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ACELE KAN ARANIYOR

–Mustafa biraz sakin olsan iyi olur. Bak,
Yusuf Öðretmen pencereden bizleri izliyor. Bura-
da futbol oynuyoruz; ölüm kalým mücadelesi yap-
mýyoruz!
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Mustafa, oralý olmadý. Ona göre, oyun sadece
kazanmak için oynanmalýydý. Kazanmak için hýrs
þarttý. Hata yapanlara anýnda tavrýný koyuyor, sert
bir þekilde tepki veriyordu. Yalnýzca takým arkadaþ-
larý deðil, rakip takýmdakiler de onun öfkesine mu-
hatap olmaktan çekiniyorlardý. Zamanýnda pas ver-
meyenler, uygun pozisyonlarý gole çeviremeyenler,
yavaþ davrananlar Mustafa’dan hemen nasiplerini
alýyorlardý.

Zil çaldýðýnda öðrenciler içten içe bir “oh” çek-
tiler. Nihayet beden eðitimi dersiyle birlikte maç
da sona ermiþti. 

Soyunma odasýnda üzerlerini deðiþtiriyorlardý.
Kimi kýrgýn, kimi mahcuptu. Fakat hepsi de kan
ter içindeydiler. Yorgun bir þekilde göz ucuyla
Mustafa’ya bakýyorlardý. Aralarýndan biri çýkýp da
ona karþý bu konuda bir þeyler söyleyemiyordu.
Daha önce bir iki kez deneyen olmuþtu bunu. Ama
aðýzlarýnýn payýný almýþ ve bu çýkýþlarýndan dolayý
bin piþman olmuþlardý. 

Salim, elini yüzünü sildikten sonra bir köþeye
oturdu. Ürkek ürkek Mustafa’yý izlemeye koyuldu.
Onunla sýra arkadaþýydý. Az önce biten maçta Mus-
tafa’nýn takýmýnda kaleciydi. Daha oyunun baþla-
rýnda bir gol yemiþti. Bunun üzerine Mustafa küp-
lere binmiþ, öðretmeninin izlediðini bile bile aðzýna
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geleni söylemiþti Salim’e. Salim her þeye raðmen se-
sini çýkarmamýþ, üzgün bir þekilde oyuna devam et-
miþti. 

Mustafa sekizinci sýnýf öðrencisiydi. Hem ça-
lýþkan, hem de çok baþarýlýydý. Üstelik, okuldaki
öðrencilere göre daha cüsseli ve güçlü kuvvetliy-
di. Futbol dýþýnda, her zaman halim selim bir dav-
ranýþ sergilerdi. Mustafa’yý, sahadaki hâlini hiç
görmemiþ olanlar, “çok babacan biri” diye tarif
ederdi. Sýnýfta  ve okul bahçesinde bütün arkadaþ-
larýyla örnek bir uyum içerisindeydi. Ah bir de
futbolu herkesten güzel oynamasaydý. 

Son dersten çýkarken Yusuf Bey, Mustafa ile Sa-
lim’e seslendi:

– Acele bir iþiniz yoksa beraber bir çay içelim.
Biraz sohbet ederiz, ne dersiniz?

Mustafa:

– Öðretmenim, dedi. Bugün eve erken gitmek
istiyorum. Bu çay sohbetini yarýna býraksak…

Yusuf Öðretmen gülümseyerek:

– Ýyi sen gidebilirsin, dedi. Biz Salim’le beraber
birer çay içeriz. Ne dersin Salim?

Salim “Olur.” anlamýnda baþýný salladý.

Mustafa tek baþýna evin yolunu tuttu. Yorgun-
du. Yürürken ayaklarýný yerde sürüyor, âdeta yýkýl-
mamak için gayret ediyordu. Her  adýmda sýrtýnda
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ki çanta sanki daha da aðýrlaþýyordu. Sokaða girer-
ken ikindi  ezaný  okunmaya  baþladý.  Camiye git-
mekle yola devam etmek arasýnda bocaladý bir an.
“Bugün çok yorgunum, namazý evde kýlayým.” di-
ye düþündü. Adýmlarýný hýzlandýrdý. Ezan henüz
bitmiþti ki belediye hoparlöründen anons duyuldu:

– Dikkat dikkat! Kahramanmaraþ Devlet

4 Güzel Davranýþ Hikâyeleri



Hastanesi’nde yatmakta olan bir hasta için B grubu
Rh negatif kana ihtiyaç vardýr. Kan vermek isteyen-
lerin acilen Kan Merkezine baþvurmalarý rica olu-
nur. Tekrar ediyorum; Kahramanmaraþ Devlet…

Mustafa durdu. Anonsun tekrarýný dinlerken
bir an gözlerini kapattý. Kendi kan grubu da B Rh
negatif idi. Sözü edilen hastane ise sokaðýn sonun-
daydý. Tekrar yürümeye devam etti. Evin kapýsýna
geldiðinde anons bir daha tekrar edildi. 

Mustafa tereddüt ederek evin ziline bastý. Kapý
açýldýðýnda Kan Merkezine gitme arzusuna karþý
koymaya çalýþýyordu. Aceleyle içeriye girdi. Kendi-
sini karþýlayan annesinin yüzüne bile bakmadan
sýrtýndan çantayý çýkardý. Salona doðru giderken:

– Bugün acayip yorgunum anne. Yemeðe ka-
dar biraz dinlensem iyi olacak, dedi. 

Annesi peþinden geldi. Mustafa’nýn býraktýðý
çantayý alýp vestiyere koyarken:

– Oðlum, dedi. Deminden  beri anons yapýlý-
yor. Bir hastaya acele kan gerekiyormuþ. Senin kan
grubun B negatif deðil miydi?

Mustafa kendini kanepeye býrakýverdi. Annesi-
ne bakarak:
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– Anneciðim, inan ki þu an hiç mecalim yok.
Camiye bile gidemedim. A sahi, az sonra hatýrlat
da namazýmý kýlayým.

Annesi ýsrar etti:

– Yavrum, hastane hemen þurasý… Acele, diyor-
lar. Ýnsanlýk namýna bir koþuversen ne olur sanki? 

Mustafa sesini yükselterek konuþtu:
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– Anne, yorgunum dedim ya! Hem bu þehirde
bir benim kaným mý B negatif? Elbet o gruptan bi-
rileri bu anonsu duymuþtur. Merak etme, kan ver-
meye giden olur elbet. 

Annesi sesini çýkarmadý. Mutfaða girdi. Musta-
fa, sýrtüstü uzandýðý yerden tavaný seyrediyordu.
Vicdaný rahat deðildi. “Gitsem mi acaba?” diye dü-
þündü bir an. Yattýðý yerden doðruldu. “Yok yok”
dedi içinden. “Biraz uyuyayým, birazdan namaz ký-
lacaðým zaten. Ondan sonra gider, kan veririm.”

Gözlerini kapattý. Bu sýrada, hoparlörden etra-
fa yine o ses yayýlmaktaydý:

– Dikkat dikkat! Kahramanmaraþ Devlet Has-
tanesi’nde yatmakta olan bir hasta için B grubu Rh
negatif…

Mustafa kanepede uykuya dalmýþtý. Zil uzun
uzun çaldý. Mürüvvet Haným telâþla mutfaktan
çýktý, salona koþtu. Oðlunun kýpýrdamadan yattý-
ðýný görünce kapýyý açmak için geri döndü. Zil ýs-
rarla çalýyordu. Mürüvvet Haným dayanamadý ve
seslendi:

– Bu ne acele yahu? Geldim, geldim!

Kapý açýlýr açýlmaz Salim’le karþýlaþtý. Mürüv-
vet Haným:

– Hayrola Salim, ne bu hâlin, diye sordu. 
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Salim kan ter içerisinde kalmýþtý. Soluk soluða:

– Mürüvvet teyze, yetiþ, diyebildi. 

– Ne oldu oðlum? Neye yetiþeyim, konuþsana!

– Sadýk amcayý hastaneye kaldýrmýþlar! 

Mürüvvet Haným bir an ne diyeceðini bileme-

di. Salim:

– Aþaðý mahallenin kaldýrýmýnda yürüyormuþ.

Tarihi binanýn önünden geçerken baþýna yukarýdan

taþ düþmüþ. Þimdi hastanede, koþ haydi, oraya gi-

delim! Sadýk amca aðýr yaralý…

Mustafa gürültüye uyanmýþtý. Ancak Salim’in

son cümlelerini duyabildi. Ayný anda ayaða fýrlayýp

kapýya koþtu: 

– Babaaa!

Mustafa, annesini de Salim’i de geride býraka-

rak koþuyordu. Hastaneye vardýðýnda delicesine

ortalýkta dönüyordu:

– Baba, baba nerdesin? Babam nerede, babamý

gördünüz mü?
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Az sonra Salim ardýndan yetiþti. Önce Musta-
fa’yý sakinleþtirdi. Mürüvvet Haným da gelmiþti.
Koridorda Yusuf Öðretmen bekliyordu. Mustafa
onu görünce endiþeyle atýldý:

– Babam, babam nerede? 

Yusuf Öðretmen, Mustafa’nýn ellerini tuttu:

– Korkacak bir þey yok Mustafa. Baban þu an
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ameliyatta. Doktorlar babanýn yanýnda. Çok kan
kaybetmiþ. 

Mürüvvet Haným gözyaþlarýný salývermiþti. O da:

– Sadýk, diyebildi ancak.

Mustafa, Yusuf Bey’e baktý:

– Öðretmenim, diye inledi. 

Yusuf Bey gülümsedi:

– Salim’le çay bahçesindeydik. Anonsu duyun-
ca kalktýk geldik buraya. Benim kan grubum B
negatif. Hastanýn baban olduðunu bilmiyordum,
Salim söyledi. 

Mustafa, Salim’e baktý. Bugün yaptýklarý maç-
ta ona söylediði kýrýcý sözler þimþek hýzýyla geçti
aklýndan. Salim, gözlerini baþka bir noktaya dik-
miþ öylece bekliyordu. Yusuf Öðretmen konuþma-
sýný sürdürdü:

– Ýnsan mutlaka kan grubunu öðrenmeli. Elbet
bir gün ihtiyaç duyan biri olur. Unutmayýn, insan-
larýn en hayýrlýsý insanlara en çok faydasý olandýr.

Mustafa baþýný önüne eðdi. Yusuf Öðretmen:

– Sahi Mustafa, senin kan grubun ne, diye sordu.
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Mustafa daldý bir an. Okul dönüþü duyduðu
anonsun yankýlarýný duyar gibi oldu. Yusuf Bey ce-
vap bekliyordu. Mustafa silkindi. Ne diyeceðini bi-
lemedi. Tam o sýrada aklýna henüz kýlmadýðý ikindi
namazý gelmiþti.

– Þeey, dedi. Buralarda namaz kýlacak bir yer
bulabilir miyim acaba? Ýkindi namazýný kýlacaðým…
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O sýrada yanlarýndan geçmekte olan hemþire
Mustafa’ya cevap verdi:

– Ýkinci katta, koridorun sonunda küçük bir
oda var. Namazýnýzý orada kýlabilirsiniz. Abdesti-
niz yoksa, lavabo bu katta...

Mustafa baþý önde dýþarýya süzüldü. Lavaboya
doðru giderken kendi kendine mýrýldanýyordu:

– Kan grubum B Rh negatif… Ama bugün
can damarlarýmda kan taþýdýðýmdan þüpheliyim.
Allah’ým beni baðýþla!

*  *  *

12 Güzel Davranýþ Hikâyeleri



HAZÝNE ANAHTARI
Köylüler sabah namazýný kýlmýþlar, cami

önündeki asmanýn altýnda oturuyorlardý. Güneþ,
küçük köy evlerinin ardýndan gözükmeye baþlamýþ-
tý. Tarlaya gitmek için erkenden yola düþen insan-
lar, sabah serinliðinde bahar havasýný soluyorlardý.
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Asma altýndakiler ise köyün bir yýldýr imamsýz olu-
þu hakkýnda konuþuyorlardý. Aralarýndan en genç
olaný, müftülüðün bu sorunlarýna bir çözüm getir-
meyiþini eleþtiriyordu. Sabredilmesi gerektiðini dile
getiren adam ise ortalýðý yatýþtýrma derdindeydi.

– Hep böyle imamsýz ve ezansýz kalacak deði-
liz ya, diyordu. Elbet bir gün köye imam gelecek-
tir. Ama bu þekilde bir yerleri  suçlayarak elimize
hiçbir þey geçmez. Hâlimizden þikâyet ederek, baþ-
ka insanlarý eleþtirerek günaha girmeyelim ne olur.
Bakýn ben elimden geldiðince ezan okuyup, namaz
kýldýrmaya çalýþýyorum. Sabredin, Allah hâlimizi
görmektedir. Belki de bizi sýnýyor yüce Mevlâmýz.
“Ýmam varken namaz kýlýnan, ezan okunan köyde,
imam olmayýnca bakalým ne olacak?” diyordur. 

Köylüler, ona hak verse de kimse durumu ka-
bullenmiyordu. Ýlla ki bir imam gelmeliydi köye.
Namaz öncesi veya sonrasý sohbetlerle köylüler
dinlerini daha iyi öðrenmeliydiler. 

Gerçekten de köyde durum, dinî bakýmdan
pek iç açýcý deðildi. Eskiden cuma namazlarýnda
dolup taþan cami, bugünlerde üç beþ ihtiyardan
baþka kimseyi görmüyordu. Hâl böyle olunca da
sohbetler inanç hakkýnda olmuyor, bað bahçe iþle-
ri konuþuluyordu sürekli. 
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Kimse hâlinden memnun deðildi. Ýnsanlar ikli-
min gün geçtikçe kuraklaþtýðýndan, topraðýn ço-
raklaþmaya baþladýðýndan dem vurur olmuþtu.
Tarladan çýkan mahsulün azlýðý endiþelendiriyordu
herkesi. 

Asma altý sohbeti, Bakýrcý Mustafa’nýn ümit
dolu konuþmalarýyla sona ermiþti. Köylüler birer
ikiþer evlerine, iþlerine daðýldýlar. 

Gün ikindiye varýyordu. Ali Osman, biraz ihti-
yarlýktan, biraz da gün boyu çalýþmýþ olmaktan do-
layý iki büklüm olan belini güçlükle doðrulttu.
Aðýr kazmayý ayaklarýnýn dibine býraktý. Topu topu
iki dönümlük tarlaya kýzar gibi baktý. 

– Durum yine pek iç açýcý deðil. Anlaþýlan o ki,
bu sene de kýt kanaat yaþayacaðýz. Yahu nasýl böy-
lesine bereketsiz oluyor bu mahsul, diye söylendi. 

Yüzündeki ekþilik, memnuniyetsizliðinin dere-
cesini göstermekteydi. Sinirli sinirli dolaþmaya baþ-
ladý tarlada. Yer yer eðilip soðanlarý, patatesleri ya-
kýndan inceliyor, sonra baþýný saða sola sallayarak
endiþeyle söyleniyordu:

– Yok yok! Durum tahminimden de ciddi. Aç
kalacaðýz, aç…

Bu sýrada, tarlanýn kenarýndaki patika yolda yü-
rümekte olan Bakýrcý Mustafa’yý fark etti. 
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“Hayýrdýr inþallah.” diye mýrýldandý. “Bu adam

çok neþeli görünüyor yahu!” 

Gerçekten de Bakýrcý Mustafa, çok neþeliydi.

Aceleyle yürürken üç beþ adýmda bir durup avu-

cundaki kaðýda bakýyordu.
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Bu sýrada þaþkýn þaþkýn kendisine bakan Ali Os-
man’ý gördü. Gülümseyerek ona el salladý ve:

– Kolay gelsin Ali Osman. 

– Sað olasýn, ne oldu, pek keyiflisin Mustafa?

Bakýrcý Mustafa elindeki kaðýdý gösterdi:

– Nasýl neþeli olmayayým ki!  Hazine buldum,
hazine…

Ali Osman bir an ne diyeceðini bilemedi. Ken-
dini toparlar toparlamaz Bakýrcý’nýn peþinden koþtu.

– Ne buldum, dedin sen?

Bakýrcý Mustafa durmadý. Adýmlarýný hýzlandýrdý.

– Hazine dedim ya, anlamadýn mý? 

Ali Osman, koþarcasýna evine doðru giden Ba-
kýrcý Mustafa’ya yetiþemeyeceðini anlayýnca durdu.
Fal taþý gibi açýlmýþ gözlerle baktý ardýndan. Elini
sakalýna götürdü ve ne yapmasý gerektiðini düþün-
dü. Bu sýrada Bakýrcý gözden kaybolmuþtu. Ali Os-
man:

– Demek hazine buldun ha, dedi kendi kendine.

Bakýrcý Mustafa’nýn evinde bir bayram havasý
esmekteydi âdeta. Lâtife nine, kocasýnýn müjdesiy-
le apayrý bir sevince bürünmüþtü. Ýkide bir:
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– Mustafam, eminsin deðil mi? Yani gerçekten
hazine anahtarý mýymýþ bu, diye soruyordu.

Her seferinde ayný cevabý alýyordu kocasýndan:

– Haným, vallahi de billâhi de hazine anahta-
rýymýþ. Hem de nasýl bir hazinenin anahtarý bir bil-
sen! Bitmez tükenmez…

Lâtife nine mutluluktan uçuyordu sanki. Bir
ara kapý vuruldu. Lâtife nine merakla kocasýna
döndü:

– Kim geldi acaba?

Bakýrcý Mustafa gülümsedi:

– Kim olacak, bizim Ali Osman’dýr. Gelirken
ona da bahsetmiþtim bundan. 

Lâtife nine de gülümsedi. Ayný anda Ali Os-
man’ýn sesi duyuldu:

– Mustafa, benim ben! Açsanýza þu kapýyý yahu! 

Bakýrcý Mustafa, Lâtife nineye:

– Hadi aç kapýyý haným, dedi. Hazineyi onun-
la da paylaþalým. 

Lâtife nine baþýný salladý:

– Tabi Mustafa’m, dedi. Hem sevaba gireriz
böylelikle. Ýstersen komþularý da çaðýrayým ben…

Bakýrcý Mustafa, kaþlarýný çattý:

– Yoo, acele etme. Onlarý akþama çaðýralým.
Þimdilik Ali Osman’ý al içeriye. 
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Lâtife nine kapýyý açmýþtý ki Ali Osman içeriye
daldý:

– Bakýrcý, bak ben onu bunu anlamam. Bu ha-
zineyi paylaþmamýz gerek. Payýma ne düþerse razý-
yým. 

Bakýrcý Mustafa:
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– Sakin ol yahu, dedi. Tamam, paylaþacaðýz.
Hele gel, þöyle bir otur bakalým. Bu ne hal? Soluk
soluða kalmýþsýn. 

Ali Osman gösterilen yere oturdu. Çok heye-
canlýydý. Bakýrcý Mustafa’nýn eline yapýþtý:

– Çok dardayým çook! Haþhaþ, topraðýn altýn-
da kaldý, biliyorsun. Bu yýl mahsul parasý alamaya-
caðým devletten. Bütün ümidim üç-beþ soðanla
patatese kaldý. Onlar da ondurmaz beni. Bu hazi-
neye gerçekten de çok ihtiyacým var Mustafa. Ne-
rede hazine, hadi çabuk söyle!

– Sakin ol dedim ya Ali Osman! Önce bir kah-
ve içelim, sonra konuþuruz o meseleyi. Endiþelen-
me, istediðin olacak. Paylaþacaðýz hazineyi.

Az sonra Lâtife nine kahveleri getirdi. Ýki arka-
daþ fincanlarý aðýzlarýna götürürken birbirlerine
bakýyorlardý. 

Aradan bir saat kadar geçmiþti. Ali Osman, Ba-
kýrcý Mustafa’nýn evinden gülümseyerek çýktý. Gel-
diði yoldan geri dönüyordu. Gönlü bir kuþ kadar
hafiflemiþ, âdeta bulutlarda geziniyordu. Her adým-
da dudaklarýndan ayný kelimeler dökülüyordu:

– Lâ ilâhe illallah!

20 Güzel Davranýþ Hikâyeleri



Bahçe kapýsýna geldiðinde durup etrafa bakýndý.
Derin derin nefeslendi ve gözlerini semaya doðru
kaldýrarak:

– Allah’ým sana þükürler olsun, diye mýrýldandý.
Bizlere böylesine güzel bir fýrsatý sunduðun için sana
ne kadar þükretsek azdýr. Senden söz eden birilerini
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dinlemeye ne kadar hasret kalmýþýz da haberimiz
yokmuþ. Bütün sýkýntýlarýmýzýn sebebi senden uzak
yaþamakmýþ. Tamamen dünyaya dalmýþýz. Sanki
burada ebedî kalacakmýþçasýna þu fâni hayata sým-
sýký yapýþmýþýz. Gözlerimizi hýrs bürümüþ. Mal
mülk, para pul derdine kapýlmýþýz. Huzuru hepten
unutmuþuz. Sen bizleri baðýþla.

Yeleðinin cebinden çýkardýðý kâðýdý açtý ve ora-
daki yazýyý tekrar okudu:

– Lâ ilâhe illallah, cennet hazinelerinin anahta-
rýdýr.

Bu söz, Peygamber Efendimiz’in mübarek du-
daklarýndan dökülmüþ kutlu bir müjdeydi. Sabah-
leyin köye ulaþan yeni imam, asmanýn altýnda ta-
nýþtýðý Bakýrcý Mustafa'yla bir süre sohbet etmiþti.
Köylünün durumunu öðrenince çok üzülmüþ ve
þöyle demiþti:

– Ýnsanlar Allah’ýn kendilerine verdiðine razý
olmalýlar. Yetinmeyi de bilmeliler. Öyle olurlarsa
Allah onlardan razý olur. Kimse bu dünyada kalýcý
deðil. Niçin hâlimizden þikâyet ediyoruz? Ebedi-
yen bu þekilde hayat sürüp gidecek miyiz? Dünya
sevgisi  her çeþit hatalý davranýþýn baþýdýr. Gönlünü
bu sevgiye kaptýranlar sürekli aç olurlar. Doyma
bilmezler. Oysa kanaat ne güzel bir zenginliktir.
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Daha epeyce konuþmuþlardý. Ýmam söz arasýn-
da: 

– Lâ ilâhe illallah, cennet hazinelerinin anahta-
rýdýr, demiþ ve bunun bir hadis olduðunu söylemiþ-
ti. Bu söze ilâve olarak da “Bu dünya, ahretin tar-
lasýdýr. Burada kim ne ekerse orada onu biçecektir.
Öyleyse bize düþen, dünyadan çok cennet hazine-
lerini kazanmaya çalýþmaktýr.” demiþti. 

Bu sözlerden çok etkilenen Bakýrcý Mustafa,
hemen kâðýt kaleme sarýlmýþtý. Yeni imamdan öð-
rendiði “Lâ ilâhe illallah, cennet hazinelerinin
anahtarýdýr.” sözünü kaydedivermiþti. Sonra da bu
kutlu müjdeyi hanýmý Lâtife nineye ulaþtýrmak için
evinin yoluna düþmüþtü.

Ali Osman, elindeki kâðýdý dudaklarýna götür-
dü, öptü ve tekrar yeleðinin cebine yerleþtirdi. Iþýl
ýþýl gözlerle tarlaya baktý bir süre. Gülümsedi,
sonra eðilip bir patatesin yapraðýný þefkatle okþadý.
Aklýnda Bakýrcý Mustafa’nýn imamdan aktardýðý
sözler vardý. Bu sýrada ak sakalýnýn çevrelediði du-
daklarý sürekli kelime-i tevhidi mýrýldanýyordu:

– Lâ ilâhe illallah, la ilâhe illallah...

O günden sonra köyde þikâyetler azaldý. Þükür
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ifadeleri çýkmaya baþladý aðýzlardan. Ýnsanlar, inan-
cýn bereketiyle yaþýyorlardý artýk. Yeni gelen imam-
la kanaatin en büyük zenginlik olduðunu öðren-
miþlerdi ya…

*  *  *
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ALDATAN ALDANMIÞTIR

Ýkram ettiðiniz ayran için teþekkür ederim, de
di Tarýk. Haydi kal saðlýcakla nine. Düdüklü tence-
ren de hayýrlý olsun.

Yüzü kýrýþ kýrýþ olmuþ, ama sevimli mi sevimli
yaþlý kadýn gülümseyerek:
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– Sað ol evlâdým, diye karþýlýk verdi. Allah sen-
den razý olsun. Eþim de çok sevinecek bu hediyeni-
ze. Onun adýna da teþekkür ediyorum. 

Gün öðleye varmaktaydý. Havada ýlýk bir
rüzgâr esiyordu. Aðustos böceklerinin sesi geliyor-
du uzaktan. Tarýk, þeftali aðaçlarýyla dolu bahçe
içindeki patikadan yürüyerek yola çýktý. Elini gü-
neþe siper ederek etrafa bakýndý. Ta ilerideki koca-
man incir aðacýna dikkat kesildi. Orada, aðacýn ar-
dýnda bir çardak vardý. Tarýk ilerlemeye devam et-
ti. Epeyce yürüdükten sonra incir aðacýnýn dengi-
ne gelmiþti. “Allah vere de okuma yazmasý olma-
yan birileri olsa burada.” diye geçirdi içinden. Ko-
þar adým indi çardaðýn yanýna kadar. Gözüne ilk
çarpan þey, ateþ üzerine konulmuþ kara kazan oldu.
Çardaðýn altýndaki tel kümeste bir tavuk þaþkýn
þaþkýn bakýyordu kendisine. 

– Hayýrdýr inþallah evlâdým, birini mi aradýn?

Tarýk baþýný kaldýrýnca çardakta oturan yaþlý
kadýný gördü.

– Nine, dedi. Bir hayýr sahibi gönderdi beni.
Ýhtiyaç sahiplerine düdüklü tencere hediye ediyo-
ruz. Sana da bir tane getirdim. 

Yaþlý kadýn, kaþlarýný kaldýrarak baktý Tarýk’a.
Gülümseyerek:
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– Maþallah, dedi. Allah sevabýnýzý artýrsýn. Ama
ben ve beyim yetmiþini aþmýþ insanlarýz. Bu yaþtan
sonra düdüklü tencereyi ne yapalým evlâdým? Sen
onu ihtiyacý olanlara ver. 

Tarýk merdivene doðru biraz yaklaþarak:

– Nine sabahtan beri yoldayým, dedi. Artýk çok
yoruldum. Bir an önce þehre dönmek istiyorum.
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Buradan daha ileriye gidecek hâlim kalmadý. Elim-
deki son tencereyi sana býrakayým. Kimin ihtiyacý
varsa sen ona ver, ne dersin?

Yaþlý kadýn düþündü biraz. Aþaðýlara doðru bak-
tý. Gülsümler’in çadýrýný görünce baþýný salladý ve:

– Olur, dedi. Þu aþaðýdaki çadýrda yaþayanlara
veririm. Zaten çok fakirler. Sevinirler. Getir, ver ba-
na o tencereyi.

Tarýk tahta basamaklý merdiveni dikkatle çýktý.
Köþke kurulu kanepeye oturdu. Tencereyi yaþlý ka-
dýna uzatýrken:

– Bunu aldýðýnýza dair vereceðim kâðýda bir
imza atýverin, dedi. Patrona bu kâðýtlarý teslim et-
mem gerekiyor.

Kadýn duraksadý bir an. Derin derin baktý Ta-
rýk’ýn yüzüne. Tarýk telâþlandý:

– Yo, dedi. Endiþelenecek bir þey yok. Sadece
bir imza, hepsi o kadar. Þimdi þehre döndüðümde
bana sorarlar tencereleri kimlere verdin diye. Ben
de bu imzalarý göstereceðim. 

Kadýn iki adýmda Tarýk’ýn yanýna geldi ve:

– Evlâdým, iyi dersin de ben imza bilmem ki,
dedi. Okumuþluðum, yazmýþlýðým yoktur. Nasýl
imza atacaðým?
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Tarýk rahatlamýþtý. Sesini yumuþatarak:
– O sorun deðil, dedi. Þuraya bir parmak ba-

sarsýnýz, üzerini de çiziktiriverirsiniz olur biter.

Yaþlý kadýn söyleneni yaptý. Tarýk gitmeye dav-
ranýyordu ki:

– Yo, diye atýldý kadýn. Bir þeyler ikram etme-
den asla býrakmam seni. Zaten yorgunsun, otur
dinlen biraz. Ben bahçeye iniyorum. 

29Acele Kan Aranýyor



Tarýk sevindi. Geriye yaslanarak karþý tepeleri
seyretmeye baþladý. Yorgunluk âdeta iliðine iþle-
miþti. Göz kapaklarýný dinlendirmek için kapadý.
Sonra farkýnda olmadan uykuya daldý.

Tabak kaþýk sesleriyle gözlerini açtýðýnda orta-
da bir sofra vardý. Üzerine tavuk etleri konmuþ
bulgur pilavý, salata ve ayran, yufka ekmekle karþý
konulmaz bir davet görüntüsüydü. Hemen sofranýn
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kýyýsýnda iri þeftaliler ve sapsarý armutlar da hazýr
bekliyordu. Yaþlý kadýn Tarýk’ýn uyandýðýný görün-
ce gülümsedi ve:

– Uyumuþsun, dedi. Burada bir iki saat uyku,
þehrin bir gün uykusuna bedeldir. Haydi gel oðlum,
sofraya kurul bakayým. Benim biraz iþim var. Kaza-
ný boþaltacaðým. Bir ihtiyacýn olursa sesleniver.

Tarýk çok þaþýrmýþtý. Bir þey diyemedi. Kadýnýn
merdivenleri iniþini seyretti. Sonra yemeðe ve mey-
velere bir göz attý. Daha fazla dayanamadý, kalkýp
sofranýn kenarýna iliþti. Ýþtahla atýþtýrmaya baþladý.
Sýra meyvelere geldiðinde duraksadý bir an. Armut-
lardan birini aldý. Bir süre düþündü ve:

– Yok yok, diye geçirdi içinden. Bu insanlara
karþý bunlarý insan olan biri yapamaz. Ama benim
de geçinmem için bu iþi yapmam gerekiyor. Al-
lah’ým sen bana bir çýkar yol göster.  

Karnýný doyurdu, aþaðýya indi. Yaþlý kadýn boþa-
lan kazana kovayla su dolduruyordu. Tarýk’ý fark
edince kovayý býraktý ve:

– Gidiyor musun oðlum, diye sordu. 

– Gidiyorum nine, diye cevap verdi Tarýk. Be-
nim için yaptýklarýnýzdan dolayý çok teþekkür edi-
yorum. Haydi kalýn saðlýcakla. 
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– Dur, dur, diye atýldý yaþlý kadýn. Doðruca çar-

daðýn altýna koþtu. Oradaki sepeti tuttuðu gibi ge-

tirip Tarýk’ýn eline verdi ve:

– Bunu da al, dedi. Bizim þeftaliler gibisi yok-

tur. Çoluk çocuðunla yersin. Hadi yolun açýk olsun.

Tarýk þaþkýn þaþkýn baktý sepetteki þeftalilere.

Yüreðinin derinliklerinde bir acý hissetti. Bakýþla-

rýndaki þaþkýnlýk, mahzunluða dönüþtü. Gözlerini

yaþlý kadýnýn yüzünde gezdirdi. 

– Allah senden razý olsun nine, dedi. 

Gitmeden önce etrafa baktý uzun uzun. 

“Bu topraklarda yaþayan insanlarýn hepsi böy-

le.” diye düþündü. “Hepsinin gönlü tertemiz. Ama

ya ben? Benim ruhum kapkara… Ýnsanlarý aldat-

makla gelip geçiyor ömrüm.”

Gözleri kümese takýldý. Ayný anda da yediði ye-

mek geldi aklýna. Heyecanla:

– Nine, dedi. Kümeste gördüðüm tavuk nere-

de þimdi?

Yaþlý kadýn gülümsedi:
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– Kestim onu! 

– Neden?

– Yemeðe koydum. 

– Yani bana mý ikram ettin o tavuðu?

– Evet, ne var ki bunda? Yoksa beðenmedin mi
yemeði?

33Acele Kan Aranýyor



Tarýk yutkundu. Ellerinin titrediðini hissetti.
Ayakta duramadý, usulca yere çömeldi. Dirseðini
sepete yaslayýp alnýný dizine koydu. Yaþlý kadýn te-
lâþlanmýþtý:

– Oðlum, ne oldu? Rahatsýz mýsýn?

– Yok, dedi Tarýk. Bir þeyim yok nine. Yalnýz,
benim için yaptýklarýnýz karþýsýnda ezildim biraz.
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Sizler, ne iyi insanlarmýþsýnýz meðer.

– Niye ezilesin ki evlâdým, dedi kadýn. Sen ta
þehirden kalkýp buralara iyilik yapmak için geliyor-
sun. Bizim yaptýðýmýzýn bunun yanýnda ne önemi
var ki?

Tarýk, gözlerinde biriken yaþlarý fark ettirme-
meye çalýþarak kalktý, arkasýný döndü:

– Allah sizden razý olsun nine, diye fýsýldadý.
Ben yola çýksam iyi olacak.

– Güle güle oðlum, güle güle! Ama ismini sor-
mayý unuttum. Sahi neydi adýn?

Tarýk baþýný çevirmeden cevap verdi:

– Ýþ baþýndayken Cemil, Hasan, Tahir ve daha
bir çok þey idi. Ama þu andan sonra her zaman Ta-
rýk olacak… Adým Tarýk benim. 

Aðýr aðýr yürüdü. Yaþlý kadýn bir þey anlama-
mýþtý bu sözlerden. Öylece baktý Tarýk’ýn ardý sýra. 

Sonra kovasýný aldý, çeþmenin yolunu tuttu. Bu
sýrada Tarýk, Sazoluðu mevkiinde okuma yazma
bilmeyenlere imzalattýðý senetleri yýrtmakla meþ-
guldü. 

Her yýrttýðý senedin isim kýsmýný okuyor ve ay-
ný cümleleri söylüyordu:
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– Ne hediyesi ninelerim, aldatmaya gelmiþtim
sizleri! Bu senetleri imzalatarak sizleri borçlandýr-
maya gelmiþtim. Malýnýzý mülkünüzü elinizden al-
maya gelmiþtim. Okuma yazma bilmiyor diye sizi
saf sanmýþtým. Meðer sizdeki feraset deðme oku-
muþlarda yokmuþ. Ben… Aldanmýþým, ben! Artýk
dürüst bir iþ bulmanýn zamaný geldi. Allah’ým
bugüne kadar yaptýðým çirkin iþlerden çok piþma-
ným. Aldatan bizden deðildir, diyen Resul'ün hatý-
rýna baðýþla beni…

*  *  *
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GELECEK 

Ne diyorsun sen Ferhat dayý? Kuþlarýn yeme-
siyle koca tarlanýn buðdayý biter mi hiç? Bence bu
yaptýðýn iyi bir davranýþ deðil. Hem birkaç aydýr ne
oldu sana böyle? Sanki bizim bildiðimiz Ferhat da-
yý gitmiþ, yerine baþka biri gelmiþ. Nerde kaldý biz-
leri her gördüðünde iyilik yapmamýzý öðütlediðin
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günler? Bak þimdi kendi nasihatlerinin tersine dav-
ranýþlar sergiliyorsun.

Ferhat dayý karþýsýnda konuþan Ramazan’ýn
son cümlelerini duymadý bile. “Birkaç aydýr ne ol-
du sana böyle?” sözünden sonra gözlerini yemeni-
sinin ucuna dikti. Ýki ay önce yaþadýðý olayýn haya-
li içine daldý gitti.

Kasabadan dönüyordu o gün. Sülüklü denilen
mevkiye gelince traktörü durdurup aþaðýya atladý.
Kayalýklarýn dibindeki eski çeþmeden avuç avuç su
içti. Bir tümseðin üzerine oturdu, karþý yamaçtaki
tarlasýna baktý. Mayýsýn hâkim rengi olan yeþil, her
yeri kaplamýþtý. Ekinler gövdeleri üzerinde yükse-
lirken, rüzgârla bir o yana bir bu yana yatýyordu.
Aþaðýdan yukarý doðru esen rüzgârýn her hamle-
sinde ekin tarlasý üzerinde yemyeþil dalgalar oluþu-
yordu. Bu manzarayý hayran hayran seyretti Ferhat
dayý. Ayaða kalkýp traktöre binerken gözlerini
ekinlerden ayýrmadan mýrýldandý:

– Haziran baþýnda rafyalarý gersem iyi olacak.
Kuþlar bir dadanýrsa bu yeþil baþaklara, çok zarar
verirler çok… Ne dersin Sýdýka, doktorun dedikle-
rinden sonra bunu yapmaya mecburuz, deðil mi?

Ferhat dayý, traktöründen bir cevap bekler gi-
bi sustu. Baþýný eðip alnýný direksiyon simidine yas-
ladý. Hüzünlenmiþti. 
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– Biliyor musun Sýdýka, ölüm beni asla ürküt-
müyor. Kabri, dostlarýma açýlan bir kapý olarak ha-
yal ettim hep. Düþünebiliyor musun, baþta yüce
Mevlâ olmak üzere peygamberler ve Allah dostlarý
hep orada. Ýnþallah yakýn dostlarým, akrabalarým
ve hanýmým da orada. Ölümüm bir anlamda onla-
ra kavuþmak olacak.
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Gözleri doldu. Titreyen sesiyle sözlerine devam
etti: 

– Ama bugün duyduðum sözler beni derinden
sarstý Sýdýka. Hastalýðýmýn adý kemik erimesiymiþ.
Yaþlandýkça artacakmýþ bu rahatsýzlýðým. Sadece
bununla kalsa inan üzülmezdim Sýdýka. Beni kor-
kutan, böylesine üzen þey, baþkalarýna muhtaç du-
ruma düþecek oluþumdur. 

Sýdýka diye seslendiði, altýndaki eski model
traktörüydü. Ona hep böyle hitap ederdi Ferhat
dayý. Çok sevdiði rahmetli eþinin adýydý Sýdýka.
Hayattayken eþiyle her þeyini paylaþmaya çalýþýrdý.
Neþesini, hüznünü, derdini, sýrlarýný… Onun vefa-
týndan sonra ismini bu traktöre vermiþti. O gün
bugündür sevincini, hüznünü traktörüyle paylaþý-
yordu.

– Bundan sonra ambarý dolu tutmalýyýz Sýdýka.
Ele güne muhtaç olmamak için þimdiden mahsulü
depolamalýyýz. Ne demiþler; karýncadan ibret al,
yazdan kýþa hazýrlan! Biz de aynen öyle yapacaðýz iþ-
te.  Mademki  hastalýk beni yataða düþürecek, artýk
mahsulün bir kýsmýný o günler için saklamamýn sa-
kýncasý olmaz herhâlde. Bundan sonra bir kuruþun,
bir danenin hesabýný yapmalýyýz. Þimdiye kadar ye-
terince yardým ettik. Gayri yardým etmesem Rab-
bim beni mazur görür herhâlde. Dilenci konumuna
düþmem daha mý iyi olur sanki? Ambarda duran
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buðdaylarý da fakirlere daðýtma düþüncesinden
vazgeçmeliyim artýk. 

Böyle demiþ ve o günden sonra tedbirli davran-
maya baþlamýþtý Ferhat dayý. Ýlk iþ olarak, kasaba-
dan getirdiði rafyalarý ekinlerin üzerine germiþti.
Böylelikle, taze baþaklarýn kuþ sürüleri tarafýndan
yenmesini önlemiþti. Diðer tarlalardaki ekinlere
kuþlar konup kalkarken Ferhat dayýnýn buðdaylarý
güvendeydi artýk. Rüzgârda pýr pýr eden rafyalar,
tarlaya bir çeþit korkuluk olmuþtu. Kuþlar rafyala-
rýn sesinden ürküyor, ekinlere yaklaþmýyorlardý.
Bununla da kalmadý Ferhat dayý. Eskiden yaptýðý
gibi yoksullara yiyecek giyecek ve para yardýmý
yapmak yerine kimseye belli etmeden mahsulünü
bir köþeye istif etmeye baþladý. 

Köylüler ondaki bu deðiþikliði daha ilk gün
fark etmiþlerdi. Yoldan gelip geçenler, yamaçtaki
tarlada güneþle parlayan renkli rafyalara baþlangýç-
ta bir anlam verememiþlerdi. Fakat yardýmseverli-
ðiyle tanýnan bu yaþlý adamýn, artýk yoksullara bir
þey vermediðini görünce durumu kendisine sorma-
ya baþlamýþlardý.

– Hayrola Ferhat dayý, ne oldu sana böyle?

– Yahu Ferhat dayý, biraz deðiþtin. Ne dersin,
yanýlýyor muyum?
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– Ferhat dayý, bir derdin mi var? Tedirgin gör-
meye baþladýk seni…

– Ferhat dayý, tarlaya rafya germiþsin, niçin
yaptýn bunu?

Nihayet bir gün dayanamadý Ferhat dayý. Polat
Mehmet’in kahvesinde durumu anlatýverdi köylüye:
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– Hastayým, dedi. Belki de yatalak olacaðým.
Elim ayaðým iþ tutamayacak. Sürünerek yaþamaya
mahkûm olacaðým evimde. O günlerde kimseciðe
muhtaç olmamak için þimdiden tedbirimi alýyo-
rum. Ne olur beni mazur görün.

Sinek výzýldasa, o an için büyük bir gürültü sa-
yýlacaktý. Herkes þaþkýndý Ferhat dayýnýn sözleri
karþýsýnda. Kimseden çýt çýkmýyordu. Nefesler bile
tutulmuþtu âdeta. Neden sonra Ramazan’ýn sesi
duyuldu:

– Bunun için mi tarlaya rafya gerdin dayý?
Kuþlar buðdaylarý yemesin diye ha?

– Evet. Biliyorsun ki buðdaylar henüz yeþilken
kuþlar ekinlere sürüler hâlinde dadanýrlar. 

Ramazan bu söz üzerine birden parlayývermiþ-
ti. Ferhat dayý, yemenisinin ucuna bakmayý býrak-
tý. Usulca kalktý, kapýya yöneldi. Eþiðe geldiðinde
gözleri buðulanmýþtý. Geriye döndü, oradakilere
mahzun mahzun baktý ve:

– Beni mazur görün, diye inledi. Çýktý, gitti.
Evine doðru yürüyordu ki, Ermiþlerin Duran'a
rastladý. Duran mahcup bakýþlarla süzdü Ferhat
dayýyý. Boynunu büktü ve:

– Ferhat dayý, dedi. Harman zamaný bana iki
çuval daha buðday verebilir misin?
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Hemen “Hayýr.” diyemedi Ferhat dayý. Bunca
yýl isteyene vermiþti hep. “Yok!” dememiþti kimse-
ye. Zaten diyemezdi de. Ama bugün iþ baþkaydý.
Düþünür gibi yaptý. Çaresizliðini yüzüne yansýtma-
ya çalýþarak: 

– Bakarýz çaresine, dedi. Gün ola, harman ola. 

Aradan günler geçti. Mevsim yaza döndü. Ba-
þaklar sarardý, buðdaylar olgunlaþtý. Köylüler
ekinlerini biçmeye, mahsullerini kaldýrmaya baþla-
dýlar. Ferhat dayý harman yerinde yýðýlý duran buð-
daylarý traktörünün kasasýna yükledi. Yerde bir tek
dane bile býrakmadý. Sonra traktöre atladýðý gibi
yola koyuldu. Düþünceliydi. Þimdi ihtiyaç sahiple-
ri beklenti içine girecekti. Bazýlarý gelip buðday is-
teyecekti. Ne diyecekti ki onlara? En iyisi buðdayý
köye hiç götürmemekti. Kararýný verdi. Kasabaya,
doðruca pazara gidecekti. Mahsulü satacak, para-
ya çevirecekti. Döndü. 

Dik yokuþu yavaþ yavaþ týrmanýrken kazandýðý
parayý kime emanet edeceðini düþünüyordu. Onun
da çaresini buldu. Kayýný Zahireci Hüseyin’e vere-
cekti. Zaten þimdilik paraya ihtiyacý yoktu. Gün
gelir, alýrdý ondan  parasýný. 

Yokuþu aþmak üzereydi ki çýnarýn gölgesinde
dikilen Osman’ý fark etti. 
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– Hay Allah, diye mýrýldandý Ferhat dayý. Þim-
di ne yapacaðým ben?

Osman yolun kýyýsýna kadar geldi, beklemeye
baþladý. Ferhat dayý dalgýnmýþ gibi bir tavýr takýna-
rak gözlerini traktörün önüne dikti. Öylece geçti
Osman’ýn önünden. Osman arkasýndan baðýrýyordu:

– Ferhat dayý, dur! Buðdaylar…
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Ferhat dayý, gaza bastý. Traktörün çýkardýðý gü-
rültü Osman’ýn sesini bastýrdý. Ferhat dayý, içi sýz-
laya sýzlaya aþtý tepeyi, gözden kayboldu. 

Epey bir zaman sonra pazar yerine vardý. Dö-
nüp kasaya bir göz atmýþtý ki dondu kaldý: 

– Aman ya Rabbi, bu da ne böyle?

Düþercesine indi traktörden. Römorkun arka
kapaðý açýlmýþtý. Ýçerde birkaç teneke  buðday kal-
mýþtý.

– Eyvah, diye haykýrdý Ferhat dayý. Aceleyle
iyi kapatmamýþým kapaðý!

Üzüntüden ve þaþkýnlýktan ayakta duramaz ol-
du. Kasaya yaslandý. Eli ayaðý titriyordu. Etraftan
birkaç kiþi gelip ne olduðunu sordu. 

– Hiç, dedi. Hiçbir þey olmadý.

Kasadaki buðday yokuþu çýkarken dökülmüþ
olmalýydý. Ferhat dayý, kendini biraz toparlayýnca
traktöre bindi. Geldiði yoldan geri dönüyordu.
Yolda sýk sýk hayýflanýyor, elini dizine vuruyordu. 

– Sana o buðdaylarý kim verdi ki, kimden esir-
gedin? Görüyorsun ya Sýdýka, ne hâllere düþtük…

Gözleri acýyla yanmaya baþladý. Aðlýyordu Fer-
hat dayý. Yanaklarýna süzülen gözyaþlarý esen rüz-
gârla geriye doðru savruluyordu. Yol boyunca arkasý 
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kesilmedi bu gözyaþlarýnýn. Nihayet yokuþun baþý-
na gelmiþti. Aþaðýya bakýnca yanýlmadýðýný gördü.
Ta yokuþun bittiði yere kadar asfaltýn üzeri buðday-
larla kaplýydý. 

Osman çalýlardan derlediði bir süpürgeyle yol-
daki buðdaylarý bir araya toplamakla meþguldü.
Ferhat dayýnýn geldiðini görünce doðruldu. Alnýn-
da biriken terleri sildi eliyle. 

47Acele Kan Aranýyor



Ferhat dayý, traktörü durdurdu. Osman’ýn kan-
ter içinde kalmýþ yüzüne mahzun mahzun baktý.
Sonra da gözlerini yoldaki buðdaylara dikti. Ka-
rýncalarý fark etti hayal meyal. Güneþle parlayan si-
yah karýncalar harýl harýl buðday taþýyorlardý. O
kadar çoktular ki…

– Ferhat dayý, dedi Osman. Yanýmdan geçip
gittin, ama beni fark etmedin. Durmaný söylemiþ-
tim arkandan. “Buðdaylar dökülüyor.” diye baðýr-
mýþtým var gücümle. Fakat duymadýn bile. Arkana
bakmadan traktörü sürdün gittin. Allah aþkýna ne
kadar dalgýndýn öyle! 

Ferhat dayý yere çömeldi. Osman’ýn bir araya
topladýðý buðday tepeciðine daldýrdý ellerini. Son-
ra baþýný kaldýrarak:

– Fark ettim Osman, diye sýzlandý. Fark ettim
seni. Ama gelecek endiþesi gönlümün gözlerini kör
etmiþti. Görmezden geldim seni. Sesini de duy-
muþtum aslýnda. Ama buðday istediðini düþün-
müþtüm o an. Durmadým. Buðdaylarý pazara gö-
türüp satmayý plânlýyordum. Meðer Allah’ýn da
baþka plâný varmýþ benim hakkýmda. Þu hâlime
bak Osman. Ýþte buna þefkat tokadý derler. Görü-
yorsun deðil mi? 

Osman donuk donuk baktý Ferhat dayýya. O
ise hâlâ konuþuyordu:
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– Yaa, üç beþ kuþun, beþ on garibanýn hakký da
vardý bu mahsulün içinde. Ben onlarý da kendimin
zannettim. Þimdi o kuþlar bu buðdaylarý yiyemez.
Çünkü eskisi gibi taze ve tatlý deðil bunlar. Ama
bak, tam karýncalarýn diþine göre þu buðdaylar. Al-
lah, öyle de olsa böyle de olsa bana ait olmayaný
benden alýyor. 

Ferhat dayý karýncalarý izledi bir süre. Sonra
kalktý Osman’ýn dengine geldi ve:

– Haydi, dedi. Gün batmadan buðdaylarý to-
parlayalým. Sen bana da bir çalý süpürgesi yapýver. 

Osman koþtu, bir süpürge hazýrlayýp Ferhat da-
yýya verdi. Beraberce asfaltýn üzerindeki buðdaylarý
bir araya getirmeye baþladýlar. Bir ara Ferhat dayý:

– Osman, dedi. Karýncalara bir zarar verme.
Onlar kendilerine ait olaný alýyor. 

Akþama doðru iþ bitmiþ, buðdaylar yine tene-
keyle kasaya doldurulmuþtu. Bu kez önceki kadar
titiz davranmadý Ferhat dayý. Traktöre bindiler. Kö-
ye girdiklerinde Ferhat dayý kasayý köy meydanýn-
da býraktý ve oradaki köylülere seslendi:

– Ýhtiyacý olan gelip buðdaylardan istediði ka-
dar alsýn. Biraz taþlý ve topraklý ama olsun. Sudan
geçirir, buðdayýný ayýklarsýnýz. Temiz buðday iste-
yen de evime gelsin. Ambarda buðdaylarým var.
Ondan vereyim.
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Köylülerden bazýlarý çuval getirmek için evlerine
doðru koþmaya baþladý. Osman da koþtu. Az sonra
beþ on kadar ihtiyaç sahibi köylü, kasaya çýkmýþtý bi-
le. Ramazan usulca Ferhat dayýya yaklaþtý ve:

– Dayý, dedi. Sen hastasýn, unuttun mu? Bun-
larýn bir kýsmýný da kendin için alýkoysana. Bütün
buðdaylarý daðýtýrsan halin nice olur? Niçin böyle
yapýyorsun? Biraz da geleceðini düþün…
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Ferhat dayý acý acý gülümsedi. Gözlerini kasada
çuvallarýný doldurmakla meþgul olan köylülere di-
kerek:

– Doðru söylüyorsun; hastayým ben, dedi. Ama
sabredeceðim, Yüce Mevlâm’ýn bunun için de bir
plâný vardýr elbet. Asýl hastalýk, cimrilikmiþ Rama-
zan. Meðer bu benim hastalýðýmdan daha beter bir
hastalýkmýþ. Geleceðimi düþünme konusuna gelin-
ce… Bundan sonra “gelecek” deyince ahireti kaste-
deceðim. Ve þu an inan ki geleceðimi düþündüðüm
için buðdaylarýmý þu garibanlara daðýtýyorum. Ge-
leceðimi… Yani ahiretimi!

Ramazan bir þey demedi. Biraz düþündü. Son-
ra sessizce evinin yolunu tuttu. Giderken ambarýn-
daki buðdaylarýnýn, ihtiyacýndan çok çok fazla ol-
duðunu düþünüyordu. Kendi kendine mýrýldandý:

– Acaba buðdaylarýmýn bir kýsmýný daha mý
versem ihtiyaç sahiplerine? Yok caným, yeterince
verdim zaten. Ama bir iki çuval daha versem ne
olur ki…Yok yahu, seneye veririm. 

Durdu, geriye döndü. Bir Ferhat dayýya, bir
köylülere baktý. Tekrar yürümeye baþladý. 

– En iyisi hanýma bir danýþmak galiba. Ama
öncelikle “gelecek” deyince ne anlayacak onu sora-
yým.  Ondan sonra danýþýrým bu konuyu.
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Bu sýra, kasanýn yanýna gelen bir köylü, mah-
zun mahzun etrafýna bakýyordu. Ferhat dayý onu
fark etmiþti. Yanýna çaðýrdý ve:

– Sen onlardan daha talihliymiþsin, dedi. Hadi
gel benimle. Sana tertemiz buðdaylarýmdan vere-
yim.

Köylü sevindi. Beraberce yola koyuldular. Fer-
hat dayý ufka baktý. Gün batmak üzereydi. Ay çok-
tan kendini göstermiþti bile. O hilâle yakýn hâliyle,
gülümseyen bir insan dudaðýný andýrýyordu.

*  *  *
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CENNET KARÞILIÐINDA

Gülþen, yattýðý yerden doðruldu. Kapý aralý-
ðýndan içeriye süzülen ýþýðýn aydýnlýðýnda saatin
kaçý gösterdiðini anlamaya çalýþtý. Fakat akrep ve
yelkovan, gecenin karanlýðýnda fark edilmiyordu.
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Kalkýp kapýya yöneldi. Sehpanýn yanýndan geçer-
ken saati aldý. Ayaklarýný ucuna basarak salona
doðru ilerledi. Kapýnýn kenarýnda durup içeriye bir
göz attý. Çalýþma masasýna dirseklerini yaslamýþ,
önündeki kâðýtlarý inceleyen eþini gördü. Hüzünle
þekillendi kaþlarý. Birkaç dakika öylece bekledik-
ten sonra elindeki saate baktý ve:

“Gecenin üçü…” diye geçirdi içinden. “Bu du-
rum daha ne kadar sürecek böyle ya Rabbi!?” 

Dönüp tekrar yataðýna uzandý. Ýki elinin iþaret
parmaklarýyla saatin tiktaklarýna ritim tuttu. Bu sý-
rada dudaklarýnda usulca süzülen cümleler, odayý
dolduran alaca karanlýða bir sitem gibiydi:

“Tam dört gündür uyumuyor. Geceler gündüzle-
re karýþtý.”

Saati yastýðýn altýna soktu. Yorganý baþýna çeker-
ken içten içe dua ediyordu: 

“Allah’ým, senin için çýktýðý bu yolda eþimden
yardýmýný esirgeme. Yalnýz ve ümitsiz býrakma onu.”  

Dýþ kapýnýn gýcýrdadýðýný duyunca dikkat kesil-
di. Merakla kalktý, salona yürüdü. Iþýk söndürül-
memiþti. Gözüne ilk çarpan þey, masadaki teksir
kâðýtlarý oldu.

Üzerinde liste bulunan bir kâðýdý aldý. Bitiþik
harflerle özensizce karalanmýþ yazýlarý bir çýrpýda
okudu.
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– Demir    :   5.000 YTL     

– Halý        :   6.000 YTL

– Cam mozaik    :   2.500 YTL    

– Çini                :   5.000 YTL

– Sýva                :   3.000 YTL      

– Kubbe            :   30.000 YTL
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Kâðýdý yerine koydu. Masanýn diðer ucuna bak-
tý. Orada, Kur’ân-ý Kerîm’in sayfalarý arasýna iliþtiril-
miþ bir kâðýt daha vardý. Uzandý aldý onu. Bu kâðýt-
taki yazý diðerlerinden farklýydý. Her harfe ayrý bir
özen gösterildiði ilk bakýþta anlaþýlýyordu. Bir cüm-
leden ibaret olan bu yazýyý sesli bir þekilde okudu:

“Allah’ýn mescitlerini ancak Allah’a ve ahirete
inanan, namazýný kýlan, zekâtýný veren ve Allah’tan
baþka kimseden korkmayanlar imar edip þenlendirir.”

Pencerenin perdesini araladý ve dýþarýya baktý.
Ýlerideki caminin minaresini seyretti bir süre. Ak-
þam yemekte geçen konuþmalarý hatýrladý ve gü-
lümseyerek alnýný cama yasladý. 

“Göreceksin Gülþen” diye söze baþlayan eþi ne
kadar da heyecan doluydu. “Göreceksin, iki aya
kalmayacak, þu minareden ezan sesleri yükselecek.” 

“Ýnþallah.” diyerek iç geçirmiþti Gülþen de. 

“Ýnþallah tabi. Ýnan çok, ama çok gücüme gidi-
yor bu durum. Yahu burasý Müslüman köyü deðil
mi? Nasýl olur da camimizin bir imamý olmaz? Ni-
çin minaremizden ezan sesi duyulmaz? Niye be-
nim de köyümün semalarý Allahüekber sedalarýyla
süslenmez?” 

“Sabret Bey, olur inþalah…”

“Müftü Efendi söz verdi. Yýkýlmaya yüz tutmuþ
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kubbeyi onarýrsak ne yapýp edip bize bir imam bu-
lacaðýný söyledi. Göreceksin Ramazan ayý girme-
den bu iþi halledeceðiz. Ondan sonra sabah namaz-
larýna saat ziliyle uyanmak yerine ezan sesiyle kal-
kacaðýz.” 

Seyfettin yataðýnda dönüp duruyor, bir türlü
uyuyamýyordu. Bazen nefes almakta bile zorlaný-
yordu. Öyle durumlarda kalkýp odanýn içinde, sa-
londa, mutfakta dolaþýyor, biraz rahatlayýnca yeni-
den uzanýyordu yataða.

– Allah’ým bu ne biçim sýkýntýymýþ öyle, diye
mýrýldandý.

Kapýnýn týkýrdatýldýðýný duydu. Sýrtýna âdeta
diken gibi batan yataktan fýrlayýp açtý kapýyý. 

– Ali Ýhsan, hayrola?

– Uyku  tutmadý birader, sana geldim. Eðer ra-
hatsýz ediyorsam geri döneyim.

Seyfettin telâþlandý.

– Yo yo! Ne rahatsýzlýðý, bilâkis tam zamanýn-
da geldin. Geç içeriye!

Ali Ýhsan derin bir nefes aldý. Kapýnýn kenarýna
yaslanarak arkadaþýna baktý.

– Korkuyorum Seyfettin. 

Seyfettin meraklandý birden:
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– Neden korkuyorsun?

– Bu iþi elimize yüzümüze bulaþtýrýrsak nasýl
bakarýz köylünün yüzüne? 

Seyfettin cevap vermedi. Belli belirsiz seçilebilen
mezarlýða daldý gitti gözleri. Çocukluðunda yýldýzlar-
dan geldiðini iddia ettiði çekirge seslerini dinliyordu.
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Aðustos gecelerine özgü berraklýk vardý havada.  

– Caminin iki ay içerisinde onarýlabileceðine
ikimizden baþka inanan yok. Bu yüzden kimse par-
maðýný bile kýpýrdatmýyor. Nereden para bulup da
bir þeyler yapacaðýz? Hem Ramazan ayý da yaklaþý-
yor. Eðer kubbeyi yýkmasaydýk, köylüler en azýn-
dan teravih namazlarýný camide kýlabilecekti. Þim-
di o imkân da kalmadý. Sence biz  kubbeyi yýkmak-
la hata mý ettik Seyfettin?

Sadece hata kelimesini duymuþtu. Dönüp sert
sert baktý arkadaþýna.

– O nasýl söz öyle? Sakýn bir daha böyle konuþ-
ma. Biz bütün kalbimizle inanarak bir iþe girdik.
Allah’ýn izniyle bunun üstesinden geleceðiz. Endi-
þelenebilirsin, sýkýntýyla yatýp sýkýntýyla kalkýyor da
olabilirsin. Ama “hata” deme buna. Asýl hata nedir
sana söyleyeyim mi? Kendi evlerimizin bakýmýný
yaparken Allah’ýn evini yýkýk dökük, boynu bükük
koyuþumuzdur. Köylünün yüzüne nasýl bakacaðýný
düþünmeyi býrak! Rabbimizin yüzüne nasýl baka-
caktýn asýl onun derdini çek!

Ali Ýhsan, söylediðine bin piþman olmuþtu. Özür
diler gibi:

– Haklýsýn, diyebildi sadece.

Seyfettin, arkadaþýnýn omzunu kavradý. 
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– Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Köylüle-
rin karþýsýnda duruþumuz saðlam olmalý. Bizim
yýlgýnlýðýmýzý görürlerse, hepten gevþeyiverirler.
Biz bir çýðýr açtýk Ali Ýhsan!  Köye hareket, ardýn-
dan da saðanak saðanak bereket gelecek. Temizli-
ðinden, saflýðýndan bir þey kaybetmemiþ  insanla-
rýmýz kýpýrdanacak, heyecanla coþacaklar. Coþtuk-
ça kaplarýna sýðmayacaklar. Pörsümüþ, büzüþüp
kalmýþ gönüller kanatlanacak. Sabret ve biraz za-
man taný bu insanlara.  Onlar, inanýp ikna olurlar-
sa aðýzlarýndaki tek lokmayý bile vermekten çekin-
mezler, bundan emin ol. 

Ali Ýhsan’ýn gönlündeki sýkýntý biraz azalmýþtý.
Seyfettin  soluklandý, gülümseyerek:

– Neyse, sabah ola hayrola. Gün doðmadan
neler doðar. Var git, yataðýna yat. Yarýn görüþürüz,
dedi.

Ali Ýhsan baþýný salladý:

– Sabah ola hayrola…

Geldiði yoldan geri dönüp karanlýða karýþtý.

Günler Ali Ýhsan’ýn inadýna çabuk geçiyordu.
Güneþ her akþam Demir daðýnýn ardýna çekilirken,
camiye biçilen iki aylýk takvimden bir yapraðý da
sýyýrýp götürüyordu. 
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Ali Ýhsan’ýn evinde akþam yemeði için sofra do-
natýlmýþtý. Bütün aile sofra baþýnda yerini almýþtý.
Gülþen göz ucuyla kocasýný izliyordu. Sofranýn bir
ucunda iki küçük kýz çocuðu yan yana oturuyordu.
Ýlk defa bir akþam yemeðinde bu kadar sessizdiler.
Kaþýklar çorbanýn içinde dönüp duruyor, ama bir kez
olsun aðýzlara götürülmüyordu. Ali Ýhsan, sofranýn

61Acele Kan Aranýyor



motiflerine bakýyordu. Düþünceli gözleri, bu mo-
tifleri þiþiriyor, büküyor, renklerini birbirine karýþ-
týrýyordu. 

– Bey, bir doktora görünsen diyorum. Bak aðzý-
nýn içindeki yaralar boðazýný ve dudaklarýný da sar-
dý. Tükürüðünü bile yutamaz hâle geldin. Senin için
endiþelenmeye baþladýk. Bey, beni duyuyor musun?

Ali Ýhsan baþýný kaldýrdý.

– Affedersin haným, dedi. Dalmýþým. Ne diyor-
dun?

Gülþen çocuklarý iþaret etti. 

– Deminden beri seni izliyorlar. Eðer birkaç
lokma atýþtýrmazsan onlar da aç kalacaklar. Bilirsin
huylarýný…

– Bilmez miyim, diye mýrýldandý Ali Ýhsan. 

Kendisini mahzun bakýþlarla süzen çocuklara
gülümsemeye çalýþtý. Dudaklarýndaki yaranýn tesi-
riyle yüzü gerildi. Diþlerini sýkarak acýsýný bastýr-
mayý denedi. Zorla yutkundu.

– Kusura bakmayýn çocuklar, hâlimi görüyorsu-
nuz. Birazcýk rahatsýzým. Siz bana aldýrmayýn. Yiyin
yemeðinizi. Hadi bakalým, tüm kaþýklar çorbaya…

Kýzlar tepki vermediler. Sofradaki sessizliði te-
lefonun gürültüsü bozdu. Gülþen Haným, büyük
kýzýna baktý.
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– Nilgün, telefona bakýver kýzým. 

Ýsteksizce kalktý Nilgün. Ayaklarýný sürüyerek
telefona doðru yürüdü. Ahizeyi alýp kulaðýna götür-
dü. Ayný anda yüzünde sevinç kývrýmlarý beliriverdi.

– Dayýcýðým! Seni çok özledik, ne zaman gele-
ceksin?

Ali Ýhsan’la Gülþen bakýþtýlar.

– Babam çok kötü bir þekilde hasta dayý. Aðzý-
nýn her yeri yara bere içinde. Üstelik bir haftadýr da
uyumuyormuþ. Annem söyledi. Cami için para bula-
madý ya, ona üzülüyor. Dayý, bayramda bana çok pa-
ra verir misin? Borç olarak tabi. Büyüyünce geri öde-
rim. Verdiðin paralarýn hepsini babama vereceðim!

Ali Ýhsan kaþlarýný çattý:

– Pes doðrusu haným, bunu çocuklara söylemek
zorunda mýydýn, diye sitem etti. Gülþen Haným, bir
þeyler söylemeye davranmýþtý ki Nilgün’ün sesi du-
yuldu:

– Babacýðým, dayým seninle konuþacakmýþ!

Ali Ýhsan sakin olmaya çalýþarak kalktý, ahizeyi
kýzýndan aldý. 

– Merhaba Durmuþ, sakýn kulak asma bu deli
kýzýn söylediklerine. Olayý abartýyor. Sen nasýlsýn
bakalým?
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Durmuþ neler olup bittiðini merak etmiþti. Is-
rarla cami meselesini sordu. Ali Ýhsan, dayanama-
dý ve uzun uzadýya anlattý. Durmuþ bir kahkaha
attý ve:

– Çýlgýnsýn eniþte ya, dedi. Senin neyine camiyi
onarmak? Namazlarýný evinde kýlsan olmuyor mu
sanki?

Ali Ýhsan cevap vermedi. Zaten bozuk olan
morali, kayýnýnýn tavrýyla iyice bozulmuþtu. Belli
etmemeye çalýþarak konuþmayý kýsa kesti. Söylene
söylene sofranýn kýyýsýna iliþti. 

– Al bir tane daha! Sanki buradakiler yetmez-
miþ gibi bir de gurbetçilere malzeme olduk yahu.
Neymiþ efendim, çýlgýnýn  tekiymiþim! Bir de gül-
mesi yok mu, iþte en yaralayýcý tarafý o. Kendimi
zor tuttum vallahi!

Gülþen Haným, elini eþinin dizine koydu. 

– Sakin ol Bey. Durmuþ iyi çocuktur aslýnda.
Eminim maksadý seni incitmek deðildir. Kaba sa-
ba konuþur, ama yüreði  inceciktir onun. 

Ali Ýhsan sakinleþti biraz. Gülümseyerek karý-
sýnýn elini tuttu. Kýzlara bakarak:

– Hadi yine iyisiniz, dedi. Dayýnýz Deli Dur-
muþ bayramda köye dönüyormuþ. Kim bilir Al-
manya'dan sizlere neler neler getirecek!
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Bir kere daha tebessümler belirdi yüzlerde.
Herkes kaþýðýný besmeleyle çorbaya daldýrdý. 

Ertesi gün Ali Ýhsan, kubbesiz caminin önünde
Seyfettin’le karþýlaþtý. Bir süre bakýþtýlar.

– Bu köy imamsýz, camisiz kalmamalý, dedi Ali
Ýhsan. Tam altmýþ yýl önce nasýl yapýldýysa yine öy-
le yapýlmalý. Dedelerimiz, babalarýmýz þu duvarlarý
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inþa etmek için Demir daðýný âdeta buraya taþýmýþ-
lar. Þu taþlara bak Seyfettin. Nasýl da iri iriler. Her
biri neredeyse masa kadar büyük. Bunlarý, bütün
imkânsýzlýklara raðmen ta oradan köye nasýl geti-
rebildiklerini aklým almýyor. 

Seyfettin, arkadaþýnýn omzuna yaslandý. 

– Seferber olmuþ herkes, dedi. Cami tamam
oluncaya kadar kimse kendi iþine gitmemiþ. Ýnsanlar
bu taþlarý getirebilmek için canla baþla çalýþmýþlar.

Ali Ýhsan boynunu büktü. Hüzünlü bir eda ile:

– Bir de bizim hâlimize bak, diye hayýflandý.
Güya torunlarýyýz onlarýn. Ne torun ama! Mirasla-
rýný onaramayacak kadar heyecansýz gönüllere sa-
hibiz. Ne olurdu sanki  biz de týpký dedelerimiz, ba-
balarýmýz gibi þahlanabilseydik. Þimdi onlarýn hal-
lerini pek merak ediyorum doðrusu. Mezarlarýnda,
köyümüzün ezan sesine hasret kalýþýný neye yoru-
yorlardýr dersin?   

Seyfettin güldü. Ali Ýhsan tuhaf tuhaf ona baktý:

– Hayrola, komik bir þey mi söyledim? Niçin
güldün?

– Yok be aslaným. Sana gülmedim. Þu bizim
Çopur Mustafa var ya, ikindiden sonra beni aradý.
Trakya’daymýþ. 
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– Ne olmuþ Trakyada’ysa? Bunda gülünecek

bir þey mi var?

– Yahu sözümü kesme de dinle hele. Dün ak-
þam, Almanya’dan senin Deli Durmuþ, Mustafa’yý
aramýþ. Kimden duydu bilmem ama Çopur’a bu
caminin durumunu anlatmýþ. Kafa kafaya verip
“Namazýmýz niyazýmýz yarým yamalak, bari doðru
dürüst namaz kýlanlara yardýmcý olalým.” demiþler.
Sonra da Avusturya’daki Kerim Aliy’e, Fransalý
Tahsin’e ulaþýp onlarý durumdan haberdar etmiþler.
Anlayacaðýn, köyün gurbetçileri bu iþe sahip çýký-
yor. Ýþ tulumlarýný yeniden giyme vakti geldi. 

Ali Ýhsan duyduklarýna inanamadý. Ama Seyfet-
tin þakayla da olsa yalan söyleyecek biri deðildi. Ne
diyeceðini bilemedi bir an. Kendini toparlayýnca ilk
sözü Allah’a hamdetmek oldu. Arkasýndan da:

– Kimin kayýný be, diye haykýrdý. Deli, deli
ama akýllý delilerden bizim Durmuþ. Þimdi kim tu-
tabilir ki bu köyü?

Seyfettin yürüdü, caminin duvarlarýný sevgiyle

okþadý. 

– Allah’a binlerce þükürler olsun. Ýþimiz çok ko-
lay olacak bundan sonra. Durmuþ, pencere  ve  cam
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masraflarýný; Çopur Mustafa, caminin bütün de-
mirlerini; Kerim Ali, en kalitelisinden olmak üzere
halýlarý; Fransalý da sýva, mozaik ve cam masraflarý-
ný üstlenmiþ. Üstelik bütün bunlarla da yetinme-
yip komþu köylerin gurbetçilerine de ulaþmaya ça-
lýþýyorlarmýþ.

Bir gün sonra haber tüm köye yayýlmýþtý. Bu
umulmadýk geliþme yüreklerde bir heyecan dalgasý
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oluþturdu. Biberci Fuat iki bin beþ yüz YTL’yi ge-
tirip Ali Ýhsan’ýn önüne koydu. Cambazlarýn Ga-
rip, beþ bin YTL ile bu hayýr yarýþýnda yerini aldý.  

Ustalar çaðrýldý. Köylüler harýl harýl çalýþmaya
baþladýlar. Gün batýyor, ama iþ durmuyordu. Etraf
aydýnlatýldý, çalýþmalar gece yarýlarýna dek sürdü. 

Civar köylerden de yardýmlar gelmeye baþladý.
Ürküt köyünden Bahattin Koca, üç bin YTL’yi oð-
lu Ýbrahim’le göndermiþti. Bununla yetinmeyip
“Daha ne lâzýmsa elimizden geldiðince, üzerimize
düþeni yapmaya hazýrýz; yeter ki haber yollayýn.”
demiþti. Köylüler çevre köylerden, hatta ilçelerden
bile yardýmlarýn gelmeye baþladýðýný görünce daha
bir heyecanla çalýþmaya baþladýlar. 

Ali Ýhsan, ustalarýn “Bir kavak aðacý lâzým.” sö-
zünü köylülere iletti. Orada kim var kim yok, bir-
kaç dakika içinde hepsi ortalýktan kayboluvermiþ-
ti. Çok geçmeden geri döndüler. Her birinin elinde
henüz kesilmiþ, ince kavak gövdeleri vardý. Köylü-
ler coþmuþtu. Bazýlarý, elinde kazma kürek, ustala-
rýn göstereceði bir iþi yapmak için hazýr bekliyordu.
Bazýlarý da yapacak bir iþ bulamayýnca çalýþanlara
su daðýtýyordu. 

Seyfettin yer yer bu manzarayý seyrediyor, “De-
mek atmýþ yýl önce bu  cami böyle bir gayretle ya-
pýlmýþ.” diye mýrýldanýyordu.
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Bir ara Ali Ýhsan, sürekli etrafýnda dolaþan Da-
vut’un bir þeyler söylemek istediðini fark etti. Me-
rakla ona baktý. Davut utana sýkýla:

– Abi þu an benim param yok, diye sýzlandý. Yok
ama, pancarý satýnca olacak. Ben yedi yüz YTL ver-
mek istiyorum. Ýnsanlar sana çok güvenirler. Benim
yerime bu parayý birinden borç alýp inþaatta kullan-
san…  Ben pancar zamaný sana ödesem, olmaz mý? 

Ali Ýhsan, Davut’u baþtan ayaða süzdü. Onun
yüzündeki samimiyeti görünce tebessüm etti.

– Kaloriferciye sekiz yüz YTL borcumuz var. Ýs-
tersen senin üstüne yazdýrayým onu. Zamaný gelin-
ce ödersin.

Davut’un sevinci yüzüne yansýdý. Bu teklifi hiç
düþünmeden kabul etti. 

Ali Ýhsan, bu fedakâr insanýn “Allah’ým sana
þükürler olsun.” diyerek uzaklaþýþýný hayret ve hay-
ranlýkla izledi. Bu sýralar sýk sýk tekrar ettiði âyetin
mealini bir daha okudu:

“Allah’ýn mescitlerini ancak Allah’a ve ahirete ina-
nan, namazýný kýlan, zekâtýný veren ve Allah’tan baþ-
ka kimseden korkmayanlar imar edip þenlendirir.”

Gülþen Haným sabahýn erken saatlerinde kulaðý-
na gelen bir sesle gözlerini açtý. Pencereden camiye
baktý. Minarenin ýþýklarýný görünce heyecanlandý. De-
min duyduðu sesin tekrarýný bekledi. Ardýndan da: 
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– Bey uyan çabuk, diyerek telâþla kocasýný sarstý. 

Ali Ýhsan gözlerini açtý. Karýsýna bakarak neler
olup bittiðini anlamaya çalýþtý. Tam bu sýrada mi-
nareden yayýlan ezan sesini duydu. 

“Essalâtü hayrun minennevm.

Essalâtü hayrun minennevm.”

Heyecanla fýrlayýp pencereye koþtu. Kubbesiy-
le apayrý bir ihtiþama kavuþmuþ olan caminin ýþýk-
larýný görünce yüreðini bir sevinç sarýverdi.

– Gelmiþ, gelmiþ, diye haykýrdý.

Koþar adým lavaboya gitti ve abdestini aldý.
Üzerini deðiþtirdikten sonra evden çýktý. Dolu do-
lu gözlerle camiye doðru ilerledi. Avlu kapýsýndan
içeriye girdi. Þadýrvanda abdest almaya hazýrlanan
Seyfettin’i gördü. Selâmlaþtýlar. Seyfettin:

– Gencecik biri, diye söze baþladý. Hafýzmýþ üs-
telik… Müftü, bizim muhtarý yatsýdan sonra ara-
mýþ. “Caminizin imamý þu an otogarda. Gidin, ge-
tirin onu. Yarýn da müftülüðe beraber gelirsiniz,
görüþürüz.” demiþ. Gece yarýsý ancak gelebilmiþler
köye. 

Ali Ýhsan hemen içeri daldý. Bembeyaz cübbe-
si içerisinde, farza durmak için cemaat bekleyen
imamý gördü. Mihrabýn  önünde  baðdaþ  kurmuþ 
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bir vaziyette salýnarak oturuyordu. Bu genç imam,
Ali Ýhsan için gökten inmiþ bir meleði andýrýyordu. 

Ezan sesine uyanan diðer köylüler de koþup
geldi. Cami neredeyse aðzýna kadar dolmuþtu. Az
bir zaman sonra saflar oluþturuldu. Bütün cemaat
göz ucuyla mihraptaki delikanlýya bakýyordu.
Hepsinin gönlünde ayný türden bir huzur vardý.
Ýmam, ellerini kulaklarýna götürdü:
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– Allahüekber!

Bütün eller ayný anda kalktý, bütün dudaklar
ayný anda açýldý:

– Allahüekber!

Kubbeye asýlý büyük avizeden yayýlan ýþýk ce-
maatin yüzünde pýrýltýlar oluþturuyordu. Ýmam,
Fatiha’yý bitirmiþ, ilk rekât için zammý sureyi oku-
maya baþlamýþtý. Bu, Ali Ýhsan’ýn iki aydýr dilinden
düþürmediði âyetin aslýydý. Ýmam, caminin yapýlýþ
hikâyesini akþam yolda muhtardan dinlemiþ, duy-
duklarýndan çok etkilenmiþti. Bu âyeti okumayý da
sýrf bu yüzden tercih etmiþti.

“Allah’ýn mescitlerini ancak Allah’a ve ahirete
inanan, namazýný kýlan, zekâtýný veren ve Allah’tan
baþka kimseden korkmayanlar imar edip þenlendi-
rir.”

Genç imamýn Kur’ân’la terbiye edilen sesi, öyle-
sine yanýk, öylesine içten, öylesine güzeldi. Cemaat
okunan âyetleri sanki ilk defa duyuyor gibiydi.

Gün doðarken eve dönüp, doðruca çocuklarýn

odasýna giren Ali Ýhsan, Nilgün’ün baþucuna kadar

geldi. Mýþýl mýþýl uyumakta olan kýzýnýn saçlarýný

okþayýp alnýna bir öpücük kondurdu. Sonra yere

diz çöktü, kýzýnýn kulaðýna:
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– Dayýna olan borcunu geri ödemene gerek
yok kýzým, diye fýsýldadý. Deli Durmuþ’un da, di-
ðerlerinin de sarf ettiði emeði ve parayý, Rabbimiz
cennetle ödeyecektir zaten. Dilerim baban da o
bahtiyarlardan biri olur.

Nilgün gülümsedi. Belli ki vesile olduðu bu
hayrýn mükâfatýndan bir parça, uyku âleminde
kendisine tattýrýlmaktaydý.
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