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YETİMHANE

Artuk Efendi, kambur gövdesiyle bir o yana bir 
bu yana saldırarak birini arıyordu. Yüzünün 
içine kaçmış küçük gözlerini öfkeyle kısmış, 

morarmış ince dudaklarının arasından adeta tıslayarak, 
“Nerede o küçük solucan? Nerede Papkin denilen kü-
çük yılan? Onu bir bulursam doğduğuna pişman edece-
ğim!” diye haykırıyordu.

Yetimhanenin en alt katında kırık basamaklardan 
inilen, kullanılmayan eski eşyaların atıldığı bir mahzen 
vardı. Papkin, öfkeli yetimhane görevlilerinin elinden 
kurtulmak istediği zamanlarda buraya kaçarak mahze-
nin en dibindeki kırık bir dolaba girer ve içeride sakla-
dığı feneri yakarak sessizce otururdu. 

Artuk Efendi, neredeyse sırf kemikten ibaret 
olan kollarıyla tehditkâr hareketler yaparak bahçeye  
doğru yöneldi. Adamın tiz sesinin gittikçe uzaklaştığını 
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duyan Papkin, dolabın içinde derin bir oh çekti. Sa-
bahleyin şişman fırıncının getirdiği ekmek heybesin-
den, yere bir ekmek düşürdüğü için kendisini arıyor ol-
malıydı. Böyle bir hata yapıldığında Artuk Efendi, her 
zaman elinde taşıdığı uzun sopasıyla çocukları bahçeye 
kadar kovalardı. Genellikle çocuklar elinin altından 
kaçar, ama adam ısrarla onlara tehditler savurmaya de-
vam ederdi. Papkin her zaman olduğu gibi bu sefer de 
sinirli adamın elinden kurtulmayı başarmıştı. 

Papkin düşüncelere dalmış bir şekilde ahşap dolabın 
içinde çıtını çıkarmadan otururken bir köşeye sakladı-
ğı kırık kutuya doğru uzandı. Kutunun içine, dolapta 
zamanın daha kolay geçmesi için küçük kâğıt parçaları 
ve artık bitmek üzere olan bir kalem koymuştu. Canı 
sıkıldığında bu kâğıt parçalarının üzerine bir şeyler ka-
ralıyordu. Yine kâğıdın üzerine bir şeyler karalamaya 
başladı. Her tarafı yara bere içinde olan küçük ellerini 
adeta bir ressam ustalığıyla kullanıyordu. Bu, muhte-
melen babasından ona geçen bir yetenekti. Babasının 
da çok güzel resim yaptığı söylenirdi. Hızlıca ama özen-
li hareketlerle çizdiği resim tamamlandıkça ortaya bir 
kadın yüzü çıktı. Hem de çok güzel bir kadındı bu! 

Papkin kısa süre içinde karaladığı bu kadın portre-
sine dalgın gözlerle bakmaya başladı. Bir süre sonra gü-
lümseyerek “Seni çok seviyorum, canım anneciğim!” 
diye mırıldandı. “Senin gurur duyabileceğin bir çocuk 
olabilmek için çalışıyorum.” 
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Papkin’in yüzünde büyük insanlara özgü olgun bir 
ifade vardı. Annesiyle birlikte büyüyen Papkin, baba-
sını hiç görmemişti. O daha bir yaşındayken babasının 
çalıştığı gemi batmış ve bu acı kazadan kimse kurtu-
lamamıştı. Papkin’in babasının son derece cesur, iyi 
ve dindar bir insan olduğu söylenirdi. Onu tanıyanlar 
Papkin’i gördüklerinde, “Aman Allah’ım! Babasına ne 
kadar da benziyor! Aynı güzel yüz, aynı cesur bakışlar... 
Baban senin bu altın sarısı saçlarını ve mavi güzel göz-
lerini görmeyi çok isterdi herhalde...” demekten kendi-
lerini alamazlardı. 

Babası öldükten sonra Papkin’e annesi bakmıştı. 
Bin bir zorlukla çalışıp para kazanmış ve evi o geçindir-
mişti. Çoğu zaman sofralarında az bir yemek olmasına 
rağmen annesi her zaman Allah’a şükretmeleri gerek-
tiğini hatırlatırdı. Genç kadın bir gün bile içinde bu-
lundukları durumdan şikâyet etmemişti. Kadıncağızın 
güzel yüzünde daima bir gülümseme olurdu. Ama zorlu 
hayat şartları zamanla gücünü yitirmesine ve hastalan-
masına sebep oldu. Bünyesi bu hastalığı kaldıramadı ve 
kısa süre sonra öldü. 

Papkin’in hayatta başka hiç kimsesi yoktu. Henüz 
sekiz yaşındaydı ve nasıl yaşayacağını bilmiyordu. Bir 
süre eve yemek ve su taşıyan komşuları bu durumu 
daha fazla idare edemeyerek Papkin’i bir yetimhaneye 
yerleştirdiler. İşte bu yetimhaneye böyle gelen küçük 
çocuk bir yıldır burada yaşıyordu. Burası son derece 
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kötü insanların yönettiği pis bir yerdi. Yetimhane mü-
dürü Perizat Hanım neredeyse yüz kilo civarında şiş-
man bir kadındı. Günün her saatinde bir şeyler yediği 
için genellikle işleri odasından yönetir, sadece günün 
belirli saatlerinde yetimhane koridorlarında dolanarak 
çocukları teftiş ederdi. Hoşlanmadığı en ufak bir şeyde 
bağırır, çocukların kulaklarını çeker, zavallılara haka-
retler yağdırırdı. Papkin her seferinde şişman kadının 
göbeğini zar zor örten kıyafetlerini, çocukları korkut-
maya çalışan hallerini gülümseyerek izler, korkmak bir 
yana, kadına acıyarak bakardı. 

Çöpleri taşıyan, camları ya da yerleri silen çocuklar, 
kadının odasından çıktığını hemen anlarlardı. Koca-
man kalın bacakları ve şişman ayaklarıyla yürümeye 
başladığında ahşap koridorun tahtalarından çıkan acı 
gıcırtılar binanın her yerine yayılırdı. O anda tüm ço-
cuklar bir fısıltı zinciri oluştururdu; “Perizat geliyor!” 
mesajı kulaktan kulağa aktarılırdı. Herkes elindeki 
süpürgeyi ya da kovayı bırakıp hemen koridorun iki 
yanında sıraya girer ve başını önüne eğerek Perizat 
Hanım’ın gelmesini beklerdi. Şişman kadının gölgesi 
gibi daima bir adım arkasında dolaşan Artuk Efendi de 
nefret dolu gözlerle tek tek çocukları süzer, yanlışlıkla 
birisi kafasını kaldırdığında elindeki sopayı çocuğun 
kafasına vurarak “Çabuk kafanı önüne eğ, küçük yara-
tık!” diye bağırırdı. 
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Bu teftişlerde, aslında teftiş edilen herhangi bir şey 
yoktu. Perizat Hanım sadece çocuklara gözdağı ver-
mek, bağırıp çağırarak onları biraz daha disiplin altı-
na almak için bu gezintileri yapıyordu. Bir ağız dolusu 
kötü söz söyleyip, birkaç çocuğu azarladıktan sonra da 
rahatlamış bir şekilde odasına geri dönüyor, kalın par-
maklarıyla masasının üzerinde hazır duran ballı çörek-
lerinden yemeye başlıyordu. 

Papkin burada yorucu günler geçiriyordu. Odun kı-
rıyor, çöpleri boşaltıyor, yerleri siliyor ya da kömürlük 
temizliyordu. En ufak bir hatasında Artuk Efendi ba-
şında beliriveriyor ve elindeki uzun sopayı sallayarak 
küçük çocuğa tehditler savuruyordu. Papkin kendisine 
bir sürü kötü söz sarf edilmesine rağmen bugüne kadar 
bu olayların hiçbirisinde tek bir gözyaşı damlası bile 
dökmemişti. Çünkü annesi ona ağlamanın basitlik ol-
duğunu ve asil bir beyefendinin zor zamanlarda ağla-
maya tenezzül etmeyeceğini öğretmişti. Artuk Efendi 
bu duruma çok sinirleniyor ve Papkin’i ağlatabilmek 
için hakaretlerinin şiddetini gittikçe arttırıyordu. Al-
tın rengi saçlarıyla küçük bir prensi andıran Papkin ise 
adamcağızın bu halini ciddi bakışlarla izliyor, kimi za-
man da onu sakinleştirmek için “Kendinizi bağırarak 
yormayın Artuk Efendi, ben sizin dediklerinizi zaten 
yaparım, merak etmeyin.” gibi nazik sözler söylüyordu. 

Küçücük haliyle bu kadar olgun ve sabırlı olması bu 
çirkin, kalpsiz adamı bile hayrete düşürüyordu. Çoğu 
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zaman Papkin’in bu sözleriyle sakinleşiyor ve kendi 
kendine bir şeyler mırıldanarak oradan uzaklaşıyordu. 

Küçük çocuk dolabın içinde gözlerini kapamış tüm 
bu düşüncelere dalmışken dışarıdan hafif bir tıkırdama 
duyuldu. Biri kapıyı tıklatıyordu. Papkin yavaşça iterek 
kapağı araladı. Elindeki feneri kapağın aralığından dı-
şarı doğru tuttu.

Koskocaman açılmış kahverengi gözleri, diken gibi 
kırmızı saçları ve küçücük burnuyla en sevdiği arka-
daşı Beki’nin çilli suratı birden karanlık odada aydın-
lanıverdi. Küçük çocuk nefes nefeseydi. “Çek şu ışığı 
gözümden!” diye söylenerek feneri aşağı itip çabucak 
dolabın içine giriverdi. 

Papkin’in gizli yerini bilen tek kişi Beki’ydi. Pap-
kin, koskoca yetimhanede bir tek ona güveniyor-
du. Bütün çocuklar Artuk Efendi’den azar işitme-
mek için birbirleriyle ilgili öğrendikleri her şeyi 
ona anlatıyor, ispiyonculuk yaparak adamın gözüne  
girmeye çalışıyorlardı. İçlerinde sadece Beki güvenilir 
bir dosttu. Her ne olursa olsun hiçbir zaman Papkin’le 
ilgili bir şey söylemezdi. Kaç kere onun yerine ceza al-
mış, ama yine de onu ele vermemişti. Papkin de Beki’yi 
canı pahasına koruyordu. 

Beki, çillerle kaplı yüzünü endişe içinde buruştur-
muş heyecanla bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ama 
anlattıklarından hiçbir şey anlaşılmıyordu. Çünkü  
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heyecanlandığında kekelemeye başlıyor ve kelimeleri 
bir türlü bir araya getiremiyordu. 

Papkin, arkadaşının bu haline gülümseyerek, “Sa-
kin ol!” dedi fısıltıyla. “Önce bir nefes al. Birkaç saniye 
dinlen sonra anlatırsın...” 

Birkaç derin nefes alan kızıl saçlı çocuk, hızlı hızlı 
konuşmaya başladı: “Mutlaka yukarı gelmelisin diyo-
rum. Bugün şehirden zengin birileri gelip bir çocuk se-
çeceklermiş. Perizat Hanım hepimizin yıkanıp düzgün 
kıyafetler giyerek giriş katında toplanmamızı istiyor.”

“Tamam, ama Artuk Efendi her yerde beni arıyor. 
Ondan nasıl kurtulacağım?” 

“Artuk Efendi de gelenlere güzel görünmek için 
heyecan içinde hazırlanıyor. Çoktan unutmuştur seni. 
Haydi gel, bir an önce buradan çıkalım!”

İki küçük arkadaş sessizce dolabın içinden çıkarak 
kapağı kapadılar. Papkin çizdiği resmi aceleyle cebine 
sokuşturuverdi. Üst üste yığılmış döküntülerin arasın-
dan geçip parmak uçlarına basarak dikkatle eski merdi-
venden çıktılar. Önden Beki gidiyordu; mahzenin ka-
pısını hafifçe aralayıp tek gözüyle dışarıya baktı. Herkes 
heyecanlı bir koşuşturma içindeydi. 

Minik adımlarla dışarı çıkan Beki, Artuk Efendi’yi 
karşısında görüverince bir çığlık atarak yerinden sıçra-
dı. Kambur gövdesini eğerek yüzünü Beki’nin yüzüne 
iyice yaklaştırmış olan Artuk Efendi öfkeli bir sesle, 
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“Ne arıyorsun sen burada! Ne diye 
gidip giyinmiyorsun?” diye bağırdı.

Zavallı Beki “Şi-şi-şim-di-gi-gi-
gidiyor-gidiyordum- e-e-e-efen-fen-

dim!” diye cevap verdi kekeleyerek. 
Normalde Artuk Efendi kolay kolay 

onu bırakmazdı, ama 
neyse ki aksi adamın bu sefer fazla 
vakti yoktu. Bu nedenle küçük ço-
cuğu, sopasının ucuyla ileriye doğru 
iterek arkasını döndü ve hızlı adımlar-
la odasına doğru yürümeye başladı. Beki, 
kambur adam uzaklaşana kadar arkasın-
dan baktı ve hemen dönüp kapıyı açarak, “Çabuk dışa-
rı gel, Artuk Efendi gitti!” diye arkadaşını çağırdı. İki 
çocuk birbirlerine bakıp gülümsediler. 

Beraberce üst kattaki yatakhaneye gittiler. Eskimiş 
yırtık pikelerle örtülü yatakların her birinin başında kü-
çük demir dolaplar duruyordu. Burada genelde çocuk-
ların bir tane kıyafetleri ve ayakkabıları olurdu. Papkin 
ve Beki koşarak dolaplarındaki kıyafetleri çıkardılar ve 
heyecan içinde giyindiler. Bunları senede birkaç kere 
giyme fırsatı buluyorlardı. Çok yeni olmamalarına rağ-
men her zaman giydikleri kirli, gri önlüklere oranla çok 
daha güzeldiler. 

Papkin, üzerine giydiği dirsekleri yıprandığı için yama-
lanmış eski lacivert ceketi yavaşça okşadı ve annesinin 
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onu kendisine aldığı günü hatırladı. ‘Ne güzel bir gündü!’ 
diye geçirdi içinden. 

Beki’nin sesi onu daldığı hayalden uyandırdı: 

“Papkin haydi hazırsan inelim artık!”

İkisi birlikte basamakları ikişer üçer atlayarak giriş 
katına geldiler. Yaklaşık otuz-otuz beş çocuk burada 
toplanmıştı. Girişte çıt bile çıkmıyordu. Çünkü Perizat 
Hanım’la Artuk Efendi tepelerinde bekliyorlardı. 

Artuk Efendi, “Bir-iki-üç-dört” diye çocukları say-
maya başladı. “Çabuk olun, saydıklarım şu yana geçsin. 
Beş-altı-yedi...”

“Haydi, çabuk bitir şu işi!” diye çıkıştı şişman kadın. 
“Gelecekler neredeyse!”

Zengin insanlara karşı son derece saygılı olan Peri-
zat Hanım üstüne yeşil biyeli kırmızı bir ceket, altına 
ceketle takım olduğu belli olan kırmızı bir etek giymiş-
ti. Şişman ayaklarını içine sokuşturmaya çalıştığı kalın 
topuklu ayakkabılar, neredeyse ikiye ayrılacak gibi du-
ruyordu. Ayakkabının topukları ise ağırlığın şiddetin-
den olduğu yerde bir sağa bir sola sallanıyordu. 

Sayım işlemi tamamlandıktan sonra Perizat Hanım 
yüzüne sevimsiz bir ifade vererek, “O çirkin suratlarını-
zı nasıl saklasak bilmem ki?” diye söylendi; “Biraz gü-
lümseyin de bir şeye benzemeye çalışın bari!” 

Çocuklar soluk benizli, sağlıksız görünümlü küçü-
cük yüzlerine yapmacık birer gülümseme kondurdular. 
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Dudaklarını iki yana mümkün mertebe gererek, dişle-
rini göstermeye çalışıyorlardı. Ama bu gülümseme pek 
de bir işe yaramıyor, bir deri bir kemik kalmış çelimsiz 
gövdeleri ve sapsarı olmuş yüzleri aslında pek de neşeli 
olmadıklarını ortaya çıkarıyordu. 

Ziyaret günleri bu çocuklar için çok önemliydi. Çün-
kü hepsinin hayalinde bir gün iyi bir ailenin gelip on-
ları bu kötü yetimhaneden kurtarması ve sevgi dolu bir 
yuvaya kavuşmak vardı. Ama Papkin, pek de böyle dü-
şünmüyordu. Onun annesi öldükten sonra, ailesi Beki 
olmuştu. Kırmızı kafalı çilli arkadaşından ayrılmayı hiç 
istemiyordu. Yetimhane kötü bir yer olmasına rağmen 
beraber çok eğleniyorlar ve iyi vakit geçiriyorlardı. Bir 
gün bir ailenin gelip ikisinden birini alıp götürmesin-
den çok korkuyordu Papkin. Beki’nin de en büyük kor-
kusu buydu. Bu nedenle ziyaret günlerinde Beki ve Pap-
kin, hep en arkada durur ve gelen ailelere kendilerini 
mümkün olduğunca göstermemeye çalışırlardı. 

Papkin yine önündeki şişman çocuğun arkasına geç-
miş kafasını olabildiğince öne eğmiş kendisini sakla-
maya çalışıyordu. Tam o sırada çocuklardan biri pen-
cerenin önünde zıplayarak “Geldiler, geldiler!” diye 
çığlık atmaya başladı.

Perizat Hanım’ın yusyuvarlak yanakları birdenbire 
kıpkırmızı oldu ve heyecan içinde “Çabuk kapıyı aç 
Artuk Efendi, çabuk kapıyı aç!” diye haykırdı.
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Artuk Efendi fırlayarak bir hamlede kapıyı açtı ve 
kambur gövdesini yerlere kadar eğerek zengin adamı 
karşıladı. Yağan yağmurdan korunmak için elinde büyük 
siyah bir şemsiyeyle koşturarak kapıdan giren adam, kısa 
boyluydu. Ama yüzü şemsiyenin altında kaldığı için tam 
olarak görünmüyordu. Görünen sadece adamın ceketin-
den taşan büyük göbeğiydi. 

“Hay aksi! Sırılsıklam oldum! Lanet!” diye söyle-
nen göbekli adam, ayaklarını paspasın üzerine vurarak 
ıslanan pantolonunu temizlemeye başladı. Ayaklarını 
yere her vuruşunda göbeği hopluyor ve bu da komik gö-
rünüyordu. Şemsiyesini de bir iki kere sallayıp sularını 
akıttıktan sonra yüzü, kapattığı şemsiyenin arkasından 
ortaya çıkıverdi. Yanakları şişmanlıktan aşağıya sarkmış, 
basık burunlu, komik yüzlü olan bu adam, hiç de zengin 
ve asil bir beyefendiye benzemiyordu. Nitekim adam, 
Perizat Hanım ve çocukları simsiyah gözleriyle şöyle bir 
süzdükten sonra, “Jengar Hanımefendi adına burada bu-
lunuyorum...” diye kısa bir açıklama yaptı. “Kendisi eşiy-
le beraber bir aylığına yurt dışına seyahate çıkıyor. Bu 
süre zarfında oğulları Paşa’ya arkadaşlık edecek, terbiyeli 
bir çocuk bulmamı istediler.”

Perizat Hanım ailenin uşaklarını yollamasına biraz bo-
zulmuştu. Hafif asık bir yüzle “Tabii tabii buyrun, sanırım 
çocuklarımızdan birini seçmeye geldiniz değil mi?” dedi.

“Evet, daha önce konuştuğumuz gibi ödeme Jengar 
Hanım tarafından yapılacaktır. Benim görevim buradaki 
en sağlıklı ve en uygun çocuğu alıp köşke götürmek.” 
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Bu konuşmaları yaparken sürekli basık burnunu çe-
ken adam, birkaç adım atarak çocukların yanına geldi. 
Adeta pazardan at seçer gibi çocukların ağızlarını açtı-
rıyor, dişlerini kontrol ediyor, ellerini uzattırıp tırnak-
larına bakıyor, eğilip kaldırarak vücut esnekliklerini 
kontrol ediyordu. Bir yandan da “Haaaa, eeeee, ııııh, 
oooo ya da ııyyy” gibi garip sesler çıkartıyordu.

Papkin kendi kendine, “Ne garip bir adam bu böy-
le...” diye mırıldandı. Sıra yavaş yavaş kendisine geli-
yordu. Papkin’in kalbi hızla çarpmaya başladı. “Ya beni 
seçerse?” diye endişeleniyordu. Beki olmadan nasıl ya-
şardı? Tam o sırada büyük göbekli adam tam karşısı-
na geldi. Gözlerini kısarak Papkin’i uzun uzun süzdü. 
Sonra kalın ve kısa parmaklarıyla Papkin’in çenesini 
kavrayarak ağzını açtırdı. “Güzel dişler!” diye mırıldan-
dı. Çocuğun yüzünü bir sağa bir sola çeviriyor, ellerine 
bakıyor, bir yandan da “Güzel, güzel, çok güzel!” diye 
mırıldanıyordu. 

Sonunda ani bir hareketle doğrulup gülümsedi 
ve “Evet bunu alıyorum” dedi. Güçlü parmaklarıyla 
Papkin’i kolundan tutarak Perizat Hanım’ın yanına 
doğru sürükledi. Papkin şaşırmıştı. Başını çevirerek 
üzgün gözlerle Beki’ye baktı. Beki’nin gözleri kosko-
caman açılmış ne yapacağını şaşırmış bir şekilde olay-
ları seyrediyordu. 

Papkin çaresiz bir şekilde adamın Perizat Hanım’la 
pazarlığını dinlerken, “Hayır, onu götüremezsiniz!” 




