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Sen Jean şövalyelerinden Notüs Gladyüs, sayvana çıkan merdivenin kapısında hancı güzeli yerine kara yağız oğlanı
görünce somurttu. ‘Oynaşını yolladı kancık! Gömleğin temizliğinden belli bununla yattığı...’ Karının gelmemesine değil,
oğlanın çok yakışıklı, çok da çalımlı olmasına kızmıştı.
‘Silahşörden ürker uşak takımı... Hanımının koynuna girdiğinden mi palikaryalık taslıyor bu köpek?’
Delikanlı, pazı güçlerine güvenen yeniyetmelerin kasıntısıyla yaklaşıp elini göğsüne koyarak eğildi. Belindeki kırmızı
kuşak omuzlarını daha geniş gösteriyor, sıkı pantolonu, kısa
konçlu yumuşak çizmeleri, biçimli kesimine cambaz çevikliği
veriyordu.
Şövalye Notüs Gladyüs kaşlarını çattı:
“Nedir?”
“Ablam ‘Bakıver,’ dedi. Buyrun!”
“Özbeöz ablan mı?” Dirseği üstünde gövdesini ileri sürerek parmağını salladı: “Yalan çıkarsa keserim kulaklarını...”
Ses kışkırtıcıydı, cıvıktı.
Delikanlının iyimser gülümsemesi hemen silindi:
“Ablamdır. Emriniz?”
“Sağır mı ablan?” Biraz bekledi. “Adını sorduk, duymazdan geldi. ‘Görünür mü burdan Ertuğrul’un sınırı?’ dedim,
karşılık vermeden savuştu.”
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“Kusuruna bakmayın! Konuşmayı pek sevmez. Adı, Liya...”
“Ne demektir o?”
“Zambak...”
“Zambak...” Dişlerini göstererek sırtardı. “İyi koyulmamış... İyi koymalı... Neden ‘Kaymak’ dememiş baban?”
Delikanlı, şaşkın, ürkek baktı.
Şövalye kısa boylu, şişmandı ama, tıkızdı. Bir eliyle kılıcını,
ötekiyle hançerini tutuyordu. Davranışlarında ölümle içli dışlı
yaşayanların kuşkulu tetikliği vardı. Omuzlarına kadar inen
gür saçları, yırtıcı hayvanların kabarmış yelesine benziyordu.
“Kestirmemiş mi kaymak olacağını? Anası da böyleyse
neden kestirememiş? Kaymak, daha yaraşıklı... Tadına doyulmaz.” Göz kırptı. “Denemişe benzersin, bilirim!” Nedense
içini çekti. “Demek ablan? Anlarız ilerde... Ya senin adın,
Sarmaşık mı?”
“Hayır, Mavro...”
“Söyle bakalım Mavro, görünür mü Ertuğrul’un sınırı
buradan?”
Mavro biraz düşündü. Issızhan’a gelen yolcuların hemen
hepsi, sayvana çıkar çıkmaz nedense korkuluğa gider, uçuruma
bakıp sinir düzenlerinin özelliğine göre, taş kesilmekten düşüp
bayılmaya kadar korku çeşitleri gösterirdi. Bu da, karnından
vurulmuş gibi “Hıhhh,” diyerek irkilmiş, iki büklüm gerilemişti.
“Niye daldın? Görünür mü sınır?”
“Evet, görünür, şuraya çıkılırsa...”
Mavro, böyle diyerek sayvanın korkuluk taşlarına çıkıverince, Şövalye Notüs Gladyüs, elleri havada, gözleri yuvalarından fırlak, bir an dondu. Birkaç kez ağzını açıp kapadı, neden
sonra gırtlağını paralayarak bağırdı:
“İn, in, Allah belanı versin! Delirdin mi namussuz, in aşağı!”
Mavro hiç oralı olmadı. Omuzlarına dokunacak kadar
yakın uçan güvercinlerin arasında ileri geri sallanıyor, ‘Al sana
kaymak... Bakalım, kestirmiş mi babam, kestirmemiş mi?’
diyerek ölüme meydan okurcasına gülümsüyordu.
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Çocukluğundan beri yükseklik korkusu çeken, uçurumlu
düşler görünce boğazı kesilmiş hayvan hırıltılarıyla uyanıp
günlerce kendini toparlayamayan Şövalye Notüs Gladyüs,
Mavro’nun bu işe çok alışık olduğunu, dengesini hep sayvandan yana tutmak için sallandığını fark edemeyecek kadar
dehşete kapılmıştı. Debelenerek kalkmaya çalıştı:
“İn, in dedim köpek, iiiin!”
Mavro, cıvık herifi yeteri kadar bunalttıktan sonra, yay gibi
sayvana atladı:
“Seçemedim. Tütüyor bataklık bugün...”
“Ya kopsaydı taşın biri?” Şövalye, seğiren yanağını eliyle
bastırarak uğunuyordu. “Ya taşın biri kopsaydı?”
“Kopmaz. Ermeni ustalar yonmuş bunları... ‘Taşın damarını bilir Ermeni ustalar’ derdi, yeri cennet olası babam...”
“Hey akılsız Rum! Nah kopmuş ya!”
“Kopanı da olur. Allah yapısı değil, kul yapısı...”
Bu aptal umursamazlık, Şövalye’nin duyduğu dehşeti önce
şaşkınlığa, sonra şüpheye çevirdi. ‘Sayvan, uçuruma balkon
gibi uzanmış değil miydi yoksa! Arada basılacak yer mi vardı?’
Bunu aklından geçirir geçirmez birden kudurdu, derisine ateş
değmiş gibi hopladı. Arada basacak yer varsa, oğlanı delik
deşik etmek kararıyla korkuluğa koştu, bakmasıyla katılıp
kalması bir oldu.
Sayvan balkon gibiydi. Yükseklikleri yüzlerce metreyi
bulan dümdüz kayalar, aşağıda geniş ağızlı bir kuyu meydana
getiriyor, suyun yüzüne vuran bulutlar, uçurumun dibini,
cehennemin göklerine açılmış bir deprem yarığına benzetiyordu.
Şövalye, eli ağzında, boğuk boğuk sordu:
“Ne kadardır burdan aşağısı?”
“Üç yüz on altı kulaç...”
“Kim ölçtü?”
“Babam... Tebriz kervanının bezirgânıyla bir gün iddialaşmış,
urganları salmış ulayaraktan, kulaçlaya kulaçlaya çekmiş...”
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Şövalye dinlemiyordu. Bakışlarını uçurumun dehşetinden
zorla kurtarıp uzaklara dikmişti.
Ova göz alabildiğine sazlıktı. Nisan yeliyle sanki sazlar değil,
varoluşun bir döneminde, henüz katılaşmamış toprak dalgalanıyordu. Dünyanın bu parçasında, canlıların yaşamaya başlamasından önceki boşluk, anlamsızlık, kesin umutsuzluk vardı.
Şövalye Notüs Gladyüs, uçurumun tersine, ovada gördüklerinden memnun olmalı ki, kaşlarını kasıntıyla çatıp dişlerini
göstererek sırtarıyordu.
Gemlik limanında gemiden inip Anadolu toprağına ayak
basalı on beş gün olmuş, Ertuğrul’un sınırındaki mağaralardan birinde yaşayan Cenevizli Keşiş Benito’yu bulmak için
buraya, İznik, Bursa, İnegöl, Kütahya, Karacahisar’dan dolaşarak gelmişti. Gerek bu yolculukta gördükleri, gerekse Keşiş
Benito’nun anlattıkları burasının bir “alıklar ülkesi” olduğuna
hiç şüphe bırakmıyordu. Evet, burada Türkmenlerle Bizanslılar
yüzyıllardır aptallık yarışındaydılar.
Bir eli kılıcının tutamağında, bir eli bıyığında, ayaklarının
ucuna basarak kısa tıkız gövdesini yükseltti: “Bu alıklar ülkesini altı aya varmadan elime geçirmezsem yuf olsun, taşıdığım
kutsal Sen Jan kılıcına! Yuf olsun damarlarımda dolaşan kral
kanına!” diye homurdandı. Aşevinden gelen kebap kokusunu
derin derin koklayarak yırtıcı bir iştahla yalandı.
Bitinya ucuna Rumların kaltabanlığından yararlanıp yerleşmiş Ertuğrul’un güvenilir hiçbir dayanağı olmadığını anlamıştı. Doksan yaşındaki yatalak Türkmen’i, bazı tekfurların
yardımıyla ortadan kaldırmak nasıl işten değilse, ondan boşalacak yere kendisinin yerleşmesi de o kadar kolay olacaktı. İlk
basamak Gladyüs-Uniküs* Dükalığı, ikincisi Bitinya
Prensliği’ydi. Tekfurları hangi yollardan vassallığa razı edeceğini çoktan planlamıştı. Bunu sağlamak için birkaç yüz
Katalan, bir o kadar da Türkopol savaşçısı toplamak yetişecekti. “Prenslikten sonrası da, göklerdeki Rab İsa efendimizin deste* Latina: Benzersiz kılıç.
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ğiyle, Bizans İmparatorluğu’nun sahip bekleyen bahtsız tacı!”
“Sınır neyle işaretlenir bu sazlıkta? Neyi görecektin bataklık tütmeseydi?”
“İnönü Hisarı’nı.”
“Ertuğrul’un mudur?”
“Yok! Hisar kullanmaz Ertuğrul Bey... ‘Bizim hisarımız at
sırtıyla yalın kılıç’ diye gülüşür bu Türkmenler... Konya
Sultanı’nın voyvoda tahtıdır İnönü Hisarı, Eskişehir
Sancakbeyi’ne bağlıdır.”
Şövalye, bataklığa abanan kurşun renkli kalın bulutların
neler gizlediğini seçmeye çalışarak, meydan savaşı yöneten
bunalmış bir başkomutan gibi hırslı, dalgın homurdandı:
“Hisar kullanmazmış... Aptal göçebe!”
“Yok, göçebe değildir Ertuğrul Bey... Eskiden göçebeyse de
boşlamış olmalı çoktan...”
“Yaylaya çıkmaz mı her yıl bu herif?”
“Yaylaya çıkması... Yazın barınılmaz ovada sinekten... Biz
bildik bileli oturaktır buralar... ‘Konya Sultanına memurluk
etmiş Ertuğrul Bey’in babası’ derdi rahmetli babam! Kendisinin
de memurluğu varmış az biraz... Memur dedimse, kılıçlı
memur, subaşı filan... Bakmış ülkenin işleri bozuk, vergiler
gelmemekte eskisi gibi tıkır tıkır... İstemiş buranın uçbeyliğini... Babam rahmetli...”
“Mavro!” sesiyle, Şövalye Notüs Gladyüs elini kılıcına atarak hızla döndü; gözleri ürkek, ağzı yırtıcı, atılacak gibi iki
büklüm, sayvan kapısına bir zaman baktı. Kendini toparlayınca dişlerini gıcırdatarak sövdü, yarısına kadar çektiği kılıcı
hışımla kınına soktu. Masaya gidip çöker gibi oturarak şarap
tasını aldı, her yudumda, korkuluğun taşları düşmüş parçasıyla kapının karanlığını gözetleyerek içti.
Kıbrıs manastırında, Sen Jan papazı olmaktan vazgeçip tarikatın şövalye adaylarına katılarak kılıç kuşandığı gün falına
baktırmış, Çingene karısı, arkadan vurulmazsa yüz yıl yaşayacağını, çok şanslı işler yapıp başına çok büyük bir taç giyeceği5

ni söylemişti. O zamandan beri sırtını güvene almadan
oturmuyor, insanlara, kapılara, köşebaşlarına arkasını dönmemeye dikkat ediyordu. Dövüşlerde kimi zaman aşırı korkak,
kimi zaman kudurmuş gibi cesur davranması bundandı. Saçma
sebeplerle dalgınlığa kapılıp sırtını tehlikede bıraktığı zamanlar
kendine kızıyordu. Tırnaklarını kemirip dururken aptal oğlanın cambazlığı gözünün önüne geldi. Evet, ihtiyatsızlık etmesine bu kez oğlan sebep olmuştu. “Çağırsam itoğluiti... ‘Al sana
bir altın!’ desem, çıkarsam şuraya... Vursam ensesine topuzu...”
Nerde olursa olsun, topuzunu yanına dayardı. El atıp bulamayınca, şaşkın şaşkın bakındı. Topuz, kısa baltası, okluğu, yay
torbası, kalkanı, kargısıyla duvarın dibinde duruyordu. Bu dalgınlığın suçu da Mavro’nunmuş gibi, çocuğu öldürmeye kesinlikle karar verdi: “Bayılır mı topuzu yer yemez? Yok öyle şey!
Bayılmamalı... Neye uğradığını anlamalı da, insanlara sırtını
dönmenin eşeklik olduğunu öğrenmeli.” Gözleri topuzdaydı.
“Dertop mu uçar, darmadağın mı? Kaç sayana kadar bulur
dereyi?” Arkasından bakıp öldürmenin tadını çıkaramayacağına gerçekten üzülerek içini çekti. Düşünüp dururken bakışlarındaki kıyıcı parıltı silinmiş, gözleri yavaş yavaş kısılıp dalgınlaşmıştı. “Karı yalnız kalıyor. Gider başına dikilirim çekip
hançeri... ‘Yat kahpe!’ derim. ‘Nasılmış oynaşını yollamak cilvesi!’ derim!” Yumruğunu burnuna sürdü.
Aslında karaoğlanı öldürmek istemesi hancı karıyla yalnız
kalabilmek içindi. Bunu elinde olmadan yapacakmış da önlemeye çalışıyormuş gibi, sarı sakalını sımsıkı tuttu. Sert sert soluyor, bacaklarını var kuvvetiyle sıkarak kıvranıyordu. Ensesinde
başlayıp bel kemiğine inen ılık ürpertiyle gözlerini yummuştu.
Sinirleri bozulursa, kan dökme hırsını, cinsel isteklerini gemleyemiyordu. Bütün denetlerini kaybetmiş, inmeli hareketlerle
sarsılarak gövdesini geri aldı. Kötülük etmek için birisi gözetliyormuş duygusuyla sayvan kapısına kuşkulu kuşkulu baktı.
Güvercinler, kabararak, gurulduyarak dolaşıyorlar, korkunç uçurumun üstünde keyifle takla atıyorlardı. Bir erkek
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güvercin, dişisini kovaladı, götürüp korkuluğun dibine sıkıştırdı. Kanatlarını yere sürüp şişinerek çevresinde biraz dolandı, bindi, çiğnedi. “Oh oh! Böyle... İşte böyle olmalı! Canı
çektiği yerde, canı çektiği karıyı ıhtırıp paralamalı insanoğlu!
Pazar yerinde, yolda, kilisede...” Birden ürktü. Acele istavroz
çıkardı. Kendisine karşı duyduğu umutsuz acıma, suratını
ağlamalı bir güçsüzlükle buruşturmuştu. “Bağışla bu güçsüz
kulunu göklerdeki Rab İsa efendimiz!” El yordamıyla tası
bulup sonuna kadar içti. Çok yorulmuş gibi, dirseklerine
dayanıp elleriyle yüzünü kapattı. “Sırası mı namussuz, sırası
mı piç kurusu!” Tasarladığı büyük işler için gözünü budaktan
sakınmaz, aklı yok, pazı gücü çok yardımcılar toplaması
gerekti. Uçurumlara metelik vermeyen alık oğlanı yanına alıp
sırtını sıvazlayarak ölümlere salacağına, öldürmeye kalkıyordu. “Neden? Bir hancı karı uğruna... Şeytan çarpsın, pis pezevenk! Bu kadar mı çektin anan olacak küçük orospuya?” İnce
bir altın zincirle boynuna asılı Sen Jan tarikatının haç biçimi
şövalye nişanını hınçla tuttu bir zaman, canını yakmak istediği bir kadının memesiymiş gibi dişlerini gıcırdatarak mıncıkladı. Merdivende ayak sesleri duyunca birden irkildi, elindeki
nişanı hançermiş de gelene atacakmış gibi birkaç kere hoplatıp terazileyerek tetikte bekledi.
Mavro, gözleri yerde, bakır kabı getirip masaya koymuş,
kapağı açınca sayvanı kebap kokusu kaplamıştı.
Şövalye, hançeri çekip ete şüpheyle bakarak sordu:
“Gerçekten karaca mı?”
“Karacadır, evet!”
“Şimdi anlarız!”
Biraz kesip ağzına attı, uzaktan uzağa duyulan bir şarkıyı
biliş çıkarmak istiyormuş gibi dura dura çiğnedi.
“Gerçek... Bildiğimiz karaca... Kim avladı bunu?”
“Ben!”
“Seninkine ‘avlamak’ demezler, ‘tutmak’ derler.”
“Neden?”
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“Okla vurmuyorsun, tuzakla yakalıyorsun!”
“Okla avlanır karaca... Tuzak kuşlara kurulur.”
Şövalye ucunda et lokması bulunan hançerini ağzına götürürken durup merakla baktı:
“Gerçek mi? Karaca vurabilir misin okla?”
“Vururum! Uçara atıp düşürdüğüm çoktur. Çabuk da atarım gerekirse... Yağdırırım!”
“Bak sen!” Şövalye gittikçe ilgilenerek Mavro’yu süzdü.
“Bu hüner, kendi başına öğrenilmez. Ustan kim?”
“Babam rahmetli... Yaman avcıydı benim babam, uçanla
kaçan kurtulamazdı yayı eline aldı mı!”
“Bu kadar silahşörmüş de neden hancı olmuş?”
“Kör Yahudi yüzünden...”
“Anlamadım.”
“Bir garip Yahudi varmış Karacahisar’da... Nerden gelmişse
gelmiş... İki gözü kör... Düğünlerde, bayramlarda çalgı çalarmış, bahşişle geçinirmiş... Bir gün kara taun basmış buraları...
Her evden birkaç ölü çıkmaya başlamış sabah akşam... Şimdiki
Benito Keşiş babamızın mağarasında, o zamanlar bir başka
Frenk keşişi otururmuş... Sakalı göbeğinde bir domuz...
Birkaç akılsız gitmiş Frenk keşişinden kara taunun dermanını
sora... Ne dese iyi, kara namussuz? ‘Ben yerinden haber aldım,
taun maun yoktur. Yahudiler çeşmeleri, kuyuları ağulamaktadır. Yahudi’sini kesen kurtuluyor. Kurtulayım, derseniz, paralayın kör çıfıtı’ demiş... Bunlar gelip Karacahisarlıları ayaklandırmışlar. Kudurmuş, Rab İsa beterinden esirgesin, bizim
avanak Karacahisarlımız... Fukara kör Yahudi’yi döverek,
söverek, Karacahisar’ın pazar yerine getirmişler. Rahmetli
babam anlatırdı. Ölü gömmekten dönerken rezilliğin üstüne
varmışlar. ‘Milletin kudurması nedir, ben o gün orada gördüm,’ derdi rahmetli babam... Paralamışlar garip herifi... ‘Çıfıt
zehrine panzehirdir,’ diye yağından, etinden alan sütü bozuklar da olmuş... Babam rahmetli, ‘Üç gün karnım ekmek almadı.
İçtiğim suyu kustum iki katıyla,’ derdi. Bizim buraya göçme8

miz, işte bu kör Yahudi olayındandır. O sıralar, ovadaki kervan
yolunu batak yeniden yeniye kesmekteymiş... Katırcılar Kanlı
Boğaz’dan yeni işlemeye başlamışlarmış tek tük... Burası yapılışında han değildir. Çok eskiden, Selçuklu’ya karşı, palangalar
sıralamış imparatorumuz dağların başına... Bura, binbaşı hisarıymış... Selçuklu sürüp gelip İznik’imizi aldığında, binbaşı da
kalmamış yüzbaşı da... Babam rahmetli, kör Yahudi işinde
Karacahisarlıya kahredince, anamızı alıp gelmiş... Bakmış
‘Kanlı Boğaz Hanı’ denecek, ‘Issızhan’dır buranın adı,’ demiş...
Çok yalvarmışlar yolunu kesmeye... Tekfurumuzun kâhyası,
‘Etme Kara Vasil, seni kurt kuş yer dağ başında... Sana acımam, körpe karınla karnındaki doğacağa acırım,’ demişse de
dinletememiş... ‘Sizden ırak olan, İsa efendimize yakın olur,’
demiş rahmetli. ‘Kötü adam görmenin, dine zararı vardır,’
demiş, ‘dağa taşa bakarsın, Allah’ın gücünü unutmazsın,
ormanların yeşili, yaylaların esintisi yüreğini temizler, ıssızda
canın çekse de kötülük edemezsin. Nerede bulur Rab İsa’yı
arayan, ıssızda bulur, kâhya,’ demiş rahmetli babam...”
“Aferin... Filozofmuş desene... Var mıydı okuması yazması?”
“İncil okurdu arada, türkü ağzıyla, Kanlı Boğaz’ı gümbürdetirdi. Yazdığını hiç görmedim.”
“Neciydi Karacahisar’da? Oktan yaydan anladığına göre,
silahşör filan mıydı?”
“Çok istemiş tekfurumuz yanına silahşör almayı ama razı
olmamış rahmetli...” Mavro içini çekti. “‘Adam öldürmeyi
zanaat edinmekte adamlık yok!’ derdi, ‘Akıllı adam ömrü
boyu kılıç taşımaz,’ derdi, ‘Hamallıktır,’ diye gülüverirdi. ‘Kılıç
hamallarının çoğu kancık olur, oğlum Mavro, zartına zurtuna
bakma sen,’ derdi. ‘Kılıç kılıcı çeker üstüne... Ölmeyeyim dersen, atik davranıp karşısındakini öldüreceksin... Atik davranıp öldürmeninse çizgisi çok bulanıktır... Yiğitlik nerde biter,
kahpelik nerde başlar, bilinmez!’ derdi. ‘Silahşörlükte kahpelikle adam vurmaya da bir kez başlayan, hiç iflah olmaz!’
derdi rahmetli...”
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“Halt etmiş ki rahmetli, büsbütün... Dedikleri, evet, doğru
ama, Müslüman kâfirleri için...”
“Hıristiyan, Müslüman ayırt etmezdi babam...”
“Höst! Dinsizliktir bu... Bana dedin, başkasına deme...”
Mavro gerçekten ürktü, hemen bir Ortodoks istavrozu
çıkarıp kekeledi:
“Dini sağlam adamdı rahmetli... Papazımız derdi ki...”
“Höst... Hıristiyan savaşçılar, İsa Efendi’mizin askerleridir.
Biz kahpelik bilmeyiz. Çünkü ödevimiz dünyadan küfrü kaldırmaktır. Haklı güçsüzleri, haksız güçlülere karşı savunuruz!” Şarap tasını aldı, boşalmış olduğunu görünce uzattı.
“Doldur şunu bakalım! Anlamadığın lafları da hiç taşıma
bundan böyle, unut!”
Mavro telaşla koşup kocaman şarap testisini kaptı geldi.
İkindi güneşi, bulutları aralayıp bir an görünmüş, akan
şarabı taze kan gibi parlatmıştı.
Şövalye başını kaldırdı:
“Sağ ol aslan Mavro! Geç şöyle! Geç otur!”
Koca bir Frenk şövalyesinin “Otur” demesine Mavro birden sevindi ama bu sevinç çok sürmedi. Sesin apansız yumuşamasından işkillenmiş, babasının bir öğüdünü hatırlamıştı:
“Anası bacısı güzelse, akıllı delikanlı, akranı olmayan heriflerin övgülerine inanmayacak, hediyelerini hele hiç almayacak...”
“Sağ olun... Severim ayakta durmayı...”
“Otur dedim. Büyüklerin sözünü dinleyeceksin ki, adam
olasın! Otur hadi!”
“Ablam çekişir. Müşterilerle oturmak yoktur bizde...”
“Uzattın ki, tadını kaçırdın. Gelirse kalkarsın. Soracaklarım
var! Geç otur!”
Mavro kuşkuyla kapıya baktı, sıranın ucuna ilişti.
“Ne kazanırsınız burda siz? Yıllığınız neye gelir?”
“Yıllığımız mı? Hiç belli olmaz. Vaktiyle, boğaz yolu işlerken, kazanırdık epey! Şimdilerde, İsa efendimize şükür,
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geçinmekteyiz... Tepenin ardında tarlamız var, ekeriz. Odun
parasız... İneğimiz var, sağarız. Koyunumuz, ak keçimiz var,
yününden öteberi örer ablam... Odun sarar götürürüm
Karacahisar’a... Tuz, kil, mum öteberi alır gelirim. Yoğurtla
peynirle kap kacak trampa ederiz. Av eti eksik olmaz. Yaban
tavuğu, sülün, keklik çoktur burada...” Çenesiyle ayakları
dibinde dolaşan güvercinleri gösterdi. “Bunlar...”
“Ata binmeyi sever misin?”
“Sevilmez mi?”
“Bakmayı?”
“Atımız var. At beslerdi babam hep...”
“Seni yanıma alsam... Bir altın versem yıllık... Üst baş,
yeme içme benden...”
Mavro’nun suratı asıldı. Rahmetli babası, “GâvurMüslüman, tarikat takımında oğlancılık vardır, aman haaa!”
derdi. Kendini zorlayarak gülümsedi.
“Bana kalsa ne güzel, ama hiç olmaz!”
“Neden?”
“Biz, imparatorumuzun hür köylü defterine yazılıyız.”
“Sizin imparator, sarayında olanlardan habersiz! Ne bilecek Karacahisar’daki Mavro’yu?”
“Bilmese de töre değildir. ‘Yılda beş altın verseler, uşak
olacağına, kaldır kendini şuradan Kanlı Boğaz’a at,’ demiştir
babam rahmetli...”
Şövalye Notüs Gladyüs şarap içti, kebaptan aldı. Bunları
yaparken Mavro’yu gözden geçiriyor, iyice ölçüp biçiyordu:
“Ya savaşçı alsam yanıma?” Mavro’nun aldırmadığını
görünce, dünyayı bağışlar gibi kasılarak ekledi. “Savaşçı
değil... Şövalye adayı...”
“Şövalye adayı mı? Gerçek mi, aman soylu efendim!”
Mavro’nun birden soluğu kesilmiş, yanakları kıpkırmızı
olmuştu. Yutkundu, sevincini bastırmaya çabalayarak, ‘Bizimle
gönül mü eğlendirmekte yabanın Frenk’i?’ diye kuşkulu kuşkulu araştırdı.
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Şövalye delikanlıdaki değişmeleri dikkatle izliyordu. Batıda
köylü delikanlıların savaşçılığa karşı duydukları umutsuz
imrenmeyi çok görmüştü. Buradakiler zaten silahlı olduklarından, ancak köylülükten büsbütün kurtarmak yoluyla kandırılabilirdi. Mavro’nun da böyle bir kurtuluşa can attığını,
han kapısında, kendisini karşıladığı zaman atına, silahlarına
bakışından anlamıştı. Kasıntıyla tekrarladı:
“Şövalye adayı... At benden... Silahlar benden...
Toplayacağımız birliğin çavuşu olur, bayrağımı taşırsın kısa
bir süre... Yürekliysen, silahlara güç yetirirsen, bizim tarikatın
okunmuş kılıcını bağlarım beline... Seni şövalye adaylarının
defterine yazarım.”
“Aman Şövalye’m! Aman Rab İsa efendimiz! Aman, rüyasını gördüm ben bunun...”
“Nasıl rüya?”
“Geçen hafta... Asker geçiyormuş buradan... Arap kâfirlerle
savaş açmış imparatorumuz... Sınava çekti beni okçulukta...
Koruyucu bölüğüne çavuş aldı. Uyandım ki tere batmışım...
Soluğum ağzıma sığmazlanmış sevinçten... İnanayım değil mi
Şövalye’m? Gönül eğlendirmekte değilsin öyle ya?”
“‘Şövalye adayı,’ dedim! Şövalyelikte şaka olmaz!”
Mavro n’apacağını şaşırmış, ellerini birbirine kitleyip göğsüne bastırmıştı. Böylece, Şövalye’nin ayaklarına atılmamak
için kendini tutmaya çalıştığı belliydi. Aşevinde yere düşürülen bir bakır sesiyle irkildi, kapıya şaşkın şaşkın baktı.
Gözlerindeki umutlu ışık yavaş yavaş karardı; yüzünü, dünyanın en acıklı kederi kapladı. Yutkundu:
“Şaka değilse de... Hayır, olabilemez Şövalye’m, biz şövalye
adaylığına geçebilemeyiz!”
“Neden?” Şövalye gerçekten şaşmıştı. “Delirdin mi?”
“Hiç olmaz! Ablam razı gelmedikçe hepsi boş...”
“Alık herif, karı kısmı ne karışırmış böyle işe?”
“Karışır. Bu dünyada bizim birbirimizden başkamız
yok...”
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Şövalye Notüs Gladyüs’ün canı sıkıldı. “Olup bitti” saydığı
işlerin bozulmasına çok kızardı eskiden beri... Tası aldı, biraz
dargın, iyice de ayıplamış gibi sordu:
“Evlenmeye niyetli değil mi ablan?”
“Niyetli.”
“Kaç yaşında?”
“Yirmi dört...”
“Evde kalacak desene bu gidişle... Bulamadı mı bir uygununu?”
“Bulamaz olur mu?”
“Kim? Ne iş yapar?”
“Ertuğrul Bey’in savaş atı eğitimcisidir, sözlüsü...”
“Allah Allah, Ertuğrul nasıl güveniyor savaş atlarının eğitimini bir Hıristiyan’a...”
“Hıristiyan değil...”
“Türkopol mu?”
“Yok... Müslüman Türk...”
Şövalye hem şaştı hem yadırgadı:
“Nasıl veriyorsun ablanı Müslüman kâfirine?”
Mavro bu soruyu hiç duraklamadan karşıladı:
“İyidir Demircan eniştem... Buraların ünlü silahşörüdür
fazladan...”
Şövalye, meseleyi Hıristiyan-Müslüman açmazına soktuğu
için kendisine kızdı.
“Neden evlenmiyorlar peki?”
“Onlara kalsa çoktan evlenecekler ya, Demircan eniştemin
anası razılık vermemekte!”
“Niçin?”
“Gâvur-kâfir demekte bize, hâşâ huzurdan, Demircan eniştemin anası... ‘İlle Müslüman olsun gelinim,’ diye direnmekte...” İçini çekti. “Ablam inattır, eniştemin anası dersen...
‘Bacıbey inadı’ nam salmıştır Konya’dan İstanbul’a... Az biraz
sağalsa Ertuğrul Bey, hastalığı savuştursa biraz...”
“N’olacak?”
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“Açacak meseleyi Demircan eniştem... Anasına söz geçirse,
bu dünyada bir Ertuğrul Bey geçirir...”
“İster mi bakalım, yakın adamının bir Hıristiyan karıyla
evlenmesini Ertuğrul?”
“Karışmaz Ertuğrul Bey kimsenin dinine imanına... Savaşçı
derviş mi bu, gazi savaşçısı mı?”
Şövalye sakalını kaşıyarak daldı.
“Başka isteyen var mı ablanı?”
“İsteyen mi? N’olacak?”
“Anasından korkan yüreksiz enişteni biraz dürtüşleyeceğiz
aslan Mavro... Anladın mı?”
“Yok...”
“Hey avanak! Sözlünü biri isterse, n’aparsın? Elini çabuk
tutmaz mısın?”
“Buralarda kimse Demircan eniştemin sözlüsünü isteyebilemez ve de benim ablam, kendini kimseye istetmez.”
“Keyfine bırakırsak... Sen bu işi oldu bitti say oğlum
Mavro, on beş gün sonra hazır ol şövalye adaylığına...”
Mavro bir an umutla donakaldı, sonra ellerini dizlerine
vurarak çırpındı:
“Aman Şövalye’m, inanayım mı? Aman soylu efendim?”
“Amanı yok... Bulacağız bir zıpır, vereceğiz biraz para,
gelip isteyecek ablanı... Bak bakalım, kaltaban enişten nasıl
razı edecek anasını...”
Mavro gözlerini kırpıştırarak anlamaya çalıştı, anlayınca,
Şövalye’nin elini öpmek için atıldı. Herif vermeyince, gömleğinin eteğini minnetle ağzına götürdü.
“Sağ olun Şövalye’m!” Üst üste Ortodoks istavrozu çıkarıyordu. “Yattı aklım... Aman göklerdeki Rab İsa efendimiz...”
Şövalye Notüs Gladyüs, diz çökmüş delikanlıya kasılarak
emretti:
“Bırak şu Ortodoks istavrozlarını da, şarap ver!”
Mavro sıçradı, şarabı koydu, ellerini göbeğine kavuşturup
ayakta kaldı. Artık Şövalye’ye babasıymış gibi, saygıyla,
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minnetle, beğeniyle bakıyordu. Hanın kapısında, yağız atına,
ak tüylü tolgasına, çeşitli silahlarına ağzı sulanmıştı. Hizmet
ederken biraz kasıntılı davranması, kıskançlığındandı. Şimdi
baktıkça kanı kaynıyor, herifin örtbas edilmez çirkinliği bile
güzelliğe dönüyordu. Bir an, ‘Ablam, Demircan eniştemi boşlasa da bunu alsa,’ diye geçirdi aklından, sonra, Demircan’ın
yiğitliğine, aşırı yakışıklılığına karşı suç işlemiş gibi gözlerini
utançla kırpıştırdı.
Şövalye Notüs Gladyüs, bu işi oturduğu yerde, akılla bitirdiği için kendinden memnundu. Üst üste içti, kebap yedi,
kemerinden bir delik gevşetti. Örme zırhının üstünde, sol
göğsüne Sen Jan haçı işlenmiş bir yün gömlek vardı. Örme
zırhtan pantolonu kalın bacaklarını sıkıca sarmış, gövdesinin
kolay yıkılmaz tıkızlığını artırmıştı. Kılıcıyla hançerinin haç
biçimi kabzaları bir örnekti, epeyce pahalı oldukları oymalarından belliydi. Sırma işlemeli kısa harmaniyesi, deriden
kumanya torbası, çakmak kesesi, gümüş çemberli şarap matarası, Şövalye’nin şıklığa meraklı olduğunu gösteriyordu. Yüz
siperliğinin bir canavar başına benzettiği çelik tolgası, kim
bilir kaç altındı. Tolga da sanki bunu biliyor, kalın meşe tahtalarından yapılmış masanın üstünde, kabarık tüyleriyle yırtıcı bir kasıntı yığını gibi duruyordu.
Frenk şövalyesi, apansız, anlamadığı bir dilden garip türkü
tutturunca, Mavro şarap testisi kanatlanmış da uçuyormuş
gibi şaşırmış, bir an ‘İncil mi ola?’ diyerek kulak vermişti:
“Hey hey şövalyeler! Gördüm dört imparator öldü bir
buçuk yılda...” Şövalye karşı kayaları gümbürdeten müthiş bir
kahkaha patlattı. “Anladın mı kopuk? Ne diyor bu türkü?”
“Türkü mü? Yok... Rumca değil...”
“Değil elbet... Halis Latince...”
Şövalye, yüz yıl önce bir gezgin şövalyenin yaktığı şarkının
sözlerini Rumcaya çevirdi: ‘Olağanüstü işler gördüm. Bunun
için hiç kimse gördükleriyle şaşırtamaz beni... Dört imparator
öldürüldü önümde... Birincisini uykuda boğdular gözdeleri...
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Kesildi bir meydanda ikincisinin başı... Uçuruma attılar üçüncüyü bir sabah... Dördüncüsü vuruldu kazanmışken savaşı...’
“İmparator gördün mü sen hiç?”
“Hayır... Görmedim. Geçmedi burdan imparatorumuz ben
beni bileli!”
“Kral gördün mü?”
“Kral yoktur bizim buralarda. Biz ‘imparator’ deriz!”
“Yok mu? Halt ettin şimdi!” Delikanlıyı bir zaman süzdü.
Bir sır verecek gibi kapıya bakarak fısıldadı. “Görmek ister
misin?”
“Neyi Şövalye’m?”
“Kralı!” Kasılarak arkasına dayandı. “Kimseye söylemek
yok ama... Aç gözünü Mavro, karşındaki özbeöz kraldır
senin...”
“Aman!”
“Aman yaa... Napoli kralı olan teresin piçiyim ben...”
Yumruğunu uzattı. “Bu damarlarda kral kanı var, uyuma, kral
kanı olmasa yapabilir miyiz seni şövalye adayı? Şövalyeliği
krallar verir ancak!”
“Aman soylu efendim...”
“Höst, sorulmadan konuşmayacak şövalye adayı... Birine
açtın mı bitiririm! Esir düşersek artırırlar kurtulmalığı...”
Uçurumun üstünde takla atan paçalı güvercini bir zaman
izledi.
“Nedir o? Nedir ilerde parlayan?”
Mavro parmaklarının ucunda yükseldi, bilgi vermek, işe
yaramak için çırpındığı telaşından belliydi. Çok uzaklarda,
akşam güneşi bir yere vurmuştu.
“O mu efendim? Bursa’nın Keşiş Dağı... Doruğunun karı
erimez ebedi... Parlar güneş vurdukça böyle... Yazın imparatorluğumuzun sarayına kar bu Keşiş’ten gidermiş!”
“Ne kadardır burdan Bursa?”
“Rahmetli babam, ‘Altmış fersah,’ derdi. Bilmem artık, fersah ne kadarsa...”
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