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SMYRNA’DA DEHŞET GECESİ 

BAŞLANGIÇ

Aziz Petrus Kalesi’nin surlarındaki şövalyeler, gözlerini 
alevler içinde kavrulan şehre dikmişlerdi. Binalar parçala-
narak yıkılıyor, çöküyordu. Ahalinin ölümcül çığlıkları, 
Timurlenk’in askerlerinin vahşi zafer naralarına, tokmak-
lanan köslerin ve öttürülen boruların ürkütücü seslerine 
karışmıştı. Ne rüzgârın ne de dalgaların uğultusu, uğursuz 
gürültüleri bastırabiliyordu. 

Çekik gözlü saldırganlar, dumanların sardığı dış kale-
nin yerle bir olmuş surlarını aşıp iç kaleye iyice yaklaştı-
lar. Çoğunun elinde meşale vardı. Şövalyeler, durmaksızın 
inip kalkan kılıçların kestiği başları, yere yığılan kolsuz, 
bacaksız bedenleri ve tecavüze uğrayan kadınları yakından 
görebiliyorlardı artık. Kısık sesle dua ederek, istavroz çıka-
rarak korkunç manzarayı izlemeye devam ettiler. Can hav-
liyle feryat figan kaçışanlar, işgalcilerin ordusundaki fille-
rin ayaklarının altında eziliyor, sırtlarına saplanan oklarla, 
mızraklarla denize yuvarlanıyorlardı. Ortalık mahşer yeri-
ne dönmüştü sanki. Düşmanın mancınıkları ve koçbaşları 
harekete geçer geçmez Hospitalier Şövalyeleri’nin gerginli-
ği iyice arttı. 

Çok geçmeden, karanlık gökyüzünde parlak izler bırakan 
Rum ateşleri ve alevli oklar kaleye yağmaya başladı. Birkaç 
şövalye, yanarak, çığlık çığlığa burçlardan düştü. Diğerleri 
oklarına sarıldılar. Bir grup kalkanlı şövalye, kaleye merdi-
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venlerle yaklaşan saldırganları geri püskürtmek için kule-
lerin arasında ilerledi. Atlı bir müfreze dışarı çıkmak üzere 
harekete geçti. Atları da kendileri gibi zırhlı olduğundan 
yavaş hareket ediyorlardı.

Kalenin duvarlarındaki gedikleri, yarıkları taşlarla kapa-
tan ve kalaslarla takviye edenlerin arasındaki bir duvarcı, 
terli alnını deri önlüğünün ucuyla sildi, yaralı şövalyelere 
yardım edenlere endişeyle baktı. Eli silah tutanlar gittik-
çe azalıyordu. Saldırılar bu şiddette devam ederse kalenin 
sonu yakındı. Senelerdir tahkimat işinde çalıştığı ve çok 
savaş gördüğü için bunu kolayca kestirebiliyordu. Surlar-
dan kazanlarla boşaltılan kızgın yağlar bile düşmanı dur-
durmaya yetmeyecekti.

Gözüne kalenin kılıç ustası olan irikıyım erkek kardeşi 
takıldı. Alevler içindeki kilisenin arkasındaki atölyeden 
kucağında güç bela taşıdığı kılıçlarla çıkıyordu. 

Duvarcı, tekrar işine dönmek üzereyken gözüne kızı 
ilişti. Hafif zırh kuşanmış genç kız, kılıç ustasından bir 
kılıç aldı, kızıl saçlarını savurarak, surlara çıkan taş basa-
maklara yöneldi. 

Telaşla yerinden fırladı, kızına doğru koştu duvarcı. 
Kılıç ustası amca, birkaç aydır genç kıza kılıç yapmayı ve 
kullanmayı öğretiyordu. Eski devirlerden gelen aile işiydi. 
Gelgelelim, on sekiz yaşındaki kız, henüz saldırganlarla 
başa çıkacak kadar hünerli değildi. Her an oklara hedef 
olabilir, göğsüne mızrak yiyebilirdi. Geçen sene kalenin 
mezarlığında toprağa verdiği karısından sonra kızını da 
kaybederse artık yaşama tutunamaz, kahrından can verirdi. 

Kızın kılıç tutan elini sertçe kavradı. Genç kız, babası-
nın niyetini anlayınca ona ters bir bakış fırlattı.

“Faydalı olmak istiyorsan yaralılarla alakadar ol” dedi 
adam. 

Kız, “Hayır, savaşacağım” diyerek elini hışımla çekti. 
Yeşil gözleri meydan okuyordu.
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Çanlar çalmaya başladı. Duvarcı ve kızı merakla durak-
sadılar. Kalenin sakinleri, sesin geldiği tarafa döndüler.

Şövalyelerin beyaz pelerinli büyük üstadı, bir kuleden 
seslenerek, kadınların ve çocukların derhal kaleyi terk 
etmelerini buyurdu. Bir gemi açık denizde hazır bekliyor-
du, herkes vakit yitirmeden sandallara koşmalıydı. 

Duvarcı, coşkuyla kızına dönerek, “Gidiyorsun” dedi. 
İçini sevinç dalgası sarmıştı. Hayattaki tek varlığı bu cehen-
nemden kurtulacaktı.

“Asla! Seni ve amcamı bırakmayacağım. Kılıç kullan-
mayı boş yere öğrenmedim.”

“Kendimizi koruruz. Hem gidersen, Fransa’daki akraba-
larımıza bizden haber götürürsün. Savaş biter bitmez amcan-
la yanına geliriz. Kılıç işine onunla devam edersin yine.”

Genç kız, alaycı bir tebessümle, “Ne derecede ustayım, 
evvela burada anlayayım” dedi ve seri kol hareketleriyle 
kılıca kavisler, daireler çizdirerek basamaklara atıldı.

Duvarcı, bir süre kaygıyla düşündükten sonra kızın 
peşinden koştu, ensesinden kavrayıp başını sertçe basama-
ğa vurdu. İnatçı ve gözü kara kızıyla başa çıkmanın başka 
yolu yoktu. 

Kendinden geçip yere yığılan kızın yanaklarını yaşlı 
gözlerle öptü, kulağına, “Kızıl kızım” diye fısıldayarak saç-
larını şefkatle okşadı. Zırhı çıkarıp attı, kızı kucağına aldı, 
kalenin denize açılan kapısının önünde toplanan kadınlara 
ve çocuklara doğru adımlarını hızlandırdı. Kızının, gemide 
kendine gelince taşkınlık yapmamasını diledi içinden. 

Genç kız, yüzünü yalayan sert rüzgârla ve su damlalarıyla, 
gözlerini kırpıştırarak araladı, başının yaşlı bir kadının 
dizinde olduğunu fark etti. Üzerinde battaniye vardı. Sal-
landığını hissetti, kafası karışmış vaziyette nerede olduğu-
nu kavramaya çalıştı. Karşısındaki uzun direği, ip merdi-
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veni ve kırmızı haç işlenmiş yelkeni görünce afalladı. Yaşlı 
kadın, onun kulağına eğilip az evvel yola çıktıklarını, 
güvende olduklarını belirtti. 

Dalgın bakışlarla kadını süzdükten sonra tedirginleşe-
rek ayağa kalktı beriki. Battaniyeye iyice sarınıp geminin 
kıç tarafına yürüdü. Rüzgâr yüzünü kamçılayıp saçlarını 
dalgalandırdıkça bilinci açılıyor, olup biteni hatırlayabi-
liyordu. Gittikçe geride kalan sarp kayalıklara, tepesinde 
okların ve Rum ateşlerinin uçuştuğu kaleye hüzünle baktı. 
Sanki devasa bir korun içindeydi kale. Şehri saran alev-
ler, gökyüzünü ve denizi âdeta kan kırmızısına boyamıştı. 
Babası ve amcası ne yapıyorlardı, hayatta mıydılar? 

Kulağına belli belirsiz kılıç şakırtıları, fillerin bağırış-
ları geldi. Kalenin kulelerinden birinin yıkıldığını görün-
ce, içini savaşma hırsı sarıverdi yine. Battaniyeyi fırlattı, 
yumruklarını sıkarak etrafa bakındı. Bir denizcinin belin-
deki kısa kılıç dikkatini çekti, adamın üstüne atıldı, kılıcı 
kınından çekti. Rüzgârda uçuşan saçlarıyla, çıldırmış gibi 
küpeşteye çıktı, denize atlamaya hazırlandı. Kılıcını aldığı 
denizci, bacaklarından tutup son anda geriye çekti onu. 

Genç kız yere yuvarlandı. Elinden düşürdüğü kılıcın 
kabzasını tekrar sıkıca kavrayıp doğrulurken, birkaç kadın 
ve tayfa üstüne çullanıp onu hareketsiz kıldılar. Çaresizlik 
içinde çığlık atmaktan başka şey yapamadı Adrianna.

 



ASIRLAR SONRA

1

Uzun boylu, kumral genç adam, konserini Vivaldi’nin 
Keman Konçertosu’yla tamamladı, Cinéma Palas’ın geniş 
salonunu dolduran ve onu coşkuyla, ayakta alkışlayan 
seyircileri selamladı. Bilahare, etrafa gülücükler dağıtarak, 
yavaş yavaş kararan ışıkların ve kesilen alkışların arasında 
kulise yöneldi. 

Kulisin kapısındaki kadife perdeyi kaldırırken, yandaki 
locada oturan bir kadın ve arkasındaki takım elbiseli, ince 
bıyıklı genç adam dikkatini çekti. Bakışları karşılaşınca 
kadın, başını hafifçe eğerek onu selamladı. Kemancı, aynı 
biçimde karşılık verdi, kulise girdi. Sinemanın iri göbekli 
sahibi hararetle karşıladı onu. Ellerini sıkarak tebrik etti, 
cebinden çıkardığı para zarfını uzattı. 

Besim Sadun, zarfı siyah ceketinin içcebine attı, kema-
nı ihtimamla muhafazasına yerleştirdi. Tuvalet masasının 
aynasına bakarak saçlarını taradı, papyonunu düzeltti. 
Muhafazayı sapından kavrayıp sinemanın sahibine veda 
etti. Birkaç adım atmıştı ki az evvel selamlaştığı kadın, 
karşısında görünüverdi. İnce yapılı, uzun boyluydu. Otuz-
lu yaşların sonunda gösteriyordu. Kuzguni saçlıydı, teni 
oldukça beyazdı. Siyah elbisesinin göğüs dekoltesi aynı 
renk tülle kaplıydı. Elbisenin göğüs çatalına denk gelen 
kısmına atmaca şeklinde gümüş broş iliştirmişti. 
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Genizden gelen bozuk bir Türkçe’yle, “Fransızca bili-
yor musunuz?” diye sordu kadın.

“Evet. Paris’te konservatuvarda okudum.”
“O hâlde Fransızca konuşalım. Daha zarif bir lisan. Bir 

mevzu hakkında görüşmemiz gerek.”
“Memnuniyetle hanımefendi. Sizi dinliyorum.”
“Konseriniz etkileyiciydi. Usta bir kemancısınız. Dost-

larımdan birinin mekânında ve soylu davetlilerin huzu-
runda tekrarlamanızı istiyorum. Sanatçı hamisi bir kontes 
olduğumu bilmenizde fayda var. Teklifimi ciddiye alma-
nız, istikbaliniz bakımından mühimdir.”

Besim, kadının buz mavisi gözlerine bakarak, “Elbette, 
konser yeri nerede?” diye sordu sevinçle. Galiba şans kapı-
sı açılıyordu.

“Budapest Café.”
“Tarih hakkındaki düşünceniz nedir?”
“Yarın orada buluşup belirleyelim. Akşam saat sekiz-

de... Alafranga saate göre... Gecikmeyin lütfen.”
“Vaktinde emrinizde olacağım. Şimdi müsaadenizi rica 

edebilir miyim?”
“Elbette, alakanız için teşekkür ederim” dedi kadın ve ba- 

şını yana çevirdi. “Mösyö Seyfullah, buluşma saatini hatırı-
nızda tutun ve bana anımsatın.” Türkçe konuşmuştu bu kez.

Locada kontese eşlik eden adam, bir sütunun gerisinden 
çıktı, kısık bir sesle, “Başüstüne hanımefendi” dedi. Bakış-
ları hüzünlüydü, sağ şakağında kurşun yarası izi vardı.

Kadın, kemancıya “Seyfullah Kenan Bey, elim ayağım 
gibidir” dedi. “Her işime koşar. Size her an onunla haber gön- 
derebilirim. Dediğini yerine getirin.” Elini Besim’e uzattı. 

Kemancı, kadının değerli taşlı yüzüklerle dolu, uzun 
parmaklı ve sivri tırnaklı elini öptü. Ardından, goblenle-
rin, maskların ve afişlerin yan yana sıralandığı koridorda 
koşarcasına ilerledi. Eve gitmek için son tramvaya yetiş-
mek istiyordu. Gözüne konserinin renkli ışıklar altındaki 
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afişi ilişti. Büyük harflerle yazılmış adına ve konserin tari-
hine keyifle baktı, 1914 senesinin kendisi için mühim bir 
başlangıç olduğunu düşündü. Memlekete döndü döneli ilk 
kez konser vermiş, para kazanmıştı. 

Tramvay durağına doğru adımlarını sıklaştırırken, zih-
ninde ecnebi kadın vardı. Onun sayesinde yeni işler edine-
bilir, biraderinin eline bakmaktan kurtulurdu. Üstelik para 
kazandıkça daha az konser verir, vaktini beste yapmaya 
ayırabilirdi. Ona çocukken keman dersi aldırmaya başla-
yan merhum babası da ne çok isterdi bestekâr olmasını.

Derviş Bey, öfkeyle kara bıyıklarını burdu, “Gidişat iyi 
değil, böyle devam edemez” diye söylendikten sonra pen-
cerenin kafesini hışımla indirdi. Duvardaki lale desenli 
ebru işlemenin çerçevesi sallandı. 

Çini sobanın yanındaki berjer koltukta oturan buğ-
day tenli, siyah kâküllü kadın, elindeki Kadınlar Dünyası 
Mecmuası’ndan başını kaldırdı.

“Ne oldu, niye söyleniyorsun?”
“Küçük bey nihayet teşrif ettiler.” Hışımla kanepeye 

oturdu, kolçağın ucundaki tespihi alıp çekmeye başladı.
Kadın, kahverengi gözleriyle sarkaçlı saati işaret etti.
“Henüz geç değil. Konseri müteakiben batakhaneye 

gider diyordun. Bak, vaktinde geldi.”
Sesini yükselterek, “Beni itham edip durma Asude” 

dedi adam. “Hâlâ idrak edemedin. Ben onun iyiliğini isti-
yorum. Kafana iyice sok. Hayatını intizama soksun diyo-
rum. Yaşı yirmi üçü buldu, hâlâ avare.”

“Mademki kardeşimizin iyiliğini düşünüyorsun, neden 
konsere gitmedik? Memnun olurdu. Konseri takiben bir 
pastanede sohbet ederdik. Çocukcağız döndü döneli doğru 
dürüst bir araya gelemedik. Üçümüzden başka kimimiz 
var? Aile sohbetine hasret kaldım.” 
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Derviş, hiddetle kolçaklara vurdu, koltuk gıcırdadı.
“Dün akşam başka işim vardı. Geç saatte döndüm. Uyu-

duğun için farkında değilsin.” 
“Yine o kadıncağıza mı gittin? İzdivaç için daha ne 

kadar oyalayacaksın onu? Senin yüzünden adının kötüye 
çıkmasından korkuyorum.” Yüzü kasıldı, dudakları gerildi.

“Seni alakadar etmez. Sözümü de kesme. Mevzu 
Besim’in lakayıt, sorumsuz davranışlarına gelince mesele-
yi değiştiriyor, lafı ağzıma tıkıyorsun.”

Asude, göğüs geçirerek, “Ne diyeceksen de, içinde kal-
masın” dedi.

“İyi dinle o vakit. Misal... Küçük bey üst katta oturuyor. 
İstediği vakit gelsin. Kapım hep açık... Şimdiye kadar kaç 
kez hatırımı sordu? Para istediğinde yanımda bitiveriyor 
ama. Yüzsüz, dilenci ruhlu herif... Bak, buraya uğrama-
dan yine odasına kapandı. Hâl hatır sorma âdeti yok ki. 
Hayırsız. Gâvurlardan öyle öğrenmiş. Ah babacığım ah, 
nur içinde yatasın, lakin o haylazı Frenk diyarlarına gön-
dermeyecektin.”

Asude, dergiyi kapatıp yanındaki sehpaya bıraktı, 
“Annemiz de babamız da onun keman çalmasından haz 
duyarlardı” dedi. “Kemiklerini sızlatma.”

“Ne dediğinin farkında mısın? Cenazelerine gelmedi 
melun.”

Kadın, hışımla yerinden kalktı.
“Öyle deme! Oralardan bir çırpıda gelmek kolay mı? 

Babamız, ansızın bu dünyadan göçüp gitti. Ertesinde def-
nettik. Validemiz de hastalığını Besim’in bilmesini iste-
medi. Derslerini aksatır diye. Anca vefatından sonra haber 
verebildik. Çocukcağızın günahı ne? Ben yatıyorum. Ne 
hâlin varsa gör.”

Ablası kapıyı çarpıp çıktıktan sonra Derviş’in içine 
iyice huzursuzluk çöktü. Eskiden böyle değildi Asude. Dili 
hayli uzamıştı. Galiba kocasının beş ay evvelki ölümünün 
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verdiği asabiyet, şiddetlenerek devam ediyordu. Kolay 
değildi otuzunda dul kalmak. Hele biraz daha zaman geç-
sin, onu tekrar baş göz etmenin yolunu bulurdu. Çarşı-
da esnaftan, tacirden gayet iyi tanıdığı çok bekâr vardı. 
Mamafih, münasip bir zevç bulamamıştı henüz.

Kulağına müzik sesi gelince başını yukarı kaldırdı. Bel-
liydi ki küçük bey yine gramofonun başındaydı. Her akşam 
aynı rezalet... Bir süre daha katlanacaktı. Nasılsa Besim para 
kazanamıyordu, yakında harçlık istemek için yine gelecek-
ti. O da kardeşini kulağından tuttuğu gibi mağazaya götüre-
cek, tezgâhın başına oturtacaktı. Cebi para görsün istiyorsa 
orada çalışması gerektiğini zorla kafasına sokacaktı.

“İşte böyle küçük bey... İstemiyorsan güle güle, zırnık 
yok.” 
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Besim, evden çıkan ağabeyi gözden kayboluncaya kadar 
pencerenin önünden ayrılmadı. Sonra beyaz gömleğinin 
üzerine siyah yeleğini giydi, kol düğmelerini taktı, odasın-
dan çıktı. Koşarak merdiveni indi, ablasını yemek odasın-
da buldu. Kahvaltı sofrasındaydı Asude. Kadına sarıldı, 
yanaklarından öptü.

Asude, sitemkâr bir edayla, “İki gecedir yüzünü görmek 
nasip olmadı” dedi. “İlk gece konserin vardı, yorgunluktan 
yanımıza uğramadın diyelim. Kabul. Onu anlarım. Peki, 
dün akşam niye görünmedin?”

“Birader yine ağzını açıp keyfimi kaçırmasın diye.”
Masaya oturdu, tereyağ ve reçel kâselerini iştahla önüne 

çekti. Yumurtayı masaya vurup kabuğunu ayıklamaya baş-
ladı.

Kadın, bardağa çay doldurdu ve merakla, “Ne oldu da 
keyfin yerinde?” diye sordu. “Yoksa bir konser daha mı 
verdin?”

“Vermedim fakat yakında sahneden sahneye koşaca-
ğım. Güzel bir iş teklifi aldım.”

“Hayırlısı olsun. Herhalde anlatacaksın.” Sandalyeye 
oturdu, dirseklerini masaya dayayıp ellerini birleştirdi.

“Dün akşam Budapest Café’de sanatçı dostu bir hanı-
mefendiyle birlikteydim” diyerek söze başladı kemancı. 
“Mekânın sahibi de bize katıldı. Evvela orada, gelecek ay 
da hanımefendinin göstereceği yerlerde konser vereceğim. 
Muhatabım hep ecnebiler olacak.”
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“Bahsettiğin kadın Türk mü?”
“Macar’mış. Asil bir aileye mensup. Pek kibar ve zarif...”
“Namına sevindim. İnşallah, kazancın bol olur.”
“Hanımefendinin ifadesine göre iyi para alacağım. 

Şehir dışına gitmem de gerekecek. Biraderin kapısında 
sürünmekten kurtuldum.” 

Asude, dalgın bir edayla, “Ara sıra mağazaya uğrasan 
da Derviş’in gönlünü hoş tutsan” diye mırıldandı. “Ara-
nızdaki tatsızlıklar beni yiyip bitiriyor.”

Besim, elinde yumurtayla kalakaldı.
“Ben sanatçıyım yahu! Cebim para görsün, beste yap-

maya da başlayacağım. Ticarethanede işim ne?”
“Canım, göstermelik işte. Derviş, müreffeh yaşayalım 

diye bankadaki memuriyetini bıraktı, ticarete atıldı. Bin 
bir güçlükle işleri kısa sürede büyüttü. Sen de biraz idare 
etsen, suyuna gitsen, ne olur sanki? Beş yaş büyüğün.”

“Olacak iş değil hemşire. Israr etme. Ticarete atılma-
sı da kendi cebini doldurmak için. Bizi düşündüğünden 
değil.”

“Lütfen, hatırım için. Hiç değilse konserlerin başlayana 
kadar. Senin iş tutup para kazandığını görünce ısrarından 
vazgeçebilir.”

Besim, gözlerini ablasına dikti. Kadıncağızın kocasıyla 
ne mutlu seneler geçirdiğini düşündü, eniştesi belleğinde 
canlandı. Dava vekiliydi adam. Münevver biriydi. Elinden 
kitap, gazete, mecmua düşmezdi. Asude’nin bir dediğini 
iki etmezdi. Öğrendiklerini karısına da anlatırdı. Fransızca 
dersleri aldırmıştı ona. İttihat ve Terakki’nin müfettişiydi. 
Gecelediği hanın eşkıyalar tarafından basılması üzerine 
çıkan çatışmada can vermişti. Böylece Asude’nin hayatı 
cehenneme dönmüştü. Kocasının evinden ayrılıp huysuz, 
geçimsiz Derviş’in yanına taşınınca da devam etmişti çile-
si. Birader, kadıncağıza çok kaba davranırdı.

Asude niçin sessizleştiğini sorunca, Besim’in hatıraları 
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dağıldı, kısık sesle, “Hiç” diye karşılık verdi. Maziden bah-
sedip hemşire hanımın acısını depreştirmenin âlemi yoktu.

Israrcı bir sesle, “Dediğimi yapacaksın, değil mi?” diye 
sordu kadın. “Kısa süreliğine.”

Kemancı, bir süre düşündükten sonra gönülsüzce, 
“Pekâlâ” dedi. “Sırf sen üzülmeyesin diye.”

Asude, sevinçle yerinden kalktı, defalarca teşekkür 
edip kardeşini yanaklarından öptü. Ardından, yemek pişi-
receğini söyleyerek mutfağa yöneldi.

Besim, kahvaltıyı bitirdi, odasına çıktı. İçerisini havalan-
dırmak için pencereyi açtı, yatağı topladı. Evde pineklemek-
tense mağazaya gidip bir an evvel çilesini çekmeye karar 
verdi. Ağabeyine, bulduğu işten de cebine bol para girece-
ğinden de bahsedecekti. Kim bilir, nasıl şaşıracaktı birader. 

Kravatını ve ceketini almak için dolabı açtı. Raftaki zarfı 
görünce aklına Paris’ten mektup gönderen arkadaşı geldi. 
Mart’ın yirmi beşinde Smyrna’da olacağını yazmıştı Fran-
sız. Kendi de hemen cevap vermiş, onu limanda karşılaya-
cağını, evinde konuk edeceğini söylemişti. Paris’in bistrola-
rını ve sanat yerlerini mesken tuttuğu arkadaşıyla İzmir’de 
keyifli anlar geçireceğinin hayaliyle kravatını bağladı.

Derviş, yeni bastırdığı kartvizitleri matbaadan aldıktan ve 
komşu tacirlerle çene çaldıktan sonra mağazaya girdi. Kal-
fadan, müşteri gelmediğini öğrenince, keyifsiz hâlde cam 
bölmedeki masasına oturdu, gözlerini mağazada dolaştırdı.

Duvarların diplerine hububat çuvalları, yağ varilleri 
muntazam biçimde sıralanmıştı. Raflar akide şekeri kava-
nozlarıyla, sabunlarla ve kolonya şişeleriyle doluydu. 
Deponun siyah perdeyle örtülü kapısının yanında hamam 
tasları, ibrikler, terlikler ve nalınlar vardı. 

İktisadi vaziyetteki menfi gidişata rağmen piyasadaki 
ataletin fazla uzun sürmeyeceğini, Teşvik-i Sanayi Kanu-
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nu sayesinde tez vakitte hareketleneceğini geçirdi içinden. 
Ne de olsa devlet, fabrika kursunlar diye müteşebbislere 
arsa veriyordu. İstihsale devlet garantisi de işin cabası. 
Daha ne? Kendisi kanundan faydalanmaya kalkışmamıştı. 
Velâkin, okuması yazması olmayıp da fabrikatörlüğe heves-
lenen birkaç safdil sayesinde cebini parayla doldurmuştu. 

İki çırağın tembel tembel oturmasına sinirlendi. Sertçe 
seslenip derhal dışarı çıkmalarını, müşteri cezbetmek için 
kapının önünde çığırtkanlık yapmalarını buyurdu. Çocuk-
lar isteğine uydular. Kalfa kahve fincanını masaya bıraktı.

Birkaç yudum içtikten sonra ceketinin cebinden tespi-
hini çıkardı tacir. Zihninde erkek kardeşi vardı yine. Dün 
akşam da eve geç geldiğine göre hayra alamet olmayan işle-
rin peşindeydi. Maşallah, küçük bey sefa âleminde günü-
nü gün edecek, kendisi aslanın ağzından ekmeği kapmak 
için canını dişine takacaktı. Yağma yok. Nasılsa düşecekti 
eline küçük bey, şöyle veya böyle oturacaktı tezgâha. Şu 
işe bak yahu! Koskoca defterdarlık amiri, devlet gibi bir 
adamın oğlu, hayatını çalgıcılıkla geçiriyordu. Ayıp, ayıp. 

Kapı sertçe açıldı. Müşteri geldiğini sanan Derviş, 
hevesle başını kaldırdı. Karşısında Besim’i görünce göz-
lerine inanamadı. Öyle hayrete kapılmıştı ki mağazanın 
önünden koşarak geçen polisleri fark edemedi.

Çarşının sapa yerinde, ıssız bir sokakta, her an çökecekmiş 
gibi duran ahşap bir depoydu. Kemer taşları düşmüştü, 
kapısı ve kepenkleri yoktu. Her tarafını pislik ve örümcek 
ağları sarmış, çatısına kuşlar yuva yapmıştı. İdrar ve dışkı 
kokuyordu.

Sivil giyimli komiserin baş işaretiyle, üniformalı polis-
lerden biri yerdeki kabarık örtüyü kaldırdı. Komiser, sırtüstü 
yatan adama doğru eğildi. Adam, ellili yaşlarda gösteriyor-
du. Göğsünde kanlı bir delik vardı. Dudaklarının kenarın-
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dan sızan ve sakalına bulaşan kan kurumuştu. Yüzündeki 
morluklara bakılırsa kurşunlanmadan evvel tartaklanmıştı.

Komiser, “Kim olduğunu tespit edebildiniz mi?” diye 
sordu üniformalı polise.

“Kafa kâğıdında İraklis Papazoğlu yazıyor. Adli Tabibin 
mütalaasına göre dün gece öldürülmüş.”

“Görgü tanığı bulabildiniz mi?”
“Yok beyim. Çarşının bu tarafı akşamları tamamen 

ıssızdır. Gündüzleri bile gelen giden pek olmaz.”
Komiser, ağır ağır doğruldu, “Tanıyan var mı, tetkik 

ettiniz mi?” diye sordu.
“Arkadaşlar civardaki esnaflarla, tacirlerle görüşmeye 

gittiler. Ola ki bilen biri çıkar.”
“Silah seslerini işiten olup olmadığını da öğrenin. 

Cesedi kim, ne vakit bulmuş?”
“İki saat kadar evvel bir seyyar şekerci” diye karşılık 

verdi beriki. “İşemek için girmiş buraya. Merhumu görün-
ce soluğu karakolda almış. İfadesinde öyle dedi.”

“Şimdi nerede?”
“Nezarethaneye tıktık. Ne olur ne olmaz diye.”
Komiser, polisin omzunu sıvazladı, “İyi yapmışsınız” 

dedi. “Adli Tabiple görüştükten sonra ben de sorgularım. 
Peki, maktulün cebinde para var mıydı?”

“Hayır. Bizzat kontrol ettim. Cüzdanı yoktu. Herhalde 
cinayet hırsızlık maksadıyla işlenmiş.”

“Ortalıkta bizi katile götürebilecek delil var mı?”
“Elan bir şey bulamadık.”
Komiser, düşünceli bir tavırla başını sallayarak karşılık 

verdi, polise vazifesine devam etmesini söyledi. Ardından 
Adli Tabibin bulunduğu tarafa yöneldi. Yıkık dökük pen-
cereden başlarını uzatıp merakla içeriye bakanları görün-
ce, sert bir sesle uzaklaşmalarını emretti.
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Besim, konseri bitirip seyircileri selamlarken, Budapest 
Café’deki konukların saygıdeğer insanlar olduklarını düşü-
nüyordu. Giyim kuşamlarından, değerli taşlı ziynetlerin-
den, etrafa saçtıkları hoş parfüm kokularından hayli var-
lıklı oldukları barizdi. Yüzlerindeki ifadeler kemanın nağ-
melerine göre değiştiğine göre müzikten de iyi anlıyorlardı.

Kemanını yanına gelen küçük kıza emanet etti, ön 
masada oturan Macar hamisinin yanına gitti. Kadın, yine 
dekolte elbise giymişti. Boynundaki gerdanlık ve bukle-
li saçlarının arasından sarkan uzun küpeler parıldıyordu. 
Omzunda kürk etol vardı. Pencerelerden giren esintiyle 
abajur salındıkça, yüzü kâh aydınlanıyor kâh kararıyordu. 

Kemancı eğilerek kontesin elini öptü, “Teşekkür ede-
rim” dedi. “Sayenizde çok güzel bir gece geçirdim.”

Macar, donuk bir tebessümle, “Asıl sizin sayenizde biz 
büyülü anlar yaşadık, kemanı âdeta konuşturdunuz, hele 
Paganini yorumunuz muhteşemdi” diye karşılık verdi. “Lüt-
fen oturun.” 

Besim sandalyenin kenarına ilişti, kendisini hayranlık-
la süzen kadınlara, erkeklere baktı. Konserden hoşnut kal-
dıkları belliydi.

Kontes, “Çok kibar beyler ve hanımefendiler, değil 
mi?” dedi. “Hepsi şehrin soylu ailelerine mensup... Dave-
timi kırmadılar. Konser sırasındaki tavırlarından müzikten 
nasıl keyif aldıklarını anlamışsınızdır.”

“Hiç şüphem yok.”
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Aklına bir şey takılıverdi, bir süre kadının gözlerine 
baktı, ardından başını öne eğdi.

“Ne oldu Mösyö Besim? Dalgınlaştınız.” 
Kemancı, ne diyeceğini bilemez hâlde belli belirsiz 

mırıldandı, mahcup bir sesle, “Bana büyük iyiliğiniz dokun-
du, müteşekkirim” diyerek devam etti. “Lakin ben, siz sev-
gili hamimin ismini sormayı ihmal ettim. Cahilliğim, kaba-
lığım için lütfen bağışlayın.”

“Demek bu yüzden durgunlaştınız. Aldırmayın. Her-
kesin beni tanıdığını düşünerek kendimi takdim etme-
yi ihmal ederim. Kontes diye hitap edebilirsiniz. Asalet 
unvanları isimlerden daha mühimdir, değil mi? Şimdi 
sıra konuklarla tanışmanıza geldi. Hatırınızda bulunsun, 
sonradan görme kaba saba tacirlere benzemezler. Ona göre 
muamele edin. Akabinde onların malikânelerinde, köşk-
lerinde vereceğiniz konserleri bir an evvel tasarlayalım.”

Besim gerginleşti.
“Hemen bu akşam mı?”
“Sakıncası mı var?”
“Ne yazık ki eve erken dönmek zorundayım. Görüşme-

yi başka güne ertelesek olmaz mı?”
Kontesin yüzü gölgelendi, gözleri bulutlandı.
“Niçin, yoksa rahatsızlandınız mı?”
“Hayır, hayır, sayenizde gayet iyiyim” diye karşılık verdi 

Besim ve kız kardeşinin hasta olduğu yalanını uyduruverdi.
“Peki. Konuklarımla adınıza ben konuşurum.”
“Size zahmet vermek istemem lakin...”
“Mühim değil. Nasılsa haminizim. Bundan böyle daima 

birlikte olacağız. İki gün sonra akşam saat sekizde burada 
buluşup ayrıntıları konuşalım. Size smokin de temin etme-
miz gerek. Aklıma gelmişken sorayım, paranız ödendi mi?”

“Kafenin sahibi konserden evvel verdi. Böyle yüksek bir 
meblağ beklemiyordum. Alakanız beni çok mahcup ediyor.”

Kontes karşılık vermeden elini uzattı. Besim kadının 
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elini kibarca öptü, kemanını emanet ettiği kızın yanına 
gitti.

Masadaki altın tabakadan sigara çıkardı, ağızlığa taktı 
kontes. Arkasında bir gölge gibi Seyfullah belirdi. 

Cebinden kibrit çıkarıp kadının sigarasını yaktı, “İyi 
kemancı mı?” diye sordu genç adam. 

Hor gören bir tavırla, “Bu kadar süredir yanımdasın, 
müzikten hâlâ anlamıyorsun” dedi kontes. İnce dudakları-
nın arasından duman saldı, kemanını muhafazaya yerleşti-
ren Besim’i dumanın arkasından kısık gözlerle izledi. 

Seyfullah, yerinden kalkması için kontesin sandalyesi-
ni geriye çekti.

“Müzik umrumda değil. Seni kollarıma almak, dünyanın 
acılarından kopmak için sabırsızlanıyorum. Gidelim mi?”

Macar, kaşlarını çattı, boğuk bir sesle, “Benimle herke-
sin içinde senli benli konuşma, yatak odamızda değiliz” 
dedi. “Konuklarımla alakadar olacağım. Sen de içmene 
bak. İhtiyacım olunca bildiririm.” Kalktı ve adamın önün-
den kırıtarak geçti.

Seyfullah başını eğip mor ışığın sardığı bara oturdu. Bar-
menden rakı ve leblebi istedi, sigara yaktı. Alkış sesleri işi-
tince arkaya döndü. Kemancı, müşterilerin arasında kapıya 
yürüyordu. Ellerinde armonika olan iki erkek çocuk, hay-
ranlıkla onu izliyorlardı. Çocuklar kardeşlerini anımsattı 
Seyfullah’a. Kız kardeşi veremden, iki erkek kardeşi kuşpa-
lazından küçük yaşta ölmüşlerdi. Yaşasalardı o iki çocukla 
akran olurlardı. Kardeşlerini toprağa verirken ne çok ızdırap 
çekmişti. Hele onların kefenlerine sarılan, kendini yerden 
yere atan annesinin durumu, onu daha da perişan etmişti. 
Kapıyı açan kemancının neşeli hâline baktı, onun hiç acı 
çekmediğini düşündü. 

Besim, dışarı çıkar çıkmaz derin bir soluk aldı. Başarılı 
bir konser vermiş, seyircileri hayran bıraktığı gibi, konte-
sin güvenini de kazanmıştı. Parlak geleceğine mühim bir 
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adım atmıştı işte. Keşke kafede kalabilseydi de konuklarla 
tanışabilseydi. Ancak eve erken dönüp biraderin suyuna 
gitmek zorundaydı. Mağazada da onunla takışmıyor, her 
isteğini itirazsız yerine getiriyordu.

Muhafazayı sallayarak yürümeye başladı, hamisinden 
ve vereceği konserlerden bahsettiği gün ağabeyinin nasıl 
afalladığını anımsadı. Hele bol para kazanacağını söyle-
yince iyice hayrete düşmüştü Derviş. Çok geçmeden topar-
lanmış, çalgıcılıktan hayır gelmeyeceğini bağıra çağıra 
haykırmıştı. Aklını başına toplamalı, tuttuğunu koparan, 
adam gibi bir tacir olmalıydı. Memleketin inkişafı için 
müteşebbislere ihtiyaç vardı, gerisi boştu. O da, “Kısmet” 
diyerek karşılık vermiş, ağabeyini yatıştırmıştı. Böyle dav-
ranmasında Asude’nin içten ricası kadar, Paris’ten gelecek 
arkadaşının da rolü vardı. Fransız’ı evde konuk edecek-
ti ve misafir sevmeyen Derviş’in itirazlarını önlemek için 
onun gönlünü şimdiden hoş tutmalıydı.

“Biraz daha sabır...”

Prokop Birahanesi’nin rengârenk lambalı ve fenerli bahçe-
si akşam ayazına rağmen gittikçe kalabalıklaşıyordu. Kapa-
lı kısımda yer bulamayanlar bahçeye üşüşmüşlerdi. Kimi 
de bira imalathanesinin önündeki fıçıların etrafında top-
lanmış, kulplu bardakları ağızlarına götürüyordu. İçlerin-
den biri, cırtlak sesiyle Bayan Nitus şarkısını söylemeye 
başladı.

Elenka Eliseu, boşalan bardağı masaya bıraktı, “Bu 
kadar yeter, başka içmeyeceğim” dedi. “Zaten iyice hala-

baliki, kalabalık oldu. Birazdan gürültüden geçilmez.”
Sokratis Eliseos, başıyla önündeki bardağı işaret etti.
“Benimki henüz geldi. Biraz daha içip eşlik etseydin.”
“Senin de üçüncü biran. Bitir de kalkalım. Başka yok. 

Akşam akşam sarhoşluğunla uğraşamam.”
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Suratını ekşiterek, “Tamam, tamam” dedi detektif ve 
bardağı kulpundan kavrayıp tek dikişte birayı yarıladı.

Elenka, kollarını masaya dayadı, kocasına yaklaştı.
“Son cinayetten haberin var mı? Gazeteler yazdı.”
“Metruk depoda öldürülen adam mı? Bizim handa 

konuşuyorlardı. İraklis Papazoğlu. Büyük tacirlerden. Her-
kes öyle diyor. Hem doğru, hem palavra.”

“Sebep?”
“O herifi tanımasam da namını duydum. Evet, büyük 

tacir olarak bilinir. Halbuki asıl işi evrak sahtekârlığıdır, 
dolandırıcılıktır. Tam bir anafortzis, yolsuzlukla cebini dol-
dururdu. Tacirlik, esas işinin maskesiydi. Birkaç kez hapse 
girip çıktığı kulağıma gelmişti.”

“Peki, elindeki iş hangi aşamada?” diye sorarak mevzu-
yu değiştirdi Elenka. 

“İncelemelerim iyi gidiyor. Niye sordun?” 
“Bir an evvel bitir de cebimiz para görsün. Sadece gaze-

teden aldığım maaşla geçinmemiz zor.”
“Biliyorum. Devamlı kafama çarpmana gerek yok. Gaze-

tenin idarecileri ne vaziyette?”
“Durumları bizden farksız... Gazetenin satışları düşük... 

Zaten çoğu okuyucuya ücretsiz veriyoruz. Polisin gasp 
ettiği nüshaları da düşünürsek çarkı döndürmek zor.”

Elenka, kaligrafi sanatçısıydı. Rum ustalardan ders 
almış, süslü yazı sanatında hayli ilerlemiş, sergiler açmıştı. 
Ancak ustası atölyenin kapısına kilit vurunca işsiz kalmış-
tı. Çok geçmeden, iki aile dostunun yayımladığı Beşeriyet 
Gazetesi’nde çalışmaya başlamıştı. Müsvedde hâlindeki 
yazıları düzeltiyor, Fransızca’dan çeviriler yapıyordu.

“İki-üç güne kalmaz paramı alırım” dedi Sokratis. 
“Onlara da destek çıkarız.”

Elenka, tebessüm ederek kocasının ellerini kavradı.
“Çok iyi olur. Lakin dönüşlerini beklemek zorundayız. 

Bu sabah bir iş için Konstantinopolis’e gittiler.”
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“Gazete sana kalmış.”
“Pek sayılmaz. Aram Kalemciyan her gün uğrayacak-

mış. Gazete için makale de yazacak.”
“Bak sen şu ihtiyara. Bir ayağı çukurda da olsa elinden 

kâğıdı, kalemi düşürmüyor. Böylelerini takdir ederim. Afe-

roun.”
“Yanılmıyorsam yedi-sekiz sene evvel tanışmıştınız. 

Irgat pazarları vakasında.”
“Öyle” dedi Sokratis ve iki büyük yudumda birayı bitir-

di. “Kalkalım. Laf maziye giderse efkârdan bir tane daha 
içmem gerekir.”

Elenka, çantasını aldı, şapkasını düzletti, kinayeli bir 
tebessümle masadan kalktı.

“Eh, efkârlanman gayet normal... O vaka sırasında genç-
tin. Kırkına daha çok vardı. Ne yapacaksın, hayat böyle.”

Detektif ters ters baktı karısına.
“Tamam, tamam. Bu yaş meselesi durup dururken nere-

den çıktı, öyle bir şey dedim mi ben?”
“Geçmişin lafı açılınca hep yaş takıntın tutar. Bilmez 

miyim?”
Suratını asıp homurdanarak karşılık verdi Sokratis. İçin-

den, laf ola beri gele, şeytan diyor ki asıl kendisinin kaç 
yaşında olduğunu şu Elenka’nın yüzüne vur da aklı başına 
gelsin, diye geçirdi. Sanki hâlâ genç kız, ne olmuş yani, 
senin de kırkına az kaldı. Lakin akşam vakti karısıyla dalaş-
manın hayrına olmayacağını düşünerek çenesini tuttu. 

İki duvarı boydan boya ceviz kitaplık olan geniş bir oday-
dı. Ciltli kitapların sıralandığı kitaplığın raflarına çerçe-
veli fotoğraflar da yerleştirilmişti. Köşedeki berjer koltuğa 
ve etajere gazeteler, dergiler istiflenmişti. Ayaklı abajurun 
yanında bombe kapaklı çalışma masası vardı.
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Aram Kalemciyan, “L’Internationale”i kısık sesle mırıl-
danırken, masa takviminin 28 Mart tarihli sayfasına par-
maklarıyla vurdu. O gün Paris Komünü’nün ilan tarihiydi. 
Mesele hakkında makale kaleme alacak, yayımlanması için 
Beşeriyet Gazetesi’ne götürecekti. Anca yetiştirirdi. Zira 
yaşı yetmişi bulmuştu ve eskisi kadar hızlı çalışamıyordu.

Masaya oturmak üzereyken, kulağına bir tıkırtı geldi. 
Kapıyı açıp koridora ve antreye göz gezdirdi. Tıkırtıyı bir 
kez daha işitince dışarıdan geldiğini anladı. Herhalde biri, 
yandaki evin cumbasında veya bahçesinde dolaşıyordu.

Tekrar masaya döndü, eski püskü koltuğa oturup iyice 
arkasına yaslandı. Nasıl bir makale yazmalıydı, acaba anı-
larını mı anlatsaydı? 

Gözlerini yumdu, kendini 1871 senesinin Paris’inde 
öğrenciyken buldu. Ermeni eğitim cemiyeti, Usumnaser 
İngerutyun onu tahsil için Fransa’ya göndermişti. Orada 
komüncülerle birlikte olmuş, askerler komünü kanla 
boğarken de canla başla savaşmıştı. Kolundan yaralanın-
ca, komüncüler onu kanalizasyona indirmişler, katliamdan 
kurtarmışlardı.

Gözlerini açtı, masanın çekmecesinden kâğıt ve kalem 
çıkardı. Evet, yaşadıklarından ve mücadele arkadaşların-
dan bahsetse daha iyi olacaktı. Onların hatıralarını da 
yaşatırdı böylece. Tabii, hafızasını iyice zorlaması gereki-
yordu. Belleğindeki sisli görüntüler, kapıya sertçe inen 
tokmağın sesiyle dağıldı. Konuğu vardı galiba. Vaktiyle 
öğretmenlik yaptığı Surp Mesropyan Okulu’ndan bir arka-
daşı olmalıydı. Emeklilik günlerinde sık sık buluşurlardı.

İki büklüm hâlde yerinden kalktı, belini tuttu, antreye 
geçip kapıyı açtı. Karşısında mantolu, şapkalı, bir genç kız 
vardı. Sokak lambasının ışığı üzerine vuruyordu. 

“İyi akşamlar, Mösyö Kalemciyan’la mı görüşüyorum?” 
dedi ziyaretçi. Fransızca konuşmuştu.
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Aram, “Evet” diyerek aynı lisanla karşılık verdi. “Siz 
kimsiniz? Daha evvel görüştüğümüzü hatırlamıyorum. 
Öğrencilerimden biri misiniz?” 

Bir süre tereddüt ettikten sonra, “Kendimi nasıl tanıt-
sam ki?” diye mırıldandı beriki. “İçeri girmeme müsaa-
de eder misiniz, anlatacaklarım vakit alabilir.” Şapkasını 
çıkardı, eşiğe bir adım attı.

Antredeki lambanın ışığı da davetsiz ziyaretçiyi sarıp 
sarmalayınca, karşısındakinin çıkık elmacık kemikli yüzü-
nü, örgülü saçlarını daha iyi seçebildi Aram. Siması yaban-
cı gelmemişti. Birden kalbi duracakmış gibi oldu, gözleri 
irileşti, yüzü sararıp soldu. Hurafelere inansaydı, konuğu-
nun mezardan fırlamış bir hayalet olduğuna hükmedebilir-
di. Gözleri kararırken güç bela kapı tokmağına tutundu. 
Soluk alıp vermekte zorlanıyor, göğsü sıkışıyor, başı karın-
calanıyordu. Yere düşerken, kendisine yaklaşan tokalı çiz-
meleri fark etti. Mermere vuran topuk sesleri kulaklarında 
yankılandı ve kendinden geçti.
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Sokratis, paranın bir kısmını masanın altındaki kasaya 
koydu, bir kısmını da pantolonun cebine tıktı. Koltuğun-
da kaykılıp sigara yaktı. Epeydir uğraştığı bir soruşturma-
yı tamamlamış, miras işleri dolayısıyla erkek kardeşinin 
kumpasına kurban giden bir Levanten’i haksız yere hapse 
atılmaktan kurtarmıştı. Müşterisi de taahhüt ettiği parayı 
kuruşu kuruşuna ödemişti. Bu yüzden keyfi yerindeydi.

Evin ihtiyaçlarını düşünerek zihninde toplamalar, çıkar-
malar yaptı, paranın iki-üç ay yeteceği neticesine vardı. 
Elbette ki hesapta olmayan masraflar çıkarsa iş değişirdi. 
Behemehâl yeni bir iş bulmak için harekete geçmeliydi. Bu 
da okkalı bir cinayet vakası olmalıydı. Birkaç aydır basit 
yolsuzluklarla uğraştığı için kendini paslanmış hissediyor-
du. Hemen sokağa çıkmalı, izbe yerlerde dolaşmalı, tanıdık-
larıyla temasa geçmeliydi. Fakat yağmur çiselemeye başla-
yınca bürodan ayrılmaktan vazgeçti. Durup dururken soğuk 
algınlığına yakalanıp evde pineklemenin âlemi yoktu. Boş 
oturacak da değildi. Ne yapması gerektiğini düşünürken 
aklına fikrî çalışmaları geldi. 

Dolaptan birkaç dosya çıkarıp masaya bıraktı. Dosyalar-
da çözüme kavuşturduğu muammalara dair notlar vardı. 
Bu notları günün birinde suç hikâyeleri kaleme almak, 
hatta özel detektifliğin nazariyesini yazmak için tutmuş, 
sınıflandırmıştı. Onları okuyarak yeni düşünceler geliş-
tirebilir, böylece vaktini değerlendirmiş olurdu. Zamanı 
kullanmak hususunda pek disiplinli olduğunu düşünüp 
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ilk dosyanın kapağını kaldırdı. Tam o anda kapı sertçe açı-
lıp şiddetle duvara çarpınca yerinden sıçradı.

Telaşla içeri giren tıknaz adam, “Olanı duydunuz mu 
Kiryos Eliseos?” dedi.

Sokratis, handaki komşusu Ermeni avukata aksi bir 
tavırla, “Söyleyin de öğreneyim, müneccim değilim” dedi. 
“Kendimi fevkalade mühim çalışmalara verdiğim için hiç-
bir şeyden haberim yok.”

“Baron Kalemciyan’ı hastaneye kaldırmışlar. Zavallı 
adam. Öğretmenimdi. Az evvel haberim oldu. Onu tanıdı-
ğınızı bildiğim için birlikte gidebileceğimizi düşündüm.”

Detektif afallayarak yerinden kalktı.
“Demek öyle! İyi yaptınız. Nesi varmış?”
“Haberi getiren arkadaşım, bir şey söylemedi. Hastane-

ye gidince anlarız. Zavallıcık çok da yaşlı... Umarım can 
vermemiştir.”

“Tamam, tamam, kem baykuş kesilmeyin.”
Apar topar bürodan çıktılar. Avukatın Renault otomo-

bili hanın önündeydi. Adam güç bela motoru çalıştırdı, 
araba sarsılarak hareket etti. Sokratis, başının üstündeki 
deri tutamağa asılırken, Aram Kalemciyan’ın mühim bir 
rahatsızlığı olmamasını diledi. 

Surp Krikor Lusavoriç Hastanesi’nin ilaç kokan koridorun-
da, doktorların ve hastaların arasında sıkıntıyla dolaşıyor-
du. Gözü ara sıra sıra Aram’ın yattığı koğuşun kapısındaki 
mantolu, şapkalı kızıl saçlı genç kıza takılıyordu. Baston 
yutmuş gibi dimdik duruyordu kız. Yaşlı adamın kimi kim-

sesi olmadığına göre koğuştaki diğer hastalardan birinin 
yakını herhalde, diye düşündü. 

Hastaların inlemeleri koğuşlardan etrafa yayılırken, 
detektifin içini kasvet sardı, hâlâ Aram’ın yanında olduğu 
için avukata içten içe söylendi. Hemşireler ikisinin aynı 
anda koğuşa girmesine izin vermemişlerdi. 
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Bir süre sonra avukat, gülümseyerek koğuştan çıktı. 
Sokratis’e eski öğretmenini gayet iyi gördüğünü bildirdi.

Detektif, genç kızı başıyla selamlayıp koğuşa girdi, 
Aram’ın pencere kenarındaki yatağına yöneldi.

Adam boynuna kadar yorganla örtülmüştü. Kırışık 
yüzü kireç gibiydi, beyaz saçları darmadağınıktı. Karyola-
nın yanındaki komodin ilaç şişeleriyle doluydu. Diğer has-
taları kontrol eden hemşire, detektife ziyareti kısa kesmesi-
ni söyledi.

Neşeli bir sesle, “Geçmiş olsun Baron Kalemciyan” 
dedi hafiye. “Apar topar geldiğim için çiçek getiremedim.”

Aram hafifçe doğrularak, “Mezarıma getirirsin” dedi ve 
kısık bir kahkaha attı, öksürdü.

“Tamam, tamam. Sohbetimize bu dünyada devam ede-
lim. Söyleyin bakalım, ne oldu?”

“Doktorun ifadesine göre aşırı heyecan. Biraz da şaşkın-
lık... Tansiyonum sapıtmış. Zaten kalbim sık tekler. Onu 
görünce heyecandan yüreğim dayanamadı galiba. Elim aya-
ğım çekildi. Kendimi yerde bulmuşum. Yaşlılık da var işte.”

Sokratis merakla, “Kimi görünce heyecanlandınız?” 
diye sordu. “Yoksa kapınıza polis mi dayandı?”

Arkadan gelen bir ses, “Sanırım benim yüzümden” dedi.
Hafiye başını çevirince kızıl saçlı genç kızı gördü.
Aram, “Beni çok heyecanlandırsan da hayatımın mut-

luluğunu tattırdın kızım” dedi. “Aldırma, olacağı varmış. 
Nasılsa hayati tehlike yok.”

Genç kız, hafiyeye yaklaşıp elini uzattı. 
“Kendimi takdim edeyim. Adrianna Armand.”
Sokratis de kendini tanıttı ve kızıl saçlı kızın kim olduğu-

nu içten içe merak etti. Aram’ın komşularından biri miydi?
Aram, “Beni hastaneye Adrianna getirdi” dedi, başını 

genç kıza çevirdi. “Kim bilir senin için de ne kadar beklen-
medik bir olay olmuştur? Bir aile dostunu ziyarete gidiyor-
sun, yarı ceset biriyle uğraşıyorsun.”



32

“Mühim değil Mösyö Kalemciyan. Bunları düşünme-
yin, bir an evvel iyileşmeye bakın.”

Hemşire, aksi bir tavırla Adrianna’nın derhal dışarı çık-
masını istedi. Genç kız ona öyle hışımla baktı ki hemşire 
geveleyip işine süklüm püklüm devam etti.

“Artık git kızım” dedi yaşlı adam. “Bütün gece başımda 
bekledin. Git de dinlen.”

“Peki, yarın yine gelirim, au revoir” dedi beriki ve hafi-
yeye tebessüm ederek yanlarından ayrıldı.

Sokratis, “Kim o Baron Kalemciyan?” diye sordu.
“Mazimin Fransa’sından biri... Gençliğimde Paris Ko- 

münü’nde bulunduğumu eskiden sana anlatmıştım, değil 
mi? Adrianna’yı aniden karşımda görünce, aklıma orada 
tanıdığım bir genç kadın geldi. Kendimi kaybedip yere yıkıl-
mam bu yüzden. Meğer kızcağız, o kadının sülalesindenmiş. 
Ne benzerlik öyle? Aynı sert bakışlar, aynı kızıl saçlar.”

“Smyrna’ya niye gelmiş?”
Aram ağzını açmak üzereyken, hemşire ziyaret saatinin 

bittiğini, birazdan doktorun geleceğini belirtti.
Bitkin bir sesle, “Sen en iyisi Adrianna’yla konuş” dedi 

Ermeni. “Aslında bu sabah ona senden bahsettim. Bir mev-
zuda yardıma ihtiyacı var. Derdine çare olabilirsin.”

“Olur, ziyaretine giderim. Evinizde mi kalıyor?”
“Madam Pitvotti’nin pansiyonuna yerleşmiş. Sabah git 

ki bulabilesin.”
Hemşire bir kez daha ikaz edince hafiye, adama veda 

edip koğuştan çıktı. Öğretmeni iyi gördüğü için keyfi 
yerindeydi. Islıkla “Çılgın Gençliğimiz” şarkısını tuttura-
rak koridorda ilerledi. 

Yemek odası kararınca, Sokratis lambayı yaktı, homurtular 
içinde mutfağa gidip gelerek yemek masasını hazırladı. 
Elenka eve geç gelmeye başladığından beri bu iş ona kal-
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mıştı. Yorgunluğunun üstüne salata yapıp kilerden şarap 
çıkardığı, bir de tertipli sofra kurduğu için kendini kutladı. 

Sandalyeye oturup perdeyi araladı, gözlerini pencereye 
çevirdi, karısının yolunu beklemeye başladı. Çok geçmeden, 
ağır adımlarla eve yaklaşan Elenka’yı gördü. Yerinden kal-
kıp kapıyı açtı, antreye giren karısını dudaklarından öptü.

Elenka, mantosunu ve şapkasını bitkin bir hâlde port-
mantoya astı, “Yorgunluktan bittim, öldüm” diye söylendi. 
“İki çift laf edecek kimse de yoktu. Sıkıntıdan patladım. 
Güya Baron Kalemciyan gelecekti.”

“Onu bir süre daha bekleme kuzum. Neden dersen, dün 
akşam fenalaşmış. Şimdi hastanede.”

Elenka, ellerini yanaklarına götürerek sürmeli gözlerini 
iri iri açtı.

“İnanamıyorum. Yarın erkenden ziyaretine gidelim.”
“Merak etme, ben uğradım” dedi hafiye ve olup biteni 

anlattı.
Sakinleşen Elenka, “Bahsettiğin genç kızın ona göz 

kulak olması iyi” dedi. “Umarım taburcu olunca da bir süre 
yanında kalır. Adamcağızın ihtimama ihtiyacı var.”

“Kızla yarın konuşacağım. Bakalım, şehre ne için gel-
miş, ne kadar kalacakmış, öğrenirim.”

“Ne için görüşeceksin?”
Detektif, kayıtsız bir tavırla omuzlarını silkti.
“Bilmem. Aram öyle istedi. Bir mevzuda yardımım 

dokunabilirmiş. Altından neyin çıkacağını ben de merak 
ediyorum.”

Yemek odasına girdiler. Elenka, sandalyeye oturdu, ten-
cerenin kapağını iştahla açtı, kâseye çorba doldurdu. 

“Salatadan başlasana, nasıl bulacağını merak ediyo-
rum” dedi hafiye ve yeşil gözlerini karısına dikti.

Elenka, peçetenin üzerindeki çatalı alıp salata tabağı-
na daldırdı. Marulları, soğanları ağzına götürdü, detektifin 
meraklı bakışlarının altında çiğnedi. Ardından çorba içme-
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ye devam etti. Karısı salatayı lezzetli bulduğunu söyleme-
diği için bozuldu Sokratis. 

Odayı duman sarmıştı. Masada oturan iki adam, sanki sisin 
içindeydiler. Purolarını ağızlarına götüren ve viski kadeh-
lerini kavrayan iri elleri, salınan dumanla birlikte duvarda 
gölgeler oluşturuyordu. 

Pencerenin önünde ayakta duran Derviş, tütün kullan-
madığı için genzini yakan kokudan rahatsızdı. İçinden 
panjurları açıp odayı havalandırmak geçtiyse de Samari-
tane Giyim Mağazası’na girip çıkanları görünce aklı başka 
tarafa kaydı. Mağazanın müşterileri oldukça çoktu. Ellerin-
de süslü paketler vardı. Demek ki piyasa hareketleniyordu. 

Masadaki adamlardan biri, Rumca’ya çalan Türkçe’yle, 
“Ne oldu Derviş Bey?” diye sordu. “Dalıp gittiniz.”

“Gözüm gayriihtiyarı sokağa takıldı. Samaritane, müş-
teri kaynıyor. Belli, iktisadi buhranı atlatıyoruz.”

“Buhran meselesini kafanıza fazla takmayın azizim. Buh-
ran dediğiniz, alt tarafı, bizim hitap ettiğimiz seçkin müşte-
rilerin paralarına para katması demektir.”

İkinci adam, ters bir tavırla, “Mevzuyu dağıtmayın da 
bir an evvel toplantıyı bitirelim, hayli geç oldu” diye söy-
lendi. Türkçe’sindeki Alman aksanı belirgindi.

Rum, “En iyisi ben devam edeyim” dedi. “Avrupa’daki 
ticari mümessillerimden edindiğim intibaya göre savaş 
yakınmış. Her şey bir kıvılcıma bağlıymış.”

Alman, onaylarcasına başını salladı.
“Benzer malumatı ben de Financial Times’tan edindim. 

Hususiyetle Britanya savaş için pek iştahlıymış. Normal. 
Yeni pazarlar şart. Biz de nasiplenmeliyiz.”

Derviş, üstüne gelen dumanı eliyle savuşturdu.
“Nasıl, fikriniz nedir?”
Rum, “Meseleyi şu biçimde ele almak icap eder kanısın-
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dayım” diyerek karşılık verdi, viski yudumladıktan sonra 
konuşmasını sürdürdü. “Savaş söylentisi yayıldıkça, hele 
kıvılcım da parlayınca Avrupalılar mala saldırır. Bunu 
değerlendirip İzmir’in ve Aydın’ın civarındaki çiftlikler-
den, tesislerden karın doyuracak ne varsa toplayıp şileplere 
yüklemeliyiz. Bunun için de daha çok para, daha çok ortak 
şart. Ne dersiniz Derviş Bey? Türk tacirlerle yakın münase-
betiniz var. Paralı birilerini bize tavsiye edebilir misiniz?”

“Hıristiyanlardan bulamıyor musunuz?” diye sordu 
Derviş.

Alman, araya girdi.
“Bulmasına buluruz da Türk ortak daha iyi olur. Orta-

lıkta epeydir milli iktisat ve milli müteşebbis sözleri dola-
şıyor. Türk tacirleri aramıza çekelim ki devletle ilişkimizi 
sağlama bağlayalım.”

Diğer adam, kurnaz bir tebessümle, “Esasında Derviş 
Bey, işin gerçeği, biz ortalıkta görünmeyeceğiz” dedi. “Bütün 
işleri siz Türkler yürüteceksiniz. Biz, nakden destekleyece-
ğiz. Ne de olsa bizim paramız daha çok. Avrupa memleketle-
rindeki mümessillerimizi de emirlerinize vereceğiz.” 

Heyecanla, “Çok iyi fikir, bir an evvel harekete geçmek-
te fayda var, meseleyi tetkik edeceğim” dedi Derviş ve 
yerinden kalktı. “Hava iyice karardı. Mühim bir işim var. 
Ulaşacağım neticeyi bilahare bildireceğim.” Sevgilisinin 
kollarında aşkın tadını çıkarmanın vakti gelmişti zira.

Rum, “O hâlde toplantıyı kapatalım ve iyi haberler bekle-
yelim” dedi. “Siz kendi tarafınızı araştırırken, biz de bizim-
kilere bakalım Derviş Bey. Onları tatlı dille ve paranın koku-
sunu hissettirerek ikna edelim. İş büyük olacağından büyük 
kumpanya kurmak şart...”

“İnşallah, hayırlı netice alırız” dedi Derviş ve içerideki-
lerle tokalaştı.

Alman, “Duyduğuma göre Besim Sadun Bey kardeşi-
nizmiş” dedi.
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Derviş afallayarak, “Nereden tanıyorsunuz?” diye sordu.
“Cinéma Palas’taki konserini izledim. Müthiş bir keman-

cı... Öyle bir kardeşiniz olduğu için gurur duymalısınız.”
Derviş, karşılık vermeden başını sallamakla yetindi. 

Kendini sokağa atar atmaz derin derin soluk alıp verdi, 
dumanın sebep olduğu boğaz yanmasından kurtulmak için 
öksürdü, kaldırıma tükürdü. 

Günün muhasebesine koyularak yoluna devam etti. 
Doğrusu, Rum ve Alman arkadaşlarıyla iyi bir toplantı yap-
mıştı. Babalarının seneler evvel İzmir’e yerleştiğini, neye el 
sürdülerse paraya çevirdiklerini, geçen sene ticaret odasın-
da tanıştıklarında ona anlatmışlardı. İyi ki onlarla ahbaplı-
ğını sürdürüyor, ticaret yapıyordu. Sayelerinde yeni derya-
lara yelken açacaktı. 

Sevgilisine alacağı hediyeyi düşünerek adımlarını sık-
laştırırken, birinin arkadan çarpmasıyla sendeledi, yere 
yıkıldı. Adam da onun üstüne düştü, elleri tacirin ceple-
rinde dolaştı. Derviş’in cebindeki kartvizitlerinden ikisi 
çamurlu su birikintisine saçıldı. 

Burnuna gelen yoğun alkol kokusundan adamın berduş 
olduğuna hükmetti tacir. Ceplerini kurcalamaya kalkıştığı-
na göre hırsızdı da. Küfrederek pejmurde giysiler içindeki 
adamı üzerinden itti ve ayağa kalktı. Ağzı, burnu atkıyla 
sarılı adam da lamba direğine tutunarak doğruldu, sallana-
rak sokaklardan birine saptı.

Tacir, üstünü başını düzeltti, gittikçe karanlığa karışan 
berduşun arkasından beddualar yolladıktan sonra sevgi-
lisiyle yaşayacağı zevk anlarını düşündü, sinirleri gevşe-
di. Derken, berduşun, ceplerine dokunduğu geldi aklına. 
Üzerine düşme numarasıyla cüzdanını çalmış olmasındı 
sakın? Telaşla elini ceketinin cebine attı. Cüzdan yerin-
deydi. İki kartvizitin ziyan olması mühim değildi. Nasılsa 
daha çok vardı.


