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Ö N SÖ Z

B ' i  kitabı yıllar önce yazmak istemiştim. Ama ancak şimdi ka
leme almaya cesaret edebildim. Bu gecikmenin kitabın bir 
parçası olduğu ve aynı zamanda onun karakteri yüzünden 
ileri geldiği göz önüne alınırsa, burada bir açıklama yapmak 
yerinde olacaktır: Yani, bu malzemeyi daha önce kullanacak 
cesareti kendimde bulamadım.

Elimdeki malzemeyi eleştirici ve önyargılardan uzak bir 
gözle elden geçirmek için gerekli mesafeye gelinceye kadar 
beklemek zorundaydım. Öbür yandan bu mesafe, anlatmak 
istediğim bayata karşı beni yabancılaştıracak kadar büyük ol
mamalıydı.

Galiba şimdi beklediğim an gelip çattı. Hiçbir burukluk 
duymadan dönüp geriye bakabiliyorum. Yunanlı olmaktan 
gurur duymak aptallığını olduğu kadar Yunanlı olmaktan 
utanç duymak aptallığını da yenmiş bulunuyorum.

Bu, memleketime kaışt tarafsız olduğum anlamına gelmez. 
Tam tersine. Ancak şimdi, mümkün olduğu kadar pek çok 
maskeyi çıkanp attıktan sonra, memleketimi sevdiğimi söy
leyebilirim; bunu her zaman söylemek, istemiş, söy
leyememiştim.

Bu kitapta anlatılanlar belirli bir tarih süreci içinde geç
mektedir. Kişiler de olaylar da uydurma değildir. Ama kim
seye zarar vermemek, için gerekli gördüğüm değişiklikleri yap
tım. Yalos köyü gerçekten vardır. Yunanistan'da olduğu



kadar başka ülkelerde de. Benim tecrübem bu ve burada an
latmak istediğim de zaten bu tecrübelerdir. Kitaba niçin 
‘roman' dedim? Eh, burada ben gerçeği bana göründüğü şe
kilde anlatıyorum. Gerçeğin kendisini değil. Gerçek üzerinde 
hak iddia edemem. Başkaları da edemez.
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« ilk karşılaşma «

Yirmi iki Haziran 1944. Almanlar geliyor lâfı bütün köyün yol 
boyunca toplanmasına sebep oldu. Çocuklar ve delikanlılar er
kete durmak için "asılmışın kestane ağacı"na tırmanmışlardı. 
Durmadan, gördüklerini aşağıdakilere bildiriyorlardı. Uzakta 
havaya yükselen her toz bulutuyla birlikte: "Geliyorlar, ge
liyorlar!" diye bağırıyorlardı.

İhtiyarlar da, 1926'da Kondylis bir devlet darbesiyle Krallığı 
geri getirdiğinde böyle bağırmış olduklarını hatırlıyorlardı. O 
zamanlar tellâllar tutulmuş ve bunlar şehir şehir, köy köy ge
zerek büyük haberi vermek için bağırmışlardı: "Geliyor, ge
liyor!" Gelen kraldı, tabii.

Çocuklara okullardan izin verilmişti ve onlar da korolar ha
linde "Geliyor, geliyor!" diye bağırmışlardı. Öyle de olmuş, kral 
gelmişti. Ama uzun zaman kalamamış, 194l'de meydanı boş bı
rakmak zorunda kalmıştı.

1945'de geri geldi ve o zaman da yine: "Geliyor, geliyor!" 
diye bağırdılar, ama bu defa kral epey kaldı. Ama 1968'de yine 
pilisini pırtısını toplamak zorunda kaldı. Bir dahaki sefere ba
ğıracak olan hangi nesil Yunanlılar, insan merak ediyor.

Almanlar bir türlü görünmüyordu. Güneş ortalığı ka
vuruyordu ve tek gölge veren yer kestane ağacıydı. Gayet 
güzel bir ağaçtı bu. Dört yüz yıllık olduğu söyleniyordu, büyük 
ve sağlam bir ağaç. Gövdesini kucaklamak için üç koca adam 
gerekiyordu. Eskiden adı "kestane" idi ve bununla hangi ağacın 
kastedildiğini herkes bilirdi. Ama fırıncı -Yunanistan'da şüpheli
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bir meslek- kendisini o ağaca asıp intihar ettikten sonra ağacın 
adı "asılmışın kestane ağacı" olmuştu.

Fırıncılık şüpheli bir meslekti, çünkü Yalos'da -köyün adı 
bıı, herkes fırıncıların çok tatlı yedikleri görüşündeydi. Sonra 
millet çok tatlı yiyenlerin homoseksüel olduğu inanandaydı. 
Ne mutlu Hitler'e ki köylüler onun tatlı kurabiyeye bayıldığını 
bilmiyorlardı. Yoksa, bu onun pek çok taraftarını ve hayranını 
kaybetmesine sebep olurdu.

Erkete duranlar bir kere daha bağırdılar: "Geliyorlar, ge
liyorlar!" Ama gelenin kaşıntıdan deliye dönmüş, yolda koşup 
yuvarlanan ve havaya toz bulutları kaldıran bir eşek olduğu an
laşıldı. Eşek ağacın yanına varınca birkaç tekmeyi sineye çek
mek zorunda kaldı, çünkü beklemekte olanları yanıltmak ce
saretini göstermişti.

Köyün öğretmeni kapkara bakışlarla bir aşağı bir yukarı volta 
atıyordu. Sabırsızlığını bastıramayışına şaşıyordu. Barbarların^ 
gelmeyeceğini düşünerek üzülen İskenderiyeli kimsesiz şair Ka- 
vafıs'i düşündü; barbarlar olmasaydı dünyanın ne değeri kalırdı.

Öğretmen kendi kendisine gülümsüyordu. Bunu gören 
muhtar onun yanına gitti ve susamış bir sesle: "Gelirlerken bir
kaç güzel Alman kıçı getirseler de baksak," diye fısıldadı.

Alman ordusu hâlâ bir atraksiyondu. Köyde daha hiç kimse 
bir Alman görmemişti. Milletvekili görmüşlerdi, tabii, ama o 
Atina'daydı. Millete yapacağı konuşmayı hazırlamakla meşguldü. 
Yunanistan teslim olduğuna göre savaş bitmişti onun için ve dün
yanın Hitler yönetimine karşı koymasının bir anlamı yoktu artık.

Resmi mevkilerde oturan pek çok Yunanlı da bu fikirdeydi. 
Atina gazetelerinde bunların halkı Almanlarla işbirliği yapmaya 
çağırdıklarını okuyabilirdin. Hâlâ çıkmakta olan ve bir süre 
önce düşürülen diktatörü desteklemiş olan Estia gazetesi: "Yu
nanistan için savaş bitmiştir. İtilâf devletleri zaferi elde ede
ceklerdir" diye yazıyordu.

Kathimerina Nea, Kathimerini, Akropolis gibi gazeteler de 
bu yolda yazılar yayınlıyorlardı. Son iki gazete hâlâ çık
maktadır.

* B a rb a rla r:  Tanınmış İskenderiyeli Yunan şair Kavafis'in "Barbarlar'ı Bek
lerken" şiiri kesdediliyor.
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Köyün öğretmeni Hitler'in kazanacağına inanmayan çok az 
kişiden biriydi. Çünkü böyle bir zafer onun için hayatını boşa 
geçirmiş demek olurdu. Hakka hakikate inanıyordu ve tarih ka
nunlarının hakkın ve hakikatin hizmetinde olduğunu an
latıyordu öğrencilerine hep.

Bu anlatımlarıyla birkaç öğrencisinin günahına girmişti. 
Çünkü bu birkaç öğrenci tarihin kocaman motorları olan ve 
yakıt yerine insanla beslenen bir makina olduğuna inanmaya 
başlamışlardı.

Bir keresinde bu öğrencilerden biri okulda herkese tarihi rü
yasında gördüğünü söylemişti. Diğer öğrencilerin de bambaşka 
rüyaları vardı.

Saatler geçiyor ve Almanlar hâlâ ortalıkta görünmüyorlardı, 
insanlar hayâl kırıklığına uğramışlardı.

"Gelecek mi bu herifler, gelmeyecek mi?"
Buluşmaya söz verip de gelmeyen bir sevgili tarafından al

datılmış gibi hissediyorlardı kendilerini.
"Bütün gün burada beklenir mi ya!"
Kimileri evin yolunu tutuyor, ama yolun yarısında yine de 

geri dönüp erkete durmaya karar veriyorlardı. "Belki şimdi ge
lirler. Bir de bakarsın, tam ben eve gittiğimde çıkıp gelmişler!" 
Yaloslular insanların olduğu kadar tabiatın da kendilerine bir 
oyun oynamasından şüphelenmekte haklıydılar. En başta hava 
en kötü işbirlikçiydi. Ama bu, Yalosluların evhamlı insanlar ol
duğu demek değildir. Daha doğrusu, bir çeşit Herkül komp
leksinden mustariptiler. Her biri öylesine önemli bir şahsiyetti 
ki göze görünmeyen bir yığın düşmanı vardı.

Köyün delisi Aptal Lolos akıl edip köye gitmiş ve oradan 
satın aldığı meşrubatı orada bekleyenlere daha pahalıya sa
tıyordu. Fiyatı yüksek bulup itiraz edenlere köyün nah, orada 
olduğunu ve isteyenin gidip kendi içkisini satın alabileceğini 
söyleyerek bir güzel ağızlarını kapatıyordu. Lolos:

"Size buz gibi nefis meşrubat içireceğim diye çam kozalağı 
gibi terlemeye hiç niyetim yok," diye cevap veriyordu.

Çam kozalakları bolca terliyorlardı ve sakızlarını "retsina”̂

* R etsin a :  Reçine, Yunan şarabı.
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adı verilen Yunan şarabına tat katmakta kullanıyorlardı. Ret- 
sina'mn aldığı açık renk, üstelik, öğle sıcağında sakızı üzerinde 
kuruyan ve küçük damlaları toprak ananın gözyaşları gibi pa
rıldayan çam ağaçlarından bir ormanı hatırlatıyordu. Ağaçlar ne 
de olsa toprak ananın gözleriydi. Lolos'un sarsılmaz inancıydı bu.

Aradan bir saat geçince soğukkanlı kasap bile hareketlendi. Or
taya çıkardığı keskin bir bıçakla bir ağaç dalının kabuğunu soymaya 
başladı. Bir dut dalıydı bu ve düdük yapmaya son derece elverişliydi.

Avukat kasabın sistemli ve istediği yere inen ve hedefini hiç 
şaşmayan ellerini seyrediyordu. Bunların tecrübeli eller olduğu 
belliydi. Avukat bütün vücudunun ürperdiğini hissetti. Pekâlâ 
birisini öldürebilir diye düşündü, daha doğrusu söyledi Avukat, 
cesedi görüyordu bile, sanki cinayet işlenip bitmişti.

Güneş batıyordu. Ağaçtaki gençler akşam karanlığını fırsat 
bilip sakıncalı oyunlara başlamışlardı. Şüpheli gülüşmeler du
yuluyordu ve hiç kimsenin eğlenmesine izin vermeyen yaşlılar 
sesleniyorlardı: "Eleni, aşağı in hemen!" ya da "Neden öyle at 
gibi soluyup dunıyorsunuz, pespayeler!

Gençler tabii ki inmiyorlardı. Kestane ağacı nesiller boyunca 
Yaloslulara erotik talim okulu vazifesi görmüştü. Sık yapraklar 
köydeki herkesin görmek için canını verebileceği nelere nelere 
şahit olmamıştı ki. Ağacın sık yaprakları sayesinde pek çok 
skandal önlenmişti.

Uzakta, köyün yüksekteki kısmında evlerin pencerelerinde 
ışıklar görünmeye başlamıştı. Köye elektrik sağlayan zayıf ve 
güvenilmez jeneratör devamlı cereyan verecek durumda de
ğildi. Işık durmadan karanlıkla boğuşuyorımış gibi titreyip du
ruyordu. Bazan hepten kesiliyor, köy bir gemi gibi karanlığa 
gömülüyor, sonra ışıklar yeniden geliyordu.

Şimdi hâlâ beklemekte olanlar muhtar, öğretmen ve birkaç 
öğrenciydi. Ötekiler çoktan kahvehaneye gitmiş, iskambil ve 
tavla oynuyorlardı.

Köyün yaşlı başlı nüfusu içinde sadece iki kişi yola çıkıp Al
manları beklemeye gelmemişti: Zevk için çiftlik işleten Musuris 
ile bir Yahudi olan David Kalin. David Kalin Almanların Ya- 
hudilere neler yaptığını bilen köydeki pek az kişiden biriydi, 
ama köylüler David'in komünist olduğu için kaçtığına ina
nıyorlardı. Halbuki David, Yalos'a bir Alman askeri birliği yer
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leştirileceği haberi daha duyulmadan kaç gün önce köyden ay
rılmıştı. Ama ailesi köydeydi. David kendisini ve ailesini emin 
bir yere götürecek bir gemi aramaya gitmişti.

Musuris ağa herhangi bir kimseyi karşılamak için asla evin
den dışarı adım atmazdı. Başkaları tarafından karşılanmaya alı
şıktı. Ya da başkalarının onun ayağına gitmesine. Almanların 
yolda olduğunu duyunca piposunu yakmış ve "Bizzat Hitler 
bile gelse evimden dışarı adım atmam," demişti.

Musuris şimdi kahvehanede kendi masasına oturmuş, et
rafında torunları, akşam uzo^sunu içiyordu.

Köyün üç kahvehanesi vardı. Üçü de köy meydanmdaydı. 
tşin garibi hepsi de aynı binadaydı. Eskiden kimin hangi kah
vehanenin müşterisi olduğunu bilmek garsonlar için zordu. Bu 
da sık sık anlaşmazlıklara yol açıyor ve hattâ müşterilerin bile 
katıldığı saç saça baş başa kavgalar çıkıyordu. Kimi müşteriler 
mahsus böyle ihtilâflı yerleri seçiyorlardı ki bu da hemen gar
sonlarla münakaşaya dönüşüyor, arkasından tokat sille geliyor, 
papaz herkese ve herkes papaza küfretmeye başlıyordu. Ka
nayan burunlar, patlamış dudaklar, kırılmış kaburgalar, derken 
muhtar herkesi yeniden barıştırıyordu. O zamanlar daha muh
tar değildi, ama bu barıştırıcı rolünden ötürü muhtar seçilmişti.

Sonra meydanı üçe böldüler ve trafik işaretlerinde olduğu gibi 
beyaz çizgilerle sınır çektiler. Daha sonra bu bölümlere baştan 
aşağı ait oldukları kahvehanelerin adları yazıldı. Böylece müş
teriler için hangi kahvehanenin toprağında oturduklarını bilmek 
kolaylaştı. Ve garsonlann da müşteriler bakımından yanılmaları 
hepten önlenmiş oldu. Ama tabii kavgalann sonu gelmedi. Es
kinin apaçık meydan kavgalan bu defa sınır anlaşmazlıkları halini 
aldı. Buna rağmen durum biraz iyileşmiş oldu.

Ama bir değişiklik daha vardı. Sınırları çekilen kahvehaneler 
şimdi gözle görülmeyen elle tutulmayan bir şekilde değişik 
rütbe sahibi olmuşlardı. Daha yüksekçe bir yerde bulunan ki
liseye bakan kahvehane seçkin kişilerin uğrak yeri oldu. Mu
suris ve milletvekili, muhtar ve avukat, mıntıkanın gezici 
hâkimi, jandarma kumandanı ve bunların aile fertleriyle ak
rabaları burada oturuyorlardı.

* Uzo: Yunan rakısı.
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