Suat Derviş
(1903-1972)
Suat Derviş İstanbul’da doğdu. Tıp profesörlerinden İsmail Derviş
Bey’in kızı olan Suat Derviş, çocukluk yıllarında özel eğitim aldı.
Daha sonra Kadıköy Numune Rüştiyesi’yle Bilgi Yurdu’nda eğitim
hayatına devam etti. Konservatuvar eğitimi için ablasıyla birlikte
Almanya’ya giderek piyano dersleri almaya başladı ve edebiyat fakültesine yazılarak felsefe derslerine yöneldi. Konservatuvar eğitimini bırakıp Almanya’daki çeşitli dergi ve gazetelerde yazmasıyla
gazetecilik hayatı başladı. 1932’de Türkiye’ye döndükten sonra da
Son Posta, Vatan, Cumhuriyet, Gece Postası, Yeni Ay, Tan gibi gazetelerde röpotajları, hikâyeleri, romanları yayımlanarak yazı hayatına
devam etti. Reşat Fuat Baraner ile birlikte Türkiye’de toplumsal gerçekçi akımın ilk yayın organlarından sayılan Yeni Edebiyat Dergisi’ni
yayımladı. Bu dergide kısa öyküler, fıkra ve eleştiriler yazdı. 1944
tutuklamaları sırasında eşi Reşat Fuat Baraner’i sakladığı ve yasadışı
Türkiye Komünist Partisi’ne katıldığı gerekçesiyle yargılanarak bir
yıl hapse mahkûm oldu. Ardından Paris’e giderek 1953-1961 yılları
arasında Fransa’da kaldı. 1961’de Türkiye’ye döndükten sonra romanlarının yazımı ve yayınıyla uğraştı. Birçok ilke de imzasını atan
Suat Derviş, yazı hayatına adım attığı Alemdar gazetesindeki “Hezeyan” şiiri başta olmak üzere, gerek farklı mahlaslarla gerek kendi
ismiyle yazılmış birçok eseri geride bırakarak 1972’de Kasımpaşa
Askeri Deniz Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.
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Suat Derviş

AKSARAY’DAN BİR PERİHAN

.

Sunuş

Aksaray’dan Bir Perihan nasıl bir romandır? Nelerden bahseder? Bugün neden yeniden basılıyor? Adı çok duyulmamış bu
roman bugün okunmaya değer mi? Okunacaksa hangi yönlerine dikkat edilerek okunması iyi olur?
Bir sunuş yazısından beklenmeyecek sertlik ya da kurulukta sorular bunlar. Ancak bundan daha on sene öncesine göre
bile Türkçede yayımlanan roman sayısındaki artış ve okura
dönük rekabet, bu soruları dikkate almayı ve üzerlerinde düşünerek cevaplamayı gerekli kılıyor. Öyleyse öncelikle olgusal bir bilgiyle başlanılabilir bu roman hakkında konuşmaya.
Bu tuhaf başlıklı roman aslında bir gazete tefrikası, bir tefrika
romandır. 17 Aralık 1962 ile 22 Şubat 1963 tarihleri arasında
Gece Postası gazetesinde tefrika edilmiş ve Zehra Toska’nın
yayıma hazırlamasıyla Oğlak Yayınları tarafından 1997’de kitaplaştırılmasına kadar gazete sayfalarında kalmıştır.
Pekiyi, tefrika roman olması bu romanı değersizleştirir
mi? Belki bu soruyu daha yüksüz bir biçimde “popüleştirir
mi” ya da daha edebiyat tarihçiliğine özgü bir kavram aracılığıyla “ikincilleştirir mi” diye de sorabiliriz. Yani en baştaki sorularla da bağlantılı olarak bu roman büyük ve önemli bir romandır da bu şimdi mi ortaya çıkmaktadır, yoksa o kadar da
önemli bir roman değil midir? Bu soruların cevaplarını hem
benim gibi edebiyat araştırmacısı okurlar hem de geri kalan
her okur farklı biçimlerde cevaplayabilir. Bu roman kimine
önemli, kimine önemsiz gelecektir. Seveni sevmeyeni, önemseyeni küçümseyeni olacaktır. Açıkçası ben bu romanı seven
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ve önemseyen okurlardanım. Nitekim bu nedenle bu sunuş
yazısını yazmayı kabul ettim. Bununla birlikte, Aksaray’dan
Bir Perihan’ın büyük bir roman olduğunu da düşünmüyorum. Bu, okuyunca hayatlarımızı ve zihinlerimizi allak bullak
edecek, edebiyat tarihi algımızı yeni baştan düzenleyecek, her
nasılsa unutulmuş bir başyapıt değil. Hatta hacmi ve kapsamıyla belki bir roman değil de bir uzun hikâye, bir novella
olduğunu bile düşünebiliriz. Ancak bu dış görünüme ve sorunlarına rağmen pek çok açıdan önemli bir romanla, roman
biçimine özgü özelliklere sahip bir anlatıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.
Bu noktada tutturduğum bu çapraşık yol üzerinden, romanda değerli bulduğum yönleri, yine görünüşte olumsuz
olarak değerlendirilebilecek bir nokta üzerinden tartışmaya
başlayayım. Romanın aşağıda alıntılayacağım bölümü, romanın en, belki de tek olumlu karakteri Gülter’in doğurduğu
altı çocuğun ölmesiyle ilgili. Bu abartılı sayı ve ölümlerin iki
üç sayfalık anlatımı, ikincil ya da popüler roman türlerinden
olan melodramatik romanları hatırlatıyor: ‘‘Kendi çocuklarını
hatırlamıştı, kendi çocuklarını ve Pakizesi’ni... onların hepsi de
şimdi dizlerinin üstünde tuttuğu bu çocuk kadar tatlı ve sevimliydiler. Gülter düşünüyordu, altı defa anne olmak ne büyük bir
saadetti! Fakat altı kere çocuklarının ölümünü görmek dünyadaki
felaketlerin en acısı, en müthişiydi.’’ (s. 107) Bu şekilde açılan
hastalık ve kazalarla çocukların ölümü bölümü şu sözlerle
tamamlanacaktır: “Bundan sonra Gülter iki evlat daha kaybetmişti, bir tanesi bir hafta süren kısa bir hastalıktan ölmüştü.
Sonuncusu doğuştan çelimsiz bir çocuktu. Sırtında ağır şeyler
taşımaya mecbur olduğu için çocuğunu vaktinden evvel dünyaya
getirmiş, o da ancak dört ay yaşamış ve ölmüştü.” (s. 109)
Suat Derviş, bu acı yüklü cümleler üzerinden bizleri duygulandırmaya, belki ağlatmaya mı çalışıyor? Gerçeklikten de,
gerçekçilikten de uzak bir melodram mı üretiyor? Aslında hiç
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de değil. Aksaray’dan Bir Perihan bir melodram değildir. Hatta
yazarın anlatı seçimleri doğrultusunda, bu romanın, melodramatiklik ya da aşırı duygusallık bir yana, okur açısından fazla soğuk, bazı istisnai bölümler dışında bir türlü ısınmayan,
okuru içine çekmeyen bir anlatı olduğunu da düşünebiliriz.
Yine bir önceki paragrafta alıntılanan bölümler üzerinden
düşünmeye devam edecek olursak, oradaki acıyı öne çıkaran
duygu yoğunlaşmasının, yazarın anlatı seçiminden, romanın
tümüne hâkim olan karakter odaklı bakıştan kaynaklandığını
söyleyebiliriz. Romanın anlatıcısı, öyküye bir karakter olarak
dahil olmayan, ama karakterlerin zihinlerine kolaylıkla girip
bize de gösterebilen tanrısal bir üçüncü kişi anlatıcıdır. Gerçekçi romanlara özgü bu anlatıcı, yine yazıldığı dönemde tüm
dünya romancılığında artık sıradanlaşmış bir teknikle, olayları tek tek karakterlerin gözünden göründüğü gibi veya bu
karakterlerin o olayları algıladığı gibi anlatır. Bunu yaparken
de, ya karakterin düşüncelerini ve iç konuşmalarını doğrudan karakterden alıntılanan iç monologlardan ya da karakterin düşüncelerini o karakterin söylemi ile anlatıcının aktarımı arasında gidip gelen dolaylı serbest söylemden yararlanır.
Teknikle ilgili bu özellikler doğrultusunda, bu roman bir
karakterizasyon ya da kişileştirme anlatısıdır. Bütün olay örgüsü, belirli karakterlerin okuyucuya tanıtılması ve tanıtılan
karakterlerin vardıkları karar ya da durumlar üzerinden kurulmuştur. Oldukça çok sayıda yan karakter görsek ve onlarla ilgili kısa karakterizasyonlara tanık olsak da romanın asıl
yoğunlaştığı karakterlerin sayısının üç olduğunu görürüz:
Osmanlı asilzâdesi bir aileden gelen, iyi eğitimli ve yumuşak
karakterli Nuri; Aksaray’dan, yani daha düşük sınıftan gelen
ama tüm görgüsüzlüğüne rağmen hırsıyla yumuşak huylu kocasına hükmeden Perihan; Nuri’nin annesinin cariyesi, yani
para karşılığı satın alınmış kölesi olarak yetişen ama 1908
sonrasında kölelik kaldırılınca köyüne dönerek evlenen Çer-
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kez Gülter. Bu üç karakterin kişilik özelliklerini, içinde yer
aldıkları olaylar üzerinden, romanın başından sonuna kadar
takip ederiz.
Ancak romanın tek amacı elbette ilginç birtakım karakterlerin öykülerini anlatmak değildir. Bu yapı üzerinden dikkatimizi çekmeye çalıştığı başka dertleri de vardır. Tüm karakterler ve hem geçmişte hem de romanın şimdiki zamanında
olup biten her şey bu ortak dertleri düşünmeye yöneltir biz
okurları. Örneğin Gülter’in altı çocuğunu kaybetmiş olması
olgusu romandaki ortak dert ya da izleklerden biri olan
yalnızlık konusuyla ilgilidir. Romandaki bütün karakterlerin
roman ilerledikçe, başlarına gelen olaylar ya da yaptıkları
seçimler doğrultusunda yalnızlaştıklarını görürüz. Gülter, zor
koşullarda başlayan halayıklık hayatında tarif kabul etmez bir
rahatlık, adeta bir cennet havası saçan Nuri’nin ailesine geçer.
Oradan da, köleliğin kaldırılmasıyla köyüne döner ve evlenir.
Ancak toplumsal ve tarihsel koşulların gelişimi ile köydeki
hayatın ağırlığı hem çocuklarını, hem de kendisinden yaşlı
kocasını kaybetmesine yol açar. Eski efendilerinin ailesine,
Nuri’nin evine sığınmayı düşündüğünde ise, Nuri’nin karısı
Perihan, en baştan itibaren toplumsallığı reddeden, iyilik yapılmasını engelleyen ve zenginleşmek, sınıf atlamak için her
şeyi göze alan yapısıyla buna engel olur. Gülter yaşlılık ve
ölüme yalnız gidecek, ancak köylüsü ve şimdi İstanbul’da işçi
Demir ve karısı Melek köye geldiklerinde ona destek olacaklardır.
Görgüsüz, çiğ, akılsız ama hırslı Perihan da yalnızdır bir
bakıma. Aksaray’da içine doğduğu alt sınıf hanesi de, toplumsal çevresi de onu yumuşatacak ve diğer insanlara yaklaştıracak hiçbir şey sunmamış, hatta onu kocası ve çocuklarını
da sınıf atlama hırsı doğrultusunda kullanmaya sevketmiştir.
Perihan küçük kazançların peşinde hırsla koşarak bir ömür
tüketir. Romanın son cümleleri buna işaret edecektir. Ancak
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onun, zayıflığından yararlandığı diğer önemli roman kişisi kocası Nuri’dir. Sınıfsal koşullarına başkaldıran bir ana babanın
oğlu olan Nuri’nin evde aldığı beyzade eğitimi, gönderildiği
mahalle mektebiyle çelişince, bir tür varkalma stratejisi olarak
ikiyüzlülüğe yönelmesine yol açmıştır. Okulda arkadaşları
gibi kaba saba davranırken, evde bir beyzadedir. Bu durum
yetişkin haline geldiğinde onu yıldıracak, Perihan ile evlendikten sonra adım adım ona teslim olup, onun dayattığı her
tür zevksizlik ve ahlaksızlığı kabullenmesine yol açacaktır.
Perihan yüzünden ne Gülter’e kol kanat gerebilir ne de yalnız kaldığı için intihar edecek olan, kendisiyle akran teyzesi
Pakize’nin yardım çağrılarına cevap verebilir. Perihan’ın onun
için ürettiği kâbusun içinde adeta donarak yalnızlaşır.
Romanın başından sonuna belirleyici olan bu yalnızlık izleği, romanın ortasından itibaren bağlantılı ikinci izleği ortaya çıkarır, yaşlanma. Aksaray’dan Bir Perihan, Türkçe roman
alanındaki önemli yaşlanma anlatılarından biri olma özelliğini taşır. Yaşlılık çağlarında, Gülter gibi çocuklarını ve eşlerini kaybedenler ya da çocukları, köydeki yetersiz maddi
koşullar nedeniyle kente göçerek proleterleşen kişiler, kendileriyle ilgilenecek yakınları bulunanlara göre daha zor şartlarda yaşarlar. Doğayla ve köy hayatının yarattığı zorluklarla
başa çıkmak onlar için yavaş yavaş imkânsızlaşır ve sonunda,
yine Gülter’de olduğu gibi, başkalarına muhtaç hale düşerek
ölürler. Bu doğrultuda ölmekte olan Gülter, gerçeklikten kopmaya başladığı noktada, ona bakmakta olan Melek’i intihar
etmiş Pakize sanmaktadır. Gülter, Pakize’nin yardımına koşamamaktan, onu kurtaramamaktan dolayı acı çekmektedir.
Yani dünyanın kendisine yeterince verememesinden değil,
kendisinin Pakize üzerinden insanlara yeterince destek olamamasından acı çekerek ölür. Ve son nefesinde, Pakize sandığı Melek’ten talepte bulunur: “Cesaretini hiç kaybetmeyece-
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ğine, güçlüklerle her zaman cenkleşeceğine, hayatı seveceğine
de yemin et. (. . .) Şimdi önünde bütün bir hayat var. Onu her
zaman seveceğini bana vaat et.’’ (s 144) Genç Melek, aslında
kendisine yönelik olmayan bu vasiyeti gönülden benimser.
Yani hayata olumlu ve iyimser yaklaşım Gülter’in ardından
bir başka kadında, onunla benzer sınıfsal kökenlerden gelen
Melek’te devam edecektir.
Romanın hayatla ilgili bu iyimser mesajı, romanın sonunda bu defa olumlu bir toplumsal mesaja eklenecektir. Perihan kocasına yaptırdığı yolsuzluklarla dikilmekte olan yeni
evlerinin şantiyesini ziyaret ederken, oğulları onun yanından
ayrılır ve baskıcı Demokrat Parti iktidarına karşı yapılmakta
olan protesto yürüyüşüne katılırlar. Suat Derviş, romanı yayınladığı dönemin sosyopolitik etkisi altında, bozuk düzenin
temsilcisi Perihan’a rağmen daha düzgün bir toplumsallık ve
siyasallaşmaya katkıda bulunan genç kuşağa işaret etmektedir. Ancak doğrusu söz konusu iki mesaj da gayet zayıftır
ve okuru etkilemekten uzaktır. Ancak Derviş bu mesajları,
tüm roman boyunca işlemekte olduğu, yukarıda ele alınan
yalnızlık ve yaşlanma izleklerini de kapsayan ana soruna bir
çözüm sunma zorunluluğuyla üretmiştir. Çözümler yeterince
ikna edici değildir, ama sorun bütün roman boyunca gayet
iyi geliştirilmiştir. Aksaray’dan Bir Perihan’daki asıl sorun, kapitalist düzenin her türlü toplumsal ve bireysel sıcaklığı yok
eden materyalist işleyişidir. Derviş, bunu göstermek için bütün ana ve yan karakterlerinin sınıfsal belirlenimlerine özen
gösterir. Zaten bu yüzden, roman tek olumsuz karakterinin,
Perihan’ın adını taşır, ama ona da sınıfsal konumunu belirleyecek bir eklemede bulunur ve böylece Aksaray’dan Bir Perihan başlığı ortaya çıkar.
Kapitalist düzenden farklılaşma olasılığı taşıyan yeni bir
toplumsal hayatın umut ışıklarının sadece iki kez çaktığını
görürüz romanda. Umut vardır, ama henüz çok zayıftır ve çok
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direnmek, çok çalışmak gerekecektir. Bununla birlikte Suat
Derviş, farklı bir toplumsallığın çekiciliğini, Gülter’in geçmişini düşünüp hatırlayarak oluşturduğu iç hikâyesinde ortaya
koyar. Gülter’in geçmişi hatırlayışı yukarıda da değindiğim
türlü acıları içerse de, gayet sıcak ve çekicidir. Aksaray’dan
Bir Perihan’ın kesintili ve soğuk şimdiki zaman anlatısı,
Gülter’in geçmişini okurken ilginçleşir ve sürükleyici hale
gelir. Gülter’in hikâyesi, kendi yaşadığı yıllar doğrultusunda, II. Abdülhamîd döneminden 1950’lerin sonlarına kadar
uzanmaktadır. Suat Derviş bu hayat hikâyesini, söz konusu
zaman aralığındaki önemli tarihsel olayların Gülter ve yakın çevresine etkisi üzerinden, yani oldukça özgün ve öznel
bir noktadan anlatmış olur. Bu romancı Balzac ve Marksist
edebiyat eleştirmeni ve kuramcısı Gyorgy Lukacs’ın tarihsel
roman formülasyonlarıyla uyumlu, tarihsel dönüşümü sıradan (ve gerçekten yaşamamış, kurmaca) karakterlere etkisi
üzerinden anlatmaya yoğunlaşan bir anlatıdır. Gülter’in hayatı, Aksaray’dan Bir Perihan’ın içine sıkıştırılmış olmasa,
Türkiye’de, muhtemelen Kuzey Ege-Güney Marmara dolaylarında doğup köyün beyi ya da ailesi tarafından İstanbullu
zengin ailelere satılan Çerkez cariyelerden birinin hayatı üzerinden ilerleyen bir tarihsel roman olacaktır. Geç Osmanlı’daki domestik köleliği de ele alan, bir kadını odağına yerleştiren
ve yitip giden bir etnik kimlik temelli toplumsallığı, yani Çerkezliği de işleyen bir tarihsel roman…
Aksaray’dan Bir Perihan bunu yapmaz, ama Türkçe
romanlarda kadınlar, madun etnik kimlikler ve tarihsel
olayların bireysel yaşamlara etkisi üzerine çok örneği
görülebilen ezbere dayalı, klişe ve yukardan bakıcı tavırdan
uzak bir anlatı denemesine girişmiş olur. II. Abdülhamîd
istibdatının, 1908 Devrimi’nin, Birinci Dünya Savaşı’nın,
ardından Kurtuluş Savaşı’nın, cumhuriyetin kuruluşu ve
II. Dünya Savaşı ile Demokrat Parti iktidarının başlarındaki
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Kore Savaşı’nın bireysel yaşamlara etkisini, daha doğrusu bu
bireysel yaşamları nasıl ve ne derecelerde sekteye uğrattığını
hızlıca, ama derinlikli bir biçimde görmüş oluruz. İşte
Gülter’in geçmişine dayalı gömülü ya da iç hikâyenin bu
ilginç ve romanın tamamına özgü soğuk anlatıyla oluşturduğu
bu karşıtlık ilişkisi romanın dolaylı biçimde vermeye çalıştığı
mücadele ve direnmeye çağrıyı, farklı bir toplumsallığın
tahayyülünü mümkün kılar. Tabii bu, romanda alttan alta
işleyen ve ancak okurun yorumuyla ortaya çıkabilecek bir
genel yapıdır. Bunun ötesinde, Aksaray’dan Bir Perihan, bir
sunuş yazısının anmaktan kaçınması ve yeni okurların dikkatiyle ortaya çıkacak pek çok ilginç ve önemli ayrıntı ya da
özellik içerecektir. Suat Derviş’in bu küçük, ama önemli romanının bu doğrultuda daha fazla ve daha dikkatle okunarak
anlam dünyamızı genişletmesini dileyelim.
Erol Köroğlu
İSTANBUL
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Tahir’in Ankara’da olduğunu üç gün evvel öğrenmiş olan
Nuri’nin rahatı kaçmıştı. O günden beri büyük bir huzursuzluk içindeydi. Kendi kendine itiraz etmiyordu, ama onunla
karşılaşmaktan korkuyordu. Vakıa, Tahir’in başına gelen şeylerden hiçbir zaman kendini mesul hissetmemişti. Bu fikre
hiç yanaşmamıştı. Hatta vicdan azabı duyduğu bazı günler
bile... Fakat ne kadar da bunu kabul etmese, Tahir’e karşı pek
iğrenç bir tarzda hareket etmiş olduğunu biliyordu.
Tahir işinden çıkarıldıktan sonra, Nuri onu düşünmek
bile istememiş, kendisinin de mesuliyetini paylaşabileceği o
fena vaziyetleri hatırlamaktan çekinmişti. Bizi çirkinleştiren
veya utandıran şeyleri düşünmemek en hayırlısı değil miydi?
Fakat Tahir’in Ankara’da olduğunu öğrendikten sonra,
onu aklına getirmemeye muvaffak olamıyordu. Şüphesiz ki
Tahir’in başına gelmiş olan şeylerden biraz da Nuri mesuldü.
Aradan geçmiş olan seneler bu hakikati ortadan kaldıramamıştı.
Telefon çaldığı zaman Nuri yerinden hafifçe sıçradı.
Ahizeyi eline alırken kalbi hızlı hızlı atıyordu. “Muhakkak
Tahir’dir,” diye düşündü. Niçin onunla karşılaşmaktan bu kadar korkuyordu? Şimdi Nuri’nin vaziyeti çok değişmişti. Eski
küçük borcunu kolaylıkla ödeyecek durumdaydı. Tahir’e de
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neden daha evvel borcunu ödememiş olduğunu izah edebilirdi.
— Alo...
Bu bir kadın sesiydi, onu hemen tanıdı ve geniş bir nefes
alarak:
— Merhaba Hale, dedi.
— Merhaba Nuri, bu akşam bana gelebilir misin? Biraz gevezelik ederiz, hem sana bir kadeh rakı da ikram edebilirim,
ne dersin?
— Memnuniyetle fakat...
— Nuri’ciğim, kendimi çok yalnız hissediyorum.
— Anlaşıldı, altıya doğru gelirim.
— Çok teşekkür ederim.
Telefonu kapadıktan sonra, Nuri bir müddet daha elini üstünde bıraktı, sanki kendini endişe ve huzursuzluktan bir an
için kurtarmış olan bu sesle irtibatını kesmek istemiyordu.
Dünden beri telefonun zilini her işitişinde ve hademenin her
odaya girişinde, “Herhalde Tahir’dir,” diye yüreği oynuyordu.
İşte, çok şükür bu defa da Tahir değildi. Daha onu aramamıştı.
Nuri için Hale sadece bir arkadaş değildi, aynı zamanda bir
kadındı. Yalnız bir gece onunla arkadaşlıktan çok daha fazla
bir samimiyetleri olmuştu. O zaman karısı, çocuklarıyla İstanbul’daydı. Nuri Ankara’da yalnızdı. Hale onu davet etmişti,
küçük apartmanda yalnızdı. Karşılıklı koltuklarda oturmuş,
konuşuyorlardı; birden Hale yerinden kalkmış, bir pars çevikliğiyle ona yaklaşmış, elleriyle Nuri’nin omuzlarından tutarak
onu uzun uzun öpmüştü. Bugüne kadar Hale’nin kendisine
karşı böyle bir his beslediğini hiç fark etmemişti. Ani doğan
bir arzuyla Nuri onu kolları arasına almıştı. Ve ertesi gün her
zaman olduğu gibi, arkadaşça ve gayet tabii bir surette ayrılmışlardı, sanki aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi.
Nuri karısını ilk defa olarak aldatıyordu. Halbuki Hale gü14

zel bir kadın olmaktan çok uzaktı. Çok kısa boyunun üstünde, çıkık alınlı bir başı vardı. Omuzları dar, gözleri küçük ve
siyah, rengi solgun ve dudakları kalın ve kırmızıydı.
O geceden sonra Nuri, Hale’yi yeniden Ankara Garı’nda
gördü. İkisi de o gün İstanbul’a dönen Nuri’nin karısı Perihan’ı
karşılamaya gelmişti. Hale gayet tabii halindeydi. Perihan’ın
karşısında sıkılmadığı gibi Nuri’nin karşısında da en ufak bir
heyecan eseri göstermemişti. Bu küçük ve devamı olmayan
macera Nuri ile Hale’nin arasındaki arkadaşlığı bozmadı.
*
Hale ile telefonda konuştuktan sonra içi rahatlayan Nuri,
bir sigara yakarak önünde birikmiş olan evrağı imzalamaya
koyuldu. Saat dört buçuk olmuştu. Yarım saate kadar yazıhanesinden çıkmaya karar verdi. Tahir gelmemişti. Gelmeyecekti. O, iyi bir insandı, maziyi unutmuş olacaktı. Nuri bu
kadar iyi yürekliliğin karşısında mütehassısdı. Şüphesiz ki
kendisi de böyle bir feragatte bulunabilir, bu iyi yürekliliği
gösterebilirdi. Neden olmasın? Bütün gençliği, bekârlık hayatı bunu ispat etmez miydi? O, her zaman dostlarına karşı çok
iyi bir insandı. O zamanlar...
Şimdi geçmiş günleri hatırlarken bir nevi iftihar duymaktaydı. O zamanki Nuri’nin aleyhinde söylenecek bir söz yoktu. Eğer bugünkü Nuri, bugünkü hayatında aynı iftiharı hissedecek vaziyette değilse, onu ayıplamamak lazımdı. Şimdi
onun başka vazifeleri vardı. Dört çocuk babasıydı. Onların
hayatından, istikbalinden mesuldü. Bu, onun vazifesiydi.
Nuri sigarasını tablada söndürdükten sonra saatine baktı,
dördü kırk dakika geçiyordu. Kapının açıldığını duyarak başını çevirdi, içeriye giren kâtibesiydi.
— Birisi sizinle görüşmek istiyormuş, hademe haber verdi.
Nuri kalbinin şiddetle çarptığını, kulaklarının uğuldadığını hissetti ve heyecanını saklamak için önündeki evrağın
üzerine eğilerek:
— Beklesin, diye mırıldandı.
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*
Odacı, kendisine ziyaretçilerin kabul edildiği odayı gösterince Gülter, eğilerek yere bırakmış olduğu boyalı tahtadan
yapılmış olan valiziyle büyük sepetleri ve müteaddit paketlerini eline aldı, odacının arkasından sessiz adımlarla içeriye
girdi. Üzerinde siyah bir çarşaf vardı. Bol etekleri ayak bileklerine kadar iniyordu. Çarşafının pelerini başını kapayarak
bileklerine kadar uzanıyordu. Açık havadan ve güneşten yanmış yüzünde derin çizgiler vardı, fakat sarı ve tatlı gözlerinin
bakışında bir çocuk safiyeti seziliyordu.
Odacı bir işaretle ona bir koltuk gösterdikten sonra odadan çıktı. Gülter valiziyle diğer eşyalarını bir kenara bırakarak koltuğa oturdu. Büyük bir yorgunluk içinde dalgın bakışlarla bir noktaya dikilmiş, hareketsiz duruyordu.
Çok yorucu bir seyahat yapmıştı, kendini pek yorgun hissediyordu. Üçüncü mevki kompartımanında, tahta sıralar
üstünde sekiz yolcuydular. Bu yolcuların dördü, yerlerinde
bir lahza rahat durmayan, bazen dövüşen, bazen ağlayan, bazen de oynayan çocuklardı. Bu, Gülter için hakiki bir azaptı.
Çünkü onun bilhassa bu saatlerde derin bir sükûnete ihtiyacı
vardı.
Kulakları hâlâ uğulduyordu ve gözlerinin önündeki her
şey, sanki durmadan yer değiştiriyordu. Başı ağırdı, kendine
bir yük gibiydi. Yaprakları dökülmüş kiraz ağaçları arasındaki küçük ve şimdi metruk kalmış evini düşünüyordu. Bu evi
arkasında bırakmış, ondan uzaklaşmıştı. Şimdiden bir gurbet
duygusu, müphem bir hüzün, bir gariplik içindeydi. Çok kederliydi. Köyünden ayrıldığı dakikadan beri, içinde otuz beş
sene yaşamış olduğu evinin hayali gözünün önünden gitmiyordu. Bu küçük evi, evin etrafındaki meyve ağaçlarıyla süslü
bahçeyi, gölün mavi sularını zevkle seyrettiği geniş penceresini hayalinden uzaklaştıramıyordu. O, evini gamlı ve kasvetli
bir kış gününde terk etmişti. Pencerelerin kepenklerini bir
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