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  Herkes satmakla, kırdırmakla, Ali’nin külahını Veli’ye, 
Veli’ninkini Ali’ye giydirmekle meşgul... Lakin artık sata-
cak şey, kırdıracak kâğıt, kolaylıkla külah giyecek insan da 
kalmadı. Çok adam elleri böğründe bir memurluk arıyor. 
Memur olanlar aylıksızlıktan sürekli oruca talim etmekle 
birlikte başka işler bulmak için dolaşıyorlar. Herkes bir 
lokma ekmeğin peşinde... Evvelden para aslanın ağzında 
idi. Şimdi nerede olduğu malum değil... Galiba akıllı 
aslanlar vaktiyle onu yuttular. Vücutlarının en derinlerine 
indirdiler. Sindirim bozukluğu çekecekler sandık amma 
boş lakırdı, bir şey olmuyorlar... İş tamam para yutma tası-
mında, aslan olabilmekte...

Birçok şeyler var ki anlamlarındaki eski şiddeti, kuvve-
ti kaybettiler. Mesela yağlı fesle, yamalı potinle, pejmürde 
kıyafetle gezmek hiç ayıp değil... Ödünç para alıp ödeme-
mek, borç yığılınca bakkalı, kasabı değiştirmek, geçim 
gereği şöyle böyle yalan söylemek, hatta masumca ufak 
tefek hırsızlıklar yapmak, genel affa erişen teklifsizlikler-
den sayılıyor. Çünkü başka türlü yaşamak mümkün değil... 
Kim kimi aldatabilirse... Altta kalanın canı çıksın.

Bazı bilgelerin söylediklerine göre ahlak, geçime, daha 
açık deyimiyle yiyeceğe, içeceğe bağlı imiş... İnsaf ediniz, 
bu kadar karışık, bozuk yiyecek ve içecekler içinde temiz 
huylu kalmak mümkün mü? İnsan bir defa kazıklanır. İki 
defa aldanır fakat üçüncüsünde, dördüncüsünde kendi de 
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başkalarını dolaba getirmezse öyle bir çevrenin ahengi, 
daha doğrusu ahenksizliği içinde bunalır, yaşayamaz. 
Ahlaksızlık da mide fesadı gibidir. Bir kere bozuldu mu 
artık düzelmez.

Nafiz Efendi, zavallı adam, zamanın zarureti içinde cayır 
cayır kavrulanlardan biridir. Evvelden masrafını gelirine 
uydurmuş, beyler gibi geçiniyordu. Şimdi her şey bir yana, 
akşamları en zaruri ihtiyaçtan sayılan üç okka ekmek para-
sı belini küttedek kırıyor. Şairin dediği gibi, Viran olası 
hanede evlad ü iyal var’dı.1 Her akşam bulup buluşturup 
götürmeli.

Zaruret ağır ağır sıkışan bir cendere gibi her gün bir 
parça daha işkencesini arttırıyor, kendilerinden daha fazla 
dayanma gücü, sağlamlık istiyordu.

Nafiz Efendi, bütün bu sıkıntılara yalnız bir şeyle katla-
nabiliyordu. İçkiyle... Her akşam Langa’nın Havuzlu’sunda 
ihtiyaç elemlerini birkaç kadehin, para bulabildiği zaman-
lar birkaç şişenin içinde boğuyor, evine o duvar senin, bu 
duvar benim, şarkı söyleyerek geliyordu.

Bu hoppaca sarhoşluk onun yaşına hiç uygun değildi. 
Yaş kırk beşi geçmiş, saça, sakala kır serpmiş, hayatın 
kayınpederlik, büyükbabalık mevsimine gelmişti. Bu içki 
iptilasından dolayı son zamanlarda kayınvalidesi Refia 
Hanım’la geçimsizlikleri pek arttı. Kadın rast geldiği eşine 
dostuna derdini yanıyordu.

“Hanım hanım, bizim zirzop damat evlere şenlik, yaş-
landıkça azıyor, hoppalaşıyor... Artık ondan bize hayır kal-
madı. Kırkından sonra azanı teneşir paklar...” başlangıcıy-
la söze girişiyor, anlatıyor ağlıyor, ağlıyor anlatıyordu.

1 “Viran olası evde çoluk çocuk var.”
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Evet, damadının adını Zirzop koymuştu. O şimdi 
mahallede Nafiz isminden çok, kaynanasının kendine 
hediye ettiği bu alaycı takma adıyla anılıyordu.

Nafiz Efendi, birkaç gün keyif çatacak para bulamadı. 
İki-üç akşam meyhaneciyi astı. Artık bu ispirto ticaretha-
neleri arasından geçemiyordu. Krediyi düzelterek kafayı 
tütsüleyebilmek için birkaç kuruşa ihtiyaç vardı. Bu parayı 
bulmak müşkülün de üstünde idi. Düşündü, taşındı, 
kayınvalidesinin üç-dört yüz kuruşluk dul maaşının aylık 
koçanını aşırmayı kurdu. O evde yokken, dolabına anahtar 
uydurdu. Meramına erdi. Fakat kadın hakikati duyunca bir 
kızılca kıyamettir kopacak, yalnız ev değil, belki bütün 
mahalle yerinden kalkıp oturacaktı.

Nafiz Efendi, bu dünya kaygısını zihninde öldürecek 
iksiri çeksin de, isterse yerküre yörüngesini şaşırsın, 
umrunda değildi. Koçanı bir sarrafa kırdırdı. O akşam 
Havuzlu’nun bir köşesine kuruldu. Önüne mezeleri dizdir-
di. Kadehleri birbiri arkasına yuvarladıkça bu felaket, bu 
zaruret âleminin, beynini kemiren endişeleri hafifliyor, 
dünyanın her bakışta yürek yakan manzaraları değişiyor, 
şimdiye kadar seçemediği beklenmedik yönlerden ümit 
tebessümleri bile beliriyordu.

Bu ateş gibi sıvıyı içtikçe beynini saran şey neşe miydi? 
Ne idi? Güya birkaç gündür kendinde değilmiş de şimdi 
kadehleri midesine döktükçe ağır ağır kendini buluyor 
gibiydi. O kendini böyle bulmaya uğraşırken etraftan gelen 
seslerin perdeleri yükseliyor, konular tuhaflaşıyor, kahka-
halar artıyor, güya hep ötekiler kendilerini kaybediyorlardı.

Bir aralık yanı başında cereyan eden konuşmaya kulak 
verdi. Birkaç genç şöyle konuşuyorlardı:

“Bu aralık zamanın bütün akıllı adamları, ruhlarla meş-
gul... Dirileri düşünen yok...”

“Onun sebebi var...”
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“Nedir?”
“Amerikalı ünlü mucit Edison, ruhlarla haberleşme im-

kânını verecek bir alet icadıyla uğraşıyor da onun için...”
“Laf...”
“Laf maf... Edison gibi ünü yüksek bir mucit ortaya böyle 

bir söz fırlatırsa bu, hakikate ne kadar aykırı duran bir 
durum olsa yine kayıtsızca karşılanamaz... Herkese bir türlü 
lakırdı söyletir... İşte ruhlarla zaten haberleştiklerini iddia 
eden birçok şarlatanın yüzlerini güldürecek bir haber...”

“Evet... Ona uygulanacak bir aletin icadından önce 
ruhun ne olduğunu kesinlikle belirlemek lazım gelir... 
Dinsizler için ruh yoktur. Büsbütün anlamsız bir kelimedir. 
Dindarlar için ise ruh, Allah’ın en büyük sırlarıyla çevrili ve 
bazı mutasavvıflarca Allah’ın kendisi ile ilgili cismani 
olmayan, hoş bir şeydir. Dolayısıyla Edison gibi bilginlerin, 
ruhu makine başına çağırıp söyletebilmeleri için onun bu 
iki telkinin dışında üçüncü niteliğini ispat etmeleri gerekir. 
Ruh, dünyevi dilini cesedinde bırakıp gidiyor. Onun mane-
vi dilini ise hiçbir makine söyletemez... Çünkü sonra dün-
yanın altı üstüne gelir... İşit de böyle şeylere inanma, 
Allah’ın sırrı olan ruh, dünya bilginlerinin laboratuvarların-
da, fizik havanlarına, şişelere, kimya borularına, imbikleri-
ne giremez. Girdi derlerse inan ki bu şeytandır.”

Sarhoşlar hep bir ağızdan gülüştüler. Sonra içlerinden 
biri dedi ki: “Canım, Edison’un icat etmeye uğraştığını ilan 
ettiği bu son ruhlarla haberleşme makinesinin içinde ne 
cin var, ne şeytan, ne mübalağa ne de yalan. İşin aslını bil-
miyorlar, hakikatin kimse farkında değil...”

“Sen farkında mısın?”
“Hay hay...”
“Nasıl farkında oldun?”
“Adam, bunu anlamak için biraz zekâ, biraz düşünce 

yeter.”
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“Yenidünya’dan eskilerine yayılan bu mesele her tarafta 
çalkandı. Âlim, cahil binlerce kafa bununla meşgul oldu-
lar... Bunu kimse bir sağlam kaba aktaramadı. Bu kadar dü-
şünürlerin içinde senin kadar bir zekisi, düşüncelisi bulu-
namamış olduğuna şaşılır. Keşfettiğin hakikati söyle de şu 
meyhane köşesinde dehanı el çırparak alkışlayalım...”

“Efendim, bilmem bilir misiniz? Edison sağırdır. Sesi 
büyüten aletle konuşuyor. Diriler ile olan bu konuşma usu-
lünü ölülere de uygulamak istedi. Mesele bundan ibaret... 
Şimdi işi çaktınız mı?”

Bir kahkaha tufanı daha koptu. Bu akşamcılar mangası 
içinde miskin mistik suratlı birisi bu kahkahalara katıl-
maktan kaçınır görünerek dedi ki: “Gülmeyiniz... Ruhlarla 
eğlenilmez... Hem bu, böyle meyhane âleminde tartışıla-
cak bir konu değildir. Başka şey konuşalım. Eğlenceli laf 
mı yok...”

Birkaçı birden: “Ooo... Demek ruhlardan senin ağzın 
yanık, onlardan söz etmeye korkuyorsun...”

“Evet. Ne zannettiniz? En imansızları düşündürecek 
gariplikte birkaç olay bilirim.”

“Bu garip olaylardan birisini anlat da biz de aydınlana-
lım...”

“Küçükken hava değişimi için ailece Kurtköyü’ne git-
miştik. Orada bir cinayet oldu. Katil bir türlü keşfedilemi-
yordu. Nihayet maktul, bir gece karısının rüyasına girerek 
caniyi ismiyle, resmiyle olduğu gibi haber verdi. Kadının 
ihbarı üzerine zabıta herifi yakaladı.”

Bir sağanaklı gülüşme daha koptu.
“O... O... Oo... Doğrusu dumanı üstünde pek taze bir 

olay... Necip’in çocukluk zamanında, yani bundan en az 
yirmi beş sene evvel olmuş bir cinayet... Haydi oradan, 
işine be! Zabıta, rüya üzerine insan tutuklamaz...” itirazla-
rı boşandı. Nafiz Efendi özlemle çektiği kadehlerin verdiği 
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tatlı bir baş dönmesi arasında bu ruh konusunu dinliyor-
du. Onun dünyaya, ahrete, ruha, cesede ilişkin pek derin 
bilgisi yoktu. Vaktiyle mahalle mektebinde Tecvit1, 
Mızraklı İlmihal2 ve sonra da rüştiyede3 Emsile4, Bina5 
filan okumuştu. Fen, felsefe adıyla bazı bilgiler olduğunu 
işitirdi amma bunların itikat bozan, dolayısıyla ahiret için 
pek zararlı şeyler olduklarını vaizlerden çok defa dinle-
mişti. Dinî emirlere inanmayı ve öte tarafını karıştırmama-
yı kendi için en büyük bir vazife bilirdi. Onun zannınca 
ruh, insanın ten kafesinde kuş gibi tüneyen ve ölümünde 
uçan bir şeydi. Yanı başındaki mangadan dinlediği ruh 
konusunda yalnız Kurtköyü olayı sarhoş beyninde derin 
bir etki yaptı. Demek bazı cinayetlerde ruh, dünyaya inip 
katili ihbar edebiliyordu.

1 Tecvit: Kur’an’ı usulüne uygun biçimde okuma bilimi; bu bili-
 mi öğre ten kitap.
2 Mızraklı İlmihal: İslam dininin ilkelerini öğreten, kapağında 
 mızrak resmi bulunduğu için “mızraklı ilmihal” diye anılan 
 ilmihal kitaplarından biri.
3 Rüştiye: Ortaokul.
4 Emsile: İçinde Arapça fiil çekim örnekleri bulunan kitap.
5 Bina: Arapça fiil çatısını konu edinen bilim; bu bilimi öğreten 
 kitap.
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Akşamcıların çoğu kafaları tuttular. Kapanma zamanı gelen 
meyhane ağır ağır boşalıyordu. Lambalar kısıldı. Bir-iki ufak 
tefek hırıltı oldu. Şimdiki mundar rakıların sarhoşluğu da 
berbat oluyor. İçenleri kudurtuyor. Eski zamanda meyhane-
lerden olgun çıkanlar kol kola girerler, birkaç adımda bir, 
yol ortasında oturarak sarhoşça söyleyişlerle birbirlerine 
şiddetli sevgi içtenlik gösterirler, her köşe başında sarmaşır-
lar, öpüşürlerdi. Zamane içkilerinin sarhoşları ise sille 
tokatla görüşüyorlar; kama, revolver çekiyorlar, birbirinin 
ceplerini tarıyorlar, cüzdanlarını aşırıyorlar.

Nafiz Efendi bu çok özlediği rakıyla dudak dudağa çok 
öpüştü. Bulut gibi oldu. Fakat ona bir türlü doyamıyordu. 
Bu usturadan keskin rakı ile keyfini biledi, biledi. Bu mey-
hane köşesini bırakmak istemeyerek neşesini kendi düşün-
cesinin son kertesine kadar sağlamak için geceyi orada 
geçirmek arzusuna düştü. Lakin meyhane yönetmeliğinin 
son bendi uyarınca her koltuğunda bir garsonun tantanalı 
uğurlamasıyla kapı dışarıya azat edildi. Ayakta duracak 
hâli yoktu. Sarhoş, omzu ile havayı yarmak ister gibi yen-
geçvari yampiri kendini sokağa verdi. Hemen hemen yere 
kapanacak gibi sağnaklı bir yalpa ile karşıki yaya kaldırı-
mını tuttu. Hava sakindi ama onun kafasından en zararlı 
zehirler ile karışık bir içkinin fırtınası kopuyordu. 
Langa’dan, semti olan Tavşantaşı’na kadar o duvar senin, 
bu duvar benim, böyle yalpa vurarak gidecekti.



18

Üçüncü yalpada belini bir duvara verdi. Düşündü. 
Muhterem kaynanası dolaptan aylık koçanının sır olduğu-
nu anlayınca hırsızı belirlemekte hiç güçlük çekmeyecekti. 
Zirzop damat bu şakayı ona birkaç defa daha yapmıştı. 
Kaynanası, karısı, baldızı üçü birleşirlerse Zirzop’u eşek 
sudan gelinceye kadar döverlerdi. Bu küçük ve yumuşak 
ellerin paparasını o, dört beş defa doya doya yemişti. Tadı 
damağında idi. Üç kadın dayak için birleşemezse kaynana-
sı bir-iki defa ayılır bayılır, bununla mesele geçiştirilmiş 
olurdu. Bu üçlü ittifakı bozabilmek için bir menfaat göste-
rerek müttefiklerden hiç olmazsa birisini ayırmak lazımdı. 
Çünkü damat ne kadar sarhoş olsa iki kadınla başa çıkabi-
lirdi. Bu ince siyasetle bazen dayaktan kurtulurdu.

Sokakta sıra ile dizilmiş meyveciler, sebzeciler gördü. 
Büyük bir küfenin içine kule gibi istif edilmiş iri iri laha-
nalar dikkatini çekti. Çünkü kayınvalidesi zeytinyağlı 
lahana dolmasını pek severdi. Bir yalancı dolma ile koca-
karıya koçanın acısını unutturmanın mümkün olabileceği-
ni düşündü. Okkası on ikişerden dört buçuk okkalık kos-
koca bir baş lahana aldı. Tam elli dört kuruş verdi. Birkaç 
onlukla bir yüzlüğü de farkında olmayarak yere düşürdü. 
Şimdi bu lahanayı, kocakarının öfkesindeki şiddeti almak 
için, yanaşan vapurla iskele arasına konulan bir balon gibi 
kullanacaktı. Fakat meret ne kucağa sığıyordu, ne koltu-
ğa... Kendini zor götüren Zirzop bu iri lahana kellesini 
nasıl taşıyacaktı?

Orsa boca,1 düşe kalka, lahanaya söve saya yine kendini 
yola verdi. Kestirme gitmek için yangın yerlerine vurdu. 
Buralarda sokak gibi iki taraf duvarları olmadığından sar-
hoşun yalpa sahası açıldıkça açıldı. Havasını bulunca 
pupasına gidiyor. Bazen toprak kümeleri, taş yığınları ara-

1  Orsa boca: Bata çıka, iyi kötü.
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sında kayboluyor. Yerlere kapanıyor... Bir süre dinlendik-
ten sonra yine kalkıyor... Bazen engebeli yerlerde elinden 
lahanayı kaçırıyor. Turpgiller ailesinden, yerküre biçimin-
de gelişmiş bu yuvarlak sebze bir engele rastlayıncaya 
kadar yokuş aşağı lastik top gibi koşuyor... Biçare Zirzop, 
elinden mahpusunu kaçırmış bir jandarma telaşıyla kaça-
ğın arkasından saldırıyor... O da, yere düşüp birkaç taklak 
atarak yuvar yuvar yuvarlanmadıkça bu yaramaz lahanaya 
yetişemiyor... Fakat küfürlerin binini bir paraya salıveri-
yor. Haddini bildirmek için kaçağa yumruklar indire indi-
re şöyle bağırıyor:

“Vay anasını, avradını... silsilesini bellediğimin kayna-
namın lahanası... Yumurcak oğlu yumurcak, seni yetişti-
ren bostanın toprağına... Bahçıvanın eline, ayağına... beş 
de parmağına...”

Zirzop o civarın tanınmış sarhoşlarındandı. Ağzından 
böyle ispirto edebiyatı saçılmaya başlayınca, arkasına bir- 
iki derken bir düzine kadar çocuk takıldı. Refia Hanım’ın 
damadı neşeyi taşırdığı zamanlarda çoğu zaman evine 
kadar böyle alayla giderdi.

Çocuklar: “Ulan bak... Ulan bak, Zirzop lahanayı dövü-
yor.”

“O, geçen gün ayağını vurmuş olduğu için potinle 
kavga ediyordu.”

“Sen onun İstanbul Ağaçeşmesi’ne sövdüğünü işitme-
din mi? Atıyor kantarlıyı...”

“Ne diyor be?”
“ ‘Behey utanmaz çeşme... Senelerden beri akmadığın 

hâlde ne yüzle gelenden geçenden, yaptıranının adına 
Fatiha, dua dilenirsin?’ Sonra ne ana bırakıyor, ne avrat...”

“O ne tuhaf adamdır be... Haydi kızdıralım...”
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Çocuklar hep bir ağızdan: “Matiz1 olmuş Zirzop... Matiz 
olmuş Zirzop...”

Sarhoş onlara çarpık ağzıyla haykırıyordu:
“Sizi gidi yedi silsilesini, ceddini ceddesini... köpeğini, 

kedisini, beygirini, kısrağını, ineğini, davarını suladığımın 
veletleri... Ulan sizin gibi iki velet de benim var... 
Büyükanalarına, yani haddim olmayarak bendenizin kay-
nanama...” Elindeki lahanayı göstererek, “... işte bunun 
saygıdeğer sahibine, cici anne derler... Tabiatsızlar... Bazen 
sorarım, ulan eşek oğlu eşşekler... Bu kocakarının neresi 
cici? Boyalı saçları mı? Çökük avurtları mı? Koca burnu 
mu? Bu kakanın kakası be! Allah belanızı versin... Sizin de 
öyle cici anneniz var mı? Çok söyleniyor mu? Huysuz mu? 
Onu ya kocaya vermeli... Ya ona bir düzüye lahana yedir-
meli. Yalancı dolmayı, kapuskasını, çorbasını, turşusunu... 
Vira yedirmeli... Çünkü lahana insanın yelini alır. 
Kocakarıların meraklarını dağıtır.”

1 Matiz (Argo): Çok sarhoş.



3

Akşamın alacakaranlığı basıyordu. Çocuklar onu, o çocukla-
rı kızdıra kızdıra, terbiyeden dışarı alaylar, yuhalar, haykı-
rışmalar içinde Nafiz Efendi dalgalı bir denize benzeyen 
viranelerin tepecikleri arasından bata çıka gidiyordu. 
Birdenbire sarhoşun sesi kesiliverdi. Eğlencelerini kaybe-
den çocuklar şaşırdılar. Sağa, sola, öne baktılar. Zirzop mey-
danda yoktu... Koltuğunda bir baş lahanasıyla koskoca adam 
bir anda nasıl yok olabilir? Refia Hanım’ın damadı kırklara 
karışacak kadar herhâlde huddam ehlinden1 olamazdı.

Çocuklar büyük bir merakla taş yığınlarının etrafını, 
tepelerin arasını aramaya başladılar. Tuhaf şey, Zirzop’tan 
eser göremiyorlardı. Bu ustaca saklambaç oyunuyla acaba 
onları hayrete mi düşürmek istiyordu? Haşarılar viranenin 
bütün deliklerini, kovuklarını karıştırarak bağırıyorlardı.

“Zirzop, nerede isen ses ver!”
Bu soruya derinden derine bir cevap geldi.
“Köpeğini, kedisini suladığımın piçleri, buradayım...”
Çocuğun biri: “Ulan... Ulan... Burada bir kuyu var... Geçen 

gün kucağında çocuğuyla beraber bir kadın düştüydü...”
Yaramazlar kuyunun başına üşüştüler. Soruyorlardı: 

“Zirzop, orada mısın?”
Derinden derine: “Buradayım dedim a... Beygirini kıs-

rağını suladığım hanım evlatları...”
“Ta dipte misin?”

1  Huddam ehli: Cinleri hizmetinde kullananlar.
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“Hayır, orta katta asılı duruyorum. Ne beyinsiz yumur-
caklar bunlar! İnsan kuyuya düşünce neresinde durur 
ulan?”

“Nasıl düştün oraya be?”
“Birdenbire kendini aşağıya salıver de bak, nasıl düştü-

ğünü anlarsın...”
“Rahat mı orası?”
“Vay babanın şarap çanağına... Ulan kuyu dibi rahat 

olur mu? Off... Aman kazıklamasına bir oturuş oturdum ki 
sormayınız hâlimi... Bereket versin ki kaynanacığımın 
lahanası minder gibi altıma tesadüf etti de... yine de... ve 
dolayısıyla omurgam, bodoslamalarım hurdahaş oldu... 
İskarmozlarımdan hayır kalmadı... Babafingom çarpıldı...”

Sarhoş, yerin dibinde, derinden derine böyle saçma 
sapan söylenirken çocuklar kuyuya adam düştüğünü etrafa 
ilana başladılar...

Nafiz Efendi, birkaç kulaçlık silindir biçimli çukurdan 
sarhoşça atıp tutmasında devamla, “Bunlar kuyu değil... 
Belediyenin yolcular için kurulmuş kapanları... Haydi, 
ben sarhoşum, bastığım yeri bilmedim, düştüm... Ya ben-
den evvel buralara kaç ayık adam yuvarlandı? Vay ineğini 
davarını suladıklarım... Sağlık idaresi hummadan, verem-
den, daha bilmem nelerden ölenleri bir bir yazıyor da 
kuyularda telef olanları neden ölümler listesine dahil 
etmiyor? Yoksa bunu ölümden saymıyorlar mı? Kuyulara 
hangi idare karışıyor? İstanbul’un bağrı milyonlarca kuyu-
larla delik deşik... Fakat yine her taraf Kerbela gibi susuz-
luktan yanıyor. İşte benim düştüğüm bu kuyu da kuru... 
Sulu olaydı boğuldum gittiydi. Cenabıhak kaynanamın 
lahanasını cankurtaran simidine dönüştürürse o başka... 
Bazıları cılk çıkmakla beraber yumurtalara can veren 
Tanrım nelere kadir değildir... Yine de bugün belediyeye 
para vermek yumurtaları canlandırmaktan fazla yaratıcı 
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bir kudrete bağlıdır... Ulan... O ne be? Burada bir lahana 
daha var... Kaynanamın talihine bakınız... Ne kadar açıktır. 
Beni bu kuyunun dibine onun kısmeti çekti. Şimdi bu 
lahanalardan birinin dolmasını yaparsak ötekinin de tur-
şusunu kurarız. Sirke, kırmızıbiber, sarımsak... Ohhh... 
Mezesi hoş kaçar... Fakat bu ikinci lahana taş gibi sıkı.... 
Benden evvel buraya bir sebzevatçı beygiri mi düştü acaba? 
Lakin tuhaf şey: Kuyuda bulduğum lahanayı beze sarmış-
lar... Muntazam bir çıkın yapmışlar... Bak bunun tutacak 
düğüm yeri var... Yaa, tevekkeli değil... Bunun düğümün-
den tutarsak bir yere kaçamaz. Benim lahana haşarı çıktı. 
Tutamağı da yok... Kaç defa ferre... firaren babını çekti... 
Kaynanama benziyor. Cadı ihtiyardır amma cıva gibidir. 
Bir yerde rahat duramaz... Pencereden kapıya, kapıdan 
cumbaya, cumbadan bahçeye koşar durur. Komşularda ne 
olup bitiyor, mutlaka hepsini anlamalı... Sanki bunağı 
mahalleye fahri olaylar kâtibi tayin etmişler... Komşulardan 
hangisinin erkek kedisi hangisinin dişisini ayartmış, bura-
ya kadar mahalle olayları hatırındadır...”

Zirzop’un düştüğü kuyu, su kısmı yukarıdan yuvarla-
nan taşlar ve dökülen süprüntüler ile dolmuş ve hemen iki 
kulaçtan ibaret derinliği kalmış kuru bir çukurdu. Buraya 
düşerken sarhoşları koruyan bir maneviyatın varlığına 
insanı inandıracak bir iyi tesadüfle Nafiz Efendi’ye, başı-
nın ve ellerinin birkaç yeri hafifçe berelenip kanamaktan 
başka bir şey olmamıştı.

Çocukların kuyuya adam düştüğünü duyurarak bağırış-
maları üzerine birkaç kişi toplandı. Bu gibi olaylarda yar-
dımcıdan çok, seyirciler birikir. İşsiz, güçsüz kimseler için 
bu duhuliyesiz bedava seyirler ne kadar tatlıdır. Böyle 
seyirlere yalnız avareler değil, pek çok ciddi kimseler de 
dalarak işlerinden olurlar, türlü zararlara uğrarlar...

Şimdi kuyu başındakiler yukarıdan sesleniyorlar, sar-
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hoş aşağıdan boğuk boğuk, tuhaf tuhaf cevaplar veriyor, bir 
kahkahadır gidiyor. Dolayısıyla birikenlerin sayısı gittikçe 
artıyordu. Bir ip buldurarak kuyuya uzattılar. Bunu sıkıca 
beline bağlamasını sarhoşa teklif ettiler. Fakat aşağıdan ret 
cevabı geldi. Zirzop karanlık mezarından, “Hoş geldi bana 
bu kuyunun âb ü havâsı”1 mısraını gazel gibi okuyarak 
yukarı çıkmak için türlü türlü sarhoşça nazlanmalar göste-
riyordu... Nihayet iş karakola yansıdı. İki polis geldi. 
Bunlardan biri kuyunun ağzından aşağı haykırarak:

“Ey, hişt, bana bak... Yukarı niçin çıkmıyorsun?”
Kuyudan derinden derine cevap:
“Nakliye vasıtası yok da onun için.”
Seyircilerde kahkahalar...
“Sana ip atıyorlar. Beline niçin bağlamıyorsun?”
“Allah... Allah... Ben sarhoşum sarhoş... Su kovası deği-

lim... İpi bağlayacak sağlam kulpum yok...”
“Ya nasıl çıkacaksın?”
“Beni buraya düşüren şeytan elbette çıkarır...” 
Etraftan kahkahalar... Kahkahalar...
Yukarıdan: 
“Bu kadar kişi seni burada saatlerle bekleyemez. Haydi, 

çabuk ol...”
Kuyudan: 
“O kadar kişiyi oraya kim davet etti anacığım? Kuyuya 

bir sarhoş düşmüş... Bunu görmek için oraya yığılacak ne 
var? Keyif benim değil mi? Kuyuya düşerim... Havuza 
düşerim... Lağıma düşerim... Âleme ne oluyor? Buranın 
havası bana her bakımdan iyi geldi. Serin, korunaklı, 
güvenli, buraya kolay kolay hırsız gelemez. Tramvay işle-
miyor, otomobil geçmiyor... Konferans veren yok, yardım 

1 Baki’nin, “Hoş geldi bana mey-kedenin âb ü havâsı” mısraına gön-
 derme.
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toplayan yok... Buradan âlâ yeri nerede bulacağım? Eve 
gideyim de kaynanamdan dayak mı yiyeyim?”

Kuyu başını kuşatan halkın kahkaha sağanakları gittik-
çe büyüyor ve bu gülünç konuşma devam ediyordu.

Yukarıdan: 
“Haydi, sarhoşluğun lüzumu yok...”
Aşağıdan: 
“Behey adamlar, sarhoşluk lüzum ve gereklilik ile 

değildir. İçtiğim ispirto birkaç saat hükmünü yürütecek... 
Sarhoşluğumu piç etmeyiniz... Rakılar ateş pahasına çıktı. 
Vallah sizden zarar, ziyan dava ederim... Bu kuyunun içi 
yarım ahret demektir. Kimse karışamaz... Sarhoş lafı dinle-
mek istemeyen çekilsin oradan... Ben onların arkasından 
gitmiyorum... Onlar beni dinlemeye geliyorlar, hem de 
bedava kahkahalarla gülüyorlar. Öyle ya, tiyatrolar pahaya 
çıkalı halk böyle beleşten sokak komedyalarını dört gözle 
arıyor...”

“Çok söylenme haydi... Haydi ipi bağla beline...”
“Ayol, ben sarhoşum siz ayıksınız... Evvela o uzattığı-

nız şey kim bilir hangi çıkrıklı kuyunun çürük ipidir? 
Saniyen benim gibi sağını solunu kaybetmiş bir sarhoşun 
bağlayacağı düğüme güvenilir mi hiç? Kuyunun yarısına 
gelince çözülsün bir daha düşeyim aşağı... Vallahi bu sefer 
vücudum tek dürbünler gibi birbirinin içine geçer de insan 
şeklinden çıkarım.”

Kahkahaların içinde külhaninin biri arkadaşına:
“Diyojen gibi bir adam... Doğru söylüyor be...”
“Diyojen kim ulan? “
“Bilir miyim ben? Bizim Makridis’in eniştesi...”
“Bilmediğin naneyi neye avurduna alıyorsun? Diyojen 

eczanelerde satılır bir sudur.”
“Neye iyidir o?”
“İskalamentoniye...’’
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“Açbaşıbe... Enayi...”
“Ağabeyim, soğukluğa uğradı da iki şişe Diyojen içti. 

Belini öyle ısıtabildi...”
Muhatabı söyleyenin ensesine bir tokat aşk ederek:
“Güm...”
Öbürü silleyi iade ile:
“Pat...”
Kuyunun başında böyle türlü bahisler, latifeler, el şaka-

ları edilirken içeriden Zirzop, tuhaf ve arkası gelmez uzun 
nutkunda coşarak gittikçe viraneyi dolduran dinleyicileri-
ni gülmeden kırıp geçiriyordu.
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Sarhoşa yukarıdan meram anlatmanın imkânsızlığı anlaşı-
lınca aşağıya bir adam indirmeye karar verildi. Çünkü gün 
kararıyordu. Sarhoş, ayık her ne olursa olsun iki-üç kulaç 
yerin altındaki bir kazazede, gecenin türlü tehlikelerine terk 
edilemezdi. Bir fener buldular. Güçlü kuvvetli birisi aşağıya 
inmeye razı oldu. Kuyuya evvela yanan feneri sallandırdılar.

Sarhoş aşağıdan, “Ben fener istemem. Aydınlık iste-
mem. Çünkü ben kör kandilim... Lahanalarımı çalmaya 
geliyorlar...” şikâyetleriyle haykırıyordu. 

Fakat o adam usta bir kuyucu gibi kuyunun örme taşla-
rına tutuna tutuna indi. İpin ucundan çözdüğü feneri bir 
kenara koydu. Kuyunun dibinde bir hayli yığın oluşturan 
moloz tabakası, Zirzop’un kemiklerini kırılmak tehlikesin-
den kurtarmıştı. Onun bağırıp çağırmalarına bakmayarak 
ipi koltuk altlarından geçirdi, sıkıca birbiri üzerine birkaç 
düğüm yaptı. Yukarıdan çekmeye başladılar. 

Sarhoş vince takılmış bir yük gibi döne döne yukarı 
çıkarken bütün kuvvetiyle yaygarayı basıyordu:

“Lahanalarım... Aman ümmet-i Muhammed, lahanala-
rım... Yarın ahrette on parmağım yakanızda olsun, lahana-
larım...”

Onu kuyudan aldılar fakat oyuncağını tutturan huysuz 
bir çocuk gibi kopardığı, “Lahanalarım!” feryadını kesmek 
mümkün olmuyordu. İpi tekrar kuyuya uzatarak aşağıdaki 
adama lahanaları bunun ucuna bağlaması için seslendiler. 
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Biraz sonra lahanalar da yukarı çekildi. Lakin çıka çıka 
ipin ucunda ezilmiş, üçte bir kısmı dağılmış bir lahana ile 
mavi ve kırmızı satrançlı bir dokuma parçasına bağlanmış 
yuvarlak bir çıkın çıktı. Çıkının şekli polislerin dikkatini 
çekti. Derhal sordular:

“Bu bezin içinde ne var?”
Sarhoş: 
“Lahana...”
“Nereden  aldın?”
“Almadım... Onu kuyunun içinde böyle bağlı buldum.” 

Asıl lahanayı göstererek, “Bunu şuradan küfeciden aldım.”  
Dokuma çıkını işaretle, bunu da böylece kaynanamın kıs-
metine kuyuda buldum. Biri dolmalık... Biri turşuluk...”

Polisler derhal çıkının düğümünü çözdüler. Feneri yak-
laştırdılar. İçinden Ermenice bir gazeteye sarılı, lahana gibi 
yuvarlak bir şey çıktı. Kâğıdın birkaç yerinde koyu kırmızı 
lekeler görünüyordu, gazeteyi açtılar. Kenarı kroşe örmesi 
baklava dantelalı, kurumuş kanla lekelenmiş bir patiska 
parçasının içinde, yine aynı yuvarlak şekil beliriyordu. 
Yuvarlağa birkaç defa dolanmış olan bu patiskayı da açtı-
lar. Kirpiklerinin arasından kesik koyun kelleleri gibi kara-
ları kaymış, süzgün bakan bir insan kafası çıktı. Bu kesik 
baş, kulaklarına kadar bir ressam paleti gibi türlü renge 
boyanarak yüz tanınmaz bir hâle getirilmişti. Ancak onun 
bütün kimliği gözlerine toplanmıştı. O esrarengiz, o muam-
malı, o korkunç bakışıyla, ölümün sessiz, donuk, derin 
süzüşüyle sanki, “İşte beni kestiler. Bu kuyuya attılar... 
Katillerimi bulunuz. Adalet isterim... İnsan kardeşlerim...” 
demek istiyordu. Turşuluk lahanasının böyle feci ve deh-
şet verici bir biçime dönüştüğünü gören sarhoş, herkesten 
evvel büyük bir ürküntü ile, “Aman Yarabbi, palyaçoyu 
kesmişler... Kafasını çıkına sarmışlar... Kuyuya atmışlar...” 
feryatlarıyla olayı ilana başladı. Kesik baş, kan karışmış 
türlü boyalarıyla gerçekten bir facia sahnesinde kurban 
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edilen bir palyaço yüzünü almıştı. Fakat bu, bakanları gül-
dürmüyor, pek fena ürkütüyordu.

Derhal merkeze telefon edildi. Zabıta, soruşturmasına 
başladı.

Orada abuk sabuk sözleriyle başına kalabalık toplamak-
tan başka olayın aydınlanmasında bir faydası görülmeyen 
sarhoşun evine gitmesine izin verildi. Nafiz Efendi yürümek 
için ayağa kalkınca düşmekten meydana gelen vücut ağrıla-
rını işte o zaman hissetti. Her adım atışında, “Aman belim... 
Aman dizkapaklarım... Topuklarım...” şikâyetleriyle bağırı-
yordu. Çocuklar, her meyhane dönüşünde türlü maskaralık-
larıyla kendilerini eğlendiren bu parasız komiklerinin kol-
tuklarına girdiler. Onu ağır ağır yürütüyorlardı. Birtakımı 
olayı haber vermek için oraya pek uzak olmayan Tavşan-
taşı’na, eve koştular. Kapının zilini koparacak gibi bir telaşla 
çekince kaynana Refia Hanım içeriden hemen bağırmaya 
başladı:

“Kapımın çıngırağını mı koparacaksınız? Kimdir o ter-
biyesizler?”

Dışarıdan çocuklar: 
“Biziz... Hanım Teyze biziz... Damat kuyuya düştü.”
Bu müjde karşısında kaynana hanımın öfkesi derhal 

sevince dönerek:
“Hay müjdeleyen ağzınızı öpeyim... Ohhh... İşte benim 

ahlarım tutuyor... Şükür Rabbimin inayetine...”
“Fakat çıkardılar... çıkardılar...”
“Hay çıkaran eller kırılsın. Niçin çıkarıyorlar musibeti? 

Boğulmamış mı? Sağ mı çıktı?”
“Sağ çıktı, sağ... Biraz yanı beli ağrıyor, işte o kadar...”
“Acı patlıcanı kırağı çalmaz. O geçenlerde rakı diye 

yanlışlıkla asit sidik (asit fenik) içti de bir şeycik olmadı. 
Bu kaçıncı düşüşü... Bu civarlarda onun düşmediği kuyu, 
lağım kalmadı... Ahlaksız, edepsiz herif... Rakı parası bula-
mayınca benim koçanımı çalar. Başka malım yok. Kala 
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kala merhum kocamdan elimde bir koçan kaldı... Çok para 
değil, dört yüz elli kuruş a dostlar. Efendiye selamün kav-
len1 geldi. Üç sene payapay lazımlığa oturttum. Bazen inat-
çı çocuklar gibi çişini söylemez, oturduğu yere salıverirdi. 
Kaldırıp koparamazdım. Vücudu bir külçe toprak kesildi. 
Arasam tırnaklarımın arasında hâlâ kirleri durur. Süngü2 
depreşmesin. Helali hoş olsun. Bir şey dediğim yok.”

Kaynana çoştu. Bu kadar lakırdıyı görünürde hiçbir 
muhatabı yokken, henüz açılmamış kapı arkasından söylü-
yordu. Nihayet her koltuğunda birkaç çocuk, kahkaha vel-
veleleri içinde alayla Zirzop geldi. İçeride kaynana, karısı 
ve baldız hanımlar hırsıza sorgusuz sualsiz mükemmel bir 
sopa çekmek için sözbirliği ediyorlardı. Kadınlar evvela 
çalınan koçan parasının meyhaneden artabilen kısmını 
bulmak için damadın bütün ceplerini, üstünü aramayı 
uygun buldular.

Zirzop, uğrayacağı bu arama işlemini bildiği için mey-
haneden artan parayı pek gizli bir yerine saklamak tedbiri-
ni göstermekten geri durmazdı. Fakat bugün nasılsa rakıyı 
fazla kaçırması üzerine kuyu felaketi de eklendiğinden bu 
tedbirini almaya vakit bulamamıştı. Kadınlar ilk saldırışta 
cebinden yetmiş dört kuruş para çıkardılar.

Kaynanası kemik kesilmiş nasırlı ağır eliyle damadının 
yüzünü nezaketsizce okşayarak:

“Söyle bakayım, paranın üst tarafını ne yaptın?”
Sarhoş, kabahatini affettirmeye uğraşan arsız bir çocuk 

sırnaşıklığıyla:
“Paranın üst tarafını sarrafla meyhaneci aldı...”
Kaynana bir tokat daha inerek:
“Bakınız utanmaza... Kabahatini nasıl sıkılmadan söy-

lüyor?”

1 Selamün kavlen: İnme, felç.
2 Süngü(sü) depreşmesin: Ölmüş bir kimsenin arkasından, ona 
 ilişkin kötü bir hatıra anlatılacağı zaman söylenen bir deyim.
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“A... A! Senden mi sıkılacağım? Ben daima doğruyu 
söylerim... Asmaya götürseler yalan söylemem... Fakat 
kaynanacığım, bugünlerde ne kadar zayıflamışsın... Elin 
sade kemik kalmış... Yenir, yutulur şey değil... Yüz elli dir-
hem rakı ile bayat ciğer kebabı, fasulye piyazı mezeleri 
üzerine bu sinirli eşek pastırmasına dönmüş kadit elin 
dayağı yenir mi? İnsaf et. Aylığım çıktığı vakit paranı tasta-
mam getireceğim...”

“Senin aylığın çıkıncaya kadar çoluk çocuk evde bizim 
canımız çıkacak...” Kafasına bir yumruk indirerek, “Ha! 
Söyle bakayım hırsız herif...”

“Kaynanacığım, bu benimki hırsızlık sayılmaz, buna şu  
zamanda, sahibine haber vermeden ödünç almak derler... 
Biraz kanun, biraz görgü öğren...”

Kaynana eliyle bir türlü öfkesini alamayarak tekmeye 
girişir. Sarhoşun beli ortasına elinden daha kemik kesilmiş 
kaskatı tabanını birbiri arkasına indire indire:

“Al sana kanun... Al sana keman...”
Sarhoş güle güle: 
“Dayağa benzemiyor ki... Kart kancık çiftesi...”
Kocakarı tepine tepine haykırarak: 
“Hayy... Nefesim tutuluyor... Tıkanıyorum...”
Sarhoş: 
“Oohhh... Tıkan... Benden evvel kendi geberecek, bana 

hiçbir şey olmaz. Alışığım babam, beni kaç kere eşek tepti. 
Vücudum  idmanlıdır...”

Kocakarı: 
“Hafakanım tuttu. Gidiyorum.”
“Uğurlar olsun, hâlâ buradasın yezit cadı...” 
“Ölürsem kanımı bu heriften dava ediniz... Diyetimi 

alınız çocuklar...”
“Bu kadit, bu tirit karıda ancak yüz dirhem kan vardı. 

Onu da bu sene tahtakuruları emdi bitirdi. Hangi kanı dava 
edecekler? Kendini adamdan sayıp da bir de diyet istiyor... 
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Ulan bugün bir tulum işkembenin fiyatı senden yüksek-
tir... Dayak atmak genç harcıdır. Yetmişinden sonra dayak 
atanlar öfke ile iki defa kollarını kaldırıp indirince kalıbı 
dinlendirirler. Dayağı yiyene bir şeycik olmaz...”

Üç-dört vuruştan sonra yarı baygın düşen kocakarının 
imdadına kızları yetişti. Zirzop’un rakı beynine vurdu. Ev 
yerinden kalkıp otururken acı acı sokak kapısının zili çalındı.

“Kimdir o?” sualiyle aşağıya koşan, şu cevabı aldı:
“Zabıta geldi. Kuyu içi cinayetinden dolayı Nafiz 

Efendi’yi sorguya çekeceğiz. Söyleyiniz, aşağı gelsin...”
Bu, “kuyu içi cinayeti” tamlaması müthiş bir hızla bir 

anda bütün evin içindeki ağızları dolaştı. Kulaklarda 
ürpertili bir sesle çınladı. Kavga ve dayak patırtılarıyla 
içkinin ilk hızından uyanmaya başlayan sarhoşa bir ürkek-
lik geldi. Kuyu içi cinayetine dair kendinden ne soracak-
lardı? Ne biliyordu ki söylesin?

Nafiz Efendi, hafif bir ürperişle aşağıya indi. Kapı 
önünde iki memur duruyor, biri soruyor, biri yazıyordu.

“Sen saat kaçta kuyuya düştün?”
“Ben saati satalı bir sene oluyor. Yanımda saatim bulun-

saydı bile düşüşüm kazaendir. Oruç bozar gibi saate bakıp 
da düşmedim ki!”

“Zaman hakkında yaklaşık bir şey söyleyemez misin?”
“Akşam ezanından sonra idi, diye bilirim.”
“Kesik başlı çıkını dipte kuyunun hangi tarafında bul-

dun?”
“Bunu pek iyi tayin edemem. Düşünce, kuyunun dibi-

ne kıç üstü oturdum. Elimi karşıma uzattım, çıkına tesadüf 
etti...”

“Seni kuyunun başına götürürsek ne taraftan yürüyüp 
geldiğini, yüzün hangi tarafa yönelmiş olarak aşağı düştü-
ğünü bize söyleyebilir misin?”

“Söylerim.”
“Fazla sarhoştun değil mi?”
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“Evet...”
“Ne yaptığını seçemez bir hâlde?”
“Hayır, hayır! Kendimi kaybetmemiştim... Fazlaca 

keyiftim... Hatta şimdi bile biraz öyleyim...”
“O çıkını kuyuda bulduğuna kesinlikle emin misin?”
“Eminim. Başka türlü nasıl olur?”
“Onu kuyuya sen kendin götürmüş olabilirsin...”
Nafiz Efendi bu garip şüphe karşısında sırtının ortasın-

dan doğru bir titreme geçirerek:
“Affedersiniz, efendim. Ben katil değilim. Yanımda bir 

çakı bile yok...”
Bu sorguyu merdiven başından dinleyen kayınvalidesi 

söze karışarak:
“Polis efendiler... O başı, damadım kesmiştir. Allah 

için ben tanıklık ederim. Çoktan beridir ahlakını pek 
bozdu. Artık ben bu adamdan her fenalığı umuyorum... 
Alınız, götürünüz. Cezasını çeksin... Asınız da elinden 
kurtulayım...”

Memur, hafif bir tebessümle:
“Hanım, size sual sorulmadan lakırdıya karışıp sorgu-

muzu bozmayınız...” Nafiz Efendi’ye hitapla, “Senin kol-
tuğunda bir lahana varmış, yere düşürüp düşürüp yine alı-
yormuşsun...”

“Evet...”
“O çıkını da lahana zannıyla yerden almış olabilirsin...”
“Hayır efendim, hayır... Ben lahanayı zor götürüyor-

dum. İkisini birden taşıyamazdım. O kesik baş çıkınının 
ben düşmezden evvel kuyuya atılmış olduğuna kesinlikle 
emin olunuz, efendim.”

“Hangi meyhanede içtin?”
“Küçük Havuzlu’da...”
“Arkadaşların var mıydı?”
“Hayır...”


