinin altýnda gezinmeye
baþlamýþtý bile. Fatýma gözlerini kapatýp kendini kocasý-
nýn hünerli ellerine býraktý. Bu bambaþka bir dünyaydý ve
burada sadece ikisi vardý.

Birkaç gün sonra Nazire uðramýþtý Fatýma'ya. Birlikte
camiye kadar gidip ders çalýþacaklarý odayý görmek iste-
miþlerdi. Çok büyük deðildi ama yeterliydi. Çok kalabalýk
olmayacaklarý için de rahat olacaklardý burada. Odanýn ar-
ka bahçeye bakan küçük bir de penceresi vardý. Fatýma
imamdan odayý boyatýp hazýr hale getirmelerini rica etti.
Mehmet karýsýndan birkaç santim daha uzundu. Ýnce yapý-
lý ve kýrýlgan bir tipi vardý. Kýsa sakalý yüzünün daha sert
görünmesine neden oluyordu. Nazire sevmiyordu kocasý-
nýn sakallý halini ama ona göre kocasý inat ediyordu iþte.
Mehmet Hoca'nýn utangaç tavrý, onun içinde iyi bir insan
olduðunu söylüyordu. Karýsýný da seviyordu. Konuþurlar-
ken karýsýnýn arada yaptýðý el þakalarý hoþuna gidiyor, bun-
dan keyif alýyordu. Nazire, kocasýný nasýl idare edeceðini
bilen bir kadýndý. Bir tek okuryazarlýk eksikti onun evinde. 

Nazire'nin bütün kadýnlarý haberdar etmesini istedi Fa-
týma. Ayrýca kýzlara, analarýndan sonra ders vereceðini de
ekledi. Birkaç gün içinde baþlayacaklarý için herkesin hazýr
olmasýný istiyordu. Nazire etekleri zil çalarak ayrýlmýþtý ya-
nýndan. Diðerleri gibi o da çok heyecanlýydý. Ýlk kez erkek-
lerden baðýmsýz olarak bir iþ yapacaklardý ve çok istekliy-
diler. Bu onlarýn hayatýnda bir dönüm noktasý olacaktý.
Uzak illerden gelen mektuplarý okuyamamaktý en büyük
þikâyetleri. Parayý da bilmiyorlardý. Bu nedenle evin ihti-
yaçlarý için kocalarýnýn keyfini beklemek zorunda kalýyor-
lardý. Köydeki adamlarýn birçoðu da bilmiyordu okuma
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yazmayý. Hayatlarý evle tarla ve bahçeleri arasýnda geçiyor-
du. Hasat bittikten sonra kalan günlerini köyün meydanýn-
daki küçük kahvede geçiriyorlardý. Ömürleri, kendilerinin
karmaþa dediði boþluðun içinde yok yere akýp gidiyordu. 

Kadýnlar toplanmýþtý, hepsi çok hevesli ve heyecanlý
görünüyordu. Hepsini tanýyordu artýk Fatýma. Ýçlerinden
birçoðu evini hazýrlarken yardým etmiþti ona. Kalanlarýyla
da sonradan tanýþmýþtý. Kimi Hafize'nin arkadaþýydý. Kimi
de bir diðerinin kardeþi. Çoðu yakýn veya uzak, akrabaydý.
Ayný evden kýz alýp veriyorlardý birbirlerine. 

Her birinin altýnda birer sandalyesi, önlerinde de kâðýt
ve diviti vardý. Dua okuyarak baþladý dersine Fatýma. Kadýn-
larýn hevesli olmasý iþini çok kolaylaþtýrýyordu. Üstelik onu
muallime gibi deðil arkadaþ veya abla gibi görüyorlardý. 

Her þey yolunda giderken kadýnlardan birinin bir sa-
bah gelmemesi dikkatini çekmiþti Fatýma'nýn. Ertesi gün
de gelmedi Keriman, bir sonraki gün de.

"Arkadaþlar Keriman niye gelmiyor, bileniniz var
mý?" diye sordu sýnýftakilere.

"Artýk gelmeyecek sanýrým, abla" dedi genç kadýnlar-
dan biri. "Kocasý býrakmýyormuþ. Çok aksi bir kocasý var
onun, bildiðin gibi deðil."

"Niye daha önce söylemiyorsunuz? Gider konuþuruz
onunla. Kadýn ne güzel okumaya baþlamýþtý iþte."

"Kocasý çok aksidir abla" dedi Nazire. "Kadýný kaç gün-
dür biz de görmüyoruz valla. Bize de göndermiyor artýk."

"Söyleyin ona, yarýn buraya bir uðrasýn da konuþalým.
Bakalým ne yapabiliriz?"

"Söyleriz abla ama gelemez, bekleme boþuna."
"Siz söyleyin gelsin."
Hayretler içinde kalmýþtý Fatýma. Yaþlý Hasan bile

kendisini, cahil kalmasýn diye hem camiye hem okula gön-
dermiþti. Belki bu sayede hayatta daha dirençli olabilmiþti
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Fatýma. Okuma yazma bildiði için kendini daha cesur, da-
ha akýllý hissetmiþti, kendini okuyarak eðitmiþ, terbiye et-
miþti. Bu adamlara ne oluyordu böyle? Erkek adam karýsý-
nýn cahil kalmasýný ister miydi hiç? Hiç düþünmezler mi
kendi baþýna bir þey gelse bu kadýn nasýl bakar o çocukla-
ra, kendine nasýl bakar diye?

Camýn týkýrdamasý ile dönüp baktýklarýnda iki küçük
çocuðun elindeki sopalarla cama vurduklarýný gördüler.
Komik görünüyorlardý. Analarýnýn ne yaptýðýný merak
ediyor olmalýydýlar. Kadýnlardan biri yerinden kalkýp ca-
ma doðru yürüdü. Camý açýp çocuklara baðýrdý. Çocuklar
kaçarken herkesin þaþkýn bakýþlarý altýnda yerine oturdu
kadýn. 

"Bunlarý adamlar gönderiyor buraya. Bizim ne yaptý-
ðýmýzý merak ediyorlar ya. Veletler anlatýyor, onlar da eð-
leniyor."

"Dün benimki de dalga geçti benle. Bir üzüldüm ki
sormayýn" dedi bir diðeri.

Fatýma daha da þaþýrarak dinledi kadýnlarý. Herkesin
þikâyeti vardý belli ki. 

"Siz aldýrmayýn onlara. Burada yapmanýz gereken en
önemli þeyi yapýyorsunuz, öðreniyorsunuz. Bunu sakýn
unutmayýn" dedi Fatýma sesini gürleþtirerek.

Onlara destek olduðunu bilmelerini istiyordu. Hep
yanlarýnda olacaðýný, hep arkalarýnda olacaðýný. Biliyordu
ki yardýma ihtiyacý olduðunda onlar da onun yanýnda ola-
caklardý. 

"Sakýn vazgeçmeyin, sizi caydýrmalarýna izin verme-
yin. Yoksa hep alay konusu olursunuz."

"Ölmek var, dönmek yok" diye baðýrdý Hafize. Diðer-
leri de onu takip ettiler.

"Bugünlük bu kadar yeter. Biraz soluklanalým. Öðren-
diklerinizi evde tekrar edin. Yarýn bir kontrol edelim" dedi
Fatýma kadýnlar toparlanýrken.
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Ertesi gün büyük bir endiþe ve heyecanla gitti camiye
Fatýma. Keriman'ý merak ediyordu. Gelecek miydi, yoksa
gerçekten vazgeçmiþ miydi okuma yazma öðrenmekten?
Herkesin kocasýnýn kendi kocasý gibi hoþgörülü ve iyi ni-
yetli olmasýný beklemek yanlýþ olurdu ama yine de içinden
bir ses Keriman'ýn geleceðini söylüyordu. 

Herkes gelmiþti derse, Keriman hariç. Baþlayacaklar-
dý ki kapý vuruldu ve baþý önünde Keriman içeri girdi.

"Hoþ geldin Keriman" dedi gülümseyerek Fatýma. 
Keriman baþýný kaldýrýp önce Fatýma'ya sonra da di-

ðerlerine baktý. Bakýþlarýný tekrar Fatýma'ya çevirip alt du-
daðýný ýsýrdý. Gözleri dolu doluydu.

"Ben gelemem artýk. Kocam istemiyor" dedi mýrýlda-
narak. Sanki birilerinin onu duymasýndan korkuyordu.

Fatýma ona oturmasýný söylerken dýþarýdan gelen gü-
rültülerle irkildi. Kapý aniden açýldý ve içeri bir sürü adam
doluþtu.

"Ne istiyon muallim haným bizim karýlardan?" diye
sordu pis sakalý olan biri.

"O benim kocam" diye fýsýldadý Keriman arkasýndan.
Fatýma korkmuþtu ama belli etmek istemiyordu. Zaten

adamlarýn tavrý son derece kabaydý. Birden adamýn önüne
dikilip baðýrdý.

"Sen ne hakla sýnýfa böyle girersin? Burayý tarlan mý
sandýn?"

Adam beklenmedik tavýr karþýsýnda bir adým gerileyip
daha da sinirlendi.

"Sen ne diyon be kadýn? Benim karýmýn burada ne iþi
var?" diye baðýrdý.

Fatýma muhtarý fark etti adamýn arkasýnda. Ona dönüp
seslendi.

"Muhtar, sen niye bunlarlasýn? Sen demedin mi bize
'öðrenin, iyi olur' diye?"
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Yaþlý adam aralarýndan sýyrýlýp öne çýktý. Mahçup bir
tavýrla gülümsemeye çalýþýyordu.

"Dedim kýzým ama bilemedim bu kadar istekli olacak-
larýný. Adamlar istemiyor, ben ne yapayým?"

"Sus, sakýn konuþma. Erkek adam lafýnýn arkasýnda
durur. Niye bunlara biraz akýl vermiyorsun?"

Bu cesareti nerden aldýðýný bilmiyordu Fatýma. Onca
adamýn karþýsýnda nasýl bu kadar cüretkâr konuþtuðunu an-
layamýyordu. Öyle sinirli görünüyorlardý ki onu dövmeye
kalkýþsalar kimse ellerinden alamazdý. 

"Keriman yürü eve. Bir daha buraya gelmek yok" di-
ye baðýrdý adam karýsýna. Keriman çaresiz bir iki adým at-
tý öne doðru. Fatýma onu durdurup adama döndü.

"Niye istemiyorsun karýnýn okumasýný? Sana ne kötü-
lük yaptý bu kadýn? Yoksa senden daha akýllý olduðu için
mi istemiyorsun okumasýný?" diye baðýrdý.

Ne söylediðinin söyledikten sonra farkýna varmýþtý Fa-
týma. Sýnýrý çoktan aþmýþtý. Karþýsýndaki adamlar bu tavýr-
lara alýþýk deðillerdi. 

"Bir Hýristiyanla evlenmiþsin. Bizim karýlarý da mý Hý-
ristiyan yapmaya niyetlisin yoksa? Derdin bu mu?" diye
baðýrarak yürüdü üzerine adamlar.

"Allahým yardým et" diye mýrýldandý Fatýma. Gözleri-
ni kapatýp olabileceklerin olmamasý için dua etti. 

Odadaki karmaþa büyüyüp sesler yükselirken büyük bir
gürültü koptu ve herkes sustu. Gözlerini açýp karþýsýndaki
adamýn acýyla baðýrarak baþýný tuttuðunu gördü Fatýma.
Adam kenara çekilip arkasýna döndü. Hemen arkasýnda yaþ-
lý ve kýsa boylu bir kadýn elinde kalýn bir sopayla duruyordu.

"Ne vuruyon ebe ana?" diye baðýrdý acýyla adam.
Kadýn sopayý kaldýrýp koluna indirdi adamýn. Adam

acýyla kolunu tutarken baðýrdý tekrar.
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"Ne vuruyon ebe ana?" diye baðýrdý adam tekrar. Ca-
nýnýn yandýðý belli oluyordu.

"Ben sana demedim mi bu kadýnlarý rahat býrakacan
diye? Seni bugünleri görelim diye mi doðurttum anana
ben?" dedi yaþlý kadýn. 

"Karým okuma…"
"Sus densiz. Kaç gün ananýn baþýnda bekledim. Seni

doðurtacaðýma býraksaydým da ölseydin bari" diye baðýrdý
kadýn.

Fatýma þaþkýnlýkla yaþlý kadýna bakýyordu. Herkesin
saydýðý bir kadýn olmalýydý ki kimsenin sesi çýkmýyordu.

"Yazýklar olsun sana oðul" diye devam etti kadýn. "Bu
kadýnlarý rahat býrakacaksýn. Yoksa emeðimi helal etmem
sana. Bunu böyle bil."

Sonra diðer adamlara dönüp ayný kelimeleri tekrar etti.
"Yýllardýr bu memleketler savaþtan baþka bir þey görme-

di. Elinizin altýnda böyle bir nimet varken niye itersiniz be?"
"Bunun kocasý Hýristiyan. Bizim karýlarý da…"
"Sus dedim sana" diye baðýrdý yaþlý kadýn. "Daha ge-

çenlerde tek ineðini ölmekten Baytar Samson kurtarmadý
mý? Ne çabuk unuttun. Geçen sene tarlaný böcek sardý da
yardýmýna, neydi adý unuttum o Ortodoks komþun koþma-
dý mý? Sakýn unutma hepimiz ayný Allah'a kulluk ediyoruz.
Günahkâr olma oðul, günahkâr olma."

Adam söylediklerinden utanýp baþýný eðerken yaþlý ka-
dýn bakýþlarýný kendini izleyen Fatýma'ya çevirdi. Yanýna yak-
laþýp elindeki sopayý yere attý ve Fatýma'nýn ellerinden tuttu.

"Sen bunlarýn kusuruna bakma kýzým. Cahildirler ama
içlerinde kötülük yoktur. Sen yoluna devam et. Sen onlara
ýþýk ol, umut ol" dedi gülümseyerek.

Ebe ana, sert hatlarýna raðmen gülümseyince çok se-
vimli bir kadýn olmuþtu. Diþlerinin çoðu dökülmüþtü. Yine
de hiç utanmadan, sýkýlmadan konuþabiliyordu. Görmüþ,
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geçirmiþ bir kadýndý. Yüzündeki her çizgide hayatýn izleri
duruyordu. Yýllar incecik belini bükmüþtü. 

"Sað ol teyze" dedi gülümseyerek Fatýma. Bu kadýna
kaný kaynamýþtý. 

Yaþlý kadýn adamlara dönerek sesini yükseltti.
"Köydeki bütün kadýnlar ve kýzlar buraya okumaya

gelecek dedim iþte o kadar. Benim sözümü çiðneyene hak-
kýmý helal etmem. Bunu böylece bilin."

Adamlar birbirlerine bakarak baþlarýný öne eðdiler.
Büyüðe saygý burada çok iþe yaramýþtý. Yaþlý kadýn herke-
se daðýlmasýný söyledikten sonra baþý önünde sýnýftan çýk-
mak üzere olan adama seslendi. "Hüseyin, sen kal."

Adam yerinde çakýlý kaldý. Yaþlý kadýn yanýna gidip
sesini alçaltarak bir þeyler mýrýldandý ve adamý itekledi.
Adam, Fatýma'nýn yanýna gelip kollarýný önünde kavuþtur-
du ve bir þeyler mýrýldandý.

"Biz duyamadýk" diye baðýrdý yaþlý kadýn.
"Kusura kalma muallim haným. Cahiliz iþte, idare et"

dedi yüksek sesle.
"Tamam Hüseyin, önemli deðil. Hadi siz iþinize gidin

ki biz de iþimize bakalým artýk" dedi gülümseyerek Fatýma.
Adam gülümseyerek dýþarý çýkarken karýsýna göz kýrp-

tý. "Sen de çok gecikme olur mu?"
"Olur, merak etme. Gecikmem" dedi gülerek Keriman.
Fatýma yaþlý kadýnýn elini öperek teþekkür etti. Kadýn

Fatýma'nýn ellerini ellerinin arasýna alýp sýktý.
"Seni bize Allah gönderdi. Hadi iþin rast gelsin" diye-

rek odadan çýktý.
Talebeleriyle baþ baþa kaldýklarýnda derin bir nefes al-

dý Fatýma.
"Bu kadýn köyümüzün ebesi. Burada yaþayan herkesi

o doðurtmuþtur. Bu yüzden herkes onu çok sayar. Bir lafý-
ný iki ettirmez" dedi Hafize gülümseyerek.
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"Bundan sonra iþimiz düþerse ona gideriz artýk" dedi
Fatýma gülerek. 

Keriman, Fatýma'ya teþekkür ederek yerine oturdu. Yi-
ne eski düzene kavuþmuþlardý iþte.

"Bugün sadece sohbet edelim, olur mu? Sizi daha ya-
kýndan tanýmak istiyorum" dedi Fatýma.

Herkesin beklentilerini, hayallerini bilmek istiyordu.
Yaþadýklarý bu köyden daha ötesini bilmeyenler vardý ara-
larýnda. Onlarýn ne umduklarýný, hayattan ne bekledikleri-
ni bilmek, öðrenmek istiyordu. Onlarla yakýnlaþmak, onla-
ra adým atmayý ve koþmayý öðretmek istiyordu. Kadýn ka-
dýna konuþmak onlara da iyi gelecekti. Bugünün gerginli-
ðini üzerlerinden atmalarý, rahatlamalarý gerekiyordu.

Tanýdýk bir ses duyup kulak kesildi.
"Fatýma abla. Orda mýsýn?" diye seslendi birisi kapýnýn

ardýndan. Bu Nazire'ydi. Ayaz'dan korktuðu için kapýya
geldiðinde seslenirdi hep.

"Gel Nazire. Ayaz benim yanýmda" diye seslendi Fatýma.
Kadýn bahçe kapýsýný açýp içeri girdi etrafýna bakarak.

Fatýma'nýn ayaklarýnýn dibinde oturan Ayaz da onu görün-
ce kalktý yerinden. Koca bedenini sallaya sallaya ona doð-
ru yürümeye baþladý.

"Ayaz sana ýsýndý ama aylar geçti sen ona ýsýnamadýn
bir türlü" diyerek güldü Fatýma. Ayaz yuvasýna yönelip
uzandý. Nazire elindeki kâðýdý göstererek gülümsedi Fatý-
ma'ya.

"Bak, ablamdan mektup geldi. Her yazýlaný okuyup
anladým biliyor musun?"

Nazire'nin ablasý Constantinople'de yaþýyordu. Arada
bu tarafa gelen kervanlarla kardeþine mektup gönderirdi.
Bugüne kadar Nazire, gelen mektuplarý okutabilmek için
adam arar dururdu köyde ama bugün kendisi okumuþtu
mektubunu. Yanýna çömelip elindeki kâðýdý uzattý Fatý-
ma'ya.
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"Al bak. Ablamlar yazmýþ. Herkese selam söylüyorlar."
Fatýma kâðýda bakýp gülümsedi.
"Gördün mü bak. Okuryazarlýðýn þimdiden iþe yara-

mýþ bile."
"Senin sayende oldu bu. Sana ne kadar minnettarým

bilemezsin. Öl de ölürüm senin için" diyerek gülümsedi
Nazire. Heyecanlý ve mutluydu.

"Bana söz verdin bak. Kýzýný da göndereceksin derse.
Tamam mý?"

Nazire uzanýp sarýldý Fatýma'ya. Aðlayacaktý nerdeyse.
"Seni bize Allah gönderdi. Allah senden bin kere razý

olsun."
"Sizden de razý olsun Nazire."
"Ne yapýyorsun sen? Kocan yok mu?" diye sordu kýsa

süren bir sessizlikten sonra Nazire.
"Hasan babanýn yanýna gitti. Balýða çýkacaklar birlikte."
"Tütünü hallettiniz mi bari?"
"Hallettik, sað olsun Hafizeler yardýmcý oldu o konuda."
Ortalýðý beyaz bürüyünce evden çok fazla çýkmamýþ,

dallarýn yeþermeye baþlamasýyla topraðý deðerlendirme
iþine giriþmiþlerdi. Meyve aðaçlarýnýn arasýndaki arazileri-
ni sürüp tütün ekmiþlerdi kocasý ile. Recep ve Hafize ilk
ürünü toplamalarýnda yardým etti onlara. Onlarýn arazisi
küçük olduðu için iþleri de kýsa sürüyordu. Tütünün ekimi,
gerektiðinde iþçi bulunmasý ve tütünün toplanýp kurutul-
masý hakkýnda her þeyi öðrendiler onlardan. Her konuda
yardýmcý olmuþlardý genç çift yeni komþularýna. Fatýma bu
birkaç hafta boyunca kocasý ile tarlaya inip akþama kadar
toprakla ve ürünle uðraþmayý sevmiþti. Toprak bereketini
göstermiþ tüm yýl yetecek kadar gelir kazandýrmýþtý onlara.
Hemen ardýndan da arpa ekmiþlerdi tarlaya. "Topraðý boþ
býrakmaya gelmez. Yoksa hiç beklemediðin bir anda o se-
ni býrakýr" demiþti Recep. Geçen süre zarfýnda büyüyüp
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kocaman bir köpek olan Ayaz da onlarý yalnýz býrakmamýþ-
tý. Sürekli onunla birlikte olduðu için Fatýma ile baðlan-
mýþlardý birbirlerine. Fatýma geçen süre ile birlikte yanlýþ-
lýkla onu Bart adýyla çaðýrmayý da býrakmýþtý. O yeni bir
dosttu ve onun adý Ayaz'dý.

Bu tarla iþlerinin, okuma yazma derslerinden sonraya
denk gelmesi köyün diðer kadýnlarý için de iyi olmuþtu. Fa-
týma köyün genç kýzlarýna ders vermeye hazýrlanýrken Lu-
dovic de tarla iþleri nedeniyle pek görüþemediði Hasan ba-
ba ile zaman geçirmeye balýða çýkýyordu. Kýsa bir süre
sonra arpayý kesecekler ve tarlaya yeni bir ürün daha eke-
ceklerdi. 

"Ýstersen ben de yardým ederim sana bundan sonra. Ýyi-
leþtim artýk. Gelirim yardýma" dedi Nazire gülümseyerek. 

Çok cana yakýn bir kadýndý Nazire. Haftalarca yatmýþ-
tý, hastaydý. Birkaç senede bir yoklarmýþ onu bu hastalýðý.
Elden ayaktan düþürür, yataklara yatýrýrmýþ. Adý da yok-
muþ, çaresi de. Ne öldürür ne de güldürürmüþ bu illet. Ab-
lasýnýn yanýna da gitmiþ iki yýl önce. Doktor doktor gezmiþ
ama çare bulamamýþlar derdine. Çok caný yandý mý yoklar-
mýþ onu bu hastalýk. Ciðerleri yanarmýþ, nefes alamazmýþ.
Bazen dua edermiþ Allah'a canýný almasý için. O kadar zor
gelirmiþ ona yaþamak.

"Sað ol Nazire, biz idare ederiz. Sen saðlýðýna dikkat
et, üzme kendini. Bak kaç tane evladýn var, onlarý öksüz
koyma" dedi Fatýma gülümsemeye çalýþarak ama üzülü-
yordu Nazire için.

Ayaz sýcaktan bunalýnca yanlarýna gelip uzandý. Baþý-
ný Nazire'nin bacaðýna yaslayýnca korkarak güldü genç ka-
dýn. Sonra çekinerek elini baþýna götürüp okþadý kýsa bir
süre.

"Sen hiç de kötü bir hayvan deðilsin Ayaz, biliyorum.
Ama ne yapayým korkuyorum iþte" dedi mýrýldanarak.

Bahçe kapýsý açýlýp Ayþe içeri girince seslendi kýzýna.
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"Geldim kýzým, geldim. Beþ dakika duramazlar ben-
siz" deyip kalktý yerinden.

"Nasýlsýn Fatýma abla?" diye sordu Ayþe uzaktan. "Ba-
bam geldi, seni istiyor" dedi annesine. 

"Kalkma ben giderim. Hadi kal saðlýcakla" dedi Nazi-
re kýzýna doðru yürürken.

Fatýma kalkýp geçirdi onu kapýya kadar. El sallayýp ka-
pýyý kapattý. Ayaz en iyi arkadaþý olmuþtu Fatýma'nýn. O
yanýnda olduðu sürece baþýna kötü bir þey gelmeyeceðini
biliyordu. Yanýna sokulan köpeðin baþýný okþayarak yü-
zünden öptü. Ayaz boynunun altýndan okþanmayý çok sevi-
yordu. Hemen Fatýma'nýn yanýna gelip baþýný uzatýrdý ona
doðru. Fatýma da köpeðin ne istediðini bilir, severdi onu.
Ölümlü dünyada hangi canlýnýn sevgiye ihtiyacý yoktu ki! 

"Gel bakalým. Biraz dolaþalým seninle. Ludovic'in ya-
nýna gidelim hadi."

Köpek mýrýldanýp kuyruðunu sallamaya baþladý. Ayaz
da seviyordu deniz kýyýsýna inmeyi. Uzun süre suda yüzü-
yor, hem üzerindeki parazitlerden kurtuluyor hem de serin-
liyordu. Havanýn serinlemesi bile onu bu huyundan vazge-
çirememiþti. Atýný eyerleyip yedeðine alarak çýktý bahçe-
den Fatýma. Hafize ile karþýlaþtý atýn baþýný denize doðru
çevirdiðinde. 

"Hayýrdýr kuzum? Nereye böyle? Ayaz'ý da almýþsýn
yanýna" dedi gülerek Hafize.

"Hasan babanýn yanýna iniyoruz. Ludovic onunla bir-
likte."

"Ýyi hadi rast gele" dedi el sallayarak Hafize.
Ayaz önde, Fatýma arkada ilerlediler. Topraðýn koku-

suna denizin kokusu karýþmaya baþladýðýnda Ayaz havla-
yarak koþtu denize doðru aðaçlarýn arasýndan. Kumlarýn
üzerinde koþmayý çok seviyordu. Yaradýlýþýna raðmen
gündüzleri de fazlasýyla aktif olan bir köpekti Ayaz. Belki
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de Fatýma onu öyle yetiþtirdiði içindi. Atýndan inerek hay-
vaný yedeðine aldý. 

"Hasan baba, Ludovic" diye seslendi babanýn baraka-
sýna doðru ilerlerken.

Cevap gelmedi, ne bir ses ne de bir nefes. Tekrar ses-
lenip bekledi. Çýt çýkmýyordu etraftan. Sadece dalgalarýn
sesi vardý, bir de uzaktan gelen kuþlarýn sesleri. Atý aðaca
baðlayýp barakaya doðru yürüdü. Hasan babanýn kayýðý
baðlýydý kýyýda. Atý da aðaçlarýn arasýnda geziniyordu. 

"Nerde bunlar? Yüce Rabbim yardým et" diye mýrýl-
dandý Fatýma.

Yüreðine çöreklenen korku için kemirmeye baþlamýþ-
tý bile. 

"Hoþ geldin kýzým" diye seslenen Hasan babayý du-
yunca rahat bir nefes aldý. Arkasýndaki aðaçlýklarýn içinden
çýkan adama doðru yürüyüp gülümsedi.

"Ben de merak ettim sizi. Az daha ölüyordum."
"Bizi mi merak ettin? Biz kimiz?" diye sordu adam te-

reddütle karýþýk merakla.
"Ludovic seninle deðil mi baba? Sabah çýkarken bura-

ya geleceðini söylemiþti."
Adam endiþeli gözlerle baktý Fatýma'ya.
"Hayýr kýzým, bugün hiç gelmedi Ludovic. Ben de kaç

zamandýr merak ediyorum, bana niye gelmiyorsunuz diye?"
"Dün de mi gelmedi Hasan baba?"
Adam baþýný salladý. Fatýma yüreðine çöreklenen korku-

nun sebebini þimdi daha iyi anlýyordu. Kocasý ondan bir þey-
ler gizliyordu ve bunu da ona yalan söyleyerek yapýyordu. 

"Merak etme, baþka bir yere gitmiþtir. Baþka bir iþi
vardýr belki. Gel sana bir þýra ikram edeyim. Hem azcýk so-
luklanmýþ olursun."

"Sað ol baba. Ben gideyim, belki arkamdan gelmiþtir
eve. Merak etmesin beni. Hadi kal saðlýcakla" diyerek atý-
na doðru yürüdü Fatýma.
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"Endiþelenme kýzým. O kocaman bir adam. Ona bir
þey olmaz" diye seslendi arkasýndan Hasan baba.

Fatýma'nýn bir þeyler duyacak hali kalmamýþtý. Aklýn-
dan geçen binlerce soruya cevap arýyor ama bulamýyordu.
Ludovic Keçi kalesinin onarýmý bittikten sonra tarla iþle-
riyle uðraþmýþtý uzun süre. Fatýma da ona yardým etmiþti.
Sonra günlerini Hasan baba ile geçirmeye baþlamýþtý. Sa-
bah erkenden çýkýyor, akþama doðru eve dönüyordu. Çoðu
zaman eli boþ geliyordu eve. Balýða çýkmayýp sadece soh-
bet ettiklerini söylüyordu karýsýna. 

"Beni üzme Ludovic. Lütfen beni incitme" diye mýrýl-
dandý kendi kendine.

Yüreðindeki þeytani ses kocasýnýn baþka biriyle bera-
ber olabileceðini söylüyordu ona. Fatýma nedenini bileme-
diði eksikliði yüzünden kocasýný kaybetmekte olduðunu
düþünmeye baþlamýþtý. Ludovic de kalabalýk bir aile olma-
yý çok istemiþti ama Fatýma'nýn hamile kalamamasý sonun-
da onu da yýldýrmýþtý demek ki. Gözlerinden süzülen yaþ-
larý silerek dik durmaya çalýþtý Fatýma. Nelere göðüs ger-
miþti, çok daha kötüsünü yaþamýþtý, bunu da atlatabilirdi.
Kendisinin hiçbir suçu olmayan bir konuda kocasýna ken-
disini yalnýz býraktýðý için kýzýyordu. Bu konuda yeterince
yýpranmýþtý zaten. Bir de kocasýnýn baþka bir kadýnla bera-
berliðine asla katlanamazdý.

Akþama kadar kendi kendini yiyip bitirdi Fatýma. Do-
luya koydu almadý boþa koydu dolmadý. Kocasý geldiðin-
de yüzündeki mutluluk daha da üzmüþtü Fatýma'yý. Ludo-
vic karýsýna sarýlýp dudaklarýna ateþli bir öpücük kondurdu.

"Balýk getirmedin mi?" diye sordu Fatýma kocasýnýn
gözlerinin içine bakarak.

"Balýða çýkmadýk bugün de. Hasan babanýn baþka bir
iþi vardý, onu hallettik" dedi gülerek Ludovic.

"Ben bir þeyler hazýrlarým hemen" dedi kocasýnýn kol-
larýndan sýyrýlarak. 
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Fatýma hiçbir þey anlamamýþtý. Karýsýný aldatan bir
adam böyle davranmazdý ki. Karýsýna karþý her zamanki iç-
tenliði ve sevgisiyle yaklaþmýþtý Ludovic. Hatta iþinde bir
sýkýntý olsa veya iþten çok yorgun gelse bile onu asla ihmal
etmezdi. Ona karþý hislerini hep fark edebilmiþti Fatýma.
Onu çok iyi tanýyordu. Þu anda içeride oturan adam o sev-
diði adamdan farklý biri deðildi yani. Cevabý olmayan so-
rulardan hep nefret etmiþti, bu kötü bir cevaptan bile daha
kötüydü.

Bütün gece hiç uyumadan güneþin doðuþunu bekledi
Fatýma. Yanýnda yatan adamý seviyordu. Onun da kendisi-
ni sevdiðinden þüphe etmek istemiyordu. Öyleyse niye ya-
lan söylüyordu? Nereye gidiyordu her gün? Kiminle bera-
berdi, ne yapýyordu?

Kahvaltýdan sonra Ludovic çýkmaya hazýrlanýrken
önünü kesti Fatýma. Kafasýný kurcalayan sorularýn cevabý-
ný istiyordu sadece.

"Nereye gidiyorsun?" diye sordu gülümsemeye çalý-
þarak.

"Hasan babanýn yanýna gidiyorum. Geç kalmam me-
rak etme" diyerek öptü karýsýný. Çok mutlu görünüyordu
Ludovic.

Ludovic'in atýný yedeðine alýp bahçeden çýkýþýný izledi.
Çýkmadan tebessümle bakmýþtý karýsýna. Fatýma aniden ak-
lýna gelen bir fikirle ahýra gidip atýný eyerledi. Acele eder-
se ona yetiþebilir, nereye gittiðini öðrenebilirdi. Hemen
atýný eyerleyip ahýrdan çýkardý. Dakikalardýr kendisini izle-
yen Ayaz'a dönüp yerinde kalmasýný söyledi. Onun varlýðý
her þeyi alt üst edebilirdi. 

Ludovic yine yalan söylemiþti. Hasan babanýn yeri
çok gerilerde kalmýþtý. Bir saat kadar geçti aradan. Atýn
dinlenmesi için kýsa bir mola vermiþti Ludovic. Fatýma
gözden kaybetmeyecek þekilde takip ediyordu kocasý-
ný. Fýrsattan yararlanýp o da indi atýndan. Kýsa bir süre
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sonra takibe baþladý tekrar. Sýra sýra meyve bahçeleri-
nin, tarlalarýn arasýndan geçtiler. Ludovic atýný çok
yüksek bir daða doðru sürerken Fatýma telaþla etrafýna
bakýndý.

"Nereye gidiyorsun Ludovic?" diye mýrýldandý kendi
kendine. Kafasýný kurcalayan yüzlerce sorudan sadece bi-
riydi bu.

Sýk aðaçlar, görülmesine engel oluyordu. Ludovic, ku-
rulmuþ bir saat gibi yoluna devam ediyordu. Arada bir atý-
nýn boynunu okþayýp onunla konuþuyordu. Baþka hiçbir
þeyle ilgilenmiyordu. Daðýn etrafýnda dolaþmaya baþla-
mýþlardý. Ona fazla yaklaþmýþ olabileceðini düþünürken
Ludovic gözden kaybolmuþtu. Fatýma, onu kaybetmemek
için atýný hýzlandýrdý. Tepeye vardýðýnda etrafýna bakýndý.
Burasý oldukça yüksek bir tepeydi ve sýk aðaçlarla örtülüy-
dü. Kocasýndan eser kalmamýþtý. Açýklýk bir yer bulmak
ümidiyle atýný aþaðýya doðru sürdü. Atýný aþaðý doðru sür-
dükçe aðaçlýklar azalmaya, çalýlar boy göstermeye baþladý.
Aþaðýdaki düzlükte gezdirdi bakýþlarýný. Gözlerine inana-
mýyordu Fatýma.

"Yüce Rabbim, beni baðýþla" diye mýrýldandý.
Ludovic atýný tepenin gölgesinde býrakmýþtý. Kocasý

yýkýntýlar içinde geziniyordu. Burasý daha önce kocasýnýn
Hasan baba ile geldikleri Ephesus harabeleriydi. Buralarda
böyle geniþ alana yayýlmýþ baþka harabeler yoktu çünkü.
Atýndan inip onu bir çalýlýða baðladý. Bakýþlarýný etrafta
gezdirdikten sonra tekrar kocasýna çevirdi. Elinde büyük
bir torba vardý kocasýnýn. Torbayý yere býrakýp etrafýna ba-
kýndý Ludovic. Kimsenin kendisini görmediðinden emin
olmak istiyordu. Yerdeki büyük taþlardan birine oturup tor-
basýný açtý. Birkaç demir alet çýkardý içinden ve yere dizdi.
Sonra birini aldý eline ve kalktý yerinden. Ayakta kalmayý
baþarmýþ büyük sütunlarýn dizili olduðu yere kadar yürüdü.
Taþlara dokunmayý seviyordu kocasý, biliyordu. Ludovic sü-
tunlardan birine dokunarak etrafýnda dönüp yere çömeldi.
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Elindeki alet ile sütunlarýn altýnda boy atmýþ yabani otlarý
temizlemeye baþladý. Yaptýðý iþten mutluluk duyduðu öyle
belli oluyordu ki dudaklarýnda hep o sevdiði þarkýnýn mý-
rýltýlarý vardý.

"Yüce Rabbim, ne kadar aptalmýþým" diye söylendi
kendine Fatýma.

Gözlerinden süzülen yaþlara aldýrmadan kocasýný sey-
retmeye devam etti. Bütün gününü bu yýkýntýlar içinde ge-
çiriyordu kocasý. Ýçini kemiren korkunun nedeni, asýlsýz
kýskandýðý varlýk bu harabelerden baþka bir þey deðildi
hâlbuki. Taþa bir baþka âþýktý kocasý. O sert cisme dokun-
mak ve elinde þekillendiðini görmek ona büyük mutluluk
veriyordu. Onu eðitmek ve bir yaprak ya da bir çiçek gibi
sevmek hoþuna gidiyordu. Ýki hafta kadar önce Hasan ba-
ba ile gelip görmüþtü buralarý Ludovic. Büyük heyecanla
anlatmýþtý Fatýma'ya, burada görüp hissettiklerini. Hýristi-
yanlýk âlemi için çok büyük önem arz eden bu þehirde bu-
lunmaktan, bu taþlarýn her birine dokunmaktan büyük haz
duyduðunu, içini kaplayan huzurdan mutluluk duyduðunu
anlatmýþtý karýsýna. Ona söylememiþti. Çünkü taþlarla ilgi-
lenmeyeceðine, taþ iþinde çalýþmayacaðýna dair söz ver-
miþti karýsýna onu üzmemek adýna. Kadýn yüreðiyle düþü-
nüp sormadan dinlemeden yargýlamýþtý kocasýný. Ludo-
vic'in kendisine karþý tavýrlarýnda ve duygularýnda hiçbir
deðiþiklilik olmamasýna raðmen korkuya kapýlmýþ ve gü-
vendiði adamýn artýk yapmayacaðýndan emin olduðu dav-
ranýþlarda bulunduðunu düþünmüþtü. Kendinden ve hisset-
tiklerinden nefret ediyordu Fatýma. Kendinden utanýyordu. 

"Git ve yüzleþ bununla. Yoksa seni asla affetmem" di-
ye söylendi kendine.

Atýný yedeðine alarak hýzlý adýmlarla ilerlemeye baþla-
dý kocasýna doðru. Sesler duyan Ludovic baþýný kaldýrýp
geldiði tarafa bakýnca olduðu yerde çakýlý kaldý Fatýma.
Kendini toparlayýp atýný býrakarak kocasýna doðru yürüme-
ye baþladý. Ludovic doðrulup elindeki aleti yere attý.
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"Fatýma, ne arýyorsun burada?" dedi þaþkýnlýkla.
Fatýma aðlayarak sarýldý kocasýna. Kendinden utaný-

yordu. Parmaklarýný kocasýnýn sýrtýna geçirip sarýldý.
"Ne oluyor? Burada ne iþin var?" diye sordu Ludovic

telaþla. "Bir þey mi oldu?"
Fatýma aðlamak istiyordu. Bu adamý seviyordu, onun

da kendisini sevdiðini biliyordu.
"Neden bana buraya geldiðini söylemedin? Niye ben-

den sakladýn?" diye sordu baþýný kocasýnýn göðsünden
ayýrmadan. Hýçkýrarak aðlamaya baþlamýþtý.

"Hey dur bakalým. Ne oluyor?" diyerek karýsýný kendin-
den uzaklaþtýrdý. Uzanýp dudaklarýyla yanaklarýna süzülen
yaþlarý sildi. "Aðlama artýk. Hem hiçbir þey anlamýyorum."

"Ben sandým ki…"
"Ne sandýn?" diye sordu merakla Ludovic.
Fatýma cevap vermeyip bakýþlarýný kaçýrýnca tekrar sa-

rýldý karýsýna.
"Benim küçük meleðim" diyerek saçýný okþadý karýsý-

nýn. "Her gün buraya gelip etrafý temizliyorum. Bir þeyleri
düzeltmeye çalýþýyorum. Burada kendimi çok farklý hisse-
diyorum. Kendi ülkemden çok uzaktayým biliyorsun. Beni
anlamamandan korktum sadece."

"Ben de sandým ki…" dedi Fatýma gözlerini silerek.
"Yüzüne bakmaya utanýyorum, beni baðýþla."

"Sen bu dünyada sevebileceðim tek kadýnsýn. Niye
böyle bir þey yapayým?" diye sordu merakla gözlerinin içi-
ne bakarak.

Fatýma'nýn göz pýnarlarý dolup taþtý.
"Biliyorsun… Ýþte…" diye mýrýldandý. Dudaklarý titri-

yordu, bütün bedeni takip etti yüreðini.
Kýsa bir süre karýsýnýn iç dünyasýnda kayboldu Lu-

dovic. Bakýþlarý kenetlendi, öyle kaldý bir süre. Çok þey
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anlatýyordu bakýþlarý, yüreðine, duygularýna, ümitsizliði-
ne dil oldu. Kolu kanadý kýrýlmýþ bir kuþ gibi görünüyor-
du Fatýma. Hayattan ümidini tüketmiþti. Kendine doðru
çekip sarýldý karýsýna, yüreðine bastýrdý yüreðini.

"Bana sadece sen lazýmsýn" diye fýsýldadý kulaðýna
sevgiyle. "Ben sadece seni istiyorum."

Yüreði sýcak, sevgi dolu idi kocasýnýn. Onu çok sevi-
yordu. O olmazsa yaþamanýn tadý mý kalýrdý. Birlikte çök-
tüler olduklarý yere. Fatýma baþýný kocasýnýn göðsüne yas-
ladý. Burada uyumak ve bir daha uyanmamak istiyordu as-
lýnda. Çaresizlik yükü aðýr gelmeye baþlamýþtý ona. Anne
olamamanýn yükü aðýrlaþmýþtý iyice. Dakikalar belki saat-
lerce öylece kaldýlar, birlikte sarmaþ dolaþ. Tek yürek ol-
muþlardý yine. 

"Aptallýk ettim, baðýþla beni lütfen" diye mýrýldandý
Fatýma. Artýk aðlamýyordu.

"Hadi evimize gidelim. Bugün sadece ikimize ait ol-
sun" diyerek öptü karýsýný dudaklarýndan. 

Dudaklarýndan bedenine yayýlan sýcaklýk yüzünün
gülmesini saðlamýþtý. Atlarýna binip yola koyuldular. 

Ertesi gün Ludovic karýsýný harabeleri gezdirmeye ve
tanýtmaya götürdü. Hýristiyanlýk dünyasýnýn önemli mer-
kezlerinden biri olan harabeleri, karýsýnýn da bilmesini, öð-
renmesini istiyordu. Dini ne olursa olsun ayný Tanrý'ya kul-
luk eden herkesin burayý en az bir kere görmesi gerekir di-
ye düþünüyordu Ludovic. Yüksek daðýn üzerine kurulmuþ
ve eski Ephesus'u çevreleyen Hellenistic dönemden kalma
duvarlarýn altýndan geçtiler. Fatýma baþýný kaldýrýp sonsuz-
luða uzanan yüksek duvarlara baktý.

"Bu duvarlar yontulmuþ yerli sert kayalardan yapýl-
mýþ" diye baþladý anlatýmýna Ludovic. "Lysimakhos kurdu-
ðu þehrin etrafýný bu duvarlarla çevirmiþ. Geçen asýrlara
raðmen kuleleri, merdivenleri ve kapýlarý hâlâ eski güzelli-
ðini koruyor."
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Aðaçlarýn arasýndan dakikalarca giderek aðaçlarýn ara-
sýnda dinlenmeye çekilmiþ eski bir yapýnýn önüne geldiler.

"Burasý Hýristiyanlýk âlemi için önemli bir yer olma-
lý" dedi Ludovic. "Önce burayý görmeni istedim."

Atýndan inen Fatýma ürpererek baktý önünde duran taþ
yýðýnlarýna.

Ludovic "Gel korkma, burayý sana gezdirmek istiyo-
rum" diyerek elini uzattý karýsýna. Fatýma kocasýnýn elin-
den tutup yanýnda yürümeye baþladý.

"Burasý IV. yy da Meryem Ana'ya ithaf edilen bir kili-
seymiþ. Daha sonra önemli birinin burayý ikametgâh ola-
rak kullandýðý belli oluyor. Sanki Meryem Ana burada ya-
þýyor gibi. Buraya her geliþimde ürperiyorum. Ona kendi-
mi bu kadar yakýn hissetmek öyle garip bir duygu ki."

"Seni çok iyi anlýyorum. Ben de Divrik'teki Ulu Ca-
mi'de ayný þeyleri hissediyordum."

"Buraya onu, hayatýnýn kalan kýsmýný huzur içinde ge-
çirmesi için, St. John getirmiþ olmalý. Herhalde sonra da
buraya yerleþmiþ ve kalan son günlerini burada geçirmiþ"
dedi Ludovic. Sesi titriyordu. Bu gördüklerinden çok etki-
lendiði belli oluyordu. Gariptir ki ayný huzuru Fatýma da
hissediyordu. 

"Arkaya dolanalým. Bak bu yol bir nevi hac yolu ola-
rak yapýlmýþ. Dað yolunun bir kýsmýný kat etmeyi kendine
görev edinmiþ. On iki merhaleden müteþekkil, her merha-
lesi taþlar ve aðaçlara konulan iþaretlerle oluþturulmuþ.
Buradan devam edip Kalver'i temsil eden tepeye ve oradan
da St. Sepulcre'yi temsil eden bir maðaraya kadar yürünül-
müþ. Burasý sanki bir ibadet yolu gibi hazýrlanmýþ. Mer-
yem Anamýz da kendine böyle bir hac yolu edinmiþti." 

Tekrar geri dönüp eve girdiler.
"Haç þeklinde olmasý ve bir kubbe ile örtülmüþ olma-

sý insana burada önemli birinin yaþadýðý izlenimini veriyor.
Bana kalýrsa bu Meryem Anamýzdý."
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"Emin deðilsin ama" diyerek sözünü kesti Fatýma.
"Burada hissettiklerim öyle garip ki. Adlandýramýyo-

rum bir türlü. Sanki bir köþeden karþýmýza çýkacakmýþ gi-
bi geliyor bana."

Tonozlu sahanlýða geçip etrafý incelediler.
"Burasý da ocak yeri olmalý" dedi Ludovic farklý renk-

le taban mermerlerinden ayrýlan kýsmý göstererek.
"Gerçekten de, bir peygamberin annesinin yaþadýðý

yerleri ziyaret edebilmek çok büyük bir ayrýcalýk" diye fý-
sýldadý Fatýma. Sanki birileri onu duyacak gibi hissediyor-
du. "Çýkalým mý artýk. Burasý bayaðý serinmiþ" dedi Fatýma
kollarýný ovuþtururken.

Birlikte dýþarý çýktýlar. Fatýma baþýný çevirip aðaçlar
arasýnda, yaklaþacak ayak seslerini duymayý bekleyen kut-
sal yapýya son kez baktý.

Atlarýný aþaðýda sessizce uzayýp giden harabelere paralel
sürüp sonra giriþ kapýsýna doðru yöneldiler. Ona her þeyi sý-
rasýyla gezdirmek istiyordu Ludovic. Hiçbir detayý atlama-
dan ve küçümsemeden. Magnesia kapýsýna vardýklarýnda du-
rup derin bir nefes aldý Ludovic. Burada olmayý seviyordu.

Gün boyunca harabeleri gezme konusunda anlaþmýþ-
lardý. Birçoðu hâlâ ayakta kalmayý baþarabilmiþ yapýlardý
bunlar. Asýrlardýr insanoðluna hizmet etmiþ ve yine asýrla-
ra meydan okumuþ bu yerleri gezmek Fatýma'ya da büyük
heyecan veriyordu. On bir yýl öncesine kadar yaþlý bir ada-
mýn evine týktýðý genç karýsý olmaktan öteye gidememiþ bir
kadýndý. Bakýþlarýný kocasýna çevirip gülümsedi. Þimdi ise
sevdiði adamla, bütün dünyaya karþý durabilecek kadar
güçlü görüyordu kendini. Þimdi deðerli ve önemli biriydi.
Hayatýnda hiç göremeyeceði yerleri gezmiþ ve deðiþik in-
sanlarla tanýþmýþtý. "Zenci köle" olmaktan daha kötü bir
þeyin olamayacaðýný da görmüþtü. Çok þükür ki bu artýk
bir kader deðildi onun için.
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"Ne oluyor? Daldýn gittin, burada deðilsin sanki."
Düþüncelerinden sýyrýlýp kocasýna baktý. Gülümseme-

ye çalýþtý.
"Seni çok seviyorum" diye mýrýldandý gözlerinin içine

bakarak.
Ludovic uzanýp yanaðýný okþadý karýsýnýn. "Sana ihti-

yacým var" dedi fýsýldayarak.
Fatýma mahçup bir tavýrla gülümseyerek etrafýna ba-

kýndý. "Nerde olduðumuzu unuttun sanýrým." Yavaþça ko-
casýnýn kollarýndan sýyrýlarak uzaklaþtý. "Benim de sana ih-
tiyacým var. Ama burada deðil."

Bütün gün birlikte harabeleri gezmeye koyuldular. Lu-
dovic her bir yapý için karýsýna bildiklerini anlatýyor, Fatý-
ma da þakalar yapýp onu eðlendiriyordu. Neden sonra bir-
den tuhaflaþmaya baþlamýþtý. "Kendimi garip hissetmeye
baþladým, çýkalým mý?" dedi Fatýma kollarýný ovuþturarak.
Sýcak havaya raðmen üþümeye baþlamýþtý. Titremeye baþ-
layýnca telaþlanýp kendini dýþarý attý.

"Neler oluyor? Ýyi misin?" diye sordu endiþeyle Ludovic.
"Þimdi biraz daha iyiyim. Acayip bir üþüme geldi bir-

den."
"Derin derin nefes al, içerideki hava seni etkiledi saný-

rým. Bugünlük bu kadar yeter, eve gidelim. Düzeldiðinde
devam ederiz."

Fatýma cevap verecekken boðazýna bir þeyin takýldýðý-
ný ve nefes alamadýðýný hissetti. Yüreðini sýkýþtýran koca
bir kaya vardý sanki. Elini göðsünün üzerine koyup sývaz-
layarak rahatlamaya çalýþtý.

"Ýyi misin?" diye sordu Ludovic telaþla. Heyecanla ka-
rýsýnýn yüzüne bakýyordu.

"Kalbim sýkýþtý bir an ama geçti" dedi Fatýma derin bir
nefes alýp gülümsemeye çalýþarak. Korkuyla gözlerine do-
lan yaþlar yanaklarýna süzüldü. Ludovic karýsýna sarýlýp
sýrtýný sývazladý.
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"Hadi seni evimize götüreyim. Ata binebilecek misin?"
Fatýma baþýný sallayýp yavaþça atýna bindi.
"Ne bu yüce Rabbim?' dedi kendi kendine. "Beni sýný-

yor musun?"
Ýki gün boyunca Fatýma'yý dinlenmeye zorlamýþtý Lu-

dovic. Yataðýnda yatýp dinlenmesine ve arada kalkýp kýsa
yürüyüþler yapmasýna izin vermiþti sadece. Evin tüm iþle-
ri, atlar ve Ayaz ile kendisi ilgilenmiþti. Karýsýnýn tüm iti-
razlarýna raðmen yapmýþtý bütün bunlarý. Bir gün önce de
Hasan baba ziyaretlerine gelmiþ, misafire tüm ikramý Lu-
dovic kendisi tek baþýna yapmýþtý. Yaþlý Hasan bir doktora
görünmesini söylediðinde Fatýma iyi olduðunu ve kocasý-
nýn durumu abarttýðýný söylemiþti. 

"Artýk gidip kalan yerleri gezelim mi Ludovic?" diye
sordu kocasýna.

"Kendini nasýl hissediyorsun? Doðru söyle."
"Gerçekten çok iyiyim. Hem orayý gezmek bana da iyi

gelecek. Çok sýkýldým. Lütfen gidelim" diye ýsrar edince
Ludovic dayanamadý. Kahvaltýdan sonra hemen atlarýna
binip yola koyuldular. Ayaz'ý evde býrakmýþlardý yine. 

"Bu sefer diðer kapýdan girip dolaþalým. Böylece gör-
düðümüz yerleri tekrar gezmemiz gerekmez. Uzun yol se-
ni yorabilir" dedi Ludovic yönlerini deðiþtirerek.

Uzun bir süre denize paralel giderek liman kapýsýndan
içeri girdiler.

"Bu yapý St. Mary kilisesi. Buradaki en önemli yapý-
lardan biridir burasý" diyerek baþladý Ludovic. 

Aradan geçen birkaç gün dinlenip harabelerin sih-
rinden kurtulmaya çalýþmýþtý Fatýma. Gezdiði ve gördü-
ðü her binada, içini ýsýtan ama bir o kadar da düþünmeye
sevk eden garip duygular edinmiþti. Kocasýnýn bu konu-
da bu derece bilgili olmasý onunla gurur duymasýna se-
bep oluyordu. Ludovic hem bilgili hem de meraklý bir
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adamdý. Her þeyi merak ediyor ve öðrenmek istiyordu.
Öðrendiklerini bilmeyenlerle paylaþmak da en büyük
meziyetlerinden biriydi zaten. "Sadece ben bileceksem
ne kýymeti kalýr? Ýnsan bildiðini paylaþacak ki faydalý
olacak" derdi hep. Bildikleri arttýkça bilmediklerinin de
arttýðýný savunurdu hep. Bu yüzden her þeyi öðrenmeye
çalýþýyordu. 

Aradan zaman geçtikçe can sýkýntýsý artýyordu Fatý-
ma'nýn. Toprak iþleri her zaman uzun sürmüyordu ve bu
küçük köyde yapacak fazla bir þey de yoktu. Bazen kocasý
ile Ephesus'a gidiyor, orada onu seyrediyor ve sýkýlýnca da
geri dönüyordu. Mustafa ve Neriman gelmese ya da Hasan
babanýn ziyaretleri olmasa sýkýntýdan patlayacaktý burada.
Çoðu zaman Ayaz'ý da alýp deniz kýyýsýna iniyor, saatlerini
orada geçiriyordu. Bazen kocasý da onlara eþlik ediyor, bir-
likte vakit geçiriyorlardý. Ama sonra Ludovic yine kendini
bulduðunu söylediði harabelere gidiyordu. Fatýma bir ta-
raftan kýzýyor bir taraftan da içten içe mutlu oluyordu ko-
casýnýn harabelere gidiþine. Çünkü Ephesus'tan her dönü-
þünde kocasýnýn yeni bir yönünü keþfediyordu Fatýma. Da-
ha mutlu, daha sakin ve ýlýmlý bir adam oluyordu Ludovic.
Üstelik harabelere her gidiþin dönüþünde Ludovic daha ar-
zulu ve daha çýlgýn bir erkek oluyor, her gece sabaha dek
yataktan çýkmýyorlardý. Ne günün yorgunluðu ne de ilerle-
yen yaþý buna engel oluyordu. 

Köydeki kýzlara okuma yazma kursundan vazgeçmiþ-
lerdi. Çünkü hem babalarý izin vermiyordu hem de analarý
onlara kendileri öðretebileceðini söyleyip destek çýkmýþ-
lardý kocalarýna. Kýzlarýn ev iþleri ve kardeþ bakýmýnda
analarýnýn tek yardýmcýsý olmalarý Ludovic'in kocalarla ko-
nuþmasýný bile gölgede býrakmýþtý, hiçbir aklý baþýnda söz
ikna edememiþti onlarý.

Ayaz'a seslenip eve döneceklerini söyledi Hasan ba-
baya. Ludovic harabelere gittiði için o da köpeðini alýp
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Hasan babanýn ziyaretine gelmiþti. Yaþlý adam çok mutlu
olmuþtu bu ziyarete. 

"Yine gel kýzým. Hem hava almýþ olursun. Deniz hava-
sý bir baþka burada. Baþka hiçbir yerde bulamazsýn böyle
denizi."

"Biliyorum Hasan baba. Merak etme yine gelirim.
Ama sen de gel. Biliyorsun odan uzun süredir boþ" diyerek
yerinden kalktý Fatýma. 

Evde boþ oturmaktan sýkýlýyordu. Buraya gelip yaþlý
adam ile sohbet etmek hoþuna gidiyordu. Genelde karýsý
ile geçirdiði günleri anlatýyor, onu hâlâ ne kadar çok sev-
diðinden, özlediðinden bahsediyordu. Burada kemiklerinin
de ýsýndýðýný hissediyordu Fatýma. Deniz havasý ona iyi ge-
liyordu. Ayaz koþarak yanýna gelip ayaklarýnýn dibinde
oturunca köpeði sevdi Fatýma. 

"Sana iyice alýþtý" dedi gülümseyerek Hasan. "Onu bu
kadar þýmartýyor olman hayret verici."

Fatýma köpeðe sarýlarak gözünden öptü.
"Ayaz olmasa ben ne yapardým Hasan baba? Bir tas

yemeðe bana hiç kimsenin veremeyeceði dostluðu ve gü-
veni veriyor. O benim can yoldaþým."

Birlikte kalktýlar, Hasan babanýn elini öptü Fatýma. Sa-
atlerdir serbest gezen atýný eyerleyip bindi tek hamlede. 

"Allaha emanet olun" diyerek arkalarýndan dua etti
yaþlý adam.

Arada bir atýna mola verdirerek köye çýktý Fatýma. Ayaz
da peþisýra onu takip ediyordu. Eve doðru yöneldiðinde so-
kaðýn baþýnda toplanmýþ kadýnlara selam verince kadýnlarýn
gülümsemelerini fark edip þaþýrdý. Bahçe kapýsýna geldiðin-
de içeriden büyük gürültülerin geldiðini duydu. Birkaç
adam sesi geliyordu, arada gülüþmeler, alaycý konuþmalar.

'Neler oluyor? Ne iþi var bu adamlarýn burada?' diye
geçirdi içinden. 
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Kapýyý yavaþça aralayýp kulak misafiri oldu.
"Bu ne iþe yarar ki?" diyordu biri gülerek.
"Amma çok delik var üzerinde ha. Ne yapacan sen bu-

nu?" dedi bir baþkasý.
Kocasýnýn sesini duydu.
"Bittiði zaman görürsünüz" diyordu gülmelerine eþlik

ederek.
"Bu pulluk falan da deðil ha. Anlamadýk ki" diyordu

baþka bir adam.
Kocasý köyün adamlarýna bir þeyler mi öðretiyordu

yoksa baþka bir þey mi vardý anlamamýþtý Fatýma. Ayaz'a
sessiz olmasýný söyleyip kapýyý biraz daha araladý. Büyük
bir kalabalýk toplanmýþtý evin önünde. Ludovic görünmü-
yordu. Adamlar birbirlerini dürterek gülüyor, her bir kafa-
dan farklý bir ses çýkýyordu. Hallerine elinde olmadan gül-
dü Fatýma da. Hem kocasýnýn bu saatte evde ne iþi vardý ki?
Hani harabelere gidecekti? Bu adamlarla bir iþi olduðu için
mi Hasan babanýn yanýna gitmesi konusunda bu kadar ýs-
rarcý olmuþtu? Kapýyý açýp atý ve köpeði içeri aldýktan son-
ra geri kapattý. Mümkün olduðunca sessiz olmaya çalýþ-
mýþtý ama geldiði duyulmuþtu. Köyün bütün adamlarý ve
arkalarýnda kocasý hayretle ona bakýyordu. Gülümseyerek
kocasýna el salladý. Ludovic koþarak yanýna geldi.

"Seni bu kadar erken beklemiyordum" dedi gülerek.
"Ýstersen geri döneyim" dedi þakayla Fatýma. "Ne olu-

yor burada? Neden erken geldin?"
"Sen atýný ahýra götür de gel" dedi kocasý yanaðýna bir

öpücük kondurarak.
Bu arada köyün erkekleri bir bir ayrýlmaya baþladýlar.

Hepsi merakla bakýyor ve gülüyordu yanlarýndan geçerken.
"Sen atýný götür hadi" diyerek ýsrar etti Ludovic.
Olanlara anlam verememiþti. Atýný ahýra götürüp bað-

ladý. Otunu suyunu verip altýný temizledi. Sonra kendisini
izleyen Ayaz'ýn yanýnda çömelip köpeði sevdi bir süre.

542

Tanrýnýn Savcýsý



"Bakalým bizim adam ne iþ çeviriyor?" dedi köpeðe
gülerek. "Bugün bayaðý yorulduk."

Köpek, uzun yukarý kývrýmlý kuyruðunu hafifçe salla-
yarak yerine gidip aðacýn gölgesine uzandý. En çok orada
uzanmayý seviyordu Ayaz. Fatýma evin önüne dolanýp ko-
casýna seslendi. Ludovic yanýna gelip onu kucaklayarak
havaya kaldýrdý.

"Ne yapýyorsun? Belini aðrýtacaksýn. Eskisi kadar ince
deðilim biliyorsun."

"Olsun. Ben karýmý özlemiþim, ne karýþýyorsun" diye-
rek büyük bir kahkaha attý Ludovic.

Fatýma ayaklarý yere deðince üstünü düzeltip merakla
baktý kocasýna.

"Hayýrdýr ne oluyor? Köyün bütün adamlarý toplanmýþ
buraya? Hem sen harabelere gitmeyecek miydin?" diye
sordu merakla Fatýma.

"Gidecektim ama baþka iþim çýktý, geri döndüm."
Fatýma'nýn meraký iyice artmýþtý.
"Harabelere gitmene engel olacak kadar ne vardý ki

önemli olan?"
Evin önünde üzeri örtülü bir þey görünce duraklayýp

dikkatle baktý. Bu daha önce burada yoktu. Kocasý gene bir
iþler çeviriyor olmalýydý.

"Bu ne?" diye sordu merakla.
"Sürpriz" dedi gülümseyerek Ludovic. Sonra baþýyla

iþaret etti karýsýna açmasý için.
Fatýma ne olduðunu anlamaya çalýþarak yaklaþtý sür-

prize.
"Bana mý?"
Kocasý gülümsemeye devam ederek baþýný salladý.
"Açayým mý?" derken örtüye uzanýp ucunu kaldýrdý.

Altýnda ne olduðunu anlamadýðý bir þey görür gibi oldu. 
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"Aç hadi. Ne tepki vereceðini merak ediyorum" dedi
Ludovic yanýna gelerek.

Fatýma bütün gücüyle örtüyü çekip fýrlattý. Gördüðüne
inanamýyordu. Donup kaldý olduðu yerde. 

"Ýnanamýyorum, bu bir halý tezgâhý" dedi çýðlýk çýðlýða.
Sonra gözlerine dolan yaþlara aldýrmadan büyük bir

sevinçle kocasýna sarýldý. Böyle bir adam sevilmez miydi? 
"Sana inanamýyorum. Bunu benim için mi getirttin?

Sen delisin" dedi gülmeye devam ederek.
"Artýk eskisi kadar sýkýlmazsýn deðil mi?" dedi gülerek

kocasý.
"Hayýr, sýkýlmam artýk."
Fatýma, bir yýldan fazladýr uzak kaldýðý halý tezgâhýnýn

her yerine bakýp dokundu elleriyle. Özlemiþti bu sýcaklýðý,
bu duyguyu. Divrik'te iken nerdeyse bütün gününü
tezgâhýn baþýnda geçiriyor, ruhunu ve bedenini ayný anda
dinlendirme imkâný buluyordu.

"Teþekkür ederim, teþekkür ederim" diyerek sarýldý
kocasýna. "Bu bana bugüne kadar verdiðin en güzel hedi-
ye" diye mýrýldandý.

Sonra baþýný kaldýrýp bir ömür bakmaya doyamayaca-
ðý yeþil gözlere baktý.

"Ama nasýl yaptýn bunu?"
"Çok basit oldu. Bizim kervancý Salim'in Divrik tara-

fýna gidip geleceðini duymuþtum. Ona para verip bunlar-
dan bir tane getirmesini söyledim, o kadar. Ýki aydýr bunu
bekliyordum" dedi gülerek. 

"Ama çok pahalýya gelmiþtir bu bize."
"Evet ama deðdi gülen gözlerine" diyerek karýsýna sa-

rýldý tekrar. Bu sýcaklýðý seviyordu Fatýma, bu adamý çok
seviyordu.

"Bunca yýldýr evliyiz ama beni þaþýrtmaktan hiç vaz-
geçmiyorsun" dedi kocasýna gülümseyerek.
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"Evet ama deðdi" diye tekrar etti son sözlerini. 
Fatýma uzanýp dudaklarýna bir öpücük konduracakken

Ludovic onu iyice kendine çekip dudaklarýna yapýþtý. So-
luklarý hýzlandýðýnda gözlerini karýsýnýn güzel yüzünde
gezdirip gülümsedi.

"Hadi sen de beni þaþýrt."
Arzulara gem vurmanýn hiç gereði yoktu. Kendini ora-

da kocasýnýn kollarýna býraktý. 
Ertesi gün köyün adamlarý, meraklarýný gidermek için

karýlarýný göndermiþti Fatýma'nýn yanýna. Sanki hepsi söz bir-
liði yapmýþ gibi ayný dakikalarda gelmiþ, birden çok kalaba-
lýk oluvermiþti evinin önü. Kadýnlara, bunun bir halý tezgâhý
olduðunu ve Divrik'te bunlardan kullanýldýðýný söyledi. 

"Biz de dokuyoruz ama bizim tezgâhlarýmýz bunun ya-
nýnda oyuncak gibi kaldý" dedi Keriman gülerek. 

"Bu çok güzel görünüyor" dedi Hafize. "Üstelik bu-
nunla çok büyük halýlar da dokuyabilirsin. Ne güzel" deyip
iç geçirdi.

Fatýma, kadýnlarýn, cehalet ve yokluk içinde kendi ça-
balarýyla bir þeyler baþarabilmesini takdir ediyordu. Elle-
rinden gelen de bu kadardý iþte. Çok küçük ve ilkel
tezgâhlarda halý dokuyorlardý. Bu iþ, hem çok uzun zaman
alýyordu hem de dokunan halýlar pek saðlam olmuyordu. 

"Benim adam yapar bunlardan" dedi Hafize tezgâhý
göstererek.

"Yapsa ne olacak ki? Biz ne anlarýz bundan?" dedi bir
baþka kadýn.

"Ben size öðretirim" diye atýldý Fatýma. 
Bunu gerçekten istiyordu. Hem kadýnlara öðreterek

hayýrlý bir iþ yapmýþ olacak, hem de zamanýný boþa harca-
mamýþ olacaktý. Kadýnlar birbirlerine bakýp aralarýnda ko-
nuþtular uzun süre. Kimi kocasýndan dert yandý, kimi kun-
dakta çocuðu olmasýndan.
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"Nasýl okuma yazma kursuna geldiniz. Buna da gelir-
siniz" diye devam etti Fatýma. Onlarýn ikna olmasýný isti-
yordu. "Hem eliniz ekmek de tutar bu sayede. Yaptýklarý-
nýz için bir pazar açabilirsek para da kazanýrsýnýz."

Kadýnlar mýrýldanarak birbirlerine baktýlar.
"Biz ne anlarýz para kazanmaktan Fatýma bacý" dedi

birisi.
"Niye anlamayacakmýþýz?" diye itiraz etti ona bir di-

ðeri. "Sen okuma yazma öðrenmeyi de istememiþtin ama
ne güzel beceriyon þimdi."

"Fatýma abla doðru söylüyor kadýnlar" diye atýldý Na-
zire. "Ýstersek bunu da yaparýz valla. Bizim adamlardan
neyimiz eksik?"

"Doðru valla" dedi bir diðeri.
Her aðýzdan bir ses çýkýnca Fatýma müdahale edip sus-

turdu hepsini.
"Çalýþmak ayýp deðil ya. Önce bir öðrenin. Pazar aça-

mazsak bile kendi evinize güzel halýlar dokursunuz, fena
mý?"

"Ben hocayý ikna ederim. Yine ayný yerde çalýþýrýz"
dedi Nazire gülerek. Onun kocasýný nasýl ikna ettiðini köy-
de bilmeyen kadýn yoktu.

"Sen de Recep'le gel bir ara da bakalým bundan yapabi-
lecek mi? Ona göre hareket edelim" dedi Hafize'ye dönüp.

"Merak etme abla, yapar benim adam. Onun elinden
her iþ gelir. Ben konuþur getiririm onu."

Daha sonra toplanýp konuþmak üzere evlerine daðýldý-
lar. Fatýma derin bir nefes alýp Ayaz'ý sevdi. 

"Sen de benden ayrýlmak istemiyorsun deðil mi?" de-
di köpeði severken. 

Cana Veda

Kendisine seslenildiðini duyunca gözlerini açtý Fatý-
ma. Doðrulmaya çalýþtý ama takati kalmamýþtý. Yanýnda
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yatan yaþlý köpeði severek yavaþça baþýný kaldýrýp bahçe
kapýsýna doðru baktý. 

"Benim Fatýma teyze" dedi Ayþe ardýndan kapýyý ka-
patýrken. "Sana çorba getirdim. Annem içsin hiçbir þeyi
kalmaz dedi."

Elindeki tasýn dumaný tütüyordu. Fatýma, Ayþe'nin
yardýmýyla doðruldu. Hastalýktan bitkin düþen bedeninin
her zerresi kopacak gibi aðrýyordu. 

"Niye zahmet ettiniz kýzým? Ne gerek vardý? Amcan
birazdan gelip bir þeyler þeyler hazýrlardý" dedi gülümse-
meye çalýþarak.

Ayþe mutfaktan bir kaþýk alýp getirdi hemen. Sonra köy-
de en çok sevdiði teyzesine sýcak çorbayý içirmeye baþladý.
Fatýma, her yudumda bedenine kan geldiðini, içinin ýsýndý-
ðýný hissediyordu. Hepsini içtikten sonra tekrar uzandý.

"Sað ol kýzým. Ellerin dert görmesin" diye mýrýldandý.
Ayþe tasý bir kenara koyup ellerinden tuttu teyzesinin.
"Kendine iyi bakacaksýn ki hemen kalkacaksýn yatak-

tan."
Fatýma genç kýzýn gülümseyen gözlerine baktý. 
"Ne garip" dedi tebessüm ederek. "Buraya ilk geldiði-

mizde sen daha on yaþýnda bile deðildin. Þimdi ise iki ço-
cuðu olan genç bir kadýnsýn. Beben nasýl iyi mi?"

"Ýyi, çok þükür."
"Aman iyi olsunlar, hepiniz iyi olun" dedi bir taraftan

bedeninin aðrýlarý yüzünden sýzlanýrken.
"Baþka bir þey ister misin? Söyle hemen yapayým."
"Ayaz'ýn yemeðini de verir misin kýzým? Amcan gecik-

ti. Hayvancaðýz aç kaldý bugün" dedi yanýnda uzanan köpe-
ði göstererek. Onun da kendisinden pek farký yok gibiydi.

Ayþe birkaç dakika içinde Ayaz'ýn yemeðini hazýrlayýp
tasýný yere koydu. Yaþlý köpek divandan inip yemeðini
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yemeye koyulmuþtu. Yýllar köpeðin de dimdik duran beli-
ni bükmüþtü. Baþka bir köpek olsa çoktan ölmüþtü belki de
ama Fatýma ona öyle sahip çýkmýþ öyle titremiþti ki üzeri-
ne aradan onca yýl geçmesine raðmen hâlâ hayattaydý
Ayaz.

"Beni bekliyor olmalý" dedi köpeðe bakarken Fatýma.
Gözleri dolu dolu oldu. Yýllar ne çabuk akýp gitmiþti, nice
ömürler tükenmiþti bu köyde. 

"Benim Nazire'yi emzirmem lazým Fatýma Teyze. Gi-
deyim sonra yine gelirim" dedi Ayþe yanaðýna bir öpücük
kondururken.

"Uðurlar ola kýzým. Gelme artýk, kocan da gelmiþtir
belki. Amcan gelir birazdan, gelme bir daha."

Ayþe geçen yirmi yýlla birlikte serpilip güzel bir kadýn
olmuþtu. Köyün akýllý ve yakýþýklý delikanlýlarýndan biriy-
le evlenmiþ iki çocuðu olmuþtu. Nazire'nin iki yýl önce ani
kalp kriziyle ölümünden sonra, kýzýna annesinin adýný ver-
miþti Ayþe. Hastalýðý süresince her gün gelip yokluyordu
onu. Ludovic dýþarý çýkacak olsa hemen Ayþe'ye haber sa-
lýyor, onunla ilgilenmesini istiyordu. Þimdi hem çocuklarý-
na analýk hem de köyün halý tezgâhlarýna reislik ediyordu
Ayþe. Ölmeden önce anasý, Fatýma'ya, kýzýný yetiþtirmesi-
ne yardým ettiði için teþekkür etmiþti. Ayþe gibi onlarca ký-
zýn okuma yazma öðrenmesine katkýda bulunmuþ, köyü
cehaletin getireceði onlarca tehlikeden korumuþtu Fatýma.
Caminin altýndaki boþ odaya on adet halý tezgâhý koydurup
bütün kadýnlara halý dokumayý öðretmiþti. Kadýnlar yaptýk-
larý iþi sevmeye baþlayýnca ortaya çok güzel eserler çýkmýþ
bunlarýn deðerlendirilmemesinin aptallýk olacaðýný söyle-
miþti. Kocasýnýn yardýmlarý ile dokuduklarý halý ve kilim-
leri diðer þehirlere satmanýn yolunu bulmuþlardý. Ludovic
bu iþ için gönüllü olmuþtu. Kervanlarla birlikte dolaþarak
pazaryerleri ayarlamýþ ve sipariþleri yeni sipariþler takip
etmiþti. Akabinde köyün kadýnlarý birkaç basamaðý bir-
den çýkýp köyü kalkýndýrmanýn yolunu bulmuþlardý. Evler
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yenilenmiþ, eþyalar deðiþtirilmiþ, ana babasý ile oturan
adamlar karýlarýna yeni ev açmýþtý bu sayede. Karýlarýnýn
beceriksiz olduklarýný söyleyip alay eden köyün erkekleri
ise evlerine giren ek paranýn sayesinde karýlarýna saygý duy-
maya özen gösterir olmuþlardý. Haber dilden dile dolaþtýkça
Ayasuluk'ta da halý dokuma kursu ayarlamýþlar, Fatýma gö-
nüllü muallimelik yapmýþtý Ayasuluk kadýnlarý için de.

Ordaki en iyi dostlarý Mustafa ve ailesi olmuþtu. On-
larý yalnýz býrakmýyorlar, Hasan babayý da alýp ziyaretleri-
ne geliyorlardý. Kýzlarýn ikisi de evlenmiþti. Fatma,
Smyrna'lý (bugünkü Ýzmir) bir tüccarla evlenmiþti. Üç ço-
cuðu olmuþtu Fatma'nýn. Hali vakti yerindeydi, büyük bir
konakta oturuyordu. Çok sýk olmasa da ana babasýný ziya-
rete gelebiliyordu. Ziþan ise Ayasuluk'tan bir çiftçiyi sev-
miþ, Mustafa'nýn tüm itirazlarýna raðmen onunla evlenmiþ-
ti. Daha sonra damadýnýn temiz bir adam olduðunu gören
Mustafa onu da ailesine kabul etmiþti. Çok geç anne ola-
bilmiþti Ziþan. Hasan'ýn ailesi çocuðu olmuyor diye ayrýl-
maya zorlamýþtý onlarý ama Hasan çok seviyordu karýsýný.
Ailesine sýrt çevirip ayrý ev açmýþtý karýsýna. Þimdi dört ya-
þýnda bir oðullarý vardý genç çiftin ama onun da kulaklarý
çok az duyuyordu. 

Hasan baba da iyice yaþlanmýþtý artýk. Zayýflamýþ ve
gözleri az görür olmuþtu. Yaþý bir asýra dayanmýþtý nerdey-
se. Hep balýk yediði için saðlýklý olduðunu söyler dururdu.
Ludovic ona da uðrayýp dönecekti eve. 

Kocasý onu yataðýna taþýmýþtý. Bu yataðýn kokusunu
çok seviyordu Fatýma. Sevgi ve aþk yüklüydü her yaný.
Bunca yýl birbirlerini incitmeden, saygýyla sevgiyle yaþa-
mýþlardý. Bu yüzden bu yatak hâlâ çok deðerliydi onlar
için. Ludovic son birkaç yýldýr iyice yaþlanmýþ olan köpe-
ðin eve girmesine izin veriyordu. O da yanýbaþýna uzanmýþ
uyuyordu.

"Benim akýllý dostum. Sen olmasan ben ne yapardým"
diye mýrýldandý köpeðini severken.
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"Uyandýn mý? Bak sana ne getirdim" dedi Ludovic
elindeki kýr çiçeklerini göstererek.

Fatýma çok seviyordu kýr çiçeklerini. Hem renkleri
hem kokularý büyülüyordu insaný. Elini uzatýp çiçek deme-
tini aldý ve kokusunu içine çekti.

"Çok güzel kokuyor. Teþekkür ederim" dedi gülümse-
meye çalýþarak.

"Doktor bir ilaç daha yazdý senin için. Bunu içince
hiçbir þeyin kalmayacakmýþ" diyerek elindeki bardaðý
uzattý karýsýna Ludovic. 

"Diðerleri gibi desene" diye sitem ederek içti ilacý iti-
raz etmeden.

"Kendini nasýl hissediyorsun?"
Fatýma kendisini endiþeyle süzen gözlere baktý.
"Gözlerin hâlâ çok güzel." diye mýrýldandý.
Ludovic uzanýp karýsýnýn dudaklarýna öpücük kondur-

du. Bu gözlere bakmaya doyamýyordu. Birkaç gün önce 65
yaþýna basmýþtý Ludovic. Yýllar sadece saçlarýnýn bir kýs-
mýný almýþtý ondan, kalanýna da demet demet Kýrkýnca'nýn
karý yaðmýþtý. Yüzüne yerleþen her çizgide daha çok sev-
miþti kocasýný. Hâlâ dinç ve saðlýklýydý. Yirmi iki yýl bo-
yunca kocasýnýn bir tek gün evde boþ oturduðunu hatýrla-
mýyordu. Yeþil gözlerindeki sevgi hiç azalmamýþtý. Zaman
sevgi ve saygýlarýndan hiçbir þey çalamamýþtý. Ne içindeki
sevgi ve þefkat ne de karýsýna baðlýlýðý yenik düþmüþtü za-
mana. 

"Senin gibi bir kocam olduðu için çok þanslýyým" dedi
Fatýma. Gözlerine dolan yaþlar yanaklarýna süzülmek için
çýrpýnýyordu adeta.

"Ya ben? Sen bu dünyada baþýma gelen en güzel þey-
sin" dedi Ludovic karýsýna sarýlýrken.

Hâlâ sýcak, hâlâ sevgi dolu. Bir kadýn bundan baþka ne
isteyebilirdi ki? Bir kadýn için sevdiði adamla mutluluk ve
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huzur dolu bir hayatý paylaþmaktan daha önemli ne olabi-
lirdi ki? 

"Seni býrakayým da biraz dinlen. Bugün daha iyi görü-
nüyorsun, biliyor musun?"

"Hemen gitme. Uyuyuncaya kadar yanýmda kal, lüt-
fen" diyerek elini tutmasýna izin verdi. Gözlerin kapatýp
uykuya daldý.

Hayal meyal hatýrlýyordu babasýnýn zaman zaman
böyle çaresiz yataklara düþtüðünü. Annesi hep uzaklaþtýrýr-
dý onu evden, babasý hastalandýðýnda. Belki de acý sonla
karþýlaþmasýný istemezdi kýzýnýn. Daha çok küçüktü, ölü-
mün ne olduðunu bilmiyordu henüz. Ýnsanlarýn yüreðine
kor gibi düþen bu çaresizliðin ne olduðunu bilemiyordu
Fatýma. Yüzünü bile hatýrlamakta zorlandýðý babasýndan,
bir anýlarý bir de bu hastalýðý miras kalmýþtý ona. Zamanla
þiddeti artan aðrýlar gidip gelip yoklar olmuþtu narin bede-
nini. Önce önemsemediler. Zamanla artýnca aðrýlarý, kesi-
lince birdenbire nefesi, doktor doktor dolaþmýþlar. Dokto-
ru kocasýna söylerken duymuþ bu hastalýðýn Afrika'da bir-
çok hastayý genç yaþta ölüme götürdüðünü. O gün bugün
hep öleceðini düþünüp durmuþtu Fatýma. Babasý þanslý
mýydý yoksa kadersiz mi hâlâ karar verememiþti. Belki de
kaderlerini deðiþtiren o gemide öldürülmeseydi sadece bir-
kaç yýl daha yaþayacaktý babasý. Zavallý babasý, birinden
ölmese diðerinden ölecekti. 

Sabahýn ilk ýþýklarý yüzüne vururken kocasý onu öptü.
"Nasýl hissediyorsun?"
"Daha iyiyim" diyerek yalan söyledi Fatýma. Caný ile

uðraþýrken bir de kocasýnýn endiþelenmesini, yersiz doktor
arayýþlarýna giriþmesini istemiyordu. Zaten ilaçlar da bir
iþe yaramýyordu. Sadece kendini kandýrýyordu Fatýma. An-
nesinden ve babasýndan daha uzun yaþamýþtý kendisi. Bu da
yeterdi. Üstelik sevdiði bir adamýn kollarýnda ölecekti. Se-
vildiðini ve özleneceðini bilerek ölecekti. Yüreði sýkýþýyor,
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nefes almakta güçlük çekiyordu. Gözlerini kapatýp acýlarý-
nýn kýsa sürmesi için dua etti.

Ludovic kahvaltýsýný yataða getirmiþti. Yemesine yar-
dým ederken bir taraftan saçlarýný okþuyor, dudaklarýna
öpücükler konduruyordu.

"Çok yakýnda ayaða kalkacaksýn, merak etme. Sana
daha iyi bakacaðým bundan sonra. Bir daha hiç hastalan-
mayacaksýn" dedi gülümseyerek.

"Beni denize götür bugün" dedi Fatýma soluklanarak.
"Ayaz'ý da alalým, olur mu?" 

Ludovic yataðýn ayakucuna kývrýlmýþ yaþlý köpeðe
baktý.

"Ona çok iyi bakmasan bu kadar yaþayamazdý."
"Beni bekliyor" diye mýrýldandý Fatýma. Sadece kendi-

si duymuþtu söylediklerini. Sanki söylenenleri anlýyormuþ
gibi yaþlý köpek yattýðý yerden kalkýp yanýna geldi ve baþý-
ný göðsünün üzerine yasladý.

"Benim güzel dostum. Sen bana güç veriyorsun" diye
mýrýldandý köpeði severken. 

"Onu da unutmadým tabi. Gel Ayaz yemeðin burada"
diyerek yere býraktýðý tasý gösterdi köpeðe. Köpek aðýr ha-
reketlerle yataktan inip kendisi için konulan yemeði yeme-
ðe koyuldu.

Bir saat sonra denize gitmeye hazýrdýlar. Atýn arkasýna
araba baðlayarak karýsýný da köpeði de arabaya taþýdý Lu-
dovic. 

Denizi seviyordu Fatýma. Kokusunu, güzelliðini, her
þeyini seviyordu denizin. Zaman her þeyi önüne katýp gö-
türüyordu ama o hep ayný yerdeydi. Ayný yerde, hep ayný
dinginlikle bekliyordu Fatýma'yý. Birkaç hafta olmuþtu bu-
raya gelmeyeli, deniz de özlemiþti onu. Ayaklarýna deðen
serin suyun verdiði haz onu mutlu ediyordu. Kocasýnýn ya-
nýnda oturarak dalgalarýn sesini dinlemeyi çok seviyordu. 
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"Bana hayatta en çok istediðim þeyi verdin. Bunun
için sana minnettarým" diye mýrýldandý kocasýnýn koluna
sarýlarak.

Ludovic yüreðinde kopan duygu fýrtýnalarýný belli et-
memeye çalýþarak gülümsedi.

"Hasan baba nerde? Neden burada deðil?" diye sordu
Fatýma merakla. Her geldiðinde burada olurdu ama bugün
yoktu. Barakasý ýssýz görünüyordu.

"Tatlým, Hasan baba Mustafalarda kalýyor ya artýk."
Zorladý hafýzasýný biraz. Öyle ya. Hasan baba, iyice

yaþlandýðý ve gözleri eskisi gibi görmediði için, aylardýr
oðlunun yanýnda kalýyordu. Son zamanlarda hastalandý-
ðýnda birçok þeyi unutur olmuþtu Fatýma. Kim bilir daha
neleri unutmuþtu. Acýyla güldü kendi haline.

"Ne oldu?"
"Hiç. En azýndan seni unutmadým" dedi Fatýma acýyla.
"Böyle yaptýðýn zaman beni ne kadar üzdüðünü biliyor

musun?" dedi Ludovic karýsýna daha sýký sarýlarak.
Sessiz yaþlarý içine akýttý Fatýma. En çok sevdiði

adamý býrakmaktan korkuyordu. Gidiþiyle yalnýz kala-
caktý Ludovic, ne yapacak, nasýl yaþayacaktý? Öyle çok
korkuyordu ki bunlarý onunla konuþmak deðil düþünmek
bile yüreðini parçalýyordu. Bir daha onu göremeyecek
olmak, sesini, nefesini duyamayacak olmaktý asýl öldü-
ren onu. Ludovic'in ellerini ellerinin arasýna alýp sýktý.
Bu ellere bir daha dokunamayacaktý. Ne hünerli bir
adamdý kocasý. Bu ellerle ne zevkler yaþatmýþtý ona. Sa-
dece bedenine deðil yüreðine de yaþatmýþtý kimsenin ya-
þatamadýðý þeyleri. Onunla evliliði ile baþlamýþtý yaþa-
maya, onunla nefes almýþ, onunla gülmüþ, onunla mutlu
olmuþtu.

"Düþünüyorum da bugüne kadar bana bir tek kýrýcý söz
bile söylemedin."
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"Çünkü sen en az o kadarýný hak ediyorsun" dedi Lu-
dovic ellerinin içini öperek. "Seninle hayatýn kendisi an-
lam kazandý. Keþke sana çok daha iyi bir hayat verebilsey-
dim."

"Sen hayal bile edemediðim bir sevgiyi verdin bana.
Buradaki yaþantýmýz, sen, Ayaz. Öyle güzel öyle inanýlmaz
ki bazen güzel bir rüya gördüðümü sanýyorum. Daha ne is-
terim ki Allah'tan." 

Ludovic uzanýp karýsýnýn dudaklarýna bir öpücük kon-
durdu.

"Sen bu dünyada baþýma gelen tek güzel þeysin."
Fatýma aðrýdan çatlayan baþýný kocasýnýn göðsüne yas-

ladý. Ýçinden çok þey geçiyordu ama kolunu bile kýmýldata-
cak hali yoktu. Zaman zaman bedenine giren aðrýlar aklýný
baþýndan alýyordu, son zamanlarda iyice artmalarý hayra
alamet gelmiyordu ona. Artýk hissediyordu Fatýma. Bu
dünyadan göçüp gitmiþ herkes gibi onun da vakti gelmiþti.
Bir yönden çok þanslýydý, çünkü kocasý ve onunla geçirdi-
ði hayatý ile ilgili tek bir piþmanlýðý veya keþkesi olmamýþ-
tý. Birbirlerine her þeyi vermiþ bir çift olmuþlardý. Kocasý
ona, doðduktan sonra elinden alýnan özgürlüðünü geri ver-
miþti. Ölürken de doðduðu kadar hür ölecekti. 

Zaman zaman verdiði mücadele hep ikisi içindi. Ken-
di mutluluklarý, kendi huzurlarý içindi. Baþýnýn aðýrlaþtýðý-
ný kendisi de hissediyordu. Gözlerini aralayýp yanýnda uza-
nan köpeðine baktý. Köpek baþýný kaldýrýp bir þeyler mýrýl-
dandý. Gülümsemeye çalýþtý arkadaþýna. Uzanýp sevmek is-
tedi ama öyle bitkindi öyle uykusu gelmiþti ki…

Karanlýk bir kuyunun içine düþmüþtü. Elleri ayaklarý
baðlanmýþ, diline mühür vurulmuþtu, konuþmasý yasaktý.
Yüzü kara örtüler ardýnda saklý, kara giysiler içinde bir
adam vardý yanýbaþýnda. Kör bir býçakla etleri doðranýyor-
du sanki. Sanki bedeninin her zerresine tonlarca aðýrlýðý
yüklemiþlerdi zor geliyordu artýk taþýmak. Bütün vücudu
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ruhu ile birlikte bilinmeyen bir zamana doðru sürükleni-
yordu. Adamýn elleri boðazýna yapýþýp nefesi kesilinceye
kadar sýkmaya devam etti. Bedenindeki aðrýlar þiddetlenin-
ce acýyla feryat etti.

"Ýyi misin Fatýma?"
Kendisine yol gösteren sese doðru ilerleyip gözlerini

açtý. Baþýný kaldýrýp kocasýna baktý. Ludovic onu hâlâ kol-
larýnda tutuyordu.

"Ýçim parçalanýyor sanki" diye cevap verdi acýyla "Ne-
fes alamýyorum."

Elini kalbinin üzerine koyup sývazlamaya baþladý Lu-
dovic.

"Seni eve götüreyim. Ýlacýný alýnca bir þeyin kalmaz."
"Hayýr, istemem. Burasý çok iyi."
Ölmek için burasý çok iyiydi. Bu aðrýlara dayanacak

ne gücü kalmýþtý ne de zamaný. Kaderin ona çizdiði yol bu-
rada bitiyordu. Kocasýna sevgiyle ve bitmeyecek bir has-
retle baktý. Gözleri dolup yanaklarýna taþtý. Rengi solmuþ-
tu sevdiði kadýnýn. Dudaklarý titriyordu mütemadiyen.
Ölüm kapýda pusu kurmuþ avýný beklerken umut tutunacak
bir dal arýyordu çaresizlik içinde. Çaresizlik kol geziyordu,
görüyordu. Fatýma'nýn gülen gözlerine sisler çökmüþtü,
hep gülümseyen dudaklarý ecelin pençesine düþmüþ bir
ceylan gibi titriyordu. Bedeni buz kesmeye baþlamýþtý,
sanki yaz ortasýnda kýþý yaþýyordu narin bedeni. Elini uzat-
mýþ açacak çiçekleri bekliyordu dört gözle. Onca ay da-
yanmaya çalýþan erkek yüreði, gözlerinden süzülen yaþla-
ra engel olamadý. Gözyaþlarý birbiriyle buluþup sevdalarý-
ný dile getirir gibi çaðladý. 

"Lütfen Tanrým, bugün deðil" diye dua etti baþýný kal-
dýrýp mavi gökyüzüne bakarak. Bunun olacaðýný biliyordu
ama bugün deðil. Belki kendisinden sonra, belki daha uzun
yýllar sonra ama bugün deðil. Gözünden akan her damla
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yaþla birlikte karýsýnýn sona biraz daha yaklaþtýðýný hisse-
diyordu Ludovic. Kollarýnda sýktý karýsýný gitmesine engel
olmak adýna. Ayaz'ýn bitmek bilmeyen mýrýltýlarý ikisini de
bir araya getirmiþti sanki. Bakýþlarý kenetlendi acýyla.

"Bana bunu yapma" dedi baþýný sallayarak Ludovic.
"Lütfen."

Ýlk kez, hayatýnda ilk kez böyle bir acý yaþýyordu Lu-
dovic. Hayatýný paylaþtýðý her þeyden çok sevdiði karýsý
ona veda ediyordu. Canýndan çok sevdiði karýsý döneme-
yeceði bir yere giderken o "gitme" bile diyemiyordu. Onun
elinden hiçbir þey gelmiyordu aðlamaktan baþka. 

Fatýma caný yanarak elini kaldýrýp kocasýnýn yanaðýný
okþadý yavaþça.

"Þþþþt. Aðlama. Bir gün yine bir arada oluruz belki.
Ben, sen, Ayaz… Hatta Bart da bizimle olur. Eminim,
Ayaz'la iyi arkadaþ olurlar" dedi gülümsemeye çalýþarak
ama baþaramadý. Yaþlar sýra sýra akarken gözlerinden derin
bir nefes almaya çalýþtý. Sanki son sýnavýna giren bir tale-
be gibi kararlýlýk vardý gözlerinde.

"Sana bir sorum olacak. Bana doðru cevap vermeni is-
tiyorum" dedi güçlükle. 

Ludovic baþýný sallayýnca Fatýma bir nefes daha alma-
ya çalýþtý. Boðazý düðümleniyordu sanki. Etrafýndaki her
þey uçuþmaya baþlamýþtý.

"Hancýyý… Sen mi öldürdün?" 
"Evet."
"Seni çok seviyorum" diye fýsýldadý Fatýma.
Karýsýnýn dudaklarýnda hafif bir tebessüm belirdiðini

fark etti Ludovic. Sonra o yüce sevda beliriverdi gözlerinde.
Ýlk kez Fatýma'yý zevceliðe alýrken görmüþtü bu güzelliði,
hissedebilmiþti derinden. Fatýma, son duasýný mýrýldanýrken
güzel gözleri aðýr aðýr kapandý, baþý aðýrlaþýp geriye düþtü.
Dudaklarýnýn arasýndan fýsýltýlar yükselirken sýkýca sarýlýp
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baðrýna bastý karýsýný Ludovic. Denizi dinledi yürek çarpýntý-
larý arasýnda. Garip ama gerçekti. Deniz küsmüþ kadere, sus-
muþtu. Ne dalgalarýn sesi kalmýþtý kýyýya vuran, ne bir çekir-
ge sesi, ne de rüzgârýn esintisi. Hepsi susmuþtu Fatýma'nýn
çocuk yüreðine eþlik edercesine. Ayaz bile ayak uydurmuþtu
bu sessizliðe. Gözyaþlarý göðsünü yakan ateþe deðdikçe bak-
tý karýsýnýn solgun yüzüne. Bir daha baktý, bir daha. Sessizlik
kötüye iþaretti, biri bozmalýydý bu ölüm sessizliðini. 

Kader böyle bir þey miydi? Bu muydu herkesin baþýna
gelecek olan? Ölümden merhametsiz ne vardý ki bu dünya-
da? Yüreði olan nasýl dayanýrdý bu acýya? Bu hiçbirine
benzemiyordu, ne ana baba kaybetmeye, ne de canýndan
bir parça vermeye. Bu hepsinden daha yüce bir acýydý. Bu
insaný insan yapan tüm deðerleri alt üst eden bir acýydý. Sý-
ký sýký sarýldý karýsýna. Güzel karýsý üþüyecekti bundan son-
ra. Onu koruyacak kimsesi olmayacaktý artýk. Cümlesi
"Bir baþýna, nefessiz ve sesi çýkmadan. Karanlýk köþelerde
kimsesiz tek baþýna kalmýþtý iþte, bir ýþýðý olmadan. Fatýma
korkardý karanlýktan, en çok da karanlýkta onsuz kalmak-
tan. Özgürlüðünü alan ellerin onu saracaðýndan korkardý
karanlýkta kalýnca.

Gözyaþlarý hýçkýrýklara, hýçkýrýklarý çýðlýklara dönüþ-
tü. Boðazýnda düðümlendi çýðlýklarý, sessiz çýðlýklara dö-
nüþtü. Sarýldý karýsýna, üþümesin diye. Sarýldý karýsýna,
kendisini yalnýz hissetmesin diye. Sarýldý can yoldaþýna,
yarý yolda kalmasýn diye. Saçlarýný okþadý, yüzünü okþa-
dý, sevdi yanaðýnda kurumuþ yaþ izlerini. Son tebessümü
hâlâ dudaklarýndaydý. Bir tek o kalmýþtý eskilerden, bak-
maya doyamadýðý bu yüzde. En çok gülmek yakýþýrdý
ona, onu Fatýma yapan þeydi mutlu olmak. Her þeyin en
iyisini, en güzelini hak eden tek kadýndý o. Dünyadaki tek
güzel kadýndý onun için. Sarmak, koklamak isteyeceði
tek kadýndý Fatýma. 

Karýsýnýn gülümseyen yüzüne baktý uzun süre. Ne ka-
dar da güzeldi. Biraz solgundu ama çok güzeldi. Zaman
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yüzüne çizgiler atmýþtý ama güzelliði hep baki kalmýþtý.
Son zamanlarda hastalýðý nedeniyle biraz kilo kaybetmiþ,
yüzü de küçülmüþtü. Ürkütmekten korkarcasýna parmaðý-
nýn ucuyla okþadý güzel yüzünü.

"Üþüyorsun sen" diye mýrýldandý. Daha sýký sarýldý ka-
rýsýna. Üþümesini istemiyordu. 

Gözlerindeki yaþ yüreðine akýp sel oldu. Tüm bedeni-
ni ve ruhunu katýp o selin önüne boþ bir çuval gibi sürük-
lendi ordan oraya. Çarptýðý her engele bir yenisi eklendi,
bir yenisi, bir yenisi daha. Ýnanmak istemiyordu karýsýnýn
gittiðine. Bu adalet deðildi, buna kader denilemezdi. Bu
asla kabul etmeyeceði bir oyundu sanki. Biraz sonra karýsý
gözlerini açýp gülümseyecek ve gözyaþlarý sona erecekti.
Sonra sarýlýp sevdiðine, kulaðýna aþk nameleri söyleyecek-
ti. Dakikalarca baktý karýsýnýn güzel yüzüne. Bir kýpýrtý
bekledi oyun oynadýðýna dair. Gülümsüyordu Fatýma ama
kýpýrdamýyordu. Birden bir yaðmur damlasý düþüverdi kor
yüreðine. Bir daha, sonra bir daha. Baþýný kaldýrýp gökyü-
züne baktý, yaðmura deðil. Mavi derinliklerde kaybolan
damlalarýn ardýnda mavi bir ýþýk belirdi aniden. Deniz ka-
dar mavi ve berraktý. Ludovic kamaþan gözlerini kapatýp
tekrar açtý. 

"Yüce Tanrým, neler oluyor?" diye mýrýldandý kendi
kendine. 

Iþýk daha da büyüyüp bir ýþýk topu halini aldý. Etrafýn-
da uçuþan yüzlerce beyaz yýldýzcýklarla birlikte onlara yak-
laþmaya baþlamýþtý. Ludovic aklýnýn ermediði bu güzelliði
seyrederken ýþýk topu daha da parýldayarak kollarýnda sýký
sýký kavradýðý karýsýnýn yüzüne dokunup birleþti. Ludovic
irkilerek seyrediyordu. Parýldayan mavi ýþýk kümesinin
içinde Fatýma'nýn yüzü aydýnlanmýþtý sanki. Yüzü ilk tanýþ-
týklarý günkü gençliðini ve güzelliðini almýþtý. Acýlarý din-
miþ gülümsüyordu. Usulca gözlerini açýp sevdiði adama
baktý. Ludovic hayretle karýsýnýn mutlulukla parýldayan
gözlerine bakýyordu.
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"Seni çok seviyorum Ludovic." 
Gözlerinde hep gördüðü o aþký gördü yine. Derinleri-

ne daldý kara gözlerin, ruhunu kemiren tek sorusunun da
cevabýný buldu orda. Sevdaydý bu, tek yürek olmaktý. Gü-
lümseyerek baktý karýsýna. Daha da mutlu görünüyordu
þimdi karýsý. Saniyeler mi geçmiþti yoksa bir ömür mü bil-
miyordu, öylece bakýyordu ömrüne ömür katan gözlere.
Sonra Fatýma'nýn güzel yüzünü saran ýþýk demeti yoðunla-
þýp parýldayarak gökyüzüne doðru çýktý. Ludovic takip etti
onu nemli gözleriyle. Yaralý yüreði de eþlik etti içten içe.
Sonsuzlukta kayan bir yýldýz gibi yol alýrken bir ömür, ba-
kýþlarýný yeni hayatýn yaþanacaðý o derin maviliðe dikip
kendisinin bile duyamadýðý o sözleri mýrýldandý acýyla gü-
lümseyen dudaklarýnýn arasýndan. En güzel sevdaydý bu.
Gülümsediðini hissediyordu, bir tek Fatýma duymuþtu o
güzel sözleri, bir de Yaradan. 

SON
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