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Tıp Öğrencisi Berkay AKBAŞ’a
ithaf edilmiştir…
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SUNU
İlk öykü ödülü (2014) seçkisini kitaplaştırmıştık. İkinci ve üçüncü (2015 ve 2016) öykü seçkisini ise
önce e-kitap olarak yayınlıyoruz.
2015 yılında 31 öykü gelmiş, seçki için 17 öykü istemişiz 12 geri dönüş olmuş, 2016 yılında 34 öykü
gelmiş, seçki için 18 öykü istemişiz 17 geri dönüş olmuş. Yani bu seçkide toplam 29 öykü var.
İlk öykü ödülüne, 47 arkadaşımızdan 47 öykü gelmiş, yayınlanmak üzere 26 öykü istemişiz, 21
arkadaşımız bir kitapta buluşmayı kabul etmiş.
Yani bu ikinci kitapla birlikte 50 öykülük bir seçki toplamına ulaşmış olduk.
‘Hekimce Öyküler’ toplamı oluşturmak ve meslektaşlarımızın emeklerini kalıcılaştırmak istiyoruz.
***
Her ne kadar adı öykü yarışması olsa da bunu bir öykü buluşması olarak görmek daha doğru olsa
gerek.
En nihayetinde öykü yarışmalarından geriye, bir öykü dağarının oluşması da az şey olmasa gerek.
Yaşama tanıklığımızı önemseyelim.
Zaten önemli olan da, arkadaşlarımızın kendilerini öykü yazımı konusunda ifade etmesi ve ürünlerini
bizlerle paylaşması değil mi?
Edebi metinler bir özgürleşme alanıdır da. Özgürlüklerimizi birleştirmek umuduyla…
Ankara Tabip Odası Öykü Ödülü’ne katılan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürler.
Bundan böyle öykü ödülümüzü, Beşiktaş’taki terör saldırısında yitirdiğimiz tıp öğrencisi sevgili
Berkay Akbaş anısına, onun adıyla anacağız. “Ankara Tabip Odası Berkay Akbaş Öykü Ödülü”
***
2013 yılının son aylarında, ‘2014 yılı 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında öykü yarışması
düzenlediğimizin’ ilk duyurusunu yaptığımızda; “Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının, öyküleme
ve anlatı yeteneğini geliştirmek ve buradan dile katkı sunmak amacıyla, …” diye başlamışız söze. Bir
sonraki cümlemiz ise; “Yarışmanın bu yılki konusu ‘Yaşamın Tanığı Olmak’ olarak belirlenmiştir.”
olmuştu.
Hekimler öykü üzerinden yaşama tanıklığa devam ediyor.
“Hekimler daha yaşanası, daha güzel bir dünya için çalışmayı ve düşünmeyi sürdürüyor.”
Okuduğunuzda meslektaşlarımızın öykü konusunda ne kadar başarılı olduklarını göreceksiniz.
İnsanın kendisiyle, çocukluğuyla sohbetidir öykü bazen, öyle derler, içinizdeki çocuğun sesi hiç
dinmesin, dileriz…

Serdar Koç
Ankara Tabip Odası
Kültür Sanat Komisyonu Üyesi
Öykü Yarışması Değerlendirme Kurulu Üyesi
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HEKİMCE ÖYKÜLER-2
(2015 Öykü Yarışması Seçkisi)
DORMANSİ: İNSANLIĞIN UYKUSU
Pelinsu Elif Hünkar
2015 Öykü Yarışması Birincilik Ödülü

Etime saplanan tahta kıymıkları içten içe kesiyor, bileyliyor parmaklarımı. Tırnakla bedeni ayırıyor
tahtanın zarif ve o kadar acımasız varlığı. İnce ince, sicim sicim yok ediyor, acıtıyor beni; tırnaksız
kalıncaya kadar hayat verdiğim ağaçlar. Bir paranoya değil, bir hayal değil, biliyorum; evet, ağaçlar da
konuşabiliyor, duyuyorum. Her biri suskundur başta, önce üşürler çeperi alınmış kütükler,
damarlarında akmayan özleri, dallarından sarkmayan reçineleri, onlara ağaçlıklarını unutturur. Sanki
hiç orman olmamışlar, gölgelerinde yeşeren aşkları görmemişler gibi, sanki hiç sevilmemişler, hiç
cehennem ateşinde, yaz güneşinde yanmamak için derelere, okyanuslara dert yanmamışlar gibi, iyi
kalpli prenseslere ev sahipliği yapmamış, simsiyah acı kinlerinde yok olmuş cadıları
cezalandırmamışlar gibi... Sanki hiç ağaç olmamış gibi, benim elimde şekillenmeyi bekler yeni
adlarıyla tahtalar.
Bir Gepetto değilim, sihirli evlatlar yaratamam kendime, ve eğer yapabilseydim bile ne bir perisi
olurdu onun ne de çıraklıktan terfi edebilirdi öğrenciliğe... Bir Gepetto değilim, mucizeler yaratamam
kendime, yalnız var olan efsuna kendimden et veririm ve kan, gözyaşı... Bu değil miydi zaten insanı
ayıran bir kütükten? Seksen yaşında bir marangoz daha çok yaşamamalı derdim, ölmeli artık, tahtadan
bir kulübede tahtaları oyarak yaşanan tahta gibi tatsız ama onun gibi acı verici bir ömürdense ecelimin
vaktiyle gelmesini isterdim. Oysa tabutlar bile tahtadandı...
Tahtalar sarıdandır, sarı demek yanlış; tahtalar tahta rengidir. Tıpkı kahverenginin kahve rengi oluşu
gibi. Zımpara siyahtır, ince bir kâğıt üzerine yapıştırılmış serin yaz akşamındaki narin kum tanelerine
benzeseler de korkudan dikenlerini iyice belirginleştirmiş bir kirpi kadar keskindir alüminyum
billûrlar. Kütüğün kabuğunu, tahtası çırılçıplak kalana dek kazıdım çünkü bir maske kılığına
bürünecek hammadde hiçbir kişiliğe sahip olamaz. Etrafa dağılan koyu kahverengi ölü deri; bedeni
terk eden ruhu andırıyordu. Büyük bir saygıyla, ve ekmek kırıntılarına basmadan, günaha girmeden
hareket etmeye çabalayan bir imam gibi, henüz soğumamış ölüleri faraşa topladım.
Bir Gepetto değilim, sihirli evlatlar yaratamam kendime; yalnız içimde yaşayan sayısız insana kılıflar
uydururum. Ellerim notalarına iyi çalışmış bir piyanist gibi aklımın dışında çizmeye başladı tahtaya.
Bir yüz. Bir yüz ki içimdeki milyonlarca benden yalnızca biri, o kadar küçük; ve bir yüz ki
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milyonlarca insanın sabah dişlerini fırçalarken yansımasına şahitlik ettiği, elleriyle dokunsa da parmak
uçlarıyla hissedemediği... Duyuları olan fakat duyguları olmayan, söyledikleri olan fakat sözleri
olmayan bir yüz. Ellerimde tuttuğum testere, soğuk ve keskin bir ölüm gibi tahtanın pürüzsüz tenini
okşuyor. Şimdiye kadar yaşananlardan ve yaşanamayanlardan sorumlu tutar gibi, acımasızca
katlediyor ruhsuz bedenini. Vahşi ve sıcak bir canilikle huzur buluyorum, sanki içime işleyen her bir
kıymığın lezzetli intikamı dudaklarımda. Zafer kazanmış bir asker, kurtulmuş bir esir gibi, ne
yaptığının farkında olmadan... Ve yalnızca zarar vermeye odaklı bir yağmacı gibi benden aldığı kanı,
eti, ruhu geri almaya çabalarken sivri, kararlı mermiler kılığında vücudumun her milimine işleyen
kıymıkları göremiyorum. Öyle hissetmiyorum ki acıyı zevkin verdiği dokunulmazlıktan, gözlerimden
akan yaşları derinliklerimdeki sayısız insanın bereketli yağmuru zannediyorum.
Bir yüz, karşımda duruyor. Bekliyor sanki, öyle ölüm döşeğinde, öyle çaresi olmadığını bile bile
yaşlılık hastalığının; doktora, ölüme gelmiş kamburlu bir hasta gibi. Bekliyor, ne yapacağını bilemez,
sanki seneler önce yolculuğa gittiği söylenen, yüzünü bile hatırlamadığı babasını bekler gibi. Bekliyor
ve gözlerime bile bakamıyor, utanmış, sıkılmış ve kendi içinde yok olmuş yalnız bir rüzgâr gibi; bir
ağacın gölgesinde eseceği zamanı bekliyor.
Dünyanın siperlerle çevrelendiği, nesli tükenmiş kuş isimlerinin savaş uçaklarına verildiği, uçuşan kül
ve yaprakların toprağı yağmurdan çok suladığı; yanan, yıkılan ve kahrolan tüm gölgelerin siyahlar
içinde uğurlandığı, parçalara ayrılmış bedenlerin bir araya getirip gömen ya da humusa dönüştüren
yeni bir meslek dalının oluştuğu o günde, isterse dışarısı altın sarısı bir ilkbahar günü olsun içerisi
kırmızı bir kıyamet meydanıydı. Can çekişen, özleyen ve reçinesini damla damla mermer gibi katı,
soğuk yeryüzüne akıtan ölü ağaçlara kalın kadife duvarların ardından baktım. Baltalarla yarılır
bedenleri, toplama kampından dağıtılırlar yaşlı odun sobalarının isli akciğerlerine. Odun sobasında,
cayır cayır... Ağıtlar o kadar sessiz, lâkin o kadar hep bir ağızdandır ki hiç dinlemese de duyar insan
çığlık çığlığa çıtırtıları.
Buruşuk parmaklarım soluk benizli simaya iki küçük delik açtı, siyah işporta torbalarından iki
biçimsiz daire kesip kapladılar boş gözleri karanlığın en koyusuyla. Âmâ ve ahraz bir hiçlik. Parmak
uçlarım geziniyor ruhsuz ve hasta renkli, tahta renkli diri bir mevtanın yüzünde. Cüzzamlı bir bebeğin
pürüzlü, yorgun ve üşüyen teni...
Demir kundura kalıbı ve onun gücünde şekil bulan yalnız kemersiz, hokka bir buruna ev sahipliği
yapabilen yaratık... Ağzın hizasında, gözlerden daha iri bir yuvarlak kesip çıkardım. Bu haliyle
korkmuş, şaşırmış, biraz da abartıyla, belki de şoka girmiş bir insanı andırıyordu, sudaki
yansımasından korkmuş bir hortlağı. Evet, evet, bir hortlak öyle ki ölü bedeni toprakta yok olmuş, diri
ruhu topraktan can bulmuş. Alevler içindeki, bir deri hastalığına yakalanmış gibi pullanmış sobanın
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yanında duran çuvala baktım. Ağız deliğinin denk geldiği yere bahçıvanların kullandığı turuncu
plastik hortumu yerleştirdim. Silindirin içine mangallık kömürden bir yorgun yatak yarattım, elyafla
örttüm üzerini; tıpkı yaptığı yer yatağında uzanan hiç kimsenin nefesini örter gibi. İncecik tel
demirlerden silindirin iki ucuna, gözlerim kan çanağına dönene ve alt çenem her zamankinden katı,
gergin ve bir santim ileride durmaktan ağrıyıncaya dek balıkçı ağları ördüm.
Kırmızıya boyadım. Fırçanın maskeye yaptığı her darbede cinnetin verdiği saniyeler uzunluğunda
zevkin, cennetin vadettiği huzuru nasıl da yenebildiğine şahitlik ettim. Ve kırçıllı fakat yumuşak ucun
ölüye her değişinde onu yeniden bıçaklıyor, kamanın bir kaktüsün dikeni kadar sivri ucundan adi
sapına kadarki gövdesi, maktulü, yüzü tanınmayacak hâle gelene dek deşiyordu. Boyanın kızıllığından
kanın tadını alıyordum. Köklerin bedene her değişinde fırçam bir süpürge oluyor, onun günahlarını,
pisliğini temizliyordu. Ölüm ne de güzel temizlikti! Siyah plastikler, kan gölünde yıkanan iki
karafatmaya dönüşünce durdum. İçimde bir his, iliklerimden beynime işliyor, gözlerimi karartıyor,
kalbimi avuçlarının arasına alıp sıkıca bastırıyordu; beni yoruyor, çığlık atmaya, yok etmeye, belki
susturmaya, eminim ki kaşlarımı çattırmaya, beni ayağa kaldırıp belki de dans ettirmeye, dans etmek
olmasa bile kendisini içimden atmaya, uğraştıkça kıvrım kıvrım kıvrandırmaya çalışıyordu. Görünmez
havai fişekler... Kurumuş olup olmamasına aldırmadan kavradım onu, avuç içimde oluk oluk kanı,
nefesimde kendisi vardı, üzerinde parmak izlerim...
Kırışık bir çarşafı andıran ve gökdelenleri kıskandıran dağları eriten, huysuz ve huzursuz ifadesini
yumuşatanlar kardelenlerdir. Sarı sıcağın kuru, terli ve bulanık karanlığını besleyen bir kaktüs, sarp bir
kayayı parçalayan, öğüten değirmen; bir lalenin derin kökleridir, kışı bahara çeviren toprağın
gökkuşaklarıdır. Oysa bu ormanda tek bir narçiçeği bile yoktu. Gözlerimi diktiğim gökyüzünde
bulutlar yüce çamların dikenleri ardında kendi sonsuzluklarına hapsolmuştu. Döndüm, döndüm,
döndüm kendi etrafımda. Zaten engellenmiş hava taneciklerinde kaçacak delik aradı hızlanmış
soluğum. Nefes almamı sağlayan yüzümdeki maske miydi, yoksa onun yüzünden mi çırpınıyordu
kafesimdeki güvercin?
Tanımadılar onu, kimse ala bulanan tenine erişemedi. Korktu ağaçlar, orman, olası bir hava saldırısına
karşı kapadı göğe sınır kapılarını, ambargo konuldu oksijene. Dallarının uçlarındaki sarı yapraklar
“rap, rap, rap, rap” düştü yere. Disiplinden ödün vermeden sağdan sayarak dokundular toprağa.
Burnumda leş gibi çürük yaprak kokusu...
Çıplak kara dallarıyla, kendi fırçalarıyla düştüler peşime. Kendi bedeninden yapıldığını anlayamadığı,
köksüz ve dalsız, şekilsiz ve yaralanmış ağaç parçasının, tahtanın varlığını, hissedemediler. Zorba
fırçalar bu kez onların budakları arasına sıkıştırılmıştı. Koştum, koştum, düştüm. Çorak toprağın
susuzluk kokan kahverengisinin üzerine, ağız dolusu küfürlerin altına, ölü yaprakların, kanlı askerlerin
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yanına düştüm... Sıyırdılar onu, kendilerini kül edenlere tükürükler saçarak lanetten yağmurlar
yağdırırken marangozun kül olan evinde sağlam kalmış sobanın içine atıverdiler.
Ortada, tam ortada bir insan ve gözleri görmez olmuş, elleri tutamaz, dili konuşamaz. Karanlık asfaltın
aciz bedeni üzerinde bir cenin. Katlanmış bedeninde düşen yaftaları izliyor. Yağmur damlası gibi düz
süzülmez yaftalar, sallanarak, dolanarak, en küçük gözeneklerden sızarak girerler insanın düşüncesine.
Ait olduğu zamanlardan ve sahip olduğu yerlerden birinde değildi. Sakin bir huzur ya da anlamsız bir
heyecan değildi, apaçık bir korkuydu üzerini matem örtüsüyle kaplayan. Sözsüz bir melodi değildi
dudaklarındaki, benzersiz bir ninniydi. Gözlerinden dökülen yaşlar nemli rüyaların eseriydi. Elleriyle
tuttuğu yüzü bir ananın evladı değil bir maskenin ardında tutuşmuş yıkıntı bir kulübeydi.
Sakin ol, sakin ol ve sakın korkma. Gözlerini karanlığa aç, seni ürküten gürültülü gölgeleri karanlığın
boşluğunda boğ. Gözlerimi kapadım, küçük bir çocuk gibi onları karanlığa sakladığımda beni
göremeyeceklerini sandım. Karanlık, sakinleştirir; siyahın hayali tonu yavaşça hafifletir insanın içinde
biriktirdiği yüklerini. Bu yüzden insan, gözü kapalı uykuya dalabilir ancak. Kirpikleri tuzluydu,
gözleri ıslak... Siyahın onu bir bebeği ayaklarında sallar gibi uysallaştırdığı, bu sakinlik, huzur ve
sonsuz patlama anında gözlerini açabildi. Her gün ayakkabılarıyla bastığı ölüm kadar soğuk, sonbahar
yağmurlarından çamurdan sıyrıklarla kurtulabilmiş gazi bir kaldırımın ufka uzanan çizgilerinden
birinin üzerinde buldu kendini. Sırtı gri kayanın sertliğinde inişli çıkışlı yapısını unutmuş, düz, katı,
elindeki tahta cetveli en tembel öğrencisine sallayarak yürüyen bir öğretmenin öfkesi gibi bir iskelete
dönüşmüştü. Gökyüzünü görmek, nefes almak ihtiyacı hissetti buharlı ciğerlerinde. Gökyüzünün sisli,
puslu ve ağaç tepeleri tarafından kapatılmamış, özgür ve mavi olduğunu görmek istedi. Oysa gözlerini
fal taşı kadar açıp olanların bir düş oluşunu, bu zaferi, bu tutkulu kurtuluşu ise gökyüzünün ifadesiyle
kanıtlayabileceğini umarak tepeye, en tepeye baktığında ürperdi. Tüyleri bir kirpinin güllere özenmiş
dikenleri gibi... Nefesi bir çocuğun gecenin bir yarısı karanlıkta mutfaktan odasına koşana dek
geçirdiği kalp çarpıntısı gibi... Dudakları engin denizlerin okyanuslara karıştığı yerde kopan bir
fırtınadaki dalgalar gibi... Masum ve acı içinde, ürperdi...
Bir Gepetto değildi, sihirli evlatlar yaratamazdı kendine; yalnız içinde yaşayan sayısız insana kılıflar
uydururdu. Gökyüzüyle savaşan onca ağacın, dallarıyla bir sepet örmüş, bu sepeti bir fanusa
dönüştürmüş onca çingenenin yerini yanmış yırtılmış yüzleriyle insanlar almıştı. Maskeleri
parçalanmış bu yüzler, üzerine kezzap atılmış deriye, baltayla acemice parçalanmış oduna benziyordu.
Kafalar yan yana vermiş, onu yine aynı karanlığa gömüyor, maskesiz yüzünü merakla inceliyordu.
Maskemi aldılar ama; bu kalabalık içinde, unuttular beni.
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BİLİMSEL YAZI
Ergun Ergün
2015 Öykü Yarışması İkincilik Ödülü

Anahtar sözcükler :
Ben, yazının başkahramanı. Üniversite öğrencisi, memur çocuğu, 160 cm boylarında, 54 kilogram,
güzel ya da çirkin olarak adlandırılamayacak, kahverengi saç, göz ve muhtelif tüy rengine sahip,
sıradanlıklar abidesi.
Ertuğ, zıkkım içesice.
Okul, hikayemizin benim hayal gücüm dışındaki tek mekanı , ne yazık ki başka mekanlara taşınmayı
hiç başaramadı küçük hikayemiz.
Aşk, içinde bulunduğumuz toplum ve zaman diliminin bize attığı sayısız kazıklardan biri olarak
mevcut durumumuzda hepimizin algılarında ; genelde bir kadın ve bir erkek, en marjinal
rüyalarımızda en fazla bu iki cinsten birini daha ihtiva eden kuvvetli bir hissiyat olarak yer etmiştir.
Aralarında “midenle bağırsaklarının yer değiştirmesi” “kalbinin dışarı fırlayacak gibi olması” gibi
fizyolojik ve anatomik olarak gerçeğe yakın tanımlar ve “gözünün başkasını görmemesi” , “nereye
baksan onu görmek” gibi gerçeği pek yansıtmayan, mübalağa sanatının ürünü edebi betimlemeler aşkı
anlatmak için zamanımızın gelişmiş primatları tarafından kullanılır.
Oysa aşkın iki insan ve hatta iki beden ile sınırlı olmadığını çok önceden kavramış olan geçmiş
çağların birbirlerini öldürme kapasitesi yüksek silahlar üretme konusunda bazen çok geri fakat
düşünsel açıdan şu anki toplam dünya nüfusu olan 6,789,644,391 insanın toplamından bireysel olarak
çok aha üstün olan makine çağı öncesi atalarımız aşkı tanımlarken bir çok farklı uyguda olduğu gibi
sınırları bir kenara atmaktan çekinmemişlerdir. Hatta sınır kavramının henüz onların bilinç düzeyine
çıkmadığı günler var olmuştur elbet.
Algının bu denli değişken olmasına rağmen –eğer varlığı kanıtlanabilirse, ki henüz bunu kanıtlayan
bilimsel bir çalışma yoktur- aşkın nedenleri hiç de değişkenlik göstermez medeni primatlar ve
atalarının dünyalarında. Akrabalarına oranla olağanüstü sayılabilecek kadar fazla çalışan beyinlerini
dinlendirme arzusundan başka bir şey değildir aslına bakarsanız. Fakat bu sizi aşkın atıl bir içgüdü
olduğu fikrine yönlendirmesin sayın okur! İşte aslında tam da burada ortaya çıkar insan türünün geride
bıraktığı yol arkadaşlarından farkı. Yol arkadaşları az gelişmiş beyinleri ve içgüdülerinden
oluşuyorlarken insanoğlunun çalışmaktan yorulmuş beyinleri ve içgüdülerini çıkarırsanız elinizde
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sadece aşk kalır. Fakat bu sizi aşkın yüce bir duygu olduğu fikrine de kaptırmasın çok sevgili okur!
Yaşları 2-3 ve hatta 4 rakamı ile başlayan bir topluluğun üyesiyseniz eğer, aşk iyi para kazanan bir
mühendis, iyi yemek yapan bir bakire, silikonları tam kararında yapılmış bir manken ya da hırçınlığı
ve centilmenliği tam kararında harmanlanmış bir futbolcudan başka bir şey eğil çoğunuz için!
Fakat bu yazıda aşk, tüm duyularımızın yerine sadece dokunma duyusunun kullanıldığı, gözlerin
sadece karşı tarafın lensinden geçip retina dolaylarında optik sinirin izini bulduğu ve bu yolla beyne
geçip tüm nöronlarda seyahat etme amaçlı kullanıldığı, tüm içgüdülerin serbest bırakıldığı, id-egosüperego gibi kavramların tüplerde ısıtılıp buharlaştırıldığı, zamanın görecelik kavramının defalarca,
hem de nasıl işimize gelirse kanıtlandığı, kullanılan tüm maddelerin geri dönüştürülebildiği, iki bedene
sınırlı kalmadan iki ruhun sınırlarında gezinilen, yani sınırsız olduğu ve bulgularının hiçbir kesinlik ya
da doğruluk vadetmediği bir deneyin sonunda kalan bir materyal olarak ele alınmıştır.
Bir bilimsel yazı birkaç bölümden oluşur saygıdeğer okur. Bunlardan ilki, tahmin etmekte çok da
zorlanmayacağınız gibi “Giriş” bölümüdür. Giriş bölümü, yazmaktaki amaç, niyet ya da nedenleri
(kulağınıza hangisi daha güzel geliyorsa artık) açıklayan ve yazılacak konu hakkında genel bir bilgi
veren kısımdır. Burada yazar, evrensel bilgi dağarcığına; kendisine göre Newton’un yer çekimi
kanunu kadar fakat evrenin kendisi için muhtemelen bir yağmur damlası kadar katkıda bulunacak bu
sürece başlangıçta hangi dâhiyane soru ile başladığını, sanki evrende cevabı bilinmeyen sadece bu
soruymuş gibi yazısını okumaya karar vermiş olan meraklı okur kitlesi ile paylaşır.
Giriş
Neden Ertuğ? Bu soruyu her yudumda birkaç kez soruyorum kendime. Ki Ertuğ’a âşık oldum olalı
epey bir içiyorum. Evet, memur emeklisi anne-babamın bana üşümemem için kombiyi okulda
olduğum zamanlarda bile açık tutmam için gönderdikleri parayı, daha geçen yıl aldığım ve gayet yeni
olan botlarımı değiştirmem için gönderdikleri parayı, ders çalışayım, evde yemek yapmakla falan
uğraşmayayım dışarıdan yiyeyim diye gönderdikleri parayı, Ertuğ’a âşık oluğumdan beri muhtelif
tekel bayilerin çocuklarına harçlık olarak dağıtıyorum.
Materyal ve metot bölümü; sayın okuryazarın altı küsur milyar insanın hiç birinin daha önce aklına
gelmeyen dâhiyane (!) fikrini kanıtlamak için hangi bilimsel yolları ne sıra ile kullandığını, okurun
anlayabileceği bir üslupla, tekrarlanabilirliğe imkân ve ihtimal yaratmak amacı güderek aktarması
sürecidir. Bu süreçte bilimsel yazar, kullandığı malzemeden çalışma sürecine kadar her şeyi, bu
süreçte kaç paket sigara içtiğini, ya da sigara akciğer kanseri riskini artırdığı için içmediğini, kaç
bardak kahve devirdiğini, sıfır kaç uçlu kalem kullandığını, veya hata yapmaktan korkmayan bir
kişilik olarak hangi marka tükenmez kalem kullandığını, aralarda kaç kez tuvalete çıktığını falan hep
yazmalı, fazla uzattığını anladığı anda da konuyu kapatıp bulgular kısmına geçmelidir.
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Materyal ve Metod
İlk gördüğümde kalabalık bir ekiple birlikteydi Ertuğ. Okuldaydım. Sevgilimden yeni ayrılmamıştım,
ailemden hiç kimseye yakınlarda kötü bir şey olmamıştı, yakın arkadaşlarımın hiç birinin erkek
arkadaşı yoktu ve hiç biri henüz nişan-evlilik- çoluk çocuk olaylarına girmemişti. Duygusal olarak
dengemi kaybetmemi gerektirecek hiçbir şey yoktu yani! Kaybetmedim de nitekim. Oturup ilk görüşte
aşkın canlı kanıtıyım rolü yapmayacağım. 3 kuşak öteden arkadaşımın bilmem nereden tanıdığı
arkadaşları olarak oturdular yanımıza. Her gün okulda yeni tanışan 192. çift insan olarak el sıkıştık.
Her yeni tanışan insan gibi el ayalarımızı bu tokalaşmanın dışında bırakarak samimiyetten uzak bir
şekilde parmak uçlarımızla hafif bir sıkma hareketi yaptık birbirimizin parmak uçlarına. O başını
hafifçe öne eğdi, dudaklarını hafifçe içe doğru kıvırırken, ben de hafifçe gülümsedim. Tam olarak o
gün tanışan diğer 191 çiftin yaptığı gibi. Hiçbir özellik yoktu tanışmamızda, üstünde ne vardı
hatırlamıyorum, parfümünün kokusunu hatırlamıyorum, bana ne dedi, ne konuşuldu, esprilerime gülü
mü, hatırlamıyorum. İçeride oturuyorduk, dışarısı soğuktu. 8-10 kişi bir ağızdan tarihin en yüzeysel
ve en klişe sohbetlerinden birini yapmaya kararlı, çay içip konuşuyorduk. Sigara içmeye kalktı 10
dakika sonra. Ha dedim, sigara içiyormuş bu çocuk. O kadar…
Bugüne kadar uzanan sonraki 4 ay, amfide yerimi değiştirmem, kantin sıralarında önüne ya da
arkasına denk gelmek için çoğu zaman bir çayı ve bazen de bir dersi ıskaladığım ders araları, gezi
kulübüne katılmam, paketi 8 TL olan Kent sigarasına başlamam, sosyal içicilikten yavaş yavaş
“Bizimki de iyi içer ha, geçen iki şişe şarabı tek başına içti”’ye terfi etmem gibi sıradan talihsizliklerle
devam etti. Ertuğ mu? O hala önümüzdeki ayın Safranbolu gezisini tertip etmekle meşgul.
Bulgular kısmı, kuşkusuz bir yazının- tabi burada bilimsel yazılardan bahsediyoruz, yoksa Orhun
Kitabeleri’nde bulgular kısmı olduğunu çok zannetmiyorum- iskeletidir. Olmazsa olmazıdır yani! Tüm
yazının dayandığı noktadır. Üzerine bütün bir fikrin oturacağı ve yükseleceği temelidir. Tüm bu
ihtişamına rağmen, bir eksiği vardır; duygu yoktur bulgularda. Ne ise odur. X= 5 mi, 5’tir o zaman.
“Yani aslında 4.5 gibi ama bence 5 olabilir” gibi bir cümle asla kabullenilemez bulgularda. 5, beş
olmaya mahkûmdur, yalnızdır, ondalığı yoktur, virgülü yoktur, fikri, hissi hiç yoktur, olmayacaktır.
Bilimin ve gerçek hayatın doğasına terstir aslında bu. Evrenin bütün olasılıklarından bağımsız ve
bütün olasılıklarının toplamıdır.
Bulgular
Ne buldum Ertuğ’da, ya da o bende ne bulamadı? Bilmiyorum. Ya da en azından farkımda mı benim?
Sanmıyorum. Evet, birkaç kez çakmağım göt cebimdeyken sigaramı yakmışlığı vardır, çok kez
sınavımın nasıl geçtiğini sormuş, Safranbolu’ya, Amasra’ya davet etmiştir beni. Hatta bir keresinde
kazağımın ne kadar güzel olduğunu, o rengi kendisinin de ne kadar sevdiğini gayet net olarak
belirtmiştir. Fakat çok kez de en göz önündeki masada otururken ben, başıyla bir selam verip sadece
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geçip gitmiş, bazen bunu bile es geçmiş, sırf görüş alanına olmak için girmediğim derslerde kantinde
topu topu 10 kişiyken yanıma bile uğramamıştır. Ne bir kez olsun Kent sigarasını denemiştir, ne de
Camel teklif etmiştir bana. Safranbolu’ya gitmeyecek olmam da çok hüzünlendirmemiştir sanırım onu.
Tartışma ve sonuç, ya da tartışma, ya da sonuç ise hiçbir duygu ya da yorumumuzu karıştırmadan
ortaya çıkardığımız bulgular kısmının anasını bellediğimiz yerdir. Çünkü arkasında durmamız
gereken fikri (bakınız giriş bölümü) her ne pahasına olursa olsun ve her ne bulmuş olursak olalım;
duygu ve düşüncelerimizle gerçeklikten ve bilimsellikten uzaklaştırdığımız, aslında bilimi
yüceltmenin en iyi (ve aslında tek ) yolunun mevcut bilime tam anlamıyla yüz çevirmek, hatta onun
üzerine yürümek, ortadan kaldırmak için adamdan saymamak olduğunu kavradığımız ve bu amaç
doğrultusunda elimizden geleni arımıza koymadığımız; zaman zaman kendi amacımız doğrultusunda
aynı konuda bir şeyler karalamış olanlara atıfta bulunup “Bak, o da böyle demiş” diye onları arkamıza
aldığımız, zaman zaman da “Şu şöyle demiş ama şurada yanlış yapmış, aslında bu böyledir” diye belki
de bizden yüz kat fazla emek harcamış insanların çökmüş omuzlarına basarak yükseldiğimizi
sandığımız ve fakat aslında sadece o insanlarla beraber daha da battığımız yerdir. Gerçi bilime katkıda
bulunabileceğimiz ve ağzımıza geleni söyleyebileceğimiz sözde medeni, aslında insanların
medenileşmeden önceki haline -gerçek insanlığa- en fazla yaklaştığımız yerdir.
Tartışma
Allah belanı versin senin! Ne yapabilirdim ki başka? Çığlık atamam kantinin ortasında, aşk mektupları
yazamam sana, ya da sarhoş olup boynuna sarılamam durup dururken. Hepsi de insani belki, hepsi de
olasılıklar dahilinde. Atladığın ayrıntı şu ki; öğretmen çocuğuyum ben. Kalem tutuşumdan makyaj
yapışıma kadar ölçülü olmam gerekir, hayatı % 40 ile % 60 arasında yaşamaya alışkınım. Tutkularım,
duygularım, harcamalarım, sözlerim, gülüşüm, aşklarım bile ölçülüdür benim! Çok mutlu ya da çok
mutsuz göremezsin beni. Kusana kadar içemem mesela, hep bir kadeh uzağımdır kendimi
kaybetmekten ve hep iki gözyaşı uzak intihardan, amortiden büyük ikramiye çıkmaz hiç biletime, okul
birincisi olamam ama sınıfta da kalmadım hiç. Hep iki kelime uzağım seni seviyorum demeye…
Kalabalık bir ekiple birlikteydi. Okuldaydım. Benim değil, yine 3 kuşak öteden arkadaşımın
arkadaşları olarak oturdular yanımıza. Her gün okulda talihsiz bir rastlantı ile tanışıp çok zaman
boyunca başımızla selamlaşmak zorunda kaldığımız 192 insandan biri olarak başını öne eğerek selam
verdi, ben de o gün âşık olduğu adam için doğru düzgün kalem bile tutamadığı halde belki bir gün
okur diye sayfalarca yazı yazan ilk kız olarak gülümsemedim karşılık olarak. Gülümsememem dışında
hiçbir özellik yoktu son selamlaşmamızda da. Gülümsemememin verdiği mesafeden olacak, hiçbir şey
söylemedi bana, hiçbir şey sormadı. 10 dakika kadar sonra sigara içmeye çıktı. Ha dedim içimden,
bırakmamış sigarayı, zıkkım iç.
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VE YILDIZLAR…
Burcu Becermen
2015 Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü

Hiç tanımadığım ama ölümüyle duyumsadığım insana,
S. S. B.’a
Uyandı. Sol kolunu yataktan aşağıya doğru uzatıp telefonuna dokundu.
/Saat sıfır bir sıfır sekiz. Ve ben okula yeni başlayacak çocuklar gibi heyecanlıyım./
Yatağında doğruldu. Yastığını düzeltti. Arkasına yaslandı.
/Eski odamda camım vardı çokça. Bunaldıkça gökyüzünü ve yıldızları ve bulutları ve alacakaranlığı ve
şiirleri izlerdim. Burjuvazi gökyüzümü çaldı./
Üşüdüğünü hissetti. Yorganına sarıldı.
/Sarılacağım kadınlar olsaydı keşke. Şu bizim sınıftaki yeşil gözlü kız mesela. Neydi ki adı. Aslı,
Dilara, Ada, Melis. Ayşe değil. Hah hah. Yarın ölümümü duyduğunda ağlar mı acaba. Yeşil gözlerde
kırmızılıklar. Bir damlalar. O ölse yarın, ben ağlamam./
Bir süre hiçbir şey düşünmedi. Zihni kalan zamanın farkında ve zamandan öte gibiydi. Öylece odanın
karanlığına baktı.
/Keşke odanın karanlığına alışabildiğim gibi alışabilseydim hayata./
Yatağından kalkıp karşı duvardaki aynanın önüne gitti. Yere oturdu.
/Düşüncelerim zehirli. Yüzüğüme doldurup içseydim onları. Ve o onurlu bir kraldı desinler arkamdan.
Ülkeyi yakayım cayır cayır. Dumanlar. Tamı tamına on sekiz yaş. Bitişik yazılsa daha
büyükmüşçesine. İnsanlar on sekiz yıla koca bir hayat sığdırıyorlar. Ben sinoatrial düğümcük edasıyla
ölüm isteğimi uyardım durdum. On sekiz yıl. Yorgunum. Üşüdünüz mü bayım. Yarın daha soğuk. Hah
hah. Kinayeler./
Elini yüzünde gezdirdi.
/Gerçek değilim, biliyorum. Bu yüzden korkmuyorum. Buyüzdenkorkmazlarıkorumaderneği
kuracağım. Hah hah. Şştt. Sessiz. Bu saatte ayna karşısında kendine güldüğünü görürlerse anlarlar
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öleceğini. Anneler hep anlar. Hep mi anlar. Hiç anlar. Başkabirinianlayamayızdiyenpostmoderngiller.
Oğuz Atay’ı özlemişim.
Mektup yazmalıyım. Bu işler böyle. İntihar kuralları iki nokta üst üste bir parantez aç sayıyla parantezi
kapat nokta öncelikle ölmek istediğinize karar verin iki parantez aç artık belirtmeme gerek yok sanırım
parantezi kapa nokta ölüm yönteminizi seçin parantez aç babanızı silah taşıması için ikna etmek sizi
çok rahatlatacaktır parantezi kapa üç nokta intihar mektubunuzu yazın dört nokta ölün nokta./
Yerinden kalkıp masasına geçti. Yolda ayağını ne işe yaradığını bir türlü anlayamadığı masa
uzantısına çarptı. Canı öylesine yandı ki, bundan keyif aldı.
/Kağıdım burada. Kalemim burada. Var mı benden mutlusu şu dünyada. Hah hah. Çok sevgili
ölümüme ağlayanlar. Ağlamayın!/
Kağıdı yırtıp attı.
/Olmaz. Daha yaratıcı olmalıyım. Okuduklarında hiç unutmasınlar beni. En azından bir nesil
hatırlanayım. Ölmek isteği hatırlanmak umudundan mı gelir. Hayır üstat, ölüm isteği hatırlanmak
umudunu getirir.
Bu şehirde ölecek olmak acı veriyor bana. Daha Paris görmedim mesela. Roma’da Papa’ya dil
çıkaramadım. İstanbul’u bile dinlemedim gözlerim kapalı. Kapalı Çarşı’ya gideyim. Kapalı Çarşı’da
geziyorum gözlerim kapalı. Hoop kaptılar çantayı. Hah hah. Bursa boğuyor beni. Belki de hiç başka
şehirde sevişmediğimden. Yalan atma burada da sevişmedin. Hey, son gecem, yalanlar benim./
Kalemi tekrar eline aldı.
/Anlatacağım çok şey var,
keşke dinleseniz.
Hah hah, şakacı. Nasıl dinlesinler ki seni. Öldün ya./
Yırtıp attı.
/Ne biliyim ya, canım sıkıldı, öleyim dedim. Fazla mı abarttım dersiniz?/
Attı.
/Neden bu anlatma çabası? On sekiz yıl boyunca senin ve düşüncelerinin ve hayallerinin ve
umutlarının ve acılarının farkına varamayan insanlara ne anlatabilirsin ki?
En iyisi yine kendine anlatmak./
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Aynanın karşısına geçip yere oturdu.
/Merhaba dünyalılar.
Romalılar
Yurttaşlar
Hah hahçılar
Hathatçılar
Ay artık uzatma diyenler
Hepinize merhaba.
İsmimin bir önemi yok. (Varlığımın da. Ama bu başka bir konu.)
Aranızda ne yaptın sen diye bağıranlar var biliyorum. Size ne?
Bi sus bakıyım sen önce!
Şaka şaka konuşun.
Tanrım resmen ölürken bile komik çocukluğumdan taviz vermiyorum.
Ölüyorum çünkü ölüm fikri kendimi bildim bileli içimde var. Sanki varlığımı ölüm düşüncesi üzerinde
oluşturmuş gibiyim. Ölüyorum çünkü bana dayattığınız sansürlerle daha fazla yaşayamam.
Görmüyorsunuz değil mi. RTÜK’e kızarken en büyük sansürü toplumca bireylerinize uyguladığınızı.
Rahatça yaşamamıza izin vermediğinizi. Ölüyorum çünkü hayatınızı adadığınız bu kapitalist düzen
benim için yeterince tatmin edici değil. Evler, arabalar almak, sonra daha büyük evler, arabalar almak,
sonra en büyük evler arabalar almak… Hiçbiri umurumda değil. Ölüyorum çünkü içimde yaşattığım
ve her geçen gün büyüttüğüm bu intihar düşüncesiyle sağlıklı bir geleceğe sahip olamam. Aşık
olamam. Evlenemem. Çocuk yapamam. Ve sizin bu ısrarcı evlen çocuk yap sansürünüze karşı
gelemem. Ölecek kadar cesur olan ben hayır diyemeyecek kadar acizim.
Ay tut bunları aklında ve yaz ayol./
Saatine baktı.
/Sıfır dört kırk iki. Ve ben sanki yarın ölmesem şu an uykusuzluktan ölürmüşüm gibicik. Gemicik./
Yatağına uzanıp gözlerini kapadı.
/İyi son geceler./
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Sabah annesinin öpücüğüyle uyandı.
/Neden öpücük anne. Bugün bağırarak uyandırmalıydın beni. Kendimi haklı çıkarmam için sebep
vermeliydin bana. Her zaman mükemmel olan sen ölümüm hatırına bugün dünyanın en iğrenç annesi
olmalıydın. Öpücük nereden çıktı./
Saatine baktı.
/Sıfır sekiz sıfır üç./
‘Annecim sen geç kaldın herhalde, gitme istersen.’
/Ay sen deli misin kadın./
‘Bugün önemli bir işim var.’
‘Tamam oğluşum, hemen hazır olursan bırakayım seni okula.’
/Bir, oğluşum ne ya. İki, önemli iş dedim, sence okulda önemli iş olur mu kadın./
‘Yok, kendim giderim.’
/Sesim ne ara bu kadar kalınlaştı. Ay ergenlikçilik mi olmuş benim oğluşum./

Güzel bir kahvaltı yaptı.
/Son isteğini gerçekleştiren idam mahkumları gibiyim./
En sevdiği tişörtünü
/mor olan/
giydi. Çantasındaki okul gereçlerini çıkarıp metali onların yerine yerleştirdi.
/Gel bakalım Leon./
Evden çıkarken son bir kez arkasına baktı.
/Hoşça kal televizyon, sana gol yedikçe az yumruk atmadım. Hoşça kal koltuk, üstünde az
zıplamadım. Hoşça kal tost makinesi, sayende hiç aç kalmadım. Hoşça kal bilgisayar, sende az porno
izlemedim. Hah hah. Son esprisini yaptı kerata./
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Evleri Esentepe’deydi. Apartmandan çıktıktan sonra otobüs durağına gitti. Heykel otobüsüne bindi.
Mini Bursa turu sonucunda Fomara’da indi.
/Yürüyeceğim.
Ne ilk.
Hep son./
Bütün şehri içinde yaşatıyor gibiydi.
Zihni Uludağ’da kayak yaparken, bedeni Ulucami’ye ilerliyor, ruhu Arap Şükrü’de kafayı buluyordu.
Ölme isteği Bademli’de har vurup harman savuruyor, yaşama tutunuşu Arabayatağı’nda Şahin’le
gezip kızlara laf atıyordu.
Heyecanı Yenişehir’den uçağa biniyor, yalnızlığı Mudanya’da rakı balık yapıyordu.
Mutluluğu gülümsüyordu, Nilüfer’deydi, nefreti Yavuz Selim’in ara sokaklarında geziyordu.
Yanından geçen tramvay sesiyle irkildi.
/Anılarımıza da tramvayla gidebilir miyiz?/
Gelen ilk otobüse bindi.
/Boşuna oyalanıyorum. Bir an önce olsun bitsin. Tereyağından kıl çeker gibi. Uzattıkça daha da
dolanacağım kendime./
Başka bir mini Bursa turundan sonra evine geldi. Hem zihni yanındaydı, hem bedeni, hem ruhu, hem
ölme isteği, hem yaşama tutunuşu, hem heyecanı, hem yalnızlığı, hem mutluluğu, hem nefreti.
Bir de Leon.
Ölüme bir bütün olarak gelmişti.
Apartmana girdikten sonra bir süre bekledi. Kimsenin olmadığını anlayınca bodrum katına indi.
Kendine güzel bir yer seçti. Bu güzel yerden bodrum katının tek penceresi görünüyordu. Ve o tek
pencereden bir tutam gökyüzü…
/Gökyüzümü çalan burjuvazi ironik de olsa onu bana geri verdi./
Çantasını açtı. Metali çıkardı.
/Merhaba Leon.
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Romalılar
Yurttaşlar
Hah hahçılar
Hathatçılar
Ay artık uzatma diyenler
Hepinize merhaba.
Sizi de işin içine biraz dahil ettim ama.
Kusura bakmayın. Gerçekten.
Ya da bakın. Nasılsa ölünün arkasından kusura bakılmayacağını er geç öğreneceksiniz. Öğretecekler.
Ne biliyim.
Gökyüzü güzel.
Ve görülecek çok yer var.
Ve
Elveda./
“Ölüm bir şey değil, ölüm hiçbir şey değil, diyor Svevo son olarak.
Ya intihar.”*

(*Tezer Özlü’ye sevgilerimle.)
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OPERATÖR DOKTOR TEVFİK GUYDAR
Şükrü Özgür Aydın

Ona selam verdiğim için bana kızmış olabilir mi?...................... Gerçekten…………………………..
Gücüne gider ne demek! Niyet değil mi önemli olan?................... Kesinlikle niyettir önemli olan. Öyle
bir niyetim hiç olmadı ki! Aklıma bile gelmedi. Sadece selam veriyorum. Basit bir selam. Bir de
teşekkür ediyorum..…………………… Scheiße! Teşekkür şükür ne fark eder man kafa.
Offfffffffffffff, ben ona resmen şükrediyorum! Nereden çıktı bu teşekkür işi? Ne zaman teşekkür
etmeye başladım? Başta böyle bir şey yapmadığımdan eminim. Yavaş yavaş mı yoldan çıktım acaba.
Nasıl fark etmedim!
Yüzünü yerden kaldırıp kim bilir kaçıncı keredir tepesi karlı dağa baktı. Şimdi dağ da sanki tek
tebaasını kaybetmenin endişesiyle gerilmişti. Yamaçları diken diken daha bir yüksekten bakıyordu.
Sadık bulutlar eteklerinde sıra sıra diz çökmüşler ağlaşıyorlardı ama teselli olacak gibi değildi. Her
nasılsa o da kalbini bu riyakâr insancığa vermişti işte. Yüzünü tekrar yere indirdi. Başını dik tutacak
gücü kalmamıştı. Yüzü sanki büzülmüş, gözleri, burnu, çenesi hep ağzının etrafında toplanmıştı. Sıkı
sıkı kapanmış dudaklarını biraz gevşetse aklıyla birlikte ne varsa pelte gibi yere yapışacaktı. Derin bir
nefes aldı. Bir süredir hiç nefes almadan sürekli nefes veriyordu. Ya ben kafayı mı yedim, böyle iş
olur mu hiç?
Saatine bakmadı. Zaman çoktan gelmiş de geçiyor olmalıydı. Gitmek gerek. Gidip işe güce dalmak
gerek. En iyisi bu. Derin bir nefes alıp ayağa kalktı. Selam verecekti. Teşekkür etmeyecekti ama selam
verecekti. Bu son derece masumdu. Buna kesin kararlıydı. Kısa basit bir selam ve yoluna devam
edecekti. Ayağa kalktı. O küçücük masum hareketi yapıp dönüp gidecekti. Sanki dağ da ayaklanmış ta
gözlerinin içine bakıyordu. Bu sessiz gerginlikte masum olmayan bir şeyler vardı. Bu her neyse içinde
etine kemiğine saplı duruyordu. O kadar yavaş girmişti ki içine ne kesmiş ne de kanatmıştı. Selam
vermedi. Verse de bu dünkü ya da daha önceki günkü selam gibi olmayacaktı. Dağla aralarına çok
güçlü bir şey girmişti. Hiç olmayacak bir şey. Selam vermeden sırtını dönüp limanla çay bahçesini
ayıran caddeyi karşıya geçti. Çay bahçesinin içinden geçerken tanıdıkların selamları havada kaldı.
Limandaki suçlu sessizlikten ana caddede akan trafiğin gürültüsüne dalarken kurguladığı bu deli
saçmasına gerçekten inanıp inanmadığını sorguluyordu. Kornaların ve küfürlerin içinden geçerken
düşündüğü saçmalıklara neredeyse kahkahalarla gülecekti. Dört şeritli yolun tam ortasında durdu.
Gülme duygusu geçmişti. Bunlara gerçekten inanıyor muyum diye kendine bir kere daha sordu. Yanıt
vermeden bekledi. Sanki içinden kendine ait olmayan bir sesin yanıt vermesini bekliyordu.
İnanmıyorsam neden kafamdan bir türlü atamıyorum. Daha da önemlisi bunlar gerçek mi? Derin bir
nefes aldı. Orada yolun ortasında dikilmiş duruyordu. Hızla geçen otobüs düşünceleriyle birlikte
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bedenini de geriye savurdu. Zorlukla duran beyaz otomobilin tamponu yandan dizine dokununca sıcak
kaputun üzerine savruldu. Kaputa yapışmış, boş gözlerde direksiyondaki kadına bakıyordu. Arkadaki
dolmuşun deli gibi korna çalmasına aldırmayan kadın sürücü tuhaf bir sakinlik içindeydi.
Hızla tekrar çay bahçesine daldı. Cıvıltılı masaların arasından geçip kalktığı banka geri oturdu. Nefes
nefese kalmıştı. Kısacık bir an nefes alıyor, verdiği nefesse uzadıkça uzuyordu. Gene boğulduğunu
hissedip derin bir nefes daha aldı. Yine kafasını taşıyamaz olmuştu. Yanaklarını ellerinin içine oturtup
ağzını sıkı sıkı kapattı. Bulutlar sanki geri geleceğinden eminmiş gibiydiler. Uğursuz sıcak bir
rüzgârın kulaklarına fısıldadığı her neyse dizi dizi efendilerinin etrafında toplanıyorlardı. Gene
boğulduğunu hissetti. Başını kaldırıp derin bir nefes aldıktan sonra gözlerini yumup bu dünyadan
olmayan bir kelimeyi gökyüzüne haykırdı. Kelime “ohoooyyn” gibi bir şeydi. Limandaki sarhoşlara
alışık pek çok kafa aşağılayarak ayıplayarak bu korkunç imdat çağrısına döndü. Fazlasıyla şık bir deli
bankta oturmuş, kolları iki yanda ağzını sonuna kadar açmış gökyüzüne bakıyordu. Genç kadınlar
sakınırcasına çocuklarının ellerini sıkı sıkı tuttular. Birkaç liseli genç sesin dünyevi taklidini yapıp
gülüştüler. Yaşlılar ve sarhoşlar adamın yanına gitmeye davrananları durdurdular.
- Ya Allah aşkına söyle doktor, ne oldu bu çocuğa? Gencecik çocuk. İki tur koştu diye düşer ölür mü?
Bu güne kadar hiç mi koşmadı bu çocuk, hiç mi mahallede top oynamadı, hiç mi duraktaki otobüse
koşmadı, hiç mi kaçmadı hiç mi kovalamadı? Sırtına çantayı yükledim diye mi oldu ne oldu? Allah
aşkına söyle doktor nasıl oldu bu?
Dağ gibi adam duvarın dibine çökmüş o soğukta terden sırılsıklam bir elinde izmaritine kadar yanmış
yönmüş sigara salya sümük ağlıyordu. Yanıt vermeden tepesinde dikiliyordum. Doktorum, doktorum
deyip duruyordu ama benimle konuştuğunu hiç sanmıyorum. Aynı soruları saatlerdir tekrar tekrar
soruyor benim vermediğim yanıtlardan tatmin olmuyor olacak ki kısa bir aradan sonra tekrar
başlıyordu. Yanıp kül olması uzun sürecek gibiydi. Onu orada gerçekten kendisiyle bırakıp içeri
geçtim. Kafasını duvara vuruyordu. Doktor odasının duvarından gelen tok ses insanı bir sonrakini
beklemeye zorlayan tuhaf bir aritmideydi. Bütün gece o yıkıntıyı oradan kaldırmaya kimsenin gücü
yetmedi. Sabaha karşı üç müydü dört müydü bilmiyorum, dondu mu kaldı mı diye yanına gittim. Hala
kendi kendine mırıldanıyordu. Tam karşısına çöktüm ama beni görmüyordu. Kocaman kafayı
kulaklarından tuttum: “bak” dedim. Duyduğundan emin olmayarak “bu istatistiki bir risk.
Televizyonda duyuyorsun, gazetede okuyorsun. Liseli çocuğun beden dersinde, profesyonel sporcunun
piknikte kalbi duruyor düşüp ölüyor. Bu istatistiki risk bu çocuğun başına geldi. Duydun mu, başına
geldi. Seninle bir ilgisi yok. Sen koşturmasan yarın top oynarken olacaktı. Yarın olamasa öbür gün
kim bilir ne saçma bir işi yaparken olacaktı. Bu engellenemez. Duydun mu beni.” Kafayı bir süre tutup
bıraktım. Kafa öyle bir düştü, göğsüne çarpan çenesinden öyle bir ses çıktı ki korktum.
Konyalı Hasan dede 100 yaşında hepimizden genç. Birbirimize böyle deyip duruyoruz. 100 yaşında
olması yeterli değil sanki. Askerdeyken albay mı general mi her anlatışında değişen bir subay, önünde
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bir satranç takımı, yanında açık bir kitap Hasan dedenin deyimiyle burnu kaf dağında bir şeyler
mırıldanır dururmuş. Çayını getirip boşunu götüren Gonyalı Hasan son hamlesine hayran hayran
bakan komutanına “ o iyi deyil gomutanım” deyivermiş. Uzun hikaye…………….. Hasan dede
komutanı iki ters bir düz yaptıktan sonra komutan Hasan’a “ yav Hasan, Konyalılar satrançtan
anlamaz sanırdım” deyince Hasan dede gevrek gevrek gülüp “ anlarlar gomutanım anlarlar, en az
anlayanları da benim” demiş. 80 yıl önceki aynı gevrek gülümseme tam karşımda oturmuş kemik
damar ve deriden ibaret elleriyle masayı tıkırdatıyordu. Neredeyse 20-25 dakikadır hamlemi
yapmamıştım. Kale fedalı bir kazanç vardı ama kombinezonun birkaç hamlesi mecburi değildi.
Bunlarda Hasan dedenin at sevdasına güvenmek zorundaydım. Tahtaya bakmaktan küçülmüş
gözlerimi kaldırıp karşıya baktım. Hasan dedenin kurumuş kafası kahverengi kasketinin altında sonsuz
bir mutlulukla parlıyordu. Gözlerim nihayet uzağı görebilir olunca Hasan dedenin tam arkasında tüm
heybetiyle yükselen dağla göz göze gelebildik. Hasan dedenin canını almaya benden daha hevesli
gibiydi. Başımla küçük bir selam verdikten sonra kalemi şahın tam önündeki piyona çarptım.
Tereddütsüz kalemi aldı. Hasan dede kombinezonları hesaplamaz, karşı tarafın yanlış hesapladığına
güvenir. İkinci kale H1, Şah! Hasan dede kısa bir süre düşündükten sonra şahını bir yana kendi
kalesinin bitişiğine kaydırdı. Tam düşündüğüm gibi atına kıyamamıştı. Benim atımsa çoktan şahadet
şerbetini içmişti. Şahın önündeki ikinci piyonla birlikte tahtadan kalkarken Hasan dedenin rengi
değişmeye başladı. Vezirimi şahını gören çaprazdaki filimin önüne koyup arkama yaslandım. Hasan
dedenin ölümü de paradokslarla doluydu. Artık kaçınılmaz sonunu gören sarı-kahverengi yüzünü biraz
sonra pembe kan basacak, açık mı kapalı mı bilemediğimiz Moğol gözleri öfkeyle açılacaktı. İnce
kemikli eli şahını devirene kadar bu cansız çöle su yürüyecek, yedi yılda bir otlar ağaçlar çiçek
açacaktı. Bu muhteşem doğa olayını izlerken ister istemez gözüm saate gitti. 13:15. 13:31’de ilk
hastamı almazsam başım derde girecekti. Yeni sekreterim onu böyle bir durumda beni ihbar etmesi
için tembihlediklerini ve bunu yapmazsa kendisinin başının derde gireceğini açıkça söylemişti. Ama
bu an da kaçırılacak gibi değildi. Bacaklarımı gerdim, ellerim ensemde Hasan dedeyi yudum yudum
içiyordum. 100 yaşındaki çocuğun eli şaha öyle bir tokat attı ki taşların çoğu masadan aşağı uçtu. En
nefret ettiği şeyi yapıp hemen elimi uzattım. Gözlerinden kıvılcımlar saçarak neredeyse elimi hiç
tutmadan tokalaştı. Ağzım kulaklarımda Hasan dedeyi delirtecek ne varsa sıralıyordum. Bir taraftan da
ayağa kalktım, gitmek üzere dağa selam verdim.
-

Ve aleyküm selam.

-

Ne?

-

Ve aleyküm selam. Selam verip durun ya adam gibi yapsan bari.

-

Sana bin kere selam Hasan dedem de bu selam sana değildi be cancağızım.

-

Ya kimeydi. Benle oturup yan masalarla mı kırıştırın.
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-

Selamım dağa.

-

Ne dağı? Ben de bunayan ben bilirin. Senin kafa benden sulu. Doktorun deyin ya kendine
hayrın yok.

-

Seni makasa aldık haberin yok. Dön bak arkana.

-

Ya yörü git. Biz de oyun aşkına adam seçmez olduk. Sen durun durun dağa neye selam verin?

-

Arkandan elini görüp bana söyler de ondan.
Benim tüm cıvatalarım gevşemişti. Hasan dedenin kuru kafasıysa yanıyordu. Masanın
üzerinden alevler saçan bir ejderha gibi uzanıp tısladı.

-

Öyle dağa taşa kurda kuşa selam vermek adama iyi gelmez. Allah’ın gücüne gider. Başına
öyle bir hal gelir ki feleğini şaşırın. Benden söylemesi.

Hasan dede sön sözlerini söylerken ben ona bir çay daha söylemiş, hesap bende işareti yapmış yola
koyulmuştum bile. Son söylediklerini duymadım. Ya da duymadığımı sandım.

Kapı çalındı. Sesimi çıkarmadım. Aynı şeyleri söylemekten yorulduğumdan değil. Sesim bir garip
çıkıyor. Ben değilmişim gibi. Değiştiğimi biliyorum. Çok şey değişti. Ama ses. İnsanın sesi değişir
mi? Sekreter kızı bir arayıp denesem mi acaba? Kapı tekrar çalındı. Bu hasta değil. Kendinden emin
üç adet tık. Şimdi bir daha. Pekala gel bakalım.
-

Girebilir miyim doktor bey.

-

Hasta kabul etmiyorum. Sonuç gösterecekseniz poliklinikte Doktor Nedim beyi bulun.

-

Ben personel şefi Betül Altun Eriçek. Sanırım sizinle daha önce tanışmadık. Başhekim
geleceğimden haberiniz olduğunu söyledi.

-

Hayır yok. Ya da var bilemiyorum. Her neyse lütfen işinizi çabucak bitirin ve beni yalnız
bırakın.

Ofis tipi masanın önündeki üç deri koltuktan birini adamı tam karşıdan görecek şekilde yerleştirip
oturdu. Oda geniş ve çok iyi döşenmişti. Hastane iyi gelir getiren doktorlara kendi odalarını döşeme
lüksü tanıyordu. Alışılmışın dışında, bir köşedeki muayene kabini dışında odada beyaz renk yok
gibiydi. Deri koltuklar, maun mobilya ve genelinde pastel renklerin ustaca kullanıldığı oda ilk defa
muayeneye gelen hastaları oldukça etkiliyor olmalıydı. Karşısındaki adam da oda kadar zevkli
giyinmişti. Karşısında oturduğunu unutmuş ya da umursamıyor gibi koltuğunu pencereye çevirmiş
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hareketsiz oturuyordu. Konuşmaya başlamak için acele etmedi. Baktığı manzarada bir tuhaflık ardı.
Karşısındaki adam hiç bulmayı umduğu gibi görünmüyordu. Sabah kalkmış, güzelce tıraş olmuş,
giyinmiş ve hastanedeki odasına gelmişti. Her şeyi kabullenmiş veya umursamayan bir ifade de yoktu
karanlık suratında. Aklına ilk geleni sordu.
-

İzin kullanmamışsınız. Ama hasta da kabul etmiyorsunuz.
Kadını duymamış gibiydi. Sabırla bekledi. Bu adamın bir tarafı kesinlikle bu odada değil diye
düşündü. Tam tekrar konuşmaya karar vermişti ki,

-

Burası tam da olmam gereken yer. Yapmam gereken bir şey var ve bunu yapabilmem için tam
da burada ve mümkünse yalnız kalmaya ihtiyacım var.
Şimdi kadına dönmüştü. İfadesi öfkeli ya da üzgün değildi. Şimdi yüzünü de görünce adamın
nasıl da bu odanın bir parçası olduğunu fark etti. Güneşlik, tül ve perde; yerdeki halı ve
çiçekler. Bu oda bir ofisten ziyade ev gibi döşenmişti.

-

Size bir süre dinlenmenizi önerdik ama kabul etmediniz. Gerçi bu tip olayları yaşayan
doktorlarımızın büyük kısmı da etmiyorlar zaten. Bunu anlayabiliyorum. Ama ameliyathanede
yaşananlar oldukça endişe verici. Kurum olarak ne durumda olduğunuzu bilmemiz gerek.

Kadına odaya girdiğinden beri onu ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu. Bu adamın bir süredir baktığı
pek çok şeyi görmediği duygusuna kapıldı. Şimdi onu görüyordu ve bir şey söyleyecekti ve ama emin
olamıyordu. Tartıyordu. Söyleyeceğini değil de söyleneni duyacağı. Masanın arkasından çıkıp diğer
hasta koltuklarından birine oturdu. Çok yakınına ve hemen sağına oturmuştu. O da koltuğunu adama
doğru çevirince neredeyse diz dize geldiler.
-

Ameliyathanede olan şey neydi sizce?

-

Bize anlatılan kadarını biliyoruz tabi.

-

Ne anlatıldı size?
Saldırgan bir tavır değildi. Sanki gerçekten nasıl anlatıldığını merak eder gibiydi.

-

Hastanızın kalbi ikinci kez durunca müdahale etmemişsiniz. Ne yaparsanız yapın öleceğini
söyleyip ameliyathaneyi terk etmişsiniz.
Odaya girdiğinde sezdiği tuhaf duygu daha kuvvetli olarak geri gelmişti. Hissettiği şey son
derece kuvvetliydi ama kadın adını koyamıyordu.

-

Bu operasyon, o hastaya yaptığım yani, çok basit bir işlem. Asistan olsa ona yaptırırım.
Anestezide sorun çıkmazsa intraoperatif komplikasyon riski pratikte yok gibidir.
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Sustu. O da üstelemedi. Bu geri dönüş anını diğer doktorlarda da görmüştü. Sonra kendi kendine
konuşur gibi devam etti. Sesi değişmişti.
-

Daha hastaya ilk kesiği atarken içimi tuhaf bir duygu doldurdu. Nereden geldiyse aklıma
Hasan dede diye satranç oynadığım yaşlı bir adam geldi. Kuru kafası hastanın içinden bana
doğru bakarken bir şekilde bu hastanın elimde öleceğini anladım.
Derin bir nefes alıp yüzünü eliyle ovuşturmaya başladı. İşte bu üzüntü dedim içimden. En saf
haliyle.

-

Ve her şey ters gitti. Her şey ters gittikçe içimdeki belirsizliğin yerini korkunç bir farkındalık
aldı. Hasan dedenin orana ne işi olduğunu anladım. Bana ne dediğini de duyar oldum. Bana
hastanın öleceğini değil, hastayı öldüreceğimi söylüyordu. Sonra bunu da yanlış anladığımı
fark ettim. Hasta bana öldürtülecekti.
Durup yüzüme baktı. Devam etmesinin bana bağlı olduğunu anladım. Zaman kazanmak için
okulda öğrendiğim tekniklerden birini kullandım.

-

Sizin hastanız size öldürtülecekti!

-

Evet.

-

Kim tarafından?

-

Allah!

Bir şey içiyor olsam eminim ağzımdan fışkırtırdım. Yine de ağzım açık kalakalmıştım. O da açık
ağzıma çenesini uzatmış gözünü kırpmadan bakıyordu. Bu sefer düşünmeden, saklı özneyi önceki
cümlede yerine koyarak tekrarladım.
-

Allah size hastanızı mı öldürtmek istedi? Bunu mu söylüyorsunuz.

-

Evet.
Ağzımı kapadım. Derin bir nefes aldım.

-

Peki neden?

-

Günah işledim.
Buradaki işim bitti diye düşündüm. Kalkmaya hazırlandım ama vazgeçtim.

-

İyi de doktor bey, herkes her gün tonlarca günah işliyor. Günahınız her neyse bu şekilde
cezalandırılmanız size akılcı geliyor mu?
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-

Günahım ve cezam bana tebliğ edildi.
Bu cümle binlerce kez tekrar edilmiş olmanın kesinliğini taşıyordu.

-

Nasıl?

-

Bir aracı vasıtasıyla. Hasan dede bana günahımı ve cezasını Allah adına tebliğ etti.

-

Doktor bey, her ne kadar inanılmaz olsa da diyelim ki bu doğru; sizin işlediğiniz bir günah
yüzünden cezalandırılmanız adına gencecik bir kadının iki kez ölümden dönmesi mantıklı mı?

-

Bakın burada size bir şeyleri açıklamaya ya da ispatlamaya çalışmıyorum. Mantıklı veya
mantıksız, imkânlı veya imkânsız, o gün o ameliyathanede olan şey buydu.
Hala kalkıp gitmeyi düşünüyordum ama nedense yapamıyordum. Neredeyse uzanıp dizini
tutacaktım.

-

Tevfik Bey, sizinle açık konuşayım. Burada bulunmamın nedeni sizin işinize devam edip
edemeyeceğinize karar vermek ve bu konuda tam yetkiliyim. Açıkçası şu anda durumunuzu
hiç de parlak görmüyorum.

İrkilmeme sebep olacak bir hışımla koltuktan kalktı. Masanın bir çekmecesinden çıkarttığı bankamatik
kartını önüme koydu. Bilgisayarın ekranını ve klavyeyi bana çevirdi. Fareyle doktor onay penceresini
açıp kullanıcı kutusunun içine DR2339 yazıp şifre kutucuğuna tıklayıp bana döndü. Gözlerini bana
dikmişti. Sağ işaret parmağı masanın üstünde önüme koyduğu karttaydı.
-

Kart numarasının son dörtlüsünü yazın lütfen.
İyice heyecanlanmıştı. Göğsü kalkıp iniyordu. Tehlikede miyim diye düşünmeden edemedim.
Gerçekten ne olacağını merak ettiğimden şifre kutucuğuna kartın son dört rakamını yazıp
Enter tuşuna bastım. Giriş kutucuğu bir an kaybolduktan sonra doktor onay sayfası açıldı ve
hasta bilgileri akmaya başladı. Ekrana hiç bakmamıştı. Gözleri hala bana dikiliydi.

-

Bu kart kurye tarafından bana iki gün önce teslim edildi. Son dört rakamını şifrem olarak
kullanmam ne kadar ilginç değil mi? Gelin görün ki şifrem kurumunuzun bana yaklaşık 4,5 yıl
önce verdiği geçici şifre. Bilgi işlemden kontrol ettirebilirsiniz. Değiştirmeye gerek duymadım
ve 4,5 yıldır kullanıyorum. Buna ne dersiniz. Kim bilir kimin yıllar önce bana verdiği şifre
cezam verildikten iki gün sonra bir banka kartının üzerinde bana geliyor. Bu size ne kadar
mantıklı geldi acaba?
Kart elimdeydi. Arkasındaki yapışkanı bile daha geçmemişti.

-

Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
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-

Açık değil mi. Bana yeni bir kart verildi. Yeni bir hesap. Yeni bir hayata başlamam için bir
fırsat!

Kapı iki üç kez tıklandıktan sonra açıldı. Hasta bakmıyorum, diye öyle bir bağırdı ki içeriye uzanan
çekingen kafa bir anda yok oldu. Masanın arkasından fırlayıp kapıyı kilitledi. Tekrar karşımdaki
koltuğa oturdu. Öne eğilmiş elleriyle yüzünü kapamış öyle duruyordu. Ben de bir şey yapmaya ya da
söylemeye karar veremeden bekliyordum. Koltuğunda geriye yaslandığında sakinleşmişti. Hatta
yüzünde bir şeylere karar vermiş gibi bir ifade vardı. Neredeyse gülümseyerek,
-

Soyadımın anlamını biliyor musunuz?

-

Guydar. Hayır bilmiyorum. Farsça veya Arapça bir meslek ismi diye düşünmüştüm.

-

Kürtçe. Baba tarafım Kürt. Guydar Kürtçe dinleyen demek. Dedemin dedesi mi onun babası
mı tam bilemiyorum Allah’ın sesini duyduğunu söylermiş. İşin tuhaf tarafı baba tarafımda iki
üç nesilde bir aynı şeyi iddia eden birileri hep olmuş. Bunların bazılarını deli diye çocuklar
taşlamış, bazılarına evliya diye muskalar yaptırıp hastalarını getirmişler. Bu yüzden bizim
hanemize köyde “Guydar-u Xweda” demişler. Yani “Allah’’ı duyan” ya da “dinleyen”. Ben
İstanbul’da doğdum. Dedemi hiç görmedim. Liseyi bitirene kadar birkaç kez yaz tatillerinde
köye gitmişliğim var ama onu hiç göremedim. Bütün yaz dağlarda gezer diktiği ağaçların
bakımını yapar, sağa sola yaptığı kuş yuvalarını yerleştirirmiş. Sonra da öldü gitti zaten. Ne
deli ne evliya ikisinin arasında biri derlerdi ama hikâyesi pek meşhurdu. Dedem, beş kızdan
sonra ikisinden de önce doğan, evin tek erkek evladı olarak hep el üstünde olmuş. Anası
Suriyeli bir Arapmış. O kadar güzelmiş ki bu kadına büyü yaptılar da kısmetini bu Kürt
Abdo’ya bağladılar derlermiş. Dedem de çok güzel bir adammış. Köyün kızlarına türlü türlü
gönül oyunları yapar kimini ağlatır kimini küstürür kimini de hasta eder yatağa düşürürmüş.
Yaşı gelince evlendirmişler. Bir yıl geçmeden de ilk çocukları doğmuş. Evlenmiş ama dedem
durulmamış. Eline para geçti mi bir hafta on gün kayıplara karışırmış. Şehre pavyonlara
gidermiş. Sonra üzerinde başka kadınların kokusuyla eve gelirmiş. Gene gidiş hazırlıkları
yaptığı bir gün nenem gitme diye ağlamış, yalvarmış. Dedem dinlememiş, gitmiş. Kadının
üzüntüden sütü kesilmiş. Köyde başka emziren kadın olmadığından bebeğe inek sütü
vermişler. Alerji mi yaptıysa artık ne olduysa bebek köy yerinde ishalden ölmüş. Dedem de o
günün akşamı şehirde işini bitirmiş köy minibüsünü bekliyormuş. Yanına bir dilenci gelmiş
para istemiş. Dedem çıkarıp parayı vermiş. Dilenci elindeki bastonu kaldırıp omzuna vurmuş,
Allah senin cezanı verecek, demiş. Dedem de, paranı verdim ya ne cezası, demiş. Dilenci de,
para benim için ceza senin için, demiş. Dedem de, ne yaptım da Allah beni cezalandıracak,
demiş. Dilenci de, ne yaptığını ben ne bileyim, deyip gitmiş. Dedem eve gelip de bebeğin
öldüğünü öğrenince saçını sakalını kesip kendini odaya kapatmış. Altı gün sonra nenem
kapısını çalıp, kimsesiz bir Ermeni çocuk geldi ne yapayım, diye sorunca kapısını açıp dışarı
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çıkmış. Ağlayarak gidip sanki altı gündür bekliyormuş gibi hasretle çocuğa sarılıp öpüp
çocuğu eve almış. Adını Hüdaverdi koyup nüfusuna geçirmiş. O günden sonra evliya gibi bir
adam olmuş.
Daha dinlerken hikâyenin geçmişle değil gelecekle ilgili olduğunu anlamıştım. Neredeyse diz dize
sessiz ılık bir huzur içinde oturuyorduk. Nereden geldiyse babaannemin kat kat nemli eteğinin kokusu
burnuma geldi. Neredeyse ağlayacaktım. Bu kokuyu unutalı yıllar olmuştu. Köyün karanlık sofasında
ateşin başındaki divanda kucağına kafamı koyar cinli perili masallarla rüyalara dalardım. O rüyalarda
hep peri gibi uçtuğumu anımsıyorum. Beni yatağa götürürken uyanır gibi olur ama uçmaya devam
ederdim. O zaman babaannemin bir daha kimsede bulamadığım nemli kokusuyla uçmanın mutluluğu
birleşirdi. Hayatımın en büyük kaybıydı babaannemin ölümü. Bir daha rüyalarımda hiç uçamadım.
-

Pekâlâ.
İster istemez babaannem kokan adamın dizlerini tuttum.

-

Odanızda istediğiniz sürece yalnız kalmanızı sağlayacağım. Siz içerdeyken odanızı
kilitlemenize de izin veriyorum. Hazır olduğunuzda beni arayın lütfen.
Elini sıkıp odadan çıktım. Aklım hala babaannemdeydi. Telefonum Queen’in hiç
hoşlanmadığım bir şarkısını çalmaya başladı. Halit Bey! İstemsiz olarak sekreter masasının
arkasındaki küçük mor menekşeyle göz göze geldim. Halit Bey, hastanede her olup bitenden
haberdar olmakla övünürdü ve bunu mor menekşelerim dediği yaygın sekreterler ağına
borçluydu. Telefonu açtım.

-

Eee Betül, doktorumuz nasıl bakalım?

-

İyi.

-

İyi olacak tabi. Yılların doktoru. Bizim işimiz böyle işte Betül’cüm. Aşçı ya da terzi değiliz ki
biz. Hata yaptık mı insan öldürüyoruz. Ama sonunda insanız işte hata yaparız. Ama hepimiz.
Ve yapmaya da devam da edeceğiz. Dünyanın en iyi hastanelerinde, dünyanın en iyi doktorları
hata yapıp hasta öldürüyorlar. Bir istatistik bu. Ama istatistik olan, etiyle kemiğiyle karşına
dikildi mi bir dram oluyor işte. Ben de yaşadım. Çok acı çektim ama düzeldim. Düzeleceğiz,
başka yolu yok. Her hata yapan doktoru kaybetsek doktor kalmaz.

Araya girmeye yeltenmedi bile. Halit beyi odasında Toroslar’a bakan penceresinin önünde ayakta, sağ
elinde ince sigarası, sol elinde telefonu dağlara nutuk atarken görebiliyordu. En sevdiği şeyi
yapmasına tahammül etmeye alışmıştı.
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-

Bak, kadın da yoğun balkımdan çıkmış. Durumu iyi. Tek kişilik özel odaya yatırmışlar. Çok
iyi yapmamışlar aslında. Bu kadar da alta girmemek lazım. Hasta yakınları iyice
işkilleniyorlar sonra. Bunları avukatlara tıklatanlar var biliyor musun. Hem de bizim personel.
Benim ekmek verdiğim adamlar. Neyse, sen de bir uğra konuş istersen. Buralı bir aile, senin
aileni tanır saygı duyarlar. Öyle şikâyetçi falan olacaklarını sanmam ama bu tip olaylar
dışarıya farklı aksettiriliyor. Hastanenin imajını zedeleyen şeyler bunlar. Senin konuşman
etkili olur. Ama çok alttan alma. Zaten dindar bir aile, “taktir-i İlahi” diyorlar. Orada mısın
sen? Beni dinliyor musun?

-

Evet evet. Taktir-i İlahi, diyorlar diyordunuz.

-

Ne?

-

Haklı olabilirler, diyorum.

-

Her neyse, çıkmadan bana uğra, çocukçuların hafta sonu nöbetlerini bir konuşalım.
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YOĞUN BAKIM KAPISINDA
Hasan Erbay

On üç aydır yoğun bakım servisinde çalışıyordu. Başka bir serviste görev yapmak için çok uğraşsa da
yüksek makamlarda kabul görmemişti bu isteği. Gönülsüz ama işinin hakkını vererek çalışmaya
devam ediyordu. Yaptığı işin hakkını vererek çalışmanın en büyük erdem olduğunu öğrenerek
büyümüştü.
Nice zorluğu vardı oranın. Pek çoğuna da alışmıştı hani. Uykusuz geceler, aşırı iş yükü, profesyonel
çalışma koşullarının bir türlü sağlanamaması, hasta yakınlarının gerçekleşmesi zor istekleriyle baş
edebilmek, on dakika öncesine kadar normal olan bir hastanın aniden fenalaşıvermesi, kalp masajı,
aksiyon, heyecan, hastayla dakikalarca uğraşmalar ve tabii ki yoğun bakım servislerinin acı gerçeği;
ölüm... Böyle pek çok şeye alışmıştı ama hasta yakınlarına ölüm haberini vermeye bir türlü
alışamamıştı.
“Maalesef babanızı kaybettik beyefendi!”
Belki de kendi babasının ölüm haberini bir yoğun bakım kapısının önünde almasındandı bu konuda
zorlanması. Yüklendiği kelimelerin altında ezilip kalan bir cümleler...
"Elimizden geleni yaptık hanımefendi, başınız sağ olsun!”
“Allah sabır versin, acınız büyük biliyorum…”
Duyguları kabarık biriydi. Çocukken yüzüne sert esen rüzgârla konuşur, ona derdini sorar; ölü bir kuş
yavrusunun bedeninin uluorta kalmasına gönlü razı olmaz, ona bir mezar yapmak için uğraşırdı.
Ölümle bu kadar iç içe bir mesleği hiç düşünmemişti. Tıp fakültesini ailesinin zoruyla tercih etmişti.
Aileden birinin doktor çıkmasının, gurur ve mutluluk sebebi olduğu yıllardı.
“Biliyorsunuz, oğlunuz cihaza bağlıydı; son atağı atlatamadı, hiçbir müdahalemize cevap vermedi!”
Yakınının ölüm haberini alan birinin gözlerine bakmak ne kadar zordur, oysa. Önce şok, tepki, sorular,
gözyaşları, sorular, feryatlar... İçten ve sarsıcı iç sorular. Acaba yapılması gereken bir şey vardıydı da
yapmadım mı düşüncesi. Bir şey unuttum mu? Kendinde eksik bulmama çabası ile ölümün
kaçınılmazlığı arasında savrulmalar… Ölüm için kaçınılmaz son denir hep. Fakat ölüme, kim ne kadar
hazırdır? Hele de ölen kişinin yakınları. Adı üstünde ‘Yoğun Bakım Servisi’. İşlerin yolunda
olmadığının, her an her şeye hazır olunması gerektiğinin diğer adı.
“Kalbi bir kere durdu; çalıştırdık… İkincisindeyse… Olmadı maalesef!”
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Sağlık teşkilatının pek çok biriminde çalışmıştı. Ama hiçbiri, buradaki o ‘ölüm haberini vermek’ kadar
zor gelmemişti ona. Geçici görevlendirmelerle on üç aydır yoğun bakım servisinde çalışıyordu. Bir
yerde günleri saymaya başladı mı biri, onun yeri değildir artık orası. O da öyleydi. Oraya ait değildi;
hiç oraya ait olamamıştı ki zaten. Hekimliğin getirdiği günlük fiziksel yorgunluklarının ötesinde,
ruhunda açtığı derin yaraları kapatmakta zorlanıyordu nicedir.
“Doktor Bey” dedi hemşire.
“Siz bilirsiniz; ama isterseniz söyleyin artık hasta yakınlarına. Merakla bekliyorlar dışarıda…”
Ölen kadın ne ilk hastasıydı doktorun ne de son hastası olacaktı. Terden sırılsıklam olmuş yüzünü
defalarca yıkadı lavaboda. Hastanın duran kalbini yeniden çalıştırmak için umutla, neredeyse bir saat,
durmaksızın uğraşmışlardı. Yüzünü kuruladı. Çerçevesiz gözlüğünü taktı iki eliyle. Yöneldi yoğun
bakımın kapısına. Hisli bir ses tonuna bulaşmış cümleler geçti zihninden... Nasıl söyleyeceğini birkaç
kez tekrar etti içinden.
“Gelin beyefendi… Oturun şöyle… Başınız sağ olsun, annenizi kaybettik!”
“Başın sağ olsun abla… Annenizi, maalesef kaybettik”
İfadenin en zoru, vazifenin en çetrefillisi. Kapıya yöneldi, otomatik kapı açıldı.
Karşısında nemli gözlerle kendini bekleyen kadınlar, köşe başında duvara sırtını dayamış bekleşen
erkekler vardı. Kötü bir şey duyacağını anlayan; ama yüreğinde umut taşıyan gözlerin bakışı… Bu
bakışları tanırdı kim olsa.
“Yakınları sizdiniz değil mi Zeynep Hanım’ın?”
“Evet” dedi nemli bir göz. Evet!
“Bir şey mi oldu yoksa anneme?!”
*

*

*

*

*

*

(On beş gün sonra...)
Doktorun memleketinde bir üniversite hastanesinin göz polikliniğinin önü. Epeyi kalabalıktı. İçerideki
profesör hoca, hastanın sol gözünü dikkatlice muayene etti. Hastanın bazı yakınları dışarıda
bekliyordu. Ciddi bir göz ameliyatı geçiren hastayı, ikinci kez muayeneye getirmişlerdi.
Hoca içeridekilerden birine: “Doktor Bey’i yerine alabilirsiniz artık” dedi.
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Tekerlekli sandalye usulca geri çekildi. Hastanın alçılı sağ ayağı, yavaşça demir masanın ayaklarından
birine çarptı. Tekerlekli sandalye biraz daha geri çekilince; oturan kişinin yoğun bakım doktoru olduğu
görüldü. Sol gözü bandajla kapalı, sağ gözünün altı mosmor bir erkek yüzü. Bir kedi yavrusu gibi
masum, bir kuş gibi ürkek. İşte öyle baktı hasta, profesörün yüzüne.
“Görünen o ki” diye söze başladı profesör.
“Görünen o ki beklediğimizden daha iyi durumdayız çok şükür” diye devam etti, hastanın gözünü
kastederek.
“Bunca darbeye rağmen maşallah çok iyisin Doktor Bey. Daha da iyi olacak inşallah!”
Bir hekimi muayene etmek, başka bir hekim için zor mudur acaba? Karşıdaki hasta mıdır, yoksa
doktor mudur? Tıbbi kelimeleri mi kullanmak gerekir anlatırken, yoksa her hastaya yapıldığı gibi basit
kelimelerle mi söylenmeli gerçek? Ona nasıl demeli, nasıl anlatmalı durumu?
Profesör, hastanın yakınlarına dönerek devam etti sözlerine:
“Kırılan gözlüğe ait cam parçaları gözün içine ciddi zarar vermiş. Ameliyatla gözün içinden o
parçaları çıkardık, temizledik; ama gözün görmesini sağlayan kısımda biraz hasar var maalesef”.
Bir cümle olumsuz anlama sahip bir kelimeyle bitiyorsa, durum anlatıldığından da vahim demektir.
Doktor öyle düşündü kendince. “Maalesef” kelimesi yankılandı kulaklarında.
“Maalesef!...”
On beş gündür, yaşadığı darbelerin etkisinden midir bilinmez; her şeyin olumsuz yanını görüyor, orayı
kendine dayanak yapıyordu. Müspet ne kalmıştı ki geriye? Kulaklarında yankılandı sözler.
“MAALESEF gözünüz istediğimiz kadar iyi cevap vermedi tedaviye”
“Artık isteseniz de eskisi gibi göremeyeceksiniz, MAALESEF!”
Bu cümleler yankılanırken kafasının içinde, aniden şimşekler çaktı zihninde. On beş gün öncesine
döndü.
“MAALESEF ablacığım, kaybettik annenizi, başınız sağ olsun!”
“Zeynep Hanım’ı kaybettik MAALESEF!”
Çınladı kulaklarında kelimeler. Bedeni buradaydı ama ruhu gitti on beş gün öncesine… Yoğun bakım
kapısına. O hatırlanmayası şiddet sahnesine…
“Ne demek maalesef kaybettik, doktor!”
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“Ne diyon sen! Ne demek annen öldü? Nasıl yaşatamazsınız onu! Doktorrr!”
Zaman durdu, akan her şey dondu. Sabahın ayazında kalan duman gibi. Daldı gitti öylece. Bu gidip
gelmeler sıklaşmıştı üç dört gündür. Gidiyor; ama geri gelemiyordu. Bir müddet o şiddet anını bir
sarmal gibi mütemadiyen yaşıyordu zihninde… Geceleri uyuyamıyordu. Kimseyle konuşmuyor,
kimselere bir şey demiyordu. Bir olumsuz kelime, acı bir ses, bir şiddet iması; o anda bütün benliğini
kaplıyor ve dönüp dolaşıp geliyordu o yoğun bakım kapısına.
*

*

*

Göz profesörü, dikkatli her hekimin farkına varabileceği ruhsal bir sorundan şüphelenmişti. Psikiyatri
polikliniğine yönlendirmişti hastayı ve yakınlarını. Yakınları yaklaşık bir saattir bekliyorlardı
psikiyatri koridorunda. Hastayı tek başına görmek istemişti psikiyatri hekimi. Nihayet kapı açıldı,
tekerlekli sandalyedeki hasta dışarı çıkarıldı. Hasta yakınları içeri davet edildi. Psikiyatrideki doktor
hanım, hasta yakınlarına durumu tane tane anlattı:
“Geçmiş olsun. Çok zor bir durum. Şifa dağıtan insanlara yapılanları gördükçe, mesleğimden
soğuyorum. Olmamalı böyle şeyler, asla yaşanmamalı”
“Aslında hepinize geçmiş olsun. Siz de etkilenmişsinizdir muhakkak… Doktor Bey daha iyi olacak,
emin olun. Bu duruma, travma sonrası akut stres bozukluğu deriz. Hepiniz için zor bir süreç.
Kendisine ilaç tedavisi başlıyoruz. Ancak tedaviye hemen cevap beklemeyin; biraz zaman alacak gibi
duruyor. Hiç de kolay değil bu yaşananlar”
“Bir şey sorabilir miyim doktor hanım?” dedi, hastanın kız kardeşi.
“Abimin bir ayağı kırık, belinde sorun var; yürüyemiyor. Sol gözü deseniz yarı yarıya görmüyor, yüzü
gözü perişan. Geceleri uyuyamıyor. Bir insan bunlara nasıl dayanır? Benim abim bunları hak edecek
ne yaptı?”
Sesi titredi son kelimeler dökülürken dudaklarından. Sırasını bekliyormuş gibi, birer damla yaş
yuvarlandı göz pınarlarından.
“Bütün bunlar” dedi, genç kız. Bütün bunlar…
“Yetmiş yaşında kalp hastası bir kadın, yoğun bakımda öldü diye başına geldi abimin!”
Gözyaşlarına hıçkırıkları karıştı genç kızın.
“Ne olur!” dedi. Ne olur!
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“Kime söylersiniz, nasıl yaparsınız bilmiyorum; ama hastasına bir şey olan insanların bunun hesabını
doktorlardan, sağlıkçılardan sormasının yanlış olduğunu anlatın herkese! Hangi doktor bilerek
hastasına kötü bir şey olsun ister ki!?”
Günlerdir yaşanan çaresizlik, bir infiale dönüşmüştü yüreğinde.
“Doktorlar”, dedi güç bela.
“Doktorlar Tanrı değil ki istediklerini yaşatabilsinler, istediklerini öldürsünler. Hastalarına bir şey
olmasın diye ne derin ıstırap çekiyorlar. Bir hasta için kaç gece uykusuz kaldığını, ben bilirim
abiciğimin. Böyle ince ruhlu, hassas bir insana nasıl yaparlar bu barbarlığı Allah’ım!”
Elindeki mendil gözlerini silmeye yetmiyordu artık. İlk başlarda onu teselli etmeye çalışan yanındaki
kadın da gözyaşına teslim olmuştu. Keder yangını, söner mi ki gözyaşıyla?
Odadaki her iki kadın da ağlamaktan perişan olunca, içerideki tek erkek söze girmek zorunda kaldı.
“Hanımlar! Susun bakiyim”.
Esaslı bir azar değildi elbette adamın bu çıkışı. Kasketi elinde, mahcup bir edayla doktor hanıma
yöneldi.
“Doktor hanım siz onların kusuruna bakmayın. Ne yapacağız? Siz hele onu deyiverin bize?”
“Doktor Bey’e destek olacaksınız. Ruhsal olarak yoğun bir bakıma ihtiyacı var kendisinin.
Dinlenmeye ihtiyacı var… Zamana ihtiyacımız var”.
“Bir de” dedi, doktor hanım kendi kendine.
“Bir de güçlü bir değerler sistemine ihtiyacımız var bizim”.
“Bir doktorun işinin ne kadar zor olduğunu, ona yönelen şiddetin ne kadar berbat, tarifsiz, haksız ve
ahlâksızca olduğunu insanlara anlatacak iyi bir sisteme, idareye!”
Hasta yakınları usulca çıktılar odadan. Koridorda kimseler kalmamıştı. Batmakta olan güneşin aksi
vuruyordu koridorun parlak zeminine. Tekerlekli sandalyenin gıcırtısına, yaşlı kadının aksak ve tok
baston sesi eşlik ediyordu. Sessizce yürüdüler uzun koridorun sonuna dek.
Köşeyi dönüp gözden kayboldular.
Bir tek sessizlik kaldı geriye.
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ZEKİYE
Manolya Berk

‘Benim terfi yazım hâlâ gelmedi kocacığım. Müdür yardımcısına sordum, bu kadar zamanda
gelmediyse, il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir sorsanız iyi olur Meral Hanım, dedi’. ‘Tamam, sorarız
karıcığım, merak etme sen’.
O vakitler her ikisi de öğretmen olan Meral Hanım ve Mehmet Ali Bey, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
giderler ve harıl harıl, Meral Berk’ ait, kayıp terfi yazısını ararlar. Ararlar ama bulamazlar, çünkü öyle
bir yazı yoktur. Sonra, her nasılsa, Zekiye Uğurluer adına bir terfi yazısı bulurlar. Bu yazı, aslında
Meral Berk’e aittir. Meral Hanım’ın, sadece nüfus cüzdanına yazılmakla kalan ve kullanılmayan ilk
ismi, Zekiye’dir. Uğurluer de, evlenmeden önceki soyadıdır. Zekiye Uğurluer ismi ile Meral Berk ismi
arasında bir benzerlik görülemediğinden olsa gerek, terfi yazısı da sahipsiz kalmış, gönderilememiş,
aranıp bulunmayı beklemiştir. Yazı bulununca durum kurtulsa da, olay dillerden kolay
kurtulamayacaktır.
‘Kaderimde uzun isimlerle uğraşmak varmış. Kızlık soyadım uzundu, ancak sığardı evraklardaki
yerlere. Baba adım Abdülkadir, gene uzun isim. Kendi adıma gelirsen, o da çift isim, sığdırması zor.
Evlendim, kısacık soyadım oldu diye sevindim. Ben soyadımı bıraksam da, bürokrasi bırakmıyor,
karışıklıklardan kurtulamıyorum. Aynı kişiden, birbirine hiç benzemeyen iki ayrı ad soyad çıkarmışlar.
Aziz Nesin’lik hikâye olmuş. Çocuğum olunca tek isim koymalıyım, isim hamalı olmamalı benim
gibi.’
Meral Hanım’ın ilk çocuğu kız olur. Kızına manolya ismini koymak istemekte, ama kocasına da
emrivaki yapmak istememektedir. Olabilecek isimleri kâğıtlara yazıp, kura çekmeye karar verirler.
Kura çekerler, çıkanı pek beğenmezler, bir daha, bir daha çekerler. Her kuradan sonra Meral Hanım’ın
yüzü gölgelenmekte, kuralar tekrarlanmakta, kimi isimler tekrar tekrar çıkmakta, manolya ismi ise
çıkmamakta ısrar etmektedir. Çözümü, karısının isteğini anlayan Mehmet Ali Bey bulur. ‘Karıcığım,
bu kadar kura çektik, karar veremedik, kuralarda hiç çıkmayan ismi koyalım, bitirelim’ deyiverir.
Bunu duyan Meral Hanım’ın yüzündeki gölge, güneş ışığına dönüşür, sevinçle ‘tamam kocacığım’
der. Böylece, kızın ismi Manolya olur. Kız, ismini çok sevecek, ‘ismin de uzunmuş’ veya ‘daha kısası
yok mu?’ diyenlere, ‘ben ismimden çok memnunum’ diyecektir.
Meral Hanım’ın ilk kızı isim hamalı olmaz, üç heceli de olsa tek ismi ve tek heceli soy ismi ile
hayatını sürdürür. Ancak, ikinci kızında durum farklı olacaktır. Mehmet Ali Bey, bebeğe nüfus
cüzdanı çıkarmaya gittiğinde, eşiyle ancak bir ayda kararlaştırabildikleri üç heceli ismin yanına, bir üç
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heceli isim de kendisi ekler. Bebeğin nüfus cüzdanını gören annesi ve on yaş büyük ablası epeyce
şaşırır. Üstelik, kız büyüyüp evlenince, beş heceli yeni soyadı da isimlerine eklenir. Böylece, isim
hamallığı kaderi, büyük kızı atlayarak, küçük kıza geçer.
***
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma dönemi vakitlerinde, Antepli Teberik Hacı Ahmet Efendi,
Halep’te bir prensesle evlidir. O zamanlar, Antep’te hâlâ söylendiği gibi, ‘Antep Halep bir’dir. Veya
nizami ifadesiyle; Antep, Halep Vilayeti’nin bir sancağıdır. Savaş halleri, Filistin cephesinden,
Suriye’ye doğru ilerlemektedir. Teberik Hacı Ahmet Efendi, yaşamaya Antep’te devam etmesinin
daha uygun olacağına karar verir. Eşine kararını söyler, fakat eşi onunla gelmek istemez. Bu durum,
memleketine temelli dönmeye kararlı olan Teberik Hacı Ahmet’i, kararından döndüremez. Eşinden
ayrılır, Halep’teki gayrimenkullerine karşılık olarak Antep’ten bir sürü köy tapusu alır. Tapular ve bir
sandık dolusu altın lira ile Antep’e döner.
Antep’e geldiğinde, kendisine ya askere gitmesi ya da anne-babası olmayan bir kızla evlenmesi
gerektiği söylenir. Bunun üzerine, askerlikten muaf olmak için, hem öksüz hem yetim Münevver ile
evlenir. Evliliğini çok gönülsüz olarak yapar, çünkü Münevver, çok çirkindir. Ama bir o kadar da
eğlenceli bir kızdır. Âdeta, eskinin meddahı, günümüzün ‘stand-up’ göstericileri gibidir. Hikâyelerini,
çevredeki eşyalardan da yararlanarak, tek kişilik tiyatro kıvamında anlatmakta, dinleyenleri gülmekten
kırıp geçirmektedir. İleride, öz-üvey tüm çocukları, yetişkin yaşlarında bile ‘Münevver Ana, hadi bizi
güldür’ diye etrafına toplanacaklar, o da, yaptığı taklitler, anlattığı hikâyeler ile onları güldürecektir.
Çirkinliği, eşi hariç, kimseyi rahatsız etmeyecek, çocukların sevilen ‘Münevver Ana’sı olarak
kalacaktır. Teberik Hacı Ahmet Efendi ile Münevver Ana’nın bir oğlu, bir kızı olur. Bu oğul ve kız,
Adil ve Hatice, ailenin ağabey ve ablası olacaklardır, öz-üvey ayrımı yapılmayacak, lafı bile
edilmeyecektir.
Kırk yaşına yaklaşmakta olan Teberik Hacı Ahmet Efendi, gönlüne göre bir evlilik yapamamış
olmanın eksikliğini, günden güne daha fazla hissetmektedir. Hâli vakti yerinde olduğundan, Münevver
Ana ve çocuklarına ayrı ev alır, yerleştirir, tüm ihtiyaçlarını da tedarik etmeye devam ederek, onlardan
ayrılır. Antep’in köklü ailelerinden birinin kızı olan, güzel Zekiye ile evlenmek ister. Eski zamanlarda,
kızlara çıkan kısmet, hem iyi aileden hem de zengin olduğunda, yaş farkına, dış görünüşe veya önceki
evlilik-çocuk durumlarına pek bakılmamaktadır. Dolayısıyla, on sekiz yaşındaki, siyah saçlı, beyaz
tenli, güzeller güzeli Zekiye’yi, kırkına yaklaşmış, uzun boylu, uzun yüzlü, koca kel kafalı, heybetli
ve biraz da ürkütücü görünümlü Teberik Hacı Ahmet Efendi’ye vermekte tereddüt etmezler.
Teberik Hacı Ahmet Efendi, biraz huysuz, memnun edilmesi zor, titiz, sert mizaçlı bir insandır.
Üstelik, aşırı kıskançtır. Güzel Zekiye’yi bir yere göndermiyor, nefes aldırmıyordur. Zekiye ise,
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yumuşak huylu, sessiz ve uyumludur. 1922’de ilk çocukları Abdülkadir doğar. İki yıl sonra Ramiz,
Ramiz’den birkaç yıl sonra da Kemal dünyaya gelir.
Antep kültüründe, günümüzde adı piknik olan aktivite, ‘sahre’ olarak bilinir ve sosyal hayatın
vazgeçilmez bir parçasıdır. Pazar günleri aileler, diğer günler kadınlar birleşip, sahreye giderler.
Erkekler de, bazı kutlamaları sahre ile yaparlar. Mesela, her yıl esnaf sahresi yapılır. Esnaflar o gün
dükkân açmaz, toplanıp sahreye giderler.
Zekiye’nin, kendisine çok benzeyen bir kız kardeşi vardır. Kız kardeş Hatice, Zekiye’nin sarışın
versiyonudur. Hatice, kadın akraba ve arkadaşlar ile gidilecek sahreye, Zekiye ablasının da gelmesini
ister. Tabii, esas sorun Teberik Efendi’den izin alabilmektir. Zekiye, uygun bir zamanı kollayarak,
isteğini eşine söyler. Teberik Efendi, nereye, kimlerle, nasıl, ne zaman gidileceğini iyice sorup
öğrendikten sonra, ‘tamam, gidebilirsin, ama bir şartla’ der. ‘Peçeni hiç açmayacaksın’.
Antep’te, sahre için en gözde yer, Alleben deresinin de içinden geçtiği, Kavaklık adıyla bilinen, sık ve
büyük ağaçların olduğu yeşil alandır. Zekiye, Hatice ve diğerleri, Kavaklık’ta sakin bir köşede,
Antep’in güzel ve çeşit çeşit yemekleri ile sofrayı kurarlar. Kadınlar peçelerini açmış, yemeklerini
yemektedirler. Gariban Zekiye de, bir eliyle peçesini alttan aralayıp, diğer eliyle ağzına el yordamıyla
yiyecek sokmaya çalışmaktadır. Hatice, bir durur, iki durur, ablasının haline acır, ‘abla aç şu peçeni de
doğru düzgün yemeğini ye, geri kapatırsın, bu ne eziyet, canına yazık’ der. ‘Yok bacım, açamam.
Teberik Efendi açma dedi, olmaz’. ‘İyi de abla, biz bizeyiz şurada, yabancı kimse yok, hep tanıdık
kadınlar. Hepsinin de peçesi açık, güzel güzel yiyorlar yemeklerini. Aç peçeni de, doğru düzgün ye
yemeğini, bana fenalık geldi vallahi.’
Zekiye, kız kardeşinin mantıklı görünen ısrarı üzerine peçesini açar, normalde her insanın hak ettiği
gibi, yemeğini görerek, dokunarak, kokusunu alarak yer. Fakat, kız kardeşlerin bilmediği şey, Teberik
Efendi’nin, ileride, ağaçların arkasında siper almış ve onları gözetlemekte olduğudur. Kıskanç şüpheci
koca, verdiği talimata uyulup uyulmadığını kontrol etme peşindedir.
Teberik Efendi, akşam eve geldiğinde Zekiye’ye sorar, ‘nasıl geçti bakalım sahreniz?’ ‘İyi geçti,
güzeldi’. ‘Açtın mı peçeni?’ Zekiye cevap veremez, yutkunur. ‘Açtın mı?’ Eyvah, ne cevap verse,
hepsi de yanlış cevap olacaktır şimdi. Bir daha yutkunur. ‘Söyle, açtın mı peçeni?’ ‘Yemek yerken
Hatice dedi ki… ‘ ‘Hatice dedi ha, ya ben ne dedim, ben ne dedim sana. Gördüm seni orada. Ben
peçeni açma derim de sen açarsın ha, ben açma derim de sen açarsın yüzünü ha…’ Başlar Zekiye’yi
dövmeye. Anteplilerin pek çoğunda olan, aniden aşırı sinirlenme huyu Teberik Efendi’de de vardır.
Her ne sebeple olursa olsun, karısının, koyulan yasağı delmesi, onu çileden çıkarmıştır. Söylediğinin
mantıklı olup olmaması önemli değildir, önemli olan ona itaat edilip edilmediğidir. Genç ve güzel
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karısını, despotluk ile kendince zapt etmeye çalışan, gençliği ve yakışıklılığı geçmişte kalmış bir
erkeğin gizli kompleksleri ise, madalyonun diğer yüzüdür. Zekiye’yi, döver de döver.
Bir iki gün sonra, Hatice ablasını ziyarete gelir. Zekiye sararmış, solmuştur. ‘Abla, rengin kaçmış
senin, çok sararmışsın, sarılık mı oldun ne?’ ‘Öyle mi bacım, çok mu sararmışım?’ ‘Çok sararmışsın
ya abla, sarılık gibi sanki.’ ‘Ne bileyim bacım, hiç halim de yok zaten.’ ‘Çocuklar biraz bizde kalsın
da, azıcık dinlen sen abla, hem dedelerini, ninelerini görürler.’ ‘İyi olur bacım, sağ ol sen.’
Teberik Efendi o akşam eve geldiğinde, evde garip bir sessizlik vardır. Kendisini karşılayan olmaz.
İçeri girer, odaya gelir. Ve Zekiye’yi görür. Güzel Zekiye boylu boyunca yerde yatmaktadır, şimdi
daha da sarı, daha da renksiz ve hepten cansızdır. Koşup kucaklar Zekiye’yi. ‘Zekiyeeeee, ne oldu
sana, söyle ne oldu?’ Zekiye yine cevap verememektedir. Çünkü artık veremeyecektir.
Güzel Zekiye, yirmi altı yaşında vefat eder. Abdülkadir altı, Ramiz dört, Kemal bir yaşındadır.
Teberik Efendi çok üzülür, çok çok üzülür, ama iş işten geçmiş, olan olmuştur. Kız kardeşi Hatice de
kendini suçlar, ‘peçeni aç diye ben söyledim, ısrar ettim, ablamın ölümüne ben sebep oldum’ diye
düşünür, düşündükçe daha çok üzülür. Pişmanlıklar hayatlar boyu sürecek, ama kimseye bir faydası
olmayacaktır.
Genç yaşında kara toprakla buluşan Zekiye, maalesef, kocası Teberik Efendi’nin Antep’in ilk hususi
arabasının sahibi olacağını göremeyecektir. Bütün Antep’in, ‘fabrikatör Cemil Bey bile eşek ile
gezerken, Teberik Hacı Ahmet Efendi hususi taksiye biniyor’ diye konuştuğunu duyamayacaktır. Özel
şoförün kullandığı, o siyah Cadillac’a binemeyecektir. Teberik Efendi’nin, sahibi olduğu bedesten ve
kuyumcunun önünde, beyaz takım elbise ve beyaz fötr şapka ile oturduğunu göremeyecek, gelen kadın
müşterilere davudi sesiyle ‘buyurun hanımlar’ dediğini duyamayacaktır. Uğurluer soyadını da
alamayacaktır Zekiye, soyadı nedir bilemeyecektir. Teberik Efendi’ye gelince, o da zaten soyadı ile
çok uzun yaşayamayacaktır. Elli altı yaşında iken, muzdarip olduğu yüksek tansiyon nedeniyle, bir
sabah yatağında ölü bulunacaktır. Doktorunun tavsiyelerine uymayarak, Antep’in kuyruk yağlı
kebapları ve sadeyağlı yemeklerini, sahibi olduğu köylerde yiyip gezmesi, onu ölümle
kucaklaştıracaktır. Babaları öldüğünde, delikanlı ve ergen yaşlarda olan üç erkek kardeş ve onlardan
biraz büyük ağabeyleri, mallara çok da sahip çıkamayacaklar, kıymetini bilemeyeceklerdir. Mesela,
değerlerinin farkına varılamayan, bazı meşhur ressamların yağlıboya tabloları, pazarlarda yok
pahasına satılacaktır. Değerli malların çoğu, ederlerinin çok altına elden çıkarılacak, kimi eşyalar
ortadan yok olacak, kısacası pek çok şey, Antep ağzıyla, heder olacaktır.
Zekiye’nin iyi ki göremediği şey, en küçük oğlu Kemal’in, küçücük yaşında annesiz ve bakımsız
kalmasından dolayı raşitizm olması ve bacaklarının eğri kalmasıdır. Üstelik, Antep’te hep yapıldığı
gibi, özrü de lâkap yapılacak ve adı Topal Kemal olarak kalacaktır. Kemal, örücülük yaparak hayatını
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kazanacak, hiç evlenmeyip yalnız yaşayacak, kendi kendine geçinip gidecektir. Kemal’in yeğeni
Meral, küçük kızı Manolya ile Antep’e, babasının yanına gittiğinde, Kemal Amcaları sık sık, elinde
fıstıklı dondurma ile ziyaretlerine gelecektir. Ve bu durum, Manolya’nın, hayatı boyunca, her fıstıklı
dondurma gördüğünde, Kemal Amcayı hatırlamasına yol açacaktır.
Zekiye, ortanca oğlu Ramiz’in, çok zengin bir iş adamı olduğunu da göremeyecektir. Ramiz’in
parasının olduğu banka şubelerinin, ‘Ramiz Bey parasını çekerse, biz batarız’, dediğini
duyamayacaktır. Babasının izinde, sık sık Antep-İstanbul arası iş seyahatleri yapan Ramiz, bazen
geçerken, Ankara’da yaşayan yeğeni Meral’e uğrayacaktır. Küçük Manolya’nın, 70’li yıllarda
tedavüldeki, hem ebat hem meblağ bakımından en büyük bozuk para olan ‘demir beşlik’leri sevdiğini
öğrenecektir. Bunun üzerine, Ramiz Amca her uğradığında, üst üste avucuna dizip, parmaklarıyla
sıkıca tutarak metal bir silindir şekline getirdiği demir beşlikleri, küçük kıza verecektir. Kirli çıkı
küçük kız, demir beşliklerin hatırı sayılır miktarını yıllarca saklayacak, günümüzde bile onları arada
sırada çıkarıp bakarak, Ramiz Amcasını hatırlayacaktır. Zekiye, Ramiz’in babasına yakın yaşlarda,
gırtlak kanserinden öldüğünü, neyse ki, göremeyecektir. Ramiz’in oğullarının, bindikleri Mercedes
arabaları çarpıp, orada bırakıp, gidip yenilerini aldıklarını, onları da çarpıp, bırakıp, yine yenilerini
aldıklarını bilemeyecektir.
Zekiye, büyük oğlu Abdülkadir’in hem memuriyet, hem de kendince ticaret yaparak yaşadığına tanık
olamayacaktır. Erkekler içinde büyüyen Abdülkadir’in, ilk çocuğunun erkek olmasına, genel eğilimin
aksine, pek sevinmediğini, ikinci çocuğunun kız olmasına ise çok sevindiğini, kızının adını annesinin
anısına Zekiye Meral koyduğunu göremeyecektir. Zekiye, torunu Zekiye Meral’in kızı Manolya’nın,
aile tarihine meraklı olacağını, biraz dedesinin biraz annesinin ara ara bahsettikleri yaşanmışlıkları bir
araya getireceğini, söz uçar yazı kalır diyerek, hazin ölümünden yaklaşık doksan yıl sonra kendisini
yazacağını, zaten bilemeyecektir.
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ŞÜKÜRLER OLSUN, CUMARTESİ NÖBETİM VAR…
Recep Tepe

Apartmanın giriş katında bulunan asansörlerden bekleyeni olmayan tek kişilik olana hızlıca girip 18'i
tuşladıktan sonra gözünü karşısındaki ekrana dikti. Ekrana uzanıp ulusal finans kanallarından birini
açarak günlük borsa ve kur değişimlerini alt yazılardan okumaya başladığında, Pekin muhabiri
toplantısı yeni biten Çin Merkez Bankasının Ruan cinsi (Çin'in 98 ülkeyle ortak kullandığı para birimi)
10 yıllık tahvilindeki yeni faiz oranını bildiriyordu. Az sonra parmak izini dış kapının yanındaki minik
ekrana, "Ben geldim" diyerek sesini kapıya tanımladı. İçeri girdiğinde lise son sınıfta okuyan büyük
kızı çıkmaya hazırlanıyordu. "Babacığım, bu gece arkadaşımda kalabilirim. Pazar günü evdeysen
kahvaltıda görüşürüz" diyerek evden ayrıldı.
Antredeki konuşmaları duyan eşi, küçük kızının proje ödevindeki yardımına ara verip, "Hoş geldin
hayatım, yemeğin masada, " diyerek karşıladı. Banyoya gidip uzun uzadıya ellerini ve yüzünü yıkadı
ama kendini suya biraz daha teslim etmek istedi. Dayanamadı, suyun soğukluğuna aldırmadan kafasını
musluğun altına uzatıverdi.
Yine mi tavuk diye içinden geçirip yemek masasına oturduğunda saat 21.00 'e yaklaşıyordu. Yemeğini
bitirip masasını temizledi. Yeniden masasına yönelmeden çantasından masaüstü tabletini getirdi.
Açılmasını beklerken, ısıtıcıdan çayını doldurdu. Uzun zamandır çayını limon sıkmadan içmiyordu.
Onu çayına sıkarken son damlalar da sanki kendine acıyordu. Limonla arasında tuhaf bir yakınlık
vardı. Operasyon gerektirmeyen paralel türden bir ilişkiydi onlarınki.
Ekranın karşına oturduğunda kendisi için özel hazırlanmış satış tekliflerini gözden geçirmeye başladı.
İnternet servis sağlayıcısı şirket, günde bir kez 10 dakikalık bu reklam ve tanıtım anlaşması
karşılığında aylık ücret istemiyordu. Bir sigorta şirketinin HÖT ( Herkes Ölümü Tadacak) poliçe
reklamı ilk durağı oldu mecburen. 3, 6 ve 9 Saatlik cenaze hizmetleri vardı 48 aylık taksitlerle. 48
aydan önce ölürseniz ek olarak erken ölüm poliçesi satın aldığınızda cenaze hizmetleriniz
karşılanıyormuş. "Henüz çok erken değil mi" derken tümden kırlaşmış saçlarını şöyle bir
karıştırıverdi. Kendi semtindeki bir güzellik merkezinin 20 soruluk anketini doldurup son olarak
teknoloji marketlerinin şimdilerde çok sattığı bir oyundan 5 dakikalık tanıtım oyununu zorunlu olarak
oynayıp, nihayet VAH ( Vebal Aile Hekimliği) programını açabildi.
Telefonundan o günkü çalışmasına ait kamera kayıtlarını VAH'a yükleyip saat 08-10 mesaisinin
analizini istedi. D grubu hastalardan 37 hastaya bakmış, ortalama 4 dakikanın altında olduğunu
görünce, bir sorun yok dedi kendi kendine. "Zaten buradan bir şey çıkmıyor" diye mırıldandı. D
Grubu hastaları ismen hatırlamıyordu bile. Onların sigorta primlerini devlet yatırdığı için hasta başına
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düşük ücretin hesabını kimse sormuyordu. 10-12 Mesaisindeki poliklinik kayıtlarının hızlandırılmış
görüntüsüne şöyle bir göz atıp, analiz istedi. 18 hasta bulunca rahatladı. Ortalama 6 dakikayı
tutturmuştu ancak reçete ortalama giderini görünce canı sıkıldı. C ve B grubu hasta reçetelerinde
sigorta hedef giderini aşmıştı. Buradan bir kesik yerim diye düşündü. Neyse A grubundan telafi
etmişimdir deyip 13-19 mesaisindeki 17 hastanın görüntü, tanı ve reçetelerini tek tek hızlıca gözden
geçirdi. Bunlarda bir sorun yoktu. Her biriyle en az 20 dakika ilgilenmişti. Bu hastalar için aldığı
ücret toplam gelirinin neredeyse yarısına yakındı. Çok önemli bir sorun olmadığını anlayınca rakışalgam-leblebi servisini hazırladı. "Veriler hazır, artık gönderebilirim" diye düşünürken bu haftaki 012
nöbetinin ( haftada bir gün bölgedeki aile hekimlerinin tuttuğu, 112 öncesi servisine ek olarak evde
sağlık hizmeti olup geçen yıl yayınlanan genelgeye göre haftada en az 8 saat tutulması gerekiyormuş)
ne zaman olduğunu hatırlayamadı. Rakısını yudumlamaya başladığında verileri göndermeye başladı,
012 nöbetinin ertesi gün saat: 21.00-06.00'da olduğunu gördü.
Ekranı rastgele karıştırdığında birden takvim belirdi, bugün günlerden 23 Rebiülevvel 1447
hatırlatması çıktı. ( Sizin anlayacağınız 14 Ocak 2024. 1984’den tam 40 yıl sonrası ve B.B.
kısaltmasının Brigitte Bardot olarak hatırlanmadığı zamanlar .) Geçen ayın hak edişlerini hesabında
görmek istedi. VAH'ın finans sayfasına yöneldi. Ama istediği olmadı. Bir uyarı ile karşılaştı; "Son 79
saat size gönderilen evrakları okuyup, imzalamadınız, lütfen evraklarınızı tamamlayınız, daha sonra
finans sayfasına yönelebilirsiniz" klasik yazısını atlayıverdi. Evrak dosyasını açıp orada bir temizlik
yapması gerekti. Ne de olsa 79 saatte bayağı bir evrak birikmiş olabilirdi.
Yönetmelik değişiklikleri, yeni genelge bir de hakkındaki son üç güne ait hasta şikâyetlerini görünce
biraz canı sıkıldı. Tüm yazıların kutucuklarını işaretleyip okuyup imzaladım seçeneği ile otomatik
olarak gelen e-evrak dosyasına atıverdi. Ama hala istediği sayfaya gidemiyordu çünkü şikâyetlerle
ilgili yazıların cevaplarını yazıp göndermek zorundaydı. Üç şikâyetten ikisi D grubu hastalarındı.
Hızlıca okudu ve hazır matbu cevaplardan birini seçip hemen kopyala- yapıştır yaparak bunlardan bir
şey çıkmaz dedi. Üçüncüsü bir A grubu hastanın şikâyetiydi. Buna ayrıntılı bir e-savunma yazması
gerekiyordu. Kalkıp rakısını tazeledi. Cevabı ertesi güne bırakmak istiyordu fakat yapması gereken
ödemeler yüzünden bunu erteleyemezdi. Henüz yeni akciğer kanseri olan bu hasta uzunca bir şikâyet
dilekçesi vermişti, ciddi ötesi bir durum olabilirdi. Avukatı aracılığı ile verdiği dilekçesinde akciğer
kanserinin erken tanınmasını sağlayan bir testin 2 yıldır ABD”de kullanıldığını, kendisi daha önce bu
konuda bilgilendirilseydi bunu yurtdışından getirtebileceğini, böylece hastalığına erken tanı
konulabileceğini, bu konuda da aile hekimi tarafından herhangi bir şekilde bilgilendirme
yapılmadığını, beklenen yaşam süresinin azalmasında aile hekiminin kusuru bulunduğundan
bahsediyordu. Ne olacaktı şimdi? Tavandan ödediği zorunlu mesleki sorumluluk sigorta poliçesi yeter
miydi acaba?
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Eskiden bu gibi yazılara yedi gün içinde cevap veriliyordu, ne güzeldi yaa diye aklından geçirirken
rakısını bitiriverdi. Yorgundu ve kafası iyice karışıktı. Yeniden bir şeyler içmek istedi ama ne
içeceğini kestiremedi. Kafasını usulca masaya bıraktı, yarı uyanık yarı uykulu eski zamanlara
gidiverdi. Ne güzelmiş ilk Aile Sağlık Merkezine gelişi, ilk odasına yerleşmesi, kendine aitmiş gibi
görünen odası, çalışma arkadaşları, hastaları... Ne olmuştu da bu hale gelmişti. İlk zamanlar ufak tefek
sorunlar oluyordu ama kafasına takmıyordu. Her defasında birileri gelip bir şeyler söylüyordu fakat
hayatında çok önemli değişikler olmuyordu. Sonra iş bırakma eylemleri, cumartesi nöbetleri,
cumartesi tam gün mesailer, ayda bir gün pazar mesaisi, sonra SGK”ya devirler sonra özel sigortalara
devir teslimler, sonra, sonra, sonra...
Ter içinde uyandı ama mutfaktaki yemek masasında değil, kendi yatağında. Uyuyan eşini kısa bir süre
seyretti, avucunun içiyle onun saçına şöyle bir dokundu, sessizce banyoya geçti. Aynadan
beyazlayanları adeta sayarak saçını tebessümle izledi. Çocuk odasına yöneldi. Ufaklıklar karşı karşıya
uyuyorlardı. Öpmek istedi, kıyamadı. Salona geçip televizyonu açtı. Günün tarihinden de emin oldu.
Evet bugün 14 Ocak 2015,”ti. Tutmaya karar veremediği ilk cumartesi nöbeti iki gün sonraydı.
Dindar biri değildi ama Tanrı ilk kez kulunun bu denli içtenlikle söylediği "Şükürler olsun" dileğine
tanıklık etti.
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SUSMANIN SU KENARINDA
Akın Yazıcı

Soğuktu hava. Zeytinler toplanıp biteli, kasaba el ayak çekilmiş tenhalığına döneli epeyce zaman
olmuştu. Günler kışa giyiniyordu. Tekel maddeleri. Yiyecek kıvır zıvır satan küçük bir büfeydi. İsmi
yoktu, ama herkes bilirdi Rıza Baba'nın olduğunu. Meydanın sağ ucunda Balıkhane'ye uzanan yolla,
çarşı içinden gelip Belediyenin önünden geçen parke yolun kesiştiği köşenin karşısında dururdu. Uzun
zamandır oradaydı, sanki hep vardı. Sık ulu çınarların altında denize paralel uzanan çay bahçelerinin
önünde, sırtını kadim dostu denize yaslamış, kasabanın demirbaş envanterine kayıtlı gibi öylece.
Çeşitli içki şişeleri ve sigara paketleriyle dolu rafların çevrelediği küçücük boşlukta yan çevrilmiş boş
bira kasalarına oturmuş üç kişiydiler. Ortalarında gene aynı durumda bir bira kasasının üzerinde büyük
bir kayıktabağı dolduran içine tuzlu balık didilmiş, bir avuç yeşil zeytin konmuş, zeytinyağında yüzen
bir salata vardı meze olarak. Ayaklarının arasındaki boşluğa bıraktıkları çay bardaklarında içiyorlardı
rakıyı. Alevi kısılmış bir piknik tüpün üzerine ters çevrilerek oturtulmuş, çiviyle defalarca delinmiş
teneke bir konserve kutusu ilkel bir gaz sobasına çevrilmişti. Alevlerin sinsi cızırtısı, içerisini
dalgalanarak dolduran sigara dumanına eşlik ediyor, sessizliği bozuyordu. Üç kişiydiler, İETT
tramvay vatmanlığından emekli, eşi ölünce kızıyla İstanbul'dan gelerek kasabaya yerleşen büfenin
sahibi dahil. Susuyorlardı. Susmanın su kenarındaydılar...
Biraz ilerideki deniz küçük küçük dalgacıklarla sahile yanaşıp, kumları bile oynatmadan sessizce geri
çekiliyordu. Soluyor gibi hafiften bir ses çıkararak. Kıpırtısızdı. Seyitgazi tepesi üzerinden yeni
yükselmekte olan kesik bir tırnak gibi yeni ayın ölgün ışığı, Sırataşlar'la Zeytinli Ada arasındaki dar
sığlığı bilmeyenlere gece belirtmek için dikilmiş küçük çakarın muntazam aralıklarla parlayıp sönen
ışığıyla adanın gölgeliğinde denizde kesişiyordu. El ayak çekilmişti ortalıktan. Arada bir İtfaiye
Yokuşu'nun oralardan önüne düşen yaprakları katarak kopup gelen bir rüzgârın sesinde, oradan oraya
nedensiz yapraklar gibi savrulan anılarına dalıp gitmişlerdi.
Rıza'ydı vatman emeklisinin adı. Zayıf, avurtları çökmüş, ağzında yalnızca ön dişleri olan, sağ el işaret
ve orta parmağı arası içtiği Maltepe sigarası dumanından sararmış, göz parıltılarında geçen uzun
senelerin yenilgilerinin hüznü parlayan bir yaşlı adam. Elindeki küçük çakıyla dilimlediği, kabuklarını
soyarak dişlediği zar zor evirip çevirerek çiğnediği ayva, salatanın yanında eşlik ediyordu rakısına.
Ayı Sedat iri yarı, gençliğinde kasaba futbol takımında top geçer adam geçmez sağ bek oynamış iyi
futbolcu, şimdilerde zeytincilik yapan, hayata eyvallahı olmayan bir küskün. Çok nadir güldüğü
görülürdü. O zaman dudak kıvrımlarının sağ köşesinde mahcup bir altın diş parıltısı bile görünürdü.
Bu kasaba insanlara anlamlı anlamsız lakaplar takmada bir ustadır. Hemen herkesin bir lakabı vardır.
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Üçüncüsü Salamaska'ydı her ne demekse. Neredeyse adı unutulmuştu. Onu çoğu bu lakabıyla bilirdi.
Kimse bunun anlamını bilmediği gibi, kimin tarafından takıldığını da bilmiyordu. Girit muhaciri bir
aileden geliyordu. Zeytin Kooperatifinde muhasebede çalışıyordu. Şimdiye kadar işini aksatmak bir
tarafa, en küçük bir hata yaptığını bile gören olmamıştı. Ayaklı bir hesap makinesiydi. Rivayete göre
içince daha iyi çalışıyordu kafası.
Çok seyrek olsa da arada bir büfenin sürgülü camını çekip içeriye temiz hava girmesini sağlayan,
sigara almaya gelmiş birileri olmasa sigara dumanı ve suskunluğun ağırlaştırdığı havada dalıp
gideceklerdi. Sürgülü camın açılma sesine kafalarını kaldırdılar. Ses mi, yoksa içeriye giren taze
serinlik mi, "meraba ağalar" diyen Arap Macit'in neşeli sesi miydi, hepsi daldıkları anılarından geceye
döndüler. Balıkçıydı Macit. Teninin koyu esmerliğinden Arap lakabını hak ediyordu. Civar suları
avucunun içi gibi bilen bir usta denizciydi. Sigarasını aldı, bir açık fıkra anlattı, güldürdü içerdekileri,
gitti karanlığa girdi. Gece ilerliyordu. Neden sonra bu sefer açılan kapıdan içeriye paldır küldür dalan
soğuğa döndüler. Sinek Erol'du gelen. Damperli bir kamyonda şoförlük yapıyordu. Uzaktan direksiyon
başında ufak tefekliği yüzünden görünmediğinden Sinek Erol derlerdi ona. Efeydi, kabadayı adamdı.
Kavga çıkarmaktan, darptan, adam yaralamaktan hâkim önüne çıkmışlığı, içkili araba kullanmaktan
ehliyet kaptırmışlığı ve hatta bir iki kez kodesi boylamışlığı bile vardı. Bu, onu tanıyanlar karşısında
dokunulmaz yapardı.
"Baba, benim nevaleyi versene, ha bir de gravyer uzat sana zahmet" dedi. Rıza Baba oturduğu yerden
70lik Yeni Rakı şişesine uzandı. Şişenin tam yarısına gelecek hizada etiketine tükenmezle bir çizik
çekip kapağını açıp, gravyerle birlikte uzattı açık kapıya doğru. Sinek şişeyi kafasına dikti, bir solukta
bıraktığında şişe çizgi hizasında yarılanmıştı. Peyniri yedi, şişeyi uzatarak kapıyı kapattı. Rıza Baba
şişeyi yanına koydu. Salamaska "Baba neden adamın şişesini yerine koymadın" diye sordu. "Biraz
sonra gelir, kalanı da ister o" diye cevapladı Rıza Baba. Gerçekten geldi az sonra. "Ya Baba benim
kalıntıyı ver, bir de gravyer" dedi sürgülü camı aralayıp. "Efkârlıyım bu gece" diye ekledi. "Hayrola"
diye karşıladılar içeridekiler. "Biliyorsun benim ev yokuşun sonunda, her gece kafa dumanlı eve
çıkarken Bahriyeli'nin kahvesinin kapısını açar, içeridekilerle dalaşır, ana avrat sövüp bir araba sopa
yemeden rahat edemem. Dün akşam bir türlü uyku tutmadı" dedi. "Neden" diye sordular üçü birden.
"Dün akşam sopa yemedim, kaşıntı tuttu ondan uykum kaçtı zahir" diye cevapladı. Bu sefer hepsi
birden gürültüyle güldüler. Rakısını içti, peyniri yedi, boş şişeyi geri uzattı. Elleri cebinde yokuşa
yöneldi. Peşine takılan sokak köpeğine tutturamadığı bir tekme savurdu, küfretti. Bozuldu dengesi...
Bahriyeli sönen sobanın küllerini temizledi, kapağını kapattı. "Hadi beyler" dedi. Topu dörderli iki
masa, sekiz kişiydiler, önlerindeki küllükler tepeleme dolu. Okey tahtalarını ters çevirip, taşları
gürültüyle yaydılar. Yarım kaldı son parti, sandalyeleri itekleyip dışarı çıktılar, karıştılar geceye. Hepsi
sesiz ayrı yönlere dağıldı. Biraz sonra Sinek kapısı kapalı, ışıkları sönük kahvenin önünden
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yalpalayarak geçip yokuşa sardı. Neden sonra kasaba kendi yalnızlığının karanlığına sarılıp uykuya
vardı tümden. Uzaktan bir yerlerden bir puhu kuşu öttü, sesi gecede söndü. İnce bir esinti çıktı, ürperdi
denizin üstü. Ay göğün yarısına gelmiş kızarıp sönüklenmeye durmuştu. Batı ufkunda Çolpan
Yıldızı'nın ayakları denize erdi, ışığı göz kırptı uzaktan.

Dönüyordu devran...
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KOLLARI KAPALI PERGEL
Muhsin Boz

Nenem yaşlanmıştı. Doksanına merdiven dayadığı 1993 yılına merhaba dediğimizde, dedemin
ölümünün üzerinden on altı yıl geçmişti. Dedemi kaybettiğimizde; anne babam, amcam, halalarım,
birinci dereceden diğer yakınlarım, üç-beş ay ömür biçmişlerdi neneme. Hadi en çok, bir-iki yıl. Ömür
biçenlerin birkaçına sonradan kendi kefen biçti. Hemen herkes nenemden korkmaya başlamıştı.
Yanında yakınında, ölüm; aklın ucundan geçirilmez, ağza alınmaz, dile getirilmez olmuştu. Değil
yalnızca doksan, yüz doksan yıl bile yaşayabilirdi.
Anılarını pek çok kez dinlemiştim. Dinlemek istemesem de kendi kendine mırıldanır, boyuna
konuşurdu. Bir bakardık Birinci Paylaşım Savaşı’nın kıtlık yıllarını, açlıklarını anlatıyor. Derken
aniden, İkinci Paylaşım Savaşı’na ve sonrasına geçmiştir. Ekmek, karneye nasıl bağlandı? Karartma
nasıl yapıldı?
“Nene,” dedim bir gün, “hep aynı şeyleri anlatıyorsun. İnsanların hayvanlarla yaşadığı acı-tatlı
olayları, içlerinde tortu bırakan anıları öyküleştiriyorum. Böyle bir yaşanmışlığın var mı?”
Anılarını anlatırken, ilk kez gözlerinin buğulandığını bulutlandığını, hafiften kanlandığını, yetmişseksen yıl öncesine adeta bir kuş gibi kanatlanıp uçtuğunu gördüm. Dudakları kıpırdadı bir iki kez,
âdemelması aşağı yukarı hareket etti ve sözcükler dökülüverdi, saçıldı ortalığa.
“On üç yaşındaydım. Genç, orta yaşlı tüm erkekler ardı ardına cephelere –ki çoğunu sonradan
kaybedecektik– gönderiliyordu. Deden, Yemen Cephesi’ndeydi. Yaşlı erkekler, gaziler, özürlüler
kalmıştı köyde. Açlık, yokluk, yoksulluk had safhadaydı. Babanın dedesi, yani kaynatam çok
sinirliydi. Belki de gazi olmanın, yeniden cepheye gidememenin, askeri açıdan işe yaramamanın
sıkıntısı vardı üzerinde. Siniri, saman alevi misali… Birden parlar, tutuşur, sönüverirdi. Yaktığı ateşin
sönmediği de olurdu. Köyde otuz-kırk hane, anca vardı. Evler tek katlı ve müstakildi. Bir insan kendi
ekseni etrafında yavaş yavaş dönecek olursa, tüm köyü –haneleri, camiyi, dışarıda çalışanları, tek tük
kalmış birkaç hayvanı– rahatlıkla görürdü. İki ineğimiz ve siyah-beyaz bir öküzümüz vardı. Öküzün,
yalnızca sağrıları ve püsküllü kuyruğu beyazdı. Dünyanın gerçekten dönmeyip, boynuzlarının
üzerinde durduğuna inanırdım nedense. Öyle adam gibi tarım yapılamadığından, ot, dizboyuydu.
Komşuların da bir öküzü vardı. İki öküz beraber sabana koşulurdu. Bilirsin, hayvanları severim. Hele
hele hayvan akıllıysa, zekiyse… İşte bizim öküz de öyle akıllı, öyle zeki, öylesine uysal bir hayvandı
ki! Çoğu zaman yemini, suyunu veren bendim; tımar eden ben, ahırı temizleyen ben. Bizimkilerin
hoşuna gitmeyen bir inadı vardı. Köyün biraz dışına çıktı mıydı, gelmek bilmezdi. Dünyanın yalnızca
ahır ve köy olmadığını bilirdi sanki. Ancak ben getirebilirdim çayırlardan, otlaklardan, ovalardan. Bir
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pergelin iki kolu gibiydik. Ben daha çok evde oturan, iğnenin bulunduğu kol; o ise açık pergelin
çemberi çizen diğer kolu. Pergel kolları nasıl birbirlerine kavuşmak zorundaysa eninde sonunda, biz de
akşam öyle bir araya gelirdik. Ben evin bir odasında, o ahırında…”
Kimse yoksa kendi kendine mırıldanan, birilerinin varlığıyla mırıltılarının yüksek sesli bir
içkonuşmasına dönüştüğü, geçmişini bu kadar karıştıran nenemin, pergeli bu kadar güzel
betimlemesine, yaşadıklarına benzetmesine açıkçası şaşırdım. Ya farkında olmadan saçmalıyordu ya
da pek çok kişinin tam olarak bilmediği, tanıyamadığı farklı bir ihtiyar, yaşlı bir bilge... Araya
girmeden edemedim:
“O yıllarda pergel var mıydı ki, bu kadar güzel hatırlıyorsun!”
Kaşları, şaşırdığını ifade eder bir şekilde yukarı kalktı. Alın çizgileri daha bir derinleşti. O bitirmeden
araya girmeyecektim bundan sonra; anlamıştım.
“Bir gün yine köyün yakınlarındaki otlağa götürmüşler. Akşamüzeri dönülmesi gerekiyor. İki
inek, evin yolunu tutmuş güzel güzel. Öküz, inadı inat durmuş, mıh gibi saplanıp kalmış yerinde.
Seslenseler bana bir kilometre öteden, duyacağım duymasına… Tıpış tıpış gideceğim, öküzü
getireceğim. Kaynatam fena sinirlenmiş. Elindeki orakla hayvanın boynuna!”
Ağlamaya başladı. Ben ağlamasam da, ağzım dilim kurudu, ardı ardına yutkunup durdum. Orak
boynumda, boğazımdaymışçasına…
“Ben görmedim; görenlerden, seyredenlerden dinledim. Orağın boyna saplanmasıyla kanın
fışkırması bir olmuş. Öküz yerinden fırlamış boynunda orakla, dörtnala koşan atlar misali koşmaya
başlamış köyün çevresinde. Koşmuş, koşmuş, koşmuş… orağın boynuna saplandığı yere, kaynatamın
taşlaştığı yontu gibi durduğu yere, kanın toprakla buluştuğu ilk yere gelmiş ve yığılıp kalmış oracıkta.
Köyün çevresinde kanla çizili bir al çember oluşmuş. Aynı sıfır gibi.”
Nenem biraz sustu. Peçetesiyle gözyaşlarını sildi. Ben de o an’a, gözyaşlarına saygıdan hiç
konuşmadım.
“Orağın boyuna koşulduğu, saplandığı, öküzün yığılıp kaldığı o meşum yere gittim. Güzelim
boynuzlarının arasından düşüp yuvarlanmış kanlı dünyamızı gördüm pıhtıların arasında. Harbi
kaybedeceğimizi, köyün çevresindeki o kanlı sıfırdan anladım. Vagonları asker dolu trenlere, boş boş,
mel mel bakan bizlerdik, biz insanlar! Öküzler değil.”
Nutkum tutulmuştu; neneme sarıldım. Hayatımda ilk defa sarsıla sarsıla ağladım.
Bir şey söylemeden çarşıya indim. Kırtasiyeye gittim. Almayı planladığım hediyeyi güzelce sardırdım.
Eve gelir gelmez,
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“Nene, bak ne getirdim sana,” dedim.
“Tahmin ettiğim şey mi, bakayım.”
Minik hediyeyi saran renkli ambalaj kâğıdı yırtıverdi.
“Evet, tahmin ettiğim gibi,” dedikten sonra, pergelin kollarını açtı. “Yaşadığım sürece, pergelin
kolları açık kalacak benim güzel, anlayışlı evladım. Benim öküzgözlü torunum!” dedi.
Yaşadığı sürece, açık kaldı pergelin kolları.
Nenem altı ay kadar sonra –yüz doksan yıl değil ama yüz doksan güne yakın– öldü. Öldüğünde, bir
avucunda kolları kapalı pergeli, bir avucunda da beyaz bir pingpong topu buldu bizimkiler.
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HAYAT OYUNU
Teoman Murat Özsan

Bu durum (her şey) bir gece yer kürenin bir türlü uyumayan bebeğini tüm tükenmişliğiyle sallayan
anne gibi beni sarsmasıyla başladı. Gözlerimi zifiri bir karanlığa açmıştım. Bütün yıldızlar gökteki
yerlerini almış göz kırpıyordu. Çocukluğumda köye gittiğimiz zamanlardan beri bu kadar yıldızı bir
arada görmemiştim. Selma “Elektrikler gitmiş,” diye bağırdı yatak odasından. Daha önce de
elektriklerin kesildiği olurdu ama havada beni huzursuz eden bir şey vardı. Biraz sonra sebebini
anladım, çıt çıkmıyordu. Bütün şehrin üstü fanusla kapatılmış gibiydi.
Sabahın köründe ablamın telefondaki sesi ile uyandım. “Haberin var mı, Yalova’da deprem olmuş!”
“Sahi mi? Demek o yüzden gitti elektrikler. Annemler nasıl, bir haber var mı?”
“Bilmiyorum. Kimseye ulaşılamıyor. Depremi de televizyondan öğrendik. Her yer yıkılmış
diyorlar ama net bir şey bilmiyoruz.”
Birden her yanım ürperdi. “Ne yapacağız?”
“Yarım saate yola çıkıyoruz. Abim de geliyor. Sen de gelmek istersin diye aradım.”
Acıyı sevmiyoruz. Zihnimiz onu yok ediyor. Yani gerçekte yok etmiyor da, illüzyonist gibi
gözümüzün önünden kaldırıp derinlere bir yere gömüyor.
“Alo!.. Alo!..”
“Pardon abla… Aklım karıştı birden.” Zihnime üşüşen düşüncelerin peşinden koştururken
ablamı unutmuştum. “Hemen hazırlanıyorum.”
“Tamam, geçerken alırız seni.”
Yaşamda bir an vardır. Her şey normal akışında giderken minicik bir adım, farklı bir dünyanın
kapılarını açıverir. İnsana ‘merhaba’ demekten başka seçenek kalmaz…

-0Yer gökte, gök yerde sanki. Tanrı kovasını dünyaya boşaltırken bir yandan da gürlüyor. Silecekler
telaş içinde ama güçleri ne ki? Eniştem gözlerini kısmış, ayağını gazdan kaldırmıyor. Suratı öyle
ifadesiz ki aklındakileri anlamak imkânsız. Umurumda da değil zaten. Önünü gördüğünü sanmasam da
daha hızlı sürsün istiyorum, yollar bir an önce bitsin. Ama bunun için dua etmeyeceğim. Yukarıdakine
kızgınım.
Ablamın gözleri kan çanağı, damlalar yarış içinde. Bağıracağını, haykıracağını sanırdım ama suskun.
Ses telleri de bir yere kadar demek ki. Araba gün doğuşundaki deniz gibi, çıt çıkmıyor. Ali abi arada
direksiyonu çevirmese müze duvarına asılı tablodan farkımız yok. Gerçekler tahminlerden ne kadar
farklıymış. Kim bilir benim suratım ne halde? Görmek istemem. Dört çekerin lastikleri ıslak yolda
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savruldukça bagajdaki koca battaniye sağa sola yalpalanıyor. İçimden uzanıp dokunmak geçiyor.
Yapamıyorum. Meğer yumruğum sıkılıymış, bakmasam fark etmeyecektim.

-0Yollar hiç bitmeyecek diyordum ama bitermiş. Gördün mü, sana duaya gerek yok! Ne zaman uzaktan
Ankara’nın ışıklarını görsem içimi mutluluk kaplardı. Şimdi öyle hissetmiyorum. Abim nerede acaba?
Keşke yanımızda olsaydı. Vazgeçtim. Bir de onun suratını görmeye dayanamam, ablamınki yeter.
Yollar da ruhum gibi daralıyor. Otoyol anayola, ardından bulvara, caddeye, sokağa dönüşüyor. Bizim
sokağın başında iniyorum. Ablam da inip bana sarılıyor.
“Kendini koy verme. Yarın görüşürüz.” Bana diyene bak! Ağlıyoruz.
“Tamam abla.”
Araba gözden kaybolunca usul adımlarla yürüyorum. Sokak yaz ayı gibi değil, sular dere olmuş
akıyor. Apartmanın önüne gelince başımı kaldırıyorum; annemlerin dairesinde ışık yanıyor. Selma mı?
Yoksa? Merdivenleri koşarak çıkıyorum. Zile basarken ellerim titriyor. Zaman bir türlü ilerlemiyor.
İnşallah Selma değildir. Kapı açılıyor.
“Anne!” Koşup sarılıyorum. Kokusu içime yayılıyor. “Ne zaman geldin?” Gözlerimde beliren
yaşları görüp üzülmesin diye çaktırmadan siliyorum.
“Birkaç saat oldu.”
Sitem ediyorum. “Kaç gündür seni arıyoruz. Neden haber vermedin?” Özlemişim,
uzatmıyorum.
“Nasıl haber vereceğimi bilemedim ki.”
Salondaki kanepeye oturuyoruz. Kolunu bırakmıyorum. Sürekli dokunma isteğindeyim. “Neler oldu?”
“Ne bileyim. Gece tuvalete kalktıydım. Mutfakta su içerken her yer zangır zangır sallanmaya
başladı. Hemen ocağın yanına iliştim… Çok uzun sürdü oğul, çok korktum.” Sustu, derin bir iç çekti.
“Babanın yanına gideyim dedim ama orada sıkışmışım, çıkamadım. Ses ettim, cevap vermedi.
Kulakları ağır işittiğinden zaar duyuramadım. Gün ışıyınca kenardaki aralığı gördüm. Yardım edin,
diye birkaç kez bağırdım. Biraz sonra orada bekçinin kafası belirdi. Sesimi duymuş. Uğraşıp beni
çıkarttı. Amcan içeri odada kaldı oğlum, dedim. Merak etme teyze, ben bakarım, dedi.”
Bize de öyle anlatmıştı.
“Sonra?”
“Arabaya bindirdiler. Çok yol gittik. Hastane gibi bir yerde tuttular ama ne kadar kaldım
bilmiyorum. Kafamda her şey karıştı.”
Yıkıntıların arasından çıkarılanları otomobil, minibüs, otobüs; ne bulurlarsa onlarla gönderdiklerini de
söylemişti.
“Biz de birkaç ekip kurduk. Üç gündür Yalova, Bursa, İstanbul seni arıyorduk.”
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Görmeyeli bayağı irileşmişti, üç günde kilo mu almış ne? Gözünün birisi de şişti. Ama bir şey
demedim. Şimdi canı sıkılır, kafasını takar.
“İyiyim, bir şeyim yok. Siz şu yaralılarla uğraşın. Beni bırakın gideyim, dedim ama dinleyen
olmadı ki. Herkes ayrı telden çalıyordu. Bugün helal süt emmiş birisine, oğlum sen beni evime götür,
dedim. Teyze yokluğunu anlarlarsa başım yanar, dedi. Şu insan yığınına baksana Allah aşkına. Hiç
birisinin adını sanını bilen yok. Yokluğumu kim anlayacak, dedim. Cebine biraz da para koyunca beni
getirdi.”
“İyi yapmışın anacığım,” dedim. Dayanamadım tekrar sarıldım. Kollarımı birbirine
kavuşturamadım.
Biraz sonra korktuğum soruyu sordu.
“Babandan ne haber? Çıkarttınız mı onu?”
Nasıl söyleyeceğim? Çocukluğumdan beri yalanımı şıp diye gözümden anlar. Başımı önüme eğdim
“Katlar öyle üst üste binmiş ki, çalışma çok ağır ilerliyor. Henüz ulaşamadık,” dedim.
Titrediğini hissettim. Eliyle beni iteledi. “Niye geldin o zaman!? Abinle ablan nerede?”
Mecburen “Ablam orada,” dedim. “Abim de ekiplerden birisiyle seni arıyordu… Geldiğini
onlara da haber vereyim.”
Hiddetle ayağa kalktı. “Sakın haber verme. Sen de git, babanı bulduğunuzda gelin buraya.” Odasına
geçti, kapıyı kapattı. Arkasından öyle bakakaldım. Yanına gitsem mi diye düşündüm ama vazgeçtim.
Kapıdan kös kös çıktım. Alt katta bizim daireye girdiğimde Selma beni şiş gözlerle karşıladı.
Gözyaşlarım hala tükenmemiş demek ki, onunla da ağladım…

-0Sabah uyandığımda (sanırım gece uyumadım) yağmur tekrar azmıştı. Ne giyeceğime karar
veremedim. Sonunda Selma kulağımın dibinde dır dır etmesin diye dünkü kıyafetlerimi giydim, yalnız
gömleğime babamın kravatını taktım. Kapıdan çıkınca kat aralığından annemlerin dairesine baktım
ama çıkıp kapıyı çalmaya cesaret edemedim. Selma da bir yandan çekiştiriyordu zaten.
Morgun önüne geldiğimizde herkesin siniri üstündeydi. Selma abime “Bir türlü hazırlanamadı,”
gibilerden bir şeyler fısıldadı. Gözleri üzerimde. Böyle fısır fısır konuşması beni illet eder.
Sinirlenecektim ama abimle göz göze gelince onu unuttum. Ne zaman dönmüştü? Annemin evde
olduğunu öğrenmiş miydi?
Cenaze arabası önde, biz dörtlülerimizi yakmış peşi sıra ilerlerken gözyaşlarım yeniden akmaya
başladı.

-0-
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Ben yağmur şakır şakır yağarken ıslanmayı, seyretmeyi, dinlemeyi çok severim. Çıkan sesler bana
melodi gibi gelir. Kulak verince; yapraklara, toprağa, pencere camlarına, kaldırım taşlarına,
şemsiyelere, insanlara, evlerin damlarına ve daha ne varsa bunlara değen damlaların müziğini
duyarım. Yağmurun şarkısı tekdüze değildir arada hızlanır, yavaşlar. Bulutlar durur mu, birbirleriyle
çarpışarak notaları iyice coştururlar. Bu sırada içimi kaplayan duygular da her yanımdan taşarak
orkestraya eşlik eder. Ama Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki yağmuru hiç sevmedim. Damlalar değdikleri
yerlerden ağıt olarak gökyüzüne yükseliyordu. Zaten mezarlıkları da sevmem.
Çukurun başına geldiğimizde, abim “Haydi bakalım,” dedi. Birlikte çukura girdik. Çocukluğumdan
beri babam öldüğünde onu mezara nasıl koyacağım diye düşünürdüm. Bir bahane bulur yapmam
derdim ama kimseye bırakmadım. Benden ve abimden başkasının dokunmasına izin vermedim. O
bizim babamızdı. Zaman rüyalar saati gibi ilerliyordu. Uyanma ümidiyle toprağı atarken arasına
gözyaşlarımı da kattım.
Acı görevi tamamlayınca orada daha fazla kalmak istemedim. Sırtımı döndüm, bir-iki adım attım,
ablam arkamdan “Nereye?” diye seslendi.
“Eve gidiyorum,” dedim. Lafı uzatmak istemedim. Aklım annemde. Ona bütün bunları nasıl
anlatacağım?
“Defnetmeyecek misin?”
Birden kanım çekildi. Bu nasıl laf böyle! Hiddetle döndüm. “Ne diyorsun?” diye bağırdım.
Ablamın bakışları yanındaki çinko kapağı açık tabuta döndü. İçinde kefene sarılı dev gibi bir şey
duruyordu. O tabut demin var mıydı? “Sahipleri kimse onlar gömsünler, bize ne!” dedim. Babam
ölmüş. Anneme ne diyeceğimi düşünüyorum, ettiği lafa bak!
Abimle göz göze geldiler. “Bu bizim annemiz,” dedi.
Ne saçmalıyordu? Kefeni açtım. Tanınmaz hale gelmiş bir yüz, morarmış ve şişmiş beden. Annemle
uzaktan yakından benzerliği bile yoktu. Kadın evde bizden haber bekliyor zaten. “Şuna baksanıza
Allah aşkına!” dedim.
Ali abi elini omzuma koydu, hafiften sıktı. “Deprem sırasında kırılan kolon başını parçalamış.
Gözünün birisi de yoktu. Yaz sıcağında üç gün enkaz altında kalınca şişmiş. Hatırlamıyor musun,
beraber çıkarttık ya. Başında ağladık, battaniyeye sardık,” dedi.
Yok artık! Allah’ım ne olmuş bunlara böyle?
“Asıl sen bekçinin annemi kurtardığını, araçlardan birine bindirip gönderdiğini hatırla!”
Ablama döndüm. “Öyle değil mi?” dedim.
Selma koluma girdi, beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ben sakinim sen onlara bak!
“Hakancığım doktor bekçinin şok geçirdiğini söyledi ya… Babamla annemi birbirine sarılmış
halde bulduk ya,” dedi ablam.
Şokta olan kendileri, haberleri yok. “Söylemeyecektim ama dayanamayacağım. Annem evde. Babamı
getirmemizi bekliyor… Sakın bunu babamın yanına gömmeye kalkmayın! Siz… Siz hakikaten kafayı
yemişsiniz!”
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-0Uyuduğumu zannediyorlar. Zannetsinler bakalım. Nasıl istiyorlarsa öyle davranacağım. Bir daha o
aptal iğnelerle uyuşturulmaya niyetim yok… Laf anlamaları mümkün değil ki… Bekçi şoktaymış!
Hah! Dünyadan haberleri yok… Annem nasıl da merak içindedir... Bunlarla uğraşmaya hiç gerek yok.
Kafayı yemişler, dinlemiyorlar ki… Bekçi şoktaymış! Eve gitseniz göreceksiniz. Anneme ne desem
ki? Şu sarmaş dolaş olduğu kadından bahsetsem mi? Boş ver… Hala arıyorum mu desem?.. Üç günde
ne kadar kilo almış öyle. Gözünü doktora göstersem mi?.. En iyisi bu gece kaçmak. Kadıncağızı
merakta bırakmanın anlamı yok…
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YAŞAMAK İSTİYORUM
Şekip Altunkan

Elime matbaadan gelen ilk kitabımı aldım. Hafifçe okşadım. Bir yıldır üzerinde çalıştığım yüksek
tansiyon alanındaki kitap, sonunda baskıdan çıkmıştı. Sayfalarını karıştırdım, aralara serpiştirdiğim
başımdan geçen ilginç olaylara bir göz attım. Birden kendimi geçmişin derinliklerinde buluverdim. Ne
çabuk geçmişti yıllar, hekimlikte 33 yılı geride bırakmıştım.
Böyle düşüncelere dalmışken kapı çalındı. 20 yıldır birlikte çalıştığım yardımcım Hıdır içeri girdi.
Saygılı bir şekilde,
“Hocam, Yusuf ağabeyimin kızı Fatoş’un İstanbul’da düğünü var, hafta sonu için izin
isteyebilir miyim?” diye sordu.
“Elbette Hıdır gidebilirsin, demek artık yeğenlerin evlenme aşamasına geldi, yaşlandık”
dedim, gülerek. Hıdır ekledi,
“Hocam, bu kızı hatırlıyor musun, hayatını sen kurtarmıştın” dedi.
Birden hatırladım, on sekiz yıl önceki olaylar bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti.

***

O yıllarda Mardin’in Kızıltepe ilçesinde serbest hekim olarak çalışmaktaydım. Küçük bir klinik
özelliğinde olan muayenehanem, şehrin merkezi bir konumundaydı. İlçeye o zamanlar ilk röntgen
cihazını ben getirmiş, laboratuarı kurmuştum. Başlangıçta zor günler geçirmemize karşın, zamanla
halk uygulamalarımızı benimsemişti. Yoğun bir hasta potansiyeline sahiptim.
O yıllarda ilçede yeteri kadar uzman hekim olmadığı için, her hastaya bakmak zorundaydık.
Hastalarımın önemli bir kısmı çocuktu. Çok ağır hastalar gelmekteydi. Bu çocukları merkeze çocuk
uzmanına göndermek istediğimiz zaman, ekonomik imkânlarının yetersizliği nedeniyle götürmek
istemezler, sorunu ilçede çözmek isterlerdi.
Muayenehanemde bana çok yardımcı olan Hıdır, her işe koştururdu. Hastalarla çok iyi diyalogu vardı.
Röntgen çeker, laboratuara bakar, iğne yapardı.
Hıdır’ın ağabeyi Yusuf, yeni evlenmiş ve bir kız çocukları olmuştu. Ancak hem anne ve hem de baba
çocuk yetiştirmek konusunda tecrübesizdiler. Kızları doğduğundan itibaren sürekli hastalanıyordu.
Daha 15 günlük iken ağır bir ishale yakalandı, zor düzelttik. Ardından zatürree oldu, bu hastalığı da
güç bela atlattı. Beslenmesi iyi değildi, zayıf bir çocuktu. Çok uyarmama karşın, genç anne yeteri
kadar bakamıyordu çocuğa. Hemen hemen on beş günde bir hastalanıp muayeneye geliyordu.
Çocuk 4 aylık olmuştu, ağır bir bronşite yakalanmış, güç bela düzeltmiştik. Aradan bir hafta geçti,
akşam evde otururken Hıdır telefon ile aradı. Çocuğun ateşinin yükseldiğini, ishal ve kusması
olduğunu, dudaklarında morarma geliştiğini belirtti. Bu sefer ki tablosunun ağır olduğunu anlamıştım,
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hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekecekti. Hıdır’a çocuğun Diyarbakır’daki fakülte hastanesine
götürülmesi gerektiğini söyledim.
Biraz sonra Hıdır tekrar aradı. Ağabeyinin götürmek istemediğini, bu çocuktan bıktığını, ölse daha iyi
olacağını söylediğini belirtti.
Ayıkla pirincin taşını, bıraksak sabaha kadar bu çocuk yaşamazdı. Çaresizlik içinde Hıdır’a devlet
hastanesine götürerek bir serum taktırmasını söyledim.
O zamanlar Kızıltepe’de devlet hastanesi yeni açılmıştı. Doktor kadrosu yetersizdi. Geceleri pratisyen
doktorlar nöbet tutuyorlardı. Belki yardımcı olabilirler diye düşündüm.
Hıdır, telefonda “Peki hocam” dedi, “Hastaneye götürelim”.
Ancak içime sinmemişti. Hastanenin kadrolu doktoru değildim, müdahale etmem pek doğru olmazdı.
Yalnız nöbet tutan pratisyen hekimi tanıyordum. Gidip bakmak, elimden ne geliyorsa yapmak istedim.
Merdivenleri indim, sokağa çıktım. Ortalık bayağı sakindi. Çok sıcak bir hava vardı. Hava açıktı.
Gökte mehtap ortalığı aydınlatıyor, sokak lambalarının cılız ışığına önemli katkı sağlıyordu.
Arabaya binerek hastaneye doğru yola çıktım.
Hastane binası fazla büyük değildi. İçeri girdim, beni tanıyan kapıdaki görevli saygıyla eğilerek yol
gösterdi. Hastanın ismini söyleyerek nerede yattığını sordum. Üst katta olduğunu söyledi.
Merdivenleri çıktım, sol taraftaki ışık ve seslerin geldiği odaya doğru yöneldim.
Odada Hıdır, Yusuf, çocuğun annesi, pratisyen doktor ve bir hemşire vardı. Serum hazırlamakla
meşguldüler. Hemşirenin hareketlerinden oldukça acemi olduğunu anladım.
Doktor beni görünce,
“Hocam, iyi ki geldin” dedi. Kaygılı bir ses tonu ile ekledi “Çocuk çok ağır, keşke Diyarbakır’a
götürselerdi, biz burada düzeltemeyiz”.
Yusuf hemen söze girerek götürmek istemediğini, tedavisini yapmazsak eve götüreceğini söyledi.
Ben Yusuf’u yatıştırdım, çocuğu muayeneye geçtim. Ateşi 40 dereceydi. Dudaklar morarmıştı. Ateşin
etkisi ile hafif titremeleri oluyordu. Gözleri içeri göçmüş, avurtları çökmüş, karın cildi buruşmuş,
kollar ve bacaklar iyice zayıflamıştı. Çocuğun çok su kaybettiği belliydi. Pelte gibi yatıyor, hiç sesi
çıkarmıyordu. Ayrıca sepsis dediğimiz, mikrobun kana karıştığı bir durum gelişmişti. Ağır bir klinik
tabloydu.
Doktor’a ve Hıdır’a dönerek serum takmamız gerektiğini belirttim.
Ancak nasıl takacaktık serumu. Zaten damarları çok ince idi. Üstüne bir de su kaybetmişti, damarları
büzülmüş, iyice kaybolmuştu.
Şansımı denemek istedim, damar aramaya başladım. Kollarında damar gözükmüyordu. Kafasını
incelemeye başladım, alın kısmında belli belirsiz kabarık bir mavilik gözüme çarptı. Damar olduğunu
tahmin ederek, hemşireye en ince kelebek iğneyi getirmesini söyledim.
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Doktor’a dönerek tek şansımızın bu damara serum takmak olduğunu belirttim. Alnının çevresindeki
saçları kesmeye başladım. Tam o sırada bir çift gözün bana dikkatlice baktığını hissettim. Çocuğun
gözleriydi bunlar. Aman tanrım ne kadar da canlı gözlerdi. Delici bir bakış ile hiç ses çıkarmadan beni
izliyordu. Bakışlarımız karşı karşıya geldi, tüm canı gözlerinde toplanmıştı sanki çocuğun. O gözlerde
yüksek bir yaşama arzusu mevcuttu. Adeta “Kurtar beni, yaşamak istiyorum” dediğini hissettim.
Çocuğun bakışları Hıdır ve doktoru da etkilemiş, ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı. Çocuğun
gözlerine bakarak içimden “Sen yaşamak istiyorsan, kurtaracağım seni” dedim.
Kelebek seti aldım, iğnesini çok dikkatli bir şekilde alındaki damara soktum. Biraz bekledim, iğnenin
ucundan kan yükselmeye başlayınca damarda olduğumu anladım. Rahatlamıştım. İlginçtir, çocuk hiç
sesini çıkarmadan izliyordu beni. İğnenin acısını içine gömmüştü.
Yavaşça serumu açtım, damla adedine baktım, bir dakika süreyle saydım. Çok fazla değildi ama
çocuktaki sıvı kaybını düzeltebilecek yeterlilikteydi.
Damarı iyice sabitledim, anne, baba ve Hıdır’a başını sıkı tutmalarını, kollarını ve ayaklarını
oynatmamalarını söyledim. Eğer sabaha kadar bu serumu verebilirsek, düzelme şansının yüksek
olduğunu belirttim. Elimizdeki tek damarı çok iyi korumamız gerekmekteydi, eğer patlarsa başka
şansımız yoktu.
Serum içinden ve kenarından antibiyotik uygulamasına başladık. Artık her şey zamana ve çocuğun
direncine bağlıydı.
Bu arada çocuk sürekli bana bakıyordu. O ifade gözlerinden hiç gitmiyordu. “Yaşayacağım ben,
uğraşın benimle, bırakmayın beni” diyordu.
Çocuğun pozisyonunu sabitledikten sonra pencereye doğru yürüdüm. Mehtap tüm ihtişamı ile
gökyüzünde parlıyordu. Havada garip bir dinginlik vardı. Karşıda görünen evlere, pencerelerdeki
ışıklara baktım. Biz burada bir çocuğun hayatını kurtarmakla uğraşıyorduk, ama daha neler vardı
hayatta. Ne ızdıraplar, ne sevinçler vardı o görünen evlerde. İnsanoğlu bu, her şeye rağmen yaşama
arzusunu ve sevincini kaybetmezse başarılı olma şansı yüksektir. Yeter ki mücadeleyi bırakmasın.
Hekimlik hayatımda dikkatimi çekmiştir. Eğer hasta yaşamayı arzu ediyorsa ve çaba gösteriyorsa,
başarı şansı yükselmektedir. Kendini bırakırsa, ne yaparsanız yapın düzeltemezsiniz o hastayı. Kişi
hangi yaşta olursa olsun değişmez bir kuraldır bu.
Bu düşüncelerle yaklaşık bir saat kadar pencere kenarında oturdum. Daha sonra çocuğa bakmak için
geri döndüm. Çocuk, serumun ve ilaçların etkisi ile rahatlamış, uykuya dalmıştı.
Yatağın kenarına oturdum, küçücük elini avucumun içine aldım. Hafifçe okşadım. Bana bir insanlık
dersi verdin bebeğim diye düşündüm. İçimden, “Sen bu mücadeleyi kazanacaksın, yaşayacaksın”
dedim. Sen bir kahramansın, keşke her hasta senin gibi yaşama sıkı sıkıya sarılsa.
Yavaşça elini bıraktım. Tüm aile beni izliyordu. Annesinin başını okşadım, merak etmemesini,
bebeğinin kurtulacağını ümit ettiğimi söyledim.
Hıdır’a ve babasına damarı çok iyi korumalarını tembih ettim.
Bir süre bekledim, her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra dışarı çıktım. Arabama bindim,
eve döndüm.
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Ertesi gün akşama kadar o damar idare etti. Bu süre içerisinde yeteri kadar sıvıyı verebilmiştik. Artık
ağızdan alabiliyordu çocuk. Kusması ve ishali düzelmiş, ateşi düşmüştü.
Üç gün içinde çocuk tamamen düzeldi.
Orada çalıştığım süre içinde bir daha hastalanmadı o güzel çocuk.
***
İşte o çocuk büyümüş, genç bir kız olmuş, evlilik aşamasına gelmişti. Eğer o gece müdahale
etmeseydik, hayatta olmayacaktı şimdi.
Hıdır ile birlikte o günleri anımsadık, güzel bir anıydı bu.
Mutluluklar diledim Fatoş’a, o kahraman çocuğa.
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ÇIKARIN BENİ BURADAN!..
Nedim İnce

Aniden şiddetli bir baş dönmesi oldu; yer, gök birbirine karıştı. Etrafında sabit hiçbir şey
kalmadı.“Eyvah düşüyorum!” derken, her şey başladığı gibi bitti. Kulaklarındaki uğultunun ve
çınlamanın da kaybolduğunu fark etti.
O anda yaşadığı büyük korkunun etkisi ile ”hemen doktora gitmeliyim” diye söylendi. Kısa bir süre
sonra gündelik yaşantının içinde sönümlenen korkusu, doktora gitmesi gerektiği düşüncesini de sildi
zihninden. Yaşadığını önemsemeyerek hayatına devam etti. Zaten sağlığına önem verenlerle dalga
geçmesiyle ünlüydü.
Birkaç gün sonra baş dönmesi aynı şiddetle tekrar yakaladı, ortalık yine karıştı, ama endişelenmedi,
nasılsa çabucak geçecekti. Geçmedi, bu sefer biraz daha kalmaya niyetliydi; düşmemek için duvara
yaslandı ve her şey yoluna girene kadar öyle kıpırdamadan durdu. Ona bir asır gibi gelen bu süre, ilk
seferinde duyduğu endişenin artarak onu tekrar ele geçirmesine neden oldu. Üstelik baş dönmesine
eşlik eden kulaklarındaki çınlama ve uğultu hem daha şiddetliydi, hem de baş dönmesi bittikten sonra
bir süre daha devam etti.
İşin ciddiye bindiğini düşündü, artık kaçarı kalmamıştı; doktora gidecekti ama hangisine?.. Bunun için
de her türlü soruyu sorduğu internete başvurdu: ”Baş dönmesi için hangi doktora gitmeliyim?”
Soruların her zaman yanıtları vardı sanal ağda; hepsi doğru olmasa da… Bu seferki “Nöroloji” yanıtı
ise doğruydu.
Bir Nöroloji uzmanına başvurdu. Muayene sonunda doktor birtakım tetkikler istedi. Renkli Dopler
denilen aletle beyine giden atardamarların incelenmesiydi ilki. Başucunda ultrason denilen büyük bir
alet olan bir masaya yatırdılar. Boynunu kayganlaştırıcı bir şeyle sıvadılar. Radyoloji uzmanı o aletin
bir parçasını boynunda gezdirerek damarların açıklığını ve kan akımını ölçtü; onun içinse duyduğu
hafif acı ve ultrasondan gelen tuhaf seslerdi yalnızca…
Büyük bir merak ve heyecanla raporu doktoruna götürdü. Doktoru daha bir şey demeden, yüz
ifadesinden bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. “Beynine giden damarlarda daralma ve kan
akımında azalama var” dedi telaşsız bir sesle. Daha da ayrıntıyı görmek için MR Angiografi denilen
bir özel tetkik gerekiyormuş; hem beynin kanlanması görmek, hem de damarların durumunu daha iyi
tespit etmek mümkünmüş bununla. Nasıl bir tedavi vereceğini buna göre kararlaştıracakmış.
Randevusunu aldı. Saati gelince, hastanenin görüntüleme merkezi yazan bölümüne gitti. Neler
yapılacağının bilinmezliğine, tetkik sonucu acaba kötü çıkar mı kaygısı eşlik ediyor ve adını
koyamadığı tatsız bir ruh hali ile sırasını bekliyordu. Adını seslenen görevlinin ardından bir odaya
girdi. Kolundaki damara plastik bir kanül yerleştirdiler. “Nedir bu?” diye sordu; bu sefer internete
değil karşısındaki sağlık çalışanına, “intraket” yanıtını aldı ve tetkik sırasında oradan ilaç verileceğini
öğrendi.
Üzerindeki metal eşyaları boşalttıktan sonra kumanda odasından camlı bir bölme ile ayrılmış bir odada
bulunan koca bir tüp içine yerleştirdiler. Yüzene çok yakın bir şeffaf maske işin bonusuydu.
Kısa bir süre sonra tüp içinden çeşitli sesler gelmeye başladı. MR çekimi başlamıştı. Sesler duruyor,
başka bir şekilde tekrar başlıyor, sonra yerini sessizliğe terk ediyordu. Koca bir tüpün içinde
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hareketsiz, yüzüne yakın şeffaf bir maske ile yatmak sıkıntıya davetiye idi. O da nazlanmadan geldi.
Anılarından güzel olanları davet ediyor, hayaller kuruyor, gözlerini kapatıyor ama sıkıntı azalsa bile
onu bırakmamakta direniyordu. Yüksek ve rahatsızlık verici seslerden yakınırken bir anda derin bir
sessizlik oldu. “İşte çekim bitti beni çıkaracaklar” diye sevindi. Ama beklediği bir türlü
gerçekleşmiyor sevinç yerini gittikçe artan bir sıkıntıya bırakıyordu. İşte o zaman asıl bunaltıcı olanın
gürültü değil, derin bir sessizlik olduğunu anladı; bu sayede koca dünyada, terk etilmiş, unutulmuş, tek
başınaymış gibi olma hissinin ne yaman bir şey olduğunu yaşıyordu.
“Çıkarın beni buradan!”
Gittikçe onu saran sıkıntıyla, bu haykırış dilinin ucuna gelip, gelip gidiyordu; ancak gerek çalışanlara
mahcup olma korkusu, gerekse o zamana kadar yapılan işlemin ve çektiği azabın boşa gideceğini
düşünmesi; bu çığlığı sessizleştiriyordu. Sessiz çığlığından hoşlanmış olacak ki derin sessizlik bir türlü
bitmek bilmiyordu.
Derin sessizliği kendi sesi ile bozmaya karar verdi: “Her halde beni unuttular ya da alet bozuldu” diye
sadece kendisinin duyacağı şekilde diye mırıldanmaya başladı.
Bunaltı bir süre azaldı, ama bir süre...
Bunun üzerine; sessiz çığlık sesine davrandı, mantık ise kendi silahına; haykırmak yerine çekimi
yapan sağlık çalışanlarına bir soru soracaktı; MR’ın içinden seslendi: “Çekim ne zaman bitecek?”
Sessizliğin beslediği belirsizliğin dayanılmaz kıldığı sıkıntıya; kendi sesi ve yanıt aldığı ses ve o sesin
“az kaldı” bilgisiyle yol verdi. Sanki bunları yaşayan kendisi değilmiş gibi büyük bir sakinlik içinde
çekimin tamamlanmasını bekledi.
“Geçmiş olsun!”
Bu ses çekimin bittiğini muştuluyordu. Tüpten çıkarılıp, yüzündeki maskeden kurtulduğunda kan ter
içinde kaldığını gördü. Kolay değil 40-45 dakika süren MR Angio çekimi, ona bir asır gibi gelmiş ve
sonlara doğru sakinlese de bunaltıların en yoğunlarından birini yaşatmıştı…
Temiz havada kendine gelmesi birkaç saatini aldı.
Neyse ki sonuçlar korkulduğu kadar kötü değildi ve ilaçlarla baş dönmesi ve kulak çınlaması
ataklarından kurtulacaktı…
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HEKİMCE ÖYKÜLER-3
(2016 Öykü Yarışması Seçkisi)
ZEHRA
Akın Yazıcı
2016 Öykü Yarışması Birincilik Ödülü

Ay çıktı. Kapıdağın arkasında yükseldi. Denize indi. Aydınlandı sular. Gecenin mavisiyle denizinki
ayrıldı bir birinden. Sular Gelintaşının az ilerisinde burunu dönerek akarken anafor yapıyor, sandalı
içine almış hafiften sürüklüyordu. Sıyırtmadaydı. Pomak Mehmet'in işaret parmağının üzerindeki
misina yakar gibi gerildi. Asıldı balık. Asıldı Pomak. İki kulaç çekti çekmedi, küt dedi koptu misina,
boşladı. Neredeyse dudağını yakmakta olan sigarayı hırsla denize tükürdü Pomak, küfretti.
-Gavurun balığı. Ulan ben de seni çekmezsem bana da Pomak demesinler.
Hırsla kalan misinayı mantara sardı. Kovada kalan canlı yemleri livara attı. Motoru çalıştırmadan
kürekleri ıskarmozlara takıp asıldı. Döndü, Gelintaşını ve karayı soluna alıp pruvada belli belirsiz göz
kırpan Doğanlar Köyünün ışıklarını tutturdu. Yakındı. Ay gerisinde denizde kaldı.
Balıkçı barınağına girip sakinlikte aktı sandal. Kıçtan demiri atıp gerdirdi, kıyıya atladı. Günün hangi
saati olura olsun onu kokusundan mı, sandalından mı, yoksa her sefer verdiği balıklardan mı tanıyan
tekir koşup geldi karanlığın içinden. Sıcak mırıltılar ve bekleyen gözlerle paçalarına sürünüp nazlandı
başı yukarıda. Eğilip kucağına aldı kediyi. İri, nasırlı, kürek gibi elleri arasında kaybolan başını okşadı
kedinin.
-Yok be oğlum, bu akşam ikimize de nasip yok. Sonra içine sinmedi, kısık kısık miyavlamakta olan
kediyi yere bıraktı.
- Biraz dur hele Sandala döndü livarın kapağını açıp bir iki istavrit ve izmarit alıp kediye attı. Kedi
mutlu, başını sağa sola çevirip hırıltılarla balıkları yerken kahvenin yolunu tuttu.
Sakinlemişti hava. Kapıdağın kuzeye açık bu yakasını kesen, sert poyraz esintilerinin başlamasına az
zaman vardı. Gün dönümüydü. Kapıyı açıp kahvenin sigara dumanıyla dalgalanan ılık havasına girdi.
Bir iki masada kağıt oynayanları, diğerlerinde ikili üçlü oturup haberleri izleyenleri eliyle şöyle bir
selamladı.
-Hayrola, boşsun gene bu akşam. Cevapsız bıraktı ocakçıyı. Gözü televizyona ilişti. "Dün akşam
Cizrede çıkan çatışmalarda..."
-Kapat şu mereti, bana bir çay ver. Arkasını kalabalığa dönüp cam kenarında dışarıda belirsiz bir
karartı gibi duran denize gözlerini dikip oturdu. Omuzundaki eski mermi yarası sızlamaya başladı. Bir
yerleri yandı, çıkaramadı neresi olduğunu. Çayını içip kalktı. Kimseye bir şey demeden çıktı gitti. Ters
adamın tekiydi, takılmazlardı ona pek. Karanlıkta hayal meyal görülen tek katlı, bahçe içi evin yoluna
düştü. Önce insanlar kirlendi, kirlettiler sonra denizi, her şeyi... Canı sıkılıyordu.
Nedensiz...Arkasından konuştular kahvede kalanlar.
-Nesi var seninkinin, aksiliği üstünde gene.
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-Aldırma, bu çatışma haberlerine dayanamıyor. Vurulmuş askerlikte oralarda bir yerlerde. Ondan
olmalı. Hoş görün.
Pencere önündeki divana boylu boyunca uzandı. Kollarını çaprazlayıp başının altına aldı ellerini.
Dışarıda çıkan rüzgarın sesi ve denizin hışırtısı duyulur oldu. Ay ışığının loş aydınlığında karşı
duvarda dedesinin çapraz fişeklikli, elinde filintası resminde, gür kaşları altındaki siyah gözlerinde
sanki hiç sönmeyen bir parıltı vardı. Dedesi Pomak Mehmet, Tımişvar'da Bulgar çeteleriyle uzun
zaman çarpışmış bir komitacıymış zamanında. Sonra 93 Harbi'nde mübadil olara geldiklerinde
ellerinde avuçlarında bir iki altın, üzerlerindeki giysiler ve küçük bir sepet içinde bir avuç kırmızı
soğan tohumluğundan başka bir şey yokmuş. Arkalarında bırakıp geldikleri bir yaşam, topraklar,
evleri, anılar ve göç yollarında hastalanıp ölen hiç görmediği abisi Ahmet. Hükümet onları buraya
yerleştirmiş muhacir olarak, şimdi içinde evlerinin olduğu, anasının kırmızı soğan ektiği bir dönümlük
bu küçük zeytinliğe. O zamanlar köyde üç dört hane Rum evinden başka bir şey yokmuş. Köyün o
zamanki ismi Dragonda imiş. Rumlardan zeytinciliği öğrenmişler. Sonra kırmızı soğan yetiştirmeye
başlamışlar; eh deniz de onları çağırıyormuş; sonra balıkçılık, kendiliğinden. Gözleri yaşardı..
Yan odada uyumakta olan anası öksürdü. Kalktı sonra. Gürültüyle mutfağa geçti. Sürahiden bardağa
boşalan suyun sesi doldurdu odayı sessizlikte.
-Oh, çok şükür. Geldi ışığı açtı.
-Memet, kızancığım, ne zaman geldin, hiç duymadım be ya. Uykum kaçtı, hadi toparlanda edelim iki
kelamcık.
-İstemez ana, canım sıkkın. Hem ben senin edelim iki kelamcık deyince kelamın nereye geleceğini
biliyorum. Tutturursun gene Zehra diye.
-Nesi varmış Zehranın. Gül gibi kız, güzel. Güçlü kuvvetli, elinden her iş gelir. Benim şunun şurasında
ne kadar ömürcağazım kaldı. İsterim göreyim mürüvetini. Soruşturmuşum, bak onun da gönlü var
hem.
-Bırak şimdi mürüveti. Geç oldu, git yat. Hem benim de uykum geldi.
Az sonra ikisini de gece ve uyku kollarına aldı. Sesler iyicene kesildi dışarıda. Rüzgarın sesi çıktı.
Sallandı zeytin dalları, deniz ürperdi kıyıya sokuldu. Ay Marmara Adasının üstüne indi. Bir baykuş
öttü gecede, yayıldı ses, dağa vurup geri döndü sönüklendi. Mehmet uykusunda dönüp duruyordu. O
gün üç dört saat uğraşmış neredeyse beline gelen bir minakop tutmuştu. İnanılmaz güzel bir balıktı.
Denizin ve deniz dibinin bütün renklerini pul pul almış, menevişlenen gövdesine iki yanlı
yerleştirmişti sanki. Erdek'te müzayedede az para vermişler, o da inat etmiş, atlamış o küçük tekneye
Kumkapı'nın yolunu tutmuştu. Orada satmış, geceyi sandalında geçirip ertesi gün dönmüştü. Doğrusu
değmişti, iyi para kazanmıştı. Ter içindeydi. Hala dönüp duruyordu. Kilometrelerce koşup,
yüzüyorlardı. Son sürat giden Zodiak botlardan tam teçhizat denize atlayıp, sonra içeri alınıyorlardı.
Kaplumbağa, yılan yer, dağ tepe dolaşır olmuşlar, paraşütle atlayıp, tüplü dalışta ve her türlü silah
kullanmakta usta olmuşlardı. Önce Foça'da, sonra Poyrazköy'de, sonra Eğirdir'de çakı gibi bir
komando şekillenmişti ondan. Huzursuzluğu arttı, dönmeleri çoğaldı, kalp atışları hızlandı. Toprak
yolda menfeze tuzaklanmış bomba gürültüyle patladı. Her şeyi bastıran cırcır böceklerinin sesi bıçakla
kesilmiş gibi duyulmaz oldu, hiç bir şey duyulmaz oldu. Zırhlı araç devrildi. Ortalığı toz duman,
bağırmalar, küfürler, ve karşılıklı ateş eden silah sesleri aldı. Durdu sonra. Birisinin kopan ayağı
postalın içinde gelmiş üzerine düşmüştü. Sağ omuzunda bıçak saplanır gibi bir acı oturmuş, üstü başı
kan içinde kalmıştı. Gözleri yaşardı, karardı sonra. Sadece güneş yakıyordu. Susuzluk...Birisinin
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bağırdığını işitti. Neden, neden, ne...
Sakinledi epey sonra, rahat bir uykunun derin, düzenli soluklanma sesi yayıldı. Elişi oymalı beyaz
başörtüsünün altından alnına buğday başağı perçemler düşen, omuzlarının iki yanından neredeyse
beline inen gür örgülü sarı saçları ve ışıltılı deniz mavisi gözleriyle bir kız geçti dalgalanarak.
Dudaklarına silinecekmiş gibi hafiften mutlu bir gülümseme yayıldı belli belirsiz. Rahat, derin bir
uykunun ipek kollarında derinleşti.
Güneş henüz göstermemişti kendisini. Tül gibiydi deniz, kıpırtısız uzanıyordu. Sabahın mavi aydınlık
buğusu tütüyordu denizin ve dağın doruklarından. Erkenci bir karabatak sürüsü buğuyu delerek çıktı
geldi, denizi yalarcasına uçup hızla uzaklaştı. Kanat sesleri asılı kaldı arkalarında sessizlikte. Sandalı
çözdü atladı. Gelintaşının önüne gelince akıntıya bıraktı. İçinde tarif edemediği bir mutluluk vardı.
Oltayı denize saldı, baktı arkasından. Güneş dağın ardından kurtulup suyu ışıdı. Bütün gücüyle
bağırdı. Sesi patladı.
-He ana, he ana, he, he, he... Ses Gelintaşına vurup geri döndü. Ses verdi taş. İste, iste, iste...
Balık olanca kuvvetiyle asıldı.
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RÜYA TABİRİ
Caner Fidaner
2016 Öykü Yarışması İkincilik Ödülü

Komşum Hüseyin, her zaman alışveriş yaptığı sahaftan 1958'de basılmış bir Arsen Lüpen
macerası almıştı. Okuduktan sonra kitabı bana da verdi. Hikâye heyecanlıydı ama asıl ilgimi
çeken kitabın arasında bulduğum katlanmış sayfa oldu. Bir dergiden koparılmış gibi duran
sayfanın iki yüzünde “Rüya Tabiri” başlıklı, aşağıdaki yazı vardı.

Küçük toplantı salonuna girdiğimde irkildim, bu kadar dinleyici beklemiyordum doğrusu. Ön sıraya
ceketli, kravatlı kalantorlar yerleşmişti, tam ortalarında da o keçi sakallı, orta yaşlı ukala tip
oturuyordu, yarı açık gözleriyle. İkinci sırada renkli blûzlu kadınlar ve ekose süveterli erkekler vardı.
Keçi sakallının hemen arkasındaki beyaz giysili, parlak suratlı genç adamı saymazsak hiçbirisi ne
söyleyeceğimi merak etmiyordu sanki; bir kısmı elinde dergi, kitap ne varsa onu karıştırıyor, geri
kalanlar da dalgın dalgın bir şeyler düşünüyordu. En arkadaki sekiz on delikanlıyla birkaç genç kız ise
mecburen oradaymış gibiydiler.
Salona birlikte geldiğimiz arkadaş beni konuşma kürsüsü yerine kullanılan küçük masaya götürdü.
Oturur oturmaz herkesi soldan sağa şöyle bir süzdüm, ardından ortaya sordum: “Dinleme cihazı yok
değil mi? Fotoğraf da istemiyorum.” Keçi sakallı önce arka sıraya, kıkırdayanlara ters bir bakış attı,
sonra bana cevap verdi: “Bunu daha önce konuşmuştuk Bircan Bey, sizin talebiniz veya müsaadeniz
olmadan burada kayıt yapılmaz. Hepimiz bunu biliyoruz. Siz buyrun.” Eh madem öyle diyorlar, zaman
kaybetmeyeyim diye düşündüm ve aldım sazı elime.
Bugün size rüyalardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz rüyalar şuuraltının spot ışığıdır; her biri, kim bilir
nelerle dolu mahzenin bir başka köşesini bir an için aydınlatır. O kısacık sürede ne çok şey
görebileceğiniz sizin kabiliyetinize kalmıştır. Mesela Freud bilhassa kendi rüyalarını tahlil ederek
neler neler bulmuş. Ben de şimdi size dün gece gördüğüm rüyayı anlatacağım.
Efendim, gece vakti, çok çok uzun ağaçların arasında yürüyorum. Ay ışığı sayesinde etrafımı
görebiliyorum. Havada nem kokusu var. Sağdan soldan kuşların, vahşi hayvanların sesleri geliyor.
Ürperiyorum, biraz hızlanıyorum. Birden orman bitiyor, bir açıklığa geliyorum. Fakat o ne? Önüm
bataklıkmış. Duruyorum, etrafımı araştırıp kendime düzgün bir yol aranıyorum. O sırada ileride,
bataklığın ortasında bir kulübe görüyorum, ısınabilmek için oraya gitmem gerekiyormuş. Sağ
ayağımla bataklığın yumuşaklığını kontrol ediyorum. Hayret, ayağım batmıyor. Bataklığın üzerinde
rahat rahat yürümeye başlıyorum. Ben yaklaştıkça kulübe büyüyor, motel oluyor. Giriş kapısında ışıklı
bir yazı var, “Zion Vesikaları” diye. Pencereden içeriye bakıyorum, yuvarlak bir masanın etrafına
dizilmiş adamlar görüyorum, her biri birer heykel gibi kımıldamadan ayakta duruyor. Motelin
kapısından giriyorum. İçerisi bambaşka bir yer oluyor, etraf bir toplantı salonuna benziyor.
İçeridekiler beni fark eder etmez susup hep birlikte bana bakıyorlar. O anda anlıyorum ki bu insanlar
aslında beni öldürmek için bir araya gelmişler, beni zehirlemek için bir komplo peşindeymişler.
En arkadaki arkadaşlar, niye gülüşüyorsunuz? Yalan mı söylüyorum ben? Uyduruyor muyum? Neyse,
devam ediyorum rüyama. Salondaki herkesi tek tek gözden geçirip elebaşılarını arıyorum. Ön sırada
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yaşlı bir adam var, yemeğime zehirli bir kimyasal madde karıştırarak beni öldürmelerini telkin
ediyormuş adamlarına, az önce de zehiri ilaç tabletinin içine koyup vermelerini söylemiş. Gerçi dün
Arsen Lüpen'in bir macerasını okumuştum, bu acayip öldürme biçimi oradan sızmış olabilir rüyama.
Biliyorsunuz gündüz aklımıza gelenler ezilir büzülür, rüyalarımızın içine süzülür. Olsun, neyin
süzüldüğünü bildikten sonra mesele yok.
Ben planlarını deşifre ettim diye rüyamdaki herkes bana surat yapıyor, hatta bazıları arkasını dönüyor.
Sonra hepsi birden küçülmeye başlıyor. Böyle bir masal vardı, diye düşünürken uyanıyorum.
Sustum. Alkış filan olmadı. Ön sıradaki keçi sakallı ağır usül konuştu: Bu rüya size ne hissettirdi?
Güvensizlik ve endişe, diye kestirme bir cevap verdim. Ardından ekledim: Böyle bir rüya görseydiniz,
siz başka türlü mü hissederdiniz?
Salonun sağ tarafından sallantılı küpeli, uzun boyunlu sarışın bir kadın (Modigliani tablosu mübarek):
Gününüz nasıl geçiyor?
Ben cevap niyetine sade suya tirit lâfları sıralarken ön sıradaki keçi sakallı, üzerine bir şeyler
karaladığı bloknot sayfasını arkasındaki beyazlıya veriyor. Var bunda bir iş. Beyazlı kağıdı okuyup
buruşturuyor. Talimatı aldı, belli. Buruşuk kağıdı göz hapsine alıyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi
hedef, kapının yanındaki çöp kutusu oluyor. İşte toplantı bitti. Beni getiren arkadaş, giderken de
yanımda olacak. Herkes kalkıyor, küçük bir karmaşa oluyor. Salondan çıkmadan çöp kutusuna bir şey
atacakmışım gibi eğilip buruşuk kağıdı alıyorum.
Odama kadar zor sabrediyorum. Yalnız kalınca sayfayı düzleştirip üzerindeki yazıyı okuyorum:
“Paranoid hezeyanlar artmış, akşam ilâcının dozunu arttıralım.”
Ya, işte böyle. İlâç. Yani ilâç kılığında zehir. Bir kere daha ortaya çıktı, ne kadar haklı olduğum. Her
zaman söylediğim gibi; rüyanızı okuyun efendiler, o size hakikati söylüyor.

Yazı burada bitiyordu. Sayfanın altındaki boşlukta elle yazılmış bir satır vardı, şöyle:
“Makriköy Toptaşı Bîmarhanesi'nin ilmî mecmuasında neşredilmiştir.” Ancak söz konusu
mecmuanın ne yılı, ne cildi, ne sayısı, hiçbir şeyi belli değildi. Bu yüzden bu yayın bilgisini
teyit edemedim. Ayrıca bu yazı bir makalenin veya vak'a sunumunun bir parçası mıdır, yoksa
burada anlatılan tamamen hayali bir olay mıdır, anlayamadım. Neticede, yazılanları öykü
niyetine okudum ve aktardım.
En keyiflisi de bu zaten.
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KENDİ AKCİĞERİNDE BOĞULMAK...
Adnan Yüce
2016 Öykü Yarışması Üçüncülük Ödülü

Ben insanın kendi akciğerlerinde boğulabileceğini bilmezdim... Hastaneye ikinci gidişimde öğrendim.
Aslında öğrendim dediğime de bakmayın... Öğretmediler, aralarında konuşuyorlardı, duydum.
Gün başlamış ve yeni hiçbir sayfa açmadan bitmişti. Yerini karanlığa terk ederken, yapamadıklarını
açıklamamak için sessizce çekmişti ışıklarını yaprakların arasından. Karanlık ilçeye çöktü derler ya,
benim göğsüme de bir ağrı çöktü o sıralar. Önce umursamadım, masadan bir süre kalkmayayım
dedim. Nasılsa geçecekti ya... Sonra, karımın bana sıralayacağı laflar geldi aklıma... Yıllardır, kendime
hiç bakmadığımı gözlerimin içine bakarak ve ağırca suçlayarak söyleyişi geldi. Yavaşça kalktım, bir
taksi çağırdım. Öyle ya, şimdi hastanede doktorlar ona da kızardı... “Madem göğsünde ağrı vardı...”
derlerdi, “Bir de araba mı kullandın?”
Taksi hemen geldi, tanıdık şoför gülümsedi. Hastaneye götürmesini söyledim. Ben fısıldayışımı,
söylemek sanmışım sanırım, “Nereye abi?” diye sordu. “Hastaneye...” dedim. Aslında göğsümde belli
belirsiz bir ağrı vardı ya, soluk alamıyordum. Benim taraftaki camı açtım, başımı dışarı yaklaştırdım.
Rüzgârın alnımda biriken terleri üşüttüğünü hissedince, camı kapattım.
İlk önce hızlı giden araba, hastaneye yaklaştıkça yavaşladı. Çok telaşlı bir adam değilimdir,
göstergelere bakıyorum, aynı hızda gidiyor taksi. Gösterge ne derse desin, yavaşlıyorduk... Bir an
aracın durduğunu düşündüm. Gittiğini görüyordum ama ilerlemiyorduk işte... Camı açtım yeniden,
başımı dışarı çıkartmayı denedim. Burun kanatlarım havayı emebilmek için birer ağız gibi açılıyordu
ama olmuyordu... Sonunda hastaneye varabildik saatler(!) sonra. Abartmıyorum, aslında dakikalar
bana saat değil, gün gibi gelmişti o sırada...
Taksiden indim, daha sonra dükkâna uğrayıp ücretini almasını söyledim şoföre, zaman yitirmemek
için. İçimin telaşlı adımlarına katılamayan sendeleyen adımlarla girdim acil servise. Bulduğum ilk
sandalyeye oturdum ve göğsümü işaret ettim.
Hastane kokusunu hiç sevmem... Öyle bir kokudur ki, hastaneye gidiyorsanız her metrede artarak gelir
burnunuza. Önünden geçip giderken duyulmaz. Tanımı olmayan bir ilaç kokusudur havada dolaşan ve
sanki her yer tentürdiyot ile silinmiştir, yıllarca orada o koku kalsın diye. Garip olan, doktor
arkadaşlarımdan biliyorum, artık o madde kullanılmıyor kliniklerde... Bu durumda olan biteni
anlatabilecek tek gerçek iyodun gerçekten ruhunun olduğu ve sadece geceleri değil, günün tüm
saatlerinde oralarda dolaştığı...
Acil serviste de o koku vardı ve ağrımı artırıyor gibi geldi bana. Göğsümü işaret eden parmağım
sessizce yanıma düşmeye başladığında, doktor muayene divanına geçmemi söyledi. Birden kendime
geldim... Karşımda doktor yoktu... Ben hasta değildim...
İlkokuldaydım... Daha birinci sınıftaydım. Çişim gelmişti, parmağımı kaldırarak durumu anlatmaya
çalışıyordum. Genellikle o yaşta kalkan parmaklar, çarpım tablosunu ezbere okumak için değil, altına
işememek için havadadır. Öğretmen beni çağırıyor ve tahtayı silmemi istiyor. Yedi yaşındayım ama
sadece kemiklerimin babama ait olduğunu biliyorum. Etlerime bir şey olmaması için şerit halinde
kesilmiş, daha sonra sarılarak silgi olmuş bez toparını alarak tahtayı silmeye başlıyorum. Daha
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yarısına gelmeden pantolonumun önü damla damla gelen çişimle koyulaşmaya başlıyor. Biraz daha
sıkayım derken olmuyor ve paçamdan çiş akarak tahtayı tertemiz ediyorum. Arkadaşlarım gülüyor,
öğretmenim –nerede serbest bırakacaksa- dudak kenarlarına hapsettiği gülümsemeyi gizleyerek,
tuvalete gidebileceğimi söylüyor. Gerek kalmadığını söyleyerek yerime oturuyorum ve gün bitene dek
yerimden kalkmıyorum.
Benim göğsüm ağrıyordu ve doktor yanıma gelmek yerine, muayene divanına gitmemi istiyordu.
İşeyerek tahtayı silmek üzere ayağa kalktım ve yürümeyi denedim. Başardım ulaşmayı ve uzandım.
Yanıma gelen doktor, gömleğimi atletimi çıkarmamı söyledi ve masasına geri döndü. Dönerken de,
kemerimi gevşetmemi buyurdu. Birden kendime geldim... Bunları söyleyen doktor değildi... Ben hasta
değildim...
Lisedeydim... Kalabalık bir sınıfın öğrencilerindendim... Bir çanta havada uçuyor ve bir şangırtı...
Pencerelerden birinin cam parçalarının bir kısmı dışarıda, bir kısmı sınıfın içinde. Bir öğretmen
koşarak geliyor. Koşarak gidiyor, kat muaviniyle geliyor... Koşarak gidiyorlar, müdür yardımcısıyla
geliyorlar. O müdür yardımcısı ki, attığı tokatla bayıltmasıyla övünen... Önümde duruyor ve kimin
yaptığını soruyor. Görmediğimi anlatmaya çalışırken atılan tokat, bir daha bir şey göremeyeceğimi
düşündürüyor. Daha yüksek sesle soruyor aynı soruyu... Bu kez anlatma çabası yok, ağzımı açmayı
deniyorum, ikinci tokat geliyor diğer yanağıma... Artık ne kadar oturmaksa, sıraya oturuyorum
hiddetin şiddetiyle. Kat muavini kulağıma yapışıyor aldığı cesaretle. O da aynı şeyi soruyor. Tüm
öğeleri tamamlanan mahkeme, sınıftan çıkarken kararını bildiriyor. Babama söyleyeceğim ve camı
taktıracak. Babam o camı taktıracaksa, bu tokatları neden yedim demek geçiyor aklımdan,
vazgeçiyorum.
Uzandığım yerden kalktım, ayaklarımı sarkıtarak muayene divanının kenarına oturdum ve güçlükle
düğmelerimi açtım, kemerimi gevşettim, tekrar uzandım. Yani biliyorum söylenenleri yapmadım,
yapamadım. Bana söylenen o giysileri çıkartmamdı. Ben üzerime düşeni kısmen de olsa yaptım.
Göğsüm de ağrımaya devam ediyor kahpece... Aklımdan saçma sapan şeyler geçiyor. Hani iskambil
oyunlarında, yavaş oynayanlara istasyona geldik diye takılırlar ya... Ben gerekeni yapmışım,
bekliyorum... Benden sonraki oyuncu hâlâ oynayacak... İstasyona geldik herhalde dedim. Bu şirin
espriyi göğsüm anlamamış olacak, ağrımayı sürdürüyor. Neyse tren geldi... Yani doktor geldi.
Fanilamı aşağıya çekerek elindeki aletin dinleme bölümünü üç yere koydu ve “Hımmm...” dedi.
“Hımmm...” önemli bir şey olacak ki, yan divana geçmemi istediler. Elektro çekilecekmiş. Şimdi,
göğsüm ağrıyor ama düşünmekten kendimi alamıyorum ve bir yandan da teselli buluyorum, kendimle
konuşarak. Yani bu olay fanilanın neredeyse üstünden olacak idiyse, neden onları çıkartmam istendi.
Hadi onları geçtik, kemeri neden gevşettim?
Yandaki divana geçtim ve uzandım. Müdür yardımcısı gitti ya... Kat muavini geldi. Hemşire gelmişti
ya, bana diğeri gibi göründü. Böyle olmayacağını söyledi. Saatimi, ceplerimdeki bozuk paraları,
kemerimi çıkaracakmışım ve çoraplarımı ayak bileklerime kadar sıyıracakmışım. Dedi ve gitti...
İçimden emir tekrarı yaparak yerine getirdim söylenenleri. El ve ayak bileklerime bazı şeyler bağlandı,
göğsüme vakumlu bir şeyler yapıştırıldı. Sonra... Sonrasında ak tolgalı beylerbeyi ilerle diye haykırdı,
ben de kafilelerle ilerledim. Yaşayan bilir, göğsümde kafileler taşıyordum.
“Cırt...” diye bir sesle koptu sonucu belirleyecek kâğıt ve doktorun önüne gitti. Sol elinin baş ve işaret
parmağıyla tuttuğu şeridi, sağ elinin işaret ve orta parmağı arasından kaydırarak hızla baktı ve
“Hımmm...” demedi. Ben birinci “Hımmm...” ile “Cırt” arasında ne olduğunu tam anlamadığım için,
“Cırt” ile “Hımmm...” olmayan dönemde ne olduğunu da anlayabilmiş değildim. Güç bela
düğmelerimi iliklerken, hiçbir şeyimin olduğunu öğrendim perde arasından.
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Perde arasından derken, şaka etmiyorum. Ben gömleğimi giyip kemerimi bağladıktan sonra, perdeyi
açtığımda sesin sahibi orada değildi. Ben yumurtaları alınmış tavuk gibi sağa sola bakınırken, kat
muavini konumundaki hemşire geldi ve iyi olduğumu, gidebileceğimi –en azından kulağımı
çekmeden- söyledi. Elinde tuttuğu not defterini sallayarak sınıfa giren ve sözlü sınav yapacağını
söyleyen öğretmenin, uzun bir sohbetten sonra sınıfı terk etmesini yaşayan öğrenciler gibi –ne sevinç
ne hüzün- kalakaldım orada. İyot kokusunu, göğsümdeki ağrı ve soluma güçlüğümle terk ettim.
Telefon kulübesinin yanındaki taksi ziline uzanırken, müdür muavini girdi koluma. Yorulmamamı
söyledi, zile o basacakmış. Baktım öbür yanımda kat muavini... Ben yine de zile bastım. Kırmadığım
camın parasını babama ödeten o idi ne de olsa... O akşam neler yaşandığını bilselerdi...
İki yanağım kıpkırmızı gittim eve. Annem hiçbir şey demedi ve her zamanki gibi babamın gelişine
erteledik kırmızı yanaklarımı. Ben çıkmadım babamı karşılamaya, biliyordum kızacağını. Gördü ve
kızdı... Ne olduğunu sordu, anlattım. Benim kırıp kırmadığımı sordu. Kırmadığımı söyledim. Kimin
kırdığını bilip bilmediğimi de sordu. Bildiğimi söyledim. Çok nadir gördüğümüz cüzdanını çıkarttı ve
–şimdi anımsamıyorum ne kadardı- para verdi bana. Cam parasını vermemi söyledi. Muhbir
olmamanın, parayla ölçülemeyeceği gibisinden bir şeyler daha söyledi, tokattan kızarmış yanaklarımı
okşayarak gitti.
Ben bunları düşünürken taksi geldi. Koltuğa otururken, bıçkın şoför “Abi, bizim buraya
getirdiklerimiz bile senden daha iyi olur genellikle... Sen nereye gidiyorsun?..” diye laf attıysa da,
tıbbın gerçekleri ışığında, göğüs ağrımı ve solunum sıkıntımı yanıma alarak ev adresini verdim.
Eve ulaştığımda herkesin bir derdi vardı... Ben iki katı nasıl çıkacağımı düşünüyordum, bıçkın şoför
parayı kimden alacağı derdindeydi, evdekiler de haberini geç aldıkları bu hastane macerasının
sonucunu merak ediyorlardı. Bütünü çözümlendi; eve ulaştım, oğlum parayı ödedi, evdekiler bana
sarıldılar.
Bana sevgiyle sarılan herkes solunum sıkıntımı giderek artırdı. Zaten o sıkıntıyı hastaneden alıp
getirmiştim biliyordum ama giderek artıyordu sanki. Göğsümdeki ağrı, müdür muavininin dediği gibi
azalmıştı aslında... Hava yetmiyordu işte... Pencere kenarlarında oturmayı denedim... Olmadı.
Komşularım da gelmeye başlayınca, çiçeklerim iyice kurumaya başladı. Yavaşça, beni hastaneye
götürmelerini söyledim.
Taksi çağrıldı... Aynı bıçkın gelirse diye huzursuz oldum. Üç günlük sakalıyla, dikiz aynasına
torunlarının resimlerini yapıştırmış bir adamın kullandığı bir taksi geldi neyse ki... Torunu olmayan
benden söz ederek, ‘amcayı nereye götüreceğiz’ dedi. Birden kendime geldim... O şoför değildi... Ben
hasta değildim...
Üniversiteydim. Bana sorarsanız yeterince dayak yemiştim. Ne yazık ki, bana sormuyorlardı. Ben
savaşa karşı çıktıkça, beni savaşa girmişten beter etmeye kararlı gibilerdi. Sadece orospuların ve
onların çocuklarının mutlu olduğu bir ziyareti yaşıyordu yedi tepeli şehir. Ben ve benim gibiler de
topraklarımızın kerhane olmaması gerektiğine inanıyor ve onu söylüyorduk yüksek sesle.
Toprağımızın ırzına geçilmesine razı olanlarca toplandık, dayak yedik. Bana sorarsanız yetmişti...
Topraklarını satanlar –artık ne derseniz- yeterli bulmamış olacaktı ki, emirler yağdırdılar telsizlerden...
Beni bir otobüse tıktılar diğerleri gibi...
Aynı koku... Yaklaştıkça yoğunlaşan. Ne yazık ki...
Aynı yer... Ben orayı biliyorum.
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Biliyorum.
Bu sefer sedyeyle aldılar beni içeriye. Parmağımı kaldıramıyordum, ağrıyan göğsümü gösteebilmek
için. Ve masanın yanındaki sandalyeye oturamadım, sedyede olduğum için...
Ben bu filmi seyrettim daha önce...
İyi de... Böyle değildi...
Serum taktılar, oksijen vermeye başladılar ve muayene eden doktor, yanındakine şöyle dedi, çok iyi
duydum: “Kendi akciğerlerinde boğuluyor...”
Birden kendime geldim... O doktor değildi... Ben hasta değildim...
Doktora tezimi vermeye uğraşıyordum. İki yıldır neler yaşadığımı bir ben biliyordum ve bir de ne
yazık ki yine yalnız ben biliyordum. Her şey bitmişti artık, ben sınava girecektim ve tezim
tartışılacaktı. Yüzmüş ve kuyruğuna varmanın biraz ötesine bile gitmiştim. Yaşı benden küçük bir
asistanı gördüm koridorda, önemli bir sır verecek gibi kolumdan çekti götürdü köşeye. Kürsü
başkanıyla konuşmamı söyledi, yoksa boşa kürek çekmek olacakmış gerisi. Tam iki gün düşündüm ne
yapacağımı... O konuşma bir başlangıç olabilirdi belki... Her şey bitebilirdi de... Konuşmaya karar
verdim ve girdim her tarafı –bana göre- küf kokan odaya. Kürsü başkanı tam karşımda duruyordu ve o
an anladım ki, aslında ne ben oradayım ne de o orada oturuyor. Beni tanıdığını söyledi ve tezimin
doktoramı boğduğunu söyledi. Sunduğum tez, doktoramı boğuyormuş. Aslında sunuşumun neyi
öldürdüğünü biliyordum da, ses çıkarmadım. Tezimi değiştirmemi ya da sunuşumun yöntemini
anlaşılır kılmamı istediler. Anlamadıklarının biçim olmadığını, sevmediklerinin tezim ve ele alış
yöntemim olduğunu başında beri biliyordum ve geri adım atmadım. Kapıyı çarptım, dönmemek üzere
çıktım oradan.
Verilen oksijeni artırdılar, yetmedi. Seruma bir sürü ilaçlar kattılar, olmadı. Ben, iki üç saat önce can
yeleğiyle girdiğim hastanede boğuldum. Can yeleğimi de aldılar, boğuldum. Kendi akciğerlerimde
boğuldum. Benim yaşamımı anlamadılar, anlaşılır kılmamı istediler. Reddettim.
Kapıyı çarptım, çıktım.
Dönmemek üzere...
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MEHMET
Manolya Berk
2016 Öykü Yarışması Mansiyon Ödülü
‘Çocuklar ıslak beton gibidir.
Üzerine bastırdığınız her şey iz bırakır.’
Haim Ginott

‘Aaa, kocacığım, erken geldin. Düşündüğüm şey mi oldu yoksa?’
‘Evet karıcığım. Hani sabah evden İngilizce öğretmeni olarak çıkmıştım ya, Hukuk Müşaviri olarak
geri döndüm.’
Beklenen bir olayın gerçekleşmesi, sevinç yaratmıştı. Ama sevinçle örtülü, bilinmezliğe adım atma
endişesi de vardı havada. Duruma has bu karışık duygular, Baba’dan Anne’ye ve evin henüz tek
çocuğu olan dokuz yaşındaki Küçük Kız’a yayıldı.
Hayatlarındaki büyük değişiklikler, geçen yıl başlamıştı. Kiradan çıkıp, kendi evlerine taşınmışlardı.
Vasat bir semtte, küçük bir apartman dairesi de olsa, ev edinmeleri hiç kolay olmamıştı. Üstelik,
müteahhit sözünde durmamış, evi zamanında teslim etmemişti. Hem borç ödeyip hem kira vermeye
daha fazla devam edemeyecekleri için, elektrik bağlanmadan evlerine taşınmak zorunda kalmışlardı.
Gaz lambalı uzun geceler yaşamışlardı. Asıl büyük sorunlar, kışla beraber gelmişti.
Sobalı olarak inşa edilmiş eve, o zamanın gözde sistemi olan ‘kat kaloriferi’ döşeterek ısınma
sorununu çözdüklerini zannetmişlerdi. Aylar sonra elektrik bağlandığında, kaloriferi yakabileceklerine
sevinmişlerdi. Ama esas yakıt olan, depodaki gazyağı kısa sürede bitmiş ve nasılsa piyasadan da
kalkmıştı. O kış, Ankara’nın en soğuk kışlarından biriydi. Gazyağı bulup yakma umuduyla içi
boşaltılmamış kalorifer peteklerindeki su donmuş, petekler patlamıştı. Kısa bir süre kullanılabilen kat
kaloriferi de, böylece tedavülden kalkmıştı. Kullanma suyunun donması, ayrı bir kâbus olmuştu. Kışın
ortasında, kar lapa lapa yağarken, odun alıp salona soba kurmuşlar, ama ıslak odunlar yanmamıştı.
Odun yanmayınca, zar zor buldukları kömür de yanmamıştı. Salon, bir türlü ısınamamıştı. Yeni bitmiş
inşaatın ilk kışıydı, kuru odun komşudan ödünç alındığı için korka korka yakılıyordu. Soba yakmada
zaten acemiydiler, türlü güçlüklerle yakılan tuğlalı soba, çoğu zaman gövdesini bile ısıtamıyordu.
Salon ısınamayınca, salona bağlı diğer iki odanın kapıları bile açılamamıştı. Sonunda, kovalı soba
alındı ve evin diğer ucundaki, baca olan bağımsız odada yakılmaya başlandı. Küçük Kız, soğuk
odasında, manto, atkı, eldiven ile ders çalışmak zorunda kaldı. Fakülte yıllarında şehrin uzak bir
köşesindeki lojmana taşınana kadar, böyle ders çalışacaktı.
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Yeni evlerinde bir yıl geçirdikten sonra Baba’nın iş değişikliği olmuştu. Kısa süre sonra da, diğer
büyük değişiklik gerçekleşti; Anne hamileydi. Küçük Kız, bir taraftan Anadolu Lisesi sınavlarına
hazırlanıyor, bir taraftan da ilk yürüdüğü zamanlardan beri yaptığı gibi, Anne’ye her işinde yardım
ediyordu. Bir dönem sürekli kusan Anne’yi hasta zannetmiş, sonradan gebe olduğunu öğrenip çok
şaşırmıştı. Akşamları erkenden koltukta uyuyakalan Anne, gebelik diyabeti, kan uyuşmazlığı ve bel
fıtığı nedeniyle sorunlu bir gebelik yaşıyor, sabahları erken kalkamıyordu. Küçük Kız, okul derslerini,
sınava hazırlık testlerini, gece geç yatıp sabah erken kalkarak yetiştirmeye çalışıyordu. Öğle ile akşam
arası da okul zamanıydı. Kendine rakip olan diğer öğrenciler, sınava dershane ve özel dersler ile
hazırlansa da, Kız’ın yaşı sınıf arkadaşlarından küçük olsa da, görme sorunu yaşıyor olsa da, eldivenin
içinde bile kaskatı kesilen parmaklarla kalem tutmak zor olsa da, çalışmalı, mutlaka kazanmalıydı.
Çünkü Anne, ekmek sepetindeki ekmekleri gösterip, ‘o okulu kazanana kadar, sana bu ekmek haram’
demişti.
Sınavı kazandı. İlkokul bitti. Bebek doğdu. Anne, Bebek ve Kız bir gün, Baba’nın işyerine, yani
bakanlığa gittiler. Baba’nın odasına merhaba demek için gelenler, Kız’a bakıp sanki sözleşmiş gibi
‘senin kız Tıp Fakültesi’ni mi kazanmıştı?’ diye sorup duruyorlardı. Baba da her seferinde, ‘yok, bu
daha on yaşında, Anadolu Lisesi’ni kazandı, inşallah Tıp Fakültesi’ni de kazanır’ diye cevap vermek
zorunda kalıyordu. Karşıdakiler de, ‘inşallah, inşallah, Allah söyletti’, diyerek bozuntuya vermemeye
çalışıyor, bir taraftan da işin içinden çıkamama bakışları ile Kız’a bakmaya devam ediyorlardı. Çıkan
karışıklığın sebebi, Kız’ın yaşından oldukça büyük göstermesiydi. Kız her ne kadar, çabuk büyümek
istiyorsa da, on yaşında iken on yedi yaşında zannedilmek de ona fazla geliyordu. Usulen söylenmiş
olan o inşallahlar, zamanı gelince hedefine ulaşacaktı.
Ortalıktaki bu yaş ve okul karmaşası, sınav kazanmanın mutluluğunu sislendirmiş ve Kız’ı, yetişkin
boyutları içindeki çocuk aklıyla tarif edemeyeceği, garip bir ruh haline sokmuştu. Bu sırada, kapıda
önce iri bir göbek, ardından iri bir vücut göründü. Bu cüssenin tepesinde, ta içlerine kadar gülen
kahverengi gözler, kocaman bir gülüş ve gülüşün iyice dolgunlaştırdığı tombik kırmızı yanaklar vardı.
Seyrek kumral saçlar, tepede tel tel olmuştu. Gülen yüz, gülerek konuşmaya başladı. ‘Ooo, çalışkan
kızımız gelmiş. Hoş geldin. Ben Mehmet. Baban gibi Hukuk Müşaviriyim ben de. Anadolu Lisesi’ni
kazanmışsın, tebrik ederim.’
Sis dağıldı. Güneş çıkınca sis dağılırdı çünkü. Gülen aydınlık yüz, gülmeye ve konuşmaya devam etti.
Giderken de ekledi; ‘benim odam hemen yanda, babana gelince bana da uğrarsın artık, senin de bir
arkadaşın var burada’.
Bakanlığa bir sonraki gidişlerinde Baba, ‘Mehmet seni soruyordu, bir uğra istersen’ dedi. Kız, yan
odaya gitti, yarı açık kapının üzerinde ‘Mehmet Çalışkaner’ yazıyordu. Kapı aralığından Kız’ı gören
Mehmet, ‘Ooo benim arkadaşım gelmiş’ diyerek, yerinden kalkıp, hem gülüp hem yuvarlanarak,
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cüssesinin elverdiği hızla kapıya doğru koşturdu. Kız’ı oturttu, yine tüm yüzüyle gülümseyerek
konuşmaya başladı:
‘Arkadaşa niye arkadaş demişler biliyor musun?’
‘Yok, bilmiyorum. Niye demişler?’
‘Eski Türkler savaşırken, sırtlarını bir yere dayar, öyle ok atarlarmış. Böylece arkadan gelecek
saldırılardan korunurlarmış. Bozkırda yaşadıkları için, sırt dayanacak yer genelde taş olurmuş. O
zamanki arka-taş, dilimize arkadaş olarak yerleşmiş. Şimdi, sırtımızı dayayabileceğimiz kişilere,
arkadaş diyoruz.’
Baba ile Mehmet’in samimiyetleri ilerledikçe, evde Mehmet’in adı daha sık geçiyor, Kız da kulak
kabartıyordu. Mehmet, otuzlu yaşlarının başındaydı, henüz evlenmemişti. Evlenmek, aile kurmak
istiyordu, ama evlenemiyordu. Çünkü, akıl hastası bir ablası vardı ve ona bakmak zorundaydı.
Artık Babaya uğramak, Mehmet’e uğramak demekti ve Mehmet, Kız’ın aslında tek arkadaşıydı. Anne
ve Baba başka başka şehirlerde doğup büyümüşler, farklı başka bir şehirde öğretmenlik yaparken
tanışıp evlenmişler ve sonunda Ankara’ya yerleşmişlerdi. Yaşadıkları şehirde hiç akrabaları yoktu.
Hayatları pek sosyal olmadığından, ahbapları da yoktu. Anne, Kız’ın aynı zamanda ilkokul
öğretmeniydi. Kız, okula Anne ile gidip gelmiş, hem okulda hem de diğer her yerde Anne’nin istediği
gibi olması gerekmiş ve okul arkadaşı da olamamıştı. Şimdi, bir arkadaşı vardı.
Baba ve Mehmet, bazı cuma akşamları beraber çıkıp birkaç kadeh içiyorlar, sohbet ediyorlardı.
Mehmet, ablasını evde çok uzun süre yalnız bırakmak istemediğinden, geç vakte kalmadan
ayrılıyorlardı. Kız, evde konuşulanlardan, arkadaşının hayat hikâyesini de yavaş yavaş öğreniyordu.
Mehmet, annesi ve babası hayatta iken onlar ile beraber yaşıyormuş. İki ağabeyi varmış, ikisi de
kariyer sahibi, evli ve Ankara dışındaymış. Ablası da memlekette evli iken, eşi çok eziyet etmiş, o
yüzden aklını yitirmiş. Evlenip koca eziyeti çekmeden önce, aklî bir sorunu yokmuş. Ablasının
yetişkin iki kızı varmış, şimdi onlar da evliymiş. Herkes evli ve düzeni var diye, ağabeyleri annebabadan kalan ev üzerindeki haklarından feragat etmişler, evi ve akıl hastası ablayı Mehmet’e
vermişler.
Kız, gıyabında Mehmet’ten bahsederken, kendi yaşıtından bahseder gibi sadece ‘Mehmet’ diyordu.
Protokolcü ve kuralcı Anne, birkaç defa, ‘Bakanlıktaki Mehmet Amcan mı?’ diye düzeltmeye
çalıştıysa da, üstelemedi. Mehmet ile Kız arasındaki ilişkinin, klasik amca-yeğen ilişkisi olmadığını o
da anlamıştı.
Kız Mehmet’i her gördüğünde, kocaman bir gülümseme görüyordu. Mehmet’in hep söyleyecek
sözleri, kimseyi incitmeyecek esprileri, herkesi güldürecek hikâyeleri oluyordu. Pek konuşmayan içine
kapanık Kız, nasılsa Mehmet ile beraberken konuşup gülüyordu.
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‘Gel güzel arkadaşım, gel otur, nerelerdesin? Oturmam deme bak, oturmam diyen yatmış, yemem
diyen sofranın yamalığını kapmış.’
‘Anne’m de söyler bunu.’
‘O söyler de, sen anlar mısın?’
‘Aslında pek de anlamam.’
‘Kapı çalınmış, gelene geç otur demişler, yok oturmam, yok oturmam diye itiraz etmiş. Sonunda geçip
oturmuş, ardından da sohbet hoşuna gitmiş, gece yatıya kalmış. Oturana da yemeğe buyur demişler,
yok yemem, yok yemem diye itiraz etmiş. Sonunda sofraya oturmuş, yemek hoşuna gitmiş, yemiş,
yemiş, tabi o zaman yamalıklı yer sofrası var, ekmek diye sofranın yamalığını kapmış.’
‘Şimdi anladım.’
Mehmet, ablasına yıllardan beri bakıyordu. Yemeğini yapıp eve bırakıyor, kapıyı kilitliyordu.
Komşuda yedek anahtar vardı, arada yokluyorlardı. Kapıyı kilitlemek zorunda kalmıştı, çünkü bir gün
abla evden çıkmış, bilmediği memleketin, bilmediği sokaklarında, yetmeyen aklıyla kaybolmuştu.
Mehmet çok telaşlanmış, ‘görünüşü akıl hastasına benzemiyor, ya birisi akıllı zanneder de başına bir
şey gelirse ne yaparım, kızlarına, ağabeylerime ne derim’ diye çırpınıp durmuştu. Polis, araya araya
zor bulmuştu ablayı. Bir daha kayboluş yaşamamak için, böyle idare ediyorlardı.
Senede birkaç hafta, Mehmet’in ablası geçici olarak kızlarına veya diğer kardeşlerine misafir
oluyordu. Bu arada Mehmet, az da olsa bir nefes alıyordu. Mehmetli cuma akşamları sıklaşınca, Anne
sitem etmekte gecikmedi:
‘Siz nereye gidiyorsunuz, ne yiyorsunuz Mehmet’le? Bizi de götür, biz de yiyelim.’
‘Size göre yiyecek yok ki oralarda. İçkinin yanında verilen uyduruk şeyler.’
‘Siz yiyebiliyorsanız biz de yeriz canım. Ne yediniz mesela bugün, tavuk mu, balık mı, ne?’
‘Tavuk gibi bir şey işte, uyduruk.’
‘Veremli mi şimdi o tavuk yani, bize yedirtmiyorsun?’
‘Ha ha ha, evet karıcığım çok iyi bildin, tavuk veremli.’
‘Balık da kanserlidir kesin.’
‘Ha ha ha, evet evet, balık da kanserli.’
‘Siz yerken iyi, biz isteyince veremli tavuk, kanserli balık, AİDS’li inek...’
Sitemler, Baba ile Mehmet’in cuma buluşmalarını engellemeye yetmedi. Veremli tavuk-kanserli balık
eşliğindeki sohbetler devam etti. Sohbetlerde, Mehmet’in en çok kızdığı kişi, ablasını bu hale düşüren
o dayakçı eski eniştesi oluyordu. Asıl konu ise, Mehmet’in evlilik meselesiydi. Ev kızı mı olsa iyi
olurdu, çalışsa mı? Evlilik yürür müydü, yürümez miydi? Evdeki malum ablayla nasıl olacaktı?
Her şeye rağmen, Mehmet’in dolu dolu gülümsemesi, şirin sözleri hep aynı güzellikte devam
ediyordu.
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‘Arkadaşım, o çok korkulan kocaman hayvanlar var ya, aslında sadece ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışırlar. Mesela ayılar hiçbir zaman, gidip şu karşıdaki dağı basalım, oradaki ayıları dövelim,
kovalım, o dağ da bizim olsun, demezler. İnsanların gözü hep daha fazlasında olduğu için, pahalılık
aldı yürüdü işte.’
‘Her şeyin fiyatı, bir sonraki alışta artmış oluyor diyor Anne’m. Bence böyle giderse, sakız bir milyon
lira olacak.’
Mehmet, ablasını nasıl oyalayacağını düşünürken, aklı başında olduğu zamanlarda örgü örmeyi
sevdiğini hatırladı. Örgü şişleri ve örgü yünü alıp götürdü ablasına. Bir gayretle örmeye başladı abla,
‘Bak Mehmet, sana kazak örüyorum’ diye gösterip duruyordu. Kazak dediği, kuşak gibi upuzun, eğri
büğrü, salkım saçak bir şeydi, uzadıkça da uzuyordu. Mehmet de ‘eline sağlık abla, kışın giyerim,
üşümem’ diye huyuna gidiyordu. Artık uzun ve şekilsiz şeyler, ‘Mehmet’in kazağı gibi’ diye anılır
olacaktı.
***
Kız yazın sonunda, uzak bir şehirdeki Teyze’ye gönderildi. Teyze, yirmili yaşların başında, bekârdı,
Dede ve Dedenin Eşi ile beraber yaşıyordu. Oradaki ilk günlerinde, Teyze ve Kız komşu ziyaretine
gittiler. Konuşmalar sırasında, Kız farkında olmadan sık sık Mehmet’ten bahsetmiş olacak ki Teyze,
‘ne bu ikide bir Mehmet lafı, âşık mısın nesin sen bu Mehmet’e?’ deyiverdi. Kız önce duyduklarına
inanamadı. ‘Mehmet’ ‘âşık’ ‘ben’ sözcüklerini zihninde yan yana getiremedi, donakaldı, ardından
odadan fırlayıp çıktı. Gidip bavulunu topladı. Teyze gelince, ağlayarak Ankara’ya dönmek istediğini
söyledi. Teyze, bu sessiz sakin Kız’ın, bunca aşırı tepkisinde bir gariplik olduğunu fark etti.
‘Şu Mehmet’i bana bir tarif etsene.’
‘Şöyle kırmızı tombik yanaklı, kahverengi gözlü’
‘Eee’
‘Göbekli, biraz dökük saçlı…’
‘Dur bir dakika, dur. Nasıl yani, Mehmet senin sınıf arkadaşın değil mi?’
‘Yoo, Mehmet babamın dairesinde, o da Hukuk Müşaviri.’
‘Hay Allah. Tahmin etmeliydim senin yetişkinlerle arkadaşlık edeceğini. Ben de akranın sandım,
okuldan, mahalleden filan. Bak sen şu işe.’
Okullar açılmaya yakın, Teyze ve Kız beraber Ankara’ya döndüler. Anne’nin eylül ayıyla beraber
seminerleri başlamış, Bebek de ortada kalmıştı. Teyze, sözde Anne’ye yardım etmek amacıyla
gelmişti, ama işler yine doğru gitmeyecekti. Bebek, günün çoğunu uyuyarak geçiriyordu. Anne
sabahtan öğleye kadar okulda olduğundan Teyze, ne ara arkadaş olduğunu kimsenin çözemediği,
mahallenin kızlarını eve dolduruyor, sigara içip, müzik çalıyor, öğlen Anne gelince de akşama kadar
komşu geziyordu. Kız, bebeğin doğumundan bu yana, tüm bakımlarını öğrenmişti; mama yedirmeyi,
gazını çıkarmayı, altını değiştirmeyi, bez yıkamayı biliyordu. Teyze, Kız’ı yakaladığında, ‘kardeşine
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bak’ ile başlayan emir cümleleri yağdırıyor, işleri ona yaptırıyordu. Aslında bu tarzı, o da Anne’den
öğrenmişti.
‘Teyze’ni Mehmet’e alalım mı?’
Anne’den bu sözü duyan Kız, bir an şaşakaldı. Teyze’nin yüzüne baktı.
‘Yok, Teyze’m beğenmez Mehmet’i.’
‘Niye canım, o kadar da çirkin değil adam.’
‘Ama Teyze’m beğenmez.’
Teyze’nin Mehmet’i beğenmeyeceği doğruydu. Ama asında Kız, Teyze’nin çatık kaşları ile
Mehmet’in gülen yüzünü yan yana getirememişti.
Kız, yeni okuluna başlamış, Hazırlık Sınıfı öğrencisi olmuştu. Kazandığı okulun, ulaşımının zor,
süresinin tamgün, derslerinin ağır olması, buzdağının görünen yüzüydü. Görünmeyen yüzde ise, asıl
sorunlar büyüyüp çoğalıyordu: Soğuk ev, ağlayan Bebek, kaprisli gezginci Teyze, dominant emzikli
Anne… Ve bunların ortasında herkesin iş buyurduğu, buyrulan her işi yapan, ama nedense hep suçlu
olan, boyu büyük yaşı küçük Kız. Ailesinin de onu göründüğü yaşta zannetmesi, anlaşılmaz bir
durumdu. Kimse zahmet edip bir şey öğretmiyor, anlatmıyor, Kız’ı yok sayıyor, ancak emir verirken
ve azarlarken varlığını hatırlıyorlardı. ‘Şamar Kızı’nı azarlamak bedavaydı. Ders çalışırken veya
buyrulmuş bir işi yaparken, birdenbire ‘Kııız, Allah belanı versin’ sesiyle irkiliyor, cevabını
bilemeyeceği ‘acaba yine ne yaptım ki?’ sorusu şimşek hızıyla aklından geçiyor ve kaçınılmaz infazın
geliyor olduğunu anlıyordu. Celladın kör bıçağından kaçamayacağını biliyordu. Yanlış anlamalar ve
adaletsizlikler karşısında açıklama yapmaya kalkışsa ‘cevap vermeee’ diye bağırıyorlar, ‘ama soru
sormadınız ki cevap vereyim’ deyince daha çok bağırıyorlardı.
Kalabalığın ortasına atılıp linçe uğrayan insanlar, nasıl tekmeler, tokatlar, yumruklar ile çevrilir ve
kurtulma şansı olmazsa, Kız da azarlamalar, alaylar, aşağılamalar ile çevrilerek ruhsal linçe
uğruyordu. ‘Gidecek yerim yok, evden kaçsam başkalarına köle-hizmetçi olurum, okumadan da hiçbir
şey olamam’ diye düşündü. ‘O zaman, okul hayatım bitene kadar, kendi aileme köle-hizmetçi
olmaktan başka çarem yok’. Ama, zamanın akışında bir tuhaflık vardı. Linç dakikaları saatler, linç
günleri yıllar gibiydi.
Haksızlıkları yutmak ayrı, sindirmek ayrı zordu. Suçlanmamak için, bir yeri ağrıdığında bile hiçbir şey
söylemiyor, ağrıyı çekiyordu. Susmak, azardan kurtulmaya yetmiyordu. Yine de sustukça sustu Kız,
kendi içine kapandıkça kapandı, büzüştü. Yapabildiği tek şey, ağlamaktı. Yıllar boyu her gece, soğuk
yatağında ağlayacaktı. ‘Neyin cezasını çekiyorum?’ sorusuna hiçbir zaman cevap bulamadı. Bir türlü
gelmiyor da olsa, ilerde güzel günlerin geleceğine içten içe inanıyordu. Henüz, dünyada adalet
olmadığını, mutlu sonların ise sadece masallarda olduğunu bilemeyecek kadar küçüktü.
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Sınıf arkadaşları ise, yanı başında yaşanan ama çok uzak, bambaşka bir dünyanın parçasıydı.
Hiçbirinin evi sobalı değildi, soğuk odada ders çalışmak gibi bir dertleri yoktu. Soğuk yatağın,
başlangıçta vücudun ısısını çekip daha çok üşüttüğünü, gözyaşları ile ıslanan yastığın, yanağa soğuk
soğuk değdiğini nereden bileceklerdi? Kışın yatakta bacaklarını uzatabilen çocuklardı onlar. Evleri,
şehre yakın, güzel semtlerdeydi. Makul saatlerde aileleri tarafından uyandırılıp, kahvaltı yapıyor,
makul sürelerde okula ulaşıyorlardı. Kız ise, çalar saatle sabah çok erkenden kalkmak, en kısa sürede
evden çıkmak ve otobüslere koşturmak zorundaydı. O çocuklar, sabahları odanın buz gibi kapı kolunu
tutmayı, buz gibi suyla yüz yıkamayı bilemezlerdi. Televizyon programlarından, radyodan, müzikten,
kasetlerden, yabancı şarkıcılardan konuşuyorlardı. Kızlı-erkekli arkadaşlarından, gittikleri
misafirliklerden bahsediyorlardı. Soğuk mutfakta, buz gibi su ile bulaşık yıkamayı, ellerin donup
uyuşmasını bilemezlerdi. Onlar, saç modellerinden bahsediyor, kuaför deneyimlerini anlatıyorlardı.
Kız’ın saçları ise bakımsızlıktan, Mehmet’in kazağı misali, uzadıkça uzuyordu. Anneannelerinden
bahsedenleri duymak, Kız’ı ayrı üzüyordu. Tenis dersleri, basketbol kursları vardı onların. Alışveriş
maceralarını anlatıyorlardı. Güzel giysiler, ayakkabılar giyiyor, süslü defterler, kalemler
kullanıyorlardı. Eşyalarına ‘benim’ diyebilen çocuklardı onlar. Kız, bir şeye ‘benim’ demeye kalksa,
‘Nereden senin oluyormuş? Sen kimsin? Parasını kim verdi onun?’ diye bir sürü laf işitiyordu.
Sinemaya, tiyatroya gidiyorlar, kışın yaz tatili planları yapıyorlardı. Evde sıkılan çocuklardı onlar.
Okulların yarıyıl tatiline girdiği cuma akşamı, Anne bel ağrısı ile yattı ve kalkamadı. Ertesi sabah,
yattığı yerden Kız’a ‘gel buraya, belimin sebebi’ diye seslenerek, yine onu suçladı. Durumun, önceden
geçirdiği bel fıtığı ataklarından farklı olduğu anlaşılana kadar, çok zaman geçti. Hastalığın başlarında
Teyze, uzun süre görüşmemeyi garantileyecek okkalı bir kavga çıkarıp, memleketine döndü. Emzikli
Bebek, yatalak Anne ve evle ilgili tüm işler, Kız ve Baba’ya kaldı. Kız, fark etti ki, yatalak hastaya
bakmak da bebek bakmak gibiydi, yemek yedir, su içir, altından al. İkisi de ağlıyordu. Anne, evdeki
uzun yatış süresinden sonra, tedavi için hastanede de uzun süre yattı. Taburcu olduğunda bahar gelmiş,
ağaçlar çiçek açmıştı.
***
Sakızın bir milyon, hatta birkaç milyon olduğu yıllar geldi. Baba, yurtdışında görevlendirilene kadar,
yıllar boyu Mehmet’le beraber çalıştı. Yurda döndükten sonra, Mehmet’le buluştular, veremli tavukkanserli balık eşliğinde hasret giderdiler. Mehmet artık ellili yaşlarda ve hâlâ bekârdı, hâlâ ablasına
bakıyordu. Alkolü çoğaltmış, akşamcı olmuştu. Cep telefonu almak istiyordu Mehmet, ‘herkeste var
artık, ayıp oluyor’ diyordu. Kısa bir süre sonra beklenmedik acı haber duyuldu, Mehmet aniden
ölmüştü. Cep telefonu hayali de, evlilik hayali gibi, gerçekleşemedi.
Baba, hep düğün törenine katılmayı umduğu vefakâr ve cefakeş dostunun, cenaze törenine katıldı.
Mehmet’in diğer arkadaşı, acı haberi alınca, onu yıllardır görmemiş olduğunu fark etti. Çocukluğunun
arkadaşını anarken, hayatının hatırlamaktan kaçındığı o dönemlerini de hatırladı.
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Gerçeğin kurgudan daha acayip olduğunu, kendince doğruladı. Ve o günlere ait iki baskın imge belirdi
zihninde; soğuk küçük bir oda, sıcak kocaman bir gülüş...
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ÇEVİRMEN
Sinan Oğuzhan
2016 Öykü Yarışması Mansiyon Ödülü
…
Gözsüze fısıldadım
Sağır sözüm işitmiş
Dilsiz çağırıp söyler
Dilimdeki sözümü
Yunus Emre
-1-

“Sizin için yazdım bu kitabı. Dilinize çevirmeniz için. Hikâyemi diğer insanlarda dinlesin diye değil.
Sadece siz çevirin ve ben başka dillerde basılmış kitaplarımı elime alıp bakayım diye. Belki kitabın
başka kapak resimleri olur. Farklı alfabeler kullanan o uzak ülkelerde bir kitapçıda elime aldığımda,
kitabın benim kitabım olduğunu bile anlamam. Başka işaretlerle yazılmış adıma, aynaya bakar gibi
bakar ama kendimi göremem. Benim yazdığım kitap olduğunu kanıtlayan tek şey varsa arka
kapaktaki resmim olur. O da yoksa doğduğundan beri çocuğunu görmeyen bir babanın yıllar sonra
sokakta görüp de tanıyamadığı çocuğuna baktığı gibi bakarım. Belki yine severim. Ya da bunların
hiçbiri olmaz. Sen olmazsın. Boşlukta ilerleyemeyen ses gibi kalır kitabım. Ne kadar çok okunsa da
öksüzdür, yalnızdır. Başka dillerde okunmadığı için değil, sadece çevrilmediği için. Çünkü başta da
söylediğim gibi amacım kitabımın çok okunması değil, farklı dillere çevrilmesi. Sonra her dilden
aldığım kendi kitabımı kitaplığa dizip onlara bakmak ve onları anlamaya çalışmak. Duyup da
anlayamayacağım seslerle dolu o kitapları. Evet tek derdim bu. Tek ihtiyacım olan da sizsiniz. O gizli
dilleri bilen sizler. "
Böyle başlıyordu kitap. Daha doğrusu dilimize ben böyle çevirdim. Yazarın isteğini de yerine getirmiş
oldum. Ama amacım bu değildi elbette. Kitabın yazarı hala yaşıyor mu, benim çevirimi de
koleksiyonuna katabilecek mi bilmiyorum. Çevirisini yaptığım kitap da bir çeviri. Aslı hangi dilde
yazılmış bulamadım. Kitabın hiçbir yerinde bununla ilgili bilgi yok. Kitabın yazılış tarihi, yazarın
yaşadığı tarihler yok. Arka kapakta da yazara ait fotoğraf yok. Sadece isminin baş harfleri var Z. A
.Yazarla ilgili hiçbir yerde bilgi bulamadım.
“Ben başka hiçbir dili öğrenmedim. Kendi anadilimi bile tam bildiğimi sanmıyorum. Biz küçükken
büyüklerin kullandığı bazı sözcükler artık yok. Bizim kullandığımız bazı sözcüklerde o zaman yoktu.
Kardeşimle beraber pencereden yağan karı izlerken annemin anlattığı masaldaki sözcükler gibi. O
masalda yaşlı arabacı
rengeyiğinin çektiği arabasıyla çocukları taşıyordu. Arabasını rengarenk resimlerle süslemişti. Mavi
gökyüzü ile ağaçları, ormanı çizmişti. Dans eden bulutlar kondurmuş,
güneşi batırmıştı denize. Bir yelkenli, sonra bir balık. Mavi dalgalarda beyaz köpükler. Yıldızlar da
vardı ayda.”
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Ben iz sürücü değilim. Ben sadece çevirmenim. Yine de kitaptaki bazı bilgiler yazarı bulmama
yardımcı olur diye düşünmüştüm. Yaşıyorsa onunla tanışmak ve bu çeviriyi ona kendi elimle verip o
kitaplıkta ki farklı dillere çevrilmiş kitapların arasına koymasını izlemek isterdim. Çünkü o masalı
dinlemediysem de o geyiğin çektiği arabayı ben de gördüm. Ama genellikle hayatta her şey sizin
istediğiniz gibi olmaz.

-٢-

“Diliniz ölürse düşleriniz de ölür. Masallar ölür, isimler ölür. Bizi korkutan canavarlar ve o güzel
çiçeklerin kokuları ölür. Ateş ölür kül olur. Cehennem kadar soğuk olur. Parmaklarınız donar ,
yüzünüz donar, sesiniz donar. Cehennemde yapılabilecek en iyi şey ise intihardır.”
Kitabı çevirisini yaptıktan sonra yayınevinden daha önceki çevirilerimde yapmadığım bir istekte
bulundum. Kitabın kapak resmini de belirlemek istediğimi söyledim ve seçtiğim resmi gösterdim.
Ancak kitap basıldığında benim seçtiğim resmi kullanmadıklarını gördüm. Seçtiğim resim bu kitabın
kapağındaki resimdi. Çevirisini yaptığınız kitabın kapak resmini belirleyemezsiniz belki ama yazdığı
kitabın kapağını belirleme hakkı yazarın olmalı. Bu kitabın kapak resmini değiştirme gücü kimsede
yok artık. Ufak tefek değişiklikler yapabilirler. Bu da onların hakkı. Benim palyaçom yerine başka bir
palyaço koyabilirler. Ama yine de kapaktaki o palyaço hepimize rengârenk bakıp gülümseyecek.
İçimizdeki kederi bir an olsun alıp götürecek. Yanındaki minik köpek oturduğu yerden “acaba şimdi
ne yapacak” der gibi merakla ona bakacak.
Çeviride neden bu kapak resmini kullanmak istediğim hakkında da bilgi vereyim size. Yazar kitabın
sonlarında çocukken gittiği sirkte palyaço ile köpeğinin gösterisini izlerken ki mutluluğunu yıllarca
unutamadığını söylüyordu. Onu mutlu eden sadece palyaçonun yaptığı komiklikler değilmiş. En çok
elbisesinin ve yüzündeki makyajın renklerini, birde köpekle olan gösterisini sevmiş. Köpekte
elbiseliymiş. Ve palyaço ona sahibi değil de arkadaşı gibi davranıyormuş. Tam olarak da şöyle
çevirmişim. “ Palyaçonun yaptığı sakarlıklar mıydı bizi en çok güldüren yoksa o akıllı köpeğin
marifetlerimi? Ama beni en çok etkileyen aralarındaki bu karşıtlığın oluşturduğu uyum ve rengarenk
görünümleriydi…”
Adını unuttuğum bir kitap da okumuştum. Eskiden çok eskiden ilk canlılar ormandan daha
çıkmamışken siyah beyaz görürlermiş. Sonra bitkiler kendilerini beğendirmek için renkli çiçekler açıp
renkli meyveler vermeye başlamışlar. Böylece diğer canlılar aracıyla daha kolay dünyaya
yayılabileceklermiş. Bitkiler renklendikçe hayvanlarda yavaş yavaş renkli görmeye ve renkleri
sevmeye başlamışlar. İşte bu yüzden herkes sever palyaçoları.
Kapakta siyah beyaz bir resim kullanmışlardı. Tavanına kar yağmış, ahşap tek katlı çam ağaçları
arasında bir ev. Arkada bir tepe. Çevresinde ona benzer birkaç ev. Bana yazarın yaşadığı evi
anımsattı. Kitabında böyle tarif etmişti. Şehirden uzak zamanın durduğu ıssız bir köy.
İki resim arasında fark sadece renkler değil elbette. Ben de siyah beyaz bir palyaço resmi seçebilirdim.
Bakanlar hayalleriyle boyarlardı onu. Ama ay ışığı ile aydınlanan kar altındaki ıssız evlerin
boyanmaya ihtiyacı yoktur.
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-Գ –

“Sayın Çevirmen” diye başlıyordu mektup. Kitabını çevirdiğim için teşekkür ediyor, kitabın çevirisini
anlamasa da çok beğendiğini, çeviriyi kitaplığına diğer çevirilerin (kardeşlerinin) yanına koyduğunu
yazıyordu. Rusya’nın Irkutsk bölgesinden postalanmıştı Mektubu dilimizi bilen bir dostuna
yazdırdığını söylüyordu. Aslında kitabın basımı için gerekli tüm aşamalar tamamlanmasına rağmen
yayınevi son anda kitabın basımından vazgeçmişti. Kitabı çevirisini yazarına kim göndermişti ya da
yazar onu nasıl bulmuştu öğrenemedim.
Sibirya trenine Moskava’dan bindim. İlk durağımız Kazan, sonra Yekaterinburg sonrada Irkutsk. Tren
yolu devam edecek ama ben orada inip, donmuş Baykal gölünü kızakla geçeceğim. Ren geyiklerini
takip edip Tofa’ları(*) arayacağım. Elimde kapaktaki köy resmi, o kitaplığı bulacağım…

*Güney Sibirya’da Rusya Federasyonu içerisinde İrkutsk bölgesinde yaşamakta olan Tofa Türklerinin
(veya Tofalar) 2010 nüfus sayımına göre toplam nüfusu sadece 762 dir. Tofa Türklerinin dili
UNESCO tarafından Redbook “Kırmızı Kitap”a alınarak ‘varlığı tehlikedeki diller’ listesine dahil
edilmiştir.
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DÖRDÜNCÜ
Şükrü Özgür Aydın

-

Ka, seni Allah bildiği gibi yapsın. Ka, senin Allah belanı versin.
Anneannem bela beddua okuya okuya onun ve 3 ineğimizin çıktığı, bizim çıkamadığımız
yokuştan aşağı ardında sisten girdaplar oluşturarak iniyordu. Biz çoktan uğraşmayı
bırakmıştık. Bu dört taş sanki Gülbahar düşsün aralarına sıkışsın diye buraya konmuştu.
Hayvanın kırmızı gövdesi yosunla kaplı gri kayaların arasına lego gibi oturmuştu. Ayşe Hala
yan yatan ineğin kafasını kucağına almış sevip öpüp kulağına bir şeyler fısıldıyordu.
Gülbahar’ın gözleri korkudan kocaman olmuştu. Akları bembeyaz parlıyordu. Burun delikleri
açılmış, duman üflüyordu. Ayşe Hala burnunu öptükçe o da mor diliyle burnunu siliyordu.
Anneannem resme fırtına gibi girdi. Beddualarına hiç ara vermeden etraflarında fır dönüyor,
sopasıyla taşları yokluyor, bir hal bir çare aranıyordu. Eşarbı arkaya kaymış yıllar sonra
kızımda çıkacak beyazlamış kıvırcık saçları ortaya dökülmüştü. Çare yoktu. Ayşe Hala’ya
bağırmaktan başka yapacak hiçbir şey yoktu. Ayşe Hala Gülbahar’ın başını bırakmadan
sürekli “ben ne bileyim, ben ne bileyim” deyip duruyordu.

Ben biliyordum. Her şeyi görmüştüm. Saatlerdir gittiğimiz incecik patika 45 derecelik bir yokuşa
gelmişti. Anneannem önde, arkasında 4 ineğimiz, onların arkasında Ayşe Hala ve en arkada ben
çıkmaya başlamıştık. Sis o kadar yoğundu ki Ayşe Hala’nın önündeki Gülbaharı zor görüyordum.
Zaten kafamı pek kaldıramıyordum çünkü çıktığımız yokuştaki basamaklara ayağımın ancak yarısı
sığıyordu. Basamakların bazılarına taşlar konmuştu ama bazıları tümüyle kaygan çamurla kaplıydı.
Tüm dikkatim Ayşe Hala’nın ayaklarındaydı. O bir adım atıyordu, peşinden ben onun ayağının
kalktığı yere basıyordum. O da Gülbahar’ın ayaklarını takip ediyordu. Önceleri belli bir ritimdeki
çıkışımız iyice yavaşlamıştı. Yukarda işler yolunda gitmiyordu belli ki. Anneannem Morgül’e
küfrediyordu. Hayvanların çıngırak sesleri artmıştı. Sonunda durduk. Anneannem Morgül’e deli gibi
küfrediyordu. Ayşe Hala da ben de kafamızı kaldırmış yukarı bakıyorduk ama Gülbahar’ın görünüp
kaybolan başından başka bir şey görülmüyordu. Sonra Gülbahar ayağını kaldırıp üst basamağa koydu.
Ayşe Hala da sağ ayağını onun boşalttığı basamağa. Ben de adımımı atıyordum ki Gülbahar’ın
ayağının geri indiğini gördüm. Ayşe Hala’nın da inen ayağa baktığını gördüm. Hayvanın ayağı Ayşe
Hala’nın ayağının üzerine oturduğunu gördüm. Ayşe Hala “oyyyyyy!” diye bağırdı ama ayağını
çekmedi. Gülbahar ya sesi duydu ya da ayağının altında ezilen ayağı hissetti ya da her ikisi
bilemiyorum ayağını havaya kaldırdı. Biz ikimiz de havadaki ayağa bakarken uzun bir mooooooooooo
sesiyle birlikte kırmızı gövde yanımızdan aşağı uçtu.
-

Ozgur! Ozgur, ola eldun mi?
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Duymamıştım. Kim bilir kaçtır bana sesleniyor olmalıydı. Anneannem Badara’lı. Ö harfini
kullanmaz. Ozgur, der. Ama her Ö’yü de O yapmaz, mesela Ömer’e Umer der. Ozgur’un U’su da
bildiğimiz U gibi değildir. Onun U’su böyle, Kürtlerin şapkalı I’sı gibi hibrit bir harftir. Ü olarak
başlar U olarak biter. Buralarda şiveler çok çeşitli ve çok belirgindir. Köyden köye değişir.
Lamgo, Senoz, Tepan, Haçapit…….. hepsinin çok belirgin farklılıklar gösteren şiveleri vardır.
Askerlik için gittiğim Çorlu’da otobüsten sabah 6’da inmiştim. Dehşet verici bir soğuk vardı.
Önüme gelen ilk pastaneye daldım. Selamın Aleyküm, ve Aleyküm Selam. Donmuş bedenime
şive sıcacık aktı. Menşei: Hemşin, köy: Melezkur. Çamlıhemşin şivesi çok daha değişiktir. Tabi
ben onların köylerini ayırt edemiyorum. Ama hepsinde ortak olan metalik bir tını vardır ki çok
karakteristik. Uzun yıllar Amerika’da kalmış Türkçesi gönüllü bozulmuş akademisyenler gibi
konuşurlar. R harfini çıkarırken dilleri bizim gibi ağızlarının ucuna uzanmaz, tıpkı Türkçe konuşan
yabancılar gibi geri kıvrılıp üst damağa yaklaşır. Çoğu köyün kılık kıyafeti de değişiktir. Baş
bağlama şekillerinden bazı köyleri ayırt etmek mümkündür. Kızılderili kabileleri gibi, Çayen,
Dakota, Arrapaoh, Şoşoni……..
-

Ozgur, taşın üstüne çık, ıslık çal, hayla.
Elimdeki yoğurt bakracını bırakıp kayanın üstüne çıktım. Dört bir yana dönüp ıslık çalmaya
başladım. Islık kolaydı da şu haylama kısmı beni biraz endişelendiriyordu. Tuhaf bir işti
haylamak. Derya dayım evin tüm çocuklarını köyden aşağı haylatırken komik bir oyun
gibiydi. Ama şimdi anneannem söylerken hiç de oyun gibi değildi. Ellerimi ağzımın etrafında
birleştirip sesimi kalınlaştırıp sisin içine tüm gücümle haykırdım,

-

Hiiiiiiiihahahaha!
Sonra diğer tarafa, sonra her tarafa. Yeterince hayladığıma karar verdikten sonra dinlemeye
başladık. Aşağıda akan derenin sesinden başka hiçbir ses duyulmuyordu. Anneanneme devam
edeyim mi diyecektim ki yukardan Morgül’ün sesi geldi. Anneannem hemen fırlayıp yokuşun
başına gitti. Bizden kopmuş gibi duran Ayşe Hala da canlanmış yukarı bakıyordu. İkisi aynı
anda bağırmaya başladılar,

-

Morgül, dur kızım, gelme kızım, Morgül!
Ayşe Hala benim artık alıştığım tuhaf bir şey haykırdı,

-

Morgül, enhenhen kızım, enhenhen!

Yukarıdan Morgül’ün sitemkâr ama itaat eden sesi geldi. Görüntünün olmadığı bu dağlarda sesi
kullanıyorduk. Akşam sığırları çağırmak için otladıklarını düşündüğüm tarafa oyyyyçoiyçoiy!
diye bağırırdım. Belki de sadece benim sesime geliyorlardı bilemiyorum ama Ayşe Hala sığırlarla
anlaşmak için net bir dil kullanırdı. Şimdi Morgül’ün yukarıdan gelen sesi de bizi yerinde durması
gerektiğini anladığına ikna etmiş görünüyordu. Kayadan aşağı indim. Etrafta bize yardıma gelecek
kimsenin olmadığı anlaşılmıştı. Ayşe Hala gene Gülbahar’ın başına kapaklanmış kulağına bir
şeyler mırıldanıp duruyordu. Anneannem bir taşın üzerine oturmuş düşünüyordu. Hiç sormak
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aklıma gelmemişti ama ikisi yakın yaşlarda olmalıydılar. 60 70 arası. Anneannenim bedeninden
kuvvet fışkırıyordu. Dünya yıkılsa omzuna alıp taşıyacak bir hali vardı. Her işi sonsuz bir
enerjiyle yapardı. Ayşe Hala’ysa sanki bizden daha yüksek bir basınç altında yaşıyordu. Armadillo
gibi hep dertop bir hali vardı. İnsanlara sırtını döner kucağında çakısıyla bir şeyler yapıp dururdu.
Yemek yerken bile eliyle lokmaları karnında bir yere sokuyor sanırdınız.
-

Ozgur, gel buraya.
Gittim, karşısına çöktüm. Simsiyah gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Ben gözlerine değil ağzına
bakıyordum. Sıkı sıkı kapanmış ağzının etrafı kırışıklıklarla doluydu. Üst dudağı ince siyah
kıllarla doluydu. Küçük, muntazam bir burnu vardı. Sonunda ağzı açıldı,

-

Biz bunu tek başımıza buradan kurtaramayız. Yakında da kimse yok. Yukarıdaki hayvanların
götürülmesi gerek. Zaman geç oldu. Merze daha yakın, oraya dönmek gerek. Bu deliyi
gönderemem, gitmez. Burada da bırakamam, işe yaramaz. Biz burada yardım edecek biri
geleme kadar bekleriz. Olur da kimse yetişemeden hayvan ölecek gibi olursa kesmek gerek,
yoksa murdar olur.
Anneannemi sırtındaki kısa baltayla Gülbahar’ın boğazını keserken düşündüm.
Gerektiğine inandığı anda net bir kararlılıkla ve kusursuz bir beceriyle yapardı bunu. Ayşe
Hala da engel olmazdı, hatta yardım ederdi. Belki de Gülbahar’ın kulağına fısfıs üflediği şey
onu buna hazırlıyordu. Bu insanların hayvan sevgisi bizimkine pek benzemez. Canım cicim
diye öpüp kokladıkları bir hayvanı hatırlı bir misafir için kendi elleriyle boğazlayıverirler. Biz
şehirliler bunu yadırgayabiliriz ama bu onların hayvanlarını bizden daha az sevdiklerini de
göstermez. Sanırım temel fark hayvanlarını bizim yaptığımız gibi insanlaştırmayarak hayvan
olarak sevmeleri.

-

Nereden gidicez? Aşağı inebilecekler mi?

-

Üst yoldan gidersiniz. Çakal’a gelince ırmaktan aşağı inin, Merze’ye çıkarsınız.

-

Anneanne ben üst yoldan Merze’ye hiç gitmedim.

-

Morgül yolu biliyor. Sen sadece onu yoldan yukarı çevir. Sonra önden o gitsin sen en
arkalarından git.

-

Ya Morgül yolu bulamazsa?

-

Bulur. Yolda birine rastlarsan veya Merze’de yanan bir ışık görürsen bize yardıma gönder.
Hadi korkma. Çabuk yola çık.

Çabuktaki anlam gayet açıktı. Biraz sonra güneş dağların ardına girecekti. Yukarı doğru basamakları
tırmanırken korkmaya başlamıştım. Hızlı tırmandığım için mi ne kalbim deli gibi çarpmaya başlamıştı.
Basamaklar biterken Morgül’ün güzel yüzü karşıladı beni. Başı aşağıda tüylü kulakları öne dönmüş
endişeli diyebileceğim bir ifadeyle bana bakıyordu. Enhen Morgül, dedim nedense. Diğer ikisi
kenardaki otları yemekle meşguldüler. Kafalarını sağa sola çevirdikçe boyunlarındaki büyük
çıngıraklardan mat sesler çıkıyordu. Morgül’ü boynuzlarından tutup alnını öptüm. Gözlerim yaşla
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doldu. Onun da gözlerinde yaş izleri vardı. Boynundaki mavi bocuklarla süslü kalın ipten tutup yoldan
yukarı çevirdim. Bir elim boynunda bir elim sırtında yolda yürütmeye başladım. Diğer ikisi de hemen
peşimize takıldı. Birkaç adımdan sonra benim çektiğim ip beni çekmeye başladı. Morgül belli bir
ritimde gidiyordu. Boynunu bıraktım. Başı yerde yürümeye devam etti. Karnını sevip aferin kızım,
dedim. Nedense karşılığında bir şey söylemesini bekledim. Hiç duymamış gibiydi. Başı yerde
gidiyordu. Ya çok derin şeyler düşünüyor dalmış gitmişti ya da hiçbir şey düşünmüyordu. Hangisi
daha iyi bilemedim. Anneannemin dediği gibi sıranın en arkasına geçtim. Gülbahar’ın ablasının
sürekli sallanan kuyruğu ve çıngırakların boğuk sesiyle hiçbir şey düşünmeden yürümeye başladım.
Sürekli kendi kendime korkuyor muyum diye soruyordum. En sonunda kendime korktuğumu itiraf
etmeye karar verdim. Kalbim paldır küldür çarpıyordu. Tir tir titriyordum. Korktuğum gayet açıktı.
Durumumu düşündükçe iyiden iyiye panik olmaya başladım. Dağın başında, ıssız bir yolda bir sığırın
rehberliğinde en yakın köyün ters istikametinde yürüyordum. Karanlık da çökmeye başlamıştı. Keşke
Fındık inat etmeyip benimle gelseydi diye düşündüm. Ben evden çıkarken her zamanki yerinde yatmış
kestiriyordu. Sopamla duvardaki taşlara vurarak yanından geçtim. Gözlerini açmadı ama benim
geçtiğimi anladığını biliyorum. Bu köpeğin de böyle bir huyu vardı. İlla hadi Fındık, gel Fındık, adamı
yalvartırdı. Ben de o gün altına girmek istemedim. Gelmek istediğini biliyordum. Irmaktan aşağı
Merze yoluna kadar aramızda bir sinir harbi yaşandı. İkimiz de inat ettik galiba. Ben çağırmadım, o da
gelmedi. Şimdi yanımda olsa hiç korkmazdım, diye düşündüm. Çok kendini bilmez bir köpekti Fındık.
Köydeki iri yarı mal köpeklerine diklenirdi. Geri adım atmazdı. Ayşe Hala ayıyı korkutup kaçırdığını
görmüştü.
Sis biraz açılmıştı. Önümüzdeki 10 metreyi görebiliyorduk. Zaten 10-15 metrede yol sağa ya da sola
dönüyordu. Sağımızda sık orman yola hiç mesafe koymadan hemen başlıyordu. Solumuzsa derin bir
uçurumdu. Aşağıdan derenin sesi geliyordu. Aslında bizim çıkardığımız sesleri saymazsak derenin
sesi dışında hiç ses yoktu. Ne tuhaf. Bu kadar sık bir orman, tek bir kuş cıvıltısı yok. Tek hareket biz
geçtikçe kaçışan kertenkelelerin düşürdüğü küçük taşlar. Geçen araçların tekerleri toprak yolda iki
düzgün çukur yapmış. Biz bu iki çukurun ortasında yürüyoruz. Hemen her sola virajda yol küçük
akarsularla kesiliyor. Sözde bunlardan birinde Morgül yeni yoldan ayrılıp bizi Merze yoluna sokacak.
Onu bilemiyorum ama ben çoktan kayboldum. Hafif bir eğimle olsa da sürekli tırmanıyoruz. Sürekli
viraj dönüyoruz. Sürekli küçük akarsuları geçiyoruz. Ve ben hiçbirini bir diğerinden ayırt
edemiyorum. Üstelik hava da kararıyor. Başımız dertte mi….. kesinlikle! Anneannem korkmamamı
söylediği anda korkulacak bir durumda olduğumu anlamıştım. Korkuyor muyum? Sanırım hayır. Yola
çıktığımızdan beri kendi kendime korkup korkmadığımı soruyorum. Kalbim başta deli gibi çarpıyordu
ve titriyordum. Ama şimdi artarda sıralanmış bir grubun dördüncü üyesi olarak sonsuz bir dinginlikte
yola devam ediyorum. Artık sağa sola, ileriye bakmıyorum. Tıpkı diğerleri gibi başım önümde
yürüyorum. Zaten görecek hiçbir şey yok. Sağımız solumuz önümüz arkamız hep aynı. Hiçbir yere
varacakmışız gibi değil. Önümdeki iki bacak yürüdükçe ben de sonsuza kadar yürüyecekmişim gibi
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yürüyorum. Sanırım bu modern insan bilinci için zorlayıcı bir durum. Bilincimiz daha ziyada amaçsonuç odaklı. Sürekli sorular soruyor: Neden? Nereye? Ne zaman? Nasıl? Burada bunların hiçbirinin
yanıtı yok. Bilinç zarar görmemek için kendini kapatıyor. Ekran koruyucu gibi, sürekli hayal kuruyor
insan. Ama öyle sizin kuruduğunuz hayaller gibi değil bunlar. Son derece inandırıcı. Obur hikâyeleri
derler bunlara. Tek başına dağlarda dolaşan yaylacılar anlatır sadece. Mesela Ayşe Hala. Bir gece
kulübesinin kapısına siyah beyaz bir yavru köpek gelmiş. İçeri almış karnını doyurmuş. Gece bir
bakmış köpeğin yattığı yerde boylu boyunca bir adam yatıyor. Korkmuş bir şey diyememiş gitmiş
kendi yatağında yorganını kafasına çekmiş yatmış. Sabah olmuş adamın yattığı yerde siyah beyaz
yavru köpek yatıyor. Bir başkasında derenin içinden tüller içinde çıplak bir kadın geliyor ineğin
birinin memesini buzağı gibi emiyor. Engel olmaya çalışan Ayşe Hala’yı itip düşürdükten sonra
dereye dalıp gidiyor. İnanmayanlar Ayşe Hala’yı zorlardı; yok adamın sakalı var mıydı, yok kadının
saçları örgülü müydü. Ayşe Hala sorulan her detayı tek tek anlatırdı.
Böyle bir yolculukta uyanık kalmak gerçekten imkânsız. İnsan sürekli hayal kuruyor. Bilinç rüyadaki
kadar geri çekilmese de meydan bilinçaltına kalıyor. Böylece rüya kadar gerçek olmasa da ona
oldukça yakın algı yanılsamaları oluyor. Düşündüğün kişiyi net bir şekilde görüyorsun; düşündüğün
yemeğin tadını alıyor, kokusunu duyuyorsun. Bilinçle bilinçaltı arasında ara bir yer burası. Bilince ne
kadar yakın veya ne kadar uzak durduğun sürekli değişiyor. Durumun eşsiz tarafı şu: ince ayar
yapmayı başarabilen insan burada uyanık olarak rüya görebilir! Bunun ne demek olduğunu size
söyleyeyim: senaryosunu kendinizin yazdığı rüyayı görmek. Hiç abarttığımı düşünmeyin. Bu yollarda
göreceğim rüyanın senaryonu geceden kurguladığım oluyordu. Konu sınırı yok. Macera, korku ve tabi
ki romantik. En sevdiğim hayallerimden birinde İngiltere’de gol kralı olan bir futbolcuyum.
Türkiye’den adaya transfer olurken gücümü ispatlamak için bilerek daha az para alarak ortalama bir
kulübe transfer olmayı tercih ediyorum. Tarihinde hiç şampiyon olamamış bu kulübü şampiyon
yaparak şehrin sevgilisi oluyorum ve tüm İngiltere’nin saygısını kazanıyorum. O kadar iyi bir
golcüyüm ki bazı maçlarda Lefter gibi atacağım golü basına tarif ediyorum ve rakip takımım tüm
çabasına rağmen o maçta tarif ettiğim golü atmayı da başarıyorum. Bu sansasyonel kariyer tüm
şaşasına rağmen hayalimin sadece girişi. Beni zevke boğan ana gövdenin oluşabilmesi için bir mecburi
ön hazırlık. Esas hikâye televizyona çıkmamla başlıyor. Futbolla ilgili sorulara verdiğim alışılmadık
derecede derin yanıtlar beni politik tartışma programlarına davet ettiriyor. En nihayet Türkiye,
Müslüman dünya ve doğuyu anlamaya çalışan İngiltere için vazgeçilmez bir otorite haline geliyorum.
Hayalimin tepe noktasında BBC televizyonunda en çok seyredilen tartışma programında tek konuk
olarak sorulara yanıt veriyorum. Ekran başındaki milyonlar dışında stüdyoda da kalabalık bir seyirci
topluluğu da beni dinliyor. L şeklinde bir masadayız. L’nin iç açısı dük olarak ekranı görüyor. Kısa
kenarda bana sorular soran gazeteci program yapımcısı oturuyor. Uzun kenarın iç tarafında ben
oturuyorum. Sunucu klasik bir takım elbise giyiyor. Bense şık ama sıra dışı kıyafetler içindeyim.
Profesyonel bir ekip giyimimden kuşamımdan, saçlarımdan programda önümde duran bardağa kadar
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tüm görüntüme danışmanlık yapıyor. Ve hayalimin en sevdiğim parçası benim dış yanımda oturuyor.
Kıbrıs göçmeni Türk bir ailenin İngiltere’de doğmuş İngiliz dili ve Edebiyatı mezunu, benim
katıldığım tüm programlarda yanımda hazır duran çevirmenim. Baştan aşağı siyahlar içinde. Dar,
boğazlı bir kazak ve kalın kumaş bir mini etek giyiyor. Siyah çorapların içindeki düzgün bacakları
masanın altından görünüyor. Uzun kıvırcık saçları var. Burada lise sondaki kızlardan birini
kullanıyorum. Böylece bacak bacak üstüne atışı, kolunu masaya dayayışı, konuşması, gülmesi, tüm
yüz mimikleri hafızamdaki kayıtlardan hayalime geliyor. Kazağı da arşivden. Nasıl bir iplikle
dokunmuş bilmiyorum. Kırçıl kırçıl; çok yumuşak görünüyor. Ve çok sıcak. Kızın sıcaklığını sağ
yanımda hissedebiliyorum. Eğilip kulağıma bir şeyler fısıldadığında parfümünün kokusu burnuma
geliyor. İngilizce bilmeme rağmen sorulara Türkçe yanıt veriyorum. Meryem de kusursuz bir
İngilizceyle aktarıyor. Bazen aramızda Türkçe konuşuyoruz. O zaman kolumu tutuyor. Elleri incecik.
Parmakları kalem gibi. Teni bembeyaz. Eli kolumun üzerinde resmi çizilesi bir güzellikte. Programın
sonunda sunucu hınzırca sırıtıp Meryem’le aramızda duygusal bir ilişki olup olmadığını soruyor. Ben
de Meryem’i çok beğendiğimi ama her ikimizin de işimizle ilgilendiğimizi söylüyorum. Gerçekten de
öyle. Henüz Meryem’le bir şey yaşamaya cesaret edemiyorum. Bunun nedeni nadir de olsa bu
dağlarda kurduğum bazı hayalleri gerçekle karıştırmam. Çok sık tekrarladığım bazı hayaller o kadar
detaylı ki bunları gerçekle karıştırıyorum. Bir de bir kısım gerçek anım var ki hayal mi emin
olamıyorum. Bu gri alanın bir süredir farkındayım ve hayallerimi kurarken dikkatli davranmaya karar
verdim. Ankara’ya dönünce bu kızı gene bu kazakla pastanede oturmuş aynı hayalimdeki gibi gülüp
konuşurken görürsem saçma bir şey yapmaktan korkuyorum. Gelip dayandığım ve üzerinde durmak
için çok fazla güç harcadığım bu denge hali bu dünyayı keşfetmiş her yalnız dağ gezgininin en büyük
sınavı olmalı. Ayşe Hala’ya bütün köy deli gözüyle bakıyor. Sürekli kendi kendine konuşur. Durup
dururken güler, ağlar, çığlık atar. Bakın bu kadın kesinlikle deli değil. Bağımlı!
Çok kötü çişim gelmişti. Hayalimde mi çişim geldi yoksa gerçekten de çişim mi geldi diye
düşünmedim çünkü tecrübe ettiğim üzere rüyalarda olduğu gibi ikisi de aynıydı. Sıkışıklık hissi
bilincimi uyandırmıştı. Hala aynı yürüme bandındaydık. Dördümüz peş peşe sağa dönüyorduk.
Morgül’e dur desem mi diye düşündüm. Kafası yerde yürüyordu. O da hayal kuruyor biliyorum.
Durup bir kenara bir dakikada işerim diye düşündüm ama bir nedenle gruptan ayrı kalma fikri hoşuma
gitmedi. Yürürken işemeye karar verdim. Diğerleri de öyle yapıyor zaten. Hava iyiden iyiye
kararmıştı. Üşümüyordum ama üşüyecektim. Sırt çantamı önüme aldım. İçinden sıkı sıkı rulo yaptığım
polarımı çıkarıp belime soktum. Çantamı kapatıp üst tutacağını dişlerimle tutarken yağmurluğumun
fermuarını açtım. Belime soktuğum polarımı giyip yağmurluğumun önünü kapattım. Ağzımda biriken
tükürükler taşarken çantamı sırtıma geri geçirdim. İçimi hemen yumuşak bir sıcaklık kapladı.
Yağmurluğun sert dokusundan sonra yumuşacık polar resmen cildimi okşuyordu. İçimi mutluluk
doldurdu. Islak ve soğuk dışarıya karşı kuru ve sıcak olmak beni mutluluktan delirtmişti. Su geçirmez
yumuşacık botlarımı seviyordum. Üzerinde bin tane cep olan pantolonumu seviyordum. Dizlerime
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kadar uzanan hafif yağmurluğumu seviyordum. Sırt çantamda dört yumurta ve onları pişirmek için bir
alüminyum sahan bile vardı. Gene de tüm donanımıma rağmen dağın başında üç sığırın peşine
takılmış yürüyordum. Tekrar korkmalı mıyım sorusu kafama takıldı. Bu kadar yoğun bir ormanlık
alanda ayı, kurt, domuz yaşıyordu elbette. Aşağıda köyde bile geceleri bahçelere girip mısırları
yiyorlardı. Sağ tarafımızda orman kapkara bir duvar gibi yükseliyordu. İçini görmek mümkün değildi.
Hala dere ve çıngırak ve bizim çıkardığımız seslerden başka ses duyulmuyordu. Köyde vahşi
hayvandan hiç korkma demişti dedem. Senin kokunu bir kilometre öteden alır yollarını değiştirirler.
Bin yıldır öldürüyoruz onları. Her anne yavrusuna insan kokusunu öğretir. Görmeden kokusunu
öğrendiğin bir düşman düşün. Her ayı, domuz, kurt yavrusu için insan dehşet verici bir canavardır.
Sanırım korkulacak bir durum kaybolmakla ilgili. Bu yol nereye kadar gidiyor ki? Dağları aşıp
Erzurum’a mı iniyor? Yoksa 10 metre sonra bir toprak yığınının önünde bitecek mi? Bilemiyorum.
İçimdeki sıcaklık, yanıtsız sorular ve önümde sürekli sağdan sola savrulan kuyruk beni hayal âlemine
çağırıyor. Bilincim kapanmadan önce korkmam için çaba sarfediyor ama korkmuyorum. Ölmekten hiç
korkmadım. Ölümden korkmak için hayatımın anlamlı ya da en azından değerli olduğuna ikna
olmalıyım ki kesinlikle değilim. Benim hayatım. Okulu bitir. Sonra başka bir okulu bitir. Doktor ol.
Sonra evlen. Kızının adını da Özgür koy. Yaşlan. Öl. Bu hayatın benden önceki bir milyon hayattan ve
benden sonraki bir milyon hayattan ne farkı var ki? Ya da şöyle sorayım: bu hayat olmasa evren ne
kaybeder? Şu saçma sapan yolculukta kaç viraj döndüğümüz hakkında en ufak bir fikrim yok. Kaç
viraj dönmemiz gerektiğinden de haberdar değilim. Şu saçma sapan yolculukta bile bir sonraki virajın
olmaması veya bir fazla viraj olması neyi değiştirecek. Kaç viraj olduğunun ve hangi virajı dönmekte
olduğumuzun bile farkında değilken. İnsan değersizliğini anlamak için gece denize açılmalı. Karadaki
hiçbir coğrafya ıssızlığın anlamını deniz kadar veremez. Ay olmadığı bir gecede karayı göremeyecek
kadar açılmışsanız teknenin ışıklarını da kapatınız mı gerçek anlamda zifiri karanlıkta kalırsınız.
Davlumbazın üzerine yatmış gökyüzüne bakıyordum. Dalgaları yandan alan tekne kundak gibi
salınıyordu. Sabit bir ritimde çekilen ağın mantar ve kurşunları teknenin kenarına yavaş işleyen bir
saatin tik takları gibi çarparken ellerimi başımın arkasında birleştirmiş dimdik yukarı gökyüzüne
bakıyordum. Samanyolu. Gerçekten de yıldızların toz gibi döküldüğü sonsuzdan sonsuza giden bir
yol. Her bir toz zerresi bizim galaksimizden daha büyük. Küçük bir galaksinin orta büyüklükte bir
gezegeninde bir iç denizde üç metrelik bir teknenin üzerinde tüm galaksiye karşı salınıyorum. Burada
ölüm ya da yaşam, fizik veya metafizik hiçbir şeyi düşünmek mümkün değil. Aklıma gelen her şey
karşımdaki sonsuzluğun karşısında yok olup gidiyor. Aslına bakarsanız aklıma gelen her şey dediğim
benim hayatım. Hayatımın anlamsızlığı ve bir birey olarak önemsizliğim kuramsal olarak ulaştığım bir
sonuç değil. Gözlerimle gördüğüm ve benim için tartışmaya artık kapalı bir konu.
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Ekim de yarılandı işte. Perdenin aralığından dışarıya baktı. Hava oldukça serindi, hayli karanlık
görünüyordu. Yüzünü yıkadı, ne giyeceğini düşündü. İzmir’in ekimine de hiç güvenilmezdi. Sabah
havaya bakar sıkı sıkı giyinirsin, öğleye varmaz, güneş açar, terlersin. Güneşe güvenir üstüne fazla bir
şeyler almazsın, akşamüstü üşürsün. Mutfağa gittiğinde çayı demlenmiş, kahvaltısı hazırdı, fonda da
bir Arabesk müzik. Karısına döndü: “Yahu sabah sabah bu acılı Adana’dan ne anlarsın? Güne
başlarken insanın tüm yaşam sevincini alıp götürüyor.” Selma tersledi: “Sana da hiç yaranılmıyor”.
Apartman kapısında, köpeği ile sabah gezintisinden dönen karşı komşusu Süheyla hanımla karşılaştı.
Köpek yılıştı, başıyla paçalarına süründü, sonra elini yaladı. İğrendi. Süheyla Hanım köpeği azarladı:
“Rocky rahatsız etme amcayı!”. “Şimdi de bu uyuzun amcası olduk” diye geçirdi. Doğrusu bu
köpekten hiç hoşlanmazdı ama komşuluk hatırına bir tepki göstermezdi, tamam da gecenin bir
saatinde, sokak köpekleriyle düet yapması yok mu…
Metro durağı çok uzak sayılmazdı, yürüyerek 15 dakika kadar sürerdi. Ama önce caddenin karşı
tarafına geçmesi gerekiyordu, yaya geçidine kadar yürüdü. Araçların hiçbiri ona yol vermedi. Tam
geçecekti ki bir münibüs neredeyse çarpacaktı, arkasıdan küfürü bastı. “Bu yaya geçitlerini de niye
yaparlar, hiç anlamam” diye söylendi. Hiç yapmasalar bari herkes başının çaresine bakar, böyle olunca
ne oluyor? Şöförün biri yol veriyor, yolun ortasına kadar yürüyorsun, bu sefer karşı yönden gelen
aracın altında kalmamak için türlü cambazlıklar yapmak zorunda kalıyorsun.
Durak karşıdan görünmüştü. Sabah telaşıyla herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyordu. Sırt çantalı
öğrenciler, tulumlu işçiler, kravatlı memurlar… her çeşit insan koşuşup duruyor, metroya yetişmeye
çalışıyordu. Tabii seyyar satıcılar da metro girişine konuşlanmışlardı. 12 Yaşlarında bir oğlan çocuğu
“Simiiittçi” diye bağırıyordu. Gözleri çapaklıydı, ihtimal yüzünü bile yıkamamıştı. İçinden “Bari bir
eldiven kullansaydın be oğlum” diye geçirdi, sonra “Eldiven olsa ne olacak ki” dedi, kim bilir gelen
geçenin çarpmasıyla o simitler kaç kez yerlere savrulmuştu. Peki ya her müşterinin satın almadan
bütün simitleri tek tek mıncıklamasına ne demeli? İyi de o adamların tuvaletten çıkınca ellerini
yıkadığını kim biliyor ki? İçini bir iğrenti kapladı.
Bu 8.15 metrosunda oturacak yer bulmak adeta bir mucizedir, çünkü o durağa kadar bütün yerler
çoktan kapışılmış olur. O gün de farklı bir durum yoktu. Bir öğrencinin sırt çantası yüzüne çarptı,
neredeyse gözlüğü yere düşecekti, bir velet ayağına bastı, neyse olağan şeylerdi bunlar, alışkındı.
Sonraki durakta iki tane çocuklu genç kadın bebek arabalarıyla metroya bindiler. Aralarındaki
konuşmalardan çocukları önce yuvaya bırakıp, sonra işe gidecekleri anlaşılıyordu. Gençler yer
vermeyi önerdiler, kadınlar istemedi, arabalarında uyuyan çocukların rahatını bozmak istemediler. Bir
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sonraki durakta birkaç kişi indi fakat o kadar çok binen oldu ki, artık nefes almak bile neredeyse
imkânsızdı. Orta yaşlı şişman kadının gözleri, yeni yetme bir oğlanın üzerindeydi ama oğlan bunun hiç
farkında değildi, o adeta cep telefonuna kilitlenmişti. Derken çocuklardan biri ağlamaya başladı,
annesi arabada pışpışlamaya çalıştı ama pek işe yaramadı, çocuk yaygarayı bastı. Kadın çocuğu
arabasından kucağına aldı, şimdi de öbür çocuk cıyak cıyak. Kucaktaki çocuk iki yaşında var yoktu.
Annesi yalancı memeyle oyalamaya çalışıyordu.
Kendi yaşıtlarının çoğu çoktan baba olmuştu, hatta bazılarının ikinci çocuğu bile olmuştu. O da
istemez miydi hiç baba olmayı? Ama kısmet tabii. Olmayınca olmuyor işte. Selma’da tam üç kez tüp
bebek denenmişti. Üçü de tutmamıştı. Bilen bilir, çok zorlu bir süreçtir. Çeşit çeşit tahliller. Sonra bir
dizi işlem ve umutla on gün sonra netleşecek sonucu beklemek... Ve hüsran… Üç kere hüsran, bu
onların hikâyesi. Her zaman böyle olmaz tabii ama onlarda böyle oldu. Selma’ya her ne kadar
“Önemli olan bizim mutluluğumuz, yeter ki biz sağlıklı olalım” dese de bu lafların onu ne kadar teselli
ettiğini bilmiyordu. Aslında hiç teselli etmediğini biliyordu da, Selma’nın üzülmemesi için pek bu
konuya değinmemeye çalışıyordu. Şu sıralar dördüncü denemeyi yapıyorlardı, doktorun söylediğine
göre bu son deneme olacakmış. Ne denir ki, kader. Bir sonraki durakta kadınlar indi. Yeni yolcular
bindi. Bir yer boşaldı ama o oturmak istemedi, artık ineceği durağa yaklaşıyordu.
İşyerine gelmişti. Asansörde muhasebe müdürüyle karşılaştı, soğuk bir tipti, sahte bir “Günaydın”
dedi. Masasına geçti, Hanife hanım çayını getirdi. “İyi güzel de bu kadının çayı hep soğuk olur, alt
kattaki mutfaktan bana gelinceye kadar kaç kişiye daha uğruyor. Sanki hepsini birden dağıtmak
şartmış gibi” diye söylendi. Sonra müdürü telefon etti, “Bari çayım bitseydi” diye dedi. Dünden kalan
yarım işler varmış, öğleden sonra da önemli bir toplantı varmış. “Zaten bu şirketteke önemli olmayan
bir toplantı görmedim ki…” dedi. Öğleye doğru tamamladığı evraklarla müdür beyin odasına gitti. Bu
adamın yüzü de hiç gülmez. Yüzünde yine o hiç değişmeyen ciddi ifade vardı. “Acaba onu hiç
gülmediği için mi müdür yapmışlardı? Acaba ben de ileride müdür olursam böyle asık suratlı mı
olacağım” diye düşündü, sonra da ilave etti: “Yok hiç sanmam”. Zirai ilaçlar satan büyük bir şirkette
çalışıyordu. “Bunlar hep böyledir, insanın ağzına tek bir zeytin tanesi koyarlar, poposunun altına da
boş bir teneke. O tenekenin yağ ile dolmasını beklerler” diye mırıldandı. Sattıkları ilaçlar, o zararlı
canlıları öldürürken, masumları da öldürmüyorlar mıydı? Peki o zaman doğanın dengesi bozulmaz
mıydı? Neyse, sonuçta bu onun için bu iş ekmek parasıydı, ne yapabilirdi ki? Öğleden sonraki toplantı
da bayağı şenlikli geçti ama o bu işlere alışkındı.
Bir gün daha bitmişti. Masasını topladı, bilgisayarı kapattı, kapıya yöneldi. Metro işyerine oldukça
yakındı, istasyonda fazla beklemedi. Akşam metrosu sabahkinden daha tenha sayılmazdı, aradaki fark
iş çıkışı insanlar eve dönüş yolunda, daha yorgun görünürler. Sabahki dirilik yerini bezginliğe bırakır.
Metro çıkışında yolcuları, mevsimine göre bazan mısır satıcısının, bazan kokoreççinin, bazan da
kestane kebapçının bağrışmaları karşılar.
86

Caddenin karşı tarafındaki bir kuyruk dikkatini çekti. Bu bir “lokma” kuyruğu idi. İzmir’in lokması
pek ünlüdür. Tamam da acaba içinde nasıl bir yağda kızartıldığını bilen var mı? Ya o koyu ağdaya ne
demeli? Peki böyle açıkta gıda maddesi üretmek ne kadar hijyenik olabilir, havadaki sinek, türlü börtü
böcek kimin umurunda? Neyse.
Eve vardığında eli zile uzandı fakat o daha çalmadan, kapı kendiliğinden açılıverdi. Selma gözleri
yaşlı boynuna sarıldı. Bir tuhaflık olduğu belli idi. Korktu, hiçbir şey anlamamıştı. Karısı kulağına
“Hamileymişim, hastaneden telefon ettiler” dedi. İşte o anda hissettikleri anlatılamazdı! Selma “Bu
kadar güzel bir haberi telefonda vermek istemedim, çünkü telefonun telleri duygularımı, sevincimi,
heyecanımı iletemezdi, sana kendim söylemek istedim; evet ben anne oluyorum” dedi. Bir süre
üzerindeki şaşkınlığı atamadı, sonra kendini toparladı ve “Demek ki ben de baba oluyorum” diye
haykırdı. Bulutlar ayağının altında kayıyordu. Sonra sarılıp, ağlaştılar. İnanamıyordu ama bu sefer
olmuştu işte! Tam da ümitlerini kaybederlerken.. Pencereyi açtı, gırtlağının sonuna kadar bağırdı:
“Baba oluyoruumm!” Yetmedi. Sokağa çıkıp, her önüne gelene baba olacağını müjdelemek istiyordu.
İçi içine sığmıyordu, adeta kendi kendisiyle sarmaş dolaş olmuştu.
Sabah erkenden uyandı. Pencereleri açtı, odayı havalandırdı. Sonra çoktandır ihmal ettiği sabah
cimnastiğini yaptı. Havayı dolu dolu ciğerlerine çekti. İzmir’in ekimi de bir başka güzel olurdu. Yazın
o kavurucu temmuz, ağustosu kendini ılık, güzel bir havaya bırakırdı. Ne kışın soğuğu, ne yağmurun,
çamurun eziyeti. Ağaçların yapraklarında sarıdan turuncuya, yeşilden kızıla binbir renk cümbüşü.

Selma kalkmadan kahvaltıyı özenle hazırladı. Müzik setine bir Orhan Gencebay CD sini koyduktan
sonra, eşini öperek uyandırdı. Bu evde hiç bu kadar keyifli bir kahvaltı yapılmamıştı. Tam eşiyle
vedalaşıp, kapıdan çıkıyordu ki, geriye dönüp “Aman oğluma dikkat et” dedi. Selma da “Peh... Oğlan
mı? Kız olmayacağını nereden biliyorsun” diye güldü. Bizimkisinin yüzünü kocaman bir tebessüm
kapladı;

“Erkek adamın erkek oğlu olurmuş” diye yanıtladı. Merdivenlerde Süheyla hanımla

karşılaştı, yine köpeğiyle sabah yürüyüşünden dönüyordu. Köpeğin başını okşadı : “ Ne haber
Rocky?” sonra Süheyla hanıma dönüp: “Pek tatlı şey maşallah.”
Yaya geçidi bomboştu, karşıya geçti. “Sabahları metro durağına kadar yürümek spor oluyor, iyi ki
durak kapımızın önünde değil” diye düşündü. Metro girişi yine her zamanki gibi cıvıl cıvıldı. Simitçi
çocuk yine aynı köşedeydi. Belli ki yüzünü bile yarım yamalak yıkayabilmişti. Sabahın köründe kendi
yaşıtları sıcak yatağında, derin uykuda iken onun ekmek parası peşinde koşması, ne kadar saygın bir
özveri. Bu yaştaki bu çalışma azminin ve iş ciddiyetinin, ileriki yıllarda ona çok avantaj sağlayacağını
düşündü. Çünkü daha çocuk denecek bir yaştayken böyle bir sorumluluk almış olmak, onu hayata
mutlaka kendi yaşıtlarından bir adım önde başlatacak olmalıydı.
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Bütün bunları düşündükten sonra dayanamadı, çocuktan bir simit aldı. İzmir’de simite “gevrek” denir
ama bunun bir sebebi vardır. Simit pişirilirken, hamur üstüne susam serpilip, fırına verilmezden önce
pekmezli bir suya batırılır. İşte İzmir’in simitçileri bu pekmezli suyun özellikle sıcak olmasına dikkat
ederler ki, bu yüzden simitler hep çıtır çıtır olur, işte bunun için İzmir’de simitin adı gevrektir. Metro
tam zamanında geldi. Sabah, yine her zamanki kalabalık, yeni bir güne başlamanın heyecanı.
Metronun ne kadar uygar bir ulaşım aracı olduğunu düşündü. Çok kısa bir süre içinde hop diye şehrin
bir ucundan öteki ucuna çabucak ulaşıveriyorsun. Bir kere çok çevre dostu, ne gürültü kirliliği ile
insanları rahatsız ediyor, ne de dumanı ile, egzozu ile çevre kirliliği yaratıyor. Batılı ülkeler boşuna mı
yıllar önce her yere metro döşemişler.

Asansörde muhasebe müdürüne rastladı: “Günaydın, ne kadar güzel bir gün değil mi?” Adam tuhaf
tuhaf baktı. Hanife hanım her zamanki gibi sabah çayını getirdi. Gözü elindeki simite takıldı,
“hayrola” dercesine baktı, pek alışkın değil ya. Ellerini iki yana açıp, “Şu gevrek gibisi yok” dedi,
“Hele bir de yanında senin çayın olursa Hanife Hanım... Ne New York’un bageli, ne de Paris’in
kruvasanı”. Hanife Hanım kaşlarını kaldırdı, dudaklarını büzdü, yüzüne “Allah Allah” dercesine baktı.

Daha sonra müdürüne telefon açtı: “Müdür bey dünden kalan tamamlanacak bir iş kalmış mıydı?”
Müdürün sesi şevkat doluydu: “Sağolun şefim, şimdilik yok, bu sizin iş sorumluluğunuza hayranım.”
Bayağı keyiflenmişti: “Evet bizim müdürün yüzünün pek gülmediği doğrudur ama önemli olan insanın
içi güzel olsun. Bu kadar büyük bir şirketi yönetmek için, otorite şart tabii, iş disiplini çok önemli.”
İleride müdür olursa, kendisinin de hep ciddi ve disiplinli olacağını hayal etti. Sonrada yaptığı işi
düşündü, sattıkları bu zirai mücadele ilaçları olmasa, çiftçi köylü ne yapardı acaba? Tüm zararlı haşere
ürün miktarını belki yarıya düşürür, insanların geliri de haliyle yarı yarıya azalır, perişan olurlardı.
Yaptığı işle gurur duydu.
Gün çok çabuk geçiverdi. Metro çıkışı yürümeye başladı. Bir spor mağazasının önünden geçerken
yine bir lokma kuyruğu vardı. Sözetmiştik, İzmir’in lokmaları pek ünlüdür. Burada herkesin lokma
döktürtmek için bir bahanesi bulunur. Bazan küçük bir notla karşılaşırsınız: Filancanın ruhuna Fatiha.
Belli ki lokmayı arkada kalan sevenleri dökdürtmüştür. Kimi zaman bir esnaf sınıfını geçen kızı için,
belki bir başkası tuttuğu takımın galibiyeti için. Lokma aynı zamanda bir sosyalleşme, sevinçleri
paylaşma aracıdır. Ne güzel. Yani İzmir’de lokma, garip gurebaya hayırdan öte bir anlam yüklüdür.
Zaten kuyruktakiler de pek garibana benzemezler. Kranta beyler, şık hanımlar, mini etekli kızlar..
Hatta bu lokma kuyruklarında bazan turistlere bile rastlanır. Dayanamadı, o da sıraya girdi. Kuyrukta
beklerken mağazanın vitrinindeki çocuklar için üretilmiş rengârenk formalar, spor malzemeleri,
ayakkabılar… gözüne takıldı.
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Eve döndüğünde kapıyı her zamanki gibi Selma açtı. Arkasında gizlediği kırmızı bir gül ve minicik bir
çift krampon vardı. Selma’ya uzattı: “Gül senin için, kramponlar da oğlumun”. Selma güldü, o da
vestiyere asılı bir pakete uzandı ve içinden sapsarı upuzun saçlı bir Barbie bebek çıkardı: “Bu da
kızımın bebeği”.
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KIZILA DÜŞEN MAVİ
Hasan Erbay

Yıldızları usulca göz kırpan açık bir temmuz gecesiydi. Tepelerin gökyüzü ile buluştuğu keskin
çizgiler her yandan seçilebiliyordu. Dolunayın aydınlattığı tepelerin birinde uzaklardan seçilebilen bir
ateş parlıyordu. Ateşin çevresinde gençten dört erkek oturmuş, gecenin tadını çıkarıyordu. Ateşin
şavkı yüzüne vuran gençlerden biri:
“Akşam diyordun işte oldu akşam!” dedi ötekilere.
“Cahit Sıtkı’ya selam olsun!” diye karşılık verdi, hafif göbekli olanı. Elindeki şişeyi havaya
kaldırırken.
Dört genç ayaklarını uzatmış, ilçeyi yüksekten gören bu tepedeki efkârlı ateşin başında dertlerini
geceye dökmekteydiler. Hafiften esen rüzgârın kıpırdattığı dalların uğultusundan ve yanan odunların
çıtırtısından başka ses seda yoktu.
“Hayırdır Fikret?” dedi biri, elinin tersiyle ağzını silerken;
“Bu akşam evden arayan soran yok seni?”
“Kapattım telefonu, attım cebe” dedi genç.
“Bu akşamı size ayırdım dostlarım! Kimse rahatsız etmesin bizi, bölmesin muhabbetimizi!
Cilalanalım!”
Diğerleri de yarım kafa salladılar. Şişeleri havaya kaldırıp:
“Şerefine içiyoruz kardeşim, sağlığına, muhabbete, dostluğumuza!..”
Alevlerin suratlarını belli belirsiz aydınlattığı gençler, ayaklarının altında uzanan şehre tekrar baktılar.
En dış mahallelerden merkeze kadar şehrin her yeri sokak lambalarıyla ışıl ışıldı. Tek tük görünüp
kaybolan araç farları dışında hareketli başka bir cisim yoktu. Herkes derin ve huzurlu bir uykudaydı
sanki. Şehrin çıkışına doğru uzanan yolda mavi lambalı bir araç belirdi. Bir ambulans açık tepe
lambalarıyla son sürat gençlerin bulunduğu tepenin dibinden geçti. Mavi ışık cılız ateşin kızılına
karıştı.
*

*

*

Gençlerin önünden son sürat geçen ambulansın ön kabininde yaşlı bir kadın oturuyordu. Telefonda
konuştuğu kişiye ağlamaklı bir ses tonuyla dert yanıyordu kadın.
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“Bilmiyorum kızım, bilmiyorum! Ah bir bilsem!”
“Nerde zıkkımlanıyor şimdi kim bilir adı batasıca!”
Yaşlı kadın, telefonda konuştuğu kişinin teskin edici sözlerinden pek etkilenmemişe benziyordu.
Heyecan ve telaş arası bir kalp atışında elleri titriyordu.
“Ben kaç defa dedim ona. ‘Fikret!’ dedim, ‘oğlum, baban bu aralar iyi değil’ dedim”
Kadın elinin tersiyle gözyaşlarını silerken devam etti:
“Evet, evet. Kaç gündür adamcağızın burnu kanayıp duruyordu zaten. Tansiyon haplarını mı?
Almaz olur mu çocuğum? Hiç aksatmadı, her gün aldı”
“Öyle bir kustu ki. İnme geçiriyor diyor doktorlar, Allah korusun!”
Kadın bir yandan diğer eliyle de dizini dövmeye başladı. İnme kelimesinin içerdiği geniş anlam
yelpazesinde, olumsuz taraf ağır basmış görünüyordu. İnmeydi işte. Belki de felç kalacaktı kocası.
Kadın bu olumsuz çağrışım üzerinden devam etti sözlerine:
“Ablana da haber ver kızım. Baban onu çok sever bilirsin, gelsin de elini tutsun babasının! Yanında
olduğunu bilsin”
Yolun ortasındaki çukurdan kaçmak isteyen şoför, direksiyonu sola kırınca ambulans biraz yalpaladı.
Ara camdan birisi, kafasını çıkarıp sordu:
“Hayırdır kaptan?”
“Çukur vardı, ondan kaçtım hocam” dedi şoför arkaya.
Hocam diye hitap ettiği ambulansın doktoruydu.
“Aman dikkat et” dedi doktor. “Hastamız sallantıya dayanıklı değil. Seri gitmen yeterli, hızlı gitmene
lüzum yok.”
Kadın açılan daracık pencereden, arka kabindeki sedyede boylu boyunca uzanmış kocasına bakmaya
yeltendi. Ancak yaşlı bedeni o kadar da çevik değildi. Hızla yola devam araçta dengesini sağlamak
için tekrar önüne dönmek zorunda kaldı. Telefondakine durumun iyiye gittiğini anlattı, endişeyle
karışık bir sesle:
“İyi olacak inşallah baban yavrum, inşallah! Siz duanızı eksik etmeyin çocuğum”
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Yaşlı kadın üç dört saat önce olanları anlatıyordu kızına. On beş yıldır tansiyon hastası olan eşi,
olduğu yere yığılıp kalmıştı. Ağzından köpükler gelmiş, dili dışarı çıkmış, gözleri manasız bir boşluğa
bakmaya başlamıştı.
Kadının feryatlarına yetişen komşuları, durumun ciddi olduğunu anlayıp ambulansı aramışlardı. İlçe
hastanesine getirilen hastanın, tansiyon yüksekliğine bağlı beyin damarlarıyla alakalı bir sorunu
olduğu düşünülmüştü. Hastanenin doktorları pek çok yerle telefon görüşmesi yapmış, hastayı kabul
edecek bir sağlık kurumu bulmaya çalışmışlardı. Nihayet beklenen haber gelmiş, hastaya bir yoğun
bakım merkezinde boş bir yatak bulunmuştu. Derhal yoğun bakım ünitesine nakli planlanan hasta için
tahsis edilen bu doktorlu ambulans, yaşlı adamı komşu bir ildeki üniversite hastanesinin yoğun bakım
servisine götürüyordu.
*

*

*

Ambulansın arka kabini, sanılanın aksine oldukça gürültülüdür ve yoldan kaynaklı sarsıntılara
fazlasıyla açık bir yerdir. Sabitlenmiş halde duran hemen her aletten her türlü metalik ses gelebilir ve
çalışmakta olan her alet sallantı sebebiyle her an arıza verebilir. Mesleğinin henüz ikinci yılında olan
ATT (Acil Tıp Teknisyeni), tavanda asılı duran ve ambulansın her manevrasıyla sağa sola sallanan
plastik serumun akış hızını kontrol ediyordu. Bir taraftan da hastanın kalp grafisini gösteren ekrandan
gözünü ayırmıyordu. Aklından neler geçmiyordu ki! Kendi annesi de tıpkı bu yaşlı adamcağız gibi
beyin kanaması geçirmiş ancak kurtarılamamıştı. Günlerce yoğun bakım ünitesinin kapısında, gelecek
mutlu bir haberi beklemişti. Ne var ki beklediği haberi alamamış, annesini yoğun bakım servisinin
otomatik kapıları ardında sonsuzluğa uğurlamıştı. Bu sebeptendir ki yoğun bakıma götürdüğü her
hastada benzer buruk acı kaplardı yüreğini. Taşıdığı onlarca hastaya umut, yakınlarına teselli olmaya
çalışıyordu. Ambulansta çalışmak onun için bilinçli bir tercihti, bizzat kendisi istemişti.
Ambulanstaki her hastanın özgün bir hikayesi vardır. Siren sesi çoğu kişiye korkutucu, ürpertici belki
de acı gelir. Oysa asıl acı ambulansın sireninde değil, yetişilmeye çalışılan hastada ve onun
yakınlarındadır. Kiminin babası, kiminin kızı, kiminin dedesidir içindeki. Ambulansın içinde hasta,
hastanın yüreğinde sevdikleri, sevdiklerinin endişesinde hasta… Bu döngünün yanı başında ise elinden
geleni yapmaya çalışan, merakla ümit arasında sağlık çalışanları. Acıyı hafifletmek, teskin edici laflar
söylemek, umutlanmak ve hastaneye yetiştirmektir onların derdi. Mesleklerindeki onca telaşa ve
koşuşturmacaya rağmen çoğu dingindir sağlıkçıların. Şahit oldukları acılar mıdır onları dingin yapan,
taşıdıkları hüzün yükü mü, yoksa gönüllerinde taşıdıkları sevgi mi?
Onların yaptıkları işin merkezidir insan. İnsana dair sevgi olmadan, adı “Hızır” olan bu serviste ne
yapılabilir ki? Bir an olur ki gece gibi, yitip giden bir canın ardındaki hüzün; bir an olur ki sabah gibi,
kurtarılan bir canın getirdiği sevinç. Hüzün sevince, sevinç hüzne karışır durur vakitsiz. İki uçta
yaşamaktır belki de renk kuşağında. Maviden kırmızıya ve her ikisinin de ötelerine. Bir yanda ölüm,
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öbür yanda yaşama tutunma; sımsıkı. Bu iki menzil arasında yaşamı değerli kılmaya, yaşatmaya
uzanan eller. Hiç tanımadığı birine acil yardım yaparken, onunla bütünleşmenin yolunu ne açar
sevgiden başka?
Bu düşünceler geçerken zihninden,
“Hasan” dedi doktor.
“Biraz kısar mısın serumu, çok hızlı akmaya başladı, tansiyonu tekrar yükseltmeyelim.”
Hasan, serumu biraz kıstıktan sonra hastanın yüzüne tekrar baktı.
“Hocam, solunum iyice sıkıntılı olmaya başladı sanki?” dedi.
“Evet öyle. Durum kötüleşiyor. Sanırım kanama, beyin dokusunu içeride sıkıştırmaya başladı.”
Doktor bir an duraksadı, solunum makinesine ve kalp grafisine baktı.
Yüzünü buruşturdu. İleri kalp desteği için malzemeleri toparlamaya başladı.
Ambulans, mavi ışığı her metreye hatıra bırakarak yoluna devam ediyordu.
*

*

*

Güneş dağların ardından henüz yüzünü göstermese de kocaman bir kızıllık kaplamıştı ufku. Kuşlar
daldan dala konmaya, şen şakrak nağmelerini duyurmaya çoktan başlamışlardı. Tepenin başında
geceden kalma, harareti gitmiş cılız bir duman tütmekteydi. Dumanın çevresinde, buldukları boş
yerlere uzanıveren, derin uykularında dört erkek vardı. Öylece sere serpe uyuyakalan gençlerden biri
çoraplarını bile çıkarmıştı, öbürü ayakkabısını başının altına yastık yapmıştı. Çevrelerinde kırılmış içki
şişeleri, rüzgârın sağa sola savurduğu boş çerez poşetleri vardı. Gençlerin geceyi geçirdiği tepenin
hemen altından bir yolcu minibüsü geçiyordu. Minibüsün karşısından gecenin yorgunluğunu sırtında
taşıyan bir ambulans geldi. Gecenin ışığı ateşe düşen ambulans, götürdüğü hastayı bırakmış geri
dönüyordu.
Gençlerden birinin telefonu çalmaya başladı. Defalarca çaldı. İki, üç, beş… En sonunda biri duyar gibi
oldu. Yarı uykulu, kısık gözlerle telefonu aradı el yordamıyla; buldu. Arayanın kim olduğuna bile
bakmadan kulağına götürdü:
“Alo, hı!”
Karşıdaki sesin ne dediğini anlamaya çalışıyordu. Uzun bir tanıtma faslından sonra gözleri fal taşı gibi
açıldı. Şaşkındı. Ayakkabılarını yastık yapmış arkadaşının yanına seğirtti. Yalınayak bastı çakıl
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taşlarına; cam kırıklarına bile aldırmadı. Nefesi kesilecek gibi oldu. Arkadaşının yanına varınca biraz
duraksadı, yutkundu.
Temkinli olmaya çalışıp elini arkadaşının omzuna koydu. Önce hafifçe salladı onu. Uyandıramayınca
bir daha, bir daha denedi. Yine olmayınca bu sefer yüksek sesle çıkıştı:
“Fikret! Kalk oğlum kalk!”
“Baban…"
"...Baban ölmüş!”
Fikret gözlerini açarken, ambulans tepeden aşıp gözden kayboldu.
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NİKÂH ŞAHİDİ
Ömer Ali Çulu

Uzun süredir uğraş verdiği projesi, iki aydır fakülte yönetim kurulunun masasındaydı. Kabul
edileceğine dair duyumlar almıştı ama yine de kuşkuluydu. Meslek yaşamının, belki de en önemli
çalışması olacaktı. Yüzlerce kişi incelenerek, yıllardır kafasını kurcalayan sorulara yanıt aranacaktı.
Ülkede bir ilk olmasının yanı sıra, tüm dünyada da ses getirecek sonuçlara ulaşacağına inanıyordu.
Yüzmüş yüzmüş sonuna gelmiş, ramak kalmıştı projenin uygulamaya geçmesi için. Dekanla, hafta
sonunda golf oynamak bahanesiyle bir araya gelecek, son pürüzleri de gidermeye çalışacaktı. Kısacası,
birkaç gündür sabırsızlıkla beklediği ve çok önemsediği bu buluşma, projenin başlamasını
sağlayacaktı. .
Ne var ki, beklenmedik telefon konuşmaları Ankara’da olmasını gerektirmişti. O şimdi Ankara’da
kadim dostu P’nin evinde akşam yemeğindeydi. Şarabını yudumlarken sıkıntısını hala üzerinden
atamamıştı. En sevdiği arkadaşı, belki de tek dostu P, telefondaki sözlerini yineliyordu. “Biliyorum
çok çalışıyorsun, kâh yurt dışında, kâh ülkenin bir şehrindesin. Yoğun programlarına rağmen beni
kırmayıp gelmen bizleri çok sevindirdi.” “Bir önemi yok’’diyerek gülümsedi. Yüzüne yansıyan
kaygılı halinden ötürü inandırıcı olamadığını da biliyordu. Günler öncesinden planlanan buluşmanın
iptali, kaprisleriyle ün salmış dekan tarafından saygısızlık olarak nitelendirilecek, kim bilir belki de
her şeye yeniden başlamak zorunda kalacaktı. “Unutma yarın çok şık olmalısın, biliyorsun nikâh
şahidisin biricik kızımızın. Her şey çok güzel olmalı. Ne çabuk da büyüdü çocuklar, inanası gelmiyor
insanın… ” diyordu P’nin eşi.
Geride kalan yıllar, sanki bir film şeridi olarak gözlerinin önüne gelmeye başladılar bir bir: Yirmi
sekiz yıl olmuştu Ankara’dan ayrılalı. Fen lisesi, ardından Tıp Fakültesi okumuştu bu şehirde.
Yaklaşık on yıl, tutkularıyla acılarıyla geçen gençlik yılları. Hukuk öğrenimi yapan P ile
tanıştıklarında ikinci sınıftaydı. Uzunca bir süre aynı evi paylaştılar. Dört, beş yıl hemen hemen her
gün beraber oldukları P ile arkadaşlıktan da öte dost, hatta kardeş gibi olmuşlardı. Karmaşa ve tehlike
içinde geçen 1980 öncesindeki o zor üniversite yıllarında omuz verdiler birbirlerine.
Tabii bir de M vardı son iki yılda hayatlarına giren. Çocuk hastalıkları stajını yaparken tanışmışlardı.
Yirmisinde bir hemşire olan M, bir yandan çalışıyor bir yandan da psikoloji öğrenimi yapıyordu.
Yoksul bir aileden geliyordu. Bir an önce para kazanmak, ailesine yardımcı olmak düşüncesiyle
seçmişti bu mesleği. Zamanla çok sevmişti hemşireliği. İlişkilerinde ve yaptıklarında tutarlı olmaya
özen gösteren davranışları, onu yaşından daha olgun gösteriyordu. Ne var ki arkadaşlarında gördüğü
eksiklikleri yüzlerine dobraca söylemekten kaçınır, ama ne yapar eder onları eleştirmenin bir yolunu
da bulurdu. Bir gün, Dostoyevski’nin bir kitabını hediye ederek ona da bazı uyarılarda bulunmuştu.
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Hatırlamaya çalıştı kitabın ön sayfasındaki M’nin yazdığı o kısa yazıyı: “Sadece mesleğimizle ilgili
bilgiler edinmekle yetinmeyip, sanata ilgi duyan, okuyan, düşünen, sorgulayan bir yaşam tarzını
benimsemeliyiz. Ruhumuzu ve beynimizi yurt sevgisiyle, insan sevgisiyle donatmalıyız ki, yalnızca
mesleki bilgisiyle güçlü olan değil, her yönüyle saygın birer doktor, hemşire olabilelim.” Seviyordu
M’yi, sanki içinde eksik kalan bir şeyleri tamamlıyordu. Sıklıkla, “Mutlulukları yaşayabilmek için
öncelikle güzellikleri görebilmeyi öğrenmeliyiz” der, onun sanata ve okumaya ilgisizliğinin hiç de hoş
olmadığını bıkmadan yinelerdi.
P şarap kadehini gözüne sokarcasına yaklaştırmış, “Yine daldın! Ne düşünüyorsun bilmem ama, bir
şeyler yedikten sonra iyi bir uyku çekmelisin. Unutma, yorucu bir gün bekliyor hepimizi.” Şarabından
bir yudum aldı ve “M’den hiç haber aldın mı” diye soruverdi birden. Kısa bir sessizliği ev sahiplerinin
kaygılı bakışları izledi. P’nin önemsiz ya da yersiz bir soru ile karşılaşmışçasına hayır anlamındaki
omuz kaldırmasına bir mana veremediği gibi konuyu değiştirmek istediğinin de farkına vardı. “Eski
günlerdeki gibi balıkları ben pişirdim, umarım beğenirsin” derken ona bakmamaya çalışıyordu.
Kuşkusuz bu tavrında haklıydı P. Yirmi sekiz yıl geçmişti aradan. Bunca yıl ne aramıştı ne de
sormuştu M’yi. Üçü, beşi geçmezdi Ankara’ya gelişleri. Bunlar da, üniversitelerdeki sunumlar için
yapılan günü birlik seyahatlerdi. P gelirdi arada bir İstanbul’a. Kısacası, çok az görüşmelerine rağmen
iki arkadaşın dostlukları hiç aşınmamıştı. Burada olmasının nedeni de bu kadim dostluk değil miydi?
Peki, neler oluyordu, neydi bu yemek boyunca süren gizemli hava? Hele M’yi sorduğunda, takınılan
yapmacık davranışlar da ne demek oluyordu? Kafasında bazı şeyleri özetlemeye çalıştı: P’nin kızı
evleniyordu, o da bu törende nikâh şahidiydi. Olağanüstü bir durum göremiyordu ortada. İzin isteyerek
masadan kalktı, gümüşlükteki çerçevelenmiş eski fotoğraflara bakmaya başladı. P’nin ortada olduğu,
her ikisini de kollarıyla kavradığı siyah, beyaz çekilmiş fotoğrafı eline aldı. “Siz benim canlarımsınız,
umarım asla ayrılmayız” deyişini tüm canlılığıyla anımsadı. Birden P, M ve kendisinin Kızılay’dan
Maltepe’ye giden yolda yaptıkları aklına geldi. Yıl 1975, İran Şahı Ankara’daydı. Yol boyunca bütün
elektrik direkleri İran bayraklarıyla süslenmişti. İlerici üniversite gençliği, günlerdir İran’daki faşist
baskı rejiminin eleştirisini yapıyordu. O gün de, protesto eylemleri olacaktı. P kimseye fark
ettirmeden, küçük naylon poşetlerdeki benzini direklerde sallanan İran bayraklarının üstüne
döküyordu. M ile kendisi de benzinli bayraklara doğru yanan kibrit fırlatıyorlardı gizlice. Beş, on
dakika içerisinde onlarca bayrak, yol kenarlarına toplanmış gençliğin “kahrolsun faşizm” sloganları
eşliğinde yanıyordu. Ne var ki bir saat sonra tüm bayraklar yenilenmiş, her direğin altında da silahlı
bir asker nöbet tutuyordu. Eylem sonrası üçü birlikte Sakarya’da bira içerlerken ne çok gülmüşlerdi.
Hele M gülme krizine tutulmuş bir halde “neden hala yüzün bembeyaz” diye P’ye takılıp duruyordu.
M nerelerdeydi acaba diye düşünürken, içindeki dinmeyen acının özlemden kaynaklandığını çok iyi
biliyordu.
P’nin eşi, sesini yükselterek “Ee, ne yapıyorsun bakalım, eşin çocukların ne âlemde?” diyerek
uyanmasını sağlamıştı. “Yurtdışındalar, İstanbul’da olsalar onlar da gelirlerdi” diye geçiştirdi soruları.
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Bu kez de eşini ve çocuklarını düşünmeye başladı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra beş yıl süren
uzmanlık eğitimini İstanbul’da almıştı. Üst kariyer için ABD ye gittiğinde de Avusturyalı Brigitte’le
tanışıp, evlenmişlerdi. İlerleyen yıllarda da ikide çocukları olmuştu. Sorunsuz, oldukçada düzenli bir
yaşantı sürüyorlardı. Ama o biliyordu ki, hep bir şeyler eksikti yaşamlarında. Kurallarla sürdürülen,
sevgiden ziyade karşılıklı saygının esas alındığı bir beraberlikti onlarınki. Zamanla, işine olan
düşkünlüğü daha da artmış, kalabalıklar içinde bile yalnız biri olmuştu. Brigitte ise hep kuralları olan,
her şeyi formüle eden, ayrıntıları bile çok önceden planlayan, patolojik düzeyde titiz bir kadındı.
Kurallar, planlar, saatler…
Boğuyordu artık onu bu tek düze yaşam. İyice daraldığı anlarda, öğrenciliğinden kalma garajdaki o
eski motosikletine binerek kaçmak istiyordu uzaklara. Yıllar öncesinde yaptığı gibi.
Evet, yıllar öncesinde de kaçmıştı bir şeylerden.
Cebeci’deki P ile paylaştıkları bakımsız, dağınık evdeki bir pazar sabahını anımsadı şimdide. Nöbetten
çıkan M’nin getirdiği sıcacık simitlerle yapmışlardı kahvaltılarını. Artık son sınavlarına
hazırlanıyordu. Doktor olmasına bir, iki ay kalmıştı. Onlarca kitabın bulunduğu masasına geçmiş
M’nin yaptığı kahveyi yudumlarken bir yandan da sınavda çıkabilecek soruları tahmin etmeye
çalışıyordu. M ise pencerenin yanındaki koltukta sessizce gazeteleri okurken uyuyakalmıştı. Genç
kızın üzerini örtmüş, aralık kalan dudaklarından dökülen gülümsemeye bakarken de onu ne kadar çok
sevdiğini düşünmüştü.
“Neyin var kuzum senin, yemeklere dokunmadığın gibi ağzını da bıçak açmıyor, haydi toplan biraz”
diyen arkadaşının gür sesiyle silkelendi. Saat hayli geç olmuştu. Bu kısacık yemekte ne kadar çok şey
anımsamıştı. Sanki bilmediği bir güç onu geçmişe sürüklüyor, adeta o günleri yeniden yaşatıyordu.
Gidip bir an önce uyumak istiyordu. Arkadaşları kalabileceğini söyledilerse de çok da ısrar etmediler.
İyi de olmuştu. Sabah erkenden kalkıp Ankara’nın sokaklarını dolaşırken, kaçtığı, asla bir daha
yakalayamadığı o güzel günleri anımsayacaktı bir başına. Arkadaşının evinden ayrıldı, sokağa çıktı.
Kasım ayının yağmurlu, içini titreten soğuk rüzgârının eşliğinde otobüs durağına kadar yürüdü.
Ortalıkta kimsecikler görünmüyordu, yolun karşısındaki büfe bile kapanmıştı. Otobüs de bir türlü
gelmek bilmiyordu. Telefonla P’yi arayıp en yakın taksi durağının numarasını istemeyi düşünüyordu
ki, özel bir araba durağa yavaşça yanaşarak durdu. Dolgun yüzlü, oldukça kibar görünümlü genç
sürücü, arabanın camını açarak, onu şehre götürebileceğini söyledi. Konuşmasıyla, gülümsemesiyle
karşısındakine güven veren bu gencin teklifini hemencecik kabul etti. “Bu saatten sonra otobüsler çok
seyrekleşir. Burada, Ankara’nın kirli havasından, kalabalık trafiğinden uzakta olmak güzel şey ama
ufak tefek zorluklar da yok değil hani. Özellikle, kışın ulaşımın zorluğu bu yeni uydu kentlerin en
önemli sorunu” dedi genç adam. Birkaç dakika sonra anayola çıktılar. Sıradan konuşmalar çabucak
bitmiş, yerini sessizliğe bırakmıştı. “Ankara otuz” yazan tabelayı görmüştü ki, arabanın anayoldan
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ayrılıp sola doğru saptığını fark etti. Neler oluyor dercesine baktı sürücüye. “Yolumuz beş on dakika
uzayacak sadece. Ama şu karşıda ışıkları görünen kır lokantasına uğramak zorundayım. Bir
arkadaşımı alıp devam edeceğiz .”diyen sürücünün iyi giyimi, güzel konuşması onun kuşkularını
gideriyordu. “Nasıl isterseniz, size de yük oldum zaten.” diyebildi hoşnutsuzluğunu belirten bir ses
tonuyla.
Yağmur yeniden yağmaya başlamış, ormanın içine doğru ilerleyen yolda karanlık iyice yoğunlaşmıştı.
Keskin dönemeçleri olan, inişli çıkışlı bu orman yolunda farların aydınlatabildiği yerleri belleğine
almaya çalışıyordu. Gördükleri, hiç de yabancı gelmiyordu. Bildiği yerlerdi sanki buralar. Birkaç yüz
metre sonra yolun ikiye ayrıldığı bir kavşak olmalıydı. Sağa sapan yolun kenarındaki söğüt ağacının
altında da, eski, suları akmayan bir çeşme. Önce söğüt ağacını aydınlattı farlardan uzanan ışıklar,
sonra da çeşmeyi. Şimdi de tırmandıkları yokuşun ardından lokantanın ışıklarını görmeliydiler. Birden
önlerinde; yokuşu çıkmakta zorlanan, üzerinde iki kişinin olduğu eski model bir motosiklet görür gibi
oldu. Sarı saçlı kız oğlanın beline sıkıca sarılmıştı. Beraberce söyledikleri şarkıya eşlik eden orkestra
da, patlak egzozun iyice berbatlaştırdığı motosiklet sesiydi. Mutluluğun resmini bir daha çizebilecek
miyim diye iç geçirdi.
“İşte geldik, sizi beş, on dakika yalnız bırakacağım.” diyen genç adam arabadan çıkıp hızlı adımlarla
lokantaya doğru yürüdü.
Az önce gördüğü hayalin etkisiyle tedirgin bir halde yüzünü ovuşturdu. Lokantanın bahçesindeki mavi
çam ağacını ve altındaki taş masayla tahta tabureleri arıyordu gözleri. Mavi çam iyice büyümüş, tahta
taburelerin yerini de beyaz plastik sandalyeler almıştı. Az önce gördüğü hayalin devamını, daha
doğrusu yıllar önce bu bahçede yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anımsama isteği duydu. Masanın
birkaç metre uzağında yan yatmış motosiklet, ağaca dayanmış sessizce ağlayan M ve elleri cebinde,
yerdeki taşları tekmeleyen kendisi. M’yi son defa gördüğü ve vedalaşmadan ayrıldıkları yerdi burası.
O gün, M hamile olduğunu söylediğinde kan beynine sıçramıştı. Tıp fakültesini henüz bitirmişti.
Hayalleri vardı. Mesleğin en iyileri arasında olabilmek için uzun ve yorucu bir yola çıkmaya
hazırlanıyordu. Evlenmenin, bir de çocuk sahibi olmanın hiç de zamanı değildi. Tamam, M’yi
seviyordu, ama üç dört yıl sonra bazı şeyler yoluna girince evlenseler ne olurdu? Şimdi evliliğin ve de
baba olmanın sorumluluklarını taşıyamazdı. Anadolu’nun herhangi bir yerinde kasaba hekimliği
yaparak yaşlanmak istemiyordu. Marka bir üniversitede kürsü Başkanlığı’na kadar yükselmenin
hayallerini kuruyordu. Gerekirse M’yi bile unutabilirdi. “Bir an önce kürtaj olmalısın!” diyordu kararlı
ve öfkeli ses tonuyla. Ne var ki, M’nin yüzüne bakarak konuşma cesaretini bile gösterememişti.
Kızarmış gözlerini kurularken M, çay içmek istemişti. Birkaç dakika sonra elinde çaylarla masaya geri
döndüğünde M yoktu. Uzaklaşan taksinin arka camında bir daha asla dokunamayacağı sarı saçları
güçlükle seçebildi. Motosiklet gezilerinde taktığı mor başlığı da masanın üzerindeydi. (Şimdi o mor
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başlık, evinin büyük çalışma odasındaki kütüphanesinde, bunca yıldır okumaya fırsat bulamadığı
Dostoyevski’nin kitabının yanında duruyordu.)
Neredeydi şu genç adam, bir başına kalmıştı arabada. Yağan yağmura aldırmaksızın dışarı çıkıp hava
almak ihtiyacı duydu. Birden, yan koltuktaki büyükçe bir zarf dikkatini çekti. Zarfın üzerinde kendi
adı yazıyordu. Şaşırmıştı. Artık bu gece yaşadıklarını yorumlayamaz hale gelmişti. Göğsü sıkışıyor,
elleri titriyordu. Bir fotoğraf, bir de mektup çıkmıştı zarfın içinden. Motosikletin üzerinde, kollarını
havaya kaldırmış, enerji dolu bakışlarıyla, yaşamın tüm zorluklarına karşı birlikteliklerini haykıran
gülümseyişlerinin görüntülendiği iki genç insanın, otuz yıl önceki M ile kendisinin fotoğrafıydı bu. Bir
başka deyişle “mutluluğun resmiydi” bu.
Ve mektubu okumaya başladı:

Sevgili ………….. ,
Son birkaç saattir size rastlantı gibi sunulan olaylar tamamıyla, sizin ve annemin en yakın arkadaşı ve
beni öz çocuklarından hiç ayırmayan P amca tarafından günlerce önceden kurgulanmıştı. Örneğin, sizi
buraya getiren genç, benim yarın evleneceğim, eğer vazgeçmezseniz sizin nikâh şahidi olacağınız
düğünün damadıdır. Nedeni de, bir yıl önce kaybettiğim, asla unutamayacağım sevgili annemin;
“Kızımı babasıyla tanıştıramadığım için, gözlerim arkada gidiyorum bu dünyadan.” diyen, vasiyet gibi
algıladığımız sözleri olmuştur. Elinizdeki fotoğrafı da, ağrılar içinde yatakta geçirdiği son altı ayda
bile yanından hiç ayırmadı. “Bizler tercihlerimize göre yaşadık.” diyordu.
Evet, varlığını şu anda öğrendiğiniz, hani doğmasını istemediğiniz kızınızım ben. Annem, size öfke
duymama asla izin vermedi. Çalışkanlığınızı, başarılarınızı örnek gösterdi hep bana. İzin verirseniz
eğer, mektubun başındaki noktalı yere “Babacığım” diye yazmak istiyorum. Mektubun imza yerini de
hoşgörünüze sığınarak aşağıdaki gibi yazacağım.
KIZINIZ
O ana kadar birçok kez gözleri dolmuş, ama ağlayamamıştı. Arabadan aşağıya indi, mavi çama doğru
yürüdü.
Çamın altındaki kız da ona doğru yürüyordu.
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GÜN UZAR…
Feyza Daldal

Sabah
O sabah, daha gün doğmadan, patlamalar, silah sesleri ve sonra sirenler başladı. Herkes camlara,
kapılara koştu. Bahçelere fırlayanlar o dayanılmaz yanık kokusunu alıp kar hayaletleri halinde yağan
külleri de fark edince, iyice paniğe kapıldılar. Korkulu ve uykulu sorularla sürekli arayıp yönetimi ve
kapılardaki güvenlik görevlilerini bunalttılar. Neyse ki sitede olan bir şey yoktu. Olaylar, sitenin
doğusundaki dağın sırtlarını tamamen kaplayan, gecekondu mahallelerindeydi. Patlamalar ve
yangınlar, galiba, oralardaki büyük okulda ve çevresinde olmuştu. Ayrıca o daracık sokaklarda yakılan
arabalar, dev meşaleler gibi yangınları her yere yaymıştı.
Evdeki herkes içeriye girdi ama o bahçede kaldı. “Madem bu kadar erken uyandım, bari güneşin
doğuşunu seyredeyim” diye düşündü. Ev, sitenin doğu yönündeki yokuşun başında olduğu için,
ağaçların arasından ve yüksek güvenlik duvarlarının üzerinden, karşı dağın yamacındaki büyük okul
yangınını görebiliyordu. Güneş yükseldikçe, kül ve duman tüllerinden oluşan kirli sarı perde
aralanıyor ve patlamaların olduğu yerlerdeki alevlerin kızıllığı, yavaş yavaş sönüyordu ama
dumanların isli gri sisleri ve gergin sirenler, daha bir süre sürdü. O, bütün bunları uzaktan seyrederken,
bir yandan da Hatha Yoga hareketlerini yapıyordu. Yoga hocasının ısrarla kendisinden istediği şekilde,
güneşin doğuşu esnasında ve dışarıda bulunup, bu hareketleri yapabildiği için, rahatlamıştı, kendini
kutluyordu.

Öğle
Öğleden önce, aşağıya inip Arukan’a öğle yemeği ve sonrasında gelecek misafirler için neler
yapılmasını istediğini söyledi. “Öğleye ben kulüpteyim biliyorsun” diye tembih etti. “Mahmut gidip
onları havaalanından alsın. Ben kulübe kendim giderim. Hem bugün Hisar Pazarına da uğrayıp
malzeme almam lazım. Alandan gelince onlara bir kahve, meyve falan verirsin, yemek istemezler.
Sevim ile kızını buradaki misafir odasına yerleştir, gençler öbür evde beraber kalacaklar çünkü.”
Sonunda siteden çıkıp oto yol bağlantısı üzerinden, her Çarşamba kurulan semt pazarına kolayca
vardı. Resim-Seramik Atölyesindeki çalışmaları için arkadaşıyla bazen buradaki kumaşlardan,
boncuklardan malzemeler alırdı. Bazen de sadece, köylü kadınların sattığı taze otları, kendi eliyle
seçip almak isterdi. Bu öğle vakti, arkadaşıyla beraber, istediği küçük çanları bulup almış tam
çıkıyorlardı ki, biraz arkalarındaki pazı tezgâhından art arda silah sesleri ve ardından çığlıklar
yükseldi. Önce herkes kaçıştı. Sonra, o karşı konulmaz korku, bütün güçlerini emdi ve kalabalığı
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suskun ve durgun birbirine yapıştırıp bıraktı. Oluşan boşlukta, yerde kanlar içinde yatan genç bir
adam ve yanında çığlık çığlığa bir kadın kaldı. Çıkış yolunun başında oldukları için önlerinden hızla
geçen, yüzü maskeli, başı siyah bereli iki kişinin, maskelerini boyunlarına indirip silahlarını bol cübbe
gibi ceketlerinin altına sakladıklarını, sonra sakince kalabalığın itiş kakışına karışıp kaybolduklarını
sessizce seyrettiler. Donup kalmışlardı. Bu yüzden, hep yaptıkları gibi hemen ceplerine davranıp
fotoğraf çekemediler. Kalabalıkla beraber sürüklenirken park yerine yaklaşınca koşmaya başladılar.
Arabaya atlayıp hızla kulübe vardıklarında hala heyecandan titriyorlardı. Bu öğleden sonra briç ya da
tenis oynamaya falan kalkışmadan doğruca spa’ya yöneldiler. Pazardaki olayı defalarca anlatıp diğer
dedikoduları da dinleyerek, yeni gelen Çinli masörün sıcak taşlarla yaptığı masajla, gerginliklerini atıp
rahatladılar.

Akşam
Akşamki düğün iptal edilmedi. Bir gün önce damat tarafından birine ait madenlerden biri çökmüştü
ama madenin yeri kendi memleketlerinde değildi. Onun için davet edilen herkes gelebilirdi. Hem Parti
İl başkanı, hem de İlçe Belediye Başkanı düğün sahipleri idiler. Ve tabii şahitler arasında kimler yoktu
ki. O akşam kocası Abdullah, şirket merkezindeki rezidanstan çıkıp, doğruca düğünün yapıldığı
sahildeki saray-otele geleceği için, evden tek araba ile çıkmışlardı. Nikâh ve kokteylden sonra Sevim
ve kızını, Mahmut yine o arabayla eve bıraktı. Onlar ise, Abdullah İl Başkanının akrabası olduğundan,
özel davetli olarak saraydaki yemeğe de katıldılar. Yemek çok sıkıcı geçti. Nezaketen gülümser
görünüp, gerekli kişilerle konuştuktan sonra, biraz da ferahlayarak ayrıldılar. Tam otoyola gireceklerdi
ki trafik gitgide ağırlaştı. Yıllardır yanlarında çalışan, o heykel sessizliği ile ünlü Ahmet, “bu saatte,
burada, böyle trafik hiç görmedim efendim” diye ilk defa, alçak sesle söyleniyordu. Biraz önce yan
yoldan çıkarken bir askeri araç konvoyuna yol vermişlerdi. Derken tamamen durdular. Kocası
sıkıntıyla Ahmet’e “neden bu yolu seçtin” diye Kürtçeyle karışık çıkışırken, birden, binlerce gök
gürültüsü ve şimşek, aynı anda çaktı. Altlarındaki koca Mersedes beşik gibi sallandı. Simsiyah gökten
ateş topları yağmaya başladı. Başlarını korkuyla eğip gözlerini yumdular. Gözlerini açtıklarında
önlerindeki hafif yokuşun üzerinde, ta ilerideki viraja kadar yanan devrilen otobüsler, araçlar gördüler.
Biraz ileride alevlerle ve farlarla aydınlanan karanlığın içinden kendilerine doğru gelen kara maskeli,
kollarında ASAYİŞ yazan silahlı adamlar vardı. Camı açınca içeriye dolan bu kara-kızıl kıvılcımların
arasından, kimlik soran sese doğru, tam “Civane, ez Kürde…” demeye kalmadan son gördükleri, bir
siyah kar maskesi ve Ahmet’in başından fışkıran kanlar oldu.

Gece yarısı
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Gece yarısından sonra hastanenin acil servisi, mahşer yeri gibiydi. Gün boyu süren olay dalgalarının
attığı insan kalıntıları, acili doldurmuştu. Kim doktor, kim hasta belli değildi. Herkes, her şey, kan
revan içindeydi. İnlemeler, çocuk ağlamaları, bağırtılar, biri kesilmeden diğeri başlıyordu. Koridorun
bir köşesinde dört kadın vardı. Biri sedyede, biri ayakta, diğer ikisi yere kıvrılıp serilmiş ama hepsi,
kapkara kir ve kan içinde, birbirlerine yaslanmış duruyorlardı.
Ayakta duran kadın yaşlıydı. Buruşuk yüzü, is ve kanla çizgi çizgi olmuştu. Arada bir, islenmiş beyaz
başörtüsünün ucuyla gözlerini siliyor, sonra başının ağrısını dindirmek ister gibi alnındaki yemeni
çatkısının düğümünü sıkıyordu. En erken o gelmişti acile. Sabah namazına durduğu zaman, evine
bitişik ilkokulun bahçesinde, önce belli belirsiz siyah yüzlü silahlı adamlar görür gibi olmuştu. Sonra,
yere devirip tekmeledikleri Atatürk büstünü yaktıklarını fark ettiğinde, artık namazı bırakmıştı.
Yükselen güneşle birlikte, kara yüzlü silahlı adamlar, daha görünür olmuştu. Onlar kara fareler gibi
içeriden hızla çıkarken, okulun bütün pencerelerinden de alevler fışkırıyordu. Okula en yakın evdeydi.
Zaten yıllar önce, bostan ektikleri yan bahçeyi, okul yapılsın diye, sevinerek vermişlerdi. Okul, ilk
yıllarda pırıl pırıl boyalıydı, cıvıl cıvıl çocuklarla doluydu. Sonraları bakımsız, öğretmensiz kaldı. İki
yıldan beri de gelen öğrenci sayısı azaldı, bayrak töreni yapılmaz, Andımız duyulmaz oldu. İşte
sonunda, bu sabah da, okuldan geriye kapkara bir iskelet kaldı.
Yaşlı kadın, kendi evini de yalayıp yutan alevleri söndürme çabasından ve torunlarını dumandan
kurtarma telaşından her şeyini, yanan yerlerini falan unutmuştu.
“Benim bildiğim, Allah yardım etti, buraya gelen üç kişi kurtuldu yavrum” dedi sedyedeki genç kıza.
“Torunlarım şimdi içerde, iyileşti mi ne oldu bilmem, Allah bilir. Allah bu doktorlara, hemşirelere
yardım etsin, gözlerini gönüllerini açsın, Allah ustalıklarını artırsın, dua edelim, Allah sana da yardım
eder Serap kızım.” Derin derin içini çekti, içi acıdı, hışırtıyla verdiği nefes, öksürüğe dönüştü.
“Yardım et Yarabbi!”
Sedyede yatan genç kız, Serap, daha yeni gelmişti. Gece vardiyasına giderken, servis otobüsü, yeni
kazılmış bir hendek yüzünden devrilmişti. Sağlam koluna bir serum bağlı, öylece yalnız yatarken, bu
yaşlı kadın, Mayana, yanına gelip onun elini tutmuş, onunla konuşmuştu. Mayana’nın karık sesiyle
ettiği dualar, anlattığı olaylar onu sakinleştirmiş, acısını almıştı sanki.
Mayana’nın ayaklarının dibinde, yerde oturan genç kadının ise, gözyaşı ve kanla ıslanmış yüzü ve
elbiseleri dışında, bir yarası yokmuş gibiydi. Zaten, öğleden sonra gelip yoğun bakımın kapısının
önüne oturur oturmaz, “benim bir şeyim yok, Memed’imi vurdular ” demişti titreyerek. Mayana’nın
bacaklarına sarılıp ağlarken, hep aynı sözleri yineliyordu. “Ben sebep oldum, benim suçum” diye
adeta saçını başını yoluyordu. “Pazı alalım diye tutturmasaydım, çoktan gitmiştik pazardan,
vurulmazdı o zaman” Sonra, gözyaşı ve tırnak izlerinden yol yol olmuş yüzünü, Mayana’ya doğru
kaldırıp, ağlamaktan kısılmış sesiyle soruyordu: “Ama neden vurdular onu, asker diye mi? Nerden
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anladılar asker olduğunu? Neden, neden?” Mayana onun yanına çömelip, kim bilir kaçıncı defadır,
eliyle sırtını sıvazladı: “El benim elim değil, Fatıma Anamızın eli” diye mırıl mırıl dualar okuyup,
yavaşça nefesini yüzüne doğru üfledi. “Geçer yavrum, dayan kızım, Memed’in şimdi çıkar
ameliyattan” diye dualarına yeniden başlamıştı ki, birden, genç kadının oturduğu zemindeki kan
lekesinin, gitgide büyüdüğünü fark etti. “Aman ha, taze gelinin kuzusu da gitti m’ola?” diye düşünüp
geçen ilk insana seslendi:
“Evladım, bir baksana, bu oturup duran Ayşe kızımın kanaması var, hem de çoğaldı”
Adam döndü, kanlı eldivenli elleri, kirli önlüğü ile hademe mi, doktor mu belli değildi. Aceleyle geldi
ama Ayşe’ye değil, onun yanında, yerde kıvrılmış yatan kadına baktı. Kadın, rahatça uyuyor gibiydi.
Şık, siyah bir elbise, parçalanmış haliyle bile olsa, üzerinde parıldıyordu. Adam eğildi, boynuna
parmaklarını koydu. “Bu ölmüş” dedi. Mayana, içinden “Ah, ben anladımdı” diye geçirdi. “O daha
kapıdan içeri girdiğinde, ölü gibiydi.”
Siyah elbiseli kadın, acilin kapısından, elindeki kürk paltosu yerlere değerek, sallana sallana yürüyüp
gelmişti. Köşede bekleyen Mayana’nın yanında durmuş, yırtık ama kürklü paltosunu, oturan kadınının
yanına sermişti. “Biraz uzanayım çok yoruldum” deyip, gözlerini kamaşmış gibi kapatıp açıp
durmuştu. Mayana onunla da ilgilenmiş, konuşmuştu: “Düğüne mi gittiydin kızım, böyle giyinip
kuşanmışsın?” Ama kadın adını bile söyleyememişti: “Hatırlamıyorum, ben..ne oldu.. nereye gittim?
..kimim ben?...” Sayıklar gibi konuşuyordu. “ biz asker değiliz, biz bir şey yapmadık” Sesi gitgide
hafiflemişti. Sonunda ninesinden masal dinleyen küçük bir kız gibi, Mayana’nın yanı başında, kıvrılıp
yattı, kendini rahatlattı. Her şeyden habersiz, öylece huzurla öldü. Üzerinden kimlik çıkmadı.
Mayana sonunda Ayşe’yi, ameliyathaneden çıkan hemşireye teslim etti. Ona Memed’inin öldüğünü
söyleyemediler. Serap, sedye ile yanık servisine götürüldükten çok sonra, büyük torunu oradan,
yürüyerek gelip elini tuttu. İkisi birlikte dışarıya, küçük torununu almak için, morga doğru giderlerken,
sabah ezanı okunuyordu. Mayana, “bu geçen, anca bir gün müydü?” diye düşündü.
Gün uzar…
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GÜNEŞİNİ KAYBEDEN DÜNYA
Ömer Sezgin

Uyandı. Ama mademki uyku “küçük ölüm”dü, devamında bir canlılık emaresi göstermeyeceksen bu
uyanmak sayılır mıydı? Kalp atardı atmasına da, bizi canlı yapan şey damarda dolaşan o kırmızı sıvı
mıydı, yoksa hayattan aldıklarımız ve ona kattıklarımız mı? “Eh, sabah sabah bunları düşünmeyeyim”
diyecek oldu, saate baktı, sustu. Gecenin ortasındaydı. Açtı perdeyi, pencereyi ve aya bakarken
düşündü: ay, her gece dünyayı aydınlatmanın gurunu mu yaşıyordur, yoksa ışığını güneşten almanın
verdiği hasetle okkalı küfürler mi savuruyordur? Güldü... Sanki kendini anlayabiliyormuş gibi, ayın
karakter analizini yapmaya çalışıyordu. Çoğu zaman da bundan ötürü kaybetmiyor muydu zaten?
Daha kendini iyileştirmeden, başkasına ne katıp ondan ne kazanabilirdin ki? Latince bir deyiş geldi
aklına: “Medice cura te ipsum!”... “Doktor, önce kendini iyileştir!” Kolaydı sanki, diye düşündü ve
gökyüzünü seyretmeye devam etti. Yıldızlara takıldı bu sefer aklı. O kocaman, güneşten bile büyük ve
parlak gök cisimleri, ufak birer nokta olarak süslüyordu gecelerimizi. Onları ufak, parlak birer süs
olarak düşünenler, kırıyor muydu acaba kalbini o yıldızların? Tıpkı hissettikleri, yaptıkları şeyler
olduğundan ufak ve basitmişçesine yok sayılan insanlar gibi öfke ve çaresizlik içinde kıvranıyor
muydu yıldızlar da? Yıldızlar da çeşit çeşit miydi insanlar gibi? Kimisi bu öfkesinden patlayıp etrafını
darmaduman ediyorken, kimisi de çaresizliğini içine hapsedip ömründen ve canlılığından geri
dönüşümsüz parçalar mı çalıyordu?
Tüm bu düşüncelerle beyni karıncalanırken, birinin ona seslenmesiyle irkildi. “Ömer Bey!”. Elinde iki
kupayla yanına yaklaşıyordu Murat. “Madem bu saatte uyanıksın, madem sen anlatacaksın ben
dinleyeceğim, boğazın kurumamalı” diyerek uzattı kahve dolu kupayı. Ömer de “Yüzlerine
gülümseyerek bakmadığımız her an, bizi yalnızca bizim için seven insanlara karşı işlediğimiz
günahlara eklenmeli” diye geçirdi içinden. Bu sırada, Murat gözlerini ona dikmiş, o her zaman
kullandığı “Susabilirsiniz ama kaçamazsınız beyefendi” sözünü birebir yansıtan bakışlarla onu
konuşmaya mecbur bırakıyordu. “Ayı, yıldızları, gökleri düşünüyordum” diye başladı söze. “En son
ne zaman düşünmüştüm onları, bilmiyorum. Gecelerimi aydınlatan, ertesi gün de bu yaşam
mücadelesine devam etme cesaretini veren şey O’nun varlığıydı çünkü. Ne zaman gece gökyüzüne
baksam, yalnızca O’nun hayalini çizebileceğim boş bir tuval görüyordum. O, benim güneşimdi Murat.
Gündüzlerimi, yani hayatımın mutlu anlarını zaten O aydınlatıyordu. Yalnızca O vardı, her günüme
güneş gibi doğuyor ve güneşin yeni günü getirmesi misali mutluluklarla donatıyordu her yanımı.
Gecelerde, yani kötü zamanlarımda gökte sadece ayı görürdüm. Çünkü aya ışığını veren yine O’ydu.
Her ne kadar batıp giderek geceyi başlatan O olsa da, geceye dayanabilme gücü veren yine O’ydu.
Yıldızları, yani senin gibi dostlarımı, ise belli belirsiz sezebiliyordum. Tıpkı bulutlu gecelerde olduğu
gibi. Vardınız, tüm ışığınızla benim için oradaydınız, biliyordum ama bulutlar kesiyordu ışığınızı.
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Murat, güneşin her gün yeniden doğacağından eminiz hepimiz. Hiç düşünmüyoruz, ertesi gün
olduğunda güneş bizi terk ederse ne olacağını. Ben de O’nun varlığından işte öyle emindim,
biliyorsun. Ama güneşin şu ana dek dünyaya hiç yapmadığını O, bana yaptı. Doğmadı bir gün. ‘Seni
artık aydınlatabileceğimi düşünmüyorum’ dedi, güneşim olmadan daha mutlu olacağımı söyledi ve
gitti. Yarın güneş doğmasa dünyada oluşacak kaosu düşün Murat, işte tüm o kargaşa benim bu küçük
ve savunmasız kalbimin içinde yaşanıyor.”
Son cümleyi sesi titreyerek kurmuştu. Koca kupadaki kahveyi içiverdi tek seferde. O’nunla ilgili
konuşmaya başlayınca unutmuştu o kahvenin varlığını. Sadece kahve mi? Murat’ı, gökyüzünü, açık
pencereyi, gözüne dolan yaşları... Hepsini unutmuştu. “Gidişiyle bile her şeyi gölgelemeyi başarıyor”
diye düşündü. Murat ise o sırada pikaba bir plak yerleştirmekle meşguldü. Pikabı da O’nun sayesinde
almıştı, plakları birlikte seçmişlerdi. Her zaman plaklara bir ilgisi vardı aslında ama adımı O’nunla
atabilmişti. Zaten O’nunla birlikteyken hayatı hep böyle gitmişti. Ömer’in her zaman yaşama dair
planları vardı ama gerçekten yaşamaya başlaması O’ndan itibarendi. Önce güzel bir müzik başladı,
ardından Müzeyyen Senar’ın eşsiz sesinden şu cümleler yankılandı: “Kimseye etmem şikâyet, ağlarım
ben halime.” Şarkının sonraki cümlesi içinse canlı bir örnekti Ömer. Mücrim gibi titriyordu istikbaline
baktıkça. Oysa mücrim olmadığını biliyordu. Lakin insan güneşini kaybettikten sonra, “Ne yaptık da
terk etti bizi yaşam kaynağımız?” diye düşünmeden edemiyordu. Müzeyyen Senar’ın sesine daldı gitti
sonra. Şarkı bitince plağı değiştirdi Murat. Bu sefer Zeki Müren söylemeye başladı: “Sen kimseyi
sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgârların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.” Murat’ın
yapmak istediğini anladı. Kendi söylemek istediklerini, Ömer iyice benimsesin diye büyülü sesler
aracılığıyla iletiyordu. Önce Müzeyyen Senar’la “Durumunu çok iyi biliyorum” demişti. Ardından da
Zeki Müren’le “Kaybeden O olacak, sen içini ferah tut” diyordu. Lakin hayatta bazı olaylar vardır ki
yaşamadan, tahmin yoluyla asla anlaşılamaz. Güneşin hiç doğmamak üzere batması bunlardan biriydi.
Yani, sonsuz iyi niyetine rağmen Murat’ın onu anlaması imkânsızdı. Yine, güneş çekip gittiğinde
güneşliğinden bir şey kaybetmezdi ki. Olan gariban dünyaya olurdu. Yani O’nun çekip gitmesiyle
hiçbir kaybı olmazken Ömer yaşamını devam ettirebilmek için büyük bir problemle karşı karşıyaydı.
Murat’ın büyülü sesler taktiği pek de işe yaramamıştı yani.
Güneşin çekip giderken söyledikleri, Ömer’in beyninin içinde yankılanıyor ve her yankılanışta kafası
patlayacak gibi oluyordu. “Bir süredir bazı şeyler farklıydı zaten” demişti giderken. “Önce, sana artık
ışık veremediğimi fark ettim. Deniyor ama parlayamıyordum. Sonra ise vazgeçtim parlamaktan. Bu
ışığın ne sana bir faydası olacaktı, ne de bana. Ama sen o kadar zirvelerindeydin ki bazı his dağlarının,
kendi hayalinde kurduğun ışıklar görmeye devam ettin. Ben de bu yapay aydınlanmana ses
çıkarmadan devam ettim. Lakin artık güneşin gidiyor, gitmeli de. Hem benim için doğru olan bu, hem
de senin artık gerçekleri görme vaktin geldi Ömer. Sen aslında kocaman bir yıldızsın. Ben ya da
diğerleri, senin yanında lafımız dahi edilmez. Ama sen kendini dünya sanıp bana bir mecburiyet
bağıyla bir yaşam kurdun kendine. Oysa gerçekleri görsen... Hiçbir ışığa muhtaç olmadığını, aksine
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ışığınla parlamak için bekleyen pek çok güzel gezegen olduğunu fark etsen... Belki aklım sende
kalmaz o zaman ha? Ben seni üzmek istemedim. İyi bak kendine. Elveda.” Bu cümleleri defalarca
tekrarladı kafasında Ömer. Sonra gülmeye başladı. “Ben seni üzmek istemedim?” cümlesineydi bu
kahkahalar. Bizleri yıkıp gidenlerin enkaza karşı en sık kullandıkları cümleydi bu herhalde. Bir de
“Ben sensiz yaşayamam” vardı, ama öyle bir yaşıyorlardı ki, yaşam hakkında kocaman soru işaretleri
oluşuyordu insanın aklında.

Ne kadar süredir kendi iç dünyasındaydı bilmiyordu. Zavallı Murat, kanepede uyuyakalmıştı. Pencere
hâlâ açıktı, önce onu kapattı sonra da Murat’ın üstüne bir şeyler örttü. Kendini toparlaması lazımdı.
Eğer O’nu hâlâ seviyorsa, bunu O’nu haklı çıkarmak için yapmalıydı. Yok, O’nu artık sevmediğini
düşünüyorsa, kendini haklı çıkarmak için yapmalıydı. Her türlü yapılacaktı bu doğrulma. Her türlü
gülümseyecekti yüzü, gözleri. Her türlü atacaktı o kalp ve her türlü dolaşacaktı o sıcak kırmızı sıvı.
Gözlerini açacaktı ve güneş doğmuş olacaktı. Hem de hiçbir neden yokken ve hiçbir şey istemeden
doğacaktı. Her gün bıkmadan bu işi yapacaktı. Ve Ömer de her gün bıkmadan, yaşamak işini
yapacaktı. Yaşama dair her zaman planları vardı zaten ve artık tek başına sahneye çıkma zamanı
gelmişti. Hayatımızın perde sayısını biz belirlerdik ama eninde sonunda o son perdeyi tek başımıza
oynardık. Nâzım’dan bir dize geldi aklına, içini rahatlattı. Koskoca Nâzım Hikmet yalan söyleyecek
değildi ya: “Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da”
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HEDİYE
Füsun Kitapçı Uysal

Hacer 7-8 yaşlarında siyah kıvırcık saçlı, beyaz tenli güzel bir kızdı. İki ablası ve anne-babası ile
birlikte, köyden şehire yeni taşınmışlardı. Mevsimlerden yazdı ve köyde yaşarken bütün gün bahçede
oynayan Hacer’in canı sıkılıyordu. 4. kattaki yeni evin balkonunu çok ilginç buluyordu. Aşağıdan
geçenleri ve arabaları seyretmek için balkona çıktığı günlerden birinde, yan apartmandaki balkonda,
önünde kitaplar olan genç kızı farketti.
Ablaaa, ne yapıyorsun?
Ders çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun?
Hiç, canım sıkılıyor.
Bana şarkı söyler misin?
Hacer bir türkü tutturdu, sonra maniler söyledi, sonra masal anlattı. Bazen kendi kendine konuştu.
Karşı balkondaki ders çalışan kız, kah duydu, kah duymadı. Zaman zaman başını salladı. Bazen yediği
can eriklerden Hacer’e de attı. Kağıttan uçaklar yapıp karşı balkona uçurup küçük kızı şaşırttı.
Hacer artık her gün balkona sevinçle çıkıyordu. Güneşin karşı balkondan çekilip, ablanın çıkmasını
dört gözle bekliyordu. Köyde bir yıl okula gitmişti ama okumayı öğrenememişti. Ablanın önündeki
kalın kitaplara bakıyor, renkli kalemler ile satırları çizmesine, bazı kağıtlara notlar almasına şaşıp
kalıyordu.
Uzun yaz günlerinde kuru sıcak, beton balkonlardan camlara yansıyor, caddeden hafif bir egzoz
kokusu geliyordu. Uzaktan top oynayan çocukların neşeli kahkahaları, ara sıra bir klakson sesi,
simitçi, sebzeci gibi satıcıların sesleri apartmanların arasında duyuluyordu. Ağustos boyunca ders
çalışan abla ile Hacer bu oyunlara devam ettiler. Bir gün balkona çıkan Hacer ablayı aradı, bulamadı.
Genç kızın çamaşır asan annesini gördü.
Ablaam nerede?
Abla sınava gitti, dikkat et balkondan sarkma.
Canı sıkılmaya devam etti, ara sıra apartmana giren satıcıları izliyor, bazen aşağıya tükürüyor, bazen
de ufak tefek şeyleri aşağıya atıp eğleniyordu. Bir ara süpürgeyi de aşağıya atınca annesinden azar
işitti ve ağlamaya başladı. Tam o sırada karşı balkonun kapısı açıldı ve abla geldi. Elindeki parlak topu
ona attı. Sınavdan çıkıp eve gelirken almıştı. Ağlayan yüz aniden gülmeye başladı. Bu hızlı değişimi
çok komik bulan abla kahkaha ile güldü. Onu gören Hacer daha da çok güldü. Karşılıklı uzun uzun
kahkahalar attılar.
…………………………………
Eylülün ilk haftasında abla yine yoktu. Balkon kapısı hiç açılmadı. Perdeler de çekiliydi. Küçük kızın
canı çok sıkıldı, evde türlü huysuzluklar yaptı. Annesi Ankara’da gidecek kimsesi olmadığından ve
sokak isimlerini bilmediğinden dışarı çıkamıyordu.
Abla balkonda tekrar belirdiğinde teni, Hacer’in köydeki anneannesi gibi güneş yanığı olmuştu.
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-Ablaaa tarlaya mı gittin?
-Tatile gittim, geldim. Bil bakalım sana ne aldım?
Elindeki renkli bir hikaye kitabını salladı. Naylon bir torbaya koyup karşı balkona fırlattı. Hacer
sevincinden zıpladı. Akşama kadar kitaba baktı, okşadı. Kitabı ortanca ablasına okuttu. Tekrar tekrar
okuttu. Evdekiler bıktılar.
-Anne tatil ne demek?
- Büyük şehirde yaşayanlar denize filan gidiyorlar.
- Yaylaya gitmek gibi mi?
- Evet, hani Sultan yengenlerin bağdaki evine gitmiştik ya, onun gibi.
- Biz ne zaman gideceğiz?
- Bilmem, biz daha yeni geldik.
- Ama abla gitmiş.
- Ablayı çok mu seviyorsun?
- Eveeeeet.
Hacer’in annesi akşam eve gelen kocasına sordu;
-Yan apartmandaki komşular Hacer’e çok iyi davranıyorlar. Hediye de alıyorlar. Biz de bir şey mi
alsak?
-Ne alacağız? Bilemeyiz ki?
-En iyisi gözleme yapayım. Hem kızları da sınavını geçmiş tebrik etmiş oluruz.
Konuşmaları dinleyen Hacer;
-Ablama uçurtma alalım, diye bağırdı.
Ailecek gülüştüler. Ablası Azize onun taklidini yaparak;
-Ablama topaç alalım, ablama şeker alalım, diye dönmeye başlayınca Hacer üzülüp ağladı.
.......................................
Hacer, gece rüyasında her zamanki gibi yine köyü görüyordu. Tarlalarda koştu, ağaçlara tırmandı.
Dedesinin eşeği ile dolaştı. Uyandığında eşeğin yüzü gözünün önündeydi.
-Anne, tekrar köye gider miyiz?
-Gideriz, bayramda dedenlere gideceğiz.
-Dedemin eşeği duruyor mudur?
-Duruyordur tabii.
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-Yine binermiyim?
-Hava güzel olursa binersin tabii.
.............................
Ertesi gün Hacer’in annesi evde yaptığı gözlemeleri Azize ile komşuya gönderdi.
Ablanın annesi Hacer’in annesine balkondan seslendi.
Teşekkür ederiz, Hacer pek tatlı. İnşallah bizdeki ablalar gibi okullarını bitirir.
Bu ay gözlerinden ameliyat olacak.
Geçmiş olsun, biraz şehla gibi, doğuştan mı?
Ya evet, doğumu zor oldu, beyni etkilenmiş dediler.
Hacer konuşulanları pek dinlemiyordu. Dünden beri ablaya ne hediye alsak diye düşünüyordu. Birden
ayağa fırladı, avaz avaz bağırmaya başladı.
Ablamı eşeğe bindireceğim.
Bu haykırışı duyan her iki balkondakiler gülmeye başladılar. Bunun üzerine çocuk daha da güçlü
haykırmaya başladı. Sesi apartman boyunca çınlıyordu. Bir kaç kişi balkonlarına çıkıp baktılar. Uzun
saplı süpürgesi ile yerleri süpüren kapıcı yukarıya dönerek anlamaya çalıştı. Çocuğun sesi iki
apartman arasında çınlıyordu.
-Ablamı köye götüreceğim, eşeğe bindireceğim’
-Ablamı köye götüreceğim, eşeğe bindireceğim’
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ZEMZEM *
Naki Selmanpakoğlu

Otobüsler, özel araçlar, minibüsler alanı doldurdu. Hacı Bektaş Türbesine akın akın insan geliyordu.
Hafta sonu kalabalığı... Çilehane bayram yeri gibi.
Civar illerden gelen ziyaretçiler araçlarını park yerine bırakıp, Zemzem Pınarı’na koştular. Üç kurnalı
bir pınarın sadece birinden serçe parmak inceliğinde akıyordu su. Pınarın üzerinde; koyu harflerle “
içilmez, sağlığa zararlıdır” uyarısı ve rengi solmuş, zor okunan “Zemzem Pınarı” yazısı?
Pınarın müşterisi çok! Elinde su bidonları ile bir anda 20-30 kişi su almak için kuyruğa girdi bile.
Özellikle çocukların su doldurma işinden pek hoşlandıkları belli. Erkekler yamaçtaki kavak
ağaçlarının duldasına geçtiler
Üzerindeki giysilerden oralı olmadığı anlaşılan orta yaşlı, şişman kadın, yemenisini şöyle bir savurdu.
Kimseye aldırış etmeden, haldır haldır yürüyüp suyu olmayan kurnanın önüne oturup, ayaklarını
yalağa salladı. Elinde, doldurduğunda kaldırabileceği kuşkulu plastik su bidonu ile öylece durdu.
Gözlerini yeni yapıldığı belli olan, akmayan kurnaya dikip, su doldurmaya çalışan çoluk çocuk,
kadınlı erkekli kalabalıktan soyutlanmış beklemeye koyuldu. Bir süre sonra, Çilehane yokuşunun
yukarılarından koşarak gelen soluk benizli, zayıf bir çocuğun “ babaanne delikli taştan geçtim” demesi
ile kadın kendine geldi:
“Vay gadasını aldığım, dilek de diledin mi?”
Oğlan nefes nefese idi. Bu soruyla durdu. Heyecanlandı, biraz da suçlandı: “Babaanne kaya o kadar
kaygandı ki ben delikten geçerken delik beni kustu, dileği unuttum.”
Çocuğun heyecanı kuyruktakileri de güldürdü.
“Gurban olurum guzum, ossun. Bi daha ki sefere”…
Onu kucağına çekip, akmayan pınara bakmaya koyuldu, “ akacak biliyorum” dedi.
Zemzem Pınar’ ı ne kadar ince akıyorsa dolmasını bekledikleri bidonlar da ömürleri burada
tükenecekmiş gibi o kadar büyüktü.
Bir ara, suyun 20-30 metre yukarısında bulunan yatırın çevresinden gelen konuşmalara yöneldi tüm
başlar. Burası; önceki belediye başkanlarından biri döneminde, sit alanı olmasına rağmen satın alınan
alana konulan anıt mezardı. Didar Ana; öldükten sonra gömülüp, rivayete göre “ölüm gelmedi, kendi
ölüme gitti!, diye de dilden dile anlatılıp efsane oldu. Mezar taşında 1923-1968 yazsa da nasıl yatır
haline dönüşüp mübarekleştiğini kimse bilmezdi.
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Yatır etrafında dönüp, taşları öpüp, dualar eden bir grup; birkaç çocuk hariç hemen hemen hepsi kadın,
kendilerine yaklaşıp bilgi almak isteyen bir yabancının soruları ile durdular:
“ Bacı kimdir bu ?”
“Didar Anadır, mübarek bir zat.”
“Ne yapmış ki?”
Kendinden geçmiş, habire dualar edip dönerek taşları öpen kadın durdu, eh bu adam yabancı,
bilgilendirmek gerekir, diye düşündü.
“ Çok kerametleri var, pek çok”.
“ Hele deyiver bir tane, ne yapmış?”.
Kadın bu ne biçim soru der gibi baktı, derin bir nefes aldı, sıralayacaktı kerametleri ama aklına hiçbir
tane gelmedi, hırslandı, sinirlendi:
“ Ne var yani, öpsen dudağın mı aşınır” deyip, dua ve öpme ritüeline devam etti.
Adam yanıtı alınca bu kerameti bilinmeyen keramet sahibi Didar Ana’dan ayrıldı.
Bu arada, büyüklü küçüklü su kaplarını tezgâhın altına, üstüne, her yere yerleştiren esnaf da “yeni
zemzem suyu bu gün geliyor, bitmeden su kaplarınız alın” diye zamlı fiyatlarla gruba daha çok satış
yapmanın yollarını arıyor, birbirinden acıklı bol Ali’li, Hüseyin’li, Kerbela’lı kasetlerle ortalığı
panayır yerine çeviriyordu. Topraktan betona, bakırdan plastiğe, ama hep acıdan acıya dönüşen
toplumda, değişmeyen inançlar da açık pazardaydı…
İşte o şamata sırasında tek başına oturan kadının feryadı tüm müzik ve bağırtıları aşıp yükseldi:
“Geldi, geldi. Gurban olduğum zemzem suyu geldi.” Gerçekten de akmayan borudan, önünde uzun
kuyruğun beklediği pınarın neredeyse beş misli su, önce bulanık, giderek rengi açılarak akmaya
başladı. Herkes dondu kaldı. İlk bakışta da son bakışta da bir mucizeydi.
Kadın birden kalktı, kollarını gökyüzüne doğru kaldırdı, avuçlarını açtı “Gurban olduğum Pirim sesimi
duydu…”.Ermiş gibi şişindi. Çilehane’de tek başınaydı artık! Evrenin enerjisi bedeninde toplandı can
oldu. Suyu yüzüne çarpıyor, göğsüne serpiyor, avuçlarıyla kana kana içiyordu. Bir taraftan da
dualarını ard arda sıralıyordu : “Hak yardımcım, Pir yoldaşım, Hızır bereketim oldu”.
Belediye Başkanı çevresinde bir grup çalışanı ile pınara yaklaşırken zabıtalar önden koşmaya başladı.
Başkan, gelen suyla elini yüzünü yumaya çalışan kadının başında durdu, onun sevincini gördü,
feryadını duydu, gülümsedi.
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Zabıtalara: “Çekilin” diye işaret etti ve ellerinde tuttukları tabelayı başka bir zaman asmalarını söyledi.
Zabıta Ferit, bir “zemzem, zemzem” diye bağıran kadına baktı, bir de “ İÇİLEBİLİR ŞEBEKE SUYU
“ yazan tabelaya, uzaklaştı.


: Kabe yakınlarındaki bir kuyunun kutsal sayılan suyu.
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ÇEMBERİN DIŞINDA
Pakize Çervatoğlu Geyran

Bekliyorlar. Yüksek bankonun giriş taraf boşluğunda erkekler toplanmış. Koyu renk kumaş
pantolonlar, açık renk gömlekler giymişler. Ellerinde de benzer evraklar, aynı sözleri geveliyor
ağızlar. Avukat nerede, bizim evrak, senet sepet... Mırıldanmalar ölçülü, fısıltılı bir sessizlik var.
Tetikte, avını bekleyenlerin kurnazlığıyla takipteler. Sekteye uğratacaklarla muhatap olma
korkusundan sinmişler ancak pusuya yatmışlar. Her an öne çıkmayı bekleyen engellenmişliklerinin
rızası, yolunda gitmesi istenenler için verilmiş besbelli. El mahkûm evet efendimciliği, görmüş
geçirmiş bilmişlikleriyle içlerine pek güzel sindirmişler.
Banko arkasındaki masalarda daha çok kadın var. Birinin ismi nedense hep öne çıkıyor. Azametinden
yanına yaklaşılmayan "Leyla hanım". İşi, bu kadınla!. Rahatlatan tanıdık bir ifade yakalayabilmek için
kadını takibe alıyor. Sadece beklettiğinden değil, beklendiğinden emin duruşu kötü geliyor, tedirginlik
veriyor. Ters birine benziyor. Takibe almış kâğıtlardan başkası ile ilgilenmeyen telaşlı kalabalıktan
görevlileri ayıran bankonun, dış taraf çıkıntısına ilişiyor. Bu sefer başka bir kadını fark ediyor. Sesiyle
irkilten; gösterişli, frapan ve esmer...
-Beni göster, panik atak hastasıyım, anlar.
Hep birlikte rol kestiğine hükmediyorlar. Siyah, yakası parlak taşlarla dolu, şalvar kıvamında elbise,
ince topuklu burnu açık terlikler giyiyor. Ayak tırnakları uzun ve kırmız ojeli… Cam kıvamındaki
taşlarla süslü siyah çantasını da baştan aşağı beyazlar giymiş, topaç bir adam'ın omzuna takmış,
taşıtıyor. Yanlarında pek bi eğreti duran gençten delikanlı, gülüyor. “Nasıl yani, panik atak hastası, bu
iş ve burada”. Pişkin, pişkin sırıtıyor. Kadın aldırmıyor, kabarama kabarama kel fatma misali, ruhsatlı
ve azade halini takınıyor. Sen anlamazsın dercesine ders verme tonu ile had bildiriyor. “Duruşma
aralarında beklemektenmiş!”. Her iki avucunu, üst üstte kalp hizasına yerleştiriyor. Kontrol ediyor.
Atıyor!. Yakındığı hızın gümbürtüsünü duymaktan memnun mesut yanındakilerle allahtan
uzaklaşıyor. Musallat olan bir kadın yeter de artar. Kısa boyunlu adamlardan da hiç haz etmez.
Şüphe ve güvensizlikle tıka basa dolu bu odada alım-satım yapılıyor. Çok önemli imzalar atılıyor.
Ömrü hayatındaki kazancını bir milyon bin kez katlayan meblağları sadece kâğıt üzerinde gören
memurlar, somurtuk servis veriyorlar. Mecburiyetinde kaldıkları tanıklıktan azıcık haset duyuyorlar.
İşi zora koşmalarıyla bilenmiş öfkelerini ele veriyorlar. Odayı hükmü altına almış tahammülsüzlüğün
aleyhlerine dönmesi korkusuyla dolu meymenetsiz bu grubun, uysal ve uslu davranacağından pekbi
eminler...
-Sizin evrak çıkartılıyor mu?
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Ortalığı germekten çekinen bir “evet” sesi çıkıyor nefesinden... Hiç beklemediği bu ilgi tedirginliğini
arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Soruyu soran menhus adam açıklama yapmadan başını sallayarak
uzaklaşıyor.
Görevlileri izdihamdan koruyan, masalarını ayıran bankonun kenarına yapıştırdığı bedeni iyice
büzülmüş. Dayandığı tahtanın masifliğinde, sanki tanıdık bir güç arıyor. Paylaşılan yükün hafiflemesi
kuralından olsa gerek, dayanmaya herkesin merakı yüksek. Banko da ne kadar yüksek!
Nasıl oluyor da kendisine dayanmaktan daha fazlasına izin verebiliyor. Uzun saatler dikilmek zorunda
kalanlar, ayaklarındaki ağırlığı hafifletmek ihtiyacı duyarlar. Ufak tefek görünmeyen biri olarak,
küçük bir kedi misali, bir banko’ya tüneyebilmesi de enteresan. Üstelik görünmezliği varmış gibi
aldırmadan etrafı izlemeye almış. Kimsenin canı sıkılmasın istiyor. Kalbi küt; küt küt atıyor. İyi işaret
değil!.
“Belli etmiyorlar ama herkes tatsız...”.
“Sistem durmuş, çalışmıyor” diyen, musibet bir erkek sesi!. Bilgisayardan söz ediyor. “Her sistem
bir gün durur" cümlesini kurdurtan bilmişlikten başı dertte, meşum olan kendisi, hatırlıyor.
Tıp Fakültesi ikinci sınıftan itibaren giyilen beyaz gömlek, üzerinde gururla taşınan steteskop'la acilde
nöbet tuttuğu gün... Kattan haber gelmiş. Git bak diyorlar. Kös kös giden tıp öğrencisi; bir'den çok
hasta yatağının olduğu, koğuş denen loş ve büyük bir odaya giriyor. Gece yarısını biraz geçmiş.
Kalabalığın olduğu tarafa yöneliyor, bu kadar çok insanın o saatte o odada olmasını yadırgıyor. Beyaz
gömlek giyene gençten de olsa yol açıyorlar. Başı ve ayakucu beyaz demirden ızgaralı yatakta,
gözüne yaşlı görünen bir adam yatıyor. Şu anda olduğu yaştaki bu adam, 50'sinde ancak var.
Pijamasının üstüne açık yuvarlak yakalı bir atlet giymiş. Steteskobunu özenle kulaklarına takıyor,
tamburunu açık göğsün üzerine yerleştiriyor. Ses yok, hiçbir şey duymuyor. Atan sadece kendi
kalbinin sesi!. Başlangıcındaki özenden nasibini almayan bir hızla çekiliyor yatağın yanından. Hiç bir
açıklama yapmadan, tek bir laf bile etmeden ayrılıyor, bir taziye bile dilemeden kaçar gibi uzaklaşıyor.
Kabalığından değil, acemiliğinden. Kötü haber nasıl verilir bilmiyor. Kuyruğunu dik tutmayı ihmal
etmiyor yine de... İşini tamamlayanların huzurunu takınmayı unutmuyor. Arkasındaki güruhun ölüme
aşinalığından medetleniyor, kendini teselli ediyor. O, doktor olacak. Doktor olanlar ölüme ve ölülere
alışmalı!.
"Yetki belgesini" diyerek kapıdan girenlerin sesi ile deminden şimdiye geliyor. Bankoya yaklaşanlar,
iç bölümdeki adamla azıcık atışırcasına konuşuyorlar. Adam yeniden “Sistem kapandı” diyor. “Tapu
için bekleyeceksiniz”.
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“Bir kâğıt lütfen” diyerek araya giriyor. Diğerlerinden kurtaracak bahaneyi bulan görevli, sırıtarak
yanına yaklaşıyor. Suratından buram buram tecessüs saçıyor. “Hayrola yardımcı olalım, dilekçe filan”.
“Yok yok, dosyamı çıkartacaklar, beklerken yazıyorum.”
Varlığını fark eden, ilgilenen biri çıktı diye seviniyor aslında. Tam o sırada hışımla gelenden irkilip
kapıya doğru dönüyor. İçeri giren Leyla Hanım'la göz göze geliyor. Gayri ihtiyarı toparlanıyor. Leyla
Hanım asabi, burnundan soluyor. Yüksek sesle söylenerek banko arkasındaki yerine geçiyor. “Böyle
bir çalışma sistemi olamaz!”. Arkası dönük ayakta duruyorken, sol yanından keskin bir viraj alan
boynunun taşıdığı dik bakışlarla bakıyor. Gözlük camının alt boşluğundan elindeki kâğıtta yazılı bir
ismi yüksek sesle okuyor. “Nüfus Kâğıdı”nı istiyor. “Benim gibisinden”, ileri doğru telaşlı bir hamle
yaparken, terbiyeli; kendinde olan bir şeyin istenmesinden mutlu mesut, uzatıyor. İşinin bitmesinin
Leyla Hanım’a bağlı olduğunu adı kadar kesin biliyor.
Tedirginliğin ufacık da olsa kırıntısından nasipsiz kadın, “Dün de aç kaldım !" diyor.
Nasıl bir pürüz çıkarabilir, hangi yolla üstesinden gelinir hesabına giren zihninde çakanlar; alaycı...
“Burun kıvırdığın ötekilerden bir farkın yok işte!”. Kendini ayıplıyor. Kıs kıs gülüyor. “İmzalar biran
önce atılsın da bitsin bu eziyet, kime ne zararım var. Bir pasta mı alsam yoksa, ben de acıktım, üstelik;
tatlı yiyip, tatlı konuşalım hesabı şık düşer”. Yine de kararsız. Vicdanı, “Yazıklar olsun sana” dese de
nafile; iflah olmayacak. “Ben de uzun yıllar devlet hastanelerinde çalıştım, zor koşullar, bilirim". Tamı
tamına böyle derken buluyor kendini. Görmüş geçirmişliğin şirin gösteren maskesi ile kadına
yanaşıyor. Hayretler içinde kalan Leyla Hanım'ın, azıcık kuşkulu biraz da tehditkâr nazarlarını
yakalıyor. “Demek benden bunu beklemiyordu”. Kontrolü eline almış olmanın ferahlığından cümleleri
dökülüyor.
“Nasıl yapsak, belki bir iki lokma yemelisiniz, aşağıdan bir şeyler alıp getirsem, kabul eder misiniz”.
Nezaketle soruyor. “Evet, oldu bu iş!” . Teatral Leyla Hanım'ın gerginliği ile katmerlenen daralmaları
hafifliyor. Hala koruyabilmiş olduğuna şaşırdığı samimiyetiyle, oyun oynamayı alışkanlık edinenlerin
nerede duracaklarını bilemeyen bıktırıcılığına bünyesinin meyil etmemesini diliyor. Benimsemeden,
yaltaklanarak yapmak zorunda kaldıkları neticesi başarmış olmaktan, bir kez daha nefret ediyor.
“Dışarıda, bekleme salonunda oturabilirsiniz”.
Leyla Hanım’ın diklenen ses tonu, uzaklaşması gerektiğini emrediyor. Dışardan satın alarak getirdiği,
banko üzerine bıraktığı yiyecek torbasından sonra; varlığı fazlalık!. Tedirginlik veriyor.
“Soğuk içecekleri keyifle indiriyordum oysa mideme...”
Gerçek; bazen hakiki'lik hissi vermiyor, başa gelenlere inanası gelmiyor insanın... Ayrı ayrı duran,
içiçe geçen birden çok gerçek var sanki!. Sanki her biri uyulması gereken kuralları kendilerine göre
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dayatıyorlar. Yolumuza çıkanlara, ne kadar itiraz etsek, kabullenmekte gönülsüz dursak da, bir o
kadar itaat ederken bulabiliyoruz kendimizi. Bu duruma denen her neyse, metanet'e pek benzetemiyor.
Şaşkın; rehavete çabuk kapılanların akıbetiyle yüzleşmiş, tünediği yerden kalkıyor. “Yaşananlar, her
zaman olasılıklara ve de kurallara sığmayabiliyor ama... Varsa bir kesinlik hayatta, budur !” . Evet,
tamı tamına böyle düşünüyor. Beklentilerine de nanay çekiyor.
Israrın faydası yok, zararı çok. İsteksiz kapıya doğru seğirtiyor. Odadan çıkarken az önce iliştiği yere
dönüp bakma gafletine düşüyor bu sefer. Çift kanatlı kapı ağzının on adım gerisinde, taş zeminde
yükselen iki ayağın taşıdığı tahta banko ile arasındaki mesafede görüntüler yer değiştiriyor. Az önce
yan çıkıntısını boşalttığı, şimdi bir apartmanın zemin kat merdiven boşluğunun tam ortasında duruyor.
Yeni taşınan kiracı “Menkul Kıymetler” tarafından, izin almaya gerek bile duyulmadan konulmuş.
Etrafında toplanmış tanıdık olmayan kalabalık, uzak bir geçmişten ele ele tutuşarak gelmişler.
Yaslanmış öylece duruyorlar. Borsa seansı yapıyorlar. Çakı gibi giyinmiş erkek güruhu apartman
boşluğunda sinirli sinirli sigara içerken, ruhlarını kemirip duruyor. İşlem yaptıkları dairenin hiç
kapanmayan bir kapısı var. Bu haliyle, çoğunlukla kapalı duran koyu masif tahtadan simetriği ile sanki
gerçeğin farklı yüzlerini ayırıyor. Mahremiyet’in nişanesi geniş kollu pembe kapitone sabahlık giyen
genç bir kadın, gereğinde açılan diğer kapı’nın ardında, uçuşarak dolanıyor. Üst duvarına çakılı
panoda istim üstündekilere tedirginlik salan kırmızı rakamlar kayan kapı’yı, tehditkâr buluyor. Evinin
kapısını her açtığında; para kokusu salan, kandırıcı, göz boyayıcı, içten pazarlıklı; kar, hesap ve
kazanç hummasına tutulmuş erkek aklı'nı karşısında buluyor. Misler gibi kokan mini minnacık
bebeğinin sıcacık bedenini kollarıyla sonrasız bir zamanın içinde tutan taze anne, huzurun hakikiliğini
ilk kez yaşıyor. İstilacı komşusunun verdiği rahatsızlık, evinin duvarlarının yansıttığı yeni doğan
kokusunun sakinleştiriciliği olmasa çok daha vahimleşebilir.
Sınır tanımayan bir zihniyetle kamusal alana yayılma hakları varmış gibi davrananların iş ahlakından
daralıyor!. Apartman boşluğunu işgal etmeleri yetmezmiş gibi abartılı pahalı arabalarla otoparkı tıka
basa dolduranların, telefonları da hiç susmuyor. Gelen gideni aratır misali eski komşusunu mumla
arar olmuş. “Keşke o kötü olay olmasaydı, belki taşınıp gitmezlerdi.”
Tamı tamına yirmi beş yıl önce kucakladığı bebeğinin şimdi olacağı yaştaki genç kadın, masif
dokusuyla tereddütsüz güven timsali bir apartman kapısının ardında yaşıyor. Her zamankinden farksız
bir akşamüstü, çalan ev telefonunun -o zamanlar henüz cep telefonu yoktu- üzerinde durduğu
sehpaya, kendisinden emin olma ihtiyacını ele veren adımlarla yaklaşıyor. Ahizenin spiral kordonunu
çekiştirerek ayakta dikiliyor.
-Evet doğru, adres bu adres ama telefon bizim.
-Evet tanıyorum, karşı daire komşum oluyor.
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Arayan bir savcı, trafik kazası haberini veriyor. “Annesi ve anneannesi artık yok, yalnız kolu kırık
olan Kına…” diyor.
Küçük bir kız, tek başına, soğuk ve özensiz bir hastane odasında yabancısı olduğu insanlarla
babasının gelmesini bekliyor. İletilmesi istenen bilgiyi duyan genç anne allak bulak, rüya gibi bir
gerçek karşısında zorlanıyor. Neyse ki ruhunu dışarıda tutmayı bilen halleri sayesinde idrak
edemediklerinin üzerinde durmuyor. Sorumluluk duygusuyla hareket ediyorsa da telaşa kapılıyor. “Bu
haber babaya nasıl verilecek!”. Neticede babayla konuşan kim olmuştu -kuvvetle muhtemel oğlunun
babası- hatırlamıyor. Pencere pervazı boyunca bir aşağı bir yukarı, hazımsızlık çekenlerin yürüyüşüne
benzer voltalarını atarken; adamın, düşer zannı ile çökük omuzlarının arasına sıkıştırdığı ağır başını,
avucunun içiyle iyice kavradığı alelacele hazırlanmış çantasını görüyor. Arabasına doğru sürüklenen
bedeni, hedefinden saptırılmış, dalından koparılmış yaprak gibi sallanıyor.
Uzunca bir süre karşı daireye gelen giden olmuyor. Bir gün göz deliğinden bakarken özenilerek
hazırlanmış neşeli bir afişin karşı kapıya yerleştirilmiş olduğunu görüyor, içi ısınıyor. “Evine Hoş
Geldin". Dikizliyor. Sırtından, alçıya alınmış kolunu taşıyan beyaz bandıyla gördüğü küçük kız ve
eşlik edenleri içeri giriyorlar fakat uzun kalmıyorlar.
Kısa bir süre sonra da usul usul, sessizce taşınıyorlar. Bir daha hiç göremediği, hiç unutulmayan yaslı
Kına, artık gelinlik yaşta eli kına yakılacak genç bir kız olmuştur.
Tutulmuş olduğu geriye sarma sarmalında devam ediyor!. “Hatırlamanın en zorlusu, bu türlüsü”.
Mıknatısın ucuna dizili iğnelerin, her an dağılacakmış gibi dursa da sımsıkı sıralı sallanışına
benzetiyor.
50'sine yaklaşmış. Başka bir evde, tek başına yaşıyor. Gece yarısı gene telefonu, ama artık mobil olan,
çalıyor. Yatağında yatıyor bu sefer, komodine doğru dengesiz uzanıyor. Çok ama çok uzaklardan
gelen akisli bir ses, yabancı bir dilden konuşuyor.
“Doktoru sizinle konuşmak istiyor” .
Söylenenlerin anlaşılması zor, bu yüzden yankılananlar O'na konuşmuyor, sanki O'nu anlatmıyorlar.
“Solunumu yüzeyelleşiyor, kalbi yavaşlıyor, bilinci kapanıyor”.
Ses fırçasıyla çizilen resmin uzmanı orta yaşlı kıdemli doktor anne, o gece mesleğine kahrediyor.
Profesyonel kurumla kurulu, kuru nesnel bir mesafeden ne de çok muayene masasına değmişliği var
oysa... Muayene masası üzerinde yatan'lar hakkında, kapı önünde durarak, külliyen bilimsel bir
mesafeden ve hatta tepeden tepeden konuştuğu an’ılardan biliyor. Parlak bir ışığın kaynağı yuvarlak
büyükçe lambanın altında yatanı taşıyan tekerlekli dikdörtgen uzun masa, çaresizliğiyle kendini
öylesine üzerine bırakmış olana birden çok kişi servis verebilsin hesabıyla, odanın orta yerine
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yerleştirilmiş. Göğsüne ve bileklerine yerleştirilmiş renk renk kordonları taşıyan'ın, kolunda da
tansiyon aleti var. Başının tam arka yanında ise bir ekran! Muayene masası üzerinde yatanı, düzenli ve
ritmik sinyaller veren cihaz ile takibe alanların yetki belgeleri de odanın duvarlarına asılmış. Göğüs
kafesinin ritmik tahterevalli hareketinin teminatı ekrandaki görüntü!. Medcezire tutulmuş dalgaların
olağan ahengiyle siyahtan beyaza renk değiştiriyorlar.
Okyanus ötesinden uzanan kabloların taşıdığı sesin muhatabı anne; bir hastanenin acil odasında,
soğuk beyaz ışığın üzerine düştüğü delikanlı'yı, tek başına, görüyor!. Henüz 24’ündeki terütazeliğine
rağmen sonsuzluğun eşiğinden bakıyor. "Haber yoksa iyi haber" düsturundan güç alan, soğukkanlı,
orta yaşlı, uzman doktor anne; kapitone kollu pembe sabahlık üzerinden hevesle kucakladığı bebeğine
yetişemeyeceğini anlıyor. Sesin, balyoz gücündeki yıkıp geçen darbeleriyle kulakları zonk zonk
zonkluyor. Kayıp gitmeye meyleden bebeğine yardım edemiyor. Yolunun geriye dönüşü olmadığından
habersiz, annesinin yokluğuna yanmamış olmasını diliyor. Tam o anda, çok uzakta, o haldeyken neler
hissettiklerini hiç bir zaman konuşamayacaklarına kahrediyor. Başa gelenlerin ne kadar gerçek olsa da,
bir o kadar gerçek dışı olmasını dileyen insanın çaresizliğiyle teselli'ye muhtaç; kötü haber ileten
benzer iki telefon konuşması yapma kaderine boyun eğiyor. Suskunluğun kör kuyularında merdivensiz
kalan bebeğinin, her zamanki ürkek sakinliğinden yankılanan sesi duyul-m-uyor. Gövdesine
yerleştirilmiş kabloların ekrana yansıttığı çizgi, düz çiziyor. Kısa tek bir vuruşun biteviye tınlama
sesiyle sürüyor. Sistem duruyor!.
Yüksek tonda bir ses; ismini çağırıyor, beklenen kâğıtların hazır olduğunu bağırıyor. Ne kadar bir
zaman geçmiş, farkında değil. Hareketsiz sabitliğine rağmen çok yol kat etmiş bedeni, geçmiş
zamanlarda yaptığı uzun yolculuktan felaket yorgun, uyuşmuş. Zorlukla kaldırıyor. Sürükleniyor. En
derin kat hayal kırıklığıyla usulcacık adımlıyor. Bu kadar çabuk biteceğini beklemiyordu. “Henüz çok
erken değil mi?. Yanılmış, yanlış anlamış olmayayım!”. Hazırlıksız yakalayanların neticesi başa
gelenlerin göğüslenmesi dışında şansı kalmayan; kaldığı yerden, tek başına devam etmeli, veda
etmeli!. Şimdi her zamankinden daha sorumlu bir teslimiyetle devam etmesi gerektiğini biliyor. Kim
bilir bir daha ne zaman ve hangi koşullarda karşılaşılır, karşılaşılır mı, hiç bilmiyor…
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ÜÇ AYAKLI GEÇEK
Filiz Bulut

Penceremin önünde oldukça yaşlanmış kavak ağacı rüzgârın esintisine kapılmış, dalgalanan yapraklar
sağlık ocağının kiremitten taşlarına vuruyordu. Ağaç ile duvarın arasında yatan kuyruğu kesik köpek
de benim gibi bu sesten ürkmüş olacak ki her seste homurdanıyor, tuhaf sesler çıkarıyordu.
Başlangıçta bu ses beni ürkütmesine rağmen penceremin dibindeki bu ağaca ve bu köpeğe alışmıştım.
Doktor olmanın zorluğu hakkında çeşitli şeyler duyardım, herkesin bir fikri vardı mutlaka. Ben ise
söylentilere aldırış etmeden adına zorunlu görev dedikleri ilk görevime bu küçük köyde başlayınca,
insanları tanıyınca ve her gün mutlaka başka başka tecrübelerim olduğunda anladım ki sonu olmayan
bir meslekti bu…
İki yıl olmuştu bu köyde görev yapmaya başlayalı. Yusuf Bey, benden daha kıdemliydi ve uzun
süredir de bu köyde görev yapmaktaydı. Oldukça samimi, sakin kendi halinde bir adamdı. Hastalarını
önce dinler, sonra hep aynı ses tonuyla cevaplar verirdi. İlk geldiğimde bana söylediği yine aynı ses
tonuyla korkma, abartılacak bir köy değil burası dediğinde ne demek istediğini anlamadan gülmüştüm
sadece.
İlçe merkezine 40 km uzaklıkta bir beldeydi burası. İki doktor çalışıyorduk sağlık ocağında. Benim
yaklaşık iki bin hastam, Yusuf Beyin ise üç bin kadar hastası vardı. Haftada ikişer gün sırayla mobile
çıkardık.
Kar yağdığında yollar kapanır, çoğu kez sabahın erken saatlerinde yola koyulduğumuz vakit kardaki
tek iz bizim arabanın izi olurdu. Bembeyaz yağan karda tekerleğin izleri çok net çıkar ve az sonra lapa
lapa yağan kar izimizi kapatırdı. Yollar kapandığı vakit sabahın erken saatlerinde belediye yolları
açması için uzak köylere araç gönderirdi. Geç saatlere kadar yolda mahsur kaldığımızda olmuştu ilk
senemde. Kışları köylere ulaşım gerçekten zordu, buna rağmen her şey yolunda gidiyordu şimdilik.
Bütün zorluklara rağmen her gün aynı heyecanla başlıyordum güne.
Günler çabuk geçiyordu burada. Şehrin gürültüsünden sonra bu köyün sokaklarında sanki bir hayalet
dolaşıyor izlenimi uyandırmıştı ben de ilk geldiğimde. Geçmeyeceğini düşündüğüm günler çabuk
geçer olmuştu artık… Sessizlik vardı, kuş seslerini duyabiliyordun, gökyüzü temiz, sular soğuktu.
İnsan yaşadığını hissediyordu burada.
Hastalarımın çoğu yaşlı insanlardı ve bir çocuk gibi nazlı oluyorlardı. Hasta olduklarında evlere
ziyarete gittiğimiz vakit ertesi gün komşu eve gittiğimiz de oluyordu, yaşlı oldukları için de bir çocuk
gibi ilgi bekliyorlardı. Bizim evlere gitmemiz onları gerçekten şaşırtıyor ve mutlu ediyordu. Bu
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nedenle de birbirlerine evlerine doktor geldiğini anlatıyorlar, bakalım bize de gelecek mi diye hasta
olmadıkları halde bile evlerine çağıranlar oluyordu. Bizimle sohbet etmeye başlayınca, sıcak bir çay
ikram ettiklerinde bize, iyileşiveriyorlardı. Kendilerinden başka bir derdi olmayan bu insanlar küçücük
dünyalarında yaşamaya devam ediyordu.
Liseye giden bir hastamın okumayı çok sevdiğini söylemesi üzerine ona birkaç kitap verdim. Bir süre
sonra verdiğim kitapları bana geri getirdi. Niye geri getirdiğini sorduğumda ise annesinin çok kızdığını
ve kendisine çeyiz hazırlaması gerektiğini bu nedenle kitapları iade etmek istediğini söyledi. Daha 16
yaşında bir çocuk olmasına rağmen anne babasının onu bir an önce aile olması için hazırlamak
istemesi şaşılacak bir şey değildi burada. Bu şekilde bir yuva kuran çocuk anneler oldukça fazlaydı
yüksek köylerde de. Küçük yaşta anne olan çocuklar gelecekte de kendi çocuklarına aynı şekilde
davranmaya devam edeceklerdi ve bu düzen böyle sürüp gidiyordu. Şehir yaşamında genç kızlar
üniversiteye hazırlanıyor, arkadaşlarıyla dışarı çıkabiliyor, sinemaya gidiyorlardı. Buradaki kızların
küçücüktü dünyaları, çok zeki olanlar da vardı içlerinde, ama bu küçük dünyanın sınırlarından
çıkamıyorlardı. Sinemayı bilmiyorlardı, akşamları bir iki saat televizyon izleyebilenler şanslı sayılırdı.
Üstelik yüksek köylerin çoğu kışın elektrik kesintisi yaşar ve bu küçük zevklerinden de mahrum
kalırlardı. İnsanlar sağlığın önemini de bilmiyorlardı, ellerini yıkamayan ve bu yüzden hastalanan
çoğu hastama basit bir el yıkamanın önemini veremiyorduk; bu insanlar tuvalet kâğıdının ne demek
olduğunu da bilmiyordu, üstelik bu çok lüks bir ihtiyaç olması düşüncesiyle kimse tuvalet kâğıdı
kullanmak istemiyordu. Bütün bu olumsuzlukların karşısında onları tanıyor, tanıdıkça benimle daha
samimi ilişkileri oluyor, hiç sıkılmadan bana dertlerini anlatıyor, yakınıyorlar ve hep dua ediyorlardı.
Samimiydiler. Her gün taze yumurta, peynir, süt birer hediye getirirlerdi mutlaka. İstemediğimi
söyleyemiyordum, çünkü kabul ettiğimde her birinin gözlerindeki mutluluk bana yetiyordu. Gelen
hediyeleri de çalışan temizlik görevlilerine veya hemşirelere veriyordum. Hemen hemen her gün
aynıydı, yaşanacak tek bir hayat vardı burada…
Köyde ki yaşlılarımız genelde yalnız yaşıyorlardı. Eşlerden biri ölünce ya bir evladının yanına giderler
ya da yalnız yaşamaya devam ederlerdi. Zaten eşlerden biri ölünce diğeri de çok yaşamıyordu. Yalnız
yaşayanlardan biri de Rukiye ve dedesi Mustafa amcaydı. Mustafa amca BAĞ-KUR emeklisiydi ve
geçimlerini bu üç kuruşluk maaş ile sağlıyorlardı. Yaşlı adam zayıf mı zayıf ve çelimsizdi. Eşinin
ölümünden sonra torunu ile yaşamaya başlamıştı. Rukiye ise dedesine bakıyor, ev işlerini yapıyor geri
kalan zamanda da okula gitmeye çalışıyordu. Köyde beni en çok düşündüren ve kaygılandıran bu dede
torunun yaşantısıydı. Yaşlı adam ve torunu ilaç yazdırmak ve muayene olmak için geldiklerinde başka
kimseleri olmaması, zar zor yürüyen bu adamın elinden bu çelimsiz kızdan başka tutacak kimsenin
olmayışı ister istemez içimi burkuyor, ancak üzülerek bakabiliyordum. İki haftada bir mutlaka
geliyorlardı. Şikâyetlerini dinleyip muayene ederken benimle sohbet etmeye çalışan bu adam oldukça
zeki ve sevimliydi. Rukiye ise dedesinin söylediklerine, yaptığı şakalarına karşı kıs kıs gülüyor, arada
dedesini susturmaya çalışıyordu.
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Yorucu bir güne henüz başlamıştım ki soluk soluğa kalmış bir kız girdi içeri. Mustafa amcanın torunu
Rukiye’ydi bu. Nefes nefese kalmıştı, onu sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da neler olup bittiğini
anlamaya çalışıyordum. Söylediği tek söz “dedemin ölmesine izin vermeyin” idi. Hemşire Yasemin’e
seslenip, apar topar çıktık yola. Araçla on dakika uzaklıkta bulunan evlerine geldiğimizde, ahıra
benzeyen küçük bir yere girdik. Buradan daha önce de geçmiş olmama rağmen buranın Mustafa
amcanın evi olabileceğini ve buranın yaşanabilecek bir yer olduğunu hiç düşünmemiştim. Kasvetli bir
havası vardı evin, içeri girdiğimde çürük elmaya benzer bir koku yalayıp geçti burnumu. İçeride
inleyen Mustafa amcanın yatağına yaklaştığımda kokunun nedenini anlamam geç olmadı. Yataktan
gelen kurumuş sidik kokusuydu bu. Korkulu gözlerle bana bakan kızı dinliyordum bir yandan da,
dedesinin tansiyonu yükseldiğini, ölçtüğünde büyük tansiyonun yüz seksen küçük tansiyonun ise yüz
elli olduğunu, bir tane dilaltı vermiş olmasına rağmen tansiyonunu düşüremediğini söyledi. Hemen
tansiyonunu ölçen hemşire tansiyonun yine yüksek olduğunu söylemesi üzerine seruma bağlamasını
söyledim. Bu sırada hasta kendinde ve söyleniyordu. Ölmekten korkmadığını, hayırsız oğlu ve gelinini
anlatıyordu. Gözlerim hastanın bedeninde gezerken bu cılız vücutta ölümün soğuk ve keskin
bekleyişini görüyordum sanki. İncelmiş parmaklar, morarmış dudaklar ve zayıf bedenin, taşıyamadığı
bir can kalmıştı da sanki zorla tutuyordu onu. Sonra siyah gözleri beni süzdü, hoş geldin doktor, sizi
de yorduk buraya kadar ama ben gitme diyemeden koştu gitti kız, dedi. Köyün en yaşlılarındandı
Mustafa amca. Hemen herkes onu tanırdı, o ise gençleri tanıyamadığını, kendi dostlarından kimsenin
kalmadığını artık sıranın kendisinde olduğunu söylüyordu. Anlatmaya devam ediyor, sanki anlattıkça
rahatlıyordu. Az sonra rahatlamış olacak ki Rukiye tut elimden tuvalete götür beni dedi. Hemen
koluna girdim, kızın girmesine müsaade etmeden tuvalete kadar eşlik ettim amcaya. Sağol evladım
dedi, insan kendi evladından bir hayır görmüyor, Allah da karşımıza senin gibi iyi insanları çıkarıyor
işte, dedi. Güldüm sadece. Cılız bedeni yürürken sallanıyor, yürümeye yeni başlayan bir çocuğu
andırıyordu. Sakin sakin konuşuyor, konuşurken derin derin nefes alıyordu. Tuvaletin önünde
bekledim çıkmasını. O sırada kapının aralığından tuttuğum serum elimdeydi. İnlemeye devam
ediyordu Mustafa amca. Geri

çıktığında, çökerken

dizlerini

bükemediğini, çökünce de

kalkamadığından yakındı. Koluna girdim, yatağına yatırdım Mustafa amcayı. Yatar yatmaz parmağını
kaldırarak kapı eşiğinde duran torunu Rukiye’yi işaret etti. “-İşte” dedi, “-beni tek düşündüren bu
çocuk. Yoksa ölümden falan korktuğum yok. Zaten yaşadım yaşadığım kadar. Beni toprak paklar. Şu
çocuk ne olacak, ne yapacak diye bütün kaygım. Karısının peşinden giden hayırsız bir oğulun bana
bırakıp gittiği şu çocuk! Beni düşünmedikleri gibi şuncağızı da düşünmediler…”
Çok yaşadım diyordu, fazlasıyla yaşadım bu hayatı. Biraz da diğerleri yaşasın, bizlere yer açanlar oldu
bu dünya da, biz de diğerlerine yer açalım, öyle değil mi? Bir an durdu, söyleyeceği sözler boğazında
düğümleniyor, gözleri sabit bir noktaya bakıyor, belli ki o günü hayal ediyordu. Ölümü hayal etmek,
nasıl öleceğini planlamak değildi bu. Bir çocuğun hayali gibi masum ve gerçek olmasını diliyordu. Bu
oda ölmek için oldukça uygun bir mabet gibiydi. Bu dört duvar onun hayallerinin, mutluluklarının acı
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kayıplarının yaşandığı tek yerdi. İnsan böyle bir yerde ölecek olmaktan gurur duyar ve ölmekten
korkmazdı.
Ölüme karşı bu denli soğuk ve bu denli sıcak bakışı etkilemişti beni doğrusu. Ölümü yaşamın bir
parçası olduğunu açıkça ve cesaretle kabul etmişti. Ölüm onun için bir kurtuluştu, aynı zamanda
ölümsüz bir hayata açılan kapı. Yaşlılığın ölüme açılan kapısını bir gün aralayacaktı Mustafa amca.
Ölüme inat diyordu ne kadar yaşasam şu kız için kardır. Benden sonra yerler onu, anası babası sahip
çıkmaz, çıksa bile okutmazlar, verirler bir kocaya. Okuyup kendisini kurtarsa gözüm arkada
kalmayacak diyordu. Lise son sınıfa giden Rukiye’nin geleceğini dedesinden başka kimse
düşünmüyordu anlaşılan.
Bu şekilde yaşlı anne ve babasını bırakıp büyük şehre giden insanlar çoktu. Yalnızdı yaşlı insanlar ve
yalnız ölürlerdi. Eşlerden biri öldü mü diğeri de çok yaşamazdı. Ama burada farklı bir durum söz
konusuydu. 79 yaşındaki bu yaşlı amca da eşini bir yıl önce kaybetmişti. Bir yıldır Rukiye ile beraber
yaşıyorlardı. Başka bir evladı da yoktu Mustafa amcanın. Hayattaki tek varlığı küçük Rukiye idi. Bir
yandan üniversiteye hazırlanıyordu Rukiye, okumak istiyordu. Dedesinin son günlerde hastalanması
nedeniyle okula gidemiyor, gitse bile aklı evde dedesinde kalıyordu. Bu küçük omuzlarda çok erken
başlamıştı yaşamla mücadele. “Allah kahretsin!” diye geçirdim içimden.
Bir yandan gözlerim evin içinde geziniyordu. Küçük bir odadaydı burası. Evin bir duvarı mutfak, bir
duvarı birkaç parça eşya için kullanılıyordu. Mutfak için kullanılan duvarda üç tahta alt alta gelişigüzel
çakılmış, üzerinde birkaç bardak, tas ve tabaklar vardı. Yerde ise iki tencere duruyor, bitişiğinde küçük
bir soba, sobanın üzerinde de is tutmuş galvaniz ibrik kaynıyordu. Sobanın yanında da muhtemelen
abdesthane olarak kullanılan bir çeşme vardı. Bir bardak su istediğimde bu çeşmeden getirdiğinde
anladım ki aynı zamanda mutfak ve banyo için de kullanılıyordu burası.
Mustafa amca anlatıyordu gelişigüzel. O anlatıyor, benim gözlerim evin içinde geziniyordu.
Kimsesizlik, yoksulluk, acı bir yaşam mücadelesi vardı bu dört duvar arasında. Uzun zamandır bu
şekilde yaşıyorlardı. Üstelik bir hayatın sonu ve bir hayatın başlangıcının savaşı vardı burada. Ölmeyi
arzulayan Mustafa amca yeterince yaşadığını düşünüyordu, diğer yandan Rukiye dedesinin ölümünden
sonraki hayatı için plan yapamıyor ve korkuyordu. Ölümü düşünemiyordu bile. Bu nedenle ben de
bütün iyimserliğimi korumaya çalışarak kötümser düşüncelerimi kendime saklamaya karar verdim.
Genç bir doktorun öğreneceği en önemli ders buydu. Titreşen yaşamın o belli belirsiz gölgesi
karşısında ölüm, Mustafa amca için ne kadar ertelense bile gelecekti.
Rukiye bize çay hazırlamaya koyuldu, demliği kaptığı gibi yanan sobanın üzerinde fokurdayan
ibrikten demliğe su boşaltıp çayı demledi. Korkulu gözlerinden yaşlar yağmur gibi akıyordu. Rukiye
bize çay demliyordu. Üzüntüsünü bile yaşamaya izin vermiyordu bu şartlar. Deden iyi olacak merak
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etme, tansiyonu yükselmiş biraz, şimdi düştü deyiverdi hemşire. Benim gibi Yasemin hemşire de
şaşkın ve üzgün görünüyordu.
Mustafa amca artık kendini iyi hissettiğini söyledi. Tekrar tansiyon ölçümü yapıldığında tansiyon
düşmüş, rahat nefes alıp vermeye başlamıştı. Kalkmak üzere iken kalkmamıza izin vermediler ve
hemen acele bir bardak çay içmemiz için ısrar ettiler. Oturduk ve birer bardak çay içtik. Sanki onlara
dünyaları bağışlamış gibiydik. Bizi misafir olarak görüyorlardı ve çayın yanında bir şeyler ikram
etmeye çalışıyorlardı. Aç değiliz dememize rağmen yarım paket bisküvi çayın yanında ikram olarak
verildi.
Nihayet kalktığımızda Mustafa amcanın anlattıkları ve küçük kızın kulaklarımda çınlayan sesi ve
gözlerimin önünden gitmeyen bu evin hali beni düşündürüyordu. Sorularla boğuşuyordum. Nasıl
olacak, bu dede öldüğü zaman bu kızın hali ne olacak diye düşünmeden yapamıyordum. Bu durum
köyde de konuşulmaya başlamıştı. Köyün muhtarı Rukiye’nin anne ve babası ile görüştüğünü,
Mustafa amcanın durumunun kötüye gittiğini ve yakında ölebileceğini söylediğini anlattığında biraz
olsun rahatlamıştım.

II
Bir Salı sabahıydı, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla beraber köy yoluna koyuldum. Bu
mevsim buralar yağmurlu geçerdi. Az sonra yüzünü gösteren güneş ve yağmur inanılmaz güzellikte
duruyordu karşımda. Arabanın camlarını sildim, bu güzelliği daha iyi görmek istiyordum. İçimden
güzel günler de olacak, bu bir kadının doğum sancısı gibi sancılı bir dönem, toprak ana yeniden
canlanacak bu bahar erken gelecek diyordum. Her şeyde sıradanlıktan uzak, bir canlılık seziyor, içim
kıpırdanıyordu. Köye girdim, caminin yanındaki kalabalığı görünce birinin ölmüş olabileceği
düşüncesi hızla geçti beynimden. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken caminin avlusundaki bankta
oturan Rukiye’yi gördüğümde anladım ki Mustafa amcaydı ölen.
Gökyüzünde yağmurdan ve Rukiye’nin sesinden başka bir şey yoktu. O anda ne düşünmek, ne bir
teselli, ne yağmur, ne de bu toprak kokusu… Yalnızca ölümün geride bıraktığı bu zavallı küçük kızın
dilinden düşürmediği, bir türkü gibi kulaklarımda çınlayan sesinde, dede beni niye bıraktın, sözleri ile
hissettiğim bir soğuk ürperti… Zaman durmuştu. Mustafa amca gelecek kişilere yer açmıştı bu
dünyada, şimdi yeni bir yaşam başlayabilirdi. Musalla taşında dururken cevizden tabut, bir gün sıranın
bize geleceğini hatırlatıyordu adeta. Minareden yükselen sala sesi ölümün bizlere okuduğu son
şarkıydı. Sonbaharda yaprakların yere düşmesi gibi insanlar da bu dünyadan gidiyorlardı.
Öğle ezanı ile cenaze namazı kılınacak ve son yolculuğuna uğurlanacaktı Mustafa amca. Köyün
yaşlıları kendi aralarında konuşuyor, sıra bizlere de geliyor diyerek kaygılanıyorlardı. Gökten rahmet
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yağıyor diyen köylüler, Allah herkese böyle bir ölüm nasip etsin diyordu. Ölmek için güzel bir gündü
anlaşılan.
Ölümün insana hatırlattığı tek gerçek sıranın bir gün onlara da gelecek olmasıydı. Son kez yüzüne
bakıyorlardı, kimisi elleriyle okşuyor, kimi ise dua okuyordu başında. Geçip gidemedim öylece, son
kez görmek istedim. Hayatın yükünü omuzlarından atmış olmak nasıl rahatlatıyorsa insanı ölümde o
denli hafifletmişti bu bedeni. Küçücük kalmış bu beden o kadar yorgun görünüyordu ki, yüzünde ise
artık rahatlamış olmanın bir ifadesi vardı sanki. Başucunda bekleyen adam anlatmaya başladı: Sabah
namazını kıldıktan sonra bakmış ki tavanda yağmur suyu damlıyor. Adamcağız da naylon çekmek için
çatıya çıkacakmış ki üçayaklı geçek kırılıverince kafasını taşa vurmuş. Rukiye koşmuş ama kızcağızın
kollarında can vermiş. Biz de Rukiye’nin çığlıklarını duyunca koştuk hemen ama yetişemedik tabi,
çoktan ölmüştü doktor bey.
Nasıl olduğunu sormadan anlatmıştı adam, başınız sağ olsun diyebildim sadece. Kimler akrabasıydı
kimler değildi bilmiyorum. Daha vakit olmasına rağmen hayli kalabalıktı cenaze. Konuşmalar günlük
şeylerdi, kimileri zaten yaşlıydı diyor, kimisi nasıl olmuş diye merak ediyor, bazıları da şu kızcağız ne
yapacak, anası babası yetişemeyecekmiş cenazeye diyordu. Kulaklarımda Mustafa amcanın evine
gittiğimizde söylediği sözler çınladı, Allah onları cenazeme de nasip etmesin diye dua etmişti.
Kızgınlığı, kırgınlığı ve duaları ile göçüp gitmişti Mustafa amca.
Çoğumuz ölümün ağrısız ve acısız olmasını isteriz. Mustafa amca da öleceği günün hayalini kurarken
hiç düşünmediği bir anda kapısını çalmıştı ölüm.
Bundan sonra yeni bir hayat başlayacaktı, bu hayatın başlayabilmesi için de bir hayatın son bulması
gerekiyordu. Rukiye ne yapacak diyordum içimden, artık özgürlüğüne kavuşmuştu, okuluna
gidebilirdi ama hayatındaki tek gerçek insanı kaybetmişti. Yaşı küçüktü daha, yaşayacak görecek
güzel günleri olacaktı belki ve unutacaktı. Şimdi çektiği ıstırabı hiçbir sözcük dindirmeyecek, akşam
olduğunda evdeki o boş yatağa bakıp ağlayacak, dualar okunacak, herkes teselli verecek, o ise sadece
susacaktı. Sabah olduğunda dedesinin öldüğünü hatırlayacak, o boş yatağa tekrar bakıp tekrar
ağlayacaktı.
Bu düşüncelerle sağlık ocağına geldim, hayat kaldığı yerden devam ediyordu. Ölüm düşüncesine
alışamıyordu insan. Ama en çok da geride kalanların çektiği ıstırap, ölümü dayanılmaz kılan buydu.
Rukiye gibi küçük yaşta bir çocuk için bu daha zordu. Belki onun için daha iyi olacak diye düşünmek
de istemiyordum.
Ne düşüneceğini bilememek, elinden bir şey gelmemesi, oysa mucizeler yaratan bir doktordum ben.
Dedemin ölmesine izin verme dememiş miydi Rukiye? Cenazeden sonra Rukiye’yi bir daha
görmedim. Babası ile dedesinin mezarını son kez ziyaret etmiş, ağlamış, vedalaşmış onunla. Yeni bir
başlangıç için anne ve babasının yanına gidiyordu Rukiye. Olması gereken yere. Parçalanmış aileler,
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umursamayan anne babalar ve arada kalmış çocukların hikâyelerine çok rastlıyordum buralarda.
Özellikle büyükanne ve büyükbaba yanında büyüyen çocuklar, bu yaşlı insanlara yardımcı olsun diye
bırakılıyorlardı. Yaşlıların ölümü ile de büyük çöküşler yaşamak zorunda kalan sadece bu çocuklardı.
Sağlık ocağının yan tarafındaki arsa mezarlık olarak kullanılmaktaydı. Penceremden dışarı baktığımda
Mustafa amcanın mezarını görebiliyordum. Kahverengi toprak ıslak ve parlaktı. İnsan ölüme bakarken
bir gün ölümün kendisine de geleceğini düşünmeden edemiyordu. Bu gerçek karşısında da dünyaya
geldiğimiz andan itibaren hayretle ölümü kucaklamaya devam ediyor, ölüm karşısında bazen planlar
yapıyor, bazen de ansızın gelen ölüme kendimizi alıştırmak zorunda kalıyorduk. Yitip giden hayatlar,
geride kalanların bu acıya karşı alışmak zorunda oldukları ve acıyı bir başkası yaşıyor olsa dahi kendi
acısını yeniden yaşayan biz insanların ölüm karşısındaki tavrı yüzyıllardır çaresizlikten başka neydi?
Şimdi bu mezara bakarken insan doğar, büyür ve ölür sözleri ne kadar basit ve anlamlıydı. Ölümde
bulabileceğimiz yegâne anlam hayatta sahip olduğumuz onurlu bir yaşam olduğunu anlıyordum. Daha
fazla ne olabilirdi ki kazancımız. Her ölüm yeni bir başlangıç ve her doğum da ölümün habercisi değil
miydi? Bu dünyanın paradoksu buydu işte. Mustafa amcanın torunu Rukiye... Dedesini tek başına
ölüme terk etmeyerek ölümün yalnız ve rahatsız edici biçimini yaşamasına izin vermemişti. Dedesinin
gözünde bir umuttu o, yaşam umudu. Masum bir hayatın yeni bir hayata yolculuğu başlayabilirdi artık.
Bir anda değişen yaşamı ile yeni bir hayata başlamak için gidiyordu Rukiye. Şu toprağın altında
bırakıp gittiği dedesini bir daha göremeyecek, sesini duyamayacak onunla oturup konuşamayacaktı.
Yanında götürdüğü tek gerçek, yaşama ve güzel günlere dair bir umuttu.
Mutluluk onun için o küçücük evde dedesinin hasta olmadan geceyi geçirebilmesinden başka bir şey
değildi belki de. Bir çocuk kalbi ve vicdanı bir insanın vicdanından daha kıymetli olduğunu, bu ıslak
ve soğuk toprağa sıcak penceremin arkasından bakarken gözümde canlanan tek görüntü o boş ve
soğuk odanın içindeki mutlu geçmiş bir yaşamın hayalinden başka bir şey olmadığını görüyordum.
İnsanlar bir arada yaşıyorlar ancak yalnız ölüyorlardı…
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BUZDOLABI
Ferhan Gürevin
Bizim evimiz de, küçücük, kutu gibi bir evdi. Koyu yeşil sarmaşıkla örtülü, içinden neşeli sesler
taşan bir evdi. Ahmet Muhip Dıranas’ın, ‘Fahriye Abla’ şiirini anımsarım hep, çocukluk yıllarımı
düşündüğümde… Bizim de penceremizde, yaz kış yeşil ıtır saksılarımız vardı. Balkonu ve evin girişini
kaplayan, sarmaşıkların arasından örümcekler çıkardı hatta bazen… Kardeşlerimle, çardak demirine
asılı salıncakta sallanırken, sarmaşıktan örümcek düşmemesi için dua ederdim. Salıncakta kız
kardeşimle birbirimizi sallardık, çocuklar saf kalpli olur derler ya yalan; Hele de birkaç çocuk bir
araya gelince… Mesela oynarken, yaşı ve cüssesi büyük olanlar, küçükleri sindirirdi genelde… Ve
ben, yaşı daha küçük olan kardeşimi, salıncaktan itmeye çalıştığımızı anımsadıkça derin bir suçluluk
duygusuyla sarsılıyorum.
Annem, babam ve iki kardeşimle birlikte oturduğumuz evimiz iki katlıydı. Üst kattaki iki odanın
birinde, kardeşlerimle ben birlikte kalıyorduk. Alt katta, genişçe oturma odası ve girişte de, içinde hep
sulu tencere yemekleri pişirilen mutfağımız vardı. Evimiz, duvarları kalın olduğu için iyi ısınıyor,
kolay soğumuyordu. Upuzun, bana bitmeyecek gibi gelen yaz günlerinde de serin oluyordu.
Hani bazen burnumuza bir koku gelir de, bir hatıra, tüm ayrıntılarıyla gözümüzde canlanır ya: Ben de,
ne zaman yağda kavrulmuş soğan ve domates kokusu duysam, aklıma, mutfağımızda yemeklerimizi
sakladığımız tel dolabımız gelir. Sinekler girmesin diye ince telli, tahtadan, insan boyunda ve içinden
etrafa sıcacık yemek kokuları yayılan bir dolaptı. Henüz buzdolabı almamıştık. Yemekler günlük
yapılırdı. Meyve yemek istediğimizde, hemen kapağını açıp kapamak gerekiyordu, sirke sinekleri
girmesin diye… Tel dolabımızın içinden, yemyeşil üzüm, elma, şeftali alıp yemenin tadını
unutamıyorum.
Evimiz küçüktü ama bize yetiyordu, Üst katta, balkonu sarmaşıklı, çam dallarının, kuvvetli lodosta
pencerelerine sürtündüğü odamızda kardeşlerimle uyurduk. Çocuksu dünyamız renkli, hayallerimiz
geniş, aile bağlarımız sıkıydı. Günlerden bir gün, babaannem hastalandı. Dedem vefat edince
üzüntüden fenalaşmış dediler. Alt kattaki odaya getirdiler, yatağı yapıldı. Mavili beyazlı, pazen
kumaştan geceliğiyle, ara sıra yürüyebildiğini ama daha çok yattığını, ağzının çok kuruduğunu,
benden sık sık su istediğini hatırlıyorum. Doktorun, bazı şeyleri yemesini yasakladığını annemden
duymuştum.
Artık evde gürültü yapılmaması, öyle kahkahayla gülünmemesi gerekiyordu. Ailemizin büyüğü, her
bayramın ilk günü, mutlaka el öpmeye gidilen, bembeyaz saçları beyaz başörtüsünden taşan, çenesi
siyah benli, güleç yüzlü babaannem hastaydı.
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Bir gün, okuldan eve geldiğimde, önlüğümü çıkarırken, holde büyük, beyaz bir dolap gördüm.
Sonradan öğrendik ki, bu büyük, beyaz metal eşya bize uzun yıllar hizmet edecek olan buzdolabıydı.
Artık babam, daha sık soğuk su içiyor, yemekler iki günlük yapılabiliyordu. Biz öyle sık açamazdık
buzdolabını… İçine sıcak hava girince bozuluyormuş diyordu komşular, hele ki çocukların açması
külliyen yasaktı. Bana,

artık eskisi kadar sık meyve yiyemiyormuşum gibi geliyordu. Biz de,

bahçedeki vişne ağacına, şeftali ağacına, incir ağacına tırmanıyor, bol bol yiyorduk. Babaannem,
şeftaliden, incirden, ona da vermemizi istiyordu ama vermiyorduk, çünkü tatlı meyveler yasakmış,
annem öyle söylemişti. O şeftaliler nasıl da tatlıydı. Acımasız bir iştahla yatağının karşısında
yiyorduk, babaanneminse ağzı daha çok kuruyordu.
Bir gece uykudan, sıkıştığım için kalktığımı, üst kattaki odamızdan, alt kattaki tuvalete indiğimi
hatırlıyorum. Holden geçerken buzdolabının karşısında gecelikli bir siluet gördüm. Babaannem,
iştahla muz yiyordu. Kadıncağız yasaklandıkça özenmiş, gece herkes uyurken tatmak istemişti
sanıyorum. Şeker hastası olmadan önce otoriter, tam bir Osmanlı kadını olan, bizi kucağında hoplatan,
dondurma alan, gezmeye götüren babaanneme ne olmuştu? Zaafına yenik düşmüş, tatlı bir şeyler
yiyebilmek uğruna, buzdolabından gizli saklı bir şeyler aşırıyordu.
Ertesi sabah, kalktığımızda gördük ki alt kattaki yatak çarşafları, yorganlar değişiyor, evin içi de kötü
kokuyordu. Babaannem yediklerinden olsa gerek, kusmuş, ishal olmuş, yatağını kirletmişti.
Yaşlı ve hasta bir insanın bakımını üstlenmek zor geldiği için, annem ve ona uyarak babam,
babaannemi neredeyse hırpalayarak temiz gecelik giydiriyorlar, bir yandan da geceleri yiyip içtiği için
sertçe sözler söyleyip kınıyorlardı. Nereden bilebilirlerdi ki, şeker hastalığı nedeniyle susuyordu,
geceleri acıkıyordu babaannem… Üstüne üstlük ben de gece muz yerken gördüğümü söyleyince iyice
yüklendiler kadına;
Küskün gözlerle bakıyordu babaannem bana, ya da bana öyle geliyordu. Birkaç gün sonra rahmetli
amcama götürüldü babaannem, hasta bakma sırası ondaymış. Giderken küskün müydü? Bana mı öyle
geliyordu bilmiyorum ama gittiği gün, mavi saten yüzlü yün yorganının üstüne çıktığımda yine de
benimle konuşup, çocukken Kültür Park’a götürdüklerinde, benim de nasıl altımı kirlettiğimi
anlatmıştı. Birlikte gülmüştük, ancak yine de onun gözlerindeki gizli hüznü fark etmiştim.
Babaannem, amcamın evinde bir süre kaldıktan sonra, hastaneye yatırıldı, sonra da şekeri 500’e çıktı
dediler, Hiçbir şey yiyip içmiyordu artık... Bir hafta sonu, kardeşlerimle beni ziyarete götürdüler.
Babaannem, bembeyaz bir odada, hareketsiz yatıyordu. Hastane koridorlarında hıçkırıklarla ağladım.
Buzdolabını sevmiyordum ben, tel dolabını daha çok seviyordum. Tel dolabı zamanlarında daha
masumdum.
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Kıyıya hafifçe vuran ince dalgaların oluşturduğu hışırtı sesinin üzerinde adeta dalgalarla ve uçsuz
bucaksız seyreden maviliklerle dans eden kalbe dokunan içli bir keman sesi geziniyordu. Ağlar gibi, af
diler gibi, bir hayat hikâyesini anlatır gibi insanın içine işleyen yanık bir melodiydi bu. Arkada bir
yuvarlak masanın etrafında oturan altı kişi büyülenmiş gözlerle, çalarken hafif hareketlerle kendi
etrafında dönen ve keman tellerine hayat veren Samir’i kendilerinden geçmişçesine izliyorlardı.
İki yıllık bir gurbet öyküsüydü Samir’inki. O zaman daha on üç yaşındaydı. En azından iki buçuk
yıldır süren şehirdeki kargaşa, patlama sesleri ve huzursuzluk doruğa çıkmış gibi görünüyordu.
Önceleri gündüzleri duyulan çatışma ve patlama sesleri giderek daha yakından duyulur hale gelmiş ve
geceleri de sürerek artık uyutmaz bir durum almıştı. Halep’in en güvenilir, çatışmalara uzak, daha çok
hali vakti yerinde insanların ve bürokratların oturduğu bir semtteydi evleri.
Annesi evlerine yakın bir özel okulda İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda okulun müdür muaviniydi.
Babası Halep belediyesinin su işlerinden sorumlu yetkilisiydi ve yaklaşık yirmi yıldır belediyede
çalışmaktaydı. Annesi Leyla ve babası Hüseyin’in evliliklerinin ikinci meyvesiydi Samir. Kendinden
iki yaş büyük beyin özürlü doğan Amar isimli bir ağabeyi vardı ve halen ailenin tüm desteğiyle bir
özel engelli eğitim kurumunda öğrenim görmekteydi. Son zamanlarda Samir’in gittiği okuldan daha
sıkıntılı olarak bu özel engelli eğitim kurumunda hem öğretmen ve öğrenci mevcudu azalmış hem de
eğitim durma noktasına gelmişti. Amar çoğu günlerini evde geçirir olmuştu.
Samir’in okulu da sık olarak kapanıyor, bazen açık da olsa ders işlenmiyor sadece ülkenin durumu ve
geleceği ile ilgili olarak sayıları giderek azalan öğretmenlerle konuşup sohbet ediyorlardı.
Acılar insanı olgunlaştırır derler ya; işte bu iki buçuk yıllık kaos ve savaş ortamı da bütün çocukları
‘’acılardır adam eden adamı’’ deyişindeki gibi tabiri caizse pişirmiş ve koca adamlar haline sokmuştu.
Günler geçip zaman ilerledikçe ortam hiç iyiye gitmiyor savaş ve onun getirdiği kargaşa ve yıkım tüm
ülkeyi ve şehri sarıyordu. Dost bildikleri eski komşu ve ahbaplarla şüpheli bakışmalar ve gerginlikler
baş göstermişti. Artık eve sağ salim dönebilmek başlı başına bir mutluluk kaynağıydı.
Şehrin o ışıltılı eski halini, her türden esnafla dolu cıvıl cıvıl halini özlüyorlardı. Artık iş haricinde
dışarı çıkmalar bir hayal olmuştu. Leyla Hanım tüm iyiniyeti ve gayretiyle okuluna gidiyor, hem idari
görevinin hem öğretmenliğinin hakkını vermeye çalışarak biraz olsun normalleşmeye katkıda
bulunmak istiyordu.
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Hiçbir zaman aile olarak taassubun ve dini dogmaların kendilerini ele geçirmesine izin vermemişlerdi.
Mezhepsel veya etnik bir kökene bağlılığı bir bayrak olarak hiç taşımamışlardı. Tek istekleri akıl ve
bilimle yoğrulan, mutluluğu evrensel ahlak ve etik değerlerde bulan bir aile olarak yaşamaktı. Olan
bitene akıl erdiremiyorlardı. Ülkenin ve yaşadıkları yerin gün geçtikçe harabeye dönmesi onlarda
büyük bir ümitsizlik kaynağı yaratıyor ve onulmaz derin izler bırakıyordu.
Leyla Hanım zihinsel özürlü büyük oğlu Amar ile beraber adeta bir sınavdan geçer gibi hissediyordu
kendini. Her şeyini ailesine vermişti. Amar için olabilecek en iyi eğitimi dışarıda okulda ve evde
sağlamaya çalışıyordu. Samir’deki müzik yeteneği okul öncesi eğitimde fark edilmiş ve 5-6 yaşından
itibaren sürekli ve düzenli müzik dersleri alması sağlanmıştı. Yıllar içinde kemana olan kabiliyeti
ortaya çıkmış ve özel olarak bu alanda gelişimine katkı verilmişti.
Leyla Hanım Samir’in okuldaki eğitimine ek olarak onun yabancı dil bilgisinin de gelişmesi için
sürekli ilgilenmişti. Samir yaşıtlarının tümünden daha donanımlı bir genel eğitim ve yabancı dil
bilgisine sahipti ve ailesi de onunla gurur duymaktaydı.
Terör ve şehirdeki gerilla savaşı artık onların mahallesini de iyice sarmıştı. Savaşan tarafların şehre ve
insanlara verdiği yıkım bir dehşet tablosu gibi önlerinde durmaktaydı.
Okul kapanmıştı sonunda. Eğitim durmuş, şehirdeki idari işler elzem olanlar dışında süresiz bir tatile
girmiş gibiydi. Samir üzerlerine kâbus gibi çöken karamsarlık ve dehşet günlerinde kendisini müziğe
ve kemanın eşsiz sesine bırakıyor ve bazen saatlerce çalıyordu. Keman ile yaptığı müzikte bir ağıt bir
isyan vardı adeta. Sekiz yıla yakın bir süredir kemanıyla ve ondan çıkardığı müziğiyle haşır neşirdi.
Bu enstrüman onun vücudunun bir parçası, mütemmim cüzü haline gelmişti.
Okulda verdiği konserlere ilaveten özel ve resmi günlerde tek başına ve diğer müzik gruplarıyla
beraber verdiği konserlerle ünlenmişti. Böyle günlerde verdiği konserlerde şehrin ileri gelenleri ve
büyüklerince de takdir edilerek çeşitli ödüller almıştı. Bu gururla onurlanan Nusri ailesi oğullarının
liseyi mutlaka güzel sanatlarla ilgili bir okulda okuyup hayatını bu yönde şekillendirerek belirlemesini
istiyorlardı. Hedeflerinde Şam’daki sanat okulu vardı ama gelişen şartlarda artık her şey imkânsıza
dönüşmüştü.
O gün içinde bir başka sıkıntı vardı Samir Nusri’nin. Tarifi zor bir darlık hissiydi. Silah sesleri ve yer
yer patlamalar geliyordu uzaklardan. Sonra telefon çaldı uzunca ve annesiyle birbirlerine baktılar.
Leyla Nusri telefonu açtı. Dinledi dinledi ve olduğu yerde küçüldü sanki ve pek konuşamadan telefonu
kapattı. Artık yaşamın ve acıların olgunlaştırdığı oğlu Samir’e bakıp baban patlamada yaralanmış
diyerek fazla konuşamadan hıçkırıklarla ona sarıldı.
Hastanede ağır yaralı olan babası Hüseyin’in başında nöbetleşe sekiz gün kaldılar. Karnından,
göğsünden ve her iki kol ve bacağından ameliyat geçirmişti. Sol bacağı da diz üzerinden kesilmek
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zorunda kalmıştı. Hüseyin Nusri oğluna ve karısına sürekli olarak artık şehri terk etmeleri gerektiğini
söyledi. Patlamanın ve ameliyatının dördüncü günü şuurunu kaybederek komaya girdi. Aldığı geniş
yaralardan dolayı septik bir tabloya girmişti. Yoğun tedaviye rağmen ancak dört gün direnebildi ve
manipüle edilerek kışkırtılan bu anlamsız pis savaşa kurban verildi.
Geride kalan Nusri ailesi için vatan, şehir ve hatta yaşam anlamını kaybetmişti artık. Babalarını,
reislerini vakur bir törenle defnettiler. Normal zamanlarda izdiham yaratması gereken cenaze töreni
yalnızca yakın eş dostları ve iş arkadaşlarının katılımıyla sade bir merasimle ve hızla kılınan bir
cenaze namazıyla son buldu. Hüseyin beyi defnettikten sonra artık bu anlamsız kardeş ve mezhep
savaşından kaçmaktan başka çareleri kalmamıştı.
Leyla Hanım dar günler için kasasında bulundurduğu altın ve değerli ziynet eşyalarının bir bölümünü
acilen normal değerinin çok altında da olsa satmış ve hesaplarındaki tüm birikimini çekerek çok yakın
gelecekteki sonu ne olacağı belirsiz yolculuğa hazırlık yapmaya başlamıştı. Hepsi iki hafta içinde tüm
hazırlıklarını yapmış ve bir büyük valiz ve iki çantaya en gerekli şeyleri sığdırarak harekete hazır hale
gelmişlerdi.
Bir sabah erkenden Leyla, Samir ve Amar Nusri küçük bir kamyonetin arkasında tanımadıkları sekiz
dokuz kişi ile beraber saatler süren bir yolculuğa çıktılar. Bakımsız, bozulmuş asfalt yollar sonrası dar,
engebeli toprak yollara saptılar. Yol boyu çok sıkışık oturmaktan ve aşırı sarsıntıdan dolayı içleri
dışlarına çıkmış ve hepsinin ayak ve bacakları uyuşmuştu. Samir altında kalan sol bacağının dışı ve
ayağını hiç hissetmiyordu ve verilen kısa molada sağ ayak üzerinde sekerek yürüyebilmişti ancak.
Gün batarken sınırı yasal olmayan bölgeden geçip Türkiye’ye girdiler ve doğruca Kilis yakınlarındaki
büyük bir kampa dahil oldular. Küçük barakalar, prefabrik yapılar ve çadırların olduğu büyükçe bir
kamptı burası ve çok büyük bir çoğunluğunu rejim muhalifleri oluşturuyordu. Nusriler muhalif
değillerdi. Sadece savaşın yıkıcı şartlarından kaçan barış isteyen aydın insanlardı. Ancak savaş tüm
toplumu muhalifi, rejim taraftarı ve barış isteyeni olsun ezip geçiyordu. İşte bir millet böyle göçüyordu
ve böyle terk ediliyordu vatan bilinen topraklar.
Bu savaşın belki bir kazananı olmayacaktı ama taraflara destek verildikçe savaş uzuyor ve bu felaket
destek veren ülke ve unsurlara da bir bumerang gibi geri dönüyordu. Oynanan büyük oyunu Nusri
ailesi gibi görenler bu savaşı büyüten ve giderek daha çok bir din ve mezhep savaşı haline sokan tüm
güçlere ve onların değirmenine su taşıyanlara lanet ediyorlardı. ‘’Canı cananı, bütün varımı alsın da
Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’’ demişti büyük şair ve dünyanın en zor şeyiydi
işte, yuvasını, vatan bildiği toprağı terk etmek.
Terk etmişlerdi sevgili yurtlarını ama yaşamak, mücadele etmek zorundaydılar. Leyla Hanım kampta
kaldıkları üç ay içerisinde kamptaki tüm çocukların eğitiminde görev almış ve bu arada her iki çocuğu
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için de tüm çabasını harcayarak eğitimden geri kalmamalarına uğraşmıştı. Amar ile özel olarak
ilgilenirken Samir’in de geri kalmaması için çırpınıyordu.
Samir müzik ile ilgili olan göçmenlerle buluşmuş, onlarla sıkça Arap müziği yapıyor ve sonra zaman
zaman solo keman dinletisi sunarak herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Kusursuza yakın icra ettiği
klasik batı müziğiyle büyük beğeni toplamaktaydı.
Leyla Hanım kampta kendileri için bir gelecek olmadığını biliyordu ve maalesef mezhepçi politikalar
kampta bile sürmekte, laik akılcı bir dünya görüşü ve yaşantısı dışlanmaktaydı.
Yaz başında Halep’ten tanıdıkları yakınlarının Mersin Mezitli’de yerleştiklerini öğrendiler ve gerekli
hazırlıkları hızla tamamlayarak bir hafta içinde yola koyuldular.
Mezitli bir Suriyeli göçmen gettosu halini almıştı ve hava gece çıkan lodosa rağmen müthiş bunaltıcı
bir sıcaklık taşımaktaydı. Nemli, boğucu sıcağa burada tanık oldular. Yine de her şeye rağmen savaş
ve kaos ortamından uzaktılar ve kendilerine kucak açan yeni vatanlarına minnettardılar. Yakın
sayılacak kültürü ve bunun en büyük paydası din ortaklığına rağmen Mersin halkının hoşgörülü, aydın
fikirli insanlar olması hepsini çok etkilemişti. Derinlemesine düşündüklerinde bir devrimci liderin ve
onun cumhuriyet kadrolarının aradaki devasa farkı yarattığını gözlemliyorlardı.
Sıcak Mersin yazını Leyla Nusri açılmış olan mülteci okulunda Arapça ve İngilizce derslerine girerek
ve bu arada kendisi de Türkçe kurslarına devam ederek geçirdi. Özel eğitim veren bir dershaneden
bozma okula kaydettirdiği Amar’a geceleri sürekli destek vermekteydi. Samir ise bulduğu özgür
ortamda yeni dostluklar kuruyor ve her fırsatta müzik yeteneğini göstererek kendine saygın bir yer
ediniyordu.
Annesi Leyla kendi çabalarıyla Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğretim elemanlarıyla tanışarak oğlundan
bahisle hocaların onu tanımasını istemişti. Yaz bitimine doğru üç eğitmen Samir’i dinlediler. Çok
etkilenmişlerdi. Üstelik kısa sürede öğrendiği Türkçesi ve annesinin verdiği katkıyla oluşan olağanüstü
İngilizcesiyle öğrenciden çok bir usta müzisyeni andırıyordu. Ertesi gün tam yedi hoca dinledi onu.
Okul öğretim kadrosunun neredeyse yarısıydı ve tam iki saat sürdü müzik ziyafeti ve sohbet.
Enstrümana hâkimiyeti inanılmazdı. En zor müzik aletlerinden biriydi keman ve tellerine her
dokunuşta notaları dans ettiriyor ve omzunun üzerinden çıkardığı namelerle insanları kendisine hayran
bırakıyordu. Yerel müziğin yanı sıra bir yıldır öğrendiği Türk melodilerini de çok iyi derecede icra
etmekteydi.
Klasik müziğe hâkimiyeti ise olağanüstüydü... Asıl ustalığı ve ilgi alanı klasik daldaydı zaten.
Diğerlerine mecburiyetten ve biraz da geçim gailesi yüzünden merak salmıştı. Tüm öğretmenler büyük
bir beğeniyle bu olağandışı yeteneği izlediler ve sonunda bir şekilde Samir’in okullarında olmasını,
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hem de şeref öğrencisi olarak katılmasını istediler. Gerekli mercilerden izinler alındı ve Samir Nusri
Güzel Sanatlar Lisesi’ne idari kontenjan öğrencisi olarak kabul edildi.
Hayatı bir yöne girmişti artık ve okulun en sevilen hatta gıpta edilen öğrencilerinden biri olmuştu.
Ailece yine Mezitli’de zemin katta bir eve taşınmışlar, yaşantılarını bir parça düzene sokmuşlardı.
Leyla Hanım, öğretmenliği ve verdiği kurs gelirleri ile evin geçimini tek başına sağlamaya yetiyordu.
Yıl içinde birkaç kez konser verdiler okulun müzik grubu olarak. Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde
verdikleri bir konserde Opera ve Bale’nin şefi Rahman Askarof’un dikkatini çekti Samir. Rahman bey
Samir’den bazı önemli bestekârların parçalarını solo olarak çalmasını istedi ve herkesin şaşkın
bakışları arasında büyülenmiş gözlerle izledi Samir’i.
Artık haftada bir buluşup hem müzik üzerine konuşuyorlar hem de Azeri kökenli Rahman Askarof’un
yaptığı plan doğrultusunda çalışıyorlardı. Anne Leyla Nusri de oğlunun değerinin bilinmesinden ve
yaşadığı hayattan haz almasından çok mutluydu.
Okul sonuna doğru yaz başlarında Operanın davetlisi olarak Berlin’den bir klasik müzik grubu
gelmişti. Rahman bey grubun şefi Guido Metz’e Samir’den bahsetti ve kısa bir prova sonrası Samir
aralarına katılıp kemanıyla icraya katkıya başlamıştı bile. Verilen üç konserde de şef Metz onu özel
olarak alkışlattı. Bu şehir protokolü için de gurur verici bir tabloydu.
Yaz boyu Samir Nusri ve Herr Metz devamlı yazıştılar. Samir kemanla yaptığı birçok solo icrasını
video olarak yolladı. Kısa bir tanışıklık derinleşen bir dostluğa doğru evriliyordu. Berlin’de küçük
Nusri’nin özelliklerini ve video kayıtlarını meslektaşları ve önde gelen müzik otoriteleri ile paylaşan
Guido Metz, Samir Nusri’yi Berlin’e getirmenin planlarını yapıyordu. Berlin Müzik Okulu’ndaki
arkadaşları ile Samir Nusri’yi canlı olarak çıplak gözle izleme konusunda anlaştı ve klasik müzik
bölümünden iki arkadaşıyla Türkiye’nin ve Mersin’in yolunu tuttu.
Yaz sonu eylül başlarında Mezitli Martı Oteli’nin sahilinde bu küçük müzik yeteneği enstrümanına
hayat verirken yuvarlak masada annesi Leyla, ağabeyi Amar ve Rahman Askarof’a üç Alman müzik
adamı eşlik ediyordu. Almanlar ortamın huzur veren havası, tatlı esintisi ve büyüleyici manzarasına
karışarak o yapıyı daha eşsiz kılan muhteşem müzik icrası karşısında nefesleri kesilmiş, adeta
kendilerinden geçmiş gibiydiler. Leyla Hanım Amar’a sarılmış durumda, gözlerinde gurur ışıltıları ve
gözyaşları ile bakıyordu oğluna. Çok emek vermişti onun için. Yeteneğinin ortaya çıkmasında ve
sonraki fırsatları kovalamada hep onun öngörüsü ve emeği vardı. Göz ucuyla Rahman Bey’e baktı.
Ondaki memnuniyet duygusu da tüm mimiklerine yansımıştı. Doğru bir keşfin yarattığı büyük bir haz
ve tatmin duygusu kaplamıştı tüm yüz hatlarını.
Gece boyunca süren sohbet ara ara Samir’in yeniden yaptığı küçük dinletilerle devam etti. Guido Metz
gecenin bitiminde Rahman Askarof’a dönerek büyük gelecek vadeden bu yeteneği tanımalarına aracı
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olduğu için teşekkür etti. Ayağa kalkarak Leyla Nusri’nin yanına gidip her iki elinden tutarak öptü ve
bu büyük kabiliyetin ortaya çıkmasında, filizlenip büyümesi ve doğru yönlendirilmesinde yegâne
unsur ve etken olan kadının, ananın önünde eğildi. Müsaadesi olursa, Samir de kabul ederse onu
Berlin’e eğitiminin devamı için götürmek ve müzik hayatının orada şekillenmesinin sağlanmasını
istediklerini söyledi.
O gece Leyla Hanım için gurur gecesi olduğu kadar biraz da içlenme gecesiydi. Evde oğlu Samir’e
sarılıp yattı ve hüzne karışan mutluluk gözyaşları döktü. Samir her daim yüzünü ak çıkarmış, ailesini
hiç mahcup etmemiş, kendisine sunulan şans ve fırsatları hep olumlu yönde kullanarak dehasının fark
edilebilir durum almasını sağlamıştı. Samir’e onun için en doğru ve iyi olanın önüne açılan bu fırsat
kapısından girmek olduğunu anlatarak onu yeni hayatı için yüreklendirdi ve onay verdi. Samir
kendisini hep doğruya yönelten annesine sıkı sıkı sarılarak iyi bir eğitim süreci alma ve insanlığa
faydalı bir birey olma sözü verdi.
Berlinli dostlarını havalimanına kadar uğurladılar. Artık bir ay içinde hazırlıkları yapmak ve tüm
izinleri alınmış ve kaydı yapılmış Berlin Müzik Okulu için yola koyulmak kalmıştı.
Sanat Lisesi’ndeki tüm arkadaşları ve hocalarıyla vedalaştı. Geçirdiği güzel bir yıl için hepsine şükran
borçluydu. Veda için Rahman Askarof’un Opera binasındaki odasına özel olarak gittiler. Odadaki
buluşmada duygusal anlar yaşandı. Samir kendisinde büyük emeği olan Rahman beyin ellerinden
öperken o da Samir’e sımsıkı sarıldı. “Her şeyi önce tanrı vergisi yeteneğine ve sonra annen Leyla
hanıma borçlusun” dedi. “ Müzik, sanat ve bilim evrenseldir ve her türlü dini taassubu, etnik
ayrımcılığı ve dogmatik düşünceleri yener” diye devam etti.
“ İşte sen müziğinin gücüyle onun ışığıyla yolunu açtın ve aydınlattın; bu yolda da sana en büyük
destek hiç kuşkusuz tabanlarının altında cenneti barındıran annen Leyla’dır. Büyük şairin de dediği
gibi ‘Analardır adam eden adamı. Aydınlıklardır önümüzde gider’ “ dedi ve anaların hakkı hiçbir
zaman ödenmez diyerek sözünü noktaladı.
Eylülün son günü Şakirpaşa havalimanı dış hatlar terminalinde onu uğurlamaya gelen vefalı okul
dostları ve tabi ki Rahman Bey’le vedalaştıktan sonra annesi ve Amar’a sarıldı ve buğulanmış gözlerle
“Bu bir ayrılış değil, daha güçlü buluşmalar ve beraberlikler için bir adım sadece” dedi ve güvenlik
çemberinden geçerek daha güvenli bir dünya için emin adımlarla yürüdü…
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