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ROMAN

Yunanca aslýndan çeviren

NEVZAT HATKO
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Stratis Mirivilis, 1890’da Midilli’de doðdu. Asýl adý Efstratios Stama
topulos’tu. 1912’de Atina Üniversitesi’ne girdiyse de, Balkan Sava
þý’na gönüllü olarak katýlmak için öðrenimini yarýda býraktý. Aðýr
yaralanmasýna karþýn, 1922’ye kadar bütün savaþlara katýldý. Terhis
olduktan sonra Midilli’ye dönerek “Kampana” ve “Tahidromos”
gazetelerini çýkardý. 1932’de yerleþtiði Atina’da bir süre gazetecilik
yaptý, 1938’den 1955’e kadar Millet Meclisi Kütüphanesi’nde memur
olarak çalýþtý. Yaþamýnýn sonuna kadar çeþitli gazetelerde öyküleri,
gezi aný
larý, çocuk romanlarý, eleþtiri ve denemeleri yayýnlandý.
1956’da Atina Akademisi’ne kabul edildi ve bir süre Yazarlar Birliði
baþkanlýðýný yaptý. Cephede yazmaya baþladýðý Mezarda Hayat adlý
romaný, 1924’te Midilli’de “Kampana” gazetesinde tefrika edildikten
sonra, 1930’da Atina’da kitap olarak basýldý. Dünya edebiyatýnýn en
güçlü savaþ karþýtý yapýtlarýndan biri sayýlan Mezarda Hayat, yerleþik deðerleri gözüpek bir biçimde sorgulamasý yüzünden tutucu
çevrelerin tepkisiyle karþýlaþtý. Mezarda Hayat dýþýnda Altýn Gözlü
Öðretmen, Arnavut Vasil, Denizkýzý Meryem Ana ve Dörtlerin
Romaný adlý romanlarý da yayýnlanan yazarýn ayrýca Mavi Kitap,
Yeþil Kitap, Kýrmýzý Kitap ve Mor Kitap adlý dört öykü kitabý bulunuyor. Mirivilis, 1969’da Atina’da zatüreeden öldü.

Nevzat Hatko, 1911’de Sinop’ta doðdu. Atina Politeknik Okulu’nda
tarým mühendisliði öðrenimi gördü. Türkiye’ye döndükten sonra
Ankara Radyosu’nda mütercim-spiker olarak çalýþtý. 1946’da Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde
öðretim üyesi olan Behice Boran’la evlendi. 1948’de siyasal nedenlerle iþine son verilince, Ýstanbul’da ABC Tercüme Bürosu’nu kurdu.
1960’larda Türkiye Ýþçi Partisi’ne katýldý. Aristophanes’in Kurbaða
lar, Themos Kornaros’un Haydari Kampý ve Fýrtýna Çocuklarý,
Stratis Mirivilis’in Mezarda Hayat ve Nikos Kazancakis’in Kaptan
Mihalis adlý yapýtlarýný Yunanca asýllarýndan dilimize ka
zan
dýrdý.
Hatko, 1981’de tedavi için gittiði Sofya’da öldü.
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Bu kitabý sevgisiyle
dolduran kadýna
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ÖNSÖZ YERÝNE

ESKÝ BÝR BAVUL
Bir gün o eski “seferi” bavulumu karýþtýrýyordum. Uzun
yýllar geçmiþti ama, nasýlsa askerliðimle ilgili o belgeyi bul
mam gerekmiþti; bir yere verecektim. Bavul dediðim Alman
malý eski bir asker sandýðý. Ýçinde birtakým ývýr zývýr, askerlik
anýlarý. Yýllar önce doldurup bir yana býrakmýþtým bu bavulu.
Paslý kilidini çevirip kapaðýný açýnca, bir kýyýda unutulup kal
mýþ eski bir tabut gibi gýcýrdamýþtý. Ýçindeki anýlar: hilali, paslý
yýldýzýný ýsýrýyormuþ kanýsýný uyandýran bir ayyýldýz, kýlýcým,
domuz suratýný andýran bir Alman gaz maskesi, daktilo yazýlarý
yer yer silinmiþ terhis tezkerem, birkaç fotoðraf, bir-iki el bom
basý ve daha birtakým ufak tefek þeyler... Bu sonuncular arasýn
da ince sicimle çaprazlama baðlý, kalýn kesekâðýdýna sarýlý bir
de paket vardý ki, içinde ne olduðunu o an hatýrlayamadým.
Düðmeleri makasla kestim. Hüzün verici bir hýþýrtý... Sonra bir
kaç defter, bir yýðýn yaprak, düzgün, sýk satýrlarla doldurulmuþ
sayfalar. Þimdi her þeyi hatýrladým. Kesekâðýdýnýn üzerine
mavi kalemle yazýlý bir cümle:

Andon Kostulas Çavuþ’un Notlarý
Defterleri, yapraklarý dýþarý alýp bavulun kapaðýný býrak
tým. Bu sandýk gerçekten bir tabuta, bir sandukaya benziyor.
Sicimin dört bir yandan kesip kemirdiði bu defterler, bu yap
raklar da bahtsýz bir ölünün cesedi... Konuþmak, dertleþmek
isteyen bir ölünün. Bu “evraký metruke”yi masanýn üzerine
yaydým. Sýra numaralarýna bakarak gözden geçirdim. Yavaþ
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yavaþ, istemeye istemeye, yýllarca gerilerde buldum kendimi.
Þu defterleri, þu sýk, birbirine girmiþ, kargacýk burgacýk,
kurþunkalemle yazýlý satýrlar dolu þu sýradan kâðýt tomarýný, 908
rakýmlý tepeye yaptýðýmýz o korkunç, o iðrenç saldýrýnýn baþarýy
la sonuçlandýðý bir sýrada, Adalar Tümeni’nin 4. Alayý’ndan bir
sýrt çantasýnda bulmuþtum. O sýra ben kýta çavuþuydum. Yaralý
larýn, ölülerin hangi birlikten olduklarýný anlamak bakýmýndan
uzmanlaþmýþtým. Bu sýrt çantasý Andon Kostulas’ýndý. 7. Bölüm,
3. Takým Komutaný Gönüllü Piyade Çavuþu Andon Kostulas. Bu
uzun boylu, uzun suratlý üniversite öðrencisi, her zaman karýþýk,
sýk ve gür saçlarýyla dipdiri gözlerimin önünde... Kusursuz bir
erkek. Sessiz, aðýrbaþlý, uysal, bir genç kýz kadar utangaç, ölçülü,
çekingen.
Baskýnla ele geçirdiðimiz bir Bulgar siperini “temizlemek”,
korkudan ya da kalleþliklerinden sýðýnaklarýn karanlýk kuytula
rýna, derinliklerine sýðýnmýþ düþman erlerini yok etmek için
kýsa saplý býçaklarý fora edip “ateþ makineleri” birlikleriyle ayný
anda daldýðýmýz siperde bu yiðit, bu yakýþýklý asker bir kazaya
kurban gitmiþ, kavruluvermiþti! Onu “sývý ateþ” uzmaný bir
Fransýz onbaþýsý kavurmuþtu. Bu teknik birliði, alayýmýza, o ola
ðanüstü günün bir gün öncesinde eklemiþlerdi. O zamanlar, biz
Balkanlýlarýn teknik birliklerimiz arasýna, bu tür Avrupa uzman
lýklarý katýlmamýþtý daha. Ýþte bu Fransýz onbaþýsý, makinesinin
uzun hortumunu uzatýp Bulgar siperinin loþ bir köþesini koca
man alev diliyle yaladýðý bir sýrada birden karþýsýna çýkan bir
Bulgar erinden, tam da göbeðinin orta yerine çekme bir býçak
darbesi yemiþti. Baðýrsaklarý dýþarýda, sudan çýkmýþ balýk gibi
çýrpýnarak ruhunu teslim ederken bile makinesini iþletiyor, alev
fýskýyesine geliþigüzel yön veriyordu. Ýþte tam o anda Kostulas
Çavuþ sipere dalmýþ bulundu ve de kavruluverdi! Zavallý çocu
ðu yüzü tüm yanmýþ, korkunç bir durumda bulmuþtuk. Baþýnýn
ön kýsmý, karaya çalan kýzýl bir renge boyanmýþ koskoca bir
çýbana benziyordu. Bu koca çýbanýn orta yerinde üç beyaz nokta
parlýyordu... Sýmsýký kenetlenmiþ çenelerinin arasýnda iki sýra
diþ. Yuvarlak, fildiþinden bilardo bilyalarýna benzeyen þiþik,
yuvalarýndan uðramýþ gözler. Alt çeneden altýn kuronlu azý diþi
pýrýl pýrýl. Olduðu yere derin bir çukur kazýp gömdük onu, Fran
sýz onbaþýsý ve üç Bulgar eriyle birlikte. Günlerce sonra ayný
yerden geçerken kuþkulu ayaklarýmýn altýnda içi kof topraðý
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kauçuk gibi yaylanýr gördükçe içimi bir ürperti sarardý. Baþka
türlü de yapamazdýk. Dýþarýya, daha uzak bir yere gömme ola
naðýmýz yoktu. Ele geçirdiðimiz bu siperi “tahkim” etmemize,
yeniden düzenlememize engel olmak için bizi amansýz bir topçu
ateþi altýna almýþtý düþman. Hallaç pamuðu gibi atýyordu çevre
yi. Bu nedenle, siperlerde ve sýðýnýklarda düþenleri, yakýn yer
lerde kalanlarý þanslý sayýyorduk. Gömülebiliyorlardý. Az þey
deðildi bu. Açýk arazide, tel örgülerin dýþýnda kalan cesetler
günlerce öylece durur, kokmaya yüz tutarlardý. Ara sýra mermi
patlamalarýyla zýp zýp zýplar, yer deðiþtirirlerdi. Sonra yaðmur
lar baþlamýþtý. Damlalar açýk aðýzlarýn kara boþluklarýný suyla
doldurmuþlardý. Parlak gözleri yýkayýp yalamýþlardý... Üstelik
bu talihsiz cesetlerin üzerine yaðan mermiler de domuz yavru
larý gibi çamura gömülüyor, patlýyor, sýçrayan çamurlar cesetleri
kirletiyor, örtüyordu. Ara sýra yaný baþlarýna düþen mermilerin
patlamasýyla bu cesetlerin kýpýrdadýklarý da oluyordu. Canlan
mýþ da ellerini, kollarýný sallýyorlar, garip hareketlerle bacaklarý
ný, baldýrlarýný geriyorlar... Ýþte, çok uzun bir süre unutup gitti
ðim þu buruþuk kâðýt tomarýna parmaklarýmý deðdirdiðim, yarý
silik yazýlarý gözden geçirdiðim þu anda, tüm anýlarým iðrenç bir
sýçan sürüsü gibi yeniden çevremi kuþatmakta. Ve de, madem
diyorum, þimdi bunlar gün ýþýðýna çýktýlar, bir kitap biçimine
sokmam gerek þunlarý. Yazýlar, bilinmeyen bir genç kýza (adý hiç
geçmiyor yazýlarda) yazýlmýþ mektup türünden parçalar. Eðer
bu kadýn bugün saðsa baðýþlasýn beni. Evet, yaptýðým bu iþ aþýrý
bir ataklýk. Ama ben bu iþi bir görev, bir borç saydýðýmdan yapý
yorum. Þu kâðýt tomarýnýn içinde umutsuz bir yürek çýrpýnmak
ta çünkü. Yazýldýklarý kadýnýn eline varamayan þu satýrlarýn
ayný zamanda tüm dünya kadýnlarýnýn ortak malý olduðuna
inanýyorum. Savaþýn acýlarýný, yükünü taþýmýþ ve bugün de taþý
makta olan dünya kadýnlarýnýn. Savaþýn yarattýðý þaþkýnlýk ve
sefaletin ezici yükü altýnda kalan, insan sevgisine doðru kollarý
ný açan tüm kiþioðullarýnýn. Sonra, (etkisi altýnda kaldýðým þu
batýl inancý açýklamaktan da çekinmiyorum) bu yazýlarý yayýn
layýp okurlara sunmakla ölü delikanlýya yeniden can verdiðim
inancý da var içimde. Elinden tutup onu bilinmeyen mezarýn
dan çýkarýyorum, ona konuþma olanaðýný veriyorum, beyniyle
birlikte çürüyüp giden düþüncelerini de ona geri veriyorum gibi
bir þey iþte. Kendi içimizde yaþayan ve konuþmak isteyen bir
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ölünün aðzýný yine kendi ellerimizle kapatmak çok aðýr ve ola
naksýz bir iþ. Bu ölü sana birtakým iþaretler yapmakta. Vicdaný
nýza ve sonsuzluða doðru ellerini uzatýp yalvarmakta, bir þeyler
anlatmaya çalýþmakta. Bu kitaptan ötürü özür dilerim. Bu kitap
benim için bir kurtuluþ sorunu...
Stratis Mirivilis

Not: Kitabýn adýný ve okurlara kolaylýk olsun diye öbür ara baþlýklarýný
ben kendim koydum. Aslýnda her parçanýn ayrý bir sýra numarasý
var. Ama bunlarýn ne önemi olur ki. Ýnce eleyip sýk dokumaya ne
gerek var.

S.M.
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BÝR SON - BÝR BAÞLANGIÇ
Hele þükür! Yürüyüþ bitti neyse. Yerleþtik yerlerimize,
mevzi tuttuk. Bu hem bir son, hem de bir baþlangýç. Ezici yürü
yüþ koþullarý bakýmýndan bir son, bilmediðimiz, daha alýþama
dýðýmýz siper koþullarý bakýmýndan bir baþlangýç. Yürüyüþün
sona ereceðinden umudu kestiðimiz anlar olmuþtu. Bitmeyecek
diyordum. Böylece, yürüye yürüye kocayacaðým, günün birinde
duracak olursak eðer, yolu yok, ölmek için duracaðým... Sevgi
lim, yalnýzlýktan bitik bir durumda bu yeni serüvenin býraktýðý
izlenimleri anlatmak istiyorum sana. Zamanýmýn ve olanaklarý
mýn elverdiði ölçüde, þöylece, seninle söyleþir gibi, tüm olup
bitenleri anlatacaðým sana. Bilirsin, yüreðimizin gizli kaynakla
rýndan fýþkýran sesler yankýsýz, karþýlýksýz da kalsalar hiç önemi
yok. Sonra kiþioðlu bakýmýndan ömrünün olaðanüstü aþamala
rýný yaþadýðý bir sýrada, yakýn birinin, candan birinin yaný baþýn
da yamacýnda bulunmasý pek avutucu olur. Ýçini dökebileceðin,
dertleþebileceðin, seni dinleyebilecek birinin, hatta dinlediðine
inanmasan bile... Bilmem farkýna varmýþ mýsýndýr hiç... Bazen
böyle candan biriyle bir yerde oturmuþsundur, örneðin bir evde.
Birkaç kitap, bir-iki tablo, heyecanla geceyi bekleyen bir gaz
lambasý, bir mürekkep hokkasý! (Bilemezsin sevgilim mürek
kep hokkasý ne büyük bir nimet!) Çevrede dizi dizi sandalyeler.
Odada senden ve ondan baþka kimsecikler yok. Pencere önün
deki sedire yan yana iliþmiþ oturmaktasýnýz. Susuyorsunuz.
Aþaðýda sokak aceleci kiþilerle dolu. Ayaklarýný sürterek yürü
yen ya da otolarýn içinde bir ok hýzýyla giden insanlar. Telgraf
telleri gökkubbenin mavi perdesini nota defteri gibi çizmiþ...
Sonra, yanýndaki o candan yaratýkla sessiz bir deniz kýyýsýnda
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da oturmuþ olabilirsin. Tüm yorgunluðunu almýþ, sýk sýk solu
yan engin bir deniz, gözlerinin önünde. Bu denizin her damla
sýnda bir yaþantýnýn kýpýrdandýðýný duyuyorsunuzdur. Susmak
tasýnýzdýr. Kendi düþüncelerinize dalmýþsýnýzdýr. Belki gerçek
ten de özlü, önemli bir þey düþünmüyorsunuzdur o anda. Ne
çýkar! Ýþte o an, olaðanüstü bir andýr. Böyle anlarda gönül bir
kýrlangýç kadar özgür kanat çýrpýp gitmektedir çünkü. Gitmiþ
tir. Gitmiþtir de insanlýðýn o sonsuz gönlünü bulmuþtur, ona
kavuþmuþtur, bir olmuþtur onunla. Ama gene de çok kez gönlün
kendi sessizliðiyle seninle söyleþmektedir. (Böyle anlarda kulak
kabartacak olursan gönlünün bu yolda konuþtuðunu duyabilir
sin.) Evet, susmaktasýnýz, sadece dinlemektesiniz. Ama gene de
sessiz duran, ya da o kutsal sesli sessizliðe karþý mantýðýn cýlýz
bir savunmasýndan baþka bir þey olmayan kýsacýk cümlelerle
geliþigüzel pek önemsiz þeylerden söz eden yamacýndaki o kiþi
nin varlýðý senin için pek deðerli... O da sessiz, sen de. Senin o
sessiz monoloðunun, farkýnda olmadan bir dinleyicisi. Kalkýp
yanýndan uzaklaþsa, kendi kendine konuþabilmek olanaðýný
yitirdin demektir. Ýþte, çoðu kez, böyle sessiz bir yârenlikten
sonra birbirinizden ayrýlýrken, þöyle hafiften bir gülümsersin
arkadaþýna. Bunu yaparken de yüreðini daha güçlü, daha özgür,
daha olgun bulursun. Bir sürü gerçek, apak kelebekler, kanatla
rýyla yüreðini okþamýþlardýr.
Ýþte böylesine bir ruhsal durumda sana sesleniyorum.
Satýrlarý karalarken soluduðum havanýn seninle dolu olduðunu
duyuyorum. Senin þuracýkta, çok yakýnýmda olduðuna inanýyo
rum. Konuþmasan da olur, zararý yok. Tertemiz benliðimi kendi
monoloðuna býrakýyorum içtenlikle. Günün birinde savaþ biter
de oraya dönersem, þu önemsiz satýrlarý birlikte gözden geçir
mek fýrsatýný buluruz elbet... Uzun kýþ geceleri baþlamýþtýr
artýk. Sokaktan geçenlerin elleri ceplerinde, omuzlarý alabildi
ðine kalkýk, sert adýmlarla yürüyorlar. Yeþil boyalý panjurlar
sýmsýký kapalý. Odamýzýn havasý ýlýk, olgun meyve kokmakta.
Ben iyice gevþemiþim, koltuklardan birine gömülmüþüm; siga
ra tellendiriyorum. Sarý bir maþayla, siyaha çalan viþne çürüðü
rengindeki pirinayý karýþtýrýyorum mangalda. Ceviz masanýn
yeþil abajurlu lambasýnýn ýþýðýnda þu az önce yazdýðým satýrlarý,
o tatlý, o pürüzsüz sesinle okumaný izliyorum. Gür bir kaynak
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tan fýþkýran su þýrýltýsýný andýran o tatlý sesinin uyumlu, aðýr,
erkek sesine benzeyen tonlarýný duyuyorum... Öyle bir su kay
naðý ki, topraðýn altýnda salt benim olmak için yaratýlmýþ, kim
secikler benim bu gizli mutluluðumun farkýnda deðil... Evlen
miþiz de. Bir yuvamýz var. Kendi elceðizimizle seçip bulduðu
muz ve seve seve kullanmak için satýn aldýðýmýz gösteriþsiz
eþyacýklarýmýz var. (Sevgilim, seninle uyuþamayacaklarýný ban
gýr bangýr baðýran kötü, beðenisiz eþyalar insana ne býkkýnlýk
verir bilemezsin!)
Doldururken hep seni düþündüðüm þu defter yapraklarýný
elbette çok seveceksin.
Sevgilim! Þu olaðanüstü anlarda hayatým ölüme ne kadar
yakýn bir bilsen!.. Ve de ellerim seninkilerden ne kadar uzak!..
Doðrusunu söylemek gerekirse, yavrum, sana buradan,
cepheden gönderdiðim o kartlarda yaþamýmýn gerçek yanlarýn
dan çok bir þeyler bulacaðýný umma. Siperlerden mektup gön
derilemez. Olsa olsa mavi renkli, basýlý posta kartlarý gönderile
bilir. “Askerî Posta No. 906. Saðlýðým iyi. Mektubunuzu bekle
rim. Selam ve sevgiler!”Hep
si bu ka
dar... Hat
ta bu gü
dük
satýrlar bile senin o sevimli gözlerinin önüne gelene dek sansü
rün çapaklý gözlükleri önünden geçmek zorunda birkaç kez. Bu
nedenle buradaki yaþamýmýn ta içten sezinlediðim ya da dýþtan
iþlediðim olaðanüstü aþamalarýný þu deftere geçirmek kararýna
vardým. Bu notlarýmda zaman ve mekân söz konusu olmayacak.
Zaten bu kavramlar artýk benim için yok sayýlýr. Burada geçirdi
ðim günler kendi çirkinlikleriyle bir örnek günler. Ýçlerinden
çok azýnýn olsun anlam ve niteliklerini deðiþtirecek iþaretler
arama boþuna. Tüm günler ayný biçimde akýp gitmekte. Daya
nýlmaz biçimde birbirine benzeyen ve o oranda boþ ve anlamsýz
günler ve geceler. Baþý sonu belirsiz, aðýr, çok aðýr ilerleyen bir
cenaze alayý düþün! Öylesine bir tespih düþün ki, aklý karalý
taneleri anlamsýz, sonsuz uzayýp gitmekte dizi dizi! Ne býkkýn
lýk verici bir görüntü. Görüntü dedim de aklýma geldi; burada
gerçek görüntüler de birbirinin týpkýsý. Anlamsýz, yabancý adlar,
rumuzlar, harfler, numaralar, bir yýðýn iþaret noktalarý, nirengi
ler ki, anlamlarýný kurmay haritalarýnda aramak gerek.
Ama seninle birlikteyken böyle miydi? Ah, ah, hiç de böyle
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deðildi! Orada her günün, her saatin, her anýn kendine özgü bir
önemi, bir olaðanüstülüðü, bir özelliði vardý. Hepsi, ama hepsi,
öylesine parlak renklerle bezenmiþ, anlam, yaþantý ve taþkýnlýk
bakýmýndan öylesine zengindi ki, her þey, þu an bile tüm bunla
rý kendi özel nitelikleri, olaðanüstü olaylarýyla, kendi öz adlarýy
la hatýrlayýp anmaktan kendimi alamýyorum... Tozpembe sabah
saatleri! Elindeki menekþe demetlerini sallayarak seni bekle
yen o küçük, o sevimli öðrencilerine kavuþmak için okula koþ
tuðun saatler... Apak, ýþýklý öðle saatleri! Paydos ettikten sonra,
baþýnýn çevresine kýrmýzý ýþýn damlacýklarý serpen o koyu viþne
çürüðü güneþ þemsiyenle aceleci, sýk adýmlarla evine döndüðün
saatler... Altýn renkli, masmavi akþam saatleri! Günbatýþý anlarý!
Güneþin batýþýný “Yosunlu Kovuk”un kayalýklarýndan seyret
mek için seni sabýrsýzlýkla beklediðim saatler... Öðrencilerini kýr
gezisine çýkardýðýn çarþamba ikindileri. Sevimli, saðlýklý, neþeli,
cývýl cývýl yavrucuklarýn el ele tutuþup oynamalarý... Anlaþtýðý
mýz, sevdiðimiz arkadaþlarla uzun kýr gezintilerine çýktýðýmýz
pazarlar... Sandal sefalarýmýz. Karanlýk denizin ta diplerine
temel atmýþ sularýn gölgesinde Kleanthes’in keman çalýþý...
Gazinolarda sandalyelerin, masalarýn kumsala kadar uzandýðý
cuma akþamlarý... Hele Apellis, o göçmen Robinson. Sarp kaya
lýklarda kendi ellerinin emeðiyle, kollarýnýn gücüyle kurduðu
yuvasýnýn o ýssýz kýyýyý þenlendiriþi! Olur olmaz hýr çýkaran ve
her yýl bir çocuk doðuran karýsý... Apellis’cikler sürüsü, irili
ufaklý, her yaþtan, her boydan “beni Apellis’ler!” Bizi ta karþý
dan görür görmez, “Baba müþteriley geliyooo!..” “Baba adam
lay geliyooo!” diye sevinç çýðlýklarý koyveren Apellisoðullarý!
Bir gün kendine en çok yakýþan þapkaný giymiþtin. O kýsa
kýsa, o aceleci adýmlarýný atýyordun. Havalanmaya hazýrlanan
bir kuþ gibi sekiyordun. Paskalya yortusunun birinci günüydü.
Çevre ýþýn ve neþeye boðulmuþtu. Kestane renkli, mutluluk
dolu gözlerin. Elinde bir leylak salkýmý; bana bayram hediyen.
Günlerden pazar, saat üç sularý...
Sevimli, sevgili, uðurlu, mutlu saatlerimiz...
Buradaysa sevgilim, her þey birbirinin týpkýsý. Usandýrýcý,
bayaðý, sessiz ve korkunç. Zaman durmuþ. Gezegenimiz dön
müyor artýk. Aylar birbirine girmiþ. Günlerin adý yok, kiþiliksiz.
Bayramlar yok olmuþ...
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Þimdi, þu salt çakmak taþýndan oluþmuþ Makedonya daðý
nýn bir doruðundan, beni Midilli’mizden alýp uzaklara fýrlatýve
ren olaylarýn o sonsuz dizisini seyre dalmýþým.
Bir devrim!..
Çok güzel! Bu sözcüðü tüm varlýðým, tüm gücümle içimde
duymaktayým; her zaman da duyacaðým; bir gerçek bu. Bazý
sözcükler keskin alkol gibi insanýn bilincini doðrudan doðruya
ve korkunç etkiler. Ýþin asýl kötü yaný odur ki, bu alkolü tirya
kilerine cömertçe sunanlar, sunduklarý kiþiler zilzurna sarhoþ,
zom olana kadar kendi kadehlerini tatlý suyla doldurmayý da
elden býrakmazlar! Bu sözcük de böylesine bir alkollü içki
iþte... Ýhtilal!.. Ta beþiðimden bu yana bu sözcüðü içimde duy
maktayým, onun sonsuz hareketliðinin vurgunuyum. Bayýlýrým
bu sözcüðe. Þu an, þu satýrlarý karalarken bile bu sözcüðü içim
den söylüyorum, fýsýltý halinde heceliyorum, ruhumun kulakla
rýna üflüyorum, bir dua gibi. Gözlerimi kapýyorum. Karanlýk
gecenin kapkara derinliklerinde fosfor harflerle yazýlý, pýrýl
pýrýl, þimþek yýlanlar gibi görüyorum bu sözcüðü. Garip bir
durum; bir þeyler oluyor þu an. Ýçimde bir deðiþme... Kýrmýzý
bayraklar havayý þamarlamakta. Sivri uçlu gönderler, ulusal
renklerimize boyanmýþ bir devlet kapýsýný andýran gökyüzünü
övendire gibi dürtüklemekte. Islýklar mavi boþluða doðru zafer
fiþekleri gibi yükselmekte. Milyonlarca trampet gökkubbede
yuvarlanan görünmez þimþekler gibi gürlemekte. Böyle anlar
da kiþioðlunun yüreði dümbelek zarý gibi titreþir. Ýþte tam böy
le bir anda farkýna varmadan yumruklarýn sýkýlmýþtýr bile.
Belkemiðin, okunu salývermeye hazýr bir yay gibi bükülmüþ,
gerilmiþtir...
Devrim!.. Özgürlük için savaþmak!.. Tutsak kardeþlerinin
özgürlüðü için! Niye olmasýn? Özgürlük ve tutsaklar uðruna sa
vaþmak kutsal bir þey. Kralý devirmek. Evet, özellikle bunu
baþarmak gerek!
Erguvan! Soylu renk! Halk denilen kýzgýn boða için bun
dan daha kýþkýrtýcý bir þey düþünemiyorum. Bu kez de tüm
benliðimle akýntýya kaptýrmýþtým kendimi. Güçlü, koskoca bir
dalga beni köpüklü yelesine sarmýþ, bir talaþ, bir kýymýk gibi
sürüklemekte! Oysa þu an Sýrbistan’ýn þu kayalýk tepesinde
ürkek ve þaþkýn bir kazazededen baþka neyim ki? Kesin olarak
savaþýn o dev çarkýna baðlý, kýpýrdanamaz bir durumda. Bu,
Mezarda Hayat
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düzeltilmesi olanaksýz bir durum ki, sanki bunu isteyen ben
kendim deðilmiþim gibi, pek garip, pek romantik bir yakýn
mayla kabullenmek zorunda kalýyorum. Ama gene de sabrým
taþ gibi ve yerli yerinde. Doludizgin yaþayan savaþçý bir yaþa
mýn, diþlerini etimize geçiren ve bize “yaþýyor olmanýn” duygu
sunu güçlü bir biçimde veren bir felaketin o acý þehvetine önü
alýnmaz bir biçimde susamýþ olmanýn bilinci benliðimde har
manlanmakta. Bu bilinç bana mutluluktan da, en yüce hazlar
dan da daha güçlü görünüyor. Ancak böylelikle kendimi savaþ
çarkýnýn baþ döndürücü fýrdöndüsüne býrakabiliyorum. Ýlk
Hýristiyanlar, kendilerine iþkence eden zalimleri, bununla far
kýnda olmadan onlara cennet kapýsý açtýklarýndan saf kiþiler
olarak bellerler, bu nedenle de, acý çekmiþ olmalarýna karþýn,
gizli bir haz da duyarlarmýþ. Pek kurnazca bir anlayýþ!..
Ýþte þimdi ben de buna benzer bir hoþnutluk duygusuyla
savaþ çemberinin baþ döndürücü hýzýna uyduruyorum kendi
mi. Savaþ çarký!..
Bu çark, küflü bir kaosun sonsuzluðu içinden kopmuþ kos
kocaman bir bostan kuyusu çarký gibi dönmekte, gýcýrdamakta.
Milyonlarca insan oturmuþuz da bu görüntüyü seyre dalmýþýz...
Yerin dibinden kýzýl buharlar kopup yükselmekte. Koca çark
habire dönmekte, yerküresiyle birlikte yüzyýllar boyu dönmek
te, aðýr aðýr, yürekler acýsý bir gýcýrtýyla. Ve ben kollarýmdan ve
bacaklarýmdan bu çarka sýmsýký baðlanmýþým. Ýstemeye iste
meye bu koca çarkýn kaçýnýlmaz dönüþlerine ben de katýlmý
þým. Dönüþler pek tembelce, pek yavaþ, aðýr, býkkýnlýk ve utanç
verici bir yavaþlýkta. Doða kurallarýnýn o kesin ve kaçýnýlmaz
hareketi onda da var. Bu çark tam bir kayýtsýzlýkla, hiç acele
etmeden, çelik diþleriyle durmadan taze insan eti kemiren kor
kunç, koskoca bir canavar, bir dev... Burada gökyüzü basýk,
kurþun gibi aðýr; kocaman bir çelik miðfer gibi þakaklarýmý
ezmekte. Bulutlar baþýmýzýn hemen üstünde, askýda unutul
muþ kirli çamaþýrlar gibi hareketsiz, kül rengi paçavralarýný
sarkýtmakta. Deniz sessiz, engin göðüsleri içinde korkunç
soluklar gizlemekte. Oynanan dramý dinlemek için salt dikkat
ve kulak kesilmiþ beklemekte...
Evet sevgilim. Kulak kabartacak olursan, bu hareketsiz
sessizliðin derinliklerinden, bu iðrenç makinenin gürültüleri
arasýnda, yeni açýlmýþ bir býçak yarasýndan sýzan köpüklü kan
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larla birlikte dýþarý fýþkýrmak için saldýran bir ruhun hýrýltýsýna
benzer boðuk bir hýrýltý duyacaksýn. Dinleyecek olursan, derin
lerden gelen kof ve yumuþak bir gürültü duyacaksýn. Bu gürül
tü koskoca bir çelik presin altýnda ezilen gövdelerin, kýrýlan
kemiklerin, çatýrdayan kafataslarýnýn çýkardýðý seslere benzer.
Aðýr aðýr, yavaþ yavaþ, ama kesinlikle iþini gören savaþýn ta
kendisidir iþte bu... Siper savaþý!.. Bu öylesine bir makine ki,
terütaze insan ve hayvan gövdelerini hammadde olarak kulla
nýr, makinenin organlarý, eðri büðrü cesetler üretir... Parmaklar
çatallaþmýþ, katýlaþmýþtýr. Dizler bükülmez olmuþtur; gözler
kaskatý, bembeyaz, iki çiðnemlik sakýz... Gövdeyi hýrpalama
dan, ezmeden önce, yeraltý yaþamýnýn yalnýzlýðýnda, ruhlarý
yavaþ yavaþ çürüten bir savaþ. Sonu gelmez bir korku, seninle
birlikte siperlerde dolaþmakta, her an kendisini duyurmakta
dýr. Sýðýnaðýn duvarlarýnda sümüklüböcekler kol gezmektedir...
Ýðrençlik çiçekleri!.. Bir ekmek parçasý almak için elini torbana
daldýrýrsýn; tiksinerek felce uðramýþ parmaklarýnýn arasýnda
sýktýðýn nesne, kurtulmak için çýrpýnan yumuþacýk, kaygan bir
sýçan yavrusudur...
Beni ta buralara, Midilli’mizden uzaklara sürükleyen olay
lar, taptaze, capcanlý, birer birer gözlerimin önünde...

ÖLÜ TAÇLILAR ÖLÜNCE
Devrimin o korkunç kasýrgasýný anýyorum. Heyecan yüklü
bir sevincin etkisinde on binlerce insan. Kiþioðlu bu durumlar
da þöyle bir þey duyar içinde: Tanrý gazabý gibi yakýcý bir akým
dolaþmaktadýr damarlarýnda. Durdurulmasý olanaksýz bir akým.
Bir þeyler yapmak istersin ama ne yapacaðýný bilemezsin. Avaz
avaz, yürekler paralayýcý zafer hurralarý atýp sesinin limandaki
teknelerin yelkenlerine, devlet dairelerinin duvarlarýna çarptý
ðýný görmelisin. Yoksa sevgili bir kadýnýn dizlerine usulca baþýný
dayayýp aðlamalý mýsýn tatlý tatlý?.. Böyle bir anda biri çýkýp da
sana “Þöyle yap!” diye komut verse, sen sonsuz bir kurtuluþ
duygusuyla “öyle” yapacaksýndýr kesinlikle. Daha gözyaþlarý
kurumamýþ þükran duygularýn, sana bu komutu veren kiþiyi bir
Tanrý yüceliðine çýkarmaya bile hazýrdýr o an. “Salýverin kendi
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ni baþ aþaðý þu kuyunun içine!” demiþ olsaydý sana keþke!..
Binlerce hançereden çýkan seslerin sarhoþ edici þamatasý
dalgalanmakta çevrede. Çanlar çýldýrmýþçasýna çalýnmakta.
Kýrmýzý damlarýn üzerinde kudurmuþçasýna çýnlamakta. Bilin
cini yitirmiþ bir bölük melek, ellerindeki borularla korkunç
savaþ çaðrýsý havalarý çalarak boþluklarý yýrtmakta, mýzraklarý
ný bakýr kalkanlara vurup çevreyi gürültüye boðmakta, kanat
çýrpýp havada fýrtýnalar koparmakta. Çanlar! Koca dudaklarýyla
ulusun gözüpekliðini, yürekliliðini haykýrdýklarý anlarda kiþi
oðlu bu olgunun hayraný olmaktan kendini kurtaramaz. Çan
sesleri, sýcak buhar gibi insanýn kanýna karýþýr. Pamuk elleriyle
yýðýnlarý dürtüklerler. Ýp olur, o þaþkýn ilmikleriyle ruhlarý bir
birine baðlar, ta yücelere, çan kulelerinin doruðuna asar sallan
dýrýrlar. Erkek, kadýn, genç, yaþlý, çoluk çocuk, sübyan... Ara
sokaklardan yokuþ aþaðý anacaddelere akan yýðýnlarýn ayaklarý
dibinde dolaþan þaþkýn, aklýný yitirmiþ hayvan sürüleri... Bay
raklar, flamalar... Aziz tasvirleri iþlenmiþ sancaklar. Neþeli,
sevinçli dalgalanmakta, oynaþmakta. Altýn yaldýzlý saçaklarýn
dan damla damla güneþ damlamakta. Bu mavili beyazlý bayrak
larýn püskülleri bir an için saçlarýna deðivermiþtir. Bir ürperti
kaplamýþtýr benliðini. Her soluk alýþýnda bir bardak pahalý içki
yuvarlamýþ sanýrsýn kendini. Karýnca sürüsü gibi akan bu
insan baþlarýnýn yarattýðý denizin üzerinde esrarlý bir akýntý var.
Bu akýntý insan ruhunu ince bir kamýþ gibi titretmekte, par
maklarý kenetlemekte.
Ateþler içinde kývranan bir yavrucaðýn o hummalý sayýkla
malarýnda ancak gerçekleþmesi olanaklý bu görülmedik kala
balýðýn içinden birden, nerden geldiði, nasýl olduðu bilinmez,
kin dolu, korku dolu bir haykýrýþ yükseliverdi:
“Kahrolsun kral! Savaþ isteriz!”
Bu haykýrýþ, bir aktörün ateþli sesiyle konuþan konuþmacý
dan gelmemiþti. Konuþmacý, kendisini dinleyen yýðýnlarýn han
çeresinden ustaca çekip almýþtý bu haykýrýþý sadece. Uzun boy
lu, ince yapýlý, kara kuru biriydi konuþmacý. Ýnce, uzun par
maklarýný ara sýra dalgalý uzun saçlarýnýn içine daldýrýyordu.
Aktör olmasýna aktördü ya, yüzü de sevimliydi hani. Pek üzgün
görünen kocaman bir burnu da vardý. Bu burun, hemen kendi
altýndan, konuþmacýnýn aðzýndan fýrlayan öðütlerden bir tekini
bile kaçýrmamak amacýyla pürdikkat aþaðý doðru sarkmýþtý.
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Uzun kollarýný bir yalvarýþ, bir çift kanat gibi dinleyicilerine
uzattýðý bir sýrada (ustalýklý, ince bir hareketti bu) gökler gürle
miþ, þimþekler çakmýþ, yýldýrýmlar yaðývermiþti:
“Kahrolsun kral!”
Þimdi þu an fizik öðretmenimiz geldi aklýma. Ufak tefek
bir adamcaðýz. Höt desen devrilecek türden. Bu çelimsiz adam
caðýz, okul laboratuvarýnda elektrik motoruyla bir anda koca
bir mandayý öldürecek güçte elektrik akýmý üretebiliyordu
deneylerde. (Yaman bir konuþmacýnýn, çocuksu davranýþlara
alýþýk bir halkýn elinde, nasýl bir keskin ustura yerine geçtiðini
þimdi kavrayabiliyorum ancak.)
“Kahrolsun kral!..”
Yumruklar sýkýlmýþ, diþlerimiz hecelerin üzerine onlarý böl
mek istercesine kenetlenmiþ. Bu diþlerin arasýndan bu iki sözcük
fýrladýðýnda bir an için kýpýrdamadan kalmýþtýk. Soluðumuz
kesilmiþti. Donanmýþ evlerin duvarlarýnda, limanýn hareketsiz
sularý üzerinde bu çýlgýnca haykýrýþýn yankýlarýný dinlemiþtik. Ýçi
mizde garip bir duygu. Göðüslerimizde birtakým kýpýrdanmalar,
içimizde kopan bir þeyler. Yoksa bu, yediðimiz silleye tepki göste
ren so
yaçe
kim ku
ra
lý mýy
dý? Çok tat
sýz bir boþ
luk. Yok
sa bu,
yaman bir tekmeyle devirdiðimiz ezeli putun o güne dek kurulup
oturduðu tahtýn çürük kaidesi miydi?..
Sonsuz kalabalýk tek canlý, tek baþlý, güçlü, iri bir hayvan.
Bireyler, içgüdü kadar aðýr ve kesin bir ruh coþkunluðuyla
hareket halinde. Tüm göðüsler bir kilise cephesi gibi geniþ, tez
den bir tempoyla fýrtýna koparan engin bir deniz gibi kabarýp
inen tek bir göðüs gibi. Damarlarýmýzdaki kan bir sel gibi
þakaklarýmýza saldýrýyor; örse inen balyoz temposuyla dolaný
yor. Böyle anlarda bu koca canavarýn benliðinde acaba nasýl bir
deðiþme oluyor?
Ölümsüz kan yuvarlarý aracýlýðýyla yüzyýllar boyu içimiz
de, damarlarýmýzda yaþayagelen büyükbabalarýn, dedelerin,
babalarýn, ninelerin o sonsuz kafilesinin bu koca devin o esra
rengiz trafik kanallarýnda bir an durakladýðýný düþünüyorum.
Bu yüzyýllýk yürüyüþlerinde bir anlýk bir mola verdiklerini
düþünüyorum. Apýþýp kalmýþlardýr. Evet, bu korkunç, bu aðýr
küfrü duyunca apýþýp kaldýklarýný, ak kaþlarýný çatarak, aðýr
bastonlarýný kaldýrýmlara vura vura, yürekler acýsý bir sesle
haykýrdýklarýný düþünüyorum:
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