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GİRİŞ

Meçhule Doğru

1953 yılı temmuz ayında trenle Hakkâri’ye gidiyordum. 
Cilo Dağı’nda yeni yapılmış büyük bir turistik otelin açılış 
töreninde hazır bulunacaktım.

Memleketin ilim, sanat, ticaret ve siyaset alanındaki bir-
çok ünlü kişileri de benim gibi bu törene davet edilmişlerdi. 

Aynı trende yolculuk ettiğimiz bu davetlilerden biri-
si bana, “Siz gazeteci olduğunuz için, bilirsiniz!” dedi. 
“Böyle mükemmel bir otelin öyle kuş uçmaz kervan geç-
mez bir dağın başında inşa edilmesindeki hikmet nedir?..”

“Vallahi” dedim, “bu hususta sizlerden fazla bilgim 
yok. Bunu otelin sahibinden sormak yerinde olur.”

“Otelin sahibi kimdir?”
“Onunla tanışıklığım da davetiyedeki ‘Müdüriyet’ 

damgasından öteye geçmiş değil!..”
“Desenize bu hepimiz için bir macera olacak!..”
Doğrusu ben de bu fikirdeydim. Fakat Cilo Dağı’ndaki 

bu muhteşem ve cazip törene davet, diğerlerini bilmem 
ama -mesleğim bakımından- beni çok ilgilendirmişti. Biraz 
çetin de olsa, en çok bir hafta sürecek bir yolculuğu göze 
almakta sakınca görmemiştim. Gazetem için özgün konu-
lar derlemek imkânını bana veren daha nice maceraya atıl-
mış bir adamdım.

Tren yolculuğu bazan sıkıcıdır ya; hele böyle boğu-
cu bir temmuz sıcağında, Güneydoğu Anadolu’nun bitip 
tükenmez bozkırları ve çıplak dağları arasında günler ve 
gecelerce gitmeyi bir düşününüz!..

Yolda okumak için yanıma birkaç mecmua ve kitap 
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almıştım. Yataklı vagonda yalnızdım. File üzerinde iki 
ufak valizi duran kompartıman arkadaşımla tanışmak kıs-
met olmamıştı. Adamcağız ya treni kaçırmıştı yahut da 
henüz varmamış olduğumuz bir istasyondan binmek üzere 
yerini İstanbul’dan ayırtmış bulunuyordu.

Kondüktör bu hususta bana tatmin edici bir cevap vere-
medi. Valizler Haydarpaşa’dan trene konmuştu. Ve işin 
asıl tuhafı, yolcunun bileti de, üzerlerinde (P. R.) markaları 
bulunan bu valizlerden birinin sapından sarkan ince bir 
kordonun ucunda bağlıydı.

“Bu bir muamma!..” diye gülümsedim.
Memur da gülümseyerek omuzlarını kaldırdı ve uzak-

laştı.
Yolculuğumun ilk iki günü olaysız geçmişti. Kompartı-

manda yalnız olduğum için, rahatıma diyecek yoktu. Ama 
gittikçe artan sıcak, boğucu ve dayanılmaz bir hâl alıyordu.

İkinci gün akşama doğru hava anormal bir biçimde ağır-
laştı. Güneşi perdeleyen bulutlar gitgide artarak, doğudan 
batıya doğru büyük bir kara ordu gibi gökyüzünü kaplama-
ya başladı.

Vagon restoranda, adı geçen otel hakkında bizim yol 
arkadaşlarıyla bir alay fikir daha yürüttükten sonra, kom-
partımanıma çekildim. 

Yatağımı yapmaya gelen müstahdem, “Bayım” dedi. 
“Müsaadenizle camı kapatacağım. Barometre korkunç bir 
hızla düşüyor. Belki bir bora patlayacak!..”

Terden sırtıma yapışmış frenk gömleğimi çıkarırken, 
“Sıcaktan boğulmaktansa, boranın beni uçurmasını tercih 
ederim!” dedim.

Az sonra üst ranzadaki yatağıma pestil gibi serilmiş 
bulunuyordum.

Uyku hemen bastırdı. Dalmışım...
Bir ara, treni garip bir biçimde sarsan şiddetli uğultu-
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lar ve ıslıklarla uyandım. Gök gürlüyor, şimşekler çakıyor, 
vagonun üzerine sanki dünyanın taşı toprağı yağıyordu. 
Anladım, müstahdemin haber vermiş olduğu bora patla-
mıştı! Camları kırbaçlayan sağnağın sesi, sürekli mitralyöz 
tarakalarını andırıyordu.

Bununla beraber trenin ağır ağır yoluna devam ettiğini 
görerek tekrar gözlerimi kapamak istedim. Fakat tuhaf bir 
sezgi beni tedirgin etti. Ve birden kompartımanda birinin 
bulunduğunu hissederek hızla doğruldum.

Evet, biri vardı. Beyaz eldivenli bir el, file üzerindeki 
ufak valizlere doğru uzanıyordu.

“Bizim kompartıman arkadaşı mı, nihayet...” diyecek 
oldum. Fakat... Hayretten gözlerim alabildiğine açıldı... 
Çünkü valizlere uzanan elin sahibi genç bir kadındı. Genç 
ve nefesi kesecek kadar güzel bir kadın!..

“Af... Affedersiniz hanımefendi!..” diye kekeledim. 
“Bir yanlışlık olacak... Burası...”

Genç kadın bana doğru döndü. İri siyah gözleri emsal-
siz bir çift cazibe uçurumuydu.

“Bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum efendim!” dedi. 
“İşte biletim... Burası benim yerim...”

“Evet, ama... Demek istiyorum ki... Ben... ve siz... şey... 
Aynı kompartımanda nasıl olur?..”

Genç kadın hafifçe gülümsedi.
“Doğru, biletlerimizi veren memur bir hata yapmış!..”
“Şu hâlde, müsaade ediniz derhal kondüktörü bula-

yım.”
Yerimden fırlarken, kadın, “Telaşa lüzum yok efendim” 

dedi. “Rahatınıza bakın!.. Ben şimdi, Misis istasyonunda 
ineceğim... Sadece valizlerimi almaya geldim...”

Hayretim kat kat olmuştu.
“Fakat siz... Siz trene nereden bindiniz?..”
Kadın tekrar gülümsedi.
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“Ben hep trendeydim!..”
Zihnim perişan, ona bakakalmıştım. Boğazımda 

düğümlenen sorular beni boğuyordu.
Kadın, “Siz Cilo Dağı geçidinde inşa edilen turistik ote-

lin davetlilerindensiniz değil mi?..” diye sordu.
“Evet!” dedim.
“Oraya hangi vasıtayla gideceksiniz?..”
“Trende bulunan bütün davetlileri otelin özel arabaları 

Hakkâri’den alıp otele götürecekmiş!..”
“Orada tekrar görüşeceğiz demek!..”
“Siz de mi bu törene davetlisiniz?..”
Kadın esrarlı bir edayla beni şöyle bir süzdü. Başındaki 

ateş rengi fevkalade şık şapkanın kısmen hapsettiği saçları, 
bakır kızılı pırıltılarla yanan nefis bir kumraldı. Sualime o 
emsalsiz tebessümüyle cevap verdi.

“Davetli değil, davetiyeleri bizzat gönderenim!..”
“Ay! Otelin sahibi siz misiniz?..”
“Otelin sahibi yakın akrabamdır. Iraklı ünlü petrol kralı 

El-Hüdaî’yi tanımıyor musunuz?”
“Bu adı ilk defa sizden duyuyorum...”
“Kendisi bir süreden beri Türk tabiiyetine geçmiş bulu-

nuyor. Bu otel onun en büyük zaferidir.”
“Fakat öyle bir dağın tepesinde otel yaptırmasındaki 

sebebi anlamak güç doğrusu!..”
“Orada eski ve çok kıymetli bir hatırası vardır da...”
Kadının kim olduğunu etraflıca anlamak için büyük 

bir merakla tutuşuyordum ama başka bir şey soramadım. 
Fakat o beni tanıyordu.

“Siz, Altınışık gazetesinin sahibi Mümtaz Evren değil 
misiniz?.. Gazetenizin devamlı okuyucularındanım... 
Başarınızı tebrik ederim.”

Gayet temiz ve ahenkli bir İstanbul şivesiyle konuşu-
yordu. Kompartımandan çıkmak telaşında olduğunu göre-
rek valizleri fileden indirmesine yardım ettim.
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Bana tekrar gülümseyerek, “Sizi rahatsız ettiğim için 
özür dilerim” dedi. “Otelde tekrar görüşmek üzere, izni-
nizle...”

Merakımı yenemeyerek, “Fakat siz hangi yoldan ve 
hangi vasıtayla gidiyorsunuz?” diye atıldım.

“Kendi arabamla Beytüşşebap yoluyla... Allahaısmar-
ladık!..”

Kapıdan çıktı...
O sırada küçük masa üzerinde duran kitaplarımdan biri 

yere düşmüştü. Eğilip aldım. Bu, henüz sayfalarını açma-
mış olduğum Kızıl Puhu adındaki eserdi. Kapağında, kanlı 
hatlarla çizilmiş bir baykuş resmi vardı. Fakat bu baykuş 
son derece sanatkârane bir şekilde, güzel bir genç kadının 
portresiyle kaynaştırılmıştı. Kadının eşsiz bir çekiciliği 
olan iri siyah gözleri, insanın ruhunu uğursuz bir güçle 
büyülüyordu.

Birden küçük dilimi yutmama ramak kaldı. Çünkü bu 
resimle, az önce kompartımandan çıkan kadın arasındaki 
benzerlik, iki su damlasından farksızdı.

Altüst bir hâlde olduğum yerde kaldım. Kendimi 
toparlayıncaya kadar da, tren duraklamış olduğu Misis 
İstasyonu’ndan kalkmıştı.

Kitap elimde, kanapeye çöktüm. Artık ne borayı ne de 
şimşekleri görüyordum. Bütün o afet, kafamı saran binbir 
sual yıldırımı yanında sönük kalmıştı.

Şahane güzelliğiyle beni bir anda cin gibi çarpmış olan 
o esrarengiz kadın ile elimdeki şu kitap arasında ne gibi bir 
ilişki vardı?

Önce kitabın küçük macerasını hatırlamaya çalıştım. 
Bu kitap, Cengiz adındaki meçhul yazarı tarafından birkaç 
gün evvel bana kısa bir mektupla birlikte gönderilmişti. 
Hâlâ kitabın içinde duran mektubu çekip bir kere daha 
okudum:
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Sayın Bay Mümtaz Evren,
Altınışık Gazetesi sahibi,

Size göndermek cesaretinde bulunduğum bu kitap, 
benim başımdan geçmiş müthiş bir maceranın hikâyesidir. 
Baştan sona kadar yaşanmış, gerçek bir olaydır. İnsanlık 
âlemine büyük bir ibret dersi olacak hakikatleri ortaya 
koyması bakımından, onu çok enteresan bulacağınızı ümit 
ediyorum.

Gazetenizde yayımlayacağınız küçük bir kritikle onu 
okuyuculara tanıtmanızı saygılarımla rica ederim.

Cengiz

Bir yayınevine gönderilen yeni yayınlar arasında, böyle 
gerçeklik iddiasıyla ambalajlanmış birçok eser bulunur. 
Bunun da onlardan biri olduğundan şüphe bile etmedim. 
Ama belki yazarı yetenekli bir gençtir diyerek, kitabı oku-
yup hakkında kritik yazması için, onu arkadaşım Münir 
Yalçın’a verdim.

Münir Yalçın, amansız bir eleştirmendir. Eline geçen 
eserleri keskin kalemiyle satır satır doğramadan bırakmaz. 
Hele son yıllarda, tamamen çoraklaştığından şikâyet etti-
ği edebiyat alanında, birtakım türedi imzaların bir varlık 
olmak iddiasıyla ayağa dolanmalarına karşı öyle insafsız 
bir cephe almıştır ki, eline düşen amatörlerin vay hâline!..

Bu suretle Kızıl Puhu adındaki bu iddialı eseri, hemen 
hemen bir kurban gibi cellada teslim etmiş bulunuyordum.

Ertesi gün erkenden Münir Yalçın gazetedeki odama 
geldi. Elindeki kitabı masamın üzerine atarak, “Kardeşim” 
dedi, “bütün gece uykuyu bana haram ettin! Şu küçük cil-
din içinde ne var biliyor musun? Edebiyatımızın bir pır-
lantası!..”

Münir Yalçın’ın bir esere böyle bir not verdiği görül-
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müş şey değildi. Üstat hayretime aldırmadan kendini bir 
koltuğa bırakarak coştu.

“İşte yıllardan beri beklediğim eser!.. Yazar, edebiya-
tımızda şimdiye kadar denenmemiş bir şekli denemiş... 
Nesirde mantığı susturup şuuraltını konuşturmuş...”

“Demek ki hikâyenin gerçekle hiçbir ilgisi yok” dedim.
“Evet, baştan sona bir hayal mahsulü... Ama ne hayal!..”
Münir’in heyecandan yüzü gerilmiş, gözleri alevlen-

mişti. Bir sigara yakarak, “Eserin yazarı büyük bir dimağ 
hastalığı geçirmiş olabilir” dedi. “Belki de bundan evvelki 
dünyaya gelişinde yaşadığı hayatı, bugün bize bir şaheser 
hâlinde sunuyor.”

“Hiç öyle şey olur mu canım” diye gülümsedim.
“Niçin olmasın? Bilirsin ki, psikoloji ilmine göre insan 

beyni ‘şuur’ ve ‘şuuraltı’ diye ikiye ayrılır. Şuurumuzda 
bulunan şeylerin farkındayızdır. Fakat şuurumuz altında 
nelerin cereyan ettiğini bilmeyiz. Şuur unuttuğu hâlde 
şuuraltı unutmaz. Burası âdeta bir depo hâlindedir. Bura-
daki eski tecrübelerimizin veya hatıralarımızın izleri arada 
sırada şuura çıkarlar. Bu çıkma esnasında da şekil değişti-
rirler. Rüyalarımız ve hayallerimiz hemen tamamen bunun 
eseridir...”

Ondaki bu coşkunluğun nereye kadar varacağını merak 
ettiğimden, yapmacık bir hayretle, “Öyle mi?..” dedim. 
“Ben bir psikolog değilim! Doğrusu bu türlü şeylere hiç 
aklım ermez...”

“Sen beni dinle!” diye sözüne devam etti. “Eskilerin 
‘ilham’ dediği şey, aslında tanrı tarafından sanatçıya veri-
len bir hediye, yapılan bir lütuf değil; eski olayların şuur-
altından şuura geçmesi hâdisesidir. İşte sanatçının bütün 
üstünlüğü, bu gelen şeyleri birbirine bağlayarak özgün bir 
eser yaratabilmesidir...”

Eski bir öğretmen olan Münir Yalçın, alışkanlığına 
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uyarak, öğrencilerine ders verir gibi anlatıyor, şu klasik 
tekerlemeleri kendine has bir ifade sağnağı hâlinde döküp 
duruyordu:

“Bunu ‘modern psikoloji’ de ispat etmiştir. His sınırsız-
dır... Hisse bağlı olan sanatın da sınırsız olması icap eder... 
Bir çerçeveye sokulmuş sanat, kafese konmuş bülbül gibi-
dir. Sanatkâr coştukça bütün sınırları aşar; artık mantığı 
da, grameri de bir yana atar ve hissi (şuuraltı) olduğu gibi 
hür bir biçimde gürler... Ve böylece eserleri kendi başına 
bağımsız bir güzellik arzeder. Bu şahlanıp serpilmiş güzel-
liğe, yahut gelişigüzelliğe biz kısaca ‘fantezi’ deriz.”

Bizim sayın eleştirmendeki bu acayip reaksiyon karşı-
sında cidden şaşırmıştım.

Bu reaksiyonu, masamın üzerinden bana dikilmiş bir 
çift baykuş gözündeki büyü mü yaratmıştı acaba?.. Sahi-
den Münir Yalçın’da büyülenmiş bir hâl vardı.

Sözüne devamla, “Bazen” dedi, “şuuraltının bu 
hâkimiyeti o kadar kısa sürer ki, sanatçı eserini bitirmeye 
bile imkân bulamaz... İşte dünyanın en güzel şiirlerinden 
biri sayılan Coleridge’in ‘Kubilây Han’ adlı manzumesi, 
bu biçimde yarım kalmış bir eserdir... Demek istiyorum 
ki, ‘fantezi’ler üzerinde uzun uzun işlemek mümkün 
değildir. Eğer bu çeşit eserler salim kafayla tashih edilir-
lerse, bozulurlar, hırpalanırlar, hatta parçalanırlar... Tıpkı 
sert bir yere çarpan kar tanesi gibi... Çünkü ‘fantezi’lerde 
mantığın yeri yoktur.”

Acaba bu müthiş eser, arkadaşımın şuuruna da mı tesir 
etmiş, onda mantıktan eser bırakmamıştı?.. Sabırsızlana-
rak, “Şu nutku kessen artık!..” dedim.

Hafifçe gülümsedi ve beni temin edercesine başını sal-
layarak, “Doğru, sözü çok uzattım” dedi. “Şimdi eserin 
tahliline gelelim...”

“Onu bir kâğıda yazsan, daha iyi olurdu Münir’ciğim...”
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Bizim üstat bir an durakladı. Sonra, “Tabii yazacağım” 
dedi. “Ama görüşümü sana bir kere anlatmak istiyorum... 
Bence, bu Kızıl Puhu bütünüyle bir fantastik eser örneği... 
Romanda çok güzel bir karmaşıklık var... Tabiat ve fizik 
kanunlarına meydan okumuş... Olaylar dizisi kendi başı-
na harikulade başarılı bir formül yaratmış... Bu formülde 
cazip bir sır, daha doğrusu esrarlı bir uğursuzluk var... 
Bütün eser, bir korkulu rüya, bir kâbus gibi... Kâbus sıkı-
cıdır. Fakat yazarın şuuraltı pınarından berrak ve saf bir 
biçimde süzülüp akan olaylar şelalesi, buna kendine has 
acı, buruk ve vahşi bir güzellik vermiş...”

Paketten bir sigara aldım, bir de ona uzattım. Aceleyle 
yakıp bir nefes çekerek sözünü yürüttü.

“Evet, orada konuşan mantık değil, his... Hatta eserde-
ki ideolojiyi de his yaratmış... Yazarın hayalindeki iyiliği 
genç bir erkek hâlinde, fenalığı sivri dişli ve parlak gözlü 
güzel bir kadın olarak, bilgi ve tecrübeyi ak sakallı bir ihti-
yar suretinde yaşattığı görülüyor...”

“Fakat ben eseri henüz okumuş değilim ki birader” 
dedim. “Bu tafsilat bana bir şey ifade etmiyor...”

Ciddiyetle, “Onu okuyacaksın ya!” dedi. “Sözümü 
kesme... Ne diyordum? Evet, esere girişte, bilhassa şuur ile 
şuuraltı arasındaki mücadeleye dikkat et!.. Hikâyenin kah-
ramanı Cengiz, nişanlısı Selmin ve etrafındakiler tamamen 
normal insanlar... Prenses Ruzihayâl’den gelen mektupla 
şuuraltı şahlanmaya başlıyor... Haydutlar hanındaysa, şuur 
ile şuuraltı beraber gitmekte ve ondan sonra şuuraltı tama-
mıyla duruma hâkim olmaktadır.”

Hayalinden geçen sahnelerin heyecanıyla gözleri par-
layarak dalgınlaştı. Sonra benim saate baktığımı görerek 
doğruldu.

“Sözümü özetleyim, Kızıl Puhu’da zevkine doyulmaz, 
doludizgin bir hayal akını var... Onu yaratan kalemde, 



32

bütün engelleri aşıp şahikalara varan yaman bir akımcı 
üslûbu var. Sözün kısası eserin kendine özgü bir varlığı, 
canlı bir şahsiyeti var... Orada ortaya çıkmış olan sanat 
Poésie Pure, yani tam manasıyla şiirdir.”

Gülerek, “Şu hâlde bu gerçek bir fantezi de değil!” 
dedim.

Kaşları çatıldı, derin bir düşünceye vardı.
“Doğru, bu esere bir sınıf bulmak güç!.. Bu bir nevi 

nesir-şiir...”
Ayağa kalktı, elleriyle masaya dayandı.
“Eserin bitişi hepsinden enteresan!..” diye ekledi. 

“Soluğumuzu kesen bir merak ve helecanla izlediğimiz 
kâbuslu olayların o nefis karmaşası üzerine bir kapı örtü-
lüyor ve...”

Bir el hareketiyle onu susturdum.
“Yeter kardeşim. Onu okumak için bende yeteri kadar 

ilgi uyandırmayı başardın... Sen kritiğini yaz... Ben de ilk 
fırsatta okurum.”

İşte avuçlarım arasında tuttuğum bu küçük kitabı bu suret-
le yanıma almış bulunuyordum. Doğrusu Münir Yalçın’ın 
onun hakkında bana verdiği konferanstan ziyade, az önce-
ki olay ilgimi dehşetli surette bu eser üzerine çekmişti. 
Arkadaşımın “hayalî bir sanat eseri” sanıp göklere çıkart-
tığı bu kitapta, sahiden korkunç bir hakikatin hikâyesi mi 
vardı?.. Onun bütün o parlak nazariyeleri, ümitleri gülünç 
bir biçimde iflas mı ediyordu?

Kapaktaki kızıl portrenin büyüsüyle derinden derine 
sarsılmış bir hâlde düşüncelere daldım.

Az önce bana bir tayf gibi görünüp kaybolan o şaha-
ne kadın da fantastik bir kimlik taşımasaydı, resimde-
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ki bu benzerliği alelade bir rastlantı sayabilirdim. Ama 
İstanbul’dan beri kompartıman arkadaşlığı komedyasıyla 
başlayıp beni bir muamma çemberi içine alan ve Misis 
İstasyonu’nun karanlıklarında sırra kadem basan o enfes 
hayalet ile bu kitap arasında mutlak bir ilişki olmak gerek-
tiğini kabul etmemek elde değildi.

Şimşeklerin parıltısını görmemek için perdeyi kapadım, 
kitabı açtım ve sonsuz bir merakla okumaya başladım.





BİRİNCİ BÖLÜM

Haydutlar Hanı

Akşam karanlığında şiddetli bir tipi bastırdı, dağlar simsi-
yah kesildi. Arabanın fenerleri bir karıştan ötesini aydınla-
tamıyor, izlediğimiz yol sanki orada bitiyordu.

Az önce vadide ufak, sarı bir ışık görmüştüm. Herhalde 
burası, söz konusu olan handı. Fakat oraya varabilmek için 
geçmek zorunda olduğumuz boğaz, kar fırtınasının en kor-
kunç çevrintisinde kaybolmuştu.

Hayvanların dizginlerine asılan arabacı, “Bayım” dedi. 
“Bana kalırsa geri dönmek daha hayırlı olacak.”

Kesin bir biçimde, “Gideceğiz!” diye cevap verdim.
Adam omuz silkti; anlaşılmaz bir şeyler homurdandı.
“Bana bak babalık... Beni şu ‘Haydutlar Hanı’ denen 

yere kadar götüreceksin. Seninle bunun için pazarlık 
ettik... Bu akşam mutlaka oraya varmam gerek!..”

Arabacı elini gocuğunun yakasından soktu, küçük bir 
kese çıkardı.

“Al bayım, hakkım helal olsun! Kâr tatlı da olsa, can 
daha tatlı. Ben çoluk çocuk sahibiyim... Gayrı daha ileri 
gitmekten caydım. Kusura bakma.”

Öfke ile dehşet beni aynı zamanda titretti. Ama sükûneti 
elden bırakmadım.

“Yahu, şurada iki adımlık bir yer kaldı...”
“Araba boğazı geçemez... Tipiye bir bak hele!”
Arabacı gayet kesin konuşuyordu. Kısa bir durakla-

madan sonra ekledi, “Hem bu dağlarda, kar tipisinden 
daha büyük tehlikeler olduğunu unutma Bayım.. Kasaba-
da duydukların doğrudur. Gitmek istediğin o ‘Haydutlar 
Hanı’ sahiden tekin değildir. Kürt Halo denilen herif, ipten 
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kazıktan kurtulmuş azılı bir hayduttur... Onunla ne alış 
verişin var?..”

Beni bu müthiş maceraya sürükleyen sebebi bu adama 
anlatmak imkânsızdı. Esasen kaybedecek vaktim olmadı-
ğından, meseleyi kısa kesmek istedim.

“Sana bir misli vereyim.”
“Bin misli de versen, gayrı gitmem... Bu yola çıktığıma 

delilik ettim.”
“O hâlde o yüzlüğü tekrar kesene koy... Benim de hak-

kım sana helal olsun! Gam yeme, yolu kendim bulurum. 
Bacaklarım kuvvetlidir. Haydi, uğurlar olsun.”

Yakamı iyice kaldırdım, şapkamın kayışını sıktım, ara-
badan atladım. Bir elimde yol çantam, ötekinde elektrik 
feneri olduğu hâlde tipi arasına daldım...

Hayatta, kimse başına gelecekleri bilemez ama benim 
gibi kendi hâlinde bir gencin bu derece garip bir macera 
yaşayabileceği de doğrusu düşünülemez.

Evet, o tarihlerde ben kendi hâlinde bir gençtim. Çalış-
kan, dürüst, mazbut bir aile çocuğu. Babamın yakın dostla-
rından bir noterin yanında çalışıyordum.

Anlatacağım tüyler ürpertici maceraya işim yüzünden 
sürüklenmiş değilim. Gelip bana çatan bu uğursuz şans, 
hayatımı kurmak üzere bulunduğum evlenme zincirinin 
altın halkasıyla ilgilidir.

Çıldırasıya sevdiğim çok güzel bir genç kızla nişan-
lıydım. Bu kız, fakir bir ailedendi. Daha doğrusu, hemen 
hemen kimsesizdi. Onunla evlenmek arzuma ailem önce 
karşı koymuş, kazancımın azlığını ileri sürerek kendime 
daha uygun bir eş seçmekliğimde ısrar etmişti. Bu “uygun 
eş” sözü, “paralı kız” manasına geliyordu.

İnsan bir kere severse, önüne dikilen bütün engelleri 
yıkıp geçmekte muhakkak ki tereddüt etmez. Hele maddi 
kaygılar ona vız gelir...
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Benim için de böyle oldu. Bütün gücümle aileme karşı 
koydum ve sonunda işi başardım.

Zaferim küçük bir nişan töreniyle kutlandı. Ama bir 
yandan da geleceğin sorumluluklarına karşı büyüklerimin 
içime ektiği tohum, filiz vermeye başlamıştı. Doğrusu gele-
cekten endişe ediyordum. Yuvamın üzerine çökmesi muh-
temel sefalet bulutu beni korkutuyordu.

Düğün hazırlıklarına giriştikten sonra içimdeki korku 
yavaş yavaş kâbusa döndü. Günlerim ve gecelerim hemen 
hep bu kâbusla geçmeye başlamıştı. Zihnimi gitgide ateşli 
bir çember içine alan kara düşüncelerle sinirlerim perişan 
olmuştu.

Bir akşam eve hasta geldim. Vücudumu şiddetli bir tit-
reme almıştı. Başım yanıyor, gözlerim kararıyordu. Yata-
ğıma uzandım. O gün, ay sonunun en sıkıntılı günlerin-
den birini yaşamıştım. Vitrinler önünde dönüp dolaşmış, 
nişanlıma almak istediğim küçük bir hediyeden vazgeç-
mek zorunda kalmıştım. Bu daha bir başlangıçtı. Ailemin, 
gelecek hakkındaki endişelerinde çok haklı olduğunu şim-
diden teslim etmek gerekti.

Gözkapaklarımın altında karanlık bir geleceğin yaprak-
ları çevriliyordu.

Birden odamın kapısı açıldı, nişanlım telaşla içeri girdi. 
Hatırımı bile sormadan, çantasından çıkardığı bir mektubu 
bana uzatarak, heyecanla, “Bunu biraz önce aldım Cengiz, 
rica ederim oku” dedi.

Kızcağızın rengi sapsarıydı. Kötü bir haber aldığını 
sanarak, ben de heyecana kapıldım. Yüreğim çarparak 
yerimden fırladım ve mektubu aldım.

Zarfın görünüşü cidden garipti. İnce, uzun, kâğıdı 
sararmış, eski biçim bir zarftı bu... Sol üst köşesinde, başlık 
yerinde kırmızı bir baykuş resmi vardı. Pulun üzerinde de 
Hakkâri damgası...
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Nişanlım sabırsız bir hâlde, “Oku, aç oku...” diye tek-
rarlıyordu.

Adres ve isim gayet okunaklı ve keskin bir elyazısıyla 
yazılmıştı. Ellerim titreyerek zarfı açtım. Ve aynı başlığı 
taşıyan dörde katlanmış bir kâğıda, aynı yazıyla yazılmış 
olan şu mektubu okudum:

Kızıl Puhu malikânesi 8/1/1943
   Hakkâri - Cilo Dağı

Sevgili kızım Selmin,
Evlenmek üzere olduğunu haber aldım. Sana bir düğün 

hediyesi vermek istiyorum. Bu hediyeyi, servetimin dörtte 
biri olarak tesbit etmiş bulunmaktayım. Bu, yaklaşık ola-
rak iki buçuk milyon Türk Lirası tutarındadır. Yalnız, bazı 
özel formalitelerin düzenlenmesi için, ya buraya kendin 
gelmen yahut da bir vekil göndermen lazım... Kâhyam bu 
meseleyle meşgul olmaktadır.

Cevabını acele bekliyorum yavrum.
Büyük halan Prenses Ruzihayâl”

Nişanlımın yüzüne nasıl baktım, bilmiyorum. Bir kahka-
ha salıverdi. O kadar şaşkındım ki, benimle alay ettiğini 
sandım.

“Bugün nisanın biri değil! Bu nasıl şaka?”
“Şaka mı?”
Selmin derhal ciddileşti.
“Sevgilim, bu şaka filan değil!.. Yani, benim sana yaptı-

ğım bir şaka değil... Belki bir başkası bizimle eğlenmiştir.”
“Doğrusu anlayamadım.”
“Anlamayacak ne var? Benim bu isimde bir halam yok. 

Hatta hiçbir akrabam yok.”
“Uzak? Çok uzak?”
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“Katiyen böyle birini tanımıyorum. Hele bir prenses!”
Selmin’in sözleri beni üzüyordu. Hayal meyal de olsa, 

bu asil kadını tanımasını istiyordum.
“Hele zihnini bir iyi yokla! İyice düşün, taşın... Belki 

hatırlarsın” diye ısrar ettim.
“Vallahi bütün ömrümce düşünsem, yine bir sonuca 

varamayacağım... Hiç...”
Fakat Selmin birden sustu. Elini dizine vurdu.
“Dur, dur... Bu hususta bize yardım edecek biri var...”
“Kim?”
“Babamın amcası Atıf Efendi. Onda bir aile şeceresi 

vardır. Olsa olsa müşkülümüzü o halleder...”
Hastalığı filan unuttum. Selmin’le birlikte Atıf Amca’ya 

koştuk. Ona meseleyi anlattık ve bize yardımını rica ettik.
Aile şeceresi incelenince yazık ki böyle bir isme rast-

lanmadı. 
Atıf Amca çenesini sıvazlayarak, “Çocuklar” dedi, “bu 

şecerenin baş kısmı noksandır. Benim dedemin kendi elya-
zısıyla daha eski bir şecere olacak... Kütüphaneye bir baka-
yım da...”

Selmin onun sözünü kesti.
“Aman amcacığım, birkaç asır önce yaşamış olan ata-

larımızdan bize ne? Bu Prenses Ruzihayâl Hala, bugün 
hayatta bulunduğuna göre, en fazla yüz yıllık bir aile tari-
hinin bizi aydınlatması gerekir...”

Selmin konuşurken, Atıf Amca, bin zorlukla arayıp 
bulduğu eski püskü bir defteri karıştırıyordu. Birden par-
mağını bir noktaya basarak, “İşte, işte!..” diye bağırdı.

İkimiz de ihtiyarın gösterdiği yere baktık ve hayretle 
orada “Prenses Ruzihayâl” adını okuduk. Tarihe göre, bu 
kadın tam iki yüz yıl önce yaşamıştı. Hayatı hakkındaki 
not şundan ibaretti:
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Prenses Ruzihayâl - Bağdat’ta 1720’de doğmuş, 1738’de 
Prens Affan Ferhat ile evlenmiştir. 1743’de, kocası Ale-
viler tarafından katledildikten sonra, Cilo Dağı’ndaki 
malikânesine çekilmiştir. Ölüm tarihi meçhuldür.

Güzellikte emsali bulunmayan prenses, çok zalim ve 
uğursuz bir kadındı.

Üçümüz de afal afal birbirimizin yüzüne baktık. Atıf 
Amca, “Olur şey değil” dedi. “Acaba mektubu gönderen, 
bu prensesin torunlarından biri mi? Olur a, hâlâ hayat-
ta bulunan ve şecereye adı kaydedilmemiş olan böyle bir 
kadın vardır.”

Ben, “Akla en yakın gelen ihtimal de budur” dedim.
Selmin, “En iyisi, boşuna vakit kaybetmemektir” diye 

söze atıldı. “Prensese hemen bir cevap yazalım...”
Fakat Atıf Amca, ihtiyatı elden bırakmak istemiyordu.
“Durun bakalım, telaş etmeyin!.. İşi bir kere anlayıp 

dinleyelim... Kadının davetine koşmadan önce yapıla-
cak şeyler var... Bu kış kıyamette böyle bir maceraya atıl-
manız bence delilik olur. Laf değil, gidilecek yer, Doğu 
Anadolu’nun eşkıya yatağı olan en sarp bölgesi... Hem Cilo 
Dağı’ndaki bir malikâne, bana oldukça hayalî görünüyor... 
Benim Hakkâri’de hatırı ve sözü geçen bir dostum var. Ona 
yazarak, bu malikâne ve sahibesi hakkında esaslı bir tahki-
kat yaptırıp bize bildirmesini rica edeyim... Edineceğimiz 
bilgiye göre, yapılacak şeyi kararlaştırırız, olmaz mı?”

Atıf Amca’nın teklifini kabul ettik ve onun dostuna 
gönderdiği mektubun cevabını dört gözle bekledik.

Bu cevap on beş gün içinde geldi. Fakat edindiğimiz 
bilgi, bizi bir kat daha hayrete düşürmüş, hatta bir çıkmaza 
sokmuş bulunuyordu.

Mektupta aynen şöyle deniyordu:

... Benden dilediğiniz bilgiyi temin edebilmek için, hemen 
harekete geçtim. Mevsimin şiddetine rağmen, söz konu-
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su çevrede tahkikat yaptırdım. Yerliler bu hususta bütün 
bildiklerini anlattılar. Meğerse bu malikâneye dair birçok 
acayip efsane varmış!..

Sözün kısası, söylentiler iki kısma ayrılmaktadır. Birin-
cisi şu: Gerçekte Cilo Dağı’nda ‘Kızıl Puhu Malikânesi’ 
adıyla anılan bir yer mevcuttur. Bu malikânenin muaz-
zam asırlık yapısı, öyle müthiş bir yar üzerindedir, etrafı 
öyle korkunç uçurumlarla çevrilidir ki, şimdiye kadar hiç 
kimse oraya ulaşamamış; ulaşmaya teşebbüs edenler de, 
sağ ve salim geri dönmemiştir. Orada uğursuz ve müthiş 
bir esrar gizlidir. Nitekim bazı geceler, yapının sivri kule-
leri üzerinden gökyüzüne doğru kızıl bir ışık yükseldiği 
söylenir. Bu ışık çok defa garip şekiller alır ve özellikle dev 
bir baykuş şeklinde görünürmüş.

İkinci söylentiye gelince: Böyle bir malikânenin hiç aslı 
esası yoktur. O dağları karış karış bilen Aleviler, adı geçen 
bölgede eski bir hisarın harabesinden başka bir şey bulun-
madığını iddia ediyorlar. Baykuş yuvası olan bu harabe 
uğursuz sayılır; orada eşkıya bile barınamazmış...

Bu bilgi bizi gerçekten şaşkına çevirmişti. 
Atıf Amca, “Çocuklarım” dedi, “bu işin bir muziplik 

eseri olduğu ortada... Bana kalırsa, boş yere telaşa düştü-
nüz... Bütün bu şeyler, cidden hayal mahsulü olsa gerek. 
Siz beni dinleyin... Bu meselenin üzerinde bile durmayın.”

Selmin, Atıf Amca’nın bu sözlerine itiraz etti.
“Fakat, her şeye rağmen, bu işin gerçeğe dayandığını da 

ortaya koyan, elimizde deliller var. Vakit kaybetmektense, 
daha önce de dediğim gibi, doğrudan doğruya prensese bir 
cevap yazarak, bizi daha etraflı aydınlatmasını kendisin-
den rica etmeliyiz.”

Ben de Selmin’in fikrine katıldım. Çünkü bu işin doğru-
luğunu bir an önce tespit edebilmek için yanıyordum. Doğ-
rusu milyonların hayali ikimizi de neredeyse çıldırtacaktı.

Uzun tartışmalardan sonra, Prenses Ruzihayâl’e bir 
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cevap göndermeye karar verdik. Ve bizi düşündüren duru-
mu kendisine uygun bir biçimde yazdık.

Prensesin ikinci mektubu akan suları durdurur nitelik-
teydi:

Kızım Selmin,
Hakkımdaki gerekli bilgiyi mektupla değil, şifahen 

vereceğim. Hiçbir tesire kapılmadan sözümü dinlemen, 
bana itaat etmen menfaatin icabıdır. Aksi hâlde, bütün 
servetim, malikânemin hazinelerinde kıyamete kadar 
gömülü kalacaktır. Artık dilediğin biçimde hareket etmek-
te serbestsin...

Sen veya vekilin, gelecek ayın başında Hakkâri’ye var-
mış bulunmalıdır. Bir pazara rastlayan aynı günün akşa-
mı, yolcu, Cilo Dağı geçidindeki Kürt Halo’nun işlettiği 
‘Haydutlar Hanı’nda konaklayacak; özel arabam bu han-
dan kendisini alıp buraya getirecektir.

Bu yolcunun ağzının gayet sıkı olması, seyahatinin 
maksadını hiç kimseye açıklamaması şarttır.

Prenses Ruzihayâl

Not: Yol masrafları için mektuba bir çek iliştirildi.

Prensesin bir emir çeşnisi taşıyan ifadeleri bizi son derece 
heyecanlandırmıştı. Mektubun içinden çıkan beş yüz lira-
lık çek ise, artık bu meselede hayale sığar bir taraf kalmadı-
ğını ortaya koyuyordu.

Nişanlımla başbaşa vererek bu işte bize karşı herhangi 
bir kötü niyet, bir düşmanlık veya menfaat tuzağı bahis 
konusu olup olmayacağını düşündük. Binbir ihtimal üze-
rinde durduk. Anadolu’da, hatta dünyanın birçok yerlerin-
de süregelen kan davalarını, birkaç göbek ileriden alınan 
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intikamları konuştuk. Artık gözümüze uyku girmiyordu. 
Günlük işlerimiz de yüzüstü kalmıştı. İkimiz de sonu gel-
mez bir kararsızlık içindeydik.

En sonunda şu sonuca vardık: Her şeye rağmen, eli-
mizdeki deliller, bugün Cilo Dağı’nda bir malikâne mevcut 
olduğunu ve bu malikânede yaşayan bir kadın bulunduğu-
nu ortaya koymaktaydı. Durumun bütün karanlık noktala-
rı, şart koşulan yolculuğu göze almakla aydınlanabilecekti. 
Ve nihayet, Selmin’in oraya bizzat gitmesinde ısrar edil-
mediğine göre, işte herhangi şahsi bir düşmanlık da hatıra 
gelmemek lazımdı.

İki nişanlı kararımızı verdik. Selmin’in vekili olarak ben 
yola çıkacaktım. Fakat karakış ortasında öyle bir bölgeye 
yapılacak seyahat, doğrusu her babayiğidin harcı değildi.

Esasen ailem de benim bu gidişime razı olmuyor, 
Selmin’e başka birinin vekâlet etmesinde ısrar ediyordu. 
Ama ben bu işte fedakârlık göstermek istiyordum. Hatta bu 
yolda atılacağım tehlikeler ve karşılaşacağım güçlükler ne 
kadar büyük ve çetin olursa, ileride milyonları Selmin’le 
bölüşmeye o nispette hak kazanmış olacağımı düşünüyor-
dum. Kısaca her şeye cesaretle girişmeye ve göğüs germeye 
azmedip yol hazırlıklarına başladım.

Prensesin mektubunda belirtilen hareket tarihi, şubat ayı-
nın başıydı. Fakat seyahatin ne kadar süreceği belli değildi.

İşimden üç haftalık izin aldım. Bu müddetin bana bol 
bol yeteceğini tahmin ediyordum. Ah! Şu yolculuk güzel 
bir biçimde sona erse ve İstanbul’a müjdelerle bir dönebil-
seydim!..

Birkaç gün içinde yol hazırlığım tamamlandı. Yanıma 
bir Brovnik tabancası almayı da unutmadım. Bu arada, Atıf 
Amca, her türlü kaza ve belaya karşı koynumda taşımamı 
tembihle, bana küçük bir En’am-ı Şerif de vermişti.

İşte bu suretle İstanbul’dan ayrıldım. Hakkâri’ye vardı-
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ğım gün, tam şubatın biriydi. Fakat beni o dağ geçidindeki 
“Haydutlar Hanı”na götürecek bir araba buluncaya kadar 
akla karayı seçtim.

Bu yolculuğu kimse göze almak istemiyordu. Halkta o 
çevreye, bilhassa “Kürt Halo” adına karşı büyük bir ürkek-
lik vardı. Bu hanın sahiden bir eşkıya yatağı olduğu, uçan 
kuşun bile oradan sağ geçemediği söyleniyordu. Sonra, 
benim bu hana niçin gitmek istediğime dair ağızdan ağıza 
dolaşan sorular, adım etrafında esrarengiz bir hava yaratı-
yor ve beni birtakım karanlık şüpheler altında bırakıyordu.

Teklif ettiğim ücret karşısında nihayet yumuşayan tek 
arabacı, diğerleri tarafından bir fedai, bir çılgın addedildi. 
Onun cesaretine şaşanlar, sağ ve salim geri dönüp dön-
meyeceğine dair bahse tutuşanlar ve sonunda her ikimi-
zin selametine ümitsizce dua edenler arasında kasabadan 
uğurlandık.

Vakit öğle üzeriydi. Hava güneşliydi. Karlı dağlar, 
şeffaf bir aydınlık içinde yüzüyordu. Arabacı, yolumu-
zun dört saat kadar süreceğini söylüyor ve yatsıdan önce 
kasabaya dönebileceğini tahmin ediyordu. Halbuki, araba 
geçidine elverişli olmayan dağ yolu bizi çok geciktirmişti. 
Hava da birdenbire bozmuş, akşamla beraber kar fırtınası 
kopmuştu.

İşte bu suretle, arabacıyla aramızdaki anlaşmazlık doğ-
muş bulunuyordu.

Şimdi, müthiş tipinin anaforu içinde, karlara bata çıka 
ilerliyordum. Bereket versin, bir düzlük üzerindeydim. 
Ama simsiyah gecede, vahşi uğultularla savrulan karlar 
arasında, ıssız bir dağın korkunç uçurumları ortasında 
kendimi yapayalnız bulunca, içimi tarifsiz bir dehşet ve 
pişmanlık bürüyüvermiş; atıldığım bu maceranın çılgınlık-
tan da fazla bir şey olduğunu anlamıştım.

O anda kendimi bir sinekten daha zavallı hissediyor-
dum. Eğer tipinin arada sırada sıyrılan perdesi arkasında 



45

o küçük sarı ışığı görmesem ve her defasında ona biraz 
daha yaklaştığımı fark etmesem, bütün ümidimi ve cesare-
timi kaybeder, kucak kucağa pençeleştiğim ölüme kendimi 
hemen terk ederdim.

İşte nihayet hanın önündeydim. Bana rehberlik etmiş 
olan sarı ışık küçük bir pencereden sızıyordu.

Yapı, iki katlı bir dağ eviydi. Yüzü yarı yarıya karla 
örtülüydü. Kapının üzerinde tokmağa benzer bir şey gör-
mediğimden, elimle vurdum.

Bir dakika sonra içeriden kaba bir ses geldi.
“Kim o?”
“Aç! Açın lütfen!..”
Fakat kapı açılmadı. İçeride birtakım gürültüler oldu. 

Kar fırtınasının şiddeti beni kapıya tutunmaya mecbur edi-
yordu. 

Tekrar ve daha hızlı vurarak, “Çabuk aç... Çabuk açın... 
Soğuktan donacağım!..” diye bağırdım.

Ağır bir kol demiri kalktı ve kapı yavaşça aralandı. 
Rüzgâra karşı kanadı zapt etmeye çalışan ızbandut gibi bir 
adam, elindeki hırsız fenerini yüzüme doğru tuttu.

“Kimsin?”
“Bir yolcu!”
“Yalnız mısın?”
“Evet...”
Aralık kapıdan içeriye hücum eden karlı rüzgâr antreyi 

süpürüyordu. Herif bana çabuk girmem için işaret etti ve 
kapıyı kapadı. Üzerimdeki karları silkelerken beni dikkat-
le süzüyordu. Bu sırada içeriden gayet kalın ve hırıltılı bir 
ses sordu, “Gelen kim Feyzo?”

“Bir yolcuymuş!”
“Yaralı mı?”
“Sapasağlam.”
“Gözünü aç!”
O anda herifin bir elinin, belindeki kemere takılı iri 
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tabancanın kabzasında olduğunu fark ettim. Bir emir eda-
sıyla, “Düş önüme!” dedi.

Karanlık bir taşlığı geçip büyük bir odaya girdik. Tavan-
dan sarkan petrol lambası masa başında oturan üç kişinin 
yüzlerini aydınlatıyordu. Bu yüzlerde hiç güven verir bir 
ifade yoktu. Fakat ocak başında oturan ve alevlere bakan 
adam başını çevirince, bütün dikkatim onun üzerinde top-
landı.

Kürt Halo olduğunu bir bakışta anladığım bu adamın 
keskin gözleri madenî ışıtılar saçıyordu. Üzerime dikilen 
bu gözler karşısında titremekten kendimi alamadım. Ama 
asıl, yüzünün görünüşü tüyler ürperticiydi. Sol yanağında 
derin bir yara izi vardı. Ağzı ile bir gözünü yana doğru 
çeken bu iz, o karanlık yüzde devamlı ve iğrenç bir sırıtış 
vücuda getiriyordu. O hırıltılı kalın ses de işte bu ağızdan 
çıkıyordu.

“Merhaba arkadaş! Buraya yolun nasıl düştü bakalım?”
“Seyahat ediyorum.”
“Sen de uçakta mıydın?”
“Hangi uçakta?”
“Bu sabah civarda düşüp parçalanan yolcu uçağında.”
“Bundan haberim yok. Yolculardan hiç sağ kurtulan var 

mı?”
“Yalnız bir kişi. O da ağır yaralı.”
Halo bir an sustu. Dizleri üzerinde duran iri yumrukla-

rını sıktığını gördüm.
“Sen nereden geliyorsun? Bana onu söyle!”
“İstanbul’dan.”
“Nereye gidiyorsun?”
Prenses Ruzihayâl’in ihtarı gereğince ağzımı sıkı tut-

mam lazımdı. Ama böyle bir durumda kolay kolay yalan 
kıvrılamazdı. Hiç olmazsa, gideceğim yeri söylemeye mec-
burdum.

“Kızıl Puhu Malikânesi’ne” dedim.
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Bu cevabım herifler üzerinde bir yıldırım etkisi yaptı. 
Hayretle açılan bütün gözler birbirinde dolaştı ve uzun, 
çok uzun bir sessizlik uğursuz bir biçimde büyük odayı 
kapladı.

Sonunda Halo daha hırıltılı bir sesle sordu, “Sen insan 
şeklinde bir şeytan mısın?”

“Ben mi?”
“Bana bak delikanlı... Bizimle alay etmek istiyorsan, bu 

sana çok pahalıya mâl olur.”
“Size gerçeği söylüyorum.”
“Kızıl Puhu Malikânesi’ne gidiyorsun ha?”
“Evet!”
“Adın ne senin?”
“Cengiz.”
Halo bu defa galiba sahiden güldü. Zira yüzünde tuhaf 

bir gerilme oldu.
“Hele şuraya otur Cengiz Han. Senin bir kaçık olduğun 

ortada. Çok da üşümüşe benzersin. Hey, bana bak ırgat. 
Misafire konyak getir.”

Masa başında oturanların en genci yerinden fırladı, bir 
dolaba doğru seğirtti. O zaman, odanın loş bir köşesinde, 
bir sedir üzerinde yatan yaralı adamı gördüm.

Halo, “Nah” dedi, “kazadan tek sağ kalan yolcu ama ne 
milletten olduğunu anlayamadık. Bizim dilden bilmiyor.”

Irgatın getirdiği konyağı içtim. İçim kızışınca, aklım da 
başıma gelmeye başladı.

Bütün bu olanlar bir rüya mıydı? Ben nasıl bir macera-
ya atılmış, nerelere düşmüştüm? İstanbul’dayken gözüme 
bir kahramanlık gibi görünen cesaretimin, ne aptalca bir 
cüret eseri olduğunu görüyordum. Bile bile ve ihtimal pisi 
pisine hayatımı tehlikeye atmıştım.

Derken zihnim başka bir soruya atladı ve bu soru bir-
den beynimi yakan bir ateş kesildi: Ya benim yerime Sel-
min bu yolculuğa çıkmış olsaydı? Onu, böyle bir gecede, 
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bu dağlarda, bu uğursuz handa ve bu haydutlar arasında 
tasavvur etmek bile vücudumu alevler içinde bırakıyordu.

Durgunluğumu fark eden Halo, hâlâ ayakta duran ırgata 
Kürtçe bir şeyler söyledi. Sonra bana döndü. 

“Karnın açtır ama hele biraz eğlen! Irgat bize büryan yapa-
cak. Siyah şarapla iyi gider. Sonra da varır, uykunu çekersin. 
Yukarıda iki odam var. Bunun birinde yatacaksın, anladın 
mı? Ehh, şimdi bize şu malikâneden biraz söz et bakalım.”

Herif benimle alay eder gibi konuşuyordu.
“Malikâne hakkında hiçbir şey bilmiyorum” dedim.
“Öyledir de, orada ne işin var?”
“Davet edildim.”
“Kim davet etti?”
“Prenses Ruzihayâl.”
Hep bir ağızdan öyle kuvvetli bir kahkaha attılar ki, 

camlar zangırdadı. 
Son sözüme en fazla gülen Feyzo, “Şu prenses de kim-

miş be?” dedi. “Herif bize martaval okuyor. Bana bak, bu 
prenses cenapları, seni malikânesine davet etti de, altın 
yeleli, beyaz kanatlı atını sana neden göndermedi ha?”

“Beni bu handan özel arabasıyla aldırtacak.”
“Vay canına! Oğlum biz bu dağları cebimizin içi gibi 

biliriz. O senin anlattıklarına, senin gibi enayiler inanır. 
Buralarda ne öyle bir malikâne var, ne de prenses bilmem 
ne hazretleri!..”

Halo yine alayla, “Bırak be Feyzo!” dedi. “Çocuk afyon 
yutup kendinden geçmiş. Üstüne varırsan, afyonu patlar 
ha!”

Sonra bana mahvedici bir bakışla baktı. 
“Eğer bize yalan kıvırıyorsan, vay hâline Cengiz Han.”
“Adım sadece Cengiz.”
“Burada ben herkesi istediğim gibi çağırırım. Kimse 

bana karışamaz. Haa, sen herhalde buraya yine bir maksat-
la geldin. Onu dosdoğru de bakayım bana, hadi.”
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“Burası han değil mi? Yani, gelip geçen yolcular burada 
konaklamazlar mı?”

Halo tekrar o kaba kahkahasıyla güldü.
“Vay anam! Bu daha süt kuzusu be! Ben senin kadar 

enayisini görmedim hiç! Bizi çok eğlendireceksin Cengiz 
Han. Dur, hele dur.”

Masa başında oturan diğer iki kişiden biri kalkıp yanı-
mıza gelmişti. Bu, kısa boylu, tıknaz bir köseydi. 

Elini omzuma vurarak, “Arkadaş” dedi, “bu 
malikânenin yolunu bize de göstersen e! O prensesin her-
halde güzel elmasları, çil çil altınları vardır. Elimiz işe 
yakışır hani.”

Halo birden şimşek gibi bir hızla herifin suratına bir 
tokat indirdi. 

“Bas dürzü! Şimdi o tüysüz çeneni kırar, köpeklere ata-
rım.”

Bir an herkes sustu. Yalnız dışarıdaki müthiş kasırga-
nın uğultusu işitiliyordu. Hakikaten kar fırtınası o kadar 
şiddetlenmişti ki, bu eski dağ evi, kemikleri ayrılmak üzere 
bulunan bir iskelet gibi çatırdamaktaydı.

Böyle bir sahnede, benim durumumdaki bir insanın 
duyabileceği dehşeti tasavvur edemeyecek kimse yoktur 
sanırım.

Bu sırada, o zamana kadar hiç lafa karışmamış olan 
beşinci adam da ayağa kalkmıştı. Bu, zayıf, kertenkele 
suratlı bir herifti. 

Küçücük gözlerini Halo’ya dikerek, “Ağa” dedi, “işi 
bitirmek için ne bekliyorsun? Moruk boyuna kan kaybedi-
yor. Daha fazla gecikirsek, eli kalem tutmayacak.”

“Maksadını geveleme çömez, açık söyle.”
“Şu delikanlı belki onun dilinden anlar da hani.”
Halo ensesini kaşıdı ve bana yan gözle baktı.
“Sen başka dil bilir misin Cengiz Han?”
“Biraz Fransızca bilirim.”
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“Şu morukla bir çift laf ediversen e!..”
Bir robot gibi ayağa kalkıp yaralıya yaklaştım. Bu, alt-

mışını geçkin, ufak tefek, esmer bir adamdı. Yarası başın-
dan ve kalçasındandı. Durumunun ağır olduğu bir bakış-
ta anlaşılıyordu. Rengi kül gibiydi. Şişmiş ve morarmış 
dudaklarında hafif bir köpük vardı. Solukları da düzenli 
değildi.

“Mösyö!” dedim.
Adam gözlerini açtı. Sesim ona gaipten gelmiş gibi, şaş-

kın şaşkın bakındı. Fransızca sordum, “Nasılsınız?”
Adam belli belirsiz bir hayret eseri gösterdi. Hatırasını 

toplamak istiyor gibiydi. Nihayet, Fransızca olarak, büyük 
bir zorlukla, “Görüyorsunuz” dedi. “Fakat, neredeyim?”

“Cilo Dağı’nda, bir handa.”
“Emniyette miyim?”
“Zannederim.”
Fakat adamın, etrafımızı çevirmiş korkunç heriflere 

şüpheyle baktığını görünce, hemen ekledim. 
“Ben de burada, sizin durumunuzdayım. Yalnız ara-

mızdaki fark, benim bu Allah’ın belası yere kendi ayağımla 
düşmüş olmamda. Burası düpedüz bir eşkıya yatağı. Ama 
şimdilik herifler bize karşı iyi davranıyorlar. Sonra ne 
yapacakları bilinmez.”

Yaralı içini çekti, “Nerelisiniz?” diye sordu.
“İstanbullu’yum.”
“Türk müsünüz?”
“Evet.”
“Buralara niçin geldiniz?”
“Hikâyem uzun... Siz kimsiniz?”
“Ben Iraklı bir profesörüm. Adım Mahmut El-hüdaî... 

Meşhur petrol kralı El-Hüdaî’nin kardeşiyim. Özel bir iş 
için uçakla Musul’dan Tiflis’e gidiyordum. Birden hava 
bozdu. Tipi arasında yolu şaşırdık ve bu dağlara düştük.”

Yaralı bu sözleri söylerken o kadar yorulmuştu ki, 
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hemen gözlerini kapadı. Dediklerini tercüme edince hay-
dutlar birdenbire sessizleştiler. Hepsinin gözleri öyle par-
lamıştı ki, bu parlaklık, ancak eline güzel bir av geçiren aç 
bir kurdun gözlerinde görülebilirdi. O zaman, adamın boş-
boğazlığının cezasını çekeceğini anladım ve kendim sözü 
idare etmediğime üzüldüm.

Uzayan sessizlik, haydutların aralarında önceden ver-
miş oldukları bir kararın uygulanması anı geldiğini hisset-
tiriyordu. 

Nitekim, Çömez denen kertenkele suratlı herif, kurnaz 
bir sırıtışla Halo’ya, “Hey ağa” dedi, “talih diye buna der-
ler, değil mi? Böylesi yüz yılda bir ele geçmez.”

Halo homurdandı ve daha esrarlı bir sessizliğe gömül-
dü. Nihayet, “Doğru” dedi, “doğru... Çömez... Senin dilin 
yumuşaktır, iyi döner. Şu vatandaşa meramımızı anlatıver. 
O da bunu moruğun kafasına soksun.”

Çömez şöyle bir direndi.
“Ağa, bu emri sen versen daha iyi olur. Senin dilin 

daha tesirlidir.”
Halo birden parlayarak, “Ben sana emrediyorum it 

oğlu!” diye bağırdı.
“Başüstüne ağa!..”
Çömez koluma dokundu. Yüzüne bakınca, yine sırıttı-

ğını gördüm. Bu sırıtış, namuslu bir kalbi felce uğratabi-
lirdi. 

Herif yılan ıslığı gibi bir sesle, “Bana bak delikanlı” 
dedi, “biz cesur olanları severiz. Bize zararsız olanlara da 
dokunmayız. Hani aslında kötü adamlar değilizdir. Eğer 
bize yardım edersen biz de sana iyilik ederiz.”

Yaralıya bir yan göz attı ve sözüne devam etti.
“İşte şu pintiyi biz taa karlı vadiden buraya kadar 

omuzda taşıdık. Eh, insan insana yardım eder a!.. Amma 
velakin her işin de bir karşılığı aranır. Herifin ağzından 
kendin işittin ki, para babasıymış. Bize gelince, eh, bu dağ-
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larda gün olur yiyecek buluruz, gün olur aç kalırız. Ona 
yaptığımız bir iyiliğe kemlik eder mi ki? Etmek istese de, 
biz buna razı olmayız...”

Köse, “Amma da geveledin Çömez be” diye söylendi.
Çömez hızlandı, “Sen bizimle vatandaşsın delikanlı. 

Ondan isteyeceğimiz şeye bakıp da, yüreğin kararmasın. 
Ondan isteyeceğimiz şey, kısacık bir mektup. Şu petrol 
kralı olan kardeşine yazacak ve diyecek ki: ‘Hayatım teh-
likededir. Filanca yere, filan süre içinde beş yüz bin lira 
bırakırsan, ölümden kurtulacağım.’ ”

Bir soluk gibi, “Demek can kurtarma akçesi istiyorsu-
nuz” dedim.

“Tasa etme be yavrum. Bir petrol kralına göre bu para 
nedir ki? O bunu bir günde kıvırır. Bir günlük kârı da, kar-
deşinin hayatına değer a!.. Değmez mi?”

Feyzo, “Onu kendisinden soralım” diye söze karıştı.
Reis sert bir sesle bana, “Eee, bunları herife aktarmak 

için ne bekliyorsun?” dedi.
Adamcağıza her şeyi anlattım. Sözlerimi büyük bir 

sükûnetle dinledikten sonra, “İstedikleri şeyi yapmayaca-
ğım!” dedi.

“Fakat Mösyö, ısrarınız hayatınıza mâl olabilir, dikkat 
edin!..”

“Hayatım mı? Zaten benim saatlerim sayılı oğlum.”
Halo kuşkulu bir hâlde, “Ey! Bize boş mu veriyor?” 

diye sordu.
“Vallahi... Şey... Kardeşinin bu kadar parayı veremeye-

ceğini söylüyor.”
“Ne kadar verebilirmiş?”
“Zannedersem... Hiç... Evet, hiç... Araları pek iyi değil-

miş çünkü...”
Halo yumruklarını sıktı. Kısılan gözleri korkunç bir 

biçimde parlıyordu.
“Ona de ki, bu mektubu imzalamazsa, billah tırnakları-
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nı söktürürüm onun... Kafatasını da nah şu malçalı ökçem-
le ceviz kabuğu gibi kırarım.”

Yaralıya dönüp âdeta yalvardım.
“Mösyö, rica ederim, reddetmeyin! Size büyük bir kötü-

lük yapmalarından korkuyorum...”
Adam yine sükûnetle, “Beni iki defa öldüremezler ya!” 

dedi.
“İşkence ederler.”
“Ben kaderime razıyım.”
Bu sırada içeriden, Irgat’ın yaptığı püryanın güzel 

kokusu gelmişti. Genç haydut, bu olanlara karşı tam bir 
ilgisizlik içinde, odaya girip çıkıyor, ortadaki masanın üze-
rine ekmek, şarap ve bardak koyuyordu.

Halo, yaralının başını ayağıyla dürttü. Vahşi bir tavırla 
ve işaretle ona tehdidini tekrarladı. Adam sadece inledi ve 
hiçbir tehdidin kendisine tesir etmeyeceğini anlatan sakin 
bir bakışla reise baktı. Bu bakışta bir meydan okuyuş, hatta 
bir zafer ifadesi vardı.

Azılı haydut, Feyzo’nun omzuna bir yumruk attı.
“Ulan Feyzo, bu iş senin... Göreyim seni... Haydi... 

İnsaf etme pintiye.”
Feyzo cebinden kocaman kancalı bir kerpeten çıkardı... 

Tam bu sırada, yapıyı sarsan fırtınanın uğultusu arasında, 
pencerenin dışında kanat çırpmasını andıran garip bir ses 
duyuldu.

Bu o kadar net bir sesti ki, hepimiz gözlerimizi pence-
reye diktik. Camın dışında, karanlıklar içinde kocaman bir 
baykuş vardı. Kızıl gözleri alevden kıvılcımlar saçan bay-
kuş içeriye girmek ister gibi kanatlarını cama çarpıyordu.

Bu manzaranın dehşeti, o kan dökücü herifleri bile sar-
mıştı. Hepsinin eli silahında, fakat manyetize edilmiş gibi 
hareketsiz duruyorlardı.

İşte o anda, şiddetli bir kanat darbesi camı parçaladı 
ve odaya hücum eden kar fırtınası lambayı söndürdü. Bir-
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den zifirî karanlık bir mezar gibi bizi sarmış; dondurucu 
rüzgârın hızıyla iskambil kâğıtları gibi hepimiz birer tarafa 
savrulmuştuk.

Fakat odaya dolan kar fırtınası değil, camı parçalayan 
o dev kanatların uğursuz rüzgârıydı. Üzerimizde esraren-
giz bir şeyin dolaştığını, bizi yere kapaklandıran kuvvetin 
şeytani bir hüviyeti olduğunu hissettim. Etrafımızda kar 
taneleri şeklinde dönen beyazlıklar, o müthiş baykuşun 
gözlerindeki alevler gibi parlaktı. Sanki odada on binlerce 
baykuş gözü raksediyordu.

Bu hâl bir dakika mı, yoksa bir asır mı sürdü? Bilmi-
yorum. Yine nasıl olduğunu bilmeden, bizi saran dehşet, 
daha doğrusu hepimizi taşlaştırmış o sihirli kudret birden 
yok oluverdi. Yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. 
Ocaktaki ateşin odayı hafifçe aydınlatan kızıllığında bir 
kâbustan uyanmış gibi, şaşkın şaşkın birbirimizle bakıştık.

Ne olmuştu?
Halo’nun gürleyen sesi, İsrafil’in Sûr’u gibi bizi diriltti.
“Heyyyy! Bu ne iş be?”
Sağa sola bakınıyor, neye uğradığımızı anlamaya çalı-

şıyorduk.
Vâkıâ hâlâ lamba yakılmamıştı ve hâlâ kırık camdan 

içeriye karlı rüzgâr giriyordu. Fakat şimdi her şey normal, 
her şey yerli yerindeydi.

Çenesi titremekte olan Köse, “Uy anam!” dedi. “Evi 
ecinniler mi bastı, nedir?”

Feyzo, “Yuh olsun erliğimize!” diye soludu. “Basbayağı 
bir hayalet gördük yahu! Başka bir şey değil.”

Dizleri üzerine çökmüş Çömez, oğunarak homurdandı.
“Sus, sus! Bir belaya uğradık... Bana sorarsan, nah işte 

şu uğursuz herif bu belayı başımıza getirdi...”
Parmağıyla beni gösteriyordu. Halo tekrar gürledi.
“Ulan, çenenizi kısın da, şu pencereye bir tahta çakın. 

Hadi, elinizi çabuk tutun de. Irgat, sen de lambayı indiri-
ver... Heyyy Irgat!”
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Fakat Irgat cevap vermiyordu. Halo daha kuvvetli bağırdı.
“Behey ölüsü kınalı yere mi girdin?”
Irgat’ın sükûtu haydutları şaşırtmış gibiydi. Acele pen-

cereye bir tahta çakıldı. 
Lambayı yakan Feyzo, “Bu tabansız hergele mutlak kor-

kudan bayılmış olacak!” dedi. “Varayım bir bakayım şuna.”
Feyzo dönünceye kadar hiç kimse konuşmadı. Yalnız 

Halo, gizli bir şüpheyle bana kötü kötü bakıyordu. Galiba 
o da Çömez gibi, bu müthiş olay ile aramda bir ilişki bulu-
yordu.

Feyzo yalnız döndü. İğrenç yüzünde kapanık bir ifa-
deyle, “Vışşş!” dedi. “Bu inanılır iş değil ha! Bizim oğlan 
sırra kadem basmış!”

Haydutlar irkildiler. 
Çömez, “Deme Feyzo!” diye bağırdı.
Halo da, “Her yana iyi baktın mı?” diye sordu.
“Bir yukarı kat var... Bilinmez, belkim oraya sıvıştı... 

Belkim de rüzgâra karıştı. Yaktığı ateş de sönmüş... Püryan 
bir yanda kalmış.”

“Geç bunları... Çık da bir bak hele! Bulursan, kıçına 
ekle tekmeyi enceğin.”

Feyzo’nun merdivenleri çatırdatan adımları yukarıda 
da döndü dolaştı. Biraz sonra aşağıya yine yalnız geldi.

“Ben dedim a! Bu itoğlu it sırra kadem bastı. Hiçbir 
yerde yok...”

Lanetle dolan bütün gözler bana doğru çevrilmişti. Bir-
den kendimi, az evvelkinden daha feci bir durumda hisset-
tim. Bir yandan da, heriflerin bana karşı duydukları iğrenç 
şüphede bir isabet olup olmadığını, yani, benim yoluna 
düştüğüm şu “Kızıl Puhu Malikânesi” ile camı parçalayan, 
bize o müthiş kâbusu geçirten ve genç haydudu yok eden 
kızıl gözlü baykuş arasında bir ilişki bulunup bulunmadı-
ğını dehşet içinde düşünüyordum.

Bu sırada, az geride duran Köse boğuk bir feryat kopar-
dı. Yaralının üzerine doğru eğilmişti. 


