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EViN KAPISINDA 

Daınların ve fabrika bacalarrnın ötesinde denizi gördü. Üç 
yıldır ha >ret çektiği deniz giderken nasıl  b 1rakt1ysa ·yine öyle 
gümüşlü ptnltllarla doru günlük güneşl ik  aydınlik bir  denizd i .  
Mart güneşi henüz yeşertmeniişti ortalığı, ama denizi dağlara 
doğru götüren toprak buram buram asma kokusuyla ·dolmuştu. 
Önündeki f2bri-ka masmavi bacaları , kocaman birer demir ve be- · 

ton ytğını olan yapılanyla güneşieniyor ve sanki yan taraftaki 
küçücü� iş·çi evleri ne. bakır renkli tepelere göz k1rp1yordu .. · . · 

Üç y 1 l !  Dünmüş gibi ! Ve sanki değişen · hiçbir şey yok. 
Güneşin altında buram buram terleyen bu tepeler çocuJ<luğunun 
dünyasJndan bjrer parçayd 1 lar ve tanıdik bir yüzü andınyorlar�. 
dı. Uzakta .. tepeleri n her biri nde yine o bildik teraslama te.Uişr, 
iğreti tel hattın ucunda ası larak bır tepeden öbürüne gidip gelen 
yük vagonetleri, vinçler ve köprü ler vard1r. Aşağıda fabrika. Fab
rika o hep alıştığı  çehresiyle önündeydi yine. Kuleleri . yusyuvar
la k çati iarayia ufac1 k  bir şehir gibiydi..  Biraz daha yukarda, küçük · 
bahçeler içrndekı işçi evleri çitlerle ve akasya ağaçlarıyla çepe
çevre sarıım1şlar ve dağın yamac1na sığınm1şlard1 .  

Fabrrkayr işç i mahallelerinden ayıran beton duvarı aşarsa 
' 

Gleb kenJi evine, yuvasına iyice yaklaşacak. Bi raz sonra karısı 
Daşa ve minicik kızı Niyurka onu görecekler .. Sevinçten şaşkına 
dönecek Daşa ve bir çığlik atacak. Sonra koşup boynuna san la .. 

cak Gleb�in. Daşa bu dönüşü hiç beklemiyar o lmalL Koskocaman 
üç y1l boyunca onsuz nasil yaşadi ki mbilir? Cumhuriyet toprak- . 
fan üzeri�de en kuytu ·köşe. en kuş uçmaz kervan geçnıez yol 
bile kana boyand ı üç y1 lda. Bütün evleri, içinde yaşayan i nsan
larıyla kı rıp geçiren ölüm burada neler yapmamrştn· lcl ! Bir fıı·
tına ve ya:ıgrn insafstz lı ğıyla Gleb'in yuvasın ı  da sildi süpürdü 
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belki! 
Gleb ceğrn eteğinden aşağıya doğru k1vn lan keçi yolunda 

yürüyor şimdi.  Her taraftan asma kokuları geliyor bumuna. Çev-· 
resindekl çalı liklarda buruk bir yeşil, buruk bir kış kokusu. He
nüz tom u ı cuklanan çiçeklerde bi l  e buruk ve nezl el i bir sa;·111 k. 
Hep buğulanan, hep titreyen bir hava nereye baksa. 

G leb !:eton duvari aşt1. Önünde çer-çöp dolu arsa boşlukla
n. Üstü baş ı kirli çocuklar oynuyor burada. Ve y1 lan göz1ü ars 1z 
f<eçiler otların arasında dolanıyorlar. 

Şimdi Gleb onun gelişine kırm1z1 ibiklerini havaya dikerek 
baka n ve �anki n Bu adam da kim?,. demek isterces ine bağrışan 
horozları seyrediyor. Kalbinin her atrş1nda, ayağ1n rn  altındaki 
toprağı Işleyen makinalarrn trkırtısın ı ,  fabrika bacas 1 ndan fışk i
ran f<ara duman1n öfkesini, Dfze l 'leri, yük vagonetlerinln gelip gi
dişini, eritme fırınlarında dön babam dönen sil indir let"L çok ya
kıninda yaşayan fabrikayı duyuyor. 

Dağd!3n denize doğru s r ra s ı ra dizi imiş havai hat sütun lan 
var karşisında. Dev yap1h H harflerine ve zafer an ıtlarrna benzi
yorlar. Bu. ı larin her birine bir uçtan öbürüne çel ik  tel ler geri L 
miş. Telierin Ozerinde yük vagonetleri asılı. Telierin altında yine 
ref ikten yapılmış ama y1 l larrn yıprattığı  korunma ağları. Uzakta. 
hattin öbür ucunda e lektrik santrahnrn kulesi ve eskimis .J<anatlan . 

• 
• 

· Ne iyi! Işte yeniden makinalar, yeniden çahşabilmekl Bu 
�·e:�i iş y1;rar boyu s'ü�:ııüş kanl i .  ateşli bir d irenmenin ürünüdür. 
Ve böyle olmasr ,  bu işin artrk boyunduruksuz ve keyifl i bir iş 
o lmas ı güzel!  

Keçiler ısrarlı bak1şiarla kiziara bakıyorlar. Onların melen1e� 
si oynaşan çocukların bağrışmalarrna kanşıyor. Domuz ahrrla
rrndan amonyakh ·kokular yükseliyor. Darac1k sokak1arda tombul 
tavuklar on�dan 01-aya güçlükle taşryorla1· kendi lerini. 

- B.lk helef Bu keçiler, domuzla.r. horozlar da ney in ne
si? diyor Gleb. Eskiden fabrika yönetimi kesinlikle yasaklamış
tl bunları . 

Beton ve taş. Kömür ve çi mento. Köpük ve kurum. Elektrik 
kuleleri. Dağdan bile yüksek baca lar. Bütün hepsinin yanında 
hayvan doıu ahrrlarda yaşıyor. Ne  adamlar! Köyü fabrikan i n ya
nrna getirdiJer. Ve şimdi köy fa·brikeyl çepçevre sard1. soluk al-

• •  

-
' . 
• • 
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dırm1yor� Bir küf gibi. 
·Üç kad1n. Kollaniun alt1nda pak�tıer. Yukandan, yamaç�aki 

işçi evlerklden geliyorlar. En önde büyücü suratli· bir ihtiyar: 
Arkadakll.ı,. daha genç. Ama kıhkları bir dilen.cinlnkinden fark
sız. Bir tanesi tostoparlak ve kocaman göğüslü bir ;kad1n .. Yüzü
nün s'ürek11 srrıten bir ifadesr var. Öbürü kıpkırmızı. Gözleri ·bi
le kanlı. Uöz kapakları şlş ve ağlamakh. Ya hasta ya da  bir şeye 
çok üzü,müş otmalr. · 

Gfeb l:adınıarı tanıdı hemen: Öndeki ihtiyar çilingir Loçak'
ın karısı. En gerideki sırıtkan olan da Gromada'nınkl.. Ortadaki o 
ağlamakh �:adın1 hiç tanımıyor, kimdir, neyin nesidir, bilmiyor. 

Kadınrarın hizasına gelince -yoldan çekiJip çalılığin içine gir
di. Asker 5e1amı verdi onlara: 

Merhaba yoldaşları 
Cevap bile vermediler önce. Boş gezenin boş kalfası serse

rilere nasıl bakılırsa öyle baktiiar ona da. Çahhğa doğru çekfl..: 
diler. Sadece o en geride yürüyen sırıtkan kad1n ürkmüş bir ta
vuk gib i güldü: 

Hc.:ıvdi yoluna, hemşerim. Senin gi·bisi çok buralarda. Kö .. 
pek gibi b11şıboş hepsl. Her birine selam verip· selam alırsak işi
miz var . . . 

-- SH kaltekiara bak! Beni tanımadıniz mı be? 
' 

loçak'rri yaşh karısı onu ·kötü kötü tepeden tirnağa süzdü. 
(BOrun büyüeDI er böyle bakar insana.) Sonra kendi kendine söy
leniyorcasır.a boğuk sesle homurdandı. 

- Evet bizim Gleb bu. Herkes unutmuştu onu. Herifçioğ'u 
gökten zembllle ml d'DştD nedir? Tersliğe bak sen! 

Sonra yeniden o eski kederli kayıtsızlığa döndü kad1n. Yü-
rüd� n.itt; . 

. . 

Gramada'nın s1rıtkan karısı bir kahkaha attı. Birşey söyle-
medi ama. Daha uzaklaştaktan sonra beton duvarrn yanından ses .. 
lendi GJeh'e· 

Elini çabuk tut, herif! Kannr ara. Bulursan yeniden evlen! 
Gleb kad1nlara şaşkınlıkla baktr. Bunlara üç yıl öncesinin 

candan komşuları demek için bin şahit gerekliydi. Hayat fabrl .. 

kan•n insanıarını bu kadar kötO mü yapmışti yani! 
iste �C1kağJn köşesindek; nöbetçi kulübesi. Bu. Gleb'in ve 
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daha başka ailele1·1n oturduğu eski kışladan geriye kaJan b�r tah
ta yrğınr. Binanın ön cephesi yağmurun ve rüzgarın vurduğu şa
marla can:ıhğrnı tüketmiş bir tahta çitle kaph. G leb tahta ·kap1yı 
açarken bntün çft sal landı. Vılgrn bir titrey iş bu. 

Bir sc-u;lye sonra Daşa ona koşacak. Bir çığhk atacak onu 
görünce. Üç yıllık hasretln, ateşin ve ölümün ötesinden gelen 
Gleb'i kimbi lir nasrl karşrlayacak? Belki de Gleb'i 4<aybolmuş 
sanıyar ye da ••beni artık unutmuştur» diye düşünüyor? K i mb i l i r  
belki de l)�kliyor? Belki de Gleb onu ve N iyurka'yr ufacrk es
ki krşla odasında bu·akrp da karan l ı k  ve düşman gecede kaybolup 
gittiği glünden beri bekl iyor? 

Kalın gri çulhadan asker kaputunu yere, çitin yanına, bato
nun üzer�ne bıraktı Gleb. Sonra torbasını arnzundan indirdi. ·ka
putun üstr;ne koydu. Kızıl yıldızh çulha kaskati de onun yanrna. 
Kısa bir süre öylece hareketsiz bekledi. Omuz s i l kti sonra ve 
rahatlamak için olacak kollarınr sağa sola oynattı. Üniformasıy1a 
terini silmek istedi. Yüzü teı"den srrılsıklam olmuştu çünkü. Ba
kış

.
ların• karşıdaki ·kapıya dikti. . ' 

Asker ünitermasını henüz çıkarmıştı üstünden. Kolfann• iki 
yana açar� k geril iyordu. Kapı o anda gıcırdadı ve .. .  

Karşıs1nda duran kadın Daşa mr? Yoksa bir başkası m•? 
Bir. k.�dın. Başrnda k1rmrzı bir mendi l .  Üstünde bir erkek 

ceketi . Kapı aralığrnda durmuş, kaşlar1nrn en ciddi ifadesiyle 
ona bal<ıyor. Göz kapaklarında uçsuz bucaksız bir hayret. kendi
sine gül üniseyen Gl eb'e bak1yor. Ve sanki kaşl arı, ainr dağalı
yormuş giui garip bir hüzün yüzünde. Gözleri doluyor. 

Karş•�ında duran kadın Daşa m•? Yoksa bir başkası mı? 
Evet. Bu, onun. Daşa'nın yUzü. B u  çene, bu küçücük burun. 

bu öyle yan yan ama deHci bir keskinl ikle bakmak. Bunlar hep 
. Daşa'ya özgü şeyler. Daşa! Fakat o ,  ·insanın i l k  bir saat içinde 

anlatamayacağı şeyler, bh· kadınr kadın yapan şeyler nerde? 
Daşa! . .  Küçüğüm benim! Çocuğum, ufakl rğ1m! 

Karıs·n� doğru b ir adım attı. Sanki . betonda pabuçları kay•
yor. Onu göğsüne bastrrmak için açtı kollarını. Kabaran yüreğ!ne 

• • 
tutsak oluvar artık. Yanakları kör olası bfr tikle titreşik duruyor-

' 

lar. 
Sağhğrn yerinde ya sevdiğim? Bekledin mi beni? 
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Ama, Daşa, kap1n1n eşiğinde. birinci basamakta titreyerek 
geriledi. O içindeki kadanca zayrfllğa erkeğin kol larana at•lmak 
için kaba1an yüreğine karşs direndi. Usulca m1nldand•: 

-. S�nsin, Gleb! Demek seP geld in , , .  · 
Ve gözlerıinin kapkara derinliğinde belirsiz bir korku bir 

alev gibi 11ı.rı ldad1 .  G leb onu çoktan bastırmışt1 böğrüne .. Köylü 
ve erkek Yul larınrn bütün gücüyle bastrrm1şt1. Kadının (ludakla
nnda Gleb"tn çenesinden taşan erkeksi bir kırç1lhk vard 1 .  Oaşa 
koyverd i lü�ndini .  

--- y,)ı.:sa seni dul b 1 raktrğımı ma düşündün? Ah! Güzelim be
• f nım ... 

Daşa koparnadi ondan. Titreyen çocuksu sesiyle m1r1 l�and1: 
... _ G�ebr Nasll olur? B i r  şey bilmiyordum, Gl eb! · · 
Bu yaL�arma_ kısacık bir  zaman parças1 gibi yüreğinden kopup · 

söz oluve�mjşti. Ama Daşa daha bunu söyler söylemez anladı . 
ki toparlan�azsa Gleb'e hep yeni lecek. hep o ezikliği yaşayacak. 

Üç yal öncesini hatırl ı yor Daşa. Elinden, herşeye gülme.kten 
başka Iş a&lmeyen halini hatrrhyor. O zaman pencere diplerin-
deki saks•'�·rda açan çiçekler gibiydi o da. 

· 

Gleb .çin yaş1yor, severek ve isteyerek ona teslim olmak
tan.  onun :çin yaşamaktan büyük tad al iyordu. 

Gleb ( nu birden kollarının arasında iyice sardı.. Evli l ikleri
nin ilk gü·lıErinde de böyle yapar, önce böyle saraverir, sonra Da� 
şa'yı bJrder. havaland1rır, kol lannda taşryarak odaya g(itürürdü. 
Oaşa ·isten"":edi. Erkeğin ellerini yumuşak. öfkesiz a,na kesin bir 
tavırla tuttu. Gözlerini hafif arayel bir içtenl ikle süsleyerek bak-
tı Gleb'e : 

Neyin var yoldaş Gl  eb? Şaş1rmasana. . .  Taparlan biraz! 
Merdiveni gerisin geriye indi. Tutarnadi kendini. Kahkahalar

la gülmev.� başladi: 
- A.ııma te laşhsın . . .  Savaşta edindiğin bir ahşkanhk. her 

halde. Savaşta değiliz şimdi. bar1ştayız. A�htar kapınin üstün
de. Ocaği tutuştur. su rsrt. Çay rmrz, şekerimiz yok . .. . Ekmeğimiz 
de . . . Fabrikaya g it, yiyecek için yazdir kendini .  

Merd:venin eşiğine kadar indi. Gizli bir gülümseylşle G leb·i 
süzdü. Kadında Gleb'in hiç bilmediği. ilk defa farkettiği bir baş
kal ık vardt. Gururu k1rı lmam1şta G leb'in. Ama bu başka bir şeydi. 
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Çok şiddetli bir darbe belki. O bir insana doğru koşmuştu. Oy
sa şimdi �atasi bir beton duvara çarpmrşcasrna zonkluyordu . 
Gleb utan1yor ve acr çekiyordu, Kollan yine deminki gibi aç�ktı. 
yüzündeki gUiümseme g ittikçe daha titrek, daha ezi k  görünüyor� 
du. 

Şeytan götürsün sen i !  Allahın cezasi , ne zamandan be-
ri 44 yoldaş., oldum ben? 

ıDaşa merdiven başında o deminki alayer güfümseyişle ona 
bak1yordu lıala. Acaba gerçekten Daşa m1  bu kadın? 

- Yemeği herıkesle birl i kte kasabadaki lokantada yiyorunı. 
Ekmeğimi parti veriyor: Fabrikaya git. Korniteye yazdır _ kendL 

.. n i .  Ekmek lı'arnesi al .  i ki gün yokum ben. Köylere. göreve gön . 
• 

deriyorlar. Yokluğumda yan gelir yatarsın .  dinlen irsin. 
D!ı; be kadın!  Hiç bir şey anlamadım ki bu işten. Ben 

ne zamandan beri <•yo ldaşim•. söylesene! Eğer yanhf eve gel. 
diysem onu da söyle bi leyim! 

- Partinin kad1n kolunday1m, anlamadin mı? 
-� H .adi, sen öyie. . .  Ya Niyurka? O neyin nesi de burda 

yok? 
- Çocuk Evi 'nde o. Gidip dlnlensene sen.. . Şimdi vakti m 

yok, Gleb. Sonra ·konuşuruz bunlan. Hadi, git uzan biraz! 
Ve yi"ırüdü gitti Daşa. Aceleci ad 1mlarla uzaklaştı. Bir kere 

olsun ger7)e dönüp bakmad1. Başındaki k1rm1z1 mendil ,  o duva
rln köşesfJil dönüp de gözden kaybolana kadar alayci bir bayrak 
gibi sal ladi durdu. Daşa, sokağ1n ucunda döndü geriye. E l in i  
dostea sa BE: dr. � 

Gleb merdiven başında durmuş, hiçbir şey anlamadan ne 
yapacağrn1 bilmeden öylece bakıyordu. 

Evin� clönmüştü Gleb. Üç y1ldır görmediği karrs1n 1 ,  Daşa'yt 
yeniden ,,...rtuvermişti işte. O üç yı l  savaşın ve ateşin koynunda 
yaşam1ştr. Daşa da yaşamlŞti bu 1üç y1 l  boyunca. Acaba o hangi 
yollardan ge·çmiş. nas1l yaşam1şt1? Gleb bunu bi lmiyordu. 1şte 
ikisinin de yollarr yeniden birleşmiştl. Evlenmeden önce birbiri
ne çok be,11eyen iki ayrı yaşay1şf sürdürüyorlardı .  Ve sonra bir 
gün herşsvi blrleştirip hayatı ortak yaşamaya başladılar. Derkan 
günün bi rı!'lce tekrar koptular. Hayat öyle istemişti. Birbirlerinden 
habersiz oaşka olaylarin içinde yaşad1 lar. Acaba Daşa kendisi n-
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den çok mu öndeydi şimdi? lleriye nıi geçmişti? Onu gerilerde 
barakap biriikte yaşanmış bir aşkin yabancısı m1 oluvermişti? 

· üç·yu bu. Dile kolay. Bu kadar zaman ne yapar Daşa? Gleb'
in olağand�tü olayların içinde kavrulduğu bu sürede erkeksiz 
bir 'kadın r fS ll yaşar? 

lss1z L n gecede bırakıp gittiği yuvaya, evine yeniden döndü 
Gleb. Işte fabrika. Va işte fabriıkayla ·birli.kte onun bütün çocuk
luğu. Tozu..-!, madenin, köpük ve yağ1n ortasinda yaşallmtş çocuk
luğu. Ama şimdi yuvasi boş .. Aynidikları gece umutsuz bir çır .. 
pınışla ona sanran Daşa, dönüşünde kans1 gibi karşilamadı onu. 

"' 

l<abuslu rüyalarda görülen düşman 'bir hayalet gibiydi demin. 
Gleb merdivene oturdu. Ve birdenbire yüreğindeki uçsuz 

bucaksız vorgunluğu farketti. fstasyonla ev arasında yürüdüğü 
dört kilometrenin yorgunluğu değil bu. Üç y1l boyunca yaşanan, 
anlayamad,ğı ama hep k;.nayan bir yara gibi s1rtında taşıd1ğ1 
yorgunluk <\nun ki. 

Ama bu ağu· ve altş1lmad1k sessizlik neyin nesi? Neden bu 
gökyüzünde uçan ·kuşların, işçi evlerinde ç1ğrışan tavuklarin 
sesini duvuyor hep ve neden fabrikanın sesini duymuyor? Yoksa 
demin yanıldı mı? Fab1·jka sustu mu yoksa? 

Fabrika bina1arına benzemiyor, bu binalar şimdi. Sessiz bu
zullar sanki.. Va baca1ar? Neden duman tütmüyor bacalarda? Ne
den küf mCtvisini andırıyor renkleri? Hele bir tanesi neden böy
le paratonersiz? F1rt1na m1 sürükleyip götürdü acaba? Yoksa sö
küp attıla� ma? 

Eskiden tezek kokusu buralara kadar yayılmazdt. Oysa şim
di nereye b&ksa hayvan pisliği görüyor. Fabrika sitesinin her kö
şesfni dağ:ian Inen otlar kaplamış. 

Şu kıyıdaki bina çilingir atölyesiydi. AtölyenJn cephesini bir  
boydan bir boya kaplayan camlar eskiden güneşin rengarenk O
yunlarıni vansıtarlardt bu saatte. Şimdi patlamış camların boş 
biraktığı çerçevelerde karanhk var. 

Körfezin öbür başrnda yaşayan şehir bile eskisinden farl<h 
artak. Şehir bile değişmiş. Daha karanlik, daha ıkJrli, toz toprak 
içinde şimdi. Sanki insanlar yaşam1yor orada. San·ki terkedilmiş. 

« YolrJaş Gl eb . . . » Daşa·nrn arahk bJraktığı kapıdan boş oda 
görülüyor. Fabrika susmuş. Unutulmuş 'üstelik. Bir fabrika işçL 
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si o. Sav.ı';)ta bir alaya kumanda eden ve göhsünde K1zıl Bayrak 
n işanı ta�ryan o. bu manzaraya k�tlanamaz. 

Bir horoz usul usul geldi çitin yanına. iblğini havalara dikti. 
Bu i lk defa gördüğü yabanc•yı kötü gözlerle tepeden tırnaaa süz
dü. Yılan gilzlü keçiler garip garip seyrediyorlar onu. 

Dı3folun ardan pis hayvanlar!.. Ateş ederim rıfnr�ussu. 
zunı , parçalarım hepinizi 1 

2. KARANL1KlAR 

Tanı Jrarş•da, sokağın öbür tarafındaki eski kış!a binasından 
sarhoş bir erkek sesi ve bir kad ın ın  çığlikları duyuluyor. Gleb, 
kırk yıllık �rl<adaşı f1çıcı ustası Savçuk'un kahn sesini, kansr Mat
ya'nın ona diklenen isterik çığlıklarını tanıdı hemen. Eşyalarını 
öylece dei,ı in koyduğu yerde bırakıp onların oturduğu tarafa yö-

'd' ne. ı. 
·Duvarlan kurumlanmış ve kirl i  bir oda. Oraya buraya atıl

ıııış. tabur�ler ve pıl ıprrtı. Soluk renkli b i r  semaver yero dev•··il .. 
nıiş. Oda·ı�n hemen her köşesine saçı fm 1ş unların çizdiği beyaz 
göl ler. 

Gleb deminki güneşin etkisiyle olacak içeriye girince örı
·�e biı- şey göremedi karanl ıkta. Göz(erini oğuşturdu. Sonra kadın

, la adamın . birbirine kenetlenmiş vücutlan nt farketti. BoğuŞU}10r-
. 

. lardı. 

. . Savçuk'un gömleğ� lime lime olmuş. parçatanmıştı. Etinden 
. dışarıya t�şan kaburgah:ırı görülüyordu. Motya'nın entarisi kar-• • 

nının hiza�1na toptannı ıştı. lr1 göğCrsleri her hareketinde s,allant\1 
. duruyordu. . 

Gleb Savçuk'u omuzlarından kapt1ğı gibi kaldınp kenara çek
ti .  Adam ı n �emi kleri çıtı rdadı . 

- A.zgJn köylü! KeçJrnıJşsın sen ! Soluk al önce, ·�alk baka
l ım ayağa! · 

· Savçuk titreyen adaleteriyle onun kollan aras1nda , o�ele
niyor.du. Motya·, bl!!caklarınrn açık .. saçıkl Jğrnı bile unutmt)ştu .  Bir 
eliyle yere daya�mış, öbür el ini  bir şey söylemek istermiş gibi 
sal liyor ve .bağ ırmak istediği ha.lde bağıramtyordu . . 
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- A}'ağa f1rla, Savçuk! Haydut seni .· •. 
insana dön biraz! 

G l eb yeniden göğüsledi onu. Kemi-klerini çattrdata çatırda
ta ayaklartntn Uzerinde doğrulttu adam1. 

Bdşlanm şimdi senin inad1na! Motya, kalk ayağa sen de! 
Toparlan. keyiflenmeye bak. . .  Üstün baş1n plre içindeydi de si 1-
kelendin sc:yl Kıhğına ktyafetine boşver! 

Ve içten bir kahkaha koyverdi· Gleb. 
Motya. küÇücük ve şaşkın bir  genç k1z ç1ğhğı attı . Üstü

nü başını düzelttl hemen. Entar•sinin içinde büzüldü, ufaldı. Ol
duğu yerde ağlamaya başlada sonra. 

Savç'"'k daha toparlan 1p  da G leb·i tan1yamamrşt1 . Bir yaban
cıya bakar �ibi ters ve düşmenca bal<t1 ona. Çevirdi yüzünü. H ıç- · 

· ' 
kı rık tutmuşcas ı na kesik. kopuk ve anlamsız bir sesle söyfendi: 

- San ters saatte geldin.  ahbap. Şeytan vursun başına! 
Haydi, ben kal kıp  suratrn1 dökmeden yaylan burdan! Yürü l 

Gleb tekrar aynı içtenl i kle güldü: 
- Savçuk, dostum !  Hep böylesindir sen! Seni görmeye 

geldim arkadaş im. Yahu kalk da doğru dürust iki laf et be! Bu 
çöplükte kaç y1 l  beraber sürttük seninle . . .  Sana söylüyorum fıç•
crbaş r .  hangi -kuduz köpeği ıs ırdrn bugün? 

Savçuk tekrar bakt1 G leb'e. Ç1plak ayağıni yere vurdu bir
den. Elleri ni açt!. Tanım 1şt1 bu sefer. Gleb'i tan rmrştr. Üstünde
ki l ime fi.ne gömleğin içinde bir ·korkuluk g ib i  duruşuna aldrr
nıadan ya�la.şt 1 .  

- Tuh be� Gl eb misin sen ? Çumalov ha? Nasıl da tanımadım!  
ArkadaşJm, hangi şeytan getirdi seni öbür dünyadan? Bak hele 
bana . şu pis suratıma bak! Pisl iğine ald1rmazsan sani şu karde
şine! 

Böyle söyleyerek sarıldl G leb'e. 
Motya. kalk be kızım ayağa! Taparlan bakal ım.  dokun

mam art 1k sana. Düzeldim ş imd i .  . .  Ne öf.ke, ne birşey . . .  Can rm 
şi mdi şu Gleb hergeles iyle oturup laf etmek istiyor, bi raz da ağ
lamak! Kalk  Motya gel şöyfe yanrmrza. Dostum ve arkadaşım 
Gleb'e sarıl hele . . .  Başka s_efere kaldığ1mız yerden devam ederiz 
seninle. 

Savçuk'un bütün saçlan sakalına ayak uydurmuşlardl .  Dim-
dik duruyorlard ı .  

-.. 13 -



Motya hem ağ l iyor, hem de .bir  eliyle eteğini  düzeJtiyordu. 
G leb, yeni ve dost bir kahkahadan sonra seslendi ona: 

Bas git be adam! Elini sürme bana ! Senin gibi lerden gı
na geldi artakl insana acı vermekten başka neyi bi liyorsunuz 
k.? . . . . ı. . 

Kadınca saldırganhğ• içinde saçlan bir toz bulutu hal inde 
hava lanryor ve sonra tekrar çıplak omuzlanna duşüyorlardı. 

Gitm iyorum Motya. Burda, sizin yanrnızda misafir kal
mak hoşuma gidiyor. Hadi, k1zar .mı-ş et getir bana çay g et i r! Şe-
keri unutma ama . . .  Evin kadıni -deği 1 misin? · · 

Gleb gülüyo1·. kendisine k1zgın ltkla vuran Motya'yr kolla
rından yakalamaya çalışıyordu. 

- B;liyor musun, Motya? Ne azgın şeydin genç kızhğında! 
Ben evlenmek istiyordum seninle ama bu Savçuk haydudu kaptı 

• sen ı. • 

- Ar�adaş, ·kadın deği l  ki bu! diye bağırdı Savçuk .. .' Kadtn 
değil iki gözüm ön'üme aksın. Kurbağa bu! Benim arkadaşımsan 
vur şunu, c.•teş et mitralyözünie. Görüyorsun ya. yokum artı lcben! 
Hayatımı kaybettim. Bu fukara da kendininkini bohças ında . mı 
sakhyor nedir? Benim evim, hiçbir şeyim yokken neden . üstüme 
üstüme gel iyor, ev ev diye baş1mın etini yiyor, zıvanadan çikarı
yor beni sorsana! .. Hayat bitti, Gleb . . .  Ben artık yok um,  .arka-
daşrm! Faorika yok . . .  Ben de yokum! . 

, 

1Motya doğruldu. Ama bu Motya demi nki Motya" değil d i .  
Başkayd i .  i::zikti. Yenik ve hastaydi .  

· 

Gör artık, Savçukl Tanrı'nın bağışı için g ör! ?ilim bitti, 
Savçuk. T•]kend im ben. Birazcık un bulmak iç in evimi, eşyamı 
herkesiere uzatan ben deği l  miyim? Sokak orospusundan ne 
fa1�krm var şimdi? Utanıyorum.  Ahl Öyle utanıyorum k i !  Ufacık 
çocuklarrnt nereye gitti? B i r  yuva istiyordüm, çocuklarım• isti� 
yordum. Kaybetti m hepsini .  Neden. böyle oldum ben? Gözlerim a
teş olup aksalardı keşke . . .  

Motya titriyordu. Yaşli gözleı-ini yardım istercesine Gleb'e 
dikmiş, titriyordu. Eliyle antarisine öyle bir hı rs içinde asıl ıyordu 
ki nerdeyse yr rtacakt r .  . • 

Evet,. bu Motya başkayd 1. Bu Motya öfkeli ve te di rg i nd i. 
Gözlerinde ve hı rstan krvrım krvrrm olan ağzının kenarında Gleb�-
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in  çözenıediği yeni bir gücün ifadesi vard ı .  Gleb kendi kafastnın 
içi nde ço� geriye gitti: Motya'yı geveze bir tavuk gibi- etraf.•n•  
a lmış gürültücü çocuklarla didişen bir  anne olarak tekrar- hat ır_ 
lad ı .  O zamanki Motya'n 1n  gözleri ayd ınhktı ,  parhyorlardı! 

Savçuk b i r  tabura kaptı köşeden: Masanın yanına adeta 
yığı ldı. Öfkeyle masaya i ndirdi yumruğun u :  

- Şu A l l ah'ın cezası yerde hali me bak, G l eb. Çöl burası! 
Mezar! Ç'J(ışmamak var ya G leb, şu oturmak var ya öldürüyor 
beni!  Korkmuyorum. Gl eb. Ölümden filan korkmuyorum. Körü 
körüne gıctiyorum 'üstüne. vız gel iyor öl ümi Karantıktan korkmu .. 
yorum, G:eb. Burası d a  öyle ka ran h k ki . . .  Tu h,  kahretsin! Bak, 

' 

Gleb: Şu fabri kan ı n  fabri kat ığ ı  nerde kald ı?  Çöplük oldu, o do-
muz keçilarin yuvası oldu be! Fabrika öldü . be. Fabrika yoksa 
ben neci yim Gl eb? 

· 

' 

Motya gözlerin( Gleb·e d i kti .  Içindeki acının kapkara bakışıy-
la seyredi yordu onu.  Gleb kadının kecasını  nasıl büyük · ve acıl ı 
bir aşkla S')Vdiğin i  anladt.  

Kalk ta giyin, vahşi adam! dedi Motya . . .  Ş� hal inden U
tanmiyor rr. us un? Suratın yamru yumru bir kovadan farksız . . .  Be
nimki kep•lze ama senin suratın benimki nden kötü . . .  

·Moty1'n ı n  boğuk sesinde artık şefkatle içti d1şh olmuş ya
lancı bir öfkenin ifadesi var. 

Gleb kahkahalarla güldür 
Amma tuhaf i nsanlars 1n ız  ikiniz de! dedi. 
M0tya, gel yan1ma . . .  Kadınım benim, .okşanıak istiyorum 

seni .  içimden geliyor. 
SavçJk Motya'yı kolları n ı n  arasında havaJand1rdı. Küçük 

bir k1z ço�uğunu sürüklermiş gibi yanı na çekti karısını. 
Uzakt-3, tepenin gerisinde hareketsiz cam şişelere benze

yen sönmi.iş hacaları var fabrikan ın .  Daha gerideki tepelerde küf
lü bir ses3�zl iğe terkedi lmiş yük vagonetleri ve çeJ ik  tel l er. 

F Jbri ka bizi m hayati mızd ı ,  G le b. Ha tr rlasana, fıçı atöl .. 

yesinde nJsJI içerdik ve bahar gelince nasıl şarkı söylerdik kız
lara . . . Arkadaşi m  be. ben de burda çı ktuıı yumurtadan. Bu ce
hennem i n dışında hayat tan1madını ·ki� . . 

Fabrikanın gürültüsüne hasret çekiyor Savçuk. Savçuk 
ağl ıyoı·� E·3ki güzel günlere, fabrikayı mezar yapan bu hareketsiz-
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ırae öfkesınden ağl iyor. Makinalann yas1n1  tutuyor şimdi. Yüzi.Jn .. 
de bazen bir gülümseme bel iriyor ve gözlerin in  yaş1yla bi rleşi
yor. Sonra o g�leç yumuşaki l k  birden kayboluyor. 

Moty�'n•n da kocas indan fark1 yok. Motya da ağl iyor. Er
keğine ve kaybettiği çocuklarina ağlayan bir ana değil mi Mat-
ya? 

- Vur, Savçuk! Döv beni, can1m1 ç 1 kar? Evin d1ş1nda bir 
işe yaramdm ki ben! Döv beni ! 

. .... Motya . . .  Motya! Öbürlerinin yapt1ğ 1n 1  m1  yapayim, Mot
ya? Fabrikadan ma.kine parçalann1 çalip satay1m m1?  Fıç1lar1 köy .. 
lülere mi vereyim? Yapayım mı?  ötebarini satmak için köy köy 
dolaşan en�yi k1z sen değil misin, Motya? 

Elleri birer yumruk gibi gerildi Savçuk'un. Dişlerini s1kt1. 
Motya, onun yaninda ve ayakta duruyor. B i r  rüyada konuşuyor: 

GGzel bir yuvam1z vardi, Savçuk. Güzel çocuklanmrz 
vardr. ikfmizin kanıydr onklr. Yeniden başfıyalım. Savçukr Yuva
mızl yenıden kurahm! Dayanarniyorum artik . . .  Başkalannın so • 

·kakta · bıraktığı çocuklar• m·l alay1m, Savçuk? 
Motya orda, Gleb'e çok yakı n. Duygulandı G leb. Elini Sav

çuk'un o•nzuna koydu. 
- Savçuk en eski arkadaş1ms1n sen. . .  Biz beraber işe 

· gitti k seninle. Motya da arkadaşrmızd1. Sen burda kald ın ,  Sav
çuk. Her Allah'In günü bağ1rrp çağırmak için mi burda kald1n Sav
çuk? Bunun için mi gelmedin benimle? Bunun için mi ölümün . 
ateşin karş1s 1na gelmedin, Savçuk? işte döndüm, Savçuk. . .  Bak 
Bak bana yuvam yok benim de. Ben de fabrikayi ölü buldum . . .  
Motya cesur k1zd ır. Toparlanahnı, Savçuk! Yeni ldik,  param par
ça olduk. Ama yenmesiili öğrendik art1 k!  Namussuzum ki öğren
dik .. Ver şu elini bana. fiÇICI hergelesil 

SavçLJf<, baş1n1 iki yana salrayarak, çllg 1n bak1şlarla bakr. 
yor ona .. Hiçbir şey anlamadi henüz. Gözlerinde kanli bir sarhoş
luk. 

Mcıtya Gleb·e yas land1 .  Bir koluyra Gleb'in boynuna dolan
dı. Bunu y;ıpmaktan hiç sık 1 lmıyor. 

- Savçuk korkusuz adamd1r Gleb. Böyle öfkeleniyor ya 
bakma . .. Umutsuzluk değil asl ında . . .  Ah, Gl eb! Bir yenJden ço-
cukianm olsa başka birşey istemem . .  . 
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Motya, G leb'e yıl ışma. Çünkü kocan o deği ldir. 
G leb Motya'nrn elini okşuyor: 

Amma tuhaf insanlarsınrz ikiniz de  . . .  diyor . 

• 

3. MAKiNALAR 

işçi evlerini fabrikaya bağlayan iki ayrı yol vardır: Fabrika 
binalarını izleyen şose yofu bunlardan birincisidir. Bir de çal ı l ık
ların arasından aşağıya uzanan keçi yollarından gitmek var. O 
zaman taş yrğrnlarrnrn ve eski şantiyelerin çevresinde kurulmuş 
çiçek parklarının arasından geçi l i r. 

Buradan herşeyi, fabrikan ın  bütün yapılarını görebil i r -insan: 
Kuleler, arklar, yo l kemer!eri ve kimi b ir  kuş hafifJiği i le  havada 
as ı l ı  duran, kimi de ağırbaşl ı  birer di kdörtgeni andıranıbütün fab
rika yapı ları buradan sayredi lir. Bazı binalar b irb irlerine ·�apı ş• k 
g ibidir. Bazıları da sanKi tepelerden kopup gelen taş y1ğın1ar1na 
benzerler. Tepelerin yamaçlarında da havai hattın sütunları ari
sında artık çal ışmayan yük vagonetJerin in  arasJnda ezik kaybol .. 
muş ve kimsesiz kurübecikler vardır. Tepelerin ötesinda gür ve 
yeşi l  bir orman başlayı-:ca fabrika biter. FabrikanJn bittiği baş .. 
ka tarafta deniz başlar. Kıyıya yan yana serpiştir i lmiş gibi duran 
kara parçaları, o burun ded iğimiz ÇJkJntJiar b ir  zaman sonra ufuk 
çizg isinde kaybo lurlar. Körfezi n  öbür yamacJna ·kurulmuş olan 
şehirle fabrikanrn önünde birer daJgakJran yapılmıştır. Her biri. .. 
nin ucunda fenerler bulunur. Deniz küçücük köpüklü dalgalarla 
hep fabrikanin önündeki rıhtıma çarpar. 

Üç yri önce de böyleydi bu� Ama o zaman fabrika yaşıyor, 
çevresindeki dağlan da yaşatıyordu. BinaJardaki makinatann tı .. 
k ırt1s1 dağa yükselir, dağın üstündeki tepelerde gidip gelen va .. 
genetierin ç ıkardrğr ses binaların Içine g i rer ve Dizel ' lerin gü .. 
rültüsüne karışırdı. Fırı nlardan ve bacalardan bir yanardağ a .. 
teşi yükselirdi .  

Keçi yolundaydı G leb. Aşağıdaki fabrikaya bakıyordu. Ya .. 
kınında bir yerlerde akıp giden bir derenin h1şı rt1S1n1 dlnl iyoı 
ve fabri-kanın üstünü örten toz kümelerini ,  öldürücü sessizl iği 
gittikçe büyüyen bir şaşkınl rkJa seyrediyordu. 

Fabri ka, F :  2 17-



Çocukluğundan beri bildiği . tanıdıği ,  makinaların ın  gürü 1-
tüsünde. fırınlann ateşinde büyüdüğü fabrika bu ·mu acaba? 
Fabrikanın tir tir titrettiği yol lar, bu · şimdi üzerinde yürüdüğü 
yollar mı? Öylesine büyük şüpheler içinde ki G leb. kendi ken. 
dine soruyor şimdi: Hani o bir zamanlar masmavi tulumuyla bu 
fabrikanın çil ingir atölyesinde çalışan Gl eb Çumalov kendisi mi? 
Eğer bu doğruysa, şimdi, şu üstünde yürüdüğü yolda durup da 
aşağıdaki fabrikayr seyreden yeni s l luet. kendi kendine anlaş•l
maz sorular yöneiten bu yeni ve şaşkın yOreğin sahibi ·kim? Ne .. 
yin nesi bu adam? Köpük ve demirden yüzüne yağan bulut mat 
ve yeni bir boya gibi dururdu yüzünde. Şimdi t1raş l ıydı .  Sakalsız 
bıyıks1z, bembeyaz teniyle, rüzgarın çatlaklar açtığı yüzündeki ga
rip ifadeyle bile başkaydı artJk. Bu şimdi köpük ve yağ kokmayan, 
bu çalişmaktan sırtı kamburlaşmamış adam Gleb Çumalov mu? 
Bu k1zılyı ldızlı yeşil asker kasketi ni alnına i ndirmiş adam, bu 
göğsünde Kızılyıldız Nlşanı sal lanan Oniformah adam Cumalov 
mu? 

Akı l lara durgunluk verecek kadar b'üyük ve değişik bir ola
yı yaşamışlar demek. Şu .karşıdaki koskocaman dağın birdenbi
re çökmesi kadar müthiş bir şeyi yaşamışlar. 

Gleb binaların arasında yürüyor boyuna. Dağa. otlara ve 
küfe terkedilmiş fabrikaya. binalara bakıyor. duruyor, tekrar yü
rüyor. ama �her seferinde sıkı imiş dişlerin in  aras1ndan zehirli 
bir ıs lık g·ibi çıkarıyor içindeki acıyı: 

- Ah, domuzlari Eşşoğlularrl Yüz kere duvara çaksak sizi 
yeri var ı Şu güzelim fab�·i kayı mezbeleye çevirdiniz ya. . .  B in  
defa eşşoğlusunuz sizi 

iyi anladığı tek bir şey var şimdi: Burası bir mezardan fark. 
sız. Blr yalnrzhk ve un:ıutsuzluk yuvası sadece. Ve kendisi bu 
mezarlığin ortasında, ordusundan koparılmış. ac1h ve çaresiz bir 
askerdir. Bu me��r yeri onu da korkutuyor. O da bu korkuyu, 
bu yalnı1 �.k duy�usunu nası l  si lkip atacağını bil emiyor. 

Üzerindeki kömür karası şimdi otlarla örtülmüş bi r kulenin 
yanına geJdi. Eskiden bu kvsimde antrasit piramitleri yükselirdi. 
Kule bir kayalığın yanından uçuruma açı lıyor. Kuleden bakınca 
bir kenstda yarım daire· ıer çizen demir raylar görülüyor. Korku 
luk duvarıni"? cıeri,.lnd& masmavi bir baca. Seksen metrelik bir 
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yükselişi var ki ,  bu görünüşüyle ş aha ka lkmış b ir  ata benziyor. Bu 
hacanın arkasinda bir dağ iri l iğindeki elektro .. me�anik atölyeleri. 

Bütün bu yapılardan sönmüş b i r  yanardağ kokusu ve sessiz
l i ğ i  yükseliyor. Kuzey .. batı rüzgarlan pencerelerdeki camlan si .. 
J ip süpürmüş. Dağ yamaçlarından büyük b i r  hışımla i nen sel ler 
beton yapı ların demirlerini aşınd 1 rmış.  Demirlerin üzerine çok es
kiden gel ip yerleşmiş toz yığı nlan birer boya gibi yapışıp kalmış .. 
lar orada. Fabrjkanın bekçisi Klepka geçti yanından. Çulhadan b i r  
elb ise geçirmiş üstüne. Dizlerine kadar inen bir çuval sanki. Klep .. 
ka çorapsrz ve çıplak ayaklarında eski ve çimento rengi bir  ya .. 
rı m çarık var. O -kadar yaşl ı  k i ,  ondaki ihtiyarl ığın derecesini 
kestirebi lmek imkansız. Kısa bir  süre durup Gleb'e baktı. Geç
mişteki günlerin bir artığı  Klepka. Vahşi b ir  kal lntı . . 

Nereye gi diyorsun ? N ereye gittiğini söylesene, dokuz 
canJ1 i htiyarl 

Kl epka'n ı n  buruşuk yüzü şaşkın ve tedirgin b i r  ifadeyle ge-
ri l iyor. 

Yaba ncıların burada dolaşması kesi n  şekilde yasaktır! 
Salak sen de!  Anahtarlar kimde? 
Kap ılarda k i l i t  yok ki anahtar iş görsün . . .  Rüzgar gibi 

bir  taraftan g ir, öbür taraftan ç1k.  Keç' i ler var içerde. fareler var. 
Her şeyi kemi riyorlar . . .  insan yok artık burada . . .  

Ihtiyar bir faresin sen de . . .  Hepiniz ç ıktın ız del ikJeriniz-
den !  Şeytan götürs'ün topunuzul 

Klepka vahşi gözlerle baktı ona. Başındaki saç y1ğın1 neden 
bu kadar çim ento çuval larına benziyor? 

Şeytan boynuzu musun nesi n? dedj Gleb'e .. . Içerde dı  ... 
ş arda insan yok ki  uğraşası n . . .  Beni mi buldun yani?  

Çanklarını sürüyerek uzaklaştı Klepka. 
Kalın beton direkierin üzerine kurulmuş yüksek bir yol  ke

meri.  kuleyi fabrikanın ana yapıtarına bağ l ıyor. Bu beton duvar
lan oymuşl ard1 eskiden. Maki nel i  tüfekleri yerleştirmek için oy
muşlardL Beyazlar fabrikayı savunma ,karargahı olarak kul lanmış .. 
lardı .  Sonra buraları ahrr yaptılar. lç savaşın yaşandığı günlerde 
bu oyu klar mezardan farksızd ı .  Üst üste insan ölüleri y ığ ı lmıştl 
içlerinde. 

Fabrikanı n  karnında ne var şimdi, bir  baka l ım hele? 
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Kapı yok. Bütün kap ı ları sökmüşler. Her köşede kül rengi 
örümcek ağ ları f i l izlenaniş ,  bu büyük işkember.in deri n l i k leri nden 
küf ve toz kokuları geUyor insanın burnuna. 

Zaval l ı  bir terkedi lmiş l ik, ·kimsesizl i k  kokan bu yerlerde sa .. 
dece güneşin dışardan sızan ölg'ün IŞi klan var. Merdivenıer, ko .. 
ridorlar. levyeler ve borular içeriye dolan pisl ikle kucak kucağa 
yaşıyorlar. Insana sarhoş luk veren bir  asid kokusu bu çimento 
yığ 1nında. Kapakları söküldüğü için ağzı açı k  kalan dev kazan. 
lardan yay!lıyor bu. Rüzgar u luyarak giriyor kazanların içine, i 
çerdeki toz yığınlar ın ı  kırbaçlıyor, ı s l ı k  çalarak dönüyor içerde. 

G ıc1 rt1h bir merdiveni indi G leb. Gürültülü adrmlarla toz .. 
lu pencerelerin yanına yürüdü. Döner f ırmların kocaman göv .. 
deleri arasında ufacık  ezik ve serseri b ir  gölgaye benzed iğini  
düşündü .. .Ateş eskiden bu fırınlan garip ve öfkel i  b i r  kı rmızı .. 
ya �oyardı .  Sayısız insan bu alev yığ ın ının ortasında aci! karın .. 
calar gibi koşuşurdu: Şimdi suskun duran bu dev boru lar o za .. 
man büyük bir g'ürültüyle yaşarlard1 .  

- Ah, eşşoğlulan!  Hıyar heriflerl Nası l da kuşa çevirdiniz 
bu müthiş 'kuvveti? Nasıl da becerd iniz bu ahmakl ığı!  

·Karanl ık  ve uzun tünelleri geçti Gleb .  maki naların bulundu .. 
ğu kesime çı ktı. Güneşin ışrğ1 burada daha ayd ı n l ı k  hatlar çi .. 
ziyordu .. Fayans kapl ı  duvarlar. Yanyana duran Dizel motorlan 
altın ve gümüş renklerle şekil l enen siyah marmerl i putlara ben
ziyorlar. Hepsi de bütün ağır  sessizli kleri içinde pıral p ır ı l .  Hep .. 
si  ayakta� çal ışmaya fJazır, bekl iyorlar .. Öyle güvenl i  b ir  duruş .. 
ları  var ki ,  dokunsaniz hemen çahşacaklarmı ş, hemen o anda 
madenieri işleyeceklermiş duygusu yerleşiyor insanda. Çark
lar ve �kayışlar lleri atı l m aya, çal işmaya haz1r. Gleb, o yı l lar boyu 
fçinde yaşadığı yağl ı  ve ·kükürtlü dünyayı yeni den bulduğLAnu an
lıyor. Dizel'ler her şeye hazır. Yakıt bekl iyorlar sadece. G leb ma
kinaları teker tel<er okşadı el iyle ve anladı ki bu  yerde. toprağa 
stmsıkı yapışık canavarlar yaşamak ist-iyorlar. 

Bu kesimde herşey eskisi kadar temiz ve baktmh. Bütün ma
kinalar sanki ona göz k1rpıyor ve böylece burada kendilerine 
şefkatle bakan . yaral ann1  saran b i r  adam1 n  varl ı ğ ı n i  hatırlamak 
istiyorlar. Herşey öylesine temiz ve düzenl i  k i . . .  Pencerelerin 
camları nda bi le tek bir  pisl ik görünmüyor. Bel l i  ki burada bir  in .. 
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san yaşıyor. bel l i  kf bu insanla birl ikte makinalar da yaşıyor ve 
kendi dünyalannr yeniden ·kuracak bir düzenin gelmesin; bekli .. 
yorlar. 

O adam Dizel motorlarının arasından çıktı. Mavi blr tulum 
giyinmişti ve kasketl iydi. El lerini si l iyordu üstüpüyle ve gözler:. 
bembeyaz dişleri p tt ı l  p 1nldı lar. Kasketini yassı burnunun üstün� · 

. . ' 

doğru eğmişti. Kızı ra çalan bıyı kları vardı. Bakışları sağlam, sert 
ve keskind i .  

. 
• 

- Oooo . . .  · Bu gelen sensin ha. yoldaşim?. Selam sana ge-
ne raf ,  selam sana büyük kumandant Şuramda, yüreğimin b.ir kö- : 
şesinde b i r  ses cc Yahu bu herif sağdt r. bir· yel"lere g irmiŞtir, gü  .. 

nD n birinde çıkar gel ir» diyordu bana . . . . Geleceğini bi l iyordum, · · 
eskiden olduğu gibi  yine beraber iyi işler yapacağ1mızı b i l iyor;.. 
d um . . .  Hoş geld in ,  arkadaş1nı! KeyH verdin bana! Sür hele .yüzü .. · 

nü makinal ar ımtza gönlün  hoş olsun! · · 

Bu adam Brinza'dır. Bütün çocukluğunun arkadaşıdır. Bu  
ade;;ı makinist Brinza. 

. . 

Babasr da makinistti. Bri nza �urada ·doğdu. Makinaların için .. 
de büyücü.  Çocukluğu beraber yaşad i lar ikisi de . . .  Ikisi de ufa .. 
c 1k  birer  çocukken girdi ler fabrikaya. 

Hele bir bakayrm sana . . .  Değ işik neyi n var • .  bir göreyim . 
hele? Kasketi var, kizıiyı idızı var yeni olan. Burun eski burun. 
Elierin ayakların yerinde .. Enayi deği ldir onlar ha! Aki i i ı  adamın 
el i ayağı on lar . . .  

Keyifl i bir çrğl t  k koptu G leb•in yüreğinden. Kol ların ı  açtı 
• 

Brinza'ya . . .  
Brinza ! . .  Sen haL. Buradasın demek! Öbür hayvanlar gi

bi bas rp gitmedin öyle m i?  Yoksa makinaları parça parça edip 
hurda çalmaya m1 ge ld in öbürleri gibi? Seni burda gören bu şey. 
tan kr J ık l ı  makinaları hemen çahştıracaksın da koca fabrikayı 
can lan d 1 racal<sın sanıyar . . .  

Brinza onu el inden yakaladı . Dize( 
bir boşluğa sürükledi. 

makinalarının arasında 
. 

Bak, arkadaş im, bak hele şu şeytaniaral Güzel kızlardan 
bi le temiz hepsi de . . .  Hani şöyle " Başla, Bri nza )) dese ler, b i r  söy .. 
leseler. . .  Bak o zaman nasr( çal ışryor bunlar. . .  Makina dediğin, 
senin ordu var ya . . .  öytedir işte ! Disipl in ister, bakim ister, üs-

\ 
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tünde canlı insan el i  olsun ister. Ben neden beraberim bunlarla? 
Ben de makinayı m da ondan . . .  Kavganrzı dövüşünüzü, pol itikanız r ,  
herşeyinizi şeytan götürsün! Akrtacak kan brrakmayrn isterseniz. 
B�ni rah

.
at bt��k

_
rn a�a !  Umurum�a mr � i�}ll,��i�Y�I!Q�t-P:s.; �· brr kendrml br h n m, b ır  de şu makınalar!, ·.. .  r>4�·:.1!� . � �- .. r..')� c· - { . ..  <i • 

Brinza! Kudretli el ler senin el lerin, gllzel el ler� Fabrika. 
yı keçiler doldurmuş. ·şeytan götürsün hepsini ! Dangalak1ara, 
bir işe yaramayan parazitlere boşver hele1 Kend ini kapalmaşsrn 
buraya, bizi gördüğün yok. Neden dövüşüyoruz, b i lm iyorsun bi. 
le? Top atsalar uyanmazs1n. 

Birden durdu Brinza. Gözlerini kocaman kocaman açarak 
baktr ona. 

Dur hele arkadaşım i  Propagandaya ını 9eld in yoksa? 
Mitingte miyiz yahu? Bunlar bana iş lemez, haberin olsun . . •  Şim
di siyasi toplantrda deği ls in birader, makinaların huzurundasrn . . .  
Madem ki makinaların huzurundası n tıraşı bırak baka l ım . . .  Eski
den fabrika ve iş vardı memlekette. Şimdi b ir  sürü serseri tü
redi .  Bazen buraya da gel iyorlar herifh�r. başl ıyorlar t ıraş3 . . .  He
men kapı dışarı ediyorum. Gits inler Komite'de kafa şiş i rsinler 
yahu ! Dırdır etmekten halsiz düştü ler zaten . . .  Ama burda geç. 
mez bunlar. Burda sadece makinaların ,  el lerin ,  kol ların hükmD 
var, arkadaşım! 

Gl eb eliyle makinaları okşuyor. Bri nza'ya bakryor ş imd i :  
- Burayı öyle güzel yapmışsın ki arkadaşrm, i nsanrn can1 

gitmek istemiyor . . .  Ama .fabrikanrn şu pis ha l i  var ya, baktıkça 
kusacağım gel iyor . . .  insanların ı  da sevmiyorum bu ran ır  Yahu, 
arkadaş. söyler ınis in bana? Senin iş in ne burda? Eloğlu basıp 
gitmişken, fabrika bir mezbelel i k  o1 muşken ne d iye uğraşrr göz 
nuru dökersin bu makinalara? 

Brinza titredi birden. Tepeden t rrnağa ti tred i .  Yüzü i ri l i u
faklı tikl erle doldu. Sanki yüreği ortadan ikiye ayrı lmış sanki da
marlannda dolaşan kan b i r  del ik bulup drşarrya frşkrrmrştı. Yum
ruğunu hrnçla vurdu Dizel ' lerden birine. Bağuluyor g ibiydr .  

- Fabrika yeniden yaşamal i ,  G leb! Tekrar çahşmal ı l  Fabri
ka ö lmez, G l  eb! Yaşa�ak istiyor çünkü . . .  Biz yaşatmazsak onu, 
o öldü recek bizi . . .  Makina dediğin nasr l  yaşar. b i l i r  misin? B i l 
mezsin i  Ben b i l iyorum ama . . .  
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Brinza o görmeyel i  çok değişmiş. Eskiden böyle sinirl i ve 
bu kadar yorgun deği ld i .  Makinalar susunca onun da hayati dur
muştu anlaşılan. Dizeller soluksuz kal ınca, ·i nsanlar iç  savaşa, 
ihtiJale koşarken, insanlar açlığa ve bütün büyük acılara göz 
kırpmadan yür'ürken o ,  Brinza, makinaların yanında, onlann ses
sizl iğinde kalmayı, orada beklemeyi seçmişti. Makinalar nasıl 
yaşıyorsa Brinza da öyle  yaşamaya başlamıştı . 

· 

Fabrika yaşamalı .  Eğer makinalar varsa . . .  Çaliştırmaii 
onlar ı !  Durdukları yerde bl !  e çal işır onlar. B i r  bi lsen bunu sen! 
Onl ara ha.yat verecek ifk kıvı rcımr yaratmak için herşeyi, bütün 
imkansızı ıkiarı b i le denemek şart! Düşün hele . . .  H iç unutma1 

Doğru söylüyorsun, arkadaşım! Fabrika dediğin çal işma .. 
l ı . . .  Işte e l imi uzatıyorum sana. . .  Fabrika çalişacak! Ucunda 
ölüm de oJ sa çal rşacak! Seni n  bu Dizel' lerJn daha biraz bekle. 
sinler!  Bütün gücümüzle uğraşacağız onlar için ve de kendimiz 
• • 1 ıç ı n . . . 

4. YOLDAŞLAR 

Gleb fabrrkanrn müdürlük binasına girdi. Zemin katta. kötü 
aydınlat ı lmış dar b i r  koridorda bir işçi kalabaliğı var. Burası 
mahzen gibi b ir  yer. Ortarık nemU nemli çimento kokuyor. Bu 
kokuya tütün kokusu da ekleniyor gittikçe. Dumandan nerdeyse 
göz gözü görmeyecek. Oradaki butün insanlar da bulunduklari 
yer kadar kirl i . Akşam karanlığ ındaki gölgeler nasıl s i l ik  ve o. 
lağansa buradaki bütün ;nsanların çehrelerl de öylesine renksiz 
ve si l ik .  Bir uğultu kaplamış ortal iği .  Gülüşmeler, kllfürler, mr
rı lt ı lar birbirine kar1ş1yor. Herşeyden söz edil iyor burada: Glda
srzl ıktan .yemekhaneden, petrolden, kir evlerinden, keçilerden, eŞ
şoğluları yüzünden bak1msız ve çaresiz kalan Işçilerden konu
şuluyor. 

Komite odas ın ın kap1s1 önünde de birikmiş kalabalik bir Iş. 
çi grubu var. Orada da aynı tütün kokusu, aynı duman, aynı ru .. 

tu b et. 
Önce k imse tanımadı G leb'l. Kasketindekr krzrryr fdrza, göğ. 

sündeki nişana düşmanca bir bakış önce. Sonra unutkanhk. Son-
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ra sırt çevirme. Onu görenlerin yaptığı buydu. Kendi önemlerine 
inanan bir yığın çahmlr  komiser görmenin, e l i  çantah ve fiyakalı 
tavırlı Insanlan kanıksamanın getirdiği bir düşmanl ik olmal ı .  

frl yarı bir adam. Başına beyaz b i r  takke geçirmiş. Ceketi. 
njn üstünde de b ir  kadın korsesi .  Kapının önünde dansediyor. Ka .. 

• 

Iabalık arasında · onu o rdan oraya ltip duruyari ar. Sağa sola d i rsek 
vurarak kendine yer açıyor. Soytarıca tavırlar a larak tjtrek bir 
kadın sesine benzetmeye çal ıştığı sesiyle konuşuyor: 

- Sayın parti l i ler ve sayın donsuzlarr Izin verirseniz yük .. 
sek . huzurunuzda kendimi tanrtayım. Bağ aşiayın beni . . .  Ama ora .. 
mı hurama mıncıklamayın, rica ederim.  Yurttaştar ben namuslu 
bir Işçi kızıyı m . . .  Mrncıklamayın amaJ G,dıklanryorum, canım . . .  

Ve arkadan bir alaycı şarkı tutturuyor. Oradaki kalabal ığ ın 
· hayran h k dolu kahkahaları, atı lan sözler onun sesini bast1 rryor 

. . 

ve şarkısı bu g'ürültü içinde ·kaybolup gidiyor. 
Kısa ve cıl ız bir adam kapıda. Mat yüzlü. Gözleri alev alev 

yan1yor sanki . Ve titrek. Gleb tan1d1 onu: Gromada. Gleb, bu ada
mın nas ı l  olup da üç yı lda bu derece düşkün hale geld iğ in i  bir 
t�rlü anlayamadr. 

- Yeter arkadaşlar !  Yapt1ğ1n ızdan yüzünüz kızarmıyor mu 
sizin? Kendi 'kendinizi böyle alaya almanız doğru mu yan i ?  . .  Biz 
henüz kendimizi şuurlu olarak ö lçmek . . .  

Demin danseden adam, Mitka sözünün kesti onun. 
- Komitedeki arkadaşlarım! Özür d i leyin,  özür di leyin ve 

bu özrü b ir  iğneyle önünüze bağlayın bakdi ım? Utancımdan ölü
yorum ben. Tükendi m, heyecandan al lak bul lak oldum şimdi . . . Şu 
üstündeki soytarı l ıkları b i r  kenara koyup nümayişe koşuyorum . . .  

Ve deminki soytarı l ıkianna devam ederek kapıya yürüdü .  
Odanın içindekiler onun peşine takı l ıp  ç ıktı lar .  

Gleb odaya girdi .  işçilerin arkası nda bir yere, duvar ın  ke
narına iJ iştl. Yaşl ı  ç i l ingir  Loçak masada Gromada'nın yanına 
oturmuştu. Hiç değişmemişti. Yine kapkara ve yine kamburdu. 
Yağl ı  b i r  kasket vardı başında� Gözleri kan çanağ 1na dönmüştü . 
Taştan oyulmuş b ir  put kadar hareketsizd i .  Yanındaki Gromada 
Ise aksine çok hareketli görünüyordu .  Kollarrnı sağa sola sal la
yarak gürültü lü bir sesle konuşuyordu. 

Iri yapı l ı  tostoparla_k bir kadın bar bar bağı rıyordu odada: 
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Sizin gibi leri ,  işe yaramaz takımını  tepemize çıkard ı lar! 
biz zaval l ı lar acımızdan, sıkıntıdan ölsek de umurunuzda olmu ... 
yor! Şu halinize bakın !  Evimin efendisi olacak herif bahçede keçi ... 
s in in arasın ı  burası nı  kaşırken ben . burda size nefes tüketi ya .. 
rum, haydut sürüsü ! . .  . . 

Işçi ler kahkahalarla gülüyorlar. · arada ·kadın ın s ı rtına keyif- · . 
li şaplaklar vuruyorlard ı .  · . . 

Bu azdı r  Avdotya teyze! Daha daha söyler Bi raz daha ba ... 
ğ ır 1 rsan kıçın şişecel<, haberin ola! · . . 

Susun be serseml er! Siz, şu J<omfte'ciler, siz necisin'iz . . 

be ? Siz m1siniz en cesurları , en becerikJHeri siz misiniz? işçiye · 
önderl ik edecek hal mi var sizde? 

· ' ·  
·. · , · • • f • • . . � . 

Ayağının birini h ış ımla i l eriye uzatti .. O zaman ayağındaki . . 
bat fırlayıp masanın üzeri ne düştü .. Açı lan eteğinden pörsümüş, 
mor d�marları dışarıya fırlamış bacağı gt>ründü bir an. · Bu,  ora ... · . . 

daki kalabal ığ ın  tekrar kahkahalarla · gülmesine yol · açtı .  Gülüş ... 
me leri a lkaş lar izledi . · 

· 
· · · 

- Yaşa Avdotya teyze! Bu numaran çok güzeldi-l Perdeyi 
. 

daha kaldırsan oyun daha iyi olacak . . .  Kaldırsana . . .  : 
loçak . istifin i  bozmad1. Pabucu aldı .  Sakin bir tavırla, önü .. 

ne, masanı n  üzerine koydu. 
Kadın .  kadın !  Madem beğenmiyorsun bizi, medet umma 

• 

öyleyse . . .  Git papaza musa l l  at ol! O senin dırdır ını çeker . . •  

Gramada dayanamadı .  1-ieriye fırladı .  Kan beynine hücum . 
etmisti. 

' . 

- Yoldaş, Loçak . . .  Bu kadanna göz yumamam ben! Bu ka-
dın en şuursuz şekilde hareket ediyor. Yaptığı çok ayıp, utan .. 
mal ı . . .  Komite serseri tayfas 1 deği 1 .  Ta�riklerden vazg�çme!.i_::.· _ 

_ 

·--,... .. · -·--.. , _ _  ... � -�.......:..- - ·· 4' ··-

V .. ... 1 "  . k. . .... .  ·. :.�i··-... J __ ,,. -.... .... --· · -· · �-.: . ,. � • � 

a da ogretme ıy1z 1 . . .  · • -�-..- ��-�--=�·��� .<�.: ·--;-< ··--·t;:_ �_ .. .  

Sabır h ol ,  Gromada. Böylesi daha iyi .  . .  Hele şu papaz i- ·
-,-:� 

' 

şi ni bir yoluna koya l ım önce . . .  Söyle bakal ım.  kadın azmanı .  ne . · . :.� 
yapt1n da bu pabuçlara hak kazandın?  

Sapıyla göz çıkarmaya kal l<ma kambur ihtiyar! Çal ıştım 
çal lşmad1m,  sana ne bundan? Benim de hakkım elbet. 

Gevezel iği bJrak. D ı rdır edeceğlne kafanı çalıştır. Soru. 
yorum sana: Hangi Işe yarad1n da komposto ve s'üt istiyorsun, 
kalkmış bir de cc şekeri de olsun• d iyorsun . . .  Hadr, ver pabucun 
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öbür tekini de ! Hata etmjşiz. hakkin olmad1ğ1 haJde vermişiz sa
na bunlan . . .  Domuzlannla bizi uğraşt1rma, kend in  uğraş . . .  Önce 
doğru konuş. doğru konuşursan cevap ver1riz. Buna niyetin yok-
sa papaza git. 

Avdotya teyze koca gövdesinin olanca ağırl iğı i le işçilerin 
üzerine sarl<arak kendine yol açtı . 

- Yavaş be kad1n l  Koruyun kend inizi. arkadaşlar. . .  Dikkat 
edi n i  

Loçak deminki kayitsızi iğı içinde masanın üstünde duran bo-
tu ald1 .  kadına doğru uzattr. 

- Al. kadın . . .  Al pacubunu . . .  Götür evine de ·kocan tamir 
etsin . . .  Daha giyersin .. Fabrrka çahşrnca seni işe koşarrz. . .  Da� ı 
oymak için işe yararsın. D inarnit yerine geçersin . . .  

Avdotya pabucu al ip yere oturdu. Söyl ene söylene ayağma 
g iymeye başlad ı :  

Dinleyin hele. odun kafal i lar !  Sovyet'lerin gücü yete yete 
bir papaza· mı yetiyor?. . .  l<öylünun buğdayı n ı  aldı n ız. N içi n? Bu r
juvaya karşı savaş. Burjuvadan fabrikalan aldınız . . .  Şu bizim fa b .. 
rikayı da aldınız. Neden iş yok öyleyse? Ne dediniz? Işçi ler, teş .. 
kilat kursunlar da zaman kaybedi lmesin. Şimdi ne  diyorsunuz? 
Fabrika çalışrnca herşey başka türlü olacakmış! Mı  ş mı ş ta mı ş . . .  
G idin evlerinizde oturun be! 

Masanın yanına kadar i lerlemişti G leb. Kasketini  ç1kanrken 
gülüyordu. 

Selam hepinize, yoldaşları Ben hazır i şe geldiğimi sanı
yordum . . .  Halbuki mezbeleye çevirmişsiniz fabrikayı. O güzelim 
yeri nasr l  becerdin iz de bu hale koydunuz? . . . .. . Hepinizi kurşuna 
djzmek gerek, yoldaşlar! 

Gromada öyle bir sevinçle ayağa kalktı ki altındaki iskemle 
neredeyse havalanacaktı. 

Gleb! Sevgi l i  arkadaşımız. G leb!  Loçak. görmüyor musun 
yahu? Gl eb Çumalov . . .  Vaşıyorsun. Ne iyi ! loçak bak şu koca 
G leb'e . . .  

Oturduğu yerde hareketsizdi Loçak. Oemin Avdotya'ya ve 
öbür işçilere nas ı l  kay1tsız bak1yorsa ş imdi de öy le kayıtsızdı 
G leb'i seyrederken. 

Herşey açığa çıkıyor galiba. Bu iyi. Bir çi l ingirdin sen. 
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Savaşa gittin. Burda herkes papazdan medet umdu. Fabrika ne 
hale geldi ,  görm'üşsün. Çi l ingir atölyesi koktu, çürüdü,  Gleb. 
Laneti i bir yer oldu. 

Masan ın  arkasından kendi yapısına göre akıl almayacak de. 
recede uzun ve ·kocaman el in i  çıkard ı ,  Gleb'e doğru uzattı . Toka. 
last r lar . 

• 
• •  

Obür atölyelerin işçi leri de geldi ler oraya. Onu bir hayale-
te bakar gibi süzüyorlard 1 .  Her gelen tokalaşıyordu onunla. 

Gürültü kes i ldi .  Kargaşalık sanki soytan Mitka'nın ve Av
.dotya teyzenin peşine takı l ıp gitmişti. 

işte, Çum�lov yo ldaş! Önce gör sonra söyle söyleyece
ü in i .  Fabri kayı kendi kontrolumuza aldık, doğrudur. Ama ne duru
nıa gefdiğini de b i l iyorsun. Patranlan kovduk. Heriflerle bir l ikte · 
herşey g itt i .  Bizimkiler dersen kimi kazan kapağıni yürütüyor, ki
mi de bakı rları . . .  Fabrikaya sahip çıktı ,  başımıza gelmeyen kal- · 
m adı .  

. 

Herkes ·kendi  durumundan yakınıyar ve herkes en çok ken .. 
d isini buna hak kazanmış sayıyordu. 

Gleb, odaya doluşan işçi lere bakarken kaskatiyle keyifl i ke-
yifl i  oynuyordu .  

· 

Fıçıcı burda . . .  Demirci de, elektrikçi ler de, ç i l i ngirler de 
burda . . .  Bütün yoldaştar burda . . .  

Gramada kalabal ığ ın arasında kendine yol açarak i lerledi .  
E l i nde taş ıd 1ğ 1  iskemleyi  masan1 n  yan1na koydu. 

- Yer aç ın ,  arkadaşlar! Çumalov yoldaşa, ordunun askeri
ne yer açın !  Böyle bir adam fabrikamızın işçisi olduğu için göğ. 
sümüz kabarmalı . . .  Eğer Çumalov yoldaş ordu saflarına katılmak 
cesaretini göstermesaydi burada pek çok kimse partiye üye ol
mamak için d irenecekti. Işte Çumalov yoldaşın bizim gözümüzde 

' 

değerli oluşu bu sebepledir. 
Top lanan işçi lerden her b iri ayn bir şey söylüyordu: 

Yaşıyorsun ha? . . .  Biraz gez, toz baka h m önce! Tütün bu .. 
luruz sana, sen keyfine bak . . .  Fabrika boku yedi ,  arkadaşım . . .  
Çoktan gömdük fabrikayı. 

Gramada aniann kafas ında şeki l lener:ı yeni k  ve yı lg ı  n havaya 
karşı direniyordu: 

Hayır, arkadaşlar . . .  Hepimiz işçi sınıfı olarak üretimi  ço. 
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ğartma savaşrndayrz. DemagojJ yaparsak aysptrr! Utanmamrz ge
rek o zaman. Cephede savaş kazand ı k, bütün büyük Işleri kolay
ladlk . • •  Eğer çalışmayı beceremezsek çok ayıp. · 

Gleb susuyar ve çevresindekileri d ikkatle seyrediyordu. 
Dev yap 1 l ı  bir Insana yaraşan ismi ve ettiği i ri sözlerle tam bir  
çel işme içindeki G romada'ya, masanın altrnda kaybol muş gibi 
oturan LoçRk'a bakıyordu. Daha uzatı lan iskemieye oturur otur-

• 

nıaz, yorgunluğun ve yapiS indaki sessizliğin ötesindeki b ir  şeyi , 
o . ana ıkadarki G leb'l aşan bir yeni hayatı yaşamak zorunda 
kalacağıni anladı .  Herşey basitti. Açrktr .  Ama buna rağnıen Gleb 
çözem.ediği bir acinm içini .kap ladığ 1n 1  seziyor. bunu duyuyordu. 

f,te yan ından geçen Daşa . . .  karısı Daşa . . .  Yanından o n u  
görmeden,  belki de tanlmadan geçen Daşa . . .  Bomboş bulduğu 

• 

evi .  Tozlu örümcekterin arasında kimsesiz duran fabrika. Ordu, 
onun ordusu . . .  

-. Yoldaşlar, ac1nacak durumdasinız. . .  Nas 1 l  bu duruma 
düştünüz, akhm almıyor doğrusu. Biz cephede çarprşıyorduk, a
teşin içindeydik, kan döküyor ve ölüme koşuyordu k . . .  Ama siz 
arkadaşlar, bunu bize yapmaya hakk1n 1z yoktu. Fabrikayı böyle 
öldürmeye :hakkinız yoktu. Akl ı n 1z1 ne yaptınız ,  yoldaşlar? Neden 
böyle oldunuz? , 

Birşey söylemek istedi Gromada. Ama beceremedl. Söyle
mek istediği i ri sözleri toparlayamadl . Öbür işçi ler de cevap 
vermediler ona. Göğüs geçirdi ler sadece. YalnlZ b ir i .  en geri lerde 
duran biri kahkahalarla güldü ona: 

- Fabrikada kalal ım da açikgözlük edel im deseydik şimdi 
hepimiz gebermiştik açl iktan.  Fabrikada şeytan mı var dersin 
sen buna? .. 

Yüzü sertleşti Gleb'in. Yumruğunu vurdu masaya. 
- Açlıktan ölmel iydiniz ya . . .  Fabrikayr yaşa-tmal rydrn rz a

ma . . .  Fabrika yaşamalıyd 1 !  
- Ayni tiraşı başkalarından da din1edik . . .  Boşa zahmet et

me, yoldaş! Kötü günleri mizde herkes unutmad1 m1 b iz i?  Ya
lan mı? Unutulmadık m 1?  

Güçlükle duyulan sesiyle Loçak girdi konuşmağa . 
• 

Fabrikaya dönüşün iyi . Gleb. Çall şacaks rn.  Bu da iyi . 
Papazdan med et umacaksın ama . . .  
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Gromada içlerinde umut okunan kanh gözlerini G leb'e d ik
miştL Kasketini çrkardı Gleb, masaya, Gramada 'nın önüne koydu. 

Ben yuvama, evime döndüm derken · kanm önümden geç .. 
t i .  Beni tan 1mad1 bi le. Evin ·[çi tamtak1r. Ekmek yok. b irşey yok. 
loçak yo ldaş, bana bir patates getirtsen . . .  Karnım acıktı da . . .  

Onun bitirmasini 'b i le ·beklemeden g'ü lmeye başladi bizim iş .. 
çi ferim iz. 

--- Sen boyuna konuşuyorsun . . .  Oysa ·karn 1n zi l  çal ryor açl ı k
tan. Önce karn1n 1  doyurmakla başlasan işe. Bak, sazın sözün bi .. 
tince sen de gerdin bizim türküyü çallyorsun. 

Yoldaş Çumalov bizdendir, arkadaşlar. . .  Hepimiz için 
savaşmıştır . . .  

B iz ne diyoruz yan i ?  önce karnrmızr doyural ım diyoruz . . .  
• 

Kalkın da evierimize gidelim . . .  
Gleb ayağa kalktı .  Sert bir hareketle kasketini ald1. Başına 

geçirdi . . .  
Durun, arkadaşlar ! .  . .  

Bütün gücüyle bağırarak söylemişti bunu. Askerde nas1 l -ba .. 
ğı rdıysa öyle bağırm•ştı şimdi de. Bütün işçiler susup bekfedi .. 
le.-. 

Arkadaşlar, hepimizin karnı aç. Doğrudur. Orada, cephe
de çarpıştım ben. Burda da mücadele ederim, direnirim. Fabri-ka 
için mücadele edeceğiz hepimiz. Ölsem de, aklımi da kaçırsam 
fabrrka ça l ışacak. E lb irJ jği i le çahştı racağız. -Di ri di ri yanmayı 
da göze alacağım. Fabrikanın hacalanndan duman tütecek so. 
nunda. Başım üstüne yemin ederim size. 

i şçi ler. üst üste yığı !mış hallerinden bi raz olsun SIYr•ldl-
lar, • 

- Papaza güveneceğ iz, Gleb. Benim ne düşündüğüm orta. 
da. Doğruya doğru. Konuş, yoldaş. Kamburum sana yemin eder .. 

Yüzü hararatten a l  al  o lmuştu Gromada'nın. G'ülüyordu. 
Pencerenin önünden i ki büklüm olmuş uzun boylu ve yaşh bir 
adam geçti. Mühendis Kleist bu geçen. Bu adam eskiden oldu
ğu gibi tekrar Gleb'in yoluna ç1·k1yor. 
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• • •• • • BOLUM I K I  

KIRMIZI MENDiL 

1 .  GLEB'iN EVi BOMBOŞ 

Gleb evde oturup pineklerneyi sevmiyordu. Bakınısız ve 
terked ilmiş bir yerdi ev. Pencereleri o kadar tozlu, o kadar kirl iy .. 
di ki s inekler bi le tenezzül edip yanaşmıyorlardı cama. Kir pas 
içindeki döşemeler, dört bir yana atr lmrş tozlu eşyalar onda an .. 
latılmaz bir kasvet, bir boğul ma duygusu yaratıyorlard 1 .  Duvar .. 
lar sanki üstüne üstüne gel iyor. Gleb bağulacak g ib i  oluyordu. 
iki adım sağa yürüse duvarlara burun buruna gel iyor, dönüp iki  
adım sola gitse duvara tosluyordu. Hele akşam olup da hava ka .. 
rannca Gleb'te bu boğulma duygusu daha yoğunlaşıyordu. Du .. 
varlar devrilecekmiş gibi duruyor, odanı n  içindeki hava -kasvetl i 
bir bulut olup yayıhyordu. En kötüsü içerdeki dayani lmaz küf ko
kusu ve odada c�rit oynayan farelerdi. Daşa yoktu. Daşa bir türlü 
gelmek bi lmiyordu. 

Gleb fabri-kada dolaşıyordu bütün gün.  ·Kocaman vahşi ot-
• 

lan n bürüdüğü yapıların arasında vakit öldürüyordu. Yürüyor, or-
dan oraya gidiyor, çok şeyler hayal ediyor, düşünüyordu. 

Gece hastınnca eve dönüyor ve her dönüşünde Daşa'yı 
bulamıyordu. Üç yıl önceki fabrika dönüşlerinde olduğu gibi onu 
kapı ön'ünde ·bekleyen bir Daşa yoktu şimdi .  O zamanlar o kü
çücük odanın okşayıcı bir s ıcakl ığı vardr .  Pencere camı tül bir 
perdeyle süslüydü. Camın gerisinde duran saksı larda küçücük 
çiçekler birer alev boyal ıyd ı .  Elektrik lambasindan yayı lan ış ık 
yerde parlak yansımalarla büyürdü. Yatak bembeyaz temizli-
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ği n i .  masa örtüsü güleç yüzün'ü severek gösteririerdi ona. Sema .. 
ver ·keyifli cızırtllarta fokurdar, çamaşırlar güteç bir beyaztık 
içinde yaşariard ı .  O zamanlar başka bir  Daşa yaşardı burada. Gleb,  
bu çamaşırların güleç yüzünde semaverin fokurtusunda, cam 

• 

kenarındaki çiçeklerin ürpertisi nde bu küçücük odanı n  her ·kö-
şesinde, her şeyde ıDaşa'sının beceri kl i  el lerini ·görürdü. O 
zamanlar canlı  b ir  bebekle haşır neşirdi Daşa : minici k kızlan 
Niyurka'yla oynaşı rd ı .  

Artık geride kal mış günler bunlar . . .  Çok eskiden hayat e
d i lmiş birer düş sayıyor hepsin i .  

Bütün bunların yaşanmış olduğunu bi lmek acıyla dolduruyor 
onun. içi n i .  Ve şimdi aynı evden, aynı dört duvar arasından, bu 
şimdi küflenmeye terkedi i m i ş  yuvadan nasll olup da böylesine 
bağucu b i r  kasvet yayı ld ığ 1na şaşıyor Gleb. . 

Bu tarelerin c i rjt oynad ığı  mezbelede artı k rahat yok ona. 
Bu , böceklerin hücumuna uğramış, bu kokan dört duvar arası 
eski güzel günlerin öl'ümünü haber veriyor. 

Daşa gece yarısından sonra geldi. Galiba artık fabri kan ı n  
Jssız yoUarında dolaşmaktan korkmuyor. 

Lambadan dumantı  ve ölgün bir aydı n l ı k  yayıl ıyor odaya. 
Yatağa uzanmış G l eb. Yarı kapa l ı  gazterinin aral ığı ndan Daşa'yr 
seyred iyor. 

Hayır, bu eski Daşa değ i l !  Onun Daşa'sı deği l .  Eski Daşa 
ölmüş besbe l l i .  Bu, başka bir  kadın. Çehresi b i le  başka. Ba.şına 
sardığı  kırmızı m e nd i l  ateşten bir kütçe yumak gibi titreşir, onun 
gel işini  bekterlerdi .  Döşeme havası veriyor ona. 

Daşa masanın yanında. Soyunuyor. Saçları kısaclk kesi lmiş.  
Hiç,  bakmıyor Gleb'e. Esmer bir ekmeği kemiriyor ağzında. Yü .. 

zünde yorgun.  b ı kmış ve gergin bir ifade. G leb'in bu odadaki · 
varl ığı  onu srkıyor mu acaba? Belki de Gfeb'i  uykusundan etmek 
istemiyor? Kimbi l i r  belk i  de kocasının döndüğünü, o yokken ya .. 
şadığı -hayatı değiştirmesi gerektiğrni  anlamak Istemiyor? .. Daşa o 
kadar yabancı ki  ş imd i ,  o kadar uzak ki  G leb'ten. 

Kafas1n 1n  içinde düğümlenen soruları çözmek istedi Gleb. 
Daşa, anlat bana şu Iş i .  . .  Savaştaydım ben. Boyuna dö

vüş tüm üste l i k. Başımı dinieyecek tek dakJıkam olmadJ. şöyle 

uyuyacak tek saat b i l e  ayıramadı m  kendime.  Hep evime döner .. 
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s em . . .  d iyordu m. Döndüm işte. Seni bulamadım ama! Serseri b ir  
köpek g ibiyim kaç gündür . . .  Uykusuz, bekl iyorum. D i le kolay, 
Daşa. Üç yı l  var �ki sana hasretim. 

Bu söz(er değiştirmedi Daşa 'yı . Demin odaya girdiğ inde 
nası lsa öyle. Gleb'e h iç bakmryor konuşurken. 

Evet, üç yı l oldu. 
- Evet, ·üç y ı l  oldu. Ve sen dönüşümden hiç memnun gö

rünmüyorsun . N'oldu sana, Daşa? Ayrr ldığımız geceyi hatırl ıyor 
musun? Varahydım, dayak yemiştim .  Taparlanacak vaktim bi le 
yoktu. Samanhkta nas 1 l  bakmıştın bana. nasıl sarmıştın yaraları
mı,  unuttun mu? Ben g iderken ağfryordun. Şimdi neden bu ka
dar kat1s1n? 

Doğru. Katıyım şimdi. Evjn kadını deği l im  artık. Başka bir  
insan oldum. 

- Ben de bunu söylüyorum zaten. 
Eski günleri, evimizi unuttum. Pişman değiJ im ama. O 

zaman küçük bir budalaydım, G leb. 
- Evimiz n'oluyor? Nerde kuruyorsun ev imizi? Bu fare 

yuvasında mı? 
Daşa d ik  d ik  baktı ona. Başındaki kırmızı mendi J i  çözdü. 

El lerini yumruk gibi şişirerek yasiandı masaya. Masanın örtüsü 
b i le  yok. Yağl ı ,  'kir l i  ve kapkara bir tahta yığ1n1 .  
. Pencerelerde küçük çiçekler ·istiyorsun, G leb.  Süslü 
bir yatak istiyorsur:ı. Hay1r, Gleb. Yakıt sıkı ntısı çekiyoruz. O 
yüzden de soğuk bir mezbelede yaşryorum. Şehi rde herkes gibi  
dağ1t1m merkezinde dayuruyorum karn1m1 .  Bağımsız b ir  Sovyet 
vatandaşıyım, görüyorsun, 

Nişan l ı l ı k  günlerinde yaptığı gibi yapıyor. bakışlannı kaçr
rıyor Gleb'ten. Baş eğmeyen, güçlü ve kendi durumunun b i l i n
cinde bir kadın. 

Yatağrn kenarına çöktü Gleb. Öt'ümle ve ateşle yanyana yü
rümüş gözlerinde endişeler bel ird i .  Ne başka kad ın olmuş Da
şa! Gleb ona başka türlü davranması gerektiğin i  sezi nl iyor. 

-·- Ya Niyurkaryl n'apıyorsun? El ine çiçekler tutuşturup do
muzlara mı bağışl iyorsun onu? Aferi-n sana . . .  

Çok budalasın, GlebJ 
Uzaklaştı ondan. Yine unuttu G 1 eb ' i .  
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Camlarrn gerisinde, karanlıkların içinde uğuJdayan bir rüz
gar duyuluyor. Terkedilmiş bir çocuğun sesine benzlyor bu 
uğultu. Yamru yumru döşeme tahtasının altında aç fareler or. 
dan oraya ·koşuşuyorlar. Toprağ ı kemiriyorlar belki de . . .  

Madem öyle . . .  Madem Niyurka çocuk bakımevinde su ... 

rünüyor, yarın gidip alacağım kızımı .  Eve getireceğim. 
- Yap, Gleb. Sözüm yok buna. Babası değil misin? Getirir .. 

sin. Ama benim ona ayıracak vaktim yok. Gırtlağıma kadar do
luyum, öyle çok işlm var k i .  Evde sen bakarsın çocuğa, sen i l gi
lenirs in  onunla. 

N e  yan i?  Sevip okşamak yok mu kızı ? 
Gleb, yatağı naylaşahm seninle. Başka yer yok. 
Madem öyle . . . Sonuna kadar konuşalım herşeyi .  . .  Din-

le bakal ım şimdi .  . .  
- S8çmaJama, Gl eb . . .  Konuşulacak birşey yok ortada . . .  

Sus, artık. 
Gleb yataktan kalktı. Kapıya yürüdü. O deminki boğulma 

duygusu yeniden yerleşti içine. Duvarlar üstüne gel iyordu tek
rar. Çizmelerinin altında tahtalar gıcırdıyordu. 

·Daşa'ya 'baktı .  Kadın ın becerikl i el leri yataği düzeltiyor. 
Ona hiç bakmadan hazırladı yataği .  Gleb, işte o ara kadın ın alay
cı bir gülümseme i le kendisine baktığını düŞündO .. 

Acaba Daşa eskiden olduğu g ib i  şimdi de kadınca bir is
tek, bir sevgi duyuyor mu ona? Bu duyguyu da mı yitirdi yoksa? 

Bu, bi lmesi ,  aydrn latma-r gereken bfr soru kafasınrn için
de. Acaba Daşa'nın yaptığı düşmanca bir tedbirl i l i k  mi? Ya 
da kadınca bir oyun mu? Onun erkekl iğini mi istivor şimdi ·koy. 
nuna? Yoksa aralarındaki son bağ1 da koparacak ·mı birazdan? 

Kadrnhğını bu evden a i Jp götürmüştü Daşa. Etinin ı l ık  ve 
1"  ıd1nca sıcaklığıyla kimi ıs rttı üç yı l  boyunca? Sağlıği yerinde 
"e hayat dolu bir  kadın ,  hele geeeli gündüzlü erkekiet-fe yan .. 
yana, içiçe yaşıyorsa krs ır bir çiçek gfbi kalamaz. Daşa, Gleb'e 
duyduğu aşk dolu ve kadınca bağl ıhğı her ·karş ı laştiğı erkekte 
tüketmiş g ib i  görünüyor. Eğer böyle olmar.ıışsa ondaki bu ya� 
bancıl aşma, bu soğukkanl i i ik neyin nesi? Sadece bunu düşün .. 
rnek bile ruhunda fırtınalar estirdi adamın ve Gleb'in gözlerinde, 
h2.yvur:ca bir  öfke bel i rd i .  
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- Evet, bağrmsrz Sovyet vatandaşi .  . .  Böyle işte. A��aşarak 
ayrı ldı k. . .  Sonra tekrar karşılaştı k. . .  Söyleyecek sözümüz yol( 
birbirlmize. Üç y a l  hep cı Karım Daşa orda, beni bekliyor• diye 
düşündü m. Anl ıyorum, burası Al lah�ın belası bir yer olmuş . . .  San
k� ben gerçekte evl i deği lmişim de enaylce hayal ler kurmuşunı. 
Başka başka kocaların vardr senin, ben yokum . . .  Yalan m1?  . . 

Daşa, şaşkın l i kia döndü ona. Soğuk soğuk baktr. 
- Ya sen, Gleb? Benden başka kadınlar tanımadın m 1 ?  

Söylesene . . .  Hastahkir dönOp dönmediğin bi le bel l i  deği l .  Yalan 
•• 

1 '1 mr,  soy esene . . . 
Demin'ki gülümseme yeniden bel i rmişt i  dudaklannda. Ya

naklarr al al  olmuştu. Hele şu son sözleri söylerken yüzünde 
bel iren sıkıntı . . .  Gl eb, bu sözlerdeki açıkhğa ve kesinl iğe çarpıp 
sendefadiğini an1adr .  Üç y ı l l ı k  yaşantrs rn rn içindeki bazr şeyleri ,  
sakladtğl ve Daşa'nrn b i lmesini istemediği şeyleri bir anda bu
lup çıkarmıştr Daşa. O üç y1 lda Daşa'n1 n  ne yaptıqını  b i lmiyor
du ama Daşa onun yaptikiarını kolay l ıkla kestiriyordu işte . . .  As .. 
ker ·Gieb, kadındakl bu keskin l ik. bu zeka üstünlüğü karş 1s1 nda 
sende l iyor, dengesini  kaybediyordu. 

Topariandı Gleb. Yüreği çarpıyordu y ine de. Buna rağmen 
kısa bir kahkaha ·koyverdi. 

- Tamam . . .  dedi. Dediğin doğru .  F ı rsatlar geçti e l i  me . . .  
Ama cephedeki asker, kol lannda ölümü taşıyan adamdır. Oysa 
evin kadını başka şey. Onun görevi başka. Kaderi bi le başka . . .  

Daşa soyunmuştu. Fakat ne yatağa gi rmiş ne de saklanma
ya lüzum görmüştü. Orda, duvara dayanmış, ayakta duruyordu. 
Iç gömleğinin altında göğüs lerin in ve karn ın ın  yusyuvarlak hat
ları bel l i  oluyordu. Acıh ,  dik bakışlarrnr çevirdi Gleb'e. Önemsiz 
bir şey anlatıyormuş gibl konuştu : 

- Öyle ya . . .  Kadrnrn görevi başka . . .  Ne güzel kader buf 
B ir  tutsak gibi ,  önemsiz b i r  eşya gibi dursun. istediği  hiçbir 
şeyi yapamasın.  Komünist alfabeden haberin yok senin, yoldaş 
Gl ebi 

Gleb, vücudunda dolaşan kanın bir anda beynine hücum 
ettiğin i  farkettl .  Içinde'ki şüpheler boş ve yanhş şeyler deği ld i  
demek. . .  Demek doğruydu. Demek karrsr· Daşa . . .  

Bl�'"' acbnı vardr mu ·�ak. P.u adam paylaşmaşti Daşa'n1n ge-
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celerini. Onun yokluğunda Daşa bu adamın ·ko l larında sarhoş ol
muştu . . .  

Ağır adımlarla yaklaştı kad1na. Hayvarica bir bakışla, gözü 
kara bir bakışla süzdü Daşa'y ı .  

- Anlaşı ld ı ,  sözde kalmamış bu söyledikler1 n . . .  Olmuş. 
Hepsi gerçek! 

Yüreğinden taşan yakıcı bir ürperti ·bütün adaleterinde do .. 
laşti. Karıst Daşa . . .  

Dışarda, pencerenin gerisindeki karanlıklarda boğucu, yı l .. 
dızl ı b ir  sessizl ik  vard ı .  Fabrikanin öbür tarafından kaynayan bir 
deniz. Veı Gleb'Jn kulaklarında nerden geldiği bel l i  olmayan bir 
uğultu. · 

- Söyle, ·k iminfe beraberdin yokluğumda? Şu el lerle ·kimin · 
boynuna dolanıyordunL. 

· · 

Senin cephede. tanrdrğrn, yattrğın -kadrnlan soruyor mu .. 
yum ben? Benim zayıtl ı klarımdan sana ne? Uzak dur benden?· 
Kend ine gel ,  G leb .. 

Daşa, di kkat eti Hepsini öğreneceğim. BendeP C\'akladr
ğ ın herşeyi öğreneceğim! Bunu kafana koy . . .  

Duvardan uzaklaşti Daşa. Gözlerinde bir parı lt1. 
- · Öyle bakma bana, G leb . . .  Ben de senin kadar beceri .. 

rim öyle bakmay ı .  Olduğun yerde dur, kuvvet gösterisine kalk .. 
ma! 

1ki düşman on lar. Kad1n ın gözleri alev alev yanıyoı·. G leb 
dişleri birbirine kenetlenmiş, kör olasi bir tik gel ip ağz1n1n ke
narına yerleşmiş, titriyor. 

Bu, sirndi ona kötü kötü bakan, inatçi ve başeğmez ·kad1n 
, 

Daşa m ı?  Daşa'daki b•� azg ın inadı nas ı l  oldu da bugüne kadar 
farketmedi Gleb? 

Bu gücü nerden, kimden al ıyor Daşa? 
Savaşın ,  sı rtta taşınan yüklerin ya da kadınlara özgü zorluk .. 

lann ve günlük s ıkıntı ların oJuş :urduğu bir direnme duygusu, bir 
güç değ i l  ondaki. Bu kadın, bu duyguyu fırtına l ı  savaş y ı l ları 1-
çinde uyanarak edindi. Onun bu şimdi gösterdiği direnç k1zı l�rdu 
komiseri G leb'in kafas ın ı  a l lak bul lak ediyor, der.gesinJ bozu .. 
yor. 

Bi-rden onu kol lar�ın ın C'1nderes ine aldı Gleb. Kemi·kJerln l  
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kıracak nerdeyse. Sordu: 
- Ölmek mi, yaşamak mı, söyle? 

i ndir el lerini ,  Gl eb! Birşey yapamazsın bana. . .  insana 
benzem iyorsun, şimdi .  Farkında m1sın? 

Kocasının koffarı arasında bütün adaJeleri gerHdL Kaska
tıydr. Umutsuz lıir debelenme Içinde, atllmaya, kurtulmaya hazır .. 
dr. 

' 

- Söyle . . .  yokluğumda nas 1 l  aldattin beni? .. Aniati 
B1rak beni, vahşi sen del .. Döv'üşeceğim yoksa . . .  

G leb kendini kaybetmişti bir kere. Daşa'y1 yatağa sürükle
di .  Devirdi yere. Gömleği yırt r lm rştr kadının. G leb, bir örümcek 
gibi olanca gücüyle sı kıyordu kadrnr .  Daşa debeleniyor, kurtul
maya çal ışıyor, ama bağırmıyor, imdat istemiyordu. G leb' i  üstün .. 
den atmayı başardı sonunda. Yere döşemenin üzerine yuvarlan .. 
dı G leb. Kapıya frrladı Daşa. Bir kedi çevikfiğiyle kapıya geldi .  
Gömleğfni düzeltirken hırsla söylendi. 

- Artık do_kun1a bana, Gleb! Sonu kötü bitecek yoksa! 
Kendimi ıkorumayı öğrendim ben . . .  Bu numaraları söktGremez
sin bana . . .  Belki cephede dövüşt'ün ama kafa n çal işmıyor� 

G l  eb ş·aşkın. ·içinde su top lamış bütün yaralar patladı ar .. 
trk. Müthiş bir SIZI duyuyor şimdi. 

Hayır, bu kadını dövmemel i .  Cephede dövüşme1i i nsan. ev
de Jeği l .  Ama Daşa'n1n içinde y�şayan düşman, bu güçlü düşman 
kim? Bu, b ir  türlü yakalayamadığı düşman neyin nesi? 

G leb doğruldu. Sırtını yatağa yaslayarak toparland ı .  Solu
yordu. Daşa'nın yüzü bel l i  bel i rsiz b"r tebessümle kımı ldadı . Kö .. 
şeye doğru gitti . . .  

· 

Sörıdür 1ş1ğı da yat, uyu G l  eb. Soluk al b iraz. . .  Aşırı 
yorgunluk va ... sende. .  Bu yüzden saçmalıyorsun . . .  

- Aşkımız n'oldn, Daşa? Zorluklar, i ş  güç seni bu kadar 
kaskati m 1  yapt1? �adınl ığın1 unutmuşsun sen . . .  

- Yat, uyu Gl eb. Sakin c l  bi ral . Çok yoruldum bugün. Yarın 
yine görevliyim. Yine köylere gideceğim. Köylıü kadınlarını teş .. 
kilat1andı rmaya . . .  Ortal ık serseri ve eşkiya dolu. Hayatımız garan
ti alt1nda deği l .  Gl eb . . . �Böyle bir zamanda budalaca şeylerle 
yarma kafanı . . .  

Once masanın yanına geldi, Daşa, Sonra da ış1ğı söndür-
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dü. Sonra gitti,  köşesine ıkrvn lrp yattr .  Önce gömleğinin h1ş1rt1s ı .  
Sonra derin bir sessizli-k. . .  Soluğu bile duyulmuyor. 

Seslenmesini  bekl iyor. Ona ge lmesini. başrnr  el lerinin ara
Sina alrp o kad1nca okşayışfarla içindeki sız1y1 dindirmasini bek
l iyor. 

Gelmedi Daşa. Yabancı biri sanki. Gleb, terkedHmişl iği  i Je 
başbaşa ve yalnız. 

Kalktı Gleb. Usulca Daşa'nın yanına geld i .  Eltnr onun om
zuna koydu .  

Daşa, yine eskis i gibi oJ san . . .  Düşün, ateşin ve kan der
yas ın ın  içinden gel iyorum b en . . .  Ne zaman var ki bir kadin el i  
değmed i üzerime . . .  

Daşa adamrn e l lerini tuttu. · Hem de srmsrkr. Göğsüne bashr
dr kocasının e l lerin i .  

Koca bir budalasrn sen . . .  Şimdi olmaz. Gl eb. Bu saat
te o lmaz. Seni okşayacak gücüm yok ş imdi. Vakti gelecek ama . .  ; 
Nasıl olsa gelecek. Şaşkrnsın,  Gleb.  B i l iyorum, seviyorsun ben i .  
Ama benimle nasıl konuşulacağını öğrenmedin daha, Hadi, .yat 
ve uyu . . .  

Pencereye, d ışardaki gece mavisine baktı Gleb. Yukarda 
yı ldızlar bir yanı p  b ir  sönüyor. Dağdan doğru bir  uğultu geliyor 
kulaklarına. 

Doğruldu birden. Ve sonra yatağın üzerine bıraktı kendini . 
- Hepsini öğreneceğiJ11. . .  Öğrenmezsam Gl eb demesinler . 

bana . . .  Di kkat etJ Hiç altta ·kalmadım bugüne ·kadar unutma! 
Daşa sustu. Soğuk, hem yabancı, hem çok yak1n Gleb'e.  

2. ÇOCUK BAKlMEVI 

O sabah Gleb uykusunun arasinda bahar kokan bir rüzga
rın genizlerine dolduğunu h issetti . Gözlerini açt1 . Güneş pence
reden ona bakıyordu. Daşa, ayaktaydı .  Çoktan giyinmiş. masanrn 
yanında kırm1zr mendi l iyle başını sarıyordu. 

G l  eb 'e bakıyor ve gözlerinin içi gülüyordu. 
Bizim burda çok uyunmuyor artık. Bak, güneş yüksel d i .  

Ben kalkal ı  çok oldu. Oturdum, mobilya ve çamaşır konusun-
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daki raporumu hazırladım. Al inacak eşyalann l lstesini ç1kard1m. 
Partiyi sık1ştırmallyız. Onlar da burjuvaları sıkıştırs ınlarl Far
kında m1sın, Gleb? Sen Nlyurka'yı görmedin daha? Çocuk evine 
beraber gideriz istersen . . .  Çok yak1n üstel i k  . . .  

- Tamam, bu söze can �kurban Işte . . .  Yanıma ge!, küÇuk 
Oaşa . . .  

Yeniden gi!lümsedi Daşa. Yaklaştı . Soran gözlerle bakti 
Gleb'e. 

- Geldim işte . . .  dedi. Sonra? 
-Elini ver bana. Oldu ıştef Hepsi bu. Hem esk; Daşa'-

sın şimdi, hep yepyeni küçüc� bir Daşa. Belki ben de eski ç i l ln  .. 
gir ustasi değil im artı -k. Ben de başka bir insan oldum say, yeni 
yeşeren bir buğday gibJ. . .  Nas ı l  olsa göreceğiz ne kadar değişti
ğimizi. Bak, güneş bile eski güneş deği l .  . .  Ne d&rsin? 

- Doğru, Gieb. Buğday da gürl) de başka Şit'f\ı:fl .  Hadi ,  
acele et biraz. Bekliyorum seni . . .  

Bakimevi'ne giden yol boyunca Daşa hep önde yürüdü. Ça
hhkların arasında bazan kayboluyor, bazan da başında bir bay .. 
rak gibi sallanan k1rm1zı mendi l in i  rüzgarda uçurarak yeniden 
ortaya çıkıyordu.. Gleb onun Isteyerek uzakta durduğunu hisset .. 
ti . Acaba bunu bir kapris olsun diye 111 i yapıyor, yoksa çekindiği  
birisi mi var? 

Daşa. Gleb'in henüz çözarnediği bir s•r taşıyor. Kolayca ele 
vermiyor ·kendin i .  

Ba·k1mevi 'ne Krupskaya adıni vermişler. Ve Kru� kaya'yı 
dağda bir geçidin yamacına ·koymuşlar. En ağaç l ık. en çit,:akl l ,  en 
yeşil yere hem de. Sayısız bacalarıyla -kıpk1rmızı bir dam yerleş. 
tirmişler üstüne. Kocaman taşlardan duvarlarını örmüşler. Kapı .. 
lar kadar geniş pencereler yapmışlar. Gürülfü hep çocuk gürül .. 
tüsü ve ç1ğrışmalar yayılıyor dışarıya. i ki kath bir yapı .  Ht:tr kat
ta geniş geniş bal-konlar yapmış1ar. Kocaman merdivenler koy ... 
muşlar. Büyü-k avluda güneşten nar gibi kızararak aynaşan çocuk .. 
ların minicik başlari görülüyor uzaktan . Henüz kemikleşmemlş, 
taptaze ve diri yüzleri VHr. Erkek çocuğu mu bunlar, kız çocuğu 
mu? Ayırmak güç. Heppi de aynı uzun gri önlükleri giym1şler. 
Yetiştirlci kadınlarda da .... ynt griden elbJseler. Onlar da çocuk
larla birlikte güneşleniyor. 
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Sağda, bu yapa ların biraz gerisinde deniz var. Kendi mavi .. 
sini gökteki o güzel ve koyu mavr l le evlendirmlş sanki. Güneş .. 
fe sarmaş dolaş olmuş, boyuna öpijşüyor ve güm•oş renkli kıvıl
cımlar saçıyor etrafa. Kayalikiardan denize doğru koşan bir yük 
arabas1 var orda. Kapkara bir hamam böceğine benziyor. Şehir ve 
dağlar aydrnhk ve berrak hatlarla birbirlerinden ayrahyorlar. Ve . 
nereye baksa insan gökteki y a ldızlar gibi bir görünüp bir kaybo
lan an lar1 n ,  sinekiArin vaz1ltısı . . .  

Öylesine keyifli ki G leb, baraksalar kanatlanıp uçuverecek. 
Gönlü öylesine dolu ve coşkun.  Bu dağlar, bu denlz, fabrika, şe
hir, bu çok uzaklarda ·birbirleriyle öpüşen çizgi ler, Rusya . . .  ·Bu 
biziz• diyor içi-nd� bir ses. «Büyük bir işin Devlete özgü kosko .. 
caman bir ·işin baslangıcındayız ve ellerimiz titriyor•. Kan1mrz 
kaynıyor. yüreklerimiz heyecandan çatiayacak sanki . . .  " Bu bi .. 
ziz. Bu Rusya, işçilerin Rusya's 1 .  lnsanhğan yüz y ı l lar boyunca 
düşlediğt büyük gerçek biziz. Ve başliyoruz. Bu, i l k  büyük aşa .. 
madan önceki i lk  soluk ahş1mız bizim. Büyük gerçeği yaşayaca
ğız. Sonuna kadar yaşayacağız•.  

Merdiven in  başında Daşa soluk soluğa Gleb'i bekliyor. 
Burada hava ne güzel, Gl  eb! ·Denizin üstündeylz sank i .  . .  

N iyurka ikinci katta . . .  
Daşa yeniden öne atıliyor. Evinde bile bur�a olduğu kadar 

rahat değil .  
Balkondan bak1nca, aşağıda çal ı l ı kların arasında bahar gü. 

şiyle kucak ıkucağa aynaşan çocuklar gördü Gleb. Fabrrkada 
gördüğü keçi ler gibi onlar da. � .  Başı boş, alabi ldiğ1ne h ür hep .. 
s i .  Kim; . birbirjyle haş1r neşlr, itişiyorlar. Kimi ağliyor, kim top .. 
rağı kazmiş ve çamurdan bir e" kurmuşlar, evin çevresinde top ... 
lanm•şlar. Maskara gözlerle seyrediyorlar kurduktan dünyayı .  

Dişlerini g1ca rdatt1 Gleb. Balkon korkuluğuna vurdu öfkey ... 
le :  

Daşa, bu küçücük maskarala-rın hepsi açlıktan ölecekler 
sonunda. Ahmaklrğrnız yüzünden ölecekfer. Kurşuna dlzmeli he .. 
plnizi!. .. 

Daşa önce şaşkın li kia baktı kocas1na. Gül-dü. 
- Daha önce öleceklerdi biz çahşmasayd1k . . .  Ba·kımevleri 

açı ldı§1nda yedirlp içirecek bir şey yoktu kl çocuklara. Burada 
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çal işan personel, çocukları parçalardı bıraksak. Herkes aç çün .. 

kU. Ama iyi ·ınsanlar var aramızda, bi l inçl i  insanlar var . . .  Onla .. 
rr yetişti rdli<. 

- Va Niyurka'mız? O da bu çocuklar gibi mi? Böyle açlik 
nıı çekiyor? Böyle g rdasrz m1?  

Daşa G leb'ln öfkesini sakin ama kararlı bir bakışla göğüs .. 
le di .  

___. Neden Niyurka öbür çocuklardan farki r  olsun? Niyur-
:ka da onlar gibi aç ve bakımsız kaldr bir zaman. Kadınlar olmasay
dı zaten, çocuklar bitlenmekten ve hastal rkta� kırıhp g idecekler
di .  Yada açlı-ktan öleceklerdi hepsi.  

Çektiğin nutuklarla m ı  kurtardın N iyurka'yr? Yoksa o 
garl� in  garibi davran ışlarınla mı ? 

- Evet, Gl eb yoldaş! O beğenmediğin şeylerle kurtardim . . .  
Başka şeylerle deği 1 ! .. 

Tepeden aşağıya inerken balkonlarda aynaşan çocuklar• gör
müşlerdi ama şimdi halkonda ne demin aynaşan çocuklar vard ı .  
ne de deminki bakıci kadınlar. Herkes gelen ziyaretçi leri haber 
vermeye 'koştu anlaşı lan. 

Girdikleri oda ağır bir güneş, uykulu bir güneş kokuyordu. 
Altl ı üstlü ra:ızalarda kar gibi beyaz örtü ler, beyaz yastıklar. Gri  
önlüklü çocuklar. Solgun yüzlü çocuklar. Gözlerin in  altında mor 
halkalar taşıyan çocuklar. Bakıcı kadınlar oradan oraya -1<oşuşup 
duruyor. Duvarlarda minicM< el lerle çizilmiş resimler ası l r .  

Bakıcı kadrnlar Daşa'yı selam l iyoriar geçerken : 
- Günaydın, Daşa yoldaş . . .  Müdirerniz birazdan gelecek . . . 
O kaç gündür Gleb'l ac1 lar içinde krvrandıran kad ın  deği l  Da-

şa . . .  Alabildiğine rahat ve huzurlu burada. Sesleniyor kızı na : 
Niyurka! .. Buradayrm! 

Oradaki çocukların en minik olanı N iyurka. Ufacık önlüğ'ü
nün içinde Çiği rklar atarak, kahkahalarla gülerek koşuyor onla .. 
ra. Çocukların arasından görünmez bir hızla gelip geçiyor. Bütün 
çocuklar Daşa 'nın çevresindeler şimdi. Yanaklarında ufak ama 
rahat gülücükler hepsinin.  Bağrışryorlar. 

Daşa teyze gelmiş ! .. Daşa teyzet 
Ve işte Nlyurka! Bu küçücük maskara nasıl  da değişmiş? . .  

Gleb'e çok uzakmış gibi duruyor küçük şeytan. Ama Gleb onda 
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kendisine çok yakın bir anlatılmaz şeyin varhğ1n1 hissediyor. 
K1z, kanatlarinı bir 'kuş hafifl iğiyle çı rparak annesinin kol

larrna atti kendini .  . .  Sevinçle zrpl ıyor, gülüyor, oynuyor . . .  
Anne ! Anneciğim! diye bağınyor. 

Daşa da gül'üyor, kol larryla sardi krz1n 1 .  O da sevinçl i .  
- ·Niyuroçka'm benim! Yavrum! 
işte bu şimdiki Daşa, Gleb'in bildiği , sevdiği Daşa. Fabrika 

dönüşü evin kapısında Niyurka'yr el inden tutup onu bekleyen Da .. 
şa. Gözlerindeki nemli pınltt . okşaytşları , o eski Daşa'ya öz
gü şeyler. Sesi ahenkli ve titreyen ses. 

- ·işte, baba geldi N iyuroçka! Babanı ·hatırfadrn mr?  
Göz kapaklarına. kirpikierine kadar ürperdi küçük maskara. 

Şaşk1n bir merakla baktı Gleb'e. 
Kahkahalarla güldil Gleb. El ini uzatti ona. Boğaz1nda srcak 

bi r şeyin düğümlendiğhıi hissetti. 
- Sani babana._ Niyuroçka! Ne kadar büyümüşsün sen! 

Annen kadar olmuşsui"', 
Ufakl i k  yaklaşmacn Gleb'e. Geri çeki ldi ,  annesinin eteğ ini 

tuttu bir e l iyle. 
Baban o, N iyuroçka. 
Baba değil  o.  kızi i  ordu askeri. 
Ben babanım senin ve ·kıziiordu askeriyim. 
Benim babama benzemiyor bu . . .  Amcas1n sen! · 

-

Daşa'n 1n  gözlerinde güleç bir 1slakhk, Gleb, o demin boğa .. 
zı nda d üğ'ümlenen srcakl ı� ın  yan1na bir gülrnek isteğinin de ge .. 
l ip yerleştiğini farketti. 

- Tamam, Niyuroçka! dedi. Öyle olsun. Şimdi l i k  baban 
o lmayay1m. Sen benim k1zımsın ama . . .  Arkadaş olal im seninle: 
Bir daha gel işirnde sana şeker getireceğim . . .  Dağ1 taş1 kazıp o 
şekeri bulacağrm ve sana getireceğim. Oldu mu? .. Söyle bakal ım 
şimdi .  annen benden değerli mi?  Bak. sen hep burdasin ama 
annen hep d1şarda . . .  Öyle değil mi?  

Benim annem hep burda. Gündüz olunca da burda, gün
düz olmayınca da . . .  '.Babam yok burda . . .  Babam burjuva larla dö-

... . .. vuşuyor . . .  
Bak. buna aferin derim işte! Gel, öpeyim seni . . .  

• 

Çocuklar elele verip halka o lmuşlar. Koşarak dönmeye baŞ-
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lamışlardı.  Gleb·e kuru ve anlamsız gözlerle bakıyorlar, sabırsız
l ı kla Daşa'yı , Daşa'nrn sesin i  bekliyorlar. Bütün kızların saçı kısa 
kesilm işti . Oğlan çocukları gibi ,  onlar da her defas ında çiçek 
dolu el lerini Daşa'ya uzatıyor, �r.u da aralarına almak istıyorlar. 

Daşa teyze ! Daşa teyze ! diye bağırış ıyorlar üstelik. 
Uzaklarde·ki bir odadan yayılan bir piyano sesi ger iyor Gleb'

in kulağına. Ve !küçücük nefeslerde birbirin i  tutmayan sesıerle 
söylenen bir türkü : Enternasyonal. 

Geleceğin ()ocukları, haydi kalk1n ayağa! 

Dcrmadan koşun bizi yaşatan bağ1ms1zhğa! 
• 

Da.şa gülerek büfün çocukların baş ını okşuyor sırayla. Hep
si de almaya ahştıkian bir mükaf�t gibi bekl iyorlar onun okşayı .. 
ş ın ı .  

Söyleyin bakalım, çocuklar! Ne yedi niz, ne içtiniz bugün? 
Karnı aç olan var m ı?  Karnı tok olan? Karnı ağrıyan? Söyleyin ,  
hay d, i !  

. Hepsi bir ağızdan ·bağrışarak cevap verryorlar ona. Kimisi 
başını  :kaşıyarak düşünüyordu, kimisi bi rşey düşünmeden kaşını
yor. Hele bir tanesi . . .  Kapkara bir  böceğe benziyor. Burnundan 
sümük(eri akıyor keratanrn. ÖnlüÇiil11ö yukarıya kadar cekmiş, 
boyuna kaş1nıyor. Gleb yaklaştı ona. Gömleğini kaldırdı yukarı
·,-a. Sivilee içindf' vücudu. Korlrl:u ufakhk. Fırlayıp kaçtı 9eriye. 
Yatakların arkasında bir  köşeye sakland ı .. Şlmdi başındaki kapka .. 
ra saç yrqrnr ve kocaman gözlerinden başka blr  şev görünmüyor. 
Gözleri fı ldır fJ idır. 

- Ta, ta, ta, ta, ! .. Işte kahraman! Bu maskara azgın bir dö
v'üşçü. . .  Bakın, çoktan hazırladı siperi! 

Gleb, ·Daşa ve bütün çocuklar güldüler. Kapılar kadar geniş 
pencerelerden sarkan güneş bile gülüyor. 

Niyurka'yı el inden tuttu Daşa. Gleb'e hiç bakmadı .  Yürü
dü önde. Gleb'in içi burkuldu o zaman. Oaşa ve Ni} Jrka birbirle
rine çok yakrndrlar. Tek bir insan onlar. GJeb i kisina de çok ya. 
bancı ,  ikisi de ona çok uzak. Daşa burada, anneliği kendisine ev
dekinden daha çok yakış�u .. 1yor. Gleb, burada evdeki gibi yaln1z. 
Bunu biliyor şimdi. 
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Burada da  hayatr yeniden kazanması gerektiğini anl iyor. 
Birl ikte b'ütün katları dolaştı lar. Yemekhaneye de girdiler. 

Orada yıkanacak bulaşık  ve çocuklar var. Mutfak yemek kokuları 
içinde. Orada da çocuklar. Çocukların oyun odası duvarları yine 
çocuk res im leri kararanmış bir yer. Çocuklar küçük bir  kızın 
çevresinde toplanmrşlar, hep birlikte ama birbirini bJr türlü tut
mayan seslerle Enternasyonal'!; söylüyorlar. 

Geleceğin çocuklari, haydi kalkın ayağa! 

Koşun yepyeni bir dünyayi kur1nağa! 

Orada iki esk.i komşusunu gördü Gleb: lomaka ve lizbet. 
Bu iki kadında hiç al ışmad1ğı ,  htç körmediği yeni ve başka bir 
hava, garip bir değişikl ik vardı. Iki kad1n da evlerinde olduğun
dan daha rahat görünüyorlardı . lomaka mutfakta ça l rşryordu. 
Yüzü k1pkrrmrzıydr. Sanki evinde, kendi mutfağrnda çahşıyor�uş 
gibi gayretli ve hemarattı. Daha görür görmez kucakladi Daşa'yı. 

- işte, re isimiz geldi, dedi. Öğretim �omitesinrJeki lere 
söyle- çal ı ssın lar diye oraya koyduk onlarr. Sumüklerini çeks1n .. 
ler diye değ i l !  Gıda komitesini de hizaya getirmeli !  Bu çocuklan 
böcekleriP. mi fare derisiyle mi besleyeceğiz yani? . .  Baks&na, ne 
görüyorum? .. Sevgi l i  kocan döndü ha? ... Saliver çay1ra, ottasrn. 
Ona ne ihtiyacın var? Benim�i dönmedi. ıDaha iyi böylesi .  Herif 
ararsan, isted iğin .J<adar. Seç seç, ar. Hadi Gleb. Öyle kötü kötü 

• 

bakma bana. Korkutamazsrn ben i. Yl ldrzh kaskatinden de korka .. 
cak deği l im. G1da komitesine ben ıkendim giderim artık. Önce 
Öğretfm'dekifere uğrarım. sonra da öbürJerine. 

Daşa keyifl-i blr şaplak vurdu onun sırtına. Gülüyordu. 
Bizim ördek ötmeye başladı ylne! Boşuna lomaka de

memfşJer sanal  
- Yalan mı ama? -Bu herif mi l letinin suratrnı dağ1tmel 1 .  lş 

yaptr·kları yok ki ! Bütün gün birbirlerini  seyredlyorlar . . .  Donıa .. 
nna kadar �oymak lazrm hepsini.  

Gfeb btrd..,n kahkahalarla g'ülmek �steği duydu. 
- Ne kadınsrn yahu! dedi . Ne dırdrr edip duruyorsun? Yo

rulmad ln  mr  daha? 
lizbet kilerdeydi .  Ki lerel kadın larla beraberdi. Iri yap ıh  
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kadınlardı ikisi de. Temiz giyinmişlerdi. Bu görünüşleri içinde 
iyi l ik meleklerini andı rıyorlar ama ki lerci kadı n  hafif bıyıklı gibi .  
B ryrğr olduğuna göre ermenidir. Lizbet saraşın.  Yüzündeki hatlar 
solmuş, avurtları bell l  bel i rsiz çökmüş. Açli ktan herhalde. Baş
başa vermişler i-kisi ,  çeşit çeşit yiyecekleri ölçüyor, tart1ya vuru
yor ve sonra deftere yazryorlar. 

Llzbet'in Daşa'y1 karş 1 layış 1nda biraz çahmh, hafif yukar
dan bakan bil· hava var. Gösterdiği gözlerindeki p1rı lt1 e le ve-
riyor sadece. 

- Çamaşırlar bir yıkandi, hepsi döküldü. Daşa. Hepsi l i:ne 
l ime oldu. Çocuklarin üstünü değiştirecek çamaş 1r kalmadı .  Üst
süz başsız çocuklarımizı al ıp nümayişe çıkacağız yarın .  Kimi a
dam etmel i ,  biz şaş1 rdık. Çocukları dağa göturecektik. OdJn 
toplaya lım diye . . .  Ama işçi ler kurumuş ağaçlan toplamişlar hep. 
Neyle yemek pişireceğiz? Soran eden yok. Gidip heriflerf hizaya 
getirmel i !  

Daşa lomaka'nın ve llzbet'in söyledi klerin i  bir b ir  not edi
yor. Alnı onların her yeni şikayetinde s1kıntrdan k•rış ık1r 1ş OtU
yar. 

lizbet yoldaş, bütün evleri kontrol etmekle görevf ls :n 
sen. Sonra �ad1n komitesine dönersin. Yeri kazmak şart. insarr . 
ları uyandırmak, harekete getirmek gerek! 

Lizbet'in bak1şları ·bir an, kısa bir an Gleb'e tak1 ld 1 .  Ama son
ra b i r  ikinci defa tutup bakmadı Gleb'e. Öylesine başından as
kındr. 

Bakimevi'nde başka kadınlar da gördüler. Kiminin başı be
yaz mendil lerle sar1h ,  kiminin başı açıkt i .  Hepsi de Daşa'ya gi\ 
fümsüyordu. 

' 

Ba·kışları Gleb'e ürkek ve kaçamak ıifadelerle takahyord�J 
hepsinin .  Bu adam kimdi? ·Kimbil i r, belki de o sık sık gelen can 
sık1c1 parti müfettişlerinden biridir? 

.. 

Gleb kızın in ,  küçük Niyurka'nın  elini tutmak 1stiyor fakat 
her defası nda Niyurka el ini kaçırıyordu ondan. 

- Ver elini bana, -Niyur�a! .. Annene güzel güzel uzat1yor
sun elini de neden bana uzatm1yorsun? 

Ama Niyurka vermedi e l in i .  G leb ans1zın sanldı ona. Ni
yurka'nın küçücük gövdesini sarıverdi kol larıyla. O zaman dr.  
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renmedi Niyuroçka. ilk defa olarak düşünceJi gözlerle, arayan 
bakışfatla baktı onun yüzüne. 

• r senrz . .. 
Bu sizin Niyuroçka'nız nasıl usfu, nasıl cici kJZ, bir bH .. 

Daşa kadrnrn yanında. Kaşlan belli bel irsiz çat1 lmış. Duva .. 
ra bakıyor. Kendi -kendine söylenir gibi konuştu bu sefer. 

Evet, Niyuroçka tatlı ve cici çocuktur. Ama burda bü-
• 

tün çocuklar tatl ı .  Hiç birinin Niyuroçka'dan farkı yok . •  

- Tabii, haklısınız, yoldaş. Işçi çocukları için al imizden n� 
gelirse yapıyoruz. Bütür:ı dikkatimizi ve çabam1zı işçi çocukları. 
n ın  mutluluğu için ·kul lanmaJıyız. Sovyet h'ükümeti 'bu ·konul;ar
da öylesine dikkatli ve titizd ir  ki  . . .  

Birden öfkelendi Gleb. Bu kadın gevezenin bir·i .  Buraya ne 
biçfm sosyal parazltlerin yerleşip saltanat kurduğunu öğrenmeH. -

Müdire ·hep şikayetçiydi. Dağdan taştan şikayetçi. Boyuna 
konuşuyor üstel ik.  

- Şikayet etmeyin ,  yoldaş! Yapabileceğiniz ka_darını yapın 
ama şikayet etmeyin!  Ş ikayet bizi kurtarmaz .. 

Haklısın ız, yoldaş ÇumaJov.. Haklısın1z! Zaten burada, 
sizinle beraber çalışmak öyle zevkli ki. Neşe jçinde oluyor insan. 

Şimdi daha çok öfkelendi Gleb. 
Daşa her yere g iriyor, her şey·i gözden geçiriyor, her ya

PIImış ve yapı lmamış işin hesabıni soruyordu� Sonunda Bakimevi 
personel inin kaldığı bölüme, personel odalarına da girdi. 

-- Ooo ! .. Demek iskemfeler, ·koltuklar, divanlar hep bur-.. . 
da !  Çiçek saks r lannız da . var demek. Mermerlerinlz, tablolan-
n ız. Herşeyiniz burda ! Size daha önce söylemiştim, çocukların 
eşyasını kullanmayın demiştim. Şu gördüğüm manzara çok ayıp !  
Divanların üstünde otursaJar, oynasalar, halı ların üstünde yü
rüseler kötü lük gelmez kJ :  çahştırma sistemini,  pedagoji yönün .. 
den sakrncal r  bulmuştuk ta. Sonra tembell iğe al lştınr çocukları .. 
mız1 diye düşünmüştük . . .  Anl ıyorsunuz değJI ml?  

Yoldaş Çumalova, haklıs•nız! Yalnız eğitmenlere deği l  
çocuklara da. Onlar resimlere bakmaya da bayal ırlar 'üstelik. Bu 
şekl ide davranamazsınız! 

Kadının gözlerinde tutmaya çahşt1ğJ bir öfke. Daşa·nın ya
naklar• af al şimdi. Kadına hiç bakmadan konuşuyor. 
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- Sizin eğitim s istemleriniz VIZ gelir bana! Bizifn çocu<
larrmrz domuş ahır lanndan farks ız yerlerde yaşıyorlard ı .  Bütün 
tabloları, ışığı, en güzeJ eşyaları onlara ve rm el is in iz �  Verebi l .�
ceğimiz herşeyi onlara vermeliyiz. Dinlenme odasın1 . süslemek. 
oturu1ur ha lo getirmek gerek. Çocuklar oynama h .  iyi gıda alma
Ir. tabiatı sevmel i. Biz hiç bir şey almamalıyız, onlara vermaliyiz 
herşeyi. Kemerleri sı·kıp kend imizi s ık ıntı lara sokmal i ama va
nmızl yoğumuzu çocuklara vermelfyiz. PersQnel bu işe sinJrlenlr
se personel-i o aşağıdaki pis ve bakrmsız delikiere tıkrn l  T1k1n 
kJ anlasınlar hanyayı konyay1. Müdire yoldaş; benim gözümu bo
yamaya kalkışmayın sakıni  O sizin yere batası pedagojin izl an
lamam ama bi l in ki burda benim çok iyi anladığ ım maskaral ıklar 
dönöyorl 

Bu küçük kad1n, müdtre gözterindeki öfkeyi hayranirk dolu 
bir tebessümün .gerisine saklamaya çahş1yor. 

Bundan hiç kimsenrn şüphesi olamaz yoldaş Çumalovd. 
Sezgi yönünden olsun. titi,BK yönünden olsun sizin b ir  eşi nizi 
bulmak mümk'ü n  mü? .Sizin ·vönetiminizdeı herşey iyi gidecek. E- · 

min im, çok Iyi olacak . . .  

Daşa yürüdü. Oradan uzaklaştılar. Daşa Niyurka'y1 okşu
yor. Öbür çocuklar onun çevresinde. Csv ı l  cıv1f heps i. Kuşlara 
benziyorlar. Niyurka Gleb'e baktı . Uzun, düşüneeli bir bakış bu. 

- Eve gelmek ister misin, N iyuroçka? Oynarsın yine . . . 
Eskisi gibi. Babandan, annenden, uzak olmazsın ,  ha? 

• 

- Hangi eve? Benim yatağım ort4� işte! Sabah süt Içtik biz. 
Bi razdan şarkı söyleyip gezeceğiz. 

Ve Niyurka'cı k  i lk  defa çekinerek cıe olsa i<ol lann1 G leb'in 
boynuna doladı. Ufacı k  gözlerinde annesinin gözleri henüz 
giderilmemiş bir merakm sorulan yaşıyor . 

. 

Bakimevi 'nden Çiktılar i kisi .  Daşa şose yoluna kadar ses-
sizdi .  Sönmeye yüz tutmuş bir sevginin pınltı lan do1aşryor yQ_ 
zünde. Şose yoluna çıktıkları zaman kendi kendine anlatıyomıuş 
gibi anlattı : 
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- Kad ın  kolunda yapılacak iş çok, en zor olanı çocuklan 
yetiştirmek değil ki ! .. Asıl güç olan bizim şu kah n kafal ı  kad•n
larımlzr yetiştirmek. Görmeyeceğimizi, görünce de vurup can 
yakmayacağımıza bi lseler herşeyi çalacaklar. K·ınntı bi le bı rak
mayacaklar. Hepsi de bizden görünürler oysa. . .  Çevremiz hep 
düşman. Düşman çok! . .  Şu müd i re tipinde şeytanlar da cabası . 

.. 

BÖLÜM ÜC· 
• 

1 .  -AGZJ LAF YAPAN YUK YOlDAŞ 

Çalışma Merkezi :  Rıhtıma yakın bir  yerde, tuğladan yapılm1ş 
iki kati l bir yapı .  Bu yapınan önünden başlayara·k bir beton du .. 
varın yanandan dört bir kala dağı lan demiryoru raylarr. Rrhtrma, 
iskelenin ucuna kadar uzanıyor, Istasyon binasına kadar ulaşan 
koca yük depolan. Eski çağ kulelerini andıran buğday silosu ya
pı ları dağın yamacına doğru s 1rt vermişler. 

Duvar boyunca, kaldırımlar üzerinde gürültücü yük arabaları. 
i nsan nereye baksa birer taş yığını· gibi duran büyük yapılar ve 
iskeleler. Uzakta, bahar müjdecisi sis bulutunun arkasrnda bal r k  .. 
çı tekneleri birer çalkantı l ı lekeden farksız. 

Rıhtrm boş, deniz aç. Şimdi burada yaşamayan gemiler han .. 
gi sularda, hangi ü�kelerde tutsaktır acaba? 

Çal ışma Merkezi binasin ın çok yakınında piramit biçimi 
yükselen ve merdivene kadar uzanan bir bahçe. bugün art ık  
bakımsız, bugün sadece kestane ağaçlarıyla yaşayan bir bahçe 
var. Kestane ağaçları bile şeki lsiz duruyorlar. Bahçeyi çevrele .. 
yen çitin tahtalan dök'ülmüş. Koparrp ısınmak için kullandılar 
her-halde. 
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Çiçeklerin yerine koyu renkli mantarlar bOyOmOş bahçe. 
de, dört bir yana kök salmış lar. Yukarda, boyu çatıyı aşan yük
sek bir di rekte kırmızı bir bayrak asıh . Üzerinde beyaz harflerle 
R.S.F.S.R. yazısı .  

Binanın Içinde birbiriyle kesişen I ki koridor: Birincisi düm-
düz i leriye uzanıyor. Bu koridorun ucunda toplantı salonu var. 

Duvarlar ·ki rl i .  Çamurlu ve lekefi .  Ağır bir tütün kokusu 
sinmiş ortal iğa. Koltuklarında evrak dosyaları her renk ve çe
şitten Insan. Bazı larının üstleri başları perişan. Ayakları bile 
çıplak. Uzakta, koridorlarda yankı lanan ç izme sesleri . Gürül
tülü sesler. 

Gleb .sağdaki koridora yürüdü. 
Komite'nin çalıştığı bölgenin camlı kapısı önünde iki adam 

bekliyor. Birinin başında saç ka lmamış, gaga bir burun, ağzında 
sürekli gülümseyen bir ifade. Vassı burunlu öbürü. Uzun bir çe
nesi ve bir kamburu andıran ·iıki katli bir al ın yapısı var. 

- Utanç verici şey, arkadaş! Çok ay1p! Büyük hata -bu!  
Yassı burunlu adam bu konuşan. Öfkeyle bağırıyor adeta. 

Bürokrasi sizi bir veba gibi kemirmeye başladı .  Ölen yol
daşlarımrzı yeni gömdük daha. Kanları bi le kurumadı mezarlann
cla. Ne görüyorum şimdi? Herkes yazrhanelere saltanat kurup O
turmuş, generaller gibi üniformalar giyip çal ım  satmaya .başla
mış. Neyle uğraşıyorlar? Formalite işlerle,  paketi erin üstüne ad
res, ıkapı ların üstüne �eGirmek yasaktır• diye yazmakla. Yakında 
birbirlerine zat-ı şahaneleri fi lan demeye de başlarlar. Yoldaşla
rımtz vardı bjzim yahu! ·Nerede bu adamlar şimdi? jşçi sınıfı ye
niden frrsatç l ların boyunduruğuna mı düştü nedir? . .  

Vanı lmıyorsun, Yuk yoldaş. Hiç de böyle değ i l .  Görüşün 
mantık açısından yanlış. Önemli olan da bu değil üsteiPk. Yoldaş 
Yuk, çok düşmanımrz var şimdi.  Kesin ve amansız davranmak zo
rundayız. Yoksa Cumhuriyetin geleceğini ölüm'ün kucağ1na atmış 
oluruz. Asıl düşünmemiz gereken konu budur. Seni ·anl ıyorum, 
yoldaş Yuk. Seni anl iyorum ama bugün Sovyetler ü lkeyi iyi 
yöneten bir mekanizma �kurmak zorundadır. Ucunda bürokrasi 
bi le olsa bu . gerekli .  Yeter ki bürokrasi bize düşmanca tavır 
almasın .. 

- Tamam. Işte seni de sakmuşlar girdabın · içine. . .  Va 
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fşçi s ınıfı n'olacak arkadaşım? Sergey, bütün bunlar bizi çıkma
za götürür. An latarnıyorum ıki yahu l Kimseye anlatarnıyorum ki. 

- Yuk yoldaş, bugün artık önemli olan tek şey var: Küt
telerle birl ikte çalışmak. Çal işmak tek parola olmal i .  Cumhuri
yet'in bütün yönetici mekanizması en  yüksek sorumluluk ·mev. 
ki lerine kadar ·kütlenin -kontro lü  altına girmeli .  lenin yoldaşın ev 
kad rnlan fçln söyledikleri bir daha değişmez biçimde yerleşmeli 
bizim töre lerimize. Önemli olan bu! Sen yanıhyorsun. Açık kapi
lan tekrar açmak denir böylesine. 

- Sergey, iyi bir -komıünists·in ama gözlerini bağlamışlar 
sen in. Körü körüne gidiyorsun. Işçi srnrfrnrn daha yürekli ol .. 
maya ihtiyacı var. Düşmanlarımrz, diyorsun.  Şeytan götürsün on
ları ! Çoğunun defterini dürdük, gerekirse bundan sonra da yapa
n� aynr şeyi .  Ama ya Işçilerin, parti miUtanlarınrn durumuna ne 
demel i?  Dün·kü arkadaşlarımız önemli mevkilere, kiHt noktalara· 
gelir germez değiş iveriyorlar. Sergey, kötü olan· bu işte. Asd 
düşman ımız bu, sevg i l i  yoldaş. · 

Gleb bu öfkel i  seste eski arkadaş• Vuk'u, gemi tezgahlarının 
•• 

tornacı ustas1 Yuk'un sesini ten rdı . Yuk değişmemiş. Uç yrJ 
önce nas 1 f  bı raktrysa onu yine öy le buluyor. Gürültücü, inatçı ve 
hep suçlayan tarnacl Yuk tekrar karşısında işte. 

· · 

Yaklaştı ona G leb. Omzunu kuwetle s 1ktr. 
- · Günaydın .  arkadaş. Bağınyorsun, bu sefer -kimin kusur

lannı döküyorsun ortaya? Her işte bir kusur aramaktan ne za
man vazgeçeceksin,  bakaf ım? Şimdi öneml i  o lan işleri düzeltmek. 
Önce düzene sokacaksın herşey i .  Sen burda bağırıp çağrrmakla 
vakit öfdürüyorsun, yass1 burun f  

Yuk, şaşırdı . Kocaman gözleri faltaşr gibi açrl ryor. 
Gleb! Büyük arkadaş ımf  Eski dostum, savaşçr ! Anacr .. 

ğ ım.  ş ükürler olsun sana! 
Sarı l ıp öptü Gleb'i . Yüzündeki ter Gleb'e bufaştı. 
- Sahici Gleb'sin değil mi sen? Başkası filan değ ilsin 

ya? . .  Yurü, arkadaş, bunlann hepsini şimdi hizaya getiririz ılki .. 
miz. Beyinlerlni bir güzel y ıkarız şimdi. Sergey baksana. Bu 
adt:ım en esk� dostum benim. En güç ve en .f<anlı gün ferde bi le 

-

öyle kaldı. 
- Boş� davul çalmamak gerek, Yuk. Şikayetle vakit öldü .. 

• 
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rürsek güçlükleri yenemeylzl 
Duyuyor musun, Sergey? Işte bu adam h izaya getirecek 

içerdekiierl. Bize adamin böylesi gerek. Sergey. D ara düşersak 
otuz al�1 dağ1 tersine çevireceğizl 

Gleb ve Sergey tokalaştılar. Birbi rine yabancı parmaklar 
onlannki . Gleb öbürünün parmaklar'nda genç k1zlara özgü bir 
yumuşakl ık  ve Orkekl ! k  ·işaretledl .  

Bir entellektüel bu, ıkrvıran takrmından, yufka yürek1 inin 
biri . . .  

Baktı adama. Hem de d i kkatle bakti. Kıvırc1k kızıla çalan 
saçlan var. Açık  1<ahv�e renkli gözler. Ayn ı güleç ifade ağzın•n 
kenannda da belirlen iyor. Biraz alayer bir  gü iQmseme bu. Fazla
dan hem okşayan hem soran bir bak1ş. 

- • Ben sizi taniyorum, yoldaş Çumalov. Geçenlerde parti
ye üye olmak için gelmiştiniz, o zaman görmüştüm sizi.. Komite'
de sizi konuştuk. Tam üstüne geldiniz. 

Görüyorsun ya Gleb? Nası l  da b i l iyorlar d üşmanların i .  
Askerce davran onlara. Yoksa hayatını çekil mez hale sokarlar. . . 
Bana da aynı numarayı oynamak istediler ama ben bunların hep-
sinden daha kurnazım. Ne olduklarını göstereceği m  hepsine! 

- Yuk, söylesene neden .böyle öfkelisin sen? 
- � Hiçbirine güvenim yok bunların. Ağıziartndan işçi sını  .. 

fr lafı düşmQyor ama hepsi kendi işkembelerini doldurmaya ba .. 
kıyorlar asl inda. Avantacı lar, numaraeriart 

. Peki, Yuk. Gözümüzü dört açarız biz de. Yolu göster de 
gideyim. 

Parti sekreteri nin yanı na gideceksin iz, yo Id aş Çumalov. 
Kendisi toplantıda · ama telefonla sizi yanına almam1zr söyledi .  
Buyrun. Adı Yitki 'dir sekreterin .  

- Sergey, senin için bu. Sen götürmalisin Gleb' i .  Ben pe
şinizden gelip. Içerde ona nasıl  kazı k atamad rğınızı zevkle seyre-
deceğim. _. 

· 
,. 

Ben hazırım. Yuk. Birazdan Terör teşki latında bir 'konfe-
ransım. arkasından da Hatk Eğitimi bölümünde ikinci bi r konfe .. 
ransım · var. . 

. . -

- Sergey okumuş adam!ln sen. Bir papazd�n daha .de�er. 
li değilsin ama. Neden, bi l iyor musun? Örnrün buradakilere baş 
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sallamakla geçiyor da ondan. 
Içeriye önce Gleb gird i .  Sergey ar·kas1ndayd 1.  Belki odan1n 

darlığından, belki de oradaki kad1n kalabalığının etkisiyle Gleb, 
adayı tek başına kapladığını. bir daha geri dönemiyeceğini düşün� 
dü. Sanki ·kasketi �avana değiyordu. 

Partinin kad1n koru başkanı yoldaş ·Miyekova tam karşrsın� 
dayd1 .  Pencerenin önünde, masaya oturmuştu. Üzerinde � . •  avi bir 
bluz, el inde bir kurşun kalem vardı .  Başına sardıği kırmlZI men� 
di lden taşan saçlarını güneş aydınlatıyordu. Üst dudağı bir deU
kan l ln ınki kadar tüyl ü, kaşlar• tozlu ve prrı ltıhydJ. Uzun kirpikle� 
r inin aras1-ndan Gleb'i süzdü. 

Daşa masanın yanındayd ı .  Ayakta duruyor ve boğazından ça .. 

kardığı büyük ojr sesle konuşuyordu. Gleb'e çok ·kısa bir an 
göz ucuyla baktı. Ama sonra kendi işine döndil yeniden. Bir 
daha da bakmadı artık. Oda kadın doluydu. Hepsinin de başların. 
da kırmız1 mend i l ler. Hepsi d in l iyordu. 

. M iyekova ·konuşulan• diniemiyormuş da üşümüş b i r  kedi 
gibi güneş ışıkların in  sıcakhğ1na sığınmış görunüyordu. 

Yük gütmeye baş lad ı .  Gleb'i kolundan yakalamıştı. 
Burasr teh l ikeli yerdir. Kadın cephesi. Burada tırmalar-

lar adamı ,  çimdiklerler. Gözünü dört aç! · 

Sergey'de s ı kınti i ı  bir · gülumseme. 
Gleb kasketini çıkard ı .  Odadaki kadın lar hep bir ağızdan ba

ğırışarak Yuk'a çul landılar. 
. 

Bak, arkadaş. Burada şeytanların toplantısi var. Kad1n 
mi l leti karar alm1ş .. Hiçb!ri çocuk yapmayacak artık . . .  

Daşa, el lerini göğsünde kavuşturmuştu. Hiç konuşmuyor. 
odaya giren erkeklerin çıkıp gitmesini  bekliyordu. K1sa bir an 
tekrar gözgöze geldiler Gleb'le. ·Kad1nın bakışında da Gleb cid
di bir �rgin l ik  gördü sadece. 

Mtyekova el iyle masaya vurdu Ost'üste. 
- · Yeter art1kl  Delegeler. oturun yerlerinize l Susunl Erkek .. 

far, siz de geç in gidin yolunuza. Bizi daha fazla meşgul etmeyin !  
Daşa, sen devam et ·konuşmana . . .  

Daşa henüz konuşmaya başlamıştı ki Miyekova onun sö .. 
zünü kesti : 

- Yoldaş Çumalov! Dönüşünüzde bana da uğrayın. SJzfnle 
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konuşacaklararn var. 
- Olur. 
Güneş ıkadının ·kalın kaşlarında a ltın renkli p ın ltıfar çiziyor. 

du. Gözleri büyük ve yuvarlaktı. Anlaşılmaz bir acı l ık taş1yan ço
cuk {:!özleriydi bunlar. 

- Iş konuşmayacağım sizinle. Sadece tanışmak istiyorum . 
Ofur. 

Daşa şehirdeki çöplükler konusunda ·konuşuyordu.  
Parti sekreteri Yltki 'nJn oda kaprs 1n 1  açtıkları zaman burun-

1arrna sıcak bir tütün :kokusu doldu. 
Güneş bu odaya da g irfyordu ama bu sefer Mlyakova'nın O-

dasına girdiği g ibi gelmiyor, kahn huzmelerle pencereden dolu
yordu ·,Jçeriye. SJgara dumanı daireler çizerek havaya yüksel iyor. 
inceclk toz yığınlarına karışıyordu. 

Burası da daracık bir yer. Masanın çevresinde toplanmış a
damlar güneş l i  bir toz ve duman bulutuna sarınmışlar. Hepsi de 
meşin ceketlerini .açmışlar. Sekreter Vitki var burada. Onun ya
nında Çeka teşkl latın ın  başkanı Çibis. fkisl de  tıraşl ı .  Çibis'in 
tozlu bir yüzü, bembeya:ı kaşları ve insan1n içine zehir gibi iş leyen 
bakışlari var. Vitki'nin karşısına oturmuş. Yüiünde uyukfayan bir 
ifade. Yitki 'nin yüzü daha değişik .. Yanakları sayısız çizgi lerle i l
me l ime ormuş. Burnu bir Asyah burnu. Gözlerini kaldrr1p baktı
ğı zaman burun del iklerinin geniş geniş açı hp  kapand1ğını görü .. 
yor insan. 

Sendikalar birl iğinin başkanı Lukava genç b ir  adam. Kemikl i 
bir yapısı, ·kapkara bir görüntüsü var. Saçları siyah,  teni esmer, 
sırtında kara bir gömlek. Gözleri alev alev yanıyor. Pencere boş .. 
luğuna dizlerini kırıp oturmuş. Çenesin i  dizlerine  yaslamış, ses
siz, ıkonuşul anlan dinl iyor. 

· Gleb, kasketine götürdü el ini ,  selam verdi. Vitki farketme .. 
miş göründü onun selamıni .  O kadar çok gelen1 var k1 ! Şaş1rmış 
gözlerle baktı Gleb'e, burun del ikleri geniş geniş açı l ip  ·kapand i .  

- Evet, odun · keslciler var, b ıçktlar ve yığınak yapma me
selesi var önümüzde. 

Farkında bile olmadan masayı yumruklayarak konuşuyor. 
Bütün iş ıkesilen odunu şehre taşımak. Orman dağın ö .. 

bür yamacında. Taşıma işl fiyasko verdi. Kış bastırmadan bu o-
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dunu şehre taşımanın yotunu bulmalryrz. Şeytanı ·boynuzlarından 
tutma l ıyız şimdi, en kest1rme yolu bulmalıyiz. Bütün güç.lerl bu 
jşe teaşturmak gerek. Ormancı lrk Merkezi işe yaramayan avanta .. 
cılarla dolu. Yakında isyan ederler oranın Işçi leri . Daha şimdiden 
açhk başgösterdi orada. Odunu buraya indirmezsek çocuk ölu
sünden sokaklarda yür'üyemeyiz. Haftaya i-ktisadi Planlamanın top .. 
lantısı var, orada maselemizi iyi savunmak ıçın şimdiden hazır .. · 

l i k  yapmal ıyız. Lukava, sen ne düşOnilyorsun? Her zainan ateş 
gibi ç ıkışlar yaparsrn ama bugün sigara lzmariti gibi susuyorsun. 

Penceredeki genç adam duymadı bi le. Başı ateşllyd l ,  cayrr 
cayır yanıyordu .. 

� 

Çibis h iç bi rine bakm1yor. Düşünüyor mu, uyukluyor mu, bel-
l i  deği l?  · 

Yitki yeniden öfkeyle vurdu masaya. 
Şeytan götürsün bizil Budala ve beceriksiz olduğumuz 

için hepimizi yere mıhlamal ı l  Kafamız çal işmıyor, çare filan bula .. 
mıyoruz arkadaşlar. 

lukava kemi.kli e l leriyle dizini iyice göğsüne doğru çek
t i .  Kesik ve çocuksu kahkahalarla gülmeye başladır 

- Akl ın• mı kaybediyorsun. Yitki? Çaremiz yok, diyorsun, 
Çare bulamıyorsan duvara vuracaksın kafa n ı . . .  O zaman çare 
gelir aklına. O zaman da gelmezse senj sahiden ·kurşuna dizrnek 
gerekiyat demektir. Bu işi de Çibis ·kolayca hal leder. Çaresizli-k 
yoktur. yoldaş. Ama çözülmesi gereken meseleler vardır bizim 
için. Senin demin çözernediğini  ben çözdüm bile. 

Kesin bir tekl if  getir bizel 
Yitk i 'nin burun del i kleri in ip inip kalkıyor. Bu görünüşüyle 

yüzünde hayran l ı k  dofu güleç bir ·ifade düğümleniyor. 

llyıı. 
Fabrlkan ın battal duran mekanik gücünden yararlannıa-

Sergey e l in i  kaldırıp söz isted i :  
-Lukava 'nın yapt1ğı tekl-if üzerinde söz istiyorum ben de. 
Yitki 'nin yüzü yeni bir gülümseme i le  tekrar J<rrış krrış ol-

du. Gleb onun bu gülümsayiş inde gizl ice ve biraz da ac1yarak dal
ga geçen bir ifadenin p ırtltısını sezin l lyor. 

Sergey"in kesin b ir  teklifi var bu �konuda. Söyle, Sergey . 
. - Yoldaş Lukava'nın tek l ifi konusunda d ikkatinizi yoldaş 
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Çumalov'da toplamak gerektiğini  söyleyecektim. Bu -konuda en 
kesin sonucu yoldaş Çumalov kendi fikrin i  söylediğinde atabi l i
riz. Şimdi benim gitmem gerek. 

Yitki sözünü kesti onun . 
• 

-- Sergey hep böyledir. Hep duygulu konuşur. Kafasrndaki 
eksikl iği  böyle g idermeye kalkar. 

- Şimdi terör teşki latındaki konferansa gitmek zorunda
yım. Sonra da Halk Eğitimi bölümünde konferans rm var . . .  Sonra . 

Çlbis gülüyor. Gülerek dalga geçiyor daha doğrusu. Zehir l i  
bakışlannr Sergey'e çevi rip tembel bir ses le  konuşuyor. 

- Git ·işine, ente l lektüe l !  Sanki dua ediyorsun. Geceleri 
lanetli ıkabuslar mr görüyorsun, nedir? Zaten büt'ün entel lektüel
ler partinin içinde b i rer eşektlr. Hep iş leri vard ı r  ve hep suçlu
durlar. On lan s i lah namlusuyla dürtüp durmaktan brktrk artrkl . .  

Sergey k rpkırmızı kesi ldi .  Gözlerin in  derininde çok uzaktaki 
göz yaşlan sezi l iyor. 

Siz de bir entel lektüel değ i l  misiniz, Çibis yoldaş . . 
Evet. Ben de entellektüel im. 

Yitki'nin yüzünde, o deminki, hem alay eden, hem okşayan 
gülümseme·. 

Şöyle yaklaş bize, Çumalov yoldaş. Ayakta kalacaksın .  
başka iskemlemiz yok. 

Gleb masaya yaklaştı . Hazırol durumunu aldı  . 
Usta işçi olarak ordudan ayrı ld ım. Partinin emrindeyim. 

Yitki bakışlarını ondan ayırmadan e l in i  uzattı G leb'e. Toka
lastr lar .  ' 

Yoldaş Çumalov, fabrikadaki hücrenin sekreterliği göre� 
vini veriyoruz sana. Hücre düzensiz ve dağ1nrk. Fabrikaya avan
tacı lar ve keçiler yerleşmiş durumda. Fabrika malzemesi yağma 
edil iyor, çalınıyor. Bütün bunlardan haberin var zaten . Bize güç
lü ,  etki l i  b ir  hücre ıkurmanr istiyoruz. 

Askerce selam verdi Gleb. 
- Partinin verdiği görevi kabul ediyorum, Yitki yoldaş. 
Lukava'nin çenesi dizlerinde hala. Ağzındaki sigarayı çiğne-

yip duruyor. Kısrk ve ateşli gözleriyle Gleb'i süzüyor. Gleb'ln sö
�ü bitince lukava soğuk b ir  sesle Y·itki'ye söylendi. 

Bunu eğitim koluna gönder. Böyle ufacık h ikayeler için 
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toplant1y1 soğutmayahm. 
Suniarı söylerken G leb'e bakıyor yine. Gleb dikildi blrden ve 

bakışlarmı Lukava'ya çevirdi .  H iç  b ir  şey söylemedi . Sadece böğ
rüne sert bir darbe yemişçesine sız1 1 1 .  Lukava'nın bak1şlarr on
da hep drklenme. karşJ 1<oyma isteği uyandırıyor. 

Çibis yoğun kirpiklerinin aral ığından Gleb'e baktJ. 
Usta bir -işçisiniz, üste l ik  orduda komiserdin.iz. Fabrika ... 

n tn  y 1 l larca battal =kalacağ ını bi le bi le neden orduyu brrakrp gel-
diniz buraya? 

· 

Gleb Çibis'e döndü önce. Ama konuşurken hepsini cevap. 
l ıyor: 

Siz fa b ri kaya battal ,  diyorsunuz. Ben . fabrika leş kokuyor, 
pisl ik yuvası oldu,  diyorum. Ne fabrikayd1 o! Nasıl gQçlüydül N·e 
büyük ve güzel b i r  makinayd ı !  Eşi yoktu dünyada. JşçJierin gırt .. 
fağına bas1p ·keçi leri kovafamak istiyorsunuz siz. Peki, ya üre
tim nerde? Üretimi ne yapacaksınız? Aslında herşeyi bir anda 
başlatmak, fabri-kayı çal lşttrmak gerek! Bu yap1 lmazsa işçHer iş
çi olmaktan vazgeçip domuz çobanı olacaklar. · 

Tekrar lukava i le  gözgöze geldi .  Adam1n .gözlerinde meydan 
okuyan b ir  ifade vard ı .  Dudaklar•ndaid gülümseme düşmanca 
ve alayhydr. O d a  lukava'ya m eydan okurca·sına sert baktı . Böğ
ründe deminki srzr. 

lnsanrar göğüslerinde kızrlordu nişanr taştsalar da önce 
gerçekleri olduğu gibi görebi lmeyi öğrenmeHierl dedi lukava. 

Çib1s oturduğu lskemlenln arkasına yaslanmıştı . Tart1şmayr 
izleyip Izlemediğin i  anlamak güç. 

Yitkj, yumruğunu masaya i ndi rmek için hazttlanm•ştı. Solu-
yordu. 

Sana söz vermedim, Lukava. Rahat dur. Odun konusun-. 
daki tartışm&ya devam ediyoruz. 

Lukava 'nın a layer g'ü lümseyfşi, tahrik dolu sözleri, ba:kışlart 
Gleb'in öfkesini başrna srçratmtştr. G leb trtrlyordu. 

- Vakacak odunumuz yok. yoldaş Çumafov. Açl ıktan ölü. 
yoruz hepimiz. Hele Bakrmevlerindeki çocukların durumu. Işçi ler 
teşki latl i değil. Durum böyleyken yerin dibine batsin fabrlkal 
Boşa konuşmamaltsın. Sen asıJ ormanda ·kesi len odunu şehre 
nasır  taşınz onu söyle! Fabrikan ın malzemesini taşıma iş inde 
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nasıl kullanabil iriz? Lukava·nln teklifi üstünde konuş ası l .  
Önce odun işi m i?  Peki ,  önce odundan başlayahm. Bir 

ayda odun şehre i necek. Bütün sorumluluğu al iyorum. 
Iri aiflan bir kenara koy şimdi .  Pratikte ne yapmaliylZ ,  

onu söyle! 
... - Pratik cevap vereceğim. 
1<1sa bir süre sustu Gleb. Pencereden d1şan bakt1 . 

Şöy1e yapabi l i riz: Dağ1n öbür yamactndan tepeye ıkadar 
havai hat vagonetlerini ·kul lanınz .. Tepeden fabrikaya kadar da 
demiryolu ve vagonetleri . . .  Oradan şehre vagonl&rla taş1nz o .. 
du nu. Bütün sendikalarda göoü l lü  pazar çaflşmas1 düzenlenirse. 
bu iş olur. Düşündüğümü söyledim. Hepsi bu ;kadar. 

Yuk terden s 1r l ls11<1am. Ama keyfinden soluyor. Bütün benl i 
ğ i  i le ·inaniyor ·G ieb'e. Dişlerini göstererek g'ü l üyor. 

-- As1l siz boş ·konuşuyorsunuz. Işte gördünüz, o nas ı l  bü
tün kafasrnr veriyor bu işe. Hepimizi hizaya getirecek sonunda. 
Dayan, erkadaş1m. Yanı nday1m ben. � 

Kimse dinfemiyor Yuk'u. Ufac ık  günlük işleri n  aras ında kay
bolduğu için •kimse farketmiyordu onu. Gözönünde olduğu za
man bi le. 

Vitki 'nin yüzü k1nş ıkrnş. Önündeki kiğ1da doğru lar ve eğ .. 
. riler · çiziyor, sonra bunlan eş arahkh başka çizgi lere bölüyor. 
Birdenbire yaşlanmış gibi  sakin ve çökük duruyor. 

Sanıyorum ki senin anlatmak istediğin şey buydu, Lu .. 

ka va .. • 

Lukava oturduğu pencere aral iğından yere s 1çradr .  . Gleb' in 
yan1na ·kadar geldi .  Sonra tekrar pencereye döndü. 

-. Aşağ1 yukarı Çumalov yoldaş gibi  düşünüyordum ben de. 
Ama o meseleyi benden daha iyi toparladı .  Bu tekl ifi hiç tartiŞ-. . . 
,nadan 1kabul edeJ im. Iktisadi Planlama toplantısına yoldaş Çu. 
malov'u da çağ1rahm. Vazman olarak gelsin . . 

Y·itki , el indeki ıkalemi masaya farlatt1 .  Kalem yuvarlandı ve 
Gleb'·in  yanına düştü .. Vitki 'kalktı. El leri cebindeydi .  . 

Seninkisi aşı n iyimserl-ik, yoldaş Çumalov. Fabri-ka ko-

• 

nusunda geveze l ik  ederek vakit kaybetme. Fabrika değiL Orası . 
boş bir çöplük şimd i .  B izim için orası geçmişte katan ve an
ca·k gelecekte düşüneceğimiz bir mesele .  Bugün odunu nas 1 l  
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taşıyacağız, onun çaresi bulunacak. 
-- Size göre aşın iyimserlik yada hayal olan nedir, b i hni

yorum. Ama i l k  sözünüz fabrika . ol mazsa, işçiler söyleyecekler 
bunu. Onlar her gün gidip orada ağlarken,  çaresizl i k  içjnde -kıv .. 
ranırken fabrika geçmişe ait birşe\ · olamaz. Çok uzak bir  gele .. 
ceğjn meselesi de deği ldir .  Orada bir  fabrika var. ·işçileri, onla
nn el lerindeki hüneri bekleyen bir fabrika. iyi  düşünün, yoldaş
lar.  Hiç gittiniz mi fabrikaya? Dizel' leri ve işçil eri gördünüz mü?· 
Kocaman b i r  şehir fabrika. Ve makjnalar başlamak için sadece 
b ir  işaret bekl iyorlar. ·işçiler neden soyuyar fabrikayı, nedeı-, )"ağ
ma ediyorlar? ·Neden yağmur ve rüzgar, betonu ve demiri kemi
riyor orada? Neden durmadan çöküyor ve mahvaluyor herşey? 
işçiler neden sersem sersem ortah-kta dolaşıyor? Kuluçkaya 
yatm ı ş  tavuk deği ldir  işçi .  Onu yumurtalarm üstüne oturtup, 
c ivciv Çi kartmaya zorlayamazsı nız. Ne söyleyeceksiniz işçiye? 
Fabri-ka art1k fabri-kal ı ktan ç 1ktı m1  diyeceksiniz? Yüzünüze tü
kür'ür o zaman. Küfür eder. Böyle ıkonuşana başka ne yap1 l ır? O 
zaman işçi fabrikada ne var ne yoksa hepsini söküp evine taşı
makta hakl idır.  Fabrikada herşey ölüme terkedi l mişse, göz gö
re göre çürüyorsa o ne yaps1n?  Ağz1n1za ne gelirse söylüyorsu
nuz ama işçi için ne yaptinız? Bi l inçli  davranmastna yard ımci oL 
dunuz m u ?  i şte, meseleyi bu açtdan düşünmek zorundayız, yur
daşfar. 

Gleb'in içinde, fabrikantn sessizUğe terkedilmiş her kÖŞt1-
si nde ve işçi lerin y'üreğ i nde dolaşan s ızı onu �konuşuturuyos·. Da .. 
marla nndaki ·kan müthiş bir öfkeyle kabarıyor. · 

Vitki titred i. Gözleri kocaman kocaman açı lmıştı. 
Yoldaş Çumalov, fabrikayi putlaştrrryorsun sen! ded i. 

Açhk ve eşkiya h k  topraklan m1zda kol geziyor, ü l kenİ·n dört bir 
yan• hainler ve düşmanlar tarafandan sabote edil iyor. Böyle bir 
anda fabri kaya i'htiyacımız olamaz. Bu durumda ne çimentonuz, 
ne de otuz altı atölyenizden ç ıkacak iş gerekli bize. Açlıktan ö .. 
len leri n, mezarlan nı çi mentodan mı yapa h m? Tatar ord u l arı dur
ın adan üzerimize saldrnrken üretim ne iş görecek? . .  

• 

Yitki yoldaş, söyl ediğiniz gerçeği bi l lyorum ben de. A., 
ma perişan ve açlıktan k•vranan insan lara iş gördüremeyiz, bu in
�anlarla yeni bir dünya .kuramayJz. Ancak yaratlCI bir  güç geti ... 
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rlrsek, üretimi sağlarsak başarrrız bunu. Böyle yapmazsak b i r  
zaman sonra devrim düşmanlarsnrn gel ip bizi boğazlamaların• 
bekl iyeceğiz .. . 

Çibis katktı , kap1ya yürüdü. Bir maske katı l ığındaki yüzüne 
bakıp da ne düşündüğünü kestirrnek imka�sızdı .  fşikte durdu. 
Düz ve soğuk bir sesle kesik kesik konuştu: 

- Yanl ış yapıyorsunuz herşeyi .  Fabri-ka konusunda geveze
l fk yapacaksak krşla hayatınin güzel l iklerini de, savaş tekniğini  
de ·konuşabi l l  riz. Burada bir yığın I ri ve güzel laf ·konuşuluyor. 
Ama yoldaşlar, benim bunlara ayıracak vaktim yok� 

B ir  daha geriye bi le bakmadan çrktt . 
Yitki kapıya bakıyor. Yüzünde aydın l ik .  zeka dolu bir  gü

lümseme. 
Artık tartışmayahm, Çumalov yoldaş. Şimdi önemli olan 

fabrikayı yeniden çal iştırmak deği l ,  kitleleri teşkilatlandırmak. 
Oldu mu? 

Yitki gülerek elini sıkıyor Gleb'in. 
-Çumalov, şu Yuk azgı n•n ı  da bir çekip çevir bakal ım.  Gi t

tikçe aç kalmiş fareler gibi daha sa1d ırgan o lmaya baş ladı .  
G1eb, Yuk'un koluna g irdi ,  kapıya doğru götürdü. Yuk onu 

sımsrkr tutuyordu. 
G leb, üzülme sen! Bütün dağlari harekete getireceğiz, .. k i 1 d"  gorece s n . .. ıyor. 

Yitkf seslendi arkalarından. 
Çumalov yoldaş. Sovyet teşi<i l atları bakanı Badin' i  bu l ,  ada

makı l l ı  konuş onunla. 'Durumu iyice öğrenmeni istiyorum. B i r  de 
lukava ·l l e  -s'ürekl i  temas kurmal rs 1n .  Onunla çok iyi arkadaş o l 
man gerek. 

Kapının önünde Lukava dirseğinden dostça tuttu Gleb · i .  
Bakışlarında ve sesinde ateşl i  b i r  ·ifade vard ı .  

Daşa sizden bahsetti bana. Demin anlattığıniz taşıma 
planını bir l ikte konuşur r hazrrlarız. o bizim çahşmamrzsn teme
l i  o lacak. Gevezel iği boşverip yararlr ;işler yapmal ıyiz. Gelecek 
kafalarırfnzın içinde. Geleceği yaratmal ıy•z. 

iki adam bakıştıl ar. Gleb bö�r�ndekl sızıyr tekrar duydu . 
Lukava'nın  bakışlarında onu yaralayan ama bir türlü nedenini çö
zemediğl b ir  şey var. 
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Daşa . . .  Lukava . . .  Daşa�da an layamadığı katıhğın ,  soğukluğun 
nedeni ol mas tn  Lukava? . .  

2. SARI PERÇEMLI KADlN 

Gl eb M iyekova 'nın odasına girdi .  Farkmda olmadan olanca 
ağır l ığı  i le  yüklendi masaya. Garip bir ses, b i r  gıcırtı ç ıktı . Mi
yekova rludakiarına kadar gelen gülümsemeyi tutarak şaşkınl ık
ı a baktı ona. 

G ücünüzü boşa kul lanmayın ,  yoldaş Çunıalov. Top deği l .  
masadı r bu. Barıştayız ş imdi .  

•• 

- Ozür d i lerim.  Kollanm kaya gibi sert şeylere al ışkın da-
ha. Hakr ıs ınız ,  bir kümes burası .  

- Bu yeni dünyaya al ışınal lsınız. Yakında görevinizin  ba
şına geçeceksiniz.  Siz de  bir yönetici olarak çal ışacaksın1z artık .  
Barut kokusunu ve savaşların romantik havasın1 unutacaksınız. 
Yumuşayacaksınız yoldaşı m,  teninizin o güzel rengi de� uçup gi .. 

decelf Sanıyorum ,  fabrika hücresinin sekreterl iğine getird i ler si
zi . Oradaki azg ın sürüsDnün hakkından nasıl geleceksiniz baka
f ı m? Hele kad ınlarınız. Hepsi domuz, keçi ve pis l ik  kokuyor. Her 
ev küçük birer dükkan sanki, bi rer çal ınmış eşya deposu. Daha 
altı ay devam etse ler fabrika fi lan kalmayacak ortada. Ona da 
fabrika demek için bin şah it gerekl i ya!. .  

Bak hele? . . Biz ki fabrikayi çalıştırmak istiyoruz. Dizel' .. 

lerı, dinarnoları harekete getirelim diyoruz. Dağdan odunları in
dirmek Için haval hatt1 yeniden Iş letmeye hazirianıyoruz. 

- Topunuz aynı masal ları söylüyorsunuz. Siz böyle konuşur
k en insanın " ne yiğit kiş i ler,. diyesi gel iyor. Oysa heplniz ·ka� 
pllandrğınız yere biraz daha lyl yerreşebflme derdlndeslnlz. Sov
yet burjuvası o lmaya özenlyorsunuz. Günlük hayat srkıcıdır bu
rada. Ordu daha iyi elbette. Ben de gitmek Istedim savaşa. Br 
rakmadı lar. Biliyor musunuz, günlük hayatrn bu s1·kıcı havasından 

..._ 
kim kendini kurtariyor aramızda? Karınız. Sadece o ufacık -Işler-

den bi•yük şeyler çıkarmayi bJJ iyor. 
P�şa duvarın dibinde. Ayakta duruyor. Dudaklarında hınzır 

b i r  gülümseme. Sabrrs•zlandrğr be l l i oluyor. 
--- Bu konuşman ın gerekçesi nedir, yoldaşlar? diyor. Neye 
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yanyar bu? Had i ,  kızı lordu askeri, ç ı  k git iş ine !  Canı nıızı s ı kıyor
sun burada. 

M1yekove gülüyor. 
Görüyorsunuz ya, nas t l  ciddi . .  _Çok pratik kadın  Daşa . . .  

- . Doğru. Daşa eyJ i l i ğlmizi sürekli biçimde sabote eder
ken de böyle h'ünerl i .  . . 

Kadın l ık görevlerini yapmıyor mu? Bu olmadı işte. Ihti-
lal ' In şlmarttığı bir kadın demek . . .  

Daşa da gü lüyor ama G leb onun gülüşünde esı<i Daşa'yı bu-
lanıadr. 

Oradakl bütün -kadınlar güJüyor. Hepsi birden zaval l ı  Yuk'un 
üstüne çuJ ianıp kapı dışarı ediyorlar onu. Koridorda bağırıycrlar 
arkasından, sesleri duyuluyor: 

-- S�kalsız keçi ler siz de!  Hükmünüz kalmadı artık! Tüyle
rin izl yoldular ya, kaniara benzediniz. Şimdi biz de beceriyoruz 
erkekriği sizin kadar. Eski güzel günlerinizi aramayın!  

Miyekova yine G leb'e çevirdi bakış ların ı .  
- Daha pek girmediniz bizim havamıza. Aklınız savaşta. 

Ordudasınız daha. Sizi gören yarın cepheye gidlyorsunuz sana
cak. Orada yaptıklannızı an latsanıza bana. Kızıl bayrak n işanın1 
ne zaman aldınız? Bir bi lseniz, nası l  severim cephedeki haya .. 
tı ? .. Ben de çarpJştım siperlerde. Maniç zamanındaydr. 

Miyekova gülumsüyor boyuna. Gleb'e baktığı halde ·Miye-
1<:ova GJeb'e gül müyor, sadece onun yüzünde o anlattığı günle
.. � tekrar yaşıyor, o günleri n dostlarına. tanıdıklarına gülümsü
yor Gleb'e bakarken.-

Çok güzel günlerdi .  Ömrüm boyunca unutamıyacağım 
• 

şoyler . . .  Kahramanl ık  mıydı acaba? Yok, başka şeyd i .  ihti la l ' in  
ateşlyd1 içimizde. 

Hepsi güzel bunlar ın .  yoldaş Miyekova. Ama burada ası t  
ş imdi kaybetmemek .gereken şeyler var, fşşi s 1n1fın1n d iş iyle sö
küp kazand1ğ 1  şeyler. Evet, durumumuz kötü. Açlık, kartş 1k l ık .  

· · devrim düşmanları . Bunların hepsi çuUanıyor üzerimize. Sanki bir 
dağ çöküyor, birer kurbağa gibi eziyor insanları. Ne yapmal ıy1z? 
Gücümüzü toplamah, doğruimal ı  ve dağı yerine koymalıyız. Jm
�ansız belki ? Ama gerekl i .  Kahramanlık dediğimiz şey bu zaten .  
Imkansız olan1  yaratmak. 
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- Evet, yoldaş Çumalov. Bunu konuşmak isterim sizinle. 
Kahramanlik tabii. Bir l ikte d lrenmek. Hep beraber yaratmak. O 
ıaman yaratını imkansizı ! 

Yeniden gülüyordu Miyekova. Göz bebekleri daha bir canta. 
n ryor, daha güze l b ir  tŞI Itıyla parhyorlar. 

. 

Evet, hep beraber doğrulmak ve kalkmak ayağa. Bu Jşte � 
En doğrusunu s iz  söylediniz. Bütün varhğıyla atı lmak I leriye . . .  
Yoldaş Çumalov, bunu konuşmak isterim sizinle� Sovyet evlerin
de oturuyorum ben. 

Daşa. yüzünde alaycı b i r  ifade, soran gözlerle bakıyor iki
sine. Gfeb'e yaklaştı b irden. Onu omuzlarından tutup ters çevird i .  
Kap1ya sürükledi 1tefeyerek. 

Hadi asker . . .  Çık artık burdan. 
Gleb döndü ve belinden sardı onu. Öylece taşrdı dışariya. 

kad ınlar bastiiar kahka�ayı . Miyekova da gülüyor. Bu,  herkesin 
önünde, yapmacıksız çıösteri len sevgi Daşa'yı şask1na cevi_rmiş
ti .  ·Ko l lannr doJadr G leb'in bovnuna. Gleb çok kısa: b ir  an eski 
Oaşa'nın geri geldiğini .  o gtüzel ve ·kadrnca sevgisiyle kendis1ne 
sarı ld ığ ın ı  qördü � 

Bi l iyor musunuz, yoldaş Çumalov,, . b i l iyor musunuz si .. 
z in Daşa'ntz kimdir? Başından geçenleri aniatmadı mı size? Bu ... 

• • 
rada öyle şeyler oldu ·ki siz yokken . . .  Böylesini siz .b i le yaşama-
dr n ız be lk i? . .  

Daşa titreyerek GfebJin kollarindan kurtuldu. , 
- Hayı r, yoldaş Miyekova! .. Durduk yerde benden bahset

me. istemiyorum! Şaka yapma böyle. Beni rahat b1rak. n'olur! 
Öyle mi?  Olup bitenden bahsedilmesini istemediğini 

b i 1 m i yo rd u m k i ? . .  
Neden irki ldi  Daşa? Neden susturdu Miyekova'yı ? Herke

sin b i ld io i  şevleri . onsuz geçen ilç yıl boyunca yaptıklannr ne ... 
den anlatmıyor? 

Luk�va b ir  kao1n 1 n  eşiğinde bekliyor. Alev alev yanan ba
kışlarJa Gfeb'i seyrediyor. 

G fPh vürüvüo aecmek istedi onun önünden. Ama lukava 
ceketinden tuttu Gleb'i . 

- Yoldaş Çumalov, hücre .. üvelerini o la�anüstü toPlantıya 
çağınn. Ben de yazman o larak gel ir im. Yarın da bana gelin. Sen-
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di kal ar Bi rliği "ne. Kapanal ı  m, adamakı l l ı  konuşal l  m. Büyük i şler 
gerçekleştirmenin i l k  şartı herşeyi inceden ineeye hesaplarr.ak
tır. Odun taşrma iş ini  söylemiyorum sadece. Fabrikayı da söylü
yorum. Ben düşündüm. Fabrlkaya yeniden hayat vermek için ak
la gelen bütün imkanları kul lanmahyız. Unutmayın ama. Zor b i r  
iş olacak bu. Belki de büt'ün gücümüzü tüketecek bir işr B i raz da 
gelecek için mücadele etmiş olacağız. Korkusuz ve güçlü bir mü
cadele vermeliyiz. Geleceği bugüne yakraştırmanın başka yolu 
yok. Artık çalişmaya başliyoruz. 

Dostça ve 'kuwetle sıktı Gleb'in e l in i .  Kadın kolunun kapısı
na do�ru yürüdü sonra . 

• 

Koridorda Mlyekova yetişti G leb'e. 

Bir dakika, Çumalov yoldaş. Yitki 'nin yanında neye karar 
veri ldiğini söylemediniz bana. Herşeyi bilmek istiyorum. Şu gir
dlğimiz delikte küflenmeye başlad ık  biz. Günlük hayatın sıkıntı
sı hepimizi birer köstebek gibi körleştirdi. ihti lal başka şey ister 
oysa. Sovyet teşkilatı nı  ve Parti 'nin çarklarını dürtecekseniz iyi 
ısrrmahsınız. Sizinle beraberim ben. Ne yaparsanız vaorn ,  s izinle 
beraberim. Siz uyuşukluğa esir olmazsınız ,  ordudaydınız çünkü. 
Son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdil i k  ·kendi hal ine bı
rakın Daşa'yı. Aptalca konuşuyorum belki ama. Daşa kend isi ge
recek size, göreceksiniz. Ne yapacaksinlZ şimdi? 

. Herşeyi. Fabrikaya yeniden hayat vermek d ah i f  herşeyi . 
Dişlerimizi söküp kemiklerimizi ·kırmazlarsa herşeyi .  

- Oldu. Gidin artık. Soracak şey}m kalmadı . 
Gözlerinden taze LŞI Itılar saçarak g'ü ldO Miyekova . Sonra 

aceleci adımlarla uzaklaşti. 
Sokakta Yuk karşi iadı Gleb'i .  

Konuş bakal ım şimdi ,  kozlarımız neler? · dedi.' Hepsin in 
yüzüne vuracağım düzenbazlı kların r .  Her ye

.
re koşacağım, her 

yere yetişeceğim. Bi l i r  onlar beni .  Her gün kök söktürüyorum 
hepsine. Tek bir dakika bi le rahat yüzü göstermiyorum hiç biri
ne, inan ki ! .. Sen geldin ya, bak ş imdi dağları tepeleri birbirine 
geçirlyoruz. Hem de nas ı l !  ·Gör, bak. Şu dangalak bürokrat mi l letf� 
ne neler yapıyoruz. 
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BÖLÜM DÖRT 

IŞÇI KULÜBÜ : ENTERNASYONAL 

1 .  HÜCRE 

işçi kulübü eski fabrika müdüriyeti binasındaydı .  Bu yapı 
Alman mimarisi tarzmda ·kurulmuş taş bir yapıyd ı .  Üç ayrı renge 
boyanmrşt1. Sarıya, maviye ve yeşi l e  boyamış1ardı b inayr . Görünü .. 
şDyle bir protestan kilisesinin havasını andırıyordu. Taş bir blok 
gibi durmasına ra�men hayl i Işlenmiş, zengin bir mimarr tar
zında kurulmuştu. Taştan oyulmuş balkonları kadar çevresindeki · 

kür.iik Pk va o ı ları da çıösteriş 1 iyd i .  Oyun sahalarr . bu mimari zen .. 

glntrğr tamamhyordu .. Birbiriyle -kes1şen karanl ık koridorlar meşe 
ağacından yapı lmış merdivenlerle katları bi rbi ri ne ba�lıvor ve 
her biri sayı lamayacak kadar çok odalara açıl ıyorlard r .  Büfün o .. 
dalar güzel kumaşlarla döşenmiş, panolar ve usta ressamların 
tablolarryla süslenmişti. Geniş ayna lar· ve özenle yapılmış mobil .. 
yalar dekoru tan1amhyordu. 

Eskiden içinde meyve ve çiçek yetişti ri len demir parmakiJk
Jarla çevri l i  bahçe artık bakımsızdı. Her köşesinde otlar diz bo .. 
yu büyümüş ve burası başıboş keçi lerin uğrak yeri olmuştu. Bah. 
çeden bakı l ı nca dört b ir  yanda, i lerdeki tepeterin arasında fabri. 
kan tn  dev bacalar1 görünüyordu. Daha i lerde de ·şimdi boş ve 
hareketsiz duran havai hat vagonetferi vardı. 

Eskiden burada, bu koca yapıntn içinde işçilerin ancak çok 
uzaktan görebi ld ikleri , ses in i  hiç duymadıkları garip bir ihtiyar 
yaşard ı .  Bu adam fabr·i kanın baş müdürüydü. Bu kadar yaş l ı  bir 
adamın tek başına bu otuz odal r  saray Içinde korkmadan yaşa
ması .  ise i evlerinin pisl iqi ,  yaşanmazhğr, yoksul luğu ·karşısında 
hiç ürperti duymadan kabus görmeden yaşayabilmesi iscilerin 
garibi ne· g iderdi .  Derken günün birinde savaş gelip çatıverdi. . .  
Arkas 1ndan ihti la l ' i  getird i .  �htl la l  peşinden iç savaşı sfirükledi 
ül-keye. Bu çok önemli ve çok yaşlı müdtir o zaman işçilerin kah. 
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kahalan arasrnda kaç1p gitmiştl. Mühendisler, teknisyenler ve 
kimyagerler de onunla birl ikte çekip g itti ler. Orada sadece Kl�ist 
kaldr .  Fabrikayi ·nk .J<uran mühendislerden biriydi Kleist. Müaur. 
lük sarayının tam karş1s1nda kendi yapt1ğı bir binadaki çalişma 
odas1na kapanm1şt1. 

li kbahar geldi çatt1 .  Bulutlar. deniz. dağlar VA hava taptaze 
• 

bir bahar güneşinin 1şrklarıyla ayd1n land1lar. l�ciler çi l ingir a ... 
tölyesinde toplanmrşlardl . Tütün kokul�nnın,  �ahkahalann ve 
gürültüleri n aras ında Gromada şu teklifi yapti : 

O kan içen namussuz müdürün saray ını işçi ·kulübü ya-
pal ım, adın1 da Enternasyonal ·koyal lm. 

Binanın zemin kati ·Işçi Kulübüne ayn ldr .  Kulübün yan ısı
ra Parti Hücre teskiratı ve Genç l i k  ·kolları da buraya yerl��ti. KL 

• • 

tapl ığ ın bulunduğu kat ovun salonu olarak avrı ld ı .  
Eskiden sessiz f iğin cirit oı nadrğr bu geniş geniş odalar. 

salonlar, bu işçi lerin içeriye hiç sokulmadığı yerler, güneş cam� 
larda ·krpkırmızr ışı JtılarJa dünyamıza veda ederken müzik sesiy ... 
le, işçilerin gürültüsüyle yaşamaya başladı artık .. ·Müdürün ki
tapl ık odasma pn-vı p irtıyı toplayip kaçan mühendislerin b ırak
tıkları kitap la'" gettrUdi .  Bunlar ciltl i .  a1tın yald1zh renklerle süs . 
lenmiş güze\ kitapl�rdl ama işçi lere yabancr kitaplard ı .  Alman .. 
ya'da basr lmış Almanca ·kitaplar . 

. 

işçi kul'übünün başkanl ığ ına seçi len Gromada işçi arkadaş-
larına kitapl ık ·konusunda şunları söyledi o zaman. 

� .  .Arkadaşlar, burjuvalardan ahp mi l lileştirdiğimiz güzel 
. 

·kitaplar var burada. Ama hepsi de Almanya'da bası lmış şevler. 
İşçi bilincinin öngördüğü şekilde bu kitapları okumak, b i lg i l�r e
dinmek görevimizdi r. Çünkü b lz uluslararası işçi kitlesin in bir 
parçasryız. Bütün yabancı di l l eri öğr_enmek zorundayız. Ben di . 
yorum ki, kitapl ık herkese, hatta okuma ... yazma bi lmeyenlere b i le  
açıktır. Hepinizi , buraya, b i lgi ve kültür yartş tna çağı rryorum. 

1şci kulübü böylece doğdu. O günden bu kocaman yapı 
. 

bunak bir baş müdürün sarayi olmaktan çtktr. Hücre teşki lat ın ın 
yeri oldu . 

• 

Jsr:iler yine eski ·kulübecik lerinde yaşryorlard ı .  Mühendisle-
rin oturduğu evler  boş kalmrşt1. 

işçiler ç i l ingir atölyesinde ıv1r-zıv1 r yap1yor. akşam olunca 
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gidip dağ yamaçlanna saldıkları -keçi lerfni getirlyor ve kadın .. 
ların• 'Kazak mahalle lerine yada komşu köylere · gönderiyor, sa
tılan rv•r-z•vır ·karşı hğında afdrklarr " ylyeceğl ya kendileri tüke
tıyor yada pahaliya satıyorlard r .  

Hücre teşkilatı pazartesi günleri toplanrrd ı .  Çoğunlukla şu 
konufar tartrşıhrdr toplantrlarda : 1 )  Gıda Merkezi'nden tereyağ 
ve fasulye hırstzhğ1n1 önlemenin çareJerl, 2) Lokantan1n artan 
yemekleri donıuzlara neden veri l iyor? 3) Parti üyelerinin dinle 
i l i şki leri nedir? 4) Fabrika malzemesinin çahn1p köylerde satı l 
ması nasıl önlenir? . . .  

Gleb teşkilatın olağanüstü toplantısını açtı. 
TopJantrnrn yapı ldığı  salon ·hayli genl ştJ. Tahtadan basit 

mobi lyalarla döşenmişti. Iskemieler yetmediği Için tören salo
nundan uzun tahta srralar getiri lmişti ayr1ca .. 

GJeb. kürsüden oradakilerin yüz1erine bakıyor ve bütün bu 
insan yüzlerinin bu derece birbirine benzeyiş1nl şaşkın l ıkla sey. 
rediyordu. Asirnda farkhydr hepsi. Ama hepsinde birbirine ben
zeyen bir ortak şey vardı k i ,  Gl eb bunu ·bulmaya çalışıyordu. Her 
b&klştnda gözOnO, her arayışında beynlnl rahatsız eden şeyi bul .... 
du sonunda. Bütün insanlardaki ortak şeyi buldu: Bu, çektik ... 
:dr i  açhktt. G1dasızl r ktr. 

Gelenlerin çoğu üç y1 ld 1r  görmemiş1erdi Gleb'i . Fakat se. 
lam verişlerinde bir umursamazhk. bir tembel l ik  vardr .  Sanki 
Gleb hep onlarla beraber kalmiş,  hiç kaybolmamışt1 ortahktan. 
Işçi lerin büyük çoğunlu�u, i l k  defa o ünl'ü akşam tanım1şlardı 
Gleb' i .  Müthiş b ir  dayak yediği akşam. Subaylar çrkartmıştr 
G leb'i ontarrn arasından ve kıyas1ya dövmüş lerdi. 

$imdi ,  aralarında, onu görünce sevtnen, ama ne söyleceğini 
bi  le nı eden yı rtınanlar vardı .  

· Sonra gidip yerfarine oturuyorlar, dudaklarrnda tutamadık .. 
lan anlaşr lmaz bir gülümseme, oradan bakryorlardr Gleb'e. 

O koskoca ad1n1 çöp gibi jnce ve çel fmsfz gövdesiyle sü
rüklevereif ÇJP'd' Gromada . G leb'i görünce çatlak sesini kahk�
halarla örterek yanaştr. 

Bu sefer iyl olacak bu Iş, Cumalov yoldaş, Iyi yürüye .. 
cek. Sakrn ha, kulak asma bu heriflerfn sözüne! Utanmadan ke. 
ç i lere de soygunculara da yen i ld ik  hepimiz. Böyle olduklarını vur 
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suratianna ve ele al Işi .  
Işçi leri n bulunduğu yana çevirdi başın ı .  Gitttkçe coştuğu 

bel li o luyordu. 
- Sizi işe yaramaz herifler, sizi L. Işte be� Adam kalktı . 

cepheden, ta ölümün koynundan çıktı geldi .  Ben konuşmuyorum 
bugün. Ağzrmı bi le açmıyorum. Şimdiden söylüyorum hepin ize. 
işte bu adam aklimı başıma getirdi benim. Partiye girmemin se-
bebi o. 

Oradakiler gülerek d in l iyorlardl Gromada'yı. Onu böyle ko .. 
nuşurken hiç görmemlşlerdL Çumalov bi le b ir .  çocuk gib i  gü  tü  .. 
yordu onun sözlerine. Sigara dumanı arasında eğlen iyorlat·dt Gro
mada'yla. 

Anlat, Gromada! Baştan anlat. . .  Güzel anlat ama. Sıra 
bizde, arkadaş! 

locak. dipte bir ·köşeye büz'ü lmüştü. KapkaraydJ .  Kamburu 
daha belfrli görünüyordu. Öbür işçilerin çimento rengi kıhklanyla 
tam bir tersl ik gösteriyordu. Ağzını açmıyor, susuyordu. Ama san-

-

ki birdenbire konuşaca·kmış ve söze başlayınca herkesi ezip sus-
turuverecekmiş gibi bir duruşu vardr. 

Kadrnfar yerlerinde duramıyor. Eski püskü entarilerin için
de oldukları yerde bile sal lanıp duruyorlar, dişlerini karışt1rıyor, 
v1r .. vrr ediyorla�. Onlardan bi raz daha kenarda duruyor Daşa� Ba
şında yine kırmızı mendi l .  

• 

lukava bekleniyor. Odun ve yakacak sıkıntısı, i şçi lerdeki 
çöküntü gibi ·konularda konuşacak. 

Herkesin Lukava'nın gelişini beklediği kaprdan Savçuk gird i  
Içeriye. Gözleri kan çanağına �önmüş. Ayaklan çıplak. 

Boş ve yararsız b ir  güçle dopdolu  adalet eri görünüyor. Sırtı
nı duvara çarptı önce� Kapının ·kenarına gürültüyle diz çöküp 
oturdu. Yıfgın gözleri sarhoş. 

Dasa uzan1p bir ,kapı ağırl iğ ındaki pencereyi açtı. � 

Ne adamlars1n1z!  Tütün kokusundan durarnıyar insan 
yanrnızda . . .  Işi g�ücü olmayaniann tek marifeti tütün içmek za
ten! 

Pencere açıhr .açılmaz d ışarın ın  gürültüsü salona doldu. 
Bir  zamanlar �işci ler fabrikayı unutmuşlardr .  Makinaların gü

rültüsünü, buhar·r, DizeJ 'Jerin kokusunu unutmuşlar ve başka bir 
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toz y1ğ1n1na bulanmışlardı .. O günlerde atölyelerln çocuklari sırt .. 
larında torbaları. daA bayir demeden yürü babam yürürlerdl. So. 
nunda yakın ve uzak Kazak köylerine var1r. Ilkel çağlarda olduğu 
gibi, torbalarında götOrdüklerl öteberlyJ köylüden aldıkları yiye
cekle değişirierdi .  

Eskiden horozlan n ötüşUyle deği l ,  fabrikanın düdüğüyle uyan. 
maya al ışm1ş bu i nsanlar kümes ve ah ır kokusunu, hayvanların 
r l l k  ve tezekl i  dünyasrnr tanrdr lar. Artık makinalarla değil do
muzlarla,  tavuklarla ve keçi lerle yaşamayi öğrendiler. 

Fabrikada elektrik yoktu. Eski kışraların içindeki adacıkla
rina s1�1narak düdük seslerini örten tozun ve hayvan seslerin in 
yan l rzl rğr nda yaşamrşlard ı .  

Ama sirndi şu hücre topfantı srna tezek koku lu, kirli ÜSltbaş .. 
Jarıyla gelenler bugün gözlerini oğuşturup uzun bir uykudan uya. 
nryorlarc h .  S 1ra s ıra oturmuslard1 .  Yanvana ve grup gruptu1ar. A .. 

ç1k pencereden kulaklarına kadar ulaşan sesler, ·keçl lerln me(eme
si ,  bağr1şmaJar geçm işte yaşadıklari ve unutmak Istedikleri bir 
hayati getiriyordu içeriye. Şimdi Gleb bile geçmişin ötesinden 
gelmiş bi riydi onlar için. Sanki tulumlarıni çekmlş[er, makina .. 
lann, ya�rn, kükürdün kokusuyla, yeni bir havatı tekrar ·başlat
mlşlard ı .  Işte yeniden fabrika, üretim, haval hat üstünde boyuna 
git-gel yapan vagonetler, atölyeler. 

SP.raP.v salona airdiöinde Dasa henüz çeki imfşti pencereden. 
Sergey, ortasi çıplak baş1n1 şaşkın şaşk1n saliayarak Gleb'e yürü .. 
dü. Ancak Gleb'ln duyabi leceği bir sesle anlattı. 

Gfeb kalktı. Kasketin i  k'ürsüye atarak salondakilere seslen .. 

di. ' 
- Voldaşlar, ivangin yoldaş Lukava'nın yerine gönderildi 

toplantım rza. Lukava şu anda gemi boşartma işçilerinin vanrnda 
bulunuvnr. O sersemler yemek meselesr vüzünden anfaşmazh-k Cil
karmlşlar. Toplantıyi aç1yorum. Tam olarak duyamadık ama radyo 
sövled i .  Yabancılar, Müttefi kler bizimfe yeniden ticari i l işki ler 
kurmavı kabul etmisfer. Gemilerini qöndermeye baş l ıyorlar. Buna 
üzülmeviz elbette! Kutlu olsun. ·Erkekler de bfr ·iş� yarıyar de
mek kL Han1mlara hatırlat1 rım . . .  

Kend i sözüne yine kend isi �üldü. 
Gromada kol larıni heyecanla sal l iyor. Gözleri keyiften ad�-
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ta sarhoş. 
- Yoldaşlar, alabildiğine güzel ve büyük bir fabrikanın  lşçl le. 

riyiz biz. Ama ıkeçi lerin ve domuzların el inde tutsak yaptık ken
dimizi. Arkadaşlar, ç ıkrn del lklerlnlzdenl Elimizdeki fazlailkiann 
Çocuk Bakımevi'ne veri lmesini teklif ediyorum . . .  

Gürültüler. Duman ve koku bulutu arasında kaynaşmalar . 
. . .  Dohıuzlar1mız . . .  Başkasınin mal ını  almak kolaydır. Ka

zak mahallelerinden , köylerden getirenler ne olacak? Sen kim 
oluyorsun? Hepimizi susturamazs rn! .. Önce kendi karına bak. 
Köylere gide gele eskitiyor pabuçların1 .  

Fazlal ıkları alın ! .. Istemiyen bağırsın .  ne çıkar? Kara r 
ver, Çumalov. Hücre karar versin!  

- Saçmalamayı n, arkadaşlar. . .  Yiyecek bir şeyimiz yok. 
Durduk yerde kavga mı  edel im? Arkadaşlarf . .  

Gleb çıngırağ1 çaldı. Sonra bağırdı: 
- Susun! · 

- Susun, arkadaşlar! Kimsenin keçilerle, domuzlarla al ıp 
veremediği yok. Canınız . isterse uğraşı n keçilerle. Sırası gelin .. 

ce onların da hesabını göreceğiz. Burjuvaların hesabinı nasıl 
gördük. öyle işte! 

Bu sözleriyle tekrar güfdürdü herkesi .  Ortai rk  duruldu. Ses
ler kesil ir gibi oldu. 

- Arkadaşlar, 'kendinize bir başkan seçmenizi teklif edi ... 
yorum. 

O da bunu söyler söylemez bütün kad ınlar, başta Lomaka 
ve Lfzbet. bütOn kadınlar ellerini havaya kaldırarak tek bir ismi 
tekrarradı lar. 

Daşa ! . .  Daşa ÇumatovaL. Daşa! 
i lk şaskınhk qecince erkekler de bağırmaya başlad ı .  Ama 

kadınların gOrOitOsOnQ bir tDriO bastıramadılar. 
- Grom�a! .. Çumalov! .. Savçuk! 
Savçuk'un aday gösterilmesi büyük kahkahalarla karş1 land 1 .  
Gromada, ko! Jarınr iki vana -.acarak kürsüye doğru i lerledi .  

Kadınlar• tşaret ederek bağirmaya koyutdu :  
- Arkadaslar, kadınlar umurumda b11e değil !  Erkeklerle . 

esltmls on1ar� O da tam�mY Önce tecrübe kazanmal ı lar ama . 
. 

Hele genç kadmlar1mız. Başkanlık l«lrsüsOnde blr sakalhya i h ! : .  
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• 

yacamız var. 
- Çumaiov'un sakall  ma var yani? Ya senin köylü sakahn? 

KJm yalada o sakah? •• 

Kadaoları susturmak mümkün almada .  Gittikçe daha öfkeleni
yor ve daha çok bağ1r1yorlar .. 

- Daşa Çumaloval .. Daşa! Gronıada, Daşa'yı susturmaya 
senin gücün yetmez! Savçuk'un sakallndan süpürge yapıhr ol .. 
sa olsa. Onun azg1nl1ğ1nı Motya'ya sorun ı 

- Savçuk! . .  Çumalovl •• Loçakl 
Gleb yeniden ç1ngırak çalda. 
- Oyunuza sunuyorum, arkadaşlar. Daşa Çumalova i lk a

day. Benim ·karım olmas1na rağmen başkanl ık yerinde itirazım yok 
bir kad ına. Oy verenler. 

O Daşa adını söylerken kadınlar k1yametl kopardtlar . 
. 

- Daşa'ya istiyoruz! Kadıniann değeri yok mu, haydutlar !  
Daşa'nın adayhğını :J ik destekleyen Gleb'ti. Elini kaldirdı .  

Onu bütün kadınfar ve Sergey Izledi .  Erkekler d e  buna ·katı ldı
lar. Kendilerine rağmen bi rbirlerinin peşi SI ra el kaldırda lar. 

Savçuk elini  kafdırmadr. Köşesinden bağırdJ ortal ığa. 
- Kadınlar evlere gitsin ,  ba-kal ım! Kadınlar dışarıya! . Benim 

burda tahammülüm yok onlara l 
f • 

Gleb gürü ltüyü bastırmak için çıngırak çaldi tekrar. 
Gramada'nın adayl ığını  oya koyuyorum. Bu kadar oy az. 

Loçak'ı oya koyuyoyum. Yeterli değl l l Yoldaş Çumalov, gel baş. 
kanhk yerine geç l 

Bütün kadınlar kanat ç1rpan keyifli tavuklar gibi alkış tutm'3. 
ya başladı lar. 

- Yaşay1n kızlar! Susturduk herifleri! 
- Daşa, göster şu sakal l ı  keçilere! 
Daşa kararlı adımlarla kürsüye, Gleb'in yanana geldi .. 
- Önce susRıan1z1 istiyorum.. Bi l inçli �Işçiler olduğunuzu 

gösterin. Yoldaş Cumalov, gündemi ver bana. Söz s arası yoldaş 
lvagfn'de. Sana bDtOn s�yleyeceklerln lç Jn on beş dakika veriyo
rum, lvagin .. 

Çok şaşırdı Sergey. Çaresiz bir tavırla güldü. 
Fazla insafsazsın, yoldaş Çumalova . . 

- Yoldaş lvagln, şlkiyetle, sızlanmayla vakit kaybetm� !  
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Söyleyecekterin varsa durma. Sözün yoksa öbür iş leri konuşal ını . 

• 

- Daha şimdiden sıkmaya başladi bu! Söyledim size yaht• . 
kadın mil letinden başkan olur mu be l  

- At1n şu kan ları d ışanya!  Eve gitsinled Entari ler inden bir  
bir yakalayip pencereden atacağ1m hepsin l l  

Yotd�ş Savçuk, susar m1sın? Yoksa anarşi çı karmakta 
devam ettiğin için salondan atacağım seni .  Komünist misiniz ,  
değ i l  misiniz. arkadaşlar? 

Daşa haklr . Herşey ıkısa sürmeli .  işçilere okunan raporda ne 
söylenebi l ir? Sergey'in kafasın ın içi sözlerle dolu.  Şimdi ihti
yaç duyduğu şeyi Daşa ondan daha iyi b i l iyor. Ağırndan kitap 
kah bı . gibi sökül en sözler bile yabancı bu kalabal ığa. 

- Yoldaşl�r . . .  müthiş bir i ktisadi karış ıklik. işçi s rn ıhn 1n  
müca�elesinde en öneml i  dönüm noktalara. Savaş cephelerin in  
ortadan kaldınlmasr . . .  Bütün gücüm'üz i ktisadi alana çev ri lme. 
l i .  Partimizin onuncu kongresi yen i  b i r  i ktisadi politikaya karar 
verdi .  Işçi srnrfr tek bi l inçl i kuwettirA . .  Cumhuriyet endüstrisi 
yeniden doöacak. TAvizler ve dünya piyasası . . .  (Ne budala bu 
entellektüellerl ) Bu işçi · Ol kesinf korumalısrnız . . .  -Bütün güçleri .. 

nlzl bltleştfrln, sarstlmaz bir Inatla yürüyün. Etraf1m1zda daralt
tıklan iktisadi ablukay1 y 1ktık. işçi sınıf1 b ir  parti . . . ( B i  tir art1k.  
lvag1n · yo1daş) Vakacak sıkintiSI çekmemek . . .  Fabrikanın mekanik 
gücünü kul lanın . . .  Bu konuda yoldaş Çumalov srze daha geniş bi l-

. gi verecek .. 
- Yoldaşlar, yazman raporunu d inlediniz. Şimdi gündeme 

geç1yoruz. Gromada, rahat durl 
-· Yazman yoldaşın okuduğu rapor hakk1nda. O böyle söy .. 

lüyor ama babası işe ve işçiye. yabancı bir unsur otarak yaşamak .. 
ta devam ediyor. Yoldaş Lukava daha açık seçik söyfüyor her_ 
şeyi .  Kabul ediyoruz, seviml i  b i r  yoldaş :kend is i .  Fakat konuşun
ca ·hiç bir şey an laşı lmryor. Işçi lerin kafasına bu anraşrlmaz söz .. 
lerJe öyle kazı·klar çak1 ld1 kl artık dayanamıyoruz. Parti ne düşü
nüyor, söyleyin blze? 

-- Yoldaş gündeme ayk1 n  çıkışlaf yaptyorsun .  Şimdi söz 
yoiGaş Çumalov'un. Onu dinfeyfn . 

Hepsi sustu. A�ır b ir  sessiz l ik .  Ne söyleyecek Gleb Çuma
lov? Hepsin in akh , el i  kolu ,  hepsin in bütün gücü. bütün inancı 
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onda. Yannlar biraz da onun sözüne, onun düşüncesine bağl i . 
- Arkadaşlar, laf ebellğl yetsin artıki Domuzlarla fabrika 

malzemes ini aştrmakla kaybettiğimiz vakit yeter. Bu hatayı ağar 
,ekilde ödedJk. Koskoca fabrika fabrikalıktan çıktı. Hayvan ahi
nndan beter oldu. Ne işe yaradı,  arkadaşlar? insanın el inden 
iki şey gelir: Şeytanı ya kuyruğundan çekersin.  ya gözünün üs. 
tüne vurursun yumruğunu. Bu bize bağl i .  Bizim el lerimiz keçiler
le domuzlarla vakit kaybedecek eller deği l .  Bizim el lerimiz baş. 
ka. Bi l iyoruz ki insanın el leri neyse ruhu da, akli da odur. Etti
ğimiz budalahklar bitsin !  Demin yoldaş ivagin' in söylediği gibi 
yent i ktisadi politi·ka Izlemek zorundayız. Ne demektir bu? Yum� 
ruğu şeytanın gözOne patlatacaksrnrz. demektir. Büyük ve yara. 
trcr b ir  hamle yapacaks ın ,  demektir. Çimantoyu Iyi verirsen tu
tar. Çimento, biziz .. Çimento işçi srnıfıdrr. Cumhuriyet'e büyük 
ve yıkı lmaz bir  ü lke yaratacağız.  Bunu hiç unutmamalıyız. Buda
lah·klar bitsin artıki Gerçekten ·işe koyulmanın vaktidir. 

Bağrışmalardan teşkilatın ne söylemek · istediği anlaşıJmJ
yordu. Kan gelmişti i nsanların yüzüne. Gramada olduğu yerde 
sıçrıyor, durmadan ko l larını sall iyor. Savçuk öfkeyle bağ1 rryordu. 

Gleb el leriyle susmaların ı  işaret ediyor ama kimseyi sustu
ramlyor. Vanakları titriyor heyecandan. Daşa çrngarak çahyor ve 
gözlerinden yaş gelinceye kadar bağ1rryor. 

- Voldaşlar. henJüz bir sürüden farkinız yok! Disipl in l i  olun. 
Sevçuk, söz verınedim sana. . 

- Evet, arkadaşlar. Neyimiz eksik fabrikada bi l iyor musu .. 
nuz ? Yakıtfm1z ekstl<. Odunumuz eksik.  Yakanda krş bastıracak 
ve haz ır l ıksiz yakalayacak hepimizi. Gidel im ,dağ1n tepesine yeni 
bir havai hat kural ım.  udunu şehr& taşıyahm. Sonra lktlsad1 
Planlama'nı n  yakasına yapışıp hesap soralım. Efendi ler, benzin 
verin bize, petrol verin ,  djyelim. Ne yaptı nız da yedek stoklan 
tükettiniz? diyel im. Akl ı baş ında olanlar hak verecek bize. Oyun 
yapmaya kal karlarsa Çeka"ya, Ihti lal mahkemesine gldetiln. Ama 
önce havai fıattı kural ım. Sendikafar Birliği gönül lü pazar çafrş
ına larr düzenlesin.  Mühendislerimizi planlamaya görevlendire .. 
1 im. işlerin başına geçirel lm. O belan1n belasi keçiler de yerin di
bine batsın!  

Savçuk kalabal ıkta kend ine yol açarak kürsünıün · yanına ka-
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dar gelmişti. Yumruğunu indird i  ıkürsüye. 
- Sıkı durun. domuz kapı lanı SersemJer! 
-- Kendine gel Savçuk. _ 
-- Kadın, ne diye kapatıyorsun ağzımı? Burada dorTHJz ka-

sabasından, fabrika malzemesi iç eden avantacıdan geçi lmiyor. 
Neden susacakmış1m? 

- Son defa söylüyorum, yoldaş Savçuk . . .  
Sus be -kad ın ! . .  Gleb, arkadaş ım, sustur şu kannd Vur 

kıçına bir şaplak. Benimki olsa çoktan vurmuştum kıçına. Siz, i�e
yaramayan keçi çobanları t Ellerinizi, beyninizi nerde unuttunuz? 
Sen, Gleb, seni ıihbar eden Kleist namussuzuna nas1 l  güv&nirsin? 
Anlamanl ben . . .  Kleist buraya geti ri lmel i ! .. 

·Doğru mühendis Kle i st . . .  Yakalayın onu, verin Çe ka 'ya. On
lar hal letsinler moruğu ! Deliğine girmiş fare gibi  aramızda. Hir
sızdan farksız sinsi sinsi dolaşıyor. Kleist herge lesi değil miyd i  
senin canına ·kasteden? .. 

Mühendis Kleist. Bu adam bir zamanlar Gleb'in hayatın ı  el in
de tutmu�tu. Gleb'i polise vermişti sonra. Onu öldüreceklerini 
bile b i le vermişti polise. Gleb'in hayatı Kleisfjn hayatından daha 
mı değersiz? ·!şte yeniden karşi karşıya gel iyorlar onunla. 

Daşa ve Loçak göz göze geldiler. Loçak elini kald ard ı .  
- Söz yoldaş loçak'ta. 
Bütün bak1şlar loçak'Jn bulunduğu köşeye çevri ldi .  
- Papaza güvenip gevezelik etmek derl er buna. -Madem öy

le. . .  Ben de derdi mi söylüyorum. Evet. kurnazl ik  tasladak biz.  
Gözünüzü açmadık, ·kazandığımaz zaferden sarhoş olduk. Can1 .. 
m ıza okundu. Cezamıza gördük yani. Adamlan yerine koyal ım .  ar
kadaşlar. Mühendis Kleist bir  soytan değ i l .  Çumalov'u ele verdi 
�leist. Sonra? Ya sonra ne yaptı? Daşa'ya ne yapta? Ölümden 
nasal -kurtuldu �Daşa? Kim kurtard i . . .  

Daşa b irden atı l ıp  -kamburuna bir şaplak indirdi Loçak'ı n. 
- Yoldaş Loçak, g'ündem dış1na çakıyorsun. Ya sus ya ko

numuza dön! Başka sözün yoksa git, otur yerine! 
Loçak ona çaresiz gözlerle baktı önce. Kenara çeki ldi .  Ve 

yerine döndü. 
Işte tekrar Daşa . . .  Ve tekrar o çözemediği, kar1şık şeyler. 
Kabaran öfkesini yenmeye ça1Jşt1 Gleb. Kafasınin içinde 
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kendi kendisiyle mücadele ediyordu .. 

Arkadaşlar. o işi mühendisle ben hal ledeyim. Erkek erkeğe 
olsun. Şimdi başka iş konuşal im. 

iDaşa ıküçük bir ·kağıtta yazrh olanlan okumaya çaliştı. Biti
rince kalabahğın üzerinde gezdirdi bakışlar1n 1 .  

- Arkadaşlar. Parti Komitesinin isteğini kesin karara bağ
lamaltyız bugun .. Emir  üzerine bir kısım teşkilat üyesinin tarım 
komünlerine gönderi lmesini istiyor Parti. 

Onun bu sözleri bir bomba gibi patradı salonda .. 
- Hayı r! Emirle bi r yere gitmeyizl Yeter art1k! Eşklya sü

rülerine yem mi olahm? Böyle emir vereceklerine. mezbahaya 
göndersinler daha iyi . Kasapl ık  hayvan değil iz bizi 

- Arkadaşlar siz mi avantacı sürüsü deği lsiniz! Kadınım 
ben. Ama bir an bi le kendi hayatı için korkuya kapı lmış deği l im, 
iyi bi 1 iyorsunuz bunu. 

- Canın çok istiyorsa sen git! 
Şu belan ın  belası karılari da al ,  beraber götür! 

- işte bu kad ın  başımtzı belaya sokar bizim. Kadinları atın 
dışarıya ! 

Savçuk'un sesiydi bu. Fakat az sonra gür'ültüde boğuldu, git-
t i .  

- G ramada'yı gönderi nL. Komite'de pinekleyip duruyor . . .  
- Loçak da gitsin. arkadaşlari KomltedekJier gitsini 
Salonun ortasına geldi Gleb. Yürüyüşü sakin, ağır ama 

yüzünün hatlan gergindi. 
Ben i yazın arkadaşlar. Beni ve karımı yazın. Hepinize a

vantacı dedi az önce. Hakhdırl Saklandığınız fare deliklerinden 
beterini gördüm ben. Üç y ı l  boyunca her gün ölümle yüz yüze 
yaşadım .  Görüyorum ki o p is  sakall ı  keçiler sizi ahı rlara bağ
lamış. 

- Çumalov, o kadar büyütme bakal ım. Ölümden geri geld in 
ya işte! Şu yaşadığımız devirde hangimiz kan görmedi ·ki ?  . .  

Doğru. Neden öldürmedUar beni? Hepinizden fazla sevi
yorum hayata oysa, paraya tapan bir cimriden farkım yok. Ona 
eş bir düşman olarak ç ıktam öl'ümün ·karşısına. Bu yüzden kar
deşçe yaşad1k onunla. Eğer kan gördünüzse bi lmeniz gerekir ölü
nıün nası l  azı h  dişleri olduğunu. Merak eden varsa Işte burada 
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görstın r 
Ceketini ve kirli gömleğinl kopardı adeta hışrmla açtı. Fır

latıp attr onlan. Gaz lAmbasının ölgün ışrğ1 altında bel inden boy .. 
nuna kadar b i r  last�k kadar hareketli ve oynak duran adaJeleri nin 
orasında burasında kapkara del ikl'er, kapkara lekeler göründü. 

- Dokunmak, el le tutmak isteyen var mı aranızda? Tut ba
kal im. 

Parmağını boynunda, göğsünde ve böğürlerinde gezdiriyor. 
Parmağ ının · etine doku nd uğu her yerde sayısız yara lekesinin so-
luklaştığı görülüyor; 

-

iyice soyunayım m ı ?  Donumu da ç ıkarayım isterseniz. 
utanç duymuyorum bundan!  Bel imden aşağıda da ayn ı cinsten 
madalyalarrm var şimdi .  istiyorsunuz ki siz yan gel ip ·yatarken 
sizin adınıza başkalan gidip çalışsın. Madem öyle yazı n  ben i .  Böy .. 
le  bir enayi l iğe varım ben! 

Kimse yaklaşınadı ona. Neml i  gözler gördü, karş ıs ındaki in
sanların birbi rleri .üstüne yığı l ı rcasına topland ı klarını gördü. 01-

. 

�ukları yerde bir çivi misali çakı l ıp ·kalmış bir  yığın adamın teri i 
ve tedirgin adarnların suskun luğunu gördü. 

- Arkadaşlar, susmanız çok ayıp! Nasıl bu derece sorumsuz 
ve yeni k olabil i riz, arkadaşlar? 

Gramada bağulacak gib i .  Sıkıntıdan hop oturuyor -hop kal .. 
• 

kıyor. Içinde kopan fırtına onu bir an b i le  olsun rahat b ı rak-
mıyor. Konuşmayı bi le unuttu. 

Ora�aki sakal l ı  Işçilerden biri kalktı ayağa. Göğsüne vurdu 
yumruğuyla. Gözleri sanki yuvalarından fırlayacakmış gibi koca
man kocaman açı ld ı .  

. Vaz beni l  Yaz! Ben geliyorum.  Korkak deği l im ama! Üç 
keçim var. Domuzlarım da var. Ben de dağ köylerine aşır ı lmış . . 

öteber-i taşıdım. Ne söyleyeyiln, delik lerimizde kokmuşuz biz, ha-
berimiz yok. 

Onun arkasında havaya kalkmış el ler gitttkçe çoğald t lar. 
Daşa lilg'Un bakışlarla Gleb'i seyred-iyor. El ini  kaldırdı .  

Bizim hücremiz öbür hücrelerden kötü mü yan i ?  Öyle 
deği 1 mi,  arkadaşlar? Bi l in  çi i işçileriz biz . . .  

l ik  a l·kış tutan o.  *kendi sözterine gülerken parlak ve beyaz 
dişlerini gösteriyor. 
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Herşey tekrar e�kl sessizl iğine dönünce Daşa hiç beklen .. 
meyen b i r  tekli fle şaşırttı kadınları. 

- Arkadaşlar, dedi ,  ·kaçıp giden mühendislerin evleri boş 
duruyor hala. Oralarda yuvalar açılmasını teklif ediyorum. Mut. 
fak meselesi yerin dibine batsın . . . Bağımsız işçi kadın . . •  

- Devam et! Kad1n  mil leti bu,  tavuk gibi ıs rnr,  ·horoz gibi 
öter. Baş edemezsin ki J ., 

itirazr olan? Yok. Kabul edi ld i .  Enternasyonal ' i  söyleye .. 
ceğiz . . .  

• 
• 

. 

2. OGÜST BEBEL VE MOTYA SAVÇUK 
• 

!şçi ·kulübünden G leb'in evine on dakikada yürünür. Daşa ve 
Gteb yanyana yürüyorlar. Fabrikanın ötesinde koyu bir menekşe .. 

yı andıran gece karanhklara gömülüyar ve ürküfücü ·alr kimse. 
sizliğe açı l ıyor. 

Mendireğin ucundaki fenerden baş1ayan 8ir ışık huzmesi 
hızla dönerek fabrikayı aydınlatıyor. Sonra geldiği gibi uzaklaşt. 
yor, i lk çıktığı yere dönüyor. Denizin üstünde ve uzaklarda, çok 
uzaklarda yanıp sönen yıldızlar. 

Daşa ve Gl  eb asl ı  nda konuşmak · istedikleri halde sessizce 
yürüyorlar. 

Şehrin arkasındaki dağlarda bir yanan bir sönen esrarengiz 
ış 1 klar görülüyor. 

G leb'in e l ine dokundu Daşa. . 
Görüyor musun şu ış1kfarı. Beyazların işaretleri orılar. 

Daha bir zaman bela olacaklar baş1mıza. Acı verecekler bize. ka ... 

nımızı emecekler. 
Sadece bu kadar konuştu Daşa. Bu sözlerinde başka bir ki .. 

şi J ik  yaşıyor. Eskiden ondaki erkekçe sevgiyi arayan ona sığınan 
Daşa değ i l  bu sözlerin sahibi .  Konı.ıştu ama söyledikleri G leb' in  
onun ağz!ndan duym ak istediğ! şeyler deği l .  Onun yokluğunda 
Oaşa ne:;i nas ı l  yaşad ı ?  Bu kadın ı  böy lesine değiştiren güç neyin 
nes i ?  Eski Daşa·yı s i l ip süpüren ya da yenisine böyle kahredici 
bir güç veren şey ne? Bu,  ikisinin arasına g iren anlaşiimaz ve 
aş ı lnıaz ·kuvvet ne? 
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Daşa büyük ve kararli ad..,larla yür'üyor. Karan l ikta görün� 
müyor yürüdükler� yo l .  G leb bir kedi gibi  seçiyor gidi lecek yö-

-nu. 
- Anlatsana, Daşa bu mühendis Kleisfle olan hikaye ne-

dir? 
Bir süre sustu Daşa. Başkalarıyla G leb'in yüzünü aradı ka

ranlikta. 
Bi l iyor musun? Yokluğumda başrna neler geldiğini  hiç 

aniatmadın bana. Herkes bi l iyor olanlan . bir ben bi lm iyorum. Ko
canım ben, Daşa . Unutmasana. 

Gleb birdenbire Daşa 'nın yüzünde yanan alayel gülümse
nıeyi görmedi.  

- Beyazlar tevkif etmişti beni. Motya m ühendis Kleisfa g it
. ti. Beni kurtarması nı ,  bana kefil olmasını sağlad ı .  . .  Yaşi l l i ler  me

selesinde tevkif edildim. 
. �-.... Yaşi l l i ler meselesi m i?  Ölebi l ird in  ama. Nasıl  oldu da 

o haydut sür'üsünün el inden yakayr s ry ırdrn .  Anlatsana. nası l  ol
du? 

Uzun hid<aye. Bir gün başından sonuna aniatirım sana. 
Şimdi yapacak başka jşlerim var, Gleb. Anlatacak gücüm yok 
şimdi. 

B irden koptu Gleb·in yan1ndan. Sıklaştırdı adımlar1n 1 .  Gleb 
onun bu aceleci tavrında bel ir l i  bir ted irg in l ik  sezd i .  Bakimevi'ne 
giderken de aynr şeyi yapmıştı Daşa. 

- Daşa, yiyip bitiren bir şey var seni.  Başını m1  döndürdü
ler yoksa? Sizin,  kadınların başını döndürmek pek güç deği ld ir  
de. 

Gleb, bi l iyorum,  aşağı l ık  adam değilsin sen. Ama· söy .. 
lediğini de kulağın duymuyor. B ir  dahaki setere dHini tutt 

Küf kokan küçük odalarında bir gazete paketin in  içinden kü� 
çük kitaplar çıkardi Daşa. Kitaplardan bir ini  seçti.. Lambayı yak
laştırdı kendisine. Baş1nı el lerinin arasına aldı .  

- Söyle bakal im,  hangi b i l im le  haşır  neşirsin şlmdi de? 
Bakışlarıni kitaptan ayırmadan cevap verdi Daşa. 
- Ögüst Bebel ' in  kitabı : Kadrn  ve Sosyal izm. 
- Çok iy i .  Va öbür kitaplar nedir? 
- Al ,  oku istersen. Bizim çok ihtiyacımrz var öğrenmeye . . .  
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Dikkatle okuyar Daşa, mırı ldan ıyar, arada yutkunuyor, zor 
kelimelerde takı l ı nca tekrar ahyor, okunması kolay yerlerde hız-
1anıyordu. Bazan aklının okuduğu şeye takı l ıp kaldığı hissedil iyor, 
o anda Daşa kaşlarını çatarak düşünüyor, �afasında düğümlenen 
soruyu çözünce yeniden okumaya koyuluyor . 

• 

Sinekler açık pencereden içeriye dahyor1ar, bitmek bi lmeyen 
vızıltı l arla gel ip lambanın çevres inde dönüyor, bazan k1zgın ca
ma değerek tutuşuyor� o zaman cızırt1Jarla yanıyar ve masaya 
düşüyorlar. Ürkütücü kuş sesleri gel iyor dağdan . Savçuk'un pen
ceresinde zayıf, kör bir ış ık ,  Glob,·i çağıran bir davet gibi .  

Dışarıya çıktı G leb. 
Savçuk'lar yatmak üıereycrr. Masaların ın üstünde yenmiş 

bir yemeğin geriye kalan artıkları bekliyor. Onları kaldırmak ve 
bulaşığı yıkamak kalmıştı sadece. ·Motya masanın üstünde iş gö. 
rüyor. Geceliği var üstünde. Savçuk, çı�ıdk aya.kları nın üstünde 
iri gövdesini zorlukla ayakta t,.tuyor. Krıp1y1 o açmıştı G leb'e. 
Sonra gel ip yatağ ın  yanında duruyor. 

Gecen in  bu i lerlemiş vaktinde hangf şeytan dürttü seni 
de geld in?  Gün ışığ ında köpek gibi uluyorsun, gece karanlığın-
da pireden betersin .  

-

Bu da Savçuk'un dostça şaşkınhğı işte. 
Motya utanm ıştı. Yan çıplak duran göğüslerini örtmeye ça

l ışıyordu. iri ve etli bir gövdesi vardı Motya'nın. 
Sen bizdensin.  Gleb. Yakmımızsın. Saklanmıyorum sen

den. Başımıza iş açmazsın nasıl olsa. 
- Oranı buranr gizleme boşuna. Giyinik de olsan kadınsın, 

bunu bilmek için soyunuk hal ini  görmek şart deği l  ki. Savçuk'un 
e l inden a larnam seni. Benden kuwetli baksanal Şimdi boşver 
bun lara , aranız nas i l  onu söyle? .. · 

Savçuk'la m ı?  Iyi bir şeytandır o. Herlfi ayağırnın aL 
ttna aldım artık. Görmüyor musun? 

- Pis pis konuşmasana. karıf Daha dün dayak yedin. unut
tun mu? 

Gözleri parıldayarak atıldı Motya. Bir kedi gibi çeviktl . 
- Asıl sen pis pis konuşma. herif! Suratına o yumruğu kim

den yedin? U nut•�n mu? 
G leb gülüyor hallerine. Amma tuhaf insanlar ikls i  de� 
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- Bana bak. Savçukl Art1k Motya'ya el  kaldırmak yok! Bun� 
dan sonra işe hazırla yumruklann1 .  

Keyifli b ir çığ l l  k att1 Mo i ya. Göğüs leri n in  çıpl akhğına ald 1 r-. . 
nıadan koştu Gleb'in yan ına. 

- Doğru, G leb. Cal işmai ıyız art1 k. Ah, bir iş orsa. Gleb !  
Bir çalı şsak l içimiz öyle rahat, öyle huzurlu olacak ki.  Çalış lyOr
duk eskiden, çocuklarımiz da vard ı .  Işimiz gücümüz ka lmadı son
ra. Çocuklar1mız öldü, Gleb. · 

Şimdi dopdolu Motya'n1n gözleri . Ağlayacak nerdeyse. 
-- Bak, ·iyi dinle,  Gleb. Ge1din buraya uykumuzdan uyan

dirdin bizi. Yeniden umut doluyuz şimdi.  Ama şu el ler görecek iş 
bularnazsa çekeceğin var. unutma! Fıç1 atölyesine gideceğim ya
rın. işe hazırlayacağım orayı. Tuhaf ama güç1ü b ir  kad1n  senin 
Daşa. Hepimize hakim oldu toplant•da. · 

Yeni bir panlti Motya'n1n gözlerinde. G leb'e öylesine ısrarla,  
adamın �içine iş leyen bir ·kesinl ikle bakryordu ki . . .  (Sadece kad ın� 
'ar b i l i r  böyle bakmayı). 

- DaşQ'da benim Çözarnediğim bir şey var. Nassl o1du da 
Niyurka'y1 bir köpek gibi bıraktı yabancı lara. anlavamıvorum? 
Evsiz_;barkslz, çocuksuz bir kadın yabanın tekidir  bana sorarsan. 
Etraf1na topladığı bir çetesi var ya, beni de çağırdı onlann ara
sına. O ·kadar enayi deği l im ben. Evimi  bark 1m1  bırakacağ1ma öiU. 
rüm daha iyi !  

Gülmeye başladi Savçuk. Djzlerini dövüyor keyfinden. 
Ne kadın  şu seninki ! Hepimizin canına okudu toplantı-

da! .. .• 
. Bu sözleri bekliyor G leb. Geldiği nden beri konuşma buraya 

çevri fsin dive bekliyor. Acaba Motya anlad1 . mı onun niyetin i?  
Acab� eve dönllsünden bu vana D::ısa i le  b ir l ikte f:u��irdini aün
lerin hayatıni ne ölçüde değiştird iğ in_l farketti m i?  Motya! (Baş
kasının · icinele kooan f1rt1naılflrı kolavca CÖ7.iivP.rmek kadın fara 
vergi bJr şeydir.) Bazan, gözbe·bekler.i nde belirlenen bir partlti 
kadar kısa ve kaçamak ifadel erle aniatıvar bunu Motya. Gleb son 
sözleri duvmamış gibi davrand ı .  Savçuk'a döndü: 

- Doğru . Yokluğumda çok değişmiş Daşa. Ak1 1 l 1  b ir  kad ı n  
ol n1uş. 

Nas1l böyle değişti , bi lemiyorum? Üstel ik  çok gururlu 
şimdi. 
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Bu sefer h ınzır bir pan lti Md,ya'nın bakışlannda.  Sır verme
ıneye kararli bir ifade. 

- Masal okuma bize, Gleb. Numara yapma sakın! Say1s1z 
acı lann ortasında bi r başına bıraktın Daşa'y1. Ölüme bırakt1n .  
Kolay kolay geri alamazsın şimdi.  Kurnazl ik  taslama, budala de-

. . . 

ği l im ben. Bugünkü Daşa senin eserin deği l .  Kendisi bir şey an-
latmadıysa sana ben neden anlatayım? Sen bir  insanin içini an-
layamazs in ,  el ierin o kadar uzun deği l ,  Gleb. . .  · 

Gleb, içindeki s ık ıntıyı, şaşk1nhğı gülerek bastirmaya ça
bal lyol·. 

• 

:yi koku al lyorsun, Motya. Doğruya ne denir? Döndü-
ğüm zaman o tanıdığım,  b i ld iğ im Daşa'yı bulamadım lçarşımda. 
Yokluğumda geçen zaman onu nasi l  bu kadar değişt irdi ,  daha öğ
renemedim?  Görüyorum,  değişen b i r  şey var onda, bir başkalik 
"�r bugün . . .  Kimbi l i r, belki de çok aldatti beni, çok günah işle ... 

dr ! Öyl� olsa bi le neden çekin iyar söylemekten? O kadar vah
şi r:ıdam deği l im ki ben . . .  

Motya Gleb'e çevirdi bakışlannı. G leb, ·kadının gözlerinde 
şekil lenen ·if.Qdeden numarayı anladığını gördü. 

Utanrnıyorsun, G leb. Ağz1mdan laf almak için türlü nu
maralar çevirivorsun. Hadi, git evi ne. Boşa çene çalma burda. 
Ama merak ett it]im b ir  şey var benim de. Neden Daşa Bakımevi'
ne bı raktı N iyurlt�'y r?  Benim yanımda kal iyordu çocuk. Kocasız. 
çocuksuz bir kadrn nası l yaşayabi l i r? . .  Bazan öyle budala olu
yorsunuz k i  siz, �·c nu bi le anlamaktan aciz kahyorsunuz . . .  Öyle 
ya. erkek mi l l  eti . . .  

, 

G leb"i karan l i k  ve dar koridordan. kapıya sürükledi Motya. 
Utangaç bir k1z çocuğu gibi  k 1k 1rdayarak el in i  tuttu adamın. 

- B-izden biris in ,  G leb. Nasıl  seviniyorum, bi lemezsin. Bak. 
ne iyi bir ana olacağım ben. göreceks in !  

Kaprn ın  eşiğinde bi rdenbire acıdı G leb'e. 
Ne acı , G leb! Kötü bir kaderimiz var, bi l iyor musun? . .  

Daşa i le biri  ikte olamazsın artr k. . .  Bu ders olmalı hepinize, ka .. 
dı nlarınızı başıboş bırakmamayi öğrenirsiniz belki. . .  . 

' 

Daşa bıraktığ i  g1bi ,  baş1 e l lerin in aras ında okuyordu. Yine 
o çok ciddi görünüşü yüzünde. Yine dudaklarinın m 1 rı lt1s1 · d�yulu. 
yor odada. Gleb' l  farkedince soran bak1ş larla süzdü onu. 
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- Ne öğrendin Savçuk'larda? 
Iyice yaklaştı Gleb. Ac1dan buruş buruş yüzü. Sarı lda  Da

şa'ya. l-liç konuşmads .  Savaş ın fırtınalarını aşıp gelen adam o de
ğildi sanki . . .  Ölesiye sevmekten ve bu sevg in in karşıhğ1n1  a ra
mamaktan yorgun düşmüş bir adamdi sadece. 

- Daşa. hadi anlat bana. sevdiğim. Eski Daşa ol .  . .  Çok ya
bancısrn bana. acı çekiyorum. Daşa. Zehirli bir hançer taşıyorsun 
sankL 

· H içbir şey söylemedi Daşa . Sustu. Ama Gl  eb, onun kad ınca 
bir zayıflrkla titrediğini hissetti . Daşa'n rn  yüzünü yüzüne, omu
zunu omuzuna yas ladığ1n1 ,  birdenbire değişip o bi ldiği eski ·l<üçük 
Daşa oluverdiğini anladi.  Karlsın ın o süt ve ter lezzeti taş1yan 
kokusunu yeniden duydu. Daşa ona sarı lmış ,  kendi kend isiyle 
mücadele ediyor, kadınhğrna hakim olmaya, yenl lmemeye çal i
şiyordu. 

- Ben yokken. bir şey olduysa eğer. öneml i  değ i l .  
Daşa içini çekerek -koptu ondan. Sonra gözlerini  G feb' in göz

teri ne dikti. Gözlerin in donuk, ac1 h ifadesiyle frsı ldad 1 :  
- Oldu, Gleb . . .  Oldu. Çok oldu hem . . .  
Sanki birdenbire ·kos kocaman b i r  el  i kis in in arasına gird i .  

Sanki göğsünde irinl i  bir yara birden bire patladı.  Hayvanca bir 
kuvvet yüzünde ve yumruklarında bir  öfke yumağı gibi büyü. 
dü. 

- Doğru demek! B ir  krsraktan farksızdın yokluğumda! Aşa
ğ ı l ık  köpek ! .. 

Gözleri yuvalarından fı rlamış. öfkeden titremeye başlamış
tr. Yumruklarını s ıkt1 .  Daşa'n ın üstüne yürüdü. Birden olduğu yer
de di-kildi Daşa. Bu, atr lmaya hazı r gergln l lği  Içinde, ondan daha 
sağlam ve daha yukarda duruyordu. Kadınca bir  sesle deği l ,  için .. 
deki öfkeyi ,  ac1yı kusan bir sesle hayk1rdr Gleb'e: 

- Rahat dur, Gleb! Rahat dur! Yeter artık !  
Sustu Daşa. Topariadı kendin i .  Gleb, onun sesiyle sarsı l 

mışti, bir adım ötesinde durmuş, bocalamrş ve daha fazla i ler
leyememişti. Boğuk ve · kuru bir sesle konuştu Daşa. 

- Bak, yine denedim seni .  Adam gibi  davranmayr öğrene
me�i n  daha. Beni anlayamazsın sen. Denemek için öyle söyle
dim. B i l iyorum, Motya'nrn ağzindan laf kapmaya gittin demJn .  
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içinde ne var, ne yok bi lmiyorum. Komünistsin ama tıep sana 
baş eğecek, esirin o lacak kad ın istiyorsun yanında. Belki cephe ... 
de  iyi bi r askersin ama kötü bir  komünistsin.  

Döndü Daşa. Yatacak yer hazırlamaya koyuldu kendine. 

BÖLÜM BEŞ 

� 

SIGINTI ' 

1 .  GiZLi ODA 

Kanatları meşe ağacından yapı lmış pencere hiç açılmaz. Dr
şarıdaki taş ocaklarından yayilan toz bulutu deliklerden sızarak 
odaya yayr l ı  r. Sabah vakti, dağlar mor dalgalarla çevri l ip de gü ... 
neş IŞiklarını araliklardan odaya gönderince camlarda türlü IŞik 
oyunlan başlar, o zaman Kleist uzun süre pencerenin önünde du
rur, odayr kaplayan ağır sessizl iğin içinde dışarıyı seyreder. 

Gün ışığı görmeyen harap bir koridorun sonundaki bu oda 
gece olunca kapkara bir  sessizl iğe bürünür. Mühendis 1Kieist'in 
çalıştığı .  ·içinde yaşad ığı bu oda biraz dışardaki dört bir  yani ot
larla, yaban çiçekleriyle örtülü  taş ocaklarına benzer. 

Artık fabrika harap. Sökülmüş kapıların yerinde kara lekeler 
yaş ıyor. Camları ·kı rı lmış pencereler birer soru işaretini andırı
yor. Taş ocakları serseri taşlarla ıkaplr. ve hava i hat suskun. Bu ... 
rada hayat i l kel bir sessizl iğe, karmakarışık bir hareketsizfiğe 
mahkOm ediJmjş., Eğer karşı l ığ ında hiçbir enerji istemiyorsa ve 
eğer gün geçtikçe ;nsana garip btr iç huzuru, özlenen bir uyu. 
şukluk ver!yorsa neden bu ölü fabrikanın teknisyeni olarak kal .. 
mamah? .. 

Yapı lacak iş pencere leri açmamak. cam kenarlarında örüm. 
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ceklerin ak1l  almaz bir ustal ikia  ördükleri dünyay1 sayrederek 
vakit öldürmekse Kle i st bunu neden yapmastn? . .  Yapıyor ve 
örümcekleri n havaya çizdi k leri yaratıcı m imariyi , ağ örüşl erin
deki inceliği içine sind i re sindire seyrediyor. 

Pencerenin önünde uzun süre ayakta kahyor. Bıkmadan 
usanmadan örümcekterin dünyas 1nı seyrediyor. 

Onun çalişma odas ına kimse girmez. Fabrika ürkütücü bir 
mezardan farksrzsa, çimento neml·i depolarda çoktan taş olmuş 
ve kaskatı -kesilmişse, havai hat durmuş, kablolar ;kopmuş, va
gonetler yüzüstü b1rak1lm ışsa teknisyene kimin ihtiyacı olur? 
Teknisyene 'kimsenin Ihtiyacı yok. Kal1fiye işçi ler  bi le fabrika bi
nalarıni onu bunu aşırmak için dolaşıyorlar. Hepsi başıboş. 

Aşağıdan, eskiden jkimsenin oturmadığı mahzen l ere, alçak 
tavan lı oda la ra yerleşen işçi Ko m i te si  'nden gürültüler yükseli
yor ·kulağına ve Kleist sanki orada bir eşkiya çetesi bann ıyor
muş gibi yüzünü tiksintiyle buruşturuyor. Toz topraktan eski ni
tel iğini �kaybetmiş camların aral iğ ından bakı nca dışarda, beton 
y1ğı nlarının aras1nda başı boş do laşan işçi leri  görüyor. On ların 
açl ı-k ve acıyla örtülü yüzlerinde an·layamad ığı ,  s ı r.inı b i r  türlü 
çözarnediği garip bir inat ve bu inadın oluşturduğu kırış kırış 
çizgi ler görüyor. Bütün bu insanlar onun oradaki varl ığ ını  b i le  
umursamadan bir  süre önce başladıklan o anlaşı lmaz ve kor
ıkunç oyuna devam ediyorlar  . . 

Basjt bir matematik problemini koymak ve çözmekteki us
tahğrı:ıa güveniyor Kleist. Bundan ötürü de  onlara duyduğu a lay
Cl ·küçümseme duygusuna lÇindeki ted irg in l iğ i ,  nefreti de koya
rak bakıyor işçilere. Bu açlıktan ve işsizNkten kad idi çıkmış a
damların  ihti Hil le bi rHkte müthiş  b i r çöküntüyü ve çaresizl iği  ya
rattrklarını düş�ünüyor. Kendi geleceği n i  on l arrn y ı  ktığ ın ı ,  dünya
yı,  ·kurulmuş· b ir  dengeyi bi r baştan öbürüne onlarin ateşe verdi
ğin i  düşünerek · titriyor. Burada, bu odada kendis in i ,  kend isiyle 
bi rlikte geçmişin bir  parçasını unutmalarını b i r  türlü akl ı  a lmı
yor. 

Pencerenin altındalci beton yığını  ve merdiven güneşte ·kav
ruluyorlar. B ir  an sonra alev alacaklar sanki. Kleist dayanı lmaz 
bir  özlemle orada suların fışk1rmasını ,  kızgın betonların üstünde 
buhar olup uçmasını bekl iyor. Oysa orada dolaşan işçilerin ayak 
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sesleri geliyor sadece. Bir ·kar1nca ordusu kadar ·kalabal ik  on
lar. O kaprdan o kap1ya, bir !şçi Komitesinden öbürüne gelip g i
d iyorlar durmadan. 

Fabrikanın tıiç durmadan çalıştığı günlerde bi le  olmayan 
bir şey, Işçi Komitesi, neden şimdi burada fabrikan ın ve her
şeyin ölüme terked ildiği b ir  zamanda olsun? Başıboş dolaşan bu 
işçilerin eskiden olanca gücüyle yaşayan ve dönen bu koca çar-

• 

kın .  kal ı ntıları aras ında ne işleri olabi l i r  şimd i?  Yarın bugünden 
farksız yaşanacaksa bu adamlarin derd i ,  sıkıntısı ve telaşi ne? 

Odacısı Yakov her gün hep aynı saatte geHr yanına. Elinde 
bir teps iyle gel ir .  Sessiz, ciddi adımlarla gi rer ıiçeriye. Uzun bl
yıklarının :i ki yana taşan sivri uçlarında ve saçlannda mavimsi ·  . • • 

bir cam berrakhğı parı ldar. Masaya bir  fincan çay b1rakır� Onun� . ' 

yanına da kağ ıda sardığı küçücük sakarin tabietlerini ·koyar, ikt: 
adım geri çeki l ir . Sonra yere eğil ip d ikkatli hareketlerle etrafa 
dağı lmış ekmek kı rıntı larını toplar. Onları· masanın altında duran 

' . 
çöp sepetine atar. Duvarların beyazı net ve kirsizdi r . . •Koyu meşe 
ağaçlarından yapı lmış pencere pervazları duvarlara ay. 1 bir be-
yaz l ık  verir. , 

- Saat bir  oldu mu,  Yakov? . 
- Tastamam b i r  oldu, Herman Hermanoviç* . 
- Peki . Gidebi l i rs in .  l�a,..iye kimseyi bırakma ama'. 
- Olur. 
- Pencerelerin tozunu a l  sonra . Hiç açmadan ama . . .  
- Olur. 
Mühendis Kle ist pencerinin önündedir. Yakov'a sırtın! ·dö- ' 

ner. Alnına düşen bembeyaz perçem ona öfkel i  bir görünüş ve
rir. Boynundaki adaleler krvır kıvır hareketli görünür ve s ırtin
daki yrpranmış ceket uzad ıkça uzar. 

Ötede, çok uzaktaki korideriardan birinden ıinsan sesleri, 
koridora serpiştir i lmiş boş odalardan hesap makinelerinin ş ın- · 
gırtısı gel iyor kulağına. Iktisadi Planlama'nin  gönderdiği insanlar 
var orada. Kim onlar? Ne yapıyorlar? Kleist bunlara bi lmiyor, bi l
mek de istemiyor zaten. Yaşl i  odacr Vakov'un beklediği bir . ça
f ışma odasr yetiyor ona. Orada geçm işi bugünle beraber ve yan
yana yaşatıyor Kleist. 

Ş1mdiki zaman, yollan -rüzgar h1z1yla geçen otomobil lerle .. 
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yük arabaJarıyla, telaşh i nsanlarla, ağ1zlar1 küfür dolu işçileri"" 
gürültüsüyle yaşanıyor. (Eskiden k'üfür lü  konuşamazdı işçiler). 

. Kle ist ·kayalarla, bodur yeşHJ iklerle örtülü  dağa bak1yor. Te-
pede bir şato. Güneş içinde aydın l ık  bir taş yığ1nı ,  kulelerle süs
lü bir Püriten kiMsesin i  and1ran görünüşüyle gösterişl i ,  ciddi ve 
hakim. 

Vakov, şimdi ne konuşuyortar aşağ1da? Ne söylüyor .. 
Jar? . 

ı 

- işçi 1<ulübü ve hücre teşkilatı , Herman Hermanoviç. 
- Anlaşı lmaz bir d i l le  konuşuyorlar artık. Bu konuştuklari 

d i l  ihti lal kadar hunhar, canavarca birşey. Sakın bı rakma içeri 
kimseyL Pencereleri de açma, olur mu? G idebil irsin şimdi.  . . 

. Kleist eskiden başmüdürün oturduğu binaya ba·k1yor. (J mi .. 
marinin güzel l iğini seyrediyor. Binayı yapan kendisi .  
. · Sol tarafta, dağın tepes inden sonra taş yığınlarının ve yeşil

l i klerin arasında yükselen fabrika hacalan var. Hepsi de  birer 
demir-beton anıtı g ib i  ·heybetl i  (Pencereden bakJnca dağdan daha 
yüksek görünüyorlar). Bacaların altında fabrika binaları . Kleist 
kurdu hepsini .  Kendi yarattığı şeyi kendi el iyle yok etmeden na. 
s ı l  g idebiJıir, nas1l  kaçab i l i r  öbür mühendisler gibi? Kendi e l le
riyle yarattığı şeyler çeldi onun yotunu. Kleist şimdi bu fabrika
ya, bu kendi zekasıyla kurduğu b inalara mahküm. 

Cilal ı döşemesine rağmen bu şimdi ·içinde yaşad 1ğı oda b i le  
eski basitl iğini sürdürüyor. Bir laboratuvar basitl iği bu. Duvarda 
asrl ı  duran projeler, kocaman meşeden masasında projeler ve 
içeriyi dolduran gotik mobilyanın ağır l ığı .  Zaman durmuş burada. 
Ve öylesine doldurmuş ki odayı ,  i nsan e l ini nereye uzatsa geç ... 
mişi avuçlayabitiyor. 

2. DÜŞMANLAR 

Kleist'in matematik bir doğruya dayanarak kurduğu yapı lar .. 
d a  bi r yanl ış  mı var? Yoksa hayat ·insan aklına baş eğmez mi  ol .. 
d u  art1k? Sebep ne olursa olsun Kleist' in  kendi ·hayatı çevresin  ... 
de çizdiği daire b i rden y ırtı ld ı .  

Bundan bir  saat öncesi Yakov'un gel işinde Kleist'in hayat 
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görüşü çok kes in  çizgilerle bel liydi.  Onun gözünde hayat bir ka .. 
pah daire ve bu kapall daireye teğet geçen bir çizgi den kurulu 

• 

bir dengeydi sadece. Iç in in huzurlu olduğu anlarda çalışma ma-
sasının başına çöker, eski yapı projelerinin üstünde duran Ingi l iz 
bloknotuna hep ayna figürü çizerdi: Daire ve teğet çizgisi. Bu, 
onun için bütün ihtimal lerde gerçek olan tek şeydL 

Oysa herşey havaya uçmuştu şimdi .  Tek gerçek olarak gör
düğü şey birden b i re çok anlamsız ve saçma olup çıkmışt ı .  Te
ğet çizgisi hiç umulmadık b ir  anda taşiaşmış ve yırtmıştr dai
reyi. Bütün bu değişikHk, akıl almaz olayların gürültüsüzce ger
çekleşmesi Kleist'in dünyasında öldürücü bir ·korku yaratmıştı. 

Tuvalete çıkmıştı demin .  Orada her zamankine kıyasla daha 
uzun bir  süre oyalanmıştr . Kötü beslendiği için yaş l ı ,  yorgun bar
saklan s rk  sık bozuluyordu. Dönüşünde odasJnın kapısını açık 
gördü. N e  kendisi ne Yakov hoş görmez bunu. 

Yakov'un gidişinden az sonra aşağıdaki işçilerin beton yı
ğınlan üstünde toplandığını  görmüştü. Taş ocaklarına bakıyordu 
işçiler. Ama taş ocakların ın hizasında, onun penceresi vardı. Ön
ce işçi lerin kendi penceresine baktığını sanmrş, elektrik akımı
na çarpı lmış  gibi  titremişti . K'üçük bir korkuydu bu, ·kaçıp giden 
ve az sonra unutufan bir  korku. Boğazında bir  yanma hissetti 
kapıyı açık görünce. Korku, içinde bir  kabus gibi büyüdü. 

Yine de her zamanki ağır ve sakin tavrıyla girdi odasına. 
Kapı eşiğinde durdu. i lkin odasında olup biteni anlamadı bi le.  
Ama sonra farketti ki kendi dünyası a l lak bul lak edilmiştir. Pen
cere açı lmış.  Bir toz bu lutu. Pencerenin çerçevesinden bakır 
renkli tepeler daha açık seçik görünüyor. Çok uzakta, taş ocak
ların ın en üst kısmında iki pencerel i  bir ev aynı nitel ikle karşı
sında. Odan ın içinde örümcekterin ipek işleme l i  ağları etrafa 
yükse len tütün dumanryla b i rl ikte havatan ryor. 

Kasketli b i r  adam. Tıraşl r .  Ün iforma ceketine sarınmış açık 
pencerenin  önünde piposunu tüttürüyor. Çenesinin hatları sert 
ve keskin. Yanaklari oyuk ve adalel i .  

- Şu barr ndığınız del iği ahırdan beter hale koymuşsunuz, 
teknisyen yoldaş. 

Kasketiyle örümcek ağiarına vuruyor adam. Ve örümcekler 
dehşet içinde kaçrşıyorlar. 
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- Zaten en kuytu köşeye gizlenmişsiniz, teknisyen yoldaş. 
Öbür insanlardan fazla kopmuşsunuz. Sadece bununla kalmamış .. 
s 1n 1z üste l ik  . . .  

Kleist sendelayerek yürüdü masas 1na. Eskiden bu karşiS in-
da duran adam htrpalan1n1ş,  işkence çekmiş kanl r  yüzünü ona 
çevirerek uzun uzun bakmrştı . Bu adam şimdi b irden bire karŞI
Sina çrkm1ştr ve korkutucu bir rahatl ik  içi nde ona bakiyordu tek
rar. 

- Evet. . .  H iç açma m kapryı ... 
(yi ediyorsunuz, tekn isyen yoldaş . . .  Gereyan i l  yerlerde 

durulmaz sizin yaş1nrzda. Şu bolşevi kler herşeyin  alt ını  üstüne 
geti rdi . .  Yeri n d ibi ne batsalar ya ! . . Tan n 'n 1  n cezas1 herifl er !  

- Fakat ziyaretinizi Yakov neden haber vermedi bana? 
. Sizin Yakov'u fıç1 atölyes ine gönderiyoruz artık. Odun ke ... 

secek arda .. Uşakl ık  etmek yok bizim kitabımızda. Beni hatrrlaya ... 
caksın1z, teknisyen yoldaş. Ne dersi niz? 

· Evet, hatırhyorum. Bundan ç rkan sonuç ne, acaba? 
- işte, söylediğiniz gibi .  ·Işçi diktatörlüğü koruyoruz biz ve 

şimdi de iktisadi çöküşe çare anyoruz. işçi ler  fabrika ve taşıt 
1 

araçları ya-kıtsız kald r ,  havai hat işlemiyor, fabrika çöplükten be-
ter ve bütün teknisyenler fare gibi  ·kaçıp sakland1 lar. Şu örüm ... 
ceklerin sebebi nedir? 9izi n odan1zda ve fabrikanın  her köse ... 

• 

sinde şu örümcekterin işi ne? )şte meseleyi böyle düşünmek 
zorundayız, teknisyen yoldaş . .  

Bu . rneseleyi kendi kendime sorduğumu ve cevapladiğ i
mr  kabul edin.  Benden istediğiniz şey nedir? 

- Evet.. Bu de�ikte oturduğunuzu anlayınca, u Böyle olmaz, 
. . 

. bu kötü ahşkanhğ1 s i l ip  atmak gerek •, dive düşündüm, teknisyen 
· yoldaş .. 

- :H iç boşa çene çatmam ben. Söylemek istediğinizi anla
mıyorum, anlamak da istemiyorum. ıi nce J ik  gösterin de  rahat bı
rakın beni. 

Gleb, dudaklannda garip ve a laycı bi r gülümseme, masaya 
yürüdü. Piposunu çıkard r .  Kleist' i n  yüzüne dik d ik  baktr. 

Gözlerinde par1 ldaya.n şey örümceklerin yansımasi belki . 
Ona yoldaşi rk  eden haya letler var belki de? ··Kieisfin yüzü yoğun 
b i r  gri bulutun içinde kayboldu.  

tr .. 86 . -



Teknisyen yoldaş, o beni suçlayrp ölüme terkettiğini;ı 
güzel geceyi hat1rlayacaks1n1z, umanm . iyi bir dersti. Yalnız, in .. 

san böyle derslerden paçasınr sryr rrnca çok tecrübeler ediniyor. 
Görüyorsunuz, eski güzel gün leri ·konuşmaya geldim sizin le . . .  Es ... 
ki dostlarla tekrar karşi iaşmak hoşuma gidiyor, teknisyen yol
daş . . . 

Pipoyu tekrar ağzına yerleştirdi G leb. Rahat b i r  kahkaha koy .. 
• • vercıı. 
- Şimdi b ırakın da s ize b i r  soru sorayrm, teknisyen yol .. 

daş. Küçük ve i lgi  çekici b ir  soru. B ir' bahar g'ünü dört bud�la ·ki
ş i  vardı. Dördünü de yakaladı beyazlar, bu odaya getirdi ler hep ... 
s in i .  Hepsin in de ağzı burnu çarp r lmrştr dayaktan. O çarpık su ... 
ra tl r he rifleri neden getirdi ler buraya ve o dört can h cenaze na ... 
s ı l  oldu da diri b i r  adam olarak döndü, karş ınrza geldi? Gerçek 
ve çözü lmesi zor b i r  soru , öyle deği l mi ? .. 

Keyifl e. güt meye devam etti Gleb.  · 
- Şaka olsun diye söylüyorum bütün bunlari . .  Görüşmeyeli 

hayli zaman oldu teknisyen yo ldaş. 
Pencereye geldi yeniden. DışarJva sarktr. Bağırdı aşağıya: 

Hey, arkadaşlar! Sabredin bi raz . .  Gel iyorum. Teknisyen 
yoldaşa hoş bir soru sordum da .. Kurnaz bir soru! 

Kal 1 n  ve sert sesi uzaktan geriyormuş gibi .  Bağrrrrken göv .. 
desi titriyor. Ona cevap veren bütün ·işçilerin sesi bfrbirine ka
nşryor. Gleb masaya yaklaştı tekrar. Alaycı bakışlarını  ·Kieist'.a 
çevi rdi . Cevap istiyormuş gib i  kısa bir süre öylece bekledi .  Son .. 
ra döndü birden. Sert asker adrmlarıyla odadan çıktı . 

Kleist uzun bir süre oturduğu yerde kaldı .  Bu hiç bekleme .. 
d iği karşı l aşma tüketmişti onu. Pencereden dağlar görünüyor. 
Açık kapı koridorun karanl ık ianna açi i ıyor. M•ühendis bunaltıct 
·kabuslar yaşıyor. Yakov, o her zamanki ağır ve oiddi adımlarıyla 
kapıda bel'i rd i .  Saygı l i  b i r  tavırla odan1n ortasına kadar i lerledi .  
Çok şa.şkı ndı. Korkudan ·kıvrım ·kıvrrm olmuş yüzü buruşuk bir 
kağıt parçasrni andırryordu. Kle ist alev a lev yanan gözlerini ona 
çevirdi ,  alçak ama gergin b ir  sesle sordu; 

- Yakov. sen m isin? Nas ıl  oldu bu, anlatır m1s ın?  
- Suç benim değ i l ,  Herman ·Hermanoviç . . .  Bu adamlar ne 

• giri lmez» sözüne aldınyorlar, ne  de kaprdaki kil ide .. Onları!\ 
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kanunu kaba kuvvet, Herman Hermanoviç . . .  
Burada, odan1n içinde Yakov'un varl ığı  Klelst'i rahatlattyor. 

Onun kendisine aynlmaz bir bağl l l iğı  olduğunu bi r.iyor Kleist ve 
rahatliyor. 

- Fabrıika komitesi değil  mi ,  Yakov? 
- Çumalov bu, çi l ingir ustas1 .  . .  yen i  döndü cepheden. Hep_ 

sinin başi şimdi .  Herkesi o yönetiyor, Herman Hermanoviç . Bu 
adamlara karşi durmak imkansız, efendim. B i r  omuz vurup -ke
nara atıyorlar i nsanı .  

- Sen de karşı durmadın onlara, öyle değ i l  mi ,  Yakov? 
- Evet, Herman Hermanoviç. . .  Sizin zamanin ızdaki rej imi 

beğenmemeleri çok kötü . . .  
Kleist Yakov'un son söylediklerin i  duymamrş gib i  davrandı. 

Sakin bir tavırla cebinden Çi kardığı s igarayı yaktı . 
Hatırl lyor musun, Vakov? Dört kişiydi ler o gece. .  Ne 

müthiş ve vahşet dolu bir şeydi. Hatırl ryor musun, aynı gece kur
şuna dizdiler dördünü de? . .  Iyi bi l iyorum, hepsi öldü o gece. 

Kurşun ladı lar, Herman Hermanoviç .. Hepsi ölünceye ka
dar ·kurşunladılar .. 

- Evet, Yakov. Bu öyle korkunç bir  şey ki insan unutamaz. 
Şunu söylemeliyim ama: O gece doğru bi ld iğim şeyi yaptım.  Çu
malovpu subayrara tesl im ederken , hiç b ir  etkiye kapılmadan dav
randım. Çok sonra, yine bi l inçl-i şekilde bu işçinin karrs�n 1  kur
tarımaya çahştım. fmkansrz olan şeyi yarattrm.  

Başı garip, ısrarlr b ir  titreyişle oynayrp duruyor, el i ndeki 
sigara bir parmağından öbürüne gidip gel iyor. S in i rlerinin her an 
eridiğin i  ·his sed fyor. 

- Yanımda kal .  Yakov. Hiç iyi h issetmiyorum kendimi .  
Eve gitsen iz, Herman Hermanav iç. Baştnızı din lesenjz . . .  

- Nereye g ideyim,  Yakov? Sınır d1ş1na mı?  Ne gereği var? 
Kimbi l ir ,  belki de son saatlerimizi yaşıyoruz ikimiz de? 

Nası l  düşünürsünüz bunu, Herman Hermonoviç? Çok 
bağırır bizim işçilerimiz, ıküfürlü ,konuşurlar. Ama kötülük yok
tur içlerinde.. Adam fi lan öldüremezfer onlar. Endişelenmeyin 
sak1n. 

Yakov da sall ıyor başın1  bunları söylerken. O da sinirli as .. 
tn'tia. 
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Yakov sözünü bitirir bitirmez atı l iyor Kleist. Yüzünün rengi 
iyice uçuk. 

Hatırhyor musun, Yakov? Bu adamı ölüme gönderen 
bendim. Bak, bu sefer ölüm bana geri gel iyor. Götür beni bur .. 
dan, Vakov. 

Kleist kalktı yerinden. Gözlerinde amansız bir korku. Kam .. 
burlaşmış gövdesini sürükleY.erek kapıya yürüdü. Yakov, onun 
şapkasın ı ,  hastonunu aldr .  Koridorun karanl ıklannda ıküçük a .. 
dımtarla yürüdü mühend isin peşinden. 

3. CEZA 

Kle1st, etrafı bodur çal ı hklarla çevri l i  dar bir  keçi yolunu 
izleyerek dağ ın  Y.amacına doğru tırmandı .  Gecenin alaca ıkaran .. 
hğı olanca ·kasvetiyle dört b i r  yanda hükOm sürüyordu şimdi. Da .. 
ha aşağıda şose yolunun başladığı yerde tahrikaya ait beton yı. 
ğınları var. Bahçe duvarları az i lerde batonlarla kesişiyor. Henüz 
yeşermemiş yapraksız ağaçların çevresi dumanlı bir mor ·bu
lutla örtülü.  Onların gerisinde alabi ldiğine uzun selvi ler. 

Fabrikanın ·kocaman binaları hemen orada, dağın eteğ inde. 
Ve deniz damların ve bacaların arkasından bazan koyu bazan 
gümüşlü pırı lt ı larla göz kırpıyor. Yrldrz1 ı ,  açık ve bulutsuz bir 
gök. Körfezin öbür başına düşen şehir buradan hiç görünmüyor. 

·, Ama ir i l i  ufakl ı  ış ık damlacı kları dağın toprağa gönderdiği :koyu 
• 

gölgeler 'üzerinde birer haberci g ib i  yanıp sönüyorlar. 
Kleist'a ş imdi  herşey yabanc ı, herşey uzak. Kendisine ya .. 

:kın bulduğu şeyler y.ine kendi kafasından çıkan fabrika bina
ları. Şu an sanki yeryüzünde bu binalardan, onların yaratıc ısı Kle� 
isftan başka şey yok yaşayan. Fabrikanın ·kırık kapılardan ve 
pencerelerden dünyayı saran karanl ığa açıldığı şu gece vaktr 
Kleist rayların yanısıra dolaşıyor. bu ölü ,  bu cans ız fabrikayı kap .. 
layan sessizl iği kendi içindel ruhunun derin l ikl erinde duyuyor. 

Ve bu gece, fabri kaya baktıkça, i l k  defa olarak geçmişin öL 
düğünü yeniden dir i lemeyeceğini an l ıyor. Onun formülü doğru 
ç ıkıyor: Olaylar daha önceden çizi lmiş bir bel l i  yo lu  izleyerek 
büyüyor� önceden tahmin ettiği sonuca doğru yürüyorlar. 
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işçi Gleb Çumalov'la bugünkü beklenmedik  karşı laşma ona 
yolun sonuna geldiğini ,  artik daha fazla yaşamayacağıni haber 
veriyor. . 

Aslında, mümkün olsa, kendi ö lümüne fabrikayi da surOkie
mek isterdi Kleist. Tepki kurahna uygun da düşerdi bu. Şimdi 
ona burada, yolda yürürken rastlasalar Kleist hazır� Kleist şimdi 
ölüme, ş�imdi her şeye hazır. Zor olan öncesiydi .  O fas l i  kendi 
içinde çoktan yaşadı Kleist. Artık geriye en önemsiz iş kal ı
yor: Beynine bi r kurşun sıkıvermek onun. Şimdi istediği şey, sa
dece bir an daha şu kendi e U yle kurduğu, yanında hayatın ı  şek i 1 -
lendird+ği bina yığınını  seyredebilmek. 

Gleb Çumalov adındaki işçi hangi yeni, hangi değişik dün
yayı getirip ·koydu önüne? Sonuna kadar akat1 lan ·kanını yeniden 
yaratarak tekrar nas ı l  geldi karşısına? Öfke kuvvet dolu gözlerle 

· tekrar geldi. Bu9ün, karşıl aşttklarında nası l  garip, nası l Kleist'ın 
· hiç tanımadıği anlamlar taşıyordu yüzü. Çumalov'un 'kasketi de 
aynı g-izli anlamlarla dolu. Yüzü ve kasketi b i rbirini tarnaml iyor 
asl ında. Kleist'in ürktüğü, anlayamadığı  yeni dünyanın habercisi 
1kisi de • 

• 

Insana korku veren bir y'üzü var Çumalov'un. Başındaki kas-
ketin görünüşü de öyle . 

. Bu i<asketi Kleist''in alabi ldi�lne korktuğu şimdiki zamanı 
yaşatıyor, Çumalov'un yüzünde ·kasketin taşıdığı an lamlardan fark
h hiçbir şey yok . 

• 

Sonuna geldi art ık Kleist. Kaçamaz. Geriye dönemez. O 
art1k- . ölüme hazır. Evinde ölmek ·istemiyor ama. Burada öldürse
ler, bu kendi el iyle ıkurduğu b inaların arasında öldürseler mutlu 
g·idecek. Kendini bu taş yığını yapı lardan ayı rmıyor, onlarla  b i r  
tutuyor. 

Gök gittikçe koyulaşıyor. çok · uzakta ki dağların tepesinde 
si l ikleşip karanyor. Büyük bjnanın damları gerideki tepeleri e bir_ 
leşiyor ·karanlıkta. Berrak b i r  sessizl ik gittikçe yayı l ıyor ortafı .. 
ğa. Yakrn ında . b ir  yerde, yorgun insan e l leri b i r  demir blokuna 
vur babam vuruyor. KuŞiann ürkütücü sesi gel iyor uzaklar ... 
dan. 

Gleb,  çel i k  putrel lerin kesiştiği b i r  noktada, sahan l ıkta. Ayak ... 
ta duruyor. Vagonetler eskiden buraya makina dairesine g idecek 
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kömürü taş1rd ı .  Bir asansör gelen kömür'ü burdan al ır kuyunun 
ağzına •ind iri rd i .  Sonra makaralar üstünde çekilen raylar onu ma .. 
kina bölümüne götürürdü. Şimdi sahan1 tk boş ve cansız. Ortasın
daki kocaman de l ik  aşağıya karanl ığa doğru büyüyor . . .  

G leb korku luğa asr l ı  çel ik  ·kablo1arı öyle kuvvetle srkıyor ki 
. 

parmakları s 1zhyor bu yüzden. Biırer deriıir ve . çi mento yrğını gi-
bi duran binaların yuvarlak hat1arı nı ,  gök yüzüne doğru şahlanan 
baca lar ı ,  suskun ve hareketsiz vagonetleri seyrediyor. Ağzındaki 
pipoya öyle ezıiyet veriyor ki biraz daha bastrrsa dişleri k ırı labi
l i r .  

Sürekli bir gök gürü ltüsü fabrika. Çal ışan ma·kinalann öfke� 
l i  ayakları altındaki toprak titriyor. Krpk1rm1zr o1muş pencereler
den hava fışkınyor d ışarıya. Döner frrınların gürüldeyişi ·d ağ-

• 

daki kaya1arda pat1ayan d inarnitin sesine kanşryor. Uzak ülketer-
den gelmiş yük dolu gemi ler körfezde dizi imiş . s ıra bekliyorlar. 
Sonra bir b i r  rıht1m a  yanaşıp anbarları nr çimentoyla dolduruyor .. 
lar. Rrhtrmdaki yük iskelesi i 1 e  fabrika arasında vagonetler  koş
turuyar boyuna. B in lerce işçi bin lerce şeytan bu ateşin için .. 
deler. Dağ1 yrkıyor, çakıl ve taş yığını haline getiriyor, insanl ı 
ğ•ni günlerini  yağ, toz ve kükürt ·kokusuyla zenginleştiriyor, in-· 

' 

sanl ığın gecelerini umutlu ateşlerle süslüyor. 
Geçmişteki şey bu. Yaşanmrş olan şey. Şimdi Gleb'ln önün-, 

de ucsuz bucaksız bir mezar var. Ve bitmek bilmeyen, hiç bo-
• 

zulmayan bir sessizl ik. Küf herşeyi kaplamış burada. Dağın sü .. 
rüklediği sel iere karşı fabrikanın beton ve demir yapr 1arr b i le 
çaresiz, boynu bükük duruyorlar. 

Biraz ötede, aşağ ıda mühendis Kleist yürüyor. Bazan durup 
di kkatle çevresindeki yaprlan seyrediyor. ·Düşün'üyor. Tekrar yü ... 
rüyor sonra. Tekrar duruyor, bakıyor. Düşünüyor. 

Bulunduğu sahanhkta, boşluk1ara atı lmak için bekleyen Gleb 
dik bakrşlarla Kle ist'i izl iyor. 

Şu aşağıdaki adamı hayatının hangi anrnda o lursa · olsun 
sonsuz bir  keyifle boğabi l i r  Gleb. Ve o zaman ·kısa ömrünün en 
mutlu anlarından birini yaşar. Onu bir ,gün, intikam duygusuy1a 
davranarak bir beyaz subay sürüsünün ortasına fr rlattp atan adam 
deği l  midir aşağrdakH işkencenin ve ölümün kucağına, te·kme
Jeyen o deği l  mid ir?  O günü ·Gl eb hiç unutmayacak! Hiç!  .. 

' 
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Binalann önüne, şose yoluna çıkarmışlardı işçileri . Sayılan 
azdı .  Bir kısmı kaçıp saklanmıştı çünkü . Bir kısmı cepheye, Kı
zı lordu safianna gitm işti .  Gleb yalnız deği ld i .  Üç ar.kadaşr vardı 
yanında. Sokak çatışmasında vuruşurken gecikmişler, kaçama
mışlardr.  Subayın biri kağıttan okuduğu is imleri iki adım öne 
çıkarıyordu .. Elinde kı rhacı vardı .  Önce kendisi vuruyor sonra ar
kada bekleyen subayların önüne fırlatıyordu onları. Subaylar klr
baçla ve sık s ık  tabanca larının kabzasıyla vuruyorlardı .  Gleb da
yak yiyen ıtşçilerin seslerini hayal meyal hatırl ıyor şimdi . Bütün 
işçi ler -kaç•şıyordu. G leb'i ve öbür üç kiş·iyi .  yüzleri gözleri kan 
içinde,- mühendis Kleist';n odasına götürmiişlerdi .  Kleist du
dakları titreyerek bakmıştı on lara. Subay lar boyuna soruyorlard ı .  
Çok heyecanhydı aslında. Sakin _görünmeye çal ış ıyor, susuyordu .. 
Sess·izce Gleb'e bakıyor ve Gleb adamın yüzünde gittikçe rahat
layan bir nefret duygusunun çöreklendiğini  görüyordu. Sonunda,. 
boğuk ve düz sesiyle konuştu Kleist: 

- ·Evet . . .  Bu adam . . .  Bunlar da . . .  Evet, bunlar . . .  
- B-aşka sözünüz yok mu bay Kleist? 

Gerıisi sizi i l gi fendi ri.r, baylar. 
Boş bir depoya sürüklediler onları . Gecen in çok geç saat

lerine ·kadar durmadan dövdüler. Gleb, kendine geHr gibi  olduğa 
anlarda, indiri len darbelerin bir yağmur şiddetiyle üzerine gel
diğini gördü. Bazıları uzak, hafifti . Acıtmıyordu pek. Ama bazı
ları ? Gövdesi yrrt1 l lyordu sanki. Onların s ızısına katlanmak çok 
zordu. Aslında bütün bu dayaklar anlamsız, hiç bir  fayda sağla
mayan şeyierd i .  Herkesin dört b ir  tarafina tekmel e r  savurduğu 
bir  fıçın1n içine ·kapatı lmlŞ  gibiydi Gleb. 

Koyu bir  karanl ıkta kend ine geldi .  Toprağın üzerinde doğ
rulmaya çal ıştı. O zaman arkadaşl arının ka.n l r  vücutlarını farketti. .  
Üçüriün de  vücutlari soğuktu. Kaskati ve yumusaktı lar. G leb ,  du
var dibinden sürünürken kocaman b i r  deHkJe karşılaşti. Ve dı
şarıya çıktr oradan.  Karanl ıkta sürünerek evine kadar 9Qid i .  Üç· 
yı l  boyunca onu b ir  daha kimse görmedi .  

H i ç, yüz yı l lar geçse hiç unutmayacak bunll. 
Bütün bunlan gündüz Kleist' in odasında yeniden yaşamıştı. 

Aşağıda dolaşan m•ühendi.si gördükçe tekrar hatırl ryor . 
• 

- 1yi geceler, teknisyen yotdaş! . .  ·Müth iş b i r  mezarl ık bu 
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bizim-ki .  ha. ne dersiniz? . .  Cumhuriyet topraklari üzerinde mezar_ 
l ık çok şimdi..  Ama bu bizimki gibisi  yoktur! 

Sanki dondu Kleist. !Durdu i lkin .  Kaskatı. Topariandi sonra. 
Gleb'e bakmadı .  Makina dairesinin ıkrr1k camii  pencerelerine ce .. 

� 

vi rd i bakışlan n r .. 
Nereye gitse karş1srnda bu Çumalov. Onu kovalam1yor ama 

her yerde yoluna çrkryor Kleist' in .  B ir  hayalet gibi ..  Kendi dünya ... 
s rnda ·kurduğu ve alabi ldiğine i nand1ğ1 herşey dağrld1 art1k. Bu 
adamın -kasketinden kaçam1yor bir türlu. Ne zamandan beri ona 
hükmetmeye başladi  bu işçi? Geçmişte bu adaltll da öbür işçiler 
gibi mavi tulum giyer, aralannda görünmez olurdu onlarin. Se
si yoktu. Yüzü b i le  yoktu o zaman. O da öbürleri gibi verilen gö
revi yapıyordu sadece. Üretim makinas1n1n büyük çarıkları ara. 
s rnda ufac1k, bas·it b ir  unsurdu .. Neden eskiden güçlü ve hakim 
o lan Kleist bugün bu adamın barbar kuweti önünde baş eğiyor? 
Böyle bir değişimin başlangıç noktası ne? Kleist bu adamr ele 
verip de ölüme gönderdiği  gün m·ü başladi bu değişim? Yoksa, 
bugün Çumalov ölümün ötesinden ·karşrsına çrktrğı anda mr? 

Herşey sert, vurucu bi r darbe kadar basit oysa. Gün boyu 
süren o amansız bekleyiş bitiyor işte .. Dar ve dibi görtllmeyen b i r  
uçurum gibi  kendi sonu başl ıyor art1k. 

- Çrksan1za yukarıya. teknisyen yoldaş. Yukardan bak1nca 
daha derin görünüyor bu mezar . . .  Dolaş1yordunuz deği l  mi? Ben 
de dalaşıyorum her gün . . .  Neye yarar? Hadi,  gel in yan1ma .. 

Olayiann derininde sakh mantık ıinsanr kendi sonuna böyle 
getiriyor demek. Demek tesadüf yok, demek tesadüf dedikleri şey 
bir a ldatmaca. Mühendisin yüreğinde acrl r  bir ·kabus yaş1yor şim
d i .  VürüdO. Korkulu adım larla t• rmandr yukarıya (Çevresinde her
şey dönüyor). Kadetre doğru yürüyüşünde bile her zamanki ağı r
Irk, sus·kun1uk. 

- Dikkat edin, teknisyen yoldaş .. Burada uçurumlara aç1 lan 
kocaman bir  del i k  var. B ir  duşseniz, parça parça olursunuz so
nunda . . .  Yoksa bu del ikleri de siz m i  yapm1Şt1n1z? Öyle ya. fab ... 
rika sizin el i n izden çrktr. 

Kle i st soğuk ve ciddi bi r sesle cevap verdi. 
- Akrl hca kurduk biz bu binalar1 . .  Sağlam kurduk. Yüz Yil

lar boyu iş görsünler diye .. Ama siz herşeyi harabeye çevirdi-
• n ız  .. 
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- Yanıldınız,  teknisyen yoldaş . .  Binalan kurdunuz. Ama ya
nı ldı nız. Herşeyi :kendin iz ·için yaptınız çünkü .. Kimbi l i r  kaç defa 
şunlara bakıp " kale gibi sağlam n dedin iz? Yıkı ldı ,  görüyorsunuz. 
Matematiğ iniz bi le sökmed i. Hani yüzyı l lar  boyu iş görsün diye 
yapm&ştınız? 

Gleb'tin piposu ağzında. Karanl ıkta, döküm atölyesinden çık-
mış bir heykel gibi  duruyor. Bu haliyle çok bas it, çok i lkel ama 
en temel gerçekler döküldüğü için Kleist bu adama karşı koya
mıyacağrn ı ,  b iraz sonra yaşamasının ya da ölümünün Çumalov'un 
el lerine bağl ı  kalacağını  anl ıyor. Titreyerek korkuluğa dayan. 
dı .  

Bakı n,  teknisyen yoldaş . .  Şu fabri-kan ın  ·kudretine, güzel-
l iğine iyi bakın şimdi .  Bu mezara hayatı yeniden geti rsek, ış ık
ları tekrar yaksak, bütün -kablolara yeniden hayat versek . .  Yarat
mak ne g'Ozel ve mucize dolu bir  şey !  

Gleb, iki avucuyla ·korku luk demirine sımsıkı sarı larak aşa
ğıda!ki binalara baiktı. 

Ceketin in  altında kemikleri çatırdıyor, ya da dişleri birbi
rıine vuruyor olmal ı . .  Mühendis Kleist onun öfkeyle konuştuğu
nu  duydu. 

- .B.eUinın belası mezar! .. Canın cehenneme! . .  
· Ne arıyor burda mühendis? Korkudan titreyen şapkası ,  içi-

1 . 

n e  dönüklüğü, bir mahkUm ·maskesi g-ibi korkudan buruşmuş su-
ratıyla ne arıyor burda? 

• 

Onu da fabri·kayla bir leştiren bi r şey olmal ı  . .  Geçmiş i  ne ya_ 
pacağız? Geçmiş acılarımızla dolu . .  işkence ler . .  Ölmüş a rkadaş
larımızın yüzleri . .  Unutacak mıyız? Bu adamı b i r  omuzda uçuru
ma göndermek! Elektriık matariarına doğru uzanan i ki çe l ik  kab
lo  var aşağıda. iştahla yalanan y ı lanları and1-nyorlar. Sanki yu
karıdan düşecek b i r  kurban bekl iyorlar. 

Mühendise baktı Gleb.  Ama içinde hiç bir i ntikam duygusu 
kalmamış. Bunu anladı. 

işte -böyle ,  teknisyen yoldaş. Binaları kurarken iyi çal ış
tınrz. Öldüğünüz gün mezarınız burada olacak. Görüyor musunuz 
şu del iğ i?  Öldüğünüz zaman casedirrizi bir vagonete koyup indi
receğiz ortaya. Ve sizi en yüksek bacanın  dibine gömeceğiz . .  

Kleist birden i rki ldi .  Korkuyla geri ledi .  Boğuk bir ses çıktr 
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ağzından. Dişleri kanetlendi birbirine. 
- Al lah bağ1şı için ·Cumalov .. çabuk öldür beni ! 

Gl  eb iyice yaklaştı ona. EJ.ini uzatsa tutacak .. Dikkatle, ger_ 
g in  ve daf)uk ba�krşlannı çevirerek ·baktı rKieist'a. 

Budalal ık yeter, teknisyen yoldaş ! Çahşan -kafalara, 1ş 
gören :kol lara ihtiyacımız var bizim. Herşeyi yeniden harekete 
geçirmel iyiz! Kömür. petrol ,  ya�kacak ve yiyecek ·gerek işçilere . ..  
Dağrtacak odunu kesip g·etirmek gerek .. Atlarla taşımıyacağız O
dunu. :Fabri kanın makinalari görecek bu işi.. insanlar çahşmahr 
makinalar çahşmah.  Pazarlan gönül lü çal ışmalar. Bin lerce ele, 
binlerce kala ve kataya ihtiyacımız var. 

Omuzlarından yakaladı Kleist'i . Keyifle sarstı . .  Kleist şimd i  
onun e l lerinde b i r  kukla. Şapkasi düştü yere. Karanhklara doğru 
uçtu gitti . 

- ·Miskin lıiık bitti , teknisyen yoldaş ... Biz el  koyduk size. Gü
cümüzü ispatladık. Beyniniz ve e l leriniz altrn değerinde. Sizin 
gibi bir mimar. Cumhuriyet ü lkesinin en büyük mimarlarından 
bi·risiniz. bunu unutmayın!  

Kleist. yaşemak için verdiği  bu son ve zor mücadelenin  so
nunda anladı kıi. avuçlarında ölümü getirdiğini sand1ö1 bu adamt 
Çumalov onu srmsrkr hayata bağlamiştır. O anki şaşkrnhğı için .. 
de, bu beklenmedik ve olağanüstü değjşjmjn anfamJnı kavraya_ 
madı .  Kafasın ın  bi-rden boşaldığını hissetti. Hiç bir şey düşüne
mez oldu. Yüreği çarpıyordu. 

Gleb -korku luk demirine vurdu el iyle. Grcırtrlar duyu ldu. 

- Teknisyen yoldaş. zorlayin kafanrz1 . .  Çahşrn artik . .  Bu 
binalardan çok daha değişik şeyler yapacağrz, Yeni  bir dünya 
kuracağiz, teknisyen yoldaş. 

Kleist küçük adrmlarla geri çekil iyor. Sonra yavaş yavaş ra
hatladı .  Koyverd i kendin i .  

G leb yürüdü. Uza·klaşrrken çizn:ıeleri sahanilğın üzerinde ma
deni yankr larla büyüyen sesler çıkanyordu. 
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BÖLÜM ALTI 

YÖNETICiLER 

1 .  ZINCiRIN iLK HALKASI 

Meşin ceketl i .  saka l l ı  bir odacı var. Bölge Sovyet Şurası 
Başkanının odası önünde bekliyor. Başında emperyalistferre sa
vaş günlerinden kalma gri bir şapka. Kal in  kaşlarının a ltından bir 
kurt bakışıyla süzdü Gleb' i .  K ı l l ı  parmaklarıyla kapının tokma. 
ğını tutmuştu. Her gün sabahın onundan akşamın  beşine kadar 
Başkanın ·kapıs ı  önünde beklerdi .  Başkan dışarıya bi le gitse o 
yerinden kıpırdamazdı. Oraya �cJ ip giden ka l ın çantah adamlar, 
el- leri evrak dolu gelenler hep onun önünden geçerler. o da hep .. 
si ni �alın kaşlarının altindan kurt bakışıyla süzer dururdu. Her
kes kapının önünde sıras1n 1  beklerdi. Ya da ŞOr� sekreterine 
başv.ururlardı. 

Kapının önü şimdi de sıra bekleyenlerle dolu. Çoğunun ıkol
tuğunda evrak çantaları. dosyalar. Oralarda bir  yerde. kapall ka .. 
pı lar ardında boyuna çalişan Remington dakti l ol arın t ıkırtısı du
yul uyor. Bıir de Gleb'in iyi tanıdığı b i r  ses yükseldi kçe yüksel i -
yor: , 

- Rezalet bu, arkadaşl ar! Bürokrasi ve k ı rtasiyeci l i k  bo
ğazlmıza dayandı� 3oğulacağız nerdeyse� Hepinizi atmal ı  burdan .. .  
hepinizi duvara mıhlamah ! 

Kapıya yaklaştı G l eb.  Odacı i le  bakıştı l ar bir süre. Biri 
kasketinin, öbürü ·kahn bakışlarının altından birbirlerine d iktiler 
gözlerini. 

- Çek elini 'kapının tokmağından! 
Orada sıra ·bekleyenler 'heyecanlandı .  Ne yani !  Bu yeni ge .. 

Jen neden farklı olsun? Herkesten önce mi girmek !istiyor? On
l ar nasıl bekliyor? Yeni gelen de uymah buna . .  

içerden hiç ses gelmiyor. Kapı sımsıkı kapa l ı .  Üstünde bir 
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yaz ı :  41 HABERSiZ GiR ILMEZ u .  Daha aşağıda bir ·başka yaz1 : 
ll BAŞKAN SADECE Iş ICIN GÖRÜŞÜR n .  ·İyice aşağıda bir baş
ka yazı :  ·ACELE DURUMLARDA ŞÜRA SEKRETERLERiNE BAŞ ... 
VURU·Nuz ...  

Belanrn belası bir makina bu. iyi çalışması için ezmel i 
önce. adamakı l l ı  çiğnemel i .  . .  

Sekreterl·ik  bölümüne g i rdi Gleb.  -Boğucu b ir  hava içerde. 
Uzun bir kuyruk. insanlar bekliyor. Sıranın başında b i r  kız me
mur. Dakt i lo  yazıyor boyuna. Kırık dökük masalann önünde otu
ran başka memurlar ·kağıtlara yaz babam yazıyorlar. Onlar bu 
boğucu, bu gürültücü dünyaya çoktan al lşmışlar. Aldırmiyoriar 
bi le.  Beyaz tenl i sapsan bi r ık ız, el inde küçük bir  cep aynası .  saç
larını  düzeltiyor aynasrna bakarak. 

N eden sekreter Peplo bu çocuk yüz'ünü ;kır saç larrn çev-
refediğf adam önündeki sıkıntı l ı  dünyaya hep otuz iki dişini 
göstererek bakar ve neden durmadan sırıtır? Gözleri hep pırıl 
pır ı l  adamın. AQzın ın  kenarında her zaman beyaz salyalar küme-
lenir. . 

Sekreter rleplo herkesi tan ır .  içerde konuşulanları can kula
Çlryla dinler. Telaşsız bir  sigara içişi vardır. Bütün işler birbir ine 
benzer ona sorarsanız. Kanatlanıp uçacak deği l ler ya? 

Sek-reterl�k bölümünü çrn ç rn  öttüren bir gürültülü ses. lçer .. 
deki garip uğultuyu ��astrran bir  ses. 

- Bitlerin izi dökmelj  sizin ! . .  işçiye ne faydanrz var böyle? 
Çok bağırma l ı .  çok vurmalı  ·masa lara kurduğunuz bürokrasiyi yık .. 
mak iç in �  Ben göstereceqim sjzP . .  işçi sınrfınr hor görmek ney
mis.  htjpinize göstereceğim! 

Bütün söyledi,kleri cevapsrr kal iyor. Sekreter Peplo yine 
sr rıtkan görülüyor. Buna d� al rşmış olmalı  ,buradakHer. Kurdukları 
makina durmadan çalışıyo,.. Yurttaş1anıı tlfl<esinden .bu makina .. 
ya yaq çıkarıyor olma l ı lar  . . .  

Yuk'un yüzü teri-i .  Gözleri rlolu. Masalann arasında çı lg ın 
b ir  öfkeyle ordan oray� gidiyor. 

G leb e l inden yakaladı onu. Başına bir şaplak vurup kaske-
tini  indird i .  

Biraz keyif l i  oL Yuk! . .  Böyle u lumanın, ortal ıkta sürtme .. 
n i n  ne faydası var? 
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Yuk, k1rmrzrfaşmrş gözlerle baktı. Yüzü aydınlandi önce. 
- Gleb, eski arkadaşı m ! . .  -Bir bi lsen,  şu manzaraya baktlk

ça, işçi s ın ıfına reva gördüklerini farkettikçe nasi l kabarıyor öf
kem! Ama bak, yaşad ığ ım sürece rahat vermiyeceğim onlara . .  
Burada yapacak işim yok asl ında . .  Kışkışlamak için gel iyorum on
larr.- i ktisadr Planlama'ya gittim demin�. Reza leti G1da Kom;tesi , 
rezaletı Burası rezalet! Görüyorsun, veriştirdi·kçe verlştirivnrum 
... • 1 nepsıne . . . 

- Yuk budalasın sen i iş görrnek gerek, ağzındaki d i l  nit si-
lah değ i l .  Yaramaz işe. . .  · 

- Ben m i  susacağ r m ?  Asla! Topunun maskesini a lacag•m 
yüzlerinden .. Duvara mrhltyacağ ım .. 

Sana iş bul mal ıyız. Yuk . .  Böy l e  g i derse bütün enerjini  
gevezel i kte tükete-

ceks;n#O  Söy l e medi deme, sana göre ·iş bu-
• 

lacağı m .. 
Hayrr Gleb f  Bunlar tanrmryo r  ben i !  Kim olduğumu gös

tereceğim önce .. 
Yumruklarını 'havaya doğru s ıkarak uzaklaşti G l eb '-i n  yanin

dan. G leb, srrada bekleyen kalabahğın arasında yoJ açtt kendine. 
Sekreter Peplo'ya yaklaştı. Adamın  arkasında beklemekten usan-
mrş, öfkeli i nsanlar ve mr rı lt ı lar.  , 

Sekreter yoldaş. Ba$kana bi ld i rmenizi rica ederim.  Ben . . .  
Peplo yine sırrtarak baktı ona. 

. 

- Su kuyruğa gi rip bekleyin . . .  Sıranız ge�jnce . . .  
- Çok acele bir iş için gel iyorum . sekreter yoldaş. Hemen 

haber vereb i l i r  misiniz? 
Peplo, şaşkrnhl<la sordu:  
- Acele bir i ş  mi?  Hangi konuda? 

- Sesler yükseJdi kalabal ıktan :  
- Ben de . . .  Benim de ·işi m acele . . .  Uyduruyor yahu ? 
Sekreter gü�erek baktr G l eb'e. Sonra başkalarryla ·Hgi fen

meye -başlad ı .  Gleb dik i ld i  o an.  Şimdi onun da gözleri Yuk'un 
gözl erinden fanks ız. Büyük adı m l arla kapıya yöneld i .  Koridord2 
demin-ki odacrya tos,ayarak Başkanın odasına daldr. Güneş için-

• 

de b i r  oda. Gözleri kamaştı o an .  Büyük k ı rmrzı perdeler pence-
relerde. Duvarlarda uzak ve solgun b i r  beyazhk. 

- N'oluyor, yoldaş? Neden habersiz gel iyorsunuz? Görüyor
sunuz, ıfşim var burda . .  
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Gözlerini güneş a ld ığ ı için konuşan adamı göremedi Gleb. 

Ama bu adam!n önem li bir adam olduğunu anladı.  G'üneşl i toz 
bulutunu geçerek i l erledi.  Ve birden herşeyin basit ve al iştı ğı sa
del  ikte olduğunu farketti.  Çalışma masası ters-yüz edi lmiş bir 
konsolu andırıyordu. Bronz tenf- i  bir adam göğsüyle masaya yas-. . 
lanmıştı. Çerkes paltosu g ıyinmiş bir başka adam, belinde ta-
bancası ve hançeri , ayakta ,..Lrruyordu. Bir  eHyle de iskarnlenin 
kenarın11 tutunmuştu. Parmaıktar� arasında tuttuğu bir  dosyayı 
olanca gücüyle stkıyordu. Adam ı n  yüzü gözlerinin krrışlklıklarin
da, ağzının ·kenarlarrndaki çizgi l erde s in irl i  b ir  tltreyişle dalgala
nryord u .  Katkas burunluydu. Yusyuvarlak gözleri vard r .  

Asker serarnı verd i G lef.'. Sonra Başkanın karşısına oturdu. 
i kis i de kısa bi r an,  sessizce i:lma tepeden tırnağa süzdüler bir
bi rleri n i .  Başkan' ın gözlerinin üzerinde ·kal ı n  . birer çizgi hal inde 
uzayıp giden kaşlarr var. Karşısındaki Kafıkas'l rya bakmıyordu. 
Gfeb'in oradaki varl ığını  unutmus göründü. Oturduğp yerde çok 
açı k  seçi-k, anlaş ı l ı r  bir  sesle ve tane tane söylüyordu kel-imele-

. 
• rı.  

- Yaz b ir  kenara BorçL Eğer b i r  ay sonra -buğday fazlas1nı · 
toparlayamazsan ve eylülde veri len tohumluklan vaktinde ektire
mezsen kurşuna dizdiririm seni .  Boşa konuşmam, b i l i rsin. Böl
genin baŞkanısın ,  herşeyden sorumlu tutarım sen:i. Kulak arıkası 
etme sakı n !  

Cevap vermek istedi Borç i .  Ama beceremedi. Titriyordu. 
Yoldas Bad i n ,  ben de komünistim . . . Protesto ederim . . .  

• 

Hepsi bu. Sesi kes i ldi  sonra. Sustu. Başkan ağır, soğuk ama 
öfkesiz tavrıyla devam etti : 

Komünist o l duğun ·için kurşuna dizdiririm seni.. Gorevi 
yerine �etiremezsen susacak m ıyız yan i ?  Kurkul bölçıesinde yö. 

netici olarak ·daJga geçtiğinizi,  kalın ensel i  köylü ağaları n ı :· ·_tki

s iyi e gevsedit\ ",izi bi l iyorum. 
- Biraz da beni d in le ,  yoldaş Bad i rı . . Acrlm1ş kredi leri ge

lecek y ı l a  isteye l im .  Durumu b i l- iyorsun. Sonbahardan ·bu yana 
!iördüncü defad1r  ki . .  çiftçi ler açt ıktan ötecek sonunda .. Böy�ece 
tedbirlerle biz itiyoruz onları ,  ıbevazları n kucağına .. Göreceksin,  
hepimizi boğazlayacaklar . . .  Et gibi  doğrayacaklar . . .  

- iyi ya . .  Et gib i  dağrasın lar sizi . Ama veri len görevi za· .. 
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nıanında yap ( n !  

.. .  

- Yoldaş Bad in . . . Gündeme ahnsın bu . .  Size ispat edece-
g ı m  . . .  

Bad in doğrulou. Üzeri ndeki meşin ceket parlıyo r .  
B . •  - O!"Ç I .  • .  

Kal ktı ayağa. Başını Kazak'tan yana çevird i .  
- Bölgenin  Şüra Başkani Borç i !  .. 
G'ülüyordu. Borçi b ir  adım gerHeyerek doğruldu. Gözleri;ı� 

de,  alev alev yanan gözlerinde hemen, patlamaya hazır bir dolu
luk vard ı .  Sesi titriyordu. 

Yoldaş Badin,  istediğiniz olacak .. El im izden ne gel irse 
yapacağım .. Ama bölgeyi mezbahaya çevireceğiz böyle gider-
se . . .  • 

- Ağlama şimdH M i l i s  şefi Saltanov�u yardımcı  vereceğiz 
yanına . .  

Badin tekrar ( ·.urdu yerine. Sanki hemen oracı kta Borç i 'yi 
unutuvermiş �ibiydi .  Borçi ona son defa ·bakt ı .  Yenik adr m larfa 
çı.ktı odadan. Badin, başını  e l lerinin arasrna a ld r .  

- :Ne söyleyeceksen i z  -krsa ve- özlü eni atın. 
- Başkan yoldaş, bir işçi için sizi görmek Pekop'a gitmek-

ten daha zor. 
- Sizin derdiniz ne? kı saca toparlayın . 

• 

Ik i  adam yeniden ve bu defa düşmanca baktiiar birbir lerine.  
i kisi  de birbirin in  kuwetini ölçmek i stiyordu. Başkanın soğuk bir 
taş hareketsizl iği içinde t�kleyi ş i  rahatsız ediyordu G l e  b ' i .  Bu 
yüzden her sözüyle ağır darbel er vurmak, yönetici mekanizm;t_ 
s ın1n işley aşini  httpalamak ıistiyordu .. 

- Gel ecek sefer·e kap1nızın önündeki nöbetçiyi önce aya�-'
larından sal landırıp sonra pencereden atacağı m .  Böyle eski ge
neral usulleri hize sökmez. 

Badin çok sakindi. Sadece gözlerinde otorite dolu bir hi dd�t 
okunuyordu. Gleb•e deği l d e  kendi kendi n e  anlat ı r  gibi m ı rı lda,_ 
d ı :  

- Şantaj ve tehdit suçuyl a tevkif ettireceği m  sizi . . .  Y�'
das, kimsiniz siz? 

, 

Ayağa kalktL El le-rini masaya yasladı . Masada gıcırtı l ı  ses. 
Badin sözünü daha biti rmemişti ki G leb altındaki sandalyeyi ya-
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na çekerek doğruldu.  Bad i n 'e eği l d i .  Baş.kan'1 iki e l iyle omuzla
nndan tuttu ve bağird ı :  

Başkan yoldaş. bir  fabrika işçisi var karş1n 1zda. · Lütfen 
oturun! Bir işçiyi odanrzdan kovamazsrnrz! 

Badi n'in yanağ1na s i n i rl i  bir tik gel ip  yerleşti. Güldü sonra. 
Oturdu. Cebinden bi.r paket ç r kard 1 .  Bir si gara ·kendisi a ldi .  Pa
keti Gleb'e uzatti .  

- Dinl iyerum sizi .  Kes i n  konuşun benimle.  Ne istiyorsanız 
hemen söyleyi n .  Isminiz ne? 

Gleb de oturdu. Uzat1 lan paketten si gara almam 1şt1 . Kendi 
piposunu ç ı kard J cebi nden. 

Hücre teşkilati dağda ke!'i len  odunların şehre ·indiri l
mesi iç in  şu karan verd i :  Havai hat vagonetl erinden yararlan� 
mak. Fabriıka teknisyeni gerekli planlan çizecek. Üstüste i ki ya 
da üç pazar bıütün sendikalar gönül lü çalişma düzenlerse yeterli 

' 

miktarda odunu tren hatt1na kadar indirebi l i riz. Şimdiden ·bas-
larsak sonbahara kadar indireceğimiz odun miktarıni hesaplama
niZI  istiyoruz. Zorunlu  odun kesme işi  fiyaskodur. Köyl"ü lerin hep
si  kaçıyo1·. Sonra da dağa ç1kıp eşkiya kesil iyorlar. Kryrdaki yük -· motorl arı da  bu ·işe yaramaz. Hepsi dökülüyor. Adrm Çumal o�J. 
Fabrr.kada ç i l ing ir  ustas1y1m. Cephede bi r alaya kumanda ettim. 

Badin e l i n i  uzattı ona. Güldü. Bembeyaz dişleri göründü. 
Bu mesele önem l i ,  dedi . .  Düşünmaliyiz bunu. Daşa Çu

malova sizin kar ın 1z  deği l  m i ?  
G l eb piposunu haziriamakia meşguldü. Göz ucuyla Başkanı 

süzdü. Sonra onun uzatt1ğ1 e l i  farketti . Kendisi de uzan1p Badin '
i n  e l ini s1kt 1 .  

- Başkan yoldaş, benim kafamda başka ·iş var şimdi.  Fab
r ikanın tekrar işletmeye aç1lmf.'sına ne dersiniz? Söz konusu olur
�a tab i i .  

Badin Gleb'e hareketsiz. hiç k1rp1şmayan gözlerle bak1yorM 
du. Koltuğuna yas lanmrşt1. Bel l i  beHrsiz b ir  titreme göz 4<apak
l arınd� van1� �5nüyorju . 

. . . G l  eb Çumalov. Daşa'n ın  üç y ı ld ir kay1p kocasi bu adam 
demek. Daşa , öbür kadin iardan nas ı l  da farkl ı .  Bir keresinde ona 
e l i n i uzatm1şt1 Badin.  Onun bak1şlar1na ve e l l erine hayar d iyecek 
kad1n çıkmamıştı o güne kadar. Ama Daşa'da hiç b�klemediği 

1 
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halde çel ik irade l i  bir yaratığ� toslamıştt. Ve bu kadın .  her gün.  
bı kmak usanmak b i lmeden çahştığr,  her gün say tsız kadın  yetiş
tirdiği ,  eğittiği için yeni toplumda erkeklerin bi le çıkamad ığı yer
lere tırmanm1şt1. Bu yüzden Badin ona öDür kadınlara yaklaştı ğ i  
gibi yaklaşmaya cesaret edememişti . i-ler gün kendi kendine 
Daşa'ya yaldaşmanın, ondaki direnci söküp atmanın çaresini dü
şünür. araştı nrd ı .  

Ve işte umulmadık bir  anda kendisi  i l e  bu kadın  arası nda 
bir erkek belirmişti. 

- Fabri-ka işini  şimdil-ik kenara koyahm, yoldaş Çumalov . .  
Havai hat yapma teklifine gel ince . . .  onu iktisadi Planlama'nın 
"toplantısında tartış ırız .. 

Gleb piposunu indirdi. B i r  05Üre durdu .. Şaşkı ndı .  Sonra pipo. 
yu tekrar yerleştirdi ağzına, Başkan'a baktı .  Bu  gözlerin  deri nin
de ne var? Birdenbire far-ketti : Bu lanı'< ve kapkara bi r yu mak g L  

• 

biydi bu gözler. 
- Nası l ?  Fabrikayı kenara koymak m ı ?  Utanç veric;i bir şey 

olur bizim için.  Bırakın işçi evleri n i ,  kendi yol lar ıni  b i l e  ayd rn lat
mıyor fabrika. Herşey çöküyor orada. Kapı lar, pencereler sökü lü
yor boyuna. Kapılar yerinde kalsa bi le k i l itterin yerinde tel ler, s L  
cimler salianıyor şimdi .  Ve siz fabrika soyulmasını istiyorsunuz. 
Makinalar sökülüp aşnılmasın, istiyorsunuz. Fakat kim bu çökü
şün sorumlusu? Fabrika ad1na petrol gönderi l iyor. Nerde -bu_ pet-

. rol ? işçiJer kendi lerine göndetflen petrol ü  kimjn n e  yaptığını  b if
rnek istıiyorlal�. Nerde eski günlerin  zengin i iğ iT  Mağazalar·  boş 
şimdi.  Hazıdayın fabrikayı.. Se.rse·�i lerden,  başıboş sürtenlerden 
yakt.n ıyorsunuz, paraı_�itleri siz destakl iyorsunuı: oysa. Yeni para-

. zitler yaratryorsunuz. Şu iktisadi Planrama'nrz var ya, onu duva
ra ·m1hlama h ! .. Bütün yard a mcılar1nı  ve yan ın ızda çal ışan b'ütün 
teknisyenleri d e  beraber! Sovyet düşmanhğ• i l e  suçi�"Tlah hep
sini !  Işte, Başkan yoldaş, böyle koymak zorundayız ·meseleyi . 

- Vo1daş Çumalov, meseleyi nas ı l  ıkoymak gerektiğini s i-
zin kadar bi l  iyoruz biz de..  Ama hareket .noktam•z bugünkü ger-
çek durum olma l ı �  Genel ölçülerde önemli ıkonular hakkında Dev
let Planlama'nin bi lg isi ve Qnayl o1madan ıbir  şey yapamayız. 

- B1·r mesele genel ölçül erde önemli midir .  deği l midir? 
Bunu ayırabi l ir im.  Başkan yoldaş. Peki . siz.  siz ki i kti sadi Plan . 

• 
. 

. 

102 -

• 



• 

. 
Jama 'da sözü geçen. yetkisi olan ki msesin iz, neden siz bu aç rdan 
düşürrmediniz meseley i ?  · · 

- Vakti gel ince u da yapı lacak, Ç·umalov yoldaş, Şimdi her
şey yeni ·iktisadi polit l·kan ı n  temel i�elerine bağlı şekilde yürö
tülmeri. Sabırsızl ıkla  beklediğiniz an uzağımrzda değ i l .  . .  Yakın
dır. 

Başkan yoldaş, madem söylüyorsunuz bunu. iktis·adi 
Planlama'ya telefon edip sorar mısrn ız? 

- Yararı yoksa neden şimdi telefon edel im? 
Tel efon �din.  Başkanı m.  Ciddi konuşa l ı m  onl arra . . .  Si

z in  önünüzde görmek istivorum:  İ ktisadi .Planlama ne yumurtla
yacak bu konuda? • 

- Havai hat ·işini söyleyel im Planlama'ya . . .  
Badin telefonu çevird i .  O deminki bulanık ve kapkara yumak 

yeniden pı rıldadı gözlerinde. Dudaklanna soğuk ve alaycı bir gü
lümseme yayı idr .  Fakat G l  eb bakmıyordu ona. Piposundan geniş 
nefes ler  çekiyor. bir  yandan da parmağayla piposundaki tütünü 
düzeltiyordu . 

. . . İki kuwet mücadele eıdiyor şimdi . _ Biri o, Eadin, Sov
yet Böfge Sürası başkanı .  Öbürü Çumalov. Onların hirbiriyle vu
ruşmastndan bir  kıva lcrm doğuyor. Bu karşısına gel-ip oturan ada
m ı n  gözl erinde ne var? Badin düşünüyor: I l ke l  ıbir adamrn iç dün� 
yası m 1  yans!yor onun gözlerinde? Yoksa bir -kahramanın ya da 
kı skanç bir  erkeğin dünyası m 1 ?  

Her yönetici,  yoldaş Çumalov, önüne çakan güçlükl eri 
aşabi Idi ği  ölçüde d eğerl idir. Kural şu : Bizim -i şim izde bütün 
yoktur. B ir  büyük bütünün kesitleri vardrr sadece. Güzel masal .. 
lar yoktur yani. lokma lokma :kazanı lan ekmek parçaları vardır. 
Eşkiyalar bizi nası l tehdit ediyor bil iyor musunuz? Dolayh olarak. 
Onlarla mücadele etmek Için iktisadi 'kalkınmada yararlanabile
ce,ğimiz bazr elemanlan battat b rrakıyoruz. Yeni mücadele me
todları düşünmenin ve uygulamanın tam sırasıd ı r  şimdi. · Fabri
kayı yenideP çalışt1 rma teklifiniz saçma: Iktisadi durumu göz 
önüne almıyorsunuz. Siz as1l  şu odunu şehre lndirme işini be
ceri rseniz büyük başarı sayarım. 

G l eb çekti piposunu. Karşısı ndaki adama bakti . Yahu bu 
adam en basit şeyleri nasıl  ol uyor da anlamıyor? 
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··- Başkan yoldaş. başınıza pireler üşüşmüş. ontan kovmak 
için demirci örsü kul lanmaya kalkıyorsunuz. Yanhş•n köklerine 
inmek gerek. Kızılordu b i n l erce ki lometre yürüdü, Müttefik ordu�  
larrna karŞI savaştı. Oysa siz hazıra kurulmuş part i l eriniz ve teş
ki latınızla ne yapıyorsunuz? Serseri l iğ i  koruyorsunuz. Üreti mi  
yükseltmek, h•zlandırmak için ne yaptınız? Hiç!  Ası l .  vakit kay� 
beden tartı şı lması ·gereken konu bu. 

- Sizin kadar ben de bi l iyorum bunu, Çumal�v. Bütün S(lv_ 
-

yet ve sendika kongrelerinde bunu konuşuyoruz biz.  Uretim güç-
leri ,  diyoruz,

' 
Cumhuriyet ekonomisini  'kalkındı rmak diyoruz. 

e lektrik şebekesi diyoruz. Söyleyin bana. e l in izdeki gerçek im
kanlar neler? 

Imkanlar var. 
- Gösterin öyleyse. 
- Var. Işçi şimdi  ne yapıyor, bil iyor musunuz? Ya köylü? 

Köylünün toprağ ını  çiğnediğimiz yeter .. Artı k toprağı ekip biçrnek 
vaktidir. Fabrikanin hacaları tütmediği surece köylü ve işçi eşki
yahkl e tü·ketecekl er . . .  

Gü ldü Bad in.  Gözlerindeki · merak ifadesi kaybc,fmuştu. 
- Bu da yeni bir mesele deği l .  Çumalov. Partrnin Onuncu 

kongresi bu meseleyi tart1şaca�. zaten. , 
Yeni olması şart m ı ?  M�sele m i ,  deği l  m i ?  Ona bakı n .  

Nasıl d a  ·inatçı ,  çocuksu ve ·m. iyop bir  adam bu i şçi ! Ü l keyi 
büyük zorluklar içinde çekip çev�rmeye çal ışan m ekanizmanın 
birinci sınıf bozguncular1ndan bir demagog belki ? Ge1eceği d ü 
şünerek kafasında türlü hayal ler kuran ve şimdi önünde bir Y•
kıntı halinde duran ül keyi faırkedemeyen göz'ü dönmüş bir  ro
manttk ! .. 

i ktisadi Planlama'nin Başkanı gird i  içeriye, tepeden tır
nağa san meşinden giysiler içind�. Blr harem ağası tüysüzlüğün-

. . 

de yüzü. ·Kadansa b i r  burun. Koltuğunda kal ın,  şişkin bir evra.k 
çantası. K•i•mseyi selamlamadan geldi.  Gl eb'1n !karşısındaki _ i s
kem leye oturdu .. Hareketsiz bekledi..  B u  hal·iyle hayatı büyük us
talikia taklit 13den bir mankene benziyor .. 

- Dinle, Şı ra:m : Eğer çi mento fabri kasıni  yeniden iş letmek 
durumu söz konusu olursa ıittisadi Planlama ne yapabilir? 

Şıram Başkan'ın sözlerini i şitmemiş göründü . Yüzllnde kı -
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p1rdayan tek bir  adale dahi yok. Adeta dudakları nı aynatmadan 
konuşuyor. Barlin ' in  sorusuna cevap vermedi.  Resmi bir rapor 
okuyarmuş gibi madeni b ir  sesle başladi :  

iktisadi Planlama büyük bi r görev ald 1 :  Devlete ait mai
lann envanterini ç1kard 1 .  En öneml-i , en büyük makinalardan at 
nal ina varı ncaya kadar herşeyin Hstesini yaptr. Bunlari korumak 
da görevidir. Stoklardan tek bir çivi b i le  aşrrr lmasrna, makinala
ra d okunulmas1na engel ol duk. Devlet kurumlari say1s1z tekl if
ler  getirdiği  halde acele etmiyoruz, bekliyoruz. 

- Hepsi çok iyi bunlarin. Fakat şu senin Plan1ama teş�i
latr ne zaman vazgeçecek depocul uktan ve ne zaman kor.kusuz ve 
ak1 lh  bir patran gibi çal işacak? Ne zaman iş kotaracak? Teşkila
t in  bu yolda çal ışmaya başlamalı  art1k. 

Planlama'nin başkani gergin  yüzünde ufak bir çocuk füysüz-
lüğü, tepkiy l e  ba·k•yor Başkari'a. 

- Planlı  la sadece Endüstri Bürosundan emir ve görev al ir .  
Başkan Sdrt sert bakt1 ona. Masaya eği ldi .  
- Planlama'yi kurtarmak için Endüstri Bürosu'nun arkas1na 

kaç1yorsun. Ama teş�i lat1 nda neler olup bittiğini  bi lmiyorsun. Ya
z ı l ı  raporlarından an l ıyorum bunu. Sen boyuna l iste yap1yor, son
ra da bu l i steleri kontrol ederek vakit ö ldürüyorsun. Ayrı ayn 
çal işma gruplan var e l i n i n  altinda. i ki yüz adam çal ış ıyor se
ninle.  Yaratrc1 iş ç 1 km1yor teşkilatr ndan. Söyle şi mdi:  Planla
ma'nın atö lyeler, fabrikalar ve kurulacak işler konusundaki tasa
nsı  nedir? 

w - Planlama Devlet mal ln 1n  korunmasini ,  boşa harcanma-
masını önce l i kle düşünüyor. Başarı şansi taşımayan işlerin baştan 
ay1klan mas r n r  öngörüyor. 

- Bölge Ormancı l r k  ve Odun Servisi nas 1 l  çahş1yor? 
-- Benj i lg i-lendirmez bu. Daha doğrusu fazla i lg i lendirnıez. 

Bu seıvis kendi başına buyruk gibi bi r şey. Ben sadece kontrol 
ediyorum. o kadar. 

- Bu servisin çahşmas• hakkında ne b i l iyorsun? 
--- Ormanlarda odun kesimi planlanan tarzda devam ediyor. 
- Peki, bu odun nası l getiri lecek şehre? 

Planlama·yr i lg i lendirmez bu. Bölge Yakıt Serv;sin in  is i-
dir .  
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Dinle öyleyse. Şıram. Şehre, kenar semtlere ve taşıt 
araçlarına yakıt bulmak zorundayız. Kış  bastı rmadan hem. Şimdi 
vakit geçirmeden fabrikalarda elektrik şebekesini  çal ıştı rmak 
gerek. Ayrıca dağın tepesine havai hat döşenecek. Planlama bu 
işi  geci·ktirmemeli. Önce l ikle de fabrikanın mekanik imkanların• 
yararlı duruma getirmel i .  

Benim yetkilerime gi rmiyor. Endüstri Bürosu bu yolda 
1 

b i r  emir  verirse harekete gsçi l i r. 
-- Endüstri Bürosu'yla i lg isi yok. Hem onsuz yaparız biz 

bu iş i .  
Odaya girdiğinden beri i l k  defa olarak Şrram ' ın  y'üzüne acı

ll bir ürperti gelip yerleşti. Gözleri yine hareketsiz ve katı. 
. ' 

Fabrika için gönderi le n m azot m i ktarı nedir? \ 
• 

. · .. ·�._ :fv1azot s ıkıntısı çekiyoruz. El imdeki raperlara göre gelen 
ın.:;zotun yüzde otuzu telef oluyor. Fabrikanın mazotuna e l  ·koyup 
bunu · marangoz atölyelerine takviye ol arak veriyoruz. Endüstri 
�ü. 0su haberi i .  Fabrikadaki el ektrik ş ebekesi ve bir de  dağın 
tepesine ·kurulacak havai hat y ı l l ı k  planda yok. Projeleri önce in
celennıek üzere Devlet Yapr Servisi 'ne ,  Endüstri Servisfne gön
ôerm�k gerekir. Orada onaylanrrsa yepilacak yatı r ımın m i ktarı 
tespit edii ir .  Ben söz konusu projelere ıkarşıyım.  Bunlar ın  uğ_ 
runa Devlet parasınrn ve nıahnın gereksiz yere çarçur edi lece
ğini  bi liyorum. 

,; . · ·Sen bunlara ·karşı �ıkmayacaksı n .  Seni susturmasını bi
J i  riz! . Projeleri Planlama'nın gelecek toplantı s ına hazırl anıp ge
tireceks fn.  Bak, b i r  soru sana. Devlet mal ın ın  gündüz gözüyle 
yağma edildiğini bi l iyor musun? 

Krpkırmrzı kesildi Şı ram'm yüzü. Gözleri buğulandı .  
Bi l-miyorum. Envanter kontrolunda herşeyin yerinde ol

duğu anlaştldı .  
Badin az önce Borçi 'n in  suratına nası l  h rnçla güldüyse bu 

sefer de Şrram' ı n  yii'!üne ayn1 soğuk gülümseme i l e  baktı .  
- Pranrama De .. .  et malını  korumakla görevli olduğuna göre 

haklı çıkar mrsr11,_ '\le dEY.Jirı? 
Şıram ·kor·kulu gözlerle baktı Başkan·a. Onun ne söylemek 

istediğini kavrayamadığı bel-l iydi .  G l eb piposunun küllerini masa
daki tabiaya boşaltti. Zinciri n .  o büy'ük ve yarat ıc ı  zincirin i lk  
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halkası atı lm 1şta. G l eb kalktı . Badi n,e uzattı e l in i .  Ve Başkan' In 
t 

göz bebeklerinde gizl i  bir sevinç okudu. 
Başkan yoldaş, uğrunda gerekirse kemikl erimrzi b ı raka-

• ' 

cağız ama bu ·iş yap1 lacak, göreceksi niz. 
- Hemen harekete geçin ,  Çumalov. Fabrikanın yeniden ça

l ı şrnası konusunu da istediğiniz gibi önceHkle i nceliyeceğiz. 
G leb Ş ı ram' 1  selamladi .  
- O sizin başınızdaki End üstri Bürosu'nu şeytan götürsün! 

Krçrna bir tekme, gönderd i k  gitti. Halr  dövrrv�sini de ·bi Hyoruz biz. 
Planlama'yı ve ta� ii sizi de  çamaşır y1kamaya yolhyacağız. K n
tasiyeci l ik  ve pisl ik h ataklt-kta ynşerir. Biz hatakhk kurutmasıni  
da bi l iriz. 

Planlama başkanı  g ittikçe büyüyen bi r şaş�kmhkla baktı 
Gleb'e. Kan tepesine çıkmıştı . Sonra yavaş yavaş sakinleşti. Yü
zü ifadesiz görünüşünü ald1 yeniden. 

Tehdit etmeyi n ,  yoldaş, Rica ederim. Özel projeleri ·ka
bul edemeyiz. Bize gönderi len  projel eri i lerisi için sakl ıyor ve 
bekletiyoruz . ..  ncelem iyoruz bi le .  Başarı si şüphel-i bütün işlerin 
düşmanıyız. Maceraya inanm ıyoruz. Bütün yoldaşlarım1z1 da ma
cera hevesinden vaz geçi rmek isteriz. Çünkü .böyle  hevesl erin . 

•. 

sonunda daima karlş ık l ık  yarattığ1 n 1 , b i.liriz. 
Kahkahalarla güldü G leb. Piposu dişlerinin arasında göz 

ucuyla Bad in 'e baktr. Başkan 'ın gözlerinde hin.oğlu h in bir parıl
tl , d ışardan bel l i  o lmayan sakl i  bir alay keyfi. 

- Planlama başkanı yo ldaşım, bizim çizmelerimiz tozlu yol
ların ,kokusuyia dolu.  El lerimiz tüfek ·kul lanmayi bi ldiği  kadar çe
kiç ku l l anmayi  da b i l i r. B ir  komünist olarak bu gerç·eği  farketme
l iydiniz. Komünistsi niz ama, ama bir işçi pol itikaniZ yok. Sizin 
daha ne barut kokusundan haberiniz var, ne işçinin ahnterinden . 
Teş k i latınız vız gel ir  bana . . .  Yanınızda Sovyet ekmeğjnJ haketme
den yiyen bir sürü mi skin besliyor. bir de koruyorsunuz onlari . 
Sizin bu rolann•zda herşey saatında tıkırında yürür. Herşeyi iyi 
maskelersi niz .  Ama biz de koku a�masını  bi l iyoruz. Üste l i k  
l< eskin dişleri miz var. Vakti gel ince 1s ırmay1 da bi l iriz. 

S r ram"1n gözleri buğulandı tekrar. Oturduğu yerden fırlad• 
ayaÇıa.  

- · Yoldas Badin i sterim ki . .  • • 

- ', lJ7 -

• 



Gleb cevap vermeden yürüdü.  Odayr dolduran ışıklı  huz
nıelerin arasından geçip kap1ya ulaştr. 

Çjbis'in yan ına g ir�cek şimdi .  Bu saatte ona Çibis'ten da-
ha gerekl i  bir başka insan olamaz. 

- ·  

2. GECE V AŞA VAN GOZLER 

Çibis ve Gleb kocaman. ağJr bir masanın etrafındaydı lar. 
Oturuyorlard ı .  Pencere aç1ktı.  Çibis hem gülüyor. hem gülm!.L 
yordu. ıHer zamanki g ib i  ya n; _  Maskesi yüzündeyd i .  Ama yine 
de i lk  :karş r laş.madaki Çibis'e kıyasla daha açık, daha keyif l i  ve 
daha güleçti. Ve yine her zamanki g ibi  kurnaz, iç ine dönük. Kay-

. nağ1 bi l inmeyen bir sevinç g özlerinin k.gınarlanndaki küçük çiz
gi lerle şeki l leniyordu. 

Anlat. yoldaş Çumalov . .  Sözün acel eysa hemen anlat .  
Değilse yavaş yavaş git . . .  Bi raz boş vakti m var. Keyfin i  ç ıkara
l ım hic o lmazsa. Ne istersen an lat. Fab ... ika meselesi yoruyor mu 

• 

seni? 
- Sadece düşünüyorum şimdi l i k. Gerçer1 eştirmeye geleme

dik daha. Önüme gelene nutuk çekiyorum. 
Çibis din lemiyorp· ,  onu.  Güneş-in s1cacsk  ış ı�'an yüzüne 

değd! kçe gözl eri ni  yumnyordu. 
- Denizi sayrediyorum ben. Burdan sabun köpükleri n e  ben

ziyor. Hep değişen renklerle top top oluyor. Yumak gibi .  Baksa
na; ne  gerçek bu, ne rüya. Insana suya p irrnek sonra da pUiJa 
seri l ip  di n lanrnek isteği veriyor. Böyle b\rdenbire dördüncü bo
yutu yaşamak, arıkas 1 ndan, ki msecikler görmeden denize taşlar 
atmak. Orman da böyle istekler uyandırır i nsanda. Fakat, <ienize 
bak sen.  Nasıl titriyor, nas1 l  her seferinde gidip gelen sularla bir
J ikte baharın açan çiçeklvfi ni hatırlatıyor. Buradayım b en ve de
niz orada, ötemde. Hep böyle ol:'.cak bu. Düşünebil iyor musun 
nas ı l ?  Hep böyle,  gördüğün g ib i .  B iraz ruhbi l imle  i lg i iL  Ruhbi l i m  
için ne düş,ünürsün sen? 

Hayır. Çibis gülmüyordu. Bir çeşit toz bulutu ·kaplam ıştı yü
zünü. Kaşlan çatı ldL O zaman toz bul utu dağıldı yüzünden. San-

• 

ki birdenbire t;ocuksu bir bakışla gözleri ni  Gleb'e çevirmiş gi b i .  
Bu bir aldatmaca m ı ?  Yoksa Çibis k.endinden mi geçti? Gözbe-
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beklerinde bir dam la gözyaşı çocuksu bir  gözyaşı ışı ldad1. Bu 
parlakl ığın gerisi nde ufacık bir nokta. H iç  yerinde durmayan, or
dan oraya koşan, bir görünüp :bir  kaybolan kara noktacıık. Ve Gl eb 
bu gördüğü kara noktac1ğ ı n  neden ona böyle acı verdiğin i ,  yü. 
reğin i ,  burktuğunu anlamıyer bi le .  Sadece bu adamin içindeki şey. 
tan ı n  o kara noktacı kta yuvalandığın ı  sezinliyor. O noktayı kim
selere göstermernek için gözleri ni kirpiıklerinin gerisinde sakl ı -
yor Çibis. 

· 

G leb kaş larını  kaldırıp Çibis' in konuşması nı  bekledi .  Sa. 
bırsız. 

Küçük ve çocuksu göz ya�lan.  Onların gerisinde o I<Uçük 
azgın  şeyt&1l. Bu gözl er gece yaşıyor olmal i .  Bu gözler duvarla
rın ardındtıki şeyleri de görüyor olmal ı .  Bu adamı n  sahiden ken
disinin olan sözleri hep geriye atarak, beyninin kuş uçmaz �er
van geçmez bir  köşesinde u nutınaya çal işıyor olmal ı .  ·Konuşur
ken �kendi iç dünyes1na yabancı sözler kul lanıyor çünkü. Anla
Ş I I maz sözl er. Dudaktannda bir gülümseme hali nde eriyip giden 
sözler. -

Yoldaş Çibis, sen ne diyorsun, b i lmiyorum. Bana so
rar5�n şu iktisadi Plan lama'daki soytan ları ·kurşuna dizmeli .  

- :·Doğru. Ormancı l ı k  ve Odun Servisi 'ndekileri de . .  ıDış  Ti
caret'tekileri de .. 

- Söylesene ban::, Sovyet Şür.asf"1ı toptan .n ıhlayamaz m•-
yız duvara? Ne d e rs i n ?  

iktisad i Planlama ·yr kapatmamak gerek. Doğru. Bu ha
vai hat ve fabrika hikayel erinle duvara toslayacaksın sonunda. 
Burnun yamyassı olacak. Çok kuwetli vurmak gerek bunlara, ses 
getirmek gerek. 

- Planlama'nın baş�anı için ne düşünüyorsun, yoldaş Çlbis? 
Biraz önce Başkan' ın  odas ında rastladım ona ve hakkında ne dü
şündüğümü söyledim. Biraz aşırı gittim.  Endüstri Bürosu'nu da 
kanştı rd ım i.c • n  içine . . .  

Çibis uzun uzun denize, dağl ara, masmavi gökyüznne beyaz 
köpükler hal inde uçuşan bulutlara baktı . Yüzünde tekrar o ÇO
cuksu gülümseme. 

Kurşuna dizi len ·i nsanlar gördün mü, Çumalov? 
- Evet. savaşta. i l k  önceleri a l lak bul lak oluyordum. �Hala 
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akhmdad1r, şaşkin i iktan koskocaman aç1 lan göz leri vard1 heps i
nin.  Ezilmiş köpekler gibi u l uyorlardr. .. 

- Doğru. Gözler öyle dehşete uğram 1ştır ve koskocanıand : ··. 
Bir de sessizce ölenler var. Henüz hayattaykan ölenler. Planla
ma'yı ve Odun Servisi 'ni  kışkışlamayı kime teklif edeceks in?  
Unutma en iyi memurlar budalalardır .  Görmeyi ve almayı b i l i r
ler  . . .  . . 

G leb' in  üstündeki ceket genişledi birden. Gülrnekten bo-
ğulacak nerdeyse. Kalktı ayağa. Tekrar oturdu sonra. Yumruğunu 

• 

ınasaya Çibis' in yan1na uzatti .. 
- Çibis tekrar baktı ona, kirpi kJerin i n  arasından buğulu bir  

bak1ş. Tekrar eski kapal l  ve soğuk Çibis o luverdi. 
- Şrram ·inanmış bir komünisttir. inatçı odunculara ben

zer. Teşki latı için ölüme gider gözünü kırpmadan. Ama ıiçi boşal
tı lmış ıb ir  komünisttir. Artı-k serçel erin b i l e  ü rkmedi ği  b i r  kor
kuluktan farksiz hale gelmiştir. ·Di k  kafal ı ve bütün hatilardan 
arınmış bi r okorkuluktur. Korku luk. b i l i r  misin,  ideal demektir? 
Ama üstüne giydiri len es·ki esvapların içinde öyle budalahklar 
gizl idir ki ! Gerçek buda lalar daha değerl-id ir .  H i ç  ol mazsa suyu 
bularn:hrr rlar. Gerekli t•k diye b i r  şeyden haberin var m ı ?  Çuma
lov? Onu sezinlemek başka, tanımak. bi lmek başkadı r. Gerekl i lik  
denen şeyi kendine fetiş yapma. Yaparsan tek başına kahrs 1 n  

• 

yeryüzünde. O zaman da koca evren ol anca ağ ırhğryla çöl<er 
omuzlarına� Yeryüzünün tad ını kaçıran şey karanlıktır, b i l i r  mi
sin? Geced ir. Gerekl i l ik  en yaık �n .  en inandığin  tasaysa kafanda. 
rahat uyursun geceleri. Uykunda karşına dik i len hayaletlerden 
korkmazsrn. 

Gl eb, i çinde uyanan bel i rsiz ted irgin l iğ i  yatıştr rmaya çalış
tr. Çibls'e baıkıyor ve her defasında Ç i bis"in kafasının gittikçe 
büvüdüöünü sanıvor. �Kafata�· !kemikleri n i n  beynin zorlamasıyla 
genişleyip açıld1ğ1 duygusuna ·ka.p1 hyor. 

- Yuk için n e  dersin,  yoldaş Çibis? Düşündüğünıüz işi n 
adamı  mıdır? . 

- Doğru. Tamam. B i r.b irimizi  iyice anlamış1z demek ki.  Onu 
gönder vann bana. Planlama'ya ve Odun Servisi 'ne görevlendi
relim Yuk'u . . .  Şimdi g:it! Kendine sürekli  giris çrkıs kartı a l .  . .  

Ç i  bi s elini  uzatmadı ona. S ı  rtı n ı  döndü. Elektrik zi l ine -bas-. 
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t1 . Gleb ona döndü. Yine yabanci b i r  yüz. Ona çok önemti bir şey 
söyl emek istiyordu. Birden hat1rlayamad1. 

- Yoldaş Çibis ,  leni n  ·i gördün mü hiç? 
- Görsem de görmesem de farketmez . . .  
Gl eb gül.d ü .  i nanmamış bir tavır 1a kasketini giyd i .  

Dalga geçiyorsun.  yoldaş Çib is  . . .  Benimle dalga geçiyor-
sun. lenin ' i qördün sen.. .  . . 

�ÖLÜM YED ' 

BABA EVi 

1 .  KiTAPLIK FARESi 
• 

Modas1 geçmiş üç eski sütun üzerinde duran binan•n sa
çağinda büyük taştan harflerle bir yazı :  HALKEVi . . .  Bi nanın de
r in l i ğ inde,  antreye açı lan eski sütunkın geçince meşe ağac1ndan 
yap i i m ış ve art ık  iyice yıpranmış kocaman bir kapı ,  kapıya i l iş
t lr i f-miş dört köşe bir  kağıt. Babasın ın  el yazısı bu. Bu yüzden 
gülü msemeyen hem yaş l ı ,  hem çok genç bir  şey var. Bi rden bir  
çocukluk an1s1  düğümlen iyor y'ü r�ğinde. Kederle tekra rlanan bi l· 
melodi gibi  Bahçelerde çiçek açm1ş badem ağaçlari . Pencere. 
n i n  yan 1 nda soluk yQzlü ve sessiz b i r  anne. Onun üstünde bir 
fı r rkay1 prova eden, sonra sarı f • p  öpen bir anne . . .  N·e kadar uzak 
s i md i bu n 1 ar!  Rüyal arda ki karF.ıa-karışrk görüntü leri and1 nyorla r. 
Y r i i e r  var ki görmedi babas1n 1 .  Evi h iç dönmernek üzere terkett i
ği günden beri görmedi.  

Kütüphaneci ·kız, Veroçka onun eski öğrencisi .  Hep şa�ı
ran, hep telaşlı  Veroçka. Şehirde geldi,  buldu Sergey 'i .  (Sader.e 
Veroçka b i l i r  ona rastlamayı) .  Hiç ·konuşamaz Sergey'le .. Ama 
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gözlerindeki ifadey le, tepeden tırnağa titreyişiyle hep Sergey' in  
konuşmas ın ı  ister g i�:;ir. fşte onu görünce her zamanki gibi an. 
cak m ı rr ldandı. 

- Siz misiniz? . .  Sergey ivanoviç . . .  Ben de sizi arıyordum. 
. El inde tuttuğu dört köşe kağ ı t  bir  kış gibi  titriyor parmak-

lannın arası nda. 
-- Babam mı  gönderdi sizi, Veroçka? 
--- Ivan Arseniç gönderdi . . .  Evet . . . B i lseydiniz eğer ! . .  
Gülüyor Veroçka. Tatlı bir şaş kın l ı-kla yusyuvarlak olan göz

ter in i  b ir  saniye bi le Sergey"den ay1rm1yor. 
Yine .kitapll kta mısınız.  Veroçka? Babamın gevezel ikle

rinden -bıkmadınız mı daha? Onun o bitip tükenmek bi lmeyen 
derin ve anlamsız konuşmalarından bı kmadınız m ı ?  . .  

Cevap verem-ez Sergey'e bu kız. P ı n l  pırı l  b ir şaşkı nl ık la  
bakıyor ona ve gül üyor. 

Babasının çocuksu yazısını çözmeye çal iştı Sergey: 
cc Oğlum. insan, bi l inci n yaşamin şartlarryla s ın ı rlandığ ın ı  

duşününce öl umsüz düşüncenin insan var l ığ ı  üzerindeki ezici za ... 
terin i  daha iyi kavrıyor. Fakat i nsan, varl ı k  dediğimiz şeyin,  ya .. 
ni hayatın,  bil i nçten daha önemli ve daha değerli olduğunu se .. 
zinl erse bi l i r  ki . gururu ne ·kadar büyük olursa olsun ·i nsanoğlu 
aciz ve e l i  koh1 bağl ı bir yaratrktır. . 

Bunu bir  gün benim kitap dolu tap1nağıma girmek cesareti
ni gösterirserı anlayacaksin.  Saçma sapan ve asir nda gerek-

1 siz işler yüzünden görmek istiyorum sen i .  Bu işler önemsiz oL 
dukları ölçüde. tı:tdirginl ik veren şeyl erdir. Gel i rsen beni kitap h .  
ğ ı mda, yani ta�ulağımda ·kitaplarım ı n  arassnda bulaeaksın.  Marc 
... Aurele'i okurken nasıl güldüğümü de göreceksin .  Kitapl ık fare
si ve tesadüfen baban."  

Sergey tatlı tatli gülüyor mektubu okurken. 
Hemen isimlendiremediği rahats ız b i r  önseziyle kitaphöa 

i lerl iyor. Babasın 1n  rıçsız kel başı geldi akl ına.  Çenesi n in  sa?.i 
• 

tarafına doğ J hafif çarpık duran uzun sivrt sakal ı  b ir  de.  Garip 
ve çocuksu bi-r yüzü var babaıs 1n 1n .  lfadesindeki suskun luk,  içe 
dönmüşlük tedirgin l ik  de veriyor ;i nsana. 

Sergey kimses izl ik  ve fare kokan 'k irl i  antreyi geçt i .  ipierde
ki kapın•n aral iğ ından tozlu,  kötü aydı nlatı lmlŞ geniş bir salon 
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görünüyor. Sıra s1ra kitaplarla dolu bi r salon. 
Eskiden burası bir sinema salonuydu. Döşemesi hafif çar

prk .. Uzun ve dar i·k r  penceresi var sadece. Burada içeriye süzü. 
l en rş1k bi le 'kirl i .  Bir tapınaktaki ya da bir hangardakl gibi tozlu 
ve gri. içerin in sessizliği de bir tapınaği hatrrlat1yor insana . 

.. 

Duvar yok burada. Kitaplar var sadece. Boylu boyunca sıra-
lar halinde yerden tavana doğr.J yükselen kitaplar var. Ne işe 
yarayacak bu kadar çok kitap? Bir adam 'klsacrk ömrü boyunca 
okuyabiHr mi  bunları? Hiç korkmaz mr  acaba? Bu kitapların. için
deki güneş özlemine, içindeki susamışliğa birer düşman gibi dur
duklarrn r  seslnlemez ml hiç? . 

Görulüyor Veroçka ·bir ıkftap yrğrnrnın gerisinden şaşkın ve 
keyifli gülücukler gönderiyor. 

- Sergey Ivan iç. . .  Ne  beklenmedik şey? .. ·Ivan Arsenfç . . .  
· 

Siz durun bir  dakika . . .  
Odanrn ortasrnda büyük bir kltaphk. Kat kat, ıkocaman bir 

kitaplrk. Ve babasi orada, bu kitapliğın yanrnda. Tepesi çrplak 
' 

başını çevreleyen k ır  saçları var. Sırtında çulhadan lbir iş  göm-
leği .  Kaş ları ni aynatarak bakıyor ona. Ürkek adrmrar(a, sr·k s.-k 
grc1 rdayan huysuz döşemeyi krzdırmamaya çal işarak yaklaşıyor 
Sergey. Babas rn rn  buruş buruş olmuş, kirli çıplak ayaklarına ta. ' 
ktl lyor bakJşlar,. . 

- Görüyorum, seviyorsun bent Madem seviyorsun, yanlma 
gelmeli .  hemen şuracığa oturmalrsın. Hep aynı gözler. Çocuklu .. 
ğunda da böyleydi senin gözlerin. O zaman da böyle uslu ve sa
kin gözlerdi. 

Gülerek konuşuyor babası .  Belirsiz ve anlaşlimayan bir mr
rıltr g ib i  sesi. Tedi rg·in bir ıifade gözlerinde. ·Hep soran, arayan 
bir ifade . . . 

- Insanın kendi benl-Iğine sahip çıkmasi nedir, bi l ir misin 
Sergey? Stoisizm derler buna: Hayata bitip tü·kenmek bilmeyen 
bjr merakla bakmaıktadır. Vureklerinde bu merakı taşryanlara acı 
veren nedir. b i l i r  misin? Uyumak zorunluğu. 

Babasrn1n ağzindan dökülen bu dostça deyiş keyiflendi-riyor 
Sergey'J. Gülümsüyor. Babesrn ın  yan1nda hep böyle keviflenlr 
Ser�ev. Onun gözunde çok yakın ama kolay anlaşi imaz bir dev. 
d ir  babasr. 
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UfacJk mın JtıJara benzeyen kahkahalarla gülüyor yaşlı adam. 
Bir matematik problemini çözmeye uğraşan bi lginin arayışı ve 
tedi rginl iğJ var bakışlarında. Titrek ve sinirl i  parnaaklanyla sa
kahnı karışt1rıyor. Sergey'i okşayan, g'üleç b ir  Ifade yüzünde. Ser
gey ona çok acr veren bir şeyin varhğ1n1 seziyor. babasinın bu 
s1k1ntıy1 söylemek, içinden at1p kurtulmak istediğini anl ıyor. 

-- Bu delikte böyle yaşamaktan bezmed in mi, baba? 
- BütOn k�taplar Insan düşüncesinin hapsedil ip ki l ltlendiği 

birer hapishane hOcresinden farksızdır. Sergey. MahkOmdurlar 
buna. Görüyorsun işte, bu raflar demır parmakilkiara benzemi
yor mu? Ölümsüzlüğe özenan insan 'kafasi kitapları yaratırken 
kendine mezar k�zd1ğ1n1 unutur asl ında. Sergey, böy1esl nedir. 
bJHyor musun? Bir  kaçını lmazl ık, oğlum. 1nsanoğlu bir 1syanın 
sürekli olarak yeni iArımesidir. 1syan dediğimiz şey ne? Insan 
kafasının bir sıçrayn,.:a bir hücreden kurtulup kendini b1t başka 
hücreye kapatması değil mi? Daha anamtzın okşayrc1 boyunduru
ğundan kurtulmadan toplum ·kural 1ar1n1n kucağına b1rakm1yor 
muyuz kendimizi? Mezara kadar böyle sürüp gidiyor bu yolcu
luk. Marc _ Aurele budala deği ldi  : Zinzi rlerini çözüp bağ1ms1z 
kalmayı, hücres1nin duvarıni  aş1p bakmayı beceriyordu o adam. 

Bana sorarsan gerçek bağımsızl ık gerekl i l ik  dediğimiz 
olay1n şartlarına yarat1c1 bir içtenl i kl e  katı lmakt1r, baba. Insan
lar birlikte yarattıktan işler ölçüsünde ölümsüzleşiyorlar .. 

Yüzilnde yaşlı bir şüpheci l iğ in kat• ifadesiyle bakıyor ona 
babası. 

- Neden hiç sormuyorsun anneni? Bugün r ·üverse kad 1n ,  ne 
duyacaksin kimbilir? 

Sergey'in yüzü k1rışıyor birden ve d ik  dH< bgk1yor babasi-
na. 

- O kadar bozuk mu sağhğ1? Tek bir dakikacık bi le olsa 
görmek istiyorum annemi. 

Oğul larına duyduğu ıkarş1l ıks1z sevgi bitirip tüketiyor 
onu. Annen ölüyor, Sergey . . •  

Babasınin dudaklar1nda belll bel irsiz bir gülümseme ya
·şıyor haHL Ama çok hüiünlü, çnk ac1kh bir yumuşakltk bu. 

- Sakın tasalanma beniln için! Ölmeyeceğim, Sergey. Ha
yatin gerçeği hayvaniara k1yasla bağ 1msız kalabild1ğimiz ölçüde 
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doğrulan1yor, oğlum .. Gerçek hayat sonsuz bir kiyasiamaiar zin
cirinin bütünüdür. Oysa mutluluk, an1nda yrkrhveren çok kaçak, 
çok dönek bir duygu. Aynr çağda yaşasayd ik M arc ... Aurele ve Lük .. 
retius iyi dost bileceklerdi beni. 

Sergey iyi hissetti kendini. Içi yat1şm1ş ve huzurlu. Üstüste 
yaşad1ğı gergin ve yorucu günlerden, zehirli ve uykusuz gece ... 
lerden sonra kendini b irden burada, ·kitapların '\..lonuk sesSi7lUqi 
içinde bulması ,  tek ·bi-r saat :için bi le olsa h iç  düşünmeden ken ... 
d i  kendisiyle başbaşa kaJabilmek .. Bütün aradığı bu, kaç zaman ... 
d 1 r. Sovyetler Evi'nde geçirdiği uykusuz, kabuslu ve ·her seferinde 
baş1n1 ağn lar1a zonklatan gecelerden biraz olsun sıy1rmak ken
dini . .  Çünkü orada hayat hiç durmuyor, gün yirmi dört saat ola ... 
rak yaşanıyor. Geceler bi le tütün kokusu ve dumanryla dolu. A
ral-ıksız duyuluyor telefonun ses i .  h iç durmuyor. Sergey için ge ... 
ce ve gündüz ay1rımı yok Sovyetrer Evi 'nde. Kard1ğı daracrk oda 
ve bu odada hep yorgunluk, g i rişi imiş büyük işin karşisında hep 
duyulan o büyük eziklik ve yetersizlik duygusu yüreğinde. 

- Annen çok hasta Sergey. Git, gör onu. Söyleyecek sö ... 
zün bi le ofmasa şöyle bir bak yOzOne. Çocukken baktrğ1n gibi 
hani. , .  Mutluluk vereceksin ona. 

Yllreği -karmakarrşık hislerle dolcıu Sergey'in. Babasının söz ... 
lerinde amansrz bir hüzün. Bu hüzün yüzünden daha çarplCI bir 
gizl i l ik  kazan1vor o sözler. 

Babasıni  hiç çözememişti Sergey. Çocukluğunda babasi na ... 
s r i  iç dünyasrnr çözemedlği, tan1yamadığ1  bir insan olarak kal
mı$sa, Sergey'in i lk  gençJ ik  yı iJarı da ayn1 meraklı arayrşla geç .. 
mişti . Onun gözünde hep bir çocuk gibi resimlenmişti babas1. 
GOnlerinl -kitapl rğrn toz1u sessizliğinde tüketen. kazand1ğ1 para ... 
y1 anraşr rmaz blr sık1 lganlrkfa, şaşkın gözferre seyreden, hep 
aceleci, kar1srn1n karşısında hep gOIP.ç. koskocaman bir çocuk 
resmi. Annesi bütün evi kişi l iğiyle dolduran bir kad1ndı ovsa. 
Serger·in cocukluğunu dolduran şeydi annesi. Mutfaktan yatak 
odas lhe. çoğunlukla Sergey'in çocuksH rüyalarrna bile s1cakl lk 
veren. yön veren yaratrktr .  

Gidel im,  babt . Hemen görmeliyim annemi. 
- Evet. Evet. oqJum . . .  Büvük mutluluk veriyorsun bana. 

Ama . . ..  kardeşin Dimitri'yi gördüğün zaman nasrl davranacaks1n 
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acaba? .. Bana soru sornaa Dimitri için, onun durumu korkutuyar 
beni. Yok . . ..  Yok, hiç bir şeyden korkmuyorum art1k, hiç fcimse 
için korkmuyorum.. .. .  Nedenini bi Isen . .. ..  MerakhyJm çOnkO. . ..  Me. 

rak etmek. b i l irsin tedirgin l ik  duymadan beklemesini bi lmektir 
asl inda. Insanı korkutan şeyler basit bir bakışta. k'nçücük b ir  el 
hareketinde ya da ağ1zdan kaçıri ian bir ç 1ğhkta sakl ıdır. i nsana 
ac1 veren, insanı çarmıha ge ren şeyler bunlar işte . . .  Üstümüze 
örtülen kötülük tohumlari bunlar . . .  

2. ANNENIN IAŞUCUNDA 

Minik bir çitle çevri l i  meyve bahçesi koyu bir duman bu
lutuyla örtülüydü. Ağaçların daUarı çJplakt r lar. Alabi ldiğine ger
gin, birer düğüm hallnde görünüyorlardr. Sadece badem ağaçlari 
beyaz tomurcuklarıyla gülüyorlardr dünyaya. Sergey ve babasr 
birl i-kte hazırlam1şlard• bu bahçeyi. O zaman küçücük bir çocuk
tu Sergey. Ama şimdi bu kendi el iyle kurduğu bahçeye arayan 
gözlerle bakıyor, çocukluğunun bi ldik ve dost ağaçlar1nr araştırr
yor, art1k otlarla örtülü yolları bulmaya, henuz ,kolej öğrencisiy. 
ken kurduğu ağaçh çardağı keşfetmeye çal ışiyordu. Tek kath taş 
bir bina olan evleri şimdi ona bir çocukluk an1sr gibi hem çok 
yak1n, hem çok uzak. · "" 

Burada yaşad1ğ1n, büyüyüp serp ildiğin günler o kadar u-
• 

zak değil, Sergey . . .  Bak, şu senin sevdiğin tavan arası Jşte . . •  Ha-
tırladın m1?  

Bahçe bir öiümcek a§ı gibi parlıyor güneşte. Tomurcuklarta 
sü�JO i lkbahar toorAnl badem aijaclarından f1sk1ran çiçekterin be
yazıyi& şenlenmlş. Şu alt kat1n penceresi Sergey'in çocuklu§unu, 
öğrenci l i k  y1 1 1ann1 tanımlayan şey. , 

Geçen k1ştan miras kalan ölü yapraklarla örtülü keçi yofu
nun basrnda b i r  adam. Uzun boylu, iri yap1h ve saka l l ı .  Yaşayan 
tek kolu bir-imsiz bir . aünah Qibi sarkrvor omzundan. Beyaz bir 
ceket OstOnde ve ayağ1nda bir kazak pantolonu. Kemikll vOzünde 
gözlerı kederli siyah halkalann ortasindan bak1yorlar dünyaya. 
Uzon burnu bfraz gagamsr. Darac1k üst dudağına doğru sark1vor. 

- Dimi�i i le  burda f<arşrlaşmam ·iyi olmayacak. baba. Far-
• 
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kediyorum bunu. Dostça ayrıldrk ikimiz d e  . . .  Korkan m. düşman 
gibi karş1 laşacağaz b� sefer. 

Tek ko llu adam bir kuş �keskinliği taşıyan dik bakışıyla ba
kıyor onlara. Uzun ·kemikli yüzüne yayı lan gülümseme i le bi raz 
da kurukafalara benziyor. Dostça uzatryor tek kolunu. Sesinde 
bağırarak söylenen bir şarkanın güçlü titreşimleri var. 

Bütün yüreğimizi, en Iyi di leklerimizi koruyoruz ve diyo
ruz ki : Kızı ly1ldrz kahramanı baba ocağı na hoş geldin! . .  Bizim 
küçük Sergey!.. Dostum ve kardeşi m  Sergey . . .  

G ü rültülü .. kahkahalar hal inde bahçeye yayılıyor sesi • .ıi ler
deki badem ağaçlarına kadar ulaş1yor. Ama sözlerinde yalan o. 
lan. gerçek olmayan bir  şey var. seziliyor bu. Olduğu yerde bekli
yor. yaklaşmryor Sergey'e. 

Sergey boşta kalan eliyle selamladi onu. Sinirli  b ir  titreme 
bütün gövdesini sarmış.  Merdivenin basarnaklarına yürüdü. 

Annenin yattığr küçük oda yine eskisi gibi karanl ik. Yine 
perdeler inik, her tarafta yine oraya buraya dağrlmrş elbiselerin, 
komodinlerin. küçük çekmeeelerin yarattığı bir karışıklik. Odada 
yine y ı l larca yaşanmışl ığın garip ve küflü kokusu. Annesini her 
anrşı nda Sergey bu kokuyu da burnunda hissetmfstir . 

• 

Biraz da kendi yaşadığı hayatın m irası deği l  mi bu kok.J O-
na? Dört bir yanda üstüste bırakrlmış mobilyalar. her çeşltten eş .. 
yalar duruyor: O eski günlerin debdebesinden uzak, biraz daha 
başkalanna yer açarak yaşamalarini kısa bir süre önce hatariat
tılar ev halkı na. B!raz da bundan bu yrğr lmrşlrk. 

Annesinin yastrklarrn yumuşak beyazl ığına gömülü hasta 
baş1 ,  oyuk ve ihtiyar yEnaklarına dökülen gençliğini ·kaybetme .. 
miş siyah örgülü saç ları. Bakıyor Sergey. Ayaklarınin ucuna ba .. 
sarak yaklaşayor yatağa. Bu şimdi çok yabanci ve çok uzak an .. 
ne yüzüne uzun uzun bakıyor. Avucunun içine al ıyor hastanin e .. 
l ini .  Adelelerini ,  etini kahrolası bir Inatla geren titreme, �kemlkle
rine yaya l iyor ve kemi-klerinde beklemediği. hiç tanımad1ğr bir s1za.  

Avucunun içinde l)kşayarak tuttuğu bu e l ,  bu yastı klari n a. 
rasında kaybolmuş gibi  duran çökmüş ·kadın başı hem çok uzak 
ona, hem boğazanda düğümlerıfp kuruyan kocaman ·bt:r ·hıçkırığ1 
yaşatacak kadar yakrn1nda. Içinde yaşadağı.  büyüdüğü yuvanrn 
k oku su ci ğerlerinde şimdi.  Ve Sergey ne yapacağrnr bi lemiyor. 
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Bu üstüste yığı lmış,  eski, alabUdlğlne ihtiyar eşyaların arasroda 
kendini nereye koyacağına  b l lemiyor. Bu, avucunun içinde duran 
ve her dakika biraz daha sönen e l i  ne yapacağını bi lemiyor. 

Susuyar annesi. ÖlümJü gözlerinf n derinlnde kimbil ir  neyi ,  
gençliğinin hangi anmı düşünerek bakıyor oğluna ? 

Sergey de susuyor. Annesinin ağzından, bir  çift söz bile ol
sa, bfr şeyler çıkmas ını  umutla bekleyerek titriyor. Şu ölüm 
döşeğindeki anne, ·kon�şmasa da, b ağı rmasa da razı Sergey. 
Mrrı ldansrn yeter kL O Sergey'in umutla beklediği mınltı bile 
gelmedi. Sadece annesinin g ittrKçe ölen yüzü ve ,hasta göz ka- . 
paklarının ağrr bfrer perde gibi  örtüverd;ği gözleri. 

Sergey'1 n yanrnda Dimitri . Ayakta bekliyor o da. Gözlerinde 
hınzır ve alaycı bir alev yan1p sönüyor. Dipdiri bir adam Dimitri. 
Çok kemikli üstelik. AlabHdfğine i ri kemiklerin, gövdesini çe
peçevre saran deriden taştığr duygusunu verlyor bak1nca. Kaş. 
lar1nın iki yay gibi y'üzüne yayrlrşr ve yırtıcı bir  kuşun gagasına 
benzeyen burnu ona vahşi bir görünüş kazandırıyor. 

Sergey'in etinde ve kanadında dolaşan o körolası titreme 
durdu. Annenin mecalsiz el i  avucunda adeta fır1ayara:k düştü 
yatağa. 

Aydrnl rk, '1af bir bakışla güiOmsüyor babası :  
- ikinizin birdan benim çocuğum olmanız ne tuhaf! diyor.  

Hele birbirinize ve bana bu kadar yabancı olmanrz . . .  
Dimitrrnin gözlerinde deminkl h1nzır ifade. Alaycı ve soğuk 

yine. · 

- Sergey, görüyorsun kardeşim, babamJz hala fıç1sın1n 
lçi ndeki Diyojeni taklit ediyor. Sineklerle ve bir de kendi sözle. 
riyle besleniyor, avunuyor. Küçük kuşlar gibi  günahsız, seviyorum · 
babamızı . . .  

·Kardeşinin bak1şından ted i rginl ik duyuyor Sergey. Soğuk bir 
tavırla soruyor: 

- Yokluğun uzun sürdü, farkinda mısın? Neler yapt1n yr i 
Iar boyunca? Hiç haber alamad1k  senden. 

- Söylemem. Söylemek zorunda kalsam yatan söy lerdim. 
ya da gerekeni söylemezd im,  gizler ve başka hikayeler uydurur
du m . . . AJman cephesinde albaydım önce. Sonra yarafand1m, sa
vaş gazisi oldum yani . Şimdi d e  bel l i  bir mesleği olmayan bir 
yurttaşım ben. 
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Dimitri beklenmedik bir hareketle annesinin el in i  al ıyor. 
Dudaklanna götürüp öpüyor. Garip bir debelenme i le titrlyor an
ne. Dilsiz bir korkuyla dolu gözlerini oğluna çevirlyor. 

Dimitri 'nin gözbebeklerinde hep o d�minki dalgac1 parlak
I r k. Sergey'fn omzuna koyuyor el ini .  

- Yri iar var 1k1 görmedim seni .  ·i lk  geçHğimi1den beri ner .. 
deyse. Sanlahm, kardeşim . . .  

içinde gitgide büyüyen tedirgin lik Sergey"ı yakiaşt1r�'JOr « 
na. Babasına doğru ytirüyor Sergey. · 

K1sa, ·kesik bir kahkaha Dimitri'nin dudaklarında. Sola dö
nüyor askerce. odadan çikıyor. 

Mavimsi bir parlakl ık tıraşh ensesinde. Babanın alnindaki 
iki kocaman ve derrn çizgi .  Titreyen el i  sakahnda. Solgun ytızün
de acınacak ·bir  gülümseme. Duvara yaslanıyor. 

- Neyin var, baba? 
- Stolk'ler gibi kararli olmahsın, Sergey. Duygularina ye .. 

n i lmemefisin.  Neye yarar? Stoik'ler bile duygularrn el inde tut .. 
sak oluyor kimi zaman. Koru -kendini, Sergey ve insanlan sey .. 
retmeyi öğren. 

Anne, ölüme çok yak1n insanlardaki o çtlg•n at1hşla dirsek
Ierinin Ozerlnde doğruldu. Sonra yeniden devrildl yatağ1na. Bu 
ıkendinden geçişinde ölüme daha da yaklaşt1ğ1 seziliyor. Vastık
ların arasinda kayboldu başı .  Arttk onun gö�lerinde sadece sus
kunluk. korku ve ezl·kfik yaşıyor . 

Allak bul lak oldu Sergey. Çıktı odadan. Merdivenleri ağtr 
ağır JndL Sonra adrm larrn1 hızlandrrarak bahçe kap1sına yürüdü. 

Sokakta rasttadı Dlmitrl'ye. Kardeşi ,  elleri pantolonun ce. 
binde. kıstlmış göz kapaklannın arahğrndan dik dik bakıyordu 
ona. 

- ŞimdiJik eyvallah bana. Tekrar -karşı laşacağlZ değil mi 
Sergey? Bir dahaki sefere başka şartlar altrnda 1karşr laşacağ•z 
seninle. Hem o zaman ·keyfimlzce ·konuşacağız. Hoşça kal şfm
diHk . . . 

• 

Sergey'e parlak beyaz dişlerini gösteren bir  s1ntkanl1kla 
bakt1. Gözleri gülmüyordu ama. Gözlerinde bir acı l ık, zehirl1 
b ir  eertllk vard1. 
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d ÖLÜ 1\� SEK!2 

ZORLU GÜNLER 

ı IŞÇi KANI '·  

Günlük güneşl ik  günler değil bu günler. Gökyüzü her za. 
manki gibi beyazlı bir mavi 1 1e donanıyor ama soluk almakta güç .. 
luk Çekiyor insanlar. Hı$1m gibi esen de1i  b ir  rüzgar sehri y dağ .. 
lan. insanlan ve yük �lskeleterlnl kırbaçliyor boyuna. Aman ver .. 
miyar, 'kocaman toz bulutlarıyla sald1 rıyor. Bu günterin ateşi 
Insanların yüreğinde ·sadece. Ve insanların yüreği ku-nuZJ birer 
mendil olmuş rüzgarda. 

Gleb, baş1nda kasketl. Sendikalar Bir1 1ği 'ne, Parti Komite'si
ne şehir harkıni trşklfAtlandrmıak fçtn bfr genel görilsme açtır
mall Demiryolu lşçl lert Sendikası'na --Yo1daşlar, neft çlotu va
gonlarl rafinerfye daha çabuk göndermenin yo lur  Fabrika Yö
nettcl'lerine. Brinza'nın ve Dizerlerin çal ışmaya hazır bekledlkle .. 
ri makina böfOmüne koşuyor hergün . 

. 

YJtkl sevgi ve dostluk dolu avuçlarıyla kocaman şaplaklar 
vuruyor Gleb'e. Onun yüreği de alev alev yanıyar coşkunlukla. 

- Hey Çumatov, hey! As1l şu fabrlka işine! Sen çahşt1ra .. 
caksın o koca devt. Makinasiz filan çahştıracaksın he.m! Avru .. 

' pa'ya g�ndermell seni. nasıl yapıldığini göstermeli sin bu 1şle
·rin !  

. 

- Fena fi kir değ t l ,  yoldaş n .  Ister m1stn. Avrupa'nın da al-
tın• 'üstüne getirelimi 

, 
- Bana ba·k,  Çumalov. Bir sosyaltst olduğunu unutma sa-

kın! Bütün bu yeniden yarattığımız dünyayi sosyaUzmtn ateşiy .. 
le .kurmalıy•zt Vokse yaramaz Jşlm1ze. U�a ve vfirO, astanım� 
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- Yi tki yoldaş. bütün gücümüzle yürüyoruz hedefe. . .  Şlm. 
diden ahştık h1za ! Ama daha hızlı yürümekte tehlike var!.. 

- Çumalov, dört dörtlük adamsın sen! Doğrusun, yolda. 
şım! 

Ahşmadık bir  CO$kunluk içinde Gleb. Keyifl i bir gelgitle açı. 
hp ·kapanıyor burun deli·lderi . 

lukava'nın · yan1na ·koşuyor. Lukava'yi bu sefer de Sendika ... . 
lar Birl iğr 'ıde bulam1yor. Dört duvar arasında pinakleyecek aı.. 
dam değ\ ı lukava. Koşuyar o da. Bütün gün'ünü bir sendlkadan 
öbürüne, bi.- •işyeri nden başkasina geçerek yaşıyor, hep · işçile
rin yanında, hep onlarla ve her yapı lan işin bütQn zorluklarina 
katılarak, çareler arayarak geçi riyor. Uzlaşmazliklarin hall inde 
devrimin işçilere anlat• lmastnda, bozguncular1n yola getir.lme. 
sinde, yü-ksek verfmle çalişan işçilerin desteklenmesinde, hep 

• 

lukava. Fabrikaların, atölyelerin yönetici lerin, Iktisadi Planlama'-
nln,  gıda teşki latının tepesinde korkulu bir ·kabus gibi beliriyor, 
kırtasiyecil iği si l tp süpürüyor, görevini yapmayanla·ra korku, ya ... 
panlara yeni bir hız veriyor. Hiç yenik ve yorgun düşmüyor. 
Bıkmıyor usanmıyor. Gözlerinde o h iç sönmeyecek aJev, dunna
dan dolaşıyor. 

Ve işçilerin yüreğinde taht kuruyor böylece. 
·G l  eb her uğrayışında küçücük kağitfar bırakıyor ona. Hep 

hatırlattyor. �� Demiryolu Işçileri Send�kası'n1 yönetenleri h iza.ya 
getirmeıı •. • iktisadi Planlama sabotaj yapıyor. Büfıjn hünerleri 
şekilcil ik. Boqazlar .. ..  1 srkıver akıllans1nlar•, • Neft rafinerlsindeki 
beyleri s i lkalesen de bitleri dökOise•. 

Sahiden gerektiğinde ipince bir bronz hevkel i  and1ran göv .. 
desi, alev alev yanan gözleri, simslyah, k1v1 rcı·k saçlarıyla orta .. 
ya çtklverivordu Lukava. . 

.Fabrikanın elektrikçiferi çalişmaya koyuldular bile Fabri .. 
kanın malzeme stoklarinın arasından ç1karrlan kücük ampuller 
işçi evlerine dağıtr ld1 .  Pencerelerde güleç yüzlü tsç11er var ar. 
tık. Kadın ları ve çocukları da bi r ·keyifli bir ·keyifl i ki �örmek 
gerek. Achihn  ölqünleştirdiği bu insan yüzlerinde mutlu bfr ge ... 
leceğin Ptrr ltı ları okunuyor şimdi. 

C·iUnair atölyesinde artık kimsenin çakmak vaomak icin fi
lan uğraşt1ğ1  yok. Başka şey yap1hyor orada: Bütün makinatar 

• 

• 
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onan hyor. temizlenip yağlanryor, eksik parçalar yerine konu
yor. Atölyede artrk hep makinafarrn madeni sesi. grcırtr far, tamir 
edilen parçalardan ortal iğa yayılan trkırtr. Mavi tulumlu işçi ler 
nereye bakılsa. Bir atölyeden öbürüne gidip geHyorlar. loçak 
ve Gromada çll ingir atölyesinde çal rşmryorlar ama. Onların işi 
ayn. Fabrika Komitesi 'yle uğraşıyor Ikisi. Ve başlarından aşkın 
işleri. Karargah ıkurdukları alt kat mahzenlerinde çahşJyorlar. 
Başlan kalabalık. Yine ç imento ve tütün kokuyor orasr. Hele o 
tütün kokusu. Öyle boğucu kf korkusundan şeytan kaçar gör�e . 
Alt ·kat mahzenleri , fabrika komitesinin çal ıştığı odalar yani , ıfş
çllerln kahkahasryla, gOr'ültücü neşesiyle ç ın  çın ötüyar . 

. . .  fabrika Komitesi. Işçilere iki misl i  yiyecek dağrtabilmek. 
Insan gücünü en veriml i  şekilde bölüşmek, havai hattın ,kurulma
sı. Çi l ingJr atölyes indeki döner .. makinalar. Srv1 yakıt bulma işi.  
Dinarnolar yarın dönmeye başlayacaklar ve fabrika bu gece uya
oocak uykusundan . . .  

işçiler Gleb'e . fabrika ile i lgi l i  her konuda kendi leri adına 
konuşma yetkisi verdiler. Gleb. ter ·içinde, koskocaman kahkaha
lar atarak her yere girip çıkıyor. Makinalarla insanın ahş .. veri .. 
şine katılıyor. Sıvamrş okol larını .  Coşkun bir neşe içinde çarpı .. 
yor. Brinza onu her görüşünde gürültülü bir sevinçle karşıhyor: 

- Selam sana, kumandant işlerimiz iyidir. Ma:ki naları mız 
çoktan hazır. Vak1t, kumandanı Artrk yakrt g�rek bize! Başka şey . 
istemeyiz. Daha o zaman, cehennemi n  bir ucundan çrk1p geldi ... 
ğin zaman ta şuramda hissetmiştim bunu. Herşeyin iyiye döne .. 
ceğini sezmiştim.  Sendeki inat var ya, benim Dizel'1er gibi gü .. 
cü _ kuweti var o sende·ki inad 1 n .  Yakın ,  arkadaş . . .  Petrol ,  ben .. 
zin getir bana! Zaten şu tki gün içi nde benzi nimi bulup getir
mezsen çatiarım öfkemden! Seni de hayaya uçururum o zaman! . .  

BrJnza'nın yardımcıları durmadan çal1şryorlar makinaların 
ara:stnda. Bitip tükenmek bil meyen madeni g'ürültüler yükseliyor 
makine dairesinden. Gözünü kırparak biraz ötede çalışan yardım
cr larını  �işaret ediyor Brinza. Bembeyaz dişlerini gösteren koca
man bir kahkaha koyveriyor ardından. 

- Görüyorsun 1)48 benimkNeri? Na·s ı l  çalışıyorlar ·hepsi 1 
Tıraş bitti artr·k! Gevezel·ik bitti. Bu işi makinÇtlar becerdi işte . . .  
Onlar yaşadıkça kurtulamazsrn ·ki el lerinden1 ·Maki nalann flasret .. 
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J iği sevilen kadına çekilen hasretten bi le üstün, bi liyor musun? 
Birden bire öfkeyle .kabarryor sesi ,  büyüyerek yayalıyor et-

rafa. 
Yakıt getir. Çumalov! Yakıt getir bana! On sarnıç dolusu 

hem . . .  Başlamak içrn bu bana yeter. On sarnrç istiyorum . . .  
Gleb ve mühendis Kleist dağda, her yanı otlarra sarı hiıış 

şantiyelarin arasında dolaşıyorlar. Peşlerlnde teknisyenler ve 
taş ocağının işçileri var# Kl�ist suskun. Ciddi bir  dikkatle eski 
havai hattan geriye kalan yapılari ·inceliyor. Eski teknisyenlerden 
i kisi onun hemen iki ad1m gerisinde bekliyorlar. Kleist'in her baş 
işareti ne . eskiden olduğu gibi koşturuyorlar yine. Mühendis fıiç 
bakmıyor yanındaki G l eb'e. Onun varlığından habersizmiş gibi 
davranıyor. Ama Gleb, mühendise güç veren, onu ayakta tutan 
şeyin kendisi olduğunu bil iyor. Kleist yanındaki teknisyenl erle 
tartışmaya ·başlayınca G leb, onu asl ında �endisine konuştuğu
nu, derdini ona anıatmak istediğini ,  gerekli bütün direnmeleri , . 
doğru itirazJan ·kend isinden beklediğini seziyor. 

Fabrika çevresindeki yol şebekesi ni onarma�a karar ver .. 
di  ler. Hava i hattı da en yukardaki taş ocağı şantiyesinden tepe
ye, sekizyaz metre yüksekfiğe kadar çıkaracaklar. 

Artık pencereleri ardına kadar açı k duran çalişma odasında 
mühendis Kleist projenin hesaplarini yaptı. C3erek1i yatırımı n  
m·iktarını buldu. 

Şu yaptığımız hesaplara hiç ·kısıntr yapmasarar, gerekfi 
işçiyi  de verseler bir ayda bitirirdik btıfün işi. 

Gl  eb mühendise doğru e� i l  di.  Elini olanca ağırl ığı ·i le i ndir-
d·: masava. 

- Teknisyen yoldaş, dört günde bitecek bGtün iş1 Emriniz
de beş bin işçi var. Gerekil malzemeyi Istediğimiz anda vere
cekler b;ze. Sabotaj yapmayı deneyenler olursa çanranna ot tı
kayacağım hepsinin.  Çok daha büyük gOçlüklerf yendik biz. U
nutmavı n. teknisyen yoldaş. Bir ay vakt;nrz yok sJzin, dört gün 
vaktJn� var sadece. Ona göre yOrüyOn hedefe. 

Kleist bir süre •kı sık gözlerinin aralığından Gleb'e baktı.  
Ve i lk  defa olarak sol�un bir gülümseme bel i rdi dudaklarında. 

Fıçı atölyesi ,  ·koskoca man ama terkedi lmiş, işe yaramaz bir 
hangardan farkstzdı .  Baştan başa camla i<aplanmrş tavanı del ik 
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deşlk olmuştu. ·Bu camları taşla kırarken çok eğlenmlş olmal• ço
cuklar. Putre l ler. cam parçalan. kasnaklar, kereste artıklan kap .. 
lam•ştı her tarafı. Hızar makınaları ve oraaa başka ne v•sa, bir 
toz bulutuyla örtOimüşt'ü hepsi . Rüzgarın dağlardan bir şose yo
lundan söküp getirdiği toz ·kümeleriydi bunlar. Soluk. adeta sisli 
IŞik huzmelerl ayd1nlat1yordu Içeri yi. 

Gleb buraya da g i rdi.  Eşrkte durup sessizce baktı etrafa. Es
kiden burada hızarlar tahtalarla becel leşir, yongalar altın rengi 
pırılts larla ortaya saç1hrfardı. Işçi lerin üstü başı yongadan ge
çiJmezdt Keyifleri hJç kaçmazdı ama. Kereste kokusunu ciğerleri-

-

ne çeker. durmadan Işleyen hızariarın türküsüne kulak veri rler-
dJ. 

Gleb atölyeye girmedi. Glrse üzüntüden kahrolacak. bunu 
bil'iyor .. Yine biliyor ·ki bu atolyenlrr de hayata döneceği, o eskJ 
g-ürültüsüyle tekrar yaşayacağı günler gelecek. Hızariarın türkü
sılyle datacak işçilerin yüreği .  

G itmek istedi .  Yapması gereken çok iş var d1şarda, b i l iyor. 
Gidemedi ama. Gülmeye başladı. llerde Savçuk'u gördü. Savçuk 
ona sırtı dönük. oturmuş eski tezgahını yumrukluyor r tekmeli
yor r oradan oraya vuruyordu. 

- Gıcırdayıp durma, tezgah budalas ı L. Aç kemiklerini e
nayi, unuttun mu beni yoksa? .. 

Savçuk çıplak ayaklarını sürü-kleyerek hızariarın başsna 
gitti. Kocaman kı l l i  eliyle okşamaya başladı onları. 

r ·- ·Kurnaz orosptııar sizi ! . .  Kend·lnizi de hiç okşatmaya meyJ i_ 
niz yok, ba·kıyorum . . O eski türküleri ne zaman söyleyeceksi
niz, ha? Bekleyin hele, yeniden aşk başiayaelik aramızda. Yakın
dır o günler. Yakında hep beraber fıçı ları sıraya dizeceğiz bir  bir.  
Hem bu sefer burjuva karlları içlerinde çamaŞır y ıkasınlar diye 
yapm1yacağız fıçı larr.  Gemilere dünyanın öbür ucuna ·kadar gide
cekler bu f 'lfer. Çimento götürecekler. Göreceksiniz, kurnaz o
rospula.r si�f. 

·Hey gidi Savçuk, ne öfkeden, ne güzell ikten anlayan Sav
çuk! Sevd iği kıza aşkını hamurdanan aysdan farkın mı  var şimdi? 

• 

O 'iri yarı gövdesi .  ıkı l l ı  aya:klarl,  yamyassı suratıyla bu şim�i 
gösterdi�l ·i ncelik neyin nes·i ? 

Gleb güçlükle tuttu kahkahaların ı ,  Savçuk'u tedi rgin etmek 
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istemedt Taptaze duygular yeni güçler uyanırsa kan tazelenirse 
ona dokunmamah. Çünkü bu an insanın yaşadıği . en kutsal, en 
gerçek andır. 

· Gleb sessizce çrktı atölyeden .. Dişarda, sıcak ve dost güneş .. 
le başbaşa kalınca başladı gülmeye. 

- Bu Savçuk serserisi öldQrür insani yahu! ... · 
. . .  O gün, öğleye doğru, güneşin dağı,  taşı ,  demiri erittiği bir 

vakitte soluk soluğa bir lokomotif, mavı göğe ·kapkara duman
lar püskürterek sayısız sarnış _ vagonunu şehre getirdi. Vagonlar 
ben�in ve neft doluydu. Mavi tulumlu işçi ler  yorgun lokomotifin 
çektiği vagonları görünce sevinç çığl ıklarıyla 1istasyona doğru 
kostular • 

• 

2. ÖLOMON ORTASINDAN GEÇMEK 
• 

' 

Bölge yanaticisi Borçi'nin mil is başkanı Saltanof'u kırbaç .. 
ladığı Sovyet Bölge Şüra·sına telefonla bildirildi. Saltanof Bot .... 
çi 'nin yanına buğday toplama Işinde yardımci olarak veri lmişti. 
Borçi onu ·krrbaçlayınca o da Borçi'ye ateş etmiş. Saltanof nif .. 

l is birliğinin şefiydL Kazaklara ve çevresfndeki devrim aleyhtari 
halka sal d ırı lar düzenHyor, hasat vakti olduğu icin ·ekinleri kal. 
d ı rıp gotürüyor. ahırlarda son kalan hayvantarı bile bırakmıyor, 
al iyordu. Hayvanlar ve hasat Bölge Merkezi'ne götürülürken gö .. 
revli bir çalgıcı tak1m1 da Merkez binasının önündeki meydan 
da Enternasyonal') çalıyordu. Köylüler ve kadınları bu durumdan 
yakinıyoriar her seferinde öfkeyle baqır1p çaqırıvorlardı. Saltanof 
ve Borçi Bolge merkez binası n ın  önündeki meydanda çatışmışlar. 
O sırada çalg ıcı takı mı da Enternasyonal' l  çal ıyormuş. 

Telefon haberini o1<urken Badin'fn yOzü her zamanki gibi 
hareketsizd i. Yanında emir bekleyen sekreter Peplo da her .za
manki sı rrtkan gülümseme i le ba·kıyordu ona. 

- Budala herlfler! Birbirini yiyecek Ikisi de. Yoldaş Pep .. 
lo, bir payton hazırlatın bana. Kendim g ldeceğlm oraya. Ben 
hal ledecelUm bu zırval ığı .  

- Anlad1m. 
- Durumu Parti Komitesi'ne, Çumalova yoldaşa da bildirin. 
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Hemen gelsin buraya. O tarata gitmek için taş1t istemişti biz
den. Onu da götüreyim. 

- Anladım . . .  Çumalova yoldaşa kendisiyle beraber gide
ceğinizi söyleyeyim mi? 

Sekreter Pepro hala g'üferek bakıyordu Badin'e ve cevap 
bekliyordu. Şura Başkanı başını kaldırip sert sert baktı ona. 
Peplo, yine gülerek geriye doğru çeki ldi .  

- AnJadım. 
Badin koskocaman gövdesiyle dökme bir heykeli  andıriyor 

oturduğu yerde. Ağ1r, yerrnden kafdırrlmas• güç bir eşyaya ben
ziyor bu duruşuyla. 

Sekreter çr-krnca kalkti yerinden. Kolların ı  açarak odanın 
·içinde dolaşmaya başladı. Omuzlarından başına yayılan o ağır, 
hantal görünüş kayboldu b irden. Adateleri gergin, kemikleri es
nek ve uzam ış, başı cf.ik görünüyor şimdi. 

Parti merkezindeki bir 'koridorda yürüyordu Daşa. M iyel<o
va koşarak yetişti ona. Koluna girdi Daşa'nın. Çıkış kapısına ka
dar yürüdü onunla. 

- Dinle, Daşa: Senin yerine başka bir delege göndersek 
bu sefer? Böylesi daha iyi olur sanıyorum. Her hafta sen çıkı
yorsun dolaşmaya. Öteki ler hep evlerinde oturuyor. Civar yol
lar pek emin sayılmaz bugünlerde. Seni korumamız gerek bizim. 
Brr iş gefse ·oaşına, -kimi bulup ·koyabi firiz senin yerine? Her gi
dişinde endişe· ve meraktan hasta oluyorum. 

-- Böyle konuştuğun, böyle gevezelik ettiğin iç·in utanmalı
sı  n,  'yoldaş Miyekova. Ufacık bir krz deği l i m  ki ben, kendi işimi 
görmesini ,  kendimi ·korumasını bi l iri m  elbet. Biz böyle ·korkarsak 
ne işe yarar ·kadrn kolu? 

Polya � endişeyle baktı Daşa'ya. Sustu ama. Daşa dostça 
vurdu onun eline. Hızlı adımlar1a dışarıya çıktı . Koltuğunun alttn
da kendi el iyie diktiği bez bir bohça vard ı .  Günlük ekmeği de 
onun içinde, gerekli evrak da4 

ŞQra binasrnın önünde siyah bir  payton bekliyordu. Sakalf ı  
· arabacı ikide hlr mendi l in-i Çikarıp sümkürüyor, paltasunun etek

leriyle yuz'ünün terini sil iyordu sonra . 
Şose · yoluna yayılmış çöp yıCiınlarının, tozu n toorağın için

de 1tişen ·i-ki çocuk ilıişti gözüne. lkisi de y ırtık ö,,Jükter giymiŞ-
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tL Yüzlerinin rengi uçmuş, morlaşm1ştı. ltişip kakıştıkça havaya, 
akasya ağaçlarınin tepes ine doğru kesit bir toz buJutu kaldrr,yor .. 
lard ı .  

Paytonun önünde durdu Daşa. Önce şose yoluna sonra baş1 .. 
n 1  'kaldırıp Şura başkanının penceresine bakti . Tekrar şose yolu
na çevirdi ba-kışlannı.  

Kjmdi bu çocuklar? Bu terkediJmiş yavrucaklar ne anyor .. 
lardı burada? Ya mi l is teşkilatı nerdeydi ,  ne yapıyordu da bu 
zaval l icıkiarı görmüyordu? Çocuk Koruma teşkilatı da ya kör, 
ya adamakı l l ı  beceriksizdi. Veya başı boş bırakılmışti onfar da. 
Onları da dü rtükleyen yok deme·k .  Yolun öbür tarafina geçti Da
şa. Uzun uzun seyretti çocukların boğuşmasını .  

Ufakl lkl a r, bakı n hele buraya! Hanginiz ekmek istiyor? 
Karnınız aç, bi l�yorum. Gelin buraya! . • Hd çocu·k kulak verdi ler önce. Yüreklerine korku düşmüştü .. 
Kamçıdan korkup bOzülmüş 'köpeklere benziyorlardı bu hall eriy .. 
le. Karşı lannda duran, onlara seslenen kad1n tath tatlı gülümsü ... 
yordu. Dost bir yüzü vardı .  Başında kırmızı ilir çatkı ve er inde 
büyücek bi r somun. O kırmızı çatkı ürkütüyordu ikisini de. (Bu 
kı rm ız ı bezin n e  ö lçilde güçlü olduğunu anlam1şlard1 çoktan). 
Ama o somu- yok mu? . .  işte o sornun çok çekiciyd1 onlar için. 
Uzaktan uzaktan kokusu yayıhyordu burunlarına. 

- Yok. Bi liyoruz. Getmeyiz. Ekmek verecem diye çağırırs ın  
bizi, yetiştirme yurduna kapattı rırsın sonra . . .  

Çocuklardan �iri korkuyla çeki ldi geriye. Tabanlari yağlama
ğa hazırdi. Daşa kahkahalarra giJ rdü onun bu harine. El indeki so .. 
munu iki eşit pa rçaya böldü sonra .. 

Kaçmayın.  ·küçük budalalar! Hele gelin yan1ma . . .  yetiş
tirme yurduna filan göndermem sizi. . .  Al ın .  bakalim . .  : lkinize de 
birer parça. Ama küçü k adamlar. bu 'kadar korkak mısınız siz? 

iyr bir kadına benziyor bu. Okşayan tatlı bir gülücük yüiün .. 
de. {Su �trmızı çatkı ol masaydı ·başın da). O el indeki somun. ne 
güzeldir kimbi l i r . . 

(ki ufakl ıık birbirlerine bakttlar i l·kfn. Usulca ya·klastılar Da ... 
şa·ya, ıkalabi ldikleri ölçüde ondan uzakta durarak el lerini uzattı
lar. Daşa ekmeği böfüştürdü ikisine. El ln1  tızattı sonra ve blr 
tanes inin kıvı rci-k saçlarını okşamak Istedi. Ama bağ1rd1 çocuk. 
Korkuyla uzaklaşt i .  
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• 

Kendi Niyurka'sı Çocuk Evi 'nde bu başıboş dolaşan küçük 
budaladan daha m1 mutlu acaba? Daşa, onu bir gün Dağıtım 
merkezindeki aşevinin arka avlusunda art1k yiyeceklerin içinde 
orayı burayı ·karıştı rı rken bulmuştu. işte o anda kızan ın bir  yaşayan 
ölüden farks rz, -kendi ·annef lğinin anlamsız, saçma ve yalan oldu
ğunu, ıkendi hatasr yüzünden kızrnın açl ı k  çektiğini, acı çektiğini  
anlayıvermlştl. Çocuk Evi'nde zaman zaman okşanan çocukların 
asl ında anne sevgisine hasret çektiklerini işte o zaman farket ... 
miş, yOreği burkularak kızını Çocuk Evi'ne götürmüşta tekrar. 

Badin paytonun yan1ndayd1.  Meşln bir elbise vard1 üstünde. 
Daşa'ya baıkryordu. 

Otur, Çumalova yoldaş. Otur da gidelim. 
Dasayı beklemeden ·bindi paytona. Oturdu. Onun .kocaman 

gövdesinin ağırlığı altında payton bir saliandı önce. ·Daşa da 
gird i  a" abaya. Onun yan1na oturcf·ı. Ve o an ·kalçasın·a değen Ba ... 
dln'in -kafçasrnr olanca srcaklrğr i le hissetti. 

Barlt,, onun varl ığ1nr  çoktan unutmuş gibiydi. Her zaman ... 
ki suskur1, içe dönük ve soğuk kalıbtna girmişti şimdi de. 

Otomobi l gitmez bu bizim uittiğimiz yola. dedi .  Arabayla 
. 

. 

bi le kaplumbağa misali i lerleyeceğiz dağ yol larında. Şu ortalığı 
·kasıp kavuran eşklya takımından ·'korkmuyor musun sen? Sadece 
tabanca var yanımda. Yanımıza muhafız al saydı k  daha fyi olur
du belkJ. 

Dasa baktı ona. Korkuyor mu bu adam? Çok merak ettiği 
ha.lde Badfn'in ıkarkup korkmarlığıni  anlayamad ı .  Adamın yüzü yi .. 
ne hareketsiz . . yine sert. 

- Nasıl istersen. Badl n  yoldaş. Korkuyorsan muhaftz a l .  A
l rşkrnrm ben tek başıma gitmeye. 

- Sür arabayt, Yegorof! 
Ve�orof üstüste Iki defa onl ara döndü. Btr şey söylemek is

tedflti bell ivdi ama cesaret edip söylemedi. Yeniden sümkürdü ve 
asıldl dJzainlere. 

Pavton arnavut kaldırımr yolda ıiferlediğ\ sürece Daşa ke ... 
yifJ.ivdi .  Arabanın bcyle salıncak gibi bir  o yana. bir bu yana 
yalpa vurusu hosuna gidiyordu. 

Sergev'i gördü yolda geçerken.  Eliyle selam gönderdi ona. 
Az sonra Yuk çrkt1 ıkarş rlanna. Onlart görünce şaşkrnlrkla du ... 
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rakladı olduğu yerde. 
Badin' in etl i ,  kahn rludakiarında aşağr layan, hor gören ga

rip bir gülümseme bel ird i .  
Bu herife tahammül'üm yok -benim. 
Yuk için mi söylüyorsun? Bak, bu olmadı ·işte. Yuk yol

daş 'hem mesleğinde usta ve iyi bir işçidir, ·iyi bir  .-komünisttir 
hem . . .  Bizim general lerimiz-i ve bürok,rasiyi sevmez o . . Kuşku lu 
ve şüphecidir . . .  

Bu Yuk herifi bozQ:Uncunun, gürültücünön biridir, o 1<a-
dar. Onun gibi leri �kovmak gerekir partiden. 

· 

Hayır, Badin yolda�. Yuk ·iyi adamdır, doğruyu söyrüyor 
üsteli-k. O doğruyu söylediği için s iz,  hepiniz öfkeleniyorsunuz. 
Onun sözlerine cevap değil eki bu! Üstelik gerçek olan bir şey 
var: Sorumlu yönetici ler olarak ·işçi sınıfına sadece çahşma o .. 
dararmrzrn penceresinden bakıyorsunuz. Öyle değil mi?  1 • 

- Vanrl ıyorsun. Sorumlu yöneticilerin çal ışma odası işçi 
sınıfına ve onun dertlerine şu senin iyi dostun Yuk'tan daha ya .. 

. 

kındır. Herşey, en ·karışık hükümet sorunlan da, en ba·sit günlük 
meselerer d e  çalişma odasından geçer çün-k'ü. Zaten senin koca .. 
nı da bir çahşma odasında tanıd1m ben. 

Kocaman, gürültücü bir  kahkaha -koyverdi. Ama onun bu 
gürüşünde garip, anratılmasr çok güç bir başkal ık  var. Gülüşü de 
sözlerine benziyor asl ında. Badin'in bu türili gülmesi yok mu. 
bu her seferinde Daşa'nın yüreğini . hoplatmış ve garip bir tedir
ginl i)( yaratmJştı r onda. 

Şehir çok uzakta şimdi. Vumuşal<, öfkesiz ık1vrrmlarla yükse .. 

ı ip alçalan tepeciklıerin arasında, vadi de i lerl·iyorlar. Sol yan la .. 
rında bağ bahçeleri. Sağda henüz çrplak, yapraksız, boz mavisi 
sisl i  bir orman. Ağaç gövdeleri üst üste binmiş gibi görünüyor
lar, en gerideki ler sanki dönen bir çarkin · ucunda savrulur gibi 
git g ide �zaklaşıyor, onnanın ·karanlıklarında kayboluvl)r, artık 
tek tek seçilmez hale gel iyorlar. 

- Söyle baka l ım, sen ne diyorsun aile hayati için? Ay�r 
yatağı paylaştığın bir kocan var. ıkirl i çamaş ı r  derdi var ba ... 
ş ında. Partideki işin, partideki görevin var ayr1ca. Bir de oküçUk 
çocuğunuz var, yanı lmıyorsam? Evinle partideki götevin arasında 
bir seçim yapmak zorundasrn ashnda. Sanırım, ·kocan bu ·konuda 
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senden bazı garantiler istiyor. Tuttuğunu koparan, karari• bir a .. 

dama benziyor. 
Köşeye usulca büzüldü Daşa. Yüreğinden beynine bütün 

gövdesini çepçevre sar�veren bir tedirginl iğin varhğtnt hissedi -
yor. 

Kocam ·kendi hayatını yaşıyor, ben benimkini yaşıyorum, 
Badin yoldaş. HerfP.yden önce komünlstiz. 

Badin, o demlnki gibi  gürültülü  bir kahkaha :koyverdi yeni .. 

den. Elfnf uzattı sonra. Daşa 'n1n d-Izleri üstüne ıkoydu. 
Bütün komünistler de senin gibi  konuşuyor . .6.ma ya

tak yataktır, değişmez ki bu. . .  Fakat öbnr �kadınlardan daha iç
ten. daha dürüst konuşuvorsun sen. içinden öy le geliyor, bunu 

· seziyorum. Üste.�;k senin•d geçinmek çok zor, onu da b1 1iyon•-ı. 
Daşa onun elini usulca indirdi d izinden. Köşeye iyice bli-

züldü. 
Komünistler önce birbirleriyle an laşmayı öğrenmel i ler, 

Badin yoldaş. Birlikte davranmak için. 
Badin tekrar içine dönük, soğuk ve hareketsiz tavrın1 takin

dr. Daşa'dan uzaklaştı iyice. Daşa baktı ona. Adamın öfkey'e par-
. 

layan gözlerini gördü. ' 

Rahat otur ve korkma. Seni yemem .. 
Bu sefer de alaycı bir gülümseme dudaklannda. 
- -Senin dişierin beni korkutmaz, Badin yoldaş. Tanıyottız 

birbir imizi. 
. 

Uzun ve dar bir geçlde girdi payton. Susuyarlar ikisi de .  
Yarım yamalak gel iyor güneş ışıkl arı bura.ya. Kuşların cıvıltı s 1 ,  
yakınlardaki bir  dereden 'kulaklarına kadar gefen suyun şı rılt1s1 
bütün işitti-kleri . lkisi  de ay.n yönlere bakıyorlar. Daşa, yanında 

. oturan adamrn, Badin'in titrediğjni ,  içinde uyanan arzuyu güçlük
le zapteıtiqini k1sa ve kesik öksürüklerle sarsı lmasindan anhyor. 
Üst'ün e atrhp atiimamak için · kendi kendisiyle mücadele ettiğini 
h issediyor. Badin'in kolay zaptedi l ir  b ir  erkek olmadiğını bi l i
yor. onun gözlerinde içind�ki uyanmış arzulara isyan etmeye ça
l ışan vahşi bir ·hayvanın kararsııhÇiını okuyor. Eğer şimdi ona sal
dı rmazsa Badin�  'kendisini daha g'üçlü ve Daşa'y1 daha zay1f h is
settiği · �r .. K · anda tekrar deneyecektir · bunu. Bekleyiş Dasa'y1 biti-

. riyor, ürkekliğine ) ·hakim ·. olainıyor artık ve . ·güçsüzlüğünü kabul 



ediyor. Badin şimdi at1lsa üstüne, .J<arş1 koyamaz ona. bil iyor 
bunu. 

Geçit ü ç  ki lometre sürdü. Sonra birden vadiye açılan geniş 
bi r yola ç1kt1lar. Uzakta, yolun sonunda ·kazak kasabasi belirdi 
önlerinde. Tepelerin arasanda bahçelerin yeşil ine gömülmüş du
ruyor. 

Çevredeki dağlar sert, köşeli :kayah klarla, gökyüzLine teh
dit dolu kapkara çakıntılar halinde yükselen yarlarla kaph. Güneş. 
ten aldtkiara parl akhğ1 bir  ayna gibi yans1tayor hepsi. Aşağ 1da, 
dağan doruklar1ndaki ormanlar bi-r sis perdesiyle örtülü. Gö-k
y'üzü dağın ve ormanların üzerinde derin ve masmavi bir nehir 
çarpıcahğ1 i le duruyor. Beyaz bulutlar bu büyü!< nehrin içinde 
yüzen buz kümeci-klerini andarayor. 

Önünde uzayap giden. yolu göremiyor insan. Kocaman kaya
l ı k ların ard a nda bir görünüp bi r kayboluyor. yol. Bir  aşağıda, bir 
yukanda bel iriyor .. Sonra bir  bakayarsun sağ tarafa geçiyor, he
men sonra göz kapay ap aça ncaya kadar geçen k1sa bir zaman için
de bir bak1yorsun sol tarafa sap1yor. i lerledikçe sanki orman 
üstlerine doğru gel iyor, ağaçlar s 1klaşıyor, kayalıklar gitti•kçe 
büyüyüp yüksel iyor. Bulamayar ama. K1s1yor gözleri ni ,  ufak bir 
kaz çocuğu gibi ·köşesine büzül üyor. Uzakta'; yüksek tepeler, gü
neşli geçitler gözlerinin önünde. Insani ürküten ve içine korku 
veren bir sessizli-k ne tarafa baksa. Her yönde, kayah•klann için
de oyu lr·ış kovuklar, eşkiya inleri. 

Yegorof on!ara döndü. Sakalları omzunun üstünde. Gür ·kaş
lannln alta nda kaybo lmuş g�bi duran gözleri nemli .  

Muhafrz almadJnJz ama jyj yapmad1n1z, başkan . . .  Burada 
�es ecekler bizi. Para l ı  tüccarlara da hep burada sald1 rırlar. . .  Iyi 
yapmadrnrz başkanam. 

Karşi casusluk teşkilatın ın  mahzenlerinde onun ki 'kadar rs1ak. 
korkulu gözler gördüğünü hat1rhyor Daşa. 

Bir taş hareketsizliği l le  duran ama. etinin 'kadina her te
masrnda alev alev yanan Badin köşesinde yine her zamanki gibi  
Içine dönük ve silkin görünüyor. iri kemikli aln1nda beynine SlÇ
rayan kanla birHkte bel l i  bel irsiz bir tedirgin l ik  var gelip yerle
şen. Göz bebeklerinden okunuyor bu. Tehlike mi ürkütüyor onu? 
Daşa'n1p y.a.nında olmasi mr? Badin köşesinde kor.kusuz tavr1yla 
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otururken Vegaraf nası l  olur da bili nmeyen eşkiyalardan kor
kar? Badin 'deki bu taş misali  katı l ık  sıkıntı veriyor Daşa'ya. A
ma içi böylesine .korkulu ürpertilerle doluyken korkusuz bir a_ 
damın yanında olmak biraz da hoşuna gidiyor. 

Güldü Badin.  Vegorofun sa!kal lar1na dikti gözlerini . 
Korku gel irse insanın içine, eŞ"kiyadan daha tehlikel idir ,  

Yegorof. Bak Işine sen, s ı kı tut dizgin leri. Kırbacı na d a  hakim 
ol.  Yol köt'ü deği l .  . · Ufaldı Vegorof, dayak yemiş insanlar nası l  büzülürse öyle 
büzüldü köşesine. Atiart ·ktşkışlamak için ağzını  şapırdatmıyor 
artık. Oizgin1ere sımsıkı yapışmtş,  bel f i  etmemeye çal iştığı bir 
ür.keklf1de sık sık sağrna soluna ha kınıyor. 

· Daha bir ıkilometre yol aldıtar böylece. Daş2 birdenbire Ba
din'·in bütün gövdesiyle titrediğini far·ketti. Derin bir  soluk aldı 
adam. Ve onu paytonun öbür köşesine doğru itti . Bir eliyle omuz

. larından yakalamrştı Oaşa'yr, öbür efi kadının karn ındaydı.  
- · Vofdaş Bad in. Saçmala ma. Cesaret edemezsin buna. in

d ir  ellerini! Çok 1<ötü şey bu yapt1ğ1n! .. 
Adamın ağzı sarhoş bir gülümseaneyle genişl iyor, burun de

Hkle.ri kal·ktp iniyor, gözlerinde yan1p sö n en ışrktar.  
- Cesaretim var buna. Fazlasına bi le cesaretim var, ·kötü

lük de görmüyor�m yaptığım işte. Kuwetli insanız ikimiz de.  
Neden numara yapal im, sahte sözlerle b irbirimizi 'kazı;klamaya kat .. 

• 

kahm? .Kendi ·kendine mesele çıkarma şimdi.  Mücade1e başlayın-
ca hiç ·tesHm olmam, hiç yeni lmem ,  bi l irsin.  istediğimi de ya
parim pekalA . . .  Elimde-ki her kozu da ku l lanırrm . . .  

Kaçmak,· adamın etlerinden ·kurtul mak istedi Dasa. Ama Ba-. . 

· · di o b1 rakmad! onu. Daha i l k  anda hakim oldu Daşa'ya, kendine 
j • 

çekti kadrn ı .  Sarı ldı .  B rrakmadr .  Daşa bir  an onun kocaman, sim-
şiyah saçların r ,  adare li  yüzünü gördü, o ıkadar. Sonra kendi yü
zünün öpücüklere boğulduğunu, duda·klann1n adamın dudaklarr 

· arasında kaybolduğunu anlad ı .  
Badin'in el lerinden, duda.klarından taşan kan1n olanca coş

kunlukta 1kendi vücuduna, 'kendi ·kan1na bulaşt1 ğ1nr  hissetti. B ir  
yeniklik, bir zayıfhk duygusu sardr yüreğini .  Zevkle birleşen bir 
ürpertin in  bütün organlarina yayıldığını  farketti . Yüreğinin çat
layacağrnr,  göğsünün de yüreği i le birl ikte çatiayıp açrlacağ1n1  
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sandr o an .  içinde gittikçe hızlanan bir istek, dayani lmaz bir is
tek büyüdü : Olanca gücüyle vurırnak ··istiyor bu adama. El lerini 
k1rmak, boğazına sarıhp bağmak istiyor Badin' i  ve onun boyun
duruğundan kurtulmak istiyor . . .  

Birden.bi,re sarsr ldr  araba ve · pa)ftonun ·bu sarsriması ters 
köşelere savurdu onlars . O r.man gümbürdemişti sanki; . o mas
mavi gök birden kararmrş, üzerlerine bir  şamar g·ibi inmişti. Ge
çidin tki yanından iri -kaya parçaları yuvarlandi yola .  

Daşa o an Yegorof'un bir çuval misali sağa sola yalpaladr
ğınr ,  sonra ön tekerleklere doğru yuvarland rğrn1 gördü. Badin bir- . 
den fırlad ı  yanından. Olanca h1zıyla asıldı dizgl nlere. Atlar is
teksjzJrkle şahlandı .  . . 

·- Durun! .. El ler yukarr! Köpekler, yakaladik slzi ! .  . . 
Kocaman l(ülahfr,  Çerkes paltosu giymiş eşkiyatar çıktı ika

yaların arıkasrndan, ormandan fırladı bazıları. Fil inta tüfeklerl 
hepsinde. · 

Daşa başlanndaki külahiarı gördü i lkin. Sonra yırt1cr ba- · 

krşfarla dolu gözlerin i .  Çok yakınroda başı açık. sapsarı bir kazak 
askerini,  'kahkahalarla gülerek atların üstüne ,uçan ·kazak askerini . ' . 
farketti. O anda topariandı işte. Ve bağrrdr: · 

Dörtnala koştu lar atlari ! . . 
·Paytondan o kazak askerinin üstüne attı ·kendini. Yo lun ·ke .. 

narındaki taşiann aras1nda yuvarlandı lar ikisi. 
Sonra müthiş bir ağıri rk üstünde. Birisi  tckmeHyordu · onu, 

çiğniyor ve a rdan oraya yuvarlanıyordu. Daha sonra kazaklardan 
dayak yiyip yemediğini .  paytonu kavalayıp -kovalamadaıkJarrnr bi
le hat1rlamad r .  Hiç bir şey duymadr.  Suya düşmüştü sanki ve 
kaynayan bir ,kazan 1 n  içinde dönOyordu. . 

Kendine geldiği zaman ayaktaydi .  Bir ·kayalığa dayamışlard ı  
s rrt rnr .  Bir  y1ğ1n adam karşısında. Burnuna gelen 1slak yün ko
kusu. K·imi kofunu büküyor, kimi saçlarından yakalamiş onu, 
as1ldrkça asıhyorlar. 

- Kan r. .  Pis karı ! Köpek! Deşin karnJnı  şunun! .  . 
• 

Payton orada de�i l .  Çok uzakta vahşi bir  hızla koşan atla-
rın nal sesi gel iyor kulağına. Bu ses leri duymak Daşa•yı kendi
ne getirdi. Yen i bir güç verdi ona .. Rahatlad1 Daşa:  Badin yoldaş 
kurtulmuştu. Yo fdaydr .  Ona kötüluk yapamamrş lard r . 
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Yegorof Daşa'nrn karş ısında ve yolun kenarrndaydı .  Yerde 
kıvranryordu acJdan. Can çekişiyordu besbel l i .  Bir ayağın•  ıkaya
hğa dayam1ştr Yegorof. Öbür ayaği ,  sargi iaria bağlad1�1 öbür aya
ği şimdi çıplaktr. Arahacı pelerini üstünde, şapkası i lerde yolun 
ortas1nda -kalm1ştr. Saçları, kurağının biri ve sakalları kan içindey-
di. 

Karşıdaki ·kayahğ1n ar·kas1nda bir at şaha kalık1yordu boyu-
na. Kazaklar oraya koşuşuyorlardr. Sonra içlerinden baz1larr telaş
h ad1mlarla Daşa'n1n bulunduğu tarafa geliyordu. 

Getirin buraya onu ! ., Ne yapıyor bunlar hala? .. 
Kayahğrn arkas1nda gün bir kalpak, kalpakla beraber upuzun 

bryrkh bir adam belird i .  Askerce selam verdi ler ona. 
Bi·r kadin,  albaytm. Limarenko yaka fadr onu. Izin veri n . 

albayım. Hemen asal r m  buraya, 
Kes gevezel-iği be! Getirin yan1ma! Onu deği l ,  sizi as

mak gereık. Kadınlara saldirmaktan başka ne iş görürsünüz -ki! .. 

Daşa'yr ·hir manken gibi taş rdr lar atın yan1na. Yürüyemiyor
du çünkü. Oradaki ·kalabal ık sürükledi onu. Atrn sağrıs1 ter için
de. Ter kokusu doldurdu genzini. Kalçatann1n,  bacaklar1n1n ara
sında kemiıkH erkek el leri var dolaşan. 

- F:sir kadrn bu, albaysm . . .  Bı rakın da hesabınr  göre l i m .  

Dımdik duruyor Daşa albay1n  �arşısrnda. O da s·uzüyor Da
şa'yr .  At1n1n üstünden meraki r bakişiarta bakıyor ona. S1rt1nda 
bir çerkes paltosu, gümüş bir si lah kemeri belinde, omuzlannda 
s1r�ah apuletler, başında Kuban kesiminin özel l iği  olan düz ve 
yassa bir  papak. Yüzü kirli adam1n. Belli  ki çok zamandi r t1raş 
olmam1ş. Uzun ve gür b1y1klan dudaklarına dokOiüyor. Burnu yas
S I ,  parlak. Kocaman , sı r1tkan gözleri var. 

Bırakın ıkadın 1 .  Çeki l in  i-ki ad1m geriye. 
Çevresindeki askerler geriye açsl lnca ıslak yün kokusu da

ğı l ir  gibi oldu. Daşa bu albayla emrindeki askerler aras1nda tek 
başına olduğunu anladı .  Diık diık bakayordu adama. Başindaki kır
mlZI çatkı boğuşma sıras1nda çözü lüp ıkaybolmuştu. Dizierindeki 
amansız titremeyi, bacaıkl arındaki halsizl iği yenrneğe çalişarak 
dimdik durdu Daşa. 

- Komüf'i�t misin sen? 
Evet, \�çiyfm, 
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Arabada ;kim vardi yanında? 
-- Yoldaş Badin, Sovyet Şüra'sı başkanı. 
- Şura başkanı mı? Nedir  bu saçmahk? 

Rusça konuşuyorum. Hang i saçmah'ktan bahsediyorsun 
sen ? 

, Yalan söylüyorsun. Rusça değil bu. Bu s·izin eşkiya ve 
hrrsızhkta kullandığınız saçmahk. 

Hırsızlar dolaşmaz bizim ülkemizde. Sovyet Rusya�sınna 
ac1madan hizaya getiriyoruz hepsini. 

Aııkadaki asker kalabal iğından bir ıkahkaha yükseldi . 
Kadına bak bef Geveze saksağa n gibi .  . .  
Bekle de gör. B ira.zdan şu ağaca sallandırayım onu, bak 

o zaman nasıl  b'ülbül olup şakıyacak. -
Daşa ve Al bay d i k  dik bakıyorlar birbirlerfne. 
- Bütün komünistler bu sizin başkanınız gibi midir? Tehli-

kedeki �rkadaşı bırakıp kaçarlar m ı ?  ' 

Böyle şey yapmaz bizi mkiler. Ben kendim atladım araba .. 

dan. 
-- Kendi l iğinden yaptın öyle mi? Yani bizim budal ahğımı

za güvendi n ?  
- Siz kendinize göre yorum layın artık. Ben isteyerek yap .. 

tım ama. 
Albay el indeki kırbaçla oyalanıyordu. Gülerek baktı Oaşa'ya. 
Daşa iyiden ·iyi rahatladığını  farıketti . Soluk afıp veriş·i dü

zelmişti ama kafasının içi boşalm ışts . Kendisi için hiç üzülmü
yor. hiç i<orkmuyordu. Şimdi kendini  çok genç ve alabi ldiğine 
hür hissediyordu. Bu haline .kendi de şaştı. Şu dağın tepesinde
ki kayalrlcta tek başına duran köknar ağacı neden böylesine 
çekici görünüyor gözüne? Neden dağın üzerindeki hava kümecik-

• 

lerinin süslü bir morlukla renklend iklerini i lk  defa farı1<edlyor? A .. . 
ma büt'ün bunlardan hiç birinin önem l i  olmadığını, önemli olan 
şeyin çok yakınında durduğunu. anlatı lamıyacak kadar derin ıbir 
şey olduğunu bi l iyor artık. 

-- Bak kız. dürüst konuşuyorsun sen . . .  /Korkmadan ,ko
nuşuyorsun. Senin gibisini i l� defa görüyorum. Ama sizin komü
nistlerinrz, el ime geçince böcek gibi  ezi l ip  büzülüyorlar. Kadın
sin diye acınm da belıki seni sahvertrim dlye dilşünüyorsun a ... 
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ma yanıhyorsun.  Astıracağım sen i. Kurşunlatmıyacağ1m. Ast•ra. 
cağım ama. 

- Fa11ketmez benim için. Bu tehHkeyi göze almıştım. 
Albayın yüzü ö�keyle şişiyor. adaleteri bir inip b ir  kalkıyor. 

Bıyıkları bir örümcek ağına benziyor şimdi. 
- En amansız düşmanınız benim:  Yakaladığım her komünis .. 

ti ac1madan ezerim .. Ama kabul etn:ıeliyim, ş)mdi l ik sağlam kız
sın, iyi dayanıyorsun. ıMerak ediyorum. Bakahm, sehpada ne ya. 
. k ? paca sı n . . . 

·Gözlerini Daşa'dan aytrmadan kırbac1n1 şaklattı .. 
Baystrtyukl . . .  , 

Sakal l l  bir kazak askeri aynidıği gruptan, uzun adımlarla 
yaklaştı Daşa'ya. Gözleri yeşU adam1n, kırmızı dudaklarını sa .. 
kah örtüyor. Ağ1r  sessiz ve uysal.  · 

.Kolundan yakaladı Daşa'yı. Hem ağır kolu, kararsız ve 
ezi:k hem. ·oaşa'yı sü·rükleyen bu adamın kolu değ i l  ama. Daşa 
sürüklüyor kolunu adamın. Müthiş ağır, taşınmasi zor bir yük bu 

• 

�slında. Direnmese ezilecek bu ağı rl iğın altında, o lduğu yere Yl-
ğılıp kalacak. Dağın tepesindeki kayahkta deminki köknar ağa .. 
cı, zirvedeki tepel·eri· çevreleyen havanın morumsu rengi ve bu 
bahann ·burnunda tüten taze ve güzel kokusu, ağaçlardaki yeni 
yaprakla-rın iç açıcı yeş·il-i ,  derin bir coşkunluk içinde çak1l taş .. 
larıyla danseden akarsuyun sesi, bunların hepsini birer hasret 
gibi ta yüreğinde duyuyor şimdi .  Daha yakınında acı veren bir 
erıkek .kolu, onu aşağıya, durmadan aşağıya çeken ·bir ko l .  Garip 
bir berrakh/k var . kafasının içinde ama hiçbir şey düşünemiyor. 
Mor · hava . ·kabarcıklan dolaşryor beyninde. Herşey o kadar ber .. 
rak, o kadar hafif ki art1k . . .  Onu sürükleyen bir e rkek koluna 
mahkum �lduğu için, dağın tepesindeki köknar ağacına garip bir 
ha�ret, garip bir tutkuyla bağ landığı için daha önemli  bir  başka şeyi 
hatırlamak istediğini,  aradığ1n1 anliyor Daşa. Bulam1yor o arad1ğ1  
şeyi. Oysa bu aradığı şeyin öylesine önemH ,  öylesine gerçek ve 
insanca olduğunun farkrnda. Hava ne kadar güzeiL. Tepenin üze
rindeki köknar ağacı hemen kanatlanip bi l inmedik ülke1ere uça
cakmlş gibi duruyor. Evet, önemli olan şey . . .  Badin yoldaş yaş1yor, 
onun yararlı b ir  savaşçı , bir devrimoi olması ve ş-i ·mdi yaşaması
dir  önemli olan . . .  Gerçek olan budur . . .  Daşa neci mi ? Fazla önem-
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li deği l  ki Daşa . . .  Sadece yaşayan ·biriydi o . . .  Ve artik yaşama- · 
yacak . . .  

Yan1ndaki adam soluyar arada. S 1·k sıık sümkürüyor, burnunu 
temizliyor. Daşa gör.müyor bile adam1. O sadece tepelerin üzerinde 

. . 
şeki l lenen morlukları görüyor şimd i .  . .  

ıi lmiği boynuna değil başka bir yere, onunla i lgisi olmayan 
bir ·başka insanın boynuna geçirdiler san k� . . .  Bunun bi le şuurun
da deği l ,  Daşa . . .  Acı çekmiyar hiç,  . .  

Gl eb. . .  Evet, Gl  eb. . .  çok uzaktak i günler. . .  Sevgil i  Gl eb. 
Öylesine iri kocaman, öylesine yakın ve öylesine beceri-ksiz G leb. 
Daşa'n1n içinde pişmani lklar uyandırmadan. b i r  resim gibi sessiz
ce geçiyor gözlerinin önünden. Öylesine uzak 'ki! Tepelerin üze� 
rinde moriuklar, :köknar ağaçları ve iH<bahara süsfenen başka a .. 
ğaçlarda alev alev kırm1zı lar . . .  Boynundaki i lmik yeniden şuuru-· 
nun dısına kaydı ve yeniden bir ölüm ağırliği taş1yan erkek eli � 
olanca soğukluğu i le  basıyor omuzJarına. 

Yavaş yavaş daha açı k seçrk görüyor önündeki manzara-
, 

yı. Yass 1,  koyu ve bir dev i ri l iğindeki kayalik çok yakrn1nda. Son .. 

ra, daha gerjde orman. Sisl i .  Çok uzakta gök mavisinin derh11 ik
leriyle kesişen koyu yeş i l  bi r dağ ormanı. 

Albay tekrar baktı Daşa'ya. Av1nın üzerine atılmaya hazır
lanan bi·r 'boğaya benziyor bu haHyfe. Sarkık bıyıkları, duda�lan
nın ve çenesinin üstünde eski elbiseler gibi dağnwk ve 1slak .. 

,Daşa at üstünde durarı :bu adamın karşisında tek başina du- . 
ruyor. 

- Cesursun, k1z1m . . .  Sevdim bu halini. Daha da önemlisi 
blr kad1nsm sen . • •  Had i git l�fne . . .  Köpek bile 1sırmaz seni. 

Kuwetle kırbaçlıyor atm1. Titriyor hayvan ve Siçrayarak i le .. 

ri at1hyor. Calı hkların arasında �ayboluyor. 

3. YENi DOGMUŞ BIR elVelV 

Geçitten ne zaman ve nasıl ç rkt1ğn,a hatırlamryor D�şa. Yolu 
tek bastna m1 yür'üdü?  Yoksa ·karş 1 laşt1ğ1 insanlar oldu muf bi l  .. 
miyor? Sadece bir tek şeyi, ama onu da çrtc Iyi ve ·keyifle hatrrh
yor: Tepesi külahir  küçük gri kuşlar. çevresinde bl• görün'üp bir 
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kaybo!uyorlardı .  Küçük çığliklar atarak yan1ndan geçiyor, sonra 
daha uzaklara, çok uzaklara doğru haval anıyor1ardı .  Belki de on
lara geçitte rastlamışt1r? Bel-ki de sadece çok uzaktan görmüş
tür on lan . 

. 

Yumuşacık krvrrmlr tepelerle çevre l enen vadi aranca geniş-
li ği i le önünde açı l inea Daşa birden çok yal nrz, ama çaresiz şe ... 
kilde yalnız hissetti kendini .  Gittikçe uzaklaşan kül renkli yolu 
çevreleyen ·i nişli  çıkışl l  tepelere ba·ktıkça içinde durmadan bü
yüyen bir yürek çarpınt1s rnın varlığını  anladı. Bu kör ve ıssız son ... 
suz1uk ortası nda kendisi de aybolmaya mahkum bir  toz 'küme
ciğinden başka neydi ki . . .  

Ye şi 1 yamaçları, gökyüzüne tırmanan kayal rklarryla büt'ün 
dağlar onun �aris�indeydi şjmdL Geçitierin oyduğu siyah l ekeler
de ormanlar gizHydi .  

Geçit. . . o adamı n  bir ölüm ıkadar ağır el i .  . .  evet . . .  tepedeki 
kök nar ağacr. 

Artık ıkorkuyordu Daşa. Koşuyordu bu yüzden. Bağazı kuru
nıuştu. C iğerleri soluksuz ıkahyor, ·kalbi duracakmiŞ gibi o l uyordu.  

Kazak kasabasının bahçeleri tepelerin hemen ard ında bel ir
meye başlamrştr bile. Ki J isenin beyaz çan kulesj daha da ·iyi 
görünüyordu. Daha ötede, kasabayı s ı rtiayan tepenin gerisin
de sisl i  zirveler·iyle yüksek dağlar başl ıyordu yenid en. 

Tepeyi tıtmanırken yoruldu Daşa. Bitkindi .  Kasaba i lerde 
bir  bulut kümesi gibi duruyor.du .  Katı, düşman ve yabanci görü
nüyordu ona. Aç ve keskin bakışh kurtlar nasıl  bakarsa öyle 
bakryor olmalıydı Daşa'ya. Yolda yurü..,ken de, geçidin içindeyken 
de görmüştü ·Daşa'yı:  Daşa da kasaba kadar kör şimdi ,  o da  
kasaba kadar kanh ve umursamaz gözlerle bakıyordu dünyaya. 

Bir taşa taklldı  ayağı .  Yüzüstü düştü yere. Tozun toprağı n  
içine kapaklan ıverd i .  Dizinde pis bir SIZI. Titredi Daşa. Topalla
yarak çalı ların arasrna g i rdi.  Tarlanrn kenarına, işlenmiş toprağın  
üzerine oturdu. 

Gök �masmavi. Yukarda, çok yukarda, beyaz bulutların çizdiği 
şeki ll er� Bu şeıld l ler, bu bulutlar ol masa böyl esi ne mavi, böyle
sine berrak görünmeyecek gökyüzü. Nereye baksa sisli ,  hareket
siz, bir taş kadar donuk d uran sonsuzluk. Suskun ... bir dünya, bir 
garip sessizlik her yanda. Toprağın soluk alıp verişini b i le  duy-
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mak mümkün. Oy lasine bir sessizlıik bu. 
Sağında, solunda çal ı l lıktan fışk1ran yeşi l in  tazeliği. Altın 

sans1 bir toz örtüsü bu yeşi f in  üzerinde ve bu yeşil-in, bu sarı 
ortünün aras1na serpiştirilmiş gibi duran henuz tomurcuklanmış 
küçücük çiçekler. Yeni doğmuş civcivlere benziyorl ar.. Ve bu 
küç'ük civcivler sanki koşuyorlar ,Qaşa'ya. Hepsinin de yüzlerin
de gül eç, mutluluk dolu pırılts�ar var . . .  

Böğrüne sıcak bir şey gelip çöktü Daşa'n ın.  Boğaz1nda · s•
cak bir şey düğümlendi.  Hıçkırdı önce. Sonra gözlerinden ben
cuk ·boncuk yaşlar düştü. Yavaş yavaş topariadı ;kendini . Hıçkı
nkları -kesild i .  Sustu. Fakat :kalkamadı yerinden. Gücü - ıkalmamış
t ı .  Tomurcuklanan çiçekfare baktı tekrar. Hiç bir şey düzünme
den etrafı d in led i .  Orman yine sessiz yine dilsiz, yine suskun. 

Kulaklarında dalgalı  titreşimler yaparak yayılan ve büyü
yen sessiz l ik  bu çevrenin,  tabiat ananın suskunluğu mu, yoksa 
yakınında cıvıfdayan bir tarJa kuşu var da o mu farkında değil 
kuşun, bi lemiyor? Gökteki bu lutların beyaz kanatlarina bakti . 
Bulutlarda da o kulaklannda dönüp duran titreşi m. 

Ve birden tepenin gerisinde dörtnala koşturan . atliiar bl.
l irdi .  Omuzlannda asıh tüfekleri . En önlerinde simsiyah me
şinler giymiş öfkeli bir adam at koşturuyor. Daşa titreyerek doğ
ruldu. 

Ona doğru koşuyar atlı lar. Kocaman hareketlerle ellerini 
sal lıyor ve solukl arı n ın  yettiğ i  ölçüde bağırıyorlar. 

Daşa da bağ ırarak koştu Badin'e doğru. 
Badin atın ı  bile durdurmadan atladı yere. Daşa'nın yan1na 

kos tu . • 

Daşa ! 
O anda gülerek ve ağlayarak Badin'e sarı ldı Daşa; Adam1n  

omuzlarını yakaladı e l leriyle. 
Atl ı lar anlayamadığı boğuk ve bi rbirine kanşan sözlerle 

çepeçevre sard1lar -onları . 
içlerinden biri sessizce baktı Daşa'ya (Adaleli bir yüzü . 

büyük bir ağzr ,  iyice oyuk gözleri vardı) ve indi atından. El in i  O-
, 

muzuna koydu Daşa'n ın .  

• n ı .  

-- Yoldaş, bin hele şu ata. Gel ,  sana yardım edeyim . . . 
Gül üyordu Daşa. Bu askerin elini sıkte. Sonra Badin' in el i -
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Sağol,  yoldaşım . • .  -Koca bir alayla yardıma gelmeniz gurur 

veriyor bana. Bad in  yokiaş öyle heyecanl ıd ır  1d . . .  
Atl ı lar gülerek bakayorfardr ona, şaşkınl ıklan gözlerinden 

okunuyordu. Deminki asker atın sağnsına aJda Daşa'yı. Beyaz 
d işlerini ortaya çıkaran geniş ve ·kocaman bir gülümseme i le bir 
başka athnrn arkasına yerleşti .kendisi . 

Badin. yol boyunca ayrrlmadr  Daşa'nın  yanandan ve yol bo
yunca onun bütün hareketlerini d i kkatle izledi.  Geçi lmesi zor 
yerlerde s ı k  sak yardımcı oluyordu anat atın dizgi nlerini fi lan 
tutuveriyordu bazen. Daşa onun bu i lgisini  bel l i  belirsiz bir gü
lümseme i le  izl-iyordu. · 

Anlatsana. dedi Bad i n  . . .  An latsana, nasr l  oıd u ?  
- . Yok, Badin yoldaş. O kadar önemli değ i l  ki ·hem . . . . Biraz 

eziyet ettiler, bırakti iar sonunda. Onlann işi -kadı nl arla deği l .  
· Yeniden güldü Daşa. 

Bad in anlayan gözlerle baktı Daşa 'ya. Yüzünde aydrnhk gü-
, Jümseme -belirdi. Başkanın yüiünde böyl esine aydanhk bir gü
lümseme yakalamak zordur asl i nda. Kasahaya kadar hiç ayrı lmadı 
Daşa'n1n vanından. Arada bir, belki çözülür endişesiyle Daşa'n ı n  
semer,ini '  vnkfuyordu eliyle. 

·Kasaba meydanında, ·J.ilise ile ŞOra binasrnın önünde atlan 
çözülmüş ve salıveri lmiş ltöylü arabaları duruyordu. i nekler boy
nuzlar

.
ınr  ve kuyruklarını aynı ağırl ı kta sal i ayarak geziniyor, ko

yunlar hürriyetin tadını ç ıkararak başıboş dofaşıyorlardı. 
·KazanJar telaş ıiçinde toparlanryorlardJ meydanda. Kad ı nla

rın ç1ğnşmaları duyuluyor. Kasabanın .ve civerın oraya toplanan 
.bütün insanlan heyecanl ıydt18r. Ufak çocuklar büyükleri iteliye .. 
rek kendi l erine yer açmaya uğra�ıyorlarda .  Bütün ·bu g'ürültünün 
ortasında ağlamaklı .  acrkl 1 iniş çPkışlarda bel irlenen bir  ses du
yuluyordu.  Belıki kalaba l ık arasrndan geliyordu b u  ses, belki de 
hemen oracıktaki Şura binasının avl usundan. Garip ·1& \cesik bir 
türküyü söylemeye çal 1 ş1yordu: 

Yeni doğmuş bir civ-clv 
Henüz Çiplak ve se-fil 

Hiç yükselmeyen, hep ayn1 tonda biteviye devam eden bir 
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sesti bu. Bazen b oğulur gibi oluyor. duyu lmuyor. sonra . birdenbi
re tekrar çı kiyordu ortaya. 

Borçi yine bir Çerkez paltasunu sarınmışti. Belinde yine bir 
hençer sal lanıyordu. i ri Asya h gözleri · f1Id1r fı ldır dönüyordu yi .. 
ne. B ir  masanın başına kurulmuş, hiç durmadan önündeki ·kağıda 
birşeyler yazıyordu.  Başını kaldırıp kısa b ir  an ·baktı Daşa'ya. Yü
zünde en küçük bir  heyecan ya da başka bir  tepkinin bi le bel i r
tisi yoktu. Söylendi sadece: 

Ölüm bu seferlıi·k yanından geçtiği için şans1na sevinme-
• 

J isi n . . .  
Bad i n ,  ·kendi çalişma odasında nasıl yürüyorsa yine öyle 

ağ1r adımlarla yaklaştı masaya. Tekrar es�i kahbına girmiş, içi-
ne 'kapali ve soğuk tavrını takınmıştı . 

Borç i yoldaş, söyle d e  Saltanof'u çağ1rs1nlar buraya . . .  
-Borç i ,  ıkad1nsı b ir  incel ik  taş1yan yumuşak. hareketlerle doğ .. 

ruJdu yerinden. Şura binasın ın  kapısına yürüdü. Seslendi içeriye. 
Saltanof yoldaş, Baş·kan çağırıyor seni.  

Sonra tekrar masanın başındaki yerine geldi, oturdu. Salta
not kap1da henuz görünmüştü ·ki Badin  ona. dişlerinin arasından 
bir  ıs l rk  g i b i  çıkardığı alabildiğine soğuk bir sesle ve d i k  dik ba
kanrk seslend i :  

- Yoldaş Saltonof, görevinden aldık seni. Tevkif edi l�in.· 
Yan n  Borçi ile birl ikte şehre geleceksin. ·Durumunu hemen ihti
lal  Mahkemesi'ne bi ld ireceğim. 

Askerce selamladı onu Sartanof. Badin'in gözlerinin içine 
bakarak iki ad1m geriled i .  

Buradaki ŞOra temsilcisi-nden aldrğım tafimat1 · milimi 
mi l imine yerine getirdim. 

Başın ı  çevirdi Badin.  Borçi 'nin şapkası(Ja dikti · gözlerin i .  
Borçi yoldaş. bu tatsız olayı lehimize sonuçlandirmak Için 

ne gerekliysa yapacaksın.  Buradaki halkın dOşman tavn yatıştı
n fmalr .  Şeh irden dönüşünde iyice e le  alacağız bu 'konuyu. Şimdi 
meydana gidel im. 

Üçü Badin ,  Borçi ve Daşa �kasabanın meydanına yürü-

düler. Yol boyunca toplanmış olan ·köylüler, kazaklar ve kadın
I an sess-iz ama merak h bakışlarla seyrediyorlardı onlarr.  Çoğu 
civar köylerden gelen araba ların çevresine toplanıp ateş bile 
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yakmışlardı. 
B i r  s 1çray1şta oradaki arabalardan bi rini n üzeri ne çııkt1 Ba. 

din.  Meydandaki kalabal ığa bakt1 önce. Gözlerinde soğuk bir  
karanlik.  

- Yurttaşlar. ·kazaklar, köylüler!  
Kadınlar bağırr.naya başladı önce. Onlan köylüler izl ed i . 

Sonra ·kadınlarin gürültüsüydü erkekleri öfkelendiren. O şama
ta arasında hepsi birden bağr rıyor, bir yandan da kol1ar1n ı  koca
man daireler çizerek sal lıyorlardr. 

Borçi de s1çradı arabaya. El ini ıkaldırd r  ve vahşi bir  sesl e, 
meydanr ç ın  çın  infeten kahredici b fr  sesfe haykırdı.. 

- Susun be, şeytanrn çıkardikiarı ! .. D in leyin,  başkanın  size 

anlatacaklan var! Dır-dır edip durmayın orda , ·kafam1 da kizdır

mayın benimi 
Öfkeyle s rktr dişlerini. Onun bağı rmas1 (Borçi d e  bir kazak 

için ucunda, o da bizden gibi) susturucu bir dalga hal ind e  yayll
dr kalabalığa .. Gürültü ·kesildi .  lik  s ıralarda beyaz dişlerini  göste. 
1·erek gufmeye başlayanlar bile vardı şimdi. 

Kazak yurtdaşlarım. size ·karşı yanl i ş  ve haksız ş iddet 
gösterileri yapan mil is şefi ni biraz önce tevkif ettirdim . Atlarl n r 
zr koşun artık arabalarınıza onun, gönlünüz olmadan sizden aldı
ği mal ları toparlayın,  dönün ıköylerinize. Hükümetin sizin Için ağa
lara ve generaliere ·karşı Kızi iordu saflarında çarpışan kardeşleri
nize göndermek üzere istediği buğdayi da ahp götürün, madem ki 
istemiyorsunuz bağ1şlad 1·k size o buğdayl arı .  Yalans1z söv1uvo
rum bunu. Şu an savaş �isteyenler bizler değiliz.  Biz tarlaları
mııda kan akmasını istemiyoruz. Kendi topraklarrmrzda yeniden ça
l ışmak bütün isteğimiz. General ler  ve ağalar hiçbirimize rahat 
vermiyorsa bu bizim suçumuz deği l ,  tal ihsizliğlmizd ir  . . .  Kan dO
şiinmüyoruz, toprak anayı düşü nüyoruz sadece. Endişesiz ve 
korıkusuz çafışrnaya, tohumluğa hasret çekiyoruz. Toplanan buğ
daylar faslı kapandı artık, bitti . . .  Bir  daha da ki mse gelip sizden 
buğday filan istemiyecek. Kendi buğdayınızr  depolarınızda sa'kla. 
y1n bundan sonra. tarl alarınızr ekin ama . . .  

Önce verai meselestni anlatti Badin onlara. Sonra koooera-. 
tlfçil iği,  Kızılordunun çektiği meşakkati, fabrikala·rda işl enen 
maddsleri, g!da maddelerini anl attı.  En sonunda da ·köyl ünün 
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ve işçinin mutluluğu için hayat1n1 ortaya koymaktan çekinmeyen 
leni n 'i anlatti. 

�Müthiş bir gürültü yükseldi ıkalabahktan. Badin•in ve Bor
çi 'nin hemen yanabaşmda heyecanla ayaklarıni yere vuran, ç1ğ .. 
l i klar atan bir kalabai Pkt1 bu.  Badi n  sustu, el lerini kald 1rd1 hava .. 
ya. Bununla daha söyleyecek sözü olduğunu anlatmak istiyordu. 
Ama konuşturmad 1lar onu. Köylüler·in ve ıkad1nlar1n heyecanl i  
bağrışmalari herşeyi bast1 rd ı .  Adamlar ellerini salkım salk1m u
zatlyorlarda Badi n'e.  Yüzleri ·k1vançla ayd1nl anmışt1 . 

Kalabal ık  biraz yat1ş1nca Borçi beyaz d işlerini ele veren 
bir  :kocaman gülümseme i l e  Badi-n'e yaklaşti : 

Badjn .'Yoldaş, Saltanat'un bağ•şJ anımas1n1 · ve serbest 
bırak1 lmaların •  rica ediyorum sizden.  Sini rierimize hakim ola .. 
madl"k, fazla i leri gittik, o kadar. Gelecekte hepimiz daha sakin 
davran1 rız. 

Bad i n  tekrar o eskj, soğukr içine kapali,  huysuz adam olu .. 
verdi. 

Sorumlu yönetici lerin çatışmaları ve düştü·klerl hatalar 
sadece o n lar için deği l ,  gelecek kuşaklar için de b i r  ders ol ma
I r .  . . Söylediğim gibi davranacaksın.  Emin bir arkadaşıni yerine 
vekil koy. O devam etsin .  Sen yar1n şehre gel eceksin benimle. 

Yanlarında b ir  kazak belirm işti. Çıplak ayakiJydr .. Yoğun bjr 
sakal l  vardi .  Kan canağ ina dönmüş. rslak gözleriyle bakıyordu 
oniara. Dem inki acıki r sesin sahibiydi. Aynı türküyü yine ıkesik 
ve !n!şi çık1ş1 ol mayan garip bir sesle söylemeye çabalıyordu: 

Yeni doğmuş bir civ-civ 

Henüz ç11plal< ve se-fil 

Habersiz ç1karsan dolaş-maya 

Ka�a tulumba yakalan1rs1n 

Hapisler 2tll1rs1n 

Borçi tam ·karŞlS inda durdu adam1n.  Gözlerini onun gözleri .. 
ne d i kti .  Uzun uzun baktı . 

Ufak tefek köy lü irkilerek geri geri gitti. Ayaği taıkıldı.  Oüş-
tü oracrğa. B!r kaç defa 'boşlukta çaresizJiıkfe gezdirdi ellerlnL 
Korkuyla söylemeye baştada peşinden: 
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Hadi . . .  Hadi.. Baş-kanım•z . . .  Şuramız. Siz bizim babamız. 
Biz zaten öJü . . .  Budalalar. . .  Had i .  . .  hadi.  . .  

Sonra ceza görmesi gerekti ğini düşünerek olmal ı .  boylu 
boyunca uzanıp yattı olduğu yere. 

Daşa kadınların arasrnda geçirdi büfün günü. Nereye git. 
se onunla geldi Badin. ikisi kasabanın ıkadınlarına dert anlattı lar 
durmadan. O gün meydandaki toplantıdan ötürü 'kad ınlar hayli  
·ka labahktı. Daşa boyuna anlattı onlara. Kazak �kadınl arıyla uğraş
mak, onlara dert an latmak, (af yetiştirmek hani öyle ıkolay iş de. 
ği ldi  de! · 

Daşa hiç o akşamki haliyle görüp tanımarnışti Badjn' i .  Her 
göz göze gelişlerinde aklına o gündüz vakti tarlada gördüğü he
nüz tomurcukJanan çiçekler takı hyordu. Bad i n ' i n  gözlerinde yanan 
suskun ·hayran lığı  farketmeye başlamıştı. Adamın  1kendisine sev
dalandığını hissediyordu. Uyku vaktine kadar onunla kaldı Badin. 
Tavrındaki okşayıcı dikkatte Daşa'yı ürperten bir  başkalik var
dı.  

Daşa geceyr oı1unla geçird i . - Şura binası nda m i  safiriere ay. 
rılan bir odada 'kaldı lar. (Nasıl olup da adamın ıkoynuna girdiğini  
kendisi bfle artlayamadı aslında.) ikisi aynı yatağı paylaştılar. A ... 

damın damarlarında fışkıracakmış gibi atan kan, Daşa'ya çok uzun 
t)ir zamandan berr unuttuqu kadı nl ığını  yaşatti yeniden. 

BÖLÜ M DOKUZ 

HAVAI HAT 

1 . . KÜTLELER 

. . . G ieb herkesin ayrı ayn ne yaptrğınr bi lm iyor. Fakat iç in
de . bir his var: Önünde ve arkasında bir çığ gibi büyüyen küt-
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telerin tek bir yürek halinde çarptrğrnr bil iyor. Terden sırr lsrk .. 
tam. EHndeki ·küreği sert hareketlerle toprağın ıkoynuna batınyor. 
Kısa bir gelecekte fabrikanin çimentosona harç alaca� bu top .. 
rak. Ona bu yorulmayan, b u  i nsanüstü h1rsı veren duyguyu ben .. 
l iğinin derinJ i-klerinde duyuyor. Bu güç, çevresinde .karınca misali 

• 

durmadan çal rşan i nsanlardan aşı lanıyar ona. Dağr .. taşı ,  topraği 
ve demiri aşarak gi riyor benl+ğine bu güç. Onunla bi rl ikte topra .. 
ğ rn ·kalbini  deşen öbür insanlar da kürekleriyle, çekiç ve keski
leriyle. yeni l maz imkanlarıyla o büyük ve insanca gücün birer 
parçasrdır, G leb bunu bil iyor. 

Gökteki mavin in  derin l iklerinde hava ;kabarc1klanna benzi .. 
l 

yor beyaz bulutlar: ·Dağların yeşi l  örtüsü ışıldayan, güleç çiçek .. 
lerle süslü.  Çal ı lrklar ,  kayalann ve oyuıkiann arasında oradan o .. 
raya uçuşan dumanları andınyor. Sağında solunda- dağlar: yusyu .. 
varlak kraterleriy le  müthiş görünüyorlar gözllnde. i lerde, gök 
kadar mavi deniz sonsuzluğa doğru -kaybolup gidiyor. Dağtarla 

• 
• 

denize komşuluk eden atmosfer güneşin ö_fikel-i rşınlarr altında 
titriyor-. 

Öneml j  olan bu deği l  zaten. insanların çal ışması önemli  o .. 
lan . Bir sel g ib i  geniş gel-git'lerle yayıl ıyor, uzaktan bakrnca ka .. 
rıncaları hatr rl ıyorlar. Parmak sayar gibi sayılamaz bu ·kafabaiJrk, 
onlan öyle tanıdık .. tanımadt-k d iye ayrrmak da imkansızdır .. Bir 
hayal g ibi  ge l ir  geçerler gözünüiün önünden. Alabildiğine canl ı ,  
yaşayan,  taşlardrr  hepsi. Başlarda kırmızı çatkrlar alev alev ya .. · 
nıyor, kadınlar dağ çiçekleri g ib i  görünüyorlar. · GiycMkleri e lbi ... 
sel erin beyazr ,  mavis i ,  kahve rengi si g üneşte binbir çeşit renk 
oyunları i le süsleniyor. 

işte, G leb'in eskiden beri düşündüğü, yaratr lmas ınt ;stediği 
şey, içini  hasretle yakan şey bu . . .  

Mühendis Kleist -kupkuru gövdesini  -ka lın baS:onuna yasla
narak ayakta yönetiyor bütün işL Yardımcıları Vı.d ustabaşı lar 
boyuna yanı na �koşuyor, kend i yorgunlukianna aldı rmadan · boyu
na ona soruyorlar . herşeyi ,  durmadan talimat ahyorlar. Klelst, 
ciddi soğuk ve sakin bir tavırla bakıyor onlara. Ve adeta mırı l  ... 
danarak veriyor emirlerini .  

·Mühendis Kleist Sovyet Cumhuriyeti'ne yararl ı bir yurtdaş 
oldu şimdi .  işçi Gleb Çumalov bu yüzden artrk ona dostça ve 
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;çten duygularla bağlanabi leceğini biHyor. 
Kleist bi raz ötesinde durdu. Kütlelerin çahşmas1n1 dfkkatle 

seyrediyor şimdi .  Gl  eb mühendisin göz bebeklerinde . gittikçe 
genişleyen bir gururun belirtilerini  farkediyor. ·KJeist'in heye. 
canıni bakişianndan okuyor. 

Kasketini ensesine deviriyor Gleb. Aln1nda bi riken ter ta� 
neciklerini sil iyor el inin tersiyle. Dişlerinin beyazrn1 göstererek. 
keyifle gülüyor. 

- Hatlrhyor musunuz, teknfsyen yoldaş? Ne diyordunuz? 
BOtün işi  bir ayda zor çıkaracag 1m1zr söylüyordunuz. Bakrn. bu 
üçüncü gün. Hepsi müthiş insanlar arkadaşlarımtZln. 

Hafifçe gülümsüyor Kleist. Ama yüzünde yine o ciddi ifade . 
Evet. Böyle yüklenirsek işe, mucizeler yarat1rız. Ama in

san gücOn'ün verimsizce harcanmasi iyi deği l .  Düşünerek hesap 
yapsak, düzenli bir iş bölümü -kursa k mesela . . � Şimdiki çal rşma
larrmrzda bu eksik. Heyecan dediğimiz şey yağmur sağnağlna 
benzer, fazla sürmez, zarar da verir sonunda. 

- Ama şu bizim yaptrğ1m1z unututmamasi gereken bir o
laydir, teknisyen yoldaş. Heyecanımızda deviriyO'UZ dağları. Bu
gün içinde yaşad1ğ1m1z felaketten, insanlarrm1zr  öfümden kur� 
tarmak için böyle çalışmak zorundayız. Verimli  ür.etjm sağlamak 
için gerekli yol lan, herşeyi yerli yerine koyduğumuz vakit ara
yıp bulacağ1z. 

Mühendis Klei-st onun bakişiannda dışa vunnaya haz1 r bek
leyen alaylr bir gülme isteği gördü. Bel l i  bel irsiz titred i .  Basto& 
nuna .dayanarak dağin tepesine, oradaki e lektrik şebekesine bağ\1 
kuleterin yanına yürüdü. 

Her tarafta güneşin 'kokusu. Kavrulan otlardan toz küme
cikleri insanin gözünü, boğazrnr yak1yor, kurutuyor. 

Çan sesi ne benzeyen bir garip ses Çin Çin ötüyar tepelerde. 
Herşey güzel . Herşey sonsuza açrhyor. Güneş bile yaşayan 

bir insandan farks1z. Sıcakhğ1n1  insantn bütün hücrelerine bo .. 
şaltryor, damarlarındal<i kan bu srcakl rıkla b ir  kere daha azgın ve 
aman�rz, Bu 'kan güzel ,  s 1cak. Güven veriyor. 

Bin!erce insan el i  a,ep beraber yaşanan büyük bir atı l iş ın  i .. 
çinde şimdi.  Küre·k1erin,  çe'kiçlerin gürültüsüne ses veriyort-ar 
durmadan. Sanki bir tek 9övdenin hücreleri hepsi .  Kütleler diye 
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Isimlendiriten şey bu olmalL 

Daha yukarda, güneşli tepelere yakın bir yerde demi-r yo'u 
görünüyor. Traverslerin 'üzerinde yuvarlanan raylar· boşluğu, şan
tiyelerin altına doğru uzanıyorlar bir  uçta. Öbür uçta i se yukarıya 
tırmanarak e lektrik şebekesine doğru yol al ıyorlar. Bir saat son
ra çel i k  teller geri lmiş olacak. Vagonetler gidip gelmeye başla
yacaklar. Bir  orgun sesini andıran boğuk gıcırtılarla yaşamaya 
başlayacaklar. . .  : . 

Polya M iyekovan ı n  kocaman gözleri · vardı. Alnında del i  .. dolu 
halkalar çizen derbeder buklel er. ··Küreğine yaslanmıştı. Güçlük. 
le tırmanıyor dağ�. Bazen, olduğu yerde dengesini kaybedi p  sen
del iyor, o zaman küçücük bir  ç ığl ı-k ;koyveriyordu. iki ·büklüm 
oluyor, soluk a'mak için duraklıyor ve başlıyordu gül meye. 

Lukava elektri�k santra l ı n ı n  önünde taşiann üstünde, ayak
tayd ı .  Siyah bir üniforma geçirmişti sırtına. Kemer bağiamamış
tı beline. Göğsü çrplaktı. Saçlarinda mavi b ir  alev. Sanki her an 
ik i e l i n i  havaya açıp bağı racakmış gibi  duruyordu 

Polya, güneşin sıcakl ığı na dayanamıyordu artık. Yürüye .. 
cek hali  kalmar . .  ıştı.  El lerinin arasında tuttuğu ıkürekle yerdeki 
çakı l taşlar1n1 ikarrştırl)'or ve gülüyordu. · 

- Artı-k yürüye miyorum, Çumalov!.. Ayakta -duracak me-
cal im yok. Tut beni,  zay1f bir kadın ım ben . . .  

Gleb'in omzuna attı kolunu. Göğsünü adam ınkine yasladı .  
Soluk soluğaydr .  Göğsü hızla inip kalk1yordu. Gülüyordu yine de. 

Kazmasına dayanm1ştı Gleb. Polya da ona yaslamıştı ken
dini .  Beraberce gülüyorlardı ikisi .  Gleb bu kadın göğsünün sıcak
l ığ ında, Polya'nm 1ş r l  ış 1 l  yanan gözlerinde, gülüşün'ün yumuşaJ<
I ı ğ ı nda saklı şeyi bulmuştu: Onun kol farrna atıfmaya. �kadınlığını  
ona tesl i m  etmeye hazırdı Polya. Kadı n t n  yüreğinin her atışında. 
güfüşünde, cömert sıcaklığında . . .  Kendi içinde ise sahtekarlığa 
hazır bir  ses yüksel iyordu. 

Pekf, sonra? 
Daşa gecti yanları ndan. Uzun ad ım larla yürüyordu. Omzunda 

kazmasr .  Pesinde bi r sürü kadrn.  Birer kırmızı çatkı hepsin i n  ba
şı nda. Bu kalabal ıktan bağrışmalar ve kahkahalarla yüksel ivordu 
sadece. (Kad ın  sürüsü kuş sürüsüne benzer biraz da.) Elektri-k 
santral ın ı  r. yoUarını  tam i re gidiyorlardı .  , 
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Bak. benim k'ücGk DaşR'm buL. R��� olrnus ktzlar1n ba ... 
ş1na • • •  Onun böyle değişebileceği akl lma gelmeıdf br le . • .  

Dasa varıındarı qeçerkP.n Gleb s•m�•k• vakalad• onu. Göğsijne 
bastırdi .  Kurtuldu Daşa. gülerek kact• ondan 

- Dikkat et, Miyekoval diye seslendi. Kemiklerini kırar bu 
senin. Bil irim onu . . .  iy·i koru «endini.  yardıma ihtiyacı n  olursa 
seslen bana . . .  

Daşa'n1n gözleri eski gözler deği ldi  artrk. On gün önceki 
gibi soğuk soğuk bakmlyordu G l eb'e. Şaşk1n h k, neşe ve biraz da 
okşama isteği i le ayd1n lanan gözler bunlar. Gürültülü kad1n ka
labahğrnın aras1nda, bir daha geriye bi le dönüp bakmadan yürü
dü gitti Daşa. 

- Cesur ·kadın benim küçük Daşa'm. . . Ağırl ığinca altana 
değer o. 

-,-_P.��a_ seni seviyor!'_ Çumalov. Seninle gu[11r duyl!ro!·.
_g_e_rgek 'bir Q.QJşevlk o.: Ben de _çgl<_._şev!YQ�vm. _onu. 

---- · -

__ Miyekova'nrn göz bebeklerinde ısli IŞJ I  p�rıldayarak �-�-�n 
e -

--

�-
• • • - ..,,. .... • .... aydın!ık 1rm 

. . .  0 geceyi hiç unutmayacak Gleb. O gecesinin hatırasi hiç 
sönmeyecek ·iç•nde. Daşa'y1. -heyecanla göğsü inip kalkan Daşa'
yı, ona acıl ı  bir yaranin merhemi kadar okşayıc1 bakışlarla ba
kan ·Daşa'yı hatırlıyor. O gece başka bir Daşa vardi �karşısında. 
On gün önceki ·Daşa'dan çok farkl ı ,  çok değiştk bir  Daşa vard ı .  
O gece geçitte başına gelenleri, kazakların saldırısıni ürke·k bir 
sesle, biraz da s ık ı larak aniatmıştı Daşa, . .  Konuşurken Gleb'i 
.süzüyor. onun ne yapacağıni ,  ne söyleyeceğin i  merakla bekfi-
yordu. Daşa paytondan atlayıp kazak askerleriyle nası l boğuş
tuğunu, örumle nası l  yüzyüze yaşadığını  anlatı rken (bunları da 
herhangi bir şeyi anlat ı r  gibi basit, hafif alayer bir sesle anla
tıyordu) bütün vücudunun titrediğini hissetmişti . Daşa'nrn o
radaki durumu için değildi ıbu, Badin'e öfkelendiği ya da :kiskanç
I Ik duygularryla sarsı ld1ğr  için de deği ld i .  Daha acı h ,  daha derin 
bir sızıydı . ..  Oasa'nın karslsınd�-- �kaotfQ.tOı su�ul�.�- QUYQUSU asl an
da. Kendini b.u kadar kolay ve a_GIID�!�-f.��� �d�b11eii l){r .'ka<2ın 
karş_ı�r:ıda geçirdiği şaş.k_r_n_lrktr� . . Allak .P_!.If fak o lmuştu. O �-nda 
- bir  sey��.ıtkl. e" 'an�am ıştı ;  .���ık bir daha "öaŞa;ya ' azarlayan 

-. .. .. - .... . 
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göz.h�r:I�-J�şkrrıayacak ... _kırıcı sözler söylem-iyecek, yumruijunu 
�a ldıni>:�OstP-n..�:.:�y_QrUmeyec�kti karısınl.lh_ .. DQ.nüşünden bu ·yaiia· . .

.. -· 

geçen . bQ�ü-� ___ .ftY.rıJerinden ötürü da anılmaz pir utanma ·ouYtJusu---
kaplamıştı Gleb'i .  Daşa'nın karşısın a- kenai ğüçsuzlügüffif-ve� 

. - -
· - .. - - ,

. - .  
·

- -� .

. , 

· yüre-ksizliğine inanıyordu artlık. Karısı yaşadığı olayları, kendisine 
hiç övunme payı çıkarmadan basit bir içtenfiıkle anlatınca far
ketmişti bunu. S essiz dinliyor, gözlerini Daşa'dan bir  türlü ayıra� 
mıyor ve durmadan ürperiyordu. El leri cebinde :karısına yaklaştı 
sonra. 

Küçük Daşa! .. Hepimiz budalay ız biz, pis herifleriz as lın
da. As! lması gerekenler biziz, sen değilsin. Cesursun sen ! . .  
Bu yüzden beni m  gjbi bir hudalaya 1k1zmamahsın . .  

Geriye çeki lmişti sonra.. Gidip yatağa uzanmıştr. O ayak
ta, Daşa yerdeki şi ltenin  üzerinde, birbirlerinden ayrı yatmrş-

· 

lard 1 ,  sonra Daşa yu muşacı k brr  sesi� sormuştu birden: 
Uyuyor musun, Gleb? 

- - Hayranım sana küçük Daşa ! . .  Sahiden hayran1m. Bayrıu
na geçirdikleri i lmi·k akl rma geldlıkçe ürperiyorutn.. Çatlayacak
mış gibi oluyor yüreğim. 

Daşa gülüyordu yattrğ• yerde. Bir  şey söylemek istedi ön
ce. Beceremedi .  Başladı tekrar gulmeye .. 

Gl  eb, aynı gün Bad in 'le yattığrmr söylesem sana? Çok 
öfkelenirsin -her halde. Bu konuda epey hırpaladın beni çünkü. 

H·iç şaşırmadı Gleb: Daşa'nın hafif afaycr bir tavırla söyle
dığı bu sözlerde gerçek pay1 olduğunu sezmişti. Yine şaşırmadr .  
Bir .J<amçr etkisi yapm1ştr bu sözler. Fakat acr duymadı. Içindeki 
kıskançlık duygusu uçup g itmiş olabil ir miydi? Yoksa artık, Da
şa'ya duyduğu yak1n l rk, bir erkeğin kar1s 1na duyduğu yağınlığın 
üstünde bi r duygu muydu? Eskiden hiç bi lmediği, tanımad1ğ1 bu 
yepyeni ve dost Daşa'ya şimdi garip ama dopdolu bir şefkat 
duygusuyla bağlıydı .  

Küçük Daşa, başrm a lev alev yanryor. b i l iyor musun? Bir 
gaz ocağı gibi .  Boynundaki i lmiği düşündükçe, başına gelen 
olayJarr düşündukçe i l iklerime kadar ürperiyorum. _ŞQnr.� . . �_Q.\d..Y.�!. 
dediğin şey olmuşsa bi le. . .  ne _y�pçı_hm?. Vahşi adamlarız hepi-

222liııWr...� ---
. -

:niz. · can1m1  yaknü.tk icin fırsat geemiş eline, -kul lanmışsın . . .  
Jrı.san ded iğimiz yaratığa başka b ir  açıdan görmaliyiz artık. Doğ-

--- --···
·

-
- -- --- __ .. _,..._ ... . _ _  -

---
· 

.,.. , -
__ ... 

--
........ ....... 

-
-

-
.- --

- ·-" -
---···- ... - . - - � -
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rusu da bu .. Gün gelecek, dn ince, en derin yönleriyle tanımay• 
öğreneceğiz ·insanoğlunu . . .  Şimdi,  •küçük Daşa, alev alev yan ı
yor baş1m .. Ve •i I lkierime ·kadar ürperiyorum. Hepsi bu . . .  

Daşa gül üyordu yine. 

Uyu öyleyse. . .  Ben . . .  bilemiyorum . . .  içimde bir  his 
var ama: Bu sefer başka yollardan geçl ik yıl larrmd�ki Daşa'ya 
dönüyorum gal iba. 

Kı�a bir süre sus·muş, döşeğinde oradan oraya dönm üş, 
sonra dayanamay1p yeniden sorrnustv: 

- Uyuyor musun, Gleb? 
Gleb'·in cevabı n ı  bi le beklememişti. Yerdeki döşeğinden 

frrlamış. koşarak Gleb"in l<oynuna g i rmişti.  

. . .  Savçuk ray ve travers döşeyen ekibin başindaydı. Çalışma
ya yıl lar boyu hasret ıkalmış bir adamın hırsıyla indirip  kaldı n
yordu çekiclni. Vjne kan çanağı gibiydi gözleri . El1erin� ve boy
nun un damartan her ·q4'<iç vuruşunda şişiyordu. 

Gl eb •kazmasrnr  �.rtlayrp uzaklaştı M iyekova 'n1n yan ı ndan. 
En öndeki sı raya geldi .  Orda başladi çalışmaya. 

- Vur, SavçukJ Vur, fıçıcıbaşJ J Bütün gücünle vur! 
- Vuruy�·uz ya! Sen de vur, madem k\ sensin bizi ,kazıkla� 

yan, kanrm ıza g iren sensin,  hepimizden kuwetti vur! . .  Fabrikayi 
yeniden çahştıracağız nas1l olsa! . .  

Hadi ,  arkadaş. bi ldi rel im şu dağa haddi ni ! Hurraahh! 
Gleb bütün gücüyle vurdu kazmasını toprağa. içinden -ko

pup gelen o büyük çığhk boynundaki damarları şişirip genişlet
ti bir anda .. 

Orada çalışan insan kütlesi de onunla ayn1 anda kazmalan . 
kürekleri ve çekiçlerini aynı h ırsla savurarak Gleb'in sesinde 
düğümlenen büyük ç1ğhğa katı ldi lar :  

Huuurrraaahhh 1 
Yukarıdan aşağıya bakınca, "hurrah •• sesi n in  bir  anda bü

t'ün vAdiyi sardığ ın 1 ,  aşağıda karınca kadar ufak kalan insanların 
hep birlikte dalga dalga aynı sese katiid ıkları n ı  klazmalarl a ,  
kürek ve çekiçlerle işe yüklendtklerini gördü Gleb. 

'Miyekova gözlerini kocaman kocaman açmış Gleb'i seyredi-
yordu. · · · 
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Raylara son traversler bağlanıyordu artık. Çel ik te\ler mal
zeme bloklarının yanı sıra yere açı lmışJard ı .  KıvrJ ia kıvrıJa uza

yıp giden y ı lanlara benz.lyordu i lk  bakışta. · 
' 

Dağın zirvesindekl Kızılord u  askerleri, tüfekleri omuzJa-
nnda nöbet tutuyorlard ı .  Onlar1n bulunduğu "kesimin sağında so. 
lunda ve tepen in üst tarafında yüksekl ikleri insan boyunu aşan 
çah hklar var. Görünüşleri insanı etkileyen tüfekl-i l er o kesimde 
kol geziyor, askerler nöbetieşe dağın öbür yamac rn r ·koiJ uyorlar� 
d i .  . 

Sergey kenara çeki ldi .  Bitkindi.  Kan ter -içi ndeydi . Gerideki 

M iyekova'nın yan 1na geldi .. Hemen oracığa. taşların üzerine otur-
. 

du. 
Evet, entel-lektüel yoldaş1mız, yorgun görünüyor? Komü

nist usülü çahşma yıpratıcıdır  demeyin sakrn! 
Miyekova hem muzip bir tavırla gülüyor. hem onu eteğin-

• 

den tutmuş, çalişanların aras1na doğru çekiyo rdu. Sergey ço-
cuksu ve aydın l ik  bir gulümseme ile baktı Miyekova'ya. Ter 
burnundan ve çenesinden oluk gibi  akıyordu. Polya'nın elini  ar. 

d1 avucuna. Bu eli  kuvvetle ve dostlukla s1ktı . 
• 

2. DÖKÜLEN KANLARlMlZ 

Bir Jş sonuna yaklaşınca gerginl ik  daha büyür, sarhoşluk 
vermeye başlar. Son vurulan çekiç darbelerıi daha kesin, daha 
güçlüdür. -işte işçiler. yukarda, elektrik santral inin yanındaki 
yerinden aJarm veren Lukava'nın sesini böyle bir  anda duydular. 

Havayi adeta yırtan parlamalarla bir :kurşun yağmuruydu 
bu gelen., Ama önceleri işin gürültüsü bu sitahil  çatışmanin 
sesini bast1rmışt1. Işçi ler çok sonra farketti l�r durumu. Tepe
deki askerler oradan oraya koşuyor. kendi lerini yerden yere a
tarak, rasgele ateş ediyorlardi .  

Lukava, e l l erini havaya ·kaldırmıştı ve sesinin bütün gücüy-
le  bağJrı)(ordu:  

- Sakin olun, yoldaşlari Herkes yerinde kalsin şimd i !  Te. 
penin öbür taraf1nda eşldyalar var, 9teş açıyorlar bize. Durmayın, 
çalış1n! .Paniğe kapı lmayın sak1 n! . .  
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Karşı i rki i  başlayan bu si lahl i  çatışmanın kopard1ğ1  gürü ltü 
havayı parçalara böl'üp ayınyordu sanki . . .  

Çal işma birdenbire durdu� Binlerce insan dağdan aşağıya 
doğru ıkoşmaya başladi. Kapıldıklan telaş içinde bir sel gibi ·ini
yorlardı aşağıya. Orta kesitte panik ·baş gösterd i .  Buradaki ıka
labahk, baş· edi lmez bir h1zla ve devri] en bir Çiğ gibi dağın etek
lerine doğru kaçişmaya başladı .  Etrafa dağrlanlar, yere yatanlar, 
tekrar doğrulup koşanlar, tekrar yere kapananlar vard1 .  

Gleb yüksekçe =kayanın üzerine çıktı. Kazmasrn1 sal l 1yordu 
bağrrrrken .. 

- Durun! Olduğunuz yerde ıkahn. kaçmayrn !  Beni d inleyin. 
yoldaş lar! Sözlerimi d uymamış gibi  yapanlar ve ikorkanlar çıkar
sa aran1zdan, l<azmararınrzla, kürekleriniıle vurun onlara durdu
run! 

Sendikal l  işçiler . grubu ateş yağmuru arasında Gleb·e doğ
ru koştu. OnJan başka gruplar, tek tek gelen işçi ler izledi .  Aşa .. 
ğıdan, önce tek tek, sonra gitgide çoğalan sesler duyuldu� 

' 

.Buna rağmen ·kaçrşanlar vardı .  Panik içinde koşanlar görü-
lüyordu. 

Arahkısız s i lah sesleri duyuluyordu.  Öylesine bir gürültü 
. . 

ki, dağdaki bütün .kayahklann ardarda çatlayıp havaya uçtuğunu 
sanabi l i rdi insan. · 

Kazmasını  frrlattr bir kenara Gleb. Kayai rktan atladr� 
Savçuk. Gromada ve Daşa, sen, öbürleri , hepi niz bu kont

rolsuz ıkoyun sürüsünü durdurun önce .. Yo1larrnl kesin hele . . .  
Benimle gelin, yoldaştarL .. Alın tüfekleri, s i lahlanın önce ! 

Elektrik santralina yürüyel im.  Çabuk olun! Gösterelim ·kim ol
duğumuzu bu eşkiy.a S1ürüsüne! 

•i lk tüfeği Gleb aldi. Onu öbürleri, daha başkaları izled i .  
Yukarda elektrikçi ler ve maden işçileri hiç dağl lmam1şfar

.d 1 .  Çalışmaya devam ediyor ve ikurşun yağmuruna ald•rmıyor
lardr bU e. · Sadece tedirgin bakıslarla seyrediyorlardı olanı bite-. , 

• n r .  
Birbirinin pe şi s 1ra .tüfek ve cephane al ıyariardı ·işçi ler. 

Mermiler yuvalara sürülüyor, tüfekler ateşe hazır hale getiri l i 
yordu� Bağnşmalar, tüfek almak için itişip kakrşanların gürül
tllsü kapiarnıştı ortahğ r .  Çoğu ter içindeydi ıişçi lerin .  Ter göm-
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leklerini  bi le ıslatmrştı. Yüzleri s tr ı ls tk lamdt. Parti üyesi o lma
yan işçiler de tüfek almak ıistiyorlardı ama onlara tüfek veri lme
di .  Parti üyesi olanl ara önceli-k tanınm rşt1. Oduncu ustasi M itka, 
çıplak kafas1n1  öfıkeyle sa l iayarak itiraz ediyordu bu duruma. 

- -Ne ol uy-or yahu! . .  Bı rakın ·şimdi parti l i  partisiz hikayesi
n i !  Böyle fırsatı kaç . zamand ı r  bekliyorum beni Had i ,  verin bana 
da bir  tüfek. 

B'üyük kol hareketleriyle kalabalikta kendisine yol açarak 
Gleb' in yanına geldi .  B i r  tüfek aldı  onun el inden. G leb'e göz .kir-
oarak güldü:  . 

işte s i lah ! . . Ben de ateş hattına gidiyorum, Çumalov 
yol�ş! •• Görüyorsun, ben de gidiyorum! . •  

E l ! e  • •  tüfekl i  i şçi gruplan oradan oraya ıkoşuyor, merrnileri 
teti k ağzına sü rerek i lerl iyor, kurşun yağmuru altında . kimi za .. . 
man diz çöküp siper al ıyor, ;k imi zaman tekrar ·koşmaya başhyor
l. • Hepsi yukarıya, tepeye doğru gidiyordu. 

Sı�k ve bunaJ.tıÇLhava genzini yaktyor:du . .  iosaotn. Qttalı(<., 
·-... ... �-4· ___

__ ,. -·- - . .., 

�---- -- ·-·· _..., ___ ··- - .. . - - . . - ' 
güru:-Uokusuyla,. -kavruk,_ot:-kok.us.uyla . d ol m_u._ştu. .folya 91eb' 1 n - - - lL 

�QDJ.oda�di !'_Kaya.l.ar:a güçlükle · ttFmantyordu. -G ieb, yanında onun 
kf!dınsl stcakh ğ ı n ı ,  kendi omzuna ikide bi t· sürten oınzunun te
masrndan vücuduna yayı fal\ s ı cakl. jjnn farketmişti. 

Neden geliyorsun sen? Bu iş ciddi. . .  Oyun değ i l  ·ki . . .  
�e.9.�n__ge l m�Y�-ç�k. ___ rııişim_Z_S_�I)_in gt�i_ği n yer�-!>�� de 

�derim_ elbet! --
- Ama �kavga g ü rü ltüye ahşkınım ben! .. Sen ıkadtns1n OY-

sa. 
l<oskoca man b ir  kahkaha koyverdi Polya. 
Önlerinde koşuşan askerler ve işçiler vardı .  Yanlanndan 

geçip gidiyordu kimi.  Uzakta, çok uzakta, belki d e  denizin üze
rinde vapur düdüklerinin yankı l t  seslerinden far·ks tz kurşun 
v1 n l amalan gel iyordu kulakları na. 

Bu işi tti klerimiz �kurşun sesleri,  Gleb . .  Kaç zamandır duy
mamı ştlm . . .  

Gleb yürüyordu. B ir  e l i  tetikteyd i .  Sıms ı ki kavramışti tüfe
ğin i .  Polya da yürüyordu onun yanında. Onun elinde de bir tü
fek vard ı .  Kocaman kocaman açı lan gözleriyle etrafa bakınıyor
du.  
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Gleo. bir işç i deği Idi artık.  O şimdi.  savaş meydanların ı  n si
lah h askeri oluvermişti yeniden. Emrindeki birliğe i<ısa ama 
kesin sözlerle yapı lması gereken şeyi anlattı : Eşkiya çetesi n i  
sol taraflarından kuşatmak ve onları şimdi işgal ett?J<Ieri küçük 
koruluktan pOs·kütüp geriye atmaktı ·i lk  hedef. Bir birl ik bu ama. 
cı gerçekleştirecek, Gleb de öbür iki birl ikfe yukardan, tepe
den hücum edecekti çetecilere. 

�- işitti n mi,  G leb? Vanımızdalar. Tepeden ateş ediyorlar. 
Panik yaratıp hepimizi dağıtmak sonra da havai hattı bozmak is
tiyorlardi anlaş1l an. 

G leb cevap vermedL Sarp kayal ıklara t ırmanıyor, arada dö
nüp havai hatt1n bulunduğu yöne bakıyordu. Miyekova bırakml
yordu onun peşini .  Entarrsini dizlerinin üstüne çekmiş, bel indeki 
kuşağa i l işti rmişti. 

Bak, gör işte . . .  bizim · insanlarımrz bu kaçışan lar. Keşke 
herifler daha önce hücum etselerdi de kendi farelerimizi del ik
lerinden Çi karmak imkan rnı  verselerdi bize. Neyse. boşver: Ken
di i nsanlanm1zı adama benzetrnek için daha çok uğraşmamız ge
rekiyor. 

PoJya bakryordu ona. Daha yukarda yüksekl i k  ölçmek için 
işaret noktası olarak ıkul lan1lan demir kule güneşte parhyordu. 

Tırmanarak çıktrlar kulenin yanına. Buradan bak1nca dört 
yana açrlan dağ yamaçlarında s1ra sıra uçurumlar, koruluklar ve 
kayahklar görünüyordu. Komşu dağlan çevreleyen mavi s is  ta
bakas• i le birl ikte ufuk çizgisinde eriyorlardr hepsi .  

Kuleniın d i binde yere uzan1p bekledi ler. 
Onlar yatar yatmaz herşey görünmez oldu. El lerini  yasla

d ı kları t�prak iri l i  ufakli taş parçalanyla ·kaphydr. Kavrulmuş 
otlardan bir koku gel iyordu burunlanna ve bu, kızgin çimento 
kokusuyla ıbirleşerek daha da dayanı lmaz bir yak1cıhk 'kazanıyor. 
du. 

- Nerdeler, Gleb? Hiçbir şey görmüyorum ben. 
Birden · ayağa ıkalktr .Potya:� Kuleye doğru eğil erek baktı .  B i r  

vınl ama duyuldu o anda. 
G feb genç kad ı n r  tehlşla eteğinden yakalayıp çekti kend i

sine. Polya'nın eteğini tutturan eski ç ıt-çıt bu sadrneye dayana
madl ,  'koptu. PoJya gü lerek oturdu Gleb'in yanrna.  
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Çıt-çıtı kopardı n işte, beceriksiz . . .  
-- -Kes çenebazi iği  şimdi . . .  Beklemediği n anda devirirler _ 

di sen i .  Tek ·kurşunda hem. ·Göremiyorum ' ki herifleri . . .  
Gleb d i k  d ik b�ktı Polya'ya. ·Sonra ha�ifçe doğruldu, kuleye 

doğru atı ldı.  

Tepenin sağ tarafında sapsarı ve masmavi renkli  eski kale 
duvarlan vard r .  Bir ·harabe ıkal lntısrydı lar daha doğrusu. Hemen 
orada eski ve işe yaramaz tahta parçalanndan bir yığınak yapı l 
mışt ı  ayrıca. Çevre koyu ·renkl i  çiçeklerle örtülmüştü . 

Sürünerek gizlendi Gl elı .. �aşını  i leri uzatıp gözetlerneye ko
yuidu. 

Baktığı yönde esmer �lt" kazak askeri bel i rd i  birden. Bası • 

çıp laktı adam ; n .  Tüfeğine sı �rca sarı lmış,  el i  tetikte, etrafı kala-
• 

çan ederek hrzlı  adımlarla yürüyor, ikısa bir  an harabe duvarla-
r ın ın  arasında beli riyor. sonra b i rden kayboluyor, aradan bir za-
man geçince tekrar ortaya çı kıyordu. · 

. . 

Onu vuracağım, Gl  eb. Tahammülüm kalmadı beklemeye . . .  
Polya 'n1n el leri titriyordu . Yine ·kocaman kocaman açmıştr 

gözleri n i .  
- Ateş et sadece. sakın ·kıpırdama yerinden! BekJe burda! 
Beyaz dişleri n i  göstererek güldü Polya. 
Harabeye doğru yürüdü G l eb. Kayaların ve çal ı l ı:kların ar

dına gizlenerek i l erled i .  Sonra Polya onu harabeler arasında ko
sar adım i lerlerken gördü. Sessizdi Gleb. Suratr asrktı. Taş y ı 
ğınJannın gerjsjnde bazan beliriyor bazan görünmez oluyordu . 

Kazak askeri birden durdu olduğu yerde. Diz çöküp doğru lttu 
tüfeğini .  Nişan a ld ı .  Eğ i ldi. Tekrar görünmez o l du. 

Polya'nr r.  yüreği heyecanla çarpıyor, kopacak gibi  atryor ve 
Polya bunu vınlayrp yankılanan kurşun seslerinden aynt edem i
yordu bir  türlü. 

Kafasında ·korkulu bir telaş g ittikçe büyümeye başlamıştı : 
Acaba ·kazak asker; l<açtı mı?  Gleb'in ·kendisine yaklaşmasını mı 
bekl iyor? Öldürecek m i  Gleb'i yoksa? 

. 

Heyecandan d isleri birbirine vuruyor, Polya bu önüne geçe-
mediqi garip t ıkırd9mayt d in l iyordu ş imdi .  Çenesini sımstkı 
kapatmaya çaltşıyor ama yine de önüne geçemiyordu bu titre. 
:nP.n i n .  Kulağın rn  altındaki kastarda müthiş b i r  ağırl ık.  bir acrh 
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gergin l l k. Frrlamak. Koşmak. Bütün gücüyle bağr rıp ·kazak aske
rinin usl:ine boşaltmak kurşunlan,  yurmak sonra. boyuna vurmak 
adama. Bütün �bunlar geçiyordu kafası ndan. 

ıi lkin duymadı· si lah sesin i .  Hemen ardından sıms ıcak ve 
bağucu bir rüzgann getirdiği  bir ürpertiyle kaskatı kesi ld i . Son
ra başka patlamalar. Boğuk, vahşi hayvan i nfernesin i  ·andıran b ir  
çığl ık  duydu sonra. Kayalara çarpıp seken · kurşun vınlamalarının 
arasında erldi g itti bu ses. Gleb' in sesi değildi  bu.  Böyle bağı ra
maz Gl eb. 

Polya 'kayali-kiara doğru koştu. Gleb iz bı rakmamrşt 1 .  Fakat 
PoJya ·kad1 nca bir sezgiyle onun biraz önce geçtiğ i  yoldan i lerli
yordu. Yeni bir vınlama o sırada. Yanındaki kayal lkta b ir  dağr lma 
oldu. Küçüc'ük taş parçalan alnına ve yanaklan na çarparak dağ r L  
dı lar. 

Az i lerde. bir büyük kayal lğ ın  önünde kazak askeri i le Gleb 
birbirlerine :kenetl enmiş ler, müthiş bir  h ırsla boğuşuyorlard ı .  
Aç kurtlardan farks ızdılar uzaktan bakınca. Şimşek hızıyla havada 
beli-ren bir tüfek gümbürtüyle düştü yan 1na. Gleb çabucak doğ
rulup ·kazak askerinin er inden ikaptr tüfeği. Yüzü geri lmiş.  da
marları şişmiş, patlayacak ttale gi rmişti . 

Kazak askerinin gözlerınde frensiz b ir  ç ı lg rnl ığ ın  ifadesi be
l i rmişti.. Bir ucundan Gleb'in de yakaladığı  tüfeği sımsrkr  tut
muş, ol anca gücüyle bir o yana bir öbür yana büküyor, onu G leb'
i n  ef indn kurtarmaya çalışıyordu. Yüzü gözü ağırndan fışkıran 
tükürüklerta pislenmişti. Gleb'i b i raz açrktaki uçurum kenarına çe
kiyordu. Onların M<i yanrnda kurşunlar  vınlayrp geçiyor, g erideki 
kayalara çarparak dağıhyorlard r .  

Nişan aldr Miyekova. Tüfeğin arpac1 k  yerinden 'kazak askeri
n in  kafasrnı hizalad ı .  Işte o s1rada Gleb sağ i<oluyta boynundan 
yakaladı adam ı .  Tüfeğin d ipçik ıkısmı i le kolu arasına srkıştırd 1  
kafasın ı .  Öbüı· koluyla adam1n el ini  bi leğinden kavrayarak büktü, 
büktü . . .  ve ·kırd 1 .  Öfkeden ve acıdan dişlerini gör'ülmemiş bir 
çaresiıl ikle grcırd�tan adam bastı yaygaray ı .  Gleb, olanca gücü
nü vererek adamın kafası-nt srk ıştırmaya devam etti. Durumu b i r  
anda kavradr ·M iyekova : l<uwetten kes i fmişt i  G leb. Çözüfmek 
üzereyd i .  Ve bir kısa süre sonra iki adam birbirlerini  beraberce 

,. ' . . 

sürükfeyeceklerdi uçuruma. Kendini  kaybetti M iyekova. Tüfeğini  
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kaldrrdr .  Dipçik kısmı i le adam1 n  s ırt1na vurdu bütün gücüyle. B i r  
•• 

anda çözüldü ·kazak askeri.  Olüme giden b i r  hayvan gibi h ırladr. 
Dayanarnıyorum artı k!  Mahvordum r Tes . . .  tes l im . . .  Ya

kaladınız beni. • . . 
· Gleb, adamın boynunu sıkıştırdıği ·kolunu gevşetti. Sağtam 

kol unu bi leğinden yakaladı bu sefer. Adam tuzağa düş'ürülmüs • • 

vahşi b i r  hayvanı n  kanl i  ·bakışlanyla Gleb"e baktı. Öldürücü bir 
kin okunuyordu bu gözlerde. Baş1n1 sert bir hareketle , geriye 
atarak doğru ldu .  Boğuk b ir  . sesle h ayki rd1 : . 

· 

B ı rak beni artık! Hal im kalmadı . . .  Tuzağına düştüm . � .  
Mahvo ldum.  . ' . 

Porya omzundan tuttu · G leb'i.  Geriye doğru sürükledi.  · 

Çeki l kenara, Glebı Kurşunlara hedef oluyorsun bu-. . 
rada . . .  Görmüyor musun? · · ·· . . 

Anlayaımadı Gleb. Fakat kazak askeri nin . . bi leğini ıkoyver-
d i .  Derin derin soluk ahp veriyor, göğsü in ip 1kalıktı-kça s ırtinda-. 
k i  . meşkı ceket şişiyordu. Otomatik bir hareketle el ini  taban-
cası n ı n  k ı l ltına götürdü. Tabaneası yoktu. . . . . 

· . Kazak askeri kan l ı  tükürükler boşaltıyordu ağzından. Oi-
k i ldi b i rd en. Kanayan dişlerin i  ortaya -koyan bi·r gerilmayle kast l-. ' 

dı  dudakları. Sonra birden bir  ok yılanı g ibi frrlayarak uçuruma 
atti kendini  

. . . 
. . 

- . Aşağ ı l ık  köpekler! Pis herifler! Sizin gibi lere böyle tes-
l i m  olmaz bir kazak! Cesaretiniz varsa uçuruma gel i n !  . ·. · .  . . . . 

Uçurumun ·kenanna koştu Gleb. Ve göz · açıp kapayacak. 
kadar l< ısa bir stire içinde taştan taşa çarparaık dağ ı lan vücudu-. 
n u  gördü adam ın:  

Polya yakaladı onu. Geriye, kenara sürükledi G leb'i. 
Üstüste vın layan ve çok yak1ndan kayalara çarparak

' 
daği- , 

la ıı kurşun ların aras1nda buldu kendini  G lebr Eği lerek ,koştu . . .  
B i r  taş yığ ın ın ı  siper a ld ı .  Oysa Polya sakin ve kör bir yürüyüş .. 

. 

re yakJasıyordu ona. 
Müthiş bir  öfkeyle doğruldu Gleb. B i r  s1ç rayışta . yan ına 

geldi onun. Yumruğunu hırsla ·kald1rd1 genç ıkad ına: 
Di kkat et . . .  B i r  yumrukta ezerim seni ,  enayi bebek! 

Polya sessizce süzdü Gleb'i.  Tüfeğinin namlusuyla Gteb' in ·: ·, 
' . . . 

havada as1 l r  gibi  duran eline usulca vurdu. 
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ind i r  pençeleri n i .  buda l a L .  G i t  de düşürdüğün s i lahlan 
topla sen . .  

Döndü . Kule n i n  yanindaki eski yerine geldi tekrar . 

. . . :Dağin öbür taraf• na düşen yarnacl nda s iperl enmiş ·kazak 
çeteci leri sakland 1klarr küç'ük korul uktan d ışarıya kaç1yorlard1 
birer i·kişer . .  � Düşüyor, ,kalkıyor, toparlanıp yen iden koşuyorlar
d 1 .  Si lahların gürültüsü, gözleri yakan görünmez b ir  s is  bulutu 
ve ıkaya lardan seken kurşunların ç1-kardığ 1  ıshk sesi tepenin  üst 
noktasanda siperlenen ıkızıl  ordu askerlerin in  ve işçileri n in  etra
fında vadiye dağ1 hyordu. 

Yüzüstü yatmışt1 yere Polya. Boyuna ateş ediyordu. Tetiği  
her çekişinde tüfeğin dipçiği hızla geri tepiyor. s1z 1  veriyordu 
omzuna. Tüfeği tekrar doldururken, f işekieri kovana sürerken. 
tüfeği omuzfayıp da aşağıda kaçışan küçücük i nsan se·kHJ erine 
nişan al ırken gerçek bir heyecan duyuyordu ama. Tavşanlara 
benzetiyordu o i<aç1şan kazak askerlerin i .  

Yanyana koşartarken Gleb'in ken disini  geçt iğ in i  hayal me. 
yal hatırlıyor ve şimdi siper aldığı  yerden onun uzaklardan yük
selen, etrafindaki iere emirler yağdıran boğuk sesini duyar g ib i  
oluyordu. 

,.... • 

• 3. ILK VAGONET 

Elektrik şebekesinin havai hat makaral arı gergin telterin Ç I 
kardıkiarı sesietle ötüyar i nsanı n  kulaklannda. Örümcek ağları
ni  and ı ran çeJ.i"k tel ler devasa bobin1erin karnı ndan f ışkır ıp adeta 
sonsuza doğru uzaklaşıyorlar. Elektrikçi ler, işçiler, lukava ve 
mühendis Kfeist sevinçJ i  bir hayranl ıkla el ektrik tei J erinin havaya 
geri l işini  seyrediyorlar� Ma·kinalan n bu yeniden yaratılan türküsü 
huzurla dolduruyor hepsinin  içini .  , 

Vadiye akan insan ·kütleleri , kol gezd iği  kaya l i klari aşıp yü
rüyorlar. Binlerce ağ1zdan tek bi·r ses çı kıyor. B i r  çığdan farksiz 
aniann bu yürüyüşü. Tek ağ1zdan haykı n rcasına bütün kaslarını  
gererek dışa verdikleri bu çığl ık onları yaşatan, ·Onların içini  
umutlu ış 1klarla donatan gücün ifadesidir  aslinda. Elektrik şebe
kesini Çikardı kiarı en yüksek noktadan, dağın  tepesinden aşağı-
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ğıya doğru i ki ayrı kütle hal i nde. eı<an bu insan seli dört çel ik 
ka!Jioyu son istasyona taşıyor. 

Bu insan sel i n i n  ortasında dört köşe bir  1kutudan farksız 
gibi duran ve tombul b i r  kamlumbağaya benzeyen bir vagonet, 
dağın tepesine doğru ağır  adımlarla yol a lıyor. 

- ·Huurrraaahhh! 
' 

Binlerce i nsanın ağzından aynı  solukta dökü len bu ç1ğhğı 
biri duysa dağda saydamıyacak kadar çok çan sesinin aynı tlt
reşimle yank1 land ığın1  sanab i l i r. 

Bu s ı rada b i r  başka işçi ·kalaba l i ğ i .  omuzlannda tüfekl eri , 
dağın tepesi nd en aşağrya doğru yürüyorlar. Yukarda askerler 
tekrar dol aşmaya baş lad1 lar  bi le.  �Henüz yeni ıkovulan d üşman 
teh l ikP.�ine karşı gözc'ü l ü k  ediyorlar. · 

· Mlyekova ve Gleb bjr si lahh ıkalabalığ ı n  biraz önünde yü

rüyorlar. Arkadaki işçile r çarpışma sırasında ölen b ir  arkadaş . 
. 

ları n ı n  cesedini  tüfeklerle kurdukları bir  sedyede taşıyorlar. 
·Makinaların bul unduğu tarafa geldi bu kalabal t·l<. Tüfeklerini 

bıraktıl ar. Işçilerin çehreleri terden sırı lsıklam. Bazı lannda ça
mur l ekeleri var. Bakışlarında sarhoş bir ıifade. Baş1 kanl ı  ve ar .. 
t ık  dağı l-m ı ş  bir  y ığın olan arkadaşlannın cesedini de  btraktı lar 
oraya. Bütün kalaba l ı ğ ı n  önünde yatıyor şimdi bu ·işçinin ölüsü . 

. 

Ortadaki ·kalabah.k büyük bir gürültüyle, mutlu bağrrşmalarla yu-
karıdan d öne:ıleri n çevresini  a ld 1 .  G l eb'i yakalayıp el in i  sı·kıyor. 
l ar. Sonra omuzia ra al ıyorlar onu, daha sonra da itirazlarına al  ... 
d ırmadan a!tı okka yapıp havaya atıyor, tekrar yakaJıyorlar. Sonra 
tekrar hrlatıyorlar  havaya. Sağırışmalar ve ·kahkahalar arasında 
havalanıyar G leb. Ölen arkadaşın çevresinde, acı l ı ,  sessiz ve 
ciddi b i r  kalaba l ı k  daha var. Bu arkadaş, param parça olup dağı l 
mış suratına bakınca .kiml iğ i  güçlükle seçi len işçi M itka"d1r: .Car-

__pışma sırasında parti l i l ere önc_�l_i kl.e_ si l�h veri fmes.ine. gocuiiin-· 
·�� · � GleEtiri .. elTerlnğ_@_�ade.W_ .�_o_pararak ald.ığı . tüfeği omuzlay1p _ ... 

. kazaklara-·karş�-�ği-rJ.ş� ��-11 - o .-.ölüm- kat-1m- m"ücadeleşjD_�_ ·ko_�� n işçi - - · 

MitkC!. �---� -- . 
Genç J i k  teşki latında görevli genç kızlar yaral ı  işçi lere pan ... 

surnan yapıyorlar bir  kenarda. 
Bela aradıl ar, işte buldular befaları nı . . .  Hepsini  hizaya 

geti receğ iz sonunda! . .  ' 
• 
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- · - G idin yahu ! çiftçi eş.kiyası onlar! Kardeşler. üstü baş' 
dökülenler, dökülmeyenler . . .  Enternasyonal söylenecek . . .  Bitirdik 
eşkiya sürüsünün işini ! .. Hey, J<ad1nlar! . .  Getirin buraya kadı n lar 
kolunu . . .  Öpeyim onlarr.  . .  Tam sıras1d1r . . .  

'Key ifli bağnşımalar arası nda yeni kalabal ıklar da toplandr 
oraya. Yeniden sanlanfar var G leb'e, e l i n i  s ıkan lar, omzuna dost 
şaplaklar indirenler val"'. Sonra b i rden ölen arkadaşın cesedini  
görüp acı h  homurdanmalarla suskun ve ciddi olanlar var. 

1Miyekova ·kendine yol açarak i lerliyor kalabal ığ ın  içinde. Ci-
ğerferinin yettiği kadar bağırıyor bir yandan:  

--- Voldaş lar! . .  Yoldaşlar! .. 
Kocaman kocaman açmış yine gözleri n i .  
�-J1ühendis Kle ist yanına geldi  G feb'in. Yanağında durmadan 

titreyen bir ti.k. Her zamanki ciddi tavrıyla hiç bir şey söylemi
yor ama :kuwetle  ·sıkıyor el in i ..  

· Daşa kocasının yan ı ndan geçerken duralıyor bir  an, e l in i  o
muzuna koyuyor Gleb'in,  yepyeni bir sevinç ve biraz da şaşkın
l ıkla dolu göz'terini ona çeviriyor. 

G lebl .. 
· · Küçük Daşaf .. 
Daha fazla :kalmıyor Gleb'in yanında . . .  Kalabal ığ ın  alu ş ı 

içinde uzaklaşıyor . 
•• 

Onemli olan şey bu işte, ·kütle ler yani . . .  Yani  on ları hareke-
te getirmek . . .  Yapılan işin, çal ışmanın sesi önemli olan . . .  Ge
ceye elektrikl-i gözlerle açı l ıyor artık fabrika ve işçi  leri n ·ku lü
beciklerinde elektrik ampul leri yeni temelleri atı lan yepyeni ve 
güzel bir geleceğin i lk  müjdecisi o luyor. Fabrika! Fabrika artı k ' 
gizli  pücürlün uyanışı içi nde insancıl gözlerle kederli pencere-
lerinden bakıyor şimdi dünyaya. Ve tabiatın vahşi boyunduruğun
da tel"kedi lmiş dağı yeniden uyandırmış insan kütl el eri . Demirin 

J 

hayat ın ı  bir türkü gibi  havai hattın ku laklarına f ıs ı ld ıyor. Şura-
da, yakında hacalar tütecek, bu �acalardan döne döne kapkara 
dumanlar yükselecek gökyüzüne. V e  vagonetler raylarrn,  cel ik 
tel ierin dost ·kucağında ·başlayacaklar g id ip  gelmeye. Keçi le rin 
sömürmesi bitecek, makinaları çal mak soytara t ığ ı  bitecek ve kü
çük el testereleri n in  gıc1rtı l ı  ama işe yaramaz imparatorluğu b·i 
tecek art1k. 

lukava, makinaların yanında. Geniş kof hareketleriyle söz� 
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lerini süsleyerek kafasındaki önem l i  bir şeyi anlatmaya uğraşı. 
yor aşağıdakilere. 

Büyük bir  madeni şangırtı kopuyor önce. Arıkasından raylar 
hareketleııiyor. Geniş bir  vagonet. hala uzun zaman yaşadığı ter- . 
kedJ i mişliğin kütlü kokusunu taşıyan bir  vagonet şantiye iske
lesine geliyor. 

G feb fırladı .  B ir  sıçrayış�a vagonetin içine g i rd i .  Kesi n  ve 
kararli emi rler verımeye a l ı şkın o.  Yine öyle davranıyor. Bağrrr
yor kalabahğa: 

• •  

Olen arkadaşımızı taşıyın buraya, vagonete koyalım. Ge-
reken saygıyı göstereceğiz ona. Şerefli bir  tören düzenleyeceğiz. 
Aşağıdaki ler d e  göJimel i . . .  Herşeyi görmeli ler . . .  Herşeyi nas ı l  
kanımız.la 'kurduğumuzu bi1meli l er. 

B'üyük b i r  ·işç-i kalabal iğ ı  cesedin ·başına toplandı .  Ö1üy0 
sessi2 ama di-ld<atl i adıml arla beton merdivenlerden taşıdılar va
gonete. 

- Yoldaşlar . . .  Çapasını verin buraya! .. Tüfeği n i  de getirin! 
Yanına koyun ikisini  de . . .  Yanyana, yoldaşlari ' 

Durduğu yerden arkadaşlarına ·işaret etti G leb. 
� · D i nleyi n ,  yoldaş lar! . .  B u  yoldaşımız çalışma s ı rasında, · 

orta aşa bir  iş in  yaradı l ışı  s ı rasında kaybetti hayatını .  Gözyaşı 
ve ·hıçkırı-k onun ölüsüne sayg ısizl ik olur. işçi el lerinin zaferidir 
fabrika . . . Bu eser bizimdir, hepimizin . . .  Makinalar guruldayaca:k. 
yeniden yanacak iç imizdeki ateş. . .  işçi Cumhuriyeti 'nin yapJCI
I ığ ı  budur. B iziz�  Etim izle, beynimizle . . .  Dökülen ·kanlarımız a .. 

Cl rarımız ve mücadelemizin ürünüdür. Bunlar bizim ,  dünyayı yen
mek için si lahlarrmız hepsi .  Şimdi gidel i m ,  arkadaşlar! 

Orada toplanmış binlerce •insan1n, o anda orada olmayan 
binlerce, on b inlerce, yüz binlerce insanın, gönüldeşlerin türkü ... 
sünü i fk o başladı söylemeye. Oradakiler hep bir  ağ1zdan türkü .. 

vü devam ettrrdi ler. insanın tabiata karşı olan nıticadelesini de 
• 

bel·itleyen bu türkü vadinin en kuytu köşesine kadar yayı ldı  bir 
anda. Bu çığ gibi  büyüyen ses dağı-taşı dünyamızı ve başka 
dünyaJan çepçevre saran hava taba-kalarını bile insanca bir inan .. 
cın zaferl ni paylaşmaya çağı rıyordu. Yer gök inliyor art1k. Ve 
havai hattın te l le rinde i l k  vagonet kanatlı blr gel·in misal i ,  güzel 
ve ·küçük bir  ·kuş misal i  süzülerek i lerl edi .J( 
Fabrika, F: 1 1  1 6 1 
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• •• BOLUrvl ON 

DERiN BiR VARATlK 

AYDINLIK DAKiKALAR 

Daşa ve Gleb yorgundular. Yine kendil eri g ibi  yorgun �insan 
kalabahğ1n1  aşarak yemekhaneden ç ı ktı lar. Şose yolundan çah
l ı klarln, vahşi atlarin iki ya nında boy verdiğ i  daracrk ;keçi yolu na 
saptılar. Miyekova az i lerdeki meşe ağaçları n ı n  arasinda yetişti 
arkalari ndan. 

- Yoldaş lar, evinize kadar yürümek istiyorum siz inle . . .  Ya
nın izda birazOIIk olsun «afamr  dinlemek istiyorum. 

Daşa ve G leb gözgöze geldiler ayn1 anda. i�kisinin de göz 
bebeklerinde bir garip par1 ltı vard i .  Soru mu,  şaş.k 1nhık m ı ,  öfke . 
mi bel li  deği l?  Ama d udaklarında ne b i r  tek söz vardı.  ne de 

. kafalarından geçeni d1şa vuracak b i r  harekette bulundular. 

·Daşa, Miyekova'ya uzatt1 e l in i .  Koluna g i rdi genç !kadı n ı n .  

-. B·ize hiç gelmedin sen, M iyekova yoldaş . . .  Çal iş ı rken 
beraber yaş1yoruz ama 'kendi ·kendimize, evi mizde nas1 l  yaşadr
ğl miZI bi le b i lmiyoruz nedense . . .  

Başıni  salladı Polya. Saç1nın derbeder k1vnnı larından biri  b i r  
ağaç dal ına tak1ldı  o s1ra .  B ir  ç ığ i rk attı ve durdu. Sonra başladi 
gülmeye. El ini  uzatıp saçına takılan o 'küçük ve d i kenl i  dah ·kopar
di ,  parmakları arası nda yuvarlayarak merakl i  7bi r  sevinç içinde 
bakti çevresine. 

- Her şey ne ·güzel burada! Kaç zaman var ;ki ormanlara, a
ğaçlara has retim. Nemli toprağin o canım ıkokusu geliyor b ur
numa şimd i .  :Hem ac1 hem tat h ,  yumuşac1k bir koku bu. Çocuklu-
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ğum ak llma geliyor boyuna, biraz can1m1 yak1yor bu, .keder ve� . ' 
riyor bana . . .  Dağda ça hşrrken kederli f i lan değildi  m oys-a . . .  A- · 
ma şu ağaçların tazel lğ i ,  şu genzimi yakan bahar ·kokusu canı-

. . . 
ma okudu benim . . .  Anlıyorum artık, hiç· ·koyvermemeliyim -ken.. · 
d imi,  hiç gelmemaliyi m böyle yerlere, çal işmai ıyı m · ·hep . . .  Da
şa, izin ver, :kocan ı n  koluna g ireyi m  . . .  -�uwetli 9· . Gü_c'ü ikimize 
de yeter. Bizler, kadrn l rğ rmızdan m ı  n edir, zay1_frz çünkü. , 

Küçücük b ir  k1z gibi  CIVll CIVII Polya. AÜaçİarln dal iarına 
tutunuyor. kahkahalarla gül üyor, -kocaman . şeyler söylemek, ço-k 
ciddi çok önem l i  şeyl er · anlatmak. biraz ağlamak, biraz onları 
kendine acrndı rmak, içinde kabaran heyecana kapı l ip  gi d,vermek 
istiyor. 

· 

G l eb'e -koştu Polya. Kol u na girdi önce. Sonra b irden dönüp 
baktr ·Daşa'ya. 

- Oaşa, k 1skanm 1yorsun ya? .. 
·Daşa, arkadaşça gül erek baktr ona. . 

Gl eb' in kol una girdin  d iye . saçrnr baş1n1  yolmaya ·katka
cak değ i l i m  yaı Canrn çok çekiyorsa 'bu ayryr ,  kuwetinden şllp-
he etmemelisi n . . .  . -

' 

Nas1 1  jkuwetli olduğunu gördüm ben ! .. Dağda, �kazak as!"' 
keriyle ·boğuştuğu zaman gördü m . . .  · 

Gleb, Polya'nrn kolunu sımsrkr  gerdiğini ,  ·kendi göğsüne bas
tlrd ığ •n r  hissetti. Bir  yanrnda kendi Daşa'sı, öbür yanrnda ·sapsan 
bukleli saçlarryla Polya var şimdi.  Bu iki kad r n  onun yOreğinde 
tuhaf bir çatışma yarat1yorlar. l f r k  ve yüksek dalgal.ar  gibi  ikisi · 
de. Karşit yönlerden gel ip Gleb' in yüreğinde çarprşryorlar. De1şa 
büyük ·Gieb'ten, Gleb bunu bil iyor. Daşa'n1 n  kendisine alabi ldiğine 
yakrn olduğunu da b i l iyor. Daşa'yr anlaman i n . ve yönetmenin na
s ı l  zor olduğunu da bi l iyor G leb. Polya zayıf bir çocuk gibi oysa. 

_Titrek bir alevi andı.r-1yor ..o. -�cinde ne zam.an ·bir  .t�dirginf ik. doğ-
c;a ya _ _ da ... !1�--��-r:!!a_n _g�çi�i _ bi r  hevese ·kendin.i ·J<ap!•rsa rüzgarda · 

_t'treyen b ir  alev m isal i başlıyoç .sendelemeye._!-ki kadın ın  ·ko I la- · · 

rından tutup k-endi d irsekieri n i n  arasrna s 1 k1ştrrd1 ·Gieb. Ve gül-
dü :  

Gel in .  ko l ianma çr-k ın  i·k iniz de . . .  Eve ·kadar böyle götü-
reyim sizi . . .  , 

Daşa bir d i rsek vurdu ona. Başr d ik, sesi yüksek ve ıkarar .. 
l l :  
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Kası l ip durmasana sen! 
Uzun etmeyin, oturun kollarıma. Parti li oldunuz da ka

d. ınhğr nızı unuttunuz yani?  Oturun hele . . . 
Polya'nın gözlerinde neŞeli pın ltılar okunuyor. Aydınl ik bir 

gülüeük gelip yerleşiyor kaşlarına. 
Hadi Daşa, otur da terieteJ im onu. Zaten çok yoruldu bu-

gün. . .  Birazdan başlar oflamaya . . .  
Açtı kol larını Gleb. Eğ ildi.  ikisini  de ·kalça1an hizasından ya-

kaladı ve havalandınverd1. 
ikisi de aynı anda ·kollarrnr boynuna doladı lar onun. Kahka-

halarla gül üyorlar. Kemiıkleri nin ses verdiğ in i  farıketti Gleb. Kan 
başrna hücum etti. G leb yenilmedi. Başladı yürümeye. Ayağında 
çizmeleri, ölçülü adım larla yürüdü. Ufacık kız çocuklan gibi kık1r 
kı kr·r gülen iki kadını :kollarında taş1d1 bir zaman. 

Yere i lk atiayan Daşa oldu. Gülrnekten katı lmıştı adeta. 
Göğsü hızla inip kalkıyordu.  Polya acele etmedi pek. Hatta, gizli  
bir istekle cok ·krsa bir an sarıidr Gleb'in boynuna. Bütün vücudu-

, 

nu Gleb'in iri gövdes1ne yapıştırarak indi yere. 
- Söyleyin şimdi.  Sahiden taşırm1şım siz i  kol larımda, değil 

mi?  ·Maskarasınız ikiniz de . • .  

· . iki ·kadsnın da göğüsleri d olgun ve yumuşak. Daşa ona çok 
yakın olduğu halde tanıdığı. bildiği Daşa�dan farkh.  Ona henüz 
yabancı olan Polya da başka. O da değişik bir ıkadın .  

Gün yavaş yavaş batıyar şimdi .  Güneş uzakta ki dağiann ar .. 
kasında yavaş yavaş kaybo luyor. Gök yüzü koyu bir  mavil ik 
içinde. Gittikçe eriyen, sönen güneşi kal ın ve karan l ık  b i r  
perdeye sarıyor. Çok yakındaki dağlar şantiyelere doğru uçarca
sına iniyortar. Sağda, tepeler boyunca uzanıp giden 'haval ıhat var. 

Akşam çöküyor. Dağların ve tepelerin üstüne, zirvererin çev
resine kUIIü bir morluk getiriyor. Yer yer kayahkların arasında 
güneş kır.mız1s1 i le  parı l dayan l ekel er var. Ama çal rt ıkların gitti-k
çe koyu bir maviye boyanan gölgelerinde. atların bürüdüğü rs .. 
sız yolda akşam sessizl iği ,  b ir  derenin suyu kadar ağır ve etki
leyici. Bu sessizUık daqfarın ·koynundan ·kopuyor. kayal rkları, or .. 
manı aşrp toprağın üstüne çöküyor. Yanlarındaki küçük ı rmağın 
suyu telaşsız bir şınltı i l e  akıyor. Suyun dibi ndeki ta·ş1ar birer 
kaplumbağa 'kadar hareketsiz duruyor1ar_ Su kopkoyu bir ıkaran-

• 
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hğı taşıyor ·koynunda. Zaman zaman mavileşen yansımalarla a�k•
yor. i lkbahar toprağının kokusuyla yüklü vadi, gittikçe kararıyor. 
Henüz açmış çiçekleri n,  toprağın damarlanndan fışkırmaya baş .. 
lamış yeşi l l ikferin varl ığını unutturuyor insana bu karanlık.  Şim
dJ hareketsiz duran fabrika hacalarının ardında birer ·kizıi leke 

. 

giıbi duran fabrika bacaları görülüyor sadece. Işçi mahallesi, gü .. 
neşin kı·rm rzrs1yla büyüyen yansrmalarla kocaman bir yangın ye .. 
rini hatrrlatryor bakınca . . .  Camlarda hiç sönmeyecekmiş gibi 
titreşen k1zıl  alevler var güneşin gönderd i ğ i .  .. 

Şimdi şu aslında birbirlerinden alabildiğine farklı i ki kad 1 n  
öylesine yakın duruyorlar ki ona. Daşa ve Polya sımsıcak ve 
kocaman iki  dalga gibi  şaha kalkıyor içinde. 

Hangisi kopacak, uzaklaşacak kend isinden? Belki de i kisi 
birden aynı anda sönecekler içinde ve baş·ka başka yönlere dağ .. 
ru uzaklaşıp gidecekler? ... 

Bug'ünü hiç unutmayacağrm . . .  Ömrüm boyunca unutma-
"' yacagım . . .  
Polya 'nın gözlerinde, kirpikleri nin gerisinde sakladığı şeyi 

kolayca buluyor G leb. Bu sözlerin anlamınr ·hemen çözüyor .. Ken
disiyle Polya arasınd a  yepyeni ve çarpıcı bir bağ burulduğunu, 
bu bağın ikisinin de pek farkinda o lmadıkları bir zamanda ve bu
gün, dağdaki çarpışma S i rasında, o körolası ıkurşun yağmuru al
tında 'kurulduğunu seziyor art1·k. 

Polya 'nrn sözlerini duymamrş gibi davrandı buna rağmen. 
Daşa onlarrn i ki-üç ad1m önünde yürüyor, yoluna çıkan 1küçucük 
ağaç dallarını k1rıyor sessizce. 

Hava ne güzel !  .. Bir  bal tad1 var bu kokusunda dünyami-
z ın .  Tabiat yeşi le boyanacak yakrnda, her yer çiçeklerle süsle-
necek. 

Daşa'nın n eden uzaklaştığını ,  neden önden yürüdüğünü ken� 
d i  kendine cevapramaya çal ış ıyor G leb. Acaba Isteyerek mi,  
domuzuna mı  yapıyor Daşa bunu? Ikisi arasında, Polya ve G leb 
arasında henüz kurulan yeni bağ1n farkına vardığı ·içfn m i  yapi
yor acaba? Yoksa ıkandini ilkbahar sarhoşluğuna kaptırd1 da, bu 
önünde, dört bir yanında kaynayan gün sonu yumuşakl ığını  tek 
başına, sindire sindire mi yaşamak istiyor? 

--· Daşa, bi l iyor mu"sun? Gerçeği söyledin demin. Biz sadece 
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beraber o lduğumuz zarrtan, sadece işte o zaman tan1yoruz birb i 
rimizi. Ama birer insan olarak  öylesine yabanc1yız ıki .  Aslında 
hayat1mrzr. karartan çel işmelerden b i ridir bu4 Savaşç1 gibi yaş,yo. 
ruz biz, daha doğrusu bel l i  b i r  mücadelenin içinde yaşadık hep . 
Fakat ne zaman insanca ·bir atı l rşla birb irimize yaklaşmak istesek 
beceremiyoruz, 1körleşiyoruz ıhemen.  En fazla kendi duygularımiz
dan ürküyoruz çünku. En çok onlardan ötürü pan;ğe kap1 l 1yoruz. 
Hemen içimize ·kapanıyoruz. Hepimizin gözlerinde bu ürkekl ik 
yaşıyor. Hepimizin gözlerinde soğuk, feri sönmüş, madeni p ın ltı-. 
lar· kol geziyor4 Ki l it altında tutuyoruz ·kendimizi :  Gündüzleri ken-
di öz varlığımiza ki l it  vuruyoruz, geceleri de  odalarım1za. Odaları
. m ızla birlikte insanl rğrmrzr da k i l itl iyoru2� 
· Miyekova yoldaş, duygularına tutsak olmuş b ir  ık1z çocu. . ' 

. ğu gibi  ·konuşuyorsun sen. Kendi kendimizle başbaşa ka.lamad•ğ ı -
.
. '·m ız doğrudur. iç dünyamızın sesine kulak verecek vaktimiz .yok . . .  
insan'lar ' bekleyebi l ir, ·hepimiz bekleyebi l i riz M iye kova . . .  Ama b i r  
işin yaptiması gerekiyorsa onu bekletemeyiz, cr dursun. bakal ım ıı . 
diyemeyiz. Dalga geçersek, sonra bir bakarız ki fırsat kaçıp git-

� . . 
ffiJS. · 

' . 
. .' SYAI'· hep söylenon şe� dir  bu.  HerkesiJ:!_ s_ğylediği _ş�y_d i r .  

F�ka.ı ·heDlmiz tıirfij_a,cl lara �katlanıyoruz d� �kims.��.e açam1yor.Üz --

Jietd.�mlz1. w-Neden, 'biliyor musun? Öbür . insanlarirı bizimle alay 
· · .  i.tll!lelerlnden, 'bize ·kötü ve as "' 1 l ayan gözJerle- .b..akni·a-ia

.
rlii-dan. -. . . � . --..... .. . -

· · •. i �p�r:ı�sızhkla �uçlama anndan :ktJs�ul:ınıyoruz�çslzhkl� ne 
.... ��S)_. Var anr.rQunÔh? frtSSR acı ��kıyorsa. . .  --

. · Şimdi küçücük ağaç d allarinı durmadan 1k1rryor Daşa ve 
gittikÇ'e uzaklaşryor onfardan. El leriyle kopard 1ğ r  dal ların çıtrr _ 

trsr, ağaçlarda . ç·i k.çik öten kuşJarın sesine karrşıyor. G feb, ace
·mi .Jıareketle.rle Polya'nrn  saçlarında gezdiriyor e l lerin i .  genç :ka
dınrn saçfar1nr okŞuyor. 

· Saçma, üstel ik gereksiz şeyler söylüyorsun M iyekova 
yoldaş . . .  :·B it b i lsen ben neler söyledim Daşa'yal Öyle şiddetle 
yüklendim ona. öyJe (kı rı cr sözler ettim koi . .. . Fakat, b i l iyor mu
sun, ·her seferinde haddimi b i ldirdi bana, her yüklenişi.mde sus
turdu 'beni . . .  . 

·Dönüp onlara bakıyor ·Daşa. Keyifli kahkahalarla gülüyor 
;ki sinin ıfıallne. Bembeyaz dişleri görünüyor -uzaktan . 

. : 1 66 -



. ._ 
, - ·. Gl eb sana çok benziyor. M iyekova. yo1d8Ş�Oa �en-ln � 

g ibi her zanıan böyle duygulu. her zaman fc genç ve ateşl i  nişan- 1 

h ., -rolüne böyle haz1rd1r. 
Keçi yolunu tırmanıyorJar üçü. Bi raz i lerde işçi mahafiesm in� 

dar sokaklanndan biri görül'üyor. Güneş şiımdi uzaktaki tepeleri-t 
üzerinde kan ·kırmızısı rengiyle parlıyor. Aşağıda şehir var. Şehii-� 
cetvelden çıkmış gibi duran düz ve ıkıvrımsız yollarıyla denizde� 

. dağın eteğ ine ·kadar gittikçe büyüyerek görünüyor. Masmavi bir� 
akşam berraklığa içinde. Dalgakıran la �rıhtım arasında . işlemeli J 
p ırı ltilarla yaşayan deniz, bazan kapkara, bazan da ·kıpkırmızı örtü�� 
lerle renkl i  sis kümeleriyle örtülü  duruyor. Fabrikanin binal�rı ve1 
bacalar birer başeğmez-buzul soğuk1 uğu •içinde susuyorlar. �� 

- Yoldaşlar, ıkafam öylesine karışık ıki son günl erde . . •  Ce� 
vaplayamadığım bazı sorular var, aklımı karıştırıyor hepsi. acı 
çekiyorum bu yüzden ! Yeni iktisadi politika . . .  Anlamsız çeliŞme
lerle yüklü kötü bi r devreye gi riyoruz gal iba. Kimse bunun farkın
da -deği lmiş ya da umursamıyormuş gibi davranıyor. · Oysb çok 
tedirginim ben, ku lağ t m  'kirişte, her an çok kötü, çok tatsız olay
lar bekliyorum.  

Ne .var M iyekova yoldaş? Akl ın ı  mı eskitti n, yeniden ina
nacak bir şey nıi arıyorsun nedir? Katanı topartamak �istersen 
gel .  Şekerli sudan başka i kram edecek şeyimiz yo·k sana ama . . . 
Olsun. Sonra G1eb evine götürür seni. 

Polya Urkek ve şaşkın gözlerle bakti Daşa'ya. Sonra sessiz-
ce, duvann bitimindeki boşluğa yürüdü .. 

Daş2 uzun bir  süre arkasından b8ktı onun: Yüzünd;J. Iayc 
ve h 1 nz1r bir g ü lümseme ·be l irdi. t?"-4\L-(.r ·� . ��; � (. -� ,. 

-··- Cok iyi ktz bu . . .  akı l l ı  kız üstelik. Fakat u· §on günle� 
� ..Jt� 

ne oldu ona, bi lmiyorum? G leb, :istiyorsan sen de git onunla. �ı 
vjne kadar götür k1zı. Yan1Jmıyorsam, sana fena çarpık Polya.� 

--· Küçük Daşa r Dört duvar arasına ·kapanmak istemiyor caJ 
nt m, hem bırak Miyekova'yı, başının çaresine baksın biraz da . . .  
Var m1sın, şöyle kı rlara açı l ı p  bir  yerde oturalim, azıerk başba
şa olahm seni-nle? 

Hiç fena fikir değil bu. Ben de varım buna. Gidel"im ya . . .  
Şaşırdı Gleb; dönüşünden beri Daşa ifık defa ıkendi l iğinden 

el ini uzatm1st1 ona. Sessizdi. H iç konuşmuyordu ama, Gleb onun 
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içinde kocaman bir  fırtınanın ıko( gezdiğini ,  Daşa·yı savurduğunu 
anladı. G leb'e birşey söylemek istediği, fakat ne söyleyeceğini  
bulamadığı, . kafasının içi nde arayıp durdu�u bell iydi. Belki de aşk. 
Jar1n1n başlangıcında söylediği sözlerden birini.. arıyordu.  Yada 
henüz hiç söylenmemiş, yepyen i  bir sözdü bu aradığr. Gleb sus
tu. Daşa'nın konuşmasını bekledi.. 

Etrafı duvarla örülü arsaların arasından, işçi evlerinin yanı
sıra yürüdüler. n Su s arn ıcı na gidelim • demişti Daşa. Samıç, da
ğ ın  yamacında,

· 
işçi sitesinin daha üstünde bir yerdeydi .  Su.  bu

radan kocaman borutarla fabrikaya gelir ve fabrikanın  sarnıcından 
Jaboratuvarlara, atölyelere, bütün binala-ra dağı hrdL 

Taş yığ
.
ınlarıyla kaplı bir tümseğe tırmandılar i kisi. Burada 

bir mağara oyulmuş, kapısı sımsıkı kapanmış ve üstüne kocaman 
bir asma kil it vurulmuştu. Bu ıküf bağ lamiŞ kap ı ,  asma �i l it kapı
n ın  gerisinde dağın bağrındaki ·karanl ıklara açı l ıp  giden bu boş. 

luk, mağaranrn önündeki taş yığrnları.  buraya eski, yüzyı l ların 
mirası bir başka dünyanın havas1nı veriyordu. Eski 'bir tapına
ğın önündeydiler sanki. 

Sarnrç alabildiğine geniş ve uzun bir beton kal ıbın derinl ik
lerinde ·kuruJmı;ştu. Ayaklarının altında hafif, boşluğa doğru 
genışleyen vJnlamalar duyuyorlard ı..  Bir kil ise çananan boşlukta 
saHanarak çıkardığı boğuk uğultuya çok benziyordu bu sesler. 

Aşağıda, bacaların çevresinde -kümelenmiş esıki kış1a bina
lannın  kırmızı damları görülüyordu. O n ların yan1s1ra fabrtkanın  
hacalan ve binalar. daha uzakta da denizin ·köpüklü gel-gitierle 
şeld l lendirdiği körfez ve sahil  uzanıp gid iyord u .  Deniz dalgakıra
nın öbür tarafında. olanca enginl iğ i ,  sahil l  g i ri ntill ç ıkıntr l ı  ıkrv. 
rımtara ımahküm eden sonsuz1uğu i l e  gittikçe uzaklaşıyor. ço·k 
uzaklarda ufuk çizgisi i l e  birleşiyordu . 

' 

Yukardan bakinca aşağ1dak1 yo11arda işçilerin tek tek ya da 
grupfar halinde işçi sitesine doğru yürüdüğü görülüyordu. Fabrika
yı çevreleyen duvarın öbür yaninda, hayl i  uzakta ufacık bir  krz 
çocuğu durmadan ıkoşuyord u .  Kol ları n ı  sal iayarak ıkoşuyor, şose 
yolunun toz lu renksizliği ortasında koyu bir  leke gibi i lerliyordu . 

Sessizce bei:onun üzeri ne çöktü Daşa. Yorgun kol 1ar1nı diz
lerinde ıki Jitledi.. 

Bak. M iyekova yoldaş dolaşıyor . . .  Ne tuhaf krz. M iyeko-
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va! Öyle günler var ki ,  o zaman kerpetenle bükmeye çalişsan o
nu beceremezsin,  ama bazan da en hafif rüzgarda bi le savrulup 
giden saman çöp'ünden farkr kalmryor. Başrna bir  i ş  gelmesin
den korkuyorum ben. Sana nas 1 l ,  s rmsık1 bir çaresizH-kle sarıh
yor, farketmiyor musun? Ona bi razcik olsun yakı n i rk duyuyorsan 
itmemelisin -kızr ,  yüzüstü b1 raıltmamahsın .. 

Gleb. önce şaşkı nl i-kla baktı onun yüzüne. -Kendın·i ele ver
memek için · gizlenen, kasr tan b i r  titre k gülümseme farketti. Oa
şa'nın yanına uzandı usulca. • Daşa'nın nesi var acaba? Beni de .. 
nemek için mi yapıyor bunu, oyun mu oynuyor !kendince?u d iye 
düşundü. Karıs 1nrn bu sözüne nasr l  cevap vereceğini bulama
m lştı. G'G iemedi .  K1zamad1 da. ·Daşa anlamışti onun heyecan i
n ı .  ıkaçamak bakışların 1n ,  gül ümsernelerin arasına gizlediği şey
de Polya'nın yank1 land 1ğ ın ı  hi ssetmişti, kocas ının gözlerinde ya .. 
n 1p  sönen p 1 rı lt ı l ar1 n Polya'da hiç sönmeyen p1rı lt1 l ar halinde 
var olduklarıni çözmüştü çoktan.  Bu iki  kadın alabildiğine büyü-k 
dalgalar gibi  çarpıp duruyorl ar. Gleb'in içinde, yüreğinin her 
at 1ş 1nda şafıa kalkıyor i kisi  de. 

- H ad i ,  küçük Daşa. Çı kart şu baıklay1 ağzından: Neyi n _  pe
ş i  ndesin yine? Fakat yan l ış  yere atiyorsun oltanı, uzağa atıyor-
sun . . .  

Daşa başını kald i rdı .  Gülümsedi .  Ona bakmlyordu ama. 
(Ba-k sen, kad1nca b i r  gülümseme var bu sefer dudaklarında.) 

Sana söyleyeceğimi  hep üstü -kapalı sözlerle aniatmadım 
ya bugüne kadar. Herşeyi olduğu kadarryla söyledim. Kadın lar  
konusunda hiç karıştam mr  sana? Ben ve M iyekova, birbirinden 
farksiz lki 'kadın değil  miyiz? 

- Sus +kj gözüm!. .  Ne cevap vereceğimi bi lem iyorum Id 
� 

sana .. 
- Gleb, gerçekten kurnaz deği ls in  sen ! .. ·Içinden pazarlik.. .. 

hs1n biraz. Kurnaz değ i lsin ama. Başka kadınlarla oran i lgini  yü
züne vurdum mu şimdiye kadar? San1yor musun ·ki ,  bugün is
tesem, ıkadınhğrmı başka el'1keklerle doyurmaya karar versem • 

• , Gl eb ne der?• diye düşünürum? 
Karasınin bu sözleri acı veriyordu ona. Cevabi yoktu çün

kü. ·Daşa kendi gerçeğ i içinde öy le yeni ve güçfüydü ki. G leb ar
tık onu kend i boyu nduruğu altrna sokamryacağtnı,  onun sözleri-
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n e  ·karş• koyacak sözü olmad 1 ğ 1 n 1  seziyordu. Işte o anda. i lk defa 
olarak yepyeni bir  şeyi an lad ı :  Anlad1 ·ki kendisi de iyiden iyiye 
değişmişti. O da dünkü Gleb deği ldi  artık. Sanki vücudunda 
dolaşan :kan bütünüyle yen i lenmiş, herşeyi ters yüz eden bir  ga_ 
rip sal iantı beyn ini  yerinden oynatıvermişti. O anda, i lk  d efa ola
rak, içindeki körolası ·korkuyu yenerek Daşa'ya yakın l ık  duydu. 
Anlatılmaz ,bir  acr içinde kıvrand1ğ1  halde i l k  defa o larak ona. 
bir kadın olarak deği l  .. -çP�W'.f!��4e�i ins�n kalabal ıği  a�rr_® .e� -� i_a�wduğu .Jc.ln sonsu� .bir .sevQJyJe bağianCI_i:Lf8şa, o uğur--

suz gün, geçitte ölüverseydi,  onu hiç düşünmediği ,  sadece fab
rika ·ve makinalar uğruna nefe� al ıp  verdiği  için kend ini bağ lŞ ia
yabi i i r miydi?  

Daşa şimdi  rbu yan1baş ı n da so luk ahp veren Daşa herşeyi 
· · ne. eski :Oaşa•da var olan, onda yaşayan bir  varhk değil  ·mi ?  

Gerçeğin ta kendisi  bu: Bugünkü Oaşa dün d e  vardi ,  dün de 
yaşıyordt: ama o anlaşılmaz bir  körlük içinde boşa vakit ö ldür
müştü, anlayamamıştı bir  türlü. 

Ya o, birbi rl erinjn koynunda fırtı nal i  b ir  gençl ikle yaşadik
Iari. gece! Eskiden denediği gibi  bu sefer kendisi çağ ırmamıştı 
yatağa Daşa'yı_ zorla götürımemişti. Daşa isteyerek gelmişti 
Gleb'in koynuna. Srmsıkr sanımıştı ona. 

S�, üstünde oturduklari beton sarnıcın içinde uzak ve bo
ğuk titreşiml erle kaynıyordu.  Bu,  boşlukta yaşayan b i r  canl in ın  
soluk ahp vermes ini  andırıyordu. Titreşim1erle büyüyen ş1nlt1sr 
beton kahbın dört duvann1 aşıp ormana doğru uzaklaşryor, ora
dan da vadinin boşluklarına süzülup gidiyordu . 

.. Çevrelerindeki herşeyde :bir deri nl i-k ,  nel"eye · baksalar b i r  
sonsuzluk, uçsuz bucaksız bir  genişl ik.  Dağların tepe1eri çoktan 
görü�mez olmuşlard ı ,  kal ı n  ve ıkoyu bir sis bulutu örtmüştü on
lari� Sonsuza · kadar uzanan deniz bi le  art1:k tabii görüntüsünü s i l 
kip atmıştı üzeri nden, deniz o\maktan çı km1st1 .  Mavi likl ere gö-

. -
mülmüş b i r  derin uçurum olmuştu. Fabrikan ı n .  çok yak1n1ndaki 
bu yüksek tepede lse bir adam ve bir  kad r n ,  bütün uçurumlan a-

. 

ş ara k }kanatlanmrşlardr .  
G-l eb Daşa 'nın dizine yasiadı ·baş1n 1 .  Gözleri n i ona çevirdi. 

Kadın1n tüylü bir ıkır.m1zıhk içi nde parı ldayan yüzünde gökyUzünü 
kaplayan morluktan kopup gelen yans1matar görülüyordu. Göz-
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lerinde bir garip şaşkınlrk. iyice s·ındiri lmiş,  an iatı lmaya . · iyice 
hazır ,  ama henüz an latı lmam.ı Ş bir yaşantının doluluğu okunuyor .. 

d 
. . 

u. 

Oysa hatırladikça onu kıvrandıran bir sızı var G l eb.'·in  iclnde, ... 

başedemed i ğ i ,  b ir  türl ü susturamadığı bu sızı koskocaman bir 
tasayı kapsıyor : Çok istese bi le arta1< öldüremez bu kad1n 1 .  El� 

• 

lerin in  artrk bu kadın'ın · üstesinden gelemiyeceğini ,  onun ıkarş ı .. 

s ında her zaman yenik düşeceğini  bi l iyor. 
· ;Oaşa, burada, bu gök kubbenin altında baş'1mı · senin di

zine yasıayıp oturmak güzeJ şey. Sen ve ben, i kfmiz de hiç bu
günkü kadar eski ve iyi birer dost olamamıştık birbirimize . . An.:..  
l atsaiia ŞU h ikayen i bana, bensiz nası l  ayakta durduğunU;'_.' nası l 
yeni=k düşmed iğini an latsana? . . 

· · 

Bir şimşek çaktr. Gökyüzünü yeni bir 1şıkJa aydınlattı. Mor 
koyuluklara boyanmtş göky'üzü sonsuza doğru genişleyen bi.r ay�· 
d ı n l tkla parl adı.  

Dirseği-n in  üstünde doğruldu Gleb. Uzun süre aşağrdaki b i'
nal ara, evlere. yeşi l  e bürünmüş dağ yamaçlarına baktı. Her yer
de 1şıi<lar vard ı ,  bun rar hiç durmadan türlü yönlere doğru gidip 
gel iyorlar , hiç hareketsiz kalmıyorlard ı .  Coşkunluk la dopdolu b i r 
atı l rş peydahlandr adamin göğsünde. Kanında da ayn1 coşkun .. 

1 u k yükseldi .  büyüdü. S1cak bir  heyecan dalgası bütün ben f iğ in i 
sarıp i li klerine !kadar titretti onu. Ne olabi l ir  bu? Bu boğazında 
düğümlenen sıcakl ık  sonsuz bir yasın getirdiği göz. yaş ları mı,  
sonsuz bir  sevi ncin verdiği yaşlar mı? 

· 
• 

Bak, küçük Daşa. Bunlar bizim ellerim iz ve zekamız. iyi 
döv'üşmek. sonuna kadar mücadele etmek ve geleceğimizi iyi 
kurmak. . . Küçük Daşa, bütün bunlarin hepsi bizim Işimiz, bi
zim! Olsun. Ama bırak. d izlerinde kalsın başı m ve aniaıt �ana. 
Dehşet veren hiçbir şey yok bana artık ,  en korkulu hi'kayeleri n i  
bi le masa l dinlerm iş gib i dinieyebilirim şimdi. . . 

Daşa, el ini  onun yüreğine bastı rdı. Heyecanl aydr .  G leb, ka� 
nsın ın  büyük büyük kalkıp ·Inen göğsüne bakti. 

Artrk seni sözlerle d e  h ı rpalamak mümkün. . . Eskiden 
böyle deqi ld in .  vursalar ttnmayacaktın. O kadar vahş i bir  adatn 
rıı ıyd t n .  G l  eb� O kadar budala m ıydrn!  . .  

J 
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�- HA V ATA YENiDEN DOGMAK 

işte o gece. yokluğunda başrndan geçenleri şöyle anlattı  
Gleb'e; 

Gl  eb, aldığı · yaraların geçmesini tavan arasında, örümcek
lerle farelerin cirJt oynad 1ğ1  bu mezbelelikte bekliyordu.  Sonra 
bir gece evden ayrı l ıp dağa çtktı. M ukavemetçiler dağdaydr .  

Gleb' ln ıkendlsi nden belıki bir daha hiç ·karşı laşmamak üze
re koptuğunu b i l iyordu Daşa. O da bir ö l üden kopar g ibi koptu 
kocasından. Gfeb g iderken kaprya kadar geJmedi ,  bulunduklan 
odantn karanJıklarrnda kaldı. öyle uğurladı G leb'i . Sessizce ağ
ladr ve hiç bağırmadı .  Bütün benf iğini  tesl im ettiği  bu erkekten 
kopamayacağrnı .  kopamad1ğm1 b i l iyordu. Glet,, sessiz adrmlarla 
gecen ;n ıkaranJrğına dalarak uzaklaşttktan sonra odan rn lamba
sını yakmadı Daşa. 1Küçnk Niyurka'srn r bağnna bastırarak pente
renin kenarına oturdu. Sabahın i l k  1şrklan bembeyaz ve ıkalın bir 
kar tabakas ının kapfadrğr tabiatr eydınlatrncaya kadar orada O
turdu. Yine yavrusunu ıkoynunda stmstkı sararak sabahın i l k  
ışıklarıyla birl ikte girdi yatağa.  Sonra g'ünler.  aynı düztük ve aynt 
tedirgin bekleyişJe geçen gecelerin içinde eriyip g itti ler. Daşa 
bu bekfeyişi hep pencereni n  önünde yaşadı. 

Sonra bir gün, artı-k bu yaşanmaz hale gelen, gecesi gündüzü 
olmayan. hayattan başka herşeye benzeyen şey ·birden bire 
bozuldu. 

Askerler, elleri tetikte. ateşlerneye hazır  tuttukları tüfekleri 
ve tabancaları i le  gürültücü adımları n ı  yere sert sert vurarak 
kapısının önünde bel i rdil er. Subaylar, bağıra çağı ra daldı lar içe
riye, hepsi de aynı soruyu tekrarlıyariardı ona: 

Kocan nerde? .. 
i lk defa o zaman titredi Daşa. Ayağının altında toprağın kay

dığını,  duvarların bile titrediğini sandı o zaman. ·Küçük Ni yur.ka 
bu ıkatı l ığa kocaman bir i nsan �adar dayanıklı  o lamazdı .  Anasının 
kollarında büztılereık ağl amaya başladı.  

- Söyle, ·koca�n nerde! Burdaydı ,  b i liyoruz. Masum rolli 
oynama bize! Budala gjbi görünmekJe bir şey geçmez eli ne. 

- Nerden b i leyim kocamın . nerde olduğunu? Siz benden 
daha iyi bil irsiniz.  Siz ahp götürdün'üz ·kocamr .  ona ne yaptt ğını  . 

• 
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• 

zr da söylemediniz üstelik .. Daha ne ·istiyorsunuz benden? 
Ağfam1yordu Daşa. Rengi uçmuş, gözleri çakmak çakmak 

olmuştu ama. Niyurka boyuna ağl iyordu. ·Daşa göğsüne bast1rd1 
çocuğu .. 

l<öşeli  suratl ı ,  genceci-k, huysuz bir subay karşısında dola
şıyor, oturuyor, tekrar ayağa kalkıyor, gözlerini ondan ay1rmadan 
sigaraların birini  söndürüp birini yakıyor, b ıkmadan usanmadan 
aynı sözleri tekrarhyordu: · 

- Öyle kası la  kasr la  yalan söyleme bize. . .  bil iyorsun . . .  
iyi !bi l iyorsun, kolay sıy1ramazsın paçayi benden. 

Sonunda öfkeyle soludu bu genç subay.. Olanca gücüyle 
masaya lndirdi yumruğunu. 

Şimdi tevkif ed i leceksin öyleyse, kocanın yerine seni 
kurşuna dizeceği m .  Konuş, gözümüzü boyamaya, bizi şaş1rtmaya 
kal kma. 

Hareketsiz bakıyordu Daşa. Korkmadan cevap veriyordu: 
Nerden bi leyim? Ben·i öldürün isterseniz. Kocarnı siz alıp 

götürdünüz. Nerde ol duğunu siz söyleyeceksi niz ıbana. Görmü .. 
yor musunuz,  tek baş1ma yaşıyorum burada? Neden sıkıştırıp 
duruyorsunuz beni? 

Subay sustu. Bir  süre sessizce baktr Daşa'ya. Kan çanağına 
dönmüş gözlerinde yaşayan acıyı farkettiğinden mi, ya da ·küçük 
Niyurka'nrn ağlayan sesinden m i  etki lendi,  b i l�inmez? Ama Da
şa'yla uaraşmayı bir  yana bırakıp asker1erine döndü .. 

Iyice arayin evi. . .  En k'üçük şeyleri bi le gözden geçirin. 
iki saka l l l  askerin arasına oturtup bekletti ler Daşa'yı. O 

beklerken sai>aha :kadar didik didik ettiler evin her tarafıni .  P1h 
prrtryr bile aradr lar. 

- Tam vaktinde ·kaçmrş, namussuz! 
Şafakla birlikte, sonu gelmeyen bir araştirmadan sonra � 

uykusuzluktan yorç:�un düsmüs askerler onu, kucaö1nda Niyurıca·-
sı i le fabr·ikava götürdüler. Orada, •karanl ı-k  ve küflü bir mahze
ne. kendisi g i·bi zorla orava getfrilmiş, şaşkın, korkulu bir insan 
kalabal lq ın ın  ortasına bıraktı lar Daşa'yr .  Bu mahzende. her·kes le 
b iri iık'te ööle vaktine kadar ölümü bekledi. Orada kimlerle ko
nuştu? Ve nelerden söz· etti ler aralarinda? Hiç hatırlamıyor. Sa. 
dece mahzenin çok kalaba l ı k  olduğunu hatırhyor. Öğle vakti ge .. 
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i lp nıahzenden ça kard 1 lar onu. Yemden ayn• köşeli  suratlı genç 
ve huysuz subay1n önüne götürdüler. Subay tekrar bakti ona. 
Hem -uzun uzun, d i k  d i k  baktı :  

Kız, söyle bakaiHn, kocan nerde? Neden ·böy le direniyor
sun, anlamıyorum ki . . .  Söylemezsen sal ıvermeyeceğiz sen i .  
Kocan emin bir  yerde sa·klanryorsa neden ıkorkuyorsun,  neden 
söylemiyors-un? Neden böyle direniyorsun, şeytanın yavrusu? 
Faydas1z. 

Daşa, o lanca bitkinliğine rağmen, tek b i r  damla gözyaşı bi le 
ak ı tmadan göğüslüyordu subayın -sözlerini..  Sonra cevap veriyor
du:  

- Siz ahp götürdün'üz kocamJ. Onun nerde olduğunu ben 
nas1l  bi leyim,? Işkence edip öldürdünDz onu, siz söyleyin nastl  
yaptr nız? 

· Arkasindan yükselen öfkeli b ir  ses duydu Daşa : 
-. Al bay, bır.ak  şu ·kadıni ! Korkudan akl in  1 oynatacak görmü

yor musun? 
fakat albay1n  gözlerinde h1nçh pır a lt a lar vard a .  Daşa 'ya ·kötü 

kötü bakarak söylendi albay: 
_ ·K1z · biliyor musun, şu inatç i i iğ ın  seni nereye götürebi

l i rd i?  ·Kocanın yerine seni dizerdi k  ıkurşuna! Ama bi lmiş o l ,  iş in  
sonuna kadar 'böyle budala rolü oynayamıyacaksrn, nasıl olsa 
eiJme geçeceksi n  günün birinde . . 

- Şimdi vurun isterseniz! ... Sonraya bırakmayın ! .. 
O anda öyle bir duyguya kapı ldı  k i ,  bu sözleri söyleyen san

kı kendisi dEfğ i l  de b i r  başkastyd• :  
• 

Öldürdünüz kocam ı ,· o yaşam1yor artık !  Ber:i de öldü-
run öyleyse, çocuğumu da öldür'ü n !  Öldürün . . .  

. Kendine, geldiğ-i vakit bu biraz güneşten. üstüne _ -k�ynar 
süt dökülüyormuş gibi bir şeydi güneşten kavrulan şose yo- _ 
lu nun üstündeydL Önünde fabr�kay1 ,  daha i l erde, fabri-kan an  ar
ka�_ındanki yamaçta da, öbür evler-in  arası nda geceden beri boş 
kalan evini görüyordu .. 

Yalnız yaşadi geri kalan · günleri.  ·Motya Savçuk· la dost ol
du. Vaktini o·nunla birJ M<te evde geçiriyordu. Yavaş yavaş gündüz
lerini ve gecelerini  çepçevre saran tozlu bulan1 khk kaybolmaya 
başlamışti. Gündüzlerini s'üsleyen ayd1nhk bir  güneş vard• ar� 
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trk. gecelerini de gökyüzündeki ir i l i  ufakli yı ldızlar renklendiri-
, o 

yordu. Ne zarnan kapanın önüne otursa, ne za:man uzakta akan 
derelerio sesi kulağına gelse Gleb'i hatırlıyordu: G leb neredey� 
d i?  Yaşıyor mu? Günün b irinde dönüp gelecek ·mi? 

Daşa, gündüzleri d e  sokak ·kapısının önüne çöker. e l ine ora
sı burası yama isteyen pı l ı  p ı rtıyi toplar, sökükleri d iker, yama: o · 
yapardı. Yanı başında duran Niyurka, batonun üzerinde küoçücük

, 

b i r  kediyle oynaş ırdı .  Uzakta, �abrikanın yüksek .kulelerin1n geri
sinde, denizin üstünde beyaz ıkanatiarını ç ırparak uçuşan mar .. 
tı lar gör'ü lürdü. 

Derken bir  gün. bıyıklı b i r  asker geçti önlerinden .. (Hergün 
sayıs1� eosker geçiyordu evin önünden). Ama bu seferki bahçe 
çit i ne yaklaştı i 1-ki n.  Göğsünü ç·iti n tahtasina yasiayıp baktı · ona.  
(Bqylesini de stk sık  görüyordu Daşa. Aç gözlerle kendisini sey-•• o 
reden askerleri b i l iyordu.) Ama bu seferki, al ışmadığı bir sesle, 1 
usulca çağırd ı  onu. 

· · 

o o 
Daşa, h iç  kalkma. Kal olduğun yerde. G l eb'ten �aber 

var sana. Bak. şuraya, yere b ir  kağıt düşürdüm. Al onu, gece 
tekrar gel eceğim . Sakın korkma. 

Sözünü bitirince gitti bu as·ker. Daşa sadece adam1n bıyık-
lannı ve kal ı n  ·kaşların1 tuttu akhnda. . o 

·i lk  düşündüğü şey ayağa fırlamak oldu. Sonra tahta çite 
· doğru koşmak istedi .  O sı rada dönüp kendisine ıbaktr �sker. A .. 
damın gözlerini ,  d i k  bakış larını tarıketti Daşa. O zaman, askerin 
uzaklaşmasını beklernesi gerektiğini  anladı .  Heyecandan titre. 
yere k, Niyurka 'yı usulca yanana çağırdı.. . 

- Gel ·kızım anneni n yan ı na.. Daha hızl ı !  Daha hızl ı ! . . O 
kağ 1dı  a l  bakayım. getjr anneciğine o kağıdı .  . .  Aferin sana. Ge' 
şimdi  sarıl  anneciğine. Daha hızl ı !  Daha hızl ı ! . .  

Ve çocuk bir civciv yeri nas ı l  eşelerse öy le aradı kağ1d t ,  
sonra yine bir civciv gibi z 1playarak koşt:.J ODaşa'ya: 

- Al, anne! A l !  . 
Koşarak annes inin dizlerine attı kend-ini . . .  Ayaklarını sal

Iayarak yerleşti ·Daşa'n1n kucağına. 
Kalbi küt ,küt atıyordu Daşa'n1n, ıkırmızı bulutlar dalan ıyor-

du gözlerinde. . 
Bu kağıtta öyle şaş1 rtı ct sözler, G leb 'i n :kendi el iyi e yazdr-
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ğı sözler bulmuştu ki . . .  
.. Daşa. yaşıyorum, tehli kede değil  im. Kendini iyi koru sen. 

Njyurka'mtza iyi bak. Okuduktan sonra y1rt bu kağıd ı .  Btyıkh 
Vefim herşeyi anlatacak sana., 

G Jeb, sevg i l i  Gleb!  Madem ki yaşıyorsun sen ve korkusuz a
damsın,  Daşa da yaşayacak artık, o da korkusuz olacak, hayata o
lanca g ücüyl e  ası lacak. 

Bryıklt Yefim gece tekrar geldL Beraberinde dağ ı n  ve orma
n•n ·kokusunu da getirmişti odaya. Daşa lçin Gleb'in kokusuydu 
bu. Daşa Vefim'in yanına oturmuştu, pencereye yakın bir yer .. 
deydi. Baktr kça gökteki yJ idrzlarr görüyor ve içi G l eb'e duyduğu 
aşkla ve sevinçle doluyordu. Yefim. ona eği terek, fısı lti i ı  b ir  
sesle 'konuşuyordu. El indeki tabancayla oynuyor, bazı sözleri o 
kadar alçaık sesle, adeta mınidanarak söylüyordu. Bunları güçlük. 
le  anl ıyordu Daşa. 

- Anlamaya çalrş, Daşa. Koy şunu kafana: Gleb, beyazla-
• 

rın hattıni yardı ve kızıl larla temasa geçti.  Böyle sağlam g ider-
se onfara ulaş1r. Yakayı ele verirse, o zaman kötü. Hem çok kö
tü � Onu bir yana bıra·k şimdi.  

Daşa titreyerek kekel edi :  
- Yani .  . .  diyorsun ık-i. . .  bu hayatın sonunda ölebi l i r. diyor

sun. Demek orada. insanların aras s nda da yapayalnız . . .  
1 Şimdi iyi dinle:  Bu ·sefer kocanJa i l g i l i  deği l .  Bu · ikinci s i ,  

sanadır. Ama ıkocan1n sözüdür. Sağl am direnmel is in artı k,  bu 
devir zor! Ben 'hep buradayım,  arkadaşımız ol acaksin sen . . .  Bi
zim gibi mukavemetçi ol acaksın . . .  Bu sözü aynı zamanda Gleb'
in sözQdür sana . . .  Anlamaya çahş, artık G feb·e bağ h oJ mayacak
s ın.  Bize, mukavemetçitere bağ l i  o lacaksın . . .  B i r  zaman için 
unut kocanı. Mukavemetçifere yardrm edeceks in!  Bekar, ·kimse-.. 
siz heriflerdir bizimkiler, ama iyi heriflerdir. Fabrikadaki koopera-
tife gir. oradan bizim iaşemize yardım edersin . . .  Hem kimse 
kuşıkul anmaz böylece_ Hepsi bu. Amin!  ·Kapıya gelme benimle. 
Kapının zembereğini çek sadece. 

- Peki ya klzım n'olacak? ··Niyurka n'ol acak? . .  
Bir •kadın ın  yanı na b1 rak onu.  Kuş o1up uçmaz yanından, 

meraklanma. Başka sözün varsa çabuk söyle. 
Hala titriyordu Oaşa, söylenmesi gereken sözü söyleyemi-
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yor, bulup çt-karamıyordu. Şunlari söyleyebildi sadece: 
- Yefim yoldaş, belki de şimdi gece karanlığında tek ba

şınadır Gleb . . .  Belki de ölecek. . .  Eğer onun sonu böyle bir ö
lümse ·benim ki öyle olsun . . .  Gleb'im hangi yolda gidiyorsa ben 
de o yolu yürüyeceğim. 

Gülümsedi Yefim. Eliyle dizinf okşadJ Daşa•n1n. Sessizce 
çıkıp gitti sonra. Sanki gelmemişti hiç. Sanki o değil de bir göl
geydi, bir ruyaydı odaya giren. 

Daşa bir kere daha bütün ;benl iğinln titrediğini hatırlıyor. 
Ama bu çok sonra, kendini inatla Işe verdiği günlerden birinde 
oldu. 

,Motya 'nın yanına bırakmıştı Nlyurka'srnr. Karşılığında pa

yına düşen gıda maddelerinden bir  kısmını veriyordu Motya'ya. 
iyi bir kadınd ı .  . .  Iyi bir arkadaştı Daşa'ya. Çocuğa da  •iyi ·bakı
yordu. 

Kooparatifte çal ışmaya başlamıştı Daşa. Fırında e•kmek da
ğıtıyordu. Bazı günler, tanımadığı adamlar gelip vesikalarını gös
teriyor ve ·dağ başındaıki işçiler için D ekmek alıp gidiyorlardı. 

·Muıkavemetçi lere yardım eden kadınlar bir düzine kadardı
lar. Yarısı onu bunu satarak geçiniyor, kayıp kocalarının ardından 
dırlanıp duruvorlardı .  Derken yavaş yavaş kocalarını unutup baş
ka adamlarla yaşamaya başladılar. Oç tanesi zaten Jşsizdl. Geçim 
parasr erkartmak içfn subayların çamaşı rın ı  .yıkıyor, 9eceleri de 
bi raz öteberi okarşı l rğ rnda askerlerin ya da l imandaki Jngi liz tay
faların ıkoynuna giriyorlardı .  Bu Oçünü bir araya topladı Daşa, 
yapılacak iş gösterdi onlara: Önce şehre gidecekler, oradan da
ğa çf'krp mukavemetçi fere e lbise, ayakkabı, her çeşıtten vesika · 

götüreceklerdi. 
Bunlardan birincisi Fimka'ydı .  Ffmka nişanli bfr genç kadın

dı. Kardesi Petro daadaki mukavemetc;I Ierle beraberdi. SoiÇlun, 
• 

adeta ·hasta lıkh bir yüzü vardı Fim:ka 'nrn.  f·kfncfsinln adr Dama .. 

ka'ydı .  Iri vao rh .  kemikll ve krzrl saclı b ir  kadrndr .  Ücü de bir
birinden mızmrz ve gürültücü üç çocuğu vardi .  Öbür kadının adı 

• 

lizaveta'vrlı. lizavetanrn cocuqu voktu. . ri pöaüsn. a l  vanakl r ,  
tostooarl�k bir sevdi .  Ffmka. ivlden Jylye kovvetmlsti kendini. 
Her erkeoln kovnuna glrlvor. hicbirine bfr defa ofsun whavır• 
demiyordu. Her önüne gelenle de ekmeğini paylaş1rdı. Domaka 
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kötü kalpli ,  sürekli d ırdırlanan, kendi bahtsızhğının acısana hep 
çevresindeki lerden çıkarmaya bakan huysuz bir insanda Lizaveta, 
içine ·kapah yaşar, kimseyle konuşmaz, hep susardJ. Bu üçünü 
topJadJ Daşa. Bütün boş vakitlerini bu üçüyle birl i kte geçirmeye 
başladı. 

Yefim bazı geceler odasına gel iyor, tabancasın ın namlusuyla 
onun dizini dürterek anlatıyordu. · 

Unutmayın hiç kadın yoldaşlar: B ir  s ı r  bir  defa veri l i r  
insana. Sonra kapatırsın çeneni. Di l in ize hakim olun hepiniz. i n
san etin in  en lanetlenmiş kısmı kuyruğudur . . ..  Mesela, yakalan ... 
dı n mı ,  hemen ısırıp koparacaksın d i l in i ,  tüküreceksin yere . . .  
Gözlerinle hile olsa ele vermeyeceksin kimseyi .  Böyle anlarda 

. ters tarafa bakma I r  gözlerin. Anlaşı ld ı  m ı?  Insanın d i l i  bu . . .  Dağ
ları ayağa ka ldıramazsın onunla, ama şöyle bir uzatırsan ıslatır
sı n . . .  

Hepsinin i l k  akıl hocası ,  k ı lavuzu oldu Yefim. Sağlam bir 
kı lavuz oldu onlara. Bir y ı l  sürdü bu. Koca y ı l  boyunca boyuna 
güçrendi Daşa, durmadan arttırdı tecrübesin i ,  türlü kurnazlı klan 
öğrendi. Öbür ıkad1nlar da ondaki bu rahatl ığ ı ,  bu inadı .  paylaşı
yortardı. Daşa onlara kı lawzluk etti . 

Fakat üçüncü yı l ın sonunda bir üçüncü sarsıntr geçirdi Da .. 
şa. Işte bu günden sonradır rki kaşları burnunun ·kök saldığı yer
de. çatık ve aksi bir duruşla kavuştular. Bu gün lerde gözleri b i r  
cam hareketsizliği içinde durarak seyretmeyi öğrendi ler dün
yayı. 

Güneşl-i , kokulu bir sonbahar günüydü. Her zamanki gibi 
yine ekmek dağıtı lan fırın ın  başında, kasanın arkasındaydı Da
şa. Kuyrukta ekmek almak için sıra bekleyen b i r  sürü ınsan var
d ı  yjne. Birden tepeden tırnağa kadar si lah!ı �ubaylar girdi ler 
Içeriye. Kalabal iğı yarıp geldiler yanına. Sür'Qikleyerek dışarıya 
çrkardılar Daşa'yı .  Oradaki ler, sokaklardaki insanlar, subavlann 
şerrinden kurtulabilmek umuduyla evlere kaçışıyorfard ı .  B ir  kam-

• 

yona bindirdiler Daşa'yı ve daha önce Niyurıka He birl i kte kapatıJ .. 
d1aı vUiava getJ rdi ler. Aynı mahzene attı lar yine. Mahzen. qecen 
defaki gibi doluydu. Hepsi de kendi başların ın  derdine düşmüş
tü. Ona yabancıyd ıtar. 

Oysa Daşa farıklıydı çoğundan. Nice tehHkenin yanrndan 
' 
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geçmişti. Her an herşeye haz1rd1 Daşa. Kendi kendisiyle başbaşa 
kald1ğ1nda hep bunu, bir  felaket an1nda çözülmemenln, yenik 
düşmemenin çarelerini aram1ş, bu sırn bulmaya çahşm1şt1. Şim
di kendini her ac1ya katlanabilecek kadar telaşs1z ve kuvvetli 
bul uyordu .. Belki ölüme bi le katlanabi l irdi. Ona art1k Niyurka's1n .. 
dan başka acr veren, yüreğini kaldıran hiçbir şey yoktu. Karşr. 
sında yenik düştüğü tek şey Nlyurka'ya olan. bağl i i iğ i ,  anahğ1yd1. 

Gözleri,. mahzenin rutubet kokusuyla dolu duvarlarında dola
şır-ken Yefi m'i tanıdı .  Yefjm tanımadi onu. Daşa'nsn bakışları o 
belli belirsiz duraklamadan sonra mahzeni tarad1 .. Vefi m'in dav. 
ranış1ndan birbirlerini tanımamaları gerektiğini  hemen anladi Da
şa. Biraz ötede Fimka'yı gördü. Yere yatmışt1 Fimkaf umutsuz 
hıçk1r1·klarla sars1 la sarsı la ağl ıyordu. Kardeşi Petro baş ucun. 
daydı ıkızın. Henüz çı:kmaya başlamış tüyleri tozdan · kirlenmiş, 
yüzü soluklaşm1ştı. Fimka·nln saçlarıni okşuyor. el1ni onun sir
tında gazdi rerek kulağ1na umut veren, ·kizın acıs1n1 paylaşan 
şeyler söylüyordu. 

i nsanlara eziyet çektirmenin nas11  dehşet verici bir şey 
olduğunu Işte burada anladi Daşa. 

Önce Yefi m'i a l ip  çıkardi lar mahzenden. Sonra Daşa'y1. Bir 
odaya soktular önce. Yeflm yoktu bu odada. Ama daha önce 
tanı d1ğı  genç ve ·huysuz albay vardı karşısında.. Adam hemen 
tan ıd1 onu. 

Bak. işte ·karşrm 1zdas1n tekrar! Bu defa işin tamam, k1 .. 
zım. Anlat biraz, nasıl  g ı da malzemesi sevkediyordun mukave .. 
metçil ere? • Kocam1n nerede olduğunu ben ne bileyim?• der .. 
ken yalan söylüyordun demek? 

Daşa tekrar başladi budala rolü  oynamaya. Gözlerint koca-
man kocaman açarak cevap verdi a lbaya: 

Ne bHeyim ben kocamın nerde olduğunu? Siz götürdünüz 
onu. Şimdi de tutmuş mukavemetçi ferden bahsediyorsunuz. 

- Doğru konuşup ·konuşmadığ1n1 anlayacağ1z şimdi. Götü
rün bu ·kadrnr mutfağa, iyJ yemek verin de akli baş 1na gelsin.  

Yandaki mahzene indirdiler Da-şa'y1. Toprak zemin v1c1k v•c•k 
kanla örtülüyd ü .  Dayanı lmaz bir ceset kokusu sarmıştı ortalığı. 
Bu pisliğin ortasına ç1n1ç1plaık bir adam yatı rmışlardı. Baş• ıkan 
içindeyd i .  iri k1y1m iki kazak askeri boyuna ·klrbaçhyorlardı ada-
ml.  
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Bunlardan birisi şimdi hangisi olduğunu bi le hatırlamıyor 
Daşa kamçısıni adamın sırtına ve omuzlarına muthiş bir kin-
le vuruyordu. 

Bak, pis karı.  . .  Gör. bi razdan sen de ayn1 durumda ola. 
caksrn . . .  Şu erkek güzelini göster de anlasın . . .  Söyle bakal ım. 
tan1yor musun bu iğrenç herif1? 

Hiçbir şey duymuyordu Daşa. Içini.  dayanı lmaz bir bulantı 
. kaplam1ştr. Düşmernek Için bütün gücüyle dlrendi. 

Neden bize eziyet ediyorsunuz böyle? Neden? Ben na .. 
s1l tanırım bu adamı?  

Biraz daha ısıtah m şu ıherlfl. . .  
Yeniden �kırbaçlamaya baş ladılar Vefi m'i .  Her kırbaç yiyi

şinde başıni sallıyor. başka tepki gösteremiyordu Vef.im. Daşa 
adamın fedakarhğın ı ,  susuşundaki dehşeti o zaman anladı. Bir  
şeyi daha ·kesinlikle anladı Daşa: burada. ne pahasına o1ursa 
olsun, mutlaka susmak. kimseyi ele vermemek gerekiyordu. · 

- Hadi,  konuş bebek! Bu iğrenç ·herifle birl i k  olup ne nu
tnaralar çevirdiniz? Konuşursan dokunmayacağız ona. seni de 
evine göndereceğim. 

- Numaradan filan haberim yok diyorum size . • •  Ufacık ço. 
cuğumla kocasız bıraktı niz beni. Bir de eziyet ediyorsunuz . . •  

Birden, katlanılmasi çok güç bir  acı duydu vücudunda. Yü
reğini  yarıp ortadan ikiye ayırmışlard1 sanki. 

Ne yaptım ki size?.. Neden wruyersunuz? 
Konuş! Tek bir söz söylersen serbest b ırakırız seni. 

Daşa hemen orada adamların hiç bir  şey bi lmedikler!:ıl an
layıverdi .  Onu, eskiden tanıdıklan için yakalamışlardı tekrar. 
Öbür kad ınları bilselerdi ahp getirirferdi çoktan. Fimka'yı da 
kardeşi yüzünden getirmişlerdi her halde. Belki de Petro'yu onun 
kulübesinde ele geçi�mişlerdi. Daşa topariandi hemen, kanı ye. 
niden büy'ük bir umutla dolaşmaya başladı vücudunda. 

Bırakın beni ! Eziyet edip durmayın art1k! Çalışıyorum 
ben, ıkimseye bir kötülüğüm yok ki.. 

- Biraz daha vur şu herife . . .  Vurl Daha ·kuwetli vur! Ba .. 
ğırsın biraz. şu ağzından kustuğu pisliği yalattır bakalım. 

Yefi m'in artık hareketsiz duran gövdesi, sırtında yeniden 
şaklamaya başlayan kırbaç darbeleriyle umutsuzluk içinde tit-
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riyordu. Onu kı rbaçlayan askerler de yorgun düşmüşlerdi. Ter 
içindeydiler. Ama hiç durup dlnlenm iyorlar. arahks1z vuruyorlar .. 
dı. Kamçilarinda kan p1htllar1 görülüyordu. 

Fimka'nın kardeşini birden yan1nda gördü Daşa. DeHkanh
nın yüzü.ıkoy-u yere kapakl andığını farketti. Yüzü gözü çamur ve 
kan deryasina bu lanmıştı. Gözlerine hayvanca bir  :korku gel ip yer
leşmişti. Petro ·bir fı rlayı şta ayağa kalktı. sonra ·kayarak düştü 
yere. Tekrar doğruldu. Kaçmaya çal ıştı . Kazak askerleri de kam .. 
çı larınr savurarak peşinden fırladrlar . .Petro, bütün vücudundan 
taşan bi r sesle haykı rd ı .  O an ·i çin ·kurtuldu el lerinden. Körü kö .. 
rüne, nereye gittiğini bil meden ters tarafa doğru koştu . Ama 
kazaıkiardan biri kocaman gövdesinden destek alarak vurduğu a .. 
maosrz ·b ir omuz darbesiyle yı ktı Petro'yu yere. Kamçısını diz 
kapaklarına savurdu delikanl in ın .  Petro, bir köpek ul umasını an
dıran b1r çığl ık koyverdi .  Tekrar yüzü koyun, yerdeki kan ve ça .. 
mur deryasının içine ·kapakland ı .  

Arıka<.iaşları n ın  çektiği eziyeti feri sönmüş gözlerle .sey-redi
yordu Daşa. Susuyordu. Kafasının içi allak bullak olmuştu. Gözle
rini onl ardan ayıram ryordu bir türlü. Nereye baksa kan görüyor .. 
du. Bir n ehir g ibi oluk oluk akan, arkadaşlarının vücudundan top
rağa fışkıran ·kanı görüyordu. 

Öbür odada kendine geldi Daşa. Genç a1bay yine karş1srn .. 
daydr. Yüzünün hatları iyice geri lmiş, · sertleşmişti adam1n. O .. 

turduğu yerde Daşa'ya d ik  dik bakıyor ve boyuna sigara içiyordu. 
- Krz, bizim mutfağı görünce için açıldı mr  bari? Konuş 

şimdi !  Ne bi l iyorsan anlat ! · 

- Bir şey b i lmiyorum ki ben. Bir  şey bi lmiyorum ki. . .  
- Şu deli-kanlıyı,  onun ikrz kardeşini de tanımıyor musun? 
- Fimka'y1 tan1nm, kardeşi Petro'yu da. Ama ta çocukluğun-

dan ber·i tanrrrm onlarr. 
!ki genç subay albayın  kulağına eğildiler. Durmadan bir 

şeyler f1sr ldıyorlardr albayrn kulağrna. Kaşlarr çatrld1 adamın.  
Yanağrnda şekiJslz blr tik Lkol gezmeye ·başladı . 

- Albaytm, bize bırakrn bu karry r ,  biz ·konuşturmasrnr bi
l i  riz onu. 

Ardından kulaklarrnl trrmalayan, . her duyuşunda Daşa'ya 
kamçr darbelerinden daha acr veren bir yığın küfür yağdırdılar. 
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El lerini onlara doğru uzatarak geriledi Daşa. Duvara ka. 
dar geriledi. 

Hayır! Bunu yapamazsınız bana! Ölünceye kadar dire-
neceğlm. . .  Bunu yapamazsınız . . .  

· · Albay gülerek iki yana açtı , el lerini . 
· . -· Madem öy le, peki . . .  Bak, doğruyu söylersen, kimse 

kötüluk yapmayacak sana. 
- Yaktaş şöyle. Konuş şimdi.  
-· Bir sey bilmlyorum ki.  Ne söyleyebi l ir im? Benden ne 

jstiyorsunuz? Utanmıyor . musunuz? Gençsin iz üstel i k  . . .  
Albay yüzünde kurnaz bir gülümseme, oturduğu koltuğun 

arkaliğına yasiadı sırt1n1. 
. ..Öbür 1k1 . subay kol lanndan yakaladı lar Daşa'y 1 .  Başka bir  

odaya götürdüler. Yere savurdular. Sonra ç ınlçıplak soydular 
. onu, sırayla . tecavüz ettiler . . .  

. . . Mahze
.
nde, uzun bir süre baygın kaldı. Ölüden farkı yok

tu. Göğüsleri ve hacakları çıplaktı . Üstünü başını yırtm ışlard ı .  
Gece yarısına kadar orada, öylece kendini bi lmeden yattı. Flm
ka yakinındaydı. lnl iyerek yaklaşıyor, başın ı  Daşa'n ı n  göğsüne 
yasJıyor, :bir süre öyle �kalıyor sonra tekrar sürünerek uzaklaşı
yordu ondan. 

Maıhzendeki bu 'korkulu bekleyiş sırasında Daşa 'üst üste 
iki defa Niyurka'sınJ ,  küçük kızını görür gibi oldu: N iyurka, el l eri .. 

nin üstünde emeklayerek ona doğru yürüyor sonra ayağa kalkıp 
garip bir  sarhoşluk içinde dans etmeye başlıyor, dön babam dö .. 
nüyordu. O zaman Daşa el lerini boşluğa, N iyurka'yı gördüğü yere 
doğru korkuyla uzatıyor, olanca gücüyle bağ ırıyordu. 

- Yeteri Niyurka'cığ1m, yeter arti-k! Dayanamıyorum! 
Sonra o da, Fimka'nın yaptığı gibi başl ıyordu sürünmeye. Sü ... 

rünerek Myurka'yı gördü� yere gidiyor, orada yalvarmaya bash .. 
yordu k1z1na. Nedenini bi lmeden umutsuz bir şeki lde yalvarıyol .. 
du. Niyurka birden bire ·kayboldu gözleri nin önünden. Bir daha 
görünmedL 

Gece yarıs·ından sonra bunu da bir rüyayı hatırlarcası ... 
na hayal meyal Qlıkarıyor bir kamyonun gürültüsüne uyandı .  
Çevresine bakınınca blr  -kamyonun içinde olduğunu, kimi diz 
çökmüş, •kimi boylu boyunca uzanmış bitkln insanların arasında 
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olduğunu anlad1 .  Çevresindeki bu insanları i lkin tanıyamadr .  Da. 
ha sonra yavaş yavaş hatl'rladı hepsini: Fimka. Petro ve Yefim, 
tan1d1 .  Si lahi l  subaylar ve kazak askerleriyle doluydu ıkamyun, 
El l eri tetikte, ayakta duruyor, yatanlara ıdaymayan bir  kinle baka
rak susuyorlardr. 

O kamyon yolculuğundan başka aklından kalan bir şey daha 
var: Gökteki yıldızların yakrnlığr. Yıldızlar öylesine duruyor. 
lardı 'ki elini uzatabiise onları tek tek avuçlayabi leceği duygu ... 
suna kapJIJyordu� 

Korku yoktu içinde. Ölüme gittiklerini bil iyordu. Bir yerde 
kamyon duracak, o zaman onları hep birf iıkte kocaman bir mezar 
çukuruna atacaklard 1 .  Ya da denize yakın bir çukura gömülecek 
ve artlık yaşam1yacaktr.  Bunu bi l iyor. kalbinin ufacık bir buz yuma
ğindan farıksız olduğunu hissediyordu. Korku yoktu Içinde. Sadece 
kalbinde d«:ıY�.nı.lm . . �z bir  soğukluk duyÜyordu: · Ruhu öylesh1�e ha� 

.
.

. .,.. -
.
. 

.. 
.. . � 

reketsizr -ıe.ıaşsız._J[e�sessJzdf'l<i�- Daşa · brr·· an� ·için l)iJe ..

.. oliif bu·-
yolculuğun--da _bir r_l!Y_� __ Q���[����·-�����n·��!- Artik . hıanma'diğı bfr 
rüya. BazJ anlar Njyurka'yı unutabil iyor, sanki çocuk hiç yaşama. · 
mış g ibi aklından si lebil iyordu onu. Ama sonra. hiç beklemediği 
bir anda k1zrnın  hayali tekrar beliriyor, Niyurka el lerini küçük 
ve tath bi r ç ığhkla ona doğru uzatarak .koşuyordu. Daşa, o za. 
man. m ahzende kamçı darbelerini yerken nas1f 'ürpermişse ·ye • 

• 

niden öyle ürperiyor. Niyurka'y1 bulmaık rstiyor ama Çocuğun ha-
yali çoktan uzaklaşmiŞ oluyordu gözlerinden. Unutulmuş bir 
rüya gi bf s i l inip gid iyordu. 

Arkadaslann1 kamyonun içine gelişi güzel t1kmışlardı .  Ye .. 

flm blr ölü gib1 boylu boyunca ve hareketsiz yatıyor� �kamyonun 
her sarsıntısında a�r içinde tepeden t1rnağa ·kıvranıyordu. Fim
ka ve Petro sars1nt1larla sancı l i  bir şeki lde kıvranıyorlardr .  Daşa 
kh'llseve ac1vam1yordu, acıma duygusunu ·kaybetm işti. Kalbi bir 
buzuldan farks1zdr. Kamyon durduqu zaman Daşa artH< yaşa .. 
madıQınr düşündü. Motorun sesi l le  kendi hayatı da susmuş, 
ölümü başlamıştı . Kamyondan ç 1 kard1 lar onu. Hareketsizdi Da. 
şa. K1m1 fdamıyordu. Ffmka'yr yanrna getirdiler. Kız ·korkulu ür� 
parti lerle kıvranıyor, çares·izi l k  Içinde Daşa'nın antarisine tutu
nuyordu. Brr çocuktan farks1zdı. VPflm'in ayakta ·bi le duracak 
meca�t yoktu. Yere yuvarlanmıştı. Veflm aralaranda ölüme en 
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fazla yaklaşandı. Petro boyuna tOkQrüyor. Başından akan kan 
yüzünü örtmüş, pıhtılaşmıştı.· 

Daşa çabuk çabuk ama son derece kararli bir sesle Fimka' .. 
n ın  kulağına şu sözleri fıs1ldad ı .  (Asl inda o anda konuşan ken .. 
disi değil ,  ıkendi benliğinde yaşayan bir başkas1ydı). 

- Sus ! . . Sus! Sadece ·susacaksınl  Kör ve di lsiz olacaksın! 
c;usacaksın ! •• 

Birden üzerine b'üyü-k bir kalabahğın hücum ettiğini sand1 . 
• 

Onu öbürlerınden ayırdıfar. -

Dört kazak askeri tüfeklerin namlusuyla dürterek götürdüler 
Fimka'yı ve Petro'yu. 

Ikisi de, sessizce yürüdüler. Boyun eğmiştller. Geriye dö
nüp bakm1yorlardı bile. Fakat bell i  bir süre yürüdükten sonra 
FJmka, tuzağa düşmüş, kapana kıstırılmış çaresiz bir ıkuş gibi 
debelenerek döndü, gerisin geriye koşmak istedi. Bağıriyordu: 

Daşa Daşa'cığım, baki Nereye götürüyorlar ben i !  
Küfür edere·k ittiler Fimka'y 1 .  Yere, kurnun üstüne yüzü ·ko

yun kapaklandı. Kollarindan yakalayip ayağa kaldırdı lar zorla. Yi
ne sessizce bi rkaç ad1m daha yürüdü Fimka. Birden durdu son ... 
ra. Ağlamakli bir sesle dönüp ses lendi Daşa'ya: 

- Daşa . . . ben fle yaptım ki bunlara? Şal ı m ı  ka my onda u .. 
nuttum hem. � 

Yeniden küfürler duyuldu. Tekrar sürükledi ler Fimka'yı. 
Biraz ötede, denizle kesişen toprak parçasın ın  üzerinde 

tepinen, sarhoş ve bulanık gölgeler farketti Daşa. 
Fimka'nın gecenin sessizliğini y ırtan acıkil sesini yeniden 

duydu. 
· · istemiyorum! istemiyorum! Bağlamayın gözlerimi. Öl .. 

dürdüğünüz gençliğimi seyretmek Istiyorum!.. 
Yayhm ateşi duyulana ıkadar sürekli olarak bağırdi Flmka: 
- Çeki l in baş1mdan; bırakın!  Bağlamayın gözlerimi ! .. 
Daşa si lah sesl erini duyduğu zaman Fimka'n1n çrğllıkların1 

hatı rlad ı r  bu çığl ikların onu da ölüme doğru çektiğini
' 

ısrarla ça. 
ğırdığ1nr  düşündü. 

Bir gölge, 'bir subay gölgesi belirdi Daşa'n1n yanında. Çok 
yaktnrndaydı adam. 

- Son defa soruyoruz: Mukavemetçilerle kimlerin çal ıştı-
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ğ1n1 söyle bize. Söylersen namus sözü veriyorum. Hemen serbest 
b1rakacağım seni. Yoksa bi raz sonra sıra sana gelecek. 

Daşa, her zaman yapt1ğ1 gibi bu sefer de budala rom oynadı :  
- Yapayalnız, cahil bir kadın ım ben. Kimin mukavemetçi 

olduğunu nereden bi leceğim. Küçük k1z1m,  Niyurka'm var benim, 
çalişıyorum . . .  Ektnek bulmak - için.  Ekmeksiz yaşanmıyor . . .  

Ağl amaya başladı arkasından. Aslında kendisi değildi ağla
yan. Yüreğinin b ir  köşesinde oturan ve çaresizlik içinde Çirpı
nan kızı Niyurka'ydı. 

- Götürün şu herifl de!  . •  Ellerinden, kollanndan tutunt sü
rükleyln öbür ıi kisinin yanma. 

Yefiım'i sürükleyip götürdüler öteye. Biraz sonra tek si lah 
sesi duydu Daşa. Yefim'i öldürmek Için yaylım ateşJnJ bjJe ge
reksiz görmüşlerdi.  

Demioki subay gölgesi tekrar belirdi önünde. 
- Yanm dakika mühlet veriyorum sana . •  · .  

Fakat ben ne söyleyebil irim size ? Ateş edin üzerime, 
öldürün bir an önce. Artı'k bitsın bu eziyet!.. 

Oaşa bir dakika sonra Fimka gibi  acı lar içinde kıvranarak 
kuma yığt l ıp kalacağın i ,  kalbinin denk deşlk �lup erlyeceğlnl, 
b1ütün dünyayi ,  yeri göğü Inleten bir çığl ık  atacağıni düşündü. 

Öyle olmadı ama. Birden b1re ayaklarinın yerden keslldi
ğini ,  bir süre havada uçtuğunu, bir çuval g1bl fırlatı ld1ğ1n1 ve 
başr n1n bir demi re çarpıp şiddetle zonkladığını  hatırhyor şimd i .  
Kamyonun motorunu yenıden ve bu sefer çok yakınında hissetti. 
Gökteki yıldizların tekrar göz kırparak bir yan1p bir sondüklerl .. 
ni,  yine ona çok yakın durduklarını,  hani el ini  uzatsa hepsını bir
den avuçJayabi leceğjni düşOndü. Bu defa mahzene atmadılar 
onu. A1bayın ·karşısına çıkardı lar. Genç albay, yOzDne blte bak .. 
madan, soquk ve huysuz sesiyle şunları söyledi Daşa'ya: 

- Mühendis Kleist kefil oldu sana. MOhendlse güvenimiz 
var. bu yuzden bırakıyoruz seni. Yoksa sana güvenmlyoruz · ar
tık . . .  

- Şimdi qldebil lrsln.  Yatn1z unutma: Bir daha elimize ge .. 
• 

çersen tekrar dönemezs1n evine. Kafana koy: Burada başına hiç 
bir iş oefmp,nf, bir şey görmedi n. Di l in  uzunsa, k� saltmaya bak. 
Sonra bu öfdürdüğümüz köpeklere benzetiriz seni de. Harfı bas 
git şimdi ! .. 

185 ·-

• 



Daşa bu olaydan sonra bir daha ürperdiğini hiq hat1r1am1yor. 
O günden beri ·kaş ları. el inde ol mayarak çat1k duruyorlar. 

Kimseye aniatmadı başına gelenleri.. Konuştuğu her şeyif 
ağ�rodan çıkan her sözü tartarak söylemeyi öğrendi. Evine sade ... 
ce gecelerı g idiyordu. Evin küflenmesi .. örümceklerin hücumu ... 
na uğraması bu yüzdendir. Zaman geçtH<çe, pencerenin kenan ... 
na koyduğu saksılarda özenle yetiştirip baktığı çiçekler soldu. 
Yüzüne garip bJr solgunluk gelip yerleşti. Gözleri donuklaştr. Kime 
baksa ayn1 soğuk, ıkahreden ifade yerleşiyordu bakışlarına. Çoğu 
saatlerini, Iyi bir arkadaş kabul ettl ği Motya'n1n yanında geçiri
yordu. Savçuk'a, Gromada'ya, Loçak'a dostlukla bağlandı. Birl ik
te ·kızıı · orduyu bekliyor, haz1rhk yapıyorlardi. Geceleri uyuyorlar. 
dr eskiden. Gündüzleri de dağa ç1k1p ufuk çizgisinden haber so .. 
ruyorlard1 .. ·Daha sonralari ·hepsi gece yaşamayı öğrendl ler. Gün. 
düz, uy-kulu · ve yan kapal ı gözlerle dolaşryorlardr. · 

Gözlerinde suskun ve kuş·kulu soru işaretleri taşıyan asker
ler gel iyon:lu Da.şa'nın yanına. Bazan da biraz eğlenmek, genç 
dul la hoşça vakit geçi rmek ·isteyen askerler yaklaşryordu. Bir i�i 
gere gelip gidiyor, bir daha görünmüyorlardı. Onların yerinf ye. 
nileri al iyordu. Gidenterin nereye gitti ğ ini Daşa'nın donuk göz 
bebekleri kimseye söylemiyordu. 

Böylece, ruhunun derinl iklerinde Gleb'i, sevdiğini aldatma .. 
dan, isteyerek başka erkeklerin oldu Daşa. Hat1rJadrğ1 zaman bu 
türlü davrandığı için pişman l ik  duymuyor. sıkl lm ıyor. Beyazların 
kuşkuJu takibi altında sürdürdüğü işin bir parçasi say1yor bunu. 
Bazan bir asker ona abaıyi yak1yor, bir  türlü ayn1 rp  gidemiyordu 
yanından. _ Çocuksu bir  içtenl i kle şöyle söylüyordu asker: 

� .. Böyle gidemem, Oaşa. . .  Seni böyle 'bı rakıp gidemem. 
Dağda bir yaban hayvanı gibi yaşayamam. lnsaflı ol biraz, so. 
nuna getir şu işi . Bil iyor musun, korkacağım hiç bi r şey ıkalm1yor 
sonra. 

Bazan Oaşıa da. kendi kendine k1z1yor, pişman1 ık duyuyordu 
yaptıkl-arından. Ama · sonunda hep fedakarlık · etmes1 gerektiğini 
düşünüyor, "Yaşad1ğ1m hayattan büyük müyüm ben ? ıı  diyordu. 

Rı htımda ingil iz gemileri 'bekliyordu. Bunlar Kuzeyden ka. 
çan zengin burjuvalar� ahp götürmek , içJn gelirlerd l .  

Uzakta, dağın arkasında bir yerde top sesleri duyuJuyor, ge. 
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eeleri bu parlamalar yeri sarsıyor, Insan, göğün yere ineceğtnl, 
üzerine kapaklanacağını düşünüyordu . 

. . . Ve güzel, güneş H bir günün sabahı nda denizin de gök 
kadar açı·k, duru ve parlak bir  mavi örtüyle süslendiğl 'bir sabah 
Daşa başına kırmızı çatkr srnl sardı. Beyazların yenilgisinden ar
tan insan ve at cesetlerint aşarak şehre, ıkomünistleri · karşı lama .. 
ya gitti. Pani k  içi ndeki ·işçi a i lelerinin. evlerinden dışanya bi le 
çıkamadıkları bir vaıkitte tek başına yürüdü şehre. Başındald çat .. 
kısı güneşte, göğün ve llerdek1 -<ienizin mavisinde taze canlı :In-
san kanı .J<adar g'üçlü duruyordu. . 

Yolda kızıl bayrakl ı  atl i iar gördü. Gülerek baktı onlara. Ko
caman hareketlerle ona el  saliayarak bağ•rdılar: 

- Selam �kı rmızı çatkıya! Kırmızı l ı  kadına selam!.. 
Ağı r  bir  ezikl ik vardı G leb'in içinde. Uzun bir süre, ba-şını 

Daşa'nın dizlerıinden kaldırmad ı .  Tek bir  söz bi le ederneden sus
tu. Işte buydu onun Oaşa's ı . . .  Vanında oturuyordu şimdi, yine 

• 

sevdiği kadındı .  Elleri aynı eli erd i .  Sesi aynı ses� . Yüzü aynr yüz. 
Yürek aynı yürek. Ama ü ç  yıl  önceki Daşa'nın gittiğini,  bir daha 
geri dönmernek üzere gittiğini anladı. . 

• 

Garip, kolay ·kolay anlatamıyacağı bir yakı nltk duygusu, bir 
şefkat duysıusu acıh şeki lde sarstı Gleb'i. Titreyen parmaklarıy
la s 1msıkı sanldı ·karısrna. Gözlerinden sicim gibi akan yaşla.rt 
durdurmaya çalışarak, bazan öfkeyle, bazan yeni l ik  duygusuyla, 
bazan da dopdolu bir sevgi coşkun1uğu ıi le yoruluncaya ka:dar, 
halsiz düşüneeye kadar konuştu : 

Daşa'm, güvercinim beni m ! .. Burada. yanında olabi lsey. 
� m  o zaman! Bütün bu anlattığın felaketleri tek başına göğüsle .. 
din demek! Bi lseydim! Şimdi param parça yüreğim! Başka a .. 
damlarla yattın, öyle m i ?  Daşa, dövme k Isterdim seni, canını 
yakmak isterdim!  . .  Neden söyledin bana bunu? . .  Fakat el kal
d t ramıyorum sana. Bir lAnet okuyorum o sana kalılmıayan elime 
ama, yaparnıyorum ı Ya sen . . .  sen . . .  askerlerle . . .  nasat anlayabi-

•• 

l i rim bunu? Daşa! . .  Kanun değil im ben. Ustelik neyim var, ·kimim 
var senden başka? Yaşıyorsun ya . . .  Kendi başına çizdin ya yolu
nu, her f�lakete bir başına i<atlanmayı 'bi:ldin ya . . .  önem!: bu . . .  
Daşa'm, !Üvercinim benim ! .. 

iyi sin, Gl  eb . . .  Budalasın,  G leb . . .  Ama Iyisi n . . .  
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Orada, birbirlerine sarı larak, gece karanlığı çökünceye ka
dar oturdular. Böy lesi ,  evl i l iklerini n i l k  günlerinden bu yana i l k  
defa başlarına geliyordu.. · 

BÖLÜ M ONBiR 

ZORUNLU IŞLER 

1 .  ÜLKENiN ASIL SAHİPLERI 

Görevli birl iği  G leb yönetiyordu. O da görevli lerle birl ik
te şafak sökünceye kadar �iş başında kaldı ,  bütün evleri aradr. 
Sokaklarda, ka ldınm larda, tüfekli  dolaşan, devriye gezen, her 
hangi bir rkarrşı klı;k anında müdahale etmek üzere bekleyen iŞ
çi ler görülüyordu. Onların kararli ve gurültücü adımları gecenin 
sessizl iğinde daha da büyüyor :kulakları tedirgin ediyordu. Gün 
atarken. gökyüzü soluk bir maviye boyanm1ştı .. Yıldızlar gittikçe 
sönen parlaklıklan içinde çok yakın ve tan1drk  b irer çehreyd iler. 
Yuk görev başındaydı. Nöbet bekliyordu. Yuk art1k değişmişti. 
O eskiden sadece bağıran çağıran, her an kavgaya hazır Yuk 
değişmişti. Şimdi Gleb'in karş isında sert bir  asker . gibi duru
yordu. Gleb ona yaklaştığı nda, eskiden yapt1ğ1 gibi yine kol la
rıni açarak ona koşmam1ştı . Tüfeğinin başında hareketsizdi. A
ma d i kkatli gözlerle çevreyi gözlüyordu. Geniş pencerell bir zen
gin evinin ön'ündeydi ler. Içerden isteriık ıkadın haykırmalan geli
yordu ıkulaklarına. Evin •kapılan ardına ıkadar aç1kt1. 

- Yuk, kimler görevli  içerde ? . 
- Arıyor1ar evi . . .  Her tarafıni arıyorlar, dostum . . .  Görü-

yorsun ya, nas1l bağırıyor evin kad 1 n ı ! .. Savçuk var içerde, ka
rın var. Bir de Çeka teşkilatından i.kt kişi var. Git içeriye, seyret 
bi raz. Bak nasıl  dağıtiyorlar burjuvaziyi . . .  
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- ·iktisadi Planlama'daki görevi n nasıl gidiyor Yuk? Epey 
tahta kurusu ezdin mi bar·i ?  

- Ah, dostum. Bu ıkonuda gidip bir Çibis'i görsem daha 
iyi o1ur. Bana kalsa çokta·n duvara mıhlardım hepsini.  Nasıl dü. 
zenbaz adamlar bilsen ! .. Hele Şrram ! Ya h i zaya getireceğim onu. 
ya da akhmı kaçrracağım sonunda. Dağda odun kesmekle görevli 
işçileri aç bıraktıklannr bil iyor musun? Kendileri t11<ınmay1 bil i
yorlar ama! .. I şçi srnrfının bu hallere düştüğünü görmek öldü
rüyor- beni .  . .  Ama biraz daha bekle, dostum. Topunun · köküne 
kaynar suyu dökeceğiz yakında. 

Cami i  kapının önündeki koridorda silahli  bir asker nöbet 
bekl iyordu. Kapının aralığından içeride, bir divana çökmüş. saçı 
baş• ·darmadağın olmuş bir  kadının sarsı lerak ağladığı görülü
yordu. 

içerdeki görevlil er gerçekten yorucu bir Işe vermiş�erdl 
kendilerin i .  Mal sayımı  yapıyorlard ı .  Bütün mobilyalar yerinden 
oynatıhp sayıl ıyor, kocaman mankenler yere yuvarlanıyor, gö. 
revli ferin çizmeleri döşemeyi gıcırdatıyordu. 

Uzun süre askerl ik yapmış olmanın verdiği bir rahatl ıkla a. 
ç 1k  •kapıdan içeriye geçti Gleb. Divana oturmuş çevresindeki 
tüfekli adam ları, çekmeceleri, sandı kları boşaltan öbür görevli
leri korku lu gözlerle seyreden yarıçıplak kadına bakmad1 bile. 
Yanındaki küçücük, incecik bacaklı kızın kendi kızının bile 
pek farkında deqildi  kadın. Çocuğun gözlerinde gittikçe artan bir 
merak okunuyordu. 

Ayağ: nda pantuflaları, askı f ı  pantolonu, manşetli gömleği, 
altın gözlükleri ve uzun sakall i le garip görünüşlü bir adam daha 
vardı orada. Büyük çahşma masasın ı n  yantnda ayakta bekliyor, 
görevlileri biraz şRşkın, blraz aşağı layan bir cfddfyetle seyreder
ken durmadan basını  safl ıyordu. 

Dasa. becerikti b i r  ev kadınının çabuk ve 'kararh �harekette .. 
rivle camasrrfar. ev eşvafarı ve giyecekler arasında vararlı aör
düklerhı i  b i r  ıkanara avırrvor. bunları el  çantararına ve bohçaları
na bir bir ıkatlav•o vertestlrtyordu. 

- B� rnfar Bak1mevi'ne. . . çocukfar Jcln . . .  bunlar Anneler 
evine . . .  8:-ıık' hele, e l  sürüfmemls kumaslarla dolu bu cekmece
ler!. . Kimbil ir, kaç çocuğa elbise Çlkartlrız bunlardan!. .  
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Savçuk, heybetli  gövdesin in  bütün gücüyle dolaplara, çek
meeelere yükleniyor. aç1yordu hepsini.  Çrplak ayaklarının zorlan .. 
maktan beyaz(aştlğ l  r ·kansız, boyun adalelerin in  gergin leş i p  ş iş  .. 
tiği görülüyordu. 

- Gidinin heritrerif Nefer saklamışlar ;bu del ikte! Bizimk;-
ler açhktan ki n l i rken ·bunlar samizlemişler boyuna! Ne bu ya
hu!  Balalayka denmez ·böylesine, gemi denir be (Kuyruklu pjya
noyu iterek yerinden oynatıyordu o sırada}. Meretin çalgısJndan 
:'eS getirmek için 'bir çift öküz ister yahu!  

Sergey, tüfeği el inde,  bekliyor. ne yapacağını  kestiremiyor 
bir t'ürlü . . .  Deıliıkanh hık yı l lannda s ı k  s r k  gel ip g itmişti bu eve .. 
Evin sahibi Çirs�i tanınmış bir avukattı. BabaslnJn eski b ir  
dostu say1hrd1,  üsteli-k. Sosyalistti ÇirskL Bütün Duma mecl i sle
rinde mi l letveki l i  olmuştu. Kurucu Meclis üyeliğine getirilmiş, 
yedi nurnarall l isteden seçi lmişti. 

Sergey içindeki -huzursuzlukla baş edemediğ i  için hiç bak .. 
mıyordu adama. Çirskf birden yan ı na gel ip de el in i  sı kacak, ah .. 
bapça konuşacak d iye ürküyordu. Bu yüzden de adamı tanı mazl i k
tan gel iyor, öbür arkadaşları kadar aldırmaz, rahat ve kararli gö
rünmeye çalış ıyordu. istemediği b i r  gelişmenin verdiğ

.
i ürkektilkle 

titriyordu bacaklan. 
Sonunda o çekindiği ve ürktüğü iş geldi baş1na. Ç i rski baş

tanberi diık d i k  bakıyordu ona. Yüzünde, özel l i-kle du.daklan n 1 n  
kenarında şeki l lenen aşağılayicı b i r  gülümseme i le bakıyordu 
Sergey'e. SaJduımaya haz1r bekliyor, elverişl i  zaman1 ıkolluyordu. 

- Sergey ivanoviç, d emek siz de böyle saldirgan ve hak ... 
sız işJere ıkaptırdınlz kendinizi? Ama eskiden s iz  de böyle davra ... 
nıslan eşkiyalrk, zorbal i k  kabul ederd iniz benim gibi .  Buradan 
çıkıncar babanızın yanına da gi deceksi n iz san1r1m. ivan Arseni ... 
yeyiç'·i n evinde de aynı şekilde davranacak m1sı nız? Saniyorum 
ki orada ba:ban1z1n ·kalbi kırılmasin diye daha ölçülü,  daha yu .. 
muşak davranırsın1z. Ne bul ursan'z ahyorsunuz evimde. M i rasin 
dokunulmazl iğını  ne yapaca·kstntz? Kimb i l i r, belki d e  eski yakı n .. 
l ığ 1m1z1n yüzü suyu hürmetine !bize biraz daha yumuşak ve i n  saf .. 

h davranabi l i rsiniz? 
Çirski'n in  deminden beri ağlayan ·karısı Sergey'e doğru u .. 

' 

zatıyordu etleri n i .  Göz yaşları yanakl annda�n süzülüyor, yan ak ... 
lar1 titriyırdu �ad 1nın.  
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• 

Sergey lvanoviç . . .  Dostum! Siz ki bizim en yak1nrmrzda .. 
n1z .. N e  yapiyorsunuz burada? Bu kötülüğü ya�an sahiden siz mi
si niz. Sergey ivanoviç?. 

Sergey, dengesini kaybetmemek, sonuna kadar sert ve ıka
tl kalabi'lmek için zorluyordu ·kendini . Bu yüzden de el leriyle tü. 
feğini s1 kryordu bütün gücünü vererek. Beyninin Içinde .sesler 
duyuyor, bu seslerin gitti-kçe büyüdüğünü hissediyordu. Çlrski'
ye hiç bakmadan ıkatı ·bir sesle cevap verd i :  

Size yaprlan işlem ıbabama da uygulanacak. O ,da .sizin 
gibi evinden çrkarrlacak, b ir  daha da dönemiyecek. 

Bu sözleri söyler söylemez hiç ummadığı ölçüde rahatladı
ğını  farketti Sergey. Karşısındaki adam1,  b u  yazı masasının ba
Şinda t'ükenmiş kişi l iğini  b i r  marifet sayan, modasr geçmiş aydı
nr gerçek çehresiyle görüverdi birden. 

- Anlaşıld ı .  . .  Size d e  öğretmişler yüreksiz ve 'katı olmayi.  . .  
Kutlarrm ·s izi. 

Kanştı rd aği eşyal arın arasında sapsarı saçh ,  kocaman gözlü 
bir bebek bulmuştu, Daşa. Gülümsayerek doğruldu, annesinin 
yan1nda duran kaza yaklaştı. 

Bak, ne güzel bebek. . .  A l  bunu. küçük yaramaz . . .  Sen 
yoksun diye �kederliydi bebek, ağlıyordu . . .  şimdi böyle ne iyi 
yakışıyorsunuz birbiri n ize! 

Küçücük kız divandan yere indi  önce. Kollarını uzatarak al .. 
d1 bebeği. Sarı idr ona. Daşa. gülerek, uzatti elini.  Saçlarını ok-
şadl çocuğun. 

Annesi öfkeden büyüyen gözleriyle ıkızına doğru atiidı,  bl

leğinden sımsıki yakaladi küçüğü: 
Nina! Bıra k  onu diyorum sana! Gel ·buraya . . •  Görmü. 

yor musun, iç gömleklerini bile utanmadan al iyor bu ıkadın! . .  
At bebeği suratlar1na! Gel buraya . . .  

Cocuk s 1ms .. kı sarı ldığı  bebeği b i rakmadı. Oivana kapan .. 
• 

dr. 
- Ama benim babeğim bu! Benim bebeğim! Anneclöim . . .  
Daşa 'nrn kaşlarr çati idı birden: 

Bayan. nasi l  utanmadan •konuşa-bi l iyorsun böyle! 
Savcuk stk sl!k burnundan soluyor, rbazan homurdanryordu. 

Yatak odasandan bulduğu yatak takımlarını ve elbiseleri drşarr. 
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ya çıkardı. Hepsini yere, üstüste yığdr. Alnrndan damlayan teri 
e l in in  tersJyle s l l lyor, çevresindeki lere yabani gözlerle bakıyor. 
du. 

Gidfnin herifleril Buraya yrğr nak yapmışlar beL. Amma 
zor işmiş bu rvrr .. zrvrrla başetmek. . .  Benim frçr atölyesi daha 
iyidir yahu! Vagonetlerde makinist olsam daha rahattr buradan . . .  

Gleb'e yaklaştı Daşa. Yaptıkları işi an lattı kısaca: 
Herşeyin l istes ini çrkard1k, Gl  eb. . .  Gerekli ne varsa al

drık. Elbise ve çamaşır bırakt rk  sadece . . .  Değerl i eşyaları da gö
türeceğlm: Tabloları, saatleri, mutfak eşyasını. oyuncakları, ki
tapları alacağrm . . .  Çok ıkitap var zaten. Eğitim merkezine tesl im 
ederiz onları . . .  Geri �kalan eşyayı ve piyanoyu Bakımevi'ne ve 
kulüpfare paylaştrracağız. 

Gleb ordudaki ·kumanda yerindaymiş gibi soğuk, dikkatl i 
ve titizdi. 

- Güzel. Çamaşırları götürün. Öbür eşya şimdi i lk  kalsın. 
Başında iki nqbetçi beklesin . . .  Siz de bitirin işinizi ! 

- Öyle düşünüyorum ben de. Arabaları bekleyeceğiz bu .. 
rada. 

Daşa uzaklaşti ondan. .. .  Işine döndü. 
Gleb Sergey'e doğru i lerledi. Kolundan tutup bir  kenara 

çekti onu. 
Baban nerede oturuyor? Görrneğe gi deceğim onu. 

Sergey, önce onun bunlarr şakacr bir dostlukla m ı ,  yoksa 
alay ederek mi söylediğini  kesti remedi .  Tedirginl iğini  belli  et
memeğe çalışarak sırtiadı tüfeği n i .  

- Seni götürebi l irim oraya. Çumalov yoldaş . . .  Ev uzak de-
ği J .  

- Yok. Gelmen doğru değ i l .  Baban 'üzülür bel ki.  Zaten ona 
kötülük etmeye gitmiyoruz k i .  Zorunlu b ir  ·işi 'hAI Ietmeye gidi
yoruz .. 

Sergey tkuwetle s ıkt ı  G leb·in el ini .  Uza.klaştr . 
Dışarda, hemen 1büt'ün evler doğan günle birl ikte taze �b ir  

mavi l iğe açryorlardı gözlerin i .  Dağlarrn zirvelerinde bulutlar kü .. 
melenmişti. Körfezin üzerinde güneşin uzak rşr,klarınrn gönder-
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diğl belli bel irsiz bir �ıza l l ık görülüyordu. -Kuşlar çoktan uyanmış, 
sabah türıküJeri çağırmaya baş'lamJşlardı. Dağın yamaçlarında 
yaklaşan, uzaklaşan, sürekli bir gel .. git içinde meşaleler görü
lüyordu. 

Karş ıdaki sokaktan ölçülü, uygun adamlarla yürüyen bir as. 
keri birl ik geçiyordu. S1ra sıra askerler . . .  Adımlarının sesi uy. 
kusundan henüz kurtulmaya başlamrş şehrin sokaklann ı ,  kaldi
rımiarı ç1n lat1yordu. 

K1zrf ordu, yürüyüşler. savaşın insanlara s r rtlad rğr g•üçlükfer. 
Bütün bunlar geride ikalmrştı ama Gleb'·in kasketinde hala savaş 
ateşin in  sıcakl ığ i ,  yürüyüşlerin,  .marşların heyecani yaşıyordu. 
Nasil da seviyordu askerleri! Tek bir ıinsan gibi ölçülü adımlarla 
yürüyorlard ı .  Onlar uzaklaş1yor, Gleb sadece olduğu yerden göre
b�liyordu onları. Veri orad a ,  askerlerin arasındaykan nasıl olup 
da burada durabildiğine, bu duruma katlanabildiğine kendisi de 
şaştr .  

Askerlere yetişebilmak için adimlarını s ıklaşt1rdı Gleb. Kısa 
bir süre için bNe olsa onların yürüyüşüne ayak uydurarak yürü
mek, uzaktan da olsa askerce yaşamak isteği duymuştu içinde. 
Yetisebi l i rse bir  de selam verecekti onlara. Ama biraz i lerde bir .. 

, 

l iğin s1ralan bozuldu. Bir köşeyi dörlüyorlarda .  G leb, son sarada-
kiler sokağı dönerken yetiş ebi idi  sokağın başına. Uzaklaşıp git .. 
ti ler. 

2. ÇAVIRLARA GÖNDERILEN ADAM 

Gleb bahçe kapıs ın ı  aç1p içeriye girince öbür evlerde gör .. 

düğü manzerayla karşıtaşti yine. M lyekova, büyük bir çamaşı r  

yığın ı önünde duruyor� ona gülümsüyordu. Gramada ve loçal< 

kucak dolusu kitap ve çeşitli eşya taşryorlardı d'şarıya. Açık 

kapi iardan,  yaşlı bir adaman neşel i  sesi duyutuyordu. 

Hepsini, hepsini ahn l  Onu da al ın.  Bunları da. Bu gör

düklerinize hayatımı tek bir noktaya getirmek �için sahip oldum 

ben . .  Hayatın tek �lr. -rıokta.ya yönelmesi, b i l iyorsunuz, -dostlarım. 

sonunda ölüm; -götürür insan ı .  Yani .  bu . üç boyutun Y.ok edi lmesi 
. ' ---- ... . . . .. . . . . .  

"'- _____ ._ ... -.- --r·- - - · · · ·  •' . . . 
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""o lur_.�y��-i_, __ _ �-��-�k� . hiçlik .. Ne i<adar merak verici, o ölçüde de eğ-
lence H birşey değil mi?  

Uzaktan Qleb'i gözlüyordu ·Miyekova. Gözlerini her zaman. 
ki gibi ·kocaman kocaman açmıştı yine. G leb, onun yüzüne renk 
katan gül'ümsemesinde coşkunJukla 1çiçe yaşayan çarpJcJ bir 
şaşkınhk okudu. 

Bak, şu adama Gleb. Bizim Sergey"imizin babas 1 .  Öbür 
insanlardan daha fazlasını bi le,  daha fazlasını  söyleyen bir adam .. 
Ah, 'blzi nası l  sevinerek ıkarşı layrp içeriye buyur ettiğini  bi r gör
seydln! Kendi evini nasil sevinerek alt üst ettiğini bi r görsey
d ln l  

Sabah serinl iğinde ürperiyordu Miyekova. Hem konuşuyor, 
hem ısrariJ bakışlarla Gleb'in gözlerini arıyor, ona adeta okşaya. 
r�k bakıyordu. 

Tek ıkol lu,  gaga burunlu, üst dudağı şaşı lacak ölçüde küçük 
görünen bir adam askerce yürüyerek geçti Gleb'in yanından. 
Gleb'in yüzüne .katı gözlerini çevi-rerek baktı geçerken. Çabuk 
adiOllarla bahçe ·kapısına yöneldi .  

Gl  eb ·h i r  'burkulma duydu içinde. 
- Vdldaş, geri dönüp d e  yanıma kadar gelebi l i r  misiniz? 
Tek kollu adam döndü, deminki çev�k adımlarla, gözlerinde 

· aynı katıhk, Gleb'in yanına geld i .  
Kimsiniz? Toplum içindeki yeriniz? diye sordu Gleb .  

Tek ·kollu adamın ne yüzünde. ne davranışlarında bel ir l i  b i r  
değişi kHk yaratmadı sorusu. 

· -

Eski albay. Ştmdi Sovyet Cumhuriyeti vatandaşı Di
mitri lvagin' lm ben. Şu gördüğün'üz :keyifli ihtiyann oğluyum 
ve parti üyesi Sergey ivagi'n in  kardeşiyim. Evrakımı görmek 
ister misiniz? 

- Hayır. Onlar sizde -kals ın .  Odanızı arayacağ ız. Burada 
kalmanızı rica ederim. 

- Belli b ir  yerim yok. KafdJğlm odayı çoktan aradrlar za ... 
ten. Ama ceplerimi yoklamadı lar henüz. Hoşunuza giderse siz . 

yoklayın? 
Belirsiz 1b'r alayer ifade gelip yerleşmişti bakışlanna. Ona 

rahatSIZ orduğunu bell i  eden bir  katr l r.kfa baktı Gleb. Diş1erinf 
sı-ktı öfıkesinden. 
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Ceplerinize -ihtiyacım yok. G idebil irsiniz. 
ivagin ,  ayaklaranı asker usulü çarparak selam verdi. Döndü. 
Odanın içinde, çenesine yapışmış giJi sa11kan uzun sakal l l  

b i r  ihtiyar telaş l ı  adımlarla anidan oraya yetişiyorr heyecanli se
siyle hiç durmadan ·konuşuyordu: 

Dostlarım, ası, hürriyet, geometrik şeki l lerin ve onla·nn 
maddesel yansımaların ın  toptan ve kesinl ikle inkarında gizli
d i r. Komünistler güçlü ve akı l hdır. Neden, bi l iyor musunuz? Ök
l id ' in nazariyasini devirip geçti ler de ondan. Katı l ıyorum onlara. 
faşizmi yaratan �bütün şekil oyunlarına karşı başardıkları devrim 
yüzünden de seviyorum hepsin i .  Dostlarım , neyi isterseniz a l rn  . 

• 

Bir şey bırakmayın burada, beni üzmüş olursunuz. Bir  ıkübe, b i r  
prizmaya, bir üçgene çürümüş ·kokmuş bir ipl i k  parçasıyla b i le  
olsa bağl ı  kalmak. ıvı r-zıvı r yığınlarının altında eziHp gitmekten 
kötüdür, i nan ın  . . .  

Gözleri f ı ld ır  f ı ld ır  çevreyi kolaçan ediyorlardı loçak'ın Bu 
türlü -ba�mayı kamburlar bi l ir  sadece Hiç durmadan çalış ıyor
du. ·Kuca� dolusu eski-püsküyü sırtladı ,  �i-�tiyar adama baktr 
önce, kal ı n  sesiyle gürledi peşinden. 

Baba, keyfine bak sen. Çayırlara göndereceğiz seni, ba
rı nacak bir del ik bulursun orada. Yoksulluktan yakınma bun
dan böyle ,  g_ölgene setalet damgası vurmuş olursun . . .  

Yaşlı adam kocaman el hareketiyle onun sözlerini paylaşı. 
yor ve gülüyordu. 

Dostları m ,  sizin bu zorunlu olarak yaptığınız işler insanca 
bir kayn!lktan doğuyor. Bir adamı çayırlara göndermekten daha 
mükemmel ne olabi l i r  �ki ?  . .  Toprak, gökyüzü, sonsuzluk . . .  Fakat, 
dostlarım söyler m isiniz ibana, oğlum Sergey neden gelmedi bu .. 
raya? Burada, adalet dağıtırkan görmek isterdim onu. 

· 

Gramada · bir yandan başın ı  sall ıyor, bir yandan dalapiarı 
tarıyor, çekmeeelere bakıyor, kitapları ıkarıştırıyor, hal ı lçırı yoklucu 
yordu. Yaşl ı  adamın kq_n_uşması_ s ıkım ıştı onu. u 

-
·Etaua-;-böyie · ·dalga geçip

· ·aurma 
· 
�karşlmrzda� · 9ölunll_J?.� 

veyim . . . _- 13-�� · gucü�Q_ __ b�ş�a yerde. kullan da, - bize- yararı . . . dg� 
ku n-su��-

-�_Gör..ÜY<i-rsun.- evin eşya ddlu. Hepsi.n i  toparlamak .  içi rı . .  _.. . 
loçak'Je._ıbende_n başkası yok. 

Gromada her zama· n ·-bÖyleydi . Kendisi ufacıık tefec�i arria' 
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bir devin ismini taşıyor ve hep ir i laflar ediyordu. 
Gleb ·ihtiyann yanına geldi. El ini  uzattı ona : 

Baba, herşeyi a l ıyorlar mı el inden? Oğlun Sergey'de baş
ka tarafta iş görüyor şimdi.  

Pek güzel . . .  pek güzel .  Gelmel iydi  buraya, iyi etmedi.  
Onu da ·burada görmek isterdim, gerçekten isterdim . 

- Odanızda ıkalabil irsiniz. Sizindir orası. Saktn tedirgin fi
lan olmayın. Kültürümüzün emekçi lerind.en birisiniz siz, ne ister
seniz yanı nızda alaıkoyabHi rs iniz. 

Yaşh adam ürkerek baktı Gleb'e. Titrek parmaklan sinir l i  ha
reketlerle sakal ımı  ıkanştı rıyordu. 

Hayır. . .  hayı r ! . . Alıp götürün herşeyi !  Böyle ço.k güz e 1 , 
k . . , ço IYI . . .  

Gromada, yaŞlı adama ·küçükseyerek bakıyor ama bunu bel-
1 i  etmek istemediği için hep başını  sall ıyordu. 

���i:UUll-f'i�����i�de
�

o
�

lo i üzünden ak�nı  'ü ü tmü jh..._, 
.j_fj ;:-<----�-. � .... � -. y,� 

M- �· 

yan bakıyor,: an laş ı lmaz şeyler mı-
rı ldanıyordu . . . 

Gleb tekrar ihtiyara döndü. içinde g ittikçe büyüyen ve güç
lükle zaptettiği garip bir gülme isteği ·uyanmıştı .  

Peki, babacığım. Nası-l istersen öyle yaşa. Sergey"in bu 
kadar şirin, hoş bir babası olduğunu bilmiyordum ben . . .  

Tekrar el ini sıktı yaşl ı  adamın.  H ızl ı  adımlarla uzaklaştı . 

3. ÇAYIRLARDA 

Körfezin öbür tarafında, fabri-kanı n  hizasrndaki dağlar hey_ 
betli birer koyu leke olarak duruyorlardr .  Gökyüzü masmaviyd i .  

:Körfeze hakim yüksekliıkler 'üstünde fabrika buradan bakı l rn  .. 
ca peri padişahın rn  sarayı gibi duruyordu. Bacaları gökyüzüne 
bulutlarla kavuşmak için sabrrsıtlanırcasına yükseliyordu.  

ıDağlarrn düze indiği noktada deniz başl ıyordu. Deniz de gök
yüzü ·kadar parlak ve kadife yumuşakl ığında mavi bir örtü giy
misti. 

, 

Şehrin öbür tarafında koyu l ekeler ıhal inde görülen dağlar 
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güneşin yakıcı parlakl iğ ını  yansıtıyorlard ı .  Dağ eteklerinden git
tikçe alçalarak inen, :körfezin ağzında denizin üstüne taht kuran 

• 

şehir ye şi I l i-kleri n içi ne yerleşmişti . 
Büyük caddede kuru lmuş olan paza r yeri nin gürültücü ve 

telaş i l  kalabalığı  kaldı nmlann 'üstüne taşm 1ştı. Kad 1nl arın çlğ
n şmaları, isteri-k çığl ıklar. kald1nm taşlarinda yankılar yaparak 
eriyip gidiyorlard i .  B i r  anda bağıranların çevresine toplanan kala
bailk sonra tekrar aynı hızla çözülüp uzaklaş1yordu. Buradaki ·ka .. 
labal lrk h ız l ı  atan bir ·kafbin temposuna uyarak gidiyor, gel iyordu. 
Erkekler. ayakta, şaşkın, yapacakları nı ·kestirmeden bazen bel l i  
belirsiz gülerek çevreye bakın1yorlardı. Kucal<ları paketler ve 
ıkutularla dolu kad1nlar boş kalan el leriyle ç-ocuklarını sımsıkı 
yakalayrp, yanlannda taşıdı·kları torbaların,  çuval ların, sepetlerin 
kenarına i l i şiyor, garip sesler ç ikararak ıbağırıyor. bazan da bir 
süre hareketsiz kal ıyor, ses çıkarmadan çevreyi seyrediyorlar
di .  Sinir leri zayıf o lanlar· gürü ltülü çığrışmaları yüzünden yan
larına meraklı ıka-riabalı  k ları n toplanması na yol açıyorlard ı .  

Çirski bu kaynaşmadan hayl i uzakta, bir  kenarda duruyor- · 
du. Ayağında yine pantuflaları vardı.  Şapka giymemişti . Yüzün
de ölgün bir gü l ümseme donup kalmışti .  Dalgın gözlerle oradaki 
bir yük deng i n i n  üzerine çökmüştü. Saçları yine dağınık ve ba
kımsızdı .  Yüzü kıpkırmızı ,  gözleri be l l i  bir noktaya takı lmış, ÖY
lece duruyordu. Küçük kızları onJarın arasında zıpl ıyor, oynu
yor, �kısa aralıklarla çığl i klar atıyor ·kucağındaki bebeği göğsüne 
bastı nyordu. 

Beyaz balyalar yüıklü arabalar ağır ağır i lerliyor, ıkuyruk1ar 
hal i nde uzay ıp g i diyorlard ı. 

ikinci arabada, balyaların arasında oturan göğsü çıplak genç 
bir -komün ist gitarla poM<a havaları çal ıyordu. Kafi lenin ön sıra
ları nda yükselen bir akordeon sesi ona eşl i k  ediyordu. 

Görevli  muhafız bir l iğine mensup ıkomünstler, tüfekleri el
l erinde, bi rer metre aral ık larla nöbete durmuşlar, b ir  çeşit kordon 
alt 1na almışlardı kalaba l ı ğ ı .  Yorgun, bı kkın gözlerinde bütün ge .. 
ce uyumamıŞl ığın yı lg ın l ığ ı ,  görmeden bakıyorlardı Insanlara. 
Yan sokaklardan başka grupların gürültüsü geJtiyordu. Bunlar, 
ahşmadı·kları b i r  manzarayı seyretmek için yollara dökülmüş 
kücuk insanlard 1 .  

, 
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Küçük 'burjuva kadınlan ıbaşka Insaniann neşesin i  merak et ... 
mezler. lçl j  ve duyguludurlar. Bu yüzden cenaze törenlerini ve 
gözyaşlarını daha çekici bulurlar. Düğün eğlencelerinde bi le  dans
Iara deği l ,  gel in in  gözünden akan yaş iara i lgi  duyarlar. Onların ya .. 
şantıs ıd ır  bu. Başka insanrarda neşeden çok göz yaşiarına ta
hammülleri vardır . . .  

Burada da göz yaşı döküleceğin i ,  ·iÇ paralıyıcı h ıçkırıklarl:ı 
bol bo l  ağianacağ ın i  arllamışlar, bir çeşit koku ahp sokağa koş. 
muşlard ı .  Dünün saygi değer hanımlarını bugün kötü durumda 
görebi lmek, bu ımanzaradan gizl ice pay a labi lmek iç in gelmişler
dir .  Ağlamaya hazır  gözlerle etrafı araştırıyor. ağiaşan kad ın ları 
görünce de yorulmak bilmeyen bj r yapışkanl ıl<la ·bakışlarını bu 
ıkadın lara çevirerek gözyaşı döküyorlardr. . -

Uzakta bir ses duyuldu. Bir ses bir emir  vermişti . Kafi lenin 
öbür ucundan \başka sesler cevap verdi ler ona. Muhafrz biri i ği 
tüfeklerini omuzlara astı. Kalabai rk  toparland ı .  Büyük bir gUm
bürtüyle kımı ldadı yerinden. H ıçkı rr klar, bağrrşmalar, isterik ses
ler, hepsi bu korkulu insan kalabahğın koynunda bir leşip büyüyor. 
kocaman bir gümbürtu hal ini  a l iyordu. Kimse kalabal ıktan cadde
llin iki yanındaki evleri ve ara sokakları b i le  kolayl ı kla göremi
yor. herkes ·havasızhktan bunalıyordu. Bir ölüm eğ lencesi havası 
s inmişti hepsine. Çılgınca bjr umutsuzluk gel ip saplanmıştr yü
re�lerine. . -

En önde, hareket eden arabaların çıkardığı g 1c ırtı l ı  ses yu-
mak yumaık geri lere ,kadar uzandi. 

·Daşa'n ın  peşinden yürüyordu Sergey. Onun ardında da Yuk 
vard r .  Sokağın öbür ·baş1nda ise Gromada, loçak ve Miyekova 
yürüyor1ardı .  

Sergey'in ıböğrüne tarifi imkansız b i r  s ıkı ntı gel'ip çökmüştü .  
Bu gördüğü manzara ç i leden çıkarıyordu onu. Parti böyle bir şey� 
nasıl gö.z yumm·uş, bunu halka nas1l reva görmüştü? Neden top
lamişiardi bu +nsan lan? Kad1nlar neden ağl ıyordu? Neden ufac1k 
bebekler .böyle analannın kol larında sokaklara sürü rmüştü ? Paf
ti bunu yapamazdı ? Bu, Sergey için ·her türlü baskrnın ötesi nde 
bir şeydi .  

·Küçücük bir  kız çocuğu, bir etıiyle annesinWı eteğine s1msık1 
yapışm1ştı. ÖbGr eHnde kendi ıkadar ufak bir bebek taşıyordu. 
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Çirski, başı d ik, kendini feda eden lerin ciddi yürüyüş'üyle i
lerl iyordu. El leri cebindeydi.  

Çok yaşl i  ıbir ·kad ın ,  sırtında peleri,n i ,  bastonuna dayanarak 
yürüyordu. i ki büklüm olmuştu. Yanındaki beyazlar giyinmiş genç 
kıza tutunarak destek alıyordu .  Ama bu iıkisi ağlamıyorlardı .  iki .. 

• 

sin in de çehresi b ir  rahibe yüzünü andı rıyordu. 
Sergey b i raz i lerde babas ını  gördü.  Tek başına yürüyordu 

babası .  Bazen dönüp geride�i yürüyeniere ıbakıyordu. Bel l i · be
l i rsiz gülümsüyordu .  Ayaklan çıplaktı. Pantolonu y ı rtı lmıştı . K'ü
çük fakat çabuk adımlarla i l erliyo rdu .  Bazan yürüyüşünü ağırlaş. 
tırıyordu, kafası n ı n  iç indeki düşüncelere dalarak ağır b ir  yürüyüş 
tutturuyorıd u. 

Sergey'i görünce keyifli b i r  şekfide sa·kahn ı  sıvazla� h .  SoQ
ra ·kol l arını  iıki yana açarak oğlunun iyice yaklaşmasın ı  bekledi . 

• 

- Işte beni de götürüyorsun , Sergey . . .  Babanı da sürgüne 
götürüyorsun. Tuhaf değil  mi?  Şimdi ·kalkıp benimle yarenllk 
etmek sana yakışmaz, öyle ya. benim başıma bekçi diye verdiler 
seni . . .  Sadece şunu söylemek istiyorum: Şu sirlahların ız. dev
rimci d i-ktatörlüğünüzü koruyan si lahlarınız gülünç ve anlamsız 
görünüyor bana. Şu tüfek bir  flüte benziyor senin  !bolşevik omuz .. 
lar rnda. Fakat sen gıpta i le  bakabi l i rs in  bana: Dünya şimdi o ka .. 
dar sonsuz geHyor -ki. Spinoza bi le duymamıştır bu hissi . Ama 
Marc .. Aurele kokusunu almıştı bu gerçeğin . . .  

Son görüşmelerden bu yana babası iyice koyvermişti ken
dini .  Karıs1n ın  ölümü yr kmıştı yaş l ı  adamı. Üstündekiler bir di .. 
fen ci ·kr l rğ  ı ndan farıksızd ı .  Üstü baş ı -k iri i, ç ıplak ayakları yara 
içindeydi .  Sergey birden babas ına karşı bulantı l ı  bir acıma hissi 
duydu. Yüreği burkuldu. 

Baba. nereye gideceğini  bi lm iyorsun sen? Gel, yanımda 
kal ,  k ırma beni .  Beraber otururuz. Gitmemelisin,  baba. Nereye 
gideceks i-n hem? Ölür -ka l ı rs ın,  baba? 

Yaşl ı  adamın  ·kaşları şaşkın l ı-k dolu bir ifadeyle çatı ldı . Son-
ra çocuksu kahkahalar koyverd i. 

Hayır, oğlum! Hürriyetimin fiyat ın ı  iyi bi l i  ri m ben. Bir 
insan ım ben de.  Bir insana yeryüzünde rahat olmayacağın ı .  bell i  
bir mekan çizilemiyeceğiın i iyi bi l irim. iınan beynine uygun .kulü .. 
be yoktur, oğlum. Olaylardır bize ha1kim olan, ·bize yön veren on ... 
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:ardır. Bak, bağımsızl ik  tutsakliğa al ışmrş kişi leri nasıl  şaşkına 
çeviriyor, görürsün. Bir tavuk için kanatlı yaratı lmaktan daha 
büyük ıbahtızhk düşünü1ebi l ir  m i?  

Veroçka usulca yetişti onlara. Merakl l lann arasından etrafa 
bakınırken görmüş olmalıydı onları .  Bakışlarında yine o Sergey'_ 
in hep görmeye al ıştığ ı  şaşkın hık dolu ifade okunuyordu. Tepeden 
trrnağa zangır zangı r  titriyordu.  Eği l ip  Sergey'·in kulağına bir sü
rü şey f1sıldadı .  Sergey anlamadı bi le çoğunu. Sadece :krz konu
şurken sesinde acıl ı  bir şeyin gel ip dügürrllendiğini farketti .  

Babası ıkahkahalarla gülüyordu. El-lerini ikeyifle sal ladı ha
vada. Gözlerinin içi ·bi-le g ülüyordu. 

- Ah, Veroçka ! . .  Işte benim tükenmek bi lmeyen aşk kay_ 
nağım! .. Beni .kaderi min yolunda böyle görünce neler hissetti n 
bakal ım? Haydi .  gel yanıma .. . .  

- ·ivan Arsenyeviç, Ivan Arsenyeviç! . .  Nasrl mutluyum , bi
lemezsin. Sergey lvanoviç, nası l  _ mutluyum şimdi !  .. 

Adeta uçarcas ına koştu yaşh adam ın  yanına, �koluna g irdi 
onun, gözleri nemli ve doluydu. 

__. Baba ! . .  
Sergey daha konuşmak istiyordu babasıyla, daha bir sürü 

şey söylemek istiyordu ona. Fakat seslend iği  s ı rada söylemek is
tediği şey uçtu gitti akhndan. Unutmuştu. El in i  uzatt ı .  Ama boş
iukta ası l ı  kaldr  e l i .  Babası ve Veroçka kalkola uzaklaşmışlar<h 
çoktan . 

Babası ıbir  an sonra döndü, geriye baktı. B ir  yabancıya ba
kar g ibi s üzdü Sergey'j .  

Bak, ·küçük Sergey, tarih nas ı l  yaşl ı .  i htiyar ve kör bir 
Oydipus�um şinıdi ben. işte şu kolumdaki ıküçük maskara da An
tigon'um benim . . .  

Sergey'e çok yabancıydı artık. Gül erek Sergey'in anlayama .. 
yacağı çok başka bir dünyaya, ·kendi dünyas ına doğru uzaklaşt ı .  
Sergey tüfeğini omuzuna astı tekrar. Dişlerini s 1ktı. Acı çekiyor
du. Yüreğindeki son duygu teli de b irden ıbire kopuvermişti işte . 

·KafMe, rıhtrma pek uzak olmayan. boz renkli bodur çal ı l l k  .. 
Jarla örtülü ıss1z b ir  arazide durup mala verdi .  insanlar balyaların 
üstüne ve yeşi l  otfarrn arasrna çöküverdi fe r  hemen. Onlarr götü .. 
recek arabalar buluşma yerine gelmemişti henüz. Şura'ya ait 
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depolara y'ük götürmüş, daha geriye dönmemişlerdL 
Rrhtrm boyunca, çoğunluğunu meraklı küçük burjuva kad an

iannan teşki=l ettiği heyecanli bir kalabahk görülüyordu.  
Artı k isteri-k ç ığ J ıık'lar. bağrışmalar duyulmuyordu. Başlan

gıçtaki o büyük gürültü kes'iıJ.mişti . Bağdaş kurup oturanlar, çi. 
menin üzeri ne boylu boyunca uzananlar, kendi lerine �kalabal lıkta 
yer açmaya çahşaraık gezinenler vard1 .  Artik hiç birm in  gözün .. 
de u gel ecek ,kuşkusu » kalmamıştı . Yan n ın  ne önem i vardı?  Sa
dece çocuklar sağa sola koşuşuyor. bağ1rış1yor, gülüyor ve mola 
yerindeki i Jık oyunlarına da'hyorlard l .  Güneş dağların arkas1ndar 
süzülerek yükselmişse, dünyamızı ıs ıtıyorsa, b i raz öted�ki mas .. 

. . 

mavi deniz altrn renkl i ,  gümüş renkli kıvı lcımlarla d�lgalanıyor-
sa. çimenlerin üzerinde koşmak, oynamak ne güzeldir onların gö
zünde! Fakat çabuk acıkır insan böyle zamanlarda. Çocuk olursa 
hele! 

• 

Bulunduklan yerin biraz ötesinde rrhtım bakımsızd 1 .  Otlar 
sarm ıştı ·her taraf ın ı .  Tek bir gemi bi le yoktu şimdi.  Yorgun, sı
ık rntrh insanların yüreğindeki gerginl ik b i raz umut denilen şeye 
benziyordu. Hani birden karşr larında, geniş soluklarla tüten ba
calarryla gemi leri göreceklermiş gibi bir hayal şeki l leniyordu 
kafalarrnda. Sonra b i rden yolculuğun heyecanını yaşamaya baş�a
yacaklardr bu hayal in  içinde. 

G leb vahşi gözlerle bakıyordu denize. Sonra ·kıyıya, luka
va·nın kumandasındaki araba �kafi lesinin geleceği sahil yo luna 
kayıyordu bakışları. 

. . .  Gecen in  ·karanl ığı  nda dağlar bir mağaranın ters yüz e .. 
di 1 mi ş sarkıtları gibi ·sivri l ikler çiziyordu •karan1ı•k gökte. Dağda 
uçuşan ateşler görülüyordu.  Bu ateşler alev alev yanan kuşlar• 
andr nyorlard ı .  Çünkü ayn1 noktada hiç durmuyorlard r .  Oradan 
oraya gidip geliyorlardı boyuna. Savaş düzeninıda i lerleyen bir 
krzrl birl ik  belirdi gecenin karanhğında. Bu adamlar, taş donuk
luğu içindeki yüzleri ve sert adımlarryla ıkarani ağ ın içine gömül
düler yeniden. işaret ateşlerinin yanıp söndüğü dağa doğru yü
rüyorlard ı .  

Oradaki insan kalabal ığını  yutmuş, tüketmiş ve ezmişti ge-
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ce. Yorgun, yenik, güçsüz bir ·koyun sürüsüne benzeyip çıkmış
tr ıkalabahk. Gereksiz ve budala ıbir sürü. Uykusuz gece. Bu ka. 
Iabal ik  için güç sarfetmeye, bahçelerde gübre atar g ibj bu sürü
nün yüreğine biraz -daha �korku salmaya değer miydi? Neden ço
cukların bu sahteJ ik  kokan ç1ğrrş.maları ? Bu canh-cenazeler ala
yindaki kepaze suskunluk neden? Kapal l  odaların dayani lmaz ko
kusu yükseliyordu bu kalabal ıktan: mezbaıhaya, b ı çak altına götü
rülen ıkoyun sürüsündaki o dehşet verici 'korku y'üksel iyordu. Bu. 
iğrendiriyor insan ı .  Böyle bir pisl iği yııkayıp temizlemek ·iç in baş
ka bir çare, bugün yapı landan daha farklı bir yol aranmal lyd ı .  Yü
reklerinde bu şimdiki korkuyu, ezikliği geleceğe doğru sürdü
recek çocuklar. Onlar böyle şeyleri hiç unutmadan saklarlar yü .. 
reklerinde. · 

Birlik, Gleb'in içine yerleşen o kuşku lu rahatsızl iğı  al ıp gö
türmüştü. Ama bu �karanhk, kad ın eteklerinin l ime l ime ve ya
ma l ı  erkek e lbiselerine korkuyla yapışt1ğ1 bu karanl ık, onun için
de gittikçe ıbüyüyen bir  öfke yumağın ı  f i l iz lendiriyor, yeşertiyor. 

Yok, önemli  olan bu değil zaten.  Önemli olan bambaşka bir 
şey vardi, b ir  ıkurt gibi kemiriyordu Gleb' i .  Gürültülü alevler için
de ıbir ar1 misal i  ·harıl harJI çalı şan fabrika . . .  Makinaların ın  tıkı r
t1srna ayaık uydurarak çalişan ıhtnlece işçi . Altın renkli başaklarla 
örtü'l'ü toprak. Bu asıl önemli olan şeyden ne kadar uzaktı lar şu 
anda! Orada, dağ1arrn ötesinde durmadan ateşlenan topların 
gümbürtüsü yükseliyor ve k1zrl lar yarutmadan dolduruyorlar si
perleri ni. Uçsuz bucaksız ülke topaklart her gün bak1msız, işlen .. 
memiş tarlalarla kıs1rlaşıyor. Eşkiya çeteleri dört yana kan :kusu .. 
yorlar: b ir  yanda aç, ba·k1msız, ç 1plak insanla�. üstel i-k günahsız 
ve suçsuz i nsanlar her gün biraz daha kisı riaştın-lan güzel im 
topraklar üzerinde !boş yere ölüyorlar. 

Şu ıkarşrs1ndaki kör ve işe yaramaz insan sürüsünü yuhalar
la .  tekmeleyerek kovalamak, uğursuz rşrkların kol gezdiği dağlar
da yeni b ir  mücadeleye haş·lamak1 

Miyekova, tüfeği omzunda, Sergey'e yaklaştı. Hiç uyuma
dan geçirm'işti geceyi .  Sabaha ·uykusuz çıkmış olmanın k ırmrzıl r  .. 
ğı vard ı gözlel"inde. 

Uzun zaman var ki böyle dakikalar yaşamamıştım ,  Ser
gey ! .. Sanki savaşta, cephedaymiş gibi ,  sanki Ekim g•ünlerini 
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tekrar ya-şıyormuşum gib i .  Ne iyi . Neden suratın asık seni n? 
Sözlerinde, sesinin tonunda kışkırticı b ir  keyif. Ama Ser

gey' in dünyasına çok uzaktan gelmiş bir yabancıdan farksızdı 
.ş imdi  M iyekova. Kadın ın  ·konuşup koiıuşmadığ 1n ı  bile kesinl ikle 
b i l miyor, daha çok onun şi mdi d_eği l  de çok uzun b i r  süre önce 
böyle şeyrer ·konuştuğu duygusu yerl eşiyor içine. Dalgın,· bir rü
yayr seyrediyormuş gibi uzak ve yabancı bi� sesle, sanki ona de ... 
ğ i l ,  çok geride kal m ı ş ,  geçmişte duyduğu tir sese cevap veriyor
du Sergey. 

Başı m ağrıyor . . .  
1 

-Neyin var? Bu ıkan deryası ·içinde nast1 bir ağrı taşıyabi l ir  
başında ·Hı san? .. Yeni I ktisadi Politika mı?  Şeytan götürsün onu. 
Yok ki öyle bi·r şey . . .  Varsa eğer, nerde. Ama yok . . .  Yar1ndan 
tezi yok, şu ·sorumsuz insan sürüsünü zorunlu çafrşmaya koşa
cağız. Duyuyon musun Sergey? 

Bi lmiyorum . . .  
Ne demek cıbilm iyorum ?,  Neler söylüyorsun sen ? 
Bi lm iyorum . . .  

Sergey tüfeğini  el lerinin boşluğunda kıst1 rmış, sakin, içine 
kapanmış,  sessizce bakıyordu önündeki ıkalabahğ·a. 

Ça l ı l ı kların arasına doğru uzaklaştı Miyekova. Aceleci a
d ı mrarra uzaklaştı. Sergey nereye gittiğini bi lmiyor onun. ıkestir.e

miyor. Demin yanında konuşan kimsenin M iyekova mı yoksa bir 
başkasi mt olduğunu bile ayıramıyor ·kesin l ikle. Gerçek mi bu? 
Bir  kabus mu yoksa? 

Arabalann gürültüsü böldü sessizliği.  işçi aUeleri nin eşya
s ı nı ve çocuklaranı getiriyorlard ı .  �şçiler ve ·kadtnları da yaya ge
l iyorlardi arabaların peşi sıra. Vahşi otlann ıbürüdüğü yolda bü
yük adımlarla yürüyordu lukava. Saçının perçemleri siyah lekeler 
ha l inde alnına düşmüştü yine. 

- Heyecanla Gle·b'e ·koştu Polya. G leb derin bir. soluk aldı i l -
kin .  Havaya kaldırdı iki e l in i .  

Yoldaş lar! :. Düzene sokun bu ray l i  
Komünistler ona doğru koşuştular. Gleb önündeki kalaba-

l ığa konuşmaya başlad ı .  
Ydldaşlar! . .  Düzene sokun burayı !  Yola çıkıyoruz. Saray-

larda, kaşanelerde oturdunuz, şi mdi biraz da kulübelerde otura-
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caksınız.  Evin «apı lannı öbür insanlara açık tutarak yaşamanın 
tadını alacaksınız siz de. Güzel salon lar hazırlandı sizin icin.  Ora-• 

da rahat ve yayl ı  yataklarda uyuyacak, gen iş d ivanlarda uzanıp 
keyfinize bakacaksınız . . .  Şimdi d in lenin !  . .  

Çimene bağdaş kurup oturmuş kalabal ık .  balyaların üstünde-
• 

kPierin hepsi bitkin, kör ve sağ ırd ır lar. Ivan Arsenyeviç herkesten 
önce sıyrı ldı orıadakilerden. i lk o yola ç ık  tr. Kolunda Veroçka var
dı .  Ağır adım larla, ıbir sabah gezintisi yaparcasına yumuşak adım ... 
tarla, b i·rb irlerine sokularak yürüyorlard r .  Güleç yuz lü  ihtiyar hiç 
ara vermeden konuşuyor, Veroçka'ya b ir  şeyler anlatıyordu 
boyuna. Başka insanlar izledi onu. Sepetlerini·, bohçalannı omuz
layarak yola koyuldufar. Sonra başkaları . . .  daha başkaları baş la
dı  lar yürümeye. Bütün kalaba t ı k  g ittikçe çabuklaşan, telaştı ha .. 
reketlerle yürüdü. 

Yorgunluktan soluğu kesilm işti Lukava ·nın .  Koşar ad ını ya .. 
n ına geldi Gleb'in.  Ce·ketinin yakasından kavradı onu . 

Birl iğini a l .  Çabuk Parti Komitesi'ne git . . .  Bu geceden 
itibaren kışlada yatacağıı biz. Beyazlar yeş i i JHerle, mukavemet
çi lerle tekrar bir leşti ler. Şehre hücum edip ele geçireb i l i rler.  
Havai hatt1 tahrip ettiler. Odun kesen işçi ler yerlerini  terketti . . .  
Havai hattı korumakta görevl i bir l iğimiz geriye çeki ldL 

Neler söylüyorsun sen bana? Havai hat mı?  . .  Neler söy
lüyorsun? 

nıyoruz. 
Havai hat diyorum sana. Acele et! Komite'de topla-

- .  

Gleb öfkeyle sı ktı diŞlerin i .  Yüreğin in  kökünden gelen 
çığl ığı güçlükle zaptetti içinde. Bağırmadr.  

vahsi 
' 

BÖLÜ M ONiKi 

• 

IŞARET IŞIKLARI 

1.  NÖBETTE 

Gleb'in birliği dağın eteğinde, şehrin dış mahallelerinin bağ 
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ve sebze bahçelerinin bulunduğu kesimi korumakla görevlendi
r i lmiştL 

Gündüzleri, krşladaki tal im Sirasında dağiann ötesindeki 
topçu ateşi n i n ,  si'lah seslerini n kopardiği gıümbürtüyü dinliyorlar ... 
d ı .  Üieri sis l i  tepelerin arkas1nda müthiş bir savaş veril-iyordu. 
Özel biriH< ateş hattindaki birılikleri desteklemek amacıyla yetiş ... 
t iri l iyordu. Geceleri şehri korumak da bu birliğin göreviyd i .  

GündüzJerj şehir rssızlaşryor, sokaklarda kimseyi görmek 
nıümkün olmuyordu. Gece otunca iyice gömülüyordu -karanliklara. 

Artrk fabri=kada elektrikler yakr lm ryor, burjuva evlerinin per ... 
deleri ve ·kepenkleri Simsıkı kapanıyordu. 

Tütü n ·kokusunun iyiden iyiye yerleştiği çalrşma yerlerinde 
ve sokaklarda bütün insanlar gizl i sorular taş1yan yüz ifadeleriy ... 
le bir.birlerine bakıyorlardr.  Rüzga�da savrulan toz ·kümeciıkleriy .. 

1 e b iri ikte bütün şehre ş om ağız l l lann frsrldadrklarr cesaret.:kln
cr  dedikodular yayr l ıyordu. Bu yüreksiz, orada görünmeyen düş
manı hevesle ıbekliyen insanların · y'ür.eğine de bulaş1yordu. 

Partin in  kad rn  kesiminden bir grup, Daşa'nrn kumandasrnda 
cepheye, bir �lk yardrm birliğini desteklemeğe g itmişti. Polya'nın 
kumandas ındaki öbür grup krşladaki özel birliğin donat1m1n1 sağ
l ryor, bir yandan da tehl ike an1nda işçi ai lelerinin şehri çabu ... 
cak boşaltabi lmesini sağlamak amac1yla tedbirler alıyordu. 

Gleb günde birt  kaç kere görüyor.du ıPolya'y r .  B1kmadan, yo
rulmak nedir bUmeden Sendikalara, işyerlerine. Sendi·kalar Bir
l iğ i 'ne, Parti komitesi'ne, Şura·ya koşuyordu Polya. Emrin?eıki 
grubun kadrnlatınr  temas kurmak Ozere her yere gönderiyordu. 
Öyle -iyi düzenlemişti ,ki tıer şeyi, alarm verildiği an bir-iki saat 
iç inde binlerce kadrnı ve çocuğu şehir drşrna �kaçrrabllecekti. 

Fabri kanın yanındaki istasyonda trenler istim üstünde hazrr 
be k l i  yon ard r .  Lokomotifleri n hr rrltrsr uzaktak i top sesleriyle bir-
leşiyordu kulaklarda. 

· 

Kn�k sekiz saattir uyumamrştr Polya. Gözlerinde kan çana
ğınJ hatırıatan bir kırmızı h k vardr.  Tenl renk değiştlrmiş, ,kireç 
beyaz rna dönmüştü . 

O gün kendine biraz boş vakit ayrrrp ıkJşlaya, Gleb' ln yanr
na koştu. Yer yer çatlamrş dudaklarindan srzarak ağz1n rn  içini 
ve bembeyaz d işlerini krrmrzı lekeferle karartan kana a ld r rma-
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dan gülüyordu. 
işte, Gleb. Gerçek hareket böylesine denir .  Yaş ıyor, sen-

d i kalar üstüne kurulmuş nazariyeleri papağan gibi  ezberliyor, ye
ni iıktisadi politi-ka için yazılanlan enayi enayi d in liyorduk eski
den . . .  Günlük hayatın çarıkı na kaptırmışt1k kendimiz i .  dön babanı 
dönüyorduk. Saçmaiayıncaya kadar boş yere tartaşıyorduk b ir  
sürü şeyi .  B'ürokrasi yavaş yavaş benl iğ imize g i rip yerleşiyordu. 
içimizdeki diri güçler kül leniyor ve biz d e  sendikait bürokratlar 
oluyorduk. Yeni iktisadi polit ika. Bir keresinde dalgıcan b i ri şöy. 
le  demişti bu ·konuda: " Bu yeni pol it;ka iyi bul u ş doğrusu. Lo
kantalar, şarap ve ıbira. Bütün bunlar ba·rdak bardak, şişe şişe 
içi lecek. Vanm ben bu işe, demişti . Hayır, Gleb olmayacak. Par
tinin onuncu ·kongresi bu yola g i remez, g irmemeli .  

Tüfeğ io in dipçiğ ini  yere dayadı Gleb. Gü lerek cevap verdi 
ona: 

- Tavuk gibi ·kışkışlanma, M iyekova yoldaş. Önce bekle. 
şu eş-kiya sürüsü i�Je olan hesabrmrzı temizleye l i m, o zaman 
görec�ksin «gerçek ·hareket n dediğin şeyin kepazel iğ ini , :Kongre 
dağı lacak ve biz yeni iktisadi politi kanın gerekti rdiği b i r  çalış
maya vereceğiz ıkendimizi . Senin da1g1c1  da şehir hizmetlerin i rı 
başına geçireceğiz, ·istediği kadar çoğalts ın  lokantadan, para da 
kazansrn .. 

lrkikU Polya. Yüzü öfkeden geri lmişti . 
Hay1r. H iç bir zaman! Parti düşünemez sjzin g ib i .  Devri

me Ihanet edemeyiz, ölümden de acı olur bu.  Devri me karşr gi
rişilen yabancı müdahalesi etkisiz kal d ı ,  bundan sonra i·ktisadi 

. 

abluka anlamsiz bir oyundur sadece. Yaratt ığımız d evrim büt'ün 
dünyaya yayılryor, dünya ülkelerin in  bütün işçileri b izimle b i ı·_ 
1 ikte ayaklanıyorlar. Bize karş1 gösteri len tepki ezil meye ve sus ... 
maya mahkumdur artık .  Ama bütün bunlara rağmen kalkıp yeni 
Iktisadi pol iti-ka uyguJamak kapital izme çark etme değ i l  ·midir?· 
Gerici bir tepki deği l  midir? Hayır, Gl eb. Saçmalık denir  böylesi-
ne. 

Dur hele. Neden gerici tepki sayi i ıyormuş b u  politika?· 
Mantık ve üretim bunu gerekl i ·say1yorsa, neden? 

Nas ı l?  Serbest pazarları mı  açmak şart yan i?  Burjuvazi
yi yeniden ıbaş taci etmek mi  şart? Fabrikan ızrn kapitalist üre-
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tirnci'ler el ine veri lmesine razı mıs1n sen? Şüra'da ıkonuştuk bu
gün. Anlad1ğtm kadarı Çimento Teşkilati'na bu .konuda bir rapor 
göndermiş. Ş ıram. Hoşuna gidecek mi bakahm? Bunu gerici tep ... 

ki saymıyacak mıs ın? 
Solgun yüzü pancar gibi ol�muştu bir anda. Alnında ve üst 

dudağı nda i rj ter taneleri bi ri1kmişti öfkeden. 
Gleb'in de içini hiddet bürümüştü o anda. P.olya'n ın  gözle .. 

rine çevirdi bakJşlar1n1. Kadına . eğildi usulca. 
- Nası l .  . .  Nas 1 l ?  .. Anlayamadım bunu. M iyekova yoldaş . 

Taviz mi vereceğiz yani?  Ürıküp geri mi çe·ki leceğiz? Neler söyru. 
yorsun sen? Yani fabri-kaları burjuvalara mı terkedecekler işçi
ler? DefolsunJar. Gösterjrim ben onlara. Taviz neymiş görür o 
sersem sürüsü? 

-- Gördün mü, sen de  istemiyorsun böylesin i .  Şu şeytanrn 
belası yeni i ktisadi polit�kayı uygularsak, demin söylediğin şek
liyle bir uygularsak. Neler olacak o zaman? Taviilerin,  serbest 
lokantaları n .  pazariann sonu gelmeyecek. Toprak ağaları, bece. 
rikli üç kağıtçı lar yen iden iş  adamı maskesine bürünecek, 'kara. 
borsacılar ·kol gezecek ülkede. Ya kooperatifler? Kooperatifler 
farklı mr olacak, sanıyorsun? Hayır, G1ebl Geri çeki-lmeyeceğiz! 
Ölümsüz ;bir  devrimi yaşatabilmek için, ucunda ölüm bile olsa, 
i lerleyeceğiz! Devrim yang 1n ı  genişlemel i .  •bütün dünyayı sar .. 
mal i .  Kazanı lmış şeyreri geri vermeyeceğiz. yen i şeyler kazan .. 
mak için hep i leri yürüyeceğiz! 

Kı pk ı rmızı kesi lm işti yanakl arı . Aceleci adım'larla uzaklaşt ı .  
Gleb, o lduğu yerde kaskatı, dalgın ve tedirgindi.  Al'lkas1ndan 
baktı sadece . 

. . . Gl eb o geceyi . şehrin dışındaki şose yolu 1üzerinde, d ış  
mahalleterin dağla kavuştuğu kesimde nöbet tutara•k geçirdi .  
Kumandasındaki birltk şoseden dağa uzanan ·bölgeyi ·kontrol al
tına almıştı . i lerde üç nöbetçi devriye görevi yap1yorlard1 .  Civar1n 
köpekleri yorulmak bilmeyen bir doymazl l k  içinde boyuna havh .. 
yor. Gleb onların sesinden devriyelerin :hangi tarafta olduğunu 
kesti rebi 1 iyordu. 

Gleb ·ve Sergey ormanrn ·kenar1ndayd1 lar. Oağda yanıp sö-
nen meşaleleri gözlüyorlardı. 

Bir tanesi, alevden bir kuş misa l i .  gecenjn karanhğtnda sü .. 
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zülerek gittikçe yükseldi. Bir füze gibi .  El i nde meşale taş1yan 
adam dağa tırmanıyordu. Zaman zaman kolu ve omuzlan meşale .. 
nin ışığında aydı·nlanıyordu. 

HayU uzakta, geçidin bulunduğu yerde, b ir  başka meşale 
belird i .  Kayan bir yı ldız gibi  yükselerek i lerledi .  Sonra bir  üçün
cüsü ve arkas ından yanan başka meşaleleri gördüler. Hepsi de 
durmadan yanıp sönüyor, aralarında haberlpşiyor, kıvrı lan birer 
yılanı andı rıyorlardı . . .  

Orman Gleb ve Sergey'in arkasındaydı .  Koyu bir �eke halin
de duruyor, s ır  vermiyor, koynundaki ıherşeyi sakl ıyordu. Onlar, 
şose yo lunun kenarındaki büyük ağaçları görebil iyorlardı sadece. 
Kanatianmış gibi duran dalları s eç i l ebi 1 iyordu ağaçların. Şehrin 
üstünde insana tedirg in l ik  veren garip b i r  sessiz l ik  dolaş ıyordu. 
Öylesine sessizdi ıki ,  i kisi de  bu sessizl iğin ağır gürültüsünü far ... 
ked iyorlard ı .  Bu gece de, önceki geceler gibi ,  şehir dağdan dağa 
beklediği ölümün korkusu içinde kabuğuna çeki lmiş, iyice ufal .. 
mış, susmuştu. Sanki yer altına girm işti. Ormanda da aynı ü r  .. 

kek suskunluk. Ağaç yapraklan kelebekler gibi ürpertil i  ıhış rrtı ... 
larla sallanıyorlardl. 

Çevresindeki herşey s ın ı rs ız, ürkütücü bir  kabusu hatırılıyor ... 
du Sergey'e. -Bu ıkaranl ı klar onun ruhunda, uygulu gizl i li«lerden 
örülmüş bir korku uyandırıyorlard ı .  

Elektriğiii bozguna uğrattığı ayd ın l ık  geceleri de  yaşamıştı 
Sergey. · O zaman dağlarda, yr ld ızlarla donanmış gökyüzü de  in-

-

sanc1l  ve yakrn görünürlerdi insana. lş ıkl ı  evlere, caddelere, mey .. 
danlara benzerlerdi. O zamarrlar arnzundaki tüfek baş edHmez 
bir  ağırll'kla sızlatı rdı ıkolunu. Artık tüfeği n ağ1rl lğın1 duymuyor_ 
du bi le.  Ayakları yere -basmıştı. 

Birden, onların çok yakını nda b i r  meşale bel ird i .  Çalı-l ı kların 
aras ına daldı .  Meşaleden tarafa ıkıvı lcımlar yayrt ıyordu. Yelpaze 
gibi .  -Meşale söndü. Karanl ık olanca ağırl ığıyla çöktü onlann 
üzerine. Dağda meşaleler bazan uzakta bel i riyor, bazan da çok 
yakinda yan1p sönüyordu. 

G!eb, Sergey'in omzuna koydu e l in i .  
- Vakalayal ım şu köpeği , kaşın ıyor çünkü. Kurşunu mıhla

yal ım istiyor . . .  
- Çok yakınım1zda üstelik. Meşalesinde Ingi l iz barutu ya .. 
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k1yor. Bak, görüyor ·musun? Burada olduğumuzu bi l iyordur mut
laka. Ateş açmamızdan çekinmiyor. Geç kaldık yoldaş Çumalov, 
işinj bitirdi bi le. Tekrar öyle göstermez .kendini .  . .  

Gleb piposunu ateşledi şessizce, dağdaki meşalelere bak
tl bir süre. 

ikimizin budala ve korkak olduğuna ·inanmasaydı böyle 
burnumuzun dibine kadar sokulmazdl, çekinirdi. Göreceksin, da .. 
ha uzun bir zaman sürtecek buralarda, ayak altında dolaşacak da
ha. 

. 

Göz ucu)lla şoseye baktı Sergey. Karanlıkta bel l i  bel irsiz 
bir  aç1k l eke halinde dağa doğru ttrmanıyordu meşale. Yolun gö ... 
rünmez olduğu yerde simsiyah i ri b ir  ağaç vard ı .  Sergey, bu 
ağacın kal ın gövdesinin ardında birinin ·kibrit çakmak istediğini,  
kibritin bir tü�lü ateş almac hğtn l  akl indan geçird i .  

-

Düşman her yerde, G l eb. Buraya, burnumuzun d ibine 
. 

kadar gelmesine şaşmamal ıyız. 
Iyice uzakta, ormanın bittiği yerde istasyon var. Gece ara. 

da da  sessiz, geviş getiren 'bir ha·yvan gibi soluk al ip veriyor. 
�llerde bir yerden, uzak olmayan bir yerden yaklaşan bir 

yük arabasın in  sesi geliyor. 
Önemsiz şeyler hepsi .  Şimdi önemli olan, bunca çabayla, · 

bunca -içtenl ikle başlanmrş işin bir anda durmast, kocaman bir · 
f irtınanın gel ip bu işi s i lmesi , süpürmesi .  Hava i hatt1 tahrip et. 
tiler. Vagonetler yeniden o eski ·hareketsizliğe, Gleb'in büyük 
bir acryla sayrettiği eski bakımsrzlığa terkedildL Dizel motorla. 
rı tekrar hareketsiz. Atölyeler tekrar sessiz ve soğuk. Başıboşlul< 
ve çaresizl ik yeniden çöküyor insanların üstüne. Kaçanlar, de
dedikodu, yeniden mahrumiyat ve savaş. Yeniden el lerde 
tüfek. BeJkj de siperlerde savaş, yürüyüşler, (okomotif 
hacalanndan dökülen kurum cepheye gidenlerin üstüne. Huzur 
içinde çal ışmaya yeniden duyu lan hasret. Gleb şimdi şunu dü .. 
şünüyor: Herşeye yeniden başlama-k 'Için ,  çalışma düzeninf yeni
den kurabilmek için gücü tekrar yetecek mi?  Koskoca ma-kinalar
dan en ·küçük çiviye varıncaya kadar herşeyin yeniden bakım. 
sızlığa, çaresizJiğe, küflenmeye terkediJdlğJ, yakacaksız, yiyecek .. 
siz, taşıts1z geçecek acı l 1  gtln Jeri bir daha yaşadıktan sonra 
herşeyi . en küçük bir küskünlük duymadan, ayn1 içtenlikle, aynr 

Fabri ka,  F:  14 209 -



heves le kuracak gücü tekrar bulabilecek mi  ıkend inde? Şüra baş .. 
kan• Bad in.  onu, ne yaptığ1n1 bi lmeyen ·bir budala olarak tanımlar .. 
·ken doğruyu görmüştü demek? Beyni sulanmaş blöfçü bir buda
la! Şu kazan ılmış azıcık şeyi bfte korumak Imkanıfidan yoksun 
·ken, Işçi zaferinf n varlığını tehdit eden 4<orkulu geceler yaşanır .. 
rken nasi l  ve hangi gerçekiere dayanarak fabrikayi çal iştarmaya 
kalkmak? insanların açl ıktan, g1dasızhktan k1vrand1 ğ 1  günlerce 
onlan kalkip bir de günlerce boş yere çahşt1rmakl Cumhuriyef .. 
in varl iği �ktisadi bakımdan uzun yıl lar için felce uğratr lmrşken, 
ül-ke halkı açlık ve bakrmsızhktan tcırıl rrken üretim neye yaraya ... 
cak, ney! kurtaracak? 

Meşale yeniden beli rdi önlerinde. Ama bu sefer daha U
zakta, daha yukarda bir yerdeydi. Onun verdiği titrek ayd1nhkta 
çal ll lklar ı şıkland1. Baykuş m isaif  uçuşan meşaleler tekrar gö .. 
ründü daöda. 

"' 

Şehrin ötesinde, eletrikli bir aydın l ik  1ş ığa boğdu gökyü-
w •• zun u. 

- Sana söylemiştim, Sergey . . .  Cehennem tekrar başladi 
kusrjıaya gisl'iğlni. 

- Iyi böyle. Hiç -böyle bir aydınl ık görmemiştim şimdiye 
ıkadarc Demek ·her taraftan kuşattilar b1zi. 

.. · Çuvahn Içine t1kmışlar gibi.  . .  Tuhl Havaya uç da kurtul 
becerebil irsen şimdi !  

- Çumalov yoldaş, bil iyor musun. gecenin bu saatlerinde 
geleceği düsünüyorum. CocukJar1 m1z bizi b i rer kahraman olarak 
görecek, 1simlerimizi bir efsane halinde yüceltecekler. Günlüi< 
yaşay1ş1m1z, tek tük serkeşl ikferimiz, açhğ1m1z,  gece nöbetl eri
miz bile matemat1k ölçülerle büyültülecek. Yaşad 1q1mız herşey 
bizden sonrakilerin haval inde kahramani rklar ve zaferlerle dolu 
bir  devrin hi-kayeleri olarak anılacak. Ashnda ufacak ve önemsiz 

• 

birer toz parcas1 dlan bizler birer dev gi-bi görünecel'11z bizden 
sonraki lere . .  J3i l 1rsin, geçmis1 genelt estirmek ve biivütmek b i r  
�anhkt1r. C��-':l���rn:nız . . biiim.-.d.üşıüar�müz v�nlısfara . vahset'L 

. ttrizi :eı<s,:!<fiöimizl, ki si sel acı larımrzr hatrrlamrvacakl_gr_b
.
i ���. J�ep�� 
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1 

mezarlar1m1za. Bunu düşündükçe bazan büyük bir sevinç kaphyor 
içimi, bazan da Insan l ık  önünde böylesine büyük b i r  sorumlu'ıu� 
taş1d1ğ1mız için hepimiz adına utan 1yorum. Gelecek beni ezi
yor. ÇumaJov, şaşkına çeviriyor. Bu  öJümsüzJüğümüz çok ağır bir 
yük sırtımızda. 

- Önemi yok ki .  Olan olur. Tarih kendi kendini yaratmayı 
bi l ir .  Şimdi beni i lgi le�diren şey başka. Şimdi, kavgadan dövüş
ten ·kurtulup nasıl  işe koyuluruz, nasil yeniden üretimi başlatı
rız diye düşün'üyorum ben. Havai hatti onarmiştık ne güzel .  ·bu 
hayvanlar tahrip etti .  Yeniden baş1amahyız her şeye: Kendi ken- · 
di me. " Ne jyi ! . .  Fabrikayı da çal ıştırırız yakında» diyordum, bu 
eşkiya sürüsü gel ip altüst etti düşündüklerimi . . .  Canımızı · yak
maya başladı lar iyiden iyiyel Beni çi leden çıkaran d a  bu zaten . . ..  

- ��!Ş�Y.�--�.!'1. _ p�lt__�ekliyle düşünüyorsun Çumalov. Öl .. 
_yQJiJ_._dösenmiş_.tuğJaJaL._v.armış

-·
.
··-ğıb-i��beY-nTnde_ .. 

--.aeriimkrRafese·-
-b!�sedi lmiş _k_u_şJarla doju .. ÖYl�-g��Qr_�-�-��- -·-· - . . .  ·- - - ·· .... _ _  

- JYJ b_�r_Jıe_y..in. sayılmaz.. böylesi�J.IJ§_an _ bey_rı!.!l4.�--�-!!Ş �es .. 
Je.rru�m�f:l)aO!n_r:_�.Dkü kus dedi4i!1_J:edi_fl1Lr!._.���

-
insanı. Here

· 

�IJ.Iarın sana sö�ladiğin4-se�kalkar .. _dışa .. VtJr a.p.-.s.timourr· �Rô-:-
- . pan r. Hiç jçjn kopar: liistelik bu gümbr.rt�:--� . · ·"�tqy� � �- -�·t 

- � ..... � J (. ' 1 C!c.a.� 
Gece ıkapkara b ir  ağ örmüştü onların çevresinde. Meşale e-• 

ri n. bu uğursuz işaret ateşlerinin dağlarda yanıp sönmesi üzer .. 
lerine çöken tersl iğin habercisiydi. Gece karanlığında bel iren bu 
ış1klar. baykuş uğursuzluğu i le oradan oraya uçuşan ateşler, 
gökteki uzak bulutlarda şekillenen e lektrikl i  aydrnhk, anlaşı lmaz 
bir tedi rg in iMc: yaratıyordu onlarda. Haya_tların rn en ciddi anı.  
dönüm noktası yaklaşıyordu. Hepsinin kaderine düşman ·kesi len 
y ı rtıcı havvan orada , dağdaki mağaralarda. ucuşan meşa'elerde 
can çekişiyordu. Bu y1rt1c1 hayvan. kendini göstermeyen düşman, 
kazak kövlerinden iniyordu. Sakal i r  köylüler. Ete şehvetli bir su
samıs l ıkla gittikçe daha rkesklnleşen dişlerini Slkarak. boğuk 
çığhklarla. kanlı  k ı l ıçlarıyla sald1 nyorlardı şehre. Amansız bir 
sald r rrvdr bu. Bir kırlangıç sürüsünün bel l i  b ir  yere konuşu ;ka .. 

dar kalabal ık  ve hareketliydi kazak köyleri. Kazak ıköyleri kaynı
yordu. 

• 

Dağ taş. dere tepe, ormanlar bu vahşi adamlarla doluydu.  
Gün boyunca ormanda, .koruluklarda ya da mağaralarda saklanı-
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yar, şehird e  devrim dostu pozu takınarak dolaşıyorlard • .  Her 
yeri do'ldurmuşlard ı :  Devrimellerin arasına srzm•şlar. teşkll�ta 
kapılanmış ve sakln görünüşlü burjuva evlerinde yuvalanmışlardr. 
Onları isim isim bellemek, bulup çıkarmak ve başları ni b ir  yı
lan baş1n1 ezerces fne ezmek! Ama nastl? Gece, hepsi gizlendik .. 
leri delikten fı rlayıp ·karanlığa gömOiüyor, rahatça devrimin düşma
nı her işin yanında yer ahyorlardr .  Işaret ateşlerini yakıyor, bir
birleriyle haberleşiyorlardr. Yarasalara benziyorlardr. 

Şose yolunda, dağdan aşağıya inen arabanın tekerleklerin
den boğuk ve madeni trkr rtı lar  gellyordu kulaklarına. Atların nal 
seslerini ise rahatl ı kla duyuyorrardr. Hatta, uykulu sesler bile duy .. 
dul  ar. 

Gleb ve Sergey, t'üfek omuzlannda, yolu i leriye doğru yü .. 
rüdüler. T-oprak ve orman ·kapkara bir boşluk hal inde genişledikçe 
genişl iyordu önlerinde, hiçbir engele takr lmadığı için gözleri bu 
karanlığı  boyutlandıram1yordu bir türlü. Herşey, Sergey" in gö
zünde gerçek-dışi ,  boş bir görünüşe 'bürünüyor, gökyüzü ve top. 
rak bu boşlukta bitbi rinden hiç ayrı lmıyor, aynı boşluğun içinde · 
eriyip gidiyorlardı. Her adım atışta aynı -korkulu ürperti vardı 
içinde. Bir  sonraki adımda toprağa bası lmayacak ve boşl uğa, bir 
uçurumun dibine yuvarlanip gidilecekmiş ürpertisiydi -bu . . .  

Önce atr gördüler karanl rkta. I lkin başı belirdi hayvanın.  
Dağda yanıp sönen ış ıkların ölgün aydınl ığında şeki l lendi başı. 
Sonra arabanın üstünde içiçe oturmuş sayısız gölgeler şekiflen
d i .  Kocaman bir arabayd1 .  

sun? 

D 1 K. . . ? ur. . .  ımsınız . 
Gleb, yolun ortasında durmuş ve tüfeğini arabaya çevi rmişti . 
-- Yaral l lar . . .  
- Parolayı söyleyi n? 
- Ne parolası be! Rahat bırak bizi . hal imizi görm'üyor mu-

- Durum nasıl  y.ukarda? 
- Git bir de · kendJn gör, anlarsın . . .  Biz yukarda dövüşüyo .. 

ruz, fareler deliklerine kaçıyor, şarapnet ateşiyle suluyarlar  bizi. . .  
Çok srcak yukarısı .  Ama epey hizaya getirdik köpekleri, kurşunu 
yiyince basıyorlar yaygarayı ,  domuz gibi ·kaçıyorlar önüm üzden . . .  
El l i  tanesinin hesabrnr gördük, kurbağa gibi bel i rtiyariardı gözle-
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rini. Iki krz yakaladik bu gün, ikisi de çok .güldürdü hepimizi. u .. 

çurumun kenarına. bir kayanın yanana götürdük onlarr kurşuna 
d izrnek için.  tl Pisler! • d iye bağrrdr bir tanesi, attr kendini uçu
rumdan aşağıya. Bunu gördü ya, öbürü de peşinden gitti tabiii. 
Kendini atarken de  • Çıplak ayakir lari Aç köpekleri • diye bir 
güzel i ltifat etti ·bize. Ne güldük yahu! Tam tiyatroydu anlayaca
ğınlZ . . .  

- Takviye b i rl ikleri n'oldu? Takviye istiyor musunuz? 
- Ne yapacağız takviyeyi?  Merak etme, ·hesab1nı görüyo-

ruz yukardaki ·köpeklerin .  Çok az ölü verdik zaten. B ir  l ik  yaralı 
kafi leyiz üstel ik. . .  Öbür yaralı lar siperdeler hen'üz. . .  Bütün 
tepeleri ele geçirdi k. . .  Veriyoruz ateşi keratalara. . .  Oldukları 
yere mrhladrk hepsini . . .  Kaçamryorlar bi le . . .  Otu tıkadl'k çan la-
rrna . . .  

Haydi öyleyse yürüyün arkadaşlar! 

2. • 

TEK KOLLU ESiR 

Çevredeki dağlar alev alev yanan bahçeleri andırryordu ba
kınca. Gökte, s is  altındaki deniz tarafından öfkeli şimşekler ça
kıyordu. 

Gleb ve Sergey sessiz iki gölge gibiyd i ler. Yukarıya doğr·u 
i lerliyorlardı çal ı i rkların aras rnda. Meşale ateşi kimi zaman ön
lerinde beli riyor, h ızla çal ı i rkların arasrna dal ryor. birden sönü
yor. sonra tekrar yanıyor, o zaman tekrar alev alev yanan bir kuş 
edasıyla uçarak karanl ıklara koşuyordu. 

Mezbaha binaların ın  önunde geçtiler. Ana binan ın  girişin
deki duvar yrkr lmrştr. Kapı lar ve pencereler kocaman birer de
l ik  halindeydi. Kimbilir, belki buralarda bile ateş etmek için tetik
te bekleyen duşmanlar yuvalanmıştı? 

- Gayet sessiz ol ,  Sergey. Çal r l rklara sürtünmemeye ça
l iş .  tüfeği ni s1kr kavra. Can h ele geçireceğiz deyyusu . . .  

G leb, b ir  yay grbi geriliyor ama sonra alabildiğine rahat ve 
beceriidi hareketlerle i lerliyordu. Sergey'in Içinde pek Iyi tanım
layamadığı bir ıkeylf vardı. Neden güldüğOnü bilmiyor, boyuna 
gülüyordu ama. Önlerinde I lerleyen ateşi izHyordu . Ellerinde ve 
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kollarında bir garip tjtreme h;ssedlyordu. Çok yüksek bir tepe
den kendini aşağ1ya koyvermiş de uçuyormuş gibi bir duyguydu 
bu. Çah h·klara ağ örmüş örümcekler takı hyordu yüZüne. Sıcak. 
bunaitiCI 'bir  sessizl i k  yay1 hyordu kayalardan. 

Geceleri mesafe kestirrnek hayli güçtür, Insan çoğu zaman 
yan1 hr. Bazan hedefln çok yak1n1 nda olduğunu san1r, bazan da çok 
uzakta olduğunu düşünür. Fakat bu sefer öyle değildL Meşalenin  
ışığında adamı rahatl ikia görebiUyorlardı. Daği koşarak tırman ır
ken zi kzaklar çiziyor. sık s1k kendi ekseni etrafinda dönüp geriye 
bakiyordu. Başında subay kasketi, sırtında meşin bir ceket var
di.  Ceketin kolu boşlukta sal lan1yordu. 

Gleb ve Sergey aynr anda çöktü ler yere. Aynr anda birbir-
lerine bakti iar. Yapl iması gereken şeyi anlamiştı i kis i  de . . . 

- Canh ele geçirmeliyiz onu, ne pahas1na olursa olsun can
l l  yakalamahyız, Çumalov. Görüyor.  musun herifi ? 

- Telaş yok, yakarayacağ1z. Gözünü dört aç sen . . . 
Sergey'in şakakfarı zonkluyordu. Sayısız sakat adam vardı 

ül.kede. Say1srz tek kollu adam vardı .  Hele ş imd i .  Hepsi de tedir
. ginl ik veriyordu ona, ceketinin boşlukta sallanrp duran kısmında 

öldürücü bir s1r gizlediklerini düşünüyordu her bakışta. Kardeşi de 
büyük bir gizl i l ik  içinde dolaşıyordu ortal ıkta. 

Tek ·kaıflu adam durdu. etrafı dinledi .  Sırtr onlara dönüktü. 
Yüzünü çok k1sa .bir an için ve yandan görebildi ler ancak. Meşa
lenin IŞtğında bel i ren bu yüz, vahşi bir kuş gagasınr hatırlatan 
burnuyla tan ldık bir çehreyi hatı rlatti Sergey'e. 

Birden alevden bir  y1lan gibi süzüldü meşale, atıldı  i l eriye. 
Çahhkların arasına daldı tekrar. Taşlarda yanki lanan boğuk ayak 
sesleri duyuldu sonra. Çal r lardan 'haşırtllar yükseldi .  . 

Kaç1rd1�k! Tuh be! . .  Koş. Sergey. . .  Bıra·kmayacağJz. ya
kalayacağiZ. 

Çalı i lkiara doğru koştu Gleb . .  Taşlarda boğuk gürülfüler 
Çikaran çabuk ad1mlar1yla ·karanlikiara dald • �  Sergey de fırlad• 

• 

onun peşisrra. Içinde, yine o demi nkl coşkun.  kanatli bir kuş 
keyfi vardr.. . 

- Dur! . •  ateş ederim yoksa!. .  Dur! .. 
Karanlıkta. çok yakınında. belki bir icaç adım önünde Gleb·

in  soluk alıp verişini t!uyuyordu Sergey. ,Fakat ayak sesleri ke-
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si lmtşti. Bağrrrşma duymuyordu, silah sesi gelmiyordu. Sergey 
uçuyor gibiyd i .  Aya�an ın  altında toprağı hissetmiyor, rüzgann 
sesini kulaklarında duymuyor, di-kenl i  çali iar etine saplandağı 
halde acı hissetmiyordu.. H ırsla soJuyor, avazı çıktıği kadar ba ... 
ğ anyor ama kendi ses in i  bi le duymuyordu ashnda  .. 

Birdenbire bir ath belirdi karşısinda. Dağin yüksekliklerin
den aşağıya, onun üstüne doğru dörtnala gel iyordu atl ı .  Çok 
yak1nda, b i rden yana çevirdi atı n  baş1n 1 ,  tekrar dolu di�gin ko
şusuyla karanl ıklara doğru kayboldu . gitti. Sergey,' az önce atın 
şa_hlandrğı noktada �kocaman b ir  oyuk gördü .. Durup etrafa kulak 
verdi. Atın çıkard1ğı  nal sesleri g1ttikçe uzaklaşıyor, işitilmez 
oluyordu. Gleb' in sesi kesi lmişti.  

Gökyüzöndeki fosfor yüklü bulutlarda insanı her bakışta 
tedirgin eden elektriklenmeler görülüyordu. Gökle denizi blrbi .. 
rinden ay1rmak b i le  imkans1z hal.e gelmişti . Şehir aşağada, ayGlk 
ların ın  altında kocaman bir mezarl iğı hatıriatıyordu o·na. Dönup 
geriye ba·ktı Sergey: Dağda meşaleler dolaşiyordu. Öbür taraft::., 
birbirinden yüksek görünen sıra dağlar vard1 .  Onlarin ·iri, jkaran:ık 
gövdeleri de yanıp sönen işaret rşrklarryla doluydu. Oralarda da 
meşaleler bir kuş atı l lş1yla havada uçuyor, zikzaklar çiziyor, b ir
leşiyor, tekrar dağı larak ayn yönlere doğru uza·klaşıyorlardr. 

Aşağida, uçurumun içinde fısı ldayan, iç çeken adamlar 
vardı .  Adamlar mJ? Onun insan sesi sand1ğı şey bir leşi payla� 
şan aç köpeklerin hırı ltrsıydı belki de.. Nereye dönse taşlar ve 
·kayalarda geniş yankılanmalarla kulağina dönüyordu ıb'ütün ses-
ler. 

l lerde bir yerde tek kol lu adamla boğuşuyor olmall Gleb. 
Sonunda Ikisinden biri mutlak l<aybedecek. öbürü onu ezece·k. 

Koca ülkede bu kadar çok tek ·kol lu adam varken, bu gece 
peşine düştükleri bu sakat fıerif neden heyecan veriyor ona? 
. Neden tedirgin ediyor Sergey'i? 

Sergey zıplayarak 1nmeye başladı aşağ1ya. Her atı l işında 
toprak havalanıyor, geniş toz- bulutları hal lnde etrafa yayahyordu . 

. . . Gieb, taş(arrn arasinda h1rr lt1lar çıkararak debelenlyordu. 
Sergey onun bir adamı altına ahnrş olduğunu, dizini adamın  göğ
süne bastlrarak ezdiğ1ni , Iki eliyle adam1n boğaz1na yap1şıp •kuv
vetle sPict1�tn1 farketti. 
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Hay1r, rezi l !  Boş yere debelenme. kurtulamazs1n! .. Yakay• 
• 

ele verdin bir kere ! .. Kıstırdım senll  Biraz yardim et. Sergey. Ara 
şu herifin üstünü . • •  

Beceriksiz ve titrek el lerle adamın pantolon ceplerin1. ceke-
tini yoklad1 Sergey. Bir  tütün tabakasi i le kibrit ve bir parça ku
ru ekmek buldu adamin cepferinde. Fakat e l f  sakat adamrn sağ 
omuzuna dokununca Sergey garip b i r  ç 1ğhk koyverdl. 

- Bi'llyordum. Gleb . . .  Kardeş+m olduğunu bi l iyordum. Kar. 
deşim bu Gl eb. Öldüreceğim onu . . .  Kafas1n1 parçalayacaij1n1, 
G leb . . •  

- Olmazi .. Ayağımin altında tüfeği var. a l  onu. Hadi doğrul 
bakal im ahbap . . .  Sergey, tetikte olsun parmağ 1n . . .  Bana bak. m3-
dem kardeşi n bu herif. Sana bırakayım onu. ne istersen yap. Sa .. 
l lverirsin istersen? . .  Onun lehine söyleyecek sözün var mı,  ba .. 
kahm? .• 

Sergey, G leb'in bu afayh sözlerinde düşmanca bir şeyin var. 
hğına hükmetti birden. Onun gözlerinde öfkeyle titreşen p ır 1 l  .. 
t1lar görür gibi oldu. 

- Alayı b ırak, yoldaş Çumalov. . .  Götüreceksen göt'ür bu 
adamı ,  öldüreceğim yoksa . . .  Benimle böyle konuşmağa hakkın 
yok üstelik. . .  · · 

- ·Hadi b1 rak şimdi öfkelenmeyl de yürü bakahml .. 
El leri de ayaklan da tir t ir  titriyordu Sergey'in. 
Dimitri ayağa kalktı . Silkinrnek istedi ama tek kolunu bile .. 

ğinden ·kavramış olan Gleb bı rakmadı onu. Derin derin soluk· a
lıp veriyor ve boyuna öksürüyordu. 

- Hiç b eklemedik bir karş i iaşma bu,  küçücük Sergey, da .. 
di .  B ir  şey söyleyeyim mi sana, şu yanındaki adamın ti rnağı b i .  
fe olamazsın  . . .  Kumandan Çumafovl il kin babamin evinde sizi 
tanlmak şerefini kazandim. Sergey'e rastlayamad 1ğım için öyle 
üzgünüm ki, bi lemezsin! Görseydim beyninin ortasına sıkacaktım 
kurşunu. Elim Işe yarıyar daha. mucizeler bi le yaratabil ir !  

Gleb, tek kol lu  adam1n yüzüne eğildi. Elini b 1rakmadı ama. 
- Cesur albay, bu benim hiç umud etmediğim b fr  karşr laş .. 

ma şimdi. . .  Geçen gün. sizin ihtlyarın bahçesinde budalaca d3V
randlm gerçekten. O zaman ahp götürmeliydlm sizi , akhm da kes .. 

� 

mlşti üstelik. Yürüyel im bakal imi Çibiş yoldaş misafir getirdiği-
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miz i görünce adamakLl l l  sevinecek . . .  
Konuşmak Istiyordu Dimitri , 'konuşamıyordu bir türlü. GüL 

rnekten konuşamıyordu. Kendine ha·kim olmaya çaliştığı halde be� 
ceremiyordu, makaraları koyveriyordu. 

- Böyle yarenlik ettiğimize bi lemezsiniz nasıl  seviniyorum, 
dostlarım! Hele sizinle yürüdüğüm ·için çok keyifl iyim, kahraman 
kumanda n . . .  Fakat şu elimi bir bıraksanız: Çocuk deği l im ben, 
genç kız da deği l im işin ·kötüsü. Yenik bir  düşman olarak en az 
sizin şimdiki gururunuz -kadar gururluyum ben de . . .  Yal nız. ·ku .. 
mandan, biraz uzağa alsanız kardeşim i . . .  lsterik =kadınlar gibi 
kriziere düş'üp  enayi l ik etmesinden çekiniyorum da . . .  Sergey, sa .. 
kin o l ,  çocuğum, gereğinden fazla heyecanl ısın,  dostum. 

Sergey dişlerini s ıkıyordu hiddetten. Bir türlü baş edemedi .. 
ği bir bulantı zorluyordu göğsünü. Bağırmamak ve ·kardeşinin üze .. 
rine ıhayvanca b i r  y ı rtıcıl lkla  saidı rmamak için ·kendi ·kendisiyle 
mücadele ediyordu. 

Dimitri safhkla gülüyordu boyuna. 
Küçük Sergey, ş imdiye kadar hiç böyle eğlenceli 1bi·r ge • 

zinti yapmadık senin le ,  değil  mi?  Şu yaşadığımız anlar değerl id�r 
bu yüzden. Üstel ik  hayatı mızın son anlarıdır bunlar. Sen güldü
rüyorsun beni bu hal inle . . .  Daha rahat ol sana, kası lmasana öyle . . .  
Şu budala zaferini değerlendi remeyecek kadar partinin kulu köle..: 
si mi oldun, nedir? 

Uçun.ıımdan yola tırmandılar biri i kte. Kıvrı larak i lerleyen 
yolda yürüdüler. 

- Sizin de iş iniz ıbitik, farkında değilsiniz. . ..  Yarın, öbür 
gün sizin beyinlerin izi de  kald ı rımların 'üzerine akıtacaklar. a 

. günü gözlerimle göremeyeceğim d iye üzülüyorum. Yaz•4<! Sergey, 
seni evimizin önüne, kap• ya asacaktım kendi elimJe . . .  

Birden kahkahalarla güldü Sergey. Sonra, böyle bir anda 
nası l  gü lebi ldiğine kendi de şaştı. 

- Seni kendi e limle ölüme sürükleyeceğinıi hiç düşünnıe
miştin değil mi Sergey? Görüyorsun ya, gözümü bile kırpmadan 
yapacaktrm bu ·işi. Artı-k göremlyeceği-m senin kurşuna dizildi ... 
ğ ini .  Fakat eninde sonunda geberti leceğini ıbilmek, rahattatıyor 
beni .  . .  Aslında şimdi sen beni deği l ,  ben seni götll�üyorum öiG .. 
me. Bana slkı lacak kurşunlar senin ölümünü hazı rlayacak bir 

.. gun . . .  
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Dostça ve Inanı lmaz bir ·keyifle gülüyordu Dimitri. 
- Artrk dayanamryorum, Sergey. . .  Komiksln yahu ! .. Ko .. 

mlkilkte ki�mse yok Ustünel 
Gleb serbest bıraktı Dimitri 'nin el ini ,  tüfeğini  de omzuna 

attı. 
Eee . . .  Al bay, bu uğursuz gecede keyifli b ir  gezinti çeki

yoruz ·kendimize L. Şöyle bir; görse şu halimizl, « amma neşeli 
insanlar bunlar, gülmesini ,  eğlenmesini •bi l iyorlarD diyecek. 

Dirnltrr gülüyorrlu yine. Fakat sesinde g itgide içindeki h!.I
zursuzluğu ele veren ürpertller bel iriyordu. Sergey onun aslında 
gülmediğinl,  kederden allak bullak olduğunu, sözlerle anlatı fmg_ 
SJ ·Imkansız acılarla -kıvrandrğını farkettl. 

- Evet, çok neşeli bizim halimiz! .. Sergey, sen ·bu idam tö . 

renine 'katrlm ryorsun diye üzülüyorum, bfHyor musun? Çok iste'"'
dim oysa, çocukluğumuzu hatı riardık karşıi rki r . . .  Çocukluğumu
zu hatrrltyor musun? . .  Tüfeğini göğs'Ome senin doğrultmanı çok 
Isterdim. . .  Asi rnda şimdi bile yapabilirsin bunu,  yapamaz mr. 
s1n? ... Çocukluğumda mezarlar çok ·korkuturdu beni.  Ama sizin 
hapishaneleriniz mezarlardan daha da korkunç yerler, bi l iyorum . . .  
Ruhum,un piç edi1mesine razı olmuyor gönlüm, ondan istemiyo ... 
rum -hapishaneferinizi.  . . Hadi ,  sen bitir benim işimi ,  böylesi d � .  
h a  güzel ol�r, Sergey . . .  Bir  destan konusu. Uzlaşmaz birer dü�� 
man olan i·ki kardeş ayn1 anda öldüler, kan larını aynı çukura 
akrtt1lar . . . . 

Ölümde b1rleştiler . . .  Çok romantik olurd'U , değil ·mi?  . .  
. . Tepeden t1rnağa silahli btr devriye birliği şehir istikametin ... 

den onlara doğru yaklaşryordu. -.. 

' 

BÖLÜM ONÜÇ 

• 

HIZLA 

1 .  DÖNÜM NOKTASI 

Günlük hayat1n iktisadi alandaki sakin ama inatÇI bir calr�-
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ma l le dolu günleri tekrar başladı .  Bütün iş  yerlerinde, çarışma 
merkezlerinde ve fabrikada o gözle görülemiyecek kadar beılir _ 

siz günlük çaba yeniden boy gösterd i .  Bu günler, kazak köyleri
nin b aş  kaldırmasından ve beyaz ayaklanmasından önceki g'ünle
re benziyordu. Bütün dairelerde ·kağ1t hışırtı ları herşeyP. yeniden 
hakim ordu. Şura ·konseyi n in toplantıları , Se ndi kal ar Birliği 'nde
ki, Iktisadi Planlama'daki 'hararetli ıkonuşmalar, tartişmalar tek
rar başladr .. Tütün rkokusu 'bütün odaları sardı yeniden. lzmarit
ler yine dpşemelerde boy gösterdi ,  yine planlar hazırlandı ,  ka. 
rarlar veri ldi .  Artık gece karanl rğ ı  ·çökünce meşaleler alev alev 
yanmlyordu dağlarda. Cumartesi günleri , taşradan ve ıköylerden 
şehre getirilen ürünleri patates ,  un,  sebzeler, yumurta, tavuk 
ve av hayvanlarrydı bunlar - Pazar yerjndeki sergilerde görmek 
mümkün olyyordu artrk. Hayvan :kokusu , çürük sebze ve meyve 
kokusuna karışıyordu pazar yerinde. Eskiden yayaların ve ath- .. 

ların ·kot"kudan -rahatça gezemediği dağ eteklerinde geçitlerde. 
ve yollarda att1k insanlar korkusuz dolaşabiliyorlardı .  Artık bu
raları yayalar ve at arabaları için gezinti yeri olmuştu. 

Şehir halkı , yani  küçük burjuvaların yanı s ıra askeri ilnifor
mal ı görevliler, içi evrak dolu kocaman çantalar koltuklar1n1n al
ttnda, evlerden, binalardan te laştı ve aceleci adımlarla çıkıp yD 
rüyorlard 1 .  Korku lu g'ünlerden, dağda gümbürdeyen top seslerin
den geriye her hangi bir iz kalmamıştı hayatlarında. Uykusu? 
geceleri çoktan unutmuşlard ı  bi le .. 

Sah i l in  kıvrımlar1nda şekil lenen deniz gök mavisi bir örtü 
g iymişti s ırtına. Kıyidaki iskelelerde, rıht1mda-ki boşaltma yerle
rinin önünde yük arabalar• ve kamyonlar gürültülü seslerle do .. 
laşıyorlardı. Limanda, ıhatta dalgakı ran1 n ötesinde ıküçücük yel. 
kenli ler ve balı kçi tekneleri 'kaynaşıyordu. Sabahin erken saatle . 
rinde nereden geldikleri bile bel li olmayan Türk yap1sı filikala• 
dalgalarla oynaş1yor, rıht1ma sürtünüyorlardı. Ortal ikta iç huzu
ru i le gezinen sendikall Işçiler artık karş ı laşt1klart va�it omuz 
si lkip geçmiyor ya da çekingen tavırlarla fısı ldaşarak ıkonuş .. 
muyorlar, artrk yol kavşaklar1nda, caddelerde ıkümeleniyor ve 
yüksek sesle, bağıra bağıra tartış1yorlardı aralarında. Yeni ikti ... 
sadi pollttkay1, i ktisadi hayatın ge·I Jşmelerlnl .  Tnrk yapisı f l l ika .. 

lan ve kaçakçıl ığı  söz konusu ediyorlardı bu tartsşmalarda. 
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Ana caddede çeşitli devlet kurumlarınca mağaza ya da depo 
olarak kullanı lan yerlerin önünde kamyonların ve yük arabalarrnrn 
gümbürtüleriyle gidip geldikleri görülüyordu. Atların kişnemesi .  
yük taşıyan işçi leri n bağrışma ları : ba lyalart ,  çuval ları. sa nd rklan 
taşrr.ken ettikleri küfürler, koyverdikleri ıkahkahalar duyuJuyordu 
boyuna. Ana cadde güneşte alev alev yanryor, gök mavisi bura
ya yeni ,  tazel ik dolu bir görünüş veriyordu. Yeni umutlarrn ha
bercisiydi bu tazel ik. Eski günlerde güzel ve süslü vitrinlerle. 
güzel lavanta kokularıyla, ipek ·kumaşlarrn hışırttsryla. elektrikli 
reklam tabelalarryla şenlanmiş bir caddeydi burasi.  Şimdi eski 
günlerin keyifli güzelliği kadar iyi günlere hazıri rk  yapıyordu. Ce
ka'srz, vesikasız ekmeğin yeneceğ i, mesken s rkıntrsr çekilmeden 
yaşanacağ ı, sert tedbirlerden arınmış. karnesiz grda al i nabiie
cek, zorunlu çal işmaya ihtiyaç göstermeyecek mutlu yarı nlara ha
zı ri an ryordu . . .  

Kadrnlar ve genç ıkrzlar tekrar dizlerine çekmişlerdi entarile-
. rini, pencere camlarında, iğreti merdivenlerde boy gösternıişler

di yeniden. Camları yrkayıp s i l iyor, ayların biriktirdiği kiri pasr 
temizliyorlardı. Dudaklarrndan, dökülen neşeli türkuler, koyver
dikleri .kahkahalar, çığlıklar sokaklara yayıl iyor, kaldı rım larda 
yan·kılanryordu. Açık kapı ların, pencerelerin önünde baş1boş in
sanlar toplanıyor, henüz içi boş mağazaların  önüne birf.kiyor, 
temizl ik yapan kadınların çıplak ayaklarını dikkatle süzüyorlar
dı .  Kağ1t i lanlar güneşte parlıyor, mağazaların vitrinierinde ve 
duvarlarında ça l rml ı  bir eda i le güneşleniyorlardı. Mağazalar he
nüz boş, vitrinierin Jçi kimsesiz ve yalnızd ı .  Çekiç sesleri yeni 
yeni as1lan i lan tabatalarını müjdeliyordu: 

"YAKINDA BIR KOOPERATiF AClLACAK BURADA,.  n YA-• 

KINDA BURADA KAHVE AÇILIYO R u .  · BÜYÜK TÜKETIM KOO-
PERATIFi rMAGAZALARi n .  

Belediye binasrn1n kirli duvarlannda kocaman harflerle yazı l-
. 

mrş duyurular, sloganlar görülüyordu:  
uÇALIŞMAYAN AÇ KAllR » .  « KAPiTALiST SISTEMIN HARA

BElERI ÜZERINDE YENI BiR DÜNYA KURACAGJZ ... ·ZINCIRLE
RiMIZDEN KURTULDUK. YENI &IR DÜNYA YARATIYORUz., . 

.Pazar yerine yeni dükkanlar, yeni sat1ş sergileri .kuruluyor
du. Baltalarla odun yarı l ryor, testereler keresteye şekil veriyor-
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du. Şehrin sakaklanna �kömür ve yağlı .boya kokuları dağı l ryordu. 
Yorgun yüzlü ,  bitkin görünüş1ü öğretmenler sabahın erken 

saatlerinde Eğitim Merkezi'nin önünde toplanıyor öğleden son .. 
ra geç saatiere kadar ıbekleşiyorlardı. ·Duvar ·kenarlarına, kaldı .. 
nmlara çöküyor, sessiz bir tevekkülle,  kör bir -bekleyiş içinde 
oturuyorlardı. Ktş boyunca, hele bütün Mart ayı boyunca her gün 
Eğitim Merkezi 'nin . önüne toplanıp böyle beklemişlerd i .  Bütün 
yönetici teşkilat okullara yerleştiği için yersiz yurtsuz ıkalmışlar .. 
dı .  Kitaplar dağıtı lmış,  okuma odala

.
rı kullanılmayacak hale gir

mişti.. Bütün sıralar odun sıkıntısını karşıl ayabi lmek için parça
fanmış ve yakı lmıştr . Eğitim Merkezi'nin kasasında beş kuruş 
bi le kalmamıştı. Kaldırım kenarlarında çaresizl ik içinde oturup, 
geçen sonbahardan beri aramadıkları maaşlarını beklemekten 
başka yapacak şeyleri yoktu. 

Sergey, Eğitim Merkezi 'n in toplantısından çıkınca bu çare.: 
siz topluluk hemen peşine takılıyor, etrafını sarıyordu onun. ö .. 

1 
nünü görnıez hale gel iyordu Sergey. Kirl i  elbiselerden yayı lan · 

ter kokuları tıkıyordu genzini .  Bu insanların 1ıepsinin yüzlerinde 
yardıjm di leyen bir  ifade, b ir  yakarış okunuyordu. Bu topluluk 
uysal l ığr ve çaresizliği içinde kıvranan bir sürüden farksızdı kar .. 
şısında. Ayrı ayn yakarışlarla yüklü sesleri bir anda birleşiyor, 
büyüyor, onun kulağına tek bir  ses 'halinde gel iyordu: 

Sergey ivanoviç! .. Aziz Sergey lvanoviç! , .. Siz de bir öğ .. 
retmensin iz . . .  Durumu bizim kadar bi l irstniz siz de . . .  Ne yapabi .. 

• • 
1 i riz, Sergey :Jvanoviç? .. 

Sergey, kimseye bakmadan, gözleri yerde, kendine yol açrp 
sıyrı lmaya çal ıştyordu aralarından. Bu ·bitmiş, artık tükenmiş 
insanları gördükçe içinde alevlenen suçluluk duygusunu yırtmaya 
çalişarak gülümsüyordu boyuna. 

Elimden bir şey gelmiyor, yoldaşlar . . .  Gerekli ;her şeyi 
istiyorum, ısrar ediyorum, başka ne yapabi l i rim ·ki ?  .. Hepsini bi
liyorum. yoldaşlarım . . .  El imden bir şey gelmiyor ama . . .  Bazı im .. 
kaniara ne zaman kavuşaca� ımızı da :b i lemiyorum . . .  

Bir an önce oradan uzaklaşmak, -kurtu lmak Için acele ediyor 
ama bir türlü etraftnı bu b itkin. bu çaresiz kalabal ıktan sıy1ramı .. 
yordu yakasını . 

. . . Bir pazar günü • gönül lü  çalışma günü J) olarak i lan edildi 
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yine. Karınca çal ışkan l ığ1 i le sabahtan akşama kadar elele veren 
bin lerce Işçi havai hatti tekrar onardl far. Kürekleriyfe, ·kaznıa la
nyla yeniden deşti ler toprağın karnını .  ·Mühend is Kleist, yine 
bastonuna dayanarak bu kalabahklann çaltşmas 1n1 yönetti bir 
kere daha. Sonra, akşam karanl ığr  çökerken havaj hat yen iden 
çaliştı, telierin üzerindeki vagonetler bir kuş haflfliği i le tekrar 
gidip gelmeye baş ladı lar. O gece fabrika yeniden elektrikl i y ı l 
dızların şavkıyla donandr. 

Omıanda odun kesmekle görevli işçiler i ktisadi Planlama 
Mer-kezi'nin ön'üne toplanmışlardi.  Üstleri başlan dökülüyordu. 
Yüzrerinde büyük bir yorgunluk okunuyordu. Kir pas içindeydi-

• 

ler. Baltaları sırtlarındayd ı. Yukarda, dağdaki iş yerinden he .. 
nüz inmiş ler. işi terkedip gelmlşlerdi. Hepsi de m iting havası 
iÇindeydiler. Gözlerini kocaman kocaman açarak kapıların aral i� 
ğından içer1yi gözlüyor, avazlan çıktığı kadar bağırıyorlardı .  

Iktisadi Planlama'nın kapilan sımsıkı kapatrlm ıştr. Işçi ka
labahği yolun üstüne yığrlmış, kaldırımları doldurmuştu. i l k  
Merkez'in ··kapı lan na dayanm•şlard 1 .  Hep bi ri i kte bağtrıyorl ard r :  

- Sorumlu ları teslim edin bizeL. Odun servisindaki buda
lalan verin!. .  Bu hırsrzlarr, bu soytarrlarr verin bize! Gösterin 
şu haydutları! Çeka ne yapıyor yani ! Biraz da bizim gözümüzle 
görsünler olup biteni, krçındaiı seyretmesinler dünyayı ! . .  Kapal l  
kapıların ardında neler dönüyor r bilmek istiyoruz ! .. 

Bu,  öfkeyle bağıran kalabahğın insanları sıkrş tepiş yığı l
mışlardı ·kaJd�rım lara. Bazıları günlük payiarına düşen kuru ek
meği kemirivordu. Güneşin aln1nda, cayır cayır yanan asfaltta o
turmuştu kimJsi de. Birıblrlerini yarı kapalı kirpiklerinin arahğrn
dan ve gittikçe büyüyen bir umursamazhkla seyrediyorlard ı .  K i 
misi de etrafa aldsnş b i le  etmeden aralarında tartrşıvor, kaldır ıma 
tük'ürüvordu. Bazan da gruplar halinde sokağrn köşesine gidip 
Planlama'nın duvarlarına işiyorlardı. 

Yuk binanın merdivenlerinde bel ird i .  Onu görenler önce bir  
boğuk mırı ltı kopard ıJar. Ama bu ımırıJtr kısa ıbjr süre sonsuz 
sessizlik icinde eriyip ·kayboldu. 

Bir dakika -kulak verin bana ! 
Kol larını başrn1n üzerinde kavuşturdu i lkin.  Arkadan da kas

ketini çıka
.
rd ı .  Ve kasketini öylece havada tutarak sessiz tehdit-
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ler dolu bakışlarla oradaki lerin üzerinde gezd i rd i .  Onun gözle .. 
rinde yanıp sönen ateşli sarhoşluğu en arkada duranlar bi le far_ 
ketmişlerdi. 

-.. Yoldaşlar, içerdekl soytarılar1, işe yaramaz herifleri iyi 
tan1yorum beni . .  Hepsinin defterini nasıl dürdüğümü aniatacağ ım 
size! (Eliyle birinin boğazını kesiyormuş gibi Jşaret etti onlara). 
Bütün maskelerini ·  lndirdim aşağıya, entrikalarını bozdUm hepsi
nin. Duvara mıhlad rm on lan . . .  Bürokrasi kokutmuş hepsini,  çü .. 

• 

rütmüş . . . Işçi sınıfı olarak yakafarrna yaprşmasınr da bil iriz pe-
kala . . .  Siz görmediniz ama gözlerimle gördüm ben . . .  Hepsinin 
pantolonunda kayış var, ceplerinde mendil var, yoldaş1arım. So
rarım size ,hanginizde kayış var? Hanginiz mendile sOmkürü .. 
yorsunuz, bakal ım? .. Ya altın dişlerine ne demeli? Hepsi altın 
diş taktnımışlar ağlzlarrna . . .  Hepsi nin maskesini indlrdim aşa
ğıya l . .  

O sırada Yuk'un arkada bel i ren güçl'ü bir ·koi tarafından iti
lip dengesini kaybettiğ in i ,  merdivenlerden yuvarlanırcasrna indi .. 
ğ ln i :  yere, kaldırıma .kapaklandrğrnı i lk  Siralarda olanlar gör .. 
düler sadece. Onun boş bıraktığı yerde, Şura başkanı Badin be .. 
l i rmiştf. Yüzü donuk, gözleri hareketsiz ve bakışları soğuktu. Bronz 
bir I lahı andı rryordu bu görünüşüyle. 

· 

Ağz1ndan i lk  çıkan sözleri büyük bir soğukkanl ı l ı-k içinde, 
rahat ve sakin bir tavırla söyledi. Kendi çalışma odas1ndavm1ş ·gi. .. · 

bi telaşsız bir görünüşü vard1 .  Sesi her taraftan duyuluyor, her 
taraftan duyuluyor, her sözü açık seçik anlaşıhyordu. 

- Yoldaş lar, şehri m izde yirmi binden fazla teşkilatl ı :  ·işçi 
var . . .  Siz bu teşki latın küçük b ir  parçasısınız, buraya böyle çar
ştya pazara gider gibi bağ1ra çağıra ge�mekten -s1kr lmıyor musu .. 
nuz? Bövle davranarak Işçi grupların arasını nifak tohumları 
saçmrş olmuyor musunuz? Bu bir suçtur yoldaşlar . . .  Böyle dav .. 
randrğınız içi n yüzün üz ·kızarmal ı !  ,Ne istiyorsunuz? Sizin ihti
yaclarınızla i lgi lenen işçi örgütleri yokmuş gibi çapulculardan 
farksız hareket ediyor, kalkıp buraya geliyor, bağ ır ıp ça�ı rryor
sunuz. lhtiyaçlannızı halledecek örg'ütlere başvurmanrz kötü mü 
olur? 

Kalabal ıkta ağır bir dalgalanma oldu. Büyük bir gürültü kop-
tu. 
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• 

Hırsızları teslim et bize� Orman servisindeki sahtekar
larr ver bize. Çahş

.
mayacağız artık. işbaşı yapmryacağız ! .. Hani 

elbiseler verilecekti, hani yiyecek yollayaca:ktıntz; esiriniz değ i
l iz, hırsızlar! 

. 

Elini  kaldırd J  Bad in. Yüzünde en ufak -b ir  kıprrtı bi le yoktu . 
Bir bronz ·heykeJ hareketsizl iği  ve ·katı lığı içindeydi .  

Sizinle gevezel ik etmek için gelmedim buraya, yoldaş
lar. Temsi Ic il er aracıl ığı i le 'bi Id i receği niz bütün istekler yerine 
getirilecek. Şimdi hiç vakit geçirmeden işbaş Jna dönmelisiniz. 
Kaybettiğimiz her saat Cumhuriyet'i.n bu güç devrinde iktisadi 
duruma ağır bir darbe indirecek ve bu yüzden sorumlu duruma dü-

. şeceksiniz. Işçi sınıfına sürdüğunüz bu leken in  sorum luluğu al .. 
tında ezileceksiniz. Işçi sı nıfı böyle ağı r bir lekeyi haketmJyor, 
çok ağır ve güç �mücadeleleri aşmasinı bi lmişti r işçi sınıfı ! Üste
l ik  bu şerefsiz �baş ·kaldırmayı ve hıyaneti yaratanlar sizler de
ği ls iniz. Bu karışıklık baz1 mankafaJarın� bazı kışkırtıcıların işidir. 
Ben bunların ·hepsini tanJyorum! Işte onlardan biri. Yuk demin 
burada en ağrr sözlerle körükfedi sizi. Uzun zamandır bil iyorum 
onu, şimdi tevkif ettireceğim zaten. 

. . 

. 

Badin sözlerini henüz bitirmemişti ki . sapsarı kesi lmiş yü .. 
zü, yuvalarında fırlayacaıkmış gibi büyüyen gözleriyle, Yuk onun 
bulunduğu yere merdiven başına fırlam1ş,  dayak yemiş bir köpek 
titreyişi i le k1vranan sesiyle konuşmaya başlamJştr bi le: 

Doğru değiL yoldaşlari Yalan söylüyor!.. Bu  kadarına ta
hammül edemem ben, bu kadarrna göz yumamam, yoldaş lar . . .  

Ön Siralarda eller havaya kalktı birden, yumruklar Şura baş
kanrna doğru sıkıldı.  Yuk'un sesinde müthiş bir öfke belirleniyor .. 
du. Kalabai rk bağırarak dalgalandı, hemen bir saniye sonra vah
şi bir atıl ışfa i lerleyecekmiş · gibi öne doğru yürüdü. 

- Vur ona! lpe! Budala! Yuk! Bizim Yuk! Yuk başa ·geçsin !  
ŞOra başkan i  · me�diveni n  başında hareketsiz bekliyor. Oldu .. 

-ğu yerde 'k ımlldamıyordu bi le.  Simsiyah giyinmişti . B i r  heykel 
katı l ığı içi�de görünen yüzünü işçi lere çevi rmiş, bekl iyordu. Ge-. 
ri femeden, k r f ın ı  bi le kıpırdatmadan bekliyordu. Bir an sonra ay-
nı  kalabahğın b ırakacağın1 ,  yun:ıuşayrp tekrar bir koyun sürüsü- . 
nün uysal l ığına döneceğini,  zayıflayacağın ı  bil iyordu. 

Fazla beklemedi 1 Lukava gelmişti . Kalabalığa doğru sall ı-
. 
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yordu el lerini .  Uzun saçları havada uçuşuyordu. Tedirgin, y ırtı ... 
cı heyecanlarla şeki l lenen sesi ön1iindeki !kalabal iğı  �bir anda sus .. ·, 
turmaya yetmişti . 

· 

Ben konuşacağım, yoldaşlar. Durun.  önce beni dinleyin ! 
Yeni bir dalgalanma oldu ·karanlıkta. Işçiler yola doğru ge .. 

r i lediler. Aynı kalaba l ik, bu sefer büyüyen bir merakla. Lukava' .. 
y1 daha iyi işitebi lmek için merdivenlere yaklaştı tekrar. 

lukava! Konuş, Lukava! Sen konuş! ·Herşeyin doğrusu .. 
nu söyleyecek o! S�n konuş, yoldaş! .. . 

Lukava'n ın saçları havaya dikil mişti . Yüzündeki ' herşey ke .. 

·mikl i ,  köşeliydi .  (Eimacık ·kemikleri ,  burnu, çenesi , :herşey) . Göz .. 
leri bazen alev alarak panldıyar bazen ·kirpiklerin in aral ığında 
kay.bofup · gidiyorlardı .  

· 
' 
• 

Neden, yoldaşfar? .. Ama neden böyle tatsız  ·hika�yefer Çr .. 
karıyorsunuz başımıza? Bel inize bağlayın bakalım baltalann ızı, 
torbaları da vurun sırt ınıza ve yolu tutun şimdi. Elbiseler ve yi.. . 
yecek dağda. Şaka ediyorum gerçi ama işin asl inı anlatayım da 
bana hak verin :  Bir saat sonra hep birl ikte çı·kacağız yola. Sendi
ka lar Bir l iği 'n in önünde toplanın hepiniz. Şu anda yiyecekleri 
yüklüyarlar arabalara. Parti Komitesi Yuk yoldaşı gıda işinde gö .. 
revlendirdi.  Herkese iki yeni iş gömleği verilecek. Orman servi
sindeki lerin de hesa-bı görülecek . . .  Hep beraber yola çıkın şim .. 
d 

. • 1 .  
Kalaba l ik  b ir  kere daha dalgalandı. Keyifli çığiJıldar atı lıyor, 

işçiler hoşnut olduklarını anlatan sesler çıkarıyorlardı .  Lukava, 

kollarını saliayarak indi onların yanına. 
işçiler sokağın kö�esrni dönmüşferdi çoktan. Rıhtıma doğ ... 

ru yürüyorlardı .  Planlama'nın kapısında Badtn ve Lukava. olduk ... 
ları yerde durmuş lar. birbir lerin i  süzüyorlardl. Önce Badin konuş ... 
tu : 

Üst kademedeki bütün yetki l i leri burjuvalara karşı giriş ... 
t iğ in iz ağır ·bask1lardan haberdar ettim zaten .. Anlamsiz bask1 
bu. Artık bırakmalısınız bu çocuksu davranış ları , aziz yoldaş . . .  
Şura'nin kararı olmadan Orman servisindaki personeli işten at .. 
mak yetkisini kimden afdın1z? Bölgedeki yetki l i  organiara bildi ... 
receğim bunu: Size de haddfnizi bildireceğim. 

Lukava gülüyordu sadece. Gözlerini k ısmış, gülüyordu. Alay ... 
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c1 prrr ltrlar yanrp sönuyordu göz bebeklerinde. 
Bü-rok .. rat!.. dedi. 

Titreyen bak1şlarla bir kere daha süzdüler birbirlerini .  Ve 
ayr.- ayrı yönlere doğru uzaklaştı lar i kisi  de. 

2. INATÇI ADAMLARLA 

Fabrikadaki yönetiln 4<uru lu pencerelerinden bakınca lşçi 
Kulübü görülüyordu. (Orada çoğunlukla partinin gençl ik  kolu 
üyeleri olan gençler görülürdü. Çıplak ayaklarıni ve kol larını de
ğişik şekil lerde hareket ettirerek j imnastik yaparlardı) . ·Daha 
uzakta, yüksek dağlarla gökyüzünün keşiştiği noktada ise. biraz 
aşağıya bakınca iıavai hat farkedHi rdL Havai hattm tellerinde 
bir uçtan öb'ürüne durmadan gidip gelen iki vagonet görülürdü. 
Bu iki vagonet altlı üstfü gerilmiş çelik tellerde başlayan ve de
vam eden bu yolculuk s rrasrnda hiç olmazsa bir kere karşılaşır .. 
Jardı. Uzaktan bakılrnca, ağır adımlarfa i JerJeyen kaplumbağalara 
benziyorlard ı .  Her biri yukarrya, dağın tepesine beş daklıkada çı .. 
kryor, yine beş dakikada aşağrya iniyordu. Her on beş dakikada 
blr karşl laşıyorlardı. Bir tanesi boş dönerken öbürü odun yüklü 
olarak iniyordu aşağıya. Çelik teUerin dolandığı makaraların g r  .. 
crrtısı uzaktan bile duyuluyordu. Tepedeki düzlükte, yenl aç1 lm1ş 
bir yofu rzleyerek oraya kadar gelen kamyonlar ve yük araıbala
rı görülüyordu. Daha uzakta ve daha yukarda, odun kesi len yerde, 
Orman servisinin işçileri havai hatt1n çalişmasını düzenUyorlar .. 
di. 

işçi lerin oy birliği i le fabrikada görevlendirilen Gleb sabah
tan akşama bütün günlerini orada geçiriyordu. Orada, i ktisadi 
Planlama'nin  gönderdiği teknisyenler vardı .  Hiçbiri ·fabrikanı n  ö .. 
zell ikleri ·konusunda bilgi sahibi değildi .  Şeh i rde yaşadı-kl arı koca 
bir yıl boyunca daha ha1a \bölgenin kanşık iktisadi yapıs ını  ince
lemekten öteye geçememişlerdi .  Öylesine süse düşkündü1er ki ,  
sutatlanna sürdükleri pudra yüzünden renkleri solmuş, ci ltleri 
SClpsan bir görünüş almtştı. Küçük gı ravatlar takryor, ·inçıi l iz usu .. 

• 

lu tıraş oluvorlardr .  Heosi sar1şındı . Insan onları birbirinden avrrt 
etmekte zorluk çekiyordu. Meşe ağacından yapılmiş çahşma ma-
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salarının gerisinde , hangi işle i lgi lendiklerini  anlamak hemen 
hemen Imkansızdı r. Neden hep usulca, yavaş sesle, çoğu zaman 
da fısı ldaşarak konuşuyorlard ı?  Yüzlerinde bir  maskenin  do
nukluğu ve soğuk havası okunuyordu. Her seferi nde Gleb'e, bel .. 
l i  belirsiz sorularla yüklü bakışların ı  çeviriyar (Pianlama'da öyle 
bakıyorlardı Gleb'e) onun her sorusu karşısında sessiz bir şaş
kın l ı k  geçiriyar ve kısa sözlerle, seslerini bi le yükseltmeden, a
ş r rr b ir  vurdumduymazl ık  içinde cevap veriyorlardı. Gleb,  çoğu 
zaman onların kullandıkları terimleri kavrayamıyor ya da za- , 

• 

ten uzun bir süreden beri tiksindiği b i r  tanesini ,  "Endüstri Büro-
su• terimini ancak kavrayabi l iyordu . 

. l:lücre-teskHatl ,  G le�'tn_._v�rdiği _r�QQr.. ü�erLne. harekete 4J.e-:-.. 
çere�fabr.ikadaki-yöneticllerln_ .yapılan çal ışmcüardan .. bütün- - işçi-- ----- -·· 

��i-habefdar-�esini istemiştL .. Yine .. _fJ.Uç..re . . teşkilatr. yöneticil e� ..... ... . -
ı:Jo yap�ı klarr ya .. .c�g _ _ _ y�pacaklarr hataların . hoş .. görülmemesin i ,  ··----

JJöy.la..clur-um
13rd&-lşçi._ro]_f��iŞ i er-

in- · 
o

·
�ay� __ el .:koymasın l  .k�ar_�rJ�ş� __ _ . ,  

.:tı rmJşt• .. - Durumu ince eleyip sik · dokumaktan imanı gevremişti 
Gleb'in, teknisyenierin hiçbir sözüne güvenmiyor, bütün 'hesap
ların kontroluna oturuyor, yazışmaları, kitapları, tasarılan göz-
den geçirmekten bitkin hale gel iyordu. Bu işe i lk giriştiqi günler-
de büyük s ık rntı çekmiş. sayfalara açarken parmağın ı  yafamaktan 
şaşkına dönmüştü. Bu rakam ve istatistik yığrnr  arasında hem . . 
i lk  günkü emeği boşa gitmiş,  hem de önündeki lerden hiçbir şey 
an lamamıştr. Sarış rn ve tıraşı yerinde teknisyenler bütün soru
larına ashnda ona karşı duydukları aşağılayan, alayer tavrı açık
ça bel l i  etmeye cesaret ederneyerek sakladrklarr. için , şaşkın, 
anlaşı lmaz cevaplar veriyorlard ı .  Gleb bu tıraşı yerinde adam
lara karsı kötu davranmıyordu. Onfarla konuşurken sesini  yumu
şatrvor. gülümsernelere yol açan ipe sapa gelmez sorular soru-· 
yordu. Kafasrnı iyice karıştıran başka soruların sıkıntlSI icinde 
kıvranıyor, bövle sorular sorduqu zaman teknisyenierin ürkek
leştiqini .  sürekl i  şeki lde bazı kurumlan kendilerine kalkan yapıp 
aradan stvrı lmak istediklerini görüyordu: 

Endüstri Bürosu . . .  
·ktisadi Planlama . . . Çimento Merke ... 

z i .  . .  Çalışma ve Savunma Teşkilatı. . .  
Havai hattın çal ışmasın ı  penceresinden seyrediyordu G1eb. 

As i rnda sadece teknisyenierin tam ve doğru o larak bi lmeleri 
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.gereken ama bi lmedikieri hesaplara, fabrikanın hesaplarına yoru .. 
yordu kafasın ı .  Yıl �baş ına kadar şehre ne miktarda odun taşına
bileceğini ölçmeye çabaliyordu. 

- Yarım saate bir siter ('•)  odun indiri l iyar aşağıya. GGnde 
iki ekiple yirmi dört s iter eder bu. Altr ayda a ltı yüz, yıl sonuna 
kadar da dört bin sekiz yüz s iter tutar hepsi .  Çok az. Bu kadarı i le  
yakacak sıkıntıstnı önleyemeyiz. Havai hattı b'ütün okış boyunca 
çalıştırmak gerekecek . . .  

Dağda 4<es ilen odun başka bir h av ai hatla tekrar yol lanıyor. 
du aşağıya. Vagonetler, bu tasbağa görünüşfü taş ıyıcılar, önce 
fabrikaya · in iyor, yüklerini boşaltrr boşaJtmaz tekrar tepeye. o-
dun kesilen yere tı�manıyorlardı.  

· 

Önce elektri·k santral ın ın bulunduğu düzlüğe kadar gel iyor, 
oradan bir asansörte aşağıya, uçurumun dibindeki tabl ikaya ini-

, 

yor, yükünü boşaltıyor, tekrar en yukarıya, odun kesi len yere 
ç ıkıyordu· vagonetler. 

Gl eb sık sık uğruyordu oraya. Vagonetlerin grc ırtrlı sesini .  
jşJerı başından açmış arkadaş ların ın  çalışmasın ı  keyifle seyre
diyordu. Çoğu zaman, ·koltuğunun alt1nda taşıdıği  evrak çantasl
_n ı ,  dosyaları :bir yana bi rakıyor, ko l larıni  savayıp çalışan işçile-
re ·katı l ıyordu. Artak işçi lerin yüzlerindeki değişikliği iyiden iyi
ye görebiliyordu. Bu çehreler artık tifüsün morarttığı çehreler 
değildi. Ter içinde, al a l  olmuş. gözlerinde yeni anlamlar taşıyan 
çehrelerdi bunlar. işçi lerin Çiplak gövdeleri yorgunluktan salla
nıyordu. Evet. Ama bu çalışma şevkin in  yeniden yaratı lmasidır 
aslinda. Şimdiki ateşli kan bir daha soğumaz onların damarların
da. Gleb. geceleri Daşa'nın gelmesini beklemiyordu evde. Kapi
yı kapatm1yor, erkenden yatağa girip uyuyordu. Daşa'n ın saat 
kaçta ·döndüğünden haberi bi le olmuyordu çoğu zaman. Bazan 
ıQaşa'nın gelişine uyanınca yar1 kapal ı ·kirpiklerin in  aral ığından 
Oaş&'yı b i r  kitaba eğilmiş, hevesle  okurken görüyordu. Sabahları 
erken saatlerde işe çıkarken Daşa gülümsüyordu ona. 

Bazı geceler (arada gündüzleri de tekrarlanıyordu bu) Pal
ya gel iyordu gözünün önüne. Ne zaman yokluğunda hatıriasa Da
şa'yr, Porya'yr da  hatrrl ryordu. Polya gözlerini ona dikerek, olanca 

(*)  Siter: Bir Rus ağırlık ölçüsü. 
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dik·katiyre ona bakarak, okşanmaya hazır bir yakınlık içinde, onu 
yanına ç&41ran anianalar dolu gözleriyle yaklaşıyordu Gleb'e . 

�. 
3. TASA 

Fabrikadaki yönetici leri teknisyenlerin .  iktisadi Planlama'
nın, her aJiah1n günü b�r 'kalkan gibj ·kullandıkfarr, gerisine saklan
dıkran Endüstri Bürosu'nu kendi gözleriyle görmek istiyordu Gleb .  . . 

Bütün sordukları 'bu ·büroda düğümleniyor. cevapsız kalryordu. 
G idip bu büronun çahşmasın1 görmeye ·karar verdi. Gerekirse· 
Moskova'ya gidecek. h iç çekinmeden Lenin'e çıkacak, Yüksek 
Planlama Te�ki latı'na başvuracak, Çalişma ve Savünma Konse-. . 

yine derdin i  anlatacaktı . Kararl ıydı .  Orada her seyi · söyleyecek, • • 
onların bi lmediği yolsuz1ukları, beceriksizliği, uyuşukluğu ·bir 
bir anlatacaktı. Hedefine mutlak u l aşacak, ne pahasına olursa 
olsun fabrikayı yeniden işletmeye açtıracaktı.  

· Fabrika yönetici leri hareketsizliğin ·kaynağıydllar onun gö-. · 
zünde. Sabotajcıydılar. iktisadi Planlama hiç farklı değiJdj onlar
dan. Bürokrasi kemiriyordu oradakireri de, ne yaptıkları ne işe 
yaradıklan bi le bel l i  değildL Her biri birer evrak çantası kapıp 
etrafta geziniyorlardı Pranramadakiferin. 

Planlama'nin bulunduğu üç kattı eski otel binası, kapı ıkap ı  
dolaşan çaresiz ve küskün insanlarla dolup taşryordu. Her gün sa
bahın onundan akşamın dördüne kadar binanın önündeki kaldı
rımlarda alabildiğine perişan kı h k h ,  bitkln insanlar· birikiyordu. 
Böyle :kala'baJ ıklar Planlama'nın marifetiydi. Sağhk Merkezinin, 
Eğitim ·Merkezi'nin ya da Sosyal Tedbirler merkezinin · önlerinde 
böyle çaresiz kalabahklar görürm"üyordu. Bu kalabahklar Planla
ma'dan baska Tarım Merkezi'nrn önünde. Belediye'nın ve Dış TI
caret teşkllat1n1n önlerinde birlklyordu . 

Yola çıkmadan önce Şüra'ya, ·Pfanlama'ya ve Parti Komitesi '
ne uğradı G leb. Gerekli belgeleri. tasarılarr, çizi lmiş pranfarr to
parladr, b ir  araya getirdi. Badin Parti 'nin Bölge Merkez Komite
si 'nde görevli bir arkadaşına götürürrnek üzere bir tanrtma mek
·tubu verdi ona. Yitki'den de böyfe bir mektup aldı Gleb. Vitki 
de Parti Kontrol Komitesi'nde görevli bir arkadaşına gönderiyor-
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du mektubu. 
Gleb acele adımlarla yürüyordu sokakta. Körfezi aştıktan 

sonra fabrikaya ulaşabilmek için önünde hayli yol vardı. Sanki 
o sokağı i lk  defa şimdi geçiyormuş gibi 'bir hls uyandr Içinde . 

' 

Bu sokak çok deği l ,  bundan tam bir yı l  önce gördüğü sokak de .. 
ği ldi sanki. O zaman hemen bütün mağazalar kapal ı ,  vitrinler 
bomboştu. Camlar kirl i ,  pencereler bakrmsızd1 .  Şimdi de vitrin
Ierin çoğu boş duruyarlardı ama bu sefer ·hemsn hepsine tabala
lar konmuş, i Janfar yapıştırr lmıştı : 

·YAKINDA LOKANTA AÇi llYOR . . .  • ,  uKAHVE-BÜVÜK OR
I<ESTRA• .  a TICARI ŞIRKET . . .  • ,  • YOLDAŞLAR, ŞEHIR LE KÖYLER 
ARASINDAKi BAGLARI KUWETLENDIR IN • .  «YAKINDA AÇILI-· 
VOR . . . • .  uÇALIŞMAYAN AÇ KAllR•.  

Sulunun biri bu son c'ümlenin bir kısmını ki rletmlşti . Gelip 
geçenler cümlenin yeni şekliyle taşıdığı anlamı ·kavrayınca ma
karaları koyveriyor, · baş lıyariardı gülmeye: 

ırÇALIŞAN AÇ KAll R •. Onları bu kadar güldüren söz buy. 
du. 

- işçilerin gıdas! . . .  Çakmak yapımı ,  küçük spe·külasyon
lar . . .  Ticari bir şirket. . .  Üstü başı dökülen Savçuk, ayakkabı bu
lamadığı için yahnayak dolaşan Savçuk. . .  Bakımevlerinde açl ık 

• 

çeken çocuklar. Iktisadi çök'üntü, va h ş ete dönüş . . .  Kahve, bü-
yük orkestra. . .  Mağazaların do1u görünen i lk  vitrinieri . . .  

Gleb, büyük b ir  tedirginl ik içinde mıhlandı olduğu yere. Ka. 
fasrnrn içinde dönüp dolaşan kocaman soruyu cevaplryamıyordu 
bir türl'ü. Evet, evet . . .  Yeni iktisadi po1itika . . .  ıKontro1,  düzene 
sokma çabalarr . . .  Pazarlar. Vergi ler, ıkooperatifçi l ik.  işbirl iğ i .  

Öyle olsun bakal ım. Kahveler açı ls ın ,  büyük orkestralar çal
g ı  çalsınlar. . .  Günlük ekmek dağıtı ls ın .  Önemli ihtiyaç madde
leri dağıtrlsrn:  B ir  metre �kumaş, birer mend i l ,  birer jartiyer daği
tilsin herkese . . .  Bunu da sendika dağıtsın üstelik. Neden vltrin
ler görülmemiş bir hızla do1uyor, zenginleşiyor acaba? Neden 
kendjnJ çok rahatsız, tasal ı  ve kuşkulu duyuyor Gleb? 

Sokağın  öbür baş1nda, ikaldır1mın rkenarındaki Polya'y1 gördü. 
Bir  kahvenin camından içeriyi seyrediyordu Polya. Sırtı dönük
tü Gfeb'e. Gazlerinf · kahven in camrndan ayrramryordu. Yepyeni, 
meşin bir ünlforma giyinmiş bir  adam geçti onun yanından. Ağır  
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bir çanta taşryordu el inde (Zaten herkes böyle çantalar taş1yor 
bu günlerde) .. Geçerken de çarpıverdl Polya'ya. Ama fark1na var. 

. � 

mad1 Polya. Tekrar yaklaşti kahvenin cam1na . • •  

Onun bulunduğu tarafa geçti Gleb. Polya'n1n yan• başına ge ... 
l ip durdu. Polya kendisini görecek diye bekledi b ir  süre. Polya 
farketmedi bile onu. Gözlerini kahveden ayrrmryordu. Dalgındı. 
Içerde, camın gerisinde utanç verici b i r  geçmişin hayaletleri ge ... 
•ri gelmişlerdi yine. Yine çift çift, ya da gruplar halinde çök ... 
müşlerdi masalara . . .  Kahve . . .  Yakinda açı l iyor . . .  Srcak börekler . . ..  · 

içerden, camrn gerisinden bel l i  belirsiz bir müzik sesi ,  ke .. 
manların fniltisi gel iyordu �kulağina. 

Arkalarında, kaldırırnda .bir  ses, boğuk bir ses aceleyle söy .. 
leniyordu: 

Peşin para ödenecek. . .  olmaz yoksa� . .  Sukkum'a bir  
yolculuk . . .  

ı 
Yeni ithal malları. . .  ·franko . . .  Fi l ikalar. . .  Yüzde yüz kar. 
Gleb dönüp baktr geriye, avukat Çirski'yi tanrdı 'hemen. 

Yanında çevrenin kodaman bağcrlarrndan biriyle beraberdi .  Bu 
herlfi Planlama'da görüyordu sık srk. Çirski'yi de görüyordu O
rada. Ne işi olabil irdi Pfanfama'da? Bir turlu çözememfşti. 

Şeytan götürsün hepsini  1 Fabrikada Ekim devriminin ateşi 
sönmedl henüz, savaşçr larrn başr öne düşmedi, iç savaş onlar• 
ayaklar altına alamadı. Fakat insan şehre gelince gözlerine ina ... 
namryor, garip gel işmelerin olduğunu hemen farkediyor, şaşrr .. 
sa dünyanrn şehresinin değişfiğine jnanacak hemen . . .  

Polya'nı n  koltuğundaki çantayı usulca çekti Gleb. Genç ka
drn şaşırarak döndü geriye. O şaşkini ıkia i rkllerak 'baktı G leb'e. 
Nerdeyse bağıracaktr. Ama tuttu kendini. 

- Bu rezn sürüsüyle vakit kaybetmeğe değmez. Mlyekova 
yoldaş . . .  Canrn .mutlak birşey çlğnemek Istiyorsa git bir köşede 
1s rrgan otlarrnr çiğne. daha iyi!  ·Hadi ,  ·kadın ·koluna gidelim se .. 

• 

n 1 n. 
Söyle bana, Gleb? Büt'ün bu olup biteni ıkavrayabil iyor 

musun sen? Sokak ·boyunca öyle şeyler gördüm ki gözlerim yu
valarrndan frrlad1 .  Nem var, anlayamadım? Baktrkça ağr1 lar giri
yor başrma, dişlerimi srkryorum öfkemden. Hiçbir şey anlamryo ... 
rum bu manzaradan . . .  Hiçbir şey anlamıyorum, Gl eb . . .  
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Kadın koluna g it  şimdi. ;B1rak, bunlara as1 l  �udalalar 
• 

baksın, onlar şaşrrsın gördüklerine . . .  
Koluna girdi Polya 'nın. sürükledi onu. Pofya sokağın sağ1na 

soluna, vitriniere kuşkuyla bak1yordu. Göz bebekleriniaı rüzgar
da savru lan su damlacıkları gibi  titrediği görülüyordu. 

Kadrn koluna g itmeyeceğim 'bugün. ·D asa orada zaten . 

Bulunmaz bir kad1n senin ·karrn. Çok yükselecek, göreceksin . . .  �.-.. - - . ..... - . _  ... ____ _ _ _ _  . ..,. .  -···· 
Fakat, biJ iyar musun, insan kendisi  hakkrnda kararsiz l ik çeker

se başkalan için kesin -yargı lar  veremiyor. Bugün dünden da-

ha zayıfım ben .. 
- Nedir ıbu ·halimiz kadın kolu başkan ı !  Çevrenize böyle 

panik saçtığ1nız için utanmahsınız. Gerekli olan mücadeleye de
vam etmektir. M1zm•zlanmak b ir  işe yaramaz. Moral in bozuk 
da olsa göstermeyeceks in, ayakta durabilmek için koltuk değ .. 
neği kul lanmayacaks rn: Geçer bu, hayvanlarda olduğu gibi yara 
hal ini  ahr ve her yara gibi  kurur. 

G leb'in konuşması katıydı. Ama el i  okşayıcı b ir  yumuşakl ik
la s1k1yordu genç kadının el ini.  

� Ne oluyor bana, G leb? Şu gördüğüm inaniimaz şeyler 
yüzünden .kendimi i<aybediyorum galtba? Vebaya yakalanmış g i  .. 
biyim. Sanki toprak ayaklarımın altindan kay1yormuş g ib i  gel i
yor bana. Daha önce cephede savaştrm, çok feci şeyler gördüm 

• 

oysa . . .  ·�ki defa ölümle yüz yüze geldim. Moskova sokaklarında 
çarpı.ştım. Ama hiç bir zaman bu kadar kaybetmedim dengemi. · 
Şimdi ıherkes benimle alay ediyor, sanıyorum. Korunaksız 
kaldığım, kendimi savunamad rğım için de utanıyorum. Savunma
hyım ashnda? Belki de kaçın ı lmaz bir sonuç bu? Çektiğimiz aci
Iarın, fedakarh klarımız1n bir sonucu belki ? .. :Ne diyorsun, Gleb? 
Bilmiyorum ama belki sen de şaşkıns1n ,  sen de kaybettin dengeni .  
Öyleyse, söylemel is in bana. Açıkça söy1emel is in.  Betki görünüş
te cesur ve ıkorıkusuzsun. Belki de korkusuzluk içine yerleşmiş 
bir al ışkanl ik  . . .  

Sovyet binasına yaklaşmışlardı birlikte. Polya durdu. Gleb'in 
kolunu b•rakmadı ama. 1Kendi :kendisiy1e başbaşa ka1maktan, 
Gleb'ten, başkasının karşrs1nda yalnlZ kalmaktan çekiiıiyordu. 
Gleb tedirgind i .  huzursuzdu. Bu IÇindeki tedirginl iğin Polya'n1n 

· söylediklerinden mi geldiğini kestiremiyordu. Polya'nın cazbe-
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sine kat1 ldrğ1ndan ötürü mü tedirgin olduğunu bi lmiyordu. 
Fabrikadan vazgeçilmiş. Bu yeni habere i rkildi G leb. Kö .. 

tü haberdi bu. B iri öyle ortaya söylemişti bunu. Gleb hiçbir ke ... 
s inl iği  olmayan bu habe�in  doğr� luk derecesini ölçmemişti bir 
.türlü. Gizl i , oradan oraya dağ1 lan,  beceriksizce· dedi�odusu yapı-
lan bir  ha berd i .  Sadece b i r  s�ylentiydi .  Ama şu gördüğü sokak 
cc fabrikadan vazgeç i ldiğinin • bir  beli rti siyd i .  ·Dem in,  vitrin ieriyle, 
gel ip geçen spekülatörleri ve tüccarlari i le  ıkaynaşan sokak bu 
yeni tavizin b i r  belirtisiyd i .  · Istismarellaran ön'üne çeki len kal in  
duvar çatlam1ş,  bu çatlaklardan pisl i'k ·kokan böcekler, kurtlar frr ... 
lamış, çoktan kemi rmeye başlam1şlard1 devrimi .  Bu pisliği b ir  
omuz darbesiyle vurup devirmek imkans1zd1 .  Bu iğrençliğe kafa 
tutmak. jyi d irenmek, sağlam kalmak gerekiyordu. 

Polya. Yanındayd i Polya. Kad 1n 1n  kendisine büyük bir dost,uk- · 

la bağland 1ğ1n 1 ,  onun gücüne sonsuz bir  ihtiyaç duyduğunu b i l i  ... 
yordu. Polya'da a labi ldiğine geniş b i r  tasa, b ir  kuşku, b ir  rahat� . 
sızl l k  olduğunu farketti. Ama gereken şekilde. yumuşakl ikia, 
şefkatle yaklaşmay1 bi lemedi ona. Ya böyle davranmasinı bece ... 
remiyordu, ya d a  bu türlüsü e l inden gelmiyordu .. Yapamıyordu. 
Güzel şeyler söylemek istedi Polya'ya. Onu asker .kaputuna sar1p 
soğuktan korumak, usulca ·kulağına eğil ip içini dökmek istedi 
genç kad1na: 

- )Kadın ko luna g itmeyeceğim bugün, dedi Polya. Eve geJ 
benimle, gevezel ik eder: oturup, senin yan rnda belıki unuturum 
içimdeki stk1nt1y1 . . .  O beni sanc1land1ran yaln1zhk duygusunu s1 .. 

yınp atabi l i rsam b1rakınm sen i ,  ·kalkar gidersin o zaman. Beni 
rahatlatacak bir iki  güzel şey söylersin. . .  Belki o zaman başka 
gözlerle bakabi l ir im herşeye . . .  

Polya camii  ·kapi iara doğru tatl ı hkla sürükledi Gleb'L 
Mermer merdiveni t1rmandr lar birl ikte, dar koridoru aştı lar 

sonra. Odaya gel inceye kadar onun el in i  bırakmadi Polya. · Yol 
boyunca kısa arahklarla hep ayn1 sözü tekrarladı :  

Bunu yapmaliyız, deği l  m i ?  Yapmalıyız, değil  m i ?  
Polya'nın odas1 daracakt1 .. Ç1plak ve ayd•nhk bir  odayda. De

mir bir  karyolasi vardi .  Üzerinde gri bir örtü ve beyaz bir  yast1k. 
Başucundaki duvarda Lenin' in resmi. Pencerenin önünde küçü. 
cük bir  masal üstü bir sürü kitap ve kağıt dolu bir masa görü-
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lüyordu. Gleb bu daracrk odada Polya'nrn kokusundan başka hiç 
bir şeyin yarkında değildi. Onun burada kaldığın ı  bi lmesaydi bile 
içeriye girer girmez Polya'nrn burada oturduğunu anlayabll irdi .  
Ko,kusundan tanrrd1 .  

Çantasıni masanrn üzerine bırakti Polya ve orada sırtın ı  du
vara yaslayarak baktı Gleb'e. G leb oturmadı. Odanrn içinde 
gezinmeye başladı. Soldaki kapı nın önünde durdu. 

- Kim ·Oturuyor öbür tarafta? 
-- Orası Sergey'ln odası .  
Usulca vurdu kapıya . . .  Ses boşlukta yankilanarak geri gel4 

di .  Sergey yoktu odasında. Gieb sağdaki kapıya yürüdü bu sefer. 
- Burada 'kim var? 
- O kaprdan ·korkuyorum ben. Şüra başkanı oturuyor ora-

da. Sevmiyorum onu. Çok ağır, tehdit dolu bir şey var adamın 
havasında. içime öyle bir sıkıntı, bir ürkekl ik veriyor ·ki  an lata .. 
marn. Sanki o kapr birden açrlacakmrş ve . . .  b i l iyorum sonra ne 
olacağını.  

- Pis bir zamparadır Başkan. 
- Neden? Nasıl varryorsun bu sonuca? 
Kahkahalarla gü ldü. Sonra birdenbire sustu. Gülmüyordu ar

t ık .. Dikkat kesilmiş, Gleb'in içindeki fırtinanın s ırrını onun göz
lerinde arıyor ve çözmeye çalı şıyordu. 

Pis bir zamparadir -Başkan. Onunla fJÖrülecek hesaıbım 
var daha. 

- Neden bu �kadar duygularrna mahkümsun, Gleb? Aslında 
�ç�� devrimi kendi !�n�Jmj�-.-��rşl yaratmak zorundayız he-
.. PiiJliZ, -Aiışkanl ıklarımız, ön yargılanmız, 

-duygu-JarlmrZ' .. kadar 
·
bo� ·· 

y'ük bir baŞ'ka düşmanımız yok aslinda. Kıskançlık perişan ediyor 
seni, farkındayrm. Ama despotluktan da zal im ve ·kötüdür bu duy .. 
gu. Jnsaoın insanLsö.mürroe.sJnin _en nunhar şekl idir. Dinle .  Gl  eb� 

· - -
Oaşa'yl krskan ırsan kaybedersin.  

- Çoktan ·kaybettim onu. Bftti nasıl olsar 
- Gördün mü. böylesi daha iyi senin için. 

Doğru. Aşk dediğimiz şeyin derininde bir şey var ki onu 
iyi beliemeliyiz hepimiz. 

Polya O rkek ürkek ıbak1ndı çevresine.  El ini alnına götürdü. 
saçlarinda gezdirdi sonra. Başında m'üthiş bir ağrı varm1ş gibi 
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sancr hyd1 yüzü . 
.. - Evet, Gl eb . . .  Anlaşrlması güç olan da o zaten . . .  Fakat 

mutlak anlamak zorunda olduğumuz bir  şey . . .  ashnda acı, zehirli 
bir şey. Ama gerekli .  Acıysa acı, ne yapal ım,  katlanmak zorun
dayiz . . .  Kan1mrz zehirlendi, hemen bulduk panzehirln i .  Fakat o 
uğursuz geçmişin başımrza bela . ettiği günlük hayata, ·bu hayatın 
acrlarrna karş1 ·kullanacak panzehirimiz yok . . .  Korku veren şey 
bu . . .  Insan kendi kendisiyle mücadele edemiyor, gOnlük hayatta 
insan ruhu :kimsesiz ve bir ·başına kalıyor ç'ünkü. 

Gleb'in karşısr ndaydı Polya. Alabildiğine açık yürekli, dü
rüst haliyle. yüreğinde gittikçe kabaran, bir türlll rahat durma
yan perişani Lkta alabildiğine yak1n ve dosttu Gleb'e. Gleb onu 
yrl lardı.r tanıd1ğrnr  geçiriyordu aklında, bu ç ehre yeni tanrd1ğ1 
bir i nsanın çehresi deği ldi onun gözlerinde. Eski ve dost bir 
çehreydi .  Tanıdığından beri tedirgin, ürke·k ve tsyankar. . .  Elini 
uzatsa, bu kıza sar1hverse, onu bir çocuk gibi bağrına bassa bi
liyordu 'ki Polya kendisinin olacak, ona daha bir  yakınlaşacak ve 
ondan ·kopup gitmeyecekti bir daha. Bi-rdenbire sakinleşecek. 
ürıkekl iği, o iç in i  kemi ren kuşkuları bir 'kenara it1verecek, eski 
neşesinL. mutlu luğu yeniden bulacakti. 

Gleb sarıldı ona. Polya'yı bağrına bastırdr, büyük bir içten. 
li kle sardı kol larıyla. Yanag1nr k1zrn saçlarinda gezdirdi.  Önce 
şaşkın ve ürkekti Polya. Kolların ın  arasında adeta büzülm�ştü. 
Sonra birden sıçrayarak ko lunu Gleb'in boynuna doladı, yaşh 
gözlerle bakti G leb'e. 

Gleb! Sevdiğim i Sana nası l ihtiyacım var bir bilseni 
Kuwetine, korkusuzluğuna nasıl ihtiyacım var heml An�a beni .  
Gleb .. Küçümseme sakrn l  Veryüzünde en yakın sensin bana, bü
yük bir  sevgiyle bağlandıği m adamsın . . .  

Gleb susuyordu. Yanağını  genç kadınrn baş1na yaslamış, 
hiç ·konuşmuyordu. Yatağın yanındaydr lar. Polya gittikçe kendini 
blrakJyor, her an bi-raz daha tesl im e!Jyordu Gleb'e. Kapı vurul
du o sırada. 

- Yoldaş Miye'kova içerde misin? Girebi l i r  miyim? 
Kapr aralanch. Oaşa gelmişti . Aln ında yine kırmızi çatkrsı. 

Yüzü her zamanki gibi ayd1nhktr. Gözlerinde yine bir akarsu
yun berrak h ği okunuyor. taze ve bembeyaz dişleri gül eç bir  ifa-
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de ıi le parl iyor. Daşa dışardski güneşin taze ışıklarını taşıyordu 

üzerinde. 
Bak hele, ·Gieb? Burada bi le karşıma çıkıyorsun sen. 

·Bir kahkaha koyverdi .  G leb, onun gözlerinde çok ıkısa bir an 

bel irip kaybolan ezlkl iği ,  kaslannın üstünde şeki l lenen ürpertiyi 

farketti hemen. Betkl de bu gerçek deği ldi.  Sadece bir hayaldi. 

Belki de o kendi şaşk1nl rğı içinde toparlanmamış,  olayların akı

şına ·kapiimıştı da bu yüzden böyle bir hayal i  gerçek sanıyordu. 
i lk toparlanan Miyekova oldu. Kahkahalarla güJüyordu. Daşa bu

dala deği ldi.  En önemsiz, en küçücük şeyleri bile farkedecek ka-

dar dfkkatliydi. 
· 

Daşa, k1skanmıyorsun ya? Senin Gleb'ten kuvvet almak 

istedim biraz. öyre sağram insan ki, koray koray bozufmuyor den

gesi . . .  En ağır durumlarda bi le koyvermiyor kendini. 

Neden sadece benim oluyormuş Gleb? Kuwetli fi lan mr  
sanıyorsun sen onu? Bil iyor musun, onun henüz kavrayamad rğı 
o· kadar çok şey var ·ki. . .  Tam bir adamdsr o,  doğru . . .  Onun gibi
si az bulunur, doğrudur ama öyle budala bir tarafı vard ır  iki ! . . 

· Gleb, iki ·kadının ortasında, ayakta ve hareketsiz, bekliyordu. 
Kollarını ikisinin boynuna doladı. 

Şeytan götürsün ben i ! .. Sonunda mutlak anlayacağrm 
herşeyi. Kafamı gözümü yarsam bi le anlayacağım. . .  Daşa'n rn  
gözünde herşey açı·k, bel l i  şimdi. Onun çözemediği şey yok. 

Gülerek masaya yaklaştı Daşa. 
- Yoldaş Miyekova. Kadın koluna uğradım demin . . .  Kadın

lar toplantısı geldi çattr .. . .  Unutmadrn ,  umarım? Akşam beşte de 
Sendikalar Birliği toplanıyor. Orada konuşacaksın, bi l iyorsun . . .  

-- Bil iyorum, Daşa. Ama bugün benim yerime sen çrk1p ko
nuşursan daha iyi olacak. Kafamrn içi altüst çünkü. Bugijnlük 
sen al o işi üzerine . . .  Yarına kadar mutlak düze1 irim ben. to
parfarım kendimi.  . . 

Olur tabi i ,  M iyekova yoldaş . . .  Duygulanmayr bir yana 
b1rakmalrsın ama . . .  Kendimizi ıkol lamamrz gerek: Aklımızın ba
şımızda, yüreğimizin serin olması · gerek. Yüreğine iyi sahip çık, 
yoldaş M iyekova . . .  Koru sağ l iğını . . .  (Gieb�e dönerek) Sen bu n.;. 
lan d inlemek zorunda -değilsin,  dostum . . . Dur hele, nereye kaçr
yorsun? Kalsana. Gizl ice gelmedin ya buraya, bilseydim . . . Bi l  mi-

• 
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yordum ;ki burada olduğunu. 
Daşa'nın göz bebeklerinde nemli ve sıcak bulutlar beliriyor ... 

du.  Polya bir hasta gülüşüyle kıvranıyor, pencereden dışanya ba ... 
kıyordu. 

- Siz kad.ınlar ne tuhafsınızL. Sizi anlamak ·hiç kolay deği l ,  
şeytan götrüsün topunuzu! 

Gleb şaşk1ndL Utanıyordu. Yüzü pancar grbi olmuştu. Daha 
fazla ·kalamadı i çerde. Aceleci adımlarla çıktı. 

Çibis·le ·karşı laştı koridorda. Çibis yoldaş h iç değişmiyordu. 
Her'zamanıki gibi, ne et ini  uzattı G leb'e, ne de onu gördüğünü bel
li etti. Ağı .. ama çevik adımlarla yürüyordu. Bir yabancıya nasıl 
bakı l i rsa öyle ,  aynı umursamazl rkl a  baktı Gleb'e. 

- işte böyle . . . B i ldiği n gibi .  . .  Orman servisindekiler rghat 
bir deHğe atmışlar kapağ ı ,  yozlaşmıştar orada. Herşeyi toz bu
lutları kaplamış onların servisinde. Bürolan tımarhaneden fark
SIZ şiımdi. Yuk da baş'ka bir ·budala olup çıktı .başımıza . . .  Sanki 
öbür budalalar yetmiyormuş gibi .  Hiç uyumadım bugün·. Gecel t�
ri uyumuyoruz zaten. Sabah uyuyorum biraz, biraz da öğle vak .. 

ti uyuyorum. Yemekten sonra gidip yarım saat uzanacağ1ma. Bi  .. 

l iyor musun, şu yakaladığırniz tek kol lu esir çok i lgi çekici adam� 
Aşağıdaki mahzende beynin i  dağrttık sonunda. Kaç gece oturup 
büyük bir zevkle çene çaldım herifin karşısında. Burjuvazi ken
di i nsaniarına büyük bir kültür vermiş, onlardan alacağımız ders
ler var bu ·konurJat-�_Q)!Je .:ynğun.bjr kOI!üreJıUJ<medebHmek--içfn ·
b.oc .. e_. p_rı_u nası l  kul lanacağ�IT!.!.�L.ö.ğrenmellyiz. . .  Kolay ·bir iş de-

- .. -- . _ . _  .. .... _......, ___ .. -· ·- . 

ğil .bt); yaz bir kenara. 
��\}t\') Dur, dur hele, yoldaş Çibis ! Oyun oynuyorsun yine . . .  De

i ndenberj yanından yöresinden dolaştırıp sözü oraya getirme-
'e bakıyorsun sen . . . sonra birdenbire. ·herkesi aynr sepetin · içi .. 

� dolduruyorsun . . .  Görüyorsun. şu bizim Yuk dırdırr kesti hiç 
ol�zsa 
� Sağlam adamlarin arasına düştü de ondan . . . Onun gibi 
� �üzine insan var karşımızda, yarısını ·kurşuna dizeriz hiç ol. 

·' azsa. Böyle figürasyonfa ne Iyi oyun ;koyacağız sahneye, göre .. 
· 

ksin .  Işi Devrim mahkemesine devrettim ben. Isteklerimize ge .. 
· ı ince, hiç şüphen olmasın azarlayacaklar bizi. N e  yapal im, par. 
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tinin kongresi var. Kötü zaman seçtik. Böyle durum larda hep boz
gunculuk yapıhr. Ne sanıyorsun? Hakkanın altına kim gidecek, bi-
l iyor musun? 

J 

- Yoldaş Çibis, bana sorarsan öyle �kolay k1st1ramayız Ba-
din'i. Fırsatı iyi değerlendirmek gerek. Iy i  vurmak gerek. 

Doğrusu, hazınz iyi vurmak için. Yaz bir kenara bunu. 
Günlük hayatın akişında dönerse, bunun adı bozgunculuktur. 
Bozgunculuk tse kahramanca taviriarın taşra alışkanlığına dönüş .. 
mesidir. Kapilan pencereleri açık bırakmıyorum ben uyurken. 
Gundüz uykusu sıhhatlidir, insanların sesinden ayrı düşmezsin, 
bu bir. Ikincisi ,  için günlük güneşl ik  uyursun. Bana sorarsan 
iyi olan şey mücadelenin içinde yaşar. Arada uğra bana, oturur 
gevezel ik ederiz . . .  Iyi vakit öldürürüz anlayacağın. Geceleri da
ha keyifli olur sohbet dediğin . . .  

- Söyle bana Çibis yoldaş, Lenin geceleri uyuyor mu? O 
da senin gibi geceleri uyumazmış ve ateşi severmiş. 

- Bilmiyorum. Ama sanıyorum, o da seviyor ateşi.. 
- Söyresene bana, Çibis yoldaş . . .  Sokaklara çalg ı l ı  kah-

veler açılacak diye i lanlar yapıştı rm1şlar. Burjuvazi yeniden mi 
başlıyor yani? ·  

Böyle olması �korkutuyor mu sen i?  Ben yak1nda gidiyo
rum buradan. Orduya dönüyorum tekrar. Şöyfe bir kendime gel
mek, siyaset alan1nda görgümü ve bi ldiklerimi genişletmek isti .. 
yorum. Bu olup bitenler zerre kadar korkutmuvor beni .  Kan bi le 
akıtırsa, bu manzaraya güneşe bakar gibi göz.ümüzü kırpmadan, 
en kücük b;r çekinme duygusuna kapılmadan bakmalıyız. Güneşin 
yak1cıhğından ve kanın zehirinden korkmamaliyız. Bunun için de 
kanı VP t"'iinesi avn1 tasa kovarak kiPirtlSIZ içebil mellyiz. 

Kaşlar1n1 havaya doğru kaldırarak güldü. Alavc• bir çıülüm
seme .. Gleb, onun bakışlarında, o daha önce yakalad1ğ1 cocuksu 
yumusakltö1 tekrar Çlördü. Çibis'in ÇlÖZ bebeklerinde noktalanan 
o küçücük kara yumak yeniden bellrdi. Kararsizlık içinde dönüyor, 
k1pır k1pır kıp1rdıyordu. 

Cibis cevik ad1mlarla  yürüdü.  G1eb şöv'e bir bakt, onun arka ... 
s ı  ndan ve i lk  defa olarak bu adamın müthiş, öldürücü bir var
gunlu(lu sırtladrğını,  bu ağır yükün altinda omuzlarının çöktüğü .. 
nü farketti . 

238 -



BÖLÜM ONDÖRT 

PiŞMAN�IK DUYANLAR 

GOLGOTA YOLUYLA KANOSA'YA 
, 

Yitki ,  Gleb .  Sergey ve Polya motora birlikte geldiler. Çibis 
hepsinden önce gelmişti . 

El ini sal ladı,  motora çağırdı onlan. Kocaman ve çocuksu 
bir gülüşle bakıyordu arkadaşlanna. Dişlerinin beyazı ortaya çık
mlŞti. 

- Hemen çıkal im yola! Sıkı durun, yoldaşlar, Kaptan, sür 
bakalım motorunul 

Kocaman el i ,  hurda -kovayı andıran yamru yumru suratl ı ,  iri 
yarı denizcinin s ı rtına bi r şaplak Indird i .  Uzakta b1r gemi vardı .  
Denizin koyu yansırnalaris uzayıp giden mavi l iği  içinde hareketsiz 
duruyordu. Devrime karşı savaştıktan sonra pişmanlık duyanları 
getiren i lk  gemiydl bu. 

Rıhtrmdaki iskeleler suyun dipten vuran yeşil hareketlerin
de dalgalanıyordu. Deniz, iskeieierin çevresindeki yeşil ini  uzak
laştı kça kaybediyordu. Dalgaların gel-giti içinde köpü-klü saldı-

. 

rı larla i skereye çarpryor, sonra gerisin geriye dönerek uzaktaki 
mavinin karanl ıkları arasında eriyordu. Motorun kıçında, ayakta 
duran Gleb'in arkasında, pervanenin çıkardığı kar beyazı köpük
ler dargalara aydın l ık  bir süs gibi yayrl ıyordu. Uzaktat . dalgakı
ranın yakınındat birbirinin peşi s ıra i lerleyen iyi yunus balığı 
görülüY.ordu. Yusyuvarlak sırtlannda suyun çıkardığı beyaz kö
püklü kıvıl�ımlar vardı .  Dikkatle bakı l ınca gözü kamaştıran, göze 
acı veren kıvı lcımlardı bunlar. 

Rıhtımda ve iskeieierin üstünde al ışı lmadık bir katabal ık 
göze çarpıyordu. Bu ·kalaba l ıkların yoğun bir gitgel içinde oradan 
oraya yay ı l ı  s ı ,  gökteki e bem kuşağ1nrn renkli parlakl ığında da
ha da hareketli qörünüyordu. Uzun süreden beri l imana -hiçbir 
gemi gelmemişt i . Bütün gemiler beyazlarta birl ikte çekip gitmiş-
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• 
ferdi. Şehrin . insanlara, gemileri tekrar görebi lmek Isteği i le ya_ 
nıp tutuşuyorlardı.  Hasretli ve uzun, hatta sonsuz bir açl ık gib i  
DOyOmüştü bu istek onlarda. işte bu yüzden de i lk  gemiler lima .. 
na g•rince bir bayram havası doğmuştu. 

Geminin güvertesi de tıklım tJkhm insanla doluy-

� 
du. Hareketl i , canl i  bir kalabalıkla doluydu. Uzaktan bakıhnca, bir 
kara parçasının üstünde .mola verip dinlenan karabatak sürüleri
ni andınyordu bu kalabah k. Kanatların ı  tembel bir keyifle günE.�. 
te kurutan akrabatak sürGsG. 

Sergcy, geminin kapkara bacalarına ... dikkatle bakıyor ve. tır
naklarını kemiriyordu, Gleb i kide bir onun elini dürtüyor, buna 
rağmen tırnağınt yemekten vazgeçiremiyordu onu. 

- Golgota yoluyla Kanosa'ya . . ..  Karş1 ihtilal i n  yo lu da böy-
le bir yol işte. . .  

· 

Yitki dik d ik  baktı ona. Burun deli kleri genişlemişti sinirden . 
• 

, Sergey, bırak  bu boş sözleri şimdi. . .  Ente llektüel çı lgın-
· ı ığ ı . denir bu seninkine. Böyle zırvaları kimler söylüyor bugGn? 
Baştanberi uyuşuk uyuşuk oturup bekleyen ve son anda bizim 
safımıza gelen herifler söylüyor. . . 

Fakat susmadı Sergey. Kendi kendine konuşur gibi devam 
etti." 

.. 

- Uç yüz :kişi var bu gem!de. Ondört tane de s ubay var . . .  
Tuvapse'de karaya çıkma i_stek1eri reddedi l i  nce • Gemi geri dön
mavecek artık. ·Nereye gönderirsen iz gönderin bizi . Karaya çıka .. 
r.aqız. >istederse kurşuna dizsinfer» dedi ler. Güzel bir şey bu. 
Müthiş bir enerji getiriyorlar bize. Kul lanmak gerek bunu. Kullan-
nıal ı  v� değiştirmeJiyiz. · 

Dişlerini gıcırdattı Yitki. 
· Uzun zaman bela kesHdi ler başımıza. Enerjimizin çoğu. 

nu �hp Ç�ötürdüler. g'ücümüzG nas11 bağladılar yok yere·, düşün . 
. sene bir? Düşündükçe başı dönüyor i nsanın .  

. Ceki len acın ın  ve a:kan kanı n  sızısı durmaz,· doğrudur. 
: . Acıya .dönGşmek sadece kana vergi bir özel l iktir. Fakat kan akın

. ·  ca büvük eyleriı1�ri, büyük olayları sürGkler peşinden. Ve de 
ki tl eJ eri.'· 

· · 
. . 
: ; · ·Sergey'e 'bakti Polya. Makarafari ·koyverdi sonra, başladr 
· gülmeye. · Bahar. neşesi . içindeydi yine, . kaşları ve kirpikleri gü .. 
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neşl i  bir neşe ile aydınlanmıştı yeniden. 
Sergey, ne sevimli gevezesin sen . . .  Kadınlarımız işit

selerdi senin bu filozofça sözlerini , kolaylıkla hakkından gel irlerd i .  
Gleb ilerdeki yunus bahklannı seyrediyordu. ·Bazen aynı 

and� suyun yüzünde beli riyor, sırtlarında beyaz köpüklü kıvıl .. 
cımlarl a b ir  süre ilerliyor, bazan birden bire suya dahyor. denizin 
derinl iklerine doğru kaybolup gidiyorlard ı .  Onlar kaybolunca su
yun üstünde kocaman, köpüksüz bir dalga halkalar çizerek yayı l ı  •. ı 

yor, genişl iyor ve sönüyordu. Fabrikadaki Dizel ' lerin kolanları 
da  böyleydiler. Ayn1 ,kanatlı atı l ış la  elektrHdi kıvilcımlar saçarak 
garip bir huzursuzluk getiririerdi insana. Eskiden bu hareketli 
attl rşta sadece 'ki tane değil lerdi şimdiki gibi. Sayılari çoktu. 
Fakat bugün ki tanecik kalm1ştr el lerinde. Dağın kraterinde biri 

. inen biri çıkan iki vagonettn kaplumbağa misali gidip gelişinde 
şekiHeniyordu tu motorlar. Oysa, şimdi denizin üstünde köpükle .. 
nen bu iki yunus balığı güneşin verdiği  en değerli enerjiyi suyun 
dibindeki karanlıklarda harvurup harman savuruyorlardı . 

• 

Iskelelerden hayli uzaktayd ılar şimd i .  Onlara götüren moto. 
. ' . 

run safiantı l ı  i lerleyişinde şekil lenen denizden .bakınca dağiann 
doruklarda çizdiği kırı lmalar bakı r renkl i, güneş dolu pırı1tılarla 
büyüyorlardı. Motor, dalgaları--n aras1nda ahenkli hareketlerle dan .. 
sediyor. önlerindeki gemi yaklaştrkça büyüyor, gökyüiüne yükse .. 
len hacaları ve direkleriyle dev bir gökdeleni hatırlatıyordu. Çi .. 
bi s ,  Yi tki. Poiya, hepsi ufalmrş gibi duruyarlardı geminin yanın .. 
da. Gleb kendini ufacık hissediyordu. lçinde bu ·his ilüyüdtıkçe yü .. 
reği de büyüyor ve kendjni aşıyordu. 

Sergey bakışlarını hiç ayrrmıyordu .�em iden ve boyuna tır .. 
naklarını kemiriyordu. 

Geminin koca gövdesinde Iri halkah zincirler büyük güm .. 
bürtülerJe denize iniyor, gemi demir atıyordu. . 

- · Merdivene! 
Güvertede sıralanmış kü r renkil rnsan yüzleri farkedll lyordu. 

' 

Sabrrsrz, titrek ve sarhoş gözlerle aşağıya bakıyorlardı. Gürültü .. 
t ü  çığilklar �kopararak motordakilere uzatayariardı ellerini. Yukarr .. · 

ya bakı l ınca, bütün bu insanların üstünde ·kara dumanlar saçan 
baca lar görülüyordu. Motor, geminin yantnda, yağl ı  suyun üstün .. 
de, dalgaların temposuna uyarak bir sağa bir sola yatiyord u. 
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Güvertesindaki mitralyözü ve ·rüzgarda dalgalanan kırmızı bay
rağı ile küçük tehditler savuruyorrlu ·koca gemiye. 

Üniformasi s rrmalarla ve rütbe işaretleriyle dolu bir ingi
l iz Bir yüzbaşryd1 gal iba kumanda köprüsunün üzerinde ha
reketsiz bekliyor. dalgalarıa boğuşan küçük motoru seyrediyordu. 

Buradan bakl l lnca nht1m iskelesi. üzeri ndeki insan kalaba
l iğı ile bir haşhaş tarlasına benziyordu. Gemiden yükselen çekiç 
seslerin in, boğuk madeni gürü ltülerin ard 1 arkasi .kes i lm iyordu. 

2. DiŞLERi SÖKÜLMÜŞ KURTLAR 

Bolşev i k çizme leri n in yankiları duyu ldu gemi ni n güver-
tesinde . . .  Bu adamlar için bir ingil iz gemisinin güvertesinde ol
makla Parti Komitesinde olmanrn hiç farkr yoktu. Öylesine ra
hattr lar. Üstelik. yıl lar boyu bu gemi nin güvertasini arşrnlamrş. 
boyasıni eskitmiş ·adamlara hiç benzemiyorlardr .  Geçmiştekiler 

· unutulmuştu. Korku lu bir ü lkenin korku veren insanlar1na, şimdi
kilere gelince . . .  onlari bir gören bir daha unutamazdı .  

Üstü başı ıkirli ve korkan yorgun bir kalabai rk  bi rikmişti 
güvertede. Mezarlarından f1rlam1ş ölülere, üstleri küf kokan ti
folulara· benziyorlard r .  Gözleri delirmiş, yorgun, al lak bul lak ol
muş çehrelerdi hepsi de. K1hk kıyafetleri peri şan, kondu sakini 
görünüşlü insanlardı. Çok benziyorlardr birbirlerine, subayları 
askerlerden ayırdetmek imkansızdı . Sessiz bir lanetli kalabaf rğ ı .  

Vitki. kumanda köprüsündeki Ingi l iz subay1 i le konuşuyor
du. Bir Ingil izi andırryordu o da. 

Bakır rengi meşin bir  elbise giymiş olan Çibis aydrn i rk  ve 
korkusuz bir sesle bağ1rd 1 :  

- Subaylar öne çıksın!  Öbürleri geriye! 
Orada bekleyen kalabaJı-k, bir anda bel irsiz m1 rsldanmalarlar 

h1şrrtrh bir gürültü Çi kararak geri ld i .  Geniş bir yer açıldı ortada. 
Orada, şaşkini rk içinde bekleyen yorgun çehreli insanlar birbir

lerini itekl iyerek yer açmaya çalışıyorlardi kendi lerine.  i lk ba
kışta. çrlgrn bir  içg'üdüyle ıkaynaştıklarını ya da umutsuzluktan mt  .. 
aş.•rı bir sevinçten 'mi olduğu bell i  olmayan bir  iti l işle yaşadık
larını ya da hayatin karş1srnda sessiz bir tevekkül le  boyun eğ-
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diklerini kesti rrnek gerçekten güçtü. 
Polya, dudaklarında gezinen hafif. bel i rsiz bir alaycı gUiüş .. 

le gülüyordu.  Çibis konuşurken o da Gleb'in kulağ1na eğilmiş, 
usulca frsr ldamrştr : " Bak, Gl eb . . .  Çoktan idam edilmiş, çoktan 
kendini asm rş adamlar bunlar . . .  B ir  zamanlar zarif ve ince özen
ti leri e eğil ip hanrmlann elini öpüyorlard l .  Ama şi-mdi ölü yengeç .. 
ler gib i kokuyorlar . . .  » 

Çibis'in sesi de yüzündeki tozlu ifade kadar renksizdi ·konu. 
şu rken. 

Bizi-m düşmanlarrmızs1n1z siz. Sayısrz belalar açtınız başr ... 
mrza. bizi, köylüleri ve işçileri. binlercesini türlü acılarla ıklvran
d r rdrn rz .  Bütün bunlara rağmen ölmek için deği l ,  yaşamaya gel
d in iz  buraya. Söyleyin şimdi,  Sovyetlerin ülkesine neden geldiniz? 

Kırçıl sakal l  çenesini örtmüş yaşh bir adam ileriye çıktr . 
Belki yaşlr  deği ld i ,  çehresi iyiden iyiye küflendiği için bu kadar 
yaşl r  görünüyordu. 

Cevap vermekten çekinıniyoruz bunlara . . .  Hayr r. . .  Ar .. 
tık alabi ldiğine bitkin insanlarız biz. Yenik düşmüşse, o düşman ,  
düşman değildir artık .. Biz, sizden daha mı az acı çektik sanki ? 
Vatanrmız bile yok şimdi, vatansız kahnca da pek bir şeye benze
miyoruz. lanetli i nsanlar olduk, fakat kurtuluşumuz da bundadır 
as l ında. VatanımiZ olsun buras ı ,  sonra isterse bizi yaşatsın, is
terse öldürsün, yaşamaya layık görmesin . . .  H azırız buna, boy .. 
numuz kıldan ince. Böyle bir sevinçten mahrum etmeyin bizi . 

Çibis'e hiç bakmadan, başrnr güneşe doğru ıkaldırarak, gurur 
dolu bir di·kleniş içinde söyledi bu sözleri . 

Çibis, sessizce bekliyor, kirkiplerinin aral iğından, o her 
zamanki krs 1k  gözleriyle seyrediyordu adamı. · 

Sonra derin bir sess izlik oldu. Ve -bu sessizlik kafabahğa ya .. 
y r ld r ,  büyüdü. Öylesine uzadı ve havayı öylesine gerdi ki, bu ses .. 
sizl iğin birden bir örümcek ağ1nın patlayrş1na benzer b1r patlay1ş .. 
la aç ı l rp dağ1 lacağ1n1  haber veriyordu. 

Ufak tefek, gencecik bir subay o s1rada f1rlad1 kalabal ıktan .  
öne çıktr. Bağırmaya başlad i :  . 

Aldatr ldım. bi l iyorum. Farkinda deği l im . . .  B ir  ·kati l im 
ben. . . B rrakın da hesabını vereyim yaptrkfarrmrn . . .  Sonunda öl
sem bile brrakın hesap vereyim önce . . .  
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Gittikçe büyüyen bir korkunun ürpertisi  vardı kalabal ikta.  Çi
bis umursamazhkla susturdu genç subayı . 

- Çok iyi. Çok iyi de samimiyetinizi nası l  ispathyacaksı-

nız bize? 
- Şimdi kurşunlayi n beni .  . .  Hemen kurşuna dizin ! .. 
- Geçin sıraya da ·kesin sesinizi bakahm. Geldiğiniz gibi 

gidebi 1 i rsi niz ·buradan. Nerden bi 1 iyorsunuz kurşuna dizmeyeceğ i .. 
m izi? 

Kollarını çares izl ik  dolu bir ifadeyle i ki yana açti genç su .. 
bay. GömJeğinin koi J an omuzbaş larının hizasına kadar açı ldi .  
Kollannda bir.er ·boncuk ir i l iğ inde ·kıpkırm1zr sivileeler vardı. 

- Öldüremezsiniz beni . . .  Yapamazsın ız  . . .  Yaşamak istiyo .. 
rum ben ! .. Yaşamak istiyorum! .. 

ıKollarına girdHer genç adamın.  Geriye doğru sürüklediler. 
Yorgun sesiyle bağı rmaya devam ediyordu. 

- Yaşamak istiyorum! . .  Yaşamak! 
Keyiflenmişti Polya. Gülmernek için zor tutuyordu kend in i .  

Hınzır, alaycı ifadeyle çat1lmışta kaşlarr. 
.. 

- Sinirleri amma da bozulmuş bu adamlann1 .. Gleb, neden 
tesl im oluyorlar ·öylesine, söylesene kuzum? .. Sergey, anlatsana 
on lara . . .  ben im dil imden anlamazlar pek . . .  

Sergey Çibis'e yaklaştı. Omzunu ·kuwetle srktı onun. Tedir  .. 
ginl iğini ,  içindeki bunal ımı  ele veren titrek bir  sesle konuştu : 

- Bu adamlarla başka türlü ıkonuşmalls1nız, Çibis yoldaş . . .  
Bize yak1şan şekilde konuşmahs1n1z . . .  ıHakaret etmekten daha 
kolay ·birşey yoktur ki i nsanlara . . .  Güç olsa bile öyle yap1n siz . .  . 
Düşmanımiz olsalar da insanlarla konuşuyormuş gibi d avranın . .  . 

Ona şöyJe göz ucuyJa bir baktı Çibis, hrşrmJa cevap verdi 
sonra. 

- -ivagin yoldaş. ·şimdi bir vuruşta yere yapışt1racağım se .. 
n i .  Ne oluyorsun? 

-Kalabal ıkta sessiz bir  kaynaşma, sessiz b i r  1başeğme. Hepsi 
yüksek bir yer ıbulup t1rmanmak, daha iyi görebi lmek çabası iç in
deydiler. Birbirlerinin omzulia çıkıyor, diraklere tırmanıyorlardı .  
Hepsi de bu karş i lannda kıl larını bi le kıp1rdatmadan duran,  kat• 
görünüşlü insanların oyun mu oynadıklann•�· yoksa gerçekten ka
rarsızl ık içinde m i bocalad ı kların ı  an lama k ·istiyorlard ı ,  -Müthiş 

• 
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. 
bir olayJn patlamasını,  başlarına yeni bir felaketin yeni bir çorap 
örmesini bekliyor gibiydiler. O zaman herşeyin basitleşeceğini ,  
sancısız b ir  açıkliğa kavuşacağ ın ı  düşünüyorlardı.  O zaman kur .. 
tulacaklard ı .  

Gl  eb, bu şekil siz, _ kokan , . terden sır ı ls ıklam insaniann yö .. 
züne dikkatle bakıyor ama . en küçük bir acı ma duygusunun pen
çesine kaptı rmıyordu kendin i .  Sadece bel l i  bir merak vardı onun 
bakışlarında, bunun yanı-sıra taşmaya, patlamaya hazır baş edi l-
mez bir gülme isteği .  

: · 

. . .  Kurtlar. işte bunlar. Kan h gözleriyle, Cumhuriyet ulke
sin in dört bir yanında kolgezen kurtlar. Üç y ı l  boyu sürüp gi  .. 
den ateşli mücadele. Sonu gelmeyen acılarla geçen üç y1l bo
yunca Gleb, savaşın  ateşi içinde bu kurtlardan nefret etmeyi 
öğrendi . Üç y ı l ,  her an ölümün ve f ırtinan ın  koynun da, yangın
larta dolu savaş geceleri nde, :barut kokusunun, sonsuz bir inatla 
akıtı lan kanların gölgesinde yaşarken öğrendi onlardan nefret 
etmeyi .  Ve işte bütün bu rezi l l iğin sorumlusu olanlar, kurtlar 
burada, karş ısında şimdi .  . .  Ve şimdi gözlerftlin fe ri sönmüş hep
si n i n ,  dişi  eri sökülmüş. . 

Çibis' in onlarla konuşmasın ı  dinl iyor Gleb. Çlbis'in bu a ... 
damtarla alay etmesine katı l ıyor o da. Ama bu kadarını yeterli 
bulmuyor. Daha fazlasını  istiyor, bu adamları kı rbaçlamak gerek .. 
tiğini düşünüyor. . .  Dişlerini sıkıyor boyuna. Önce şöyle d oya 
doya kocaman kahkahalar atmayı ,  arkasından da küfürler savu .. 
rarak içini dökmeyi geçi riyar akhndan. 

Subay grubunun aras ından iri yap ı l ı  bir adam çıktr öne. Çf ... 
bis·e yaklaştı iyice. Neredeyse omuz omuza gelecek. 

Demindenberi bizimle alay ediyor, vahşetten sözedip 
duruyorsunuz burada. Belki de böyle davranarak şaşırtmak _is� 
tiyorsunuz bizi . . .  (Daha da kas ı ldı şimdi) ,belki de ezmek n iyeti n .. 
desiniz ,  yalan m ı ?  Ufak birer çocuksunuz siz . . .  çocuklar kab us 
görmez . . .  Içinizdeki zehir kal ıyor geriye . . .  Ne faydasi var? Çok .. 
tan zeh ir lendi k biz . . .  O kadar fazla zehirfendik ki hem . . .  bu yüz. 
den grrtlağımız paralandr . . . Ş imdi vurduğunuz darbeler acr ver
miyor onun için . . .  Bize acı vermeyi başarsaydıniZ gerçekten şa .. 

• 

şırırd 1k  . . .  Hepsi bu işte . . .  
Sözlerini bitirince geldiği gibi aynı umursamazhkla döndü 
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yeri ne. Çib is t in çehres in i  kaplayan toz bulutu b ir  anda dağ1 ld ı . -. 
Alaycı, insan rn içine içine işleyen keskin b ir  gü lümseme bel i r-
di dudaklannda. 

Hakl ls ınrz. Fakat siz i  bu cesareti, bu korkusuz tavrr ta
kınmakta hakl r görmüyorum. Size ne kadar kötülük yapabilece
ğ imizi kes ini i kle b i lm iyorsunuz çünkü, öyle değil m i ?  Hafif l ik le 
ya da haksız davranmakla suçlayamazs rnrz bizi . 

Adam hiç dönüp bakmad ı  ona. Sessizce yerine geçti . 
Demin sinir krizi geçirip bar bar bağıran tepinen o genç su

bay tekrar bel irmişti , Çibis' in önünde. 
- -Biz sadece intikam almak istiyoruz . . .  Sizden fazla istiyo

ruz bunu . . .  Herşeyden. . .  Bütün Avrupa'dan intikam almal iyız . . .  
Dünyadan . . .  B ırakın ,  hesap vereyim artık . . .  

Gözlerini kısmıştı , Çi bi s. Çehres inde alabi ldiğine rahat, ka
rarlı bir ifade şeki l lenmişti . 

- ·intikam almıyoruz. ·insanl ığın büyük gerçekleri iç in sa
vaşıyoruz biz. intikamcılara da cani muamelesi yapıyoruz. Bizim 
değirmen iyidir, iyi öğütür, iyi ayı rır yarariıyı yararsızdan . . .  Gö
receksiniz zaten . . .  

Subaylar susuyorlardı. Huzursuz, ürperti l i  b i r  bekleyiş için
deydi ler. 

Çibis yukarıya, gökyüzüne, güneşin bulunduğu yere doğru 
ka ldırdı başını .  Yüzü aydınlandı :  

Emekçiler adına. . .  ü lkemiz in kapı larrnr açıyoruz s ize . . •  

Bağışl ıyoruz. 
Bütün gücünüzü Sovyet Cumhuriyeti 'n in yüksel mesine har

cayrn artık . . .  
Başka şey duyulmad ı .  Kargaşal ık.  Havaya sıçrayanlar. Se-. . 

vinçle, şaş·kınhkla bağıranlar. Kocaman :kocaman açı lmış gözler. 
Çibis'e doğru uzanan el ler. Çibis'e doğru uzanan sevinç söz!eri , 
teşekkür sözleri . Çibis bağırıyordu. Miyekova baği rıyordu, Ser
gey bağırıyordu, Gleb bağınyordu. Fakat sonra düşününce orada 
neden, nas 1 l  ·bağırdığını ,  ne1er söylediğ ini h iç · hatırlamad ı .  Üs
tü başr perişan bir asker, yere diz çökmüş, hüngür hüngür ağlı
yordu. Aşrrr bir neşenin etkisiyle titreyen bir ses in  savurduğu 
keyifli küfürler çınlatıyordu orta l ığ ı .  

Bütün vücudu zangır zangır titriyordu Sergey' in.  B i raz ol-
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sun taparlanabi 1 me k için kenara çeki Idi .  
Geminin d i rekleri incecik çel i k  tel ler gi-bi sarsıhyordu. 

B i r  d i rekten öbürüne asılmış anten teli b i r  çalgının telinden 
farksızdı şimd i .  Boğuk titreşimlerle genişleyen ve dağı lan sesler 
çıkarıyordu. Kuşlar uçuşuyor, gök ve deniz titreşiyorlard.ı ..  Ser .. 
gey ölümsüzlüğe inanıyordu. Büyük b ir  kuş sürüsü kanat çı rparak 

. . . 

gökyüzüne doğru havalandı. 
YitkL geminin kaptanı olan üniformah i ngUizle konuşuyor

du. Kaptanin meraktan kocaman kocaman bakan gözleri vard ı .  
Ağzının kenarına sıkıştırdığı piposu bi le adamın büt'ün vücuduna 
yayılan titremenin etkisindeyd i .  Adam heyecanını bel l i  etmeme .. 
ye, ciddi, sakin tavrını bozmamaya çal işıyordu. Bir otomat tıkiZ
J ığ ı  i le  askerce selam ladı Yi tki'yi, koca gövdesini sarsan biçim .. 
siz yürüyüşüyle uzaklaştı oradan. Yitki, dalgacı bakıştarla b ir  sü
re baktı adamın ardından. Sonra gülerek göz kırptı Sergey'e. As
yali yüzünde, geniş geniş açı l i yordu burun dell kleri . 

' 

3. KIRMIZI BAYRAK 

Oradaki kalabal ı k  G l  eb 'i yuttu sanki. Sadece kalabal ık gö
l aba lt k görünüyordu, Gleb. kaybolmuştu aralarında. 

Karsısında b i r  kazak askeri vardı Gleb' in. Saçı sakal l  uza-
, 

mıştı adamın.  Ayağında yırtik bir beçmet pantelonu vardı. Çıp-
• 

lak ayaklarını sürüyerak dolaşıyordu. El inde kıpkınnrzl ve büyük 
bir bez parçası tutuyordu. Aynı kumaştan elbiseler giydikleri için 
kazakları öbür askerlerden ayı rt etmek çok zordu. Sadece bir 
tanesini kolay l ık la öbürlerinden ayırmak m'ümkündü. Çünkü b i r  
fes geçirmişti adam başına. 

Bu bayrak kırmrz1 . . . Senin gözünde bir çaput çarçası-
d ı r  belki yoldaş . . .  Sen kırmızının daha iyisini görmeye al ışmıŞ
s ın . . . Fakat yüreğin le seyret . . .  el imdeki krrmızıyı. Seyret ·ki an
l ıyasın . . .  işte bizim kaderi miz, kanımtz, herşeyimiz bu bayrak . . .  
En hal is inden kazak çocuğuyum ben . . .  Şu gördüğün arkadaş lar 
da öyled ir, sahici kazakttr hepsi . . .  -Kuba n ve Don kazaklarıyız 
biz . . .  Hep aynı acıları çekti k. bütün Sikıntı iarı beraber yaşadık . . .  
Öyle deği 1 ml .  arkadaşlar? Söyledtkferim doğru değil m i?  
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Tek bir ses halinde cevap verdi kalabalik. 
Sahici kazaklanz biz . . .  doğru . . .  iyi söyledin l .  . . 

Deminki kazak askeri yeniden açt1 el indeki k1rm1z1 bezi. Gü
neşin altinda üstündeki lekeler, �kurumuş kan p1ht1lan iyice bel l i  
o luyordu. Bu kurumuş ·kan deryasin ın  orasında burasında koca ... 
man yağ lekeleri vardi. 

Elini uzatlP bezi a ld 1  Gleb. Avuçlannda kavrad1 sımsak1 . · 

Gömlek bu yahu. Ölen bir arkadaşrnrzın mr  yoksa? Ne ... 
den kanli böyle? 

· Evet, bi-r ölünün gömleği bu . . .  Onun vücudundan akan 
kan . . .  Onun kanıni  taş1yoruz yanım1zda . . .  

Oradaki ler göğüs geçirdiler sessizce. Gleb' in karşıs ında du
ran .kazak'ın gözleri nemliydi. Dokunsalar ağlayacaktı. 

- Gelibolu'da şöyle bir baktık birbirim ize, • şeytan götür ... - ---- - ----- - .. _ _ ..,.__ ·-,., sun ihe�sini .  yurdumuza dön�!iffi_ biz· dedik . . .  Kör _y_�-J�yan_k�r bir 
sürüden-farkirruz- olmadığ ın

-I anlamıştı k . . .  O, Gubati �Je başımiz __ 

. 
d ı .�� .. Tii ·l<azal<t.. ·:·. _Q_r:!�--.d� _.bizL.d.g .�nse_l e<üf"er_. __ ro��b�.tı�.ı:�- �ikti ı ar 

;Jl�pltnizl� Acrm
.
adan kı rbaçtan geÇirdi ler. . .  Bizi az dövdüler 

ama Gubati'nin etlerini bi le soydular . . .  a Gömleğimi ç ıkarı n! u de
di bize . . .  Ben çıkardım gömleğini .  • Kesin?•  dedi. Kesti k . . .  ct Bu, 
bayrağ1n1z olsun. Ben ölüyorum! Kanımdan yaptığ1n1z bu bayrağr 
'hiç · b1rakmayın, bizim hürriyetimizin, kardeş leri m ize giden yo ... 

· lun bayrağıdır buh, dedi. Ölüme giderken bayrağımiz oldu işte . . · 
Koynurnda sakladim onu, kimse görmesin diye . . .  Bak yoldaş1m, 
nasıl da neşel i, ıbir gelin gibi dalgataniyor . . .  Gördükçe bir tuhaf 
oluyor insan, ağlamak gel iyor içinden . . .  

Adam havalandnmıştr ıkanh bezi . Oradakiterin başlann in  
üstünde 'bir bayrak gibi dalgalanıyordu rüzgarda. 

Kasketini ç1kard1 Gleb. Art1k onun da ötekilerden farkı kal
mamıştı. 

�öyle bayrak her zaman ç1kmaz i nsan in karşısına . . .  Gü
zel bayrak bu . . .  Ordu saflarında dövüştüm ben, bi ri ikiere kulnan
(ia ettim ama işçiyim asl inda. O hepimizi cehennem ateşi içinde 
krvrandrran günleri unutmadınız, değil mi? .. Şimdi çevirin başla. 
lann1z1, fabrikayi seyredin biraz . . .  Bulutlar yı rtan bacalara ha
ıkı n . . .  Orada çalişıyorum ben. Çi l ingir ustasıyım,  işçilerin de tem
silcisiyim fabrikada . . .  Deniki n ve Vrangel gi'bi domuzlan n he sa-
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bı çoktan görüldü . . .  işte, şu e l lerle tapeledik herifleri . . .  Kan 
döktük, kanlarım ızia boğduk hepsin i .  Hangi bayrak bizim şimdi?  . .  
işte, karşınızda . . .  Fabrikada bizim bayrağı m ız. ·Henüz soğuk . . .  
Ölü noktadan kurtard rk  onu. Kurtardik ama ilen üz kör ve battal .  . .  

. 

Yepyeni bir kanla sulamahyız, ateşiemel iyiz şimdi . . .  Biz yenik 
düşmedik savaşta, bundan sonra da baş eğmeyiz . . .  Fabrika ha
la hareketsiz. . .  El lerimiz dipdir i ,  kanımız ayakta ve can h . . .  Hele 
bakın şu dağlara, vagonetlere, defalarca onardığ1m1z havai hatta 
bakrn . . .  Hava kararsı ri, göreceksin iz . . .  nas1 l  ı ş ı ki anacak her taraf . . .  
p ınl  p ın l  yı ldızlar doğacak dünyamıza . . .  

- Yoldaşım, çal işmaya hazır1z hepimiz . . .  Fakat b i l iyor .mu
sun, denizin ötesinde, yabancı diyariarda emekçi lerin kan1n1 ze .. 
hirl iyorlarL. Kader bu . . .  

Gemin in  mürettebatı ndan beş ingi l iz tayfa, ağızlarında pi
polan. yan yana duruyorlard r .  Boyuna göz krrpıştınyorlar. Konu
şulanlan din i  iyorlard ı .  Anladrkları beli iydi .  Gl eb, bir yandan ko .. 

• 

nuşuyor, b ir  yandan göz ucuyla onlara bakıyordu. E l indeki kaske- · 
ti safiayarak yan1na çağırdr on lari .  

- ingi l  izler. şöyle yanıma gel in hele . . .  Sizinle de konuşa
lun bi raz . . .  

Tayfalar sağa sola bakrndılar önce. Gözetlenip gözetlenme .. 
diklerini anlamak istiyorlardi .  

Yaklaşti iar sonra. E l leriyle selam verdi ler onun yanına ge-
J i nce. 

Kardeş, an lamaya çal ış hele . . .  Sözlerimizi anlamasan bi
le bak .suratrm ıı:a. Bak bolşeviğim ben (Gl  eb kasketini göğsüne 
bastı rdr) ,  şu gördüğünüz şehir  bolşevik (kasketiyle şehri işaret 
etti). Sizin bolşevikleriniz nerede? 

Başları n ı sal l ıyordu tayfal ar. 
Bolşev i k . . .  işçi ler . . .  
Gördün mü? Dünyanın her yeri işçi dolu. Tamam mr ,  . 

ingi l iz arkadaş? 
Hangi söz Içinize işler sizin, bütün sözlerden önemlisi han-

gisidir En ·büyük söz hangisidir sizde? Büyük şeyler, büyük 
sözler . . .  lste mesel ey i böyle koymak gerekir, yoldaşlar! . .  

Tayfa lardan bir i arkadaş larindan ayrı ld i ,  gel ip Gleb.in ya
nı nda durdu. Kırmız ı yüzlü .  kızr l saçh bir adamdı. Piposunu kavra-
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yıp havaya kald ı rd i ,  ciddi b ir  ses le,  türkü söylüyormuş gibi ba
ğırd ı :  

K . t ' o-mın- ern . . . 
Öbür tayfalar da katı ldı lar ona; 
- All- ri g.ht! . . Ko mi ntern ! . .  
Bayaği keyiflenmişti Gleb. Yere vuruyor ayağ1n1 . 
- Vay, hergeleler ! . .  Nas 1 1  da anl ıyorlar istediğimizi ! Biz de 

kolayca aniayıveriyoruz on lan n d erdin i . . .  Bakın yoldaş lar, tek 
söz çıkardı ağz ından, zevkten dört köşe oldum yahuL. Ne nıat-
rak adamlar. 

Tayfa lardan birini ko lundan yakaladı GJeb. Gülerek salla-
maya başladı adamın kolunu. 

Krrmrzr bayrakll kazak askeri bir adım öne çıktı o sırada . 
• 

- Yoldaşlar, benim de iki çift sözüm var şu lngi l izlere ! . . 
Bak, ingi l iz.. . .  sen de katıl aram1za . . .  sen de biz imle yürü . . .  Ba
.şındakileri defet önce! . .  Biz nası l  başardıysa k öyle . . . Gemiyle be
raber Sovyet emekçilerinin safına gel in hepiniz . . .  

Tayfal ar gü  ldü onun sözlerine . . .  Kendi aralarında ingi l izce 
sözler mırr ldandılar. 

Belki de vurmak gerekiyordu onlara, canlan nı yakmak ge
rekiyordu. Bunca y ı l  çeki lmiş o cehennem ac1sının ne olduğunu 
b i raz olsun öğretmek gerekiyordu. 

Gleb jki tayfanın omuzlarına bastırd ı e l ler in i .  Gözlerinin iÇi
ne dik d ik bakarak alabi ld iğine katı ve ciddi b i r  sesle konuştu : 

ingi l izler, budalalar, yoldaş1ar! Neden böyle mankafası-
. n ız, ing i 1 izler? . .  Bakın hele şu fabrikaya, şu güçlü tahri kaya bir 

bakın! Fabrika çal iştığı zaman dağ taş i nlerdi . . .  Şimdi ,  hacala
nndan azıc1k duman tüten b i r  taş yığınından farksız fabrika ve 
bu bizi l<ahrediyor yoldaşlar! . .  Kömür gerek, makinal ar, taşıt 
araçları gerek, kurmak ve yaratmak gerek . . .  Yard ıma gelmiyor
sunuz ama budalalarr Bir şey isted ik mi karı lar g ib i  -kr rrtrp cc Ne 
yapal ım, yapamıyoruz, burjuvazi için verm iyor» diye basryorsu
nuz yaygarayı. Peki, Kominteı-n neci oluyor öyleyse? BaJdırı çıp
lak sürüsüyüz biz, kabul .  Fakat Lenin' imiz var. . .  Lenin . . .  Söyle 

• 

bakal t  m şimdi, Ingi l izierin oğlu . . .  Sizin Lenin nerde? 
· Tayfalar yerlerinde duramaz olmuşlard ı .  Pipolarını ağızların

dan Çikarmış ve başlamışlardı hep b i r  ağızdan konuşmaya. (( Le-
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n i n )J  sözünü duyunca el ç 1rparak a lkış tuttu lar. 
-- Al l  right . . .  Lenin . . .  Lenin . . .  
Gleb gülmüyordu. Fakat orada bir iken kalabal ık bas1yordu 

kahkahayı onlann bu hal ine. 
ing i l izL .  Hangi i nsan cc esi r u  olduğumuzu söyleyebi l ir? 

Bak, bütün dünyaya seslen iyoruz kaç zamandır, komintern diyo_ 
• 

ruz boyuna! Yalnız ,  I ng i l iz arkadaş, Sovyet ülkesi işçi köylü ü l -
kesid ir . unutmayacaksın bunu . . .  

Yitki geldi oraya, kalabahğı yanp diki ld i  Ingi l iz ' lerin karşı
sına.  Tayfa larla ingi l izce konuşmaya başladı .  Birden b ire daha 
d i kkatl i ,  ciddi b i r  merakla d i nlemeye başladı lar onu. 

Gleb, Polya'ya baktıkça gözlerine i nanamıyordu. Çok değiŞ
mişti Polya, Gleb' in şimdiye kadar hiç görmed iği bambaşka bir  
i nsan olmuştu. Ateşl i ,  heyecan dolu, korkusuz ve atak bir Pol
ya vard; GJeb' in karşisında şimdi. Kirpiklerinin gerisinde ışı J ışıl 
yanan göz bebekleri görülüyordu. 

- All  rightl . .  Peki yoldaşlar. Öbür arkadaşlar1n1zın yanı
na götürün bizi .  Onlarla da konuşmak istiyorum . . .  B i l iyorum, bizi 
görüp te zehi rlenıneyin d iye kalafat yerine tıktı lar ·hepinizi ,  bol
şeviki i k tayfal ara da bulaşı r diye korktular. . .  Götürün 'bizi onla
rı n yanına . . .  Israr et, Yi tki ,  bastı r iyice . . .  Bastı r ki akı l l arı nı başi a-_ 
n na toplas·ı n lar . . .  

Tayfa lar diş lerini gJc rrdat•yorlar, açhk dolu bakışlarla tepe
den tı rnağa süzüyorlardı Polya 'yı. içlerinden en uzun boylusu, bir 
hayli avanak görünüşlü olanı e l ini yapmacıki l  b ir  kibarl l kla Palya
nın yüzüne uzattı. Yüz hatları daha da gerilmişti heyecandan. Pol
ya. ona şöyle göz ucuyla bir baktı önce. Kaşlarını çataral< söylen. 
d i :  

Dangalak! 
Etrafındaki kalaba l ık  kocaman ve gürültü lü  bir kahkaha koy-

.. 

verd i .  Adamakı l l ı  k e yi flenm iş i  erd i .  1 ki asker k e nd I leri n i tutarna-
yıp yere yuvarlanmiş, garip seslerle, adeta teplnerek gü lüyorlar
d ı .  

Dur yahu 1 . •  Dayanarniyorum. . .  çatl ıyacağı m çati ı yacağ ı m 
gülrnekten 1 • •  

Uzun boylu ing i l iz i  n koluna g i rd i  Polya, öbür el iyle de V it .. 
k i 'yi sürükledi yanında. iki adamı peşfne takarak uzaklaştı . Orada
ki ler gülerek baktı lar arkalan s ıra .  
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4. GÜVERTEDE BiR GENÇ KIZ 

Geminin güvertesinde genç bir kız vardı. Bakışlarinı sahne 
çevi rmiş, şehri seyrediyordu. Araksından, i l k  bakışta , henüz 
serpi lmemiş bir kız çocuğunu andırıyordu. Parlak siyah saçları 
hemen dikkati çekiyordu. 

Sergey, gemiye i lk  çıktıklan sırada onu gördüğ'ünü, daha 
doğrusu bu kızla göz göze geldiğ in i  hatı r l ıyordu. Kızın gözlerine 

' 

tekrar baktığında yanı ldığ ını  anlad ı .  Kızın gözlerinde garip bir do-
luluk ve ağlamaklı anlamlar vardı o zaman. Sonra Sergey kay
betmişti onu. Kalabahğın içinde · kaybolup g itmişti kız. Kendi btk
kınhğınt ,  ,kendi sıkıntı larını bir anda unutmuş, uzun bir süre ara-

• 

mıştı kızı. 
Onu tekrar, güvertede korkuluğa yastandığı  yerde görünce 

sess izce yaklaştı yanına. Dalgın da lg ı n  şehre baktığın ı  farketti . 
H iç ses etmedi .  O da şehre çevirdi bakış farın ı .  Bazı anfar vardır 

·ki, o an larda insanlar hiç konuşmasalar bi le başkaların ı n  dünya
sını paylaşabi l i rler. 

Aıhtım boyunu bir haşhaş tarlasını hatırlatacak örçüde dar
duran i nsan kalabal ığı  yavaş yavaş dağı l lyordu. Haşhaş rüzgar
la başedemez pek. Ne zaman rüzgar vursa sanki bir el tutup onu 
si fi<el iyormuş gibi tohumlarını  döker. Büyük bir kolayJ rkla, acisız 
ve zahmetsiz dağı l ı r  bu tohumlar rüzgarda. Savrulur giderler. 
Rıhtımdaki kalabafık da böyle dağı l ıvermişti işte. Birden bire .  Da
ğın eteklerine yayı lan şehir kendi s ıcakl ığını denize doğru gönde
riyorrlu rüzgarla. Uzaktan. yeşi l l i k1erin ortası nda kül mavisi le
kelere benziyordu şehir sokakları . Fabrikanın bacaları ise ha
vaya şahlanan yüksekl ikler ha l inde görünüyordu . 

• 

Denizin ·kalbinde i leri-geri ç trpın ış larla hareketl enen daf-
gafar, hayvansr . bir hayatın hücrelerini hatırlatıyo'r. Koyu bulut
lar sınırl iyoriar gökyüzün•ü ufukta. Çok uzaktaki dağların kıvrım
Jan birdenbire b ir  uçuruma yuvar\an1yormuş gibi görünüyorlar 
i nsana. Dağlar, deniz ve şehir, güneşin yakıcı ışıklan alt inda 
dumanil bir fela·keti yansıtiyoriar titreyerek. 

Güvertadeki bu genç kız Ser·gey' in  bu manzarada buL 
duğu şeyin ,  bu sız ı l ı  tireyişin farıkında mı? 

Sergey farkinda. Genç kıza çevirdiği bakışlarında bu soru 
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yanıp sönüyor. Sonra bir başka soru ·kafas ının içinde. Daha önce 
• 

bir yerde görmüş müydü genç kızı? Rastlamış maydı ona? Hiç ... 
bir yerde görmediğini  düşünüyor. Ya da rüyasında gördüğünü? 

Kaçamak bir bakışla süzdü genç ıkaz onu. Bakışlarinda te
di rgin ,  karars ızl ık dolu bir merak sezi l iyor. O mu, · deği l  mi? 
Sergey bakıyor ona ve genç kızın gürümsediğini fark ediyor. 

Hiç bakmadan, kendi kend ine söylenirmiş gibi ıkonuştu 
kız :  

Gördüm işte . . .  Bekl iyordum zaten . . .  Herkes gibi 
ben de gördüm . . .  Vol boyunca, böyle olacağına  bi le b i le ,  yine 
de merak ederek bekliyordum. . .  Bütün hepsini bir anda yaşa. 
yıverd im işte . . .  Nası l  da b i l iyorsunuz eziyet etmeyi, insa-nlara 
cehennem azabı çektirmeyi nas1 l  da b i l iyorsunuz! .. Hem eziyet 
etmeyi ,  hem insanın yüreğini büyük, müthiş bir neşeyle dol
durup sevindirmeyi . ik is ini  de aynı anda yapıyorsunuz tek b i r  
hareketle .  bir defada başarıyorsunuz . . .  Siz komünistler, müthişsi .. 
niz, korkudan öldü rüyorsunuz i nsan i . . .  Kendi kend ime soruyorum 
hep : Bir kabusun çocukları mısınız, ben mi  bir rüyada yaşiyorum? 

Sergey yaklaştı ona. Kaplama kuşağına uzatt1 el ini. 
Neden ·kabus olsun? Gerçek daha basit, daha ıkökl'ü bir 

şeyd ir. insafsiz b ir  hareketin ,  b ir  aksiyenun çocuklarıyiz biz. 
Düşüncelerim iz ve duygularımız aslında gerek l i l ik  denen şeyi ,  
i nkar edi lmeyecek tarih · gerçeğini yansıtıyor. . .  Çok basit, çok 
samimi i nsanlarız iş in  doğrusu. Bu yüzden nefret ediyorsunuz ya 
bizden . . .  

. . 

Genç kız korkulu göz lerle baktr ona. Kocaman, . cevapsız 
kalmış, kuşkulu sorular dalgalanıyordu bakışlarrnda. 

Hayı rL . .  Ben sizde vahşi, alabi ldiğine yırtlCI bir hay
vanın varl ığına inanıyorum. Ama bunun yanı sıra, birl ikte kuru .. 
lan, e le le gerçekleşti ri le n ,  yaratı lan büyük, sonsuz bir düzenin 
va d ığını da farkediyorum. . .  Neden böyle bu? . . .  Aranızda sayısız 
kahramanlar ve sayısız kötü adam var, sayısız kan emici var . . .  

- Olabi l ir. Fakat biz gelecek yüzyı l la ra doğru koşuyoruz. 
Aramızdakj kötü leri unutacak bütün insanl�k. sadece yaratacı lan 
ve kahramanları hatırlayacak. A·kıtı lan kanların, çeki le n ac1 ları n 
karşı l ığ ıdır öl  ümsüzlü k. 

Sustular. Genç kız deniz i ,  dalgaları seyrett i .  Sonra usul-
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ca yumuşak bir  sesle tekrar konuştu: 
Çok acı çektim ben. Bi l iyor musunuz . . .  Bağışlamety : .  

hatta bana ve başıkalarına yap danları hakh görmeyi b i le  öğren
dim . . .  

Biz bağışl ıyoruz. Gördünüz demin . . .  Nas d insafs1zca 
dövüşüyorsak, aynı ş eki lde bağış lamayı da bi 1 iyoruz. 

Kızın bakışlannda bazen bir  alev gibi  parlayan bir korku, 
bazen karars ızl ı k  ve bazen bir  hayrani rk  belir iyordu. Sergey'e 
uzattı el ini .  Bu ufacık el titriyordu. 

Sizi anlayabilmem. sevebilmem için izin vermel is iniz  
bana. Vakit bırakmal ısınız. Sizinle mektuplaşmak istesem beni 
terslemezsiniz değil mi? Reddetmezsintz? 

Sergey uzaklaştı ondan. Yeniden soğuk bir tavır almış, 
araya yeniden mesafe koyul muştu. 

H içbir şekilde yardımcı olarnam size. Bunu sadece s1kı  
ve. inançla çalışarak kendi kendinize yaratabi J irs in iz. Jnsan, ken
di içinde, kendi !benliğinde gizli  taze gijçleri değerlendirebi l -

• 

mel i, her gün ·değişen, kendini tazeleyen,  yaratan tabiata yeni 
gözlerle bakabi lmel i .  Gemiden ineceksiniz b irazdan. Orada , sehir-

. , 

de yepyeni bir hayata başllyacaks ınız . . .  
Sergey'in sözlerinin verdiği  ürkekl ikle korkuluğa yasJan

di genç kız. 
• 

Bil iyorsunuz . . .  Yeniden doğmak var ya . . .  Ölümden b i l e  
beterdiri 

Sergey hiç cevap vermedi ona. Döndü.  l t erdeki ·kalabal iğa 
doğru yürüdü. 

5. GEMiYE EL KONUYOR 

En önde yürüyordu Polya. Geminin bütün tayfaları onu izli
yordu. ıKazaıklar ve askerler de onların peşindeyd i .  Say1sız adim
lannın gürültüsüyle, gittikçe yükselen neşe dolu sesleriyle yeri 
göğü inJetjyorJardı .  Hava s ıcaktı ve ter içindeydi ler  hepsi. Bo
ğucu bir  sıcak. Güverte tutuşmuş gi'bi yan 1yor, s ıcaktan insanın 
ayakfann1 da yak1yor. Bakınca yang ın  yerinde olduğunu düşünü
yor insan. 
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Güneş bi rden patlayacar<, parçalanıp alevlerle ve kapkara 
bir dumanla çökecek sanki, yeryüzünde tam bir ayaklanma hava
sı esiyor. Oradakiler, Yitki 'yl ve Gleb'i büy'ük bir keyif le altı ok
ka yapıp havaya atıyorlar. Onlar havalanınca kalabal iktan tek 
bir ses halinde yüksek bir çığl ik var. Kalafat yeri ana-baba günü
nü andınyor. 

- -Hurrrrraaaaa! . . .  
Geminin kaptanı olan ün iformal l  ingi l i z  Çibis' in yakinındaydı .  

Bar bar bağınyordu tayfalanna.  Bak1r renki meşin elıbisesi içinde 
bir madeni gövde gibi duruyordu Çi·bis ve maske hareketsizl iğin .. 
deki yüzünü ingi l izden yana çevirmiş onu seyrediyordu. Sonra me
ş in 'kasıketini çıkardi başından. Adamın gözü önünde havaya kal .. 
dırdı kasketi n i .  Hareketsiz duruyordu ama dudaklan bel l i  bel i rsiz 
k ımı ld ıyordu. Kaptanın bütün vücudunu saran bir sancı l i  titreme 
ve sonra ölgün yüzünde ceset hareketsizl iği .  

Kral içenin gemisine el konmuştur. Kaptanın yapacak hiçbir 
şeyi yoktu. Bu, üstü başı dökü len, azgın serseri kalabal ığına kar
şı gelse dünyan ın başına geçeceğin i .  bu kalabahğın gemiyi bir 
anda rahatl ık la d inamitleyip havaya uçuracaklannı düşünüyordu. 
O sadece bir mahpustu ş imdi .  Bu yak1cı ve çı lgın ·kasi rga önün
de :basit ve zava l l ı  b ir  toz parçasıydı artr.k. 

Bir sıçrayışta oradaki bir kasanın üstüne fırladı Polya. Sö
küp ç ıkard ı başındaki kı rmızı çatkıyı .  Oerbeder bukleli saçlan 
alnına dök'üldü. Kollarını i leriye doğru uzattı. Kanatlanmıştı san
ki. Tutkulu ve çı lgın hatlarla geri lm işti yüzü . 

- Yaşasın dünya işçi hareketi ! .. Burjuva �ngi ltere'si kah
ro lsuni . .  

Huuuuuuuurrrraaaaaaa ! . .  
Ufak tefek genç bir subay bağırıyordu. Ciğerleri çatiayıp 

ortadan H<iye ayrı taeaktı nerdeyse. El çırparak alkış tutuyordu. 
Geminin kaptanı piposundan şaşkın ve kuşku lu nefes ler çeki ... 
yordu boyun9. 

Çibis kasketini saliayarak kaplama kuşağının bulunduğu 
tarafa i leriedi .  

Kalabah k birden sustu , s i l ind i ,  kend i ·kabuğuna döndü . . .  He
yecanlı bir bekleyiş içinde sessiz ve hareketsiz kald ı .  Ama ka
zak askerlerinin kan ıyla sulanan gömlek parçası bir bayrak gibi 
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elden ele dolaşti. Genç kız, yaşh gözlerle gülümsayerek Ser
gey'e bakıyordu. Gleb kalabalığa doğru sall ryordu kasketin i .  Pol
ya'n•n elindeki ·kırmızı çatkı rüzgarda dalgalan1yordu. 

Geminin anbarlarından yukarı, güverteye y'ükselen boğuk, 
madeni gürültüler duyuluyordu. Güverte alev alev yanıyordu, 
tutuşmuş tu sanki . 

BÖLÜM ONBEŞ 

TORTU 

1 .  GÜNLÜK HAYAT 
' 

Koskoca yaz mevsimi boyunca bir kerecik bi le olsun yağmur 
yağmamıştı. Körfezin  üzerinde kızıl renkli ve koyu lekeler hal in .. 
de !bulutlar geziniyordu. Dalgakıranın öbür tarafından deniz, gü .. 
müş pırı ltı l ı  yansımalarla havalanıyordu. Yelkenli ler, fi l ikalar, 
uzaktaki kumiu ·sahil ler bu gümüşlü' yansırnaların içinde eriyorlar
du. Sahil boyunca uzanan deniz yeşi l  ve berraktı. Zaman zaman 
gök mavisi lekelerle donanıyordu. Bazı kesimlerde petrol taba
kalarryla, kanh yosunlarla ve suyun üstünde sal ina sal ına gezinen 
deniz anaJarıyla kaplıydı. Meltem rüzgarları denizin kükürtlü ko
kusunu şehre taşıyordu. Ufuk çizgisi kaybolmuştu artık. Gök ve 
deniz birbiriyle kaynaşmıştı. Sıcak bir hava dağlardan yukarıya, 
gökyüiüne yükseliyor, semiz ağaçtarla dolu ormanların üstünde 
dolaşıyordu. Sahil ıboyunca uzanıp giden tepelerin renkli yansı .. 
maları artik kaybolmuştu. Kıyrlarda. günler boyunca. körfezi şen
lendiren insan kalabalıklan görülüyordu. Kayal ıklar ın aras ında do
laşıyor, keyifli gözlerle seyrediyorlardı denizi. 

Şehirde taş ve demir olan ne varsa, ziftli ve toz toprak için
de ne kadar yoJ varsa hepsi alev alev yanıyordu. Bağucu bir 

- 256 -



9üneş günün her saatinde insanların tepesindeyd i .  Kaldırımlar .. 
• 

da, d uvarlarda, ıhavada bile insanı adeta körleştiren bir bey�zl ık 
yansıyordu. Caddelerde, gölgel i  kısımlarda, kötü ve sıcak bir 
rüzgar boğaz1nr yakıyordu insanın. Akasya yapraklarından çürük 
"kokuları yayılryordu etrafa. Sokaklar ıssızdı. Sanki bütün insan
lar bu cehennem kuyusundan ıkurtulmal< için pr hyı pırtıyı topla
yıp başka diyariara göç etmişlerdi .  Arada bir, .kağıt dolu evrak 
çantalarını büyük bir ıbıkkrnhk içinde taşıyarak oraya buraya yü .. 
l"'üyenlerden baş-ka kimsecikler görünmüyordu caddelerde. 

Mağazaların şrk eşyatarla doldurulmuş ve özenle tertipien
miş  vitrinieri oyalayıcıydı. Kahvenin açık ·kapl larrndan çok sesli 
mırıltrfar, gittikçe genişleyen sesler yayrl lyordu sokaıklarda. Bun
lara çoğu zaman zar oynayan kumarbazların sesi ,  kemH< zarrnın 

' 

tr kr rtr larr ,  gizli in leyişJerle titreşen kemanların ve piyanoların 
sesi de  katı l iyordu. 

Sovyetler Evi'ndeki lokanta, uzun bir zaman sonra, i lk de
fa olarak işte bu gün lerde çarbasının kokusuyla şenlenmişti. Için
de taze et ve taze sebze bulunan borç çorbası. Ama, aylarca 
süren a l rşkanlıkla lokantanın mutfağına, yemek salonunun duvar. 
1arrna, 'Sıralarına yerleşmiş olan fasulye kokusu henüz kaybolma
nırştr. Bu  ·koku et kokusunu, soğanlr patates kızartmasının ,ko
kusunu bile bastrrryordu. 

Şehrin yönetiminde söz sahibi olan bütün yetki l i ler bütün 
görevli ler öğle vakti Sovyetler ·Evi'ndeki aşevinde toplanıyorlar
d r .  Çift çift ya da gruplar :hal inde yemeğe oturuyorlard ı .  Her öğle 
vakti yüz kişi karnını doyuruyorrlu orada. Yemekierin buharr ora
dakilerin sesi i le şenleniyor. çatal kaşrk sesleriyle birleşerek te
Hişlı bir gürültü ·koparıyor salonda. Aç rk pencerelerden içeriye 
dalan güneş ayd1nlatryordu salonu. Sigara dumanlarınrn, insan 
nefeslerinin zehiriediği kirli hava pencerelerden dışarıya gidi
yordu. 

Badin ne zaman yemeğe otursa yerini hiç değiştirmez. Hep 
Ş1ram'la ve Saği rk  Merkezi'n in  başkanı olan şişko doktor Suksin'le 
birlikte otururdu. Çevrede, bu doktor Suksin için, bir kelime oyu
nu yaparak « köpek yavrusu, hakaret i ni fısıldarlard r .  Hep ses s iz, 
srkrnt1 l r  ve çekingen, hep terleyen, dalgrn ve bi raz ağrr işiten 
b i r adamdı. Adamakı l l ı  şişman, her zaman sakall ı  dolaşan, te ... 
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pesi açık başıyla Bad in ' in  gözlerin in içine bakar, Şura başi<an1ntn 
ne  söylediğini asl ı nda hiç anlamadığı halde, çal ıml ı  n evet• lerle 
her söylen i leni onayladı. Hem de içten bir hevesle yapardı bu 
Iş i .  

Konuşmakta güçlük. çekiyordu. Çünkü görülmemiş büyüklük-
te bir di l i  vardı·. Di l ini  ağzının içinde zaptedemezdi bi-r türlü.  O 
kocaman et parçası, Suksin ne zaman konuşmaya yeltense ona 
ihanet eder, sümüklü böcek gibi olanca kayganl tğ ı  i l e  ağzından 
dışarıya fırlar ve daktorun ·konuşmasını  zorlaştırrrd ı .  O zaman 
Suksin sözüne hak�m olamaz, başiardı kel imeleri ağzın ın içinde 
yuvarlamaya. Sonunda, bu zorlanma onu hiç konuşamaz hale 
sokardr. Konuşsa bi le ne söy lediği anlaşıfmazdr .  

Gıda Komitesi'nin başındaki komiser Kapko ufak tefek bir 
adamdı. Zengin bir köylüye benzerdi .  Dikkatli bakışlan vardr .  
Bir serçe kuşu kadar çevik ve hareketl iydi .  S ık  s 1k  Barlin' in ma
sasına gel ir, öğJe yemeklerini onlarla bitl�kte yerdi. Vakti bol 
olduğu için onun b i r  yemek yemesi herkesinki nden daha uzun sü
rerdi. Kapko, herşeye dikkat kesi l ir, gözlerini  bir o yana b i r  öbür 
yana çevirerek çevrede olup biteni kontrol eder, :kuşku lu bakış .. 
larla servisin iyi yapı l i p  yapı lmadığına. herkese ayn1 miktarda ye .. • 
rnek veri t ip veri lmediğine bakardı .  Bazan b i r  sıçrayışta oturduğu 
masadan kopar, ıkoşar adımlarla mutfağa baskın verir, bulaşık
haneye g irer ya da saronda yemek yedi kleri masayı temizleyen, 
kirli bırakan olursa onların başına diki l irdi .  Bazan da öfkeyle ser .. 
vis yapan genç kızların sevgi l i lerine fazla ekmek vermel erinden 
'kuşkulanır, onların ensesinde boza pişi rmeye kalkard ı .  

Cızırtıl ı  sesi biJeyici taşındaki çel iğin gıcırtıs ını  andırı rd ı .  
Ne zaman ·mutfağa baskın verse hemen baş1ard ı :  

Söyleyin ,  şef kim burada?.. Nerde bu ran ın soru m 1 us u . . .  
Neden bu kadar küçük bu porsiyonlar? . .  Çahyorsunuz da  ondan. 
pis ·herifler! . .  Yaşamayı ö�reteceğ im ama size . . . (sc i müfettişle
rini yarrn musa t l  at edeceğim başınıza . . .  Göreceksiniz . . .  

. Ya da salonda kafas tn ın almadığı bir uygunsuzluk görüp de 
tepesi atsa dırdıra ıbaşlardr �hemen: 

Ne oluyor, yoldaş lar? . .  Böyle masanın üstünde artık bı ... 
rakırsanrz� oraya buraya kınntı dökersiniz Gıda ·Komitesi ne  ise • • 

yarar? Di-kkat edin. yaşamayı öğretirim size yoksa. Çalgı l ı  kah-
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ve değil  burasi ,  küçük hanım lar. sevişme yeri de deği l .  . .  Şu sır
naşmak için heriflerin önüne koyduğunuz fazla ekmekleri topla-
yin bakahm . . .  Ne? Ne? .. Hangi ·bürodan? .. Peki. teşekkür etti-
receğim size . . .  Bu entel lektüel numaratarını hele bir kaldır:1n pi-
yas�dan, yoldaşlar, sak1n görmeyeyim bir daha ! Işçi hakimiyetin-
deyiz, baş1nıza bela gelir sonra . . . 

· 

O ne zaman salonda boy gösterirse mutlak gürültü çrkar, 
gelişinden biraz sonra mutla-k tartışmalar başlard1 .  

Badin'in masasındakiler akşem yemeğfne inmezlerdi. Yukar
da, $ ıram'ın odasında toplanırlard1 onlar. Güzel hafl larla, değer
l i  hayvan derileriyle meşin kaplama mobilyalarla sOsfüydü onun 
odası. Orada s1k srk sabahı ederlerdi. Kimse de orada öyle saba
ha kadar ne yapt1klarrn1 bi lmezdJ. Bi lemezdi ama Sovyetler Evi
ni temizlemekle görevli kadınlar ertesi gün bir yrğrn boşalmış iç� 
ki şjşesiyle, lboş ·konserve kutusuyla karşı laşırlard1 Şıram'rn 'Oda-

• 

srnda. Alkol ve nikotin kokusu boğazlarını yakardı. 

Şıram'rn kapısında nöbete duran iri yap1h, kocaman iğri bu
runlu, kanlanmış gözlerinin akr dikkati çeken tam Asyalı  tipiyle 
insanı meraklandiran bir adam vardi. Ismi Tsikelabze idi. . 

Korkusuz b ir  mukavemetçiydi bu adam. Iki y1l boyunca mu .. 
kavemetçi lerin safında kahramanca çarprşmıştı. Şimdi ise G1da 
Komitesi '-n in personeli arasında kaybolmuş. si l ik bir görevli 
durumuna düşmüstü. Ç1pJak ayakla dolaş1r, geril1ac1farın giydiği 
c insten bir meşin ceketi sırtından hiç çıkarmaz. sessiz, b'üyük bir 
sabırla kap1n1n önünde nöbet beklerdi. Saatler boyu kan l ı  aözle
rini kapıya dikerek içeride konuşulanlara kulak verJrdi. Duvarın 
öbür tarafından yaklaşan ayak seslerini duyunca ·kapıdan hafifçe 
uzaklaşır.  içeriyi din lediğini bel l i  etmek -istemezdi. Odada tşrete 
dalmış olan dört kişiden bir tanesi , tuvalete gitmek Için Çikacak 
olsa, Tskeladze fırsattan yararlanıp açık kapıdan içeriyl çıözlerdi.  
Herşeye açl i k  ve hasret çeken bakışları Şrram'1n kimsede olma
yan zenginl ikteki odasını didik didl·k ederdi.  Kimse Tsikelaoze'nin 
farkında deği ldi.  Bu kambur Gürcü'nün, her akşam hangJ sebep
lerle bu kaprnın önünde nöbete durduğunu kimse merak etmezdi. 
Sovyetler Evi 'nin koridorları te laşil insanlarla dolup tastıql için 
Tsikeladze bir ayrıca lık ta�umazdı gelip geçenlerin gözünde. 

Onu, kapının önünde, içeriyi dinlerken tik yakalayan Gıda 
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Komitesi Başkanı Kapko oldu. 
Kapko tepeden t1rnağa tehdit dolu bakışlarta süzdQ GQrcQ'yQ. 

Tsikeladze kaprdan çeki l ip saklanacak vakit bulamamışt1. Ve 
birdenbire Kapko ile burun buruna gelmişti. Kapko, merak yüklü 
bir üsiOpla her karşılaştığı insana i lk  sorduğu şeyi ona da sormuş-
tu: 

Mayna? . .  
M ayna? .. 

·Kapko tepeden tırnağa tehdit dolu bakışlarla süzdü gürcüyü. 
- Şeytanı n oğlu. ne yapıyorsun burada sen? . .  tspiyonluk mu 

ediyorsun? Parti kartını ver bana . . .  M ayna? 
Kıpk1rmızı ·kesildi Tsike ladze. Gözleri yuvalarından fr rlaya

cak gi:bi o lmuştu. Kötü bakryordu Kapko'ya. Daha da kamburlaş
mrştl, garip bi-r ttkle ağzını açtığı için beyaz d işleri görünüyordu. 

Ne . . .  Mayna? Ne istiyorsun benden? Sen ne yapıyorsun 
yani?  . •  Siyaset mi  yapryorsun?u Sen konuş da anl ryal rm . . .  

Kapko öfkel i  bir horoz gibi yakasından kavradı onu. El leriy
le sımsıki sarı ımıştı Tsike1adze'ye. O, bol kemerli pantolonunun 
yere düşmesinden korktuğu için karşı ıkoymuyor, olduğu yerde 
duruyordu. Sonra birden b i re si lkelendi ,  geris in  geriye savurdu 
kendini.  O h1zla duvara çarptı başın ı .  

- Vira l .. Çar boyunduruğu altıhda deği l iz be, deyus! . .  Çar
h k  numaraları ·bitti ,  beyim! . .  Böyle pis numarafar yaptrğrn için 
yann partiden att1racağım seni , köpoğlusu ! .. �işçi hakimiyetin
deyiz, karşı ihtilal kışk1rtmalan yapt1rmayacağrm sana . . . Mayna! . .  

Tsikeladze, duvara sırtını yaslamıştı . Öfkeliydi . 'Ne yapaca. 
ğrn1 ,  ne edeceğini bil meyec.ek kadar şaşkınd ı .  Soluk soluğa bek. 
l iyor, tkanl ı  · gözlerini Kopko'ya çevirmiş ·kötü kötü bakıyordu. 
Gözleri hava kabarcıklan gibi yusyuvarlak olmuş, kıpır k1p1r, 
oynuyorlardr. 

Badin odadan çıktı . Eelleri cebindeydi. Ağ r r  ad rmlarla yak
laştı onlara. 

Ne oluyor 
- !lspiyon bu köpoğlusu ! .. Vira ! . .  Menşevik Gürcistan• 

değil burası , arkadaş . . .  Hemen şimdi tevkif etme li onu. Ceka'
ya teslim edivermel i .  Sovyet iktidarını yetki l i  şeflerimizi ispiyon
faman için ·kurmadık. . . Görmüyoa· musun. geceleri ·bi le uyumu .. 

• 
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yor adamlar .. . .  Başkanım. al şu heritin e l inden partinin verdiği 
kartı, vur gözünün üstüne bir yumruk, akh b�ına gelsin, köpoğ
lusunun ! Vira! 

Badin  bakışlarını Tsikeladze'ye çevi rdi. .  
- Tsikeladze, iyi tanıyorum seni. .  Kopko yalan söylüyor, 

b i l iyorum. Kafayı çekmiş de  ondan. Ne �söylediğini b i lmiyor. 
Kopko büyük bir paniğe uğramıştı. . incecik bir ses, bir kuş 

sesi koyverdi ağzından, e l iyle çaresizlik içinde başını dövmeye 
basladr .  , 

M ayna!. . . ..  Başkan ı m ! . . .  Al i r ! .  . .. 
. 

- Konuş, Ts ikeladze. Aslında bi l iyorum ne söyliyeceğ in i .  
Konuş, açı-kça an lat. . .  H iıç çekinmeden . . .  

Tsikeladze'n in dudaklarr titriyordu. Terli yüzünden sinir l i  
bi-r gerg inl iık içinde olduğu anlaşıl ryordu. Gürcü lehçesi i le nokta
fanal1 büyük bir  heyecanla konuştu. 

• 

Evet, gözl üyordum sizi . _ .  Ne konuştuğunuzu dini iyor _ 

dum, işçi pol itikası adına ne dalaveralar döndürdüğünuzO anla
mak için . . .  Sen ne  yapryorsun, ·bu kepaze heriflerin arasında ne 
iş in var? .. işçin in hal ini b i l iyor musun? Kan nedir, bil iyor musun? 
Setaletten haberin var mı? Utanmıyor musun, yoldaş Badin? Utan
mıyor musun? .. 

Dikkatle d in l iyordu Badin.  Ciddi bir ifade vardı yüzünde. 
Tsii<eladze'n in önünde hareketsiz bir i lah katı l ığ ı  içindeydi .  Kap
ko içtiğ i  içki lerin verd iği sarhoşlukla -kıkır kıt<ır gülüyordu. Ba
d in Tsiıkeladze'nin  omzuna koydu el in i. .  Derinden gelen sesiyle 

• 

konuştu: 
- Evine dön, Ts ikeladze yoldaş . . .  Yar• n bir Dinlenme Evine 

gönderi leceks in. Kendine gelmel isin biraz. Görüyorsun: Saklı 
hiçbir şeyim yok, buradaki yoldaşları gözlernek de şart değil. �Bu 
konuda çok iyi is gören bir teşki lat1mrz var, bu davran1ş1n yanhş .. 
tır. Had i ,  git şimdi!  

- V ira! .. Boşver, arkadaş, bir dahaki s efe re nasıl olsa ya
kal arım seni . . .  ;Mayna!. . 

Eziktl Tsi keladze. Çökmüştü iyice. Sendaleyerek koridorda 
i leriedi . 

Yitıki 'nln oda kaprsr önünde durdu. 'Bu kapıyı kendisi mi aç
t l .  yoksa geldiğinde zaten açık mı duruyordu, farkinda bi le değil-
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• 

di. Sadece bir e l in  uzanıp kendisini kolundan yakalad1ğ1n1 ve 
içeriye çektiğini farketti : o kadar. Eşi kte durdu. ·içerde. masan1n 
üzerinde duran lambanın birden bire söndüğünü ve odanın zifiri 
karanlığa gömüldüğünü gördü. Yitki'nin kocaman gölgesi bnyü� 
dü. Sonra lamba tekrar yandi .  Rutubetli duvarlarıyla bembeyaz bir 
yaln1z l ığ 1n içine gömülmüş ofan bu Çiplak otel odas 1nda ·buldu 
kendini. 

- Gel hele! . .. Otur biraz şöyle . . .  Anlat ılıele şu baş1na gelen. 
leri l Böyle gece yan lannda hangi uğursuz rüzgar gönderdi seni 
buraya? 

Yltki tekrar ıkoluna g i rdi onun. Masaya doğru sürükledi ade
ta. Oradaki b i r  tabureye oturttu Tsikeladze. Ayakta kald 1 ·ken
disi. Meraklı gözlerle, bel l i  etmemeye çal ıştığ ı  alayer bjr ifadey le 
bakti ona. Tsikeladze dua eder g ib i  derin bir göğüs geçirdi önce. 
Ağlamakhyd1. Elektrik lambasinın zayıf ve ôlgün rşığ1nda yanak
ları iyice çökmüş gibi duruyordu. B ir  kafatasinı and1r1yordu ıbu 
haliyle çe1ıresi. Öfkeyle kendi dizine bir yumruk pat1attr, yaşl i  
gö�lerle Vitki 'ye baktı djk dik. ·Doğrulup ayağa kalktı . Sonra tek
rar olduğu yere, tabureye' çöktü. Ac1h :bir çaresizl i k  içinde kıvran
dlğl belli o luyordu. 

. · Vitki yoldaş . . .  kurşuna dizmel i . . .  Yi tki yoldaş . . .  Ben i ,  
seni . . .  kurşuna dizmel i .  Söyler misin bana. neden yaşanmaz 
hale g iriyor hayatımız? . .  Söyler misin .  neler yapmalıyız işçin in 

· iyi l iği için? Kan döktüm , yaralandim ben . . .  On yara ald1m bu 
yolda . . .  Ak1tt1ğ 1m tkanan sonucu nerde? .. Açl ik  nerede? Seta let 
nerde? Ya Parti ? Parti nerde, Yitki yoldaş? Bu adamlar ne halt 
ediyor, Yitki yoldaş? Ne yapıyorlar? Utanç verici şeyler yap1yor 
bu adamlar, Yitki yoldaş. . .  Deyyusfar . . .  Çek si lahını ,  beni vur 

burada, Yitki yoldaş . . .  Bu kadar pisl iğin içinde yaşanmaz . . .  Ya
şayamam ben,  katlanamam bu ·kadarına ! .. 

Onu d inlerken al l ak bul lak olmuştu Yitki . Kafas1n rn  içindeki 
düşünce yorgun düş'ürmüştü onu. Bu yorgunluk gözlerine i nmiş
tL Sessizce geçti Tsikefadze'nin önünden, stnirl i hareketlerle bir 
iıki defa ensesini ıkaş1d � .  Sonra yan1na geldi Tsikeladze'nin. elini 
omzuna koydu. Hiç konuşmadan yat1şt1rmayı çok isterdi onu. Ama 
bunu nas 1 l  gerçekleştirebi leceğini bulup ç1karamad1 b ir  türlü. 
Hiç ahşmad1ğ1 b ir  duygunun bütün benl iğini sard 1ğ 1n1 hissetti .  
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Şefkatti bu duygunun adı. Belirsiz b ir  gülümseme peydahiandı 
dudaklarnlda. 

• 

- Ne tuhaf adamsın, Tsikeladze! .. ıBöyle enayice şeyler için' 
ağlıyorsun i Bırak, şeytan götürsün onları !  Sen yap kendi işini, 
Cumhuriyet topraklarında sen onların hepsinden daha değer1isin. 
Tükür suratlarına, kend in  yakalayıp ezemezsen ıbaşlar1nr ,  partiye 

.. söyle derdini. Hiç çekinmeden yürü üzerlerine. · 

Tsikeladze çaresizlikle baıktı yeniden ona. Bel l i  belirsiz bir 
işaret yapmaya çal ıştr. Sonra kolu yana düştü. 

Yitkl güreüye ıhiç bakmadan gezinmeye baş1adı odada. Trr
nakların •  -kemirerek düşünüyordu bir yandan. Sık srk el değiştiri .. 
yordu. 

- Senin düşündüğün değil önemli olan. başka şey . . •  Senin  
kafandan geçen şey biraz sahtekarl ık �kokar aslında. Büyük ve 
müthiş bir fı rtınanın içinde savruluyoruz şimd i !  Iç savaştan bes� 
beter felaketierin ikoynuna gidiyoruz 'hızla. Açl ık, iktisadi abluka . . .  
Karşımızda öyle bir düşman var ki önümüze geçip de ateş etmi
yor, si laıh çekmiyor bize. Getirip kapital ist rejimin en çekici , en 
göz boyayıc1 ürünlerini koyuyor önümüze. B'ütün sisteme hakimiz 
ama, gel gör ki burjuva uyumuyor, i lk fırsatta saklandığı delik
ten çı·kıyor dışar1ya. Her an yeni köprü başlari tutmanın yolunu 
anyor, devrimci sözleri paravana yapıyor kendine, pazar yer
leri, kahveler, vitrin ler, konfor ve alkol ner yeri , her şeyi garip 
bir hızla 'boyunduruğuna al ıyor . . .  Savaş ·bitti ya, insanlar koyver
di ıkend ini. . .  Asrl kötü olan bu zaten . . .  Paniki er, b1kkınl ıklar, baş 
ka ldırmalar . . .  Hayır, · yorgun luk  değil bu, çok gel işmiş bir s 1n Jf 
bi l incinin itişiyJe başkaldlran bir devrimci rüzgAr bu, sava$çı bir 
romantizmin sonucu. Fakat eski savaş ve direnme metodları ge
çerli değil artık . . .  Karş1mızdaki düşman kurnaz, alabildiğine kötü 
niyetl i ,  ele geçiri lmesi zor, kendini iyi gizleyen ·bi r  düşman. Yeni 
bir strateji için yeni si lahlar yaratmak zorundayız. Başkaldirıp 
diklanrnek işe yaramıyor art1k. Bugün bunlar istertk gerici tepki
ler durumuna düşmüştür. Olaylarin derin lnde ·kendimizi yeniden 
yerleştirmek, yeni bir anlayışla yola çıkmak zorundayız. Hem bu
nu uzun bir sıkıyonetfm devresi Için. uzun ve meşakkatll lbir dev
re için 9öze almalıyız. Fırtınalı savaş siper1erlnin romantizmi öl
dü artık .. Şfmdi romantlım Işe filan yaram1yor, şimdi bize sAkin, 
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soğukkanli ,  becerikli, inatçı ve çal ışkan ve işbi l ir  adamlar gerek- � 

li, sağlam sinirl i  adamlar gerekli. Tslkeladze, tepeden tımağa 
bolşevik olmak zorunluğu lçindeyiz. Toparta kendini yoldaş, artık 
elele verip akı l l ıca hesaplar yapmanın vaktidir . . .  

Tsikeladze, kocaman ·kocaman açtığı kanlı gözleriyle baki
yordu ona. Yitki'nin sözlerini iyice kavramak, benliğinde, kanrn. 
da eritmek istiyordu sanki. Gergin ve d ikkatil gözlerle seyredi ... 
yordu onu. . 

Birden, büyük bir çares izlik içinde baş ını el lerinin  arasına 
aldı. 

H içbir şey anlamıyorum . . .  Neyi anlatıyorsun ban·a? Ba
sit bir adam rm ıben . . .  Basit sözler ederim. Söylesene. neden ka .. 
nştırıyorsun akl ımı? Sorduğuma ne biçim cevap veriyorsun? 
Ac1 çekmedim mi ben ? Çektim. Mukavemetçi deği l  miydim? Mu

kavemetçiydim. ıBeyazlarla dövüşmed im m i ?  Dövüşfüm4 Kanını a
ıkıttım m1,  işçiye hayrniık mr ettim ?  Etmedim. Peki, neden boşa 
aktr ·kanım. . .  söylesene . . .  Neden köpekleri n eline verdiniz be
ni? .. Adamlar hep sahtekar ve namussuz oldu buralarda . . .  An l ı 
yor ·musun? .. Tadı tuzu kalmadı arttk . . .  Bo k oldu herşey! . .  

Kalkti ayağa. Çabuk adımlarla ç1kt1 odadan, Yitki, onun göz 
yaşlarını tutamadığrnı farketti . 

Uzun bir süre Tsikeladze'nin uzaklaşan ayak seslerine ku lak 
verdi .  Sonra tekrar odanın içinde gezinmeye başlamıştı . . .  

·Kafasının içinde bütün olup bitenleri toparlayamıyor, aç1k 
seçik göremiyor, gerektiği gibi kavrayamryordu. Son olaylar da 
daha önce yaşadrğı olaylardan farklı değildi asl ında. Eskiden Böl
g� Merkez Komitesrnde yetki l i  yoldaştar habersiz gel i r  ve bas. 
krn verirlerdi. Oturur, Parti Komitesi'nin çalışmasını acı ve sert 
bir di l le eleştirirlerd i .  Bu,  hem olağan hem de gerekliydi. Sorum
lular Bölge Komitesi'nin soğuk görünüşlü yetki l isini sessiz ve 
saygı l ı  bir tav1rla d inlerlerdi.  ·Her zamanki gibi oturum şu ruh
suz sö2lerle açıhrd1:  

-- Sevgili yoldaş lar! .. · 
Fakat son toplantıda geçenler Yitki için her zamankinden 

daha üzücü, daha acı l i  şeylerdi. . 
O ünlü crzorla el ·konan mallar• olayından sonra yapı lmışti 

bu toplantı. . .  Ama bu olaydan biç söz ed i lmemişti . . .  Bölge M er-
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kez Komitesi'nden ne zaman sanşın bir yetki l i  entellektüel gelse,. 
Badin, Yitki ve Lukava arasında sonu gelmeyen tartışmalar ko
pardı. Entellektüel yetkili başiardı söze. Parti Komitesi'ni alabil
diğine sert, ağır bir dil le suçlardı . . .  Son toplantıda Kontrol Ko
misyonu'ndan söz açmış, bazı sorumluların yozlaştıklarını söy
lemişti. . .  

Bütün bu  anlaşmazlrklarrn derininde ya tek tek. insanlann· 
birbirlerinden hoşnut olmayrşı söz konusuydu, ya fankh güçle
rin çatışmasl .  �Merkez Komitesi yetki lisi de herkes gibi kişlse\: 
çatışmalan d i l ine dolam1şt1.  Çok basitti bu. Üstel ik bu çatışma
nrn ,  bu sürekli didişmenin sonucunu merakla bekleyenler çoktu. 
Söylentiler kulaktan kulağa yayrhyordu. Çeşitli kademelerdekr 
sorumlul ar. bile birbirine karş1 düşman ıkamplara, gruplara ayrr l
mrslardı . • 

Bu çatışmadan hakh olduğunu bile bi le yenik çıkmak ona 
büyük bir  acı vermişti. I çi ·kaldırmıyordu böyle bir şeyi. Çünkü
sonunda başka pis l ik  çıkacağrnr  gayet iyi seziyordu. Başeğen ezi
lecekti, bunu bil iyordu. Şimdi hiç bıkmadan, küskünlük duymadan
mücadele etmek, bütün imkanları kullanmak, karşı tarafın bütün 
zayıfl ıklarını ve hatta bütün kozlarını kendi yararina ıkul lanmak 
gerekiyordu. Kitlelere dayansa bile insan her zaman gOçlü alamı
yor. ·Kitleler i·ki tarafı keskin bir bıçağa benzerler, insan onların 
başına geçip şef de olabil ir, bu -kitlelerin kurbanı da olabi lir. Hatta 
esiri ve demagogu bile. Meşela o, Yitki, kitlelerle beraberdi, on
ların safrndaydı.  Badin ise kitlelerden kopmuştu, onlarrn üstünde 
görüyordu kendini . Fakat Bölge Merkez Komitesi'nin yetki l isi  
Yitki 'ye Badin'i örnek almasını sal ik veriyordu. Onun söyledikle
r ini  ömrü boyunca unutmayacak Yitki: 

.. · Siz partinin genç üyelerinden sayshrsınız. Gerekli açıkhk 

duygusu henüz belirmamiş kafan1zda, olaylara en ölçülü.  en vu

rucu açrlardan bakmayı henüz bilmiyorsunuz. Bu yüzden de ge

reksiz katı l ıklar gösteriyorsunuz, abartmah bir  telaşa kaprhyor. 

sunuz. Yoldaş Badin parti ve Sovyet teşki latlanmasında engin 

tecrübesi olan b ir  arkadaşımızd1r. Çok şeyler öğrenebi l i rsiniz 

ondan. Davranrşlarınıza çeki düzen vermeyi öğrenemediniz bir 
türlü. olayları objektif bir gözle yorumlayamıyorsunuz. Neden ,. 
başka yönlere yürüyecek olaylarr . başka biçimlere girecek ev-
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rimi kendi istediğiniz yola zorluyorsunuz? Bunlan söylüyorum, 1 

çünkü .Parti Komitesi sizi yetenekli ve partiye bağ l i  bir unsur 
kabul ediyor . . .  

" Bununla birlikte• .  Bu sarışın entellektüel ,  parti adına ko
nuştuğu halde gereksiz bir işgüzarlıkla akı l  hocaliğına yelteniyor ... 
du. Yitki anladı ıki, taşra teşkilatının gözlerinde büyüttüğü b u  tip 
insanlar aslında sanı ldığından daha çapsız, yeteneksiz ve kolay 

kan d ı rı Iab i lecek kişi lerdir. 

Fal<at artık açıkça kabul etmesi gereken bir gerçek vardı 
·karşısinda: Romantizm ölmüştü . . .  Romantizm çehre değiştirmiş .. 
ti. Eylem çizgisinde yürümek gerekiyordu. Bundan böyle yeni bir 
enerj iyle çalışmak, en ufak olayları günlük savaşın birer önemli  
si lahı olarak kullanmak gerekiyordu. 

Yitki, Şıram'ın odasında neler olup bittiğini bi l iyordu. Bu o
danın neden hahlarla, -meşin koltuklarla süslü olduğunu bi l iyor. 
du. Şıram'ın Orman servisindaki üç kağıtçr l ığa göz yumduğunun 
farkındaydı .  Bi l iyordu ama parti çalışmasını aksatmamak için se
sjni çıkarmıyor, etki l i  bir darıbe vurarak bu işi ;kökünden hal le
debi lmek için dört başı marnur bir fı rsat kolluyordu. Artık roman
tizm yoktu. Romantizm geride kalmıştı . Ş imdi yapılacak tek şey 
hesaplı ve kurnaz davranmaktr .  Aslı nda bugün bi le Şıram'rn oda
sında dondürülen sa·htekarhkların üzerindeki örtüyü bir  anda 
sıyırıp alabi lir, oradaki üç -kağıtçı ların, soytanların suratina bir 
şamar gibi çarpabi l irdi bunu. Sağltk _Merkezi'ne kontrol için · gön
<lerilen kon-serveleri, janbonlarr , içkileri kimin nasıl  kullandığın1 
açr,klayabil ird i .  Yine tırnağ ınr ıkemi rerek koridora çıktı . Çibis' in 
açık dur.a·n oda kaprsınqan dışarıya1 duvara vuran ışıkl ı  tarafa 
-doğru y'ürüdü. 

2. ZOR BiR AŞAMA 

Gleb. !ktisadi ·konularin tartışılacaği 'bir toplantın'n günde-. . 
min� fabrikanın işletmeye açı lması, ih1ç olmazsa k1smen çalış-
tırılması meselesini koydurttu. Depolar henüz boştu. Yüz bin fı
çıya yetecek sayıda perçin çivisi vardı ellerinde. Toprak kalip
ları yeniden öğütrnek ve fırınlardan birinde çimantoyu yeniden 
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fınnlamak mümkündü. Taş ocaklarında ·milyonlarca metre -küp 
taş ıhazrr bekliyordu. Fakat ibunu fabrikaya taşımak için yeni bir 
havai hatt1 onarmak ve çalıştirmak gerekiyordu. Böylece öbür 
havai hat dağda kesi len odunun aşağıya i ndirilmesinde ·kul lanı
lacaktı. 

Gleb, toplantıda haz1rladrğr raporu kendisi okudu. Raporun 
hazarlanmas ında mühendis Kleist uzman olarak yardrm etmişti 
ona. Şıram açık-seçik olmayan itirazlar öne sürdü. Kesinlikle 
uygulanmasr gereken yeni bir üretim planından dem vurdu, sözü 
dolaştırıp Endüstri Bürosu'na, Çimento Merkezi 'ne getirdi. Ba-. 
din, her zamanki gibi siyah meşinden bir elbise geçirmişti sırtı-
na. ıMasaya yaslanmış,  Şrram ve Gleb'e, Kleist'e yan yan baktyor· 
ve susuyordu. 'Hal inden bu konudaki tutumunun ne olduğunu an
lamak iml�ansızd1 .  Yitki ve Lukava kesinl ikle Gleb'in istediği ted
birlerin uygulanması ndan yana çıktı lar. Bunu da ala�ildiğine katı 
ve soğuk bir  teklif olarak şöyle bel irtti ler. ���Konu üzerinde tartış. 
ma bi le açmadan derhal hazırl ıklara geçi lmesi,  fabrikada üretimi 
yeniden başiatacak büt'ün tedbirlerin a l ınmasi • .  

Badin koltuğuna yaslandı. i lk defa dostça baktı Gleb'e. 
Baska teklif yok zaten. Yoldaş Lukava'nin teklifini oyu

nuza sunmak bi le gereksiz. Sanırım. kimsenin itirazı yok buna? 
Şıram ati idr öne. -Bütün vücudunu saran insan üstü bir  

gerg in l i-k ve öfke i le mumdan bir heykele benziyordu. K�rnından 
gelen boğuk bir sesle konuştu : 

• 

Kesinl ikle karşıy1m buna ben . . .  Sonuna ·kadar da itiraz 
edeceğim. 

- Teklif kabul edilmiştir. Asl ı nda yoldaş Şıram·rn da iti .. 

razr yok bu teklife. 
Havı r. var. 

Badin, Ş1ram'a bakmadı bile. Gleb'e çevi rdiği bakışlarında 
hiç kaybolmayan bir gülümseme bel irmişti. 

Şıram yoldaş itiraz etmiyor art1k. Yeni Iktisadi politika
n in  ışığı altında Cumhuriyet'in üretim güçleri yeniden doğma�, 
ül keye yarat1cı ·katkrda bulunmak üzere harekete geçti ler. Fabri .. 
kan ı n  işletmeye açılması artık en önce gelen meselemizdir. 
E l imizdaki bütün güçleri seferber etmemiz gereken bir işe başh
vorcz. Fabrikanın sağhyacağı çimento, çalışma veriminin düşük 
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olacağını düşünsak bile, b'üyük şehirlerin ve endüstri merkezleri
nin thtiyacını geniş ölçüde ıkarşı layacaktr r. Bu konuda karar ve
rilmiştir. Sadece dikkatli bir inceleme, araşt�rma gerekiyor. Çi
bis yoldaşın söyleyecek sözü var galiba. 

Gözleri yan kapal l  gibi duran Çibis, oturduğu köşeden Şl
ram'a bakıyordu. Sıkılmış 9örünüyordu üstelik. 

Evet, diyorum ·ki , Şıram artık ıitiraz etmiyor. Ş1ram itira� 

edemez. Öyle yaşamıyor artık. Çünkü Şıram tarihin akışryla çeliş

me 1ıa lindedir. 
Çibis sustu. Tekrar o eski sı kıntr l r  ve yorgun kaltbına girmiş-

ti . 
Gleb. Şıram'ın kadınsr suratrn rn birden bire titremeye baş

ladığını'" sonra bir anda çöküp ihtiyarladığrnı ,  göz bebeklerinin 
büyük bir korkuyla allak 'bul lak olduğunu farketti. 

Gıda Merkezi'nin başında bulunan Kapko, onlara sert bir 
bakışla döndü. Avucunun içiyle masaya bir şaplak vurdu. 

- ViraL. S1kı dur, G1da Merkazi l El inde ne var ne yoksa 
alacaklar hepsini..  -Bir aya kalmaz, el imizde sapa köyleri basa
cağız yine . . .  Vergi yerine elinizdekini  verin ,  d iye bağıracağız. 
1 9 18'de değiliz artık. Mayna! 

Ki�mse diniemiyorrlu onu. Bu saçma sapan konuşmalarına 
herkes öyle kan1ksamrştı ki . hiçbiri ne söylediğine bile kulak ver
miyordu onun. Kendi söylüyor, kendi dinl iyordu.  

lukava sinirli hareketlerle kalktı yerinden. ��asanın  önüne 
geldi. Öfkeden titreyen sesiyle konuştu : 

- Çumalov yolda�u Endüstri Bürosu'na temsilci olarak gön
derin şimdi. Şurada aldığımız kararların kesin l ikle onaylanmasi 
ve en kısa zamanda uygulanabilmesi için gereklidir bu. Fabrika-
nın malzeme ve hammaddeye ihtiyacı var. 

· 

Yine deminki kadar sinirli adımlarla dönüp yerine oturdu. 
Çenesini  el lerinin arasına aldı yine. 

Gleb,  mühendis Kleist'a yaklaştı . Koluna girdi onun. GOiü
yordu. 

- işte gidiyorum, tki kere iki dört eder . . .  Benim yolculuk 
da öyle işte. Göstereceğim. Endüstri Bürosu'ndakilere.. . .  Haydi 
çıkahm, teknisyen yoldaş . . .  Arkadaşlar, bil iyorsunuz, teknisyeni
miz çok değerlidir. Sovyet ü lkesinin en değerli uzmanlanndan 

• 
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biridir. Değerini bi lmel iyiz onun! 
Gleb.  bir hafta içi nde geri dönmeyeceğ in i  söyleyerek ertesi 

gün yola koyuldu. . 
Fabrtkada binalann temizliğine ve onarımrna geçi lmişti.. 

Makinalar ve çeşitl i krsımlardaki malzeme elden geçiril iyor, ha .. 

z tr l lk  yap1 hyordu. Raylar bi le onanl ryordu. Sabah1n erken saatle
rinden akşa-mın dördüne kadar, olanca sıcakl iğı i le bastıran gO .. 
neşe rağmen, fabrikani n  her kısmında büyük bir -kaynaşma sü
ı·üp gidiyor, ortal ık vagonetlerin gıc1rtrs1yla, ayak sesleriyle, de
mir ve çel i k  malzemenin gürültüsüyle ç 1n çın ötüyordu .  

Odun taş1mak üzere harekete geçi rilen havai hat hiç dur
muyor, aral tksız olarak çalı şıyordu. Her gün kesi lmeyen sesler 
vagonetlerin durmadan gel ip gittiğin i ,  makaralara sar1hp aç1lan 
çel ik  telierin ıshğr i le müjde l iyordu. R1htımda, istasyona giden 
demi-ryolunda yük vagonlarının sonu gelmek bilmiyordu. ·Körfe .. 

zi süslüyen gümüşiü sularda kimsesiz ve kuskün gemiler sessiz
ce iş  görecekleri günü bekl iyorlardı. 

Kadın kolu toplantiiarına sık s rk  gelemiyordu Daşa. Ço
ğunlukla görevli o larak başka yerlere . gidiyordu. Lizaveta, hafta
nın beHi bir gününde kadınları Işçi KulübO'nOn · eğlence salonun
da topluyordu. O zaman. açık , pencerelerden dışarıya taşan Çlğ
nşmalar, gürültüler, gecenin çok geç saatlerine kadar sürüp gidi
yor, dağların sessizl iği iç inde dağılarak eriyordu. 

Karanl ı-kta. gecenin i lerlemiş saatlerinde evlerine dönerken . 
bi le bağıra çağıra tartrşmaya devam ediyorlardı kadınlar. Eskiden 
tavuklar icin ya da yumurta paylaşmak için kopardıkları kavgalar
dan çok farkl ı  şeyler için didişiyorlardı artık. Ama i l k  bakrşta ağrz 
kavgası gibi görünen bu gürültüili tartışmalarin aslında Işçi Ku
lübü'nde başlayan ·heyecanl i  konuşmaların bir devamr olduğu bi
raz sonra anlaşı l lveriyordu. 

Lizaveta ·ha·ksrz . . .  Haksız diyorum sana . . .  Malaşka, dalga 
�ecmeyi bosver şimdi, Lizaveta ıhakl r . . .  Bal g ib i  ha·kl r . . .  Biz ka. 
danlar co k mankafavız. çok. . .  . 

Bütün kadrnlar mankafa olabi l i r. ben öyle olmak istemiyo
rum ama . . .  K ücü k hanımlar, karı nın saçr uzundur ama bu ibovnu
na ta kı lmış tasmad rr onu . . .  Erkeğin keyfine göre bir şeydir. kadı
nin felaketid ir. 
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Hiç öyle değ i l  işte . . .  Kadına kul olacağı ma şeytan götür
sün beni daha iyi . . .  i konayı çıkarmayacağı m boynumdan, ki l ise
ye de g ideceğim. Lizaveta çatiası n isterse . . .  O başkasının yata. 
ğı nda sanki kendi evindaymiş gibi rahat. . .  komünist teşkilat ana 
girerken başka yere deği l  de ki l iseye g iriyor sanki mübarek . . .  

Doğru! BaksanJza genç kızlar, del ikan l i iar nereye üye 
o luyorlar •boyuna? KomsomoJ'a . . .  Eskiden · günah korkuturdu in
san lan. bugün Komsomol ne der diyorlar hepsi . . .  

-�- Budalahktan . . .  Üstüste i1<i defa aynı enayi l iğ i  yapmaz 
insan. Kocanı, çocuklarını. evini umursamayıp da bir kenara br
rakırsan hata edersin • • •  

Doğru . . .  Neden bil iyor musun? Çünkü işçiyi f i la� düşü-
nen yok artık. ,Her taraf kahveyle ·mağazayla doldu .. Ruzgar ne
reye sürüklerse kad ınlar . oraya gidiyor şimdi. ·Ne �istersen .yap , 
sonunda boka sapfanryorsun . . .  

Her toplantıda ayni şeyler ·konuşuluyor, aynı konufar üze
rinde kıyamet koparı l ıyordu. Livazeta da yönetse toplantıyı, Lo
maka da yönetse aynı şey oluyor, durum hjç değişmiyordu. Daşa·
nın onlara yardıma geldiği toplantıl arda b i le  fark l ı  değildi.. 

ıişçi� ·kulübünün ve hücre teşki lat in in desteği i le  iki ayrı 
ga�up 4<urulmuştu. Amaç . okuma yazma öğretmekti Işçilere. Kurs 
i lk  açıldığı zaman kadınlardan başka kimse gelmemişti derse. Er
keklerden kimse gelmemişti . O zaman Daşa'nın yaptığı konuşma 
çok etkilemişti oradaki kad1nlarr: 

- · Kadınlar. Ibi l i n  ki bugün daha değerli olduğunuzu · gös-
terdin iz : erkeklere . . .  Büyük bir işçi şuuruna sahip olduğunuzu 
ispatladınız onlara . .  . 

· O zaman büyük bir içtenl ik le e l  ç ırparak alkrşlamışlardı Da
şa'nrn sözlerin i .  Bu ·keyifle bayram yapan · kuşlardan farksızdı
lar. 

Her gün, sabah erkenden işe g iderken, :bir de akşam dö
nüşte Bakr,mevi 'ne uğruyordu Daşa. Niyurka�sını görmeye, azıerk 
da olsa �evip okşamava .gidiyordu. Çocuğun · her qecen oün biraz 
daha eridiqin i .  yanıp tükenen bir  mum gibi eridiğini farkediyor
du. Yüzü sapsarı olmuştu �kücük kızın� bir deri bir kemik kal. 
mış, iıhtiyar ·kad ınlara dönmüşt'ü yavrucak. Ufacık, simsiyafı ve 
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kederli gözleriyle bakıyordu annesine. Daşa. bu küçücük göz.lerin .  
güneşten ve temiz ıhavadan da önemli b ir  şeyden yoksun kaldık
ları için böyle eriyip tükendiğini seziyordu. Artık Daşa'n1n ya .. 
nındaykan bile susuyordu Niyurka. Dalgın bakrşlarınl boşluğa di
kiyor, annesi g ider·ken bu gidişin, bu, aynhğın farkına bi le var .. . 
mıyordu. 

Daşa, y ı l lardan ·beri i lk  defa bu y ı l ,  bu sefer müthiş bir acı 
çekiyor, 'bu acıyi drşarrya vuramıyor, kendi içinde bir iktiriyordu. 
Ondaki bu değiş ikl iği kimse anlayamam1ştı. Miyekova'dan baş .. 
ka. B ir  gün Miyekova ona dönmüş ted irgin gözlerini Daşa'nın 
gözlerine d ikerek sormuştu. 

· 

Neyin var, �Daşa? Birşeye üzül üyorsun, b i l iyorum . . .  
Bak hele . . . . Nereden ·çı karryorsun bu saçmairkları M iye .. 

kova yoldaş? 
Polya :hemen cevap vermemişti ona. Önce susmuş, uzun ·kir .. 

piklerin in yorgun aral lğ rndan ona d ikkatle bakmıştr. Ondaki lbu 
tedirg in l ik  Daşa'ya Niyurka'sının kederli bakışlarrn ı .  hatrrlatmış .. 

tl. 
Daşa senin numara · yapabileceğin i ,  yalan söyleyebilece .. 

ğ in i  aklıma getirmezdim. 
Evet, Miyekova. Doğru, beni yiyip bitiren bir şey var. Ama 

neden merak ediyorsun bunu sen? Kimseyi i lg i lendi rme� ki . . .  
Tam tersine, Daşa! Günlük hayatı, çalışarak geçirdiği .. 

miz !hayatı çok düzen l i  yaşıyoruz hepimiz. Birbirim ize mü.thlş ya .. 
bancıyrz, nası l yaşadrğrmrzdan, nasr l  soluk alıp verdiğimizden 
haberiJ bi le değil iz. Kötü olan da bu zaten. Ama madem ki istemi
yorsun. madem ki hoşuna g itmiyor, konuşma . . . aniatma derdini 
bana . . .  

Sustular ik isi  de. Yabancı ve kend i içlerine dönüktüler y i  ... 
ne. 

Fakat Niyurka bir mum m isali erimekte devam ediyordu. 
Niyurka. en ço·k sevdiği yaratık. Kimse onun neden böv1e erivip 
fükend iğin i  söylemiyordu. Kesin ve açık bir yarg1ya varamlyor
larsa. çocuilu kemiren bu i l leti bulup çı-karamrvorlarsa hanqi işe 
yarrvor doktorlar? Oysa bu minic ik yavruya b i razerk yardım ade
bi lseler kurtulacaktı . Aslında Nivurka'yr iyi leşti rmenin doktorla
rın e l inde olmad1ğını sezinliyor Daşa. Çünkü Daşa, yavrusunun 

- 271 
• 



neden ·böyle her geçen gün biraz daha kötü lediğini onlardan iyi 
bi l iyordu. Sadece anne sütüyle yaşıyamaz çocuk: Annesinin so .. 
Juğu 1sıtmazsa, ana koynunun sıcakl iğ ını  duymazsa, ana kokusuy .. 
l a  beslenmezse salar çocuk, her gün erir ve kurur. Çocuk bir 
·bahar çiçeği gibidir: 'Niyurka dai rndan ıkopra1 lmış ve sonra da 
yola atı l m IŞ 1bi r çi çekti . 

Tek sorumlu olduğunu bi l iyordu Daşa. Ve bu suçlu luk duy
-gusunun kendisini ömrü boyunca ezeceğin i ,  bu günahı hiçbir 
�eyle ödeyemeyeceğ ini de bi l iyordu.  B i lerek işlediği b ir  suç de
ği ld i  ama bu. Ona yabanci şeylerden gel iyordu, d 1şarda yaşanan 
hayat düzeninden, kendisinin de bir parçası olduğu yönetici me .. . 
kaniımadan doğuyordu .  D1şardan bak1 l rnca devrim, mücadele, 
iş, parti gibi görünüyordu. Bu sözlere anlam veren de insanlarin 
inancı değ i l  midir? Işte Daşa, bu sözlerin kuru şeyler olmad1ğ rn 1 .  
ölümün bi le anlamsız kaldığ in ı  b i l iyordu : .Küçücük b ir  toz zer
resiydi ölüm . . 

Fakat Niyurka sönen bir kıvılcım gibi eriyordu. N iyurka 
şimdi vardı, yaşıyordu ama kısa bir s'üre sonra olmayacak, yaşac .. 
mıyacakt1. Küçük ayakları annesinin kol larinda kanat çırpmışlard1 
vaktiyle. Ana bağr1 nda sıcakl ığı yaşam1şlard ı .  Sonra ava ki ar1 n 1  
yere basmıştı küçük yumurcak. Söze benzeyen J ik  seslerle be .. 
raber yürümeyi de öğrenmişti . Sonra yürüdü, koştu, oynadr. Bü
yüdü ve . serpi ldi. Daşa, çocuğunu ölümle burun buruna geldiği 
vakit bile unutmadı. Sonra kayboldu Niyurka, geçmişteki günleri ... 

ni nası l  damarlarında öğütüp kanına :kar1ştırdıysa Daşa, Niyurka'
y ı  da öyle eritti içinde. B i r  gün, darağacındaki i lm iğe doğru 
sürüklediler Daşa'yı. O yürüyüşte Niyurka'yı düşünmedi. Niyur .. 
ka art 1k  çok uzaktaki b ir  lhayaldi gözünde. 

Oysa Daşa şimdi canl ı  Niyurka'yı görüyorrlu karşısinda. bu� 
ruşuk bir ihtiyar yüzünün solgunluğu vardı yavrusunun yüzünde. 
yaklaşan ölümün sonsuz kederleri e donuklaştırdığı  gözleri var_ 
d 1 .  Dasa ona. eski Niyurka'sı, o hep 'bi ld iği  taze Niyurka's1ym1ş  
g ibi bakıyor, karşısında böyle ·küçük canl ı  b ir  ceset olarak görme
ye katlanamıyordu yavrusunu. ·Kend i gerçeğini görüyordu asl ln .. 
da: Niyurka kendi Rayatından kopardığı ,  harcadığı en öneml i ,  en 
sevg i l i  şevd i .  Ama 'bunun ıkatlanamıyacağı kadar acı l ı  ibir  şey 
olduğunu bi l iyordu.  
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Bir  sabah, erken onu görmeye gittiğinde, Niyurka i le şöyle 
bir konuşma geçti aralarında: 

ha. 

Niyuroçka, yavrucuğum, neden iyi deği lsin, güzel im? 
sHayır• anlamına başını salladı küçük 'kız. 
- Söyle bana, ne istiyorsun. yavrum? 
- Bir şey istemiyorum. 

Babanı mı özledin yoksa. • 

•• 

Uzüm istiyorum anneciğim. 
Henüz üzüm vakti değil ,  kelebeğim, üzümler olmadı da .. 

. ... _ Hep yanında kalmak istiyorum, gitmemen ·için, hep ya. 
nı mda oJ man için . . .  üzüm istiyorum . . .  yanında olmak . . .  üzüm . . .  

Daşa'n ın kucağına tlrmanmıştı yumurcak. . .  Ufacık gövdesi 
1 l ıktı. Vücudunun sıcak l iğ ı  ana •kucağının sıcaklığı nda eriyip git .. 
mişti çoktan. 

Daşa onu yatağına yatı rdığı zaman Niyurka. derinlerinde 
yorgun hasretler taşıyan gözlerini çevirdi. Sessizce bekleyen ve 
ağlamamak için kendisini tutan Daşa'ya şunları söyledi sadece: 

- Anneciğim! .. Kuçük anneciğim! .. 
- Söyle, kelebeğim? 

Hiiç . . .  ·küçtik anneciğim . . .  �hi iç . • .  

Daşa Bakımevi 'nden ç ıkınca her zaman yaptığı gibi şose 
)'Oiunu tutmadı .  Tam tersine çal ı lı kların arasına daldı. Uzun bir 
·süre göremiyeceği kuytu bir köşe aradı. Sonra güneşin ışıklan .. 
d ı rdığı bu kuytu yerde diz çöküp yere kapandı. Uzun zamaı:ı hıç .. 
kı ra hıçkı ra ağlad ı .  T1 rnaklarını hı nçla toprağa batırıyordu .. 

G l  eb 'in yokluğundaki gecelerden ,birinde Badfn otomobille 
kapısının önün kadar geldi. Otomobi l in Içeriye taşan sesi Daşa'yı 
odasından çı karmıştı. Merdiven başında burun buruna geldi ler 
Badin'le. Badin sarılmak istedi ona. Fakat Daşa sert bir şekilde 
itti onu. 

- O iş bir daha tekrarlanmayacak. yoldaş :Badin. 
Badin birdenbire çöktü, kol ları yanına düştü. 

Seninle bir l ikte olmak istiyordum Daşa . . .  Beni iyi kar
ş ı layacağını  umut ediyordum. 
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Hemen has git  burdan, yoldaş Badin ,  saçma sapan ·kO-
nuşma hem . . .  

Dönüp girdi odasına. H ızla çarptı kapıy1 .  Ve -sürgüledi.  

3. KAB US 

Polya, her sabah, Kadın ·kolu ndaki görevinin  başına g ider
ken ve bir de akşam üstleri Sovyetler Evi'ndeki odasına dönüşün
de çabuk çabuk, aceleci adım larla yürürdü. Sokakları, rıhtı mr ,  şo
se yolunu hep böyle aynr telaş içinde geçerd i .  Çevresine, sağrn
da solunda yürüyen insanların yüzüne 'bakmazd ı .  

Oysa 'hem sabah vaktinde tıem akşamüstü, geçtiği yol lar 
kalabahklaşrr, insa·n l a  dolardı .  Polya, önünde arkas ında yürüyen. 
(karşıs1na çrkan bu insanların yüzüne bakmazdr.  Başı önde, daima 
yere bakarak yürür. Bu yüzden de en çok insanların ayakları n ı  
görürdü. Çizmel i ler, çıplak ayakl i iar, şosetli kad ı nlar, pantolon-
lar, ·kadınların etekleri , aceleyle yürüyen tozlu ve yorgun ayaklar 
görürdü. · Başını ·kaldırıp da  şöyle rahatça sağına soluna bakma
ya, vitriniete göz atmaya cesareti yoktu. Çevresine doğru dürüst 
bakmadığı  ıh�lde çok şeyin değiştiğ in i ,  devri m i n  i l k  günlerinden 
fanklı ol duğunu ·hissediyordu. :Kadı nlar. bu i l kbahar havasında. 
çok değişik ve başkayd1Jar: Entari Jeri bir  başkalaşm ış,  çoğu baş
larına çiçekl i şapkalar giymiş, fransız modas1 yüksek topuklu a
yakkabılar geçirmişlerdi ayaklanna. Erkeklerin de k 1 l rğ r  değişti 
şimd i :  Onla-r da  manşeti gömlekler giyiyor, kıravat takıyor, fiya
!kal r  pabuçlarla dolaşıyorlardı. Nereye :baksa burnuna lavanta ko
ıkuları geliyor, ·kahkaha1ar duyuyordu. Kahvehanaferin açrk duran 
kapı larından içeriye bir  göz atı nca, tütün dumanları aras ında 
kümelanmiş i nsanl ar görülüyor, tabak sesleri duyuluyor. masa
larda, -kumar oynayanların el inde yuvarlanan kem i k  zarların sesi 
yükseliyordu.  Bütün bunl ara düzensiz akortl arla yükselip inen 
ça1gı sesleri de karışıyordu. 

Bütün bunlar nereden çı·kmıştı? Böyle ·küstah bir açıkl ık la na
sı l  olup da boy göstermiş1erdi? Polya, bunların baskısı  altında sı
zr l r  bir  ezikJik duygusuna !kapttrmıştı kendini ,  kafası karışmJş, 
bütün düşünceleri a l lak bul lak ol muştu. 
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Artık şimdi yabancı bir ü lkede. çok öneml i .  vazgeçerniyece
ği b ir  şeyi, onsuz yapamıyacağı b i r  şeyi kaybetmiş gibiydi Polya. 
Müthiş bir utanma duygusu kapiarnıştı benl iğini .  Şerefine leke 
sürülmüş kadar ezik l ik  içindeydi .  Sebebini çözemediği bir ürkek
l ik  geJip oturmuştu böğr'üne .. Herhangi 'bi r  ·işQi ya da açl iktan 
kı n lan sayısız insandan b iri ansızın karşisına diki lecek ve şöy-
le bağıracak diye ödü pathyordu. . 

işte. demek siz in de marifetin iz  buydu! istediğiniz buy-. 
du demek? Gebertmeli sizi , sahtekarlar, talancılar. 

Ve içindeki bu ürkekl iği  b ir  türlü atamlyordu Polya. Kabuslar 
görüyordu. 

Ağustos ayın ın başlanndayd ı .  Bir gün. istasyon taraflannda 
rayların üzeri nde, yük depolarının yanında, 1Üstü başı perişan 
bir insan kalabal ıği gördü.  Bu tatabal ığ ın kı l l ı  ve çarpık yüzlü 
erkekleri sanki b ir  mağaradan çıkıp gelmişlerd i .  B irbirlerinin sır
tına yasi anıyor, yerlere uzanıyorlard ı .  Kadıni l ,  erkeki i ,  çocuklu 
bir kalabal ıktı bu.  Üst üste yığl lmrşlardı orada. Bulundukları yer
den yeni doğmuş bebeklerin feryadı yüksel iyordu. Öksürükler. 
bağ•rışmaJar. Kadtnlar birbirlerin in saçlannda bit ayıkl ıyor, . er
kekler gömleklerini s ık  s ık  yokluyor, stk s ık kaşınıyorlard ı .  Bü
tün bu insanların çehresi renk değiştirmiş. pis bir sarı l ı k  yüz
terine yerleşmişti. 

Gelip geçen ler manzarayı farkedince duruyor, merakla ba
kıyor. öfkel i  b ir  şaşkın l ıkla birbirlerine soruyorlard ı :  

Krm bunlar? Aç sürüleri m i?  
Orada, toprağa yayı lmış,  boylu boyunca uzanmış insan yı

ğınından. bu kokan, toz topra.k içindeki , bakımsız ve perişan ka
labalı ktan hamurtu lu yakarmalar yüksel iyordu. 

Bi-ada! ( * )  Tanrı gönderd i bizi buralara, beraber acı çe
ke l im diye. Belki de -kurtuluruz. . .  Volga tarafından gel iyoruz . . . 
Orada herkes aç . . .  Bi-ada! .. 

Polya, Parti ıKom ites i 'nde bile bu in leyen. yakaran titrek ses
leri� bu kokan insan etinin alabi ldiğ ine büyük bir çaresizi ik için
de koyverdiği ·in i ltiyi duydu. Yeni doğmuş çocukların feryadı, bü
yüklerin yakarısrna kar1ş1yor, bu yüzden ses büyüyor, dayanıl-

( • )  Bi-ada, Rusça'da �bi r yakanş ifadesid ir. 

--- 275 -



maz bir acı veriyordu insana. 
- ·Bi .. ada! 
Sonra ıbu yeni gelenlere, her gün,  ya tek tek, ya da  gruplar 

halinde, açlıktan sapsan kesi lmiş,  'hatta morarm ış çehreleriyle 
çocukların e l inden tutarak şehrin sokaklarında dolaşirken, i n i lti
l i  sesleri e önlerine her ç ıkana yakarı rken, içierini dökerken rast .. 
laınak mümkündü. 

Açflık çekenlere acıyı n, kardeşler. . .  Bi.. ada ! . .  
Polya geceleri kabuslar görüyor, uykusuzluk çekiyor, SI

kıntıyia krvranıyordu. Her gecesini  zeh i r  etmeye başlayan bu 
kabuslar, günlük hayatında onu ac1yla kıvrandı ran resimler ve 
manzaralardr :  Keman sesl erin i ,  kumarcı lan n el inde f1r dönen ke .. 
mik zarfarın tık1rtıs1n1  ve aç insanların yakarı ş ın ı ,  ıkahvehane pen .. 
cereleri önünde titrek seslerle i n leyişini duyuyordu:  

Acıy1n . . .  kardeşler . . .  bi-adal . . 
O zaman yatağı ndan frrhyor, ç ıplak ayakla soğuk taş ze .. 

mine basarak penceresine gidiyor, kalbi heyecanla çarparak, ka .. 
fasının .içindeki müthiş ağrıya aldırmaksızın d ışarıy ı ,  penceresi.. 
f1 in drşındaki geceyi seyrediyordu. Sessizl ik,  boş karantr klar. Son_ 
ra tekrar yatağına dönüyor, ancak halsiz düşüp kendini  kaybe .. 
d inc.e uyuyabi J iyordu.  Sonra zaman zaman yeni kabuslarla tek .. 
ra-r uyanryordu. Tekrar uzak ·keman sesleri n i ,  kemik zarların tr .. 

kırtrsını ,  gül üşmeleri ve tekrar yeni doğmuş bebeklerin feryadı 
lle birleşen yakarmatart lşltlyordu .. 

Jşte bu, uykusuz ve sıcak gecelerin birinde oldu ne olduy .. 
sa . . .  O,  kaç zamand ı r  ol mamasına dua ederek, baş edemediği  
b i r  ürkekliıkle beklediği şey oJdu. 

Uzakta, koridora bakan kaprl ardan b i rini n  açı ld ığ ın ı ,  gürül .. 
tülü sesleri n ,  gülüşmelerin ortal ı ğa yayı ld ığ ın ı ,  gecenin sessiz_ 
l iğini  bir  an için bi le  olsa bozduğunu hissetti. Sonra sesler ya .. 
vaş yavaş ·kayboldu. 

Uzaktaki kapı tekrar açı l d ı .  Sesler, ayak sesl eri b ir  kere da
ha uzaklaştı ve sustu. Gecenin koynunda bir  yerde t1p trp dam .. 
layan su damlacıklan ve sonra �karanl ikta cızırt ı l ı  sesleriyle ha
yalet ıkemanl ar. Polya, bunun drşardaki tel efon telleri nden yayı .. 
lan titreşimler olduğunu neden sonra anladı . 

. . .  Kardeşler . . .  acryın bize . . .  Bi '  ada ! .  . .  
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Uyumak imkansrzdı . 
. . Jşçi kitlelerinin türküsü, bu kitlelerin rüzgarda yankrla .. 

nan gür sesi ,  heyecandan alev alev yanan çehreler, kırmızı bay
raklar, kızı l muhafızi ar . . .  Kızı l  meydanda Leni n  . . .  Onun pırr l  pırı l 
parlayan dişleri ,  i leriye doğru atr l ı rcasına uzayan çenesi, par
maklarıni açarak herkesi yanı na çağıran e l i ,  kürkünün yakaları a
rasına gömülen çehresi.  Polya'nın akil nda sadece onun hu i l e
riye doğru uzanan e l i ,  beyaz dişlerinin pariak l iğ ı ,  konuşurıken k ı
nş kırış olan a ln 1  kalmış.  Çok zaman geçti aradan. Bir rüya belki  
de.  Çocukluk günlerinden geriye kalan,  ak l ında tutabiirliği resim
ler gibi .  Kuzeybatı rüzgan sokakları s i l ip  süpürüyor, toz k'üme
lerini havalandı rıyor durmadan. Neden bu ·kadar toz lu  deği ld i  or
tahk ve neden şimdi,  bu ağı r, sıcak ve bunaJtıcJ gecelerde böy-
lesine tozlu her taraf? 

· 

Ayn ı ağır sessizl i- k  Sergey' in odasında da vard r . . .  Sadece 
kağıt hış1 rtı l an bozuyordu bu sessizi i ğ i ,  Sergey de uyuyaınıyar
du. Onun uyıkusuzluğu okunmuş kitap sayfalannda uzayıp gidi
yordu. 

Polya'nın kapısı usulca vuruldu o sırada. Önce kendi kapl
s ın ın  çal ındığ ın ı  b i le  aniamamıştı Polya. 

Kim var orada? 
Badin' in sesini duydu Polya. Keyifli bir sesti bu., 

Küçük Polya, uyuyor musun? . Giyin hemen, gel  biraz . 
yanıma. işimiz var. 

Ol maz ş imdi .  Yarı n konuşuruz, Badin. 
Şimdj olmal l ,  Polya. Kalk, gel buraya. . 

Adamı n  sesinde bel l i  belirsiz bir öfke, bir k1zgınl lk  ifadesi 
belirmişti. Sonra oda kapısın ın tokmağJ zorlandı. Ve ·kapı açı ldl  
ansız1n. Koridorun loş ayd1n l ığ ı  yay1 ld ı  odan ın içine. ·Nası l?  Bu 
gece kapısıni  arkadan sürg.ü lemeyi  nas 1 l  unutmuştu Polya? Kı
sa bir  an İçin Badi n"i loş aydın l ıkta gördü önce. Sonra odaya, 
karan l ığa g i rdi Badin .  

Böylesi  daha iyi.  Hiç umut vermiyorsun insana. 
Kapıyı kapatıp arkadan usulca sürg ü ledi  Badin .  Odan ın rlu

varları :karanl iğa gömüldü tekrar. Ona başından beri ürpertl ler 
veren bu adam karanl ikta yürüdü üzerine. Ağır, kocaman ve in .. 
safsız gövdesiyle yaklaştı. 
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Korkudan geri Imiş el ler in i ,  onu durdurmak istercesine öne 
uzatarak sordu ·Polya. 

Ne istiyorsun, Bad in?  
[El lerini b i le indirecek vakit bulamadt Polya. Adam olanca 

ağırl iğa i le abanmış ve onu yatağtn iç ine bastt rmtştt . 
S k .. , .. k p 1 1 s 1 s 1 us, uç u o ya. . . .  us . . . .  us . . . . 

-Bu terl i  et yığrnr altrndaJ alkol kokan adamın alt1 nda ezi l 
nı işti sanki. Karş 1 koymadı, koyamadı .  Neden karşı ıkoyacaktt ki ? 
Bu, öylesine ıb ir şey ki karşı koymak imkansızd ı .  

Badin' in ne zam·an çekip gjttiğini hatıriarnadi sonradan. O
nu çepçevre saran z indan karanl tğ tnda f tr  dönüyordu.  eBik i  de bu 
her gece yatağına soku lup uykulannı bölen, çok uzaktan gelen 
uğultular işitiyordu. ·Kuz�ybat1 rüzgart kasıp kavuruyordu orta
l iğ i .  Yağmur deği ldi  bu. Gök gürü ltüsü de deği ld i .  Rüzgarın u
ğultusuydu. Gökte parJak ve berrak bir duruluk� kuru ve bulut-
suz bir netl ik vard t .  Parıldayan yı ldız lar. 

· 

_ Bad i n ' in odası na gel ip gelmediğini ha tt rlamaya çahştyor-
du. Belkl de bu, her gece yatağtna sokulup uyku larını berbat 
eden kabusun bir devamtydı. Kabus bi le yaşanan gerçek ölçü
sünde al lak bullak edebi 1 i r  i nsanın i ci n i .  Bu kadar .korkmaSI r her ... 

kabus görüşünde :böyle dehşete kapı lması bundan deği l  midir? 
Yatağrna ıkapanm1şt1, ezik ve bitk indi .  Terden sın is tkianı 

gömleği buruş ·buruş olmuştu . O ana kadar genç kadtnın tanı
madığı ,  bi lmediği başka b ir  koku , içini ürpertiyle dolduran b ir  
_koku !bulaşm1şt1 gömleğine ve yatağ1na .  Uzun b ir  süre adeta 
kendi vücudunun varlığından b i l e  habersiz kald t .  Baş1 gövdesiz 
kalmış, sonsuz bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlamışt i .  Kap-

. kara bir uçurum. Ucu bucağı oJmaya.n b i r  kör kuyuda yuvarJanan 
: başı. Karanl tklann ötesinde o müthiş uğultu. Öyle sakin ,  öyle iyi 
ki bu . . .  

Vandaki kapın in önünde Sergey'in adtm lar1ndan ç tkan hışu·
tlyı duydu. Acaba neden yaklaşti Sergey, neden kapıya yanaşti 
böyle? Onun tekrar yürüdüğünü işitti Polya, ürperd i .  Etin in b ir
den :bire yeniden canland tğ ın t ,  damarlarında kan ın yeniden do
laşmaya · başladığını . hissetti .  Sacaklart n 1 n arası nda, karın boşlu
ğunda b ir  yerde müthiş bir SIZI. Bad in  . . . Evet, onun odasına 
komşuydu adam. Gelmiş ve sonra geldiği gibi  gitmişt i .  Artık deh-
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şete kap ı l ınadı Polya. Fakat ruhunda, yüreğin in  yakınında bir yer .. 
de sıcak bir keder, titreyen bi r hüzün, ş ın l  ş t n l  aıkan bir  dere 
gibi 1 l l k  l l r k  akıyor. gel ip =boğazında düğümlen iyordu. 

- Ay ! . .  Ay ! . . 
K1vrand ı yatağın  üzerinde. Yere düştü sonra. Sonra ansızın 

dehşete kapı ld ı . Kaskatı kesi ld i  düştüğü yerde. ·Karanhkların tek
rar üzerine çöktüğünü hissetti . Sanki t irnaklarını etine geçiriyor, 
parçaJamak istiyorlardı onu . . . 

Kendini  kaybetmişti Polya. Fırlad ı .  Çıplak ayaklarıyla soğuk 
betona basarak öylece, old uğu halde koridora :koştu. Büyıük  bir  
telaş içinde Sergey'in kapıs ın ı  zorl adı ,  açamayuica da abandı 
kapıya. Gözlerini kendi odası n ı n  şimdi açık duran kapısı ndan ayı
ramlyordu. 

- Sergey! . .  Sergey ! . .  Yalvarırım, çabuk! . .  
Kapıyı t ırm ı kl ıyor, bütün ağ ır l ığ ın ı  vererek aban�yor, ·korku

lu  'bir rüyada gibi �kapı n ın  kendi ağırl ığı  karşısı nda çatırdayıp 
geri ld iğ in i ,  ama bir  türlü açı lmadığinı farkediyordu. 

Ve kapı birden açl l ınca Polya Sergey'in boynuna sarılarak 
ağlamaya başlad ı .  Küçücük, aciz bir kız olup çı kıvermfşti. 

Al lak bu l l ak olmuştu Sergey. Yüreği sızl ıyordu. Kendi ya. 
tağrna götürdü genç kadı nı, yatırdı oraya. Üstünü örttü. Bir bar
dak su verdi sonra. Polya dişlerini  bardağa vurarak içti suyu. 
Çenesinden aşağıya doğru incecik bir  ıhat hal inde akıyordu su. 

iğrenç b i r  şey, Sergey . . .  ·Dehşet veriyor bana . . .  Ne o l  .. 
duğunu doğru dürüst bi lemiyoru m, tam ir edemiyeceğim bir  şey 
ama . . .  

Onun yanına.  başucu na, oradaki bir sandalyeye çöktü Ser
gey. Yumuşak bir hareketle yasttğı düzeltti, saçları nı ,  yanak-
lannı okşadı genç kadın ın .  

Had i ,  sakin o l ,  Polya . . .  B i l iyorum . . .  Bağırabilseydin o� 
zaman kırardım kapıyı ,  onu 'boğazlardım,  ıhemen oracıkta temiz .. 
lerdim . . .  

Bi Im iyarsun ki ,  Serıgey. . .  B i lmiyorsun . . .  Onunla m�üca .. 
del  e edi Jmiyor, ondan -kaçamıyor insan . . .  

Konuşmal ıy ım,  Polya. -B i raz su iç önce. Ve uyu . Ben bek

lerim burada.  Uyu sen. Kuzey batı rüzgarı bu in leyen . . .  Çoktan

dir  görünmüyordu orta l ıkta. Yarın hava serin o lacak. 
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- Sergey, ne kadar iyisin, ne kadar yakınsın bana. . .  Bu 
pisl iğin başıma geleceğini bi l iyordum. . .  Ama bi rşey yapamaz
d ı m  ki !  Şimdi ne olacak, bilm iyorum. Sergey . . .  

. 
...,. 
, •1 

Onun başucuna oturmuştu Sergey. Titriyordu. Karmakan ş ı k  · i; 

hisler �içindeydi .  Bu yürek çarpıntısı .  çok önce Badin'in sesini 
duyduğunda başlamıştı onda. Sanki toprak ayağının altından kay .. 
mrş,  etrafındaki herşey, dışarda-ki rüzgarın anaforlarrna uygun bir 
hızla dönmeye başlamıştı. 

-- Bi l iyordum. Sergey . . .  Bütün suçlan ödeyeceğimi ':biliyor
dum . . .  Gördün mü o Volga boylarından gelen insanları? Duydun 
mu yakarrşlarım? a Bize acıyı n, ·kardeşler . . .  bi .. ada ! .  . . • diye yalva
rıyorlardı.  Ya o kahvehaneler. keman sesleri, kumar. Pazar yeri 
haysiyetsizl iğine düşürülen devrim . . .  Ve bu şimdi olanlar . . .  Hepsi 
bağianıyor birbirine, Sergey . . .  

- Evet, Polya. Hepsi bağianıyor birbirine. . .  Ama ıbu kor
kulu devreyi,  bu engeli  aşmalıyız . . .  Yaşamalryız . . .  N e  pahasına 
ol ursa olsun ayakta kalmalıyrz . . .  

Eli Sergey'in avucunun içinde uyudu Polya. Sergey onun 
başucunda, hareketsiz, gözlerini genç kadının uykulu yüzüne çe
virerek, yüreği kederle ve sevgiyle dopdolu, sabaha kadar bek
ledi. 

4. . ENGELLER 

Gleb'in yola Çikışıyia bir l ikte fabrikada bir  canl ı l ık ,  b i r  te
laş başladı.  Onarım telaşrydr bu. Henüz kırık camlar değişti ri l ip 
yerine yeni leri konmamış, beton duvarlarda açılan kocaman de
l ikler ıkapatı lmamış,  küf tutmuş demirler temizlenmemişti, ama 
çekiç sesleri duyuluyorrlu artık. Yarı aydınh -k  atölyelerde. küçük 
elektrik ampul lerinin ayd ınl ığında onarıma g irişi l mişti.  

s•ütün el emeği işe koşulmuştu onanm için. Aşağı yukarı 
ikiyüz işçi din lenmeden çal ı şıyordu. Döner fırrnlann onarımı için 
özel bir d i kkat" göstermek gerekiyordu. Dıştaki çeliık -kaplamayı 
değiştirip yeni lemek, yüksek derecedeki ıhararete d ayan ıkl ı  hale 
getirmek şarttı. Döner frrınlann i ç  kaplamalan için de ıbu gerek
liydi. Ayrıca küçük madeni parçalan eritmek ve hayli gi rift me-
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ıkaniz·ması nın içindeki yerlerine yeniden oturtmak zorunluğu var
dı.  Alçı kal ipları hasara uğramışti , onları kaldırmak, yeni döner 
kalı plan koymak gerekiyordu. Boru sistemini yenileyip değiştir_ 
rnek, si l indi rleri onarmak, ·küçük çel i k  parçalarm yan1s1ra tahta
dan parça ları da elden geçirmek i l k  ağııda yapılacak işlerdi.  . 

Elektro - mekanik merkezi ve motor kısmı en az onarıma ih-
tiyaç gösteren yerlerdi .  iMotor ·kısmında Brinza vardi .  Yıl lardır  
maki nalarla koyun koyuna yaşayan Brinza. 

Tozun toprağın,  yüzlerini mavimsi-ölgün ·bir renge boğduğu 
telaşi l  görevl i ler, oradan oraya gidip geliyorlard ı .  ıDöner fırınlara 
tırmanıyor, merdivenlerde �koşar adımlarla i lerl iyor, her oyukta, 
her :kuytu köşede örümceklenen pisliği ,  küfü temizliyorlard ı .  De
mir ve bakın özel testerelerle -kesiyor, küfür ediyor, dişlerini gı
cırdatıyor, tükürüyor, Si caktan ve toz topraktan tıkanan boğaz
larını uğuşturuyorlard1 .  

ikinci tıavai hattın onarr ldığı  kesimde daha sakin, daha te
laşsız bir çal ı şma vard ı .  Orada raylar değiştiril iyor, makaslar dü
zeltiliyor, taşların ve raylann çevresini bürüyen yaban otları ayık
lanıyordu. 

Fabrika hen'üz tam anlamıya çehre değiştirmemiş, o yı l lar 
boyu süren çi lel i ,  terked i lmiş görünüşünden sıynlamamıştı henüz. 
Fakat gittikçe daha iyi beli rlenen bir değ işim, bir yenileşme için
deydi .  Yavaş yavaş eski günlerindeki gibi soluk almaya, makina
Iann tıkırtısıyla şenlenecek yakın günleri beklerneye başlamıştı. 
D izel motorları geeeli gündüzlü dönüyor, makina bölümünü gürül .. 
tü lü bir dünyaya hazrrlıyorlardl.  

Mühendis Kle ist yine her zamanki gibi ciddi ve ketüm, ça
lışmalarin başında bekliyor, kontrol ediyordu yapi ianiarı. Beyazlar 
giyinm işti. ·Dudaklarında belirlenen bir g ü lümseme i lk  defa olarak . 
farkedil iyordu yüzünde. Eskiden olduğu gibi yine yaşl ı  teknisyen .. 
ter ve ustabaşı lar çevresindeydi onun. Eskiden olduğu gibi Kleist 
onlara yine s ı k  s ık  emirler veriyor, çeşitli işlerin yürütülmesi 
için görev dağıtıyordu. Işçi lere eskiden olduğu gibi ıkuru, sessiz 
ve yabancı gözlerle bakıyordu. Onların farkında deği ldi  sanki. 

G leb bir haftal ığına yola ç1kmışt1 ama ancak bir ay sonra 
dönebildi geriye. Onun yokluğunun ikinci haftasında çalışmalar 
sık sl'k sekteye uğramaya başladı ve dördüncü ·hafta çalışma ta-
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mamen durdu. Fabrika yönetimi,  daha önce onaylanan planlar ge� 
reğince hareket etmemeye ve gerekli malzemeyi vermemeye baş� 
famıştı . iktisadi Pianama'ya defalarca 'başvurulduğu halde cevap 
bi le  a l ınamamıştı. Orada sadece Endüstri Bürosu, Çi mento ·Mer
kezi,  Devlet Plan lama teşki latı gibi  sloganların borusu ötüyordu. 

Fabrika yöneti mini  e l lerinde tutan temizl ik  budalas1 uzman
lar kafaları ndaki ni mühendis Klei st'e açıkça söylem ekten çekin
memişierdi : 

Bunlar boş şeyler,  Herman. Hermanoviç, bırakin can 1m.  
Fabrikanin çalişmasına imkan ol mayacağını  herkesten iyi b i l iyor
sunuz . siz. Hem bu fabr i kanln ne gereği var zaten? Gülünç, Her
man Hermanoviç . . .  Fabrika tam randımanda çaliştı , üreti m yapt1 ,  
depofar çimento i le doldu diyel im.  Sonra? Ya bunun satışı ? Pa
zar yok ki el im izde. Ya şimdi ? Kurmak? Neyi? Yaratıcı  güç yoksa 
el imizde, sermaye yoksa neyi kuracağ1z? iyi çal ıştl lar bugüne 
kadar. Ama herşeyi yeniden kurmak için ne sermaye var e l lerin
de, ne o g.üç ne de o tecrübe ve imkan var? Özel sermaye. özel 
teşebbüs ofmadrkça ne yapabil irler ki ? Bu devJetleşti rme işjnde 
pek i l eriye gidemiyecekler. isteseler de istmeseler de eni nde so
nunda yine yabancr- uzmanları , yabancı sermayeyi çağı racaklar im
dada . . .  

·Mühendis Kleist, her zamanki soğukkanl ı  tavnyla,  bu uzman
ların söyledi klerini d in ledi .  Sigaras1nr  i çiyor, hiç ses ç r karmıyor
du.  Tartışmaya gi rmeden kesin ve kararl ı bir sesle konuştu : 

Ben buraya iktisadf konul a n ,  Sovyet ü lkesin in  iktisadi 
hayatını eJeştirmeye · gelmedim. Benim görevjm basit : Fabrika 
yönetim inden, kabul edilmiş 'üretim planı  uyarınca gerekl i  malze
meyi sağlamasıni  istiyorum. Çalişma durduys9 sorumluluk siz
dedir. 

Uzmanlar, bel l i  etmemeye çalışarak, bıy1k altı ndan gülüyor, 
parmaklarıyla oynuyor, sayg ı l ı  b i r  -d i l l e  cevap veriyorlardı ona : 

- Yönetimin e.l i nde yetki yok ıki ,  Herman H ermanoviç. Bü
tün emirleri i ktisadi Planlama'dan al iyoruz biz. Onlara başvur-
malıslnlt. , 

Bu yeni gelenler, iktisadi Planlama'nin gönderdiği bu adam-
• 

far, şimdiki dokunulmazJ ı kJarın1 paravana yaparak geçmişteki gün-
l eri tekrar geriye getirmek istiyorlard ı .  Kl eist da geçmişi taşıyor� 

' 

282 



du sı rtında. Fakat bu artl'r< ölü 'b ir geçmişti , uzaktaydı artık ken
disinden . Bu günün ateşi i le  yakı lmış, kül olup dökül müştQ. Artık 
kend isi  i le bu adamlar arasında hiç benzerl ik ,  h i çbir ortak yön 
olmadığ ını  b i l iyordu. Onun sözleri karşısında dudaklarında şeki l
lenen gülümseme, içierini kaplayan korkunun, aşağı layıcı d'üşün .. 
celerin, inançsızl lğ ın maskesiydi as l ında. «Bu ihtiyar amma da 
kurnaz ya da boışeviklerin korkusu onu bu hale geti rmiş,) diye 
düşünüyorlardı her halde. Kleist iktisadi Planlama'ya gid iyordu. 
Orada da kendisini saygı i le ıkarşı l ıyorlar, dostlar arasında o:du
ğunu hissettirmek için elden gelen yakınl ığı gösteriyorlar ama 
ayn r alaycı gül ümseme, aynı aşağ1 layan tavır d ikkatini  çekiyordu. 
Sıntarak bembeyaz dişlerini gösteriyor, bakışlarrna giz l i  anlamlar 
vererek SI rnaş1yorlard ' .  

K leist soğuk ve katum ifadesiyle · en kısa yoldan niçin gel
d iğ in i  anlatıyor, gizl i  bir a layla vurgulanan resmi cevaplan din-
l iyordu sonra . , . .  

Evet Verem iyoruz isted iğiniz malzemeyi. Para da veremi
yoruz. Herşey yeniden gözden geçiri lecek. B i l iyorsunuz, Endüstri 
Bürosu 'nun ve Çimento Merkezi 'nin diraktif leri dışına çıkamayız. 
Fabr�kayı iş letmeye açmak için gerekli imkanlara sahip değ i l iz 
henüz . . _.. Değerli b i r  uzman olan Planlama başkanı da bizim düşün
cemizi destekl iyor . . . a·ereksiz yere hızlandı n Idr bu iş . . .  Çimento 
Merkezi ne d iyecek. bakal ım? Bu işin, bir fantezi olduğu. da ha .. 

• 

tırlanırsa, Endüstri Bürosu'ndaki ve Çimento Merkezi'ndeki yet-
k i l i ler tarafından iyi karşı lanmtyacağl -muhakkak. . .  Bizden daha 
yetki l i  organların karar vermes in i  bekliyoruz . . .  

Sonraki günlerde, tekn isyen ve ustabaş ı ların yaln1z bi raktığı 
mühendis Kle ist uzun ve düşüneel i  yürüyüşlere çıkti. Fabrika ıbi
nalan arasında, rayların üzerinde, ıssız yol larda, henüz onarılma .. 
mı ş yık r  ntr larrn içinde geziniyordu. Suratı as ıktı. Düşüncelıydi .  
Orada tekrar harekets izl iğe ve bak1msızlrğa terkedilmiş malze- � 

meye bastonuyla vurarak, toprağı, taş yığınlarım eşleyerek do .. .  
! aşıyordu. Bu gazmelerinde yüzünü gördüğü tek insan yaşlı fab
rika bekçici Klepka oldu. 

G l  eb döndü . Üstü baş1 k ir i  iyd i .  Fakat gözleri pırr l pırı ldı .  
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Adeta yıkanmış gibi  net ve parlak görünüyorlard 1 .  Evine gitme
dl. Doğruca fabri-kanın yolunu tuttu. Kısa bir süre içj nde öfkeden 
ve hrrstan rengi uçmuş, sararmrştr. Ağzına geleni söylüyordu.  
Çabuk adımla rla havai hattın ·bulunduğu yere yürüdü. Ama her 
gittiği kı·sımda terkedilm iş, ıssız ve cansız ·bina ve malzeme ... y rğ ln
tarryla karşı laştı. Şehre döndüğü i l k  günler geldi aklına. 

Hırsla fabrika yöneticilerinin yanına gitti. 
Smoki nli  ve ·kravatl ı ürkek uzmanlar onun gür sesiyle. küfür 

ederken öfkeden gerilen yüzüyle burun buruna gel i nce adeta taş 
kesilmişlerdi. Şaşkı nlı-ktan ne yapacakların i ,  ne söyleyeceklerini 
bilemiyorlardı. Bir tanesi yürüyordu o .  içeriye girdiği s ı rada. Ol
duğu yere mrhlandı kaldı .  iskemiesinde oturan bir başkası şaş
krnfrktan ayağa fırladı. Yazı yazan bir üçüncüsü daha başını kaJ ... 
dırmaya bile vakit ·butamadan yedi küfürü. 

Gleb kapının eşiğinde durmuş. gür sesinin olanca g'ücüyle 
bağırıyordu hepsine : 

Bu hayvan h ğı hangi eşşoğlusu terti piedi.  söyleyin ça
buk ! .  . .  En aşağı l ık  şekilde i-hanet ettiniz davaya. suratı nızı dağı
tacağı m  ·hepi nizin ! .  . .  Müdür olacak deyyus nerede? . . .  Buradaki 
bütün ıhayvanlan Çeka'ya vereceğim şimdi,  sabotaj yaptıkları n i "  
devrime ihanet etti klerini ·söyliyeceğim . . .  Burda yokum diye . eski 
numaraların ız geçer sandınız, öyle ·mi ?  . . .  U lan,  orostopol lu lar. su-
ratınızı kırmızıya boyayacağım sizin ! .  . ..  

O h ırsla çabuk çabuk odaları dolaşıyor, yeniden küfür edecek 
birini arıyor ama ıkimseyi bulamıyordu. Önüne çıkan iskemleleri 
deviriyor, masaların üzerinde duran evrakları yere savuruyordu. 
Voluna Çikan -herşeyi ezip geçiyordu. Bebek yüzlü kız sekreterler 
korkuyla öne eğiliyor, yazı makineleri nin üzerine kapanarak frr
t1nan1n geçmesini bekliyorlard1 .  

Oradakilerin hepsi dehşet içinde ve şaşkındstar. Gleb,  bir 
rüzgar h1zryfa yanlanndan geçip gittikten sonra bi Je konuşmaya, 
ses Çi karmaya cesaret edemiyor, dehşet dolu bakışlarla birbir
leri nden medet umuyorlard 1 .  

Öfkesi b iraz olsun yatışmıştr. Girip çrkt1ğ1 odalardan bi rinde 
paltasunu ve çantasını  bıraktı. Müdürün odasına yürüdü . Içerde 
m'üdür yard1mcrs1 Muller vardı .  �Kır saçl ı .  k1r bıy1kl 1 ,  altin çerçevel i  
gözlükleriyle tipik bir adamdı .  Şaşkı n l ık  içinde :karş ı ladi onu; 4s ... 
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tifinl bozmamış görünmeye çok dikkat ediyordu asl ında. G l eb'i 
görünce ka lktı ayağa. Alt1n d iş leri görünüyordu sır ıtı rken. El ini  
uzattı Gleb'e. 

- Çumalov yoldaş, nedir bu öfkenizin sebebi? Küfür1erin:z 
yüzünden camlar _kın lacak nerdeyse . . .  

G leb oturmadı. Adamın ona uzattığı  e l i  bi le görmed i .  Geldi,  
adamın karşısında durdu. Yüzünün heyecandan titreyen h ınç dolu 
ifadesiyle sordu : 

Fabrikadaki çal işmaların durmasını !kim emretti? 
Tekrar sırıttr 1M ul ler. d iş leri yeniden ortaya çıktı « Benim 

e l imde bi rşey yok,. anlamınd a  i ki yana açtı kol ları n ı .  
B ırakın ş i·mdi aptal numarası oynamayı,  çal işmatarı dur .. 

duran eşşoğlusu kim,  onu söyleyin? 
Mul ler, birden bire çöken yüz h atlarının son direnişiyle d i  .. 

ki Id i .  
• •  

- Once seçtiğ iniz kel i melerde daha d ikkatli olmanızı rica . 
edeceğim, Çumalov yoldaş. �üdürlüğün hiçbir suçu yok 'bu işte. 
P l anlama, çalı şmayı devam ettirecek imkanlardan yoksun olduğu 
için durdurdu. Üste l i k  daha yetki l i  organların onayı da ahnmamış.  

Planlama'nin yazrh emrini gösteri n.  Numarayı b ırakın, bu
dala lar, iş i  sabote etmek için Planlama'daki lerle tertip kurdunuz 
tabi i .  Böylel ikle bana kaz,.k atmış olacaktınız. Endüstri Bürosu'nda 
beni hizaya getirece klerini düşünüyordunuz, o zaman meydan size 
kalacaktı, öyle m i ?  Göreceksiniz , yaşamayı öğreteceğirn hepinize, 
hizaya geleceksiniz. 

Fakat, Çumalov yo ldaş, hangi sebeple bu kadar ağır şe
kilde suçluyorsunuz b izi ? Açıkça protesto ederim bu tutumunu .. 
zu : Düsünmeden 'hakaret dolu sözler söylüyorsunuz �hakkımızda . 

• 

Çocuk deği l iz, yetki l i  üst kadernelerin emirleri dış ında iş yapa. 
mayız. Bu konuda bütün yetki leri aldı lar el imizden, herşey Plan
l ama'nın sorumluluğu altına geçti. Bütün depofar Planlama tara
findan mühürlendi. Bütün yazışmalar Planlama temsi lcisi tarafın
dan tesl im alındı . . .  lütfen, bu konuda söyleyeceklerinizl Planla .. 
ma 'ya bildirin. Üste l i k, skandal da yapabil irsiniz orada. isterseniz 
tabi i .  

Gl eb, adamın oturduğu masaya yaklaştı. Vumruğunu h ırsla 
ind i rdi masaya. · 
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Ben de bu masal lan anlatmaktan vazgeçmenizi istiyorum 
sizden. Bütün numaral arınazı ezbere bi l iyorum artık. Güzel göz
lerinizin hatı rr için fabrikayı ortada bırakacak deği ld i  m ya . . . Unut. 
tu n uz, beyler, Orman servisinde dönen dolaplan unuttunuz. H ı r
sızlan, devrim düşmanlarını duvara nas ı l  m ı hhyoruz, göreceks iniz 
yakında. Budalan ın biri sandr nız ben i ,  Endüstri Bürosu'nu maske 
yaptınız kendinize, suratı nrzı dağıtacağ1m, k1çı nıza da bir  tekme 
yiyeceksin iz fazladan. Şimdi söylüyorum,  bi lesiniz diye . . .  Yan n 
sabah işbaşı yapacak herkes. Fabrikanın onarı m ı  en geç ik i  ayda 
bit i ri  lmeJ i .  Sonbaharda fabrika tam rand ımanla çal ışmal ı .  Anlaşı ld ı  
m ı ?  

Muller omuz s i l kti önce. Yüzüne şaşkın bir gülümseme yer
leşmişti. Birşey söylemek istedi .  Ama yapam adı .  D i l i  kurumuştu. 
Söylenecek ·hiçbir şeyi yoktu artık. Bir can l ı  cenazeydi o�  

işçi ler -küçük gruplar hal inde fabrika komitesi n i n  önünde top
lanryorlardl.  Baş1boş ve sı kı nt ı hydr lar. Bazıları dolaştyor, bazıları  
da binanın gölgesine sığr nıyor, duvara sırt verip oturuyorlard ı .  
içeriye girenler, dışarıya Çikaniar görülüyordu. Çoğu sigara iÇi
yordu buradaki lerin. Yüksek ses l i  konuşmalar, bağırışmalar s ık  s ık  
kahkahalarla ıkesil iyordu. Gromada , merdiven başında, ayakta du
ruyordu. Kapıntn aral ığr nda bekliyordu. Bar bar bağı rıyordu aşa
ğtdaki fere. 

- Arkadaşlar, bel l i  bir sur e iç in bi le olsa, işçi sınıf ı  ola
rak şuurlu olduğumuzu ispatlamak zorundayız. Hücre teşki latı ve 
genel kurul oy birl iği  i le  -b ir  karar almal ı  ve Send i kalar B i rl iğ i  de, 
Fabrika�"Hn Sendikası da bizim öz . organianın ız olduğuna göre hak
Iarımiii savunmakta zaaf -göstermemel iyiz. Her. ci nsten sabotaj
cıyı, devrime ihanet eden köpoğlularrnı  en ıkısa yoldan Devrim 
Mahkemesi 'ne sevketmal iyiz . . .  

Orada. Gramada'yı d i nleyen kalabalıktan sözlerini destekle
yen çığl ık lar, gülüşmeler ve alkışia-r yükseldi .  

Sadece Savçuk, yine her zamanki gibi üstü baş1 yırtık Sav
çuk, bir yandan kollarıyfa ·kalabal ıği  iterek -kendine yer açryor. 
b ir  yandan da bağirıyordu : 

Bu heriflerln ağzı nin ortasına indirmel i darbeyi L . .  Canı
nız cehenneme, budalal arL . .  Uyuşuk uyuşuk ne h eki iyorsunuz 
daha? Bana göre deği l ,  katlanmam bu uyuşukluğunuza. 
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Gen i ş baton merdivenlerden onların yanına koşarak indi Gleb� 
Bu, terden sın isıkiam insanların, yüzü toz toprak içindeki insan-
ları n arasına yı ld1 n m hızıyla g irdi .  

· ·  

işte geldiL . .  Geldi köpoğlus u ! .  . .  Benzetecek şi mdi hep ... 
s ini ,  asker . usiHü benzetecek hem de! . . .  Duvara mıhhyacak hep
sini ! Şu sık1şrk anrmrzda şeytan gönderdi sen i .  . .  

Bu keyifli ıbağnşmalarrn yanr s1ra merakl i ,  tedirgin sorular 
da vardı Gleb'e yönelti len. 

- N'oluyor, Çumalov yoldaş! Nedir  bu hal imiz? . . .  Böyle it 
gibi çal lş tp netice alamıyacaksak kıçrmız1n üstüne otursak daha 
iyi ! !Hiç hoş deği l  bu . . .  Bütün dümeni er kimin başının altından çı ... 
kıyor, bi l iyoruz. Bu avantac_ı ların hepsi eski rej imin geri gelmesine 
çahşryorlar . . .  Eski serhiplerini bekliyorlar yine. uğursuz deyyuslar! 
H izaya getirmek şart bunları . . .  Arta k beklemekte fayda yok. :. 

Tütün ve ter ıkokuyordu hepsi de. Birbjrine yapış-mış gibi 
duran vücutları ve solukları bağucu b ir  ·hava yaratıyordu .  Gleb 
etrafı ndakileri d i rsek darbeleriyle dağıtarak -kendine yer açtı ka .. 
labahkta. 

- Yoldaşlar, çalışma sahiden başlıyor bu sefer. Varan, fab ... 
rikan1n düdüğünü işitir iş itmez herkes işbaşı yapacak. Bütün çe
vird i kleri dalapiarı ters yüz edip geçireceğim başlarına, ·hele ba
ZI Iarı var ki onlarla b i lhassa uğraşacağım. Planlama'ya gidiyorum 
şimdi  .. Yo ldaşlar, devrim bozguncuların ın  en ağı r  cezayı görme- . 
sini şart koşuyoruz. Endüstri Bürosu'ndan gerekli bütün malze. 
meyi aldım. Yakıt g e l iyor fabrikaya. Adam gönderip perçin çivisi 
geti rteceğiz. Önce taş kırma makinasını ,  ardından da taş öğ.ütme 
makina ları nı çal ı  ştı racağ ız. 

Gleb, •ka labal iğ ı  yarıp çıkmak istedi .  Seeeremedi ama. Çep .. 
çevre sardı lar  onu. Herkes bağırıyordu. O. arafarından sıynldrktan 
sonra bile bağırarak peşinden gel iyorlard ı .  

Huuurrraaa. Çuma lov ! . . .  
Savçuk, yumruklarını s ıkmrş, dolu gözlerle yan1nda yürüyor, 

Gleb'i brrakmryordu bir türlü. 
Benim eski hergele arkadaşı m  Çumalov!  . . .  Bırak da şu 

' gariban fıçıcıbaşı tepelesi n onları . . .  yerimda durarnıyorum ya
hu . . .  ben kaz1yacağ1 m  o pis heriflerin kökünü ! ._ . .  

G leb, çevresindeki kalabahğın arasında ıkasketini sal iayarak 
bağırdı .. 
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Gromada, Gramada nerede? Getirin onu buraya . arka
daşlar . . .  Hani ? Geldin mi?  . . .  iyi. yürü Gromada! 

Fakat Planiama"ya girmedi G leb. Şüra binasın ın önünde lndt 
arabadan. 

ik inci katın merdivenlerinde soluğu kesilen Gramada'nın ko-
1una girdi. Gramada 'nın göğsü derin hışırtılarla geniş geniş kalkıp 
in iyordu. 

- Yürü, ıs ianmış tavuktan betersin yahu! Sahiden dayana .. 
mıyorsun yürümeye, altı del i k  pabuçtan farkrn yok hani. içerde 
cıngar 'kopacak, toparla kendini biraz . . .  

Bil irsin, Çumalov, s ık  Stık nafesim kesi l i r  ama ·kim ·kız
dır� rsa kafa mı ,  bi l irim hizaya getirmesini .  . .  

Dağları aynataeağız yerinden, göreceksin ! .  . .  Ufak tefek
. .sin ama mitralyöz gibisi n, bil iyorum . . .  

Badin'in odacısı Gleb'i görür görmez kapıyı a:""d ına kadar 
�çıp saygı i le geriye çekildi. 

içerde yalnız deği ldi Badin : Ş ıram, Çibis ve Daşa da ora
-daydı lar. Oturuyorlardı. 

Daşa. gözlerinin derininde belli belirsiz yanıp sönen şaşkın 
ve titrek bir ifadeyle baktı Gleb'e. Bu gözlerde hem neşe hem de 
-tedirgin pırıltı lar görülüyordu. Fakat Gleb. onun bakışları nda ke
yifli pırı ltı ları fa:rketmedi. Sadece, o ana kadar görmediği şeyi ,  
kederli b i r  iç s ıkıntısına benzeyen şeyi gördü. Bu yüzden hemen 
·o anda Yüreğinde b i r  yanma, bir sızr hissetti. 

Kaçamaık bakışlarla süzdü Badin onu. Sonra tekrar k ı l l ı  par
maklarinın arasında tutuğu kağıtları karıştı rmaya ·koyuldu. Ş ıram"ı 
;()inl iyordu. 

Çibis yine her zamanki, artık o herkesin  al ıştığ ı ,  bakı ldı
-ğında ona uyukluyormuş ya da ·kendi alemine dalmış havası veren 
-görünüşü içindeydi. Akl ından geçenler herkese yüksek sesle an .. 
tatılmayacak cinsten şeyierdi 'herhalde. 

Burada, eadin'in odasında ne arıyordu Daşa? Stanitza'da, o 
1<azak kasabasında, aynı yataıkta geçirdikleri gece üzerine Daşa'
n ın  yarı şaka yarı ciddi anlattığı şeyler doğru .muydu yoksa? Ba .. 
'kıştarı neden kapkara Daşa'nın? Ve neden bu kapkara bakışlarda 
Gleb'in hiç bi lmediği yepyeni, ürkütücü pırı ltılar var? Daşa 'nrn 
iQÖzleri kuru ve yusyuvarlak, kan l ı ,  tıasta görünüyorlar. Işte ye-
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n iden kopmuştu Gteb'ten, ruhu tekrar deri n bir ·kuyu glli anlaşıl .. 
maz. uzak ve esrarli hali�e bürünmüştü. Gleb. birdenbire Motya·
nın o çoktan unuttuğu sözlerj nJ hatiriadı. Daşa'ya bakJnca : Artık 
hayatrnız beraber geçmeyecek, ruhunuz beraber ol mayacak, bera
ber baş koyacağınız ı l ı k  bir  yatağa hasret kalacaks1n1z, demişti 
Motya. 

Gleb yaklaşmadr ona. Daşa da uzak kaldi ıkocasından. Bir 
yabancr gibi uzağında durdu onun ve hiç bakmadr Gleb'in yü-• • • zun e. 

Şıram. Bad in'in tam önünde oturmuştu, alabildiğine sakin 
görünüyordu .. Boğuk bir  gramofon sesine benziyordu sesi. 

. . .  Ve üstelik Or·man Servisi'ndeki yolsuzluktan sorumlu 
deği l im ben. Yönetici organların di rektiflerine tamamen uygun ha·
reket ettim. Neden şimdi her taşın altında çapanoğlu arayan ve 
bulan işçi - Köylü müfettişf iği  o zaman bu işlerin olağan yürütü! .. 
düğünü kabul etti. neden o zaman bu yolsuzluklarr . farketmed i? 
Başrnda durduğum teşki latın ,  Planlama'nın servisleri örnek dere. 
cede iyi kuru lmuştur ve mükemmel çal ışır .  Ama ne oluyor, bir
denbire bu servisierin hiçbir işe yaramadığr ·keşfedi l iyor, ·hatta 
yapılan işl erin devrim aleyhine iş ler olduğu söyleniyor. Hem de 
baş ından sonuna kadar. Böylesini almiyor benim ··kafam, çok dik.: 
kati i bir soruşturmayı şart koşuyorum.  

Badin sert yap i i ı  alnını  çevreleyen gözlerinin olanca ağırhğ1 
fle dH< dik  baktr ona. 

Anlam1yorsun, kafan almıyor . . .  Neden anlamadığın orta
da. Belli .  Planlama'nın servisleri örnek derecede iyi, bu yüzden 
devrime ihanet edenler en uygun paravana oldu. Teşki latindaki 
bütün işi . bize yabancı olan. düşman olan unsurların eline bı rak
trm da ondan. Senin o harika servisierin Orman teşkilatındaki söy
gunculuğu farkedemediler bir türlü. Oradaki işçilerin aç ·kaldıği
n ı ,  üstlerine giyecek bulamadrğını ,  odun ,kesecek malzemeden 
yoksun olduğunu göremiyordun. Oradaki personelin Devlet mahnr 
çal rp sattığını ,  karaborsaya ç ıkard1ğınr  da farıketmedin. H rrsrzlar 
burnunun dibinde. mil let ·malrnı  aşrrıp. gaspedip aralarında böffi .. 
şüyorlar, farkına bile varmıyorsun. Mesela şu geçenlerde Devlet 
tekel inden al ın ıp eski sahibine geri verilen sepici atölvesine ne 
d iyeceksin? Ya emrindeki servislerden bir inde çimento fabrikasini  
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Devlet'ten kurtar1p eski hissedarlara devretmek için hazırlanan 
komplo neyin nesi ?. Söyleyecek sözün yok. Farkında bi le  değ i l 
sin çünkü. Ben ·böylesine, en ağrr şekilde cezalandırmamız ge
reken bir isim ıkoyarım. arkadaş� Ben buna devrim düşmanlığı  
derim. 

Şıram hiç bozmamtştı istifini. Sadece gözleri dotmuş, yor
gunluktan sesi eski rahat akış·tnt kaybetmişti. 

Şu son sözünü ettiğ in  meselede işinin ehl i  uzmanların 
eline baktım ıben. Oturup hesap etti ler, fabri kan ın önümüzdeki i l k  
on yı l  içinde yeniden çalıştırı lmasın ın  i m kansiz olduğunu bel irtti
ler. Bu işin dosyasını da Çi mento Merkezi'ne gönderdim.  ikti
sadi Konsey'i bu konuda söz sahibi kabul edemezdim. Sepici 
atö lyesi işinde Şüra taviz veri lmesi gerektiğini  kabul etti . 

Badin, dişlerini ortaya ç ı karan yayg ın  bir  gü lümsemeyle bak
tı Çi bis'e. 

Bu tavizin .verilmesine Şüra göz yumdu, bi l iyorum. Fakat 
bu -konuda getirdiğih rapor baştan sona yan l ı ş  ra kamlar ve aslın-

• 

da doğru olmayan hesaplar üzerine kurulmuştu. Ve biz tıaberli 
deği ldik bundan. Şimdi tekrar ele alacağtz bu iş i ,  Şüra topla-ntısın
da tekrar konuşacağrz. 

Masadan bir kağtt aldt el ine. Çabucak okudu 1<:ağıdt  .. 
- Çumalova yoldaş, al · betediyeye g it ;hemen: Derfıal b u  

üç evin boşaltılmasını sağlasrn bize. Doğum evi ve çocuk yu
vasi olarak hazırlansın bu evler .. 

·Masantn yanına geldi Daşa. Fakat Gleb'e Badi n'e bakma
d r .  Ama Gl eb, Badin·in gözlerinde yanan sarhoş 1ş ığ ı ,  p ın ltryı 
farketti. Dişlerlni sıktr. Kulaklart uğulduyordu. 

-.. Bad in yoJdaş? . . .  
- Gelebi ldin demek? . . .  Şeytan götürsün sen i .  nerede sürt-

tün bunca zaman? Hadi,  hemen bi lqi  ver bize . . .  Nedir  ·o suratın ın  
asrklu1t vahu? Yoksa dize m1 getirdiler seni ? . . .  

Badin dostça gülüyorrlu ona. 
Gleb tam karşısına geldi Badin·' in .  Gramoda da yani ndayd ı .  

Kati ve soöuk bir  sesle ranorunu bi ldirdi. S::tnki konuşmuyor, 
ıkağıt 'üzerine döktüqü vazı l ı  bir  metni okuvordu. 

- Badin yoldaş , Fabrika komitesi ad1na Gromada ve ben 
çal ışmaları hangi hayvanı n durdurduğunu ve hangi sebeple · dur-
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durgunu derhal öğrenmek için geldik. Fabrika tekrar bakımsızhğa 
terked i lmiş durumda. Böyle saçmai lk iara göz yumulmaz. Hangi 
mi-krobun bu ·kadar rahatça sabotaja_ yeltendiğini ,  bu kadar aç•k 
devrim düşmaniğı yaptiğ ın ı  öğrenmek istiyorum. işçiler ayakta. 
Bu, bile bi le yapı lmış bir iş  ve eşkiya sald1nsından daha zararl ı .  
Ş ıram yoldaş burada .. Şimdi soruyorum: Planlama böyle bir cina .. : 

• 

yete nas 1 l  göz yumdu? Cevap versin. 
Tekrar güldü Babi n.  Yine bütün dişlerini ortaya ·koyan dost 

bir  i fadeyle güldü. 
-- Haberim var. Planlama Çimento ·Merkezi'nden emir a ldr .  

Merkez'dekiler fabrikanın işl etmeye açı lması konusunda kesin 
bir karar a l ın ıncaya kadar çahşmaların durdurulmasını istediler. 

Bad i n yoldaş. ıbu iş i ki-min  yaptı ğinı  bi l iyoruin. Sizin bi l 
mediğ in iz bi l·şey var: Endüstri Bürosu, ·Pianlaman1n  başkan ına 
fabrikanın  en kısa zamanda işl etmeye açırabi lmesi için bütün ha
zırh kların derhal tamamlanmasını emreden b i r  telgraf gönder
di .  Konu Endüstri Bürosu'nda görüşülmüş, ·bu ıkarara varılmıştır. 
Size bunu belgelerle ispatlıyabil ir im. 

Boğuk sesiyle kekeledi Şrram: 
Endüstri Bürosu i le  bitmiyor ki iş,  Çi mento Merkezi de 

var. • 

Kend ini  kaybetmişti G leb. H ızh ad1mlarla masanın ucuna 
kadar yanaşt1 . Yanağında sinirl i  bir tik peydahlanrri1şt1.  

-- Başkan yoldaş. b ir  kere daha ve çok açık olarak soruyo
rum. Şıram yoldaş/' kom'ünist veya şeytanin �uyruğu olabi l i r, vız 
gel ir  bana! Fakat şu tartıştığ imız meseleler yüzünden artık s i l  ... 
kelenmesi gerekiyor. Gülünecek şey deği l ,  yoldaşlari Şıram yol ... 
daş işçilerin ç 1 karrna uygun davranmıyor. besbelli .  Parti Komite
si 'ne derhal bi ldireceğiz. Voldaşlar, iktisadi ·hayat1mrzın ve po
l itikamızin bütünü teh l i kel id ir. Demin iyi söyledi yoldaş Badin:  
i ktisadi alanda karşı-devrim denemesine girişiyorlar� . .  gerçek bu! 
S i lkelenmeliyiz, yoldaş lar. Bir  son vermaliyiz bu işe. Orman Ser
visi 'ndeki yolsuzluklar önemsiz kaliyor bunun yanında. Si lkelen
mel iyiz, kimsenin gözünün yaşına bakmadan zararlı · unsurları bir 
b ir  ayr klamal ıyrz a ramızdan, temizfemeliyiz hepsinJ .  · Bütün yöne ... 
tici kadrolarında ay1klama yapmal iyız. Bu aşağı h-k beyaz sürüsüne 
gösteri len hoşgörü bitsin artık! Vumruğumuzu tepelerine indir-
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me k vaktid ir. Bad in yoldaş, bütün istediklerimizin kabul edi Id i  .. 
ğinl  söylüyorum s ize: Istediğimiz b'ütün malzemeyi alacağ•z. 
Var1n sabah Işçiler işbaşı yapryor. Fabrika komitesi depolara vu ... 
rulan mühürü söküp atacak yarın ve derhal malzeme saytml ya ... 
pacağ1z. Size son birşey daha söyleyeyim. Badin yoldaş: Fabri
ka yönetiminde görevli olaniann değiştirilmesini istiyoruz. Mut
lak istiyoruz. Gerekirse ·meseleyi Moskova'ya götürürüz. 

Sert hareketlerle açtr meşin ceketi ni .  Iç cebi nden kal ın bir 
ıkağ1t to man ç1kard1 .  Tomari masan rn üstüne f1 rlatt1 : 

- işte belgeler. . .  Her seferinde bir kab us gibi Endüstri 
Bürosu'nu ç1 kar1yorlardr ıkarşrmrza. . .  işte paravana yapt1 klan 
Endüstri Bürosu. Al r n  ve okuyun. 

Şıram bir ölü kadar sararmrşt1 . Gözlerinde b i r  cesedin do-
nuk ifadesi vardı .  

Çibis doğruldu yerinden, h1zlr  adımlarla ç ı ktr  dışanva. 
Badin şöy1e bir  bakt1 Ş rram'a. Güldü tekrar. Garip bir keyif 

okunuyordu göz bebeklerinde. 
- Ştram, senin Planlama da Orman Servisi Çlibi suclu is

kemlesine oturacak, öyle anlaş1hyor. Manzara gittikçe i lgi çe. 
ki ci olmaya ·başladr . . .  

Koridorda Daşa ile :burun buruna geldi Gleb. Dasa be.kle
mist;· onu. Derin, rşrl rşıt yanan Qözlerle tekrar baktı ·n leb'e. 
Acrh bir  cıöhk kooarıvormus pibi acrh ve sisti bu ot\7.1er. B u  
�özler aölamaktan k1zarm1s. adeta kan çanai11na dönmn�t'ü . Dasa. 
her  zamanki tela$slz ve oüvenH haliv1e b ir  süre önünrle durdu • 

Gleb'in.  Sonra, vumusak ve da1gtn bir  sesle sunları söv1 P.ni :  
- Gl eb. Nivurocka öldü . . .  Coktan qömdü fer onu, oP.ciktin. 

vakti nde vetisemedi n . . .  Nivuroçka yok art1k, Gl  eb . . .  Niyuroçka 
söndü aftti. Sen burada de�i ldin.  

Gleb, vüreöinde oh ınca sirlrietivle inen bir balvoz rl::ırhesi
nin altrı�·•n r  hissetti . Sonra sA��iznk. Ve arkası nri�n rfurm:ırfan 
şisen. fla babam sisen viireai. Bir  ihu1antt icinde �onra. nnnii!'; ka-

. 

fe�i.ni � 1krstıran h tr  bulf•nt1 . Bacakh:trınt h ig�etmP.rii.  AriAtA co k 
büvfik bir vüksek1i kten d üsüvordu. Bosluktavd1. Sohıi'irı  ·Jn:��ilmis-• 

ti.  GözJerini fliç ay1nn1yordu Daşa'dan. Büyük bir  açl lkla bak1yo1·-
du. 

- !Nas11?·.. N as1 l?  .. Fakat imkans1zl . .  Nası l ?. .  Niyuroçka ! . .  
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imkans1z! .. 
Daşa duvara yaslamışti sırtını .  Gleb,  karşısında eziyet çe

ken titrek gözler gördü. Kanayan yaşh gözler. 
Gromada, boğazında gelip öliğümlenen sıcakl ığı  susturmak 

bağmak için sı kıyordu kendini. 
• 

BÖLÜM ONALTI 

AYlKLAMA 

1 .  ccTAŞ GIBi KATI OLSUN YÜREGIMIZ!ı) 

Fabrika ·hücre teşkifatında·ki ayıklama için. 1 6  Ekim .günü ka
rarlastı rı lmıştı.  Daha bir  hafta vardı bu toplantıya. Sergey, du- , 
daklarında dalgın b i r  gülümseme, ·korkusuz ve -heyecansız bekl i
l iyordu o günü. Her gece, yatakta kafasını karıştıran düşünc-ederi 
arının ıştı şimdi.  Bu yüzden kendi hal ine, nası l  olup da sakin kala� 
bi ldiğine şaşıyordu.  1 6  Ekim tari hini hiç çı karamıyordu akl ından, 
rüyalarında bi le unutmuyordu. O günün h�yatında öneml i  ve bel-. 
ki de korkulu ıbi r  dönüm noktası olacağınr bil iyordu. O gün ya
şayacağı -şeyler kendisini aşacaktı, bunu bil iyordu. Ama . aldırmı
yordu işte. Partiden kovulacak mıydı? Kimbi l ir. belki de atmaya
eskiardı onu? Bil inçaltından kopan bir  dalga gibi üstüne gel iyor- . 
du bu düş�ünce, bi l incini  ıkarıştırıyor, yoruyor, onu her gün uğraş
tı rıyordu. O kocaman dalga beyn inin hücreciklerini yıkayıp geçi
yor ve Sergey gündüz gördüklerini, yaşadıklarını gece kAbuslu rü .. 

yalarında yeniden görüyor. yeniden yaşıyordu. Bel irsiz ve 1şıkh 
anlardı bu anlar: Güneşli bir yeşi l l ik,  güneş l i  çocuklar. güneşli 
bir dağ ve deniz, çocukların türkül eri, çanların inleyen sesleri . . .  

Parti Komite 'sine ya da bir  mitinge giderken tepesi çıplak ba
ş 1 n 1 n  üzerinde, saçlarında yakıcı güneşi hJssedlyordu. Çantasi 
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her zamanki giıbi evrak doluydu. Kendi içine kapah ve dal g ı n  b i r  
adam beceriksizliği görülüyordu yüruy'üşünde� Günlük görevlerini 
yapıyor ama 1 6  Ekim gününü aki lndan s i l i p  atamıyordu bir tur-

• 

lü. 
· Siyasal eğiHm çalrşmalan konusunda Parti Komitesi'ne ha

zırladığı raporu okurken, Yitki, okşayıcı bir  a lay taşıyan bakışla
nnı  Sergey'e çevird i .  Sonra parmakianna dokundu Sergey' in .  

Korkuyor musun, Sergey? S1kı dur, senin katanı da ütü-
Jeyecekler çünkü. . 

Nedenmiş o? Neden ama? Korku filan yok içimde. Benim 
d1şımda ve beni i lgi lendjrmeyen bir şeymiş gibi . . .  

· 

Aldırma. bak işine. Seni savunuruz biz. Göründüğü kadar 
hayın değildir şeytan. 

Eski 'bir ahşkanl ıkla yine iskem ieye dizi n i  koymuştu lukava . 
Gözleri yine ateşl iydi .  

• 

Doğru ·konuşmuyorsun,  Yitki . Şu te mizl i k  seni de korku-
tuyor, beni de. Asirnda korktuğum filan yok, yine de ürküyorum. 
Atacaklar partiden Sergey·i.  Önlemeye g'Ocün yetecek m i ?  Esk i 
menşevik o . . .  ve lenin eski menşeviklerin partiden .ati iması n ı  
istedi. . .  

Yitki bir yumruk indirdi masaya. Burun del i kleri öfkeyle açı 
l ıp  �kapanayordu. 

Hayır, kovulmayacak Sergey. Sen ve ben kovufmazsak, o 
neden kovulsun? Hangi ölçülere göre suçlayacaklar onu? Eski 

. 

menşevik olduğu için mi? Enteffektüel olduğu için mi? Budala l ik  
hepsi .  . .  Bunlar sebep olamaz partiden adam atmak için . . .  Böyle 
alacaksa ıkarşı çıkmaya hakkımiz var bizim. Aylk[a.ma komitesinin 
yaptığı skandal değil  mi? Ya hayali sebepler uydurup· adam atıyor
lar partiden ya da doğruluğu bel irsiz şeylerden davranıyorlar.  
Bu hafta sorumlu üyelerden yüzde· kırkını çıkard ı l ar. B i r  o kadar 
da üye attılar partiden. Mesela, Yuk·u da attı lar, işçi ol duğu haL 
de. Sebep: Kavgacıymış, verimsizmiş . . .  

· Yuk atı ldı m1  partiden? .. 
Yitki'ye doğru eğildi Sergey. Şaşkındı .  Kendi sesi bi le  yaban

Cl bir sesti ıkul aklarında. Önemsiz bul uyordu ağzından dökülen 
sözl eri . 

Alabildiğine· saki n ve katı bir  tavırla söze karıştı Lukava . Se-
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s i nde resmiyet dolu, umursamaz bir hava vard1 :  
Komisyon sana herşeyi açikiamak zorunda deği ld ir. Sen 

de Komisyonun işlerine ıkarışamazsın,  çal işma tarzını da eleştire
mezsin .  Partiden kovulanlann yapacakları tek şey bunu ·kabul
lenmektir .. 

Olsun. Fakat susup oturmayacağ101 berı, harekete geçe
ceğim.  ·Merkez Komites i'ne kadar götüreceğim işi .  Ay1klamay1 
yapanlar hiÇbir  şey bi lmiyoı·. Teşkilati bozuyorlar. sadece. Kar
ŞI koymak için sebepleri miz var. . .  B 1rakm1yacağ1m bu işin peşi-

• 

• o 1 • • •  

Yitki yeniden bir  yumruk i ndird i masaya, küfür ediyordu bu 
sefer. . · 

Lukava başr n s  ondan yana çevirdi ve güldü:  
-. Se merli eşek ı .. Böyle devam edersen kovduracaksın  . 

kendini  . . .  Bu yüzden düşeceksin.  
. Umurumda değ i l .  Korkmuyorum: .. 

Sergey. Yi tki ve Lukava·nsn ürkek bak1şlarla b irıbirlerini . süz
düğünü, ik is in in de paniğe kapsi maya haz1r ·bir dengesizl ik için
de olduğunu farketti. 

Kachn Kolu. Polya zay1flam1ş ve biraz çökmijştü. S1 k1nt1yla 
bak1yordu çevresine. El l eri titriyordu. Daşa. bir kenarda oturmuş, 
yarı m yamafak bi rdiği  okuma .. yazmas indan gelen ·bir acemiU-kle 
e l i  titreyerek birşeyler yazıyordu önündeki kağrda. Sergey'in ge� 
l iş ini  görmedi .  �Miye kova'ya b11e bakm1yordu. Onlarin Slklntl la
nnl ,  konuşmalarini umursam1yordu ü stel i k. 

Polya işaret etti Sergey'e, yan1ndaki iskemieye çağ1rd1 onu. 
Bir süre Sergey'e bakti, sonra Daşa'y1 süzdü. Pecnereden d1şan .. 
ya bakti, e l l erindeki v e  yüzündeki sinir l i  t iklere engel olamıyor-
du.  

-- Bütün bu olup b itenleri an lamaya yardım edecek m isin. 
Sergey? Aklrm baş1mda deği l  çünkü. Daşa anlamiyor beni .  Kaba 
bir insan oldu şimdi,  eskiden konuşurdu. derdlmi  paylaşndı .  Oy. 
sa şjmdi bana ald1rm1yor bi le .  

Daşa susuyordu. Sanki Po lya'n1n sözlerini işitmemişti.  
Sergey cevap veremed i.  ·Ne söyleyeceğini  bi lemiyordu. As

linda şefkat dolu ve okşayrcr sözler bulup söylemek·  istiyordu 
Polya'ya. onu yatsşt1rmak istiyor. fakat. gerekli sözler1 b ir  araya 
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getirip söyleyemiyordu. Kend isi  hakkında çok öneml i ,  çok basit  
bir- iki şey söylemek istedi. Yine gerekli sözleri toparlayamadJ. 

- Gördüklerimi ,  akl ımdan geçenleri b ir  bir aniatacağim 
onlara, bil iyor musun? .. Ve, atacaklar beni . . .  Bütün bu olup b i 
tenler. . .  Beni bir çeşit çarm ıha ge ren olaylar. . .  Devrimi  çarm1 .. 
ha geren olaylar • . .  

ıDaşa �,azmaya devam ediyordu. Uyuşan koluna y�r değiştirt-
ti. Başını ·kaldrnp bakti . Kırm1z1 çatkıyla sarı l ı  geniş ·kemerl i a ln1  ... 
nın altında kaşlan diki lmişti yukarıya. 

- N 'oluyor yine Miyekova yoldaş? Belıki ·hiçbir şeyin fark1na 
varmayacak kadar kah n !kafahyrm ben . . ..  Kadın  kolunun çal işma
sı günden güne genişl iyor, daha olumlu bir yafa giriyor, ıb iz ka
dınlar, ·konuşmas1n1 da öğrendik, erkekler kadar direnmesini de. 
Van h ş ve uzücü olan nedir şimdi,  söylesene M iyekova yoldaş? 

Daşa'nın sorusu Polya'nrn ayağa tırlamasına yetti de a rttı 
bile. 

- ·Hangi cesaretle bunu soruyorsun bana? Başımrza gelen
leri görmüyor musun? .. işçil erin ve askerlerin akan kanlan n o� 
luk oluk aıkan kan . . .  duyuyor musun, Daşa? ... Kan, oluk oluk . . .  
Bunca kan, yeniden sazll sözlü kahveler açı ls ın,  pazarlar kurul-

. 

sun diye mi  akıtr ld 1? . .  Her yaratılan güzel şey 'bir y1ğ1n pisl iğe bu-
laştrrı lsın diye m i ?  Bilmiyorsun öyle m i ?  

Sergey, hiç bu kadar al lak bul lak ve perişan halde görme
mişti Polya'yı. Gözleri kan çanağına dönmüş, alnında terler birik
mişti. Üst dudağr kurumuştu. Gözlerinde donuk bir ifade vard 1 .  

Daşa tekrar eğildi yazıs1na. Dudaklarında anlayış dolu b i r  
gülümseme belirmişti. 

Ben d� baınbaşka b i r  şey söyleyeceğini sanı yordum ! . .  
M·iyekova yoldaş, sadece sen mi varsın ,  senden başka herkes bu
dala, senin dışındaki herkes gevezelikle vakit öldürüyor, öyle mi?  

- Evet, öyle . . .  budal alar!. .  hainleri . .  alçaklar! .. 
Ve !birden saki nleşen Polya dönüp gülümsemek istedi Ser. 

gey'e. Yarım yamalak b i r  gülümseme. Sonra ans1zın elferiyle 
kapattı, h ı çkıra h ıçkrra ağ1amaya başladı .. 

Neden öl medi nı sanki ?. .  Moskova sokaklarında ölüp 
gitseydim ·keşke? . .  cephede ölseyd im . . .  Bu şerefsiz ve ac• lı  gün
teri yaşayacağrma ölseydi m.  Ah!.. .. Yoldaşlar! . .  
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Dayanilmaz bir  gülme isteği duydu Sergey, tuttu kendinL 
Dudaklan· titriyordu .. Polya, pencere, duvarlar, herşey gidip geli
yordu gözlerinin önünde. Vorgundu gözferi. Başka bir insanın ağ .. 
lamasına ·katlanmayacak ·kadar yorgundu.'  Geçen gece, odasına 
koşup da boynuna sarı ldığında ondaki b'ütün enerjiyi a.hp götür
ınüştü Polya. Şüra başkanının altrnda pesti l i çıkan vücudunun acı
sını Sergey'e do bulaştı rmıştı o gece. 

Daşa ayaktaydı şimdi. M iyekova'nın omuzunu ikuwet1e s•k•
yordu. Gözleri dumanhydr. 

Utanmahsın,  M iyekova yoldaş. Bu akan yaşlar, ·bu kriz ... 
ler senin ıkuvvetini mi gösteriyor yani? Küçü-k bir kız değilsin sen , 
komünistsin. Taş gibi kat1 olsun yüreğimiz, Miyekova . . .  çatia
sı n, yar1 lsrn isterse, yaş akmasın  gözlerimizden . . .  Vuf.ka yürek
Ii iere -ihtiyacımız yok bizim. Bitkinsi n ,  Miyekova, git adana ve 
sakin olmaya çal ış,  toparla kendini . . .  Güvenebil irsin bana, da
ha uzun zaman ayakta kalacak güçteyim ben. 

Tekrar yerine oturdu Daşa. Katı hareketlerle kalemi · aldr 
eline. Yamn yumru yazısıyla tekrar başladı yazmaya. 

Polya şaş�kındr.  Uzun bir süre Daşa·yl seyretti , sonra Ser- . 
gey'e çevirdi bakışları nı ,  oturdu oracığa. Soğuk ve . sakın bir ses
le konuştu; aJnında, kaş ların ın  hemen üzerine endişeli çizgiler · 

belird i :  
H içbir yere gitmeyeceğim. Çalışmak için geldim buraya. 

Çalışacağım. Sonuna kadar hem de. 
istediğin g ib i  hareket et, M iyekova yordaş . . .  Çok iyi ta

niyorum seni , kaç zamand ı r  beraber çalışiyoruz. 
Daşa, başın ı  kald 1 r1p bakmadı bile ona. Yaz1sına devam 

etti. Gülüyordu. 

2. rEMiZLIK 

. Polya da Sergey gibi  fabrikadaki hücre teşkilatının toplan-
tiSi nda komisyon huzuruna ç ı kacaktı: Sergey hücreye bağl i  ol
duğu, Polva ise kendi hücresindeki toplantıya hastal ığ ından öt'ü
rü gidemediği için. 

Fabri kan1 n  eğlence salonunda açl ld1  toplantı . içerisi çok ka-
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JabahktJ. Çoğunluğu parti üyesi olmayanlar teşkil ediyordu. Komü
n i stler ön snalara oturmuşlardr. Parti üyesi olmayanlarrn arkasrn
dayd r .  Salonda y'üzel l l  işçi bulunduğu halde pencere carnlarına 
vuran resimleri güneşin türlü rşrk oyunlarryla çoğaliyor, salonda 
sanki binlerce Işçi varm1ş gibi  yans1yarak artıyordu. 

Gleb ayıklama komisyonunun üçüncü üyesi olarak kürsüde 
duruyordu. Tavanda e l l i  ampul lü bir avize sallanıyor, bu avize. 
den yay1Ian ış ıkla aydınlanryordu salon. 

Komisyonun öbOr iki 'üyesi şehrin yabancısrydr lar. Dışardan 
gelmiş lerdi. Sırtlarrnda asker kaputu vard1 .  Başlarına asker kas. 
keti geçirmişlerdi. Bir tanesi, i ri bir adamdı .  Homurdanryor mu,  
gü lüyor mu. duruşundan pek anlaşr lmıyordu. Öbürü, kemikli sol
gun yüzlü uzun ve s eyrek sakal ın ı  parmakların ın  aras ında dur
m ad an 'bük en bir adamdı .  Büzülmüş bir halde oturuyordu. Gözfe
ri kal ın  kaşlarının altında sanki kaybolmuştu. Önüne çağrı Jan bir 
üyeyi sorguya çekenler 'hiç bakmıyordu önündeki adama. Sanki 
başka biri i le konuşuyordu, 

Parmaklarının arasında evirip çevi rdiği parti kartianna göz 
atıyordu. 

Sergey, geride, tam arkasında fısı ltı far duydu:  
...:...,__ Nurnaracı sen de . . .  Ne bela c ıkaracak baka h m basımıza? . .  � ' 

•• 

Obürü nas ı l ?  .. Uyukluyor yahu, baksana! .. 
iri kemikli adam Gramada'yı yanına çağırdığinda arkasrnda 

fısıldaşanlarrn hangi s in i  kasdettiğini an layamamıştı Sergey. Son
ra yine arkadan yeni bir m1 rılt1 geldi kulağına:  

Bu . da ·karnından konuşuyor bef . .  Her if, d ir i  dir i  görne
cek •hepimizi ! .. Alışkındir lböyte i şlere! . .  

Bu fısıldaşmaları arka s ıralardan yayı lan gül'üşmeler izled i .  
Gro.mada, sümkür hele, arkadaş rm . . .  şümkür ki için rahat

lasJn . . .  frrsat b u  fr rsattr . . .  
Gramada'nın sümkürmeye gerçekten ihtiyacı var m1yd ı ,  yok

sa ıbu sözün etkisiyle m l  bil inmez, geriye, işçi lere doğru döniip 
gürültülü 'bir şekilde sümkürdü. 

Onun bu �hali yeni gülüşmelere sebep oldu. Sergey, arkasın
da oturanJarın kahkahasrnr duydu yeniden. 

G leb gOimemek için zor tutuyordu kendini .  Vanakları güç
tükle zaptettiği bir gülme isteğiyle geri lmişti. Komisyonun öbür 
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üyes-inden biri de onun gibi gül memeye, makaralan koyverme
tneye çalişıyordu. Gleb oradakileri susturmak iç1n çıngırağı sal ... 
lad 1 .  el ini havaya kaldrrarak susmalan nı işaret etti sonra. . 

- Susun. yoldaşl arı Hepimiz dikkatle izlemeliyiz, çok cidd� 
bir  iş için top Jandık buraya. 

Komisyonunun iti kemikl i  o lan öbür üyesi hareketsiz ve kas
kat• b ir  tavırla gül üşmeterin durmasını bekliyor, sakahn1 savaz ... 
l lyordu boyuna: 

- Yoldaş Gromada1 hayatı nızın ·hikayesini kasaca özetieyin 
bize . . . 

- An latayım:  i şçiyi m ,  çocukluğumdan beri sefil ve perişan 
yaşad ım.  Sebebi de ıkapital istleri n . bizi ustaca sömürmeleri, ger
çek bu. Görcfüğünüz gibi hastah k kemiriyor beni .  . .  

ta l . .  

Yeni sesler duyuldu arkadan: 
' 

-- Amma da s�rt konuşuyor be! . .  Sizi kazı ki lyar bu kera-

Partiye ne zaman girdiniz? 
Yeni Sovyet rej imi kurulunca . . .  Bi r y r i  oluyor. 

- Neden daha önce yazı lmad1nız partiye? 
- Vakti saati gel meden ustabaşı olduğunu söyleyen sü-

nıüklü kim? Siz, hiç fabrikada çırakl ı k  etmediniz mi, yoldaş? C•
rak dediöin vavas vavas. kademe 'kademe yükselir  . . .  vetisir eder . . .  

'ij;ıl' ,  # '  . .. - · . • 

Partiye neden geç üye olduğunuzu sordum? 
Söyfüyorum ya işte . . .  iç savaş kepazeliği  içinde sürün

dük durduk bir zaman . . .  Dağa ç r ktrk, oradaki yoldaşlara elimizden 
geldiğince destek olduk . . .  Daşa i le beraber çallş1yorduk, ayn• . 
gı·uptandı k . . . 

Mukavemetçi lerle, kızlarta birl ik ormayıp evde oturduR 
nuz. havanın iyileşmes ini bekled iniz. Öyle m i ?  

Gromada. bu i ri ıkemi k l i  adam1n son sözlerinde kendisi için 
bir teh l i ke sezdi.  Bir tuzak kuruluyor, bir ağ örülüyordu çevresin
de. Adam, ustaca sorularla tıazırhyordu bu tuzaÇlr. Her sorduğu 
soru Gromada'yı bir yı lan 1sr nyormuş gibi yerinden hoplatayordu. 
Görünmez bir yara. Çok acı veriyordu ama. Gromada'nrn yüzü 
sarkmıştr . Gözlerinin derininde, bak1şlarında kendisini sorguya Çe
ken adama beslediği öfke hemen bell i  oluyordu. Belki adam da 
farkrna vardr bu öfken in.  Belki de bıkmıştı Gromada'nrn öyle kar .. 
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şısında durup dtrdtr etmesinden. Önündeki kağıda bir şeyler ka. 
raladt. 

Gidebi l irsiniz. Yoldas Gromada hakkında söyleyecek sö .. 
• 

zü oran var mr  arantzda? 
Gramada mı?  O bir taned ir . . .  Çok adama benzetir o . . .  . 
Sıra yoldaş Savçuk'ta ş imd i .  . .  Savçuk! 

Kalabah k, bir anda mrrrltr lar ve gülüşmelerle dalgalandı .  Sav� 
çuk'un s1rt1nda upuzun gömleği, ayağında yırtik pantelonu vard ı .  
Çiplak ayaklar:nt döşemelerin üzerinde sürüyerak y'ürüyor, kol
larıyla çevresindekileri.  yoluna Ç ikanian iterek i lerl iyordu.  Her
kes d i kkatle onu seyrediyor, bazı lan da gömleğinin arasını bu. 
rasıni tutup çekiyorlardı. 

Pantelunu fıçrL. Sıkı dur ·baka l ı m ! . .  Şeytan var ·karşın-
da ! .. 

· Savçuk. asrk suratıyla Komisyonun yerleştiği kürsünün 
önüne gelip durdu . Kol ları iki yanına sarkm1ştı. Durnıadan ba .. 
şınr  sal l ıyordu. 

- Temizlikçi yoldaş, hayat1m1 filan sorma bana, boş yere 
zahmet etme. . .  . · 

' . . 
�- . . Nedenmiş o? Hayatı nı b i lmemiz şart. Aslında bütün 

ayıklama işlemi yaşadığınız olaylara göre şekil  a l iyor, ıkararlar 
bu ölçüye · göre veri l iyor. 

· . . . Sen el ierne benim hayatım ı .  i lgi lend i rmez seni .  Ben ;ken
dim şeytanı n ·k•çına sakmuştum o köpoğlusu hayatı . . .  Yeter ıbu L.  
Fıçrcıyrm. fıçr yaparım ben . . .  Şimdi çal ışamıyorum, i ş  görenıiyo
rum. fabrika işe yaramıyor çünkü . . .  Fakat şu herif, şu Gleb, önüne 
gelene bağı rı rken fabrikayı bir çal ıştJ rs1n.  f 1çı  lar yaparım yi ne. 

·. ·. BurayA. " Bazt adamlar·rn suratını  dağıttı m,  bazı lar ın in  
da dağrtma-k istiyorum ., diye yazmışsın.  'K imlerin suratını dağıt. 
t ın?  Ve kiml eri !) suratını dağttacaksrn? Söyle şimdi .  · 

. Savçuk'un suratı şişm işt1 adeta. Boynunun damarları ·};)ir 
anda gerHdL Kolları iıki yana sarkmrş.  yumrukrannf s ıkmlştr. Baş
kalarında h 1nç ve sevinç yanyana. Çıt yoktu salonda. Herkes onun 
ne söyleyeceğini merakla bekl iyordu. Savçuk'un bu sefer de ulu 
orta . bağtrip çağıracağın ı .  böylece bi raz iyi vakit geçiri leceğini 
umuyordu herkes. Savçuk bazan patlar, önüne gelene ver yansrn 
eder, içten gelen bir coşkunlukla. sözlerinin neye -sebep olaca-
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ğını bHe öl çmeden tepinir dururdu. Oradakiler onun bu çeşit dav
ra nışianna al ıştıkları 'iç in  şimdi de aynı şeki lde davranacağ1nı 
umuyorlardı. Savçuk, g ülrnek istedi önce. 

Bu salakl ann çoğunu patakladım ben . · �  Yine pat�klaya
cağım . . .  Hem ·bu sefer yenr ve cins burjuva ları, başımıza efen
di l- ik  tasi iyaniarı patakhyacağJm . . .  Şu ç1 1 ingir1erin fabrikatörleri, 
iyi tanırlar beni. . .  Şeytan bir  rki deği l  -ki, çok . . .  Hepsini marizle
yeceksin . . .  Eski rejim zamanında husus i arabalarına binip, bize 
nasıl kazık atacaklarını hesaphyorlardı efendiler . . . Onlar gitti 
şimd i ,  yeni efendi l er türedi bas1m1za . . .  Bunlann da derdi imanı • 

bizi kazıkramak. 
' . 

Kim kaz1klıyo r s!zi? Partideki yoldaşlar mı ,  Sovyetler'de 
görevli yoldaşlar mı �kazıkhyor? Daha açık ·konuşun. 

Salonunun dibjnden doğru keyifli bir hıçkırtk duyuldu.. Bu .. 
nu neşeyle bağıran b ir  ses izled i :  

• 

Savçuk ! . .  Açık söyle Savçuk! .. Şu sülüklerin, şu fiy�ka 
düşkünü heriflerin vur yüzüne kim olduklarını söyle ·başı bozuk 

... .. .. surusune . . .  
ıBüyük bir uğultu koptu salonda. Sonra birden ·koyu bir 

sessizl i k  çöktü ortal ığa.  Gergin ve her an patlaması beklenen bir 
sessizl i k. 

Yine arka s rralardan öksüren bir  ses daha duyuldu. 
Atın şu hayvanr drşanyaL. Deminden beri kafamızı · ütü .. 

leyip duruyor! 
Yeni bir uğultu tekrar daJqalandırdı salonu. 

Açık konuşun, Savçuk yoldaş. Daqıtı l acak surat var,. 
dağıtı lmayacak surat var. Mesela, bizimki leri nası l  buluyorsun, 
dağıtmak gerekiyor mu bizim suratlarımızı? 

Nerden bilevim şimdi? Kafanızın 1çindekiler1 görmüyo
rum ya!  Too ladrnız buraya milleti, herkese pislik at1vorsunuz . . .  
ihtiyaç yok k i  size . . .  Efendi çok bizde, ·ku mandan görüyorsun ne-
reye baksan. . .  · 

iri kemikJi  adam duvmamıstı sanki. Savçuk'a şöyle baş•nı 
kald1rıo da bir  kere olsun bakmamrstı. 

G l eb doğruldu yerinden, surat• as1ktr. 
Yeter, Savçuk! Serserif iği bırak ş imdi .  Nizarnlan bi l i.. 

yorsun. 
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Savçuk masaya yasiadı koca gövdesini .  Boyun damarlan yi
ne geri lm işti. Gömleğinin alt1nda kıvar k1v1 r oynayan kaslan bel-
l i  o luyordu. 

- ·Ası l  sen kapat çeneni !  .. Tek serseri ben deği l i m  elbet, 
köpoğlusu . . .  Ne dırdır edip duruyorsun başı mda? 

Onun bu d iklanişini destekleyen sesler yükseldi salonda. 
- Susturma onu, Çumalov! . .  Hakl ı ! .. Doğruyu söylüyor! 
Sıra lann arasındaki boşlukta gez inip duran bir kadın olan-

ca gücüyle bağırdı :  
- Votkay1 içip karıs1n1 döver.ken böyle konuşmuyordu a

nıa! O kadar eziyet etti ki ,karısına, el ime geçirsem ben parala
nm onu ! 

Erkeklerin hepsi böyle . . .  hep kaba ,ku w et. Oraya ka
dınlar, buraya kadın lar . . .  Mutfağa kadı nlar. yiyecek bulmaya ka
dınlar, yatağa kadınlar, suskun kadınlar, evdeki çoluk çocuğa 'ka
dınlar. erkekler de ca ka satsın . . .  Hangisi farklı birbirinden? 

Bu sefer kadınlar başlamıştı hep bir  ağızdan. 
Savçuk öfkeyle döndü kalabalığa. Hepsini parçalamaya ha

zırlanan bir kurt gibi bakıyordu onlara.  
- Salakları Dırdrnnızla tepemi attı rıyorsunuz benim, kuy

rukl ular . . .  
Güfüşmeler oldu. ·Duvarlar titredi sanki, tavandakl avizenin 

saçakları çın çın ötüyordu. 
Motya bel i rdi sıraların arasında. Kalabal iğa doğru atı ld ı :  
-· Yalan, yalan, yalan . . .  Savçuk beni dövüyordu. . .  Ben de 

onu dövüyordu m ama. . .  (Kahkahalar) Tekiniz pabucu olamazsı
niz Savçuk'un . . .  Dövmek şart biz i ,  başka türlü yaramay1z işe, 
adam olamayız. Çocuklarımızı kaybettik, evimiz barkımız yı�k ı ld ı ,  
pis tavuklar. Hepiniz yoll ara döküldünüz. aşifteliğe ç ı kt1nız . . .  
Şu halinizle topunuz bir araya gelseniz pabucu olamazsrn 1z  
Savçuk'un ı 

Şimdi susuyordu hepsi . Şaşk1ndı lar. Ne yapacaklannı  bi le
miyorlardı . . .  Motya'nın sözlerinin etkisiyle, içrerinde bir buruk-. 
luk, kocaman kocaman açı lmış gözlerini ona çevirmişler, sessiz-
ce bakıyorlardı.  . 

- Söylesene, Motya . . .  Nerde pabucu Sevçuk·un? Yalina
yak dolaşiyor, baksa na . . .  
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Hırsl ıyd1 Motya, öfkel iydi. Baği rıyordu boyuna: 
Hele bir  dokunun Savçuk'a, cesaretiniz varsa dokunun . . .  

Heriflerin en iyisidir o . . .  Sakın paçayi ·kaptırma bunlara, Sav ... 
çuk . . .  Savçuk en iyileridir, en ıkuwetl i odur . . .  

Polya heyecanlıydı .  Ü rperiyor, bü:züldükçe büzülüyordu otur
duğu yerde. Sergey'in yanındaydı .  Gözlerini Komisyonun bul un
duğu kürsüden ayıramıyordu. I ri kemikl i  adamı ·hayranl i kla  sey
rediyordu. Dudaklarrnda ancak çok di kkatle bak1ld1ğ1  zaman far
kedi lebilen bir gül ümseme vardı .  Bir  heykel kadar hareketsizd i .  
Çehresinde bir hastanın y'üzünü hatı rlatan koyu lekeler bel irmiş-
ti.  

. 
• 

. � ' 
Sergey, sebebini pek aç1klayanıad1ğı b ir  ·keyifle dolduğunu 

hissed iyordu.  Bu neşe, çocuksu kahkahalarla benliğinin en ufak 
zerresine kadar işl iyor, yayıhyordu. Arka sıralardan ıkulağına ge_ 
len gü lüşmeler, yerl i adamların yüzleri ve tavanda bir üzüm sal
kımını  and ı rarak sal lanıp duran avizenin pul lar1 , herşey yeni b ir  
anlam kazanm ıştı kafasında. Herşey fazlal ıklarından soyunmuş, 

., 

basit bir refleksin s ın ı rları içinde şekU ienrn işti . En nkel haliyle 
beliriyordu. Gü lüşmeler, fısı ltı l ar, bu boyuna tuzaklar kurmaya 
'(abalayan garip mahkeme, hepsi insanca bir basitl iği yansıtıyor ... 
lar, hiç karış ık  olmayan basit bir olaylar zinciri gi:bi görünüyor
lardı.  Birbirinden ayrı ,  kopuk sesler, hareketler, kocaman bfr so-

-

luk duyuyordu. Bütün bunlar öyle kesinlikle çözdüğü, onu öyle-
sine eğlendiren şeyierdi ki ! .. Hayvanca bir  oyunla noktalanan, 
yırtı lan anlard i .  Bu mekanizma neden insanl ığın kaderiydi ve 
neden insanl ığ ın  kaderi ·katlanı lmaz acı larda <.lüğümleniyordu? 
Babası başka türlü konuşmuyordu. Anlar vardır,  bu anlar kosko
ca bir tarih sayfası nı kapsayabil irfer. Ve belki önemli olan za
man değ i l ,  zaman bütün'ünOn küçücük parçalaridır ve bel·ki önem
l i  olan bütün bir insanl ık  deği l ,  insan ların tek tek · kendi öz 
var l ı  klarıd ır? 

Neden başında bir fazl a l ik  gibi duruyor, Polya'nın kul akları? 
Çiçek açmış ağaçlardaki yapraklara benziyorlar. Titriyor ve genç 
kadının her soluk ahp verişinde kırmızı renkleri soluyor. Bu, 
genç kadınin damarlarına hücum eden kan,  büyük acı 1arın işare
tidir. Ve ·herşey, bütun bi lmece, insan hayatının anlamt bütün 
basitl iği  ve mutluluğu bu işarette düğümleniyor. 

\ 
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--- Sergey ivang in yoldaş. 
Kalktı Sergey. Bir. iki ,  üç, dört . . .  Durdu . Ne kadar basitti 

herşey. ne kadar anlamsız ve gereksizdi .  . .  
Hiç zorluk çekmeden ·konuştu. Kendi sesini duyuyor, bur- · . 

nun u bir gaga gibi görüyordu. Bir et parçasi değildi bu, ter tane- · · . · 
ciıkleriyle örtülü bir alçr parçasıydı sanki. 

- Şu geçenlerde kurşuna dizilen albay kardeşinizmiş. Sık 
sık görüşüyor muydunuz onunla? 

- iki defa karşı laştık: l i k  defa annemin ölümünde, ikin
·cisi nde yoldaş Çumalov'la birl ikte nöbetteydik, dağda sinyal ve
ri rken yakaladık  onu, o zaman gördüm. 

- Neden i Jk  kar�utaşmanızdan sonra tevkif edi lmesini 
sağ lamadı n ız? 

-- Böyle ıbi rşeye zorlamadı beni. 
-. 1 9 1 8'de kızii ordu i le  birl�kte şehri terketm ediniz? Neden 

beyazların yanında kalmayı tercih ettiniz? Onlarrn sizi kurşuna 
·dlzmeyeceklerinden emin ·miydin iz? 

- Hayır. Olamazdım zaten. Ama kaçmak için sebep görmü .. 
yordum. insan şehirde de çalrşır, yararlı olur. 

- O devirde komünist olmamıştınız henüz. öyle değil mi?  
Evet, anhyorum sizi. 

·-- Ne söylemek istiyorsunuz? · Sizi anliyorum» sözüyle ne
yi ·kastediyorsunuz? 

-. Voldaşr sorularınıza cevap verecek deği l im.  Tartışmaya 
�gelmedi-k buraya. Gidebi l i rsiniz. 

Gidip yerine oturmadı Sergey. işçilerin s ıraları arasından 
salonun dibine doğru i lerledi. Sağında, solunda gözleri kanl ı  iş .. 
çiler görüyordu. Döşemenin üzerinde yürüdüğünü b i r  an bi l e  

• 

:akl ına getirmiyordu. Incecik bir  kalas1n üstünde titreyerek fıep 
aşağıya doğru indiğini,  elçaldığını düşünüyordu. Sanki ayaklarına 
hakim olam1yor, sürekli şekilde aşağıya doğru kayıyordu. Duman i l  
bir sis kümesinin içinde saçı sakall uzamış biti k çehreler beliri
yordu dört bir  yanında; boğucu, birbirini iteleyen, ezip geçen bir 
karabah k� 

Sonra birdenbire bir ıköfü hayal in dağılması gibi hepsi kay .. 
boldu. Ortal r�k aydınlandı.  Çıkış ıkapısının önijnde herşey net çiz .. 
g i lerle bel irdi gözünde. Mermer merdive:ı, i ri korkuluklarıyla 
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. 
karşısına Çiktı. Meşe ağacından yapi imış iki fener, soğuk ve ses- · 
siz koridoru ayd1nlatayordu. Ölü bir ayd1nhk. Uzakt�. ·kapalı ka. 
pıların ard1nda genç insan �eslerinin yankı lanmasi duyuluyordu. . . 
Genç komünistler. 

Ayıklama .komisyonu_ Iri ·kemik", sfenks. çeh
.
reli adam; 

' 

bu ne düşündüğü kestirilmeyen yarat1k, bu ac1 çekmemi$, kat1 . . 
ve hiç gülmeyen yüzü i le  bu yaratık. (Ainında kırışık . bile yok) . . . ' 

Bu adam Gramada ve Savçuk'un kaderini el inde tutuyor, yarrn 
Polya'nın. G l  eb ve Daşa'n rn da kaderini el inde tutacak . . .  Hepsi 
bu adama müthi ş  bir ·korkuyla bak1yor ama bu ezik1 1ği ne ona, ne · 

birbi rlerine hissetti rmemeye çalışıyorlar. Hepsi de · yürekterinin 
ta derin inde içierini bir ıkurt gibi · kemiren o bulantrh keder( du ... 
yuyorlar� · 

. . 
Sorular. sorarak bir insanin ruhunun �er1nlik1e�inde ya�a ... 

yan şeyi bulup çıkarmak mümkün müdür? BU soruların cevabı 
hiç sahici ve inandırıcı  olabi l i r  mi? Doğru olabilen soru yoktur; 
gerçek cevao da yoktur bu yt7zden. ..insanrn benliğinde sahicj 

� •• & 
...... _ ...

.
.... . ··- . • ·--·-· 

Qlan şey ibu so��.�!!!'" daracık sınıriatı �.Çir!�� ·ka1a·rnaz, çeY�l?l_ar 
hei:f1o-{ufa_tin 

. 
dı�rna taşan. ba$a _gerçekleri de .. res1mfer. ., . � ...... .... .. .. 

- -� 
.. Kapal l  kapı lar ardında insan sesıerT_v_e Sergey-in beYf,inde 

müthiş bi r zonklama. 
Kap1yr açtı Sergey, içerdeki kıpkırmızı bayraklardan göz'ü . 

·ka m aştı : Duvarlarda, kanatlı beyaz kuşlar gib1 uçuşan · dövizler 
gördü. Her yerde, pencerelerde ve odan)n her köşesinde dağ çi • 

• 

çeklerinin güzel manzarası ve kokusu. 
Içerde, çiçeklerden daha kalabafık genç insan lar vardı. 

Delikanl ı la r  ve genç kızlar. Kızların göğüsleri inip ıkalkryor, baş ... 
larında kırmızı çatkılar bayrak gibi  dalgalanıyordu. Ritmik . hare
'ketlerle .i imnastik yap1yorJard1 . . .  

Bir, iki, üç. dört . . . 
Sesin çağrrsrna uyarak zor hareketlerle eği l ip bükülüyordu 

bu vücutlar . . . 
B ir, iki üc, dört . . .  A·henkli bir bütün içinde oruşan bu ' . 

hareketleri seyrediyordu Sergey .. Kanı hızlan ıyordu damarlarrn-
da: 

Bir, ikJ, üç, dört . . .  
Oradakilerin yüzleri birbirine yapıştı . Ve sonra onlardan ko-

parak etrafa da� ılan kocaman bir kah ka ha. çığlıklar . . .  
:Fabrika. F = 20 305 
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Kapının eşiğinde durdu Sergey. Daha i leriye gidemedi.  . .  lçer- · 
de, baktığı yerden ufac ı k  görünen say1s1z insan baş1n 1n  bittiği · 
noktada kürsü niyetine kullanı lan küçük masayi gördü tekrar. Ma
sanın çevres indeki üç insan da ufacık görünüyordu .. Canılarda 
defaJarca çoğalarak resimienan bu kalabaltk baş dönmesi veri-
yordu ona. . 

Polya, kürsünün önünde, ayaktaydı. O aln1nda ba�ladığı 
kırmızı çatkrsı ve kıvı r .k1v1 r san saçlan yüzünden ·küçük b ir  k1z 
çocuğunu hat1rlat1yordu. Sesi acı l ı  yükselişlerle titriyordu . 

. . . KabuJJenemiyorum bu durumu, an layamıyorum çünkü . 
hiç bir do�ğrulanan yanı nı göremiyorum . . .  Yaktık, yıkt1k, ac1 çek
ti k . . .  Oluk oluk kan aktı. Açl ı k  çektik. Ve şimdi o ezilmesl için 
bunca acıya katl andığirniz günler tekrar karş1m1zda . . .  Hangisi 
kabustu, 'bilemiyorum: Ak1t1lan kanlanmiz mı ,  ac1 dolu mücadele
miz mi,  yoksa bu sarhoş kahveleri i le bu, tı ka basa doldurulmuş 
mağaza vitrinieri mi?  ... Neden leş kargalarrnı tekrar topladi k  ba
şımıza? Bunca mücadele işçi kulübelerinde sefalet ve açl ı k  es
kisinden daha ezici bir ağ ı rl ik la  tekrar üzerimize · çöksün diye 
miydi? Içimizde yaşayan, :kanım1z1 kurutan zehir l i  y i i anlar, h1r
sızlar ve sömürüeliler yeniden eski rahat hayatiarına ·kavuşsun 
diye miydi bizim mücadelemiz? H ay1r, ben ·kabul l enmem bunu, 
katamın içi bu kuşkuyla doluyken yaşayamam . . .  Bunca mücadele ,  
çekilen bunca acr, gözüm'üzü bi le  kırpmadan gidişimiz,  sonradan 
kendi kendimizi çarmıha germek için miydi? Neden? 

- Yoldaş, bu şairane sözleriniz ashnda Lenin yoldaş ta
rafindan lanetlenan bir  hastal ığ ın ,  komünizmin çocukluk dev
resine özgü bir hastahğın işaretidir,  -biMyor musunuz? 

Adam1n sesi gergin,  sakin, kat1 ve vurgusuzdu ·Miyekova'nın 
konuşması ve sesindeki titreme i l e  adamin sesi arasındaki kar
şıth k Miyekova'nın feryad1n1 daha da ağJamakh gösteriyordu. 
Salonda, birbiri üzerine y1ğ1 lm1ş halde bekleyen · bu endişeli 
insan y1ğ1n1 m1rı ltılarla dalgalanıyordu. 

- Yoldaş, •kadın kolunu yönetiyorsunuz siz. Ama burda kal
kıyor, işçi lerin ve yönettiğiniz teşki lata bağl ı  ıkadınlann önünde 
böyle h iç  düşünmeden, sorumsuzca konuşuyorsunılz. · BOyük bir 
hata bu. · · 1  . .  , ,  

. 

Uzaktan Miyekova'nın  dudakları nın titrediğ i ,  gözlerinden yaş-
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7ar boşandağı  bell i  oluyordu. · · 
Dönüp de s ıraların arasında sarhoş .bir titreyişle yürüy'ünce 

oradaki lerin hepsi bakışlaranı Miyekova'ya çevirmişlerdi. 
- Doğru söyledin.  yoldaş . . .  önemli. ·olan . .  .' · hiçbir şey� . .  iş

çi evet, işçi boğazlanıyor. . .  Şu tkürsüdeki hayvanı pataktama
l ı  . . .  Dövmel i .  . .  

- M iyekova yoldaş hakkında söyleyecek sözü olan var mr? 
Kalabal ıktan öfkeli sesl er yükseld i :  Yumruklarin kürsüye 

doğru s ıkı ld ığı  görü ldü. 
Ne var yani !  .. Doğru konuştu! 

-. Komisyondaki yoldaşlar, bu cins yoldaşları kapı d1şar1 
atmahsınız . . .  Yeni iktisadi politJka yüzünden . . .  Fakat işçi lere de 
eşit muamele yapmal ısınız. . .  Mutlak yapın bunu. 

- Yavaş olun biraz. Ahırda değiliz. 
- Yoldaşlari Doğru söyledi M iyekova! Gerçeği ;konuşturdu 

burada! 
Komisyondaki yoldaşlar, bUmeniz gereken şeyler var: 

Demin konuşan o zıpır kad ın vaktinden önce gelmiş dünyaya . . .  
Henüz komunizmi aniayacak çapta değiliz biz . . .  Bu kadınları at
malı buradan. salak kızlari da atmal ı .  

G ürültüler yatıştrğJ zaman Sergey k'ürsüde GJeb'J gördü. 
Gleb, yanındaki iri kemi-kli adama kocaman gözlerini dikmiş, a
dama iyice yaklaşmış, dudakları ni kımıldatıyor, birşeyler anlat
maya çalişıyordu. Fakat adamrn bir ceset hareketsizliğindeki çeh
resi değişmiyordu. Başını kaldırıp bakmadı bile Gleb'e. 

Daşa kürsünün önündeydi şjmdi. Acıyan gözlerle Miyekova·
yı izl iyordu .. 

Polya'nın peşinden tekrar koridora çı-ktı Sergey. M iyekova 
çabuk adı m larla binanrn çıkrş kapısına doğru yürüyordu. Baş•n• 
garip ve tedirgin hareketlerle sal layıp duruyordu. Sergey usul
ca seslendi ona .. ıssız ve karanl ık -koridorda yankılandı boğuk se
si .  Dönüp bakmadı M iyekova, kapıdan .  kayboldu. 

Sergey tekrar salona döndü. Bir seterde girmedi Içeriye. 
kapının eşiğinde durdu. Ve it k defa o · iri .kemikl i ,  sfenks görünüş .. 
l ü  adamın gür sesini,  salonu ç ın(atan sesini duydu: 

- Evet, anhyorumL. Işte gerçek bir parti . üyesi karşımdaL. 
Gerçek bir  m i l itan, gerçek bir savaşçı .  . .  Partimiz böyle değer-
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l i  üyelere sahip olduğu için onur duyuyor. Güle güle,  Çumalovfl 

yoldaş . . .  şansıniz açık olsun. · . . · · 

� 
Ve Sergey, iri kemikl i  adamın ayağa ka1kıp Oaşa'nı n  eli�L

. ,_ 

içte ni i·kl e s 1 ktığ ı n 1  gördü. · ·_. :·= ... :=: .. 

l.  

' . . 

BIR B0VOK BÜTÜNÜN UFAClK PARÇASI 

·Sergey. Sovyetler Evi'ndeki küçük odasında, lambanın soluk 
ışrğ ında sökünceye ıkadar Lenin'in kitabını ,  u M ateryal izm ve De
neyci Kritisizm •ini  okudu. Kalemiyle kocaman paragrafiarın al
tını çiziyor, kenar boşlukianna okunaks1z yazısıyla notlar a l ıyor
du. ·sazan kalkıyor, odanrn içinde. masa i le  IAvabonun bulundu-

. ğu ıköşe arasında geziniyordu. Bazan el in i  ç ıp lak başına götü
rüyordu. Düşüncesini hiçbir kesinfiğe ve açrkl rğa kavuşturmadt
ğl halde düşünmeden edemiyordu. Ona çok acı veren bir keder

. le burkuluyor, ağlamak ihtiyacı duyuyordu. Gecenin sessizliğin
de aynı sözler dön babam dönüyorlardr ·kafasrn ı n  içinde. 

- E"nerjetik prensipleri tarihi maddeci l i k  dediğimiz şeyi 
krnamazlar. Madde ve enerji aynı kozmik oluşun farkl ı şekil leri

·d ir.. .. .  Herşey metoda bağ l ıd ır. Kuru sözlerle değ i l .  Diyalektik, 
enerjetik . . .. Evrenin kapsadr ğı bütün unsurlar arasında sonsuz ıj_ 
l işkiler vardır ve bu ilişkileri düzenleyen tabii kanunlar mev
cuttur. Bu statik · bi leşiriı diyalektik bir yorum gerektirir . . .  Bu
nunla birl i«te meseleyi düşünmek ve anlamak zorundayız. 

Sergey tekrar al ıyordu eline kitabı, tekrar okuyor. yine söz
lerinin alt1n1 çiziyor, kenarlara yine notlar al ıyordu. 

Van odada� Polya'n1n odasında çıt Çikmıyordu. Polya içer
deydi, Sergey odas1nda olduğunu, koridora bakan kapınin buzlu 
camında .Polya'ntn bel l i  belirsiz şeki l lenen gölgesinden anla
mışt'ı . içeriye girmek ·istemiş, kapın ın  tokmağını  zorlam1ştı. Fa-

- . 

1<at o srrada Polya'n1n göl gesi kaybolmuştu. O zaman Sergey 
rsrar etmemiş ve girmekten vazgeçmişti. ccPo!ya'n l n  bana ihtiya
c ı  olsa kapıyı vurur, . seslenir» diye düşünmüştü. 

Kitabr e l inde, usulca, kendi odasını  Po lya'nrnkine bağlayan 
ara :kapıya yaklaşıyor, kulak verip öb'ür tarafta neler olup bitti

. ğini işitmek istiyordu. �Gürültü duymuyordu. Şimdi yatağına uzan .. 

- 308 -



mış olmalı Polya. Sergey onun gözlerinden gündüz farkettiği bez. 
g in  ifadenin henüz kaybolmadağını düşünüyordu. Belki de uyuyor
du Polya. Hem de m•şıl mış1 l .  Son günle�deki aşırı heyecanların 
verdiği yorgunlukla bitmişti zaten. Uyuyorsa iyi . Ertesi güne dinç, 
sinirleri düzelmiş olarak uyanabi l irdi. O üzerindeki yorgunluğu, 
bıkkınlrğı bir atsa rahatlayacaktl. Dinlenmeye ihtiyaç• vardı ·sa
dece. Savaş iç inde mutlu günler yaşamıştı Pol.ya. Şöyle doya do .. 
ya gülmeye orada, cephede ahşm1şt1. Fakat bu yeni Clönemde, 
devrimin ıbu yeni safhasında, bu geçici gerileme sendeletmiş. 
ti onu, dengesi bozulmuştu Polya'n1n.  Bi raz diniense toparlaya
caktl ıkend ini .  Sergey kendisinin  uyumaması gerektiğini düşün .. 

' . 
dü. Uyumamahyd r .  Polya çağırabi i ird i  onu ya da  ç1kar gelird i  ya-
n ına. · · 

. . Temizl i k. . .  �Komisyonun as1k suratli üyesi ve onun ·iri ·ke
�:t�Jtlj��.l!;:: ���Qt.öo.-�a��ı:ını ı anı:�·;r�ri�_�urgı.lri -sesi� çöı<tan 
1 '\ .p��m-��tu _ _ ş_�rg�y . . ö.ne.m�J�. �j_r. . şeyd.i. J�Y.!' ... J.3JI_ §{�Q��.--�nemsrz;,bir 

.._. _y geleceğe döni!_�_.JliL- oluş içinde_ne� arı�m.�.!aşıyaliHlrcJi--t'e"t--· . · 
E!.-.baş t na?--Ustefik.-sadece--o-değ i Idi bu kadar_Ö.fl�-�siz-·Öian�--.Je'i•Res,. 
r t he s!_Q_r:ı�mşizdiler_ o hjjyiilc bütün�.��rer ����-�2'�rer����! . . 

/: � ·. Altrn ve gümüş pırı ltıh kelebekler açık pencereden ·içeriye · 
.ı gi riyor .. lamban1n etrafinda dolanıyor, oradan odanın öbür köşe-

sine uçuyor ve ufak ·kanatların ın  hış1rt1sıyla odaya alabildiğine 
geniş ve büyük bir  salon havası veriyorlardı .  Onlarin varhğ1 Ser
gey' in ruhunda karışık hisler uyandı rıyor, içine keder veriyordu. 
Gelecekteki değişimin bir habercisi gibi görüyordu kelebekleri. O 
zaman biraz açı lmak iç in pencereye gel iyordu Sergey . . .  Ve pen
cereden dışarıya bakıyordu: Karanlı klara. Aylardan •Ekim olmaSI
na rağmen hava çok sıcakt1.. Dışarda. bu sjmsiyah ve sıcak son
bahar- gecesi türlü güzel -kokularla donanıyordu. Henüz sokaklar
da lamba yanmadığı için şehir ·karan l ı k  ve sessizdi .  Sadece istas .. 
yonda manevra yapan lokomotifierin ıf'üdükleri ve vagonların ray-

ı lardaki tıkırtısı geliyordu kulağına. Körfezin öbür başında, dağ
ların hemen eteğinde elektrik l i  yi ldıziarın cümbüşünü görüyordu. 
Fabrikaydr orası .  Fabrika yaşıyordu. Hayata yeniden doğuyordu. 
Limanda. rıht1m boyunda tek tük IŞ iklar vardi .  ·Bu ışıkli y ı ld ızcık
Iann loş rşığında ıkörfezin sulanna katılan küçük dereci-kler yan- · 

sıyordu. 
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Bir zaman uyukladr Sergey. Uykusunda, babasi ç1kt1 karŞ I 
sına. Ayağındai o her- zamanki yırtik pantelonu vardi yine. Kısac1k 
adimiarla yürüyordu. Ayakları yine ç1plakt1. Yüzünde o Sergey'in 
iyi �b ildiği neşel i  gülümseme. · 

Babasi karş•s ındaydı. E l leriyle bir i skem leyi yakalamış, 
s1msH<ı tutuyordu. Ezik, te lişi i  b ir  sesle anlaşı lmaz sözler ml
nldanıyordu. Babas•nın bu gevezeliği hiç umuJmadık  bir dehşet" 
saldi Sergey'ln yüreğine. Oturduğu yerde hareketsiz kaldi b i r  
süre� ,Kalkmak istediği halde kalkamadı .  Vurmak istedi babası
na. Beceremedi .  Vuramadı. Babası bir yandan sakal ln1 s1vazhyor. 
bir yandan gülerek parmağ1n1  sal hyordu ona. Tehdit do lu  b i r  
ifadeyle sall ıyordu hem. 

Bir rüya. Adamı n  yüreği hızla inip kalk1yordu. Kalbinin 
atışı öylesine gürültülü ki insan uyanabiUr. Kapın ın  ardJnda, yani 
Polya'n1n odasında. Şura başkanın ın  m ı n ltılarla yükselip alçalan 
sesi. Demir karyola g1c1rdıyor. Polya yan1k, gizl i  yakarışlar dolu 
bir sesle inl iyor. Kuş CIVI Idamasınl andiriyor sesi. Belki d e  gü
lüyor Polya, krkrnhyor. 

Tekrar sessizlik. 
Adamın  yüreğinde gümbürtülü inip kalmalar. Alev alev tu

tuşan kanı.  Beyni ve ş akakJarı zonkJamaktan şişm iş. Kap1ya YD
rüyor: Din liyor etrafı. Y.umruğunu sıkıyor, havaya kald ınp vurmak 
üzere ıbekliyor. Yüzünü allak bul lak eden bir ürperti. Havada bek
leyen yumruğu çözülüyor, o yumruğu hazırlayan kolu yana du
şüyor. Hareketsiz ıkahyor. Bu, gözü kararmiş ve ürperti lerle sar
s1 lan adam, bu bitkin ve yeni lmiş adam y1 lg ın  adımlarla kendi 
yatağ1na yönel iyor. Yatağ1n baş1nda bir an bekl iyor. Yeniden ku
lak veriyor etrafa. Sonra yatağ1na giriyor. Sonra son bir  kere da
ha doğruluyor yatağında ve tekrar dinl iyor ortal ıği .  Ve ağ1r ağ1r  
soyunuyor. lambayı söndürüp üstünü örtüyor ve susuyor. 

4. 
. ' . . 

ı . 

.
· 

BÜYÜK BÜTÜNDEN KOPARILAN PARÇALAR 
1 • ' • • 

·. Sergey o ·sabah her zama
.
nki gibi erken uyand1 .  Doğruca la

vabonun baş1na gitti. Avuç avuç · su dökerek y1kadı ,  yüzünü. Yü
zünü kurulayarak pencereye geldi (B'utün gece aç1k kalm1şt1 pen • 

. . . 
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cere}. Oda soğuktu. etinde taze bir ürperti gezlyordu. Sabah se
rinl iğinin verdiği  ürperti.. 

Gökyüzünün mavisi yaz mevsimindeki kadar koyu ve leke
siz bir maviydi .  Hava berrakt1 .  Uzaklarda, alt1n rengi yansımalar .. 
la süslüydü tabiat. Aşağidaki evlerin camları güneşte alev alev 
yanıyorlardr . ..  oamlarda gök mavisine karışan pel li  bel irsiz bir 
'kJzı lhk farked i l iyordu. Fabrikanin bulunduğu kesimde, daha yu .. 
kanda. dağ ın  tepesindeki büyük �kayalar güneşin altında sapsarı. ,. 
Dağın yan i ndaki geçitte. yukarı doğru tirmanan bir  marşandiz 
treni vard 1 .  Tren dağ ın eteklerine ·kadar uzanan yemyeşil orma .. 

n ı n  yanısıra 11erliyordu. VagonJar birer dörtgen halinde görünü ... 
yor, kapl iann çizgisi aç1k seçik bell i  oluyordu. Vagonlarin te .. 
kerlek� eri b i le  farkediliyordu. Lokomotifin hacasindan kara du .. 
manlar yükseliyor ve yükseldikçe dağıhyorlard1 .  Sonbaharin .J<u. 
ru ve ·kokulu ·havasi pencereden Sergey'in dünyasına dol uyordu. 
Hava hafif, berrak, serin ve güneşliydi. 

. . .  Temizl ik .  Salondaki kalabaliği  gittikçe çağaltarak yans1tan 
camlar. Sergey'in karmakarışık ve çocuksu cevapl ari. Hepsi ne 
l<adar uzaktaydi ondan! Şi mdi herşey ne kadar önemsizdil Adam1n 
kan dolu, ıher hücresinden s ıhhat fışkıran gövdesi ,  kaşları ağır bir 
fiz ik  çalışmanın özl em i  içindeydiler. Uyuşukluktan s1yrılmak, ge. 
ri lmek, aç ı l ı p  rahatlamak istiyorlard ı .  Kol lar1n1 sağa sola aynatarak 
bir iki hareket yapti Sergey: Bir. Iki, üç.  dört . . .  

. . . Polya . . .  Belirsiz bir ac1 düğilmlendr Içinde. bir g_ölge gi .. 

bi geçip gitti sonra. Dun gece odasına gelmemişti Polya, onun 
dostluğuna ihtiyaç duymuyorrlu demek. Dün gece, kafas1n1n Için
den geçenleri ona anlatmak gereğini  duymam1ş, sadece kendine 
saklamrştı bunları. Duygularini kendine sakl lyordu Sergey. Ama 
Polya'nın acı çektiğini  bi lmek onu iyice yaklaşt1r1yordu genç kadı
na.  Herşeye rağmen Polya'yr karşıs1na ahp kendi s1k1nt1lar1ndan 
söz etmeyecekti ona. Polya hiçbir şey bilmeyecekti. Güçlüydü 
Polya, gülmeyi seviyor ve bil iyordu. Sergey ona hislerini anlat .. 
maya ·kalksa Polya'n1n dostça gülümsemeyeceğine, onu !kahka
halarla karşı layacağ1na emrndi. Pofya, tatlr Polyaf 

Çantasını afdr Sergey. Koridora ç 1kt1 sonra. Polya'n1n kap1s1 
kapahydı .  Ses gelmiyordu içerden. Polya uyuyor olmalıydi.  Uyu
mall elbet: D i nlenmeye ihtiyac• var onun. Sonra nas11 gülecek . 
kahkahalarla? · 
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Parti Komitesi binasinda Sergey Ay1 klama Komtsyonu'na 

ayr•lan çal ışma odası na girdi .  
' 

Vakit henüz cok erken o lmasana rağmen�  bu, penceresi par-
.. 

makl ı kl l  dar ve loş oda, tütün ve küf kokuyordu. Orada. masan1n 
önünde bekleyen ağ1r ve yrıkıc1 bir ·hastahktan yeni kalkmış kadar 
bitkin gör'ünüşlu pek çok insan vard i .  i ki Eğitim Merkezi görevl i 
s i ,  Sergey'i iteleyerek geçip gitti ler yan1ndan. Sergeyti görme
mişierdi bi le.  Yenik ve utançh bir gülümseme vardr dudaklannda� 
Sergey girer girmez Yuk'un odayı ç ı n  çın öttüren sesiyl e  ·karşl las-

tr orada: · 

Bunları hizaya getirme l iyiz, arkadaş lar. . .  Hem de is Jah 
. zoruyla. Bu kadarla da yetinmemeliyiz. partiden bi le atmahyrz 

hepsin i . . .  General eskilerin i ! .. Ne anlars 1n rz  siz ·işçinin derdin
�ern? Kendi dümeni n ize bakryor, boşveriyorsunuz işçi sr n1fına . . .  
Suratrmdan hoşlanmadrn djye nas ı l  atarsi n  beni partiden. p is  
he rif? .. Ayni memeden mi  süt emzirdiler yani i kim ize? .. Madem 
sen de . eskide·n benim g ibiydin ,  madem sen de dökülüyordun, 
şimdi önümde ne paz at1yorsun? 

· Komisyonun o iri kemikl i ,  surat• asrk üyesi masaya oturmuş .. 
• •  

tu. ünündeki kocaman bir dosyanın  yapraklarıni  sessiz. katr bir 
. d i-kkatle incel iyordu. Başrn1 :kaldrr rp Yuk'a baktı. Yuk da ona d i kti 

gözl erini.  Anlamsrz, donuk bir  ifade vardi bakışlarında. 
-.. Ken.dinizi ıkomünist saniyorsunuz yoldaş ama daha edep

fj konuşmayi beceremiyorsunuz bir türlü .  Size kaç defa söyle
dim� ·. .  

, · 
• 

Yuk'un. yüzü · öfkeyle buruş buruş olmuştu. lıieriye at1 l d r .  
· · . . Bir yumru.k indirdi masaya. 

· · Seytanrn belası, karşıma geçip durmadan nı..azarrathk 
· · . çıkarı rş1n ,  kalkrp teşekkür edecek deği l i m  e lbette? Bunu mu isti-. . . . . 

YQrsun? Hepinizi t�n1yorum ben, avantac1 takımısın1z, arivist ta-
krm•sın�z siz. Maskenizi düşüreceğim . . .  Göstereceğim g'ününü-

•• zu. 
Adam, · karşısrnda tepinen Yuk'a umursamaz bir -katr hkla ba-. . . . 

kıyordu. Duvarrn di  bindeki bir başka görevliye seslendi :  
Naçkassov yoldaş, Yuk'un dosyas1n1  a l .  bir kenara ayır . . 

Komisyonun bugünkü toplantrsında tekrar görüşeceğiz durumunu. 
Soğuk bakrşlarrn1 tekrar Yuk'a çevird i .  Yabanci bir sesle 
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adeta kamçıladı Yuk'u : 
-- Yuk yoldaş, partiye yeniden ahnmak için el i nizdeki son' 

şansı da ·kaybettiniz ş imdi .  Zararli bir unsur, yozlaşmış bir un
sur olduğunuzu ispatl adınız bize. Partiye bir daha dönmernek kay
d ıyla atılman1z1 isteyeceğim.  Bağtrmaya devam ederseniz, bura
da görevli nöbetçiyi çağırıp zorla kapı drşan atacağım sizi.. Çı-
l< ın şimdi.  

Sonra hiçbir şey olmamış gibi ,  ayn ı  kayıtstzlı-kla önündeki 
dosyaya eği ld i .  · ' · 

Yuk şaşkı ndı ,  suratı mosmor kesi lmişti.  H ınçla d iŞlerini g ı -
• 

cı rdatıyordu. Orada Sergey'i gördü.  Al lak bul lak çalıresiyle onJan . 
yard am umarak yaklaştı Sergey'e. 

Sergey, arkadaşı m ,  görüyorsun olup biten i ! . .  Bekleyel im,.  
seyredel im,  öğrenel im . . .  

Müth iş  ·bi r  cesaretsizl ik gel ip  otuı·muştu yüreğine. Eliyle 
ezik ve yı lg 1n  b i r  işaret yaptı . Uzaklaştı. 

Tsi ke ladze. duvann di binde, ayakta bekl iyordu. Masanın ya
nı ndayd ı .  ir i  göz bebekleri kan çanağına dönmüştü. · Baktşlarınr 
masadaki kağıtlara dikmiş.  olanca d i kkatiyle seyrediyordu .. Diş
lerini srkıyordu boyuna. · Srmsıkr kapa h duran dudaklannın kena-

. .  

nnda beyaz salyalar toplanmışt ı .  Sergey onu sessiz görmeye 8-
l ı ş ı kt l .  isteyken, Tsikeladze çal ış ırken kimse ·onun farkına varmaz
dı .  Böyle sessiz görünmasine rağmen iç savaş s ırasında dağa çrk
nı ış bir adamdı o. i ki y ı l  boyunca mukavemetçiler safında çar-

• 

prşm 1ş.  koca b i 1· birl iğe kumanda etmişti. Şehre ·i l k  giren öncü-
lerden biriyd i .  . 

Tsi·keladze sert ve s ivri b ir  cisme çarpmış çıibi i rki lerak 
aöz lerini  belertti. Iri  kemik l i  komisyon üyesine yaklaştı. 
"" 

- Yoldaş . . .  neden dalga geç iyorsun benimle? Göster ba-
na� kendi gözlerimle göreyim . . . Laf ebelfği yapma bana. ver dos
yayı bakayım . . .  

Karşısındaki adamın gözlerinde bir  hayret ifadesi belird i .  
- Yoldaş. söyledim ya , partiden kovul dunuz . . .  Kışkutıc ı l ı k  

ve bozauncufuk yaptığin ız  icin.  Üste l i k  dalga geçecek vaktim 
yok. Yeniden başvurun partiye. 

la . . .  

OlduCiu yerde kaskatı kesi ld i  Ts ikeladze. . 
-·- Bak. gör işte . . .  Nasıl  iş yapıyorlar. bak Sergey! ..- .�ör an� 
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Sergey masaya yaklaşti ve komisyonun kendisi  hakkinda 
verdiği  karan öğrendi .  Daha dün, salondan ç 1 kar Çikmaz partiden 
atı ldığinı  . hissetmişti. Neden ·kovu lduğunu bifemiyordu, neden 
böyle düşündüğünü de ıkesinl ikJe çözemiyordu.  Sorsalar cevap 
veremezdi. Ama partiden kovulduğuna emindi .  

·. Evet, siz de ç1kart ld 1n1z  partiden . 
---- Hang i sebepten? 
-- Şu anda gerekçayi okutamam size. Gerekli görüldüğü tak-

dirde sizinle i lg i l i  bölümü ister, okursunuz sonra. Memnun değiL 
seniz, yeniden ahnmanız için başvurun. 

Adam Sergey'e bakmamrştı bi Je.  
Bu sözlerJ duymak b j r  anda çok sıcak şey leri taş 1rd ı  Ser

gey'in içinde. Bir patlamaya benziyordu :bu. Boğaz ında düğüm 
lenen bir ıkusma ihtiyacı, bulantl l l  bir sanc1,  göğsüne. oradan da 
m idesine sıçradi .  Içinden yükselen bir .başka ses. boğuk bir  ses 
ati id r :  

-- Politika hayatı mın.  sonudur bu. ·Ne demektir bu, farkında 
. , 

mısınız yoldaş? 
---� Farkındayım. Politik ölümd�r . 
. - Neden ama? 

-� 
Önemli  sebepler vardı .  

Sergey gitmek. uzaklaşmak istiyordu artık. Ama yapamıyor
du.  Mıhlanıp kalm ıştı oraya. Ayakları birdenbire ağırlaşmış,  artık 
ona, ·iradesine baş eğmez olmuş lard i .  Pencerede güneş yoktu 
sanki. Kocaman bir  yangın alevinin k1zr l l ığ ı  gel ip yerleşmişti . · .= 

En s1cak günlerde bile güneşin bu şimdi  gördüğü c insten b ir  yan� ; . ..  
' 

gın alevi doğurmadığ1nı  düşündü Sergey. Göky'üzünün mavısin� _·. 
gördü yukarda. Ve sonra uzaktaki Istasyon b i nasın ı n  depoları 
i l işti gözüne. Masanın yanı ndan nası l  uzaklaşt1ğını  farketmedi. 
Odanın  hangi ıköşesinde durduğunu bile ıkesinl ikle b i lmiyordu.  

Yuk elini  s 1kıyordu onun. Dudaklarında bel l i  belirsiz b;r  
gülümseme. Orperti l i  ·kıvrımlar  ağzının  kenarJnda. 

- •işte Sergey . • .  Şüra başkanı atı l mıyor, Ş ı ram ve Ka o ko 
atılmıyor, ayyaş takımı  partide kahyor . . .  Bürokrasinin zaferi ! . .  
Sizin hücrede Savçuk :kap1 d1şar1 ,  M iyekova ve sen kapı dış an . . .  
Şimdi başbaşa 4<afdl lar artıık . . .  Bu ·iş bo ka sard ı .  . .  Ama ben gös
tereceğim onlara, bahkç• dediğin nas 1 l  yakalar bahğr, gösterece. j 

·r : 
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ği m . . .  Armut ağacını sal lar .g ibi s i l keleyeceği m  hepsini .  . .  
Tsikeladze tekrar yaklaştı masaya. Tjtriyordu. Yelpaze m i 

sal i  açtı parmaklannı.  
Yoldaş, neden dalga geçiyorsun · benimle?. .  Neden böy

le havaya konuşuyo1·sun, söyle?. .  -Bırak, göreyim şu hakknnda 
yazdı klan nı . . .  . 

i ri kem ikl i  adamın  yüzünde o deminki hayret ifadesi tekrar 
bel ird i .  Önündeki -kağ1tlara eği l i rken tekrar seslendi :  · 

Naçkassov yoldaş. Ts i keladze'ye kendisiyle i lg � l i  karan 
göster. 

Tsi keladze ayağındaki  ağır  çizmeleri sürüyerak öbür masa
ya, tostoparlak suratl i  komisyon üyesin in  çahşt1ğ1 masaya ya .. 
naştı . Adam 'baştan sona yaz1 dolu b ir  kağıt uzattr ona. 

-- A l ,  oku. Bi l iyor musun rusça? 
Adam sayfanın oras,nı  işaret ediyordu parmağıyla. Tsikelad

ze ansızın bağ ı rmaya başladi:  
Defo l ,  gelme üstüme, köpoğl u !  

Naçkassov'a çı lg ın .  a labi ldiğine büy'ümüş gözlerle bakryor 
ve çenesi zang1 r zangır titriyordu .  · 

Adamın önüne uzatt,ğı kağıda bakmadı bile. Elini havaya 
savurarak ıkendi kulak tozu hizas1na müthiş bir yumruk patlattı.  
Acı ve dehşet dolu bir  sesle tekrar haykrrd r :  

Beni kovdun partiden . . .  Beni kovdunuz. . .  Ben de te
mizl iyorum siz i ,  bakın,  görün! . . 

Tek 'bir s i lah patlamasr çın (attr orta l ığ ı .  Dumana boğuldu -
odan ın  içi.  

Ts i keladze yerde debeleniyordu. Dağı lan beyninden etrafa 
kanl ı  parçalar yayı l mrştr. 

iri ·kem ikl i  adam masas1 nda oturuyordu. Yüzü bir toz bulutu
n u n  gerisinde kalmıştr. Gözleri büyümüştü, an lamsız b�1yordu. 

Serqey odadan nas ı l  ç ıktıqını hatı rlamad ı .  ·Kendine geldiği  
vakit Yitki s u  içirmeye çahş•vordu ona. Burun delikleri h1ş1mla 
a ç 1 l 1 p  kaoan1yor. Yi�i baÇ11rıyordu: 

i c şu suyu be! . .  Kadın gibi  ağ lama hem . . .  aınl amaya ça

l •ş .  Hiçbir şeye karar veri l mez burda. Üstümüzde yetki l i ler var. 

Parti Komitesi göz yum m az bunların yaptığ ı  z1rvahğa . . . Beni ·de 

a ts ı ni ar canlan isterse . . . ama bu eşekl ikleri n i yanlarrna koyma-
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yacağ1m onlann . . .  
Hüngür hüngür ağ l 1yordu Sergey. 

BÖI.JÜM ONYEDi 

GELECEGE DOÖRU, HIZLA 

1 .  ecDEVAM EDECEGiZ . . .  n 
• 

. 
Fabrikantn, Ekim Devriminin Y i ldönümünde tekrar işletmeye 

açıl ma�n kararlaşt1 rr lmıştı. Şehir Sovyet meclisi ,  işçi Kulübünde 
toplanarak üretim alanındaki ·bu i l k  büyük başarıyı ü l kenin haya

tindaki bu e n  büyük dönüm noktas 1n1n yr ldönümü i le b ir l ikte kut
lama karari nı  almıştr . .  

Partide�i temizl ik  bitmişti ama Çalışma M erkezi 'n in  ıkari
darları terden sırılsıklam, teliişh ve ürkek insanlarla doluydu. in
sanlar :grupla.r halinde konuşuyorlard i .  Ter, çoğunu tepeden tir
nağa ıslatmiş oluyor ve hemen hepsi bu görünüşl eriyle hastala
ra benziyorlard l .  

· .P1anl ama'da ve fabrika müdüriyati nde işçi Müfettişl iği  srk 1  
ve amansız. b ir  kontrola girmişti . Bütün planlar, ·belgeler b ir  b ir  . . . 
elden geçiri l iyordu. 

Şıram yine . . yerinde ·kalmışti. Eskiden olduğu gibi  şimdi de  
çal i şma odasında, :kapali .kapı lar arkasinda iş görüyordu. H er gün 
saat onbirden ondörde kadar çeşitli görevl ileri,  işçi l eri kabul e
diyordu. Planlama servislerinde yine eskisi kadar çok adam çah
ş•yordu. Makine yine eskisi kadar ağır  dönüyordu burada. Sadece. 
o eski günlerin şık,  temizl i-k düşk�ünü, beyzade teknisyenlerinin 
r�ngi bi raz solmuş, hepsinin içine �kurt d üşmüştü. Endişeliydi ler. 
Dosyafarı, kitapları karıştıran evrak işleyen memur ıka labahğ1 es

kisi g ibi sakin, endişesiz çahşamıyordu. Işçi müfettişl iğinin kent-
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rolunda olmak onları sindirmişti . 
Gleb bütün vaktini fabrikada atölyelerle mijdül1iyet arasında 

tüketiyordu. Binadan bfnaya, bir  atölyeden öbürüne ·koşuyor, ora .. 
larda, toz toprak ·içinde, malzeme yığınlarının arasında gezini
yor ve hızla i lerl eyen çal işmaları gördükçe keyifleniyor, aşka g e  .. 
l i p  el ine kaı:mayı l<üreği almak, ıkendisi de  çalişmak istiyordu.  rBir 
gün.  ç i l ingir  atölyesinde bu yüzden işçi Savelyev l le h ı rlaştı. Sa .. 
velyev. hayli  yaş l ı ,  kendi içine dönük, aksi tabiath , lşçi l i kte yı l
larını tüketm iş b i r  adamd ı .  :Müthiş bir  öksürüğe yakalanrnıştı, 
·öksürdükçe öksürüyor, boyuna balgam çıkarıyor, bir  türlü �oğ. 
ru dürüst çalışmaya fırsat bulamıyor, s ık  sık durmak zorunda ka .. 
·1 1yordu .. 

Gleb.  o gün Savelyev'i öksürürken yakalamıştı. Onu kenara 
itmiş,  tezgahin başı na kendi geçmişti. 

- N e  işin var burda, köpoğ1u? Böcek gi:bi girdin  buraya, 
·diye bağ1rm ı şt1 Savelyev. Kimin �hesabına çahşıyorsun? 

Öks'ürmekten baş alamiyordu. Kan çanağ1na dönen gözlerini  
öfkeyle çevirmişti G l eb'e� 

- Tükürmemem şart, balgam Çikarmarnam şart, sümkür
·memem şart. Her dakikanı n  önemi var bizim için. 

Savelyev bağırryor, çağırıyor, tezgahindaki aletlerine sarı l r  .. 
yor, tam işe ·koyulacağı s 1 rada yeni bir öksürük nöbeti gel iyor. 
onu tekrar şaşkrna çeviriyordu. Sonunda G1eb'in yerin i  al mas1na 
·k1zarak hısımla kenara itti onu . kendi e l lerine tükürdükten son. 

' 

ra uğuşturdu.. · 

Çeki l,  anfamazsın benim işimden, çoluk çocuk? Kaç y ı l
d ir  burada çalişı yorum. b i l i yor musun? :Fıçıcı ustası.  ç i l ingir 
ustas ı ,  dahası var . . . Çekil yanımdan, pire!  Ben burda yonga ta .. 
ş r rken anandan süt bi le emm iyordun sen, şimdi de gel ip başımı .. 
za kumandan kesi ld in !  Ortal ikta dolaş, dur . . .  ·Kanştır her yeri. . .  

- Senin tecrüben vız ge l i r  ,bana! ·Eski işçi olduğunu söyle
yip mazarrathk ç ıkarmak isteyen çok adam gördük biz . . .  Ne ari .. 
larsrn üreti mden. işçi s ınıfindan . . .  

Vumruklart nl s 1 karak bar bar bağı riyordu Savelyev. Kir l i  
-yüzü, dökülen kıyafeti i le zincire vuru lmuş bir çoban köpeğini  ha .. 
t1 ri atıyordu. 

- H ad i  ord an, enayi . · . .  
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Oradaki işçi ler b ir  yandan çalışıyor bir yand a n  da i kisini  kl 
zıştırryorlardı .  

Vur, Çumalov. vur gözüne ! . .  
Vur. Çumalov. hizaya getir i htiya n !  

Topariandı G leb. Aletleri bı rakti tezgah i n  üstüne.  kocaman. 
keyifli bir ·kahkaha koyverd i .  

Enayi ve gevezeyim ben. Şeytan götürsün ben i !  . .  Kızma, 
baba . . .  El leri m hareketsizl ikten uyuştu, onun için azgınım böy
l e  . . .  

Başka bir atölyeye doğru hızh adım l arla uzaklaştı . 
Döner fının ona·nmı  bitmek üzereyd i .  Havai hat çoktan O

narılmış, işlemeye başlam ışti bi le.  Ama iskeledeki y ü k  depo
larına giden hat henüz hareketsizdi. Oradaki vagonetler, çel ik  
tel i  erin üstünde ası l ı  b eki iyorlardı .  ·Korunma ağı  b ırakı ld ı  ğı g i bi 
bakı ms1z kalmış.  küf bağlamıştı. Büyük kuledeki kocaman beyaz 
kadranh saati de onarmışlardı.  Üç y 1 l  boyunca çal işmayan bu 
saat artrk iş l iyordu. Geceleri ark lambalarıyla aydın latıyorlardı 
saati. Böylece bir · ki lometre uzaktan bile saatin kaç o lduğunu 

. ' 

görmek mümkün oluyordu. 
� 

Fıçı atölye�i de onarıl ıyor, çal ışmaya hazır hale getiril iyor-
du. Tezgahlar düzelti l iyor, eskiden artm ış  ·kal tntı lar, p is l ikler te
mizleniyor, vagonetler depolardan atölyeye perçin  çivisi taşıyor
lardı. Savçuk. toz toprak içinde, terden sır ı ls ık lamdı .  Bağı rıyor, 
küfürler savuruyor, atölyedeki işçilerle omuz omuza çaba göste
riyordu. 

Gl eb her gün mutlaka makina bölümüne uğruyor, b ir  göz 
atıyordu. Ona en çok keyif veren yer bu atölyeydi. Yukarıdaki 
caml ardan içeriye süzülen gün ış1ğını . camların temizl iğ in i .  maden
Ierin parlak l ığ ın ı ,  Dlzel� lerin gümüşlü ışı lt ı ları n1 levye1erin tı;kı rtl
sını ,  küçük çekiçierin görünüşünü seviyordu . . . M edenin bu genç 
ve kat• sesl i . türıküsü, bu içine huzur veren aydın l ik, yağ ve pet
rolün sıcak kokusu keyiflendiriyordu onu. Hepsinin sesini kendi 
yüreğinde duyuyordu, yanki ların ı  h e r  gittiği yerde arıyordu adeta. 
Makina bölumünün dışi ndaki, bu  dört duvarın dışındaki herşey 
önemsizdi onun gözünde. O, dı şarıda kalan şeylere çabucak yo
ıkedilen pisl ik yığınlarına bakar g i b i  bak1yordu bu yüzden. Durup 
büyük bir hafifli-lde uçuşan kayı şlarr, dönerkalı pları, dişl i l eri uzun 
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uzun seyrediyor, onların t1·ktrt1sıyla kendinden geçiyordu .. Orada, 
bir bel l i  süre zamanın d ış ında. düşüncenin d1ş1nda. destek al-
mak -ihtiyacinı  d uymadan gezinlyordu. , 

· Böyle dalgın anlarında onu hep Brinza'n 1n  sesi . uyand 1 rı rd ı .  
Brinza koluna girer, sessizce atölyenin dibine,  cam kananna sü
rükl erd i onu, Oradan d ı şarıya bakınca. masmavi gökyüzü ve uzak .. 
taki dağların dumanh tepeleri görünürdü. 

Brinza'da değişmişti. i l kbaharda, cepheden d önüşünde gördüğü 
Brinza deği ldi  artık. Başindaki kasket, yine o burnuna ıkadar in- · 
dirdlği aynı yağlı kasket, burun aynı burun,  çene aynı sivri çe .. 
ne, b1y* aynı bıyak ama Bri nza aynı Brinza deği ldi  şimdi..  Gözleri 
değişmişti .  Brinza'n ın  gözleri şimdi daha soğuk, daha b ir  güven (L 
daha bir  !Ş ı lti l lyd ı l ar. Artık bağ1rıp çağırmıyordu Brinza. Sessiz .. 
ce, bütün · di kkatini vererek dinl iyordu insanları ve m a·kinaların 
tı kırtıs ınr .  

Her seferi nde,  ne zaman karşı karşıya gelseler şöyle başlar .. 
d1 konuşma: 

Evet, anlat kumandan? 
Evet, anlat a rkadaş i m ?  

-Sonra? 
Devam edeceğiz, Brinza. 
Kafamızı gözümüzü yarmayacağız. değ i l  m i ?  
Ne? D e l i  misin be? Benim budala dostum. partiye gir  .. 

mel isin sen. Akl in  acı lacak o zaman . • 

Kumandan,  a l  şu partin i ,  g it yanımdan. Benim gözüm 
makinadan başka şey görmezken partiyi ne yapayım? Parti ayrı , 
m�kinalar ayrı .  Parti nedir bilmem ben, makinaları b i l irim ama. 
Makina dediğin işleme l i .  Ben gevezeliği sevmem, :kumandan, 
Var git yolunal  

Her seferinde Brinza konuşmayi tam bu noktada· .keser, çe-
v�k adımlarla uzaklaş1rdı .  Hafif 'kambur yürürdü.  Dizel'lerin ara .. 
stnda kaybolur, bir da-ha da görünmezdi .  

GJeb. cimento tozuna bulanmıs binaların aras1nda, onarım • • 

için koşuşan işçi l e rin yan1nda d olaş1rken mühendis Kleist'a 
rastladr. Kfeisfin s ık  sık gözflnün içine bakması kaç zamantl l r  
saş1rtıvordu G leb'i . Mühendis'in bakışlarında sorularla yOklü btr 
heyecan okunuyordu.  Kleist usurca koluna girdi  G l eb'in.  Kemer .. 
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1erin 'üstündeki yola çıktı lar  birl i kte. Eskiden bir  gece, başka 
şartlar �ltında ·karşı karşıya geld ik leri köprüye u laştı l ar. 

Aşağıdan Dizel motorları n ı n  homurtulu sesi g e l iyordu ku
laklarına. Toprağın altı ndaki yuvalarında dinamolar. yankı lanan 
titreş imlerle in l iyordu.  Aşağıya bakı nca m inicik birer s i luet gibi  
görünen işçi lerin  oradan oraya telaşi l  adımlarla g id ip geldikleri 
farked il iyordu. Saç parçaları n ın  g ıc ı rtısı  kuşların sesini andır ıyor. 
çekiş sesl eri davul gürültüsünü hatırlatıyordu. Binaların paneele
rinde o eskiden göze ç2tpan ·kırı lmış camların kapkara b ıraktığ ı  
'boşluklar yoktu artık. Şimdi bütün cam lar t ık ı lm ıştı . Güneş , on. 
·ı arda kızı J bir a levi andı ran yansımalar yapıyordu. 

Ayd ı n l ı k, berrak ve güneşli  b ir  sonbahar havası vard ı .  Ta
biat yenıyeşi ldi ciört b ir  yan larında. Beyaz martı lar, körfezde u. 
çuşup duruyorlardı .  Her yerde, ayakfarın ın altınd?Jn doğru gelen,  
bir initti halinde yayı lan bir ürperti içindeydi toprak. Bu.  makina
l arda ve havai hattı bağ layan çel i k  tel lerdeki titrerneydi asl ında. 

Fabrikanın hacaları gökyüzüne, aynı atı l ışla seksen metre 
·yükseğe şahlanmışlardı yine.  Kocaman, masmavi s i l indirler.  Açık 
bekleyen soğu� ağızlan topr:ağın altında kaynayan, alevlenmeye 

• 

' hazırlanan ateşi haberliyordu. 
G l eb içten gelen bir  yakrnhkl a  Kleist' in omuzuna vurdu.  Gü

. füyordu. 
· . . Evet, teknisyen yoldaş, hangi budala derse -ki ,, Ben kuv

· veti m • ,  artık bi l iyoruz, bu adaııı tam buda!a deği ld ir, yarıyarıya 
kurtulmuş adamd ır. Akı l l ı  budala yan i .  Biz komünistler, belki  bu 

· budalalar gibi  hayal düşkünüyüz ama böylesi de hiç olmamaktan 
iyidir . . .  Siz ve biz, hepimiz, şu güzel ve büyük makinayı çalıştı
racağız. Ekim devrimin in y ı ldönümünde üste l ik .  

Kleist gergin yüzünde bel iren gtil ümsemeye rağmen G l eb'.  
1n al ıştığı ciddi havasından b i rşey kaybetmeden baktı. Sonra e l in i  
uzattı Gleb'e. 'Kuvvetle  sıkt1 e l i n i .  

• 

Çuinalov, daha .ön·ce siz ve öbür arkadaşlarıma karşı iŞ-
lediğim agır  suçu bağışlayın bana . .  : insanlan , futur.suzca işken
ceye ve ölüme gönderdiğimi hatı rlad ı kça bunal ıyorum. huzursu-

. zum . . .  ' 

KJeist':in Gl eb'e bakışında bağrşlannıasın 1  isteyen umutlu 
· bir bekleyl� ifadesi , am� bunun yanı sı ra da gözl e görü !ür  b i r  te-

' 
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dirg inlik vardi .  El leri titriyor, sürekl i  olarak ·kafas1n1 sall ıyordu. · 

Gleb, bir an, iğneli  anlamlar yüklü gözlerle bakti ona. inat. 
çı bir kası l mayla şekil l enen yüzü kısa bir an, bir cesaret hare .. 
ketsizliği içinde kald i .  Ama çok k1sa sürdü bu. Sonra güldü Gleb. 
Dişleri parhyordu. 

- Teknisyen yoldaş, unutal ım geçmişi.  O devirde insanlar 
birbirinıl boğazhyordu. Artik baş-ka şeyleri hatırlayın, daha iyi ;  
eğer kanm1 ölümden ıkurtarmamrş ol sayd1n1z kemikleriniz çoktan 
çürümüşfü. Bizden b i risiniz şimdi.  Değerli b ir  ·kafanız, altin değe- . 
rinde hünerl i  e l l eriniz var. Yard1ma gelmesaydin iz hiçbir şey ya- . . 
pamakd1 k  burada . . .  Sizin yönetimi nizde ne güzel ve büyük bir 
eser yarattı-k, görüyorsunuz! .. 

Çumalov, dostum, bütün bi ldi klerimi, bütün tecrübemi ,  
hayatrm1 b i le  seve seve veririm yurdumuz için. S izinle birl ikte 
yaşad1ğ1m hayatın d1ş1nda başka bir hayat1m yok, b irl'ikte yeni . 
bir uygarlık, yeni b ir  kültür ·iç in gi riştiğimiz mücadeleden başka 
iş kabu l etmiyorum. 

Ve Gl eb, i l k  defa olara k  Kleist'in gözlerinin dolduğunu, bu 
gözlerin derininde şimdiye dek hiç rastlamadiği yeni anlamlarin 
dalgaland1ğ1nr  gördü.  Bu dalgalar gözlerin sahibini de  aşlyQrdu.  
Öylesine büyüktüJer . . .  

Gleb güler�k e l i n i  s 1 kt1 mühendisin. 
Herman Hermanoviç, dost olal im sizinle . . .  
Evet. dost o la l im Çumalov . . .  

: ' 

Kfeist, hastonuna yasranarak, titrek ama güvenli · ad1mlarla 
uzaklaşti oradan. 

• 

2 .. KOLLER 

Temizl ikten sonraki günlerde de evde yatmamaya başladr 
Oaşa. Mjyekova 'nrn yanında kaliyordu. iMiyekova'dan bir  mektup 
al m1ştr : 

• Konusuvorum, dolas lvorum edivorum ama, lnan �i,  D asa, 
çok hasta h issediyorum kendimi .  Görünüşte bir şeyim yok. Ama 
ne dünyayi görecek, ne etrafa ·ku rak verecek halim var. Gün bo
yunca kavalanan bir av hayva ni g lbiyim. Geceleri kabus görü-
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yorum. Daha üç gun böyle giderse yıkılıp gideceğim, farkediyorum 
bunu. Mutlak hastahktan. Ancak sen destek olabil irsin bana, sen 
bana kuvvet verebilirsin. Arkadaş l ığ ın ı  esirgeme benden. GeJ, blr 

. süre, hani ben şöyle düzelineeye kadar yan1mda ·kal. Şimdi vakit 
gece yarısını  geçiyor Sergey'in odasındayım. O da bitkin, yı lgın.  
Fakat her zamanki gibi korkusuz, d ireniyor. Bir çocuğa bakar gi. 
b i  bakıyor bana. Bıraksam sabahlara kadar uyumadan bekJeyecek 
başamda. Odas indan istesem koridora bırakın ıyar beni.  Ara ka-

• 

pıdan götürüyor oda ma. BöyJe günlerce uykusuz kald1ğını  gör-
dükçe içim titriyor, hastalanmas1ndan ıkorkuyorum. Gittikçe de
ğ iştiğlmi farkediyorum, bilem iyorum nedir? Fakat sen yanıma 
gel i rsen, bi rkaç g"ün yanımda kal ırsan düzeleceğ im. Herşey dü
zelecek., 

MektuQu aldığı  gün'ün akşamı Daşa eşyasını ·koltuğunun al
tına sı kıştırıp çabuk adı mlarla şehre yürüdü.  Eve bir kaç parça 
çamaşır ve öteberi almak için uğramıştı zaten. Oturup b i r  ak
şam çayı bile içmed i Gleb'le. 

- Art1k biraz kendine bak, Gleb. Tek başına kalıyorsun, 
şimdi eşyalarımı al ıyorum ben, taşınıyorum. 

Gleb şaşkın gözlerle baktı ona. Önündeki hesabı yarım bıra
karark: 

- Yirmi beş daha . . .  Dur hele. Birşey söylemedin bana� Ne
reye götürüyorsun eşyanr? Nereye bakalım? 

- Boş vaktinde çık gel Miyekova'n1n odasına. Birl ikte kala
cağız onunla. Bitkjn ·halde Miyekova: Düzelmesine yardrm et
meliyim. 

Kaç gün ayrracaksı n  bu işe? 
Bi l miyorum. Partiden ayni maması için ne gerekliyse 

yapmalıyım. 
- Doğru. Şu temizl i k  h ikayesi nde b i r  süru budalal ık  etti-k. 
- Işte, gidiyorum şimdi. Çabuk döneceğim i de s anma. N e  

olup bitecek. ıkestiremiyorum. 
El sıkıştılar. Sustular sonra. Şaşkındı ikisi de. GülüsJerin

de bi le birbirlerine anlatmad ıklan sözler gizliydi, bakışlarında 
cevabı verilmemiş soruların yans1ması vardı. Öylece, elele ve 
gülerek, hiç ·konuşmaksız1n baktiiar birbirlerine. Aslında söyleme .. 
ye cesaret edemedikleri şeyleri bakışlarında yaşatıyorJardı. 
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işte, g id iyorum ş imd-i. 
G i t  öyleyse . . .  Mutlak gerekiyorsa ·bu, git tabi i .  . .  

Bahçedeki tahta çitin kapısına kadar götürdü onu G l eb.  
Orada tekrar el in i  tuttu Oaşa'nın.  iıkisi de h_iç konuşmadan gülü
yorlardl. G l eb, Daşa'n ın  artık her gOnkü gibi basit bir gidişle git
mediğini  bi l iyordu. Bu defa bir l ikte yaşad ıkları yı l lan da al ıp  gö .. 
türüyordu Daşa. Belki d e  h i ç  dönmeyecekti. Belki,  bu şimdiki 
bakışlarında bld i kte yaşanmış eski günl ere sevinçli bir  atrhş var .. 
d ı .  Gieb artık ona baskı yapamayacağını  iyi bil iyordu. Mesela, 
h içbir zaman şunu söyleyemezdi :  

Daşa, izin vermiyorum gitmene. ·Miyekova.,dan daha çok 
ihtiyacım var sana. Sensiz olunca, evsiz barksız hissediyorum ken .. 
d i m i .  Sensiz yatağım soğuk, günlerimin  tadı tuzu olmuyor. · 

Böyle sözler edemeyeceğini  bi 1 iyordu. Daşa, onun üstünlü
ğ'ünü �kip almışti el inden. Şimdi ,  karşısında sadece bir kad ı n  
deği l di Daşa. Ona e ş  güçte bir i nsand ı .  Yı l ların eziyeti n i ,  acıs1nı  
s ırtında korkmadan, ezi lmeden taşımış bir  insandı � Daşa karısı 
değildi sadece. Evinden, yuvasından kopmuş, artık kocasına eski 
bağlarla bağl ı  olmayan güçlü bir kadındı .  Biraz sonra . kopup gi
decekti yanından, bir daha dönmeyecek ve ona .başka kadrnlar ka
dar yabanci ve uzak olacaktı .  Şimdiye kadar aynr odada yaşamiş .. 
lardı  Daşa'y la ,  önce ayrs köşelerde, daha sonra aynı yatakta, ko .. 
yun koyuna uyumuşlard1.  Ama Gleb en önemli  şeyi hiç çıkarma ... 
mıştı akl ından: eski Daşa'nın artık yaşamadrğın ı  unutmamıştı. Ve 
şimdi,  bu karşısrnda duran başka kadı n  b i le  ondan kopacak, gide .. 
cek ve geri gelmeyecekti. 

Aralarındaki son bağ Niyurka'yd1. Niyurka'nın ölümO bunu 
da ·koparmrştr: Çocukları öldüğü zaman ikisi  d e  çaresiz bir at1 l rşla 
birbirlerine s rğ ınmrşlard ı .  O günler, aşkları n ı n  i lk  günleri gibi 
dolu ve severek yaşanmışti. Sonra uzun bir devre ç1kmışt1 kar
şt larına. Gleb fabrikaya. Daşa da Kadrn  Kolu'na sımsıki sarı l .. 
mışlardr .  Gece karanl rğ1nda eve dönüp de başbaşa kal ınca, ikisi
de Niyurka ·nın öl ümüyle ortak ·hayatlarının temelinden sarsl l
d ıq ını  hissediyordu. Artı.k kaderlerini başka türlü kurmalan Çle
rekiyordu.  Kendi mutluluklan için vakit ·kalmamışti e l lerinde. Böy .. 
le  bir hayal ,  peş inde -koştuklan büyük amacrn özüne ihanet sa
yı lacaktı. Ay1klama işlenlinden sonraki günlerde Miyekova has-

323 -



talan1p yatağa düşiınce geçici olarak Kad1n Kolu 'nun başa-na ge. 
tlri lmişti Daşa. Parti Komite'sinde :herkes şöyle yot·umluyordu 
onun durumunu: 

- işte, sonunda hakettiği yere g�ip oturdu Daşa. Aslinda 
orayi çekip çeviren Daşa'ydı zaten . . .  

Daşa da ötekiler gibi kısa bir süre sonra geçici başkanilktan 
Kadın ·Kolu'nun gerçek başkanl 1ğrna atanacağını bi l iyordu. 

Ve Gleb, şimdi ona, bu ayrı l iş anında. içinden gelen bir atı l i Ş
la kocaman sözler söylemek istedi. Ne söyleme l i ?  Hemen söy
lemek zorundaydı. Bu anda söyleyemezse bir daha hiç söyleye
mezdi. Ama ·konuşmak korkutuyordu GJeb'i. Daşa onu di-kkatıe. 
Gleb'e rahatsızl ı k  veren :bir uyanı khkla dinlemeyi bi l irdi .  Fakat 
Iş cevap vermeye gelince hep kendi di l iyle cevap verirdi Daşa . 
Bu cevap Gleb'i doyurmaz, hatta acı verirdi ona. 

Git öyleyse, küçük Daşa . . .  ikimizin hayatından birşey 
anlamadım ben . . .  Şeytan bi le şannr akl in ı .  . .  Sanki herşeye ye
niden başfamftk gerekiyor ... 

Daşa onun avucundan çekti el ini .  Afnf ·kınşmıştr , bakışların-
da soran bir ifade belirmişti . 

- ·Neden anlamıyorsun, GJeb? Eski Daşa olarnam ki artık 
ben. Yatakta sana tavuk gibi sokulan b i r  kad 1n  olarnam art1k .  is
tersen kendine göre bir kadın bulursun . . .  Şu dünyada budaradan 
bo) ne var . . .  

-&- Böyle hakaret yağd1rma bana ! .  . ..  Artık sevmiyorum se
nh , de, bitsin bu iş,  daha iyi .  . .  

ıOaşa·nın alnında kırışıklar çoğalmışti . Tedi rg in l ik  çökmüştü 
bak1şlarrna. 

Doğru olduğunu söylersem, G leb? . .  Seni sevmediğimi 
.. ı ? soy ersem . ... 

· Gl eb çaresiz bir ·iHideyle gü1meye çallŞti . D i l i ,  dudaklan ku .. 
rumuştu. 

Bitti diyeceğim o zaman ve bir  nokta -koyacağım yani
na. Yapacak başka şey yok çünkü: Kaba kuvvet de bi rşey yapa
maz buna, acı da çe�sem, tek başıma olurum . . .  fakat cı seni sev
miyorum, sözü yalan . . .  

- Bi lmiyorum -ki, GJeb. Belki hiçbir erkeği sevmiyorum . . .  
seviyorum belki . . .  Yok, yok . . .  Seviyorum seni, doğru . . .  Ama baş-
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kaları n' da seviyorunt . .  ·Bi lmiyorum Gl eb . . .  Herşey o kadar ka

. rış1k k i .  . .  Bundan böyle başka gözlerle bakmahy1z aşka, başka 
türlü anlamaya çahşmahyız . .. .  ama nas1 l?  Jşte gidiyorum, Gle'b . . .  

Gleb. dudaklannın kuruduğunu, yüreğinin büyük bir kederle 
dolduğunu hissetti. Onrardan geriye ·kafa kala �boş, örümcek bağ
lamiŞ bir odacık kalmıştı . Daşa'nın uzaktaşacağı yoldan başka bir. 
şey görmüyordu Gleb .. 

Hadi, git küçük Daşa ! .. Yoksa rezalet çıkaracağim bur-
da . . .  

Henüz bir kaç adım uzaklaşmıştı Daşa, karşı sıradaki kuru
besinden Motya çıktı o sırada. Kocaman bir ördeği andıran yl.i ... 
rüyüşie, yeni bir bebeğe şiş karnıyla, mermer -katı l ığı içinde yü
züyle,  altlan çökmüş ve mortaşmış gözleriyle bakıyordu onlara. 
El i yle işaret etti uzaktan : 

- !şte gid iyor. . .  sürtmeye gidiyor . . .  be kar oldu . . .  Koca la. 
rı n en iyisi el inin altında, sen bir işe yaramıyorsun ama . . .  Elim e 
düşseydin gösterirdim sana! .. Kadın dediğin çocuk' doğurur, bu 
dolaşıyor orta l ı kta, şeytan m1dır nedir? Koltuğunun altına almış 
bo h çayı, kocasını b ırakrp gidiyor . . .  Bütün ·karı lan kocalarının dizi 
dibine yatağa bağlardim ben, emrederdim hepsine: "Çocuk do
ğurun bakahm• derd im! . . Başka şey neyine gerek senin, gir ko .. 
canın koynuna, doğur sonra çocuğunu . . .  Iyi ana ol. . .  işte benim 
karn 1m, her y 1 l  şişirteceğim bunu böyle, görürsünüz . . .  Kad1nım 
ben, siz de ·köşenizde ·kuruyup gideceksin iz . . •  

Daşa yanına gitti Motya'n1n. Serbest kalan kolunu dayadı 
onun boynuna. katrla katıla gülüyordu. 

Amma geveze ördeksfn ha! Bak1nca ·insan gıpta ediyor 
sana. kadın değilsin sen, boyuna şişlyorsun . . .  

Motya'nrn karn1n1  okşadı .  
Dinle,  şu hiç sevmediğin Kadın Koluna gideceğim şimdi. 

çın lçrplak soyunacağ ım ve başlayacağ1m baq1 rmaya; Kızlar, iyi 
seyredin beni, Tann'nan anas1yım ben! diyeceğim. 

İkisi de gülüyordu. Gfeb bile güJ'üyordu onlari seyrederken. 
Daşa, koltuğunun altında bohçası, kenarrnda yeşi l i lkierin 

bittiği dar yolda, duvar boyunca yürüyordu. Gleb, onun bir an 
dönüp kendisine el sallayacağrnı umdu. Dönmedl Daşa. Başrn .. 
daki kırmızı çatkı yeşi l l i klerin arasında bir-iki defa göründü, 
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beton duvarın gerisinde kaybo.ldu sonra. Her gün böyle uzakJa
şırdı Daşa. Geceleri de çok geç saatlerde dönerdi. Çoğu zaman 
şehir dışında görev verirlerdi ona. Günler ve geceler boyunca 
dönmediği o lurdu. Kazak kasabaları henüz tekin değildi .  Dağda · 
eşkiyalar hala kol geziyordu. Daşa'nın her şehir dışına çsk&ş&n
da G l  eb, yüreğinin kalktığı n ı  hissedard i. Şimdi, birden bire her. 
şey şekilsizleşiyor, rengini kayb�diyor. bulanık ve kederli bir 
kı l1ğa bürünüyordu: Odaları, bu çitle çevri l i  daracı k yol, bu ar-
4<aslnda demin · Daşa'nın kaybolduğu beton duvar, hepsi s 1k1cı 
birşey olup çık1veriyordu .. Çevresindeki herşey bir hapisanenin 
dört duvarı · gibi üstüne · çöküyordu. içerde ki boş oda neye yara
yacaktJ? Bohçası ·koltuğunun altında, çekip gitmişti Daşa. Geri 
ye dönüp bakmamiŞtr bile. Bir yabancıyla · konuşur gibi konuş
muştu Gleb'le. Geri gelmernek 'üzere gitmişti, Gleb bunu bi l i 
yordu. Daşa'nın art1 k olmadığını ,  tek başına kaldığını bil iyordu. 
Niyurka ölmüştü ve Daşa yoktu artık. Tek başanayd1 şimdi. Ne 

. biçim . hayat bu! Bir deği rm endi hayat, herşeyi , insanları, -kader-
ı . . lerini ,  al ışkanli kiarını t aşkları r herşeyi öğutüyor, dağıtiyor. 

, 

Yan yan bakıyordu ona Motya. Gebel iğin şişirdiği gözlerin-
de sevinçten mi,  kederden mi  bell i  olmayan yaşlar vard i .  Küçük 
kıvılcım lar gibi titreşerek yanak1anndan süzülen yaşlar. 

. . 
· · . _  · Ah, Gl eb! .. Siz ikiniz nası l  acı veriyorsunuz bana. b i r  
b i l  sen.. Bu kadar bedbaht mısınız? .. Daşa çekip gitti . . .  Küçük 
Nlyurl<a öldü, Gl eb . . .  Ve sen buradasın ,  Gleb . . .  Miyavlayan b i r  
kediden farkın . yok . . .  ailesiz kald1n ,  bir baş ınasın şimdi .  . .  Sak1n 

·. ş ikayetçi olma, Gl eb . . .  Ateşle oynarsan sonu böyle olur . . .  ikinizin 
arasındaki ateş yaktı Niyurka'yı . . .  Çok ac1 veriyorsunuz bana 

. Gieb!. 
Piposunu ateşledi Gleb . 
. -
· Önemli  değ1 1 ,  Motya . . .  Ateş iyidir . . .  Insan nereye gittiği

ni  iyi bi l irse, gözünden, ayağı ndan kuşku su yoksa, yanmaktan kork
maz� Mücadele ediyoruz, yeni bir dünya kuruyoruz kend1 mize. Iş
ler yolunda Motya, ağlama. Herşeyi yeniden ve o kadar güzel 
kuracağız ki ,  sonunda biz b11e bunca mücadeleden nas1 l  olup da 
yenik ç1kmad1ğ1mıza şaşacağrz . . .  

Gl eb� Kendi elierin le yaktın yuvan1 sen . . .  
. . . 

- ·Ne yapalım, · yenisini kuracağım, Motya. . .  Eskisi · yı kı l  ··-.� . .  

• . ı 

ı 
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d1ysa sağlam değl ld i  demektir . . •  Nası ls ın sen? Ne zaman doğu .. 
ruyorsun. bakal im? 

Motya'.n ın  gözlerinin ·içi gülüyordu şimdi, yüzünde mutlu ür .. 
perti ler geziniyordu. 

Bir aya ·kalmaz, Gl eb • . .  isim babasr olacaksın  çocuğu mu n. 
bi lmiş of. 

Harika! .. Tam :bana göre bir iş bu . .  � Şart1m va ama: Pa� 
pazı görürsem, yakalar vagonetlerden birine tıkarım, havai hat
tan odun deposuna kadar gazdiririm onu. Çocuğun doğsun hele, 
bak nas ı l  bir  ıkeyifJ i b ir şenlik düzenJiyorum, ·göreceksin . . .  Dün
yamrza gelen küçük misafiri işçilerin maskotu yaparız . • •  

Mutluydu Motya. Gülüyordu. Gleb ke.ndi odacığ1na dönme
d i .  Fabrika ya doğru uzanan yoldan aşağiya indi .  · · 

3. KUZEY BATI RÜZGARLARI 

Ekim'in son günlerinde hiç beklenmedik olaylar yaşandr. 
Şıram'ı 28 Ekim gecesi tevkif edip içeriye trktılar. Aynı 

gece Planlama'da ve fabrika müdüriyatinde görevli · bir kısrm 
teknisyenler de tevkif edi ldi .  30 Ekim'de partinin mil itan üyelerini 
şaş ırtan gelişmeler ve değiş ikiiider oldu. Vitki Bölge Merkez 
Komitesi emrine al ındı .  Badin Bölge Planlama Merkezi 'nin ba
şına getiri ldi ,  Çeka başkanı Çibis Ise uzağa, Sibirya'da bir yere 
gönderildi. 

Aslında bunlar uzun süreden beri beklenen olaylardr .  Hall< 
ve parti üyeleri aras ında bu konuda fıs1ltr rar, söylentiler dola
şıyordu, belirli bir tedirgin l ik vardı. Olayların böyle gel işeceği 
b i l iniyordu. Şaşkınl ık olayların üstüste patlak vermesinden 
değil ,  taşıdıkları gerçekl ik  yüz'ünden doğdu. 

Sergey, her sabah erkenden kalkıp Parti Komitesi ·ndeki gö
revinin başına gidiyordu. Ko luna o eski. yrpranm1ş evrak çanta
sanı  al ıyor, dalg rn, derinlerinde gizli sorular yanıp sönen gözlerini 
etrafta gazdirerek yürüyordu. Partinin kendisine verdiği görevle
ri dikkatle ve eksiksiz olarak yerine getiriyordu. Propaganda Ser
visi 'ndeki günlük çalışmas1nr hiç aksatmryordu. Hazır bulunması 
şart olmayan top1antı1ara bi le katı l ıyor, çalışmaları izliyordu. Hiç. 
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kimseye kendi durumunu açıp şikayetçi olmamış, partiden ataL 
dığı için kimseye gidip yardım d l lememişti. Bütün bunları önem-

• 

siz şeyler olarak kabul ediyor, çali şma programına uygun gün-
lük işlerin en önde düşünülmesi gerektiğine inanıyordu. Ayıkla_ 
ma Komisyonu'na adımıni atmamtştı bir daha. Hiçbir sorumlu mi
litandan kendisin i  desteklemesini istememişti. Dengesini kay_ 
betmemiş, şrkayet etmemişti. Fakat tepesi çıplak başr, daha da 
ağırlaşmtştı şimdi, gözlerine artık hiç sönmeyen acı l ı  bir derin .. 
Hk gelip yerleşmiştl. . 

Ayıklama Komisyonu'nun kendisini partiden ç ıkanrken gös .. 
terdiği gerekçayi vermişlerdi ona. Dikkatle okudu bu kağtdl. 

KONU 
. lVAGiN, Se rgey lvanoviç, parti Oyesi, 
�irişi 1 9 1 8, eski men�vlk, entellek ... 

tüef. 

KARAR 
Tipik bir entellektüel ve menşeviktir, parti 
teşkilatı üzerinde moral bozucu etkisi yü· 
zOnden çıkarılda. 

o·aşa getirmişti bu gerekçayi ona. O sarada Propaganda Ser
visindeki masanın başındaydı Sergey. işçi kooperatifleri konu
sunda açııa·cak seminerde okuyacağı tezleri yazıyordu. Daşa d i.k
ıkatle bakmıŞtı Sergey'e. Gittikçe büyüyen bir merakla onun ne · 

yapacağını  'bekl iyordu. Sergey'i i l k  defa bu kadar endişesiz ve 
. sAkin görünce şaşrrmrştı. Onun neden sustuğunu, neden ald ı r-

. . 

.madığrnr bilmek istiyordu. 
• : : , . .  ivagin yoldaŞ. derhal ıbaşvurmal rs ınız yeniden . . Vurdum 
duymazlik iyi deği l .  Derhal müdahale etmeli ve karş1 hücuma 
geçmelisiniz_ 

Dolu gözlerle gül'ümsedi ona Sergey. Ve çantasından bir to
mar i<ağtt çıkarıp gösterdi .  

- Yeniden başvurdum partiye, Çumalova yoldaş. işte gön
. derdiğim mektubun i kinci nüshas ı .  Yitki'ye verdim mektubu .  

Parti Komitesi de kendi yönünden bi ldirecek durumu . 

. , Geniş bilgi verecek bir açıklama gerekiyorsa, ben hazi
rım. Şimdi yazartm.  Sizin partiden çıkarı lmantzı ·havsalam almı
yor, müthiş bir yanl ış l ık  bu. Sizi ve Miyekova yoldaşt atamazlar 
partiden. Hakları yok böyle bir densizlik etmeye . 

.:......- Çumalova yoldaş, böyle b i r · açıklamayı gerekli gôrüyorsan 
yaz, Y·itkl)'e ver. 
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Sergey kalktı ayağa. Sıkı lgan bir tavı rla gülümsüyordu. Eli .. 
ni uzattı Daşa'ya .. 

Parti üyesi olduğumu, mil itan olduğumu akhmdan h iç  
çı karmıyorum ·ki , görevimi eksiksiz yapmak zorunda olduğumu hiç 
unutmuyorum. 

Doğru. ivagin yoldaş. Ama can·h olmal lsin biraz, insan
ları ayaklandn'1mahsan, uyuşuk :b1rakmamah_s1n. oturup beklemek
le olmaz. 

Bunun yararli olacağ1n1 sanmıyorum. Gerekirse elbette · 

kaW<acağım ayağa, sonuna �adar yürüyeceğim. · 

Daşa tekrar baktı ona. Yüzündeki şaşkınl ik dolu ifade biraz 
daha ·büyümüştQ şimdi.  Gürtimsedi Sergey'e. Sonra hrzh adimlar-
la cıktı odadan. 

· 
• 

Polya sanateryuma gönderi lel i  çok -geçmemişti aradan. Za
ten !Daşa onun yan ına yerleşti-leten sonra Sergey görmeye gitme
mişti Polya'yı, Polya artık eskisi gibi seslenmiyordu' ona, ara ka .. 

· pıyı açıp girmiyordu odasına, arayıp sorriıuyordu. Sergey'.i ve . r 
onun yatağr başı nda uykusuz geçirdiği saatleri unutmuştu Polya: 
Sergey, onun s 1k  s ık  sesini duyuyor, genç kadı nan Daşa i le konuş ... · 

masına istemiyerek de olsa tan ıkl ı k  ediyordu .. O, -kendi odasrn .. . 

da, sessizce geziniycrdu. Kendi kaderiyle başbaşa kalm1şt1. Ama 
Polya'nın kahkahalarını  her duyuşunda içine ·bir ·mutluluk, bir  
hüzünlü keyjf gel ip yerleşiyordu. 

Yeniden partiye alıAsa da ahılmasa.-da_değişmiy.ecek.tL..Ser ... .. .. 
• 

. _g�_yJn_inançları ... Sergey lvagiA ·teiE -alarak yaşam•�otdu . . Sa�ece _ 

�partiydiyiş�yao )IQ Serge�. o büyük-bütünün-bir �er�esiy�i_. --· {%8 
O gün eski acı l ı  günlerinden birini tekrar yaşadı Sergey�··, � 
Yitki 'nin odasında müthiş ve bağucu bir sessizl i k  vardı. Oy

sa ka,Jabal ıktı içersi. Badin ,  Gleb, Daşa, Lukava ve Çibis orada 
top lanmışlardı .  Adeta omuz omuza oturmuşlard1. Sergey, tıavan1n  
iyice geri ldiğini büyük bir patlayışa gebe olduğunu sezinl iyordu. 
Hepsi düşüncel i ,  soğuk, ciddi görunüyorlardr. Bütün meseleler 
h iç tartışmaya gir i lmeden konuşuluyor çabuk kararlar veri liyor
du. Yitki 'nin donuk sesi duyuluyordu sadece. 

Bu tasaraya itiraz eden var m r?  Yok. Kabul edi ldi. Demek 
ki y i idönümü şen li-klerini kutlamak için hazırlanan plan şu: 1<ut
laytcr lar gruplar halinde mahal lelerde toplanıp . . .  
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Sert bir  şekilde e l i n i  ·havaya kald1rda Lukava. Yitki 'nin sö. 
zünü kesti. 

- Yeter. Ezbere b i l iyoruz bunlara. Sonra ne var? 
Gl  eb de kal km1ştı ayağa. O da el-in i  Yi tki 'ye doğru uzatmtşM 

t ı .  
Bırak, Çumalov, ·mesele hal ledi ldL Artak konuşmak g e. 

reksiz. Bu kadar. 
Ne demek, " bu kadar?,. Üretim kahramanianna ön plan

da yer verl imesine itiraz ediyorum. Bu ka ld 1nlmal 1 .  Üretim kah-
• 

\"amanlan nerde? Yok böyle şey. Kahraman olmak için hangi 
� 

büyük işi gerçekleşti rd i ler? Yoldaşlar, gereksiz bir şey bu . . .  
Kendim için konuşmuyorum sadece . . .  ltirazları mın zabrtlara ge .. 
çirilmesinde 1srar ediyorum ayrıca. 

- Itirazların yersiz Çumalov. . .  Saçmahyorsun, bizim de 

canımızt stkıyorsun. 
Ç·ibis artı k al 1ş1 lmış sessizl i k, uyukluyor mu, düşünüyor mu, 

. . 

bell i  olmayan haliyle dinl iyordu konuşulan larr. 
Bad in, duman h gözleri ni Gleb'e çevirdi.  O kadar ki ,  en şid

detl i sarsınt1da bile sars ı lmayacakmış, hiçbir şey hissetmeye-
• 

cekmiş gibi duruyordu. Daşa gülüyordu. Al  al olmuştu yanakları , 
bu bekleyiş onu ürpertiyor olmaliyd i .  Yüzünde bağ ı rmak isteyen 
bir ·insanın gergin -ifadesi okunuyordu. 

Bu . . .  
- Alçak gönül lül'ük taslamamal as •n  sen. Mesela Sergey 

• 

lvagin olsaydın; yani utangaç bir entel lektüel o lsaydın bu \'avrı-
nr olağan sayabilird ik, gerçeğe uygun düşerdi . Sana yakışmJyor 
ama. 

Kan beynine çı kmıştı Gleb' in,  gözleri dol muştu. B i r  ad1m 
geriye çekti kendini.  

Başkan yoldaş, şu akıl hocal iğ i ndan vazgeçmelisiniz .  
Önemli  bir noktayi bel irtmek zorundayım:  S izin göreviniz mada l
ya ve rütbe düşkünlerini hizaya getirmektir. Eğer herşey i ,  an lam-

- s ız sözlerin, türlü çeşitli soytarrl ıklarrn üstü n e  kurmaya kalkar
san ız  .işimiz var demektir. Bad i n  ve Lukava yoldaşlarrn tek
l ifine karş1yrm ben, sonuna kadar da karşr duracağım. Badin YoL 
daşrn . ai<ahramanl ıkn  titrine ihtiyacı varsa i<artına yazaverin bu-
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nu, gitsin o zaman, başka yerde daha yetki l i  görevlerde ça_ 
l lşs1n. 

Yitki, el indeki kalemi,  sinh"l i 'hareketlerle masaya vuruyor
du. Burun delikleri alabi ldiğine genişlemlşti. 

- Toplanti bitmiştlr, yoldaşlar. . .  Toplantı bitmiştir. Ge .. . 
reksiz yere vakit kaybetm iyel im.  

Lukava bir  Gleb'e,  b i r  Badin'e 'bakıyordu .  Dudaklarında ço-
cuksu bir gulümseyiş. . 

G l eb, i l-k defa Barlin ' in  =kendisine bulanık gözlerle. müthiş 
b ir  k inle alevlenen gözlerle baktrğ1nı  farkettl . Bahar aylarinda d a  
zaman zaman ayn1 gözle bakm1ştı Gleb'e. Ama bu, ustalı kla giz
l ediği ve daha çok aralanna yeni gelen adamı küçümseyen bir  
duyguydu. Bunda, anlaşı lm ası güç bir  merak, Barlin'in kanına çö .. 
rekl enmiş insanca ol mayan bir  garip tavır gizliydi .  Şimdi G l eb. 
Bad i n ' i  n karşrsında, i 1 k karşi i aşmatarında olduğu gibi bunaldıği-
ni h i ssediyordu. · 

Kendine g e l .  Gleb ! . . Böyle koyverme kendini,  taparlan 
biraz! 

Daşa alabildiği ne sert bakışlarla dikl eniyordu Gl eb'e. Onu 
böyle sapsarı b i r  yüzle, öfkeyle kendisine bakarken görmek çile
den ç1kard1 G l eb'i ,  iç inde art1k kul fenmiş sandığı  eski bir actyl 
yeniden a levlendird i .  Daşa . . .  Badin.  Karısrydr Daşa . . .  Demek a
dam la yatmışt1 ·kazak kasabasında . . .  Geçtikleri eşkiya çetesi . . .  
Ayn1 yatakta geçirdikleri gece . . .  Demek yalan deği ldi  Daşa'nın 
söyledikleri. . .  Daşa ve Bad in . .  � Ve o bütün gücüne rağmen aciz 
kal ryordu karşr 1  arında. 

Vitki tekrar vurdu masaya. 
Bırak ın yahu ! .. Sakin o l , Çumalov . . .  Mesele kapanm1şt1r. 

Çlbis,  yarı kapal ı  duran kirpi klerinin ara l ığından gözlerini 
k1rp1ştrrarak bakryordu G feb'e. Ölgün blr gülümseme vardr dudak.. 
lar• nda. 

- Otur. Çumalov. Ciddi bir m i l itansın sen. ıMesele ç1karma 
şimdi.  

Badin. olduğu yerde hareketsiz bek1iyor, bakışlarını Gleb'e 
d i kmiş. onu seyrediyordu. 

-- Derdin nedir.  Çumalov yoldaş, söylesene? 
G leb soluyarak e l lerini cebine soktu. içindeki öfkeye hakim 
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• 

alam ıyordu. Yüreğinde müthi" oir ezHdik.  müthiş bir sızı . Koltan 
ve hacakları titriyordu. Pencereden, güneş l i  bir  deniz, harelerle 
süslü mavi bir gökyüzünden bembeyaz bulutlar görünüyordu. Da-
ha fazla tu tamadı Gl  eb kendini .  Vumruğunu sı karak bağ1rda Ba- ·{· ı ' . . 

din'e: .-:� · � ı .. ' ; . 
J

. 

Pis zampara . . .  ·Keçi, köpoğlusuı 
'Daşa boyuna omzunu sı kıyordu Gleb' in ,  ye şi 1 gözlerinde de

recesiz b ir  tedirginl i k  ve ürkekf i· k  vardr .  
- , G l  eb. hastası n sen, deli  s in !  ·Ne ayıp, G l  eb! 
Oradakilerin ·hepsi ufalanmış, ezi l ip  büzülmüşlerdi .  Hepsi 

afal lamış. Sadece Çibis, hareketsiz, bıkkın ve kal ı n  kaşları n ı n  
altında gizlediği alaycı bir gülümseme i l e  uçsuz bucaksız b i r  ka
yıtsızlı kla seyrediyordu onfan. 

Badin, tembel bir kayk1 l ış la  yeniden yasiandı iskemlesine. 
Sakin, soğuk bir sesle cevap verdi .  

Bak hele! Hepsi bu m u ?  Tsike ladze g i b i  neden peşime 
adam koymadın,  neden yaptıklarımı ispiyon edecek bir  adam buf
madJn, yapsaydın  şimdi daha çok şey öğrenirdin hakktmda. Bak. 
Sergey :ivsgin senin bi l mediklerini  de b i l iyor mesela. Bak, bur
da Sergey lvagin. çok ilgJ çekici şeyler anlatabi l i r  sana . . .  Ama, 
hep sıkı lgandır  o,  anlatmaya d i l i  varmıyor bir  türlü.  Görüyorsun. 
kıs·kançhk daima m iyoptur. 

Daşa. e l i  ayağı titreyerek ikisinin arasına,  Badin' le  G l eb' in  
arasına g i rmişti. Fakat gözlerinde o demin·ki ürkekl i k  yoktu artık. 

-· Kendine hakim olmahsın Gleb. Badin yoldas a.ibisini  ·ko
ı.ay bulamayız. Müthiş çal ış kan b i r  yoldaşı mııd ı r  o .  G l  eb çok yor ... 
gun bu günlerde, gece gündüz çal ışmak hayli  yıprattı onu. Fab .. 
ri kay ı üretime hazırlamak, o k erskoca m ekanizmay ı .  . .  S iz  erkek ... 
rer, saçma sapan şeyler ·için h ı rlaşmaya bayrh yorsunuz anlaşılan! 
S ı ra ijşe gelince ıkı hn1z  kıpı rdamaz. · 

Vitki kal ktı ayağa. Donuk bakışlarıyla oradakil eri süzdü. Onu 
gözleriyle izleyen Sergey de kaH<tı peşinden, yanına gi tti Yitki 'n in .  
B.irşeyter . . söylemek istedi ama beceremedi . Içini kemiren şeyi 
Vitkrye .anlatıp boşal amadı , belirsiz b 1 r  işaret yaptı ve çıkt1 dışa .. 
rıya. 

Hava soğuktu d ışarda. Kuzey batı rüzgarları dağdan kopup 
şehre doğru esiyor, güneşli dağlarla denizin . mavisi arası ndaki 
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berrak havayı s i l ip  süpürüyorlard ı .  Körfezin üstünde kocaman 
yumaklar hal inde yüzen bulutlar yavaş yavaş dağr hyor ve dağ(a .. 
rın tepesinde tel tel olup :kopuyorlardr b irbirlerinden. Uzakta, şeh ... 

ri aşrnca, koyu renkli bulut kümeleri görülüyordu . Dağların te
pele rini bu kümeler örtüyordu� 

Sergey, her zaman yaptığ ı  gibi rıhtım boyunca yürüyordu. 
. . 

/çinde bir  hafifl ik. bir rahathk duyuyordu. · 
Deniz ken�nndaki iskeieiere bağl i  f l l i kalar dalgaların akr .. 

• 

şına uyarak dansediyorlardı suyun içinde. Büyük ·bal ıkçı motor ... 
larr heybetli görünüşlerine rağmen suyun çalkantısında gjdip 
gel iyorlardı. 

. . 

Yitki onun ·konuşmasını  merakla beklemişti.. H içbir şey söy-
lemem işt: Sergey. Neden Eğiti m Merkezi 'nin görevlisi olarak Ki-

. . 

tapl ıklar Komisyonu'nun toplantısına ·gitmesi -gereklrkell Paqi 
Komitesi 'ne gitmişti? Evet, hatırl ıyordu şimdi . . .  Babası çoktan 
ayrıfmrşt1 kitaphktan. Son defa Veroçka gelip aramıştr onu. Ko-

• 

caman ve ne.mJj gazlerini Sergey'e dikerek an latmışt_ı ona. 
Sergey 1vanoviç, çek iyi hissediyor kendini babanız . • _ • .  Ivan 

Arsenyeviç çok şaşırtıcı  bir  adam doğrusu . . .  Söyledi bana • . .  Şim
di hastadir Sergey ivanoviç, kendisini aramanız1· söyJedJ. .. .  

Çocuksu bakışlannı Sergey'den ayrrmryordu V�roçka. Ser
gey onun ağladığıni  ya da güldüğtjnü bir  türl ü anlayamıyordu. 

- Sergey ivanoviç ! .. Bi Iseniz, ölecek . . .  ölecek . 

• 

Sonra boşanmış,  h ü ngür hüngür ağladığı halde gülümseme-
ye çal ışarak bakm1 ştı Sergey'jn yüzüne ve koşarak uzak1�şmış. 
t1 yanından. Sergey arkas1ndan seslenmişti. Veroçka dönüp bak .. 
mamrştr ama. 

Babasınm -kaderi önem l:l değildl gözünde. Hayat, karş• ıko .. 
yulması imkansız bir şekilde ayıklar canh ları.  Tarihi gelişmenin 
bu devas1z dalgalanmalari aras1nda Sergey'in yeri neresiydl? 
Sergey de ezi lecekti bel ki?  Kimbil ir  -belki sonunda Sergey'in yü .. 
reği d e  Badi n'i nki gibi taşlaşacak, kaskatı kesilecektL 

Partiye yeniden ahnacak m1ydı Sergey? Yoksa . . .  ? Her ikJ 
halde de bu. onun ·kaderini etki lerniyecek kadar önemsiz bir şey .. 
di .  O çahşmahydr.  Bir ceset gibi fı rlatıp kenara atrldıvsa, bu, 
gelecek gün ler adana gerekli o lmaliydı,  tarih buna mahkOm et

m işti Sergey'i. insanl ığın,  evrenin ak1şına koparilmaz bağlarla 
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bağl ı  deği l  miyd i ?  
O, geminin güvertesinde gördüğü gerıç kız de:jp 9eçn 1i!,lL .- :� 

yüreğini.  içinde ağır, vazgeçi l mez bir iz bırakıp kaybo lmuştu _ : .·: 
Şimdi nerededir  kimbi l i r? Aslında farketmezdi bi lse de. Çünkü . ..... 
beyninin hücrelerinde yaşayordu bu k1z. ağ1r ve anlamli gözler-
le onu seyrediyordu, hiç ölmüyor, hiç umulmadık anlard a  beyni
nin hücrelerinden taşarak karşısına diki l iyordu.  Bir  de Polya 
vardı. Kahkahafarıyla, yürekl i l iğ iyle, hastaliki ı  ve uykusuz gece
lerle bir acı, bir mutl uluk, sönmeyen bir alev olarak oturmuştu 
yüreğine. Ne yapabi l i r! Art1k geleceklerde kendi yanında ne Yitki
yi ,  ne Çibis'i ,  ne Badin' i  görebilecek. lukava'yr, Daşa'yı da gö
remeyecek. Gleb, taş bir heykel gibi Cumhuriyet'in her köşes ine 
çal ışkani iğı  taşıyacak, yaratı cı kuwetin yükünü sırtlayacak. Ve o, 

tarihin bir kurbani olarak ·kendi ,kaderini taşıyacak. 
1 . 

Vitki, BadJn ve Fabrika Komitesi 'nin üyeleri de Gl eb'le bera- :·:· 
' 

ber tepede, tören ıiçin hazırlanmiş yerdeydHer. Fakat asl ında -· ·· 
tek başınaydı Gleb. Çünkü aşağıdaki insanl ar, aşağıdaki kalaba- . 

. : . 

lik heyecan la titrerken, bağırırkan ve gfttikçe çoğal ırken tek ba- .::.·� 
şına seyrediyordu onları Gleb. Kalabai rk  orada ve Gleb burada · 

soluk · a l ıyorlard1. Karşı karşıya. . •• 1 • 
Tepede nereye baksa rüzgarda dafgalanan sıra s ıra bayrak- · . . : 

lara· göruyordu Gleb. Bulunduğu yer b i le  demir parmakl rklara i l i Ş- ·: ·: 
tiri lmiş kırmızı çiçeklerle süsl üydü. Gleb' in çok yakını nda kosko
caman b ir  kırmızı bayrak asmışlard ı .  Aşağıda toplanan kalabal ı- · . . 
ğın  içinde ir i l i  ufakl ı  bayrakfar dalgalan ıyordu. Biraz i lerde, Vitki .. 

· . 

i le Badin' in :hemen yanıbaşında Fabri-ka Sendikas1 'nrn getird i ğ i  
bayrak vardı. Üzerine bembeyaz harflerle şunlar yaz1lm1Şt1: 

fç savaş• kazand1k. . 
I ktisadi savaş1 da ·kazanacağiz. 
G leb, önündeki parmakl ığın demirlerine sarı lmrştı ,  bütün 

gücüy:e. Bacakları titriyordu ıheyecandan.  Yüre?H her qecen da
kika biraz daha *kabarryordu. Nereden gel iyor bu 'insanlar? Bulun
dukları yerde daha ş imdiden yirmi b in  kisi toolanmıstı. Ve arka
SI kesi lmeden gel iyordu. Coqahyordu kalabal ık. Karsı tP.oelerin 
tozlu yolfarında ktlometrelerce uzunlukta görünen kuyrukfar ha
l-inde tırman1yorlardı tören yerine. Bu insan sel i ,  koskoca dağı 
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eteklerden tepeye kadar isti la eder, doldurabif irdi.  ' 
Biraz sağda, tepenin arka tarafında bir  ık1z1lordu birl iği  isti-

rahat vermjşti. GJeb, b i r  zamanlar  onlar gibi basit bir asker ol
duğunu düşündü. Bir zamanlar . . .  Şimdi buradayd ı :  Tekrar fabri
ka işçi l iğine dönmüştü. Parti n i n  bölgedeki en önde gelen sorum
lu lanndan biri  oJmuştu üstel ik. Fabri ka! Nası l  emek vermişlerdi 
fabri kaya, nas ı l  ·kıyasıya mücadel e  etmişlerdi fabrika için! Fabri
ka alabildiğine güzel ve güçlüydü şimdi.  Bir zamanlar harabeden,  
b ir  fare del iğinden farkı yoktu. Ama şimdi Dizel motorlan güm
bürdetiyordu ortal ıği ,  havai hattaki telierin v1nJaması, vagonetle� 
ri n gıcrrt1s1 güzel bir  türkü gibi ulaşiyordu l<ulaklar1na� . .  Ve fa b� 
rika yarın homurdanacak, önce döner f 1r1nl ardan başlayan bir 
gümbürtüyl e  çal i şmaya başlayacak ve hacalarından i l k  kara rlu
manlan savuracaktı havaya. 

Bu eser. insan kalabal ı kların in  burada ortaklaşa kazanr lmlş 
büyük bir  zaferi kutlayışrnı  doğrulamıyor mu? Ya G1eb neci bu 
insan sel inin  ortasinda? Sel m i ?  Hayır. yaşayan bir dağı andırı .. 

' 

yor bu kalabah k . . .  Her taşı yeniden d iri lmiş bir dağ . . .  Müthiş 
bir güç bu!  Şimdi buraya toplanan bu insanlar. bir  zaman, e l le  ... 
rinde ıkazmalar, kürekler ve çekiçlerle dağın altını üstüne getir ... 
miş,  havai hatt1 yaratm 1 ş lard ı .  Bugünkü gibi  günlük güneş l i k  b ir  
i rkbahar günüydü. O gün düşmana karşr çarprşmış.  kan akıtmrş ve 
ölü vermişlerdi aral arından. Şimdi şehirde bütün kış mevsi m i  bo..: 
yunca yakılacak kadar odun var .. Ve fabrirkan1n iş letmeye açılma
sı için herşey haz1r bekl iyor. Tersaneler ve çel i k  dökümhaneleri 
de aç1 lacak yak1 nda.  

Gleb'in cephede siperlerde yaşad1ğr ölümlü geceter geride 
kalmıştı art1k.  O günl erde a ra srra kendi hayatı için korktuğu 
ol muştu. Hep Daşa'yı dOşünüyordu. Şimdi o günler ve Daşa n e  
kadar uzakta ondan ! Daşa . . .  Yoktu şimdi .  Kalabaliğa g1rmiş, 
kaybolmustu. Ve art1k onu tekrar bulmak mümkün değildi .  Ö
n em l i  de� i l .  Bir zamanlar vard1 Daşa, şimdi yok. Uzakta ve de
ğeri ni k::ıvbetm iş Rnı lar hepsi .  Gleb bi le yok: Sadece her an çat
lavacakmıs aibi  büvük bir  heyecanla çarpan Insan vüreöi var. Iş
ci sınıfı .  Cumhu riyet, yeniden yaratı lan hayatin büyOklüğü! Acı 
çekmeyi,  ac1 fara katianınayi bUivorlardr bu insanfar ama güçlü 
olmanın sevincin i  duymay1, mutluluğunu yaşamayi d a  bil iyorlar
dı. 
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• 

Cumalovl .. 
• 

Mühendis Kleist gel mişti yan1na. Sapsanydr yüzü ve c id-
diydi. 

- Çumalov, ömrüm boyunca böyle müthiş bir şey yaşa
madrm ben. Bunu görüp de heyecanlanmamak imkansız. 

:Kieisfin koluna girdi Gleb. Ikisi de titrlyorlardt • 

.. _ Yeni lmaz gücümüz var, Herman Hermanoviç . . .  görüyor .. 
sunuz. Unutulmaz bu. Sizin ·kişi l iğ inizde çalışkanf iğın sembolü .. 
nü ,  bir kahramanı ıkutla.yacağız bugün . . .  

Kl eist döndü, öbür tarafa doğru uzaklaşti. Başındaki şapka
sr dansediyordu adeta. 

a�Şağrda kalaba h klar toplanryor. vakit geçtikçe büyüyor. bü .. 
yüyorlardr. Bayraklar uçuşuyordu rüzgarda. Kocaman kahkahalar 
kopuyordu kalabal iktan. · 

Loçak · ve Gramada tepedeydi ler. Yanyana oturmuşlardr.  Lo .. 
çak. üzerinde siyah meşin elbiseleri , ·kapkara yüzü, y ı l iann ;ka .. 
rartt1ğ1 şapkasr, kan çanağrna dönm'üş şiş gözleriyie G leb' in onu 
fabrika ıkarnitesinde i l k  gördüğü hal i nden farksızdr.  Gromada ise 
olduğu yerde büzül müştü sanki. isparmoza yakalanmışcasına 

. titriyordu. Başı omuzlannın arasına gömül m üştü, öksürüyordu. 
Gleb'fn kendini  rüzgarda savrulan ufacık b i r  toz zerresi gibi his .. 

s ettiği  bu anda nasrl oluyor da Gromada dimdik ayakta kalabi l iyor . 
• 

ezikli·k ve ü rperti duymuyordu içinde? Loçak'la şeytan gelse baş .. 
edemezdi zaten. 

- Ee, arkadaşlar . . .  Şenliğimiz başl ıyor, ha! . .  
Loçak siş gözlerini çevirdi Gleb'e. 
- Elbette . . .  Pazara krzdrk.  havayı değiştird i k  . . .  
Gramada at1 ldr  söze. Geniş ·hareketl erle anlatıyordu. 
- Tartrşmak bile gereksiz, arkadaşl ar . . .  Çok güzel ve önem

li  bir 'Iş başard ık.  işçiler srnrf şuuruna böyl e  sahip çrk1nca önle
·rinde dağ olsa v1z gel ir  . . .  

Gfeb yerinde duramıyordu, öylesine heyecan l lydı .  Kendini  
. . . . 

·aşağıdaki kalabahğın iç ine atmak ya da soluksuz ·kalincaya ka ... 
dar ıbağırmak ,gel iyordu içinden . . . . Böyle olağanüstü dakikalar\ 
b ir  daha ılasri yaşayabi l i r  insan? Bu anlarr yaşayabi lmek için ay
. larca didinmemiş miydi ? . 

Badin  ve Vitki .nin yan1na geldi Gleb. Badin bel l i  bir soğuk-
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lukla süzdü onu. Ama krsa sürdü bu gerginlik� 
- Törene başlasak iyi olur Çumalov yoldaş. Onbeş dakika 

kadar bu günkü durumu anlatrnm ben, sen konuşursun sonra. Sö. 
zün bitince de Işaret veri rsin bize. Fabrika düdüklerini çaldrktan 
sonra okuyacağrz mesaj ları. 

Yitki omuzlarrndan rkavrad1 Gleb'i. 
- Çumalov, dostum! .. Senden ayr1 lmak çok zor. 
Badin, deminki soğuk tavnyla uzaklaştr onlarrn yanrndan. Q_ 

nun bu �kapal i ,  içine dönük tavrrnda, bakrşlarrnrn soğukluğunda, 
kinl i  ürperti lerle buğulenan gözlerinde kend isine olan düşmanl l  .. 
ğ1nr tekrar farketti G leb. Yüreğinde yine bir srzr ,  bir ezi klik. 

Uzaklaşti Badin ·den. Şose yolunda ·bayraklr işçi gruplari yak
laş•yordu tören yerine:  Çalg1 lar ça l ln 1yor, türküler söyleniyor, a .. 
d1m sesleri yeri göğü ayaklandrrryordu . 

. .  . Yeryüzünde tek adam vard1 -ki onun yanrnda bJ r ezikl ik kap. 
l lyordu Gleb'·in iç ini ,  dengesin i  ·kaybediyordu G leb: Badin 
parmakhğa yaslanmlŞti, omuzlarr boyuna yüksel iyordu. O da a. 
şağ1daki kalabal iğa, insan sel inin ayaklari altrndaki lnleyen. yep
yeni bir hayata doğan rahat l ikia, baş1n1n dikl iği -kendi gücünOn 
şuurunda olduğunu gösteriyordu. ·Badin 'de bir l lderin gururu var
di. 

onu. 

- Arivist! .. 
G l  eb dişlerini srkt• . ada le leri bi le geri lmişti şimdi. · 

. . .  Sovyetler Evi 'nde karşr laştrğı manzara ·Iyice hrrpalamrştr 

·Daşa'n1n evden ayrı l işından sonra gitmişti Sovyetler Evi'ne 
Onun Polya i le ne yapt1ğrn1 merak ediyordu. Koridor rssrzdr .  Mer
d iven baş1ndakl saat. gecen in onbirini gösteriyordu o srrada. O .. 

dalardan boğuk ve frsrltt i r  sesler taşryordu koridora. Uzaklarda 
bir yerde çay bardaklarrnrn trkrrtrsr ve bir oca�1n crzrrtuu duyu. 
luyordu: Çlbis'fn odasr. 

Polya·n •n  odası sessizdf. Gleb kapryı trklatmaya bi le vakit 
bulamadı. Kap1ya yaklaşan ürkek adrm sesleri duydu. Polya'nrn a. 
yaklan ç1olak olmaliydı . Y1lg1n ve ürpertl l i  bir ses duydu Gleb. 

- Kimsiniz? 
Ve ans1z1n aç1ldr i<apr. Gleb'in omzuna çarptr. 

Ne yapıyorsun yahuL. ·Her seferinde kap1yr, böyle açar .. 
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san günün birinde mutlaka sakatlarsın birini . . .  Bu kadınlar ka
dar . . .  

Miyekova 'nrn rengi sararmışt1. Gözleri korkuluydu. Ağzı a .. 

çık, çığl ik atmaya haz1r be.klfyordu. Kaprnın önOnde durmuş, Gleb .. 

in  yolunu kesmlştr. 
- Glebl 
.. 

· Evet, gOzeiJm? Bak hele blr bana, eşkiya surati var m• ben

de? . •  Ne vesveseli kad•n olmuşsun . • .  Söyle bana, nas1ls1n? Kaç 
zamandır görmüyorum seni.. .. .  Daşa nerde? 

Ona bir adım yaklaştı Gleb. Usulca -kap1n1n eşiğinden çekti 
Polya'yı. Yorgun bir gülümseyişle pervaza yasiandi Polya. 

-- Öyle ·korktum ki, Gleb ! .. Birazdan gelir Daşa . . . Başım-
dan geçenler çr lgına çevi rdi beni .'  . .  Keşke gel meseydin . . .  Neden 
daha önce yakın durmadı n bana, destek olmadın?. . .  Hastaytm. 
Gleb . . .  Beni görmeye gelme art1k, aca veriyorsun bana . . .  

Gfeb şaşkınd1. Ona bakıyor ama ne söyleyeceğini bilemiyor
du. Eskiden ·Polya'ya duyduğu yakın i rk  ve şefkat yoktu artık için
de. Polya gereğinden çok şikayet ediyordu ve çok acizd i .  O ya
şamayı seven genç kadrn değlldi şimdJ. PoJya, GJeb'in yüreğine 
-kocaman bir dalganın Içinde gelip girmişti. Aynı dalga geti dö
nerken Polya'y1 söküp alm1şt• yüreğinden. 

-· Gitmeliyim, Gleb . . .  Toparlamahyım ·kendimi,  yeniden güç
lenmeliyim. Erkeklerde korkunç bir şey var, Gleb. Bütün erkek. 
lerde birer Bad i n. var yaşayan . . .  Öyle bakma bana: Badln·ın göz
lerini görüyorum sanki . . .  Git, G1eb, yalvarırım . . .  Da·ha sonra . . . 

Değişik şartlarda_. neden o zaman vermedin bana istediğ imi? . .  
Bunlar1n ıhiçblri gefmeyecektl başımıza . . .  

B ir  �ahkah� k�yverdi Po1ya, neşeli görünmeye çahşt1ğı b i r  
kahkaha. Göz yaşlarinı güçftikle tutuyordu. 

- Işte, ·Da.şa geliyor! .. Geldi işte . . .  Daşa, götür onu , yal
. varı_rn�. V� söyle, gelmesin brr daha. 

·Daşa omuzlarından tuttu G lebii ,  ·-kapidan uzaklaştirdJ Pof-. 
ya'nrn üstüne kapatmlŞti kapıyJ. 

Hadi, baka h m . . . sola dön, evine git . . .  Yapacak işin yok 
burda.· 

G leb, onun kendisiyle dalga geçtt�in l  hissetti .  Daşa'n1n dav. 
ran1ş1nda hiç btr şefkat belirtisi yoktu. Içinde ağ1r, derin bir 
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yara açı ldığını  farketti .  Uçsuz bucaksız bir boş luk ve sınırs ız 
toz y 1ğınları dolmuştu benliğine. 

- ikinlzle de alişverişim ıkalmad1ğ1n& görüyorum . • .  :Ne ola
caksın sen, temell i  m l  yerleşiyorsun buraya? Benim işlerim ne  
.olacak? ·Iyi düzenledin bunu, küçük Oaşa . . .  Ne zaman dönecek. 
sin, söylesene? 

·Ürperdi Daşa. Belli etmemeye çalişti ama G leb anladr. He .. 
men cevap vermedi Gleb'e ve Gleb bu _kısa kararsızlik an1nda bir .. 
b i rleriyle çatışan iki ayrr kuwetin varl ıOrnr gördO onda. 

Daşa başınr  kaldırıp ona baktr, bembeyaz olmuştu yüzü. Ko ... 
nuşmasa bile onun neye karar verdiğini anhyacaktı Gleb. . 

- Yerleştim buraya; . .  Gerekliydi. . .  �kim Iz Için de böylesi 
daha iyi . . .  Artrık beraber yaşamamahyrz, Gleb . • •  Artık ayrı ayr� . 
çizmal iyiz yollarım1z1. · 

Damarlarındaki kan isyan etti o anda, öfkeden soluğu kesi l.;. 
di Gleb'in .  ·Daşa'n1n sözünü kesti. 

- Iyi, anlad ım . . .  Hissed iyordum böyle olacağını .  iki buda
la gibi kaç zamandır numara yapıyorduk birbirlmize. Badin hay .. 
van ın ,  eşkiyanrn biri. Vakti gelince hesabını göreceğim onuo . . .  
i kinizin kanın ı  kuruttu. Polya'yı da mahvetti ,  seni . de . . .  Artık o
nunla kalamayrz, ya o .  ya ben . . .  Açık. 

Gleb. budalasin ve ö�kel isin sen. Ne söylediğini bilmi
yorsun. Eve git, kendini topla biraz. Kafanla düşünmeye çal ış, 
gövdenle değil. . . Ama bir şeyi bilmeHsin: Ikiniz de zerre kadar 
öneml i  değilsiniz bu meselede . . .  Ne sen, ne o . . .  Anlaşıldı mı? 

H ışımla döndü G leb. korldora yöneldL Bir kaç adım yürü� 
dü. Sonra birden as1l söylemesi gereken şeyi söylemediğini ha
tı rlad ı .  

- Sen de bunu anlamaya çahş: Başıboş bir köpekten fark
srz•m. Herşeyimf fabrikaya adadrm. Sen ve fabrika kanımı kurut
tunuz. . .  Birer canlryız hepimiz ama sadece birbirimizin yarısı e
deriz . . .  Tekrar orduya döneceğim. 

Daşa endlşelenmişti. · Okşayan bir . gülümseme vardı yüzün
-de. Koşup yetişti arkasından. Gözleri doluydu. Elini usulca Gleb'
i n  omzuna koydu, içini çekti. 

Bizim suçumuz değil bu. G l  eb . . .  Geçmişi öldürdük, öl .. 
dü . . .  Yeni hayatı kurahm şimdi. Bir gün gelir. başka yuvalar ku-
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rarız ' ikim!z de . . .  Herşey yanacak, geçecek ve belki o zaman bir
birimize yeni bağlarla yaklaşınayı öğreneceğiz . . .  

Tekrar hışımla döndü Gleb, göğsünde agır, öldürücü bir s1z1 .  
kıpkırmızı gözlerle yürüdü koridorda. Fakat birden mıhlandr ol .. _ 
duğu yere. Badin karşısındayd ı .  Badin,  oda i<apısın•n eşiginde du- . -_

- ;· 
ruyordu. El leri cebindeydi ve pis pis gülüyordu. :. 

Gelsene. bir içeriye . . .  ·Hiç gelmedin adama sen . Aç1k . 
· · 

l«>nuşacağım. - · 

Gleb •kalmiştı orada. Bu düşman çehreden ayırmıyordu göz
lerini. Buz gibi bir soğuk göğ.üs katesinin Içinde tel tel olup da. 
ğ1 larak bütün vücuduna yayıhyordu. Parmakları farkında olmadan 
beli hizasJnda, ·kemerine takılı duran tabanca muhafazasın i  yok-
luyordu. 

- Becerj ksizsin, ded; Badin. Tabanca yerinde duruyor. en. 
dişelenme. Kı l ıfı sımsıkı kapalı .  

-

Karşıs ındaki adam ın buğulu gözlerinde müthiş, amansız bir 
, 

kinin· yanıp söndüğünü gördü Gleb. Badin döndü, ona dehşet 
veren bir kayıtsızlı kla  odasına girdi. Oaşa usulca koluna gird i  
Gleb'in, uzaklaştırdı oradan. 

- Hadi ,  git . . .  Görmeye geleceğim seni, mutlak geleceğim.  
Git, ö�keni yatıştır . . .  ·Mesele burada bitti mi sanıyorsun? Hayır .  
Gleb yine görüşeceğiz seninle . . .  -Başka bağlarla beraber olaca
ğız bu sefer. 

ı( tti onu Gleb, hızl ı adımlarla merdivene yürüdü . . .  
. . . Yitkl beU rdi G leb ' in önünde. Çok Istediği ·halde ·kendini 

tutuyor, gulmemeye çalışıyordu. 
- Sağrr ·mısın sen yahu? 
ıl lerdeki korkuluk duvarına doğru götürdü Gleb'i . 
"fopfanan insan kümelerinin hizaya glrmesf ,  . susması için 

epey ·zaman beklediler. Sonra bu kütleler uzaktaki tepelerden,  
başlar• önde, daJgaJanan bayraklarıyla tndiJer. 

Uzun bir s'Ore i<onuştu Badin .  VQreftlnin bDtOn tıeyecanı ve 
gücü i le konuştu . . .  

-Bu bavram gününde söylemesi gerekli sözleri söylüyordu. 
Sovyet ·fktidarın r ,  yeni i-ktisadi politikayı, lenin' l ,  partJyi ve işçi 
sınifını anlat!vordu . . .  Asıl konuya qirdJ sonra. O zaman BadJn'in 
orada söyledikleri şöyle ıkatmıştlr Gleb'tn akl ında: 

· 
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Fabrtkanın işçileri �letlerinl bırakmadiiar .eUeri��en ,  roa�i
naları onard1lar ve o muhteşem mekaoizmayr ça�rş•r hal� ıkoydu
lar. Fabrika hazır şimdi. Fabrika çaliş ıyor, yOksek verimU üretl
me :hazır bekliyor. Bunda, yolda� Çumalov'un pay• bQyüktür. Ça .. 
hşma alanında da cephede olduğu gibi bütün güc•üyle sav�ş�n 
bir kahramanı al·kışhyoruz onun kişi l iğ�nde. 

Başka bir şey duyamadı Gleb. Koskoca dağ sanki ters yüz 
olmuş ve üzerine devrilmişti , öylesine müthiş bir gürülffi kopar .. 
mıştı �şçiler, bağrrışmalar, al k1şlar, ıshklar dağı taşı inletiyordu. 

Gleb allak bullak olmuş, sapsarı kesilmiştL Marı ldandığı 
sözleri kendis i  de anlayamıyordu. Bağulacak gibi oluyor, yüzü 
durmadan krrı şıyor, şekilden şekıle gi riyordu. 

S•ra senin, ·konuş . . .  Hadi ,  konuşsanal 
Herşey �konuşmayı gereksiz ıkılacak kadar açık seçikse ne

den konuşma h . . .  Hiçbir şey istemiyordu. ·Bu uçsuz Insan okya
nusunda onun hayati neydi k i ?  Sesi ve sözü ·hiçbir şeyi anlatma
ya yetmlyecekse, anlamsız ve boşuna alacaksa neden konuşma h ?  
Onun bu al kışlayan.  bağiran coşkun ·insanlardan ayrı bir hayati, 
onlarinkinden ayrı bir sözü yoktu ki . . .  

Çenesi titriyor, dişleri birbirine vuruyor. Gözü bu coşkun 
insan sel inden başka şey görmüyor, farketmiyor. 

Hadi, ·konuşsanal Konuş, s ıra senin ! 
O gün orada söyledi klerini sonradan natırlamayacaktr. Se

sinin çrkmad1ğ1nr ,  birblrine bağlanmayan, kopuk �kopuk şeyler söy
diğini sanıyordu konuşurken. Oysa ağz1ndan ç1kan her söz tek 
tek karşıdaki tepelere kadar ulaşryordu . 

. . .  Büyük sözler değildir bize gerekli olan, yoldaş lar . . .  
Gevezelik deği ld ir  istediğimiz . . .  Kafam1zı sağlam ve uyan1k tut
mak. işe srksrk1 sari lmakti r bizim meselemiz . . .  Işte böyle koyma
liyız meseleyl . . .  

Eğer mühendis imiz Kleist çapında daha çok teknisyenimiz 
olursa ve gerekli bazı şeyleri de tamamlarsak Avrupa'daki üstün
lüğe yetişeceğ lz. . .  Başaracağız. başarmahyız! Kan1m1zla ayak
landı rd ık  bu ihtiyar dünyayı . . .  Ateş olduk hepimiz. şimdi en Ö
nemli hedef çalişma alaninda i lerlemektir, üretlml havsa1anın a
lamryacağr ölç'üde yükseltmek ve zengin leştfrmektir. . .  Beynimiz 
ve kaslar1m1z tltriyor . . .  Yorgunluktan gelmiyor bu . . .  Yeni Işler 
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bekliyorlar bizden. Istiyorlar . . •  Zafere doğru yürüyoruzl..  
Dağ yerinden oynad1 tekrar. Kalabahğ1o ·kalbinden kopan bir 

fırt1nayd1 bu. 
Gleb, sonra eltne bir ıkarm1z1 bayrak ald•O•n• ve bu bayraği 

üstüste üç defa işçi lere doğru salla<hğ1n1 hatırladi. Yer gök tek .. 
rar ve bu sefer tnan1 lmaz bir gümbürtüyle inledL Fabrikanın 
düdüğü üstüste ilç defa ve her seferinde uzun uzun öttü. Bu �n ... 

san okyanusunun dudaklarında şahlanan haykarmalar, kuraklan sa
�•r edecek kadar büyük bir yumak halinde dağ1hyordu dağlara. 
işçiler fabf'i·kanın düdük sesleriyle birlikte bağır1yorlard1. Işçiler 
dansediyordu. Çalgiiar çahn1yor ve bayraklar örümsüz bir alev gi
bi dargalanıyordu rüzgarda. 
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