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ÖYKÜ

TÜRK DİLİ EKİM 2021  Yıl: 70  Sayı: 838

“Zalimin gücü benim gibi garibe yetiyor ya!.. Ehh, yetimin ahı çarpsın 
öyleyse!”

Sabahın seherinde bu dertli bedduayla pazarın içi ayağa kalktı. Tez-
gâhın üstünde yahut altında, çuvala ya da torbaya yanlamasına da-
yanmış tavşan uykusunda uyuyan yaşlı veya genç kuru kayısı, ceviz, 
kuru üzüm ve fıstık satıcıları ve diğer pazarcılar, uykulu gözlerle üs-
tünü başını alelacele toparladı; kendine gelenler, durmaksızın feryat 
eden dul kadının etrafına toplanmaya başladılar. Aynı dertten muz-
darip olan başkaları da çıktı. 

Onlardan biri bağırarak “Çok almış mı?” diye sordu.

Dul kadın, sesi boğularak “Çuvalın yarısını almış!” dedi.

“Of! Yuvası dağılsın!..”

“Şu kadının kuru üzümünü yediğinde dili kopsun ya!”

Bir başkası “Kaç çuvaldı, ablacığım?” diye sordu ince bir ses tonuyla.

“Bir çuval… idi… Yetimlerin rızkından alıp getirmiştim.”

Başka biri tehditvari bir üslupla “Yakalayıp işte şu pazarın tavanına 
asmak lazım!” diye bağırdı? 

* Yazarın kurguladığı hayalî varlığa verdiği isim. Bu öykü, Türkiye Türkçesine 
Veli Savaş Yelok tarafından aktarılmıştır. 

** Taşkent’te dünyaya geldi (8 Ocak 1951). Taşkent Devlet Üniversitesi Gazetecilik 
Fakültesinden mezun oldu (1973). Fen Neşriyatı ile Fen ve Turmuş Dergisi’nde, 
Kışlak Hakikati gazetesinde, Yaş Küç dergisinde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı 
Özel Kaleminde çalıştı. Dostmuhammed’in ilk hikâyesi 1981 yılında Gülistan 
Dergisi’nde yayımlandı. Yayımlanmış eserleri; Havlı Etegidegi Üy, Penah, 
Aramkürsi, Sorak, Saf Özbekçe Katillik, Mahzuna, İbn Muğanniy, Yalğızım-Siz, Köz 
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Gruptan biraz daha uzakta, başını aşağı eğerek sallayıp duran Zerdüşt Dede, 
bir yerlerde saklanan vicdansız hırsızın yakasından tutacağına bütün ben-
liğiyle inanmış gibi ağır adımlarla pazarın girişinden tarafa yürüdü. İki ucu 
yan yana gelecek şekilde dizilen tezgâhların arasında dolaşıyor, pazarcıların 
uyuklayıp gerinerek her günkü gibi güç bela uyanmalarını izlerken düşünü-
yordu: “Herkes kendi işiyle avare… Geçim telaşı… Satmak, satmak, satmak… 
Yığın yığın fıstığı, bademi, kuru kayısıyı, kuru üzümü satmanın, malını para-
ya dönüştürmenin derdiyle meşgul herkes…” Dede, gayriihtiyari üst üste yığı-
lan çuvalların, torbaların miktarını tahmin etmeye çalıştı; yine biraz ilerledi, 
sonra satıcı ehlinin seyrekleştiği pazarın bitişinden geriye döndü. Döner dön-
mez de… Arka tarafta, birisi duvarı yumrukluyormuş gibi gümbürtüye benzer 
zayıf bir ses duydu. Dede, kar gibi bembeyaz sakalını avuçlayıp kulak kesildi, 
uzun bir süre bu hâlde bekledikten sonra artık dikkatini dağıtmadan dertli 
mağdur genç kadını düşünerek geldiği yola döndü. 

Dede’nin tezgâhı pazarın başladığı yerde, büyük giriş kapısının ağzındaydı; o 
karışık düşünceler içerisinde yerine geldiği zaman çuvallarından birinin ağ-
zını açtı, seçilmiş kuru üzümden külaha üç dört avuç doldurdu, gidip zavallı 
mağdur kadının yarıya inmiş çuvalının üstüne koydu. Dede’nin arkasından 
üzüm getirip koymak isteyenler sıraya dizildiler. Onlar, ölüm gibi çaresiz bir 
gücün karşısında kendi acizliklerini anlamış gibi mağdur genç kadına hiçbir 
şey söylemeden derdini paylaştıklarını izhar ediyor ve başlarını önlerine eğ-
miş şekilde geri dönüyorlardı.

Zerdüşt Dede, tezgâhının yanına serilmiş mindere iyice yerleşerek dizlerinin 
üstüne oturdu, bir şeyden tedirgin olmuş gibi mırıldanarak “Kendin medet-
kârsın, Ahuramazda…” dedi. Mırıldandığı sırada saçından, sakalından, kalın 
kaşlarından nur yayıldı; bir anda etrafında lamba yanıp sönmüş gibi oldu… 
Birdenbire üç dört sütun ötede iri yarı bir erkek, ne dediği anlaşılmayan hırıl-
tılı kalın sesiyle feryat etti:

“Mahvoldum! Hüda çarptı!..”

Az önceki can sıkıntısından sonra biraz olsun sakinleşen pazarda yine bağırtı 
çağırtı yükseldi. Etraftakiler, acılı genç kadına yardım etmekten dönenler fer-
yat eden adamın yanına gittiler. Ellisini devirmiş, besiye çekilmiş koyun gibi 
epeyce semirmiş şişman kuru kayısıcı sendeleye sendeleye, emekliyormuş 
gibi kat kat serilmiş minderleri kaldırıp indiriyor, sürekli olarak “Yok!.. Yok!.. 
Ne var ne yok alıp gitmiş!” diyor -lakin kaybettiğini bulacağından ümitvar olsa 
gerek ki- tir tir titreyen elleriyle minderleri tekrar tekrar kaldırıp indirmekten 
de geri durmuyordu. 

Etraftaki pazarcılardan biri “Ne gadardı, Gamçe Ağa?” diye sordu.

Kuru kayısıcı başını kaldırmadan “Yasduğun altına, yasduh altına goymuş-
dum!..” deyip homurdandı. 

Az önceki adam “Ne gadardı, diyom?” diye bağırdı.
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“Epiyciydi… Ben saymamıştım… Bir destiydi!..” 

“Al işte!”

“Aferin sana, Kamçı ya! Yastık altına da para mı koyar insan? İşte, netice…” 

“İster yasduğun altına goyar, ister yasduğun üsdüne! Bu, herkisin gendi terciii. 
Amma velakin parayı çaldurduğumuz deel de ne zamandan beri cücenin ceza-
sını verimeyişimiz ızdırap vereyo insana!”

Zerdüşt Dede, “Nurunu eksik etme!” deyiverdi kendi kendine konuşuyormuş 
gibi ve yüzünü gözünü görmese de konuşmaya başlayan Laf Ebesi Ceviz Satı-
cısı Delikanlı’yı sesinden tanıdı. “Cevizci Dede’nin oğlu” diye aklından geçirdi. 
Delikanlı, samimi bir şekilde yana yakıla konuştuğundan insanlar şaşırmış 
hâlde sessizce durmuş onun ağzına bakıyordu. 

Laf Ebesi Delikanlı “Dün de iki gariban, parasını çaldırdı. Önceki gün güpegün-
düz bir çuval handan fıstığı1 çaldırdık… Dün para, işte, bugün yine… Ee, na-
mussuzluk içimizden yahu! ‘Hey, dürüst insanlar! Gözümüzü açalım.’ diyecek 
doğru sözlü bir mert adam yoktur yahu!..” dedi.

Derin düşüncelere dalan Zerdüşt Dede’nin göğsüne düşen sakalı, belli belirsiz 
titredi... 

…Seher vaktiydi, alaca karanlıkta ayakyoluna gidip dönerken sağı solu kontrol 
ederek tezgâhlar arasındaki yoldan geçtiği sırada, iki metre ötede, ne olduğu 
anlaşılmayan bir karartının kıpırdadığını fark etti. Doğrulup baktı, bir şey 
göremedi. Yerine dönüp bağdaş kurarak oturdu sonra başını dizine dayayıp 
gözünü kapatmış hâlde sessizliğe gömüldü. Her günkü âdetine uygun olarak 
ihtiyarlık hayallerinin dizginini gevşetti… “Çok sürmez, birazdan şafak sö-
ker, âlem ışıkla dolar… İnsanlar uyanır, pazar uyanır… Pazarın büyük kanatlı 
kapısı ‘lap’ diye açılır, gürültü patırtı başlar… Kalabalık taşarak, coşarak akar 
gelir, gelir gider… Satıcısı gelir, alıcısı gelir; avaresi gelir… Karınca olur gelir… 
Karınca olur gider… Ayaklar durmaz, kollar yorulmaz, ağızlar susmaz… Giri-
verir, çıkıverir; giriverir, çıkıverir… Almak niyetinde olan ‘param’ der, satmak 
niyetinde olan ‘malım’... Geçim telaşı, benibeşeri burunsalığına geçirilen ip 
gibi ne yana çekerse o tarafa götürür… ‘Pazar’ diye adlandırılan şey, insanı ta-
vaya koyup çevirir, döndürüp çeviriverir… Karınca tuttuğunu çengeline alır, 
yakaladığını yuvasına taşır, taşıyıverir… Alış satış, alış veriş, aldı verdi… Ele 
değen, dile düşen her ne varsa satılır… Ya… El-hazer, Ahuramazda!.. Acizler 
aleve muhtaç, Ahuramazda!”

Zerdüşt Dede, hükmünü geçiremeyeceği kadar ağırlaşan göz kapaklarını zar 
zor açtı, hemen yanında duran çuvala elini sokup bir avuç kuru üzüm aldı; 
onu bir avucundan diğer avucuna aktarıp durdu, bunu yaparken de binbir 
güçlükle yerinden kalkmaya çalıştı. 

1 Antep fıstığı.
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Dört bir yan hareketlenip de çalışmaya başlayanların karartısını gördükçe 
“İyiler canlansın! İyiler paklansın!” diye dua etti ve tezgâhın önüne geçince iki 
sütun ötede... 

Şaşkınlığından “Sel olmuş akıyor!” deyiverdi alelacele. O, ayağa kalkar kalk-
maz donup öylece kalakaldı, aklını toplamaya çalışarak gözünü açıp kapattı, 
olmadı. “Sen kendin yardım et, Ahuramazda!.. Nasıl bir mahlukla imtihan edi-
yorsun, Ahuramazda?” dedi fısıltıyla. 

Dede, boyu bir karış gelmeyecek tuhaf mahluku görünce ürktü sanki iğrenç 
bir şey gözüne görünmüş de ne olduğunu anlayamamış gibi irkildi ve bede-
nini korkutucu bir karabasan sarmış gibi nefesi boğazına tıkandı. Sesi çıkmaz 
olmuştu. 

“İyi insanlar! Cacman… Pazara Cacman dadandı!” diyebildi zar zor. 

Zerdüşt Dede’nin kanaatine göre pazar arkadaşları henüz uyanmıştı. Onlar 
işte şu mahluku yakalayıp pare pare edecekmiş, sürükleye sürükleye pazar-
dan çıkarıp atacakmış gibilerdi. Lakin pazarın bir o köşesine bir bu köşesine 
söylene söylene gidip gelen Dede’nin söylediklerini hiç kimse duymadı. Dede, 
nefesini toplayıp sesinin çıktığı kadar bağırmak istiyordu. O, insancıkları teh-
likeden haberdar etmek niyetindeydi. Tam da bu esnada mahlukun zatını açık 
seçik gördü ve ne diyeceğini bilemeden öylece kalakaldı; Dede, insanoğlunun 
gözünün görmediği, kulağının işitmediği bir hadisenin şahidi oluyordu. 

Mahluk, tezgâhın üstündeki kuru üzümün yanına iyice yerleşmiş, tabaktaki 
pilava kaşık sallar gibi hiç çekinmeden üzümden sakince alıyor, karnındaki 
kesesine de arka arkaya bir avuç, iki avuç doldurup duruyordu. 

Dede, uzun bir süre mahluku izledi; onun eli, ağzı durmuyor hatta epeyce bir 
süre de doyacağa benzemiyordu. Onun birinin üzümünü utanıp çekinmeden 
nasıl olup da tamamıyla yiyip bitireceğini anlayamayan Dede, şaşkın ve tek 
kelime edemez hâlde, gözlerine inanamayarak bakıyor, aklında da “Bu nasıl bir 
mahluk? Bu nasıl bir yaratık?” sorusu dolanıp duruyordu. 

Dede, düşüncelere dalmıştı; mahlukun ne zaman ve nasıl yere indiğini anla-
yamadı ancak onun hoplayıp zıplayarak kanatlı kapıdan tarafa gittiğini görür 
görmez aklı başına geldi. Dede, işte o zaman bu garip yaratığın yüzünü açık 
seçik gördü: Mahlukun gözü, kulağı, burnu biraz sıçanınkine biraz da tilki-
ninkine benziyor; rengi durmadan değişiyordu. “Sincap yahu bu!” diye geçirdi 
içinden ve şu hâlde başını sallayıp “Tilkiyle sıçandan olmuşa benziyor.” kara-
rına vardı, bir süre sessiz kaldıktan sonra “Karnı kangurununkinden…” diye 
mırıldandı lakin mahlukun belini doğrultup iki ayağının üzerine kalktığını 
görünce “Yoksa insandan mı olmuş bu?” diye düşündü ve gayriihtiyari karar-
sız kaldı, şüpheye düşmüş hâlde ve şaşkınlık içerisinde ne diyeceğini bileme-
den dilini ısırdı…
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Aradan birkaç gün geçti, tam ikindi vaktinde kuruyemişçilerin arasında ba-
ğırtı çağırtı koptu. Millet uğultuyla sürü hâlinde o tarafa aktı. Sürü hâlinde 
giderlerken ara sıra “Ne?”, “Aslı neymiş?”, “Tövbeee!” şeklinde bölük pörçük 
konuşmalar duyulsa da birdenbire gürültü patırtı kesildi. 

Fıstık satıcılarından biri “Yakalayalım, yakalayalım!” diye bağırdı heyecanla.

Kuruyemişçi ihtiyar “Bırak! Bırak yahu! Bir görelim!” deyip onu niyetinden 
vazgeçirdi. 

Siyah kaftanlı ihtiyar “Hey! Nedir bu aslında?” diye ciyakladı. 

“Sıçan mı?” 

“İnsan yahu?”

Hengâme peşindeki kalabalık, pazarı ayağa kaldırdı. 

“Susun! Korkutup kaçıracaksınız!”

Mahluk ürküp de kaçmanın derdine düştüğü anda siyah kaftanlı ihtiyar daha 
da ince sesiyle “Kaçacak!.. Kaçacak!..” dedi ciyaklayarak. 

Kalabalığın içinde velvele koptu; dört beş kişi yaka paça dövüşür gibi yerde 
yuvarlanıyor, sürünüyordu. Öyle bir kavga öyle bir gürültü koptu ki bir anda 
ortalığı toz duman kapladı.

“Kaçtı! Kaçtı!” bağırtıları çoğaldı. 

Birisi tehditvari ses tonuyla “Parmağının ucundaydı yahu! Tutamadın ya 
şunu!” dedi.

Koşturan ceviz satıcılarından bir başkası “Nereye kayboldu? Nerede?” dedi.

Gruptakiler bir yandan hay huy ederken diğer taraftan da mahlukun kaçtığı 
tarafı anlayamamanın şaşkınlığı içerisinde öylece kalakaldılar. Bağırtı çağırtı 
azaldı; herkes yerine, kendi tezgâhına döndüğünde “Yakalayalım, yakalaya-
lım!” diye bağıran fıstık satıcısı, eli mahluka değen adamın yanına gelip fısıl-
tıyla konuştu: 

“Şimdi bu ellerle insanlara badem mi satacaksın? Elin murdar oldu ki!..” 

Badem satıcısı, bu söze inanıp inanmayacağını bilemeden fıstık satıcısına ağzı 
açık bön bön baktı. Korktuğu için beti benzi bembeyaz olmuştu. Onun duru-
munu takip eden Zerdüşt Dede, içi acıyarak başını sallayıp dudaklarını büzdü 
lakin hiçbir şey söylemedi… 

Pazardakilere konuşacak laf çıktı. Gelen de giden de şu mahluktan konuşur 
oldu. 

Birisi “Tamammm, tuhaf bir şeymiş ya!” dedi. 

Bir başkası yürek yemişçesine bütün cesaretini toplayıp “Yoksa bir belanın ha-
bercisi mi ki!” dedi. 
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“Bela da laf mı? Bir sıkıntının, afetin habercisidir aslında!” dedi paniğin avukatı. 

Şen şakrak olup dalga geçeni “Bırak ya! Şu minnacık şeyin başlatacağı bela ya-
hut sıkıntı da ne olacakmış!.. Bize bir eğlence yahu bu! Ha, ha, haa!” deyip her-
kesin içindeki şüphe ve endişeyi akıllardan çekip çıkarttırdı. 

Hengâmeye müşteriler de dâhil olmaya başladılar: 

Onlardan birisi “Ekmek fırınında da tuhaf bir mahluk peyda olmuş, diyorlar!” 
diyerek sohbete girdi. 

“Pastacıların tezgâhlarında önceki yıl da peyda olmuştu. Ne olduğunu hiç kim-
se anlayamadı.” 

“Bugün yarın bütün pazara yayılırmış!..” 

Böylesi bölük pörçük söylentileri duyan Zerdüşt Dede, meyusça nefes aldı. 
Ahuramazda’ya imanını tazeledi. “Hakikaten de bütün pazara yayılırsa…” dü-
şüncesiyle endişelere boğulmuşken pazarın içinde Cevizci Dede’nin sesi yan-
kılandı: 

“Duymadım, demeyin! Mahlukun adı Cacman! Cacman!.. İşitmedim demeyin!..”

Zerdüşt Dede’nin bedeni uyuşup gitse gerek ki ürperdi. Ceviz satıcısı Dede’nin, 
ilan ettiği ismi çok eskiden bir yerlerde duyduğunu, duyduğunu değil bilinme-
yen yaratığı bilmem ne zamanlar da kendisi ilk defa gördüğünde gayriihtiyari 

“Cacman!.. Pazara, Cacman dadandı, efendiler!” dediğini hatırladı... Dede, derin 
bir sessizliğe gömüldü. “Ahuramazda ayan etmiş… İyiler vakıf olmuş.” dedi ve 
nefes aldı… İyilik ilahının ismine şükürler etti… 

Bu sırada kuruyemişçinin başındaki macera devam ediyordu. 

“Şu fare suratlıyla anlaşalım. Yiyeceği kadar yesin, yüksük kadar kesesine dün-
yayı dolduracak değil ya!.. Yine de keseye doldurması doğru değil.” 

Laf Ebesi Cevizci, köse kuru üzümcünün lak lak edip durmasından öfkelendi. 
O, dalga geçerek “Sizinle biz ‘İyiydi, iyi değildi.’ deyip bir karara varıncaya ka-
dar Cacman tezgâhlarımızı değil pazarı yiyip bitirir!” dedi. Sonra biraz sakin-
leşti, sesini alçalttı: 

“Doğru, önceleri gözümüze görünmüyordu; bir iki avuç üzüm, kuruyemiş ye-
mesiyle fakirleşmeyiz! ‘Yerse yesin yahu!’ dedik. Umursamadık. Sonra bilip an-
lamadan, farkına varmadan onu şımarığımıza döndürdük…” 

Zerdüşt Dede’nin yüzüne mülayim bir tebessüm yayıldı. Cacman’ın yavaş ya-
vaş tezgâh kısmındakilerle içli dışlı olmaya başladığı zamanları hatırladı: 

…Mahluk göründü dendiğinde “İşte Cacman! İşte!” deyip ona kuru üzüm, fıs-
tık, ceviz atanlar çıktı. Cacman, hiç kimseden korkmuyor, kaşla göz arasında 

“hayırı, sadakayı” yiyor, kalanı torbasına dolduruyordu. Kuru kayısıyı gâh çe-
kirdeğiyle yutuyor gâh çatırdatarak kırıp tadını çıkarırcasına ağzını şapırdata 
şapırdata çiğniyordu. Onun küçücük ellerine, parmaklarına; minnacık burnu-
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na ve sıçanınki gibi ufacık ağzına, küf rengindeki minik gözlerine bakıp pa-
zarcılar güldükçe gülüyorlardı. Gide gide onun yiyip de doymazlığına, açgöz-
lüğüne katıla katıla güler, bunlarla eğlenir oldular. “Onu ben doyuracağım!”, 

“Yok, karnı çatlayıncaya kadar ben bakacağım ona!” diye bahse tutuşanlar çıktı 
lakin her seferinde “Doyuracağım!” diye büyük büyük konuşanların atıp tut-
maları, zamanla bitiverdi, Cacman’ın yiyip doymazlığı bütün esrarıyla öylece 
kalıverdi. 

Cacman epey sonra birisi çağırmasa bile yer yarılmış da ortaya çıkmış gibi 
birden peyda olmayı, tezgâha yığılan meyve kurusundan çekinmeden lap lup 
yemeyi âdet hâline getirdi. Pazardakiler buna da bir şey demedi, sonra… O za-
manlar, kimdi ki ya, he tamam, işte şu Laf Ebesi’nin babası -Cevizci Dede- Cac-
man’ı “Defol!” diyerek kovaladı. Çuvaldaki cevizi çatırdatarak kıran Cacman, 
kendine söyleneni hiç önemsemedi; acele etmeden, çekinmeden kesesini ce-
vizle doldurur doldurmaz kaşla göz arasında kayboldu. 

O günden sonra uzun bir süre kendini göstermedi. Sağda solda “Eğlenceydi… 
İşte, pazar sessiz kaldı.” şeklinde pişmanlık sözleri duyuldu. “Dört cevize gözü-
nüz kıyamadıysa biz, kendimiz bakardık.” diyerek sitemler yağdırdılar Cevizci 
Dede’ye. O, Cacman’ı kovaladığına binlerce kez pişman olsa da tek kelime etmi-
yor, cevizcilerin arasında mahcup ve mahzun duruyordu. Zerdüşt Dede, bir iki 
kez onun gönlünü almaya çalıştı lakin iki kelam etmek istediği her seferinde 
pamuk gibi sakalı titremeye başlıyordu. 

Her defasında onun yaşlı düşüncelerini çok eski hatıralar kaplardı… 

Eskiden, çok çok eskiden, çocukluk çağlarında Ateş Nine’nin kucağında masal 
dinleyip huzur içinde yatar; yağmur gibi sorular yağdırır, ninesinin uyuma-
sına fırsat vermezdi… Çocuk Zerdüşt birdenbire “Nine! Nine! Rüya gördüm. 
Gökyüzü dolusu kuzgun sürüsü, bahçemizi kapladı… Neyimiz var neyimiz 
yok, yedi… Çok korktum, nineciğim!” dedi. Torununu bağrına basan Ateş Ni-
ne’nin kolu birdenbire titremeye başladı sonra ninesi onu teskin etmek için 
konuştu: 

“Bir asuman değil, on asuman dolusu kuzgun gelse de cömertliğini esirgeme-
sin, kuzum… Salgınından, kırgınından esirgesin…” 

Nine sustu, çok geçmeden tekrar konuştu: 

“Rivayet ederlerdi… Orada anlatılırmış. Yurdumuza devler sık sık gelir gider-
miş… Ellerine geleni yiyip bitirirlermiş… Yediğiyle, doğduğuyla kanaat etmez; 
deryalardan, denizlerden avuçlarını doldurup çok uzak diyarlara alır götürür-
lermiş.”

Çocuk Zerdüşt’ün gözleri kapanmıştı. Ateş Nine’sini devin avucunda görünce 
yavrucağın yüreği yarılacak gibi oldu, bunun sonrasında o, beklenmedik şe-
kilde gücünü toplayıp mavi gözlü devin çınar gövdesi gibi kalın bileğine yapış-
tı; tırmana tırmana onun avucuna ulaştığında onun avucunun kenarında, ba-
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şını avuçlarının arasına almış oturan ninesi, onu göğsünden ittiriverdi. Çocuk 
Zerdüşt yeniden ileriye atıldı, gayret etti… Devin bileği ve avucu kayboldu… 
Çocuk Zerdüşt çığlık atıp feryat etti… Kâbusundan ağlamayla gözlerini açtı, 
açar açmaz da kendisinin ninesinin kucağında yattığını gördü. Takatsizce 

“Nine! Nine!” diye seslendi. Kendini teskin edemeden “Uyuyakalmışım, devler 
seni avucuna alıp kaçtı. Niçin böyle oldu, Nineciğim? Çok korktum.” dedi içini 
çeke çeke. Ninesi tek kelime etmedi. Sonra… Dönüp tekrar uyudu, bu defa hiç 
mi hiç uyanmadı... 

Parasını çaldıran ayçekirdeği satıcılarından birisi “Eee, şunu bunu konuşup 
duracak mıyız? Doğru söylüyorsunuz.” diyerek Laf Ebesi Cevizci’nin sözünü 
tasdikledi ve ekledi:

“Düşünüp karar verinceye kadar bu lanet şey pazarın köküne kibrit suyu döke-
cek! Cacman’ı yakalayalım yahu! Verelim cezasını.” 

İhtiyar kuruyemişçi “Şu ana kadar hiç kimse yakalayamadı ya! Nasıl yapıp da 
cezasını vereceğiz?” dedi.

Laf Ebesi Cevizci, ihtiyarın ümitsiz hâline kulak asmadan neticeyi söyledi: 

“Ceza verene kadar öldürelim, olsun bitsin.” 

Cacman’a ilk kez vurup onu kovan adam, Laf Ebesi Cevizci’nin babasıydı. O, 
pek çok suçlamaya sabretmişti. Cacman yine görünmüş, tekrar… Cacman, sa-
tıcıların yanına yaklaştıkça o, suçlamalardan kurtuldu... Onun iştahı açılıp 
yemeden içmeden kendini tutamayışı yetmezmiş gibi pazardakilerle de açık-
tan açığa alay etme âdeti çıkardı. Sakalı göğsüne düşen ihtiyarların sırtlarına 
çıkıyor; onların kulağını, bıyığını çekiyor; uyuyanları gıdıklayıp kaçıyor, hı-
rıldaya hırıldaya tuhaf sesler çıkarıyordu. Onun ne olduğunu, nasıl bir mah-
luk olduğunu hâlâ hiç kimse bilmiyor, bilmek için de herhangi bir gayret sarf 
etmiyordu. 

Cevizci Dede işte böyle günlerden birinde herkese bağırıp çağırdı, kesesine 
ceviz doldurmaya devam eden Cacman’a terazi kilosu yerine kullandığı taş-
la vurup onu öldüreyazdı. Taş, mahlukun burnunu yalayıp geçti; o, domba-
lak aşarak arkasına yıkıldı, yıkılır yıkılmaz da kendini toparlayıp kaçıverdi… 
Cevizcilerin arasında gürültü patırtı yükseldi. Seslerini yükseltmiş hâlde Ce-
vizci Dede’ye tehditler savurup “Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun?” diyerek onun 
üzerine yürüdüler. Lakin pazarda Cevizci Dede’nin cesaretini takdir edenler de 
çıktı. Şimdi Cevizci Dede’nin oğlu -Laf Ebesi- halkı Cacman’ı öldürmeye çağır-
dı; onlara “Öldürelim! Sadece öldürmekle kurtuluruz!” diyerek sözünü bitirdi. 

Toplananlar birden sustu, Cacman pazarda dolaştığından bu yana ona ölüm 
cezası vermek aklına gelenler olsa da onların herhangi birinin ağzından bu 
çıkmamıştı. 
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Laf Ebesi Cevizci Delikanlı, “Hadi, ne diyorsunuz?” der gibi etrafına baktı. Biri 
“Öldürelim!” diye mırıldandı. Tekrar, tekrar… Ve pazarın içini birdenbire “Öl-
dürelim!” cümlesiyle buna davet sesleri kapladı. 

Böyle bir ceza kararını beklemeyen bir iki satıcı bunu dile getirmese bile pazar-
dakilerin hepsi ayağa kalktı. Bağırıp çağırmalar güçlendi. Kalabalıktan uzakta-
ki bir tezgâhın üstünde epeydir oturan kaftanlı iğde satıcısının kararlı ve kalın 
hırıltılı sesi, ayaklananları beklenmedik bir anda oldukları yerde durdurdu:

“Hey efendiler! Hiç olmazsa Dedemizden dua almayı unutmayın…” 

Gürültü bir anda dindi, ayağa kalkmış kalabalık Zerdüşt Dede’den tarafa yönel-
di. Laf Ebesi Cevizci, grubun önüne geçmişti. Dede’den icazet istercesine soru 
sorar gibi baktı. Dede, gözlerini dikip onu süzdü sonra uçsuz bucaksız gökyü-
zünde göz gezdirmek ister gibi başını yavaşça kaldırdı, insanların başının üze-
rinden dosdoğru pazarın girişinden tarafa baktı. Hiç kimseden çıt çıkmıyor, 
kalabalık nefes dahi almıyor, herkes Dede’nin ağzından çıkacakları bekliyordu. 
Karşısında sabırla bekleyen insanların derdiyle Ahuramazda’nın kendisinden 
medet dilemek için Dede’nin dudakları kıpırdadı, o daha bir şeyler söyleme-
ye başlamadan pazarın girişindeki duvarın arkasında bir feryat figanın yük-
seldiğini düşündüren sesler çalındı kulağına. İnsanlar onun söyleyeceklerine 
muntazırdı; Dede’yse herhangi birinin fark etmediği esrarlı feryadın nereden 
geldiğini anlayamadan şaşırmış hâlde sessizliğe gömülmüştü. 

Tam da o esnada Zerdüşt Dede’nin, kalın kaşlarının altındaki fersiz gözleri 
birdenbire canlandı; o, başını yanlamasına eğdi, sütunun arkasını izlemeye 
başladı. O taraftan “İşte! İşte!” diyerek gürültü koptu. Pazarın içinde her şey 
birbirine karıştı. Bağırtılar, çağırtılar yükseldi. Dede Zerdüşt’ün önünde hiç 
kimse kalmadı. Muhtemelen “İşte! İşte!” diye bağıran adam, iki sıra tezgâhın 
ortasındaki boşluğa koşturur koşturmaz “Şundan! İşte şu çuvaldan aldı! Aldı!” 
diyerek elini ok gibi yapıp göstermeye başladı. Yardıma koşturanlar, adamın 
gösterdiği çuvalın başına toplandılar, çuvalın ağzı açıktı. Çuvallarla torbaların 
arasına bakan üç dört kişiden biri “İşte! Vur!” diyene kadar Cacman kendini 
tezgâhın üstüne attı. Zerdüşt Dede o anda Cacman’ı gördü. Mahluk, tezgâha 
serilen örtünün üstünde, delikten başını çıkarıp etrafa kulak kesilen köstebek 
gibi ne olduğunu anlayamadı, hemencecik “lap” edip gözden kayboldu.

Laf söz söyleyenler çoğaldı. Birisi, emekler vaziyette tezgâhın altına sürüne-
rek girdi; bir başkası çuvalları, torbaları çekip sürükleyerek bir tarafa yığmaya 
başladı; üç dört kişi eline yarım yurum tuğla parçasını aldı, öfke ve şaşkınlık 
içerisinde tezgâhın altına girdi.

“Cacman yakalanmış olsa gerek!” diye düşündü Zerdüşt Dede, düşündü ve bir 
anda bu fikrinden vazgeçti: 

“Bir hamlede yakalanacak olsaydı şimdiye kadar canlı kalmazdı.” 
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Dede’nin sonraki faraziyesi yerindeydi. Hiçbir zaman söylenenler doğru çık-
madı, Cacman yakalanamadı. O bu kadar insanın saldırısına aldırmadan gâh 
o tezgâhın gâh bu tezgâhın üstünde görünüyor; kuru üzüm mü olur badem mi, 
ceviz mi olur yahut kayısı mı aynı iştahla minik bir obur gibi hem yiyor, hem 
de kesesini dolduruyordu. Ayçekirdeği yığınını dağıttığında yumruk kadar bir 
tuğla parçası uçarak gelmiş, ayçekirdeğini toprak gibi tozuturak dağıtmıştı. 
Cacman o zaman bile endişeye kapılmamış, gözden kaybolmuştu. 

Pazarın giriş kapısının kanatları gıcırdayarak açılır açılmaz müşteriler içeri gi-
rerken “şuydu buydu”ların ardı arkası hâlâ kesilmemişti: Şişmanı da zayıfı da, 
genci de yaşlısı da konuşmaktan yoruldu. Delikanlı, kuru üzümünü; kayısıcı, 
parasını çaldırdığını unuttu. 

Kesik kesik nefes alan uzun bıyıklı biri “Tuğla parçasını kim atmıştı?” diye sor-
du.

Yassı burunlu kuru üzümcü şişinerek “Ben!” dedi sonra da üzülerek ekledi: 

“Hedefte az biraz hata oldu ya!..”

Zerdüşt Dede, pazar arkadaşlarının çocuklar gibi laf yarıştırmalarına gülme-
mek için kendini sıkarak engel oldu; ellerini arkasında kavuşturmuş hâlde ye-
rine döndü, yerine vardığında da pazarın giriş kısmına arkasını dönmüş olsa 
bile tekrar yükselen gürültüyü işitti. Yere mıhlanmış gibi kıpırdamadan bü-
tün vücudu kulak kesilmiş hâlde dinledi:

“Güm… Güm…”

Dede’ye yerin altı gümbürdüyormuş gibi geldi; gayriihtiyari ayağının altına 
dikkatlice baktı, kulak verdi… Yok, gümbürtünün girişteki pazar duvarından 
geldiği kesindi.

Dede yerine geçip oturunca “Kanatlı kapıyı açıverin!” der gibi komşu kuru 
üzüm satıcısına baktı. Kapı açıldı ve pazarın içi alıcılarda doldu: Gürültüler, 
patırtılar, pazarlıklar, konuşup tartışmalar başladı... Zerdüşt Dede, pazar ar-
kadaşlarına göz gezdirdi sanki hayatlarında unutamayacakları mutlu bir olayı 
yaşamış gibi onların keyifleri yerinde, ruhları asudeydi… 

Sabahki hadise birkaç gün boyunca dillerden düşmedi.

Fıstık satıcıları “Cacman geri dönüp kendini göstermedi!” dedi. 

Ceviz satıcıları “Ödü patlayıp öldü; çuvalların, torbaların altından ölüsü çıkar 
artık!” dediler kahkahalar atarak. 

İğde satıcıları “Keşke kurtulmuş olsak…” dediler ümitvar bir şekilde. 

Zerdüşt Dede’yse bıyık altından güldü; onun kanaatine göre Cacman’ın yaşa-
dığı, geceyle gündüzün farkı kadar kesindi. O yalnızca bir şeyden endişeliydi: 

“Cacman yalnız mıydı? Yavruları çok muydu acaba?.. Ya her tarafı Cacmanlar 
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basıverirse ne yapar insanlar?” mahiyetindeki düşüncelerin neticesini tahmin 
bile edemiyordu.

Buna da Dede’nin kendisi cevap buldu...

Seher vaktinde her zaman olduğu gibi birazcık erken uyandı; uyanır uyanmaz 
da sonraki günlerde de az uyuması gerektiği, uykunun rahatlık olmayıp azaba 
dönüşeceği düşüncesinde karar kıldı… Dede, bütün samimiyetiyle “İnsanoğlu 
buzul saltanatına köle olmazmış; o, diridir… Ahuramazda, kendin medetkâr-
sın!.. Takdir sendedir, Ahuramazda!..” diye mırıldandı. 

Düşüncelere dalmış hâlde yerinden kalktı, dışarıya çıktığı yerde Cacman gö-
züne çarptı. O, pamuklu yeleğini omuzuna emanet şekilde atmış yatan kuru 
üzümcünün karşısında bağdaş kurup oturmuş, tabaktaki pilava el uzatır gibi 
rahatça onun göğsünü kurcalıyordu. Kan uykusunda yatan kuru üzümcü, gı-
dıklanınca kıpırdadı; gözünü sımsıkı yumdu, mahluksa ufacık avucunda gö-
rünen parayı başının üstüne kaldırmış hâlde, dedesinden akide şekeri almış 
çocuk gibi hoplaya zıplaya lakin hamamböceği gibi sessiz sedasız ama hızlı 
hızlı kanatlı kapının yanına geldi. Dede ne olduğunu anlayamadan Cacman, 
üst üste yığılarak bir araya toplanmış çuvalları tırmanıp yukarıya çıkıverdi. 
Kanatlı kapının üst tarafına ulaştığında oradaki duvar yarığından her biri 
mangal gibi iki avuç göründü. Cacman, kesesini kaldırıp bu avuçlara boşalt-
tı; arkasından da elindeki parayı verdi, avuçlar hemencecik gözden kayboldu. 
Cacman, rüzgâr gibi vızıldayarak aşağı indi. 

Dede, gözünün önünde sâdır olan bu vakayı uzun bir süre geçene kadar idrak 
edemedi; ölümün gölgesi gözünün önünden hızlıca görünüp geçmiş gibi tüy-
leri diken diken oldu… Koca koca avuçlar, eveeet, çok eski zamanlarda çocuk 
gözleriyle rüyasında gördüğü, Ateş Ninesini alıp kaçan avuçların ta kendisiydi 
bunlar... 

Zerdüşt Dede’nin “İnsanlar, haberdar olun! Etrafınıza dikkatlice bakın! Cac-
man’ı yakalayın!” diyesi geldi. O, yüksek sesle “Cacman… Cacman’ı tutun, 
efendiler!” diye haykırdığını ama seslenmesini pazar arkadaşlarından hiç 
kimsenin işitmediğini hatırladı ve ekledi: 

“Onların gönlünü sen kendin nurefşan edersin, Ahuramazda!”

Zerdüşt Dede’nin yalvarıp yakarmaları karşılıksız kalmadı; söylentiler en üst 
perdeye çıktığında Cacman’ın gücü kuvveti kalmamaya başladı; o artık rahat-
tan da rahat yaramazlık yapamıyor, bir tusup on kez sağına soluna bakınıyor-
du; sıçan gibi hin, sincap gibi eli çabuk hareket ediyordu. Nefsi dürtüp dur-
duğundan kendini tutamaz, geceyle gündüzün farkına varamaz olmuştu. Hiç 
beklenmedik bir anda, herhangi bir tezgâhın üstünde birdenbire peyda oluyor, 
satıcı veya müşterilerin galeyana gelip “Oldu, bitti!.. Duyduk duymadık deme-
yin!” demelerine bakmıyor, toprağı eşeleyen tarla faresi gibi iki eliyle kesesini 
dolduruyor ve insanlar ne olduğunu anlayıncaya kadar da kaçıp gözden kay-
boluyordu.
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Zerdüşt Dede içinden “Avuçlarını dolduramadan canı çıksın!” diye geçirdi…

Sol tarafta yer alan tezgâhtakiler her yere fare kapanı yerleştirdiler, bunu gö-
ren sağ taraftakiler “Cacman kapana düşmez.” düşüncesiyle her nerede delik, 
yarık varsa tel ağlarla kapattılar. Pazar sahiplerinin gönderdikleri beyaz üni-
formalı kurtarıcılar, ticareti gün boyu durdurdu; hem satıcıları hem de alıcıla-
rı dışarı çıkarıp pazarın içini kötü kokan pis bir dumanla ilaçladılar. Her yere 

“On yıl kadar Cacman’ın ayağı kesilir artık!” cümleleri yayıldı; üç dört gün bo-
yunca insanlar ağzını, burnunu kapatarak kendilerini korudular. Cacman’sa… 
Pazardaki huzursuzlukların kendine tesiri yokmuş gibi aynı şekilde, geceye 
gece, gündüze gündüz demeden çalıp çırpmaktan yorulmuyor; yel gibi orta-
ya çıkıyor, birilerinin elindeki parayı alıp kaçıyordu. Onun peşinden “Yakala! 
Tut! Vur, öldür!” başlıyor, neticede de her zamanki gibi Cacman kolayca kaçıp 
kurtuluyordu…

Birisi “Tel ağın boşluğundan sıyrılıp geçti ya!” dedi. 

Bir diğeri “Kendi gözümle gördüm! Hamur gibi yayıldı ve yılan gibi sıyrılıp 
geçti, gitti!..” dedi onun sözünü tasdikleyerek. 

Bir başkası “Elim, kesesini tutunca yırtıvereyim dedim de… Yazık ki…” dedi 
telaşla.

Laf Ebesi Cevizci “Her kim yakalarsa doğrudan doğruya ödül var!” dedi.

“Karşılıksız ödül!..”

“Mükâfat!.. Mükâfat!..”

Ağızdan ağza yayılan bu haber ve haykırışlar arasından Zerdüşt Dede’nin ku-
lağına gümbürdeme sesi biraz daha yüksek, biraz daha açık gelmeye başladı. 

“Vakti, saati yakın…” dedi Dede fısıltıyla. Ve tezgâhının üstünde Cacman’ı gö-
rünce sakalı öfkeyle titredi… Cacman seçilip bir kenara ayrılmış kuru üzüm-
den bir avuç alıp ağzına attı, çiğnedi… Dede’nin gözleri onun pirinç gibi küçü-
cük, sedef gibi pürüzsüz dişlerini açık seçik gördüğüne inanamasa da yaratığı 
merak ederek onun başına, ayaklarına baktı. Cacman ölecekmiş gibi zayıftı; 
kolu, ayağı kibrit çöpü gibi incecik, bir deri bir kemikti ama oldukça hızlı ha-
reket ediyor, şuydu buydu diyene kadar el çabukluğuyla kuru üzüm yığınının 
anasını ağlatıyordu.

Dede, alçak sesle “Yiyeceğin kadar ye yahu!” dedi. Sonra mahlukun nefes ne-
fese kalmış hâlde kesesini doldurmaya çalıştığını görünce de Cacman’ı korku-
tup kaçırmamak için gayriihtiyari gülümsedi “Aç gözlülüğünden mi, günü-
nün bitmesinden mi acaba?..” diye sordu. Cacman, Dede’yle dalga geçer gibi 
sırıttı. Aslında o, endişeye kapılmıştı, epeyce hızlı hareket ediyordu.

Dede, gün boyu seçtiği kuru üzüme acımıyor gibiydi hatta tezgâhın kenarın-
dan pusup sinerek gelen yan komşusu, birdenbire kendini gösterip de “Hay ba-
banın!..” der demez kendini üzümlerin arasındaki Cacman’ın üstüne attı, yine 
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iri yarı iki üzüm satıcısı onun üstüne bulut gibi çöktü. Dede “Cacman’ın canı 
çıktı!” diye düşündü.

Eli ayağı kesilen komşusu”Kaçtı!” dedi.

“Nasıl kaçtı?..”

“Nereye kaçtı?”

Cacman’ın üstüne atlayan kuru üzümcüler, bunları söyleyip sağa sola şaşkın 
şaşkın baktılar. Komşu kuru üzüm satıcısı gözlerini belerterek Dede’ye döndü. 
Nefesi tıkana tıkana “Gördünüz mü? Söyleyin, nereye kayboldu?” diye sordu.

Zerdüşt Dede bıyık altından gülümsedi. 

Canı burnuna gelen komşusu “Konuşsanıza! Nereye kayboldu?” dedi sesini öf-
keyle yükselterek.

Dede, tavrını bozmadı, bedenini dik tutup karşısında toplananlara hiçbir şey 
söylemeden bakıp durdu. Kalabalık daha da büyüdü. Komşu kuru üzümcü, 
Dede’nin yüzüne artık doğrudan bakamıyordu; gözünü kaçırdığında onun 
yanında peyda olan fıstık satıcısı, öfkesini saklayamadan tehditkâr bir ses to-
nuyla bağırdı:

“Önünde sonunda yakalayacağız! Siz yardım etmeseniz de bu eblehin soyunu 
kurutacağız!”

Zerdüşt Dede “Şevkini esirgeme, Ahuramazda!.. Gönülleri kendin aydınlatır-
sın…” dedi içinden yalvararak. Onun içindeki yalvarışı pazarın girişindeki du-
varın gümbürtüsü bastırdı. İşte, işte… Az önce toplanan insanlar kulak verdi; 
aldı sattı durdu; fısıltılar, konuşmalar kesildi; genci de yaşlısı da pazarın giri-
şinden tarafa yüzünü çevirdi… 

Öfkeden küplere binen fıstık satıcısının birdenbire yaltaklanması onun aklını 
karıştırdı:

“Her şeyi gördünüz! Söyleseniz olmaz mı, Dede? Nasıl yakalarız şu namussuzu? 
Yok edelim, kurtulalım! Huzur içinde yaşayalım artık!..”

O, uzun bir süre susacağa benzemiyordu. Tam da o esnada karşı taraftan bir 
leğenin sert bir şekilde yere düştüğünün gürültüsü işitildi. Birisi “Yakaladım!” 
diye bağırdı; kalabalık, gürültüyle o tarafa koşturdu. 

Olacak kötü şeyleri içinde hisseden Dede, yerinden kıpırdamadı. Kalabalığın 
geçtiği tarafta bağırtı çağırtı yükseldi. Her tarafı “Kim?.. Kim yakaladı?” ses-
leri kapladı.

Birisi memnun ve mağrur bir tavırla da olsa “Ben!.. Ben tuttum! Yakaladım!” 
dedi ödü patlamış gibi. 

Kalabalık, Cacman’ı yakalama talihine müyesser olan kişiyi görme ümidiyle 
ileriye atıldı. “Öldürelim!..”, “Ben de vurayım!” diye seslenmeler, bağırıp çağır-
malar kulaklarda yankılandı. Ve birdenbire sessizlik çöktü, Laf Ebesi Ceviz-
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ci’nin heyecanlı ve galip sesi duyuldu. O, tezgâhın üstüne çıkmış, tıpkı bayram 
nutku irat ediyormuş gibi makasla şekil verilmiş güzel görünümlü bıyığını 
bura bura konuşuyordu:

“Söylenecek tek şey var: Cacman ölüme mahkûmdur! Vesselam!”

Kalabalık onun hükmünü uğuldayarak onayladı. Cevizci Delikanlı sanki deve 
kesecekmiş gibi hevesle kollarını sıvadı; leğinin üstüne eğildi, toplananlar hal-
ka oluşturup onu ortaya aldılar. Birinin elinde taş, diğerinin elinde tuğla par-
çası, bir başkasının elinde ucu çatal sopa vardı. Hepsi tetikte bekliyordu. 

Laf Ebesi Cevizci, leğenin altına elini soktu; toplananların gözü taş yahut tuğ-
la parçası arıyordu. İntikam vakti geldiği için hepsinin gözünü öfke bürümüş, 
kinleri ellerine yapışmıştı. Leğen kaldırıldı ve cevizci delikanlı kor hâlindeki 
bir şeyi avuçlamış gibi sallayarak elini çekiverdi ve can havliyle bağırarak “Isır-
dı!” dedi.

Leğenin altından çıkıveren Cacman, kaçmaya yeltense de fırsat bulamadı, ucu 
çatal sopa onu yere yapıştırıverdi. Bunu görenler “Öldüüü!” demeye fırsat bu-
lamadan Cacman çatal sopanın altından sıyrılıp çıktı, bir silkindi ve kendini 
ayakların arasına attı; geçemeyince geriye döndü, döndüğü anda da başına 
yumruk kadar iri bir taş değdi. Cacman yıkılıp yere serildi. Kalabalık “Öldü!.. 
Öldü!..” diye bağırdı. Lakin Cacman’a hiçbir şey tesir etmiyordu. Tekrar ayağa 
kalktı, küçücük elleriyle keseciğinin ağzını tutmaya çalışarak pıtır pıtır koştu-
rup ön sırada duranlardan birinin omzuna sıçrayıverdi, hay huylar yükseldi. 
Cacman pıtır pıtır koşarak bir baştan ötekine, bir omuzdan diğerine sıçraya 
sıçraya giderken bir şey oldu ve yine ayakların altına, kalabalığın arasına dü-
şüverdi. Birisi ona oldukça sert bir tekme vurdu. Cacman yerden iki karış yük-
seldikten sonra yere hamur gibi serildi; serilir serilmez de az önceki ucu çatal 
sopa onu tekrar yere yapıştırdı… Kalabalık “Bas! Bas!” diye haykırdı cuşa gele-
rek ancak sopanın ucu sanki buz üstündeymiş gibi kayıp gitti. Cacman, çatalın 
altından sıyrılıp çıktı ama kurtulur kurtulmaz kendini toparlayıp ayağa kalka-
madı; anlaşılan oydu ki çatalın darbesinden onun beli yaralanmıştı.

Dede “Sen, kendin esirge, Ahuramazda! Sen, kendin koru!..” diyerek gözlerini 
yumdu. 

Pazarın giriş tarafından gelen şikâyet eden, yalvaran sesler tehdide, iddiaya 
dönmüş; Dede’nin mırıltısı, ona eklenen kalabalığın gürültüsüne karışmıştı. 

Zerdüşt Dede, oldukça nahoş durumu anlayınca gözünün önü karardı, başı 
uğuldadı... Pazarın tavanına yapıştırılan üç başlı Ehrimen’in gözlerinde top 
top olan soğuk bulutlar, Ahuramazda’nın üstüne püskürtüldü; Ahuramazda 
ayakta duramadan yanlamasına devrildi; devrildiği yerden ağzını kuyu gibi 
açan Ehrimen’in yüzüne ateş püskürüyordu. Ehrimen sıçrayıp çatıya yükseldi. 
Ahuramazda doğrulayım, dediğinde Ehrimen’in ağzından püskürülen bulut-
ların arasından bir, iki, yine, tekrar ve tekrar Cacmanlar çıkıp pıtır pıtır gel-
meye başladı. Ahuramazda onlara da tekrar tekrar alev püskürdü. Cacmanlar 
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yanmadı. Ahuramazda ateşe, aleve mukavemet gösteren mahluk görmemişti, 
yine ve yine alev püskürdü. Cacmanlar ateşin alevinde gülüp oynuyor, huzur 
içindelermiş gibi hoplayıp zıplıyor; bu da yetmezmiş gibi Ahuramazda’nın 
omzuna, başına çıkıp iniyor, ardı arkası kesilmeden değişik sesler çıkarıyor-
lardı. Tavana yapıştırılmış üç başlı Ehrimen, dünyayı başının üzerine kaldırıp 
kahkahalar attı. 

Zerdüşt Dede durduğu yerinden kıpırdamadan “Dikkatli ol dikkatli Ahura-
mazda!” diye gözlerini sımsıkı yumdu ve ekledi: 

“Ehrimen ölmemiş, Ahuramazda!.. Dikkatli olacaksınız, efendiler dikkatli! 
Ahura…”

Dede, iyilik tanrısının adını söylemeyi tamamlayamadan gökyüzünü delen 
kayalar devrilmiş gibi çirkin bir şey gümbürdedi. Bunun beraberinde kalabalı-
ğın arasından etrafa yayılan hüzünlü bir feryat kulaklara mızrak gibi saplandı, 
arkasından “Kaçtı!.. Kaçtı!..” diye bağırtılar yükseldi ve gürültü koptu, on ka-
dar adam üst üste yere atıldı. Cacman yarım canıyla bu hâldeyken bile teslim 
olmuyordu. O, dev gibi iri yarı, dev gibi heybetli çirkin adamların altında yere 
serilmişti; insanların tam rahatlayarak nefes aldığı anda o, birdenbire kendini 
toparlayıp kaçmaya çalışıyor, tekrar koşturmacanın ayakları altında kalıyor-
du. 

Nefesi boğazına tıkananlar, yorulanlar oluşan yığından ayrılıp geriye çekiliyor, 
onların yerini başkaları alıyordu; Cacman’a durmadan, acımadan tekmeler, 
yumruklar yağdırıyorlar sanki onun ucu çatal sopanın altında kaldığını anla-
mamış gibi hâlâ gözleri tuğla parçası, taş arıyor; görünüşe göre ellerine gelen 
bir şeyler bulmak istiyorlardı. Durum böyle olsa da onun mecalinin kalmadığı, 
yürüyüşünün gitgide ağırlaştığı, ayakta duramadığı anlaşılıyordu. Kalabalık 
daha da büyüyordu… 

Ve nihayet!.. Nihayet… Birden “vur kır” durdu, “Haydi!”, “Hah!” “Tamam!”lar 
kesildi, pazarın içini su kaplamış gibi sessizlik çöktü… Bir o tarafa bir bu tarafa 
yuvarlanan, emekleyen Cacman’ı acımadan pataklayanlar birer birer doğrul-
du ve… Laf Ebesi Cevizci, kısa kuyruğundan tutup onun yarı canlı bedenini 
başının üstüne kaldırdı.

Birisi “Huuu! Ayağa kalk domuz!” diye bağırdı. 

Yine bir başkası “Öldüğü doğru olsun yahu!” dedi sevinerek. 

“Bir damla kanı çıkmadı ya! Tövbeee!..”

“Yaradan yanlışlıkla yaratmış bu namussuzu! Bunun için kana da yazık!..” 

Kalabalığın arasında kahkaha koptu. “Beleşçi belası”ndan kurtulan dertliler 
kucaklaşıyor, öpüşüyor, ağlaşıyordu… Güneş bu gün, pazarın içinden göğe 
yükseliyordu… 
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Cevizci Delikanlı, yaratığın cesedini kaldırırken pazarcı arkadaşlarına doğru 
yine bir şeyler söyledi: 

“Namussuzun günü bitti, kardeşler!..” 

Cacman’ın kesesinde kalan kuru üzüm, kuruyemiş artıkları döküldü. Kalaba-
lık bunu görünce gülüverdi ama o anda… Cacman dile geldi: 

- Yap…mayın!.. Yapma…yın!..

Laf Ebesi Cevizci korkup Cacman’ın cansız bedenini fırlattı, kendisi de sıçra-
yarak geriye kaçtı; şaşıran kalabalık donup kaldı. Pazarın içi öylesine sessizleş-
mişti ki sadece Cacman’ın can verirken zar zor tekrarladığı iki çift söz hâlâ ha-
vada yankılanıp duyuruyordu. Tıpkı asumandan insanları yerinden oynatan 
bir ses yayılıp geliyormuş gibi kalabalık telaşa kapıldı. 

“Zerdüşt Dede!..”

“Zerdüşt…” 

“Dede!..”

“Zerdüşt Dede!” 

Feryat eden kalabalık, hep bir ağızdan yalvararak, yuvarlanan bir şey gibi hare-
ket ederek Dede’den tarafa aktı. Zerdüşt Dede’ninse kulakları duymaz olmuş-
tu, ümitvar bir şekilde huzurunda bekleyen kalabalığı gözleri görmüyordu. O, 
başını kaz gibi dimdik tutmuş hâlde pazarın giriş tarafına dönmüş, doğruca 
oraya bakıyordu.

O vakit… İşte o zaman…

Pazarın girişindeki duvarın tepesinden büyüklü küçüklü tuğla parçaları, he-
likler dökülmeye, pıtırdayarak yere düşmeye başladı. Pazarın içini toz tozan 
kapladı… Duvara yakın duranlar hemencecik kendilerini güç bela kenara 
atmaya çalıştı, sayısız kurttan korkan sürü gibi bir köşeye toplanıp pıstılar. 
Kalabalığın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Onlar pazarın girişine ağızları açık 
bakıyordu… Bu gözlerin, bu bakışların önünü toz kapladı; kapladı ve duvarın 
üstünde mağara ağzı gibi kara bir delik göründü… Nasıl bir olayın yüz verdiği-
ne aklı yetmeyen kalabalık, hayretler içinde donup kalmıştı. Hiç kimse kıpır-
dayacak cesareti kendinde bulamıyordu…

İşte o anda kara delikten bir çift iri el göründü… Eller delikten dışarıya çıktı 
ve ardından da büyük bir güçlükle, binbir azap içerisinde öldürülen Cacman’a 
tıpatıp benzeyen bir başka Cacman atlayıp yere indi. Ancak o, öncekisinden 
biraz daha tombuldu. Boyu da iki karıştı…


