
   Refi k Halid KARAY

GÖZYAŞI

yeni tutt uğu hizmetçi kadına dedi ki:
- Dilin Anadoluluya benzemiyor. Ru-

melili misin sen?
- Erfi çe köylerindendim. Alnımın yazısı imiş, 

buralara düştüm.
Anlıyor ki vakti yle sarışın imiş, mavi gözlü 

imiş. Şimdi saçları küçük aktar dükkânı bebek-
lerinin ne kıla ne de ota benzeyen, dokunsanız 
hışırdayacağını sandığınız cansız, kuru, soluk 
rengini, şeklini almış. Gözleri eski şekerlenmiş 
şuruplar kadar donuk, fersiz, katı , suyu çekil-
miş… Dibe çökmüş bir gam tortusu. Bu kadar 
kuru, kabuğa benzeyen göze hiç rastlamamıştı . 
Belli ki bu kadın akşam rakısı zamanında, onun 
ağız tadını kaçıracak. 

İçinden:
-Bir başkasını bulunca savarım! 
Dedi. Fakat hikâyesini dinlediği için savamadı. 
Balkan muharebesi kopunca, hududa çok 

yakın olan köyde, bir akşam üstü şu korku yayıl-
mış: Düşman geliyor! 

Bu gelen o zamanki düşman din ve ırz düş-
manıdır da… Müslüman erkeği süngüleyecek ve 
Müslüman kadınını kirletecek. Bütün köy hal-
kı, mal, mülk ne varsa bırakıp kaçmaya karar            
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veriyor; bir anda at, öküz, araba, kaçış için ne 
vasıta varsa hepsi hazır oluyor. 

Dul Ayşe de hazırdır; bir atı n üstündedir. Ar-
kasında, beş yaşındaki oğlu, belinden sımsıkı sa-
rılmış, önünde üç yaşındaki kızı bir kuşakla diz-
lerinden eyere bağlı, kucağında daha bir yaşına 
basmayan yavrusu uykuda... 

Tepelerden ara vermeyen, soluk aldırmayan 
bir yağmur iniyor; kış başlangıcı yağmuru... Her-
kes biliyor ki, bu devam ederse ovayı su basa-
caktı r; çaylar kabaracak, nehirler taşacak, köp-
rüler çökecek, yol, iz kalmayacaktı r. Islak gece 
içinde, sırsıklam bir kafi le, kimi yaya, kimi att a 
koşuyor, kaçıyor. 

Öndeki ümit ordumuza yeti şmek, arkadaki 
korku düşman ordularına çiğnenmek! 

Öne bakıyorlar: Çamur, yağmur, karanlık… 
Şimşek bile çakmayan koyu, değişmez bir karan-
lık. Arkaya bakıyorlar: Yine öyle, bataklıklar, su 
tabakaları, gece… Dinliyorlar: Uzaklarda kaba-
ran derelerin yüklü uğultusu ve yakınlarda ça-
mura batı p çıkan ayakların boğuk hışırtı sı…

Ayşe, beline dolanan ufak kolların ara sıra 
gevşediğini duyuyor.

- Uyuma Ali, diyor, uyuma!

   Bizim Ahıska
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Anadolu’ya göç.

Önündeki baş yavaş yavaş dikliğini kaybedi-
yor, dizine doğru eğiliyor:

- Uyuma Emine’m, diyor, uyuma! 
Sonra kucağında kıpırdanmalar başlayıp ha-

fi f ağlamalar işiti lince:
- Uyu ciğerim, diyor, uyu Osman’ım!
At ikide bir sürçüyor, kapanıyor, soluyor, 

kendisini toparlıyor; yine gömülüyor, yine silki-
niyor, yine ilerlemeye çabalıyor. O, yaşlı, roma-
ti zmalı, horada bir beygirdir. Toprak ise gitti  kçe 
vıcık vıcık bir hâle gelmektedir. Yağmur kesilmek 
bilmediğinden saplanıp kalmaları veya taşan bir 
ırmağın akıntı sına kapılarak boğulmaları ihti mali 
çoğalıyor.

Ayşe, yavrularına sarılarak ölmeyi, artı k, atı n 
ve kendisinin kudretsizliğine bakarak fena bul-
mamaktadır. İçindeki en dehşetli korku şimdi 
budur. : Atı ndan ayrılarak üç canlı yükü ile yayan 
kalmak.

Nihayet bu oluyor. 
Evvelâ çöken, sonra da başını uzatı p yan üstü 

uzanan, bir türlü kalkmak mecalini bulamayan 
att an iniyorlar; çarçabuk iniyorlar. Zira durma-
dan ilerleyen felâket kafi lesinden ayrı düşmek, 
Ayşe’ye hepsinden daha korkunç geliyor. 

Fakat geride kaldığını anlayıp bir müddet sıkı 
yürüyünce artı k bu üç çocuğu birden taşımak, 
sürüklemek imkânı kalmadığını görüyor, hem 
koşuyor, hem düşünüyor: İkisini olsun kurtar-
mak için birini feda etmek, hafi fl emek lâzımdır.

Hangisini?
Ayşe, yanında diz kapaklarına kadar çamur-

lara bata çıka yürümeye çalışan Ali›nin minimini 
elini bırakmak istemiyor. Boynuna dolanan me-
calsiz kolları da çözmeye cesareti  yoktur. Kuca-
ğındaki ıslak, hareketsiz, sessiz bohça ona zaten 
cansız gibi görünüyor. Belki kendiliğinden, so-
ğuktan, sudan, havasızlıktan, ezilmekten ölmüş-
tür. Ananın bir ümidi budur: Yaşamadığını anla-
yarak, azapsız, kundağı bir tarafa, en az çamurlu, 
en az batak yere bırakıvermek…

Bütün o kıyamet içinde, elinden tutt uğunu 
ve omzunda taşıdığını sürüklerken kucağındaki-
ne eğiliyor, dinliyor. Ses işitmemek, hareket duy-
mamak ümidiyle dinliyor ve kısık kısık, ılık ılık 
ağladığını duyuyor, ‘eyvah!’ diyor.

Bu arada, ilerleyen kafi le, selin batı ra çıka-
ra, vura çarpa sürüklediği bir enkazdan başka bir 
şey değildir. Karanlığın içinde düşerek, çamurla-
ra gömülenler üstüne basılarak ezilenler çoktur. 
Ayşe hâlâ yükünü atmaya kail olamıyor. Yüzü ve 
vücudu belki de yağmurdan fazla soğuk soğuk 
döktüğü terle ıslanmıştı r. Soluk soluğadır. Dizle-
rinde, ayaklarını çamurdan çekebilecek kudret 
gitti  kçe azalıyor, kollarında ve boynunda öyle 
bir kesiklik, bir uyuşma, bir karıncalanma, niha-
yet bir duyamayış var ki… Gözlerini kapıyor, sol 
kolunun açılıp yükünü, kendiliğinden, bıraktı ğını 
ancak yarı anlayabiliyor.

Şimdi göğsünün üstünde başka bir yük, 
daha ağır, fakat daha sıcak, daha canlı, 
soluyan ve sarılan birini hissediyor: Ali, 
gemi azıya almış, bir atı n arkasından, 
üzengiye takılı çekilen bir ceset gibiydi, 
yürünüyordu, yüzükoyun, elinden ana-
sına bağlı, sürükleniyordu. İşte o, şimdi 
bağrının üzerindedir. Uzun bir hasrett en 
sonra birbirlerine kavuşmuşlar gibi so-
kuluyorlar, belki de seviniyorlar. Kaçma 
hâlâ devam ediyor, yağmur ve çamur da 
beraber…

Böyle birkaç saat mi, yoksa birkaç 
dakika mı yine koşuyorlar; koşuyoruz 
sanıyorlar. Ayşe tükeniyor, demin yolda 
bıraktı kları at gibi yere uzanıvereceğini 
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Bolu-Mudurnu’dan İstanbul’a göç etmiş 
bir ailenin çocuğudur. Galatasaray Lisesi ve 
Hukuk Mektebinde okudu. Bir ara Maliyede 
memurluk yaptı. Sonra gazetecilikle meşgul 
oldu. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalıştı. 
Yazıları yüzünden önce Sinop’a sürüldü. 
Daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik’te 
sürgün hayatı yaşadı. İstanbul’a dönünce 
bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Posta ve 
Telgraf Genel Müdürlüğüne getirildi. İstiklâl 
Savaşı sırasında olumsuz bir tavır takındı. 
Bu konuda yazdığı yazılar yüzünden vatan 
hainliği suçuyla Yüz ellilikler listesine girdi; 
Beyrut ve Halep’te sürgün hayatı yaşadı. 
Af kanunuyla yurda döndü, daha önceden 
çıkardığı Aydede adlı mizah dergisini tekrar 
yayınladı.  Eserlerinde, tasvir, portre, sade 
ve akıcı dil ve güçlü tekniği onu XX. yüzyıl 
Türk edebiyatının en güçlü yazarlarından biri 
yapmıştır. Ünlü kitapları şunlardır: Yezidin 
Kızı, Çete, Sürgün, Nilgün, Bir İçim Su, 
Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Bir 
Ömür Boyunca.

Refi k Halid Karay
(1888-1965)

anlayarak, haykırmak, birini imdadına çağırmak 
isti yor. Yine koşuyor ve birden acayip bir hafi fl ik, 
bir canlılık duyuyor. İleriye hamle ediyor.

Neden sonra anlıyor ki, boynundan sarılan za-
yıf, ufak kollar artı k yoktur. Emine de dökülmüştür. 

-Çık sırtı ma Ali, diyor, iyice sarıl, sıkı sarıl, sa-
kın gevşeme!

Ve böyle, kanının son ateşini yakarak, kayıp 
düşerek, yine kalkarak, yine yuvarlanarak yağmur, 
ter, gözyaşı yüzünü yıkaya yıkaya, biteviye, mola 
vermeden yürüyor. Ali’sini kurtarmış olmak sevin-
ciyle. Öbür felâketlere katlanıp ümit içinde yürüyor, 
kafi leye yeti şiyor, kafi lenin önüne geçiyor, kafi leyi 
geride bırakıyor ve seher vakti  ay yıldızlı bir ıslak 
bayrak çekili küçük bir kasabaya varıyor. Yükünü bir 
cephane sandığının üstüne indiriyor:

- Kurtulduk Ali, diyor. Kalk Ali!
Ali kalkmıyor, kımıldamıyor. Ayşe, saatler-

den beri bir ceset taşıdığını anlamıyor, anlamak 
istemiyor, hâlâ:

-Kalk Ali, kurtulduk Ali!
Diyor, gülümsüyor, mütemadiyen, geceki 

yağmur gibi dökülen coşkun gözyaşları içinde 
gülümsüyor.

Hizmetçi, donuk, fersiz, katı , suyu çekilmiş 
kuru böcek kabuğu gözlerini işaret etti  :

-Bey, dedi, işte o günden beri ben ağlaya-
mam, ağlamak istesem de bilmem ki neden göz-
lerimden yaş gelmiyor! 

Göç...
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