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ÖNSÖZ 
 

683’te Osmanlı ordusu ikinci kez kuşattığı Viyana 
önlerinde beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Osmanlı 
askerleri çadırlarını toplamaya bile fırsat bulamadan 

çekilmek zorunda kaldılar. Ama içlerinden bir yeniçeri için 
bu bile hiç kolay olmamıştı. 
   İtalya’nın kuzeyindeki Trento kentine bağlı Moena kasa-
basında her Temmuz bir festival düzenlenir. “Rione Turchia” 
yani “Türk Bölgesi” olarak anılan bu köyde, halk arasında 
yıllardan beri süregelen bir rivayet anlatılır. Buna göre 
II.Viyana bozgunundan sağ kurtulan bir yeniçeri bu köye 
gelmiş ve burada halka kötü davranan, ağır vergilerle onları 
zorlayan bir Habsburg (Kutsal Roma Germen) dukalığına 
karşı halkı ayaklandırmıştır. Etrafa  Türk bayrakları asan, 
“Tradizione Turca” dedikleri Türk folklörünü tüm canlılı-
ğıyla yaşatmaya çalışan bu halk, adeta bu yeniçerinin canlı 
kanıtı gibidir. Yine Moeana’da yaşayan insanların anlattığı-
na göre, “İl Turco” olarak adlandırdıkları efsanevî yeniçeri 
burada bir kızla evlenmiş ve soyunu devam ettirmiştir.*  
   Biz de tüm bu tarihî verilerden yola çıkarak bir süredir 
kaleme almakta olduğumuz öykü dizisini yeni düzenleme-
lerle birlikte nihayete erdiriyor ve bir roman bütünlüğünde 
tariheyolculuk.org okurlarına sunuyoruz. 
   Keyifli okumalar dileriz… 

                                                             
* Ermanno Visintainer, “İtalya’da Unutulmuş Türk Varlığı: Moena Türkleri”, 
Ankara 2011, 76 Numaralı ORSAM Raporu; 
www.aragem.kulturturizm.gov.tr/TR,13069/italyanin-moena-koyunde-duzenlenen-
turk-festivali.html , erişim:16.07.2014; TRT, “Uzaktaki Dostlar” belgeseli, 3.bölüm, 
www.youtube.com/watch?v=-|YpRCrkjrs , erişim: 16.07.2014 
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ir sefer yürüyüşü çoğu zaman savaştan daha 
uzun sürer evlat.” Kılıç ustasının yıllar önce 
sarf ettiği bu sözün ne kadar da doğru olduğu-

nu şimdi anlıyordu Yeniçeri İsa. Yüzünde hocasını hatırla-
manın verdiği güven ve ilk seferine çıkıyor olmanın heyeca-
nı vardı. Başından ensesine doğru inen börkünün yatırması, 
kulaklarına kadar sarkan kumral saçlarını terden sırılsıklam 
yapıyor, uzun yürüyüşün verdiği susuzluk dilini çatlatıyordu. 
Yanlarından süratle geçen birkaç Anadolu tımarlısının atla-
rının kaldırdığı toza öksürükle karışık söylendi; “Ulan muzır 
taşralılar!” 
   Güneş batmaya başlamıştı. Nihayet İstolni-Belgrad yakın-
larında “çadır kur” emri geldi. İsa da hemen çadır arkadaşla-
rı Yusuf ve Mikail ile birlikte çadırını kurdu. Yemek sırası-
na girip koyun pastırması ve pilavdan oluşan öğünlerini 
aldılar ve ateşin başına oturdular. İsa bir matara suyu tek 
dikişte bitirdi. Arkadaşları ise yemeklerini iştahlı iştahlı 
yiyor, tek kelime etmiyorlardı. 
   Sonunda Yusuf sessizliği bozdu; “Dananın kuyruğu bu 
akşam kopuyor.” Son lokmasını da ağzına atan Mikail sordu, 
“Hayrola bir şey mi işittin?” 

“B
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   “Evet” dedi Yusuf, “bu akşam Kara Mustafa Paşa savaş 
meclisini toplayacakmış. Nihayet nereye gittiğimizi bu ak-
şam öğreneceğiz.” 
   ‘Aylar Sonra!’ diye geçirdi aklından İsa. Temizlediği ka-
şığını börkündeki kaşıklığa yerleştirirken kızgın kızgın dü-
şünüyordu. ‘Aylardır yürüyoruz ve nereye gittiğimiz yeni 
belli oluyor!’ 
   Yusuf devam etti, “Paşaların tahmini Estergon yahut 
Yanıkkale üzerine gidilmesiymiş. Ancak benden duymuş 
olmayın ama, Kara Mustafa Paşa’nın muradı Beç*’tir diyen-
ler bile var.” 
   “Ne, Beç mi?!” diye atıldı Mikail. Yusuf sessiz olmasını 
hatırlatınca sesini alçaltarak devam etti, “Beç demek ha! 
Ganimetin gözüne vuracağız desenize!” 
   ‘Ganimet’in gözüne vurmak mı?!’ Diye düşündü İsa. Ses-
sizliğini bozmamak için kendini zor tutuyordu. 
   “Alacağımız şan ve şöhretin de haddi hesabı olmaz doğru-
su,” dedi Yusuf. İsa’nın sessizliğini bozmasına neden ol-
muştu. 
   “Bre köftehorlar! Gazayı cihadı düşünmezsiniz de ganime-
ti, şan ve şöhreti mi düşünürsünüz?!” 
   “Onu da tabii düşünürüz” dedi Yusuf, suçlu olduğunu 
kabul edercesine. 
   İsa konuşmayı sonlandırmaya çalışırken Beç bahsinden 
kaygılandığını da belli ediyordu; “Hadi bırakın çene çalmayı 
da uykunuza bakın. Sabah işin aslı nasılsa malum olur.” 

 م
   Ertesi gün tan ağarırken ordugâh bir karınca yuvasını andı-
rıyordu. İsa, börkünü başına yerleştirip dışarı adımını attığı 
                                                             
* Beç: Viyana. 
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sırada sevinçten ağızları kulaklarına varan Yusuf ile Mikail’i 
gördü. “Hayırdır, yüzünüzde güller açar?” diye sordu. 
   Yusuf atıldı, “Karar çıktı İsa Ağa, hedef Beç, ha ha ha!” 
   İsa bu coşkulu tavra çömlek gibi donuk suratıyla karşılık 
verdi. Haberi hazmettikten sonra, “Hayır olsun” diyebildi. 
   Düğmelerini ilikleye ilikleye yürüyen Mikail de mutluydu. 
“Sultan Süleyman Han’ın yapamadığını biz yapacağız İnşal-
lah!” 
   “İnşallah,” dedi İsa, gözleri susuzluktan parça parça olmuş 
toprağın çatlaklarından içeri süzülürken, “inşallah.” 

 م
   Birkaç haftalık yürüyüşün ardından Viyana surları ufukta 
göründü. Kuşatma mevkii şehrin güney batı cephesine ku-
ruldu, teslim teklifleri gönderildi. Reddedilerek dönen elçile-
rin aldığı istihbarat da ordugâha süratle yayıldı. Avusturya 
İmparatoru Leopold, bir hafta önce şehre yirmi beş bin asker 
bırakarak kaçıp gitmişti! Bir insan deryasını andıran Osman-
lı ordusu sevinç ve ümit içerisinde dalgalanıyordu. Mikail ve 
Yusuf’un birbirlerine sarılarak yaptıkları sevgi gösterisine 
İsa katılmadı. Düşündü, ‘Sultan Süleyman Han’ın alamadığı 
şehri biz alacağız.’ 
   Düşündükçe içinden çıkamıyor, bu söze inanmak için 
kendisini zorluyordu. Her başaramadığında hem kılıç ustası, 
hem de bir âlim olan hocası Yakup Efendi’yi düşünüyordu. 
Onun gri ve beyaz karışımı sakallarının ortasında küçük bir 
ada gibi kalan dudaklarından eksik olmayan ayeti hatırladı. 
“Ve uhrâ tuhıbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun karîb, ve 
beşşiri’l mû’minîn”, “Seveceğiniz başka bir kazanç daha 
var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih! Müminleri müj-
dele!” 
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   14 Temmuz 1683, Taarruzun İlk Günü 
   “Kanatlar hazır,” “Merkez hazır,” “Topçular Hazır!” 
   Simsiyah bir atın üzerindeki Kara Mustafa Paşa, kendisine 
verilen raporları başını sallayarak onayladı. Sonra kara göz-
lerini kaldırıp karşılarında süzülen devasa Viyana duvarları-
na baktı. İlk hücum emrini verirken, hırsı ses tonuna yansı-
yordu: “Topçular; ateeeş!” 
   İsa, birkaç küçük asayiş meselesi dışında çarpışma gör-
memişti. Yirmi beş yaşını doldururken ilk seferine çıkıyor 
olması, şimdi gürleyen topların ve arı gibi vızıldayan okların 
sesiyle bir heyecan patlaması yaşamasına sebep oluyordu. 
Ustasının verdiği tüm dersleri bir bir aklından geçiriyor, 
titreyen parmaklarını sıkarken mırıldanıyordu, “Allah’tan bir 
yardım ve yakın bir fetih vardır!” 
   Kara Mustafa Paşa haykırdı, “Azaplar ve deliler; hücuum!” 
   Paşalar seraskerlerinin emrini tekrarladılar. Buyruk daki-
kalar içerisinde tüm saflara yayıldı. Azaplar ve deliler “Al-
lah Allah” nidalarıyla yağmur gibi surlara yağıyorlardı. An-
cak İsa gibi binlerce yeniçeri hücum sıralarını beklerken 
gözlerinin önünde azap ve delilerin düşman toplarıyla pa-
ramparça oluşlarını izlemek zorunda kalıyorlardı. İsa kılıcı-
nın kabzasını sıkıca kavrayıp surlara baktı. Kel bir deli mer-
divenlerden çıkmayı başararak iki Viyana müdafiini çekip 
aşağı fırlatıyordu. Bir başkasının göğsüne kılıcını sokup 
diğer zırhla kaplı bir şövalyeye tekme atıyor, dengesini yiti-
ren bu adamı da aşağı uçuruyordu. Sonra göğsüne saplanan 
şiddetli bir ok darbesiyle kendisini surlardan aşağı düşerken 
buldu. İsa bir an, düşen adamın kırılan kemiklerindeki acıyı 
kendinde hissetmiş gibi hızlı bir nefes çekti. 
   Mikail hırıldamayla karışık bir ses tonuyla söylendi, “Sı-
ramız ne zaman gelecek!” 
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   “Bizi müsait bir zamanda salarlar ki işlerini bitirelim,” 
dedi hemen yanındaki Yusuf. İsa’nın mavi gözleri ise surla-
ra odaklanmıştı ve yalnızca ne söylediği duyulmayan mırıltı-
lı dudaklarının kıpırtısı seçilebiliyordu. 
   Kara Mustafa Paşa, İsa’nın otuz adım kadar solunda, özel 
muhafızlarının arasındaydı. Paşalarına emirler yağdırıyor, 
aslan gibi kükrüyordu. İsa, omzunun üzerinden ona şöyle bir 
bakarken düşüncelerini kendinden gizleyememişti: ‘Hırsın-
dan Mağrip Deryası gibi köpürüyor adam!’ 

 م

   Saldırı üç saatten fazla sürdü. Güneş batmaya başlamıştı. 
Azap ve delilerin çoğunluğunu oluşturduğu ceset yığınları, 
geride kalan Osmanlı askerlerinin moralini bozuyordu. Bazı-
ları ise dişlerini daha ziyade bilemekteydi. Bunların başında 
Kara Mustafa Paşa geliyordu. Haykırdı, “Ordugâha!” 
   Surların yeniden ince bir çizgi gibi göründüğü ordugâha 
çekildiler. Askerler dinlenecek, ertesi gün hücuma devam 
edilecekti. İsa yeniden arkadaşlarıyla çadırını kurdu, yemek-
lerini aldılar ve günlük ritüellerini tamamladılar. 
   Yusuf nefesini diyaframına doldurmuş, savaşın gidişatı 
hakkında muhabbete başlamak için ilk sözü söylemeye ha-
zırlanıyordu ki bir yeniçeri çavuşunun sesiyle lafı ağzında 
kaldı. “İsa yiğit. Ordugâh nöbetine!” 
   “Tamamdır,” dedi İsa, kılıcını kuşanıp beline taktı, yayını 
omzuna astı ve sadağını da kemerine yerleştirdikten sonra 
ordugâhın surlara bakan karanlık köşesinde nöbete koyuldu. 

 م

   Saatler geçmek bilmiyor, türlü davetsiz düşünce hayal 
kapılarını arsızca aralıyordu. Çocukluk günleri, devşirilmesi, 
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delikanlılığını yanında geçirdiği Selim Efendi’nin çiftliği ve 
hiç de unutamadığı bir kare daha ki en arsız düşünce buydu 
onun için; Selim Efendi’nin güzeller güzeli kızı…Onu yıl-
lardır görmemişti ama gecenin bir saatinde ufka bakmak, 
sessizliğin nefesini dinlemek ona hep Nida’yı hatırlatırdı. 
Sessizliğin ve hüznün Nida’sını. Bursa’nın denize nazır o 
küçük köyünde, Nida’nın denizden daha büyük görünen 
gözlerine nazır bir hayat arzulamıştı İsa. Ama bu asla müm-
kün değildi…  
   Gözleri ufukta hayaller içinde yüzerken önce bir arı vızıl-
tısı duydu, sonra sol omzunda bir ısırık acısı hissetti. Bu 
nasıl bir arıydı? İsa yere düşerken omzunu ısıranın bir ok 
olduğunu pekâla anlamıştı. Oku hemen sağ eliyle kırıp yere 
attı ve sürünerek bir kayanın ardına saklandı. Yavaş yavaş 
doğrulurken, kılıcını da kınından yavaşça çekiyordu. Ortaya 
çıkan metalik sese içinden sövdü. Geri adım atarak orduya 
alarm vereceği borazanını buldu ve ağzına götürdü. 
   Tam nefesini ciğerlerine doldurmuştu ki bir ok İsa’nın 
elindeki borazanı ortasından delerek hiddetle yere fırlattı. 
Son bir çaresi kalmıştı İsa’nın... 
   İsa, temkinli adımlarla ilerlerken bir gözü de gökyüzün-
deydi. Kara bulutlar ayın önünü bir kapatıp bir açıyordu. 
Ayı örten iri bir bulut kütlesi yavaş yavaş çekilirken İsa 
mevzilendiği yerde durup bekledi. Kılıcını kayaya dayadı, 
yayını eline aldı ve sadağından çektiği bir oku usulca yerleş-
tirdi. Bulut kütlesinin ay ışınlarını serbest bıraktığını görür 
görmez mevzilendiği kayanın ardından doğruldu. Bu esnada 
üç Avusturyalı kılıçlarını çekmiş usul usul ilerliyorlardı. İsa 
okunu gezledi, “Yâ Hak” dedi fısıltıyla. Sonra bir şahin gibi 
uçurduğu okunu ortada ve diğerlerinden bir adım önde duran 
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Avusturyalının göğsüne sapladı. Zırhı delinen adam tüm 
ağırlığıyla beraber bir teneke gürültüsüyle yere yığıldı. 
   Geriye kalan iki asker iki saniye içerisinde gerçekleşen bu 
olayın şokunu atlattıktan sonra İsa’nın üzerine atıldılar. İsa, 
üzerine doğru gelen bu iki kılıcı, çabucak eline alıp yan 
yatırdığı eğri kılıcıyla durdurdu. Ardından onları birer adım 
geri savurdu. Şimdi Avusturyalılar teker teker kılıç sallıyor, 
O ise bir sağından bir solundan gelen darbeleri tek tek engel-
liyor, ordugâhın bu ücra köşesini bir “çınk” sesiyle şenlendi-
riyordu. Soldaki Avusturyalının son darbesini kesmeyip 
ondan eğilerek sıyrıldı ve Avusturyalı kılıcını tekrar kaldır-
ma pozisyonuna getiremeden zırhının en zayıf yeri olan 
boynundan darbeyi yedi. O devrilirken İsa, sağındaki Avus-
turyalıya saldırmak için kılıcını yeniden kaldırdı. Avusturya-
lı savunma pozisyonunu almış, gerçekten mahir bir kılıç eri 
olduğunu fark ettiği yeniçerinin hücumunu bekliyordu. İsa 
bu sırada hiç beklemediği bir başka vızıldamayla irkildi. 
Arkasından gelen bir ok koltuğunu sıyırarak düşmanının 
göğsüne saplanıverdi. Elini yavaş yavaş indirip bir şaşkınlık 
haliyle arkasına baktı ve donakaldı; “Paşam?!” 
   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bir eliyle yayını tutuyor, 
diğer eliyle ortasından ok geçen borazanı evirip çevirerek 
inceliyordu, “Mahir okçularmış vesselam.” 
   İsa saygıyla başını eğdi. “Af buyurun Sadrazam hazretleri, 
üflemek için geç kaldım.” 
   “Özre gerek yok yiğit asker! Söyle bakalım adın ne senin?” 
   “İsa, efendim.” 
   “İsa çeri, çadırım hemen kırk adım ötede, sen olmasaydın 
gırtlağımı keserlerdi herhalde. Kılıç sesleri işittim, bir baka-
yım dedim. Yiğit asker imişsin, helal olsun!” Sonra yanın-
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daki diğer yeniçerilere baktı, “Nöbeti siz devralın, bu yiğit 
dinlensin, yaralarına bakılsın.” 
   İsa “Sağ olun paşam” diyerek teşekkür etti. 
   Mustafa Paşa bir elini omzuna atarak onu revire kadar 
bizzat götürdü. Cebine de bir kese altın sıkıştırdı. Sonra 
kendisi için şifa dileyerek çadırına çekildi. İsa ise olan biteni 
hala idrak etmeye çalışıyor, ilk çarpışmasından nasıl böyle 
bir zaferle çıktığını düşünüyordu. Hekim omzundaki yarayı 
merhemlerken o mırıldanıyordu, “Nasrun minallâhi ve 
fethun karîb!” 

 م
   “Bu gün sıra bizde,” dedi Yusuf, sesindeki o her zaman 
duyulan çocuksu sevince şimdi biraz da ciddiyet karışmıştı. 
   Mikail söze girdi, yer yer yanan Viyana surlarını seyreder-
ken “İki aydır buradayız, kutlu sancağımız inşallah bu gün 
bu surlarda dalgalanıyor olacak.” 
   İsa yine suskundu. Tan yeri aheste ağarırken, surları döven 
topların düzensiz musikîsini dinliyor, kendini bir okyanusu 
andıran Osmanlı ordusunun içinde tedirgin gözlerle surları 
süzen yalnız bir ada gibi hissediyordu. Dalgın duyuları, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın gür sesiyle belirginleşti. 
   Paşa, ordunun karşısına geçmiş, Osmanlı topları kırk adım 
ileride surları dövmeye devam ederken umumi taarruz için 
askerlerini motive etmeye çalışıyordu. 
   “Askerlerim! Bu gün, kutlu ordumuz, tarihin görmediği 
bir zaferin sancaktarı olacak. Tarih bizi yazacak, bundan 
kırk asır sonra dahi, cümle alem bizi konuşacak. Ey yiğit 
arslanlar, ak bıyıklı ağalar, yağız delikanlılar! Bu gün yüce 
padişahımız adına kazanacağımız bu zaferle, Devlet-i Aliye-
i Osmaniye’yi müşerref kılacağız!” 
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   Konuşmasına devam etmek ister gibiydi ki yanına yakla-
şan bir akıncı beyinin kulağına fısıldadığı bir cümle soluğu-
nu kesti. Konuşmasını apar topar bitirerek atını hiddetle 
ordugâha sürdü. 

 م

   “Haçlı ordusu geliyormuş!” dedi Yusuf hiddetle. 
   “Güya bu gün hücuma geçecektik.” diye yakındı Mikail, 
“Şimdi kuşatmayı kaldırıp Haçlıları karşılamaya gideceğiz.” 
   “Hiç sanmıyorum” dedi İsa. İlk defa çadır arkadaşlarının o 
hep ‘lüzumsuz’ bulduğu muhabbetlerine dahil oluyordu. 
“Mustafa Paşa’yı birazcık tanıyorsam, kuşatmayı kaldırma-
yacaktır.” 
   “Ee?” dedi Mikail, “Kaldırmayacak da ne olacak?” 
   “Cevabı basit,” dedi İsa, sesini alçaltarak devam etti, “Sad-
razam hazretleri hırslı bir komutan, ne şehri almaktan vaz-
geçip kuşatmayı kaldırır, ne de Haçlı ordusuna karşı yürü-
meden durabilir. Orduyu ikiye bölecek.” 
   “Evet” dedi Yusuf, “Kara Mustafa Paşa bu, vazgeçmez. 
Ama durun bakalım, bizi surların önünde mi bırakacaklar, 
yoksa Haçlıları karşılamaya mı gideceğiz?” 
   Sorunun cevabını bekleyerek alacaklarını bildikleri için 
sustular. 
   Bu sırada yaralandığı gece, Kara Mustafa Paşa’nın yanın-
da gördüğü bir yeniçeri askeri İsa’ya yaklaştı. “İsa Ağa, 
müjdeler olsun, Mustafa Paşa seni kendi muhafız kıtasına 
dahil etti!” 
   İsa bir şey diyemedi. Yalnızca kararlarını pek içine sindi-
remediği sadrazam tarafından taltif edilmenin garip mahcu-
biyetini duyuyordu. 
 



 
11 

   12 Eylül 1683, Kahlenberg/Alamandağı 
   Yeşil, Kırmızı, Sarı ve Beyaz. Hilallerle, yıldızlarla ve 
çeşitli ayetlerle süslü rengârenk Osmanlı flamaları bu tepelik 
mevkide hiddetle dalgalanıyor, sancaktarlar tuttuğu devasa 
balıkla cebelleşen birer balıkçı gibi, sancaklarını zapt etme-
ye uğraşıyorlardı. İsa da hemen birkaç adım sağında kükrer-
cesine dalgalanan zülfikâr kılıçlı, sarı, kırmızı, yeşil renkli 
yeniçeri sancağının çırpınışını dinliyordu. Sonra göğsünü 
parçalarcasına atan kalbini hissetti. Haçlı ordusu ufukta gö-
rünmeye başladı. Mevcutları, Osmanlı casuslarınca yüz bin 
civarı olarak iletilmişti. Osmanlı ordusundan ne eksik ne de 
fazla görünmüyordu. Ancak Osmanlı askerleri iki aydır sü-
ren Viyana kuşatmasının yorgunluğunu omuzlarında ve 
ruhlarında hissediyorlardı. İsa da bu hissi paylaşanlardandı. 
   İsa, bir yeniçeri olması nedeniyle at kullanmazdı, ancak bu 
savaşa ve muhafız bölüğüne özgü olarak bir ata bindirildi. 
Biniciliği bir yeniçeriye göre iyi sayılırdı. 
   Sipahi ağası Osman Ağa, İsa’nın yanına gelerek son tali-
matları iletti, “İsa çeri, ne pahasına olursa olsun, sadrazam 
hazretlerini her türlü tehlikeden koruyacaksın!” 
   “Baş üstüne ağa!” 
   İsa, Kara Mustafa Paşa’yı artık uzaktan izlemiyor,  onu 
hemen on adım arkasından takip ediyordu. 
   Mustafa Paşa buyurdu, “Mehter!” 
   Gerilerden bir gümbürtü koptu. Mehteran bölüğü yeri 
göğü inletiyor, haçlıların yürürken çıkardıkları metalik ses-
leri bastırıyordu. 
   İsa’nın gözleri hemen eski ortasını buldu, çadır arkadaşı 
Mikail ile bir an göz göze geldi. Mikail, İsa’ya ‘haklı çıktın’ 
der gibi bakıyordu. Kara Mustafa Paşa Viyana kuşatmasını 
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kaldırmayarak ordusunu ikiye bölmüş ve bir kısmıyla Haçlı-
ları karşılamaya gelmişti. 
   Birden sesler kesildi, bir mehter çavuşu haykırdı, “Gül-
bank!” 
   Ardından İsa da dahil tüm yeniçerilerin ezbere bildiği 
sözler hep bir ağızdan yankılanmaya başladı: 
   “Allah Allah Celilü'l- Cebbâr, Muinü's-Settâr, Hâliku'l-
leyli ve'n-Nehâr, Lâyezâl, Zü'l-Celâl, birdir Allah! Ânın 
birliğine, Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı Ahmed-i 
Mahmûd-u Muhammed Mustafa. Âl-i evlâd-ı Resûl-i 
Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine! Bil-cümle İslâm’ın necât ve 
seâdet ve selâmetine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, 
göçenler, demine devrânına Hû diyelim!” 
   Tüm yeniçeriler hep bir ağızdan, “Hûû!” dediler. 
   “Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân, meydân-ı 
şehâdette Allah yoluna revân. Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i 
Hak görünür ıyân. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân! 
Hûdâ kılıcını keskin etsin, nûr-ı şân satvetine gün gibi 
medid! Rûh-ı pâk-ı Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak, gazâ-yı 
ekberin etsin mübârek ve said!” 
   Gülbank bitince hızlı tempolu hücum marşı davullar, ziller 
ve köslerden yankılanmaya başladı. 
   Güneş yavaş yavaş yüzünü gösterirken Kara Mustafa Paşa 
hücum emrini haykırıyordu. 
   Tepelerden aşağı dökülen Osmanlı askerlerinin merkezin-
deki Veziriazam ve onun muhafız bölüğü, hemen önlerinde 
düşmanla ilk temasa giren yeniçeri kıtasının arkasında bulu-
nuyordu. 
   Binlerce insanın birbirine girdiği hengamede İsa’nın göz-
leri buğulanıyor, mızrağı heyecandan terleyen ellerinden 
sanki kayıyordu. Kesilen uzuvların manzarası ve acıyla yere 
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yığılan askerlerin çığlıkları aklını başından almıştı. İlk defa 
bir savaşı yaşıyordu. Gözleri bir sis bulutunun ardından 
bakıyormuş gibi, her şeyi al al ve bulanık görüyor, görüntü-
ler beyninde bir sağa bir sola yalpalanıyordu. Sesleri bir 
deniz kabuğundan geliyormuşçasına uğultulu duyuyor, neler 
olduğunu anlayamıyordu. Sonunda sağ kulağını sıyıran bir 
Haçlı okunun havayı yararken çıkardığı sesle irkildi. Derin 
derin ve hızlı hızlı soluduktan sonra birdenbire safını boza-
rak ileriye atıldı: Kara Mustafa Paşa’nın tam üzerine! 
    İsa, atını çatlatırcasına koşturuyor, havaya doğru kaldırdı-
ğı mızrağını atının baş hizasına doğru, saplama pozisyonuna 
indiriyordu. Onun bu çılgınlığını fark eden sipahi ağası Os-
man Ağa söylendi, “Ne yapıyor bu adam?!” 
   İsa iyice yaklaşıyordu. Gerisindeki Osman Ağa’nın gözleri 
de yuvalarından fırlayacakmışçasına büyüyordu. En sonunda 
dayanamayıp haykırdı, “Durdurun şu mecnunu!” 
   Atı durduğunda İsa’nın tuttuğu mızrak kan içerisindeydi.   
Ucuna saplanan Haçlı şövalyesinin bedeni de öyle. Kara 
Mustafa Paşa, hemen sağ yanındaki bu manzaraya hayretle 
baktı. Elindeki mızrakta bir Haçlının bedenini taşıyan İsa da 
aynı şaşkınlığı paylaşıyordu. 
   Mustafa Paşa İsa’ya güvenle başını salladı. Sonra gümüş 
renkli ve işlemeli baltasını havaya kaldırarak atını mahmuz-
ladı. İsa da artık heyecanını kontrol altına almış, paşayı takip 
ediyordu. 

 م
   Saatler geçti. Güneş tüm kavuruculuğuyla tam tepeye ka-
dar yükseldi. Nice erler meydanda kanlar içinde yere yığıl-
mış, nice düşman bedeniyle eski husumetlerini unutmuş gibi 
sarmaş dolaş olmuşlardı. 
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   Kara Mustafa Paşa savaşın gidişatından memnun görün-
meyerek somurttu. Sonra İsa’nın da içerisinde bulunduğu 
özel adamlarını yanına alarak bizzat savaşın içine dahil oldu. 
‘Paşa hakikaten yaman adammış,’ diye düşündü İsa. Karşı-
sına çıkan bir Frenk süvarisinin midesine gelişine vurduğu 
sert bir balta darbesi adamı atından aşağı uçurmuştu. İsa da 
yakın mesafeye girmiş olduklarından, artık belindeki kından 
yatağanını çekmiş, mızrağını bir kenara atmıştı. Üzerine 
gelen bir kılıç darbesini kalkanıyla durdurduktan sonra da 
bu hamlenin sahibi olan piyadenin göğsüne yatağanını daldı-
rıverdi. Kara Mustafa Paşa’yla yan yana on adım kadar iler-
leyerek önlerine gelen düşmanları ekin gibi biçmeye devam 
ettiler. Bir süre sonra kana bulanmış baltasını indirip, adam-
larının kendi önüne geçmesine izin veren Kara Mustafa Paşa, 
İsa’nın ensesinin ardından başını uzatarak ordunun sağ ka-
nadına baktı ve söylendi, “Ne yapıyor bu Uzun İbrahim?!” 
   İsa da neler olduğunu anlamak için sağındaki manzaraya 
baktı. Budin Beylerbeyi Uzun İbrahim Paşa’nın yönettiği 
Osmanlı sağ kanadı Alman birliklerinin hücumu karşısında 
geriliyor, adeta eriyordu. Kara Mustafa Paşa şimdi gerçekten 
Mağrip Deryası gibi köpürüyordu. İsa da düşüncelere dalmış, 
Mustafa Paşa’nın kararını bekliyordu. Paşa, özel askerlerini 
alarak tepelik bir mevkiye geriledi, artık eline baltasını alıp 
saldırmaktan daha fazla şey yapmak zorunda olduğunu an-
lamıştı. 
   Haçlı ordusundaki Alman kuvvetleri İbrahim Paşa’yı geri-
letirken, Osmanlı sol kanadındaki Osmanlı birliklerini dur-
durmak için bölgeye takviyeye de başladılar. Kara Mustafa 
Paşa vaziyeti kaygı ve hiddetle izliyor, duruma müdahale 
etmeyen Kırım Hanı’na kızıyordu: “Ulan Murat Giray!” 
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   Sadrazam son çare olarak merkezdeki kuvvetlerinin bir 
kısmını sol kanada kaydırdı. Ancak bu kez ordunun sağ 
kanadı iyice çökmeye yüz tuttu.  

 م
   Güneş yavaş yavaş tepedeki tahtından feragat ediyor, yeri-
ni aya bırakmak üzere batmaya yüz tutuyordu. Emirler ve-
rildi, manevralar yapıldı, ancak kötüye doğru gidiş durmadı. 
Akşam vakti yaklaştığında Mustafa Paşa sesindeki ümitsiz-
liği gizlemeye çalışarak haykırdı, “Umumî taarruz!” 
   Topyekûn bir nal şakırtısı sardı tepeleri. Tüm Osmanlı 
ordusu ileri atılırken mehteran bölüğü kösleri ve davullarını 
şimdi daha şiddetli gümbürdetiyordu. Kara Mustafa Paşa 
dahil tüm Osmanlı ordusu düşmanın içerisine dalmış, ölü-
müne bir çarpışma başlamıştı. İsa yine Paşa’nın en yakının-
daydı. Civarlarındaki yayaları ezmemek için Mustafa Paşa 
ve muhafızları atlarından indiler. Düşmanın içerisine yıldı-
rım gibi atıldılar. Sadrazamın muhafız bölüğü de erimeye 
yüz tuttu. Savaş onları bir girdap gibi ortaya çekmiş, muha-
fız bölüğünden geri kalan askerlerle irtibatları kopmuştu. İsa, 
düne kadar hiç haz etmediği Sadrazam Kara Mustafa Paşa 
ile şimdi sırt sırta vermiş, üzerlerine gelen tek tük Haçlı 
askerlerini savuşturuyordu. Osmanlı ordusu, güneşle birlikte 
ağır ağır batarken, biri baltasını diğeri yatağanını kendi ek-
senlerinde döne döne, devir daim ede ede kullanan bu ikili 
artık bir biçerdöverin iki ayrı dişini andırıyordu. Haçlı hü-
cumları bir aralık durduğunda Kara Mustafa Paşa, baltası 
savunma pozisyonunda olduğu halde, sol omzundan arkası-
na, terden sırılsıklam, kolları kılıç darbeleriyle lime lime 
olmuş yeniçeriye baktı. “Bu dünyada muzaffer olamayacak-
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sak ahirette olalım kardeşim. Senin gibi bir yiğitle şehadet 
arkadaşı olmaktan şeref duyarım!” 
   İsa, ter mi yoksa göz yaşı mı olduğunu anlayamadığı, yü-
zünü yakan sıvıyı kolunun kana bulanmış yeniyle sildi. Kıp-
kırmızı yüzü şimdi bulaşan kanın etkisiyle daha ziyade kır-
mızılaşmış ve yanmaya başlamıştı. Kara Mustafa’yı yanıtla-
dı, “Sonuna kadar!” 
   Şimdi bu iki ‘şehadet arkadaşı’ sırt sırta durdukları sa-
vunma pozisyonunu bozmuş, yan yana, omuz omuza ilerle-
meye başlamışlardı. Mustafa Paşa üzerine gelen bir haçlı 
şövalyesinin kılıcını baltasıyla çeldi. Hemen ardından yaptı-
ğı hamleyle kalbini hedefledi. Adam haykırarak yere düştü. 
   Bu sırada İsa, üzerine at koparan bir Leh süvarisini atının 
bacaklarına yatağanını çalarak tepetaklak ediyordu. Yirmi 
adım ileride kendilerine ok atan bir haçlı nişancısının okunu 
kalkanıyla kolayca durdurdu. İyice yaklaştıklarında ise okçu 
kılıcını çekip üzerlerine atıldı. İsa düşmanının hızını da kul-
lanarak kalkanını adamın suratına çarptı, çelik zil gibi çın-
larken, adam gerisingeri devrildi. Hemen on adım ilerilerin-
de bir avuç tımar cebelisiyle çarpışan on beş-yirmi kişilik 
zırhlı Haçlı piyadelerini gördüler. Yürürken iki saniyeliğine 
göz göze geldiler. Mustafa Paşa yanağındaki kılıç çentiğin-
den damlayan kana aldırmayarak başını salladı. İsa da aynı 
şekilde bu sessiz anlaşmayı onayladı. İkili birden düşmanın 
üzerine son sürat koşmaya başladı. 
   Haçlılar bir anlık şaşkınlıkla savruldu. Bu sırada iki asker-
lerini İsa biçmiş, birinin çelik miğferi Kara Mustafa Pa-
şa’nın baltasıyla ortadan ikiye bölünmüştü. Kalan tımar 
askerleri ise Haçlıların ağır kılıçlarıyla kana bulanmış halde 
yerde yatıyorlardı. Şaşkınlığı üzerlerinden atan Haçlılar, 
ikilinin etrafını ağır ağır sarmaya başladı. Onlarsa şimdi 
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baştaki gibi sırt sırta vermiş, silahlarını savunma pozisyo-
nunda kaldırmış, daralan çemberi kolaçan ediyorlardı. Haçlı-
lardan biri yaklaşmaya cesaret edince, İsa seri bir biçimde 
dizine tekme atıp çökerttiği düşmanının ensesine yatağanını 
batırmıştı. Bu manzaranın tesiriyle, çember biraz daha ge-
nişledi. Ancak bu sırada iki Haçlı daha ileri atılma cesaretini 
gösterdi. Bunlar zorlu çıkmıştı. Mustafa Paşa’nın savurduğu 
baltayı çelik kalkanıyla durduran Alman piyadesi Paşa’nın 
ince örme zırhında uzun bir yırtık açmayı başardı. İsa ise 
kendisine savrulan kılıcı kendi kılıcıyla çelmiş rakibine attı-
ğı tekmeyle onu bir iki adım uzaklaştırmıştı. Ancak yetmedi. 
İkili gittikçe güçsüz düşüyor, bu iki Haçlı askerinin çetinliği 
ve yorgunluğun da etkisiyle artık üzerlerine gelen darbeleri 
kalkanlarıyla durdurmaya ve nadiren hücuma geçmeye çalı-
şıyorlardı. 
   Son iki haçlıdan cesaret alan diğerleri çemberi iyice daral-
tarak kılıç savurmaya başladılar. Artık düşman kılıçlarıyla 
trampet gibi çalan kalkanlarının takırtısı eşliğinde son duala-
rını mırıldanıyorlar, ‘şehadet arkadaşlığı’na giden yolu kat 
ediyorlardı. İsa düşman darbelerini artık karşılayamayarak 
dizleri üzerine çökmüş, kalkanını indirmiş, kolay bir ölüm 
için boğazını düşmanına doğru germiş son cümlesini fısıldı-
yordu, “Nasrun minallâhi ve fethun karîb…” 
   İnmesini beklediği kılıç darbesi inmeyince gözünü açtı. 
Çemberi teşkil eden haçlılar çil yavrusu gibi dağılıyordu. 
İsa’nın buğulu gözleri atlı bir sancaktarın elinde dalgalanan, 
beyaz bir hilal ve ayetlerle süslü, siyah renkteki Sancak-ı 
Şerif’i gördü. Düşündüğü tek şey ‘Acaba cennette miyim?’ 
sorusuydu. 
   “Kalk İsa Çeri, doğrul!” dedi bir ses. 
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   İki sipahi kollarından tutmuş onu kaldırıyordu. Sancak-ı 
Şerifi taşıyan adama dikkatlice baktı. Bu sipahi ağası Osman 
Ağa’ydı. Osman Ağa sancağı yanındaki askere teslim ederek 
usulca atından indi. 
   İsa son mecaliyle arkasına baktı, Kara Mustafa Paşa kolu-
na giren sipahilerle adeta cebelleşiyordu. “Bırakın şehit ola-
yım, bırakın! Bana bunu çok görmeyin, bırakın!” 
   Osman Ağa sipahilerden birini iterek hemen Paşa’nın ko-
luna girdi, “Paşam, siz devletimize lazımsınız, çekilmemiz 
lazım, fazla vaktimiz yok.” 
   “Bana Sancak-ı Şerifi ver Osman Ağa, bırak şu Haçlıların 
yüreklerini sökeyim, bırakın şehit olayım!” 
   Osman Ağa, Kara Mustafa Paşa’yı güç bela bir at arabası-
na yerleştirirken, İsa tekrar yere çökmüş sanki tanıdık bir 
yüzle vedalaşıyordu. Bu yüz çadır arkadaşı Mikail’in bede-
ninden kopmuş başına aitti. Sonra at arabasının kapısından 
Osman Ağa haykırdı, “Haydi İsa çeri, yas tutacak vakit de-
ğil!” 

 م
   Ay gökyüzüne çıkmış saltanatını ilan etmişti. Kara Musta-
fa Paşa’nın geniş çadırında ise karanlık, titrek yanan muma 
karşı galebe çalıyordu. 
   Sadrazam, terine karışan göz yaşlarını ipek mendiliyle 
sildi. Sonra kesik kesik konuşmaya başladı, “Budin’e çekili-
yoruz… Ulakları yollayalım… Beç önünde kalanlara çekil-
me emri ulaştırılsın.” 
   “Tamam” dedi Osman Ağa, “hemen gönderiyorum.” 
   “Ben giderim,” diye atıldı İsa, sol kolundaki yaralara yapı-
lan pansumana, hekimin tembihlediği gibi bastırmaya de-
vam ederken. Osman Ağa şaşırmış gibi dönüp baktı. 
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   “Çok yoruldun İsa yiğit” dedi Kara Mustafa, sesindeki 
hüznü kontrol edemiyordu, “Dinlen biraz.” 
   İsa, “Yapabilirim efendim” diye diretti. 
   Mustafa Paşa da ona güvendiğinden ısrarını geri çevirmedi.      
“Yanına istediğin kadar adam al, benim Karayağız’ı da al. 
Gün doğmadan haberi ulaştır.” 
   “Emredersiniz Paşam,” dedi İsa, Osman Ağa’ya dönerek 
devam etti, “Ağam sizden bir ricam var. Yetmiş altıncı orta-
dan Kemankeş Akça Yusuf ne durumda sordurur musunuz? 
Eğer sağ ise onunla gitmek istiyorum?” 
   Osman Ağa başını salladı, “Tamam baktıralım, sen hazır-
lıklara başla.” 

 م

   ‘Firar mı etmiş!’ Sadrazamın özel Arap atı Karayağız 
şimşek gibi koparken, İsa’nın beyninde yıldırımlar yaratan 
soru buydu. ‘Bu kadar cenge hevesli bir adam nasıl olur da 
firar eder?’ Anlayamıyordu. Ay ışığının gösterdiği yoldan, 
üç kapıkulu sipahisiyle birlikte ilerlediler. Nihayet top atış-
larının hala sürdüğü Viyana önlerine geldiler. 
   Buradaki manzara da iç açıcı değildi. Ordu kaleden zaman 
zaman yapılan hücumlarla dağılmış, kale önleri cesetlerle 
dolmuştu. 
   İsa hemen kuşatmadan sorumlu komutanı buldu. Kendisini 
tanıtıp elindeki sadrazam mühürlü çekilme emrini teslim etti. 
   Çekilme emri daha tüm orduya yayılmamıştı ki kale mü-
dafilerine de ulaklar ulaşmış, kale kapıları ardına kadar 
açılmıştı. İçeriden binlerce Avusturya askeri huruç ederek 
Osmanlı ordusunun üzerine saldırmaya başladı. Beyler he-
zimetin kaçınılmaz olduğunu görünce bir kısım askeri çe-
kilmeyi güvende tutmaları için görevlendirdiler. Avusturya 
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askerlerinin ayak sesleri artarak yaklaşırken Osmanlı asker-
leri toplayabildikleri eşyalarını aldılar. Ancak bir çoğu çadır-
larını kaldırmaya dahi fırsat bulamadı. Top atışları başlamış-
tı. 
   İsa haberi ulaştırdığını bildirmek için geri dönmeliydi. 
Sadrazamın atı Karayağız’a atladı. Yine derin düşünceler 
içerisindeydi. Atı tırısa kaldırmış ve beş on adım yürütmüştü 
ki birden yuları var gücüyle kendisine doğru çekti. Hayvan, 
karanlıkta uzayan bir gölge gibi şaha kalktı. Atın ön ayakları 
yeniden yere bastığında İsa’nın da ayakları yerdeydi. Hay-
vanı ordugâhın ortasındaki bir ağaca bağladıktan sonra he-
men, buraya birlikte geldikleri sipahileri buldu. Onları sad-
razama yollayarak çekilmeyi koruyacak olan birliğe katıla-
cağını bildirmelerini rica etti. Geri çekilemezdi. Sonra hoca-
sı Yakup’un mezarına dahi gitmeye yüz bulamazdı. Sonuna 
kadar savaşacaktı. Üzerindeki kan damlaları pıhtılaşmış olan 
yatağanını kınından güçlükle çekti. Girdiği safta yanında 
durduğu yeniçeri onu selamladı; “Hoş geldin İsa yiğit!”  
   İsa bir anlık şaşkınlıkla yeniçerinin yüzüne baktı. Tanıya-
mamıştı. “Beni nerden tanıyorsun?”  
   “Namın senden önde yürür İsa yiğit. İsmim Yakup.” 
   İsa bu isme takılmıştı: Yakup. Bu hocasının ismiydi ve 
şimdi kendisini sanki onun yanındaymış gibi güvende hisse-
diyordu. 
   “Bu günkü huruç evvelkiler gibi kısmi olmayacak,” dedi 
Yakup, “Meydandaki harpten dönen askerler de şehre gel-
mek üzeredir. Yani bu gün buradaki görevimiz ölmek, bili-
yorsun.” İsa’dan daha yaşlı ve tecrübeli olduğu belli oluyor-
du. Ekledi, “Ama unutma ki Allah’tan bir yardım ve yakın 
bir fetih vardır.” 
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   İsa şimdi gerçekten hocasının yanındaymış gibi hissetti. 
Yakup’un yüzüne baktı ve o ay gibi simadaki ince tebessü-
mü gördü. Sonra Yakup’un aksine, ölüme giderken bu kadar 
somurttuğu için kendisinden utandı. 
   “Hah,” dedi Yakup, kılıcını havada bir tur döndürüp tekrar 
tuttu, “İşte geliyorlar.” 
   “Geliyorlar,” diye onayladı İsa, gözleri Viyana kapıların-
dan, taşan bir sel gibi ilerleyen Avusturya askerlerine bakar-
ken. Elleri, kanlı yatağanının kabzasına sıkı sıkı sarınmıştı.  
Osmanlı ordusu süratle çekiliyor, onları koruyacak bu gözü 
kara ölüm birliği de savunma pozisyonunda bekliyordu. 

 م
   İsa, üzerine anlamadığı bir dilde nara atarak gelen çelimsiz 
bir piyadeyi sol elindeki kalkanıyla adeta kürekleyerek ha-
vaya fırlattı. Adam arka saflarda, içine düştüğü yeniçeriler 
tarafından anında parçalanmıştı. Yakup eğri kılıcını düşma-
nının boynu ve omzu arasına isabet ettirirken İsa da bir baş-
ka Avusturyalının zırhını talimlerde parçaladığı mankenler 
gibi parçalayarak yere yığıyordu. “İyi gidiyorsun” dedi Ya-
kup. Daha sonra karşısında bir süvari belirdi. Son sürat ko-
pup gelen atlının kargısı doğrudan İsa’nın göğsünü nişanlı-
yordu. İsa bir an ne yapacağını bilemedi. Heykel gibi donup 
kaldı. Süvari gittikçe yaklaşırken Yakup koşarak İsa’nın on 
adım ilerisinde sol dizini yere dayadı. Kılıcını baston gibi 
kullanarak kendini dengelerken sağ eliyle yukardaki sağ 
dizine iki kez vurdu; “İşte buraya.” 
   İsa anladı. Avusturya süvarisi son sürat ilerliyor, koltuğu-
nun altına sabitlediği kargısı da ondan bir adım ileride 
İsa’nın üzerine üzerine geliyordu. Aralarındaki mesafe yirmi 
adıma kadar düştüğünde İsa Yakup’a doğru koşmaya başladı. 
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Adımları birbirini takip etti, ciğerleri yanmaya başladı, bör-
künün yatırması ensesine sert sert çarptı. Sonunda Yakup’un 
yüksekte kalan dizini basamak olarak kullanarak bir kartal 
gibi sıçradı. Avusturya süvarisi ne olduğunu, beş adım öte-
den kendisine uçarak gelen yeniçerinin kafa darbesini bur-
nunda hissedene kadar anlayamamıştı. Avusturyalı altta, İsa 
üstte, yere düştüler. İsa yerdeki düşmanını yatağanıyla ko-
layca etkisiz hale getirdi. Doğrulduğunda gözleri Yakup’u 
aradı. Ama bulamadı.  
   Hemen, düşman saflarından üzerine gelen yeni düşmanıyla 
yüzleşti. Adamın bir milis askeri olduğunu hemen anladı. 
Acemice savrulan kılıçtan hafifçe geri çekilerek kurtuldu ve 
yatağanını düşmanıyla buluşurken yüzüne sıçrayan kan 
damlacıklarının ardından yeni düşmanını seçmeye koyuldu. 
İşte yine bir Alman süvarisi, elindeki topuzunu sallaya sal-
laya kendisine yaklaşıyordu. 
   İsa bu kez savunmaya geçti. Atın hızı ve süvarinin kol 
gücüyle gelen ağır topuz, İsa’nın demir kalkanını parçala-
mıştı. Süvari ikinci vuruşunu yapmak için İsa’nın etrafında 
bir tur daha döndü. Kalkanını bir kenara atan İsa üzerine 
tekrar gelmekte olan süvarinin topuzunu yatağanıyla çeldi. 
Süvari üçüncü turu atmak zorundaydı. İsa rakibini tekrar 
karşılamak için bekliyordu ki sağ omzundan sol leğen kemi-
ğine kadar ince bir çizgi halinde bir sızı duydu. Hışımla 
arkasını döndüğünde bir Avusturyalının kılıcıyla kendisini 
biçtiğini anladı ve yatağanını adamın boynuna savurdu. 
Düşmanı yere düşerken Alman süvarisini karşılamak için 
yeniden önüne dönmek istedi ki sağ kaburgasına inen topuz-
la sol omzunun üzerinde yere yığıldı.  

 م
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   “Alle von ihnen anbrennen.” 
   İsa, hemen önünde deri çizmelerini gördüğü Avusturyalı-
nın kalın sesiyle uyandı. Karşısında konuştuğu diğer askerin 
elinde bir kibrit olduğunu görünce ne konuştuklarını da an-
lamıştı: Avusturyalılar cesetlerden kurtulmanın yolunu arı-
yorlardı. Bir el İsa’yı omuzlarından yakaladı ve yerde sürük-
lemeye başladı. Sırtındaki uzun kılıç yarası toprağın girinti-
çıkıntılarına değdikçe haykırmamak için kendini zor tutuyor, 
ölmediğine üzülüyordu. Cesetlerin üst üste yığıldığı yere 
geldiğinde bir çift el de ayaklarından tutarak onu diğer can-
sız bedenlerin arasına fırlattı. Üzerlerine katran dökülmeye 
başlamıştı. İsa üzerine atılan cesedin arkasından etrafı süzdü. 
Osmanlı askerlerinin naaşları tepeler halinde yığılmış ya-
kılmayı bekliyordu. Kendisinin içerisinde bulunduğu ceset 
tepesinin önünde iki asker olduğunu fark etti. Elindeki çöm-
lekten katranı boşaltan Avusturyalı bir müddet durdu. Cebi-
ne koyduğu kibriti arıyordu. İsa, bir cesetten farksız olarak, 
kıpırdayamadan duruyor, kaderinin tecelli etmesini bekli-
yordu. Avusturyalı kibritini uzun bir arayıştan sonra bula-
bildi. Kibriti yakması için arkadaşına uzattığında birdenbire 
elindeki toprak kap paramparça oldu. Üzeri alevler içerisin-
de kalan adam döne döne haykırmaya başladı. İsa daha bir 
donuklaştı. ‘Neler oluyor?’ 
   Diğer Avusturyalı da alevli bir oku göğsüne yiyip yere 
yığılırken İsa üzerindeki cesedi kenara itti. Hemen doğrulup 
neler olduğunu anlamaya çalıştı. Kırk adım geride, yeniçeri 
Yakup, yayına yerleştirdiği bir okun ucunu, sapını toprağa 
geçirdiği bir meşaleye tutup ateşliyor, diğer Avusturyalıların 
ellerindeki katran çömleklerine fırlatıyordu. Birden haykırdı, 
“Koş İsa çeri, koş!” 



 
24 

   İsa ceset yığınından yuvarlanarak indi. Sonra kaburgasında 
ve sırtındaki acıyla mücadele ederek son sürat Yakup’a doğ-
ru koşmaya başladı. 
   Avusturyalılar surların önünde bir şeylerin ters gittiğini 
anlamış, hemen bir bölük asker toplanarak sur dışında neler 
olup bittiğini kontrol etmeye çıkmıştı. Sonra seke seke, yal-
palaya yalpalaya da olsa hızla koşan İsa’yı ve ok atmakla 
meşgul diğer yeniçeriyi fark ettiler.  Sağ kaldıklarına şaşır-
dıkları bu iki yeniçerinin üzerine son sürat koşmaya başladı-
lar. İsa, Yakup’a ulaştığında bir şey daha fark etti. Sadraza-
mın atı Karayağız da oradaydı. Yakup onun şaşkınlığını 
gidermek için kısa bir açıklama yaptı, “Atlar hisli hayvan-
lardır İsa, hayvan yularından kurtulmuş, senin etrafında 
dönüp duruyordu. Onu Avusturyalılar görmeden bir kenara 
çektim.” Son bir okun ucunu daha meşaleyle tutuştururken 
devam etti, “haydi atla, yolun uzun.” 
   İsa anlamadı, “Ne, nereye?” 
   Yakup gülümsedi, “Unuttun mu yoksa?” dedi, son okunu 
da gezlerken,“Yakın bir fetih var!” 
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II.BÖLÜM: 
“Mamma li Turchi!” 
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arayağız’ın her adımı, İsa’nın kırık kaburga 
kemiklerinin ciğerine batmasına neden oluyor, her 
nefesini adeta bir zulme dönüştürüyordu. İsa, atın 

dizginlerine sımsıkı tutunarak suratına çarpan rüzgarı 
delmek istercesine başını öne doğru uzattı. Bir an dönüp 
ardına baktı. Yeniçeri Yakup, bir düzine Avusturyalı’nın 
arasında sırtlanların arasında kalmış yorgun, yaralı bir aslanı 
andırıyordu. İsa’nın birlikte gitme teklifini reddetmiş, hatta 
o ilerlemeyince “Haydi İsa Çeri oyalanma” diyerek, atının 
kalçasına yayıyla sertçe vurup onu uzaklaştırmıştı. Şimdi ise 
gittikçe çoğalan askerlerin arasında gittikçe görünmez olup 
kayboluyordu. İsa ise dişlerini damaklarına geçirircesine 
sıkıyor, sönük bir dua cümlesi mırıldanıyordu.    
   İsa, bir an Yakup’un ne demek istediğini düşündü. 
Şüphesiz ortada bir hezimet vardı ve “Yakın bir fetih var” 
sözü, içinde bulundukları durum için pek bir şey ifade 
etmiyordu. ‘Acaba fetihten kastı çok daha manevî bi şey 
miydi? Yoksa bu sadece bir moral yükseltme teşebbüsü 
müydü?’ Tüm bu sorular beyninde devinirken yanında 
şimşek gibi beliren iki Avusturya süvarisini farkedemedi. 
Solundan koparak gelen beyaz bir atın üzerindeki 

K 
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Avusturyalı, sol elindeki siyah kırbacını atının sırtında 
acımasızca şaklatıyor, sağ elindeki uzun düz kılıcı İsa’ya 
doğru adım adım yaklaştırıyordu. İsa’ya sağ yanından 
yaklaşan kırmızı yüzlü diğer süvari haykırdı; “Halt!” dedi; 
“Dur!” 
   İsa, beynine giden yoğun acı sinyalleriyle baş ederek 
düşünmeye başladı. Elini beline attı, yatağanı Beç surları 
önünde düşüp kalmıştı. Yaralıydı ve tek seçeneği vardı; 
olabildiğince uzaklaşmak… 
   Soldaki süvari son bir atakla İsa’yla aynı hizaya gelirken 
İsa da Karayağız’ın karnına topuklarını geçirdi. Yıldırım 
gibi ileri atılan sadrazam atı, kendisine en yakın olan 
rakibine on adım kadar fark atmış ve sonra sanki bunun 
mutluluğuyla kişnemeye başlamıştı. İsa, bu seçme safkan 
Arap atının üzerinde olduğu için kendisini şanslı 
hissediyordu. 
   Kalın aksanıyla kaba bir küfür savuşturan beyaz atlı süvari, 
kılıcını kınına koyarak sırtında asılı duran arbaletli yayını 
çıkardı. Okunu da yine söve söve yerleştirdikten sonra, 
silahı İsa’nın sırtına doğru nişanladı. 
   İnce bir vınlamadan sonra İsa’nın börkü başından uçmuş, 
kumral, düz saçları açılmış, Karayağız’ın her adımıyla 
havada tel tel uçuşmaya başlamıştı. İsa sol omzundan 
gerisine doğru şöyle bir baktı. Beyaz at, üzerindeki 
Avusturyalıyı öyle bir sarsıyordu ki İsa, ‘Bu adam beni asla 
vuramaz’ diye düşünüp bir nebze olsun rahatlıyordu. Şimdi 
kırmızı yüzlü adam da okunu yayına yerleştirmiş kendisine 
nişanlamaktaydı. 
   Yayın çıkardığı ‘dırr’ sesi, ince bir vınlama ve üzerine 
gelen, ucunda sivri bir temrin taşıyan ince tahta parçası... Bir 
saniyede idrak ettiği tüm bu görüntüler, yaralarının verdiği 
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acıya rağmen reflekslerini harekete geçirmişti. İsa tam 
üzerine gelen oktan Karayağız’ın sağ yanına sarkarak 
kurtuldu. Yıllar önce İstanbul’da bir akıncı grubunun 
gösterisinde hayretle izlediği bu hareketi, şimdi kendisinin 
becerebildiğine şaşırmıştı.  
   Avusturyalılar yeni birer oku yaylarına yerleştirmeye 
uğraşırken, İsa da önüne bakıp seçeneklerini değerlendirdi. 
İşte otuz adım ilerisinde bir orman başlıyor, saklanmak için 
elverişli bir seçenek oluşturuyordu. İsa, bir yandan dizginini 
sola doğru çekip bir yandan da mahmuzladığı atını, düşen 
bir yıldırım gibi ormana daldırdı. 
   Karayağız, iki ağacın arasından adeta uçarak ormana 
girdiğinde Avusturyalıların fırlattığı oklar da çevredeki 
kayın ağaçlarının gövdelerine takılmıştı. Onlar da artık 
ormana girmiş, sık ağaçlar yüzünden işe yaramayacağını 
düşündükleri yaylarını sırtlarına asmış ve kılıçlarını 
çekmişlerdi. Bu sırada kıvrak manevralarla ağaçların 
arasından kolayca sıyrılan Karayağız, arayı epeyce açıyordu. 
   Avusturyalılar atlarını kırbaçlaya kırbaçlaya ilerlediler. 
Birden, az önce kovaladıkları kara atı bir ağaca bağlanmış 
halde, yerdeki otları koparırken buldular. 
   Kırmızı yüzlü adam atını durdurup arkadaşına baktı, “Wo?” 
dedi; “Nerede?” 
   Diğerinin yüzündeki şaşkınlık cevap niteliğindeydi. Adam, 
atından inerek Karayağız’a yavaş yavaş yaklaştı. Kırmızı 
yüzlü olan da  temkinli adımlarla onu takip etti.  
   İki Avusturyalı’nın başları bir sağa, bir sola hızla dönüyor, 
gözleri etrafı tarıyor, dizleri yay gibi gergin ani bir hücuma 
hazırlanırken, kılıçları da havaya kaldırılmış halde 
bekliyordu. Kırmızı yüzlü adam, baş hizasına kaldırdığı 
kılıcına sımsıkı sarınmış etrafı süzerken, elinde küçük bir 



 
29 

sıcaklık hissetti. Ne olduğuna göz ucuyla şöyle bir baktı 
kırmızı küçük bir lekenin yukarıdan eline damladığını fark 
etti. Hemen başını yukarı kaldırdı fakat, bilincinin idrak 
ettiği son görüntü cüsseli yeniçerinin, suratına doğru inen 
tekmesiydi. 
   İsa patırtıyla yere indiğinde diğer Avusturyalı da hemen 
bir adım geriledi. Düşmanının elindeki küçücük süslü 
hançeri görüp sinsice gülümsedi. Kılıcıyla havada şöyle bir 
sekiz çizdikten sonra yeniçerinin üzerine doğru ağır ağır 
yürümeye başladı. 
   İsa, silahları ve sağlık durumlarını karşılaştırdığında 
rakibine karşı şansının çok da yüksek olmadığını biliyordu. 
Sivri ucu baş aşağı bakan hançerinin kabzasını sımsıkı 
kavramış ve ilk hamle hakkını rakibine tanıyarak beklemeye 
koyulmuştu. Kırmızı yüzlü adamın yerde bilinçsizce yatan 
bedenine takılmamak için ağaçların oluşturduğu küçük 
meydanın ortasına doğru geriledi. Rakibi de kendine 
güvenen ifadesiyle onu takip etti. 
   İlk hamleyi Avusturyalı yaptı. İsa, börksüz başına doğru 
enlemesine yapılan hamleden eğilerek kurtuldu. Kılıcın 
başını vınlayarak sıyırdığı anda yeniden doğrulup, 
hançerinin kabzasıyla güçlendirdiği yumruğunu düşmanının 
çenesine sertçe geçirdi. Adam, kılıcını yeniden kaldırdığında, 
başını şöyle bir sallayarak kendine gelirken daha temkinli 
olmak gerektiğini anlamış ve rakibinin etrafında ağır ağır 
dönmeye başlamıştı. Şimdi iki rakip birbirini tartıyor, sahte 
hücum hareketleriyle yeneklerini ölçüyorlardı. 
      İlk darbeyi vurmuş olmasına rağmen İsa da yaraları 
nedeniyle düşmanı kadar ve hatta ondan çok daha fazla acı 
çekiyordu. Şimdi Avusturyalı’nın kılıcı boylamasına üzerine 
doğru gelirken ani hareketinin kırık kaburga kemiklerinde 
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yarattığı acıya aldırmadan sağa doğru hızlıca çekildi. Bir 
yandan da hocası Yakup’un savunma talimlerini anımsıyor, 
öğütleri kulaklarında yankılanıyordu: ‘Takatten kesildiğinde, 
güçsüz, perişan düştüğünde dahi korkma! Bir kedinin bile en 
güçsüz anı aslında en tehlikeli anıdır.’ 
   Adam, İsa’nın etrafında bir tur daha attıktan sonra sıradaki 
hamlesini denedi. Bu kez kılıcının sivri ucunu düşmanının 
kalbine saplamaya çalıştı. İsa, kalbine doğru uzanan kılıcı 
koltuğunun altıyla yakalayıp kıstırdı. Zihninde Yakup 
Efendi’nin öğütleri yankılanmaya devam etti: ‘Kalkanın 
kırılsa, kılıcın düşse de korkma! Ölümden korkmayanın 
bileği kalkan, yumruğu gürzdür!’ 
   Avusturyalı kılıcını kurtarmak istedi, ama başaramadı. İsa 
sağ elinde sıkı sıkıya tuttuğu hançerini adamın omzuna 
yanlamasına geçirdi. Avusturyalı kılıcının kabzasını acının 
etkisiyle bırakırken İsa da yere düşmesine izin veriyordu. 
‘Silahsız adama canına kast etse dahi vurma. Gerekirse esir 
et, ama kıyma!’ 
   İsa, yarasını tutup acıdan hıçkıran rakibini rahatlatmak için 
kılıcı ağaçların arasına, hançerini de Karayağız’ın yanına 
fırlattı. Adamın anlayamayacağını bile bile konuştu; “Haydi 
gel, şimdi artık eşitiz!” 
   Avusturyalı öfkeyle haykırarak yeniçerinin üzerine tekrar 
atıldı. İsa, suratına gelen yumruğu sol eliyle durdururken sağ 
elinin avucunu da düşmanının elmacık kemiğine sertçe 
oturttu. O ana dek sanki bütün orman ve içerisindeki hayat 
durmuş, bu iki askerin çarpışmasını sessizce izliyordu. 
Ancak yeniçerinin mermerlere vura vura odunlaşmış elleri 
düşmanının yüzünde şakladığında ormandaki sessizlik 
bozulmuş, dallara konan bir iki karga aniden kanatlananıp 
uçmuştu. Sarsılan rakibinin karnına bir de diz darbesi 
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vurarak adamı tamamen yere yığdı. Hançerini tekrar 
kuşağına sokarken ağzı burnu kanlar içinde kalan adam 
şaşkın şaşkın yeniçeriye bakıyordu. İşte ‘barbar’ Türk, 
kendilerini kesip biçmeden ve hatta yemeden gidiyordu. 
Neyse ki yeniçerinin yerde baygın yatan kırmızı suratlı 
adamın kılıcını alarak kendi beline takması ve sonra da 
düşmanlarının atlarını yedeğine alıp götürmesi 
Avusturyalı’nın şaşkınlığını biraz olsun gidermesine 
yardımcı olmuştu: Bu adam bir barbar değildi ama 
kesinlikle bir ‘çapulcu’ olmalıydı… 
   İsa, Karayağız’ın üzerinde terler içerisinde ve nefes 
nefeseydi. Atı tırısa kaldırmış, yularından tuttuğu diğer iki 
atı da çeke çeke götürüyordu. Yerde yatan iki düşmanını bir 
hayli geride bırakıp ormanın derinliklerine doğru ilerledi. 
   Geniş kayın ağacı yapraklarının içeriye zaten fazla 
sızdırmadığı güneş ışınları iyice kayboluyordu. Akşam 
oluyor, orman ahalisi nöbet değişimi yapıyordu. Ateş 
böcekleri etrafı ışıldatırken baykuşlar dallardaki gediklerini 
teslim alıyor, yaban domuzları uzaktan uzaktan 
homurduyordu.    
   İsa’nın gözleri kurşun gibi ağırlaştı. Sırtındaki ve 
kaburgasındaki sızılar olmasa çoktan Karayağız’ın üzerinde 
uyuyuverecekti. Ne yapacaktı, nereye gidecekti, bu soruları 
aklına bile getirmekten acizdi. Yön tayinini zaten 
Karayağız’a bırakmış, hayvanın iç güdülerine güvenerek o 
nereye götürürse oraya gidiyordu. Nihayet Karayağız, yeşil 
ve uzun çimleri olan, ağaçların daha seyrek olduğu bir 
mevkide durup otlamaya başladı. İsa da kendini usul usul 
yere doğru bıraktı ve kaburgasındaki ağrının bir anlığına 
şiddetlenmesine aldırmadı. 
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   “İsa…”, “İsa...” 
   Bu seslenişin yönünü seçemiyordu. Birisi kendisine 
sesleniyor, o ise karanlıktan hiçbir şey göremiyordu. Birden 
ağaçların arasından yaklaşan meşaleyi farketti. Onu tutan 
adam da ağır ağır İsa’ya yaklaşıyordu. Adam yanıbaşında 
dikelmiş duruyor, elindeki meşalenin ışığı kapüşonuna 
çarparak yüzünü gölgede bırakıyordu. Sonunda, “Söyle 
bakalım İsa çeri,” dedi, “buralarda ne ararsın?!” 
   “Siz…” dedi İsa, kekeleyerek, “Siz kimsiniz?” 
   “Kim olduğum değil, sorduğum sorunun cevabı mühim!” 
   “Be.. Ben..Gaza etmeye geldim. Şim…Şimdi işte bu 
haldeyim.” 
   “Gazanın büyüğü şimdi başlıyor İsa! Yakın bir fetih var. 
Haydi kalk!” 
   İsa bacakları üzerinde doğrulmaya çalıştı. Ancak 
başaramadı. Hiçbir uzvunu kıpırdatamıyordu. Adeta felç 
olmuştu. 
   “Kalk İsa çeri kalk! Şimdi gaflet vakti değildir!” 
   Birdenbire ortalık aydınlandı. Nefes nefese kalmış, bir 
rüyadan uyanmış olduğunu da hemen anlamıştı. Duyduğu 
nal şakırtılarından, bir grup atlının kendisine yaklaştığını 
da… 
   Hemen doğruldu. Avusturyalılar’dan aldığı atların birini 
sağa birini sola doğru kırbaçlaya kırbaçlaya kovaladı. 
Kendisi de bir hamlede Karayağız’a atlayarak diğer iki atın 
gittiği mevkinin ortasından ilerledi. Böylece ayak izlerini 
arttıracak ve kendine doğru ilerleyen düşman grubunu üçe 
bölecekti. 
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   İsa yön kaygısı gütmüyordu. Karayağız’ı son sürat 
ilerletiyor, yanlarından hızla geçtikleri ağaçlara çarpmamak 
için gayret gösteriyordu. Ormanın sonu da yavaş yavaş 
göründü. Nihayet etrafı tepelerle sarılmış bir düzlüğe 
çıkmıştı. Ardına baktığında bir düzine atlı tarafından kapana 
kıstırıldığını anladı. Karayağız’ın dizginini sola doğru 
çekerek kendisini kovalayan gruba yüzünü döndü. 
Avusturyalıdan aldığı kılıcı kınından çekti. Bitap haline 
aldırmadan yeni bir savaşa hazırlanıyordu. 
   Atlılar  kırk adım ilerisinde durdular. İsa, bulanık, yarım 
yamalak algısına rağmen bu adamlarda bir gariplik 
olduğunu anlamıştı. Grubun yanındaki iki büyük devenin 
sırtı alabildiğine değerli eşyayla yüklüydü. Çeşitli 
torbalardan sarkan gürzler, tolgalar, altın ve gümüş kemerler 
rahatlıkla seçilebiliyordu. Bunlar bir grup eşkıya olmalıydı. 
İsa, ‘Bir soyulmadığımız kaldı!’ diye düşünürken, 
adamlardan biri, atını ağır ağır sürerek kendisine yaklaştı. 
   “Selâmün aleyküm.” 
   İsa, kılıcı hala havada olduğu halde biraz da şaşkın bir 
tavırla karşılık verdi: “Aleyküm selâm?” 
   “At izleriyle yaptığın numara çok iyiydi,” dedi adam, 
arkasındaki adamları göstererek devam etti, “Hakikaten 
yiğitlerimi üç gruba ayırmak zorunda kaldım.” 
   İsa iyice gözlerini kıstı. Adamı yüzündeki peçeden dolayı 
tanıyamamıştı. Nihayet adam da durumu fark edip peçesini 
indirdi, “Benim be ağa, nasıl tanımazsın?” 
   İsa donup kaldı. Sonra sadece “Yusuf?” diyebildi, “Sen 
firar etmemiş miydin?” 
   Yusuf derin bir nefesi bırakırken uzun bir hikâyeye başlar 
gibiydi, “Terk ettim diyelim,” dedi ve adamlarını işaret 
ederken ekledi; “benim gibi düşünenlerle birlikte tabii.”  
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   İsa hiddetle kabardı, “Yani bir nevi isyan ha?!” dedi, “ben 
de atıp tutmana aldanıp seni yiğit çeri sanmıştım. Mikail’in 
başı yerde yuvarlanmış, ben kılıç yiye yiye kevgire döndüm! 
Sen ise avratlar gibi kaçmışsın! Peçene bir de etek ekle de 
tam olsun!” 
   “İsa Ağa, ağır konuşuyorsun!” 
   “Önümden çekil Yusuf! Yoksa seni de Nemçelileri 
biçtiğim gibi biçerim, acımam!” 
   “İsa Ağa…” 
    “Çekil!” 
   Yusuf daha fazla üstelemedi. Adamlarına bir işaret yapıp 
kenara çekilmelerini emretti. İsa ise Karayağız’ı hiddetle 
sürerek aralarından fırtına gibi geçip gitti. 

 م
   İsa’nın göz kapakları Kara Mustafa Paşa’nın toplarından 
bile ağırdı. Karayağız’ın üzerinde bir sağa bir sola salınıyor, 
iltihap kapmaya başlayan yarası, bedenini git gide güçsüz 
düşürüyordu. Ne kadar yol gelmişti, kaç saattir yoldaydı, 
nereye gidiyordu, hiçbir fikri yoktu.  
   İsa, atının üzerinde ara ara sızıyor, düşlerinde İstanbul 
sokaklarını, nargile ve Türk kahvesi içtiği kahvehaneyi, 
dostlarını, Kapalıçarşı esnafını ve insan deryasını görüyor, 
memleketini arzuluyordu. Göz kapaklarını bir nebze olsun 
aralayabildiğinde bu zamana kadar farketmediği bir şeyi 
farketti. Karayağız’ın terkisindeki çantada sadrazamın ipek 
kumaştan sarığı ve takkesi duruyordu. Beyni güneşin altında 
kavrulurken bunu farkettiğine şükretti ve sarığı kırmızı 
takkeye sarıp başına geçirdi. Karşısına baktığında gördüğü 
manzara ise ellerini havaya açıp bir şükür duası daha 
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etmesine neden oldu. Karşısında Tuna’nın kollarından biri 
olan Vin Suyu, köpüre köpüre akıyordu. 
   Karayağız, nehir kenarındaki yemyeşil otları yerken, İsa 
da seke seke, sürüne sürüne kıyıya ulaştı. İki elini 
birleştirerek suya daldırdı ve yüzüne buz gibi suyu çarptı. 
Sonra yine ellerinde biriktirdiği suyu kana kana içti. 
   Nehrin kenarına kendisini yüz üstü atarken, duyularının 
bir nebze olsun kendine geldiğini, sırtındaki kılıç yarasının 
ve göğsündeki kırığın acısının belirginleştiğini hissetti. 
Gözlerini kapatıp İstanbul’u düşündü bir an, her fırsat 
buluşunda ‘Karşımda Bursa var, kim bilir kaç yüz arşın 
ötemde Nida var’ diyerek seyrettiği Marmara sahilleri geldi 
aklına. Sonra dükkânlardan sızan mis gibi kebap kokuları 
burnuna kadar ulaştı sanki… İşte o vakit adamakıllı 
acıktığını hissetti. 
   Oku ve yayı yoktu. Avlanamazdı. Avusturyalı’dan aldığı 
kılıcıyla av kovalayacak hali de yoktu. Ama Yakup 
Efendi’nin ‘gün gelir lazım olur’ diyerek öğrettiği küçük 
bilgiler hala aklındaydı. Bunlardan birinin kılıçla balık 
avlama olduğunu hatırlayınca yavaşça doğrulup kılıcını 
eline aldı. 
   İsa paçalarını sıyırıp dereye girerken su dizlerini geçiyordu. 
Delikanlılık zamanlarında bu işi yaparken epey zorlandığını 
hatırlıyordu. Bu yaralı haliyle de ne kadar yapardı, deneyip 
görecekti. 
   Ucu suya bakan kılıcının kabzasını iki eliyle tutup göğüs 
hizasına kadar kaldırdı. Hareketsizce bekledi. Yaklaşan 
birkaç küçük balığın neredeyse kılıcından bile ince 
olduğunu fark edip bacaklarının arasından geçip gitmelerine 
izin verdi. İşte kocaman bir tatlı su balığı kendisine kıvrıla 
kıvrıla yaklaşıyordu. Balık tam altından geçerken, 
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kaburgasından yükselen acıya rağmen kılıcını tüm gücüyle 
indirdi. Hayvan bulanan suyun arasında kayıplara karıştı. 
Iskalamıştı. Tekrar denemek için suyun durulmasını bekledi. 
   ‘İşte bir tane daha.’ Bu seferki biraz daha küçüktü ve çok 
daha hızlı yüzüyordu. İsa derin bir nefes alıp odaklandı. 
Kılıcını batırdığında su, zemine saplanan kılıcın savurduğu 
topraklarla tekrar bulandı. İsa kılıcını ümitsizce, yavaş yavaş 
kaldırdı. Ucu sudan çıktığında, eli büyüklüğündeki balığın, 
kılıcın ucunda çırpındığını gördü. Hemen küçük hançerini 
çıkarıp balığı temizledi ve oracıkta çiğ çiğ yedi. 

 م
   İsa derenin gürlemesiyle uyandı. Titremesinden, soğuk bir 
gece geçirdiğini anlamıştı. Bu gün acıları azalsa da bedeni 
daha bir yorgundu. En azından toktu ve düşünebiliyordu. 
Düşündükçe de bir yanlışın içerisinde olduğunu anladı.  
   Kuşatma mevkii, Viyana şehrinin güney batısında 
kurulmuştu. Yakup kendisini kurtardığında ise o 
olabildiğince uzaklaşmış, tek yön kaygısı Viyana şehrine 
sırtını verip ilerlemek olmuştu. Oysa memleketi uzakta, 
doğudaydı. O ise güney batı yönünde ilerlemişti. Hemen 
geri dönmeliydi…. 
    İsa, atına atladı. Hayvanı yeni doğan güneşe doğru dört 
nala kaldırdı. Beş-on adım anca ilerlemişlerdi ki Karayağız, 
İsa’nın dizginlerine asılmasıyla korkuyla kişneyip şahlandı. 
Karşılarında yüzlerce kişiden oluşan bir süvari ordusu vardı 
ve sarı sancaklarındaki siyah çift başlı kartaldan anlaşıldığı 
kadarıyla bunlar Avusturyalı’ydı. İsa gerisin geri dönüp atını 
mahmuzlarken yeni bir  kovalamaca başlıyordu… 
   Karayağız, bir ok atım mesafeye dahi yaklaşmalarına izin 
vermeden düşman atlarına fark atıyordu. İsa ardına 
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baktığında gerilerine düşen okları görüp Karayağız’a ve onu 
almasına izin veren Sadrazam Kara Mustafa Paşa’ya bir 
hayat borçlu olduğunu bir kez daha hatırladı. Bir an Kara 
Mustafa Paşa’yı düşündü. Acaba ne yapıyordu? Mağlubiyeti 
padişah IV. Mehmet tarafından affedilmiş miydi, yoksa 
idam mı edilmişti? Sonra kendi haline odaklanarak, atının 
rüzgardan uçuşan kara yelelerini minnet duygusuyla okşadı. 
Şimdi iyice coşan Karayağız bu teşekküre kişneyerek kaşılık 
veriyordu. 
   Yine bir ormana dalmışlardı. Düşman atlıları gruplara 
ayrılarak İsa’yı aramaya koyuldular. Dermanı iyice kesilen 
İsa da iyice ağırlaştığını hissettiği göz kapaklarını güçlükle 
açık tuttu ve yoluna devam etti. 

 م
   Ormandaki kovalamaca günlerce sürdü. İsa kendisini iyice 
kaybettirmiş olmanın verdiği rahatlıkla hem atını sürüyor, 
hem de ara ara durup ağaçlardan yemişler topluyor, istirahat 
ederek kendine gelmeye çalışıyordu. Artık saçları sadrazam 
sarığının altına da sığmıyor, sakalları önceden var olan 
bıyığını da biraz öne çıkarak, üç parmak kalınlığında 
uzuyordu. Saç ve sakallarındaki pirelerin kaşıntısı, onu 
elbiselerinin içerisinde gezenlerden kat kat fazla rahatsız 
ediyordu. Kaburgasındaki kırık kendi kendini tedavi 
edebilirken, sırtındaki uzun kılıç yarası iyice mikrop kapmış, 
kırmızı kan pıhtılarının arası enfeksiyondan sarı sarı olmuştu. 
Sadrazamın atı Karayağız’da da artık yavaş yavaş yorgunluk 
emareleri görülüyor, hayvan  fırsat buldukça yerlere uzanıp 
yatıyordu.  
   Artık geri dönmenin imkânsız olduğunu anlamıştı. Geri 
dönmek demek düşmanın kucağına gitmek demek olacaktı. 
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Öyleyse yeni bir şey düşünmeliydi. Kuşağında, nöbet tutup 
sadrazamı –farkında olmadan da olsa- koruduğu gece hediye 
olarak aldığı bir kese altın, ağzı açılmamış halde duruyordu. 
Önünde Adriyatik Denizi’ne ulaşıp bir Venedik ticarî 
gemisine binerek İstanbul’a ulaşma seçeneği vardı. Bunu 
değerlendirecekti. Şu an tek yapması gereken peşindeki 
gruplara ayrılmış düşman askerlerinden olabildiğince 
uzaklaşmaktı. 

 م
   Yollar, vadiler, ormanlar, düzlükler derken, haftalardır 
süren yolculuğunda hiç karşılaşmadığı farklı bir coğrafî 
yapıyla karşılaştı İsa: Başlarında beyaz takkeleri andıran kar 
yığınlarıyla koca koca dağlar… Bedeni yenik, atı yorgun, 
maneviyatı ise tükenmiş haldeydi. Bir an durup ah çekti, 
Karayağız’ı durdurdu, sırtını dağın yamacına yasladı. 
Karayağız da yanına, yorgunluktan devriliverdi. İsa, dizine 
düşen atın kapkara başını sevgiyle okşadı. Atın gözleri, 
İsa’ya odaklanmış, yorgun ve çaresiz bakıyordu. “Epeydir 
kahrımı çektin Karayağız, şimdi sıra bende,” dedi İsa, 
anlamayacağını bile bile ama hissedeceğine inanarak 
konuşuyordu, “şimdi de ben seni sırtımda taşıyacağım.” 
   Birkaç saatlik uykudan sonra hayvanı çeke çeke dağın 
eğimi en az olan yerlerinden yürüye yürüye tırmandı İsa. 
Rüzgâr garip bir şarkı fısıldarken, soğuk, baharlık 
giysilerinden geçerek derisini ısırmaya başlamıştı. 
Karayağız’ın ayakları yere bir basıyor, bir takılıyor, 
takatsizce dağı tırmanıyordu. İsa da önünde hem onu 
çekiyor, hem de sessizce bir dua fısıldıyordu. 
   Dağın karlı zirvesine ulaştıklarında akşam olmuştu. Soğuk 
artık keskin bir bıçak gibi, adeta derilerini yüzüyordu. İsa, 
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gözleri yorgunluktan kararmak üzereyken bir ışık gördü. Bu 
bir ışık mı, yoksa bir yansıma mıydı, emin olamadı. Bu 
ikilemi çözmesine kulakları yardımcı oldu. Duyduğu 
kükremeyle, gördüğü ışığın bir dağ ayısının gözlerinden 
yansıyan ay ışıkları olduğunu anlamıştı. Hemen kavgacı bir 
sarhoş gibi kılıcını çekti. Karayağız korkudan kişnerken ayı 
da yay gibi gerinerek saldırmaya hazırlanıyor, yüzünü bir 
İsa’ya bir atına çevirip kükrüyordu.  
   İsa, kılıcını sallaya sallaya hayvanın etrafında dönmeye 
başladı. Ayının dikkatini Karayağız’dan tamamen 
uzaklaştırmış, kendi üzerine çekmişti. İsa, geri geri yürüyor, 
takılıp düşmemek için ara ara arkasını kolluyordu. Yırtıcı 
hayvan dişlerini tümüyle gösterirken ön ayaklarını havaya 
kaldırarak, İsa’yı taklit eder gibi iki ayağı üzerinde durdu. 
Sonra ön ayaklarını yere indirerek, vücudundaki yağları 
sallaya sallaya İsa’nın üzerine doğru koşmaya başladı. 
   İsa, kendisinden en az beş kat daha ağır olduğunu tahmin 
ettiği hayvanın hücumunu nasıl önleyeceğini bilmiyordu. 
Yalnızca kılıcı elinde öylece durup bekliyordu. Yorgun ve 
yaralı bedeni zihnini de adeta kilitlemişti. Nihayet iyice 
yaklaşan ayı, üzerine savrulan kılıca aldırmayarak ön 
ayaklarını göğsüne dayadığı İsa’yı bir çırpıda altına aldı. 
Hayvan kükreyerek dağları inletiyor, altında kalan İsa ise 
onun boğazından tutarak dişlerini yüzünden ve boynundan 
uzak tutmaya çalışıyordu. Ancak kollarında bu devasa 
hayvanı uzun süre durduracak kuvvet yoktu. Şöyle bir 
sağına baktı, düşen kılıcını yeniden almak hem imkansız 
hem de bu kadar yakın bir mesafede faydasız olacaktı. Şimdi 
bütün ağırlığı sağ eline vererek sol eliyle kuşağındaki 
hançeri aramaya koyuldu. Bir iki yoklamadan sonra buldu 
ancak sağ eli titriyor, daha fazla dayanamıyordu. Hayvan, 
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boğazını İsa’nın elinden kurtarıp dişlerini ona  doğru 
uzatırken, İsa da küçük hançerini hayvanın nefes borusuna 
daldırdı. Sonra bir daha ve bir kere daha… Hayvanın 
saldırgan kükreme tonu aciz bir hırıltıya dönüşürken, koca 
bir kaya gibi, tüm ağırlığıyla İsa’nın üzerine yığıldı. 
Kaburgası ve sırtındaki tarifsiz acıya rağmen İsa, hayvanı 
bir kenara itip bedenini altından kurtarıyordu. Ayağa kalkıp 
kılıcını yeniden eline aldığında, ayının bedenine de şöyle bir 
baktı ve derin derin solurken düşündü: ‘Neyse ki her zaferin 
bir ganimeti var.’ 
   İsa, soğuktan donmamak için ayının postunu yüzüp sırtına 
geçirirken Karayağız’ın yanına döndü. Sonra ayıyla ilk 
karşılaştıkları yerin bir mağara girişi olduğunu fark etti. 
‘Hayvancağız hânesini koruyormuş,’ diye düşünüp üzüldü. 
Sonra son takatiyle atını da içeri çekerek derin bir uykuya 
kendisini bıraktı.   

 م
   İsa, ani bir irkilmeyle uyanırken Karayağız da ayaklanmış, 
mağaraya sızan ışık huzmelerinin eşliğinde sağa sola 
yürüyüp ısınmaya çalışıyordu. İsa, üzerindeki ayı postu 
sayesinde sıcak bir gece geçirmişti. Yattığı yerden kalkıp 
atını okşadı. Heybesinde duran üç beş orman meyvesiyle de 
kahvaltısını yaptıktan sonra atın yularını çekerek onu 
mağaradan çıkardı.  
   Güneş gözlerini kamaştırıyor, hiçbir şey görmesine izin 
vermiyordu. Göz bebekleri biraz olsun küçüldüğünde, elini 
gözlerine siper ederek etrafa baktı. Önünde, tırmandığı dağ 
gibi onlarcası sıralanıyor, Alpler’in bu kolu İsa’nın gözünde 
Roma-Germen ordusundan bile daha güçlü ve kalabalık 
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görünüyordu. Ama o, ‘Nemçe*’nin alçak kılıcı altında 
doğranmaktansa, bu dağlarda ölmeyi yeğlerim’ diye 
düşünüp dağ ordusunun üzerine üzerine yürümeye başladı. 

 م
   Yürüyüş, tırmanış, iniş ve çıkış… Günlerdir onlarca kez 
tekrarladığı bu harekât İsa’yı artık tamamen bitap düşürmüş, 
başından dizlerine kadar inen ayı postuna sarıla sarıla, 
kılıcını bir baston gibi taşlara vura vura ilerlemişti. Su 
ihtiyacını karlardan karşılamış, ancak kar altındaki 
topraklarda bulabildiği üç beş böcek ve solucandan başka bir 
şey yiyememişti. Karayağız’ın gözlerinde de fer kalmamış, 
zavallı hayvan, sahibinin karlar altında bulabildiği ot 
parçalarıyla ayakta kalabilmişti. İsa, minnet duyduğu bu 
hayvanın sırtına ara ara postunu atıyor, vücut ısısını 
dengelemeye çalışıyordu.  
   Şimdi yaman bir dağın daha zirvesine eğimi az olan 
yerlerini dolana dolana yaklaşmışlardı. İsa, Karayağız’ı 
biraz gerisinde bırakarak, kalan yolu görebilmek için sarp 
bir yamaçtan tepeye tımandı. Kaburgasından gelen ağrı artık 
azalmış olmakla birlikte, sırtındaki iltihap kapmış uzun kılıç 
çentiği ona büyük bir ızdırap veriyordu. Neyse ki tırmanış 
kısa sürdü. Sağ elini dağın en yüksek tepesine atıp kendisini 
yukarı çektiğinde, ulaştığı düzlüğe kendisini yüz üstü attı. 
Sonra dizleri üzerinde doğrulup karşıya baktı. Baktı ve bir 
deli kahkahası koyuverdi. 
   Karayağız, sahibinin çıkardığı bu garip sese doğru yorgun 
başını kaldırıp baktı. İsa, kahkahasına takatsizce devam etti. 
Sonra susup başını kaldırarak karşısındaki manzaraya tekrar 

                                                             
* Nemçe: Avusturya. 
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baktı. Tüten dumanlar bu kez, yorgunluktan tezahür eden 
yanılsamalara benzemiyordu. Sıra sıra evler, bacalarından 
dumanlar savuruyor, akan derelerin çevreleriği bu küçük 
yerleşim biriminde hayat emaresi bulunduğunu adeta 
haykırıyordu. İsa haftalardır, kendisini parçalamak isteyen 
düşmanlar ve yırtıcı hayvanlardan başka kimseyle 
karşılaşmamıştı. Bu görüntü onun için yeni bir umuttu. 
   İsa, kararan gözlerini açık tutmaya çalışarak tepeden indi. 
Sonra yorgun Karayağız’ı da alıp düzlüğe çıktıklarında, 
kendisinden daha dinç görünen atına, üzengisine güçlükle 
basarak bindi. Son tırmanışı kabuklaşan yaranın yeniden 
açılmasına neden olup adeta nevrini döndürmüştü. Sırtındaki 
yaradan iltihap fışkırırken acı sinyalleri beynine hücum 
ediyor, gözlerinde fırıl fırıl dönen köyün görüntüsü eşliğinde 
Karayağız’ın yelesine doğru kendisini bırakıyordu. Vücudu 
artık pes etmişti. 

 م
   “Mamma li Turchi!”* 
    Küçük kız minik, tombul elini kaldırmış, işaret parmağıy-
la bir şey gösteriyordu. 
   Tahta bir kütüğe oturan kadın, kucağındaki kızına gülüm-
sedi. “No mia figlia,” dedi; “Hayır kızım. Türkler bizden 
çok uzakta.” 
   Küçük kız ısrarcı bir tavırla aynı yeri işaret etmeye devam 
etti. Kadın sonunda başını çevirip baktı. Sonra da tüm köyü 
ayağa kaldıran bir çığlık koyuverdi. 

 م

                                                             
* “Anneciğim Türkler!” 
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   İsa yavaşça gözlerini açtı. Karşısındaki beyaz sakallı yaşlı 
adam umutsuzca gözlerinin içine bakıyordu. 
   İsa’nın ilk sözü “Neredeyim ben?” oldu. Sorusu yanıtsız 
kaldı. 
   İhtiyar adam kapıyı çekip çıkarken İsa doğrulmaya çalışı-
yordu. Sonra göğsünden, bacaklarından ve ellerinden bir 
masaya zincirlenmiş olduğunu fark etti. Vazgeçip başını 
yeniden masaya bıraktı. Çektiği acıya rağmen hayattaydı 
ama o içinden ‘Küffâra esir olacağıma ölseydim daha iyiydi’ 
diye geçiriyor, hıncından dudaklarını ısırıyordu. 
   Biraz sonra kapı yeniden gıcırdayarak açıldı. İsa içeri gi-
ren genç kıza hayretle baktı. Gözleri açılmış, bakışı sabit-
lenmişti.  
   “Nida?” 
   Kızdan herhangi bir tepki gelmeyince sustu. Onu seyret-
meye devam etti. Al yanakları, omzuna doğru dökülen kes-
tane rengi saçları, Marmara denizinden bile büyük ve mavi 
görünen iri gözleri... Yol boyunca yaralarının etkisiyle çokça 
serap görmüş, nice hülyaları gerçek sanmıştı. Ama bu sefer-
ki başkaydı. Bu kez her şey çok gerçek, çok sahiciydi. Tek-
rar, yalvaran bir tonda seslendi, “Nida, sen misin bu gördü-
ğüm?” 
   Kız, başını çevirip anlamsızca baktı. İncecik yüz hatları 
Alp dağları kadar tepkisiz, İstanbul sokakları kadar da çeki-
ciydi. Elini ensesine koyduğunda İsa, kalbini yerinden çıka-
cak zannetti. Sonra İsa’nın başını kaldırarak tahta kaptaki 
ilacı yudum yudum içirdi. Başını yeniden tahta masaya bıra-
kırken bir şey söylemek istermiş gibi durdu. Sonra vazgeçip 
odayı terk etti.  

 م
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      Aradan üç gün geçmiş, İsa’nın ağrıları iyice azalmış, göz 
kapaklarındaki müzmin ağırlık hafiflemişti. Sıkı sıkıya sa-
rıldığı zincirler de artık çözülmüş, ayaklarına takılan bir 
çeşit pranga yeterli görülmüştü. İsa kendine geldikçe, odası-
nı sık sık ziyaret edip yaralarına bakan kızın Nida olmadığı-
nı fark ediyordu. Bu kız sadece ona çok benziyordu.  
   İsa, küçük pencereden sızan gün ışığının eşliğinde oturup 
dirseklerini dizlerine, yüzünü de ellerine dayamış düşünü-
yordu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Bir fare deliğinde çürü-
meyi hiç mi hiç hayal etmemişti.  
   Kendisini rahatlatıcı atmosferine bıraktığı sessizlik diğer 
odalardan gelen bağrış çağırışlarla bölündü. Yüzünü ellerin-
den kaldırıp kapıya çevirerek kulak kesildi. Ev sahibi ihtiya-
rın savunmacı bir tavırla sarf ettiği sözleri duyduğunda bu 
dilin çok da yabancısı olmadığını hatırladı. Kapalıçarşı’da 
devriye gezerken ara sıra alış veriş yaptığı Venedikli madal-
yoncu Niccolo’dan çat pat öğrendiği bir dildi bu: İtalyanca. 
Karşısında ona bağıran iki ya da üç kişi olduğunu tahmin 
ettiği adamlar da bu dili konuşuyorlardı, ancak Viyana önle-
rinde sıkça işittiği o kaba Alman aksanını taşıyorlardı. İsa 
bunu fark ettiğinde irkildi. Avusturyalılar kendisini arıyor 
olmalıydı. Birazdan kapı açılacak, Avusturya askerlerine 
teslim edilecekti. Ama asıl anlamadığı, bu kadar yol boyun-
ca kendisini nasıl takip edebilmişlerdi?  
   Beklediği gibi kapı açıldı. Nida’ya benzeyen kız, ağlaya-
rak yaklaştı ve telaşla İsa’nın ayak bileğindeki kilidi çözdü.  
   İsa, kızın, kendisini niçin koruduğunu ve kaçmasına niçin 
izin verdiğini anlayamadı. Sonra kız, İsa’ya kılıcını uzattı 
“Per Favore” dedi, yalvarıyordu. Ama ne için? İsa biraz 
sonra anladı, durum kendisiyle ilgili değildi. 
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   Kılıcı elinde olduğu halde odadan çıkıp hışımla koridora 
daldı. Seslerin geldiği odayı bulup içeri girdi. Karşısındaki 
iki askerden biri, ev sahibi ihtiyarın başını tezgaha dayamış, 
bağırıp çağırıyor, diğeri kılıcını adamın boynuna bastırıyor-
du. İsa adeta kükredi: “Heeyyt!” 
   İki Avusturyalı, karşılarında başında sarığıyla dikilen Tür-
kü görünce put gibi donup kaldılar. Sonra elinde kılıç olan 
asker, İsa’nın üzerine atılıverdi.  
   İsa, adamın şaşkın hamlesini kılcıyla durdurdu. Sonra 
kılıçlar havada bir iki kez daha birbirine çarpıp odayı çınlattı. 
İsa ani bir hamleyle askerin pazusuna kılıcını değdirdiğinde 
adam bir iki adım geriledi. Diğeri ise arkadaşını tutup dışarı 
çıkarırken parmağını tehditkâr bir tavırla sallıyordu. Alman 
aksanıyla, ama İtalyanca, “Bekleyin” diyordu, “Yeniden 
görüşeceğiz!” 
   Kız, İsa’nın boynuna minnetle sarılırken İsa da, tezgâha 
dayanıp şok halini atlatmaya uğraşan ihtiyarla göz göze 
gelip utandı. İhtiyar adam, bu yabancıya kafesinden salınmış 
bir aslana yaklaşır gibi ihtiyatla yaklaştı ve özürle karışık bir 
teşekkür cümlesi sarf etti. İsa ise hala neler olup bittiğini 
anlamaya uğraşıyordu. 
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III.BÖLÜM: 
“Lânetler ve Tezâhürâtlar” 
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sa’nın nasırlı elleri, Karayağız’ın simsiyah yeleleri ara-
sında dolaştıkça, hayvanın gözleri kısıldıkça kısılıyor, 
İsa’nın ise boğazına bir gemici düğümü dolanıyordu. 

Seçme Arap atı gözlerini tamamen kapatıp son nefesini ve-
rirken İsa da gözünde akmak için biriken damlaların isyanını 
bastırmaya çalıştı. 
    “Cennette nebilere toprak olasın.” 
   İsa çömeldiği yerden güçlükle kalkarak arkasını döndü. 
Ahırın gıcırdayan kapısından dışarı adımını atarken kendisi-
ni toparlamaya çalışıyordu. Ancak birden, hazırlıksız yaka-
lanmış gibi donup kaldı. Gözlerinde adeta Nida’yı gördüğü 
kız, sağ elinde bir tımar tutuyor, sol elini de onun üzerinde 
birleştirirken kocaman, masmavi gözlerle İsa’ya bakıyordu. 
İsa ne diyeceğini bilemedi, “Mir…” diyebildi ancak, bu 
İtalyan isminin devamını getirmek onun için oldukça zordu. 
   “Mirella,” dedi kız, “dostlarım beni Mira diye çağırır.” 
   İsa kısa bir süredir içerisinde bulunduğu bu köyde İstan-
bul’daki İtalyan dostunun öğrettiklerini hatırlıyor, eksik 
kaldığı durumlarda da vücut diliyle anlaşmaya çalışıyordu. 
Mira’nın söylediklerini harfi harfine anlamıştı ancak, söy-

İ 
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lemek istediği şeyi anlatmakta zorlandı. Bu durumda, yolda-
şı Karayağız’ın ölümünün verdiği acı da etkili oluyordu.  
   “Öyleyse,” diye başladı İsa, kelimeleri güç bela seçebildi, 
“Ben de…sana diyebilir miyim Mira?” 
   Kız, İsa’nın hiç ummadığı bir sıcaklıkla gülümserken “El-
bette” dedi, sonradan acısına saygısızlık yaptığını düşünerek 
suratını düşürdü. “Kaybın için ben de çok üzüldüm. O hay-
van, onu nasıl çağırıyordun, Kera Yegız?” 
   İsa nazikçe düzeltti, “Karayağız.” 
   “He evet, Karayağız. Çok güzel bir hayvandı. Küçüklü-
ğümden beri atlarımızı ben tımarlıyorum, ama hayatımda hiç 
bu kadar güçlü ve hisli bir at görmedim.”  
   Mira sözlerinin tamamlarken, hüzünlü bakışlarının arasın-
daki küçücük, masum bir göz teması, İsa’nın kalbinin hızlı 
hızlı atmasına neden olmuş, onu tam on altı yıl öncesine 
götürerek Selim Efendi’nin kızı Nida’yla kırlarda at yarıştır-
dıkları günleri hatırlatmıştı. Sonra o da gülümsemeye çalışa-
rak konuştu; “Atlardan…anlıyorsun demek?”  
   Kız tevazuyla başını salladı. Sonra ahır kapısını gıcırtıyla 
açarak içeri baktı, “Sana bir araba ayarlamamız gerek. Onu 
istediğin yere gömebilirsin.” 
   İsa başını acılı bir tebessümle sallayarak teşekkür etti. 

 م
   Kıl çadırının tentesi rüzgardan sallanırken İsa, içeride 
küçük bir aynanın karşısına geçmiş, yüzüne bakıyordu. ‘Şu 
şekl-i şemâle bir el atmak gerek.’ 
   Evlerinde tutsak kaldığı ve sonra da Avusturya askerlerin-
den kurtardığı ihtiyar, ona bir oda tahsis etmiş, ne isterse 
verebileceğini söylemişti. O ise bu teklifi nazikçe reddede-
rek sadece “keçiniz var mı, bana keçi kılı lazım?” diye sor-
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muştu. İhtiyar, şaşkınlıkla karşıladığı bu soruya olumlu yanıt 
vermiş, İsa sadrazamın verdiği keseden bir altın vermek 
isteyince de onu reddetmiş, ancak bu Türk’ün ısrarı karşı-
sında fazla da direnememişti. 
   İsa, tahta bir kovanın içerisindeki suya usturayı daldırdı. 
Eliyle sakallarını iyice ıslattı. Sonra ilk önce uçlarından 
tutup çekerek kısalttığı sakallarını dibinden kazıdı. Gür bı-
yıklarını düzelterek şekillendirdi. Uzayan saçlarını da kulak-
larına kadar kısaltıp sadrazamın ipek sarığını başına geçir-
dikten sonra aynaya tekrar baktı. ‘Şimdi daha iyi.’ 
   Çadırın kıldan duvarlarını döven hafif rüzgarın sesine 
başka sesler de karışıyordu. İsa hançerini kuşağına takıp 
dışarı çıktığında köy halkı meydana dökülmüş, yüksek bir 
yerden kendilerine nutuk çeken adamı tezahüratlarla dinli-
yordu. İsa, hemen cepkenini giyip meydana doğru ilerledi. 
Nutuk çeken adamın ne dediğini anlamak onun için zordu. 
Biraz daha yaklaşmak gerektiğini düşündü ancak meraklı ve 
hızlı adımlarını yavaşlatan bir kelime işitti: “Türk.” İşte o 
vakit anladı İsa, bu nümayişler kendisinin bu köydeki varlı-
ğına yapılan bir protestoydu. Hemen meydanın etrafındaki 
evlerden birinin duvarına sırtını vererek kulak kesildi. Vai-
zin sözlerini daha rahat seçmeye başlamıştı. 
   “Ya köy papazının bu dinsiz Türk’ü evinde misafir etme-
sine ne demeli?” 
   Ahaliden sesler yükseldi, “Yuuh!” 
   “Peki ya o barbarın çadırını, evinin karşısına kurmasına 
kim izin verdi? Yine köy papazı diye tahammül ettiğimiz 
yaşlı bunak Girolamo değil mi!?” 
   “Yazıklar olsun! Yuuh!” 
   İsa hayretler içinde kaldı. ‘Kurtardığım adam bir papaz 
mıydı?’ Sonra Papazların evli olamayacağını hatırlayarak 
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Mira’yı düşündü. ‘Öyleyse Mira kimin nesi? Bu adamın kızı 
olamaz. Karısı da. Yoksa?..’ İsa aklına gelen ihtimali savuş-
turarak yeniden kalabalığa odaklandı. Dağılıyorlardı. 
   “Hey!” 
   İsa, kuşağından hançerini çekip arkasından gelen sesin 
sahibine doğrulttu.  
   “Tamam sakin ol,” dedi adam, “seninle bir derdim yok.” 
Elleri havada dururken, Türk’ün kendisini anladığından 
emin olmak için tekrarladı, “seninle bir derdim yok.” 
   İsa hançerini yavaşça indirdi, “Kimsin?” 
   “Adım Eduardo. Peder Girolamo’yu tanırım. Senin dost 
olduğunu anlattı.” 
   İsa güvensizce “Dost mu?” dedi, “keşke tüm ahaliye anlat-
saymış!” 
    “Köy şapeline uğrasalardı duyarlardı. Şu senden dinsiz 
diye bahseden adam. Orlando. Hıristiyanlıkla ilgisi bile yok-
tur. Bir ayine katıldığını dahi görmedim.” 
   İsa hançerini kuşağına koyarken Türkçe konuştu, “Senden 
daha iyi yoldaymış.”  
   “Efendim?” 
   “Yok bir şey.”  
   “Pekala. Şimdi böyle ortalıkta dolaşmasan iyi olur. Çadı-
rın hedef oldu. Yaşam tarzına saygım var ama…” 
   İsa sözünü kesti, “Bu yaşam tarzım değil. Göçebe bir 
adam değilim. Ben de sizin gibi ahşap ve taştan yapılmış 
binalarda yaşıyorum. Şu an seferdeyim. Yani burada geçici-
yim.” 
   Eduardo, karşısındaki Türk’ün duraksaya duraksaya, dü-
şüne düşüne kurduğu cümleyi harfi harfine anlamıştı. “Peki,” 
dedi, “ortalık durulana kadar misafirim olmaya ne dersin?” 
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   İsa biraz düşündükten sonra ‘olur’ manasında başını salla-
dı. Eduardo cevaptan memnun görünüyordu. 

 م
 Eve geldiklerinde İsa, Eduardo ile komşu olduklarını anladı. 
Çadırını kurduğu boş alan Eduardo’nun eviyle yirmi adımlık 
mesafedeydi. Yani Peder Girolamo’nun evinin tam çapra-
zında. 
   İsa kopçalı çizmelerini kapıda çıkararak içeri girip 
“Selâmün Aleyküm” dedi. 
   Eduardo merakla ona döndü. “Bu söz nedir? Bir tür dinî 
kutsama mı?” 
   İsa yanıtladı, “Hayır. Selamlaşma. Bir insanla karşılaştı-
ğında yahut bir mekâna girdiğinde söylenir. ‘Tanrı’nın esen-
liği üzerinde olsun’ anlamına gelir.” 
   “Bunu duymuştum” dedi Eduardo, “ama evde kimse yoktu 
ki?” 
   “Evet, hiç insan yoktu, ama genelde her mekânnda bulu-
nan melekler vardır. Onlarla da selamlaşılır.” Duvarlara asılı 
İsa figürleri ve haçları süzerken ekledi, “Tabii senin evine 
uğrarlar mı Allah bilir.”  
   Eduardo bozulmuş gibi baktı, “Niye durmasınlar? Ben 
dindar bir insanım.” 
   İsa uzatmak istemedi, “Eh, tabii ki.” 
   Eduardo birden bir kahkaha patlattı. İsa kaşlarını çatıp ‘Ne 
var’ dercesine yüzüne bakana kadar da gülmeye devam etti. 
“Çok affedersin ama, ayakkabılarını niçin çıkardığını sorabi-
lir miyim?” Gülmeye devam etmemek için kendini zorlu-
yordu. 
   İsa sadece şaşkındı. “Ayakkabıyla mı girecektim?”  
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   Eduardo hafifçe ayağını kaldırarak dizine kadar uzanan 
çizmesini gösterdi. “Elbette. Hem o Türk ayakkabıları dışa-
rıda durduğu sürece burada olduğunu anlayacaklardır.” 
   ‘Adam haklı’ diye düşündü İsa. ‘Ama eve çizmeyle girmek 
de neymiş!’ 
   İsa ayakkabılarını giydikten sonra tuhaf hissediyordu. 
Eduardo bir parça et pişirerek sofraya koyarken İsa atıldı, 
“Ne eti bu?” 
   “Tavuk. Ne oldu sevmiyor musun yoksa?” 
   “Hayır, sorun yok.” 
   Yemekler bittiğinde İsa uzun zamandır böyle güzel yemek 
yemediğini hatırladı. Eduardo’ya teşekkür edip konuyu Pa-
paz Girolamo’ya getirdi. 
   “Şu papazdan bahsetsene? Ne zamandır burada?” 
   “Kendimi bildim bileli.” 
   İsa aslında konuyu Mira’ya getirmeye çalışıyordu, “Peki 
evli mi?” 
   “Bizde papazlar evlenmez.” 
   ‘Evet biliyorum’ diye düşünürken devam etti, “Ya öyle mi? 
Bir kızı var sanıyordum?” 
   “Ah evet, Mira! Pederin yeğeni. Mira’da benim gibi, baht-
sız. Anne ve babası o henüz çok küçükken ölünce Peder ona 
sahip çıktı. Ona kendi kızıymış gibi davranır.” Eduardo pen-
cereden dışarı bakarken devam etti, “Ah, işte bak orada!” 
   İsa usulca yaklaştı. Mira evlerinin bahçesindeki çiçekleri 
suluyordu. İsa, Girolamo ile olan ilişkisini öğrenince rahat-
ladığını hissetti ama, Eduardo’nun tavrı garip bir şekilde 
kendisine rahatsızlık veriyordu.  
   Eduardo pencereden bakarken devam etti. “Çok güzel bir 
kız. Ona çocukluğumdan beri âşığım. Ama o bana hiç ilgi 
duymuyor. Ah Mira…” 



 
53 

   İsa şaşkınlığını gizleyerek sordu, “Peki ona anlattın mı?” 
   “Hayır,” dedi Eduardo, yüzünü İsa’ya dönmüştü ve hüzün-
lüydü, “Karşısına çıkıp anlatsam ne olcak ki? Bana zavallı 
bir sokak köpeğiymişim gibi bakıyor.” 
   İsa artık konuyu değiştirmek istiyordu. “Peki ya şu Orlan-
do?” dedi, “aleyhimde nutuk çeken adam. O kimin nesi?” 
   “Tam bir serseridir. Köydeki tüm gençler onun etkisi al-
tında. İyi bir silahşor ve karizmatik de. Aslında bakarsan 
resmen yöneticimiz Peder Girolamo’dur ama o kendisiymiş 
gibi davranır.”    
   ‘Öyleyse bir haddini bildirmek gerek.’ 
   “Neyse, yarın sohbete devam ederiz.” dedi Eduardo, 
İsa’ya yatağını gösterdi. “Şimdi biraz dinlen.” 

 م
   İsa bir kapı gürültüsüyle uyandı. Bu, Eduardo’nun evinin 
kapısıydı ve kırılırcasına yumruklanıyordu. 
   Eduardo seslendi, “Hey. Saklanman lazım. Köy halkı top-
lanmış seni arıyorlar!” 
   İsa anladığını belli edercesine başını salladı ve yatağını 
toplayarak başka bir odaya girdi.  
   Eduardo sonunda kapıyı açtı. İsa, Eduardo’nun karşısında-
ki öfkeli sesin, dün hakkında pek de iyi şeyler söylemeyen 
Orlando’ya ait olduğunu anlamıştı. 
   “Nerede o?” 
   “Kimden bahsediyorsun?” 
   “O barbar! Dün buraya girerken görülmüş!” 
   İsa yan odada hançerinin kabzasını sıkıyor, çıkıp adamın 
gırtlağına batırmamak için kendisini zor tutuyordu. 
   “Saçmalıyorsun!” 
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   Eduardo’nun sözleri artık tesir etmiyordu. Orlando hay-
kırdı, “Çekil kendim bakacağım!” 
   İsa kapıyı açıp adamın üzerine atılmaya hazırlanırken bir 
başka ses tartışmaya dahil oldu. “Dur bakalım Orlando!” 
   Orlando geri döndü. “Ah, dinimizin büyük koruyucusu, 
nerelerdesiniz! Biz de beslediğiniz bir kâfiri arıyorduk!” 
   İsa dişlerini sıktı. 
   İhtiyar ses iyice yükselmişti, “Tanrı aşkına,” dedi, “Orlan-
do sen aklını mı kaçırdın!? Bahsettiğin adam beni ölümden 
kurtardı!” 
   Orlando pervasızca, “Öyleyse onun midesinde bir delik 
daha açacağım,” dedi ve eve daldı. 
   “O beni Habsburg askerlerinden kurtardı seni ahmak!” 
   Orlando aniden durdu. “Ne, ne dedin sen?” 
   “Evet, şu iki ay önce seni öldüresiye döven Habsburg as-
kerlerinden!” 
   “Ya öyle mi? Ben de seni onlarla dost sanıyordum! Yoksa 
yanılıyor muyum!?” 
   Eduardo söze karıştı, “Elbette yanılıyorsun. Habsburglar 
bize eziyet etmesin diye Peder onlarla iyi geçiniyordu. Ama 
son yaşanan olayda köyde vergiler toplanamadığı için onu 
öldürmeye kalktılar. Evine girdiler. Türk, Pederin tutsağıydı. 
Ama kendisini kurtarınca Peder onu serbest bıraktı ve geçici 
olarak köyde kalmasına izin verdi! Ve ayrıca o…” 
   Birisi sözünü kesti “Kâfir falan değil!” Söze giren bu kez 
İsa’ydı. Odadan çıkıp kapı ağzına doluşan kışkırtılmış insan-
lara doğru ilerledi. En önlerindeki Orlando bir adım öne 
atıldıysa da Eduardo onu durdurdu. 
   “Benim adım İsa, Ben Osmanlı ordusunda…” 
   Orlando tahammülsüzce sözünü kesti, “Adına da orduna 
da lanet olsun! Defol git köyümüzden!” 
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   Ahali destek verdi, “Lanet olsun,” “Yuuh!” “Defol!” 
   İsa, Orlando’nun ateş püsküren esmer suratına baktı. “Ya, 
öyle mi? Adıma lanet olsun demek?” duvardaki İsa figürle-
rini göstererek devam etti, “ Efendinizin adına lanet mi oku-
yorsunuz yoksa?” Sesini iyice yükseltti, “İsa’ya, yani sizin 
telaffuzunuzda Gesù’ya!” 
   Kalabalığın üzerine bir şaşkınlık bulutu çöktü. Herkes 
birbirine “Ne diyor bu adam?” diyor, bazıları “Ne yani 
Hristiyan mıymış?” diye soruyordu. Eduardo’nun yüzündeki 
şaşkınlık, Orlando’nunkinden bile fazlaydı ve İsa’ya adını 
daha önce sormadığını hatırlayarak kendisinden utandı. 
   Orlando atıldı, “Bu da ne demek oluyor? Sen Muhammed-
ci değil misin yani?” 
   “Ona Muhammedci denmez, Müslüman denir! Ve Elham-
dülillah Müslümanım.”  
   Orlando yeniden kabardı ancak, İsa aldırış etmeden devam 
etti. 
   “Biz Müslümanlar, Efendimiz Hazreti Muhammed’e inan-
dığımız kadar efendiniz Hazreti İsa’ya da inanırız. O, bizim 
de peygamberimiz. Dolayısıyla ben sizin için kâfir sayıl-
mam, ama siz benim için sayılırsınız. Çünkü peygamberimi 
inkâr ediyorsunuz.” 
   Herkes bu Türk’ün garip aksanlı ama ilginç sözleri karşı-
sında irkilmişti. Orlando derin derin soluyor, Eduardo’nun 
şaşkınlığı artıyordu. Sonunda papaz Girolamo, Orlando’yu 
omzundan çekerek kenara itti ve içeri girdi. “Şimdi din ko-
nularını tartışacak değiliz” dedi, Ardından arkasını dönüp 
ahaliye seslendi, “Bu Türk’e, yani İsa’ya bir teşekkür borç-
luyuz. Köyümüze zarar veren Habsburg haydutlarından beni 
korudu. Kendisi misafirimizdir. Hem efendimiz İsa’ya hür-
met ettiği sürece bize ne zararı olabilir?” 
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   Orlando kılıcını tamamen indirmişti. Ama şüphesini ye-
nemediği görülüyordu, “Peki ya barbarlığı ne olacak? Gece-
leri çocuklarımızı yemeyeceğini nereden bileceğiz?” 
   İsa’nın salonunun içinde patlayan kahkahasıyla kalabalık 
bir kez daha irkildi. İsa Orlando’ya “Bak,” dedi, dişlerini 
göstererek, “o kadar büyük görünüyorlar mı?” 
   Papaz Girolamo devam etti, “Bunlar birer efsane! Ben de 
sizinle aynı kaygıları yaşadım. Onu üç gün esir tuttum. Ama 
ondan hiçbir barbarca davranış görmediğim gibi o benim 
hayatımı kurtarmak pahasına kendi hayatını tehlikeye attı. 
Ayrıca gördünüz, dilimizi konuşabiliyor, aslında çok bilgili 
ve kültürlü birisi.” 
  İsa, gayri ihtiyari, “Estağfurullah” dedi, sonra bu sözü kim-
senin anlayamayacağını fark edince Türk aksanlı İtalyanca-
sıyla devam etti, “Kısa süre sonra ayrılacağım. Bir Venedik 
gemisine atlayıp ülkeme döneceğim. Benden rahatsız olanlar 
müsterih olsunlar.” 
   Kalabalık sakinleşmiş görünüyordu. Orlando işaret par-
mağını tehditkâr bir biçimde kaldırıp, “Sadece bir haftan var. 
Sonra çekip gideceksin” dedi ve adamlarıyla birlikte kalaba-
lığı yararak oradan uzaklaştı. 

 م
   İsa birkaç parça eşyasını toplayıp bir heybe hazırladıktan 
sonra çadırından çıktı. Yola koyulma vakti gelmişti. Bir 
haftalık süresi henüz dolmamıştı ama, kötü bakışların altın-
da daha fazla yaşayamazdı. Ayrıca Avusturya askerleri de 
vergi toplamaya ve kendisini aramaya er geç geleceklerdi. 
Onlarla yeniden karşılaşmayı istemiyordu.  



 
57 

   İsa, Girolomo’nun kapısını üç kez tıklattı. Açan olmadı. 
Dönüp gitmek üzereydi ki kapı ince bir gıcırtıyla açıldı. 
Karşısındaki Mira’ydı.  
   İsa yine heyecanlıydı. “Ben…Peder’e teşekkür etmek iste-
dim. Gidiyorum.” 
   Mira’nın gülümseyen yüzü birdenbire asıldı. “Şu an şapel-
de. Hem, nereye gidiyorsun ki?” 
   “İstanbul’a. Ülkeme.” 
   İsa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mira, incecik 
kollarını birdenbire İsa’nın boynuna sardı ve ağlamaya baş-
ladı. “Çok teşekkür ederim yaptıkların için. Ama lütfen biraz 
daha kal. Habsburglar yine gelecekler. Sana ihtiyacımız var. 
Lütfen kal!” 
   “Anlamıyorsun Mira.” İsa’nın sesi içinin tam aksine buz 
gibiydi, “Burada istenmiyorum. Size göre bir canavarım ben. 
Anlamıyor musun? Ki bence sen de…”  
   “Bende ne?” 
   “Sen de bunun farkındasın ve korktuğun şeyler için daha 
korkunç olan bir canavara ihtiyacın var.” 
   “Ne?!” Mira aniden uzaklaşıp kapıya doğru geriledi, 
“Sende gerçekten bir şeyler görmüştüm İsa. Gerçekten… 
Ama sen…” bundan sonrasını getiremedi. Sadece başını 
yana doğru sallayarak ağladı ve kapıyı sertçe çarptı. 
   İsa hüzün içerisinde, Eduardo’nun evine yöneldi. Kapıyı 
çaldıysa da açan olmadı. Ancak bacağına dokunan küçük bir 
eli hissetti. Küçük bir kız, minik tombul elleriyle bacağına 
sarılıyordu. İsa, heybesini yere koyup kızı kucağına aldı. 
“Ne istiyorsun bakalım?” 
   Kız gülümsüyor, İsa’nın sarığıyla, bıyığıyla oynuyordu. 
“Sen”, dedi kız, “çok ilginçsin.” 
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   O sırada kızın annesi sokağın ucundan tedirgin bir tonla 
sesleniyordu, “Kızım, gel buraya!” 
   “Evet, galiba biraz öyle,” derken kızı yeniden yere indirdi, 
“Haydi bakalım annene.” 
   İsa kadına doğru seslendi, “Sinyora, Peder Girolamo’yu 
nerede…” 
   Kadın sorunun bitmesini beklemeden kızını kucağına alıp 
gitmişti. İsa şimdi köyün dar sokaklarda dolanıyor, üzerin-
deki şaşkın bakışların arasında köy şapelini arıyordu. So-
nunda köy meydanının köşesindeki küçük yapıyı gördü. 
Ağır kapısını yavaşça açarak içeri girdiğinde bir ayine denk 
gelmiş olduğunu anlayarak geri çıktı ve Papaz Girolamo’yu 
son bir teşekkür için beklemeye koyuldu. 
   Şapelden ilk çıkan Eduardo oldu. “Oo, İsa, burada ne ya-
pıyorsun?” 
   İsa meramını anlatmak için söze girecekti ki sözü 
Eduardo’nun neşeli sesiyle bölündü. “Hey, millet. Bakın, 
Peder Girolamo’yu kurtaran Türk burada.” 
   İsa’nın çevresi kısa sürede kiliseden çıkan insanların oluş-
turduğu bir halkayla sarıldı. İsa onlara şaşkın şaşkın bakıyor, 
onlarsa istavroz çıkarıp “Tanrı seni korusun” şeklinde dualar 
ediyorlardı. İsa bu köyde kendisine minnet duyan insanların 
var olduğunu gördüğüne şaşırmıştı. 
   “Peder birazdan çıkar” dedi Eduardo, sonra İsa’nın heybe-
sine takıldı gözü, “o elindeki ne öyle?” 
   “Eşyalarım. Ben bu gün…” 
   “Tanrı’nın evinde kimleri görüyorum!” İhtiyar papaz 
Girolamo çıkmış sevinçle İsa’ya bakıyordu. “İki gün önceki 
sözlerinden sonra dinimizi daha yakından tanımaya mı karar 
verdin yoksa?” 
   “Girolamo, ben gidiyorum!” 
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   Ortamın neşesi bir anda uçup gitti. “Ne! Hayır! Gidemez-
sin İsa!” 
   İsa anlayamadı, “Nasıl yani? Beni yeniden esir mi alacak-
sınız?” 
   “Hayır İsa hayır. Habsburglar. Bize yardım etmelisin.” 
   “Habsburglar mı? Onlar koca bir imparatorluk. Ne yap-
mamı bekliyorsunuz ki? Sizin gibi yüz köy daha birleşse 
onlara karşı ne yapabilir?” 
   “Hayır İsa! Tüm Habsburglarla değil. Bizi yöneten duka-
lıkla mücadelemiz. Ağır vergiler altında eziliyoruz. Perişan 
haldeyiz. Artık gözlerinle de gördüğün gibi hanelerimize 
girmeye, canımıza kast etmeye başladılar. Param bitti. Hadi 
canımı da alsınlar. Sonra ne olacak? Sıra yeğenim Mira’ya 
gelecek. Onu da alacaklar. Nice canlara kıyacaklar İsa!” 
   İsa Mira’nın adını işitince donup kaldı. 
   Peder devam etti, “Adına layık olmalısın.” 
   “Ben mesihiniz değilim Peder!” Dönüp üç beş adım attı. 
Gidiyordu. 
   “Peki ya haksızlığa rağmen öylece çekip gidecek misin?!” 
   Bu söz üzerine arkasını döndü. İhtiyarın suratına baktı.    
Peder’in yüzü sanki birden nurlandı, sakalları gürleşip be-
yazlaştı. Başındaki şapka ve boynundaki haç yok oldu ve 
nur yüzlü hocası Yakup Efendi’ye dönüşüverdi. Onun çokça 
hatırlattığı bir öğreti, kulaklarında yankılanıyor, hocasının 
eşkali önüne geliyordu, “Haksızlık karşısında susan dilsiz 
şeytandır!” 
   İsa irkilerek kendine geldiğinde Papazın soran bakışlarla 
kendisine baktığını gördü. “Sizin için ne yapabilirim ki Pe-
der?” 
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   Eduardo söze karıştı, “Halkımızı eğitebilirsin. Bize silah 
kullanmayı öğret. Sonuçta Osmanlı ordusunda maaşlı bir 
askerdin öyle değil mi?” 
   Bu hatırlatma etrafını saran halkadaki insanların bir an 
donuklaşmasına sebep olduysa da cemaat üyeleri, artık bu 
adamın bir dost olduğu gerçeğine tamamen inanıyorlardı.  
   “Evet” dedi İsa, “Bir yeniçeriydim.” 
   Cemaatten bir ihtiyar atıldı, “Yeniçerileri duymuştum. 
Bizdeki şövalyeler gibi seçkin askerlerdir. Bize savaşmayı 
en iyi şekilde öğretebilir.” 
   İsa içinden ‘Sana öğretsem ne olacak be ihtiyar?’ diye 
düşünürken cemaatin en gencinin Eduardo olduğunu fark 
etti. ‘Bir ihtiyarlar ordusu mu kuracağım?’ 
   “Pekâlâ! Size savaşmayı öğreteceğim.” Bu sözler cemaa-
tin sevinç içinde mırıldanmaya başlamasına sebep oldu. 
“Ancak Orlando ve tayfasıyla siz muhatap olacaksınız.” 
   Eduardo gülümseyerek elini güven veren bir ifadeyle 
İsa’nın omzuna koydu, “Sen hiç merak etme. Onun çaresine 
bakarız.” 

 م
   İsa, köyün düz arazilerinden birinde, bir ağaca yaslanıp 
kollarını kavuşturmuş, öğrencilerini izliyordu. Genelini kili-
se cemaatinin oluşturduğu yirmi kişilik grup, ikişer ikişer 
eşleşmiş, tahta kılıç ve kalkanlarıyla ilk tecrübelerini edini-
yorlardı. 
   “Kılıcını biraz daha yukarıda tut!” 
   Eduardo İsa’nın bu uyarısını dikkate alarak kılıcını iyice 
kaldırdı. Karşısındaki orta yaşlı adam hamleleriyle onu iyice 
terletmişti. 
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   Tahta kılıçların takırtısı eşliğinde düşüncelere dalan İsa, en 
az bir aylık işinin olduğunu düşündü. ‘Bir ayda bu insanları 
nefsi müdafaa yapabilecek vaziyete getiririm.’ Öğrencileri-
nin çoğunun ihtiyarlardan oluşması başta canını sıkmıştı 
ancak, çiftçiliğin verdiği dirilik sayesinde kılıç sallamaya hiç 
de elverişsiz sayılmazlardı. 
   “Gerçekleri varken oyuncaklarla oynamak bu ihtiyarlara 
hiç de yakışmamış!” Kalabalığa doğru yaklaşan Orlando, 
kılıcını kınından çekip İsa’ya doğrulturken devam etti, “Za-
manın doldu Türk! Buradan çekip gitmen için bir haftan 
olduğunu söylemiştim!” 
   İsa hiç istifini bozmazken öğrencileri işlerini bırakıp Or-
lando’ya döndüler. Eduardo hemen söze girdi. “Orlando! 
Habsburglar yeniden kapımıza dayandıklarında yapacak bir 
şeylerimiz olsun istiyoruz. İsa da bize yardım ediyor. İşi 
bittikten sonra gidecek.” 
   “Ya öyle mi? Niçin bir barbarın yardımına ihtiyaç duydu-
nuz? Benim gibi eli kılıç tutan bir çok silahşor var bu köyde!” 
   İsa hiç aldırış etmeden dinlemeye devam etti.  
   “Çünkü o seçkin bir asker,” dedi Eduardo, “Sen ise bir 
serserisin! Ayrıca sen Habsburg askerlerinden dayak yiyip 
ağlarken o, iki tanesini korkutup kaçırdı!” 
   Orlando bu sözlerden sonra Eduardo’nun üzerine yürüdü. 
Ancak İsa’nın sesi onu durdurdu. “Ağır ol bakalım!” Kılıcı-
nı çekip yaklaştı, “Gel de görelim bakalım kim daha iyi 
silahşormüş. Eğer beni yenersen, tüm öğrencilerimi sana 
devredip bugün buradan gideceğim. Ama yok ben seni ye-
nersem, seni ve tayfanı da emrime alacağım. Var mısın?” 
   Orlando bilmiş bir tavırla gülümsedi, “Anlaştık!” 
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   İsa ve Orlando karşı karşıya gelip kılıçlarını kaldırırken, 
İsa’nın öğrencileri de etraflarını sararak izlemeye koyuldular. 
İkili bir müddet birbirleri tehditkâr bakışlarla süzdü. 
   Sonunda “Haydi,” dedi İsa, “hamle kâfirindir.” 
   Bir hafta önceki geceye yaptığı bu atıf rakibini oldukça 
tahrik etmişti. Orlando havada bir yay çizerek kılıcını 
İsa’nın başına doğru hızla indirdiyse de, İsa hiç zorlanmadan 
bu hamleyi durdurmuştu.  
   Hamleler birbirini izledi. Orlando bir sağdan bir soldan bir 
yukarıdan hamlelerini yapıyor İsa ise her seferinde bunları 
ustaca savuşturuyordu. 
    Orlando yavaş yavaş yoruldu. Durumu fark eden İsa kılı-
cının ucuyla havada bir çember çizerek Orlando’nun kılıcını 
bu çemberin içine aldı ve sola doğru yaptığı hamleyle sila-
hını yere fırlattı. İsa’nın kılıcının sivri ucu Orlando’nun 
gırtlağına dayanmıştı. İsa son hamlesini sözleriyle yaptı; 
“Galiba demir kılıç sana ağır geliyor!” 
   Orlando şaşkınlık içerisinde kalırken, İsa kılıcını indirip 
arkasını döndü. “Eduardo, şuna bir tahta kılıç verin!” 

 م
   “Habsburglar geliyor, Habsburglar geliyor!” 
   İsa, küçük bir köylü çocuğunun bu haykırışıyla telaşa ka-
pılan öğrencilerini elini havaya kaldırarak sakinleştirdi. 
Şimdi iddiayı kaybeden Orlando ve onun gönülsüz genç 
arkadaşlarının da talimlere katılmasıyla öğrenci sayısı ikiye 
katlanmıştı. İsa, elindeki tahta kılıç ve kalkanla derin derin 
soluyan ihtiyar papaz Girolamo’ya seslendi. 
   “Peder, tüm köyü toplayın. Birlik içinde görünmeniz ge-
rek.” 
   Telaşlı ihtiyar başını salladı. 
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   Köy meydanına inen yedi piyade mızraklarını havaya 
dikmiş, iki asker bir idam sehpası kurarken bir başkası da 
meydandaki yükseltinin üzerine çıkarak elindeki duyuruyu 
okuyordu. 
   “Dukalığımızın yeni emirlerine göre, vergilerini ödeme-
yenler, ödememekte diretenler idam edilecektir. İdamına 
karar verilen kişilerin isimlerini okuyorum.” 
   Papaz Girolamo ve cemaati telaşla meydana doğru ilerledi. 
İsa meydana girmenin sakıncalı olacağını düşünüp gerideki 
bir sokaktan olan biteni izlemeye koyuldu. 
   “Vergi suçlarından idam cezasına çarptırılanlar: Benito 
Grosso, Donzel Scala, Vittoro Toldo.” 
   İsa duruma üzülmüştü. Birden, arkasından gelen sesle 
irkildi. 
   “Gitmemişsin!?” 
   Bu Mira’ydı. İsa hiç cevap vermeden önüne dönüp yeni-
den meydana odaklandı. 
   “İsa, gideceğini söylediğin gün gerçekten üzülmüştüm.” 
dedi Mira, mahcup bir tavırla başını öne eğerken devam etti, 
“Söylediklerim için kusura bakma.” 
   İsa, kızın gözlerine bakmamak için kendini zorladı. Çünkü 
baktığı anda kendini kaptıracağını, geçici olduğu bu mekâna 
anlamsızca bağlanacağını biliyor, Nida’da yaşadığı hayal 
kırıklıklarını tekrarlamak istemiyordu. Onu, “Boş yere 
üzülmüşsünüz Signora!” sözleriyle cevapladı. 
   Mira, İsa’nın bu mesafeli yaklaşımını anlayamıyordu. 
Aralarında oluşan sessizliği meydandan yükselen Alman 
aksanlı İtalyanca sözler doldurdu; “Ve Papaz Girolamo! O 
da kaçak bir Türk’ü evinde saklamak ve köyü vergi verme-
meye teşvik etmek suçlarından idam edilecektir! Şimdi ismi 
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okunanlar bu meydana ya kendileri gelir ya da biz getirme-
sini biliriz!” 
   Mira’nın gözleri telaşla açıldı. “Amcam!?” 
   İsa da sarsılmıştı. Mira eteklerini çekip uçlarını kaldırarak 
meydana doğru koştu. İsa bir an düşündü, kendisine biraz 
temkinle de olsa yardım eden ve belki de yaptığı bu iyilikle 
hayatını kurtaran ihtiyar adam şimdi kendisi yüzünden idam 
ediliyordu.  
   Girolamo’yu bir kütüğe çıkardılar. Yağlı urganı sarkık 
derili boynuna doladılar. O sırada bir ses duyuldu: “Durun!” 
   Bütün meydan bu sesin sahibine dönüp bakarken Avustur-
yalılar kılıçlarını ve mızraklarını yine sesin sahibine doğ-
rultmuşlardı. 
   “Papaz Girolamo’nun hiçbir suçu yok. İşte ben buradayım, 
alacaksanız beni alın.” İsa, kuşağından çıkardığı keseyi lis-
teyi okuyan adama fırlattı, “Bunlar papazın borçlarını öde-
meye yeter.” 
   Takımın lideri olan adam listeyi cebine koyup keseyi açtı. 
İştahla, “Güzel!” dedi, “Ancak, bu paralarla birlikte kelleni 
de almamız gerekecek!” 
   İsa kılıcını çekti, “Öyleyse gel de al!” 
   Adam haykırdı, “Gebertin şunu!” 
   İsa, bir anda üzerine çullanan beş askerin darbeleri üzerine 
geriledi. Diğer askerler kalabalığı meydandan uzaklaştır-
makla meşguldü. Bir Avusturyalının mızrağı omzunu sıyı-
rırken beş Avusturyalı’dan üçünün birden yere yığıldıklarını 
gördü. Sonra bir tanesini kendi kılıcıyla biçmiş, diğerini bir 
kafa darbesiyle yere yığmıştı. Kafasını kaldırdığında sağına 
baktı ve üç askerin birden yere yığılmasını açıklayan görün-
tüyü gördü; Orlando ve Eduardo ellerindeki kanlı kılıçları 
tutuyor, derin derin soluyorlardı. Ahaliyle ilgilenen askerler 
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de İsa’nın acemi ama kalabalık öğrencileri tarafından etkisiz 
hale getirilerek esir edilmiş, listeyi okuyan komutanları ise 
olduğu yerde tek başına kalakalmıştı. Sonra kendini toparla-
yarak konuştu, “Bu…Bu bir isyan! Ve bedeli ağırdır. Ken-
dinize gelin!” 
   İsa elindeki kılıcı adamın suratına dimdik doğrulttu, “Şim-
di efendine git ve vergilerin tahsil edildiğini söyle. Elimizde 
beş askerinin esir olduğunu da.” Kılıcını indirirken devam 
etti,” Ve ayrıca evet,” dedi, “bu bir isyandır!” 
   Adam korkuyla atına seğirtti ve ardına baka baka uzaklaştı. 
Köy ahalisi ve mahkumların aileleri büyük bir coşku içeri-
sinde haykırmaya başlamışlardı: “Çok yaşa Türk! Çok yaşa 
Türk! Çok yaşa Türk!” 
   İsa neye uğradığını şaşırmıştı. Olayların bu boyuta gelece-
ğini hiç tahmin etmemişti. Bir hafta önce aleyhinde nutuklar 
ve nümayişler atılan meydanda duruyordu ve işte şimdi aynı 
halkın karşısında kendisine yapılan tezahüratlar yankılanı-
yordu. Garip duygular içerisinde kalabalığa bakarken, 
Eduardove Orlando’nun kanlı kılıçlarına eşlik eden hırslı 
suratlarını, öğrencilerinin bir zafer edasıyla havaya kalkan 
tahta kılıçlarını ve Girolamo’ya sarılan Mira’nın müteşekkir 
bakışlarını gördü. Gördü ve hocası Yakup Efendi’nin sözle-
rini anımsadı. ‘Kalpleri fethetmek kaleleri fethetmekten zor-
dur evlat. Bir kalp fetheden bin kale fethetmiş gibidir!’ İşte o 
anda Yeniçeri Yakup’un Viyana önlerindeki sözlerini de 
idrak etti; “Yakın bir fetih var” demişti Yeniçeri Yakup. İşte 
şimdi İsa, tezahüratlar eşliğinde bu fethi idrak ediyordu: 
Gönüllerin fethini. 
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IV.BÖLÜM: 
“Sulhte Hayır Vardır” 
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   ‘Pâmâl oldu kal’a-yı kalbim düştü eline 
   Eman dileyim, bırak varayım Urumili’ne 
   Bir ağyâre düştü gönlüm Nemçe’den beter 
   Ve bir yâre düştü belki, bu kul bî-haber’ 
 
    İsa, ağzı kuruyan kamış kaleminin ucunu, susuzluğunu 
gidermek istercesine mürekkep hokkasına daldırıp devam 
etmeye yeltenmişti ki kıl çadırın tenteden kapısı hışırtıyla 
aralandı.  
   “Hey, bölmüyorum ya?” 
   İsa oturduğu yerden irkilerek başını kaldırdı. “Sizde kapı 
çalma adeti yok mu Eduardo?” 
   Genç adam muzırca gülümsedi, “Aslında var ama, gördü-
ğüm kadarıyla bir kapın yok.” 
   İsa, elindeki Arap harfli Türkçe eserinin Edurdo tarafından 
anlaşılamayacağını ve hatta telaffuz dahi edilemeyeceğini 
hatırlayınca biraz olsun rahatladı. “Evet, ne istiyorsun?” 
   Eduardo, İsa’nın bu kağıda özel bir şeyler yazdığını anla-
mış, “O elindeki ne öyle? Ne yazıyorsun?” diyerek, İsa’nın 
bağdaş kurduğu yere doğru hafifçe eğilip kağıda odaklan-
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mıştı. Ancak o, buna müsaade etmeden kağıdı kuşağına 
sokuşturup Papaz Girolamo’dan temin ettiği yazı malzeme-
lerini bir tarafa koydu. 
   “Boş ver. Ne oldu, bir şey mi söyleyecektin?” 
   Eduardo düşünceliydi. “Aslında evet. Şu esirlere ne yapa-
cağımızı ve dukalığın yeni hücumlarına karşı neler yapabi-
leceğimizi konuşmalıyız.” 
   “Esirlerin başında şu an kim var?” 
   “Orlando.” 
   “Ne! O serseriyi bu göreve kim verdi?” 
   “Peder. Orlando’nun bir ara Alman bir sevgilisi vardı, o 
sebepten Almancayı iyi bilir. Esirler arasında dilimizi bil-
meyenler var. Şu an Peder’in ahırında, onlardan bilgi topla-
maya çalışıyor.” 
   “Pekâlâ, bir işe yarasın bakalım. Biz de bir meclis toplayıp 
ne yapacağımıza karar verelim.”    
   Eduardo onayladı, “Tamamdır, hemen ayarlıyorum.” Ça-
dırdan çıkmak üzereydi ki tekrar İsa’ya döndü, “Şey...Artık 
liderimiz sayılırsın. Başkalarından önce senin ne diyeceğin 
önemli. Savaşacak mıyız?” 
   “Hayır,” dedi İsa, gayet sakince, “anlaşmaya çalışacağız.” 
   Eduardo başını eğdi, “Peki” dedi, “aslında güçleri kıyasla-
dığımız zaman anlaşmaya çalışmaktan başka çaremiz yok 
gibi görünüyor. Ama korkarım ki bu adamlar bizimle an-
laşmak yerine köyü başımıza yıkmayı tercih edecek.” 
   İsa elini Moena’lı gencin omzuna koydu, “Merak etme” 
dedi “üstesinden geleceğiz.” 

 م
   “Türk’ün eğitimleri işe yarıyor. Kılıç tutmasını, kalkanla 
kendimizi korumayı öğrendik. Artık bir an önce demir kılıç-
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lar üretip savaş teçhizatımızı oluşturmalıyız.” Beyaz saçlı 
esmer adamın konuşmaları Papaz Girolamo’nun salonunda 
yankılandıktan sonra bir genç ayağa kalktı. 
   “Sadece kılıç kalkan değil, ok atmasını da öğrenmeliyiz. 
Düşmanlarımız bizden sayıca üstün. Bu yüzden onları uzak-
tan pusuya düşürebileceğimiz silahlar da gerekli.” 
   İsa başını salladı. Hemen yanında oturan Eduardo elindeki 
kağıda önerileri kaydediyordu.  
   İsa, Papaz Girolamo’ya döndü, “Peder, siz bir şey söyle-
yecek misiniz?” 
   “Söylenmesi gerekenler söylendi” dedi ve istavroz çıkardı, 
“Tanrı bizi korusun!” 
   Salondaki iki düzine adamdan çıkan “Amen” sesleri ara-
sında İsa’nın “Âmin” deyişi fark edilmemişti. Şimdi konuş-
mayı devralırken herkesin dikkati üzerindeydi. 
    “Hepiniz makul şeyler söylediniz. Ancak ben şu an için 
bunlardan hiç birini uygulamamamız gerektiğini düşünüyo-
rum.” Kalabalıktan şaşkınlık sesleri yükselirken, kılıç ustası 
ve de hocası Yakup Efendi’nin öğütlerini hatırladı. ‘Sulhte 
hayır vardır,’ demişti Yakup Efendi ona, bir ayeti hatırlata-
rak. ‘Tabii haysiyet sahibi insanlarla yapıldığı zaman.’ İsa 
düşmanlarının haysiyetinden çok da emin olamasa da, en 
küçük ihtimali bile kovalamaya razıydı. Bu kısa düşünce-
sinden sıyrılıp devam etti, “Savaş hazırlığına başlayıp dik-
katleri üzerimize çekemeyiz. Anlaşmaya çalışacağız. Eli-
mizde pazarlık yapabileceğimiz beş esir var. Dukalıkla uy-
gun bir vergi indirimi ve iyi muamele anlaşması yaparak bu 
adamları teslim edeceğiz.” Kalabalığın şaşkınlığı bir nebze 
de olsa dinmişti ve bu akılcı çözüme razı olmuş görünüyor-
lardı.  



 
70 

   Halâ tedirgin görünen bir ihtiyar atıldı, “Ya anlaşmak is-
temezlerse?” 
   İsa sakince, “Şimdilik istemelerini umalım,” dedi. 

 م
   Üç atlı Moena köyünün girişinden dört nala çıkarken, halk 
da toplanmış arkalarından bakıyor, iyi bir sonuçla dönmeleri 
için dua ediyordu. Kalabalığın içindeki Mira, omuzlarına 
dökülen kumral saçları arasında gizlediği buğulu mavi göz-
lerini, elindeki garip yazılı kağıda dikti. Kağıdı veren Türk 
kendisine, “Burada ne yazdığını bilmediğini biliyorum,” 
demişti, “ve bunu ben dahi sana söylemem. Ama sen hisse-
debilirsin. Bu harflere bak, bu kelimelere dokun. Sadece 
hisset.” 
   İsa Girolamo’nun ödünç verdiği beyaz atı mahmuzlarken, 
bu hayvanın Karayağız’ın yanında yük beygiri gibi kaldığını 
fark etmiş ve eski yol arkadaşını özlemişti. Solunda ve sa-
ğında, rüzgardan şişen bol gömlekleriyle Orlando ve 
Eduardo da ona eşlik ediyordu.  
   Orlando atını mahmuzlayarak hızlandırdı ve İsa’ya yaklaş-
tı. “Hey Türk!” dedi, İsa göz ucuyla kendisine bakınca de-
vam etti, “dilimizi nasıl bu kadar çabuk öğrenebildin?” 
   “İstanbul’dayken bir Venedikli dostum öğretmişti. Burada 
sadece hatırladım.” 
   “Vay canına! Bir Venedikli bir Türk’le dost ha? Duy da 
inanma!” 
   İsa atının üzerinden ters ters bakınca sustu. Ancak sonra 
yine devam etti, “Evli misin?” 
   “Hayır”, dedi İsa, “Yeniçeriler evlenmez.” 
   “Nasıl yani? Bizdeki papazlar gibi mi?” 



 
71 

   İsa bu benzetmeden hoşlanmamış ve muhatabının sorusu-
nu cevapsız bırakmıştı. Orlando’nun sözlerinde dostluktan 
emare göremiyor, sadece kendisine ihtiyacı olduğu için ko-
nuşmaya çalıştığını ve aslında kendisinden hiç de haz etme-
diğini anlıyordu. 
   Sonra biraz arkalarında kalan Eduardo da atını hızlandıra-
rak konuşmaya katıldı. “Kilisede bir ihtiyar, yeniçerilerden 
söz ederken onların küçükken Hıristiyan ailelerinden alınıp 
eğitildiklerini söyledi. İnanmak istemedim. Bu doğru mu?” 
   İsa  gayet sakince yanıtladı, “Evet doğru, ben sekiz yaşın-
da Hırvat bir papazın oğluyken alınıp devşirildim.” 
   Orlando ve Eduardo şaşkınlıktan atlarından düşecek gibi 
oldular. İsa’nın söylediklerini hazmettikten sonra Eduardo 
devam etti. “Bu…çok acımasızca değil mi?” 
  “Aslında değil” dedi İsa. “Nemçe’yle yani sizin değiminiz-
le Habsburglar’la savaşırken esir düşenlerden hiç biri sağ 
bırakılmadı. Basılan köylerimizdeki çocuklar katledildi. Hiç 
birine merhamet edilmedi. Bu çoğu savaşta böyledir. Os-
manlılar ele geçirdikleri yerlerde kırk haneden bir çocuğu 
özenle seçip yetiştirirler. Ayrıca bu çocukların bir çoğu be-
nim gibi sefil bir yaşam sürerken Osmanlı bürokrasisinde ve 
askeriyesinde en üst makamlara kadar yükselme fırsatı elde 
eder.” 
   “Öyleyse” diye atıldı Orlando, “Sana Türk değil de Hırvat 
mı dememiz gerekiyor?” 
   “Eduardo karşı çıktı, “Ama o artık Türk olmuş.” 
   İsa, Eduardo’nun ‘Türk olmak’tan kastının ‘Müslüman 
olmak’ olduğunu ve bu Avrupalıların zihninde her ikisinin 
de özdeşleştiğini anlıyordu. “Evet,” dedi, “Aslında Hırvatça 
da bilmiyorum, bir Türk çiftçisinin yanında büyüdüm, dille-
rini ve adetlerini öğrenip benimsedim.” 
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   Orlando tekrar atıldı, “Ne kötü bir durum. Beni küçükken 
Türk yapsalardı herhalde kılıcımın üzerine atlayıp intihar 
ederdim.” 
   İsa, atını dizginlerinden çekip aniden durdurunca yol arka-
daşları da durdu. Orlando’ya sert bir bakış attıktan sonra 
“Hiçbir turnacıbaşının senin gibi bir ahmağı devşirmeyece-
ğinden eminim!” dedi ve atını mahmuzladı. İki adam da 
‘turnacıbaşı’*kelimesinin ne demek olduğunu anlayamama-
nın şaşkınlığıyla atlarını yeniden Türk’ün peşinden dört nala 
kaldırdılar. 

 م
   Yanan ateş Eduardo ve Orlando’nun yüzlerini parıldatır-
ken İsa, su şırıltısının eşliğindeki karanlığın içinde bir gölge 
gibi hareket ediyordu. Ağacın altında oturan iki genç adam-
dan esmer olanı sessizliği bozdu, “Hey Eduardo, bu Türkler 
suya mı tapıyor?” 
   Elindeki çakıyla ince bir tahtayı sivriltmeye uğraşan 
Eduardo gözlerini hafifçe kaldırarak İsa’ya baktı, “Hayır” 
dedi, “Tanrısına ibadet ediyor.” 
   İsa rükûdan secdeye geçerken Orlando sorularına devam 
etti, “Neden suyun önünde duruyor peki? Baksana şuna!” 
   “Suyun önünde olması sadece rastlantı. O Mekke’ye yöne-
liyor. Tanrılarının evi olarak gördükleri Kâbe’ye doğru sec-
de ediyorlar. Müslümanlıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun 
değil mi? Gerçi Hıristiyanlıkla da pek ilgilendiğin söylene-
mez ya!” 
   Orlando bozulmuş gibi baktı. “Müslümanlık konusunda 
bir Türk kadar bilgilisin bakıyorum?” 

                                                             
* Turnacıbaşı: Osmanlı devşirme memuru. 
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   “Onu evimde ağırladığımda da aynı ibadeti yapmıştı. Se-
nin evimi bastığın gece. Önce anlam veremedim. Sonra Pe-
der’e sordum ve birkaç şey anlattı. Hepsi bu.” 
   Dizlerinin üzerine oturan İsa, başını bir sağına bir soluna 
çevirdikten sonra ellerini havaya kaldırdı, yüzüne sürdü. 
Yere serip seccade yaptığı cepkenini yeniden sırtına giydi ve 
ateşe doğru yaklaştı. “Bu geceyi burada geçirelim. Yarın 
yola devam ederiz.” 
   İki genç adam Türk’ü başlarıyla onayladılar. Onlar sön-
meye yüz tutan sönük ateşin yamacına doğru kıvrılırken İsa 
tekrar küçük derenin kenarına gitmiş su sesini dinlemeye 
koyulmuştu. Yerden topladığı birkaç çakıl taşını suya fırla-
tarak çıkan şıpırtıları dinledi. Karanlıktan göremediği taşın 
dibe ağır ağır çöküşünü hayal etti. 
   Birden suyun karşısında parıldayan meşaleleri görünce 
tüm dinginliği kayboldu. Gerildi ve kulak kesildi. Konuşma 
seslerinin aksanını fark etti, bunlar Avusturyalılardı.  
   İsa’nın matarasından közün üzerine dökülen suyun çıkar-
dığı cızırtı, uykuya henüz dalmış olan Eduardo’yu uyandırdı. 
“İsa, neler oluyor?” 
   “Şşş! Birileri yaklaşıyor sessiz ol.” 
   Ellerini ensesinde birleştirip sağ bacağını sol dizine atarak 
sırtüstü uzanan Orlando da telaşla doğruldu. Gittikçe yakla-
şan kalabalık meşale topluluğuna karşı o da hayretini gizle-
yemedi. “Lanet olsun, Habsburglar!” 
   “O kadarını anladık!” dedi İsa fısıldayarak, Eduardo’ya 
döndü, “Dukalığa ne kadar yolumuz kaldı?” 
   “Birkaç saatlik bir mesafe var.” 
   Orlando söze girdi, “Bu adamlar anlaşma yapmak istedi-
ğimiz adamlar değil mi, gidelim konuşalım?” 
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   “Saçmalama” diye çıkıştı Eduardo, “Gecenin bu vaktinde 
bu sarhoş adamların bizi dinleyeceğini hiç sanmıyorum.” 
   “Aslında duymak istediğimiz çok şey var!”   
   Arkalarından gelen Alman aksanlı sesi, kınından çıkan bir 
düzine kılıcın metalik sürtünme sesi takip etti. Üç adam, 
arkalarına döndüklerinde kapana kısıldıklarını anlamışlardı. 
Komutan olduğu belli olan kısa sarı saçlı ve teni gibi sarı 
dişleri olan iri kıyım Alman komutan, askerlerine tutsakların 
bağlanmasını emretti. Bu sırada bir şeyler düşünmeye çalı-
şan İsa, ellerindeki meşalelerle dereyi geçen bir düzine daha 
Avusturyalıyı görünce tamamen çaresiz olduklarını anlamış-
tı. Yalnızca iki dakika sonra üçü de, kamplarının ortasındaki 
bir ağaca bağlanmış haldelerdi. Alman komutan sarı dişleri-
ni göstererek sırıtırken onlara yaklaştı, “Sizi aptal köylüler 
sizi!”, ağacın etrafında dönüyor, üç esirinin de gözlerinde 
korkuyu görmek istiyordu, “aklınız sıra dukamızla görüşüp 
imtiyaz koparacaksınız öyle mi!? Dukalığımızın hiçbir köye 
ayrıcalık tanımayacağını bilmiyor musunuz? Zamanında 
sizin gibi direnen taşra farelerinin başlarını az ezmedik. Siz 
de bunu istiyorsunuz demek ha!?” 
   İsa, dukalığın istihbarat gücüne şaşırmıştı. Az önceki 
kamp ateşlerinin yandığı yerde şimdi yeni bir Alman ateşi-
nin yakıldığını ve bir asker tarafından üç demir çubuğun 
ısıtıldığını görünce ‘Zor bir gece olacak’ diye düşündü. 
   Alman komutan bir şeyler daha söyleyip ağaç etrafındaki 
son turunu tamamlarken yanmaya başlayan ateşin yardımıy-
la esirlerini daha iyi görmeye başlamış ve tutsaklarından 
birinin garip kılığını görünce şaşırmıştı. “Ov! Sen! Şu kah-
raman Türk olmalısın!?” askerlerine döndü, “Hahaha! Ço-
cuklar şu sarığa bakın!” Kahkahasını tamamlarken İsa’nın 
başındaki sadrazam sarığına tokadı geçirip yere fırlattı. Son-
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ra alıp evirip çevirdikten sonra başına geçirdi. Poz verir gibi 
askerlerinin karşısına geçerek yumruk yaptığı ellerini beline 
dayarken haykırdı, “Hey Bakın! ben Türk Sultanıyım!” 
   Askerleri kahkahalarla güldüler.. 
   Alman komutan hayalarını tutup kahkahayla karışık ko-
nuşmaya devam etti, “Haremim nerede benim, cariyelerimi 
görmek istiyorum!” 
   Askerler biralarını yudumlayıp gülüşürken Alman komu-
tan sarığı başından çıkarmadan İsa’ya döndü. “Senin hikâ-
yen ne he? Yoksa Viyana önünden kaçan döküntülerden 
misin?” 
   Eduardo, İsa’nın omzunun üzerinden Alman komutana 
dönerek, “Hayır” dedi, “Bir Venedik ticari gemisiyle Adri-
yatik’ten geldi. O bir tüccar.” 
   “Buna nasıl inanacağım?” 
   “Viyana’dan buraya gelirken Alp dağlarını aşması gerek. 
Ayrıca dilimizi konuşabiliyor, bu bizimle sürekli ticaret 
yaptığının kanıtı.” 
   Alman ciddileşerek İsa’ya döndü, “Madem ki bir tüccarsın, 
nasıl bu taşra farelerine savaşmayı öğretiyor, dört askerimizi 
öldürüp, beş askerimizi esir alacak bir isyanı örgütleyebili-
yorsun?” 
   İsa tereddütsüz cevapladı, “Bizde herkes askerdir.” 
   Alman başındaki sarığı yeniden eline alıp incelerken de-
vam etti, “Ha evet, şu barbarlar. Hepsi askerdir. Peki nasıl 
saygıdeğer dukamızı tehdit etmeye ve onu anlaşmaya zor-
lamaya cesaret edeceksin? Çünkü aldığımız bilgiye göre, 
onunla bir anlaşma yapmaya gidiyordunuz değil mi?” Tek-
rar müzmin sırıtma haline döndü, “O şatoya gerçekten gire-
bileceğinizi düşündünüz mü yani?” Sorusunun cevabını 
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beklemeden elindeki sarığı atının başına geçirip sarhoş as-
kerlerini güldürmeye devam etti.  
   “Evet o şatoya gireceğiz!” İsa’nın dik sesi Alman’ın yüzü-
nü düşürüp ciddileştirdi. “Bizi oraya sen götüreceksin ve bir 
anlaşma imzalayacağız!” 
   Alman kahkaha atmak istiyordu ama bu cüretkâr sözler 
karşısında tıkanmıştı. “Nasıl olacak o?” 
   “Çünkü elimizde beş esiriniz var.” 
   Alman tekrar sırıttı, “Canları cehenneme! Kimin umurla-
rında ki? Köy farelerine esir düşerken düşüneceklerdi. Du-
kamızın onları düşüneceğini hiç zannetmiyorum.” Arkasına 
dönerek Almanca emirler verdi ve askerin uzattığı, ateşte 
ısıtılan demir çubuklardan bir tanesini eline aldı. “Ama sen 
eğlenceli adammışsın doğrusu. Beni bu gün çok güldürdün. 
Sana bir iyilik yapmama izin ver tüccar dostum.” Konuştuk-
ça, ucu kıpkırmızı kor olmuş demir çubuğu bir orkestra şefi 
edasıyla sallıyordu, “Söyle bakalım, nerenden başlayayım?” 
   İsa sustu. Esirlere değer vereceklerini düşünmekle hata 
ettiğini anladı. 
   “Anlayamadım? Ha, galiba ‘gözümden başla’ diyorsun he? 
Tamam nasıl istersen.” Kızgın demiri İsa’nın suratına ağır 
ağır yaklaştırırken sanki bir sır veriyormuş gibi fısıldayarak 
devam etti. “Hiç acımayacak!” 
   İsa kızgın demirin sıcaklığını sol gözbebeğinde hissetmeye 
başlamıştı. Ve bu sıcaklık gittikçe artarken dişlerini sıkmak-
tan başka çaresi yoktu.  
   ‘Lâ havle ve lâ kuvvete…’ 
   “Dur!” Bu ses şimdiye kadar konuşmaya dahil olmayan 
Orlando’nun sesiydi. Alman komutan, İsa’nın sol tarafında-
ki adama göz ucuyla baktı, “Sıranı bekle taşralı!” 
   “Fred de elimizde Rudolf!” 
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   Alman komutan şaşırmıştı. Elindeki kızgın demiri İsa’nın 
yüzünden indirip Orlando’nun esmer suratına dikkatlice 
bakınca onu hatırladı. Bir iki ay önce bu adamı da vergi 
gecikmesi yüzünden bir hayli hırpalamışlardı.  
   “Sana ismimi zikretme iznini kim verdi ha? Banane 
Fred’den, gebertseydiniz!” 
   “Yapma Rudolf! Onun kim olduğunu biliyorum.” Orlando 
kendinden emin bir ses tonuyla konuşuyordu, “O vergi mu-
hasibi Fred. Onu tanıyorsun. Tüm bölgenin kayıtları bu he-
rifte. Hazırladığı liste de elimizde. Tüm köyleriyle birlikte 
Trento kentinin vergi listesinin kaybolması ne demek biliyor 
musun?” 
   “Bu blöfü yer miyim sanıyorsun?” 
   “Cebime bak!” 
   Rudolf elini Orlando’nun gömleğindeki astara daldırdı ve 
ikiye katlanmış uzunca bir kağıt çıkardı. Telaşlı ve kızgın 
gözlerle belgeyi inceledikten sonra “Bu sadece Fred’in gö-
rev belgesi!” diye haykırdı. 
   “Elbette seni aptal! Vergi listesi elimizde. Gerçeğini ve 
tamamını istiyorsanız bizi şatoya götürün, şartları konuşalım. 
Ve hala inanmıyorsan dukana bir haberci gönder de vergi 
listesinin ulaşıp ulaşmadığını sor!” 
   Alman şaşırmıştı. Hırsından derin derin solurken “Gidince 
göreceğiz!” dedi. Askerlerine verdiği emirle ağaca bağlı üç 
tutsağını çözdürdü. Serbest kalan İsa, kan dolaşımının ya-
vaşlayıp uyuşturduğu yerlerini ovaladı. Sonra hemen Al-
man’ın atının başından sarığını alıp kendi atının terkisine 
koyarken düşündü, ‘Bunu iyice bir yuğmak gerekecek.’ He-
men yanında Eduardo ve Orlando da atlarına bindiler. Al-
man komutan hala elindeki kağıda bakıp şaşkınlığını gider-
meye çalışıyordu. İsa, sağ yanındaki Orlando’nun kulağına 
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yaklaşarak fısıldadı, “Bu vergi listesinden neden kimseye 
bahsetmedin?” 
   Orlando sırıttı, “İşe yarayacağını hiç düşünmemiştim.” 

 م
      Öğle güneşinin kızgınlığını sarıksız başında hisseden İsa, 
dukalık şatosunun yüksek duvarlarını ve sivri uçlu kulelerini 
şöyle bir süzdü. Neredeyse bir köy kadar geniş bir araziye 
kurulan şatonun kapısı gürültüyle açılırken Eduardo kulağı-
na fısıldıyordu, “Umarım Orlando doğru söylüyordur. Fred 
hikâyesi uydurmaysa bu Habsburg şatosunda öleceğiz de-
mektir.” 
   İsa kaygısızca yanıtladı, “Bir ağaca bağlanarak ölmekten 
iyidir.” Sonra Orlando’ya göz ucuyla bir bakış attı. Genç 
adam zafer kazanmış gibi mağrur ve kendisinden emin gö-
rünüyordu. 
   Rudolf, askerlerini dışarıda bırakarak atından inip içeri 
girdi. “Burada bekleyin.” 
   Kısa bir bekleyişin ardından şatonun dış kapısı tekrar açıl-
dı. Alman komutan Rudolf, kalabalık bir muhafız ordusu ile 
geri döndü. Eduardo’nun, atının dizginlerini tutan sağ eli 
heyecandan titrerken İsa kolundan tutup onu teskin ediyordu.  
Üç adam Rudolf’un ağzından dökülecek sözleri bekledi. 
Alman, kapı eşiğinde ellerini beline dayayarak durdu ve 
haykırdı, “Nişan aal!” 
   Arkalarındaki askerler ve şato muhafızları yaylarını üzer-
lerine doğrulturken hedefteki üç adam şaşkınlıkla birbirine 
baktılar. Eduardo fısıldadı, “Buraya kadarmış demek.” 
   Çevrelerindeki askerler yaylarını germiş vaziyette fırlat 
emrini bekliyor, İsa da Orlando’ya soran gözlerle bir bakış 
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atıyordu. Az önceki mağrur genç de şimdi telaş ve şaşkınlık 
içerisinde kalmıştı. 
   Alman tekrar haykırdı, “Hazııır!” 
  Sessizlik birkaç saniye daha sürerken İsa, kelime-i şehâdet 
getiriyor, Eduardo istavroz çıkarıyordu. 
   Rudolf birden bir kahkaha patlattı. “Ha ha ha! Tamam 
tamam bu kadar yeter!” Eliyle askerlerine işaret etti, “Ta-
mam, yaylarınızı indirin.” Gülerek iki Moena’lı ve Türk’e 
yaklaşırken yeniden askerlerine seslendi, “Şunlara bakın 
nasıl korktular!” Bir köpek edasıyla havayı kokladı, “Aman 
Tanrım biri altına kaçırmış!” 
   Askerleri hep bir ağızdan kahkahalarla güldü. 
   Eduardo ve Orlando’nun korku dolu yüzüyle keyiflenen 
Alman, gözlerini İsa’nın kor gibi tutuşan gözlerine dikince 
birden neşesini kaybetti. Bu adamda korkudan eser yoktu. 
Uzun ve görkemli bıyıklarının altındaki dudakları, son dere-
ce sakin bir kinle bükülmüştü. 
   “Yapmamız gereken bir anlaşma var sanıyordum!” İsa’nın 
gayet sakin çıkan sesi Alman’ı bir kez daha şaşırttı.  
   “Peki, dukamız sizinle konuşacak Sultan hazretleri.” Ken-
disini gülmeye zorlayarak devam etti, “Ama o vergi listesi 
karşılığında canınızı bağışlamaktan başka bir şey vereceğini 
sanmıyorum.” 
   Kapının ardında sivil giyimli, memur olduğu anlaşılan 
zayıf bir adam belirdi, “Hey Rudolf. Seni aptal, misafirleri-
mize nasıl davranıyorsun!” Kapıdan hışımla geçip İsa’nın 
önünde durdu ve elini uzattı, “Komutan Rudolf’un kabalığı-
nı bağışlayın lütfen. Ben dukalık defterdarı Albert.” Elinin 
havada kalmasına aldırmadan, memurlara özgü standart bir 
gülümsemeyle devam etti, “Lütfen içeri geçin. Ama önce 
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atlarınızdan inmenizi ve silahlarınızı Rudolf’a teslim etme-
nizi rica edeceğim.” 
   Atlarından indiler. İsa, belindeki kılıcı sertçe çekip hâlâ 
sırıtmaya devam eden Rudolf’un ellerine uzatırken, “Bir 
sonraki çekişimde bu kadar mutlu olamayacaksın!” dedi ve 
şatonun büyük kapısından geçip avluya girdi. 
   Defterdar Albert hızlı adımlarla yürüyor, sık sık arkasını 
dönüp misafirlerinin kendisini takip edip etmediğini kontrol 
ederek onlara yol gösteriyordu. Şatonun geniş avlusundan 
ana binaya açılan kapı aralandıktan sonra dar bir koridoru 
kat edip geniş salona çıktılar. Her yeri koyu renk taşlarla 
döşenmiş şatonun duvarları Moenalılara ürpertici gelmişti. 
Salonun sağından ve solundan yukarıya kıvrılan dönmeli 
merdiven kırmızı halılarla süslüydü. Şamdanlar her yeri 
parıldatıyor, hizmetçiler sağa sola koşuşturuyordu.  
   Başını kaldırıp kayıtsız gözlerle süslü tavanı inceleyen İsa, 
‘Koca Devlet-i Aliyye’nin saray-ı hümâyûnuna bak, bir de 
şu Nemçe’nin alelâde mahallî hâkimine…Ne lüzumsuz mü-
balağa! diye düşündü.’  
   “Lütfen masaya oturup keyfinize bakın. Dukamız şimdi 
geliyor.” 
   Dikdörtgen masanın geniş kenarına oturan üç adama çeşit-
li ikramlar yapıldı, sofraları etler, şarap ve mezelerle dona-
tıldı. 
   Orlando, masadaki tavuktan hemen koca bir but koparıp 
ısırmaya başlayınca, Eduardo kulağına eğilip, “Ne yapıyor-
sun, zehirli olabilir” demiş, Orlando ise onu dinlememişti. 
“Bizi öldürmek isteseler zaten öldürürlerdi,” diyerek elinde-
ki budu kemirmeye devam etti. İsa ise konuşacağı kelimeleri 
kafasında kurgulamaya başlamıştı. 
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   Bu sırada salona bağlı odalardan birinden genç, kumral bir 
kız çıktı. Elbisesinin etekleri yere sürünmesin diye de iki 
nedimesi onu takip ediyordu. Misafirlerin yanından ılık bir 
rüzgârla geçti. Üst kata çıkan merdivenlerin önünde durdu. 
Geri dönüp masadaki misafirlere baktı, gülümsedi. Hiçbir 
şey söylemeden devam etti. Basamakları çıktı. Bu sırada 
Dük de üst kattan salona inen merdivenleri ağır ağır kat 
etmeye başlamıştı. İpek kumaşlar içerisinde, son derece 
süslü bir giyim tarzına sahip olan adam, ağır vücudunu mer-
divenlerden indirmenin tesiriyle nefes nefeseydi. Genç kız 
eteklerinin ucunu nedimelerinin elinden alarak kaldırdı, 
adamın karşısında hafifçe eğilerek onu selâmladı. Adamın 
şişman suratını zafî bir gülümseme aldı. Orlando ve Eduardo 
birbirlerine baktılar.   
   Dük nihayet alt kattaki salona ulaştı, misafirlerini diplo-
matik bir tonla selâmladı. “Hoş geldiniz dostlarım.” Hemen 
dikdörtgen masanın baş köşesine oturdu ve hafifçe kaldırdı-
ğı altın kâse, genç bir hizmetçi kadın tarafından kırmızı şa-
rapla dolduruldu. 
   Moenalılar bu misafirperver sözlere şaşkınlıkla karışık 
“Hoş bulduk” diyerek karşılık verirken, İsa sessizliğini ko-
ruyordu. 
   Dük, kirli sakallı tombul yüzünü neşeli ve mağrur bir ta-
vırla İsa’ya çevirdi. “Sen de hoş geldin yabancı. Duyduğum 
kadarıyla çok uzaklardan gelmişsin?” 
   İsa zoraki “Hoş bulduk” dedi. “Evet, İstanbul’dan geldim.” 
   Adam, İsa’nın uzun bıyıklarını, ince işlemelerle süslü cep-
kenini ve altındaki kaslı vücudunu şöyle bir süzdü. “Bir 
tüccar için fazla güçlü görünüyorsun.” 
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   “Yollar tehlikelerle dolu. Güçlü kalmak zorundayız. Sözü 
fazla uzatmayalım. Buraya geliş sebebimiz malum, bir an-
laşma…” 
   Dük sakince sözünü kesti, “Ha evet, şu mesele,” dedi ve 
hafifçe doğrulup şarabından bir yudum aldıktan sonra tom-
bul suratındaki tüm yağları gerip sırıtarak devam etti, “O 
vergi listesini vereceksiniz ve ben de canınızı bağışlayaca-
ğım. Gayet makul bir teklif değil mi?” 
   “Tüm köyün hayat garantisi ile birlikte uygun bir vergi 
indirimi istiyoruz.” 
   Şişman adam tüm vücudunu titreterek ince bir kahkaha attı, 
“Hayır Türk dostum. Sadece senin ve iki Moenalı arkadaşla-
rının hayatından bahsediyorum. Dört adamımı öldürdüğünüz 
için sizi affedeceğim. Ama köyde idam cezası alanların in-
fazları gerçekleşecek. Türk İmparatorluğu’nda da öyle mi 
bilmiyorum ama, bir ülkede suçlulara müsamaha gösterilirse, 
o suçun ardı arkası kesilmez. Bu konuda taviz veremem!” 
   Orlando’nun iştahı kesilmiş, Eduardo’nun heyecanı art-
mıştı. İsa’nın sesi dikleşti, “Siz buna suç mu diyorsunuz? 
Koyduğunuz vergiler halkı eziyor. Tarım ürünlerini ve hay-
vanlarını da yağmalamışsınız. Yani bu insanlar gelir elde 
edemiyor ve siz de buna rağmen bu insanlardan para talep 
ediyorsunuz!” 
   İsa’nın gittikçe yükselen sesi salonda yankılandıktan sonra 
Dük yüzündeki mağrur tebessümü bırakmadan devam etti, 
“Bu insanların dertleri seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor 
anlayamıyorum.” Şarap kasesini tuttuğu elinin işaret parma-
ğını İsa’ya uzatarak devam etti, “Peki, sana özel bir teklif 
daha sunuyorum. Bir gemi tahsis edip, memleketine dönme-
ni sağlayayım. Cebine de biraz altın koyarım. Ne dersin?” 
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   İsa kızgın bir şaşkınlıkla çıkıştı, “Bu insanların selamete 
eriştiğini görmeden, hiçbir yere gitmeyeceğim!” 
   Dük neşesini kaybetmiş halde ayakta dikilen Albert’e 
döndü, “Düşündüm de Albert, o listenin bizim için pek de 
önemi yok ha?” 
   Albert, Dük’ün sözlerinin bir blöf olduğunu anlamakta 
gecikip eveleyip geveleyince İsa yeniden söze girdi, “Çocuk 
mu kandırıyorsunuz? Koca bölgenin vergi kayıtları var ora-
da. Defterdarınıza ulaşmazsa kimin ne kadar borcunun oldu-
ğunu öğrenemeyecek ve zarar edeceksiniz.” 
   Orlando İsa’nın sözlerini destekledi, “Evet, köy ve kasaba-
larıyla birlikte tüm Trento kentinin vergi kayıtları o listede. 
Köyümüze gönderdiğiniz birliğin komutanı topladıklarıyla 
birlikte size döndü. Ama tahsildarınız Fred’den aldığım 
listeden gördüğüm kadarıyla büyük eksiklikler var ve borç-
luları tespit etmeniz o liste olmadan mümkün değil.” 
   Albert tereddütle yanıt verdi, “En baştan vergi toplarız,” 
bir süre söyleyeceklerinde kararsız kaldı “yani, yapmadığı-
mız şey değil.” 
   “Tabi koca şehir de üst üste iki kez vergi aldığınız için 
ayaklanır ve şatonuzu başınıza yıkar!” İsa’nın son cümlesi 
salonda soğuk bir rüzgar estirdi.  
   Dük, kasesini yeniden doldurttuktan sonra devam etti, 
“Pekala Türk dostum. Anladığım kadarıyla liste yanınızda 
değil.” 
   Orlando atıldı, “Köyümüzde saklıyoruz, anlaşmamızı 
onaylarsanız size getiririz.” 
   Dük’ün gözleri açıldı, “Ya, öyle demek?” Salon girişinin 
kapısında kollarını kavuşturmuş bekleyen iri kıyım Alman’a 
seslendi, “Hey Rudolf. Hemen yüz adam topla ve 
Moena’daki o lanet listeyi alıp buraya getir. Bulamazsan da 
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onu saklayan her kimse kendi elleriyle gelip sana teslim 
edene kadar bir Moenalı’yı kazığa oturt!” 
   Dük’ün sözleri biter bitmez yemek masası şangırtıyla yere 
yıkıldı. Albert üzerine gelen masadan kaçarak kurtulurken 
Rudolf koşar adımlarla masaya doğru atılıyordu. İsa hemen 
ayağa fırladı ve şaşkınlık içerisinde ayağa kalkmaya çalışan 
Dük’ün, yağlardan büklüm büklüm olmuş boynuna masada-
ki tavuktan gizlice kopardığı sivri bir kemiği dayadı. Hiz-
metçi kadınlar çığlık atıyor, Rudolf iki salon muhafızıyla 
birlikte kılıçlarını çekmiş, olduğu yere sabitleniyordu. “Bir 
adım daha atarsanız şah damarını parçalarım. Ve emin olun 
bu çok hızlı olur!” 
   Rudolf bu gözü kara Türk’ün üzerine atılıp atılmamak 
konusunda kararsız kalırken salon kapısı gürültüyle açıldı, 
“Neler oluyor Rudolf?” içerideki manzarayı bir an idrak 
edemeyen nöbetçi heyecanla haykırdı, “Aman tanrım!” 
   İsa, pencereye doğru, önündeki şişman adamı boğazından 
çeke çeke gerilerken yanındakilere başıyla pencereyi göste-
rerek haykırdı, “Siz çıkın!” 
   Eduardo ve Orlando pencereden atladı. Salon dışarıdan 
giren onlarca muhafızla doldu.  Zar zor nefes alan Dük, 
Türk’ün boynuna doladığı kuvvetli kolunu elleriyle biraz 
gevşetip konuşmaya çalıştı, “Gebertin şunu, durmayın!” 
   Dukalarının hayatı için tereddüt eden onlarca asker bu 
sözler üzerine tereddütlerini yenerek İsa’nın üzerine atıldılar. 
O ise şişman adamın beline bir tekme atıp yaklaşan askerle-
rinin üzerine itti ve birkaç tanesini böylece yere yığdı. Sonra 
da hiç beklemeden  iki adam boyu yükseklikteki pencereden 
atlayarak arkadaşlarının ardı sıra koşmaya başladı. 
   İsa’nın on adım ilerisindeki Eduardo haykırdı, “Nereye 
kaçacağız, gidecek yerimiz yok?” 
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   İsa sura çıkan merdiveni işaret etti, “Oraya!” 
   Bu sırada Rudolf da pencereden atlamış, tüm gayretiyle 
İsa’ya yetişmeye çalışıyordu. Diğer askerler ise çıkışları 
tutmak için kapılara koştular. 
   “Hiçbir yere kaçamazsınız sizi taşra fareleri!” Rudolf’un 
bu haykırışından sonra İsa durup arkasını döndü. Eduardo ve 
Orlando surlara çıkmaya devam ediyordu. 
   “Demek cesaret abidesi Türk kaçmaktan vazgeçti! Evet, 
ben de yerinde olsam şerefli bir ölümü tercih ederim.” Yine 
kendine özgü sırıtmasını takınırken kılıcını havaya kaldırdı. 
   İsa, adım adım kendisine yaklaşan cüsseli düşmanına karşı 
silahsız olduğunu ve şato muhafızlarının da her an gelebile-
ceklerini biliyordu. 
   Alman ilk hamleyi yaptı. Önce İsa’nın sağ omzuna, sonra 
da sol omzuna doğru kılıcını diklemesine indirdi ama kıvrak 
rakibi bu hamlelerden sıyrılmasını bilmişti. Şimdi hınçla 
yatay bir kılıç darbesi daha sallıyor, Türk rakibi bir adım 
geri çekilirken kendisini kurtarıp, cepkeninin bir kısmını 
kılıca kaptırıyordu.  
   İsa pişmanlıkla, çadırında bıraktığı ‘Ya Fettâh’ yazılı, 
gümüş saplı hançerini düşündü. ‘Keşke yanıma alsaydım.’  
   Rudolf rakibinin çevikliği karşısında etkilendiğini gizle-
yemedi. Yüzündeki müzmin sırıtışı kaybetmeden “Gerçek-
ten kaçmak konusunda iyisin,” dedi ve kılıcını kaldırıp yu-
karıdan aşağıya sert bir hamle daha yaptı. 
   İsa da bu hamleyi bekliyordu. Düz Alman kılıcı yukarıdan 
üzerine inerken vücudunu hafifçe sola doğru çekmiş, bu 
sırada şato duvarlarının çevresinden gelen bir düzine muha-
fızı da görmüştü. Alman’ın kılıcı tamamen indiğinde ise, sağ 
eliyle adamın bileğini, sol eliyle dirseğini kavrayıp koluna 
da bir diz darbesi geçirivermişti. Rudolf çığlıkla karışık bir 
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küfür savuştururken, İsa adamın elinden kayan kılıcı hemen 
kavradı. Sol omzuyla düşmanının iri gövdesine bir darbe 
vurup onu bir kılıç boyu uzaklaştırdıktan sonra, adamın sol 
omzundan sağ kaburgasına doğru kılıcı savurdu. Siyah deri 
giyimleri parçalanıp kana bulanmış etleri ortaya çıkarken 
salyalar püsküren Alman, İsa’nın bu kez de midesine indir-
diği tekme ile tamamen yere yığılıyordu. 
   Rudolf’un sırtı yere değdiğinde şato duvarlarından bir ses 
yükseldi, “İsa haydi koş!”  
   İsa, Eduardo’nun tedirgin seslenişine gayet sakin yanıt 
verdi, “Siz atlayın, birazdan geliyorum!” Cümlesini henüz 
tamamlamıştı ki bir muhafız yetişmiş ve mızrağını İsa’ya 
doğru savurmuştu. Bu hamleyi kılıcıyla çelen İsa, kaburga-
sına sert bir tekme atarak düşmanını yere yere yığdı. Bir 
ikincisi kaldırdığı uzun kılıcı daha indiremeden, Türk’ün 
kılıcını midesinde hissedivermişti. 
   Şimdi tamamen yetişen muhafızlar bir sağdan bir soldan 
bir ortadan darbelerini yapıyor, İsa ise düşmanlarının gittik-
çe artan sayıları karşısında adım adım geriliyordu. Surlara 
şöyle bir göz attı. Orlando ve Eduardo görünmüyordu. 
Düşmanlarının kılıç ve mızraklarını çelerek gerilerken yerde 
bulduğu ağır bir fıçıyı hemen kaldırdı ve üzerine gelen kala-
balığa doğru fırlattı. Bu düşmanlarını iki-üç kişi azaltmıştı. 
   Muhafızlar gittikçe artarken İsa, düşman hamlelerinden 
fırsat buldukça ardına bakıyor, seçeneklerini değerlendiri-
yordu. Şato duvarlarının köşesine geldiklerini fark etti ve 
surlara bağlanan bir başka merdiven daha gördü. Yerdeki 
kum zemini ayaklarında hissettiğinde hemen eğilip bir avuç 
kumu düşmanlarının yüzüne doğru savurduktan sonra mer-
divenlere doğru koşmaya başladı.  
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   Omuzları genişliğindeki ince surun üzerine çıktığında 
aşağıya şöyle bir baktı. Atlanılabilir bir yükseklikti ancak 
çok açıklıktı ve arkasından yetişen okçuların kendisini kuş 
avlar gibi vurması işten bile olmazdı. Yüz adım kadar sağ 
tarafta ise surlara çok yakın ağaçlık bir bölge vardı ve eğer 
oraya ulaşabilirse kurtulma ihtimalinin olduğunu düşünü-
yordu. İşte şimdi aşağıdaki muhafız ordusunun gerilerinden 
bir okçu okunu gezliyor, İsa da mümkün olduğunca hızlı 
hareket etmesi gerektiğini anlıyordu. İnce duvarın üzerinde 
dengesini koruyarak son sürat koşmaya başlamış, kılıçlı ve 
mızraklı askerler de sur üzerine doluşmuştu. 
   İsa, etrafından bir sinek gibi vızıldayarak geçen üç ok 
nedeniyle dengesini kaybedip sendeledi. Koşmaya devam 
etti. Ancak birden sağ baldırında hissettiği ince bir ok ucu-
nun sızısı bacağını bir kütük gibi ağırlaştırıp hissizleştirmişti. 
Arkasındakiler de artık on-yirmi adımlık bir mesafede ve 
yetişmek üzereydiler.  
   İsa acı içerisinde sekerek hızını korumaya çalışırken iki 
atlının da surların dışında kendisine yetiştiğini görüp ümidi-
ni tamamen yitirdi. Kılıcını çekip arkasından gelenlerden 
birkaç kişiyi daha haklayarak şehit olmayı düşünmüştü ki 
kendisiyle aynı hizada at koparan süvarilerden biri seslendi, 
“Hey İsa, haydi atla, arka tarafa!” 
   İsa, bu bağıranın Eduardo olduğunu fark ettiğinde bir ok 
da sağ omzuna saplanmıştı. Hemen ileride surlar bitiyor, 
sağa doğru devam ediyordu. Tekrar soluna, surların dışına 
baktı, nasıl atlayacağını planlamaya çalıştı.  
   “Haydi İsa,  atla artık, yaklaşıyorlar.” 
   İsa iyice yavaşlarken Eduardo da atın dizginlerini hafifçe 
çekip hızını ona uydurdu. Bu sırada İsa’ya bir kılıç boyu 
yaklaşan bir muhafız haykırarak hamlesini yapmış ancak 
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kılıcın boşa savrulduğunu görünce şaşırmıştı. Türk, surların 
üzerinde değildi. 
    İsa, şato duvarlarından kollarını bir kartalın kanatları gibi 
açarak zıplamış, kısa bir süre havada süzüldükten sonra 
Eduardo’nun semerde kendisi için ayırdığı boşluğa düşmüş-
tü. Bu düşüş esnasında yükünü biraz da Eduardo’nun sırtına 
yüklediğinden Moena’lı dostundan özür dilemeyi de ihmal 
etmedi. “Tam zamanında yetiştiniz.” Acısı nedeniyle bir 
müddet soluklandıktan sonra devam etti, “Soldaki ağaçlığa 
doğru sür, izimizi kaybettirelim.” 
   Eduardo denileni yaptı. Atlar ağaçlık alana girerken İsa, 
Eduardo’ya atları nereden bulduklarını ve kendisine nasıl 
yetiştiklerini sordu. Eduardo gayet mütevazı yanıtladı, “At-
ladığımız yer misafir ahırının tam önündeydi. O sıra tüm 
ilgiler senin üzerinde olduğu için hiç zorluk çekmeden bu iki 
atı çözüp çıkarmayı başardık.” 
   Yanlarında at süren Orlando söze girdi, “Tabii benim ahır 
nöbetçisini haklamamı da unutmamak lazım!” 
   Üç arkadaş yorgun yorgun gülüştüler. İsa, omzundaki ve 
bacağındaki okların tahtalarını kırarken gülüşünün yerini 
ince bir inilti alıyordu. 
   Eduardo sağ omzunun üzerinden, arkasındaki arkadaşına 
bakıp, “Merak etme dostum” dedi, “üstesinden geleceğiz. 
Bu savaşı kazanacağız!” 
   İsa acılı bir gülümsemeyle, “İnşallah” dedi, arkadaşının bu 
kelimeyi anlamayacağını bile bile tekrarladı, “İnşallah.” 
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V.BÖLÜM: 
“Güzel Bir Hediye” 
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eydan, az önce üç atlının köy girişinden süratle 
geçmesinden sonra tıklım tıklım dolmuştu. İsa, 
Eduardo ve Orlando, köy meydanındaki küçük 

bir yükseltiye çıkmış, kendilerine yöneltilen telaşlı soruları 
cevaplamaya çalışıyorlardı. Hep bir ağızdan yükselen soru-
lar, karınca yuvası gibi kaynayan küçük köy meydanını 
İsa’nın nazarında daha da daralttı. En sonunda “Sakin olun!” 
diye bağırdı, “her şeyi anlatıyorum iyi dinleyin!” Moenalılar 
Türk’e kulak kesildiler. 
   İsa’nın sözleri biter bitmez kargaşa meydana tekrar hakim 
oldu. Sorulanlar arasında “Habsburglar saldırıyor mu?” en 
bariz şekilde seçiliyordu. İsa bu kez daha da hiddetle bağırdı, 
“Evet, saldırıyorlar!” Meydan birdenbire ölüm sessizliğine 
büründü. “Ve hemen hazırlanmamız lazım. Kadın ve çocuk-
lar bir süre ortalıkta görünmesin. Genç ya da ihtiyar, eli silah 
tutabilen herkes derhal silahlansınlar. 
   “Yeterince silah yok!” İsa’nın daha önce hiç görmediği, 
orta yaşlı, beyaz saçlı ama genç görünen bir adam sarf et-
mişti bu sözü. “Sadece Orlando ve tayfasının silahları var. 
Bir de senin. Biz ne yapacağız?” 

M
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   İsa adama hak verdi, ama elden bir şey gelmezdi. Bir Türk 
köyü olsa her evde en azından bir kama, bir pala, yahut ale-
lade bir kılıç olsun bulunurdu. “Peki” dedi, “Tırpanınız, 
kazmanız, küreğiniz de mi yok?” 

 م
   Tüm Moena erkekleri, köy girişinin önünde ellerinde silah 
ve tarım aletleriyle bekliyorlardı. Papaz Girolamo koşar 
adımlarla kalabalığın önünde dikilen İsa’ya yaklaştı. Elinde-
ki yıpranmış bir ruloyu açtı üzerindeki haritayı gösterdi. 
“Köyümüzün etrafı Dolomit sıradağlarıyla çevrili. Buradan 
geçmeleri zor olacaktır. Ayrıca buraya gelene kadar birkaç 
patikayı da geçmek zorundalar. Pusuya düşme tehlikesini 
göze alamazlar.” 
   “Evet” diye atıldı Orlando, “Patikalara adam yerleştirsek 
iyi olur?” 
   İsa onayladı, “Kılıç ve ok dersi verdiklerimizden beşer 
kişiyi gönder, çok kalabalık gelirlerse takviye yaparız.” 
   Orlando verilen komutu yerine getirdi. Eduardo ise telaşlı 
telaşlı köyü çevreleyen dağlara bakıyordu, “Bu gece saldıra-
caklarını sanmıyorum” dedi, “hatta uzun bir süre saldıracak-
larını sanmıyorum.” 
   İsa şaşırdı, “Ne demek istiyorsun?” 
   “Artık derslerini aldılar. Buraya öyle hemen giremezler. 
Ancak bizim buradan çıkmamızı, şehirle ticaret yapmamızı 
bir ay kadar önlerlerse iktisaden ve manen çökeriz.” 
   İsa kaygılandı, elini belindeki kılıcın kabzasına dayadı. 
“Neler olacağını bekleyip göreceğiz.” 

 م
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   Güneş yüzünü Moena’ya gösterdi. Köy ahalisinin erkekle-
ri ellerindeki silah ve tarım aletlerine dayanmış, uykusuzluk-
tan yere yıkılmamak için zor duruyorlardı. Yeşil otlara dü-
şen çiğler boncuk boncuk süzülüyor, dağlardan aşağı inen 
bir sis bulutu koca yeniçeriyi bile ürpertiyordu. Gittikçe 
kızıllanan güneş beyaz bulutlara takılıyor, ince huzmeler 
halinde Dolomit dağlarının eteklerine düşüyordu.  
   Hâlâ gelen giden yoktu. İsa, şişen gözlerini şöyle bir ovuş-
turduktan sonra arkalardan bir hanenin kapısının açıldığını 
hissetti. Girolamo’nun kapısıydı. 
   Peder yaşlı olduğu için ayakta duramamış, İsa’nın ısrarla-
rıyla gece yarısı evine gitmişti. Şimdi gelen de o olmalıydı, 
merak etmiş, hal hatır sormaya geliyordu. Kalabalığın dışın-
dan çekingen, kadife bir ses duyuldu, “İsa?” 
   İsa irkildi. Tüm gece şu dağlardan düşman inecek, patika-
lardan geçip gelecek diye beklemişti de böylesine telaşa 
kapılmamıştı. Nice kurtların uluması, çakalların hep bir 
ağızdan çığlıkları ve domuzların homurtuları bile böylesine 
ürkütmemişti onu. Ama şimdi kalbinde kösler vurulmaya, 
ziller titremeye başlamıştı. Yarı uyanık yanında bekleyen 
Orlando’ya “Gözünü açık tut,” diyerek Eduardo’nun önün-
den geçip Mira’nın yanına doğru ilerledi. Kendini topladı, 
boğazını ona fark ettirmeden şöyle bir temizledi. “Evet?” 
   “Merhaba” dedi kız, inceliğini ve güzelliğini sabahın şu 
erken saatlerine rağmen koruyordu. 
   “Merhaba” dedi İsa da. Görev sorumluluğunun şu anki 
hislerine mağlup olmasına izin vermeyerek, ses tonuna 
‘Haydi işim var ne diyeceksen çabuk söyle’ mesajını da giz-
lemişti. 
   “Bana verdiğin hediye”, dedi kız, bulutların ardından kur-
tulan kızıl güneş, şimdi kestane rengi saçlarına vuruyor, 
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İsa’nın mavi mi yeşil mi olduğunu bir türlü anlayamadığı 
gözleri yine aynı bilinmezliğiyle parıldıyordu. İsa ciddiyeti-
nin altında gizli gizli düşündü, ‘Evet yanılmıyorum, gözleri 
mavi!’ 
   “Bahsettiğin gibi” diye devam etti kız, “pek bir şey anla-
yamadım. Ama çok güzel, çok estetik ve derin bir duyguyu 
ifade ediyor gibi geldi.” 
   İsa dudak ucuyla gülümsedi, “Beğendiğine sevindim. Ama 
bunları konuşacak zaman…” 
   Sözleri yine o narin sesle bölündü, “Benim de sana bir 
hediyem var,” dedi Mira, ve arkasında sakladığı sağ elini 
İsa’ya uzattı. “İşte.” 
   İsa şaşkındı. Pırıl pırıl bir nal kızın ellerinde duruyordu. 
Sonra aldı, inceledi. Kesinlikle gümüşten olmalıydı. Bu 
kadar pahalı bir şeyi nereden bulmuş olabilirdi, bunun anla-
mı neydi, bilmiyordu. Nalın altını çevirdi ve şaşkınlığı ikiye 
katlandı. Burada ok, yay ve bir de hilal sembolü bulunuyor-
du. İstanbul’daki Venedikli tüccarlarda gördüğü madalyon-
lar gibi, müthiş bir işçilikle işlenmiş gümüş bir naldı bu. 
Peki ya bu İtalyan kızı böyle bir Türk motifini nereden bili-
yordu? Bu nalı kime yaptırmıştı böyle? 
   Kız başka bir şey söylemeye gerek duymayarak gülümsedi, 
bir adım geriledikten sonra dönüp evine gitti. İsa ise hala 
öylece elindeki nala bakıyordu. Bir ses büyüyü bozdu. 
   “Keyfin yerinde galiba!” 
   İsa hemen kendisini toparlayıp nalı kuşağına soktu ve 
arkasını döndü. Ardından mahcup oldu ve çok üzüldü, bu 
Eduardo’ydu. Mira’ya karşı hisleri olduğunu bile bile onun 
görebileceği bir yerde Mira’yla konuşmuştu. Bunun arkada-
şını incitebileceğini düşünmediği için kendine kızdı. 
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   “Tamam dostum” dedi alttan alarak, “dönüyorum.” Kala-
balığın önündeki pozisyonunu yeniden aldı ve beklemeye 
koyuldu. Ancak Eduardo kolay sakinleşecek gibi görünmü-
yordu. 
   “Biz seni liderimiz olarak gördük. Burada geceden beri 
bekliyoruz. Gözlerimiz uykusuzluktan bataklık kurbağaları 
gibi şişti! Sen ise bizi burada bırakıp kızlarla oynaşıyorsun! 
Senin liderliğin bu mu?” 
   İsa bir an idrak edememiş gibi baktı. Bu sözleri sarf eden 
Orlando olsa anlardı. Ama son derece mutedil ve sıcak kanlı 
olan dostu Eduardo şimdi küplere binmişti. İsa sineye çekti, 
“Tamam dostum, buradayım.” 
   Derin bir iç çekti. ‘Demek sevda dostu bile düşman ediyor’ 
diye düşündü. Kendisi de sevdalanmıştı ama, hiç böylesine 
tatsız bir hale bürünmemişti.  
   Orlando da konuşmaları duymuş, sinirlenen arkadaşını 
sakinleştirmeye çalışıyordu, “Eduardo, biraz sakin ol. Dün 
beraber ölümden kurtulduğun adama şimdi neler söylüyor-
sun böyle?” 
   İsa kalabalığın karşısına çıktı, yaşanan tatsızlık canını 
sıkmıştı.  
   “Ben ve Orlando nöbetçiyiz. Üç saatte bir ikişer kişi bu 
girişte nöbet tutacak. Dağılabilirsiniz. Evlerinize gidip isti-
rahat edin. Bu gün çok yorulduk. Patikaları tutan adamlara 
da haber gönderin gelsinler…  

 م
   Gümüş nalın en uç kısmında bir hilal, içinde bir yay ve 
ucunda bir ok… Çok tanıdık bir simgeydi onun için. Bir o 
kadar da sıcak. Yeniçeri ortalarının amblemlerini andırıyor-
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du. Gümüş pırıl pırıl parıldıyordu. Düşündü, ‘Nerede yap-
tırdı acaba?’  
   Hiç uyumamasına rağmen çadırındaki bir saatlik istirahat 
iyi gelmişti. Dışarı çıkıp nöbetçileri kontrol etti. Orlan-
do’nun arkadaşlarından birine yerini sordu. “İşte orada” dedi 
genç, Orlando gösterildiği yerden, belindeki kılıç sallana 
sallana koşarak geliyordu. Yüzü epey telaşlydı. 
   Moenalı genç, Türk’ün yanına yaklaşınca durup soluklan-
dı, “İsa, bir sorunumuz var” dedi, “hem de çok büyük!” 
   “Neymiş o?” 
   “Esirler kaçmış. Kaçarken başlarına koyduğum nöbetçiyi 
öldürmüşler,” dedi sonra siyah kaşlarını hüzünle kaldırdı, 
“Jantil…Gencecik bir çocuktu.” 
   İsa telaşını kontrol etmeye çalıştı, “Nasıl olur? Hepsi bir-
den mi kaçtı?!” 
   “Evet. Peder’in ahırında, ayrı ayrı bölmelerde zincirliydi-
ler. Her nasıl olduysa kilitleri çözüp kaçmışlar. Yalnız bir 
tanesini bizimkilerden biri ormanda okla vurarak yakalamış.” 
   “Hemen ona götür beni!” 
   “İşte orada, gel.” 
   Moenalı ve Türk hızla, yeniden Peder’in ahırına götürülen 
esire doğru koştular. İsa, hiddetiyle avını yakalayan bir kar-
tal gibi esirin yakasına yapıştı ve adamı şöyle bir silkeledi. 
“Söyle” diye bağırdı, “kim çözdü sizi ha, kim çözdü?” 
   Adam bacağından vurulmuş, kan kaybetmişti. İnlemekten 
konuşamıyordu. Yalnız, “Kimse” diye çok kısık bir sesle 
fısıldıyordu. 
   Ellerini beline dayayıp İsa’yı izleyen Orlando tedirginlikle 
sordu, “Köydeki birinden mi şüpheleniyorsun?” 
   İsa hiddetle, “Evet” dedi, ardından yıldırım gibi koşarak 
Eduardo’nun kapısına vardı. Orlando’nun peşinden koşması 
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ve teskin edici sözler söylemesi ise ona hiç tesir etmedi. 
Kapıyı kırarcasına yumruklamaya başladı. 
   Kapı açıldığında Eduardo da neye uğradığını şaşırmıştı. 
Karşısındaki yeniçeri bir boğa gibi soluyordu. 
   “Ahırdan kaçırılan esirlerle ilgili ne biliyorsun?” 
   Eduardo aldırışsız, “Ne, esirler mi kaçmış?”, dedi, “Lide-
rimiz sensin. Senin bilmen gerek? Tabii köyün kadınları 
daha çok ilgini çekiyor olabilir.” 
  İsa birden Eduardo’nun yakalarına yapıştı, onu kendine 
doğru çekerek dışarı fırlattı. Moenalı genç şaşkınlıkla hay-
kırdı, “Ne yapıyorsun seni ahmak!” 
   “Esirler kaçarken bir genci öldürdüler! İsmi Jantil! Ve sen, 
kıskançlığın uğruna köyüne ihanet mi ediyorsun? Sırf beni 
küçük düşürmek için esirleri serbest bıraktın! Bir gencin 
ölümüne sebep oldun! Hatta belki de onu sen öldürdün!”  
   Yerdeki genç de hala öfkeliydi. “Sen aklını kaçırmışsın! 
Delirmişsin sen!” 
   Orlando İsa’nın kulağına yaklaştı, “Hata yapıyorsun dos-
tum. Eduardo duygularıyla hareket ediyor, ama asla böyle 
bir ihanet işlemez.” 
   İsa Orlando’yu göğsünden itti ve onun kınındaki kılıcı 
çekip aldı. Sonra da ucundan tutup Eduardo’ya fırlattı. Ken-
di kuşağındaki kılıcı da çekti. “Derdin madem benimle, be-
nimle halledeceksin!” 
   Tüm sokak pencerelere dökülmüş, hayret ve korkuyla 
olanları seyrediyordu. Yerdeki genç Moenalı kısa bir tered-
dütten sonra kendisine atılan kılıcı yerden alarak ayağa kaktı. 
Ardından güçlü rakibine şöyle bir baktıktan sonra bir aslana 
saldırmanın temkinliliğiyle kılıcını savurdu.  
   Metallerin havada çarpışmasından bir kıvılcım saçıldı. 
Türk hemen atağa geçti. Moenalı öğrencisinin işi gerçekten 
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iyi kavradığını düşünemeyecek kadar öfkeliydi. Ardından 
onun ilk üç hamlesini kıvraklıkla çelen Eduardo atağa kalk-
mış, kılıcını sağdan sola savuruyordu. Bir hamlesinin İsa’nın 
okla yaralanan kolunu sıyırması yeniçerinin epey canını 
acıtmıştı. İşte şimdi o da hınçla hücuma geçiyordu.  
   Bu kez havaya kalkan iki kılıçtan hiçbiri savunma yapmak 
amacıyla kalkmamıştı. Her ikisi de iki ters istikametten bir-
birlerine doğru büyük bir hızla ilerliyordu. Çapışan iki kılıç-
tan Eduardo’nunki havaya uçmuş, İsa’nın ise elinde yalnızca 
kılıcın kabzası kalmıştı. Dukalık sarayında Rudolf’tan aldığı 
kılıçtı bu. Alman’ı hatırlayıp gelmişine geçmişine sövdü. 
Olayın şaşkınlığını üzerlerinden atan iki rakip birbirini yum-
ruklamaya başladılar.  
   Eduardo’nun hamleleri İsa’nın kalkan gibi güçlü kolların-
da duruyordu. Sonra Türk,  sol yumruğunu yakaladığı raki-
binin sağ destek ayağına bir tekme atarak onu havada dön-
dürmüş ve sırtüstü yere yıkmıştı. Bunu hareket Eduardo’nun 
kolunu fena halde incitti. 
   İsa duracak gibi değildi. Yatağından taşan bir nehre benzi-
yordu. Acılar içerisinde kıvranan rakibinin üzerine çıktı. 
“Demek ihanet ha?!” Eduardo’nun sağ elmacık kemiğine bir 
yumruk indirdi. Sonra soluna bir tane. Bir tane daha … Ra-
kibinin kana bulanan ağzından çıkan mırıltılar ise artık anla-
şılmayacak kadar cılızdı. Bir yumruk için daha elini kaldır-
mıştı ki hiddetli bir ses onu durdurdu.  
   “Aman Tanrım! İsa, neler oluyor böyle!” Papaz Girolamo 
gördüğü manzara karşısında tir tir titriyordu. 

 م
   “Onu az kalsın öldürüyordun! Bir mahkeme kurulmadan 
böyle bir yetkiyi kendinde nasıl buluyorsun?!” Girolamo 
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hiddetle bağırıyor, köy yaşlıları onu dinliyordu. Peder’in 
salonu yargılama için tıklım tıklım dolmuştu. “Eduardo’nun 
bunun sorumlusu olduğunu nereden biliyorsun?” 
   İsa gayet sakindi. “Hayır Peder, kimseyi öldürme hakkını 
kendimde görmedim. Orada iki erkek, iki silahlı savaşçı 
olarak kozlarımızı paylaştık. Söz ile çözemediklerimizi kılıç 
ve yumruklarımızla çözdük. Hepsi bu. Ben kimsenin elini 
kolunu bağlayarak bir cezaya mahkum etmedim.” 
   İhtiyarlardan biri söze karıştı, “Ona esirleri çözdüğü için 
bağırıyormuşsun ama?” 
   “Evet bu büyük bir ihanet. Tüm köyü ilgilendiren adlî bir 
mesele olabilir ama bana olan şahsî husumetinden dolayı 
yaptı bunu.” 
   “Demek öyle” dedi Girolamo, kapıda bekleyen gence işa-
ret etti ve orta yaşlı bir kadın içeri alındı, “Anlatın lütfen.” 
   Kadın konuşmaya başladı, “Köy girişindeki kalabalık da-
ğıldıktan hemen sonra esirlerin ormana doğru koştuğunu 
gördüm. Altı kişilerdi. Ama bir tanesi asker giyimli değildi. 
Başka biriydi. Onlarla birlikte kaçıyordu. Çığlık attım. 
Gençlerden biri atıyla koşturdu, uzaktan bir ok atıp askerler-
den birini düşürdü. Diğer beşi kaçmaya devam ettiler ve 
farklı giyinen adam da onlarla birlikte çekip gitti.” 
   İsa şaşkındı, “Bir casus mu yani?” 
   “Evet!” dedi Girolamo “Bir casus! Onları çözüp götürmüş! 
Kaçamayan esir de aynısını söylüyor.” 
   İsa başını öne eğdi, hiçbir şey diyemedi. 
   “Dışarıda bekle, kararımızı verip sana bildireceğiz.” 
   İsa dışarı çıktı. Kapıdan adımını atar atmaz Mira’yı gördü. 
Onun gözleri de içerdekilerin kaygılarını taşıyordu. ‘Ne 
yaptın sen?’ diyor, onu sorguluyordu. 
   Mira elindeki kanlı bezi gösterdi, “O bunu hak etmemişti.” 
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   Yeniçeri, Mira’nın Eduardo’yu tedavi ettiğini anlayınca 
kendisine verilebilecek en büyük cezanın bu olduğunu an-
lamıştı. İçeriden çıkacak karar umurunda değildi artık. “Sa-
dece şüphemden ötürü yapmadım bunu,” dedi, “sabah senle 
konuştuktan sonra…” 
   “Neden yaptığın umurumda değil İsa! Yaptığın şey önem-
li.” Bundan sonra başka bir söz söylemeyerek içeri girdi. 

 م
   “Savaş hali bittikten sonra köyü terk edeceksin. Aldığın 
sorumluluğu yerine getir ve köyümüzü barışa kavuştur. Son-
ra da çek git.” 
   Karar böyle açıklanmıştı İsa’ya. Uzun zamandır hatırla-
madığı bir gerçeği tekrar idrak ediyordu artık. O bir yaban-
cıydı. Bir Doğulu, bir Müslüman, bir Türk’tü… Elbette hissî 
davranmıştı ama onlardan birine saldırdığı için işte yine 
barbar muamelesi görüyordu. Nöbetçilere verdiği emirler 
bile ayak sürünerek yerine getirilir olmuştu. Mira yüzüne 
bakmıyor, Girolamo duygusuz konuşuyordu. Dağlar arasın-
da sıkışmış bu küçük köyü kurtarmak artık çok daha zor 
olacaktı. Bu buruklukla çekip gitmek isterdi ama bir kere bir 
yükün altına girmişti işte. Öylece çekip gidemezdi… 
   “İl Turco!” diye seslendi nöbetçi; “Hey, Türk” 
   “Evet, ne var?” 
   “Dağlarda bir hareketlilik var. Bak şurada.” 
   İsa elini gözlerine siper yaparak dağlara doğru baktı. Sanki 
iki-üç kişi geziniyor, dağlardan köyü gözetliyordu. Hemen 
Girolamo’nun evine gidip kapıyı çaldı. Kapıyı Peder açmıştı. 
   “Peder, köyü harekete geçirmek için bir vaaz vermelisiniz. 
Son yaşananların köye zarar vermesini istemem. Hemen 
erzak, silah ve odun depolamalıyız. Zor günler bizi bekliyor.” 
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   İhtiyar başıyla onayladı, “Peki. Bir ihtiyaç listesi hazırla, 
temin edelim. Köyümüz için ne gerekiyorsa yapılacak.” 
   İsa saygıyla onayladı ve oradan ayrıldı. Hemen Orlan-
do’yu çadırına çağırarak ihtiyaç listesini yazdırmaya koyul-
du. 
   “Bin parça kereste, on beş çuval un, dört çuval tuz, on 
çuval bakliyat, yedi çuval arpa…” 
   Orlando söylenenleri yazarken son yaşananların buruklu-
ğunu sessizliğinden ele veriyordu. İsa saymaya devam etti. 
   “Yetmiş adet kılıç…” 
   “Yetmiş mi? İyi de bizde savaşabilecek en fazla elli kişi 
var? Hem köyümüzde bir kılıç ustası da yok, nasıl üretece-
ğiz bunu?” 
   “Yaşlılara da kendilerini savunabilmeleri için vermeliyiz. 
Üretim konusunda haklısın. Herkes elinde ne kadar demir 
varsa versin, ben eritip kılıç yaparım.” 
   “Pekala…Başka?” 
   “Beş yüz adet ok ve temrin,  otuz beş adet yay, beş fıçı 
barut…” 
   “Maalesef köyümüzden beş fıçı barut çıkmaz.” 
   “Peki o zaman, beş fıçı katran…” 
   Orlando katranın ne işe yarayacağını düşünse de soramadı. 
O yazmaya devam ederken İsa derin derin düşünüyordu.  

 م
      Birkaç gün içinde tüm köyün olağanüstü çabalarıyla 
yerleşimin etrafı ince bir duvarla da olsa çevrilmiş, tahtadan 
gözlemci kuleleri inşa edilmişti. İsa çalışmaların başında 
durarak bizzat taş taşımış, erzakları Girolamo’nun ambarına 
sırtında nakletmişti. On beş yaşlarındaki birkaç hevesli gen-
cin de katılımıyla sayıları 53’ü bulan askerlerine talim yap-
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tırmayı da ihmal etmiyor, her gün köylülerden toplanan 
demir ve odunlarla kendisinin kurduğu küçük bir atölyede 
kılıç dövüyordu. Çekicin ısıtılmış demire her çarpışıyla or-
taya çıkan kıvılcımlar, ona üç gün önce bu köydeki en iyi 
arkadaşıyla yaptığı kavgayı hatırlatıyordu. Ve yine hocası 
Yakup Efendi’yi anımsadı. O olsa bu duruma ne derdi? ‘Bir 
kalbi fethetmek bin ülkeyi fethetmek gibidir’ diyordu hep. 
Şimdi o bir kalbi kaybetmiş, bir çok kalbe de istemeden 
soğukluk sokmuştu. Yani aldığı kaleleri bir bir elinden çıka-
ran bir komutan gibiydi. Nemçe karşısındaki Osmanlı gibi… 
   Böylece bir hafta geçip gitti. Hazırlıklar tamamlanmış, köy 
küçük de olsa bir saldırıya göğüs gerebilecek bir hale gel-
mişti. Ama ekonomik bunalımlar ortaya çıkıyor, ekinlerini 
ve hayvansal ürünlerini satamayan köylüler zarar ediyordu. 
Birkaçı geçitlerden geçerek şehre ulaşmayı denemiş ancak 
dağların hemen ardındaki kuşatmayı görünce gerisingeriye 
dönmüşlerdi. İsa bu haberi alınca düşündü, ‘Eduardo hak-
lıydı, bizi sefil duruma düşürüp yok etmek istiyorlar…’ 

 م
   “İsa…İsa…Habsburglar geliyor!” 
   Orlando’nun haykırışı kılıç dövmekten ter su içinde kal-
mış İsa’yı teyakkuza geçirdi. Kendisi için ürettiği Türk usu-
lü şimşir kılıcını beline taktı ve dışarı fırladı. Üç atlı dağlar-
dan inerek köyün girişine gelmiş duvarları süzüyorlardı. İsa 
hemen yayına bir ok sürüp dayama bir merdivenle duvara 
çıkarak adamlara nişanladı. “Ne istiyorsanız çabuk söyleyin.” 
   “Sakin ol Türk dostum, sakin ol!” 
   İsa bu lakayt tavrı hemen tanıdı. Bu Dukalık sarayında 
yere serdiği Alman komutan Rudolf’tu.  
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   İsa yayını gıcırdatarak son raddeye kadar gerdi. Yayın 
iyice gerginleştiğini gören Alman konuşmaya başladı.  
   “Son yaşananlar için üzgünüz Türk dostum. Ancak şunu 
bilmelisin ki buradan hala yüklü bir miktar alacağımız var. 
Bir de vergi listesi, birkaç idam mahkumunun kellesi ve bir 
de sen.” Duvar üzerindeki Türk’ün yüz ifadesinden gerdiği 
oku bırakmak üzere olduğunu görünce sesini yumuşattı, 
“Ama canlı olarak, merak etme. Dukamız birkaç dişini sö-
küp gözlerini oymak istediğini söyledi.” Kendine özgü sırı-
tışını takındıktan sonra bir şey unutmuş gibi atıldı, göğsünü 
işaret ederek, “he bir de benim de sana bir çizik borcum var, 
onu da unutmayalım.” 
   İsa daha fazla tahammül etmedi. Okunu serbest bıraktı ve 
Alman’ın gövdesine saplayıverdi. O ise önce oka sonra du-
varın üzerindeki Türk’e baktı. Yine sırıtarak “Etkileyiciydi,” 
dedi, çelik zırhına üç kez tıklattı, “bu sefer eskisi gibi kolay 
olmayacak. Köyünüze tüm silahları ve halkıyla iki gün içeri-
sinde teslim olmasını söylemeye geldim. Eğer teslim olursa-
nız idam mahkumları ve borçlu olduğunuz para miktar dı-
şında bir şey kaybetmeyeceksiniz. Yok eğer direnirseniz…” 
   Alman’ın sözü aynı yere saplanan ikinci bir ok ile bölündü. 
Göğsüne bakıp hoşnutsuzca iç çekti. Okları zırhından çıka-
rıp ikinci okun ucundaki ince kan damlasına baktı, “Bu kez 
daha başarılıydın. Her neyse olacakları biliyorsunuz.” Okları 
gösterdi, “bunları da hatıra olarak saklayacağım.” Atını diz-
ginlerinden tutup adamlarıyla birlikte gerisingeri mahmuz-
ladı. 

 م
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   “Duvarların birkaç topluk işi var” dedi Eduardo, İsa’nın 
yumruğuyla şişen gözü yeni yeni kendine geliyordu. İncinen 
kolu ise sargıdaydı. 
   “Evet” dedi Orlando, “Ancak bu dağları toplarla aşamaz-
lar.” 
   İnce duvarın üzerindeki gece nöbeti bir süredir dışarı çık-
mayan Eduardo’ya iyi gelmişti. Kavgadan sonra İsa’yla hiç 
konuşmamışlardı. İsa ise bir yanlışlıktan ötürü bu eski dos-
tunu hırpaladığına üzülüyordu. Ama Mira’yla konuştuğu 
gün olanlar ona daha çok acı vermişti. Düşündü, ‘Galiba 
ikimizin de birbirine birer özür borcu var.’ 
   Merdiveni kullanarak ikilinin yanına çıktı. “İyi nöbetler, 
hareketlilik var mı?” 
   Orlando gülümseyerek rapor verdi, “Küçük bir domuz 
sürüsünden başka bir canlıya rastlamadık.” 
   “Ya sen Eduardo?” 
   Eduardo İsa’nın yüzüne bile bakmadan cevapladı, “İkimiz 
de aynı yere bakıyorduk.” 
   “Yani?” 
   “Başka bir şey yok.” 
   İsa bu soğuk konuşmadan sonra başka bir şey söyleyemedi. 
Duvarın diğer uçlarındaki nöbetçileri kontrol etmeye gitti. 
Toplam on nöbetçi duvarları gözlüyor iki gözlemci de kule-
lerden çevreyi kolaçan ediyordu. Dışarıdaki pusu takımları 
casus olayından sonra faydasız oldukları görülerek geri çe-
kilmişti. Peder’in ahırı çevresine kurulan küçük garnizon ve 
cephanelikte de on beş asker hazır bulunuyor, diğer erkekler 
evlerinde tetikte bekliyorlardı. Girolamo ise ara ara çıkıp 
askerleri kutsuyor, onlara moral vermeye çalışıyordu. Her-
kes savaşa hazırdı, Habsburglar her an saldırabilirdi. Öyle de 
oldu… 
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 م
   Gece vakti, köy girişinin önündeki geniş düzlük at kişne-
meleri ile dolmuştu. Kalın Alman aksanıyla Rudolf haykırdı, 
“Tekrar söylüyorum. Teslim olursanız ceza almayanların 
canı bağışlanacak. O barbara uymayın. Canınızı onun için 
tehlikeye atmayın!” 
   Alman’ın gür sesine rağmen ortalıkta kimsecikler görün-
müyordu.  
   “Peki siz bilirsiniz,” dedi, “okçular, hazırlanın!” 
   Rudolf’un sesi dağlar arasında yankılanmaya devam eder-
ken ince surun üzerinde 20-30 kişilik bir grup göründü. 
Hepsinin ellerinde yayları vardı ve oklarının uçları alevliydi. 
Kapının tam üzerinde duran Türk kendine has giyimiyle 
hemen tanınıyordu. Habsburglar oklarını yaylarına yerleşti-
remeden o surların üzerinden haykırdı, “Göndeeer!” 
   Dukalık askerleri böyle bir tertibat beklemiyor, kazma ve 
tırpanlarla karşılanacaklarını umuyorlardı. Rudolf, üzerleri-
ne fırlatılan okların hiçbirinin yaklaşık yüz kişilik ordusun-
dan tek bir ferde değmemesini sırıtarak karşıladı. ‘Sizi acemi 
köy fareleri.’ 
   Gerçekten okların biri bile askerlerine değmemişti. Şimdi 
de Avusturyalılar oklarını yaylarına sürüp gezlediler. Ama 
garip bir şey vardı. Bir yanık kokusu tüm alanı sarmıştı. 
Rudolf bir köpek edasıyla havayı kokladı ve etrafına bakındı. 
Bir alev çemberi gittikçe etraflarını sarıyordu. ‘Lanet Türk’ 
diye düşündü, ‘bizi diri diri  yakacak!’ 
   Avusturyalıların atları ürkmeye sağa sola koşuşmaya baş-
lamıştı. İsa, duvarların önündeki geniş alana küçük bir kat-
ran kanalı eştirmiş, üstlerini kuru otlarla kapattırmıştı. Atılan 
alevli oklar yüzlerce kişilik Habsburg birliğinin yarısını 
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çember içerisine hapsetmiş, diğer yarısını ise panik içerisin-
de sağa sola savurmuştu. 
   Surların üzerindeki Orlando sevinçliydi, “Onları haşladık. 
İyi fikirdi İsa, çok iyi fikir!” 
   Rudolf alev çemberi kapanmadan atını sürüp bu küçük 
cehennemden kurtulmayı başardı. “Lanet olsun, geri çekili-
yoruz, hadi!” atlar çember içerisinde sıkışmış, korkudan 
hareket edemiyordu, “Atlarınızdan inin sizi geri zekalılar, 
haydi kurtulun şu çemberden, çekiliyoruz.” 
   Habsburglar geldikleri geçitlere doğru hızla çekilirken 
ince surun üzerindeki İsa ve iki düzine arkadaşı yaylarını 
havaya kaldırmış bu başarıyı kutluyorlardı. Köyün içinde 
elleri kılıçlarında bekleyen otuz kadar adam ise, yukarıdaki-
lerin zafer çığlıklarıyla şaşkına dönerek birbirlerine bakıyor, 
kılıçlarını havaya kaldırarak nara atıyorlardı, “Moena! 
Moena! Moena!” 
   İsa kutlamalara katılmayarak çember içerisinde sağa sola 
koşturan sahipsiz atlara ve yanmaktan kurtulamayan bir 
düzine cesede baktı. “Haydi” dedi, “kutlamanın zamanı 
değil, alevler büyümeden söndürmek lazım. Ayrıca epey 
ganimet de bizi bekliyor.” 
   Ateş söndürülüp hayatta kalan atlar içeri alındığında asker-
ler sevinçten çılgına dönüyor, İsa’yı hayranlıkla tebrik edi-
yorlardı. Artık hemen her Moenalı savaşçının binebileceği 
bir atı olmuştu.  
   Girolamo istavroz çıkararak İsa’ya doğru yaklaştı, “Yal-
nızca yirmi okla,” dedi, “inanamıyorum sen bir mucizesin 
İsa! Efendimiz’in adını taşıman sana güç veriyor olmalı.” 
   İsa tebriklere yalnızca mütevazı bir gülümsemeyle karşılık 
veriyor, alevler arasından seçip çıkardığı bembeyaz bir atı 
dizginlerinden çeke çeke çadırının önüne doğru götürüyordu.    



 
106 

   Eduardo köy girişinde kılıçla bekleyenler arasındaydı. 
Evlerden birinin duvarına yaslanmış, sargıdan yeni çıkan 
kolunu diğer koluna dolayarak İsa’yı süzüyordu. Bunu fark 
eden yeniçeri, hayranlık ve nefretin nasıl bir kalpte harman-
lanabileceğini bu Moenalı’nın gözlerinden okuyordu. Ka-
dınlar tek tek kendisine şükranlarını sunuyor, Mira kırgın bir 
müteşekkirlikle kapılarının önünden ona bakıyordu. İsa ise 
yalnızca yeni atını çekiyor, çevresindeki hayret ve hayranlık 
dolu bakışları umursamıyordu.  

 م
   “Savaş daha bitmedi! Zafer sarhoşluğundan kurtulun. Çok 
yakında tekrar saldıracaklardır.” 
   Sevinçten kaynayan köy meydanı Türk’ün bu sözleriyle 
biraz durgunlaştı. İsa, yine de bir geceyi kutlamayla geçir-
melerine müsaade etmişti. Kendisine uzatılan şarap kadehle-
rini nazik bir biçimde reddediyor, uzatılan domuz etlerine 
tiksintiyle bakıyordu. Yine surlar üzerine birkaç nöbetçi 
koyup çadırına doğru gitti. Küçük otağının önüne bağladığı 
beyaz atın yemini verdikten sonra yatağına uzandı.Tam uy-
kuya dalacağı sırada kapısı aralandı. Gelen Eduardo’ydu. İsa 
hemen doğrularak onun yüzüne baktı. Niyetini anlamaya 
çalışıyordu. 
   “Merhaba.” 
   “Merhaba?” 
   Eduardo çekingen bir tavırla devam etti, “Galiba,” dedi, 
“bu durumu devam ettirmenin bir anlamı yok. Söylediklerim 
ve olanlar için üzgünüm.” 
   İsa yatağından kalkıp Eduardo’nun omzuna elini koydu, 
“Ben de. O esirlerden seni sorumlu tuttuğum için.” Arkada-
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şının sol gözünün hala biraz kısık olduğunu fark edip hicap 
duydu, “Ayrıca ayarı biraz fazla kaçırdık, af buyur.” 
   Eduardo gülümsedi, “Her neyse, oldu bitti işte. Şimdilik 
iyi geceler.” 
   “İyi geceler.” 
   Çadırdan tam çıkacağı sırada arkasını dönüp tebessüm etti, 
“Ayrıca dostum, o nal... Çok güzel bir hediye. İyi saklamalı-
sın.” 
   İsa gülümseyerek başını salladı. ‘İşte bir kalbin yeniden 
fethi’  diye düşündü, ‘ama ya kazanamasaydım?’ 
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ıcak toprağın ince zerreleri, çocuk mu delikanlı mı 
olduğu tam kestirilemeyen bir İtalyan gencin ayakla-
rını yere her temas ettirişinde havalanıyor, sağa-sola 

uçuşup etraftaki insanların ağızlarına, burunlarına ve gözle-
rine doluyordu. Ama kimse ona dönüp de söylenemedi. 
Çünkü koşarken bağırıyor ve söylediklerinin ciddiyeti he-
men herkese sirayet ediyordu. Hızını güçlükle kesebilen 
genç, Papaz Girolamo’nun kapısını hararetle çaldı. Ona 
kapıyı açan Eduardo oldu. 
   “Duvarların önünde birileri var!” 
   Eduardo telaşlandı. “Kim, askerler mi?” 
   “Hayır,” dedi çocuk, derin bir nefes aldıktan sonra devam 
etti, “Sivil birileri, ama Habsburglardan oldukları belli. Ne 
yapalım?” 
   “Bekleyin.” 
   Eduardo hemen içeri girdi. Papazın riyasetinde toplanan 
köy meclisi köyün içerisine düştüğü iktisadî bunalımı tartı-
şıyordu. Masanın en ucunda oturan İsa, elmacık kemikleri-
nin hizasına kadar uzanan pos bıyıklarını sıvazlamayı bıraktı 
ve heyecanla kapıda beliren arkadaşına baktı. 
   “Sur önünde atlılar varmış. Siviller.” 

S
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   İsa hemen dışarı fırladı. Yanındaki Eduardo, Orlando ve 
yirmi kadar köylüyle birlikte, ince surun üzerine çıktılar. İsa 
haykırdı, “Kimsin?”  
   “Albert.” 
   İsa, Dukalık defterdarı Albert’i hemen tanıdı. “Ne istiyor-
sun?” dedi. Elinde tuttuğu yayı ve ucuna geçirilmiş oku tek 
eliyle havaya kaldırarak gösterdi, “Teslim olmamızı isteye-
ceksen şu oku göğsüne saplarım!” 
   Adam nazikçe gülümsedi, “Hayır dostum. Sizi teslim al-
maya gelecek olsam bir orduyla gelirdim. Gördüğün üzere 
ben ve üç silahsız memur arkadaşım var burada. Muhafızla-
rımızı da geçitlerde bıraktık.” Cebinden çıkardığı kuş tüyü 
kalemi gösterdi, “Üzerimizdeki tek silah işte bu.” 
   İsa şimdi daha sakindi, “Peki öyleyse, ne istiyorsun?” 
   “Biraz ekonomiden konuşalım diyorum, ne dersiniz?” 
   İsa aşağıda duran kapı nöbetçisine işaret verdi, “Açın gir-
sinler.” 
   Dört yabancı gıcırtıyla açılan kapılardan içeri girerken, 
köy ahalisi bu iyi giyimli adamlara korku ve kini harmanla-
yan bakışlarla bakıyor, çocuklu kadınlar evlatlarını arkaları-
na saklıyor, eli silahlı gençler kılıçlarını evirip çevirerek 
düşmanlarına göz dağı vermeye çalışıyordu. 
   Surlara çıkan tahta merdivenin ortasına kadar inen İsa, 
devamını adımlamaya lüzum görmeyerek atladı.  “Durun 
bakalım,” dedi gür sesiyle, “atlarınızdan inmeniz gerekecek!” 
   Dört adam hiç itiraz etmeden atlarından inerken üstlerinin 
de aranmasına müsaade ettiler. İsa bu tavırlarını beğenmiş, 
içinde bir anlaşma ümidi hasıl olmuştu. Dört memuru 
Girolamo’nun evine götürerek köy işlerinin konuşulduğu 
salona aldılar. Girolamo, İsa ve arkadaşlarıyla köy ihtiyarla-
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rından bazıları da masaya oturdular. Söze ilk giren Albert 
oldu. 
   “İtiraf etmeliyim ki son askerî başarınız etkileyiciydi. An-
cak bu tür başarılar sizin konumunuzdaki bir topluluk için 
tesadüf ve devamsız küçük zafer hatıraları olmaktan ileri 
gidemeyecektir.” 
   Orlando umursamaz bir tavırla atıldı, “Ya?” dedi, “Siz ne 
önerirdiniz?” 
   “İktisadi durumunuz zayıfladı. Bunu biliyorum. Hasat 
mevsimi geldi geçti, fazlalık ürünlerinizi satamadınız, çoğu 
elinizde kalıp çürüdü. Ürünleriniz şu an için kendinize yeti-
yor olabilir ama bundan sonrası için gıda dengeleriniz ticaret 
yapamadığınız için bozulacak. Hastalarınıza ilaç bulamadı-
ğınız için birçoğu ölecekler ve  yalnız da olamayacaklar. Bir 
salgın yayıldığı anda toplu ölümler ortaya çıkacak ve hepi-
niz bu surların içinde yok olup gideceksiniz.” 
   Tüm salon, bu zeki adamın söylediklerini ürpertiyle dinli-
yordu. Ürperiyorlardı çünkü onun tüm bu söylediklerini 
dakikalar önce aynı yerde kendi aralarında konuşmuşlardı. 
Ancak şimdi hiç akıllarına gelmeyen daha ürpertici bir şey 
söylemek için ciğerlerine hava doldurmuş, pencereden tepe-
si karlarla kaplı bir dağı gösteriyordu. “Ayrıca askerlerimiz 
şu dağdan gelen en büyük temiz su kaynağınıza ulaşmak 
üzereler. Suyunuzu zehirlersek olacakları düşünün. Diğer 
dağlardan gelen sularla idare etseniz bile bu kaynağın yönü-
nü köyünüzün küçük surlarına doğru değiştirdiğimizde de 
sel altında kalırsınız. Yani tüm ipler dukalığımızın elinde 
görünüyor.” 
   Habsburg defterdarının sözleri salona çığ gibi düşmüş, 
soğuk bir kar sessizliği etrafı sarmıştı. 
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   İsa tek başına şu dört memur ve hatta onların muhafızla-
rıyla meydana çıkıp ercesine çarpışabilirdi ama, defterdarın 
keskin sözleri karşısında naçar kalmıştı. Askerî yönetim 
açısından muazzam işler çıkardıklarının farkında olsa da, bir 
yeri yönetmenin asker yönetmeye benzemediğini, işlerin 
sosyal ve iktisadî boyutlarının olduğunu yeni yeni anlamaya 
başlıyordu. Kararlı ifadesini hiç bozmadan Eduardo’ya baktı, 
onun bir şeyler söyleyebileceğini umdu. Ama o da suskun 
kalmıştı. “Peki,” dedi sonunda İsa, “teklifiniz nedir?” 
   Albert hemen yanındaki memurların çantalarından çıkar-
dıkları kağıtları uzattı. Bir yıl boyunca eski vergilerin yal-
nızca beşte üçünü istiyoruz. Yani bir indirime gidilecek. Bir 
yıl sonra ise bu oran eski haline dönecek. O zamana kadar 
vergileri ödeyebilecek konuma gelmiş olacaksınız. Tabii 
elinizdeki vergi listemizi de geri istiyoruz.” 
   İsa eline ulaşan ödeme çizelgesini inceledi. Hiç iç açıcı 
görünmüyordu. “Peki ya idam cezaları? Bu konuda taviz 
vermeyeceğimizi biliyorsunuz değil mi?” 
   “Merak etmeyin o konuda da bir düzenleme yapıldı.” 
   Daha önce idam cezasına mahkum edilen, ancak İsa saye-
sinde kurtulmayı başarmış köy ihtiyarlarından biri heyecanla 
atıldı, “Bizi af mı edeceksiniz yani?” 
   “Hayır. Ee aslında evet. Cezanız yumuşatılacak. İdam 
cezaları beş yıl madenlerde zorunlu hizmete dönüştürülecek.” 
   İsa sırasıyla Girolamo, Orlando ve Eduardo’ya baktı, onlar 
da masadaki herkes gibi düşünceliydi ve anlaşmaya sıcak 
baktıkları her hallerinden belliydi. Albert devam etti. 
   “Türk dostumuza gelince. O da düzen yeniden kurulana 
kadar köyde kalacak ve sonra ülkesine dönecek. Yani iki ay 
içerisinde.” İsa sükûnete bürünüp düşünmeye devam eder-
ken defterdar devam etti, “Ayrıca köy etrafındaki tüm surlar 
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yıkılacak, tüm silahlar toplanacak ve dukalığımız bir daha 
vergisini ödeyemediği için kimseyi öldürmeyeceğine dair 
sadakat sözü verecek.” 
   Orlando daha fazla sessiz kalamadı, “Öldürmeyip ne ya-
pacaksınız?” 
   “İdam cezalarının yerine geçen…” 
    Defterdarın sözünü kesti, “Dur tahmin edeyim. Zorunlu 
maden hizmetine alacaksınız değil mi? Yani köle bir Moena 
yaratacaksınız? Ölümüz neye yarar ki zaten, ha?” 
   Bu sözler masayı tekrar hareketlendirdi. Herkes kendi 
arasında konuşmaya, Orlando’nun haklı olup olmadığını 
tartışmaya başlamıştı. İsa da düşünüyor, içinden çıkamıyor-
du.  
   Eduardo söze girdi, “Bu kadar savaşı boşuna mı yaptık biz? 
Jantil boş yere mi can verdi?” 
   Girolamo sakince tüm sessizliğini bozdu, “Haklısın 
Eduardo ancak, anlaşma şartlarında bariz bir yumuşama var. 
Bu da mücadelemizin ve Jantil gibi fedakârlık edenlerin 
sayesinde oldu.” Hemen istavroz çıkararak, birkaç hafta 
önce ahırdan kaçan tutsakların öldürdüğü genç Moenalı’ya 
dua etti. 
   Son sözleri İsa söyledi, “üç gün içerisinde kararımızı verip 
size bildireceğiz.” 
   Albert yine memurlara has standart gülümsemesini takındı, 
“Peki öyleyse” dedi, ayağa kalkıp masanın diğer ucundaki 
İsa’ya elini uzattı. Heybetli yeniçeri de ayağa kalkmış, bir 
kartal edasıyla deftardarın gözlerine bakıyordu. Bir müddet 
havada kalan el çaresizce geri inmişti. 

 م
    “Ne diyorsunuz, ne yapmalıyız?” 
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   Girolamo’nun salonu hala tıklım tıklımdı. Orta yaşlı, boy-
nunda haç asılı olan bir adam hararetle konuşuyordu, “Bu 
şartları bir daha bulamayız. Sefillikten zaten ölüp gideceğiz. 
Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kabul edersek kurtulabili-
riz.” 
   Orlando’nun arkadaşlarından bir genç ona karşı çıktı, “Kö-
le olduğunuzda da böyle mi söyleyeceksiniz Bay Grosso?”  
   Masa tertibiyle ilgilenen Mira, Eduardo ve İsa’nın yeniden 
yakın olduklarını gördüğüne seviniyor, ancak anlaşmanın 
maddelerinden biri onu fevkalade huzursuz ediyordu. Masa-
ya bir tepsi meyve koyarken İsa’nın gözlerine mahzun bir 
bakış attı.  İsa da bu hüznün sebebini gayet iyi anlamıştı. 
   İsa elindeki Latin harfli yazılara baktı, tamamını okuya-
masa da üçüncü maddedeki bir kelime ona hiç yabancı gel-
miyordu; “İl Turco.” Antlaşmaya göre kendisine iki ay müh-
let veriliyordu ve çok sevdiği vatanına dönmeyi arzularken 
garip bir şekilde,  buraya kendisini bağlayan güçlü bir bağın 
mevcudiyetini iyiden iyiye hissediyordu. 
   “Bence” dedi Girolamo, “beş yıl köle olmak ölüp gitmek-
ten iyidir evlat!” 
   “Peki ya o süre içinde çocuklarımıza kim bakacak?” Sarı 
saçlı genç bir adamın bu çıkışı Girolamo’yu bir süre düşün-
dürdü.  
   “Ben bakarım evlat, söz veriyorum.” 
   Adam tatmin olmamıştı, “Vergi borcun yüzünden seni de 
öldüreceklerdi. Sen de borçlusun, nasıl böyle bir şeyi vaat 
edebilirsin ki?” 
   “Ben olmazsam cemaatim bakar. İsa Efendimizin inayetiy-
le kimse yalnız kalmayacaktır.” 
   Eduardo sakince konuştu. Söyledikleri mutfağa doğru 
ilerleyen Mira’yı da birdenbire durdurmuştu. “Ya İsa, o ne 
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olacak? Ona böyle mi teşekkür edeceğiz? Bizim için nice 
zorluğa katlanıp göğüs gerdi, bizi bir amaç etrafında topladı. 
Şimdi ‘haydi seninle işimiz bitti’ deyip kovacak mıyız onu?” 
   Papaz gayet sakindi. Yeğeni Mira koridor girişindeki du-
vara yaslanmış, verilecek cevabı dikkatle dinliyordu. 
   “Elbette teşekkürümüzü böyle etmeyeceğiz,” dedi ihtiyar 
papaz. Birbirine birleştirdiği dört parmağıyla birden masanın 
en uç köşesinde sessizce oturan İsa’yı gösteriyordu, “Bize 
hizmetlerini unutamayız. Elbette şartların bu derece yumu-
şaması onun sayesinde oldu. Ancak zaten burada kalma 
sebebi bu değil miydi? Bizi selamete eriştirip ülkesine gide-
ceğini kendisi söylememiş miydi?” İsa’ya döndü, “Yanılıyor 
muyum?” 
   Heybetli Türk’ün dudaklarından tek bir kelime döküldü, 
“Haklısınız.” 

 م
“Ben savaşmaya devam edelim diyorum İsa,” dedi Eduardo, 
küçük kıl çadırın içi sıcaktan kavruluyordu. “Hem Orlando 
ve eli silah tutan arkadaşları da savaşmaktan yana. 
Habsburgların sözüne en son güvendiğimizde başımıza neler 
geldiğini gördün. Bu şartlar altında barış sonumuz olur.” 
   Yatağına bağdaş kurup samanla doldurduğu keçi derisi 
mindere yaslanan İsa, bilediği hançerinden gözlerini kaldır-
madan cevap verdi, “Peder ve ihtiyarlar böyle düşünmüyor.” 
   “Kusura bakma ama hepsi bunamış. Elleri kılıç tutmaz 
diye böyle korkak davranıyorlar. Ayrıca geleceği umursa-
dıklarını sanmıyorum. Şurada üç beş yıl sonra hepsi ölüp 
kurtulacaklar. Ya biz? Ya çocuklarımız? Vergisini ödeye-
mediği için köle olan, kırbaçlanan babalarıyla ne kadar mut-
lu olurlar dersin?” 
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   İsa hançeri bilemeyi bırakıp Eduardo’ya baktı. “Köyün 
resmi idarecisi Girolamo’dur. Ben sadece askerî danışman-
lık yapıyorum. O ve heyeti ne derse o olacak.” Yeniden 
hançerini bilemeye koyuldu, “Bence kapı kapı dolaşıp ihti-
yarlara derdini anlatmalısın.” 
   Eduardo hayal kırıklığı içerisinde ağır adımlarla İsa’nın 
çadırını terk etti. Çıkar çıkmaz da birisiyle çekingen bir ta-
vırla selamlaştı. Ardından çadırın girişi hafifçe aralandı. 
   “Girebilir miyim?” 
   İsa hançeri bilerken neredeyse elini kesecekti. Hemen 
doğruldu. Müsaadeyi verdi, “Tabii.” 
   Ağır adımlarla içeri giren Mira, her zamanki gibi güzeldi. 
Birbirine bağladığı kollarını iyice göğsüne doğru çekmiş, 
çekingen bir konuşmanın girişini kurguluyordu. 
   “Yani şimdi…Gidecek misin?” 
   “Buraya yerleşmeye gelmedim, biliyorsun.” 
   Genç kız başını öne eğdi, “Ya antlaşma? Herkes bir şeyler 
söylüyor, sen susuyorsun. Amcamı onaylamaktan başka bir 
şey yapmıyorsun. Gerçek fikrin ne?” 
   “Hakikat şu ki” diye söze girdi İsa, Mira’nın gözlerine 
değdirdiği gözlerini, sıcak bir kazana dokunmuş küçük bir 
çocuk gibi hemen geri çekti, “Köyünüzü yeterince tanımadı-
ğım ortada. Bu gün masa başında defterdarın söylediklerine 
diyecek lafım yoktu. Kılıçla da dağlardan su indirmek, selle-
ri önlemek veya açlığa bir son vermek mümkün olmayacak. 
Hem bu köyün meşru yöneticisi amcandır. Ona saygı duy-
mak zorundayım.” 
   “Ya Orlando’nun söyledikleri? Ona hak vermiyor musun?” 
   İsa cevap vermedi.  
   Mira yatağa yaklaştı, İsa’nın yanına oturdu. “Eğer buradan 
gideceksen beni de götür!” Son sözleri İsa’yı şaşırtmış ve 
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biraz da mahcup etmişti. Sözlerine devam etti, “Bizi de yani. 
Amcamı, ya da o gelmek istemezse gitmek isteyenleri. Bir 
Venedik gemisine bineriz. Ülkenizin çok büyük olduğunu 
duydum, bizi de alırlar değil mi?” 
   İsa, bu kadar insanı İstanbul’a götürmenin mümkün olma-
dığını biliyordu. Biraz cesaret edip hançer bileme meşguli-
yetinden kendini aldı, Mira’nın gözlerinin içine baktı, “Gö-
receğiz Mira,” dedi, “belki bu kez Samimilerdir. Onlara sıkı 
bir ders verdik, ben olmadığımda üstünüze tekrar gelirlerse 
dayanacak gücünüz olacak. Eduardo var, Orlando ve genç 
arkadaşları var. Bu köyün sırtı kolayca yere gelmez artık.” 
   Mira hiç tatmin olmamıştı. İsa biraz konuyu değiştirmek, 
muhatabını rahatlatmak için, ondan aldığı hediyeden bah-
setmek, o güzel nalı nerede ve nasıl yaptırdığını öğrenmek 
istiyordu. Ancak ağzını tekrar açmaya fırsat bulamadan genç 
kız bir ipeğin üzerinde kayar gibi, sessizce kalkıp gitti.  

 م
   Solgun güneş Dolomit dağları tepelerinden yavaş yavaş 
görünürken, İsa’nın uykusuz gözleri çadırının aralığından 
güneşin cılız pırıltılarına takılıyordu. ‘İstanbul’da daha gü-
zel doğuyordun,’ diye hasretle düşündü. Sonra kendisini 
Marmara kıyılarında hayal etti. Sanki oradaydı. Saraybur-
nu’ndan gelen kuş cıvıltılarıyla güneşin doğuşunu seyredi-
yor, denizin berrak pırıltılarında bakışlarını yüzdürüyordu. 
Sonra adeta bir şey unutmuş gibi gözlerini açıverdi. Bu ha-
yali eksikti. Marmara Denizi’ne bakıp Bursa’nın yeşil ya-
maçlarını hayal ederek Nida’ya şiirler yazmayı hayal etme-
mişti bu kez. Ama eksikliğin bundan hâsıl olmadığından 
emindi. Bu kez başka bir şeydi eksik olan. Üzerinde hilal, ok 
ve yay bulunan nalı çıkardı kuşağından. İşlemelerine do-
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kundu. Artık kendisine itiraf ediyordu. Bu hayalde eksik 
olan şey Mira’ydı. Mira’sız bir Marmara bile eskisi kadar 
mavi olmayacaktı… 
   Ayağa kalkıp kuşağını bağladı. Yâ Fettâh yazılı hançerini 
içine soktu. Cepkenini giydi, saçlarını parmaklarıyla geriye 
doğru taradıktan sonra sarığını taktı. Bu gün büyük gündü. 
Antlaşma günü… Surlara doğru yürüyerek her şeyin bitece-
ği, vatanına döneceği anı hayal etti. Belki yalnız dönmezdi, 
kim bilir? Mira’yı yanında götürmeyi iyiden iyiye düşünme-
ye başlamıştı. Nasılsa dün gece ağzından kaçırmıştı gelmek 
istediğini. Onu Amcasından istemeyi düşündü sonra. Yine 
düşündü; ‘Bu hiç kolay olmayacak…’ 
   Kısa zaman sonra yıkılacak olan duvarlara baktı. Az emek 
çekmemişlerdi. Üzerinde uyuklayan nöbetçiyi gördüğünde 
kızmak istedi, yapamadı. Çektikleri çile artık bitsin istiyordu. 
Genci sakince uyandırıp yerine geçti ve Habsburg heyetinin 
geleceği anı beklemeye koyuldu. 

 م
   Saatler geçti. Öğle vakti gelip çatmıştı. Şu kadar zamandır 
içlerinde bulunmasına rağmen, hala insanların namaz kılar-
ken kendisine şaşkın şaşkın bakmasını yadırgamıyordu. 
Selâm verdikten sonra yere serip seccade yaptığı cepkenini 
yeniden giydi. Yayını omzuna asıp surlara tırmandı. Hala 
görünürde kimsecikler yoktu. 
   Surların içi hareketliydi. Köy kadınları etrafı süpürüyor, 
ihtiyarlar yavaş yavaş Girolamo’nun evinde toplanıyordu. 
Kadınlar çocuklarını artık sokaklarda rahatça gezdiriyor, bu 
barış havasının esintileriyle biraz olsun rahatlamanın tadını 
çıkarıyorlardı. Girolamo’nun ahırının yanındaki asker kulü-
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besinde nöbetçiler oturmuş, tedirgin ve hoşnutsuz bekliyor-
lardı. Biraz sonra Orlando surlara doğru yaklaştı.  
   “Hey, İsa!” 
   “Evet?” 
   “Şey,” dedi bir an ne söyleyeceğini bilemeyerek, “bu gün 
bu antlaşmanın imzalanmasını öylece izleyecek miyiz?” 
   Surun üzerinde yavaş yavaş yürüyen İsa bir an duraksadı, 
“Başka bir fikrin mi vardı?” 
   “Bak, o bunaklar gibi düşünmediğini biliyorum dostum. 
Sen akıllı bir adamsın. Bir okla onlarca düşmanı yendik 
burada, şimdi gelip köleliği kabul mü edeceğiz yani?” 
   İsa ilgisiz bakışlarını duvarların ötesine kaydırarak devam 
etti, “Bu fikirlerini ihtiyar heyetine sunabilirsin. Ben sadece 
bir askerî danışmanım.” 
   Orlando bozulmuştu. İsa’nın bu tavrına anlam veremiyor-
du. Bir an İsa’nın bu köyde nasılsa kalıcı olmadığını, bu 
yüzden bu anlaşmaya ses çıkarmadığını düşündü. Yalnızca 
İsa’nın duyabileceği bir sesle konuştu, “Seni bilmem ama 
dostum, ben ve benim gibi düşünenlerle bu gün heyetin kö-
ye girişi sırasında bir isyan çıkaracağız. Ya bize katıl, ya da 
şimdi yaptığın gibi sessizce bir köşede otur. Anladın mı 
beni?” 
   İsa’nın gözleri açılmıştı, “Saçmalama!” dedi, “elçilerini de 
öldürürseniz bu savaş sonsuza dek bitmez.” 
   “Hayır” dedi Orlando, “Öldürmeyeceğiz. Esir alacağız. 
Eğer tehditlerini uygulamaya kalkarlarsa da öldüreceğiz. 
Elimizde bir koz daha olacak yani.” 
   İsa hemen merdivenlerden indi ve Orlando’nun yakasına 
yapıştı. Yüzüne doğru fısıltılı bir haykırışla, “Kendini akıllı 
mı sanıyorsun serseri!” dedi, “ya sonra ne olacak?” Eliyle 
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köyün su kaynağı olan dağı gösteriyordu, “Oraya çıkıp köyü 
sele vermelerini de önleyebilecek misin?” 
   Orlando yakasını İsa’dan kurtardı, “Ne olursa olsun! Köle 
olarak doğmadım. Ve senin gibi, köle olarak da yaşamaya-
cağım. Hele köle olarak ölmek…Asla!” 
   İsa bu ağır sözler karşısında sarsılmıştı. Şimdi bu 
Moenalı’ya yeniçeriliğin uygulamada kölelikten çok farklı 
bir şey olduğunu söylemek, hatta suratına okkalı bir de tokat 
patlatıp onu yere yıkmak istiyordu. Ancak kendine hakim 
olmayı başardı. Son sözü “Hele bir dene,” olmuştu. “Hele 
bir emrim dışında harekete kalk!..” 
   Orlando kızgın adımlarla yakın arkadaşlarının yanına doğ-
ru giderken bu kez Eduardo yaklaştı. Orlando’nun aksine 
gayet sakindi, “İsa, Orlando’yu durduramazsın.” 
   İsa ise hararetini daha üzerinden atamamıştı. “Nedenmiş 
o?” 
   “Çünkü eli silah tutan herkes onun yanında. Gençler ve 
ihtiyarlar aynı düşünmüyorlar.” 
   “Emrimden çıkmazlar. Komutanları benim.” 
   “Yanılıyorsun. Sen onların gözünde geçici bir yardımcısın. 
Eski dostları ve saygı duydukları adamın peşinden gidecek-
lerdir.” 
   İsa bir an düşündü. Eduardo haklıydı. Yeniçeri ocağı geldi 
aklına. Padişahlara hep sonsuz bir saygı duyulurdu ama, 
kızdıkları anda kimseyi dinlemez, kazanları kaldırıverirlerdi. 
Hatta gerekirse padişahı devirir, hapseder veya katlederlerdi. 
Yakın tarihteki örnekleri henüz taptazeydi. Daha yarım yüz-
yıl önce Genç Osman’ın başına gelenleri elbette duymuştu. 
Sonunda “Ya sen?” diye sordu, “sen ne yapacaksın?” 
   “Orlando’yla birlikte olacağım. Bu vergileri güç bela öde-
sem de, bir yıl sonra yine her zaman yaptıkları gibi zam 
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yapacaklar. Ve bunun sonu gelmeyecek.. Köle olarak yaşa-
mak istemiyorum dostum.” 
   İsa artık susmuştu. Bir yandan köy ihtiyarlarının kanaatine 
saygı duyuyor, diğer yandan da gençlerin hareketini anla-
maya başlıyordu. Ama her halükârda yapılacak bir ayaklan-
ma girişimi köyün aleyhine olacaktı. “Öyleyse sizi tek başı-
ma bastıracağım,” dedi. 
   Eduardo bu sözlere şaşırdı. Sonra birdenbire aralarına bir 
buzdağı girmişçesine soğuk bir tavırla oradan uzaklaşıp 
Orlando ve arkadaşlarının yanına gitti. 
   İsa henüz düşüncelerinden sıyrılamamıştı ki sur üzerinde, 
kendisine itaat etmeye devam eden bir avuç askerden birinin 
uyarısıyla irkildi. 
   “İl Turco! Geliyorlar, ama bu kez…” 
   Sözlerini tamamlayamadan İsa surların üzerine çıkmıştı 
bile. Duvar önüne yığılan askerler arasında gözleri Albert’i 
aradı. Yoktu. Duvarların önünde onun yerine iri kıyım Al-
man’ın lakayt sırıtışı vardı.  
   “Ah şu dünya, çok küçük değil mi?”  
   Rudolf önceki olaydan ders almış, askerlerini birbirlerin-
den olabildiğince uzak tutuyor, tekrarlanması muhtemel bir 
ateş çemberi taktiğine karşı, yalnızca küçük bir kısmın içeri-
de kalmasını sağlamaya çalışıyordu.  
   İsa şaşkınlığını belli etmeden seslendi, “Memur Albert’i 
bekliyorduk?” 
   “Ha? O sadece müzakereciydi dostum. İmza yetkisi yok.” 
Cebinden çıkardığı mührü yine sırıtarak gösterdi, “antlaşma 
yapma yetkisi bende.” 
   İsa alanı kaplayan onlarca askere baktı. Şöyle kabaca bir 
saydığında en az elli kişi oldukları aşikârdı. “Bir imza için 
bu kadar adama gerek var mıydı?” diye sordu. 
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   “Ah, dostum. Askerlerim beni çok seviyor,” dedi Alman, 
“‘bırakın ben imzayı atıp hemen gelirim’ dedim ama dinle-
mediler. ‘Ne olur ne olmaz. Bunlar taşra fareleridir, saldırır-
lar, suikast düzenlerler, kim bilir’ deyip peşime takıldılar. 
Bende ‘eh gelin madem’ demekten başka bir şey yapama-
dım.” 
   Onlar bu konuşmaları yaparken Orlando ve yandaşları 
henüz kapalı olan kapının önünde toplanıyorlardı.  
   “Tamam, içeri yalnızca beş kişi girecek. Diğerleri dağ 
yamaçlarına kadar gerilesinler.” 
   Alman itiraz etmedi, “Evet, Türk’ü duydunuz. Gerileyin.” 
En yakınındakilere işaret verdi, “Siz dört kişi benimle kalın.” 
   İsa, içeride toplanan Moenalı kalabalığına seslenmeye 
yeltenmişti ki Papaz Girolamo gelmiş neler olduğunu anla-
maya çalışıyordu. 
   “İsa, bu da ne böyle?” 
   İsa cevap veremeden Orlando atıldı, “Geri dur ihtiyar. 
Artık komuta bende. İçeri girdikleri an adamları yakalaya-
cağız.” İlerideki adamlarından birine talimat verdi, “Kapıyı 
yavaşça aç, Habsburglardan karşı koyan olursa affetmeyin 
öldürün.” 
   Genç Moenalı kapıyı tam açacağı sırada kilit vazifesi gö-
ren tahtaya aniden saplanan bir ok onu yerinden sıçrattı.  
   “Durun dedim size!” diye haykırdı İsa. “Kapıda elli atlı 
var ahmaklar! İçeri dalarlarsa hepinizi doğrarlar.” 
   Genç adam Orlando’ya baktı. O ise aldırış etmedi, “Aç 
kapıyı. Aç!” 
   İsa telaşla dışarı baktı. Askerler henüz kırkar adım gerile-
mişlerdi. Hiç olmazsa biraz daha zaman kazandırabilmek 
için kapıya bir ok daha fırlattı ve genç tekrar duraksadı. Bu 
sırada Rudolf İsa’nın bir aşağıya, bir kendisine ve çekilen 
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askerlerine baktığını görmüş, içeride bir terslik olduğunu 
hissederek sol elini havaya kaldırmıştı. Geri çekilen askerler 
aniden durdu. Bu sırada Orlando üçüncü kez aynı emri tek-
rarladı, “Aç dedim sana!” 
   Surun üzerindeki yedi genç de İsa’ya soran gözlerle bakı-
yordu. Ne yapacaklarına karar verememişlerdi. İsa onlara 
dönüp, “Buradan ayrılmayayın, içeri giren her Habsburg’u 
oklarınızla vurun,” talimatını verdi. 
   İsa’nın adamlarından biri sordu, “Ya bizimkiler?” 
   “Onlara dokunmayın.” 
   Garipliğe bir anlam veremeyen Rudolf’un eli hala hava-
daydı. Askerleri tetikte bekliyordu. Kapı kilidi vazifesi gö-
ren tahtalardan biri açıldığı sırada, İsa merdivenlerden atlar-
casına iniyordu. Kalabalığı korkusuzca yarıp kapının önüne 
gelerek ikinci tahtayı kaldırmaya çalışan genci geri itti. Kapı 
önünde tüm heybetiyle dikiliyordu. 
   Orlando atıldı, “Çekilmezsen kötü olur! Geçmişimizin 
hatrına bizi zor kullanmaya mecbur etme.” 
   Eduardo da destek çıktı, “İsa lütfen.” 
   İsa çekilmedi. Kızgınlıkla “Akılsız herifler!” dedi. “İsyan 
böyle mi yapılır!? Adamları köyünüzün içine mi daldırta-
caksınız? Şu kapının önünü bir boşaltın. Av ağınıza girsin. 
Şimdi sizi görecek herif, askerlerini saldırtacak, evleriniz 
ocaklarınız perişan olacak. Hiç mi düşünmezsiniz? Barış 
ister görünün bari de öylece düşmanı derdest edin!” 
   Kalabalık grup içerisindeki herkes birbirine bakınıyordu. 
Orlando ikna olmuş görünüyordu. “Pekala” dedi, “adamlar 
içeri girince hepsini esir alacacağız ve sen de buna karşı 
çıkmayacaksın.” 
   “Tamam, çıkmayacağım.” 
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   “Peki öyleyse. Kılıçlarınızı kınlarına sokun ve etrafa dağı-
lın. Tedirgin olmasınlar.” 
   Adamlar dağılırken İsa sur üzerindeki adamına baktı. Du-
rumun aynı olduğu raporunu alınca da kapıyı yavaşça açtı. 
Rudolf on adım ötede, eli hala havada bekliyordu. 
   “Kapıda bir arıza çıktı.” 
   İsa’nın sözleri üzerine Rudolf bir kahkaha patlattı. “Ah, şu 
şato kapıları!“ İnceden inceye kahkahasına devam ediyordu. 
Dört adamı dışında gerilemesini istediği askerler yamaçlara 
doğru yanaşmaya devam ettiler. Rudolf ve adamları ise ağır 
ağır kapıya doğru yürüdü. İri kıyım Alman kapının on adım 
önüne kadar ulaştığında atını durdurup İsa’ya baktı. “Aslın-
da düşündüm de, anlaşmayı neden dışarıda yapmıyoruz? Sur 
içleri beni boğuyor da. Nefes alamıyorum sanki!” Atını geri 
geri yürütürken İsa şaşkınlık ve hıncın bir karışımını yaşı-
yordu. “Köy papazını ve heyetini burada bekleyeceğim. 
Tam benim ve senin adamlarının ortasında imzalayacağız 
antlaşmayı,” müzmin sırıtışını takındı, “Gayet makul değil 
mi?” 
   İsa güçlükle “Tabii,” dedi, “biraz bekleyin.” Kapıyı tekrar 
kapatırken kendisine meraklı gözlerle bakan Orlando ve 
adamlarına “Haydi saldırıyoruz,” demek isterdi. Fakat onları 
oyalayıp Papaz Girolamo ve heyetini bir şekilde dışarı çı-
karmak zorundaydı. Neticede hala köyün meşru karar verme 
mercii bu adamlardı. 
   “Ne oldu” diye sordu Orlando merakla, “Niye girmediler?” 
   “Girecekler, ama…” İsa tam bir bahane uydurmak üzerey-
di ki bir an kendi sesini bile bastıran gürültüyle ne diyeceği-
ni unuttu. Köyün girişindeki surların sağ tarafında, ormanlık 
alana sınır olan duvarlar gürültüyle parçalara ayrıldı. Etrafa 
sıçrayan taş ve tahta parçaları sokaklardaki köylülerin üzeri-
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ne saçılmış, bir çoğu kendisini yerde bulmuştu. Orlando ve 
Eduardo şaşkınlıkla yerle bir olan duvarlara baktılar. İsa 
önce top ateşine maruz kaldıklarını sandı. Ancak buraya top 
getirmenin imkansız olduğunu biliyordu. Şaşkınlıktan ve 
aldıkları taş darbelerinden dolayı yerde yatanlar arasında 
Orlando da vardı. Haykırıyordu, “Neler oluyor böyle?” 
   İsa olanları hemen kavradı, “Antlaşma hikayesi bir yem-
den ibaretmiş” dedi. “Gece gizlice sur altına kadar gelerek 
barut fıçıları koymuş olmalılar. Niyetleri anlaşmak falan 
değil, bizi bölmek ve hazırlıksız yakalamaktı!”  
   Tüm ahali evlerine kaçışırken İsa eğildiği yerden hınçla 
doğruldu ve savunma vaziyetinde bekleyen askerlerine ses-
lendi, “Silahlanın, düzene girin, haydi hemen!” 
   Şimdi yapılacak başka bir şey olmadığını anlayan Orlando 
da onun emirlerini destekliyor, arkadaşlarına aynen tekrar 
ediyordu. Duvarların üzerindeki şaşkın okçular da inip aşa-
ğıdaki savunma hattına katıldılar. Papaz Girolamo neye 
uğradığını şaşırmış bir vaziyette, surların hemen karşısında 
kalan evinin penceresinden olanları anlamaya çalışıyordu. 
Yeğeni Mira da onun kadar telaşlıydı. 
   Moenalılar patlayan duvara doğru çizgi halinde saf tutular. 
Kalkanları havada beklemeye başlarken üzerlerindeki şaş-
kınlığı henüz atamamışlardı. İsa askerlerine döndü son kez, 
“İşte şimdi,” dedi, “isyanınız meşruiyet kazandı. Şimdi kar-
şınıza çıkanı öldürün işte!” 
   Heyecanlı köylüler arasından coşkun bir uğultu yükseldi. 
Duvarlardan kalkan toz bulutu tamamen dağıldığında kılıç-
larını havaya kaldırmış Alman süvarileri duvar kalıntılarının 
üzerinden atlarını sıçratarak içeri daldılar. Sağa sola kaçışan 
ihtiyarlardan biri, bir süvarinin kılıcıyla yere yığıldı. 
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   İsa geriye dönüp haykırdı, “Üç kişi köye dağılsın, herkese 
haber verin. Hafif eşyalarını alıp güneydeki ormanlara doğru 
ilerlesinler. Haydi!” 
   Gençlerden üçü süratle koşup kağıları yumruklamaya, 
heyecanla bağırmaya başladı, “köyü terk edin, haydi hemen!” 
   Pencereden olup bitenleri seyreden Girolamo da yeğeni 
Mira’yı ve bazı eşyalarını alıp evin arka kapısından dışarı 
fırlıyordu. 
   Binanın hemen önünde silahları ellerinde düşmanlarını 
bekleyen köylülerin kulağı İsa’daydı. Hücum emrini bekli-
yorlardı. O ise sadece sakince “Bekleyin,” dedi. 
   Düşman süvarileri yirmi adım ötelerindeydi. İsa bir komut 
daha verdi. “Açılın!” 
   Köylü askerler büyük bir nizam içerisinde birbirlerinden 
uzaklaşarak hatlarını genişlettiler. Bu sırada düşman süvari-
leri iyice yaklaşıyordu. İsa birdenbire herkesi şaşırtan o emri 
haykırdı, “Sokaklara dağılın. Hemen! Çekilin!” 
   Orlando ve Eduardo ona şaşkınlıkla baktılar. Orlando atıl-
dı, “Kaçacak mıyız yani? 
  “Dediğimi yapın, haydi!” 
   Yıkık duvarların üzerinden atıyla henüz geçen Rudolf, İsa 
ve adamlarının daha çarpışmaya giremeden gerisin geri kaç-
tıklarını görünce keyiflendi. “Sizi taşra fareleri sizi!” 
   Bu sırada kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar da sokak arala-
rında kaçışıyor, köyün güney çıkışına doğru hızla ilerliyordu. 
Avusturya süvarileri etrafa dağılan ahaliden ziyade Türk ve 
adamları ile ilgileniyor onların peşine düşüyorlardı. Ancak 
Türk’ün bu manevrası onları bir an duraksattı. Sonra hemen 
üç gruba ayrılan Moenalıların ardından dar köy sokaklarına 
atlarını mahmuzladılar. 
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   Köylü askerler Orlando, Eduardo ve İsa’nın yönettiği kol-
lar halinde sokaklara dağıldılar. Bu sırada İsa ardından yeti-
şen bir Alman süvarisini atının ayaklarına çaldığı kılıçla 
tepetaklak etti. Yanındaki bir düzine kadar Moenalı da dar 
alanda sıkışan atlara ve onları zapt etmeye çalışan şaşkın 
süvarilere kılıçlarını hınçla sallamaya, binicilerini atlarından 
birer ikişer düşürmeye başladılar. Hemen yan sokakta 
Eduardo ve Orlando da komutaları altındaki Moenalılarla  
müthiş bir savunma savaşı idare ediyorlardı. Üç kol sokak 
bitiminde  yeniden birleştiğinde Alman süvarileri dağılmış, 
şaşkınlıkla meydana çekiliyordu. Rudolf’un müstehzi yüz 
hatları birdenbire karıştı, tüm çirkinliğiyle asıldı. Atının 
kırbacını geri çekilen askerlerine doğru savurmaya, suratla-
rında şaklatmaya başladı. “Ne yapıyorsunuz sizi ahmaklar, 
geri dönün ve savaşın!” 
   Soluk soluğa kalmış askerlerden birisi suratından akan 
kanları silerek Rudlolf’a yakındı, “Sokaklar çok dar, iki at 
yan yana geçemiyor.” 
    Rudolf adamın kanlar akan suratına acımadan bir kırbaç 
şaklattı, “Susun sizi ahmaklar.” Biraz soluklandıktan sonra 
vermekte zorlandığı kararı haykırdı, “çekiliyoruz!” 
    Sokakların bitiminde birleşen İsa, Orlando ve  
Eduardo’nun kuvvetleri de Almanlar kadar şaşkınlardı. An-
cak onlarınki sevinçten ileri geliyordu. Kılıçlarından damla-
yan kanlar yere dökülürken birbirlerine sarılarak kutlama 
yapmaları İsa’nın sözüyle kesildi, “Haydi,” dedi tüm heybe-
tiyle, “kafileye yetişmeliyiz.” 
   Hiç tereddütsüz emrine uyan askerlerden birisi haykırdı, 
“Bu Türk Tanrı’nın bir mucizesi olmalı!” 

 م
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   Pılını pırtısını toplayan herkes köyün güneyindeki orman-
lık alana doğru kafileler halinde ilerliyordu. İsa’nın komuta-
sındaki askerler de kafileye yetişmişti. Köyden kurtarılabi-
len birkaç at da beraberlerindeydi. Gece yarısına kadar bü-
tün köy, genç, yaşlı, kadın ve çocuk demeden yürüdüler. 
Sonunda, saklanmak için uygun buldukları bir ormanlık bir 
alana yayıldılar. 
   İsa her evin aile reisini toplayarak onlara çadır kurmayı 
öğretti. Tüm çadırlar kurulduğunda ormanın içerisi adeta bir 
Osmanlı ordugahını andırıyordu. 
   İsa kendi çadırını Girolamo ve Mira’ya vermiş, sonra da 
Orlando ve Eduardo ile yeni bir çadır kurmuşlardı. Ateşin 
başında ısınırlarken Eduardo sordu, “İhtiyarlar buna ne di-
yecek çok merak ediyorum. Barış umdukları adamlar daha 
önce yaptıkları gibi alçakça davrandılar.” 
   İsa sessiz kaldı. Onun yerine Orlando cevap verdi. 
   “Şimdi daha fazla adamla dönüp köyü yağma edecekler-
dir.” 
   İsa elindeki kurumuş odun parçasıyla ateşi karıştırırken 
Viyana önlerindeki günlerini hatırlıyordu. Çadırda arkadaş-
ları Yusuf ve Mikail ile kalır, onların sohbetlerini dinler, 
çoğu kez sohbetlerine dahil olmamayı başarırdı. Tüm dal-
gınlığına rağmen Eduardo sormaya devam etti. 
   “Ee, ne yapmayı planlıyorsun? Yine olağanüstü bir hal ve 
yine söz sende. Böyle durumlarda sadece bir askerî danış-
man değilsin. İtibar ettiğin ihtiyarlarsa çoktan başlarını bir 
çadırın içine sokabilmenin derdine düştü.” 
   “Yarın olsun bakalım” dedi İsa, elindeki kor olup tutuşan 
tahta parçasına odaklandı, bu kez içinden“Yarın ola hayrola,” 
diye geçirdi. 
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VII.BÖLÜM: 
“Hilâl, Ok ve Yay” 
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üneş tam tepedeydi. Dere kenarında atlarını ağaçla-
ra bağlayan iki dukalık askeri Almanca bir şeyler 
konuştular. Biri diğerine bir matara uzattı. Alan 

adam iştahla içti, ağzına bulaşanları elinin yeniyle sildi. 
Sonra hoyratça geğirdi. Diğeri düğüm olan bağı çözmeye 
uğraşıyordu. Bir “hık” sesi duydu. Arkadaşı içkiyi fazla 
kaçırmış olmalıydı. Düğümü nihayet çözdü. Arkasını dön-
düğünde arkadaşı yerdeydi.  
   Bir an sızmış olabileceğini düşündü. Yüz üstü yatan arka-
daşını kaldırdı: Göğsüne saplanan okun dibinden kanlar 
sızıyordu. 
   Alman hemen silahına sarıldı. Kılıcı tepedeki parlak güne-
şi yansıtıyordu. Hemen sağındaki ağaçlıktan bir yay sesi 
geldi: “Dırr!” Onu bir vınlama ve bir temrinin ayak ucunda-
ki çakılları etrafa sıçratışı izledi. Başını sesin geldiği yere 
çevirdi. Nişancı, yayına bir ikinci oku çoktan yerleştirmişti. 
İşte şimdi yanı başında üç kişi daha kurulu yaylarıyla beliri-
yordu. Çaresiz, kılıcını indirdi ve yere attı. Elleri havadaydı. 
Ağaçların arkasından garip giyimli bir adam indi. 
   Yeniçeri, kılıcını kaldırmış adamın üzerine geliyordu. 
Adamın arkasına geçip bacak eklemlerine bir tekme attı, diz 

G
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üstü çökertti. Kılıcı adamın boğazına dayadı. “Söyle!” dedi, 
“yaşamak istiyor musun?” 
   Adam kılıcın keskinliğini gırtlağında hissetti, başını kıpır-
datmaya korkarak gözlerini ‘evet’ anlamında kırptı. 
   “Peki öyleyse, konuşacaklarımız var!” 

 م
   İsa ve arkadaşları dukalık sarayı ile Moena arasındaki 
arazide karargâh kurdular. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar 
güneydeki ormanlarda kaldı. Girolamo ve Mira, İsa’nın 
güney ormanlarında kalmalarına yönelik telkinlerine rağmen 
ikna olmamış, askerlere moral verebilmek için onlarla birlik-
te gelmişlerdi.  
   İsa tutsağın karşısına geçti. Almanın ayakları iki yana açık, 
iki eli başı üzerinde, bir urganla birleştirilmiş ve ipin ucu 
sağlam bir dala bağlanmıştı. İsa yayını çekip bir ok taktı. 
Adamı nişanlayarak haykırdı, “Söyle!” 
   Adam titredi, “Neyi,” dedi, “ne söylememi istiyorsun?” 
   İsa okunu fırlattı. Adamın başının hemen üzerine, ağaca 
saplanmıştı. Adam kafasını omuzları arasına gömdü. Keke-
ledi, “Be..b..ben… Bir şey bilmiyorum!” 
   İsa bir diğer oku bıraktı. Adamın iki bacağının birleştiği 
noktaya paralel, ağaca saplandı.” 
   “Ta..tamam! Seksen-yüz civarında asker var. En çok kırkı 
atlı. Yirmi de nişancı.  Gerisi piyade.” 
   İsa yayını gıcırdatarak bir ok daha nişanladı adama, “Ateş-
li silahlar?” 
   “Beş top, nişancıların birkaçında tüfek, çoğunda ok var!” 
   İsa okunu bu kez adamın boynu ile sağ omzunun birleştiği 
yere gönderdi. Adam korkarak haykırdı. “Her şeyi söyle-
dim!”  



 
132 

   İsa yeni bir ok yerleştirdi, “Ne zaman saldıracaklar?!” dedi. 
   “Bi..bilmiyorum. Ama hazırlıklar başladı. Dukalık sara-
yında toplanıyorlar. Üç güne kalmaz.” 
   Ok, bu kez adamın sol omzuyla boynu arasındaki boşluğa 
isabet etti.  
   “Dışarıyla bağlantı kurma ihtimalleri ne?!” 
   “Zor. Çok zor. Alpleri aşmak kolay değil. Merkezden as-
ker çağırmak aylar alır. Sadece dukalığın askerleri var, baş-
ka kuvvet yok.” 
   İsa bu kez yayını biraz daha yukarı nişanladı, oku gönder-
di. Adam yere düştü. Ellerini yukarıdaki dala sabitleyen ip 
kopmuştu. Türk, Orlando’ya seslendi, “Bu esirle ilgilenin!” 

 م
   İsa, Girolamo, Orlando ve Eduardo yanan ateşin hemen 
yanına oturmuş, pederin bir kütük üzerine açtığı haritayı 
inceliyorlardı. Mira da ayakta, kollarını kavuşturmuş onlara 
bakıyordu. 
   Orlando parmağını köy ile saray arasındaki geniş bir düz-
lüğe koydu. “Kesin bir meydan savaşı için burayı tercih 
edeceklerdir. Ki bizim için de en uygun yer burası.” 
   Eduardo karşı çıktı, “Hayır, tutsağı duymadın mı? Topları 
ve tüfekleri var, açık alanda ördek gibi avlanırız.” 
   İkili münazarayı bırakıp kimin haklı olduğunu sorarcasına 
İsa’ya baktılar. İsa bıyığını sıvazladı, “İkiniz de haklısınız,” 
dedi, “fakat önce Eduardo’nun dediği gibi, açık alanlarda 
görünmeyeceğiz. Vur-kaç yapacağız. Ama elbette meydan 
harbi yaparak kesin bir darbe vurmadan bir zafer kazanmış 
olmayız. Halkın yeniden köye dönmesi de kesin bir zafere 
ve ona istinaden yapılacak net bir antlaşmaya muhtaç.” 
   Eduardo merakla “Öyleyse,” dedi, “ilk adımımız ne?” 
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   İsa’nın kararlılığı gözlerine yansıyan ateşle daha berrak 
göründü, “Önce ateşli silahlarını yok edeceğiz. Durumu bir 
nebze olsun eşitlememiz lazım.” 
   Orlando Eduardo’dan daha meraklıydı, “Ama nasıl?” dedi. 
İsa’nın gözünde bu kez ay ışığı parıldıyordu. 

 م
      Dukalık surlarının duvarı üzerindeki nöbetçi aşağıdaki 
arkadaşlarına baktı, Almanca, “Nereden böyle, bu saatte?” 
diye sordu. 
   Sağdaki adam yanıtladı, “Devriyeden. Komutan Rudolf’a 
rapor vereceğiz.”  
   Surdaki adam “Tamam,” dedi, “geliyorum.” Aşağı inip 
kapıyı açtı, gülerek sordu, “Ee, taşra farelerinden haber var 
mı bakalım?” 
   Yine az önceki adam konuştu, “Selâmları var!” 
   Nöbetçi muhatabının ne dediğini tam olarak idrak edeme-
mişti ki boğazına batan hançer nefesini kesti. İki adam yere 
düşen nöbetçiyi bir kenara taşıyıp kapıyı kapattı. Sonra bir 
an nefeslenip yüzlerindeki peçeleri indirdiler. Pos bıyıklı 
olan, “İyi işti Orlando!” dedi, “haydi gidip baruthâneyi bula-
lım!” 
   İsa, Avusturya askerlerinin giyimleri içerisinde adeta bo-
ğuluyordu. Hele üzerlerindeki zırh aksamlarının metalik sesi 
sinirini bozuyordu. Kafasındaki miğferi hışımla düzeltti. 
Orlando’yla birlikte duvarların kenarından eğilerek ilerledi-
ler. Tutsaklarından aldıkları bilgiye göre, daha önce geldik-
leri dukalık şatosunun otuz adım yan tarafındaki küçük bir 
yapıydı barut deposu. Oraya ilerlediler. Ancak önünde iki 
nöbetçi bekliyordu ve bazı askerler sokaklarda devriye gez-
mekteydiler. 
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   Biraz durup etrafı kolaçan ettiler. Bekledikleri yere iki 
ayak sesi yaklaşıyordu. İsa ve Orlando hemen omuzlarındaki 
peçeleri yüzlerine örttü. Hiçbir şey yokmuş gibi kendilerine 
doğru yürüyen askerlerin yanından yüzlerini yere eğe eğe 
geçtiler. Adamlar garip garip baktı. Hatta biri onlar geçtikten 
sonra durdu, artlarından onları dikkatle inceledi. Sonra aldı-
rış etmeksizin yürümeye devam etti. 
   İsa ve Orlando şimdi daha bir dikkatle ilerliyordu. Bir 
duvarın arkasına siperlendiler. Sırtlarındaki yayları çıkarıp 
birer nöbetçiyi nişanladılar. İsa fısıltıyla, “İşaretimle,” dedi. 
Orlando başını salladı. Yayları iyice gerilmişti ki İsa telaşla, 
“Allah kahretsin!” dedi, “sakın fırlatma!” Orlando yayını 
indirdi. Karşıya dikkatle baktılar. Baruthâne önündeki nö-
betçilerin yanına üç asker daha gelmişti. Biri bir matara içki 
çıkardı, aralarında dolaştırdılar. İsa derin bir düşünceye da-
lıyordu. 
   Orlando, “Aralarından geçip oraya girebilirim,” dedi, “on-
lar anlayana kadar bir fitil yakıp uzaklaşırım.” 
   İsa bu fikri beğenmedi, “Olmaz. Çok tehlikeli. O kadar 
yakından bakınca yabancı olduğunu anlarlar.” 
   “Senin önerin ne?” 
   “Devriye geziyormuş gibi, baruthânenin arkasına geçece-
ğiz! Sonra bir giriş buluruz umarım.” 
   Öyle yaptılar.  Depo önündeki beş adamın kuşkulu bakış-
ları altında, muhabbet eden iki dukalık askeri gibi davrana-
rak cephaneliğin arkasına doğru dolaştılar. İsa’nın bir gözü 
baruthâne önündeki beşlideydi. Tam görüş alanlarından 
çıkacakları sırada bir ses, “Hey!” dedi. 
   Orlando Almancasıyla yanıtladı, “Evet?” 
   “Buraya gelin!” 
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   Orlando ve İsa bir an bakıştılar. “Arka tarafı bir kolaçan 
etmemiz gerek!” dedi Orlando. 
   Adam ısrar etti. “Yanındaki etsin. Sen gel.” 
   Bir saniye daha bakıştılar. Bu kısa bakışmayla Orlando 
‘Sen git, yapacağını yap. Ben başımın çaresine bakarım’ 
demiş, İsa da bunu onaylamıştı.  
   Yeniçeri baruthânenin arkasına doğru yürürken Orlando 
da adamlara yaklaşıyordu. Adımlarını olabildiğince yavaş 
attı. Cephane önündeki beş adama iyice yaklaştı. Onu çağı-
ran adam önce bir yüzüne baktı, şaşırdı. Orlando yüzünü 
olabildiğince karanlıkta tutmaya, meşalelerden gelen ateşin 
aydınlığına fazla yaklaştırmamaya çalışıyordu. Adam ani bir 
hareketle matarayı uzattı, “İçkiden anlar mısın?” 
   Orlando bir an kekeledikten sonra, “Evet,” dedi, matarayı 
aldı. 
   “Ben en az yirmi senelik olduğunu söylüyorum. Bunlarsa 
daha dün yapılmış diyorlar. Sen ne dersin?” 
   Orlando kanarcasına içti. Ağzını bir gurme gibi, ölçen bir 
edayla şapırdattı. “En az ellilik,” dedi. Adamlar şaşırdılar.  
   Az önceki adam matarayı aldı, “Demek öyle?” dedi, Or-
lando’yu tasdikleyerek. “Bunlar şaraptan anlamıyor”. Bir 
daha içti. Yanındakilere, “Duydunuz mu, adam en az ellilik 
dedi.” Matarayı dolaştırmak üzere tekrar yanındaki arkada-
şına verdi. Sonra Orlando’nun suratına odaklandı. “Bu arada 
dostum, seni pek çıkaramadım? Adın neydi?” 
   “Be..ben. Daniel.” 
   “Hangi birlikten?” 
   “Komutan Rudolf’un birliğindenim.” 
   Bu söz üzerine içki içen adamlar ciddileşti, duvarlara yas-
lananlar doğruldular. Az önceki devam etti, “Burada herkes 
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Rudolf’un birliğindendir. Hangi takımdansın demek istiyo-
rum?” 
   Orlando boğazını temizler gibi yaptı, yutkundu. ‘Çabuk ol 
İsa, haydi!’ 

 م
   İsa, baruthânenin arka tarafındaki havalandırma pencere-
sinden içeri dalmıştı. Buradan içeri sızan ay ışığı ile etrafını 
kolaçan etti. Tutsağının bahsettiği beş topun aksamlarını 
gördü. Bir köşede yığılı en az yirmi tane saydığı barut fıçıla-
rını, diğer bir köşede de top mermilerini seçti gözleri. Kuşa-
ğındaki kibriti yokladı ve buldu. Tam çakacakken duraksadı. 
Bir şeyler düşündü. Duvardaki tüfeklerden birini omzuna 
astı. Bu, Osmanlı ordusundakilere nazaran hayli ağırdı. 
   Bu sırada ön kapı tarafından Orlando’nun sesi geliyordu. 
Askerlerle Almanca bir şeyler konuşuyorlardı ve hararetleri 
artmıştı. Bu hızlı olması gerektiğinin habercisiydi. İşte şimdi 
uzun bir fitil buldu. Barut fıçılarından birinin kapağını açtı, 
içine daldırdı. Diğer ucunu da küçük pencereden dışarı attı, 
ardından kendisi atladı. 

 م
   Adamlar Orlando’ya kılıçlarını çekmişti, bir tanesi bağırı-
yordu, “Kimsin sen ha?! Kimsin?!” 
   Orlando etrafını saran beş kılıca karşılık yalnızca ellerini 
kaldırabilmişti. “Sakin olun dostlarım,” dedi, “aynı ünifor-
mayı giyiyoruz, aynı taraftayız!” 
   “Sus, seni Rudolf’a götüreceğim, bakalım tanıyacak mı? 
Çök yere ellerini bağlayacağım!” 
   Orlando kılıcını çekti, “Rodolf’un canı cehenneme!” dedi, 
karşısındaki adam şaşkınlığını üzerinden atamadan kılıcı 
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göğsüne yemişti. Diğer dörtlü aynı anda kılıçlarını savurdu-
lar. Orlando bir adım geri çekildi, kılıçlardan biri göğsünde-
ki zırh tabakasını yardı, demirin üzerinden kan süzülüyordu. 
Aynı anda, hamleyi yapan adam da ardından gelen bir dar-
beyle yere yığıldı: İsa yetişmişti. 
   Yeniçeri, hemen dibinde bittiği diğer adamın başına tüfe-
ğin kabzasıyla vurdu. Adam devrildi. Diğer ikisi arkadan 
yaklaşan tehlikeyi görmüş, yan yana, kılıçlarını savunma 
pozisyonunda kaldırarak başka bir tarafa doğru gerilemişler-
di. İsa ile Orlando omuz omuza verdiler. İsa arkadaşına bak-
tı, “Haydi, çok vaktimiz yok!”  
   Uzaklaşmaya başladılar. Geride bıraktıkları iki dukalık 
askerinden biri elini kemerine attı, küçük bir borazan çıkardı 
ve tüm gücüyle üfledi. Dukalık sarayı ayağa kalktı. Hala 
uyanamayanlarsa birkaç saniye sonraki büyük infilâkın gü-
rültüsüyle uyanacaklardı. 
      Rudolf garnizon binasından fırladı. Bağırıyordu, “Neler 
oluyor böyle?” Saray kapısına doğru dukalık askerî kıyafe-
tindeki iki adamın koştuğunu gördü. Yanındaki koşuşturan-
ların bir ikisini enselerinden kavrayarak ileri itti, “Gidin, 
yakalayın sizi aptallar. Atlarınıza derhal!” Aynı anda Dük de 
gözlerini ovuşturarak sarayın üst penceresinden dışarıya 
bakıyordu. Kendi kendine söylendi; “Kahrolası Türk!” 
   Kapıdan önce Orlando, sonra İsa geçti. Yeniçeri şato kapı-
sını kapattığı anda birbirini izleyen bir düzine ok kapıda 
gürültüyle sıralandı.  
   Yirmi adım kadar koştular. Bir ağacın altında bekleyen 
arkadaşları onları karşıladı. “Bir an hiç gelmeyeceksiniz 
sandım.” Atı üzerindeki Eduardo, tuttuğu diğer atların yular-
larını telaşla İsa ve Orlando’ya verdi. Biner binmez mah-
muzladılar. İsa başındaki demir miğferi hınçla söküp fırla-
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tırken Orlando da elini kanlar sızan göğsüne bastırıyordu. 
Onlar ormanlık alana daldıklarında Rudolf ve adamları ka-
pıdan henüz çıkmıştı. 

 م
   Orlando derin derin solu. Mira, Orlando’nun göğsündeki 
bir parmak kalınlığındaki yaraya hararetle pansuman yapı-
yordu. İsa, genç adamın omzunu sıktı, “Bugün müthiş bir iş 
başardık!” dedi.  
   Orlando yutkundu, derin solukları arasında bulabildiği bir 
kuvvetle konuştu, “Artık şartlar eşit!” dedi, kesik kesik ök-
sürdü, “Artık ateşli silahları yok!” 
   “Evet,” dedi İsa efkârlı bir neşeyle, “ama hâlâ yüze yakın 
zırhlı adamları var.” 
   “Olsun,” İsa’nın omzunu sıkan elini sıkıca kavradı, “Bi-
zim de İl Turco’muz var! Şartlar eşit sayılır.” Can havliyle 
tebessüm etti. Bu gülümseme İsa’nın ve Mira’nın da yüzle-
rinde de karşılık buldu. Mira pansuman bezini yanındaki 
kovaya daldırdı. 
   Eduardo söze girdi, “İçeri girmişken dükün de gırtlağını 
kesmeliydik!” 
   İsa çıkıştı, “Bizi kıtır kıtır doğrarlardı. Saray binasının önü 
muhafız kaynıyordu.” Sözlerini tasdikletmek için Orlan-
do’nun yüzüne baktı. Genç adamın yüzünde bulduğu tek şey 
tam bir ifadesizlikti. Omuzlarından sıkıca tutup sarstı. “Or-
lando!” 
   Biraz sonra tüm Moena karargâhı Orlando’nun başına 
toplandılar. 

 م
   “Tüm baruthâne mi?” 
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    Rudolf dükün karşısında el pençe divan duruyordu. “Evet 
efendim. Ateşli silahlarımızın hepsi.”  
   “Ne işe yaramaz adamlarsınız siz! Yine Türk’ün işi değil 
mi?” 
   “Evet efendim. O ve taşra farelerinden birinin. Moenalı 
olan ciddi yara almış. Köylüler bize Türk’ün bir tüccar ol-
duğunu söylemişlerdi. Vergi tahsilinde çıkan ilk ayaklanma-
da bir adamımıza bir kese altın fırlatıp papazın borçlarını 
ödemişti. Zenginliğine bakıp inandık. Ama bu adam...” 
   Dük, pencereye dönük yüzünü adamına çevirdi. Geniş ve 
ağır elini hiddetle önündeki masaya çarptı, üzerindeki gü-
müş bardakları tıngırdattı, “Defalarca başarısız oldun! Bir 
barbarı ve etrafındaki birkaç sefili dize getiremedin. Sana ne 
diye para ödeniyor ha!?” 
   “Efendim ben…” 
   “Kes sesini de hazırlıklara başla! Adamları derhal toplayın! 
Onların başını ateşsiz barutsuz da ezecek güçteyiz.” 
   “Efendim, köylerini sele verdik. Orada kimse kalmadı.” 
   “Zaten artık oraya bir şey yapmanı istemiyorum. Şu âsileri 
bul ve yok et. Onlar yenilince ahali de köyüne dönecek ye-
niden bize tâbi olacaktır. Onlar bizim kazanç kaynağımız. 
Ve unutma, bu son şansın!” 
   “Emredersiniz efendim.” 
   Dük elini huzursuzca Rudolf’a doğru savurdu, “Çekil şim-
di!” 
   Rudolf çıktı. Garnizondaki tüm askerlerini topladı. Dükten 
yediği hakaretlerin iki katını adamlarına etti. 
   Ertesi gün Rudolf’un önderliğindeki doksan beş kişilik 
kuvvet, dukalık şatosundan hınçlı adımlarla çıkıyordu. 

 م
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   Dukalık sarayı ve Moena köyü arasındaki geniş arazide 
dukalık ordusu ince bir çizgi gibi göründü. Moenalıların 
manzaraları uzun süre değişmedi. Dukalık askerleri kılıçla-
rını kalkanlarına vuruyor, araziyi Moeanalıların ruhlarına 
tahakküm eden bir korku dalgasıyla dolduruyorlardı. Bir 
kısmı yaşlılıkla orta yaşlılık arasındaki Moenalılar hepi topu 
elli kişiydiler. Yani rakiplerinin neredeyse yarısı kadar. Bu 
elli kişinin on beşi okçu, yirmi beşi piyade, İsa’nın da dahil 
olduğu on kişilik bir grup da atlıydı.  
   İsa tertipli giyinmişti. Kırmızı cepkeni, griye çalan beyaz 
gömleği, siyah şalvarı ve belindeki kırmızı kuşağı yeni yı-
kanmış, pırıl pırıldı. Hocasından yadigâr hançer kuşağında, 
bizzat kendisinin dövdüğü eğri kılıcı belinde, sadağı keme-
rinde, yayı omzundaydı. Elinde baruthâneden aldığı tüfek, 
tek atımlık barutu doldurulmuş bir halde bekliyordu. Başına 
Kara Mustafa Paşa’nın sarığını takıp takmamakta tereddüt 
etmişti. Sonra takmamaya karar verdi. Garip bir şekilde, 
sarığın eski sahibiyle aynı akıbeti paylaşacağını düşünmek-
ten korktu. Kulaklarına değin uzanan kumral saçlarını Alp-
lerden esen serin rüzgârlara teslim etmeyi yeğledi. Gözleri 
bir şahin gibi, uzaktan küçük bir karınca kolonisini andıran 
dukalık ordusunu -gerçekten birer karınca imişler gibi- kü-
çümseyerek süzdü. Beyaz atının karnına topuklarını hafifçe 
değdirdi. Hayvan bir iki adım öne çıktı. Yularını sol tarafın-
dan çekti ve ordusuna döndü. Hepsini, tüm bu köylülerin 
korku ve cesareti harmanlayan yüzlerini, bellerindeki vasat 
kılıçların soluk pırıltılarını, Alman topuzlarına dayanıp da-
yanamayacaklarını kestiremediği kalkanların meçhuliyetini, 
tahta mızrakları tutan titrek, hırslı ve dalına konmuş kartalla-
rın pençelerini andıran yırtıcı elleri kendi eserine bakan bir 
sanatçı gibi süzdü. Askerleri arasında uzun ısrarlar sonucu 
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okçu birliğine katılan Mira’ya baktı. İlk defa ona baktığında 
gülümseyemiyordu. Ciğerini şişirdi. Konuşmaya başladığın-
da gittikçe yaklaşan düşman gürültüleri artık duyulmuyordu. 
   “Askerlerim!” Atı, yularını biraz çevirerek yürüttü. Uzun 
ince bir saf oluşturan arkadaşlarının önünde ağır ağır ilerle-
yerek konuşmaya devam etti, “Bugün intikam günü! Bugün, 
şimdiye kadar çektiğiniz çilelerin ve azapların bedelini kanla 
alacağınız gün.” Eliyle tam tepedeki güneşi gösterdi. “Şu 
güneşe bir bakın! Şu gökyüzüne! Şu toprağa! Hepsi, size 
zulmedenlerin nasıl kana boğulacağının şahitleridirler.” 
Atıyla safların diğer tarafına ilerledi, hayvan da binicisinin 
artıp azalan, yükselip dalgalanan sesiyle heyecanlanıyor, 
hoplar gibi yürüyordu. “Bugün size bir zafer vaat etmiyorum. 
Bunu ancak ümit edebilirim. Sayıca iki katımız oldukları ve 
daha iyi zırhlara ve silahlara sahip oldukları doğru.” Tüfeği-
ni havaya kaldırdı, “Ama işte bu tüfek onların son ateşli 
silahları. Ve benim ellerimde duruyor. Ben, kader arkadaşı-
nız. Size zulmedenlere yenilerek, aylar önce topraklarınıza 
gelmiştim. Ve işte bugün birlikte Orlando’nun, Jantil’in ve 
bu süreçte kaybettiğimiz tüm Moenalılar’ın ve hem de Os-
manlı ordusundaki arkadaşlarımın intikamını birlikte alaca-
ğız!”  
   Köylüler mızraklarını ve kılıçlarını kaldırdılar, coşkulu bir 
uğultu yükseldi. İsa yerinde duramayan atının hareketlerini 
dizginiyle dengelemeye çalışarak devam etti, “Bugün size 
zafer vaat etmiyorum. Bugün size intikam vaat ediyorum. 
Sizi yıllarca sömüren bu zâlimlere karşı eşitlik vaat ediyo-
rum. Çünkü zâlimlerle mazlumlar, ancak savaş meydanında 
eşittirler. Ölüm, her iki tarafa da âdildir! Kılıçlarınızı adâlet 
için kaldırın!” 
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   Köylülerin coşkulu narası dukalık saflarına değin ulaştı; 
“Adâlet için!” Ağır ağır ilerleyen siyah atının üzerindeki 
Rudolf’un müzmin sırıtışı yüz hatlarına yerleşti, müstehzi 
hâline şimdi nefretle karışık bir ciddiyet oturuyordu. O da 
kalkanını kaldırdı, kılıcıyla gümbürdetti. 
   İsa atını yeniden düşman saflarına doğru çevirdi. Tüfeğini 
havaya kaldırıp bekledi. Dukalık askerleri biraz daha yaklaş-
tıklarında gümbürtüyü kestiler. İsa’nın elindeki tüfek hava-
daydı. Adeta düşmanlarına nazire yapıyordu. Askerlerine 
seslendi “Hazır olun!” Kılıç ve mızrakların şıkırtıları ona 
‘Hazırız!’ dedi. Dukalık saflarından “Hurra” sesleri yükseldi. 
Süvariler hücuma kalkmıştı. İsa havadaki tüfeği patlattı. 
Meydan bu sesle doldu.  
   Moenalı piyadeler en ön safa gelip mızraklarını kaldırarak 
kalkanları ardında gizlendiler. Okçular atışa başladı. Karşı 
saftan gelen bir iki ok tahta kalkanlara saplandı. Süvariler 
hızla üzerilerine geliyordu. İsa verdiği komutları önce ken-
disi uygulayarak haykırdı; “Çeek! Nişan aal! Göndeeer!” 
Tahta kalkanların ardından fırlayan oklardan üçü hedefini 
bulana kadar vınlayarak süzüldü. Üç okun ikisi iki süvariyi 
atından düşürmüş, bir tanesi de bir atın başına isabet ederek 
hayvanı binicisiyle birlikte taklalarla yere yıkmıştı.  
   İsa sağına ve soluna baktı. Okçuları koruyan piyadelerden 
biri kalkanını delen oklar yüzünden ölmüştü. Mira heyecanla 
yeni bir ok yerleştiriyor, bir gözüyle de İsa’dan komut bek-
liyordu. İsa tüfeği Mira’ya uzattı. Ordudaki tek kadın oydu. 
Ona “Geride dur ve hiçbir şekilde savaşa karışma. Sadece 
tüfeğe barut doldur ve belirli aralıklarla havaya ateş et,” dedi. 
Mira bunun psikolojik bir saldırı olduğunu anlamıştı. Başını 
salladı. Tüfeği aldığı gibi safların gerisine ilerledi. Aynı 
anda İsa kılıcını havaya kaldırdı, havada iki daire çizdi. Ok-
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çular geriledi. Piyadeler mızraklarını kalkanlarının yanların-
dan uzattılar, iki saf halinde ilerleyen düşman süvarisine 
karşı tek saf halinde ve geniş bir çizgi oluşturarak beklediler. 
Mira ilk atışı yaptığında Rudolf ‘Acaba kaç tüfeğimizi çaldı-
lar?’ diye düşünmeye başlamıştı bile. 
   Süvariler daha da hızlandı. Mızrakları tutan heyecanlı eller 
daha da sıkıldı. Bu sırada kalkan duvarının ardındaki 
Moenalı okçular komutanlarının emriyle birer ok daha fırlat-
tılar. Yirmişer kişilik iki saf halinde ilerleyen atlılardan üçü 
aldığı isabetlerle yere yığıldı. Biraz sonra ilk saftaki atlıların 
başı kalkanlarda gümledi. En az on at mızraklara isabet et-
miş, birkaç süvari de nasiplerini almıştı. Fakat kuvvetli atlar 
kalkan duvarını gerilettiler. Moenalı piyade milislerin ayak-
ları geriye doğru tozlar çıkararak kayıyordu.  
   İsa kılıcını çekti. On kişilik süvari birliğine emir verdi. 
Beşi İsa ile birlikte piyadelerin sağından, diğerleri Eduardo 
öncülüğünde soldan dolaşıp düşman süvarisini arkadan çev-
relediler. Kalkan duvarı önünde yığılan dukalık atlıları hızla 
etraflarında dönenleri  bir müddet fark edemediler. Mira’nın 
patlattığı tüfeğin sesleri de düşman atlarını huzursuz ediyor-
du. Moenalı biniciler bir süre önlerine geleni rahatlıkla biçti-
ler. Sonra işi fark edenlerle çatışmaya başladılar. Moena 
atlılarından biri göğsüne aldığı balta darbesiyle atından dü-
şünce İsa haykırdı, “Çekilin!”  
   Piyadeler ve süvariler düşman süvarisi önünden hızla çe-
kilmeye başladılar. Onlar çekilirken gerilerden okçular kılıç-
larını çekmiş oldukları halde aniden atlıların önüne çıktılar 
ve çarpışmaya başladılar. Dukalık süvarileri bu hücumun 
etkisiyle tekrar duraksadı. Bu kere Moenalı piyadeler bir 
sarma harekâtına girişti. İsa ve diğer atlılar da destek veri-
yordu. Moena okçularının çoğu ölmüştü, ama düşman süva-
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rilerinin de neredeyse yarısı saf dışı bırakılmışdı. Vaziyeti 
karşı saftan küfürler savuşturarak izleyen Rudolf piyadelere 
döndü. “Topyekûn hücum!” Dukalık piyadeleri Rudolf ön-
cülüğünde süratle ileri atılırken süvariler de kıstırıldıkları 
çemberden çıkarak şimdi desteğe gelen piyadelerinin arasına 
karıştılar. Moenalılar tek çizgi halinde ve karışık bekliyor-
lardı. Tüfek sesleri kesilmişti. İsa bir boşlukta dönüp Mi-
ra’ya baktı. Başını yana sallıyordu, barut bitmişti.  
  Yeniden kuvvet bularak ilerleyen düşman hücumuna karşı 
Moenalılar korkuyla birbirlerine bakmaya başladılar. İsa bu 
bakışın yenilgi bakışı olduğunu çok iyi biliyordu. Artık tak-
tikleri ve komutları bir kenara bırakmıştı. Bir savaş narası 
atarak tek başına saldırdı. Onu Eduardo ve diğer tüm köylü-
ler takip ettiler. 
   Şimdi savaşın en cehennemî safhası başlamıştı. İsa kendi-
sine uzanan bir piyade mızrağından sıyrılıp sahibinin boy-
nunu hedefledi. Bir süvarinin sağından uzanan hamlesine 
kılıcıyla karşılık verdi, ikinci hamlesiyle adam yerdeydi. Bir 
diğeri yanından kılıcını koluna sürterek geçti. Adam bu ge-
çiş esnasında sırtından gelen sızıyla düştü. İsa’nın kolları bir 
biçerdöver gibi çalışıyordu. Bir anlık boşlukta gömleğinin 
yeniyle gözlerine sıçrayan kanları sildi.  
   İsa etrafına baktı; Eduardo kolları kanlar içerisinde dövü-
şüyordu. Bir piyadeyi atı üzerinden salladığı kılıçla yere 
serdi.  
   Moenalılar git gide eriyordu. Papaz Girolamo’yu aradı. 
Görünmüyordu. Mira’ya baktı; inanamadı. İnanmak isteme-
di. Mira düşmanın içinde,  eline aldığı bir kılıçla çarpışıyor-
du. “Mira!” diye haykırdı, atını onun olduğu tarafa mahmuz-
ladı. At ilk adımını atmıştı ki yüzüne çarpan bir kalkan 
İsa’yı atından aşağı düşürdü. Hamlenin sahibi Rudolf’tu. 
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 Yeniçeri, sırtüstü yattığı yerden kılıcını kaparak hemen 
doğruldu. Düşen kalkanını kaldırmaya fırsat bulamadı. Al-
man komutan atıyla ileriden dönerek İsa’ya doğru yeni bir 
hücuma kalkıyordu. Elindeki topuzu atının sağından üç kere 
salladı, hızını arttırdı. İsa da bir an düşündü. O da ona doğru 
koştu. 
   Atın başı ile İsa’nın başı arasında bir kılıç boyu mesafe 
kalmıştı ki İsa kendini sırt üzeri yere attı. Kılıcını kaldırmıştı. 
Bacakları arasında kaldığı at, üzerinden süratle geçti. Vücu-
duna değen kılıç derisini boynundan arka bacaklarına kadar 
yardı. Hayvan biraz ileride acılı bir kişnemeyle burnu üstü 
yere çakıldı. Rudolf da neye uğradığını şaşırmış, yerdeydi. 
Ayağa kalkıp burnundaki kanı sildi. Dişlerine dökülen kanın 
kırmızılığıyla sırıttı. “İşte yeniden birlikteyiz!” 
   İsa ve Rudolf’un silâhları havada çarpıştılar. Topuz, 
İsa’nın kılıcını bir sağa bir sola savuruyordu. Fakat İsa da 
rakibinin silahının ağırlık zaafını kullanıyor, rakibine seri 
hamlelerle saldırıyordu. Alman topuzunu kaldırmaya fırsat 
bulamadan bir çizik yemişti bile. O yarasına bakarken İsa da 
ordusuna baktı. Bir avuçlardı. Bu kez Mira’yı da göremedi. 
   Rudolf yeni bir hamle yaptı. Tüm gücünü toplamış, topuzu 
öylece savurmuştu. Ağır silahı havada bloklayan kılıç kırıldı. 
Rudolf’un suratındaki alaylı gülüş arttı. İsa kuşağındaki 
hançerine davrandı. Topuz rüzgârı delerek İsa’nın sağında 
ve solunda bir iki kere daha uçtu. Yeniçeri bunlardan kıvrak-
lıkla sıyrıldı. Yeni bir hamle için topuzunu havaya kaldıran 
Almanın koltuğuna hançeri daldırdı. Adam çığlıkla topuzu 
yere indirdi. Ardından yaralı bir hayvan gibi daha bir azgın-
lıkla saldırdı. Topuzu enlemesine savurdu. İsa eğildi, eğildi-
ği anda düşmanının iki bacağına birden hançeri değdirdi. 
Almanın ağzından püsküren küfürler havada uçuştu. Rudolf 
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bir kez daha denedi, yeniçeri sıyrılıp adamın bileğini tuttu, 
bir kafa darbesiyle onu geriletti. Topuz elindeydi.  
   Rudolf son aldığı darbeyle yere düşmemek için süvarisi 
düşmüş atlardan birine tutundu. İsa topuzu kaldırıp yaklaştı. 
Rudolf aniden döndü. İsa karnında ani, keskin bir acı duydu. 
   İsa artık yerdeydi. Bilincini kaybetmemek için kendini 
sıktı. Soluna, ordusuna baktı. Görüntüsü bulandı. Şimdi bir 
çizme, yarasına doğru bastırıyordu. İsa başını sarstı, dişlerini 
sıktı. Şuuru acıya yenik düşmemeliydi. Rudolf’un kanlı 
dişleri arasından bir şeyler çıkıyordu. O bunları yankı gibi 
duydu, “Bu-ra-ya ka-dar-mış!” Ve bir kahkaha. Alman biraz 
evvel kaptırdığı topuzunu yeniden kaldırıyordu.  
   Savaş, kılıç şıkırtıları, kalkan gümbürtüleri ve çığlıklar, 
hepsi birer yankı içerisinde eriyip harmanlandı. Ve mehter 
marşı. İsa sanki hücum marşını duyuyordu. Uzaktan bir ses, 
bir selâm gibi. İyice şuurunu yitirdiğini anladı. Celladının 
sırıtan suratından başka yöne kaydırdı bakışlarını. İleride 
kırmızı, sarı ve yeşil, bilmediği ama çok aşina bulduğu bir 
yeniçeri flaması süratle ilerleyen alemdarının elinde dalga-
lanıyordu. Ardından vınlamalar, kösler ve tanıdık nidalar: 
“Allah Allah Allah!..”  
   Kelime-i şehâdet getirdi. Dudaklarındaki kıpırtı bittiğinde 
toprağa ağır bir demirin düştüğünü duydu. Sonra bir ağırlık 
üzerine indi. Gözlerini kapattı. Hâlâ nefes alıyordu. Gözleri-
ni yeniden açmayı denedi. Hemen sağında ağzından kanlar 
damlayan bir yüz, başının arkasından girip önünden çıkan 
bir okla karşısındaydı. Rudolf ölmüştü. 
   Ağır bedeni üzerinden attı. Acıyla doğruldu.  Ellerinden 
destek aldı. Bir düzine yeniçeri Alman piyadelerini tepeliyor, 
uçar gibi saldıran onlarca sipahi dukalık süvarilerini yerle 
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bir ediyordu. Biraz sonra bir hayhuy başladı. Dukalık asker-
leri can havliyle kaçışıyordu. İsa bayıldı. 

 م
   “İsa Ağa, İsa Ağa!” 
   Dakikalar geçmişti. İkindi güneşi hâlâ olduğu yerde duru-
yordu. İsa yüzüne dökülen soğuk sularla serinledi. Ağzına 
götürülen mataradan kana kana içti. Bir el uzandı, sahibi 
tekrarladı, “İsa Ağa!” 
   İsa karşısına baktı. Saçı sakalı birbirine karışmış, tanıdık 
giyimli bir adam duruyordu. Adamın uzanan elini tuttu, 
doğruldu. “Sen kimsin?” 
   “Benim İsa Ağa, ben Yusuf!” 
   “Yusuf mu?” 
   “Evet ya, tanımadın mı?”  
   “Mira nerede?” 
   “Buyur ağam?” 
   İsa’nın, buğusu yeni çözülen görüntüsüne kanlı bir yüz 
dahil oldu. Eduardo İsa’nın gözlerine bakıyordu. 
   “Kazandık, kazandık İsa! Geleceklerini neden söyleme-
din?”    
   İsa şaşkındı, “Kimin geleceğini?” dedi, cevabı beklemedi, 
“Mira nerede?” 
   “O... Pek iyi bir durumda değil. Peder Girolamo öldü. 
Mira seni bulmam için beni gönderdi.” 
   İsa derin bir nefes aldı. Duyuları daha netti artık. Etrafına 
baktı. Bir sürü tanıdık yüz tüm ciddiyetleriyle ona odaklan-
mıştı.  Eduardo’ya “Köye gidelim,” dedi. 

 م
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   Köy, selin izlerini muhafaza ediyordu. Ekinler dağılmış, 
meyve ağaçları devrilmiş, toprak çamurlaşmıştı. Birçok evin 
içerisine dolan su yeni yeni boşaltılıyordu. Bazılarının du-
varları hasar görmüştü. 
    İsa’nın yeniden kurulan çadırının önü bayram yerini andı-
rıyordu. Evlerine dönen ahali Osmanlı askerlerinden oluşan 
otuz kişilik kaçak grubunu temkinle karışık bir hayretle iz-
lediler. Milisler ise onlarla çoktan kaynaşmışlardı.  
   Yusuf suçluluk duygusunun titrekliğini sesinden hâlâ ata-
mamıştı. Grubundaki bir arkadaşı merhemle İsa’nın yarasını 
örterken o, “Geçmiş olsun,” dedi, “Allah seni bizlere bağış-
ladı. Kılıç karın boşluğuna isabet etmiş.” 
   İsa konuşmadı. Yusuf devam etti, “Hâlâ bana kızgın mısın 
ağam?” 
   İsa yorgun bakışlarını kaldırdı, Yusuf’unkilere dikti. Ku-
laklarının Türkçe’nin ahenkli tınısını özlediğini hissetti. “O 
kadar nankör olacak değilim,” bir nefes çekti, “şu hikâyeyi 
anlat bakalım. Neden isyan ettiniz, beni nasıl buldunuz?” 
   Yusuf heyecanla anlatmaya başladı. “Ağam, Kara Mustafa 
Paşa’yı benden iyi tanırsın. Muhafızlarındandın. Kırım Hanı 
Tatar birlikleriyle çekilince bize bir buyruk ulaştı ki; boğa-
zımıza yapışan Nemçeli bırakılsın ve Tatar peşine düşülüp 
ihanetleri cezalandırılsın. Alamandağı’ndaki o hengâmede 
bizden bu istendi. Gidenler gitti. Lakin ben bu emre uyma-
dım. Emir paşalardan mı hâsıl oldu, seraskerden mi sorma-
dım, ama küffâr dururken çekilenleri kovalamaya gönlüm el 
vermedi. İtaatsizliğimizden ötürü tezlîl edileceğimizi bili-
yorduk. Dostlarımla birlikte bozgundan hemen sonra ayrıl-
dık.” 
   İsa düşünceye daldı. Viyana yakınlarında karşısına çıktığı 
zaman arkadaşını şiddetle azarlamıştı. Acaba haklı mıydı? 
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“İyi,” dedi, “Ya buraya kadar nasıl geldiniz böyle, melekle-
rin kanadına tutunmadınız ya?” 
   “Hilâl, ok ve yay ile,” dedi Yusuf gülümseyerek.  
   İsa anlam veremedi. “Nasıl yani?” 
   “Orduyu terk ederken seni çok aradık ağa! Böyle bir ada-
letsiz emre senin de karşı çıkacağını tahmin ettim. Hem aynı 
ekmeği yemiş aynı suyu içmiştik. Seni arattım, bulamadım. 
Sonra Beç önünde kalanlara ulaklık vazifesiyle gittiğini 
işittik. Bana katılanlar arasında ak bıyıklı yeniçerilerden biri 
vardı; Yakup Ağa. Onu Beç önüne seni aramaya yolladık. 
Bir parola bulmuştuk, dağlarda, vadilerle birbirimizi bunun-
la tanıdık: Hilâl, ok ve yay. Ayrılacağımız zaman birbirimizi 
bulmak için nallarımıza bunların resmini kazıdık. Yakup 
Ağa’dan bir daha haber gelmedi. Fakat seni bulmuş olacaktı 
ki alâmetlerimizin Beç önlerinden güneye doğru devam 
ettiğini gördük. İzledik. Seninle vadide karşılaştığımızda da 
bu izleri sürmüştük. Ama sen bize sert çıkınca üzülerek geri 
döndük. Beç civarında eşkıyalığa devam ettik. Sonra birkaç 
Nemçeli devriyesini bastık, vurgunlar yaptık. Birçok Os-
manlı esirlerini kurtarıp tarafımıza kattık. Onlardan işittik ki 
Kara Mustafa Paşa, heşmetmeablarının emriyle Belgrad’da 
boğdurulmuş, kafa derisi yüzülerek İstanbul’a gönderilmiş. 
Bu bizim için bir ümit oldu. Padişahımız hazretlerinin affını 
umarak memlekete dönmek istedik. Fakat bu sırada Nemçeli 
bizi iyice takibe almış, nefes aldırmıyordu. Urumili’ne geç-
mek bir türlü kâbil olmadı. Aklımıza yine sen geldin. Güne-
ye doğru ilerlediğini biliyorduk. Tabii geçen süre zarfında 
izler kaybolmuştu. Ama senin nazarından düşünüce anladım 
ki Adriyatik’e çıkıp deniz yoluyla İstanbul’a geçecektin. Biz 
de güneye doğru at kopardık, zorlu dağları aşıp Trento nam 
şehre vardık. Kılık kıyafeti değiştirmiş, han nevi bir mekâna 
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gelmiştik. Etrafta içki içenler vardı, herkesin dilinde bir ‘İl 
Turco’dur gidiyordu. Kelime tanıdık gelince hancıya sorduk, 
‘Kimdir bu İl Turco’ diye. Adam anlattı ki Moena isminde 
bir karye varmış, bir yeniçeri buraya varıp ahaliye zulmeden 
Nemçe dukalığına isyan etmiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim, 
senin olduğunu hemen anladım. Göğsüm kabardı, kıvanç 
duydum seninle. Bir yol sorup Moena’yı bulduk. Bir hafta 
müddetle olan biteni dağlardan izledik, sonunda seni bulduk.” 
   İsa şaşkınlıktan konuşamayacak haldeydi, elini Yusuf’un 
omzuna attı, “İyi ki de buldunuz kardeşim, iyi ki yettiniz! 
Yakup Ağa beni Beç önünde düşmandan kurtarıp buraya 
saldı. Fakat kendisi şehit oldu. Allah rahmet eylesin.” Elini 
kuşağına atıp Mira’nın hediye ettiği nalı gösterdi. “Demek 
ki bunu da o çakmış!” 
   Yusuf’un gözlerini metin bir keder bürüdü, “Evet ağam.” 
   “Gitmeden önce bir çarpışmaya daha var mısınız?” 
   “Emrine âmâdeyiz ağam!” 
   “Teçhizatınız nedir? Ateşli silahınız var mı?” 
   “Çadırlarımız topa tutulmadan önce bir humbara kurtar-
mıştık. Aksamları yanımızda. Onun haricinde fitilli bomba-
larımız var.” 
   İsa, “Güzel,” dedi, hemen bu akşam saldırıyoruz. Hazır 
olun. 
   “Ağam biraz dinlensen? Bu zorbayı tepeleriz elbet. Yaran 
bir iyileşsin.” 
   “Olmaz Yusuf. O dışarıdan yardım almadan bu işi bitir-
memiz lâzım. Haydi!” 
   “Tamamdır ağa!” 
   İsa oturduğu yerden güçlükle kalktı. Yusuf’un adamları 
çadırın tentesini onun için araladılar. Dışarı çıktığında güneş 
batmak üzereydi. Elini gözlerine siperledi. Kalabalık coşku-
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lu bir uğultu yükseltti. İsa çadırının etrafında oluşan kori-
dordan yarasını tutarak, sendeleyerek geçti. Coşkulu eller 
kollarına, omuzlarına dokunuyor, sırtını sıvazlıyordu. Kori-
dorun sonunda Eduardo’yu gördü. Sarıldılar.  
   Eduardo ayrılmadan fısıltıyla sordu, “Şimdi ne yapıyoruz 
İsa?” 
   İsa kendini geri çekti, Moenalı dostunun omuzlarını tuttu, 
bu işi bitiriyoruz!” 
   Eduardo bir şey demeden onu takip eden Osmanlı askerle-
ri arasına karıştı. Moenalı milisler de peşlerindeydi.  
   İsa Girolamo’nun evinin önünde durdu. Mira’yı düşündü. 
Kapıya yaklaştı. Bir ağlama sesi duydu. İçeriden gelmiyordu. 
Eduardo evin bahçesini gösterdi, “İsa!” 
   İsa bahçeye baktı. Kilise cemaati toplanmış, Girolamo’nun 
cenazesini defnediyordu. İsa arkadaşlarını bırakarak 
Eduardo ile birlikte bahçeye girdi. Mira ona özlemle sarıldı, 
başını göğsüne dayayıp hıçkırıklarını serbest bıraktı.  
   İsa Mira’nın saçlarını öptü. “O iyi bir adamdı,” dedi, “di-
nince dinlensin.” Sevdiğinin gözlerini karşısına aldı, “Şimdi,” 
dedi, “bu işi bitirmeye gidiyorum. İçin rahat olsun.” 
   Mira bir şey söylemeden başını salladı, İsa hızla uzaklaştı. 
Eduardo da taziye dileklerini paylaşıp çıktı. 

 م
   Dukalık şatosunun duvarları önünde otuz Osmanlı askeri 
ve savaştan sağ çıkabilen yirmi kadar köylü dizildiler. İçeri-
den bir borazan sesi yükseldi. Duvar üzerinde askerler dizil-
di. Yusuf ve adamları humbaraları kurdu, İsa’nın belirttiği 
noktaya bir iki atış yaptılar. Duvarlardan da ok atışı başladı. 
Kalkanlarını tuta tuta sur önüne kadar ilerleyen Yusuf ve 
adamları fitilli bombalarını tutuşturup içeriye fırlattılar. Du-
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vardaki askerleri büyük bir telaş kapladı. İşte bir humbara 
mermisi de dükün çatısında gümlüyordu. Biraz sonra kapı 
açıldı. İsa ve arkadaşları durdular. Kapıdan dukalık defterda-
rı Albert, elindeki beyaz bir bayrağı sallayarak çıkıyordu. 
Haykırdı, “Durun, teslim oluyoruz!” 
   İsa arkadaşlarıyla birlikte adamın üzerine yürüdü. Onu 
ensesinden tutup içeri sürükledi. Şatodaki askerler silahlarını 
atmış ellerini kaldırmışlardı. İsa, Yusuf ve Eduardo haricin-
deki adamlarını avludaki düşman askerlerinin başında bıra-
karak dukalık sarayının içine girdi. Kapıyı sert bir tekmeyle 
açtı. Albert’i içeri fırlattı. Dük masada oturmuş, elini çene-
sine dayamış, efkârlıca bakınıyordu. Yusuf ve Eduardo içe-
rideki birkaç muhafıza kılıçlarını doğrulttular. Onlar da si-
lahlarını indirdi. Saray kadınları İsa masaya yaklaştıkça 
duvarlara yapışıyorlardı. İsa’nın kılıcını çekmesiyle oluşan 
sürtünme sesi tüm salonda akis buldu. 
   Dük masadan ağır ağır kalktı. On adım ötede kılıcını doğ-
rultarak kendisine bakan Türk’ün yüzüne bakmadan ağır 
ağır yaklaştı. Tam önünde durdu. Tek dizinin üzerine çöküp 
başını eğdi. “Sen kazandın İl Turco!” 
   İsa adama bir süre tiksintiyle baktı. “Kalk!” dedi. Masayı 
gösterdi, o da oturdu. İsa korku ve hayret içindeki Albert’e 
döndürdü kılıcını, “Sen de bir hokka, mürekkep ve kâğıt 
getirsen iyi edersin.” 
   Dükün karşısına oturdu. Kederli adam “Sen medenî bir 
adamsın dostum,” dedi, “sana çok haksızlık ettim.” 
   Albert de ekipmanlarını almış masanın bir ucuna oturmuş-
tu. 
    “Yaz!” dedi İsa. Albert Dük’ten onay bekleyince adam 
‘devam et’ mealinden bir jest yaptı.  
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   İsa sözlerini sürdürdü, “Moena Köyü on yıl müddetle her 
türlü vergiden muaftır! Moena Köyü bundan böyle Rione 
Turchia olarak anılacaktır. Köyün mevcut hâkimi İl 
Turco’dur. Vergiler yeniden alınmaya başlandığında miktar 
köylülerin kazancının onda biri üzerinden alınacaktır. Son 
bir yıldır köyden toplanan vergilerin yarısı tazminat bedeli 
olarak iade edilecektir. Köy, dışarıyla istediği gibi ilişki 
kurmakta serbesttir ve dukalık köyün güvenliğini sağlamak-
la yükümlüdür!” 
   İsa bir şeyler daha düşündü. Bu sırada Dük söze girdi. 
“Beni sarayımda bırakacak mısın?” 
   İsa soruya aldırmadan aynı resmî tonuyla devam etti. Me-
mur Albert yazmaya devam etmesi gerektiğini anlamıştı. 
“Dukalık sarayından bir rehin alınacak ve bu antlaşmanın 
teminatı olmak üzere ömrü müddetince Türk Bölgesi’nde 
yaşayacaktır. Bu antlaşma Türk Bölgesi ile dukalık sarayı 
arasında olup tamamıyla gizli kalacak, hiçbir şekilde merke-
ze bildirilmeyecektir. Türk Bölgesi’nden alınamayan vergi-
ler diğer köylere yığılmayacak, başka bölgelere de adaletsiz 
davranılmayacaktır. Bu antlaşma mevcut duka ve onun so-
yundan gelecek tüm yöneticiler tarafından kabul edilmiş 
sayılır.” Elini kuşağına attı bir kâğıt çıkarıp masaya koydu. 
“Ve Türk Bölgesi’nce alıkonulan vergi listesi iade edilmiş 
olup tüm esirler karşılıklı olarak iade edilecektir.” 
   İsa Albert’e gözleriyle emretti, o da kâğıdı ve yazı aletle-
rini efendisine uzattı. Dük yazılanları yeniden okudu. Derin 
bir nefes çekti. “Peki” dedi, “rehin olarak kimi alacaksınız?” 
   “Kızını!” 
   “N..ne! Benim bir kızım olduğunu da nereden çıkardınız?” 
   İsa arkasına baktı, “Eduardo!” dedi, “üst kata çık ve dükün 
kızını indir!” 
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   Eduardo koşarak yukarı çıktı. Bir dakikalık bir beklemenin 
ardından kızı incitmemeye özen göstererek alt kata indirdi. 
   İsa Dük’e sordu, “Şimdi bu senin kızın değil mi?” 
   “E..evet.” 
   Kız ağlıyordu, “Baba?” diye yalvarırcasına sordu. 
   Dük çaresiz, Albertten mührü aldı, kâğıdın altına mum 
damlatıp üzerine mührü bastı. İsa’ya uzattı, uzatırken de 
“Bölgenizin bir mührü vardır herhalde?” dedi. 
   “Var tabii,” dedi İsa, kuşağından Mira’nın Karayağız’ın 
ölümünden hemen önce ayağından söküp kendisine hiçbir 
açıklama yapma ihtiyacı duymadan hediye ettiği, üzerinde 
hilâl, ok ve yay bulunan nalı çıkarttı. Şimdi anlıyordu ki İsa, 
Mira bunu verirken kendisinin bu naldan haberdar olduğunu 
zannetmişti. 
   İsa masadaki mühür mumundan alıp kâğıda damlattı, son-
ra nalın şekilli kısmını muma bastırdı.  
   Albert muahede metninin bir nüshasını daha çıkarttı. Mü-
hürleme işlemleri tekrarlandı. İsa gitmek üzere ayağa kalk-
mıştı. Dük ve Albert de kalktılar.  
   İsa “Umarım bu kez şerefli davranırsız,” dedi, elindeki 
nüshayı kuşağına sokarak kapıya doğru ilerledi. Eduardo da 
Dük’ün ağlayan kızını kolundan tutup götürüyordu. İsa çık-
madan önce durdu, arkasını döndü. “Söylemeyi unuttum,” 
dedi, “Sizi düğünümüze bekleriz!” 
   Eduardo şaşkınlıkla İsa’ya baktı. İsa eliyle Eduardo’yu 
gösterdi, “Bu arada, damadınız Eduardo’yla tanışın!” 

 م
   Köy meydanında parlak bir düğün kuruldu. Yusuf ve ar-
kadaşlarının ordudan aldıkları kösler ve üflemeli çalgılar 
bugün bir savaşın değil barışın ve mutluluğun ezgisini çalı-
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yordu. Eduardo evinden çıktı. Pırıl pırıl giyinmişti. Yanında 
dükün kızı Bella vardı. O da artık ağlamayı kesmiş, kaderine 
razı olmuş görünüyordu. Eduardo bu güzel kızla, tarih bo-
yunca uygulanagelen bir biçimde siyasî bir evlilik yapıyor 
olmasına rağmen bir gönül bağı kurduğunu hissediyordu. 
Dukalık sarayına Orlando ve İsa ile beraber barış görüşmesi 
yapmaya gittikleri ilk gün bu kızı görmüş ve çok beğenmişti. 
Onun elini sıkıca tutuyor, ona şefkatle sesleniyordu. Köy 
meydanındaki yükseltiye yerleştirilen koltuklara oturdular. 
Büyük bir alkış yükseldi. 
   Kalabalığın gözü şimdi de müteveffa Papaz Girolamo’nun 
evindeydi. Kapı açıldı, temiz Türk giyimleriyle İsa, köy 
kadınlarına tüllerden yaptırdığı duvağıyla ve beyaz giyimle-
riyle Mira göründüler. Bu bir çifte düğündü. Onlar da alkış 
ve tezahüratlar eşliğinde diğer çiftin yanına oturdular. İki 
gelin yan yana gelmişti. Mira Bella’ya fısıltıyla, “Üzülme 
artık,” dedi, “Eduardo çok iyidir. Sana hak ettiğin değeri 
verecektir.” 
   Bella gözyaşlarının ardından dudak ucuyla gülümsedi. 
   Düğüne dukalığı temsilen Albert gönderilmişti. Misafirler 
arasından çıktı ve çiftlere iki sandık sundu. “Mutluluklar 
dilerim, sandıklarda savaş tazminatımız ve gelinler için mü-
cevherler var. Güle güle kullanın.” 
   Sandıklar açıldı, ağızlarından sarkan mücevherler parılda-
dı. Albert çekildi. Diğer herkes hediyelerini sundu, “Koyun, 
at, çiçekler ve süs eşyaları…” Meydan doldu taştı. Köy ka-
dınlarının yine İsa’nın verdiği tarifle yaptıkları kuzu etleri ve 
pilavlar dağıtıldı, sütlerden yoğurt, yoğurtlardan ayranlar 
yapıldı. Biraz sonra meydanda bu farklı kültürlerin dansları 
tüm coşkularıyla arz-ı endam edeceklerdi. 
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   Danslardan sonra Yusuf’un takımındaki mütedeyyin bir 
asker imam oldu, İsa ve Mira’nın nikâhlarını kıydı. Kilise 
cemaatinden yeni papaz olarak seçilen ihtiyar da diğer çiftin 
dinî ritüellerini tamamladı. Eğlence üç gün üç gece sürdü. 

 م 
   Bir hafta sonra Yusuf ve arkadaşları İsa ile vedalaştılar. 
Yusuf İsa’ya “Burada kalma konusunda emin misin ağam?” 
diye sormuş, “Adım kadar,” cevabını almıştı. 
   “Peki,” dedi Yusuf, “Allah’a ısmarladık!” 
   İsa Yusuf’a sarıldı, sırtına dostça vurdu, “Allah’a emanet 
ol karındaş!” Moena milisleri de silah arkadaşlarıyla samimi 
bir surette vedalaştılar. Onlara teşekkür ettiler. 
   Yusuf ve arkadaşları tek sıra halinde köy çıkışına doğru 
ilerledi. Köy halkı üzerlerine çiçekler fırlatıyor, ellerine 
hediyeler tutuşturmaya çalışıyorlardı. Çocuklar, atlarını 
tırısa kaldıran askerlerin peşlerinden neşeli çığlıklarla koş-
turdular. Yusuf köy kapısından çıkarken son bir kez ardına 
baktı; eşiyle kol kola, kendisine bakan İsa’ya tebessüm etti. 
İsa da minnettar gülümsemesiyle karşılık verdi. 
   Güneş batarken herkes evlerine çekildi. İsa Peder 
Girolamo’nun evini iyi bir tadilattan geçirmişti. Mira ile 
birlikte evlerine girip üst kata çıktılar. Açık pencerelerinden 
sarkan beyaz hilâl ve yıldız motifli kırmızı kumaş, Dolomit 
dağlarından esen ılık bir meltemle bir saadet titreyişine kapı-
lıyordu.  
 

-SON- 
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TEŞEKKÜR 
 

zun bir süredir bölüm bölüm yazarak yayımlamaya 
çalıştığımız öykü dizisi nihayet tek bir kitapta bir 
roman bütünlüğüne ulaşmış bulunuyor. Bu güne 

kadar yayımlanan bölümleri ilgiyle takip eden, bizimle gö-
rüşlerini paylaşan ve yeni bölümleri yazmaya teşvik eden 
tüm tariheyolculuk.org ziyaretçilerine; 
   Bu kitabı sosyal medya üzerinde paylaşarak daha fazla 
okur tarafından duyulmasını ve okunmasını sağlayan tüm 
dostlara; 
   Deviantart.com’daki eşsiz yeniçeri çizimlerinin bu eserin 
gayri ticarî kullanımlarında yer almasına müsaade eden 
illustrasyon sanatçısı Eren Arık’a; 
   Ve bu efsanevî yeniçerinin hikâyesini hâlâ anlatan, hatıra-
sını düzenledikleri festivallerle yaşatmaya çalışan tüm Türk 
dostu Moenalılar’a; 
 
   Sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
 

Emre Taş 
30 Temmuz 2014, İstanbul 
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Lütfen bizimle eleştirilerinizi paylaşın. 
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