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Çeviriyle İlgili Bir Açıklama

Bu ro man da he men her isim bi rer sem bol ola rak kul la nıl
mış tır. Bu isim le rin an lam la rıy la il gi li ola rak da pek çok söz 
oyu nu ya pıl mak ta dır. Bun la rı, ro man da ki ki şi le rin ad la rı 
ol duk la rı için Türk çe ye çe vir me dik. An cak bu ra da Türk çe 
kar şı lık la rı nı gös ter me yi ge rek li gö rü yo ruz. Böy le ce met ni 
dip not la ra boğ mak tan sa kın mış ve anı lan söz oyun la rı nın 
çe vi ri de de an la şıl ma sı na bir par ça kat kı da bu lun muş ola
ca ğı mı zı dü şü nü yo ruz.

Rê nas: Yol bi len, yo lu ta nı yan
Ma der: An ne
Ke vok: Gü ver cin
Baz: Şa hin
Jîr: Ze ki, be ce rik li
Çi ya: Dağ
Şî lan: Kuş bur nu, ya ban gü lü; şö len.
Çek dar: Sa vaş çı, si lah lı
Da dê: Ana, an ne
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Gıl ga mış, in sanak re bin de di ği ni yap tı; gü neş yo lu nu, gü
ne şin do ğuş yö nün de dağ dan ge çe rek iz le me ye ko yul du. 
Bir fer sah yol alın ca, çev re si ni sa ran ka ran lık yo ğun laş tı. 
Işık yok tu, Gıl ga mış, önü nü ar dı nı gö re mi yor du. İki fer sah 
yol alın ca, çev re si ni sa ran ka ran lık yo ğun laş tı. Işık yok tu; 
Gıl ga mış, önü nü ar dı nı gö re mi yor du. Üç fer sah yol alın ca, 
çev re si ni sa ran ka ran lık yo ğun laş tı. Işık yok tu, Gıl ga mış, 
önü nü ar dı nı gö re mi yor du. Dört fer sah yol alın ca, çev re si
ni sa ran ka ran lık yo ğun laş tı. Işık yok tu; Gıl ga mış, önü nü 
ar dı nı gö re mi yor du. Beş fer sah yol alın ca, çev re si ni sa ran 
ka ran lık yo ğun laş tı. Işık yok tu; Gıl ga mış, önü nü ar dı nı gö
re mi yor du. Al tı fer sah yol alın ca, ka ran lık yi ne yo ğun laş tı. 
Ne önü nü, ne ar dı nı gö re bil di. Se kiz fer sah yol alın ca, Gıl
ga mış acı acı hay kır dı; ne önü nü, ne ar dı nı gö re bi li yor du. 
Do ku zun cu fer sah tan son ra ku zey rüz ga rı nın esin ti si ni yü
zün de duy du; ama ka ran lık yo ğun du, önü de ar dı da gö
rün mü yor du. Onun cu fer sah tan son ra ar tık yo lun so nu na 
gel miş ti. On bi rin ci fer sah tan son ra, şa fa ğın ışık la rı be lir di. 
Ve on ikin ci fer sa hın so nun da, gü neş ışın la rı sel gi bi ak tı.

GIL GA MIŞ DES TA NI
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1.  BÖLÜM

Ölüm

Baz.1

Ke vok.2

Bi ri ne Baz, öte ki ne Ke vok di ye ce ğiz.
Baz ile Ke vok. İki in san, or ta yaş lar da bir er kek ve genç 

bir ka dın. Ro ma nı mı zın iki kah ra ma nı. Ro ma nı mız, Baz ile 
Ke vok’un ba şın dan ge çen le re da ir ola cak.

Baz, bir su bay, kırk bir, kırk iki yaş la rın da. Ke vok, yir mi 
bir, yir mi iki yaş la rın da, bü tün yol la rın tü ken di ği bir an da 
Baz’ın kar şı sı na çık mış bir kız. Baz ile Ke vok’un iliş ki si, hiç 
bek le me dik le ri bir an da baş la mış, ça re siz lik le rin için de bü
yü müş ve şim di ça re siz lik ten ölü yor... Baz ile Ke vok, yo lu
nu yi tir miş iki yol cu, iki tut sak, iki kur ban...

Baz ile Ke vok öle cek ler.
Biz de ölüm le, ölüm le riy le baş la ya ca ğız se rü ven le ri ni an

lat ma ya. Öl dü rü le cek ler. Şim di iki si de ölü me yol cu...
Baz tec rü be le rin den bi li yor, ölü me gi di yor lar. Ke vok he

nüz bil mi yor. Bil me di ği ço ğu şey gi bi bu nu da bil mi yor; bil

1 Şa hin
2 Gü ver cin
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mek is te me di ği ço ğu şey gi bi, bu nu da bil mek is te mi yor.
Bir bü yük ül ke de yiz, bir çok kü çük ül ke den oluş muş bir 

bü yük ül ke de. Bir ya nı ma vi, ber rak de niz ler le, bir ya nı ba şı 
gö ğe er miş dağ lar la, bir ya nı ku rak çöl ler le çev ri li bir bü yük 
ül ke. Her za man dört mev si min ay nı an da ya şan dı ğı bu bü
yük ül ke ye, We la tê Me zin1 di ye ce ğiz.

Hi ka ye mi zin ba şın da, bu bü yük ül ke nin baş ken tin de 
şim di, Baz ve Ke vok’la bir lik te, si yah bir mi ni bü sün için de
yiz, gi di yo ruz. Sa de ce ta va na ya kın iki pen ce re si var. Pen
ce re ler tel le sı kı ca örül müş. Mi ni büs te, Baz ile Ke vok’tan 
baş ka ye di ki şi var. Şo för, ya nın da iki ki şi, dört ki şi de iki şer 
iki şer, kar şı lık lı otur uyor Baz ile Ke vok’u ara la rı na al mış lar. 
Si vil gi yim li ler, iki si bı yık lı. Ye di ki şi, Baz ile Ke vok’u ölüm 
yol cu lu ğu na çı kar mış lar.

Ke vok, boy nu bü kük bir gü ver cin, boy nu bü kük bir 
genç kız. Yor gun ve has ta. Ses siz ce önü ne ba kı yor. Göz le ri 
yu va la rı na kaç mış, boy nu bü kül müş, yü zü sap sa rı, sol gun. 
Örük le rin den bi ri om zun dan önü ne sark mış. Uzun ve si yah 
örük le ri, ge ce de ka yan iki yıl dı zın bı rak tı ğı iz gi bi. Ke vok 
ses siz, hep ses siz; ka ra top rak gi bi, par lak yıl dız lar gi bi, ışık 
sa çan ay gi bi, so ğuk me zar gi bi, ölü nün ba şu cun da ki taş 
gi bi ses siz.

Baz ile Ke vok, bir haf ta ön ce, Bü yük Ül ke ’nin de niz ta ra
fın da ya ka lan dı lar, bir haf ta dan be ri göz le ri ne uy ku gir me
miş. Baz’ın ba şı ağ rı yor, şid det li baş ağ rı sın dan muz da rip. 
Ka fa sı bal yoz la dö vü lü yor gi bi zonk lu yor. Baz tut sak. An
cak onu tut sak alan bi lek le rin de ki ke lep çe de ğil, ba şın da ki 
şid det li mig ren... Za ten bu mig ren de ğil miy di ya ka lan ma
la rı na se bep olan?

Bir haf ta dan be ri tut sak lar. Kü çük bir ba lık çı kö yün de 
ya ka lan dı lar. Bir ge ce ya rı sı, el le ri ar ka dan bağ la na rak, as

1 Bü yük Ül ke.
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ke ri bir ci pe bin di ril di ler; ül ke nin baş ken ti ne ge ti ril di ler. 
Bir haf ta bo yun ca, iki ka ran lık hüc re de bek le til di ler. Ve bir 
haf ta lık bek le yi şin so nu na gel di ler. Şim di yol da lar.

Her şe yin böy le bi te ce ği ni kim tah min ede bi lir di; bin bir 
ma ce ra dan son ra ha yat la rı nın böy le nok ta la na ca ğı nı kim bi
le bi lir di?

“Ke vok, gü ver ci nim,” di yor Baz yu mu şa cık, kı rık, yor
gun, mah çup, kı sık bir ses le.

Ke vok ka fa sı nı kal dı rıp, Baz’a ba kı yor. Ya vaş ça, yu mu
şak.

“Ke vok’um!”
Ke vok, su ya has ret top rak gi bi ku ru muş du dak la rı nı kı

mıl da tı yor. Gü lüm se mek is ti yor, her şe ye rağ men gü lüm
se mek. Aşk la sı cak lık la, aş kın gü lü şü nü gös ter mek is ti yor. 
Baz ba kı yor, yu mu şak, sı cak ve ça re siz. Ke vok’un göz le ri ne, 
göz le ri nin içi ne ba kı yor. Ba kış la rın dan an la şı lı yor, Ke vok’u 
yü re ği ne sak la mak is ti yor. Ha ya tı bo yun ca, hiç bir za man 
bu na ben zer duy gu lar ya şa ma dı, içi nin de rin lik le rin de bu
gün ler de his set tik le ri ne ben zer hiç bir duy gu yu his set me di. 
Ha ya tı nın hiç bir dö ne min de ken di ni bu gün ler de his set ti ği 
gi bi ça re siz his set me di. Her şe ye se bep Ke vok! 

Ke vok, al nı na ya zıl mış hem par lak hem kö tü ka der, önü
ne çık mış ye ni bir ha yat, ha yat kay na ğı Ke vok, ölüm kay
na ğı ay nı za man da. Ve sa bır ta şı Ke vok. Hep sab ret ti, her 
za man, her yer de, her du rum da. Uça rı öğ ren ci lik yıl la rın
da, ay rı lık göz yaş la rı nı içi ne akıt mak zo run da kal dı ğın da, 
mağ rur dağ do ruk la rın da, kar, bo ra, ti pi ve ölüm kor ku su 
üze ri ne çul lan dı ğın da, gün ler ce ma ğa ra lar da, ka ya oyuk la
rın da kal dı ğın da, ka ra taş la rın üze rin de uyu du ğun da, kız
gın gü ne şin al tın da kal dı ğın da, da ğa ta şa ka nı ak tı ğın da, 
ya ra la nıp düş tü ğün de, ka ran lık zin dan lar da, so ğuk ve ru tu
bet li hüc re ler de ha yat bü tün an la mı nı yi tir di ğin de, ge ce nin 
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kör ka ran lı ğın da, ak şam ala ca sın da, se rin se her va kit le rin
de ar ka daş la rı bi rer bi rer top ra ğa düş tü ğün de, öl müş ar ka
daş la rı nın ha yal le ri bir göl ge gi bi izi ni sür dü ğün de, ölüm 
kor ku su her şe ye bas kın ge lip kaç mak, giz len mek zo run da 
kal dı ğın da hep sab ret ti. Şim di de, çık tı ğı bu ölüm yol cu lu
ğun da yi ne öy le ses siz sab re di yor. Ke vok, su yu nu sa bır dan 
alan bir pı nar, su yu an cak ölüm le ku ru ya cak.

Baz tu ta mı yor ken di ni, göz le ri nem le ni yor, göz pı nar la rı
na yaş do lu yor. Bir kaç dam la yaş yu var la nı yor göz le rin den. 
Is lan mış göz ler le ba kı yor Ke vok’a. Gü lüm se me ye ça lı şı yor, 
ya pa mı yor, yü zün de ha fif bir te bes sü mün izi be li ri yor sa
de ce.

Te bes süm ve göz ya şı. Ke der li bir te bes sü me eş lik eden 
göz ya şı. Ha ya tın oyun la rı na, ça re siz lik le ri ne, hiç he sap ta 
ol ma yan tu zak la rı na baş kal dı ran bir kaç dam la göz ya şı. 

Utan mak? Ha yır, ar tık Baz’ın uta na cak hiç bir şe yi yok. 
Bi li yor, çık tı ğı yo lun dö nü şü yok. Ölüm yol cu lu ğu dur bu, 
de rin ölüm va di si ne gi di yor. Ha ya ta da ir her şey ge ri de 
kal mış; öğ ren ci lik yıl la rı, ya şa dı ğı mut lu gün ler, sa bah la ra 
ka dar se viş ti ği ge ce ler, çıp lak be den le re do kun du ğu o haz 
do lu sa at ler, ci na yet iş le me nin ver di ği şeh vet an la rı, kin ve 
nef ret, hırs ve öç al ma duy gu la rı, düş man lı ğın hiç bir şey
le öl çü le me yen nef re ti, kan la yı ka nan zi fi ri ka ran lık uzun 
ge ce ler, can çe ki şen in san la rın ku lak la rı sa ğır eden çığ lık
la rı, ru hu nu tes lim et mek üze re olan in san la rın göz le rin de 
be li ren o yal var ma duy gu su, kur şun lar la de lik de şik ol muş 
in san be den le ri, da ya nıl maz bir his te riy le her ye ri yak ma 
duy gu su, ate şin in sa nı çe ken ya kı cı sı cak lı ğı, her şey ge ri de 
kal mış, ça re siz, kim se siz iki öm rün sol muş iz le ri ar tık. Bü
tün bun lar, şim di za val lı du ru ma düş müş iki ha ya tın ge ri de 
kal mış anı la rın dan baş ka bir şey de ğil. Her şey ge ri de kal
mış. Ar tık utan mak ni ye?
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Baz kı mıl da ya mı yor. Göz le rin den akan yaş la rı si le mi yor, 
Ke vok’un önü ne düş müş örü ğü ne eli ni gö tü rüp ar ka ya ata
mı yor. Baz ve Ke vok’un ar ka dan bağ lı el le ri, otur duk la rı de
mir çu buk la ra ke lep çe len miş. Kar şı lık lı otur muş bir bi ri ne 
ba kı yor lar, ya ra lı la rın ba kı şıy la.

Ke vok çok yor gun. Ca nı ya nı yor. Gün le rin uy ku suz lu ğu, 
uy ku nun ser sem li ği ca nı nı ya kı yor. Bi lek le ri ni sı kan ke lep
çe ler ca nı nı acı tı yor. Gi den mi ni büs ca nı nı ya kı yor. Baz’ın 
için de bu lun du ğu du rum içi ni acı tı yor. Bü tün olan la ra ken
di si nin ne den ol du ğu nu dü şü nü yor. Eğer o ol ma say dı, yük 
ol ma say dı Baz’a, eğer onun için dü zen le nen sah te bel ge le ri 
bek le me se ler di, Baz onun için sah te bir pa sa port dü zen le
ye bil sey di, bel ki de bü tün bun lar ol ma ya cak tı. Ba şı önü ne 
dü şü yor.

Mi ni büs gi di yor. Ace le et me den, ce na ze ara ba sı gi bi ağır 
ağır. Baz, ku la ğı na ge len ses ler den an lı yor, şe hrin için den, 
ül ke baş ken ti nin cad de le rin den ge çi yor lar. Ara ba ses le ri du
yu lu yor. Bir mi ni büs çı ğırt ka nı, müş te ri top la mak için ba
ğı rı yor. Mey ve le ri nin ta ze li ğin den dem vu ran bir ma na vın 
se si du yu lu yor. Bi ri si so kak ta ipek kra vat sa tı yor. Bir ara ba 
ani den du ru yor, fren se si kal dı rım lar da yü rü yen le rin çı kar
dı ğı ses le re ka rı şı yor. Ho per lör ler den, sü rek li as ke ri marş 
ses le ri yük se li yor. Bü tün bir şeh rin uğul tu su mi ni bü sün içi
ne do lu yor. Mi ni bü sün içi ses siz ve ger gin. Gi di yor lar...

Gi di yor lar; ka dim ken tin on ca gü rül tü sü nün için den, 
ölü mün ür kü tü cü dün ya sı na doğ ru yol alı yor lar.

Baz dü şü nü yor, ba ğır ma lı mı? Ne ye ya ra ya cak ki? Se si
ni ki me du yu ra bi lir ki? Se si ni du yur sa bi le, kim ge lir yar
dı mı na? Ken din den ve yap tık la rın dan bi li yor, kim se, ama 
hiç kim se on la ra yar dım ede mez. Bir ya nın da rüz gar la rın 
sü rek li es ti ği, fır tı na la rın kop tu ğu, bir ya nın da ise gü ne şin 
ka vur du ğu bu uç suz bu cak sız ül ke de, on la rı hiç kim se kur
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ta ra maz. Ya ka lan ma ma lıy dı, ya ka lan dık tan son ra ona kim 
yar dım ede bi lir ki? Ölüm fer ma nı im za lan mış bir kez, ar tık 
ça re yok. Ke vok... Ba ri Ke vok kur tul sa.

Yol, yor dam la zım. Ama na sıl?
Va kit ak şa mü ze ri. Dı şa rı da, bü yük ken tin ba tı sın da, kıv

rım kıv rım kıv rı la rak şeh ri baş tan ba şa ke sen çoş kun neh
rin üs tün de gü neş bat mak üze re. Ak şam gü ne şi nin cı lız 
ışık la rı, mi ni bü sün pen ce re le ri ni ör ten tel le rin ara sın dan 
içe ri gi ri yor. Bir tu tam ışık, Ke vok’un yü zü ne, saç la rı na dü
şü yor. Baz, Ke vok’un ışık düş müş ay dın lık yü zü ne ba kıp 
“me lek ler gi bi” di ye ge çi ri yor için den. Gün dev ril me si ne 
rağ men, ha va da hâ lâ bo ğu cu bir sı cak lık var. Mi ni bü sün içi 
her yer den da ha sı cak.

Ke vok ter le miş; kol tu kalt la rı, göğ sü, kar nı, ba cak ara sı 
ter den sı rıl sık lam. İn ce fa ni la sı be de ni ne ya pış mış. Al nın da 
bi rik miş bir kaç ter dam la sı aşa ğı yu var la nı yor.

Kent, baş kent, ka dim kent. Al tın sa rı sı neh rin ak tı ğı 
kent. Baz’ın ken ti, ço cuk lu ğu nun. Bu kent te bü yü dü, oku
du, ev len di. Bu kent te top koş tur du, kah ra man lık men ki
be le ri ne bu kent te ku lak ver di, kav ga lar da bu kent te ka fa sı 
ya rıl dı, bu neh rin kı yı la rın da pi ya sa yap tı, ken din den bi raz 
uzun ca bir kı zın du dak la rın da ilk de fa bu kent te tat tı öpüş
me nin tuz lu ta dı nı, ilk de fa bu kent te be de ni se viş me nin 
şeh ve tiy le kav rul du. Ge le ce ğe yö ne lik bü yük düş le ri ni bu 
ken tin mey ha ne le rin de, bar la rın da kur du. Bu ken tin cad
de le rin de, bul var la rın da, dar so kak la rın da, ne hir kı yı sın da
ki me si re yer le rin de, pa ti ka yol la rın da, ba zen sar hoş, ba zen 
mut lu, ba zen sı kın tı lı do laş tı. Bu ken tin dış ma hal le le rin de 
ye ni yet me yos ma la rın pe şin de koş tu, ran de vu ev le ri ne git ti. 
Bu ken tin bü yük ge ne le vin de ka dim dos tu, ahi ret yol da şı 
Ma der’in koy nu na gir di. Bu şe hir de çe lik ten bir di sip lin le 
eği tim gör dü, ken di ni ta nı dı, ru hu nu o çe lik di sip li nin zin
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cir le ri ne vur du. Bu kent te sa bah ak şam dur ma dan as ke ri 
marş lar oku du, tan rı ya, va ta na, mil le te, dev le te, or du ya, 
dev let ve or du baş ka nı ulu ön de re bağ lı lık ye min le ri et ti, 
ken di si ne bah şe di len bü tün ni met ler için “ham dol sun” di
ye hay kır dı. Ge ce nin, ayın, yıl dız la rın aş kı bu kent te yü re
ği ne düş tü. İlk de fa bu kent te apo let li as ker üni for ma sı nı 
üze ri ne ge çir di. Çok tan dır gör me di ği evi ni, ço cuk la rı nı bu 
kent te ter ket ti.

Bu kent ka der olup al nı na ya zıl dı Baz’ın. Bu kent bi çim
len dir di onu. Uzun yıl lar bo yun ca, her ko şul da, yağ mur
da ça mur da, kar da fır tı na da, sı cak ta so ğuk ta, her an, adım 
adım Baz’ı Baz ya pan, Baz’ı, avı için her teh li ke yi gö ze alan 
şa hin ya pan bu kent ol du. Şim di ölüm yol cu lu ğun da, onu 
Baz ya pan kent, ses siz ce ken din den ay rı lı şı na ta nık lık edi
yor. Bu şe hir de ya şa dı ğı her şey, şim di Baz’ın yü re ğin de in
ce, kı rıl gan, hü zün lü bir duy gu ar tık. Bü tün bir öm rü şim di, 
bu duy gu dan iba ret. 

Ke vok? Pe ki Ke vok’un bu kent le iliş ki si? Ke vok da bu 
kent te oku du, beş yı lı nı, okul da ge çen, genç li ği nin beş yı
lı nı bu ken te ver di. İlk aş kı bu kent te tat tı. Son ra dan ka
yıp la ra ka rı şan sev gi li si nin be de nin de, o za ma na ka dar hiç 
tat ma dı ğı ye ni tat lar keş fet ti, için de coş kun ır mak lar ak tı. 
İlk de fa bu şe hir de se viş ti, ru hu nu, be de ni ni se viş me nin ya
kı cı alev le ri ne bu kent te tes lim et ti. Sev gi li si nin, be de ni ne 
değ dik çe her ye ri ni di ril ten par mak la rı, ilk de fa bu kent te 
vü cu du nun her ye rin de do laş tı. Bu kent te ken di ne gel di, 
ken di ni ta nı dı, yal nız lı ğa bu şe hir de alış tı, kor ku bu kent
te ilik le ri ne iş le di. Bu ra da, bu ken tin bul var la rın da, cad de
le rin de, so kak la rın da, kal dı rım la rın da so kak lam ba la rı nın 
sol gun ışık la rı al tın da do la şır ken ka fa sın da ye ni fi kir ler 
oluş tu. Bu kent te ki se fil bir öğ ren ci yur du nun kü çük oda
sın da ki cı lız am pul ışı ğı nın al tın da, sa bah la ra ka dar ki tap
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la rın bü yü lü dün ya sı na gir di, çe vir di ği her say fa da ye ni bir 
dün yay la kar şı laş tı, uf ku ge niş le di, bi çim len di. Ye ni in san
la rı, ye ni bir di li, ye ni bir kül tü rü bu kent te ta nı dı. Onu o 
ya pan es ki ge le nek sel de ğer le ri ni, bu kent te ta nı dı ğı ye ni 
de ğer ler le kar şı laş tır dı, bu kar şı laş tır ma dan ye ni sen tez ler 
ya rat tı, bu kent te ken di ha ya tı na ye ni bir ro ta çiz di ve bu
gün çık tı ğı bu son yol cu lu ğu ta o gün ler de bu kent te ken di 
eliy le seç ti.

Yol bi ti yor, so nu ge li yor yo lun. Bir bi ri ne hiç ben ze me
yen iki öm rün, te sa düf le rin bir ara ya ge tir di ği iki in sa nın 
ha ya tı ar tık nok ta lan mak üze re. 

Şim di ne re de ler, bü yük ken tin ne re sin de? Baz, dı şar dan 
ge len ses le re ku lak ve ri yor. Ak şa mü ze ri çal ma ya baş la yan 
as ke ri marş la rın ses le ri, şim di bü tün ses le re ege men. Ses
ler den an la şı lı yor, dı şar da mah şe ri bir ka la ba lık var. Ak şa
mü ze ri iş çı kı şı, ka la ba lık bir yer le re akı yor. Kent ak şa ma 
ha zır la nı yor. Gü ne şin ışık la rı ya vaş ya vaş kay bo lu yor. Pen
ce re den sı zan ışık da ve da et mek üze re. Baz bi li yor, ar tık 
ge ce ye gi ri yor lar, bu gör dük le ri gü ne şin son ışık la rı ola cak.

Bel ki de Su bay Evi’nin ya kı nın dan ge çi yor lar? Baz ya
vaş ça ka fa sı nı kal dı rıp, kü çük pen ce re nin tel ör gü le ri ara
sın dan dı şa rı yı gör me ye ça lı şı yor. Gü ne şin cı lız ışık la rın dan 
baş ka hiç bir şey gör mü yor.

Su bay Evi... Şeh rin en bü yük mey da nı nın kö şe sin de, et
ra fı yük sek du var lar la çev ri li, dı şar dan ba kın ca şeh rin or ta
sın da ade ta bir ka le gi bi. Her ya nın da nö be te dur muş er ler... 
Mey da nın or ta sın da, si yah gra nit ten ya pıl mış, as ke ri kı ya
fet ler için de, dev let baş ka nı nın hey ke li, yü zü Su bay Evi’ne 
dö nük, sağ eli nin baş par ma ğı nı ken te uzat mış, hal kı na yol 
gös te ri yor. Pos bı yık la rıy la hey bet li bir du ruş. Sağ om zun
da yır tı cı bir kuş var. Bü yük Baş kan... Bü yük Ön der. Baz, 
ha ya tın da kaç kez, ar tık gö re me ye ce ği o hey ke le gu rur la 




