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YARDIMSEVER KARDEÞLER

Dörtyol'un bereketli topraklarýna yaðmur
çiseliyordu. Nisan ayýnýn tam  ortasýydý. Hemen
arkadaki Nur daðlarý, Akdeniz boyunca uzayýp gi-
diyordu. Ta tepelerden kýyýya kadar her yer göz
alabildiðine yemyeþildi. 

Bu güzel kasaba halký bayram namazýný kýlmýþ
camiden çýkýyordu. Kalabalýðýn arasýndan  iki kar-
deþ zorlukla sýyrýldý. Avluyu koþarak geçip dýþarýya
fýrladýlar. Birbirleriyle yarýþýrcasýna koþtular. Bü-
yük olaný on bir yaþýna henüz girmiþti. Ondan iki
yaþ küçük olan kardeþi, adýmlarýnýn kýsalýðý yüzün-
den abisinin gerisinde kalýyordu. Daha üç yüz

Yardýmsever Kardeþler 1



metrelik bir mesafeyi bile bitiremeden yorulmuþ-

tu. Dayanamadý, koþmayý býraktý. Abisinin arka-

sýndan baðýrdý:

– Bilâl abi, ben çok yoruldum! 

Bilâl yavaþladý ve durdu. Bahçe duvarýna otu-

rup kardeþini bekledi. Yanýna kadar gelen kardeþi

kaþlarýný çattý:

– Niye beni beklemedin?



Bilâl gülerek cevap verdi:
– Sabit, bana sitem edeceðine koþmayý öðren

artýk. 
Sabit, sýçrayýp abisinin yanýna oturdu. Boynun-

daki kolyeyi çýkardý. Bir süre elinde evirdi çevirdi.
Bunu, abisiyle birlikte portakal çiçeklerinden yap-
mýþlardý. Annesine bayram hediyesi olarak vere-
ceklerdi.  

Kolyeyi küçücük avuçlarýnda topladý ve
burnuna götürüp derin derin kokladý. Bir aralýk
gözelerini yumarak:



– Allahümme salli ala seyyidina Muhammed,
dedi.

Bir daha, bir daha kokladý elindeki çiçek kolye-
yi. Her koklayýþýndan sonra salavat getiriyordu. O
ana kadar sessiz sedasýz kardeþinin davranýþlarýný
izlemekte olan Bilal:

– Akýllým, dedi. Elindeki gül deðil ki koklayýn-
ca salavat getiriyorsun. Babam, gül koklayýnca sa-
lavat getirirdi.

Sabit hemen itiraz etti:
– Hiç de deðil! Babam Peygamberimiz’i her

hatýrlayýþýnda salavat getirirdi.  Ben de þimdi bu
kolyeyi koklayýnca hatýrladým, onun için öyle yap-
tým.

Bilâl üstelemedi. Kardeþini çok iyi tanýrdý, ka-
rarýndan dönmezdi. Hem þu an söylediði cümlele-
rin doðruluk payý da yok deðildi hani. 

Konuyu deðiþtirdi.
– Ee, þimdi ne yapacaðýz? 
Sabit "sen bilirsin" anlamýnda omuz silkti. Bu-

nun üzerine Bilâl bir hamlede duvardan indi ve:
– Önce annemizin elini öpelim. Sonra da bu

kolyeyi onun boynuna takarýz, dedi ve eve doðru
yürümeye baþaladý.  
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Sabit de abisini takip ederken etrafý seyretme-

ye koyuldu. Nisan ayýnýn geliþiyle bu þirin ilçe,

bambaþka bir havaya bürünürdü. Bu ayýn ortasýn-

da portakal aðaçlarý en güzel mücevherlerini gün

yüzüne çýkarýr, çiçek açarlardý. Portakal çiçeði öy-

lesine güzel kokardý ki, insanlar bundan çok etki-

lenirlerdi. Ýlçe sakinleri akþam üstleri yollarda, bal-

konlarda, hatta evlerinin içinde bile bu kokuyu

duyarlardý. Ýki kardeþ dalgýn vaziyette giderlerken

biri onlara seslendi:

– Hey çocuklar, bir dakika bakar mýsýnýz? 

Bilâl ve Sabit sesin geldiði yana döndüler. Yo-

lun karþý kýyýsýnda eski model bir araba vardý. Þo-

för koltuðundaki iri yarý, gür býyýklý genç  adam: 

– Araba çalýþmadý, birazcýk itebilir misiniz, di-

ye yardým istedi. 

Ýki kardeþ düþünmeden taksinin yanýna geldi-

ler. Bu sýrada diðer koltukta aksakallý bir ihtiyarýn

oturduðunu gördüler. 

Hafiften bir yaðmur çiselemeye baþladý.   Sabit

elindeki kolyeyi boynuna taktý. Arabanýn arkasýna

var gücüyle yüklendi. Bilâl de kardeþinin yanýnda

yerini aldý. O da canýný diþine takmýþ itiyordu bu

eski arabayý. Ama nafile… Araba, yerinden bile
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kýmýldamýyordu. Tekrar tekrar denediler. Sonuç
her seferinde aynýydý. 

– Boþ ver Sabit, dedi Bilâl. Bizim gücümüz
yetmiyor buna.

Sabit, abisinin sözü üzerine doðrulmuþtu ki
aniden telaþlandý ve:

– Eyvah, diye haykýrdý. 
Boynundan sarkan kolye arabanýn bagaj kapý-

sýna takýlýp koptu. Onu yere düþmeden yakalamak
için eðildi. Fakat o an olan oldu: “Küüt!” diye ba-
þýný arabanýn tamponuna çarptý. 

– Ahh! Baþým, diye bir feryat duyuldu. 
Sabit, eliyle baþýný oðuþtururken yerdeki kolye-

yi gördü. O an canýnýn acýsýný unutuverdi. Hýþým-
la eðildi, kolyeyi çamurun içinden aldý. Temizle-
meye çalýþtý. 

Bilâl kardeþinin kolundan tutup çekti. 
– Haydi gidelim buradan Sabit, dedi usulca. 

Olan bitenden hiç haberi olmayan genç adam,
baþýný arabanýn ön penceresinden uzatarak:

–  Çocuklar, el frenini indirmeyi unutmuþum.
Haydi bir kere daha deneyin, diye seslendi.

Abisine göre daha tez canlý olan Sabit isteksiz
ve kýzgýn bir yüz ifadesiyle karþýlýk verdi:
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–  Yanýndaki dede itsin! Paþa gibi koltuða ku-
rulacaðýna…

Kýzgýnlýðý tüm yüzünü kaplamýþtý. Bu sözle,
"Ne haliniz varsa görün!" demek istiyordu. Doðru-
su ihtiyarýn, inip kendilerine yardým etmeyiþine
içerlemiþ ama sesini çýkarmamýþtý. Abisinin peþi sý-
ra giderken mýrýldanýyordu:

– Yaþlýysa yaþlý! Ona bakarsan, ben de henüz
dokuz yaþýna bile girmedim. O, araba itemiyor da
ben mi iteceðim yani? 

Beþ on adým yürümüþlerdi ki arabanýn kapýsý-
nýn açýldýðýný duydular. Genç adam dýþarý çýkmýþ
arkalarýndan sesleniyordu:

– Tamam çocuklar, babam da itecek. Bir kere
daha deneyelim! Hastaneye gitmemiz gerekiyor. 

Hastane kelimesini duyan Bilâl aniden durdu.
Hýzla dönüp arabanýn arkasýnda yerini aldý. Elin-
deki kolyenin kopan yerini tekrar baðlayan Sabit
de gelip abisinin yanýna geçti. Bu sýrada arabanýn
sol kapýsý açýlmýþtý. Aksakallý ihtiyar da çocuklara
yardým etmek için dýþarý çýkýyordu. Çocuklar onu
beklemeden arabaya avuçlarýný yasladýlar. Ayakla-
rýný biraz geriye çekip öne doðru eðildiler. Bu hal-
leriyle gerilmiþ bir yay gibiydiler. Sabit bütün gü-
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cüyle itiyordu ki Bilâl'in doðrulduðunu fark etti.
Hâlâ geçmemiþ olan kýzgýnlýðýnýn da etkisiyle:

–  Sen niye itmiyorsun, diye baðýrdý.
Bilâl tepki vermedi. Donmuþçasýna saðýna ba-

kýyordu. Sabit merakla doðruldu. Abisinin yanýn-
da, arabayý itmeye çabalayan ihtiyarý gördü. Gör-
mesiyle de ürpermesi bir oldu. Ýhtiyarýn sað ayaðý
dizden itibaren yoktu. Koltuk deðnekleriyle ara-
banýn arkasýnda yerini almýþtý. Tampona avuçlarýný
dayamýþ, arabayý itmeye çalýþýyordu. Yanýndaki iki
çocuðun hayret dolu gözlerle kendisini izlediðinin
farkýnda bile deðildi. 

Çocuklar, gördükleri manzaranýn tesirinden
kendilerini kurtarýp yeniden yüklendiler arabaya.
Bir yandan da göz ucuyla ihtiyarý süzüyorlardý. Ne-
den sonra araba ilerlemeye baþladý. Çocuklar daha
da hýzlandýlar, fakat ihtiyar ilk baþladýðý yerde kal-
mýþtý. Az sonra araba çalýþtý. Bilal ve Sabit, utangaç
bir tavýrla dönüp ihtiyarýn yanýna geldiler. Yaðmur
iyiden iyiye hýzlanmýþtý. Ýhtiyar, alnýndan gözlerine
inen damlalarý elinin tersiyle sildi ve çocuklara bak-
tý. Gülümsüyordu. Titrek ve zor duyulan sesiyle:

– Allah sizden razý olsun evlâtlarým, dedi ve
kendisini beklemekte olan arabaya doðru ilerledi. 
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Sabit, kendini tutamadý. 
– Dedeciðim bir dakika bekler misin, diyerek

arkasýndan koþtu.  
Ýhtiyar durdu, kendisine doðru gelen küçük

çocuða sevgiyle baktý. Sabit kolyeyi ihtiyarýn boy-
nuna takýverdi. Aðlamaklý bir ses tonuyla:

– Bayramýnýz mübarek olsun, deyip  bekleme-
den abisine doðru yürüdü. Gözlerinden yanaklarý-
na inmekte olan gözyaþlarý, yaðmurla sarmaþ dolaþ
olmuþtu.  

Ýhtiyar, yaðmurun altýnda bir süre giden iki ço-
cuðu seyretti. Boynundaki kolyeyi tuttu. Burnuna
götürdü ve derin derin kokladý. Yaðmurla ýslanmýþ
olan portakal çiçekleri ihtiyarýn tanýdýðý bir kokuy-
du. Ama o gün ilk defa bu çiçeklerin bu kadar gü-
zel koktuðunu fark etti. Gözlerini semaya dikti ve
yüreðinden gelen bir sesle çocuklara dua etti. 
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ÇÝVÝ YAZISI
Cemal çantasýndan kalemini ve defterini çý-

kardý. Sonra baþýný kaldýrýp tahtaya baktý. Öðret-
meninin yazmýþ olduðu üç kýtalýk þiiri okudu. Ar-
kadaþlarý çoktan ilk mýsralarý yazmýþlardý bile. Ce-
mal þiiri sakin sakin bir daha okudu. Sonra gözle-
rini kapatýp ezbere okumaya çalýþtý. Oluyordu, Ce-
mal tahtadaki þiiri iki okuyuþta ezberleyivermiþti.
Göz ucuyla arkadaþlarýna baktý. Hepsi harýl harýl
yazmakla meþguldüler. Cemal gülümseyerek:

– Þimdi sizlere yetiþirim, diye mýrýldandý. 
Öðrenciler bir tahtaya bir defterlerine bakar-

ken zaman kaybediyorlardý. Cemal baþýný kaldýr-
madan yazdýðý için kýsa zamanda þiiri yazýp bitirdi.
Sevinçle:

– Ben yazdým öðretmenim, diye seslendi.
Selim Bey, oturduðu yerden kalktý, geldi. Ce-
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mal'in defterine baktý. Bakmasýyla yüzümdeki te-
bessüm kayboldu: 

– Aferin Cemal, dedi donuk bir ses tonuyla.
Böylesine güzel bir þiir ancak bu kadar çirkin yazý-
labilir. Senin bu yaptýðýn nedir biliyor musun? Ya-
zýyý, kâðýdý, kalemi ve þiiri hafife almaktýr. En ilkel
yazý olan çivi yazýsý bile seninkinin yanýnda sanat
harikasý gibi durur. Bak bu sene beþinci sýnýfý biti-
receksin. Ýkinci sýnýftan bu yana sana âdeta yalva-
rýyorum; þu yazýna biraz önem ver!

Sýnýftaki öðrenciler baþlarýný kaldýrýp Cemal'e
baktýlar. Kimseden çýt çýkmýyordu. Selim Bey gi-
dip yerine oturdu. Ellerini masaya koydu ve üzgün
üzgün baktý Cemal'e. Sonra da gözlerini sýnýf üze-
rinde gezdirerek konuþmasýný sürdürdü:

– Tarih çaðlarý yazýyla baþlar. Ýnsanlýk için en
önemli buluþtur yazý. Siz de bir insan olarak ona
gereken önemi vermelisiniz. Sizin gibi harika öð-
rencilerin yazýsý da harika olmalý.  Her davranýþýnýz
çok güzel. Siz de güzelsiniz. Bakýn, bu þiir de tabi-
atýn güzelliði anlatýyor. Unutmayýn ki Allah da
güzeldir ve güzel olaný sever. Ne olur, Allah için
yazýnýz da diðer özellikleriniz gibi güzel olsun. 

Selim Bey bir süre sessiz kaldý. Sonra Cemal'i
yanýna çaðýrdý. Öðrenciler merakla bakýyorlardý.
Cemal isteksizce yerinden kalktý. Aðýr adýmlarla
öðretmen masasýna doðru ilerledi. Selim Bey sýný-
fa dönerek:
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– Sizler yazmaya devam edin çocuklar, dedi.
Bazý öðrenciler baþlarýný eðip kendi iþleriyle il-

gilenmeye baþladýlar. 
Cemal yazý konusunda sýk sýk uyarýlar alýrdý.

Fakat hiçbirine önem vermezdi bu uyarýlarýn. Tah-
tadaki yazýlarý defterine çoðu zaman geçirmezdi.
Geçirdiklerini de kendisi bile okuyamazdý. Ödevle-
rini geliþigüzel yapar, harflerin okunaklý olmasýna
özen göstermezdi. Bu özensizliðe aceleciliði de ek-
lenince yazý yazý olmaktan çýkardý. Bembeyaz def-
ter dolduðunda sayfalar, üzerinde çalý gezdirilmiþ
gibi olurdu. Onun bu hâli bazen arkadaþlarýyla soh-
bet ederken de konuþulurdu. Bu gibi durumlarda
Cemal dudak bükerek savunmaya geçerdi:

– Yazý zaman kaybýndan baþka bir þey deðil,
derdi. Hem biliyorsunuz ki sýnýfýn en çalýþkaný be-
nim. En yüksek notlarý ben alýyorum. Eðer yazý
güzelliði o kadar önemli olsaydý böylesine baþarýlý
olabilir miydim? Ben dersi derste dinlerim. Öðret-
menin söylediklerini deftere deðil kafama yazarým
ve bir daha da unutmam. Evde çalýþacaðým zaman
da defter yerine kaynaklarýmý kullanýrým.  

Hep buna benzer sözler söylemiþti bu güne ka-
dar. Arkadaþlarý yazý konusunda her ne kadar ona
katýlmasalar da baþarýsý karþýsýnda söyleyecek söz
bulamýyorlardý. Sahi yazý yazmaktan hoþlanma-
yan, yazdýðý yazý alabildiðine çirkin olan biri nasýl
böylesine baþarýlý olabiliyordu acaba? 
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Cemal, öðretmeninin yanýna kadar gelmiþti.
Selim Bey baþýyla biraz daha yaklaþmasýný iþaret
etti. Cemal masaya iyice yanaþtý, hafifçe eðildi. 

Bazý öðrenciler göz ucuyla onlarý izliyordu. Se-
lim Bey sýnýfýn duyamayacaðý bir sesle Cemal'in
kulaðýna bir þeyler mýrýldandý. Cemal’in yüz ifade-
si birden deðiþiverdi. Gözleri iri iri açýldý. Usulca
döndü, yerine oturdu. Öðrenciler Cemal'in yüzün-
deki deðiþikliði fark edince meraklandýlar. Sýra ar-
kadaþý kýsýk bir sesle ne olduðunu sordu. Cemal
baþýný bile çevirmeden donuk donuk:

– Hiç, dedi. Önemli bir þey deðil.
Alnýný sýraya yasladý. Ellerini baþýnýn üzerinde

kenetledi. Öylece hareketsiz kalakaldý. Herkes þaþ-
kýndý. Cemal yoksa aðlýyor muydu? Acaba öðret-
men Cemal'i bu kadar etkileyecek ne söylemiþti ki? 

Cemal arkadaþlarýnýn kendi aralarýnda fýsýldaþ-
malarýný duymuyordu bile. Gözlerini kapamýþ, ha-
yal dünyasýnýn uçsuz bucaksýz semalarýna doðru
kanatlanmýþtý. 

Týp fakültenin son sýnýfýný okuduðunu hayal
ediyordu Cemal. Araþtýrmacýlýðýyla, dersi derste
dinlemesiyle, çalýþkanlýðýyla sýnýfýnda yine en ön-
deydi. Hocalar ders anlatýrken o önündeki deftere
önemli gördüðü þeyleri not ediyordu. Hocalarýn
söylediklerini kaydetmeye çalýþýrken yazýsý daha da
bozuldu. Artýk kendi yazdýðýný bile okuyamýyordu.
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Nihayet okulu bitirip diplomasýný aldý.
Ýlk göreve Ege adalarýnýn birinde baþladý. Se-

vinçle gitti oraya. Ada halkýyla kýsa zamanda kay-
naþtý. Herkesle senli benli oldu. Adakiler de onu
çok sevdiler. Gece gündüz demiyor, baþlarý aðrýsa
soluðu Doktor Cemal'de alýyorlardý. Cemal bu in-
sanlarý her zaman hoþ karþýlýyordu.

Bir sabah, daha gün doðmadan kapýsý çalýndý.
Gelen yaþlý bir adamdý. Kucaðýnda altý-yedi yaþla-
rýnda bir çocuk vardý. 

– Hayrola Seyfi Dayý, dedi Cemal. Ne oldu
Hakan'a?

Seyfi Dayý, yaþlý gözlerle kucaðýndaki çocuðu
iþaret etti:

– Torunum, torunum ölüyor Doktor! Bir þey-
ler yap ne olur…

Cemal, çocuðu hemen kucaðýna aldý. Aceleyle
içeriye götürdü, muayene etti. Epey bir zaman
sonra kendine gelen çocuk doðrulup oturdu. Ce-
mal, Seyfi  Dayý’ya döndü:

– Artýk korkacak bir þey yok, dedi. Þimdi bir
ilaç yazacaðým. Dursun'un eczanesinde var bu ilaç-
tan. Gidin alýn. Üç gün boyunca sabah akþam kul-
lanýn. Sonra kontrole gelin. 

Seyfi Dayý dualar ederek reçeteyi aldý. Torunu-
nu kucaklayýp çýktý gitti. 

Ertesi gün öðle vakti yemek yiyordu Cemal.
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Dýþarýda bir feryat koptu:
– Cemal, Cemal! Yetiþ, Hakan ölüyor! 
Doktor Cemal, elindeki lokmayý býrakýp fýrla-

dý. Kapýnýn eþiðinde Seyfi Dayý’yla karþýlaþtý. Ada-
mýn hali periþandý. 

– Ne oldu, ne bu halin Seyfi Dayý?
– Cemal evladým, koþ! Hakan'a bir þeyler olu-

yor. Yüzü gözü morarmaya baþladý. Soluk alamý-
yor, koþ, ne olur kurtar torunumu!

Cemal döndü, çantasýný kaptý. Seyfi Dayý’nýn
yaný sýra koþmaya baþladý. Seyfi Dayý sürekli feryat
ediyordu:

– Dediðin ilacý aldým. Ýlk kullanmadan sonra
çocukta bir tuhaflýk oldu. Akþam yine kullandýk.
Çocuk daha da tuhaflaþtý. Nefes almakta zorlaný-
yordu. Bu sabah ilaçtan bir daha içti. Öðleye ka-
dar acýyla kývrandý durdu. Cemal, kurtar torunu-
mu!

Eve geldiklerinde Hakan baygýn bir þekilde ya-
týyordu. Annesi Zeynep Haným, gözyaþlarý içinde
oðlunun baþ ucunda bekliyordu. Cemal çocuðun
alnýna elini koydu. 

– Ateþi çok yüksek, çabuk soyun elbiselerini,
dedi. 

Seyfi Dayý ve Zeynep Haným atýldýlar. Bu sýra-
da çantasýna davranan Cemal sehpanýn üzerindeki
ilacý gördü. Endiþeyle döndü:
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– Bu ilacý kim kullanýyor Seyfi Dayý?
Seyfi Dayý, torununun elbisesini çýkarmakla

meþguldü:
– Hakan için yazdýðýn ilaç o, dedi. 
Cemal ürperdi. Fýrlayýp ilacý eline aldý:
– Hayýr, benim yazdýðým ilaç bu deðildi! Reçe-

te nerede?
Zeynep Haným, koþtu, reçeteyi getirdi. Cemal

aceleyle bir göz attý reçeteye. 
– Bu ilaç, reçetede yazlý olan ilaç deðil ki Seyfi

Dayý! Bunu sana kim verdi?
Seyfi Dayý endiþeyle doðruldu:
– Dün sabah sen yazdýn ya evladým. Eczanede

Dursun yoktu. Ben de Dursun'un çýraðýna verdim
reçeteyi. Orada yazýlý olan ilacý istedim. Çýrak reçe-
teyi okumakta zorlandý biraz. Sonra dudak büke-
rek: "Vallahi bu yazýyý okuyamadým Seyfi Amca."
dedi. Ben de "Oðlum çok acil, torunum zor du-
rumda." deyice "Sadece baþ harfi ve son harfi oku-
nuyor. Galiba þu ilaç bu." diyerek bana o ilacý ver-
di. Ama yine de sana bir danýþmamý istedi. Vakti-
min olmadýðýný söyledim ve doðruca eve gelip kul-
landým o ilacý. 

Cemal donup kalmýþtý adeta. 
– Aman Allah'ým, diye feryat etti. Hemen cep

telefonuna sarýldý. Karþý kýyýdaki þehir hastanesini
aradý. Acil bir helikopter geldi. Hakan, görevliler
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tarafýndan ambulansa yerleþtirilirken Cemal titre-
yen ellerindeki reçeteye bakýyordu. Helikopter az
sonra havalandý. Cemal, Hakan'ýn baþ ucundaydý.
Önünde baygýn yatan küçük çocuk için dua edi-
yordu:

– Allah'ým, onun hayatýný baðýþla. Beni bu aðýr
vicdan yükü altýnda býrakma. Ne olur, Hakan'a þi-
fa ver.

Hastaneye gelince Hakan'ý hemen içeriye aldý-
lar. Ýki doktor onu hayata döndürebilmek için çýr-
pýnýp durdu. Saatler geçti. Nihayet doktorlardan
birinin sesi duyuldu:

– Allah'a þükür, kurtuldu. 
Cemal derin bir nefes aldý. Döndü, alnýný duva-

ra yasladý. Yýllar önce sýnýfta ezberlediði üç kýtayý
mýrýldandý. Sonra öðretmeni Selim Bey'in o gün
kulaðýna fýsýldadýðý cümleler yankýlandý beyninde.
O gün Selim Bey þöyle demiþti kendisine:

– Keþke bu kadar zeki olmasaydýn Cemal. O
zaman senin hakkýnda böylesine endiþe duymaz-
dým. Bir gün okuyup büyük adam olacaðýna emi-
nim.  Bu çirkin yazýn baþýna bir iþ açar diye korku-
yorum. Ýnþallah, baþkalarýna bir zararýn dokun-
maz. Þimdi senden benim için bir þey yapmaný is-
teyeceðim. Yerine oturduðunda lütfen sana söyle-
yeceklerimi hayal et. Bir gün büyüyüp doktor ol-
duðunu düþün. Karþýdaki adaya tayinin çýksýn.
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Ben de okumasý yazmasý olmayan biri olarak o
adada yaþayan bir ihtiyarým. Torunum hasta olsun
ve sana getireyim. Bir reçete yaz. Eczacý yazýný
okuyamasýn,  fakat durum acil olduðu için tahmi-
ni olarak bir ilaç versin. Sonrasýný hayalinde kendin
tamamla. Ders çýkýþý görüþelim, ne dersin?

Cemal bu sözleri hatýrlayýnca iki büklüm ol-
muþtu. Yere çömeldi. Doktorlardan biri geldi om-
zuna dokundu:

– Hayrola Cemal, hasta mýsýn?
– Yok, sadece biraz yoruldum. 
Doktorlar dýþarýya çýkarken seslendiler:
– Geçti artýk. Çocuk için endiþelenme. Mesle-

ðin ilk yýlýnda olur böyle hatalar… Bundan sonra
daha dikkatli davranýrsýn. Haydi, aþaðýya gel, bir
þeyler içelim.

Cemal baþýný sallarken kendi duyabileceði bir
sesle mýrýldanýyordu:

– Tarih çivi yazýsýyla baþladý; nerdeyse bir insa-
nýn tarihi de yine bir tür çivi yazýsýyla bitiyordu.
Allah'ým, bana yazýmý düzeltecek yetenek ver.  

Kalktý, doktorlarýn peþine takýldý. Yürürken
yine öðretmeni Selim Bey'den o gün duyduðu
cümleyi mýrýldanýyordu:

– Allah güzeldir, güzeli sever…
Bu sýrada yanýna yaklaþan biri, tatlý bir ses to-

nuyla:
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– Ee Cemal, dedi. Dediklerimi yaptýn mý? 
Cemal baþýný kaldýrmýþtý ki Selim Bey'in gü-

lümseyen yüzünü gördü. Kurduðu hayal dünya-
sýndan daha çýkamamýþtý. Etrafýna bakýndý. Sýnýfta,
kendi sýrasýnda oturuyordu. Diðer sýralarda kimse
kalmamýþtý. Selim Bey þefkat dolu bir ses tonuyla:

– Zil çaldý, dedi. Arkadaþlarýn þaþkýn þaþkýn sa-
na bakarak dýþarýya çýktýlar. Müdahale etmesem
akþama kadar hayal kurmaya devam edecektin ga-
liba. Anlat bakalým, adada neler oldu? Torunumu
hangi mezarlýða yolladýn? 

Cemal derin bir nefes aldý. Önündeki deftere
beþ on dakika önce karaladýðý þiire baktý. Yazýsýný
okumaya çalýþtý; okuyamýyordu. Fakat bu defa
okuyamayýþýnýn sebebi, yazýnýn çirkinliði deðil,
gözlerini bürüyen gözyaþlarýydý.

Ayaða kalktý. Öðretmeniyle göz göze gelince
titrek bir ses tonuyla:

– Merak etmeyin öðretmenim, dedi. Torunu-
nuz kurtuldu. Ýnþallah sayenizde daha nice insan-
larýn da torunlarý kurtulacak. Ýþte size söz veriyo-
rum; bir gün doktor olacaðým. Yazdýðým reçetele-
ri görenler yazýmýn güzelliðini ve doktorluðumun
kalitesini takdir etmekten kendilerini alamayacak-
lar.  Söz veriyorum; þu andan itibaren yazýya önem
vereceðim. Bunu kendim için deðil o hasta çocuk-
lar için yapacaðým. 
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Selim Bey sevgiyle sarýldý Cemal'e. Çok duygu-
lanmýþtý. Bir eliyle bu baþarýlý öðrencisinin saçlarý-
ný okþarken:

– Biliyordum, dedi. Bu çirkin yazýnýn, senin gi-
bi güzel bir öðrencinin alýn yazýsý olmayacaðýný bi-
liyordum. Þimdi düþünüyorum da, dört yýldýr yal-
varmalarým hiç de boþuna deðilmiþ. Aferin sana
Doktor Cemal!
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HAYAT AÐACI
Babam bir bayram günü elinde bir kiraz fida-

nýyla geldi evimize. Onun bu gibi hâllerine alýþkýn-
dýk. Çünkü tam bir aðaç düþkünüydü. Yediði mey-
velerin çekirdeklerini asla çöpe atmaz, mutlaka bir
köþede biriktirirdi. Bir fýrsatýný bulduðunda da götü-
rüp onlarý topraðýn baðrýna gömerdi. Nice zaman
sonra da oradan kiraz, þeftali, elma fidelerinin baþ
gösterdiðine çoðu kez ben þahit olmuþumdur.

– Tosun, dedi gülerek bana. Bu aðacý Mustafa
amcan verdi. Kuyunun baþýna dikeceðim. Ve yaþadý-
ðým sürece de bakýmýyla bizzat ilgileneceðim.  Çün-
kü ahir ömrümde aldýðým en güzel hediyedir bu.
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Ýsmim bu olmamasýna raðmen bana çoðu zaman
"Tosun" derdi babam.  Gülümsedim. Bir eliyle baþý-
mý okþadý ve:

– Haydi, dedi. Aþaðý evden kazmayý kap gel ba-
kalým. Dikeceðim bu aðacý sana emanet edeceðim.
Yanýmda bulunsan iyi olur. 

Ýstediði kazmayý getirdim. Bahçeye indik. Kuyu-
nun yanýndaki ceviz aðacýna doðru yürüdü. Anlattý-
ðýna göre onu da ben doðduðum gün dikmiþ. Bizim
oralarda âdettir; her doðan çocuk için bir aðaç diki-
lir. Ve buna "Hayat Aðacý" denir. O aðaç yeþil kaldý-
ðý sürece canlýlar meyvesinden, gölgesinden, oksije-
ninden faydalanýrlar. Kuþlar ve böcekler yuva yapar.
Dolayýsýyla sevap olur. O sevaplar da aðaç kim adýna
dikildiyse ona baðýþlanýr. 

Babam yapraklarý çoktan dökülmüþ olan ceviz
aðacýný bir süre seyretti ve:

–  Aðacýn þimdi dokuz yaþýnda, diye mýrýldandý.
Fakat boyu bir türlü uzamýyor. Týpký senin gibi.
Yoksa ona gereken ilgiyi göstermiyor musun?

Cevap vermedim. Ýþin doðrusu, aðaçlarla ilgilen-
mektense meyvelerini yemek bana daha eðlenceli
geliyordu.

Babam fidaný yere koydu, elimdeki kazmayý al-
dý. Yola bakan yamaca birkaç hamlede derince bir
çukur açtý. Sonra bana döndü ve:

– Kirazý getir, dedi.
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Koþtum, getirdim. Doðrultup çukura itinayla
yerleþtirdim. Babam ayaðýyla kenardaki topraklarý
iteledi, çukuru kapattý. Eliyle fidanýn dibini düzeltir-
ken:

– Kuyudan bir kova su çek, dedi. 
Suyu getirdim, fidaný suladým. Babam kazmayý

yerden aldý. Gözlerimin içine bakarak:
– Bu aðaç benim için çok önemli, dedi. Yýllardýr

bana karþý kýrgýn olan kardeþimin bayram hediyesi-
dir. Artýk ihtiyarladým. Çok fazla yaþayacaðýmý san-
mýyorum. Senden, ölümümden sonra benim için bu
aðacýn bakýmýný yapmaný istiyorum. 

Bu sözlerden bir þey anlamadýðýmý fark etmiþ ol-
malý ki:

– Babanýn kabirde azap çekmesini ister misin,
diye sordu. 

Ýyice þaþýrmýþtým. Merakla yüzüne baktým ve:
– Hayýr, dedim. Tabi ki istemem!
Derin bir nefes aldý. Parmaklarýnýn ucuyla fida-

nýn dallarýna dokundu. Ben hâlâ ne diyeceðini kes-
tirmeye çalýþýyordum. Fakat açýklama yapmadý.
Sadece:

– O zaman, bu kirazýn daima yeþil kalmasýný
saðla, dedi. Sana vasiyetim budur. Bunu baban için
yapar mýsýn?

– Tabi ki, diye kekeledim.
Derin derin baktý bana:
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– Söz mü?
– Söz…
O an gözleri ýþýldadý. Baþka da bir þey demedi.

Aklým karýþmýþtý. Sözleri arasýndaki sebep sonuç iliþ-
kisini çözmeye çalýþýyordum. Fakat mümkün olma-
dý. Soramadým da. Kazmayý baston gibi kullanarak
çýkýþ kapýsýna doðru yürüyen babamýn ardý sýra ba-
kakalmýþtým.

Aradan yirmi yýl geçmiþti. Babam hayata gözle-
rini yumalý on altý yýl olmuþtu. Ben bu süre içerisin-
de öðretmen olmuþ, evlenmiþtim. Köyümden çok
uzaklarda görev yapýyordum. Mesleðim gereði bir o
köyde bir bu köyde yaþayýp gidiyordum. Ne kiraz
aðacý kalmýþtý aklýmda ne de babama verdiðim
söz…

Yine bir bayram günüydü. Görev yaptýðým köy-
den eþim ve çocuklarýmla memleketime dönmüþ-
tüm. Her bayramda âdetim olduðu üzere, doðruca
mezarlýða gittim. Annemin ve babamýn, dedeleri-
min kabirlerini tek tek ziyaret ettim. Tam dönüp gi-
deceðim sýrada mezarlýðýn demir kapýsýnýn gýcýrdadý-
ðýný duydum. Merakla o yana baktým. Aksakallý bir
ihtiyardý gelen. Heyecanla:

– Mustafa Amca, diye haykýrdým. Sevinçle ko-
þup yanýna vardým. Bayramlaþtýk. Elinde bir küçük
kazma ve birkaç tane de fidan vardý. Mezarlarý iþaret
ederek:
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– Vaktin varsa bana yardým et, dedi. Bu fidan-
larý rahmetlilerin mezarlarýna dikelim. 

Mustafa Amcam babamýn sekiz kardeþinden en
küçüðü idi. Babamla sebebini kimsenin bilmediði
bir olaydan dolayý yýllarca kýrgýn yaþamýþlardý. Bu
konuda hatýrladýðým tek þey, ben dokuz yaþýndayken
bir bayram sabahý barýþmýþ olmalarýydý. 

Amcamýn elindeki fidanlarý aldým. Beraberce yü-
rümeye baþladýk. Bu arada gözlerim mezarlarýn ba-
þýndaki aðaçlara takýldý. Hemen:

– Ama orada koca koca aðaçlar var ya, dedim.
Tekrar aðaç dikmenin lüzumu var mý?

Cevap vermedi. Elindeki Kur’ân– ý Kerîm’i oku-
maya devam etti. Sessizce bitirmesini bekledim.
Kitabý çantaya koyup yüksekçe bir yere býraktý.
Sonra dualar mýrýldanarak mezarýn ayak ucuna gel-
di, topraðý kazmaya baþladý. 

Son fidaný da topraða gömerken bana döndü:
– O koca aðaçlarýn fazla ömrü yok, dedi. Bu

diktiklerimiz çok uzun yaþar. Böylece rahmetlilerin
kabir azabý daha uzun yýllar hafif olur.

– !
O an irkilmiþtim. Tüylerim diken diken oluver-

di. Babamýn yýllar önce kiraz aðacý dikerken sordu-
ðu soru aklýma gelivermiþti:

"Babanýn kabir azabý çekmesini ister misin?"
Bendeki tuhaflýk amcamýn dikkatinden kaç-

mamýþtý.
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– Hayrola, benzin sarardý birden… 
Ne diyeceðimi bilemez bir hâldeydim. Nihayet

kendimi biraz toparladým ve:
– Bu sözü yýllar önce babam da söylemiþti. Ne

demek oluyor bütün bunlar? Niçin kabir azabý hafif-
lesin ki?

Amcam gülümsedi. Yere çömelip fidanýn dalýný
tutarak:

– Peygamber Efendimiz’in böyle yaptýðýný duy-
muþtum, dedi. Bir sahabi ile mezarlýktan geçerken
bir mezarý iþaret ederek "Þurada yatan adam dünya-
dayken tuvalette idrarýna dikkat etmediði için þimdi
azap çekiyor." demiþ. Sonra yaþ bir çubuðu o meza-
rýn topraðýna gömmüþ ve "Bu çubuk yeþil kaldýkça
onun azabý hafifletilecektir." diye bitirmiþ sözlerini. 

Amcam çömeldiði yerden kalktý. Gözlerime sev-
giyle bakarak:

– Ýþte biz de bu yüzden mezarlara aðaç dikeriz.
Bu aðaçlar yeþil kaldýkça orada yatanlarýn azabý ha-
fifler diye… Aðaçla azap arasýnda ne alaka var bil-
mem, ama sünnet iþte. Peygamberimiz öyle yapmýþ,
biz de ona uyuyoruz.

Donmuþ kalmýþtým. Bir süre sonra baþýmý kaldý-
rýp tepemde yükselen aðaca baktým. Bu bir alýç aða-
cýydý. Baþýnda sarý sarý meyveleri vardý. Uzanýp bir
tanesini aldým. Yumuþacýktý. Týrnaklarýmla ikiye
ayýrdým. Ýçinde küçücük bir kurt vardý. Kývrýlarak
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kendini saklamaya çalýþtý. O an yüzümü bir gülüm-
seme kapladý. Amcama dönüp:

– Kuþlar alýç yer mi, diye sordum.
– Yemez mi, dedi. Kuþlar ne bulurlarsa yer.
Elimdeki alýcý mezarýn baþýna býrakýp bir tane da-

ha aldým. Onu da ikiye ayýrdým. Bu kez içinde kurt
yoktu. Aðzýma attým. Hafif ekþi, ama harika bir tadý
vardý. Beþ altý tane çekirdek aðzýmýn içinde dönüp
duruyordu. Onlarý avucuma aldým. Bir süre baktým.
Babamýn yediði meyveler gelmiþti aklýma. Ve asla çö-
pe atmadýðý çekirdekler… Amcama seslendim:

– Her aðaç, kendisini diken için baþlý baþýna bir
sevap makinesidir. Etrafa yaydýðý oksijen, temizledi-
ði kirli hava, meyveleri, gölgesi… Her þeyi canlýlara
faydalý. Dolayýsýyla aðaç diken insan o aðaçtan can-
lýlar faydalandýðý sürece sevap alýyor. Ýþte sýr bu! Pey-
gamber Efendimiz o çubuðu o mezardaki adam için
dikmiþti. Yapraklar yeþil kaldýðý sürece oksijen üretir.
Dolayýsýyla azap gören adam hayýr iþlemiþ sayýlýyor.
Ve azabý da hafifliyor tabi!

Bir an durdum. Gözlerim dolmuþtu. 
– Amca, dedim. Bizim bahçedeki kiraz duru-

yor mu? 
Amcam bir an düþündü ve:
– Maalesef kurudu, dedi. Niye sordun?
Dünyam yýkýldý âdeta. Olduðum yere çöktüm.

Amcam meraklandý. Eðildi ve:
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– Ne oldu anlatsana, diye üsteledi.
Baþýmý kaldýrýp gözlerinin içine baktým. Güçlük-

le konuþarak:
– O, yýllar önce senin babama verdiðin fidandý,

dedim. Kendisiyle barýþmanýzýn anýsýydý. Bu yüzden
çok severdi o kirazý. Beraber dikmiþtik bahçeye.
Ölünceye kadar kendisi baktý. Son günlerinde "Kira-
zýma iyi bak. Hep yeþil kalsýn. Unutma, söz verdin."
demiþti. Sonra dünyadan göçüp gitti. Fakat ben o
günlerde o aðacý hiç de önemsememiþtim. Sonra kö-
yü terk ettim, gittim. Tabi kirazý da unutmuþtum.
Demek babamýn emaneti kurudu ha!

Ayaða kalktým. Yüreðim sýzlýyordu. Vefasýzlýðý-
ma, sözümde durmayýþýma yana yana eve geldim.
Doðruca bahçeye indim. Gördüðüm manzara içler
acýsýydý.

Ceviz aðacý alabildiðine büyümüþ, kocaman ol-
muþtu. Fakat kiraz aðacý kurumuþtu. Neredeyse bü-
tün dallarý kýrýlmýþ ve dibine düþmüþtü. Ortada üç
dört metrelik kalýnca bir gövde dimdik duruyordu.
Kabuklardan bile eser kalmamýþ, yukarý kýsýmlar yer
yer çatlamýþtý. Saða sola uzanan iki dal bana çok an-
lamlý geldi. Bu hâlleriyle bana "Sakýn yanýma yaklaþ-
ma!" der gibiydi.

Yürüdüm, ellerimi yer yer çatlamýþ olan gövde
üzerinde gezdirdim. Gözlerimden süzülen yaþlar ya-
naklarýma doðru inerken:
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– Baðýþla beni baba, diye inledim. Emanetine
göz kulak olamadým. 

Bir süre öylece bekledim. Sonra ceviz aðacýna
doðru yürüdüm. Dibine oturup oradan kiraz aðacýný
seyre koyuldum. Ýçimdeki sýkýntýya daha fazla daya-
namadým. Kalkýp koþar adým çýktým bahçeden. Eve
girdim. Karým ve çocuklarým hâlimi görünce endiþe-
lendiler. 

– Merak etmeyin, dedim. Anýlarýmý hatýrlayýnca
yüreðim dayanmadý iþte.

Bir þey sormadýlar. 
Bayram sonunu bekleyemedim. Dostlarla bay-

ramlaþtýktan sonra hemen görevli olduðum köye
döndüm. Sonraki bayramlarda ve tatillerde memle-
ketime gitmedim. Aradan tam altý yýl geçti. Bir gün
eþim karþýma geçti ve:

– O gün seni aðlatan þey anýlarýn deðildi, dedi.
Bugüne kadar sormadým ama artýk o gün ne oldu-
ðunu bana anlatman gerekiyor. Çünkü yýllardýr kö-
yüne gitmiyorsun. Bu durum hiç hoþ deðil.

Eþim ýsrarla üzerime geldi. Nihayet dayanama-
yýp olaný biteni anlattým. Sözlerimi sonuna kadar
dinledi ve:

– Hata yapýyorsun, dedi. Sebep ne olursa olsun
memleketinle alâkaný kesmen Allah'ýn hoþuna git-
mez. Senin akrabalarýn var orada. Eðer içinde azý-
cýk Allah korkusu varsa bu huyundan vazgeçersin.
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Yoksa þunu bil ki, Allah Kur'ân'da akrabalara iyi-
likte bulunmamýzý emrediyor. Bu yaptýðýn davra-
nýþ kesinlikle Müslümanca deðildir.

Haklýydý. Her cuma hutbesinde imamlarýn
okuduðu Nahl Sûresi’nin doksanýncý ayeti geçti
aklýmdan. "Þüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliði ve özel-
likle akrabalara yardým etmeyi emreder. Hayâsýzlýðý,
fenalýðý ve azgýnlýðý yasaklar. Düþünüp tutasýnýz di-
ye size böyle öðüt verir."

Eþimin gözlerinin içine bakarak:
– Tamam, dedim. Bundan sonra her fýrsatta gi-

deriz oraya. Dilerim bugüne kadar yaptýklarýmdan
dolayý Rabbim beni affeder. 

Ýlk bayramda yine köyümdeydim. Doðruca
mezarlýða gidip babamýn ve diðer akrabalarýmýn
mezarýný ziyaret ettim. Orada epeyce oyalandýktan
sonra eve döndüm. Bu kez bahçeye uðramayý dü-
þünmüyordum. Eþimi ve çocuklarýmý alýp akraba-
larla bayramlaþmaya gidecektim. Ýçeriye girdiðim-
de eþim bana gülümseyerek bakýyordu. Bahçeyi
iþaret etti ve:

– Kiraz aðacýný gördün mü, diye sordu.
Tuhaf tuhaf baktým yüzüne. Kaþlarýmý çatarak:
– Ne demek oluyor þimdi bu, diye çýkýþtým. Bu-

nu hatýrlatman için mi geldik buralara kadar?
O hâlâ gülümsüyordu. Yanýma kadar geldi, ko-

lumdan tutup beni dýþarýya çýkardý. Bahçeye doðru
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yürüdük. Yýkýk dökük çitin üzerinden gördüðüm
manzara karþýsýnda neredeyse kalbim duracak gibi
oldu. Eþim:

– Bak, dedi. Sen hiç bu kadar güzel bir yeþil gör-
dün mü?

– Aman Allah'ým! Kiraz aðacýnýn bütün gövdesi
yemyeþil yapraklarla kaplý. Ama bu nasýl olur ki?

– Sarmaþýklar, dedi eþim. Amcan altý sene önce
kiraz aðacýnýn dibine dikmiþ onlarý. Þimdi bütün
aðacý kaplamýþlar!

Dilim tutulmuþtu sanki. Bir solukta aðacýn yaný-
na vardým. Uzanýp sarmaþýk yapraklarýna dokun-
dum. Ne kadar da çoktular öyle!

Eþim yanýma kadar geldi. Koluma girdi ve:
– Týpký babanýn dediði gibi olmuþ deðil mi, de-

di. Yemyeþil… Artýk ona verdiðin sözünü tutarsýn
herhâlde. 

Gözlerim dolu doluydu. Yapraklarýn arasýndan
kiraz aðacýnýn kuru gövdesine parmaðýmý dokun-
durdum ve:

– Söz, diye fýsýldadým. Bu aðaç ben yaþadýkça ye-
þil kalacak. 

Sevinçle amcamýn evine koþtum. Avluda öðle
namazý için abdest almakla meþguldü. Dudaklarý
týpký rahmetli abisinin dudaklarý gibi kýpýr kýpýrdý.
Ýþi bitince ayaða kalktý. Aksakalýndan abdest sularý
damlýyordu. Atýlýp ihtiyar vücuduna sarýldým.  
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– Teþekkür ederim amca, dedim. Bana bugüne
kadar aldýðým en anlamlý bayram hediyesini verdiðin
için…

Islak ellerini yanaðýmda gezdirdi. Titrek bir sesle:
– Hoþ geldin yeðenim, dedi. Bayramýn müba-

rek olsun. Çok özlemiþtik seni.
– Ben de sizleri özlemiþtim. Hoþ bulduk amca.

Sizin de bayramýnýz mübarek olsun.
Oturduk. Yengem de geldi. Onunla da bayram-

laþtýk. Az sonra bir tabak þeftali getirdiler. Ýþtahla ye-
meye koyulduk. Amcam bana sevgiyle baktý ve:

– Baban aðaç diye diye yaþadý, aðaç diye diye
öldü. Çünkü o Sevgili Peygamberimiz’in bir sözünü
çok iyi anlamýþtý: "Elinizde bir fidan varken kýyamet
kopuyor bile olsa onu dikin!"

Amcam yediði þeftalinin çekirdeðine baktý. Bir
süre öylece daldý gözleri. Sonra bana döndü:

– Sana komik bir þey söyleyeyim mi, dedi. 
Merakla baþýmý salladým. Hemen karþýmýzda du-

ran dut aðacýna bakarak konuþmaya baþladý:
– Babanla yýllarca kýrgýn yaþamamýzýn sebebi

neydi biliyor musun? Bir aðaç… Kiraz aðacý…
Bir þey anlamamýþtým. Soru dolu gözlerle kendi-

sini izlediðimi fark edince konuþmasýný sürdürdü:
– Bekârdýk o zamanlar. Henüz babamýzýn evin-

den ayrýlmamýþtýk. Hep birlikte yaþýyorduk. Baba-
nýn çok sevdiði bir kiraz aðacý vardý. Yanýndan dara-
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cýk bir yol geçerdi. Bir keresinde ben eþekle su getir-
meye giderken baþým dalýna çarpmýþtý. Caným fena
hâlde yanýnca hemen baltayý kapýp dibinden kesmiþ-
tim onu. O gün bana çok kýzmýþtý. "Basit bir aðaç
için mi bana kýzýyorsun?" diye karþýlýk vermiþtim.
"Basit bir aðaç deðil o!" diye baðýrmýþtý. "Benim ha-
yat aðacýmdý!"

Amcam gülümsedi. Epey bir süre sessiz kaldý.
Sonra anlatmaya devam etti:

– O gün çok kýrýlmýþtýk birbirimize. Yýllarca sür-
dü kýrgýnlýðýmýz. Ama her þeye raðmen ben onu çok
severdim. O da beni severdi. Ýþte o kiraz aðacýný bah-
çeye diktiðiniz gün barýþmýþtýk. Bahçenizdeki kiraz
aðacýný o bayram günü elini öpmeye geldiðim za-
man vermiþtim. Yýllar önce düþüncesizce kestiðim
aðacýn yerine… Aramýzdaki kýrgýnlýðýn sona eriþinin
hatýrasýydý o aðaç.

Çok duygulanmýþtým. 
– Hayatýnda aldýðý en önemli hediyeydi, dedim.

Fakat benim yüzümden kurudu gitti iþte.
Amcam elimi tuttu ve:
– Hayýr, dedi. Kurumadý. Týpký vasiyetinde be-

lirttiði gibi, yemyeþil ve dimdik duruyor. Üzerine
kuþlar konuyor, börtü böcek yuva yapýyor. Senin de
dediðin gibi üzerindeki her bir yaprak gürül gürül
hayat üflüyor dünyaya. O yeþil kaldýkça baban kab-
rinde sýkýntý çekmeyecek inþallah.
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Baþýmý eðdim. Boðazýma hücum eden hýçkýrýðý
yutmaya çalýþarak:

– Doðru söylüyorsun amca, dedim. Týpký vasi-
yetinde dediði gibi, dimdik ve yemyeþil duruyor. Ve
ömrüm oldukça da öyle olacak. 

Öðle ezaný okunuyordu. Amcam omzuma yasla-
narak ayaða kalktý. Elindeki þeftali çekirdeðini bana
uzatarak:

– Baban yediði hiçbir çekirdeði ziyan etmezdi,
dedi. Al bunu, topraðýn baðrýna göm. Bu çekirdeðin
içinde uykuda olan bir hayat var. Topraða girince
uyanacaktýr. Týpký insanlar gibi…

Sonra direðe asýlý bastonunu aldý. Aðýr aðýr cami-
ye doðru yürümeye baþladý. 
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KORKU
–Ýzmir'den Adana'ya gidecek yolcularýn dik-

katine! Otobüsünüz hareket etmek üzeredir. Lüt-
fen yerlerinizi alýnýz…

Anonsu duyan Bayram elindeki gazeteyi kat-
ladý, koltuðunun altýna iliþtirdi. Masadaki bardak-
tan bir yudum daha çay içti. Sonra çantasýný alýp
peronda bekleyen otobüse doðru yürüdü. Üç-beþ
adým atmýþtý ki bir kadýn yolunu kesti. Epeyce yaþ-
lý biriydi bu. Üzerindeki elbiseleri hayli eskiydi.
Yüzünde utangaç bir eda vardý. Boynunu hafifçe
omzuna doðru eðmiþti. Bayram'ýn gözlerine baka-
rak bir avucunu açtý ve:

– Evladým, dedi. Yola gidiyor gibisin. Bana üç-
beþ kuruþ sadaka vermez misin? 
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Bayram bakýþlarýyla yaþlý kadýný baþtan ayaða
þöyle bir süzdü. Kadýn onun gözlerindeki tereddü-
dü fark etmiþti. Sesini daha bir mahzunlaþtýrarak:

– Hem Peygamber Efendimiz "Az sadaka, çok
belayý defeder." diyor. Vereceðin sadaka sayesinde
Allah belki seni büyük bir kazadan koruyacaktýr. 

Bayram bir an düþündü. Cebinde fazla parasý
yoktu. Ama nasýl olsa memleketine gidiyordu. Eve
vardýðýnda ailesinden bir miktar para alabilirdi. Bu
düþünceyle elini cebine attý.  Arkadan bir ses duydu:

– Sakýn aldanma bu dilencilerin sözlerine birader.
Senden benden zengindir hepsi. Üstlerine eski bir el-
bise geçirir, birkaç da cilalý cümle okur, insaný can da-
marýndan vururlar. Boþver, paran cebinde kalsýn. 

Bayram geriye dönüp konuþan adama þaþkýn
gözlerle baktý. Önündeki mýsýrlarý közlemekle
meþgul olan þiþman bir satýcýydý bu. Bayram'ýn ba-
kýþlarýný görünce arsýz arsýz güldü ve:

– Hem sen de pek paralý birine benzemiyorsun,
dedi. Öðrencisin herhâlde. Doðru tahmin ettim mi?

Bayram gözlerini kýsýp adama acýr gibi baktý:
– Ýyi bildin. Üniversite öðrencisiyim. 
– Sen paraya bu kadýndan daha muhtaçsýndýr be!
Bayram "Fesübhanallah!" dercesine baþýný saða

sola salladý ve geriye döndü. Kadýn, baþýný öne eð-
miþ öylece bekliyordu. Bayram, elini cebinden çý-
kardý ve þefkat dolu bir ses tonuyla:
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– Al bunlarý, dedi. Cebimdeki bütün param bu. 
Dilenci, Bayram'ýn uzattýðý paraya tereddütle

baktý. Sonra gözlerini iri iri açarak:
– Yok, dedi. Mademki bütün paran bu, kalsýn.

Mýsýrcý doðru söylüyor. O paraya benden fazla se-
nin ihtiyacýn olacak.

Bu sýrada anons tekrarlandý. Öte taraftan mua-
vin de yüksek sesle baðýrýyor, yolcularýn bir an ön-
ce otobüse binmelerini istiyordu. Bayram mýsýrcýya
hýþýmla baktý. Parayý avucunda sýktý ve uzanýp di-
lencinin eline tutuþturuverdi. Otobüse doðru ace-
leyle yürürken mýsýrcýnýn da duyabileceði bir sesle:

– Benim o paraya ihtiyacým yok, dedi. Yoksul
birisi deðilim. Fakat bazýlarýmýzýn, merhamet duy-
gusuna çok ihtiyacý var.  Bence bu durum, parasýz-
lýktan da kötü.

Dilenci, Bayram'ýn ardýndan þaþkýn þaþkýn bak-
tý. Mýsýrcý ise duyduðu bu sözlerin ne anlama gel-
diðini düþünüyordu. Bayram otobüse bindi. Kol-
tuða oturmaya hazýrlanýrken kendisine hayretle
bakan çocuðu fark etti. Bayram ona gülümsedi.
Sonra pencere kenarýndaki koltuða oturdu. Çanta-
sýný ayaðýnýn dibine koydu. Bu sýrada dilenci kapý-
ya kadar gelmiþti. Bir elini kaldýrarak Bayram'a:

– Allah yolunu ve bahtýný açýk etsin evladým,
diye seslendi. 

Otobüs hareket edecekti ki çocuk, aþaðýda cep
telefonu ile konuþan adamý iþaret ederek muavine:
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– Babam geliyor. Lütfen bir dakika daha bek-
leyin, dedi. 

Çocuðun babam diye iþaret ettiði adam, sýrtýný
otobüse dönmüþ telaþlý telaþlý konuþuyordu:

– Pozantý'ya kaçta varacaðýmýzý þoförden öðre-
nip ilk molada ben sizi ararým. Telefonunuz açýk
olsun. Gece yarýsý sapakta ineceðiz. Bizi orada kar-
þýlarsýnýz. Aman gecikmeyin ha! Gece vakti kurt-
larýn, köpeklerin saldýrýsýna maruz kalmayalým.

Yolcular sabýrsýzlanýyordu. Muavin gidip ada-
mý uyardý. Adam birkaç cümle daha söyledikten
sonra otobüse bindi. Çocuðun dizlerinin önünden
geçip pencere kenarýna oturdu. Herkes tamamdý
artýk. Otobüs hareket etti. Çok geçmeden muavin
mikrofonu aldý ve her seyahat öncesi yaptýðý gibi
yolcularý uyardý:

– Sayýn yolcularýmýz, hepinize hayýrlý yolculuk-
lar diliyoruz. Aracýmýzýn güvenliði için seyahatimiz
boyunca lütfen cep telefonlarýnýzý kapalý tutunuz. 

Kýþ günü klima sýcaklýðýnda yolculuk baþla-
mýþtý. Yolculardan kimi kitap okuyor, kimi de ya-
nýndakiyle sohbet ediyordu. Muavinin uyarýsýný iþi-
ten adam telefonunu kapattý. 

Bayram ceketinin iç cebinden küçük bir kitap
çýkardý. Sayfalarý çevirdi çevirdi; aradýðý yeri bu-
lunca hemen okumaya baþladý. 

Aradan yarým saate yakýn bir zaman geçmiþti-
ki bir telefon sesi duyuldu. Muavin ayaða fýrladý.
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Fal taþý gibi açýlmýþ gözlerle geriye döndü. Bir þey
söylemek için aðzýný açmýþtý ki çocuðun babasý on-
dan önce gürledi:

– Kardeþim saðýr mýsýnýz? Muavin az önce cep
telefonlarýnýn kapatýlmasýný söylemedi mi? Bu kar-
da kýþta bunca yolcunun hayatýný nasýl hiçe sayar-
sýnýz?

Bayram cebinden telaþla çýkardýðý telefonunu
kapattý. Yüzü mahcubiyetten kýpkýrmýzý olmuþtu.
Alçak bir sesle:

– Özür dilerim, diye inledi. Kapatmayý unut-
muþum. 

Muavin yerine otururken az önce konuþan
adam yine parladý:

– Ne demek unutmuþum! Biraz dikkatli olsa-
nýza! Koskoca adamsýnýz yani…

Bayram sýkýntýyla koltuðuna büzüþtü. Telefo-
nu avucunda var gücüyle sýktý ve tekrar:

– Özür diliyorum efendim, bakýn kapattým ar-
týk, diye fýsýldadý. 

Adam önüne döndü. Kendi kendine mýrýldanýr
gibi hâlâ konuþuyordu:

– Yok, kardeþim yok! Biz adam olmayýz bu ka-
fayla… Ýnsan hayatý böylesine hafife alýnýr mý hiç?

Ortalýk sessizliðe büründü. Bayram çok utan-
mýþtý. Ýçin için kýzdý kendine:

"Nasýl oldu da unuttum þu telefonu kapamayý?
Daha dikkatli olamaz mýydým sanki? Þu hâlime
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bak! Rezil oldum el âleme… Adam bana kýzmak-
ta yerden göðe kadar haklý. Otobüsün ön camýna
kocaman harflerle yazmýþlar ‘Lütfen cep telefonla-
rýnýzý kapatýnýz.’ diye. Muavini duymadým, ama
yazýyý görüyordum yani. Bunda da bir hayýr vardýr
elbet. Þükür ki bir kazaya sebep olmadým."

Küçük kitabýný tekrar açtý. Kaldýðý yerden
okumaya devam etti. Epey bir zaman sonra otobüs
bir ilçeye girmiþti. Terminale yanaþýr yanaþmaz
muavinin sesi duyuldu:

– Sayýn yolcularýmýz, lütfen bir yere ayrýlmayý-
nýz. Otobüsümüz hareket edecek.

Yolcular bu uyarýya raðmen birer ikiþer aþaðýya
indiler. Az önce Bayram'a kýzan adam da inmeye
hazýrlanýyordu. Kapýya geldiðinde þoföre:

– Pozantý'ya saat kaçta varýrýz acaba, diye sordu. 
Þoför hiç düþünmeden cevap verdi:
– Gece saat  üç buçuk  civarýnda orada oluruz.
Adam aþaðýya indi. Telefonu açtý. Birkaç sani-

ye bekledi ve:
– Hay aksi, dedi. 
Telefonu kapatýp tekrar açtý. Bu kez sinirle:
– Þu talihe bak be, burada telefon çekmiyor ki,

diye söylendi. Zaten bu hattý kullananda hata. Þe-
hirde bile baðlantý sorunu var.

Etrafýna bakýndý. Telefon edebilecek bir yer
aradý gözleriyle. Bulamayýnca muavine döndü:
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– Þey, dedi. Telefon etmem gerekiyor. Bana beþ
dakika izin verir misiniz? Bir yerden telefon edip
geleyim…

Muavin hiç düþünmeden cevap verdi:
– Kesinlikle olmaz efendim! Buradan binecek

olan yolcumuzu aldýk. Bir dakika içinde hareket
edeceðiz. Bir sonraki molada telefon edersiniz.

Bayram göz ucuyla onlarý izliyordu. Adamýn
çaresizliðini görünce cebinden telefonunu çýkarýp
açtý. Yaný baþýndaki gence seslendi:

– Babanýn iþi çok önemli galiba. Þu telefonu
kendisine iletiver; iþini görsün. Telefonun bana ait
olduðunu sakýn söyleme. Yoksa yaþadýklarýmýzdan
dolayý kabul etmeyebilir.

Çocuk önce tereddüt etti. Sonra uzanýp usulca
aldý telefonu. Bir iki hamlede aþaðýya indi. 

– Baba, dedi. Al bunu kullan. Bu telefon çekiyor.
Adam soru dolu gözlerle baktý oðluna. Çocuk

omuz silkti:
– Bir amca verdi. Ýþini gör, geri verelim telefonu.
Adam hemen telefonu aldý. Apar topar çevirdi

numarayý. Telefonu kulaðýna götürüp bir süre bek-
ledi ve:  

– Tüh be, diye söylendi. Bu kez de karþýda so-
run var. Ulaþýlamýyor.

Bir daha denedi. Sonuç yine aynýydý. Muavinin
uyarýsý üzerine telefonu çocuðuna uzattý. Sinirli si-
nirli bindi arabaya. Çocuk, telefonu babasýna belli
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etmeden Bayram'a iade etti. Otobüs yeniden yola
koyuldu. Yarým saat kadar gitmiþlerdi ki bir tele-
fon sesi duyuldu otobüste. Bütün gözler o koltuða
çevrildi. Herkes Bayram'a bakýyordu. Fakat bu kez
çalan telefon Bayram'ýn deðildi. Muavin hýþýmla
haykýrdý:

– Kimin telefonu çalýyor?!
Çocuðun babasý irkildi. Çalan kendi telefonuydu.

Otobüse binerken o telaþla kapatmayý unutmuþtu. 
– Eyvah, dedi. 
Aceleyle telefonu çýkardý, kapattý. Muavin ona

döndü ve:
– Amca, dedi. Yolcularýn hayatýný hiçe sayýyor

diye þu arkadaþa kýzýyordun. Senin bu yaptýðýn ne
peki?

Adam kaþlarýný çattý. Tam bir þey söyleyecekti
ki Bayram araya girdi:

– Neyse, olan oldu. Uzatmanýn gereði yok. Ýn-
sanlýk hâli iþte. Þükredelim ki, bir kazaya meydan
vermeden durumun farkýna vardýk.

Muavin cevap vermedi. Bütün yolcular bir an
anlamlý anlamlý bakýþtýlar. Bayram bu bakýþlarý ve
adamýn yaþadýðý mahcubiyeti hissetmiþti.  Daya-
namadý, muavinin kulaðýna:

– Þey, eðer bir sakýncasý yoksa ben en arkadaki
koltuða geçebilir miyim, diye fýsýldadý. 

Muavin, Bayram'ýn sýkýldýðý için yer deðiþtir-
mek istediðini anlamýþtý. Arkaya doðru baktý.
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Oradaki koltuklarýn boþ olduðunu görünce: 
– Olur, geçebilirsiniz tabi, diye karþýlýk verdi. 
Bu söz üzerine Bayram gidip en arkadaki beþli

koltuklardan birine oturdu. Rahatlamýþtý biraz.
Derin bir nefes aldý ve küçük kitabýný açtý. Kaldý-
ðý yerden okumaya baþladý. Bir aralýk koridordan
kendisine doðru gelen birini fark etti. Aldýrmadan
okumaya devam etti. 

– Merhaba, eðer rahatsýz olmayacaksanýz yaný-
nýza oturabilir miyim? 

Konuþan, az önce telefon verdiði çocuktu. Hiç
tereddüt etmeden:

– Yo, niye rahatsýz olayým ki, dedi. Buyurun,
oturun.

Çocuk arada bir koltuk býrakacak þekilde Bay-
ram'ýn yanýna oturdu. Gülümseyen bir yüzle:

– Benim adým Ýsmail, diye seslendi. 
– … ?
Bayram bir an bakakaldý çocuða. Sýcak ve seve-

cen biriydi bu. Konuþmasýný ayný tonda sürdürdü:
– Otogarda seni izliyordum. Sahiden o dilenci-

ye bütün paraný mý verdin?
Bayram bu soruyu cevapsýz býraktý. Geriye yas-

landý. Çocuðun yüzüne gülümseyerek baktý ve: 
– Adým Bayram, dedi. 
Sonra ön tarafa doðru dikti bakýþlarýný. 
– Baban yanýmda oturduðun için kýzmasýn sana?
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Ýsmail dudak büktü:
– Babamýn seninle bir sorunu yok. O biraz si-

nirli biri. Olur olmaz kýzar bazý þeylere. Sana karþý
söyledikleri inan ki beni çok üzdü. Onun adýna
senden özür diliyorum.

Bayram güldü:
– Baban her zaman böyleyse, senin iþin zor.
– Her zaman böyle deðil aslýnda. Pozantý'yý ge-

çince ormanýn kýyýsýnda ineceðiz. Orasý ýssýz bir
yer. Gece yarýsý tehlikeli olabilir. Babam köpekler-
den çok korkar. Oraya indiðimizde köpeklerin sal-
dýrýsýna uðrama ihtimalinden dolayý endiþeleniyor.
Tabi bu da sinirlenmesine sebep oluyor. Lütfen onu
mazur görün.

Bayram þaþkýnlýðýný gizlemeye gerek görmedi:
– Çok tuhaf…
– Evet, öyle. Babam güçlü kuvvetli olmasýna

raðmen köpeklerden korkar. Çocukluktan kalma
bir alýþkanlýk diye düþünüyorum. 

Kýsa süren bir sessizlik oldu. Ýsmail birden:
– Mýsýrcýya üniversite öðrencisi olduðunu söy-

lemiþtin. Sahi, okulu bitirince ne olacaksýn? diye
sordu.

– Öðretmen… Ya sen, okuyor musun?
–  Evet. Altýncý sýnýfa geçtim. Bu yaz babamýn

tayini Ýzmir'e çýktý. Okula orada devam edeceðim.
Þimdi kayýttan dönüyoruz. 
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Bayram elindeki küçük kitabýný çantasýna koy-
maya niyetlenmiþti ki Ýsmail:

–  O kitap ne kadar da küçük öyle, dedi. Ne-
dir o? Bir roman mý?

Bayram þaþkýn þaþkýn baktý Ýsmail'e. Kitabý bi-
raz kaldýrdý ve:

– Kur'ân, dedi. Kabýndan belli deðil mi?
Ýsmail dikkatle süzdü Bayram'ýn elindeki kü-

çük kitabý:
– Sahi mi, Ama bu çok küçük! Benim avucu-

ma bile sýðar. Babaannemlerin duvarýnda da var
bundan bir tane. Fakat o kocamandý. 

Bayram Kur'ân'dan rastgele bir sayfayý açtý.
–  Bu küçük iþte, dedi. Taþýmasý kolay. Cebime

sýðýyor. Böylelikle yollarda bile okuyabiliyorum.
Kur'ân okumasýný biliyor musun?

Ýsmail durgunlaþtý: 
– Hayýr, bilmiyorum. Ama okumayý isterdim.

Çok mu zor bunu öðrenmek? Benimki de soru
mu? Zordur tabi. Öyle deðil mi?

Bayram heyecanlandý:
– Gerçekten öðrenmek ister miydin?
– Elbette isterdim. Ama bu pek mümkün gö-

rünmüyor. 
– Neden?
– Ailede öðretebilecek biri yok da ondan.
Bayram elini Ýsmail'in dizine koydu ve:
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– Ben sana birkaç saatte harfleri ve hecelemeyi
öðretebilirim. Sonra sen o bilgileri ilerletirsin. Tabi
eðer gerçekten bunu istiyorsan…

Ýsmail þaþýrdý:
– Ne? Birkaç saatte mi? Bu nasýl olur ki?
– Sen orasýný bana býrak. Öðrenmek istiyor

musun, onu söyle?
– Tabi ki isterim. 
Bayram, çantasýný açtý. Orta boy bir defter çý-

kardý. Ýsmail merakla onu izliyordu. Bayram sakin
bir þekilde ceketinin cebinden bir de kalem çýkardý:

– Ýþte gerekli malzemeler. Baþlayalým mý?
– Baþlayalým Bayram Abi!
Bayram öncelikle deftere Arap alfabesini yazdý.

Sonra defteri Ýsmail'e uzatarak:
– Ýþte, dedi. Bunlar harfler. Öncelikle bu harf-

leri bellemen lâzým. Kur'ân bunlarla yazýlýyor.  Ben
örnek olsun diye birkaç defa okuyacaðým. Ýyi din-
le. Sonra sana on dakika süre vereceðim. Bu harf-
leri zihnine iyice kazýyacaksýn. Ardýndan alýþtýrma
yapacaðýz.

Ýsmail defteri aldý. Bayram harfleri tek tek
okudu. Her okunan harfi Ýsmail de tekrar etti. On
dakika içinde harfleri öðrenmiþti. Bayram neþeyle:

– Aferin sana, dedi. Tahmin ettiðim gibi çok ze-
ki bir çocukmuþsun. Þimdi geldik ikinci aþamaya.

Ýsmail çok sevinçliydi. Defteri Bayram'a uzatýrken:
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– Haydi Bayram Abi, dedi. Acele edelim. Bugün
benim için çok önemli bir gün. Bir dakikayý bile boþ
geçirmeyelim. Öðret bana Kur'ân'ý. Hem öyle öðret
ki, anneme babama da öðretecek kadar iyi olayým.

Bayram harfleri birleþtirmeyi de öðretmeye
baþladý. Ýsmail harika zekâsýyla anlatýlanlarý hemen
kavrýyordu. Bayram onun algýlama gücüne içten
içe bir hayranlýk duymaya baþladý. Gerçekten de
Ýsmail çabuk öðreniyordu. Üçüncü aþama, dör-
düncü aþama derken otobüs Afyon yakýnlarýnda
mola verdi. Bayram:

– Haydi, dedi. Þimdi babanýn yanýna git. Seni
benimle birlikteyken görmesin. Olur ya, bakarsýn
yine kýzar. Hem ben de bu arada namaz kýlarým.
Otobüs hareket edince derse tekrar baþlarýz.

Ýsmail'in içi içine sýðmýyordu. 
– Tamam, Bayram abi!   
Bayram doðruca mescide gitti. Kapýnýn yanýn-

daki çeþmeden abdestini tazeledi. Ýçeriye girdi.
Akþam namazýný kýlmak için niyetlenmiþti ki köþe-
deki dolap dikkatini çekti. Tekbir almaktan vaz-
geçti. Dolabýn kapýsýný açtý. Aklýndan geçen þeyi
bulmuþtu.

– Allah'ým sana þükürler olsun!
Sevinçle uzandý. Kitaplarýn arasýndaki elif-ba

kitapçýðýný aldý. Tekrar namaz kýlacaðý yere döndü.
Kitapçýðý mihrabýn yanýna koydu, namaza durdu.
Sýra duaya geldiðinde ellerini açtý ve:
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– Ya Rabbi, diye duaya baþladý. Ýsmail'e dinini
öðrenmesi konusunda yardýmcý ol. Onun kalbini
senin sevginle doldur. Zihnini aç. Kitabýný öðren-
me isteðini artýr. 

Mescitten çýktý. Tesisin sahibini buldu. Kitabý
almak istediðini söyledi. Adam bir an Bayram’ýn
yüzüne baktý ve alabileceðini söyledi. Bayram te-
þekkür edip sevinç içinde otobüse koþtu. Yerine
oturdu ve Ýsmail'i beklemeye baþladý. 

Çok geçmeden otobüs yeniden yola koyuldu.
Ýsmail, Bayram'ýn yanýna geldi. Tepelerindeki ýþýðý
açtýlar, derse kitapçýktan devam ettiler. Ýyice dal-
mýþlardý. Sert bit sesle kendilerine geldiler:

– Ýsmail, ne yapýyorsun sen burada?
– ….!
Ýsmail karþýsýnda babasýný görünce ne yapaca-

ðýný þaþýrdý. Loþ ortamda birbirlerinin gözlerini se-
çemiyorlardý. Ama babasýnýn da þaþkýn olduðu ses
tonundan belli oluyordu. Bayram, sevgi dolu bir
ses tonuyla Ýsmail'in yerine konuþtu:

– Kur'ân harflerini öðreniyordu efendim. Bir
gecede öðrenebileceðini söylemiþtim de…

Uzun süren bir sessizliðin ardýndan ilk konu-
þan Ýsmail oldu:

– Baba, þu an çok mutluyum. Kur'ân öðreni-
yorum!

Bu sözde "Lütfen bir sorun çýkarma" gibi bir
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anlam vardý. Adam bir süre düþündü. Sonra arka-
sýný dönüp gitti. Ýsmail gülümseyerek Bayram'a
baktý ve:

– Devam edelim  abi, dedi.
Pozantý'ya geldiklerinde Ýsmail harfleri birbiri-

ne baðlamayý öðrenmiþti. Bazý kelimeleri çat pat
okuyabiliyordu artýk. Mola yerinde ikisi birden
aþaðýya indiler. Ýsmail'in babasý bir sandalyeye
oturmuþ onlarý izliyordu. Yüzünde düþünceli bir
ifade vardý.  Bayram gidip çeþmeden su içti ve Ýs-
mail'in yanýna döndü:

– Haydi, þuradaki hediyelik eþyalara bakalým,
dedi. Dinlenmiþ oluruz biraz.

Süs eþyalarýnýn bulunduðu maðazayý sohbet
ederek geziyorlardý. Bir ara Bayram anahtarlýkla-
rýn bulunduðu bölüme dikkat kesildi. 

– Þuna bak Ýsmail, ne kadar da güzel bir anah-
tarlýk!

Uzanýp anahtarlýðý aldý. Ýsmail'e gösterdi. Ýs-
mail anahtarlýðýn üzerindeki Arapça yazýyý incele-
di. Sonra Bayram'a baktý.

– Baþtaki harf b. Ama sonrasýný okuyamadým.
Burada ne yazýyor Bayram Abi, diye sordu.

Bayram gülümsedi. 
– "Bismillahirrahmanirrahim" yazýyor. Yani

"Esirgeyen ve baðýþlayan Allah'ýn adýyla…" Ne gü-
zel, deðil mi? Bu ifade bir anahtarlýða yazýlmýþ.
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Çok da anlamlý olmuþ.
Ýsmail pek bir þey anlamamýþtý:
– Neden? 
Bayram anahtarlýðý yerine býraktý. Ýsmail'e ba-

karak:
– Bismillah, her güzel iþin baþlangýcýdýr, dedi.

Kapýyý açarken, eve girerken, evden çýkarken; ký-
sacasý her iþin baþýnda besmele çekmeliyiz. Çünkü
Allah adýyla baþlanmayan hiçbir iþte hayýr yoktur. 

Þoför, koltuðuna kurulmuþ yolcularý bekliyor-
du. Herkes otobüse bindi. Bayram koltuðuna doð-
ru ilerlerken baþýný çevirip Ýsmail'e baktý. Ýsmail
babasýnýn yanýna oturmuþtu. Muavin yolcularýn
tamam olup olmadýðýný kontrol ediyordu. Ýsmail
eðildi, kaptanýn kulaðýna bir þeyler fýsýldadý. Kap-
tan "olur" anlamýnda baþýný sallayýnca Ýsmail koþar
adýmla otobüsten indi. Ýki dakika sonra geri dön-
düðünde elinde iki anahtarlýk vardý. Babasýnýn tu-
haf bakýþlarýný fark edince:

– Burada "Besmele" yazýyormuþ, dedi. Besme-
le, yani Allah'ýn adý… Henüz bu yazýyý okuyamý-
yorum ama harfleri iyi biliyorum. Çok yakýnda
okuyabileceðim, göreceksin.  

Babasý bir þey demedi. Anahtarlýklara daldý gitti.
Pozantý çýkýþýnda otobüs durdu. Ýsmail aceleyle

Bayram'ýn yanýna doðru koþtu. Bu sýrada babasý
aþaðýya iniyordu. Muavin bagaj kapaðýný açmaya
hazýrlanýyordu. 
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Ýsmail, Bayram'ýn yanýna gelince elindeki
anahtarlýklardan birini ona uzattý ve:

– Bunlardan iki tane aldým Bayram Abi, dedi.
Biri senin, biri benim için. Hatýra olarak saklarsýn. 

Bayram anahtarlýðý aldý. Sevgiyle baktý siyah
zemin üzerine sarý harflerle yazýlý besmeleye. Sonra
elindeki Kur'ân'ý Ýsmail'e uzattý ve:

– Bu da senin, dedi. Ýç kapaðýna bu kýsa dost-
luðumuzun anýsýna birkaç cümle yazdým. Sonra
okursun. Orada telefonum ve adresim de yazýlý.
Belki ararsýn diye düþündüm. 

Ýsmail Kur'ân'ý elleri titreyerek aldý. Sevgi dolu
bakýþlarýný Bayram’ýn yüzünde gezdirdi ve:

– Aramaz mýyým abi, dedi. Aramaz mýyým… 
Sonra, Bayram'ýn elini tuttu. Sýmsýcak bir ses

tonuyla:
– Bana öðrettiðin her þeyi hayatýmda uygula-

yacaðým, dedi. Bana el açan dilencileri bile boþ çe-
virmeyeceðim. Bir mýsýrcý ya da baþkalarý beni
eleþtirse bile…

Babasýnýn sesini duyunca inme zamanýnýn gel-
diðini anladý. Bayram'ýn boynuna sarýldý. Hýzla dö-
nüp giderken durdu bir an. Yakýnýndaki yolcularýn
da duyabileceði bir sesle:

– Babama, hayata bakýþ açýsýný deðiþtirecek bir
ders verdin, dedi. Þu an belli etmiyor gibi görünse
de, o bugünden sonra yepyeni biri olacak. Bu yüz-
den sana ayrýca minnettarým Bayram Abi. 
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Yolcular bu konuþmalarýn ne anlama geldiðini
biliyorlardý. Usulca dönüp Bayram'a baktýlar.
Hepsinin gözlerinde de hayranlýk ve takdir hissi
vardý.

Ýsmail otobüsten indi. Babasýnýn yanýnda dur-
du. Otobüs aðýr aðýr hareket ederken gözleri bu-
ðulu bir þekilde Bayram'a el salladý. Bayram sanki
kýrk yýllýk dostundan ayrýlýyor gibiydi. O da el sal-
ladý. Bu sýrada bir el daha kalktý. Ürkek, utangaç
ve özür diler gibi salandý boþlukta. Bayram bu eli
görünce gülümsedi. Otobüsün camýndan aþaðýya
bakanlar da gülümsedi. Ýsmail baþýný çevirince ba-
basýnýn usulca sallanan elini fark etti. Babasý gü-
lümsüyordu.

Otobüs karanlýða karýþýnca baba-oðul ayýn ay-
dýnlýðýnda bakýþtýlar. Ýsmail, elindeki Kur'ân'ý yaka
cebine koydu. Anahtarlýðý parmaðýna taktý. Baba-
sý gülümseyen bir çehre ile oðlunun her hareketini
izlerken:

– Amcanlar gecikecek anlaþýlan, diye fýsýldadý.
Bekledikleri vakitten epeyce önce geldik buraya.

Ýsmail, aðaçlarla daha bir karanlýk görünen
daðlara doðru baktý. 

– Peki, þimdi ne yapacaðýz baba? Yürüyelim
mi? Yolda karþýlaþýrýz amcamlarla.

Yerdeki iki çantayý aldýlar. Yürümeye baþladý-
lar. Uzaktan uzaða köpek ulumalarý geliyordu ku-
laklarýna.  
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– Biliyor musun Ýsmail, dedi babasý. Artýk gö-
zümün gördüðü hiçbir þeyden korkmuyorum. O
otobüste þunu anladým ki, insanlar bazen vahþi kö-
peklerden bile tehlikeli olabiliyormuþ. 

Ýsmail cevap vermedi. Parmaðýna anahtarlýk
takýlý elini yaka cebine götürdü. Ana yoldan pati-
kaya dalmak üzereydiler. Sýk çam aðaçlarýnýn ara-
sýnda ilk adýmý atan Ýsmail oldu. Bu sýrada dudak-
larýnda sözlerin en güzeli vardý: 

"Bismillahirrahmanirrahim."
Babasý duymuþtu bu cümleyi. Oðluna bakarak

içinden gele gele tekrar etti:
"Bismillahirrahmanirrahim…"
Kalpleri huzurla dolmuþtu. Hiç konuþmadan

daða doðru týrmanmaya baþladýlar. Az önceki kö-
pek sesleri kesilmiþti artýk. Tek duyulan ses, çam
aðaçlarýnýn yapraklarý arasýnda dolaþan rüzgâra
aitti.
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BEKLENMEYEN MÝSAFÝR
Sýra bende! Çekil döþeðin üzerinden! Karde-

þim yerdeki içi yün dolu döþeðin üzerinden yana
çekildi. Ben masanýn üzerindeydim. Gözlerimi dö-
þeðin uzak ucuna dikmiþtim. Gülümseyerek:

– Bak Muhsin, dedim. Seni bu kez de geçece-
ðim!

Var gücümle atladým. Ayaklarým kalýn döþeðe
deðmiþti ki Muhsin'in feryadý odada yankýlandý:

– Eyvah! Annem geliyor abi! Çabuk toparla-
yalým ortalýðý…

Muhsin’nin korkuyla açýlmýþ gözlerine baktým.
Þaka yapýp yapmadýðýný anlamaya çalýþýyordum. Bu
sýrada bahçe kapýsýnýn gýcýrtýyla açýldýðýný duydum.
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Telaþla odanýn ortasýndaki kalýn döþeðe koþtum. Bir
yandan da kardeþime sesleniyordum:

– Ne dikilip duruyorsun öyle! Annem bu döþe-
ðin üzerinde uzun atlama yaptýðýmýzý fark ederse
ikimizin de canýna okur! Hemen kaldýrýp yerine
koyalým. Çabuk bana yardým et. Bunu tek baþýma
kaldýramam.

Kardeþim hemen döþeðin ucundan tuttu. Be-
raberce ikiye katladýk. Fakat geç kalmýþtýk. Anne-
min sesi kendisinden önce girdi içeriye:

– Yine ne yapýyorsunuz siz öyle bakayým? Eðer
düþündüðüm þeyse…

Annem olup biteni anlamýþtý. O güne kadar
gözü gibi koruduðu çeyizlik döþeðini indirmiþtik
yine. Üzerinde taklalar atmýþtýk. Doðrusu çok da
eðlenmiþtik. 

Hýþýmla içeriye daldýðýný fark ettik. Ayný anda
kýyamet koptu odada:

– Eyvah! Güzelim döþeðim benim… Vay yara-
mazlar sizi! Durun, kaçmayýn!

Durur muyuz? Birimiz saðýndan, birimiz solun-
dan ok gibi fýrlayýp çýktýk bahçeye. Annem peþimiz-
den geliyordu. Olmayacak kadar kýzgýndý da!

– Gelin buraya! Benim dokunmaya kýyamadý-
ðým döþeðimi ne hâle koymuþsunuz öyle? Ah ben
sizi bir yakalarsam…
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Bizi tutana aþk olsun. Bir solukta bahçe kapý-
sýndan dýþarýya çýktýk. Ardýmýza bile bakmadan
köy meydanýna vardýk. Ancak o zaman dönüp ge-
riye þöyle bir göz attýk ve Muhsin'le ayný anda:

– Tamam, ucuz atlattýk yine, deyiverdik.
Ama bu iþin bir de akþamý vardý. Tilkinin dö-

nüp dolaþýp geleceði yer kürkçü dükkânýdýr, derler
ya! Biz de akþam mecburen eve dönmeyecek miy-
dik? O zaman hâlimiz ne olacaktý peki? Ben önem-
semezmiþ gibi davranarak:

– Aman caným, dedim. Annem akþama unutur
bu olayý!

Muhsin dudak büktü:
– Hadi oradan! O döþeðe nasýl deðer verdiðini

ikimiz de çok iyi biliyoruz. On yýldýr üzerine sinek
bile kondurmuyor onun. Bence bu defa iþimiz ge-
çen yýlkinden daha kötü olacak.

Geçen yýl bu döþek yüzünden baþýmýza gelen-
leri hatýrlayýnca yüzüm buruþtu. Yine böyle bir
takla ve uzun atlama merasimi yapýyorduk o döþek
üzerinde. Ansýzýn bizi bastýran annemiz ikimizi de
bir güzel haþlamýþ ve kuyunun yolunu göstermiþti:

– Tam atmýþ kova su çekeceksiniz! 
Ben boynumu bükerek:
– Altý üstü bir döþek deðil mi, demiþtim. Bu-

nun için böylesine aðýr bir cezaya deðer mi?
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Annem iyice köpürmüþtü. Bu kez oklavayý
kapmýþ:

– Hak ettiniz, demiþti. Size kaç kere diyeceðim
bunu. Sakýn bu döþeðe dokunmayýn! O benim ilk
çeyizim. Bir daha yakalanýrsanýz cezanýz daha da
büyük olacak; tam yüz kova su çekeceksiniz! 

Söylene söylene kuyunun baþýna gelmiþtik.
Çýkrýðý çevirip kovayý suya salmýþtýk. Sonra bir bi-
ri ardýnca çektiðimiz sularý bahçedeki aðaçlarýn di-
bine dökmüþtük. 

Annem ara sýra pencereden baþýný uzatýyor ve:
– Kaç oldu, diye sesleniyordu.
Yorgun argýn cevap veriyorduk:
– On iki…
– On dokuz…
– Kýrk iki…
Bir kere daha duyduk sesini:
– Kaç oldu?
– …
Kaçmýþtýk. Biraz öteye, bahçe duvarýnýn arkasýna

gizlenmiþtik. Annem kendi kendine söyleniyordu:
– Bak þu yaramazlara! Cezalarýný çekmeden sý-

výþmýþlar. Akþama görüþürüz sizinle!
Akþam eve vardýðýmýzda misafirlerimiz vardý.

Komþularýn yanýnda annem döþek meselesini günde-
me bile getirmemiþti. Kurtulmuþtuk yani. Gerçi beþ
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kovalýk bir cezamýz kalmýþtý ama…
Daldýðým hayalden kardeþimin sesiyle sýyrýldým:
– Abi, þimdi ne yapacaðýz?
Bir an düþündüm. Sonra biraz ilerideki çýnarýn

altýndaki taburelere doðru yöneldim. Bu sýrada
benden bir cevap bekleyen kardeþime:

– Sen keyfine bak, dedim. Ben koþmaktan bir
hâl oldum. Þurada biraz dinleneceðim.

Muhsin beklemeden okulun bahçesinde oyna-
yan arkadaþlarýnýn yanýna gitti. Okuldan yana koþ-
maya baþladý. Oradaki çocuklarýn yanýna gidiyordu.

Çýnarýn serin gölgesi altýndaki taburelerden bi-
rine oturdum. Yaný baþýmda bir köylü, pide ekme-
ðiyle tulum peyniri yiyordu. Biraz ötede hýrpani
kýlýklý bir adam vardý. Meydanda dikilmiþ, öylece
etrafýndan gelip geçen insanlara bakýyordu. 

Köylü, tulum peyniri bitince altýndaki kâðýdý-
ný avuçlarýnda toparladý. Direðin dibindeki çöp te-
nekesine fýrlattý. Bir köþede sezsizce bekleyen
adam yerinden kalktý. Herkesin þaþkýn bakýþlarý
arasýnda elini tenekeye daldýrdý. Az önce atýlan
kâðýdý çöplerin içinden çýkardý. Köylünün yanýna
kadar geldi. Sandalyelerden birine oturdu. Buru-
þup toparlanmýþ olan kâðýdý usulca açtý. Masanýn
üzerine yaydý. Elinin ayasýyla kâðýdýn kýrýþýklýklarý-
ný bir güzel düzeltti. Ben ve yanýmdaki köylüler
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onu izliyorduk. Adam iyice düzelmiþ olan kâðýdý
katlamaya baþladý. Katladý, katladý. Sonunda ka-
ðýt, bir kibrit kutusu kadar olmuþtu. Baþýný kaldýr-
dý etrafýna bakýndý. Ne yapacaðýný merak ediyor-
dum. Yanýmdaki adam bana doðru eðildi ve:

– Deli Halil derler ona, diye fýsýldadý kulaðýma.
Cepleri sokaklardan, çöplerden topladýðý kâðýtlar-
dan dolayý hep böyle þiþkin durur. Bunlarý ne ya-
par, ne için toplar kimse bilmez. Mersin'de bir ku-
lübede kalýyormuþ. Küçük kulübesinin içi kâðýt-
larla doluymuþ. 

Deli Halil baþýný bizden yana çevirince yaným-
daki adam sustu. Geriye doðru çekildi. Besbelli çe-
kiniyordu ondan. Halil'in gözlerine baktým. O da
bana bakýyordu. Açýk mavi gözleri, alnýna doðru
dökülen kâkülü arasýndan azýcýk da olsa seçilebili-
yordu. Sarýya çalan kirli saçlarý yapýþ yapýþ olmuþ-
tu. Baþýný çevirip az önce kâðýdý yere atan adama
baktý. Katladýðý kâðýdý kaldýrdý, onun önüne bý-
raktý. Ayaða kalktý, þalvarýnýn þiþkin cepleri yüzün-
den zorlanarak yavaþ yavaþ uzaklaþtý. Adam önüne
konan kâðýdý aldý. Gülüyordu:

– Deli iþte, diyerek yeniden tenekeye atmaya
hazýrlanýyordu ki:

– Amca, diye seslendim. 
Adam, eli havada bana baktý.
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– O kâðýdý bana verir misin?
Þaþkýn þaþkýn duraksadý. Dudak bükerek kâðý-

dý masama fýrlattý. Bir yandan elime aldýðým kâðý-
dý incelerken, bir yandan da Halil'i düþünüyor-
dum, Deli Halil'i… 

Ben de kalktým, eve gittim. Döþek meselesini
unutmuþtum. Annemin sesiyle hatýrladým tabi:

– Geldin demek! Muhsin nerde? Çabuk bahçe-
ye inin! Yüz kova…

Annemin konuþmasýný böldüm:
– Tamam, anne, yarýn çekeceðiz. Söz!
Annem baþka bir þey demedi. Yemek hazýrla-

mak için mutfaða girdi. Ben de terasa geçtim.
Evimizin terasýnda otururken aklým hâlâ Ha-

lil'deydi. Yýrtýk pýrtýk elbiselere bürünmüþ olan bu
ihtiyar adam niçin böyle olmuþtu acaba? Neden
kâðýt topluyordu sokaklardan? Bu kâðýtlarý niçin
kulübesinde biriktiriyordu? 

Annem akþam yemeðini hazýrlarken babamýn
sesini duydum. Koþtum, kapýyý açtým. Tam "Hoþ
geldin." diyecektim ki dilim tutuldu âdeta. Baba-
mýn arkasýnda bütün heybetiyle o adam duruyor-
du; Deli Halil! Kâkülünü iki yana ayýrmýþ, mavi
gözlerini tamamen ortaya çýkarmýþtý. Derin derin
baktý yüzüme. Yüreðim heyecanla atýyordu o an.
Þimdi bu adamýn bizim evimizde ne iþi vardý?
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– Ruhi, annen nerde, diye sordu babam. 
Gözlerimi Halil'den ayýrmadan cevap verdim:
– Mutfakta, yemek hazýrlýyor.
– Ýyi, söyle ona misafirimiz var bu akþam.
Þaþýrmýþtým. Dik dik baktým babamýn yüzüne.

Babam çok misafirperver biriydi. Ama bu kadarýný
da beklemiyordum doðrusu. Eli yüzü neredeyse
kirden esmerleþmiþ, saçý sakalý yaðlý ve yapýþ yapýþ
olan birini eve nasýl sokacaktý ki? Annem yaylanýn
en titiz kadýnýyken…

Gerçekten de annem, temizliðe ve evin düzeni-
ne çok düþkündü. Biz kanepede biraz oturup kal-
kýnca hemen koþar, kalktýðýmýz yerin örtüsünü dü-
zeltirdi. Evi daðýnýk hâlde býraktýðýmýz için sýk sýk
uyarýlar alýrdýk. Hatta bir gün Muhsin'le kafa ka-
faya verip bir plan yapmýþtýk. Vakit geçirmeden de
bu planý uygulamaya koyulduk. 

Annem evi iyice düzenledikten sonra onun
komþuya gitmesini bekledik. Az sonra evden çýk-
mýþtý bile. Biz iki kardeþ, hemen ardýndan çýktýk,
bahçede oyandýk. Nihayet onun geri dönüþüne ya-
kýn bir vakitte yeniden eve girdik. Ama hiçbir eþya-
ya dokunmadan… Annem geldiðinde ilk sözü "Bak
þunlarýn hâline, yine evi darmadaðýn etmiþler!" oldu.
Ve hemen kollarýný sývadý, evi yeniden süpürüp bir
güzel düzenledi. Ýþte böyle bir kadýndý annem.
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Bir babama, bir Deli Halil'e baktým. Babam: 
– Oðlum kapýdan çekilsen de içeriye girsek,

deyince kendime geldim. Doðruca mutfaða koþ-
tum. Durumu anneme anlatýnca bir feryat koptu:

– Eyvah! Aklýný mý yitirdi bu baban? Ne yapa-
caðým ben þimdi?

Bir telaþ, bir telaþ… Babam annemi sakinleþ-
tirmeye çalýþýyordu:

– Yahu kýzma öyle! Adam gariban biri. Burada
ne evi var ne de bir akrabasý. Baktým, köy meyda-
nýnda öylece dikilip duruyor. Kimse kendisine sa-
hip çýkmamýþ. Geceyi orada mý geçirseydi yani?
Onu o hâlde býrakabileceðimi nasýl düþünürsün?
Allah ne derdi bana?

Sofra kurulduðunda Halil baþköþedeydi. Biz
yemeði hangi kaplardan yiyorsak o da ayný yeme-
ði ayný kaplardan yiyordu. 

Yatma vakti geldiðinde, annem misafir döþeði-
ni, yorganýný, yastýðýný ve çarþafýný sermiþti. Halil
yatmaya hazýrlanýyordu. Babam ona kendi pijama-
larýndan birini verdi. 

Muhsin'le ben hâlâ þaþkýndýk. Annem babama
fýsýldayarak:

– Bey, dur bir dakika, dedi. Þu döþeði deðiþtirelim.
Merakla anneme baktým. Tertemiz döþeðin kir-

lenmesinden mi endiþelenmiþti acaba? Babam da
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en az benim kadar meraklanmýþtý. Hemen sordu:
– Neden deðiþtiriyorsun o döþeði? Halil'de bit

filan vardýr, diye mi? Merak etme, yarýn yüzlerini
çýkarýr yýkarsýn.

Annem cevap vermedi. Diðer odaya geçti.
Döndüðünde, Halil hariç herkesin gözü fal taþý gi-
bi açýlýverdi. Annemin elinde o döþek vardý. Do-
kunmaya kýyamadýðý, o güne kadar hiç kullanma-
dýðý çeyizlik döþek! 

Bizim þaþkýn bakýþlarýmýzý görünce kaþlarýný çattý:
– Ne bakýp duruyorsunuz öyle? Çabuk kaldýrýn

þu yerdeki döþeði!
Babam atýldý. Yerde serili olan yataðý bir ham-

lede topladý. Bir kenara koydu. Bu sýrada annem,
uðrunda birkaç kez su çekme cezasý aldýðýmýz dö-
þeði sermekle meþguldü.

Deli Halil o geceyi tertemiz yatakta geçirdi.
Ertesi sabah yine meydanlarýn yolunu tuttu. Üze-
rindeki elbiseleri artýk kirli deðildi. Annem onlarý
akþamdan bir güzel yýkamýþtý. Kâðýtlarýný da oldu-
ðu gibi ceplerine geri yerleþtirmiþti.

Halil yine sokaklarda kâðýtlarýný topluyor, cep-
lerini kâðýtlarla dolduruyordu. Kâðýdýn kýymetini
ve anlamýný ondan öðrenmiþtim.

Misafirin ve misafirperverliðin önemini ise, o
gün babamdan öðrendim. Herkesin "deli" deyip
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kendisinden uzak durduðu o zavallý ihtiyara evini
açan babam, gerçekten de çok misafirperverdi. 

Fedakârlýðý da annemden öðrendim tabi. O
günü asla unutmayacaðým! 

Þimdi siz, "Su çekme cezasý ne oldu?" diye so-
racaksýnýz. Söyleyeyim; annem kardeþimle beni af-
fetti. Ne o gün ne de daha sonra bir ceza almadýk.
Sýk sýk o döþeði indirip üzerinde takla atarken ya-
kalanmamýza raðmen… 
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SÖZLÜK
mücevher: Deðerli süs eþyasý.
nafile: Boþuna, boþ yere.
palmiye: Genellikle sýcak bölgelerde yetiþen, hurma ve

Hindistan cevizi aðaçlarýný içine alan bir familya.
salavat: Hazreti Muhammed'e saygý bildirmek için oku-

nan dua.
sitem: Bir kimseye, yaptýðý bir hareketin veya söylediði

sözün üzüntü, alýnganlýk, kýrgýnlýk vb. duygular
uyandýrdýðýný öfkelenmeden belirtme.

taç yaprak: Çiçeðin dýþtan ikinci halkasýnda bulunan yap-
raklarýn hepsi.

tampon: Çarpýþmalarýn etkisini azaltmak için vagonlarýn,
otomobillerin ön ve arkalarýnda bulunan donaným.

tavýr: Durum, davranýþ, vaziyet, hâl.
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