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Can tatlıdır, ölüm ise acı... Fakat bazen kimilerine, acı da olsa bir 
ilaç gibi görünür ölüm. Nicedir dirilmek için bir “Sur Borusu” sesi 
bekleyip duran tatlı can, kulaklarına, tüm acılarını dindirecek tek 
ve son çarenin kendisi olduğunu fısıldar bu gibi anlarda. Yolların 
kaybedilip umudun bitmeye yüz tuttuğu karanlık çıkmazların so-
nunda, yorgun bir mum alevi gibi belli belirsiz kirli sarı ışığıyla 
titreyerek öylece sallanıp durur ölüm. 

***

Epeydir görmüyordum onu, iyice kötülemiş buldum. Oysa ben 
toparlamıştım kendimi. O an sanki kendinden almış da bana vermiş 
gibi geldi. Zaten zayıf olan vücudu daha da zayıflamış, eridikçe 
erimişti. Sanki yok olmak ister gibi... Üfürsen uçacak bir tüy gibi, 
hafif ve titriyordu. Uzun zamandır uyumadığı, belki de uyuyama-
dığı, kararmış göz altlarından belliydi.

Kapıyı açtığımda onu karşımda görünce, “Hayırdır?” demedim, 
“Neredeydin?” diye de sormadım; sadece, “Hoş geldin,” dedim.

Bunca yıllık meslek hayatımda en önce ve mutlaka söylemem 
gerekeni, yakın zamanda Bizim Yunus’tan öğrenmiştim. Tıpkı 
onun beni de yakan sevgi ateşinin aydınlattığı diğer pek çok şey 
gibi... Epeydir kaygıya dönüşen bir merakla görmek istediğim 
bu genç adama sadece, “Hoş geldin,” demem bu yüzdendi. O 
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perişan ve acıklı hâline rağmen içimdekileri yüzüme vurmamış, 
gülümsemekle yetinmiştim.

Boynu bükük hâlde içeri girerken karşılık vermedi, yüzüme de 
bakmadı. Her zaman oturduğu koltuğa neredeyse süzülerek oturdu. 
Yüzüme bakmaksızın bana daha önceden de sorduğu bir soruyu, 
sanki benden “hayır” cevabını almak için çok acelesi varmış ve da-
hası cevabımdan da iyice emin olmak istiyormuş gibi tekrar sordu.

“Tekrar intihar etmeyi düşünüyor musun?”

Kendimden emin ve ikna edici bir tonlamayla cevap verdim.

“Hayır tabii ki, kesinlikle hayır.”

Cevabımı inandırıcı bulduğu belliydi. İçime hayli kemirgen bir 
kurt düşüren soru ise bunu neden ve bu kez çok daha ciddi bir 
şekilde tekrar sorduğuydu.

Aramızdaki derin sessizliğe rağmen çok istesem de hayatımda ilk 
defa birine, “Nasılsın?” diye sormaya çekiniyordum. Mesleğinin 
gereği haricinde insanların ne hâlde olduklarına dair yıllarca pek 
de merakı olmayan ben, çoğu kez yalandan bir hâl hatır sormayı 
bile nefsine zül sayan bu kibirli ve bencil adam; şimdi hayatında 
ilk kez bir insana, “Nasılsın?” diye sormamak için kendini zor 
tutuyordu.

Gerek de kalmadı zaten. Bu dipsiz sessizliğin ardından oturduğu 
yerde ellerini başının arasına alarak ağlamaya başladı. Çok sürme-
di, sürünür gibi indi koltuktan. Önümde durup karşımda diz çöktü.

Kafasını kaldırmadan, “Öldür beni!” dedi. Ben bir şey diyemeden, 
galiba konuşmama mahal de vermek istemeden, “Ne olur öldür 
beni!” diye sayıklarcasına ağlayarak yalvarmaya devam etti.

Çenesinin ucundan hafifçe tutarak başını kendime doğru kaldırdım, 
gözlerime baksın istedim. Önce kaçırdı bakışlarını, sonra gözlerini 
gözlerime dikti.

Sabitlenen bakışlarına en çok hâkim olan şey ürkütücü bir karar-
lılıktı. Eli ceketinin cebine gitti. Belli etmemeye çalışsam da ani 
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bir hareketle cebinden çıkardığı silahtan tedirgin oldum. Kendimle 
ilgili bir korku değildi bu asla, bana bir zarar verebileceği aklımın 
ucuna bile gelmezdi. Zaten bu çocuğun değil bana, kimseye en 
ufak bir zarar vermek isteyebileceğine inanmazdım. Şu dünyanın 
işine bakın ki karıncayı bile incitmeyecek bu genç adam, şimdi 
önümde diz çökmüş ve canına kıymam için bana yalvarıyordu!

Kimileri için en büyük tehdit olan ölümü yalvar yakar arzulanan 
tek çıkış hâline getiren acı, nasıl bir acıdır? Ateş düştüğü yeri yakar, 
hele de şu zamanlarda. Pek az kişi bilir böylesi acıları. Yaşamadan 
anlayamaz ve anlayana kadar da bunun hep başkalarının başına 
geldiğini zanneder. Fakat ben de bunu tadanlardanım. Ve elbette 
ki başıma gelene kadar da öyle zannedenlerden...

Ne zamandır unutmayı umduğum ve yakın zamana kadar da unut-
tuğumu sandığım bu cevabı, bu denli yakıcı bir acının izlerini; 
şimdi karşımda kıvranarak, “Öldür beni!” diyen biçarenin yaşlar 
boşalan gözlerinin derinliklerinde okuyordum. Nefret edildiği 
için unutulmak istenen eski bir tanıdığı aniden görüp hatırlar gibi, 
gözlerinde ayan beyan seçebiliyordum acısını.

Oysa çaresizliğin bu hâline yabancı olmayı o kadar isterdim ki... 
Ve tabii ki bu genç adamın da yabancı olmasını... En az kendim 
için dilediğim kadar isterdim bunu.

Ölüm... Bir yıldan fazladır kim bilir kaç kez bu umut dolu yalancı 
kılıkta düşmüştü bulanık aklıma. Her seferinde -şükür ki- biraz 
daha azalan bir yalancı umut ışığı gibi dalgalanıp durmuştu zih-
nimin karanlık dehlizlerinde. 

Üstelik birkaç kez denemiştim ölmeyi. Bazılarında cesaret ede-
memiş, hatta bir seferinde de becerememiştim; yüzme bilmediğim 
hâlde denize atmıştım kendimi, batmak için çok uğraşmış ama bir 
türlü başaramamıştım. Dibe gitmeye çalıştıkça deniz kaldırmıştı 
beni. Tam boğulmayı başarmak üzereyken çırpınışımı gören ve ne 
ironik ki şimdi çaresizlikle önümde gözyaşlarına hâkim olamayan 
bu genç adam, hiç düşünmeden ve zerre kadar bile tereddüt de 
göstermeden atlayıp kurtarmış beni. Yüzmeye çalışsam boğulur-
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muşum, öyle söylemişti beni kurtardıktan sonra. İşte böylesine 
sıra dışı bir ölüm-kalım kesişmesiyle tanışmıştım onunla, bir can 
borçlanarak...

Ne garip, gerçekten de yüzme öğrenmeye çalıştığım birkaç seferde 
hep başarısız olup litrelerce su yutmuş ve o panikle pes etmiştim. 
İşte böyle yüzmeyi de boğularak ölmeyi de beceremeyen zavallı 
bir adamdım aslında ben.

Dahası insanın kurtulduğunu düşündüğü böylesi bir girdapta şimdi 
bir başkasının çırpındığını görmesi ne garipmiş! Hele de o kişi, 
siz girdaptayken elini uzatan insansa... Kimin kim olduğu, kimin 
ne zaman nerede duracağı akıp giden bu inişli çıkışlı hayatta iyice 
birbirine karışıyordu kuşkusuz. 

Şimdi o, kurtarıcım, dizlerimin dibinde ölümü dileyene kadar 
gerçekten de epeyce toparlamıştım kendimi. Ve bu en çok da onun 
sayesinde olmuştu. Bu yüzden kendisinin ölüme koşa koşa git-
mek istemesi kadar onu tutamamaktan ve tekrar dağılmaktan da 
korkuyordum.

Peki karşımdaki adam için mi korkuyordum sahiden, yoksa ken-
dim için mi?

Olamazdı; ellerimin arasından bu şekilde kayıp gitmesine izin 
veremez, böylesi bir acıya bir kez daha dayanamazdım. Hele şu 
körpecik yaşında, en güzel çağında; hem de bu şekilde hiç! Üstelik 
daha benim yarı yaşımdayken, yani benim gibi bir adam bile onun 
iki katı kadar yaşamışken...

İki kez hayatımı kurtarmıştı o. En gereken zamanda Bizim Yunus’la 
da yine onun vesilesiyle tanışmıştım.

Boğmaya çalıştığım bedenim bu genç adamın eliyle kurtulduğu 
gibi, yine boğmaya çalıştığım ruhum Yunus’un engin denizler 
misali dizelerinde yunmuş yıkanmış ve azat olmuştu sanki. O arı, 
duru ama derin mi derin eşsiz maviliklerde yüzüp yüzüp kendime 
gelmiş, dalıp dalıp kendimi bulmuştum. Beni boğulacağım karanlık 
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maviliklerden bile isteye çıkaran da oydu, yeniden nefes alacağım 
berrak maviliklere bilmeden de olsa iten de o...

Fakat şimdi diz çöküp ölümü dileyen bu genç adamın bakışların-
da bir şey daha vardı; sebebini anlayamadığım ama varlığından 
emin olduğum tarifsiz bir acının dışında, başka bir şeydi bu. Hatta 
ötesinde bir şey... O masuma yakıştıramadığım, saflığına kondu-
ramadığım bir ifade okuyordum gözlerinden. Pişmanlık belki de. 
Hatta utanmasam “utanç” diyecektim neredeyse.

Beni denizden çıkarıp denizlere atan, ölümden çekip Yunus umma-
nına iten genç... Şu hâle bir bak hele. Vaktiyle sen bana iyileşmeye 
geldin de ben iyileştim. Şimdi parıltısında mutluluk yerine acı 
taşıyan bu gözyaşlarınla ne olur korkutma beni!

Bu şekilde olmasını istemezdim elbet ama galiba borcumu ödeme 
zamanı nihayet gelmişti.



ŞERİAT

“ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜM.. .”



BİÇARE

Adım Kasım, üniversitede benimle alay etmeyi sevenlerse bazen 
“Molla” derler bana.

Başlarda buna içten içe gücenip yer yer öfkelensem de onlara kız-
mıyorum artık. Zira benimle “molla” diye eğlenerek dindarlığımla 
kendilerince dalga geçmek isterken, kendi elleri ve dilleriyle bana 
nasıl bir kapı açtıklarının farkında bile değiller hiç şüphesiz!

Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Keza tam, “Bittim!” dedi-
ğim anda peş peşe gelmeye başladı işaretler. Bilmeden ilk işaret 
fişeğini “molla” diyerek atmak da onlara nasipmiş. Bu da onların 
günahlarına kefaret olsun inşallah...

Üniversitede dışlanmak için sebebim çok... Dindarım mesela, 
-iyimser bir zorlamayla bile- vasat sayılabilecek bir tipim. Esprili, 
komik, hoşsohbet, üstün zekâlı ya da zengin de değilim. Ne bir 
yeteneğim var ne de uğraştığım bir sanat dalı veya hobim. Sivrilip 
göze battığım tek şey sessizliğim...

Öyle ki kimseye kızamıyorum, ben bile fark etmezdim kendimi 
herhâlde.

Çeşit çeşit dindar gruplardaki arkadaşlar bile evlerine, sohbetlerine 
ikinci kez çağırmadı beni. Mescitte, kütüphanede, şurada burada 
rastlaştıkça yapılan “mecburi” selamlaşmaların ve sıradan hoşbeşin 
içinde, “Görüşemiyoruz mübarek,” ya da “Niye gelmiyorsun hiç?” 
gibi alışılmış kalıplarla dillendirilen ve bana hep “öylesine ve yarım 
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ağız” gelenleri saymazsak, bir yerlere canıgönülden çağrılan biri 
olmadım hiç. Haklarını yiyemem, hiçbirinden bir kabalık görme-
dim. Ama ne yalan söyleyeyim, kalbime karşı gelen bir kalbe de 
henüz rastlayamadım. Kusursuz dost aradığımdan değil, benim 
kadar kusurlusunu bulamayacağıma şüphem yok.

Bu tür gelme-gitmeleri bir ihtiyaç gibi hissetsem de belki de kendi 
kuruntularımdan dolayı bir vazife edası hissettim çoğu yerde. Hani 
tekrar gitsem hiçbirinin, “Niye geldin?” diyeceğini sandığımdan 
değil ama ne bileyim işte. Birçoklarına gösterdikleri ve hatta ba-
zen bazıları üzerinde bunaltıcı derecelere vardığını gördüğüm 
yakın ilgi, ısrarlı takip ve tekrarlı davetler, ilgilenmeler... Bunlar 
benim için söz konusu değildi ve utanmasam onları kıskandığımı 
düşünecektim.

Yine de kimse hakkında kötü düşünmemeliyim, belki de “cehen-
nemden kurtarılacaklar” listesinde olmadığımı düşündüklerinden 
de olabilir bu hâlleri. Belki de ben lüzumsuz hassasiyet gösteri-
yorum. Hem de bu kirli ve onursuz hâlimle...

Beni dokuz ay karnında taşıdıktan on dokuz yıl sonra, bir dokuz 
ay daha tekrar içinde taşımak zorunda kalan annem, yirmi yaşımı 
göremeden bu dünyadan göçüp gitti. Biliyorum, son ânına kadar 
onun içindeki ağır mı ağır yüktüm. Ölünce o da aynen öyle oldu 
benim için. Fakat ben onu içimde taşıyamıyorum artık, ne bey-
nimde ne de kalbimde. Çünkü kimseye itiraf edemesem de annemi 
ben öldürdüm! İsteyerek olmadı fakat bu neyi değiştirir ki...

Babam öldüğünde küçüktüm, hatta beni bir kez olsun görmemiş 
bile. Birkaç fotoğrafımı göndermişler ona, hepsi bu. Nasıl biri 
olduğunu ben de sadece birkaç fotoğrafından bilebiliyorum. En 
çok da solmuş siyah-beyaz düğün fotoğraflarından...

Uzun süre çocukları olmamış. Yıllar sonra annem bana hamileyken 
de Libya’ya inşaat işçisi olarak gitmiş babam. Daha çok kazanacak, 
döndüğünde çalışmasına gerek kalmayacakmış. Giderken öyle 
söylemiş anneme, öyle ikna etmiş onu.
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“Bize piyango bileti vurdu hanım! Kaçırmayalım bunu. Her şey 
Kasım için...” deyip gitmiş.

Bunların hepsi gerçek bir masal gibi benim için. Ama bir peri 
masalı değil. “...ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar” ile bitmeyen 
bir kara masal...

Bir yönüyle babamın dediği doğru çıktı sayılır. Kendisi dönemedi 
ama çalışmasına da gerek kalmadı. Biriktirdiği parayla birlikte 
şirketten verdikleri tazminat annemle kimselere muhtaç olmadan 
geçinmemize yetti. Yetti de artmadı belki ama bereket ki iyi kötü 
bir evimiz vardı. Kıt kanaat de olsa geçindik, açta açıkta kalmadık.

Annemin tek derdi bendim, tekrar evlenmeyi aklından bile ge-
çirdiğini sanmam. Bana hiç ama hiç kıyamazdı. Babasızlığın o 
büyük boşluğunu onun kadar güzel doldurabilen başka biri daha 
var mıdır acaba?

İşte ben böyle bir anneyi öldürdüm! 

Yalnızlığımdan şikâyetlenmeye hakkım yok aslında. Kimsenin 
farkında ya da umurunda olmamak benim için dert veya ceza 
değil, büyük bir nimet ya da ödül olsa gerek.

Beni içinde taşıya taşıya tüketip yitirdiğim annemin gidişinden 
sonra, birkaç ay boyunca kendimi dev bir balığın karnındaymış 
gibi hissettim. Islak bir zifiri karanlık içinde ne bir çıkış ne bir 
ışık ne de bir umut vardı. Uğultuların dışında seslerin olmadığı ve 
sesimin asla duyulamadığı, göremediğim ve aşamadığım soğuk 
duvarlarla çevriliydim.

Karanlık okyanusların koyu karanlık derinliklerinde, bilinmezlikler 
içinde nerede olduğunu ve nereye gittiğini kimsenin bilemeyeceği 
bir balığın karnındaki insan ne yapabilir?

Aslında kendisi yeterince ağır olan ve cevabı da oldukça zor gibi 
görünen bu sorunun cevabını biliyordum. Hz. Yunus Peygamber 
bu durumun “en hakikisi” ile sınanmıştı zaten. Onunkinin yanında 
benim yaşadığım, nazlı bir hasta gibi mızmızlanarak heyulala-
rımla örüp şişirdiğim eften püften bir kahır olabilirdi olsa olsa. 
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Cevap belliydi; tıpkı Hz. Yunus gibi, Kur’an-ı Kerim’de onun 
ağzından verilen dua ile “La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Künti 
Minezzalimin” dedim. Elbet bir peygamberin temizlik ve sami-
miyetinin zerresi kadarıyla bile değil ama belki onunkine benzer 
bir çaresizlikle...

Yaptığım hatadan duyduğum pişmanlığı, ettiğim zulümden çek-
tiğim acıyı; Sübhan olan Tek İlah’a, sığınabileceğim tek makam 
olan Rabbime karanlık geceler boyunca defalarca arz ettim. Cevap 
belliydi belli olmasına ama benim de ne olduğum ortadaydı. Tıpkı 
kitap-defter açık yapılan bir sınavdaki tembel, yetersiz bir öğrenci 
gibiydim. Formüller açık, cevaplar karşımda ama yapmam gere-
keni bir türlü bilemiyor; çözmem gerekeni ne yapsam da çözemi-
yordum. Anladım ki duadan başka bir ehemmiyetim yok, kendimi 
kurtaracak olan da ben değilim. Allah dilemezse dileyemem bile.

İşte bu yüzden bir ışık bekledim, balığın açılan ağzından süzüle-
bilecek bir ışık... 

Haftalarca değişen hiçbir şey olmadı. Allah’tan ümit kesemezdim 
ama ümitsizliği yasaklamasa ya da yasakladığını bilmesem, içimde 
sallanan o son ölgün ümit alevine çoktan üflemiştim bile. Affa 
layık olmadığımı zaten biliyordum da, artık iyice emin olmuştum.

Bir gece, “Artık bittim!” diyerek uyuyakaldığımda -ki bu dille, 
“Bittim!” demekle olmuyormuş, onu anladım- garip bir rüya gör-
düm; ihtiyar bir kadın yaşlı bir âmâyı kolundan tutmuş, köy evine 
benzer eski bir evin eşiğinden geçiriyordu. O esnada eşikte birinin 
yattığını fark ettim. Yaşlı, âmâ adam onun üzerine basınca, “Kim 
bu?” diye sordu. Kadın, “Yunus,” diye cevapladı.

O an uyandım.

Hemen tekrar uyumalıydım, gözlerimi kapatıp kendimi zorladım. 
Sanki rüyanın devamını görebilecekmişim gibi umutla bekledim.

Yunus Peygamber’in duasının bir hikmeti olmalıydı bu rüya. Ama 
ne balık vardı ne de deniz. O ihtiyarlara da bir anlam verememiş-
tim, Yunus Peygamber’in eşikte yatmasına da. 
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Ertesi gün ilk iş üniversite kütüphanesine gittim, ardından baş-
ka bir kütüphaneye. Yunus Peygamber’le ilgili bulabildiğim her 
şeye baktım ama efsanelere karışmış onca hikâyenin, çeşit çeşit 
kaynaklardan gelen türlü türlü öykülerin arasında rüyamdakine 
benzer ya da rüyamı yorup anlamama ipucu olacak herhangi bir 
şey çıkaramamıştım.

Sonra eşikte yatan o kişinin Yunus Peygamber olmayabileceği geldi 
aklıma. Tabii ya, hâlime bakmadan ne kadar da önemsiyordum 
kendimi; bu ne böbürdü böyle!

Kirli ağzınla yalap şalap üç beş kez dua ettin diye koskoca pey-
gamber rüyana girecek öyle mi? 

Peki o hâlde kimdi o yerde yatan? Adı Yunus ama hangi Yunus?

Zihnimden, “Hangi Yunus?” sorusu geçip giderken bakışlarım 
oturduğum masanın tam karşısında duran raftaki bir kitaba takıldı. 
O an o kitap bakışlarımı kendine çekti desem, bilmem abartmış 
olur muyum?

Kitabın sırtındaki ismi okuyunca başımın döndüğünü hissettim. 
Oturduğum sandalyeden zar zor kalktım sanki. Masaya dayanarak 
rafa yürüdüm ve kitabı elime aldım.

Bana adıyla cevap veriyordu kitap; Bizim Yunus.

Kendimde keramet aramak, böyle bir vehimde bulunmak benim 
için oldukça ironik elbette... Karşılaştığım şu durumla birlikte 
bir an içimde beliriveren bu riya kokulu fikri hemen defettim. 
Sonra bu tür bir sırra layık olmasam da herkese böylesi işaretlerle 
kaybolduğu yollardan kurtulma fırsatı verilebileceğini, bunun bir 
imtihan sırrı olabileceğini düşündüm. Öyle ya, bu gibi işaretleri 
alan herkes hak ettiğinden alıyor değildi; zira çoklarının imtihanı 
geçememesi de bunu gösteriyordu. 

Düştüğümüz çıkmazlarda bizi çıkışa götürebilecek işaretlerle kar-
şılaşabilmek kurtuluşun garantisi değil, rahmetin bir tenezzülü 
olmalıydı. Kul bunu kendinden bilmemeli, o yolda yürümeye bir 
ikaz ve vesile saymalıydı.
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Şimdiye kadar Yunus Emre’nin sadece ismini duymuştum. Bir 
iki dizesini kırık dökük hatırlamanın dışında hakkında bilgim 
yoktu. Nedense onu yeterince dindar bulmazdım. Galiba ergenlik 
dönemlerimde bir süre hemhâl olduğum bazı hocaların ondan 
hazzetmemesi, hatta alttan alta şiirlerini netameli gördüklerini söy-
lemelerinin payı çoktu bu önyargımda. Şiirin ve şairliğin Kur’an-ı 
Kerim’de yerildiğini ve çoğu zaman caiz olmadığını anlatmışlardı 
o dönemlerde. Boş bir sayfaydım, ne yazsalar kalmıştı işte. Bizim 
Yunus’u yanlış resmettiklerini bilemezdim elbet. Keza hakkında 
tek satır okumamış ama duyduklarıma da kulak vermemiştim. 
Ve galiba bunu bir maharet zannettim, çünkü sözde dinen zarar 
görmekten böylece korunuyordum. İtikadımı muhafaza ediyor ve 
kendimce böyle böyle gitgide tam bir dindar oluyordum.

Kitabı açtım, sayfaları usulca karıştırmaya başladım. İtiraf etme-
liydim ki okuduklarımdan bazıları hafiften “aykırı” gelmişti bana 
da. Çokça hümanistti sanki bazıları. Hatta bir dörtlüğü açık açık 
cenneti küçümsüyordu.

Cennet cennet dedikleri
Bir köşk ile iki huri
İsteyene verin onu
Bana seni gerek seni

Allah’ın kitaplarında övüp anlattığı ve ödül olarak vadettiği cen-
neti böylesine küçümsemek de neyin nesiydi! Galiba hafiften 
öfkelenmiştim de...

Bu ufaktan öfke esintisiyle soğuyup ekşimişti suratım. Okudukla-
rını beğenmeyip kenarları aşağılara doğru kıvrılan dudaklarımdan, 
“Ne biçim şiir bu?” sözleri dökülüverdi. 

Böyle dememle birlikte az sonra karşıma çıkıveren ikinci işaret 
gözlerimi kamaştırdı, başımı iyice döndürdü.

“Molla” diyerek benimle alay edenlere bir teşekkür borçluydum! 
Bir yandan da patavatsız ağzımın payını da almıştım, adeta en 
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ağırından bir yumruk yemiş gibiydim. Okuduklarım karşısında 
öylece kalakaldım.

Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sıygaya çeken
Bir Molla Kasım gelir

Başım daha da döndü, gözlerim yavaştan karardı. Kendimden 
geçerken, zihnimin artık batmaya yüz tutan o son dem aydınlığının 
kısık ufkunda tanıdık bir hakikat uzaktan uzağa belirmeye başladı. 
Aslında zaten bildiğim ama peşin hükümlerimden dolayı az önce 
göremediğim bir yüce hakikat...

Sanki hikmetli bir nefesten kopup gelen arındırıcı bir pişmanlık 
rüzgârı, ruhumdaki önyargı sisini ürperterek dağıtmıştı. Şimdi 
artık ayan beyan beliren bir hakikatti bu.

Öyle ya, Allah’ın cemalinin güzelliği yanında cennet dediğin neydi 
ki?



DOKTORUN
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Önce bayanlar! 

Karşımda duran dikdörtgen pasta tam ortasından kırmızı bir sosla 
iki kısma ayrılmış. Çevresi uçuk pembe çilek kremasıyla özenle 
bezenmiş tarafta duran minik, rengârenk sarmal desenli mumları 
yakıyorum öncelikle. Az sonra beş küçük alev parlamaya başlıyor 
gözlerimde. Etrafını saran mumların yanmaya başlamasıyla bir an 
şaşkınlıkla irkilen güzel yüzlü prenses, üzerinde oturduğu pastayı 
incitmeyecek kadar zarif ve narin görünüyor. Sabit gözlerle bana 
bakıyor. İlkin ateşten korksa da, gözlerimdeki ışıltıyı görünce 
hemen geçiyor korkusu. Kendine gelen alevlerle o minik güzel 
yüzü aydınlanıyor prensesin. Hafiften gülümsüyor bana, sanki 
“geçti” der gibi. Sanki, “Korktum ama geçti,” diyor minnacık 
pembe dudakları. Gözlerini hiç kapatmıyor, belli ki uykusu yok. 
Kim bilir kaç gece uzun uzun uyudu kızımın koynunda...

Sonra baylar! 

Pastanın diğer kısmında ise maviler hâkim... Mavi renkli herhangi 
bir şeyin yenilebilir olması fikri hep uzak gelmişse de bana, açık 
mavi şekerlemeden oluşan zemin her çocuğun iştahını kabarta-
cak cinsten... Zeminin ortasında kıpkırmızı rengiyle yaldır yal-
dır ışıldayan yarış otomobili olanca yakışıklılığıyla havalı havalı 
duruyor. Otomobil, etrafını saran mumları yaktığımda bunun bir 
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zafer kutlaması olduğunu zannediyor. Kim bilir kaç zorlu yarışı 
nice badireler atlatarak nefes nefese kazandılar oğlumla. Böyle 
bir kutlama onlar gibi yaman ve başarılı, hatta rakipsiz bir takım 
için az bile... Etrafındaki beş mumla birlikte bakışlarımdaki alev 
ikiye katlanıyor. Gözlerim daha da yanıyor.

Bugün ikizlerimin beşinci doğum günü. Pastanın üzerindekileri 
en sevdikleri ve en çok oynadıkları oyuncaklardan seçerek tabii 
ki sırf onları mutlu etmeyi planlıyorum.

Doğduklarından beri onları birbirlerinden ayırmadım. Sevgim ve 
ilgim birinden diğerine daha ağır basmadı hiç. Hangisini daha çok 
sevdiğimi -belki de çoğu baba gibi ben de- yüzlerce kez sormu-
şumdur kendime. Ama her defasında cevap aynı oldu; ikisini de 
birbirinden çok! Üstelik tersi bir düşünceye kapılmamaları için 
her zaman dikkatliydim, sürekli bir teyakkuz hâliydi benimkisi. 
Öyle ki hani neredeyse ikisine kondurduğum öpücük sayıları bile 
eşitti. Sadece ortasından bir çizgiyle ayrılmış tek ve büyük bir 
pasta yaptırmam da bundandı.

***

Yıllardır insanların psikolojik rahatsızlıklarını gidermelerine yar-
dımcı olmak için çalışıp durdum. Mesleğim gereği çeşit çeşit in-
sanın türlü türlü sorunlarıyla karşılaştım. Fakat bunların çoğu için 
genelde (kendi kendime) aynı teşhisi koyardım; “rahat batması!” 
Dişe dokunur bir rahatsızlıkları olmadığı hâlde çoğu zaman ilgi 
görmek isteyen hastalık hastası tiplerin sıklıkla başvurdukları bir 
yoldu bu.

“Nasıl desem? Geceleri dön dön uyuyamıyorum doktor bey...”

“Bazen sanki çok değişik sesler duyar gibi oluyorum doktor bey...”

“Ayıptır söylemesi, maddi durumum oldukça iyi ama ne bileyim 
işte, içimde bir sıkıntıdır oluyor; geçiyor ama yine oluyor doktor 
bey.”

“Eşim yemeklerimi beğenmiş gibi yapıyor ama beğenmiyor doktor 
bey... Yoksa beni sevmiyor mu?”
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Vesaire vesaire...

Velhasıl, “rahat batması” çokça tanıdık ve bayat bir psikolojiydi 
benim için. 

O yüzden bu tarz hikâyeleri duyduğumda -biraz da mesleki yor-
gunluk diyebileceğim bu tür vakalara karşı oluşan bıkkınlıktan 
olsa gerek- hemen burun kıvırmış; “Peh!” demiştim. “Ne kadar 
da dokunaklı(!)”

Şimdiyse, “her derde deva Doktor Hakan Bey” olarak bu ruh 
hâllerinden daha mı trajikomik durumdaydım bilemiyorum. Çok 
daha acınası bir hâlde olduğum ise su götürmez. Yıllarca insanları 
tedavi eden başarılı bir doktorun şimdi esaslı bir psikolojik tedaviye 
muhtaç hâle gelmesi... Bu hâlim; kimseyi güldürmeyen, ortamda 
derin bir sessizliğe sebep olan berbat bir şaka gibiydi.

Bazen bir ses duymak istiyordum; “Tamam, artık bitti!” diyen 
bir ses ya da “Kestik!” diyen. “Şuradaki gizli kameraya el sallar 
mısınız lütfen?” Keşke her şey bir kamera şakasından ibaret olsa...

Fakat biliyorum ki değil, soğukluğundan ve acısından anlıyorum 
bu bitmek bilmeyen kâbusun gerçek olduğunu.

Nicedir bu karabasanın tam orta yerinde olanca çaresizliğimle 
yapayalnızım. Ne dönecek bir yön bulabiliyorum ne de gidecek 
bir yol. Onca senede yüzlerce danışan gördüm ama yeni anladım; 
demek böyle oluyor, insanın başına dünya böyle yıkılıyormuş!

Tüm köprüler yıkıldı, cümle kapılar kapandı sanki. Varacak bir 
yerim de çalacak bir kapım da yok artık. Söküğünü dikemeyen 
terziden hâlliceyim! Şu hâlde acaba kendi kendime tedavi için 
gelsem bu kez kendime o “rahat batması” hikâyelerinden birini 
mi anlatırdım, yoksa kendi hikâyemi mi? Bilemiyorum.

***

Bugün ikizlerimin beşinci doğum günü değil aslında. Doğum 
günleri geçeli bir hafta oldu. Yapayalnız geçen haftaların ardın-
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dan doğum günlerinde onlara kavuşup büyük bir sürpriz yapmak 
istedim ama onu da beceremedim.

Denizin gri dalgaları arasından beliren iki çift mavi gözün derin-
liklerine doğru atladım ama olmadı. Oysa şu dünyada yapayalnız 
kaldığımdan beri, onlara yeniden kavuşma fikri günbegün içimde 
büyüyen huzursuz bir ur gibi adeta. O gün denizin kenarında ne 
kadar durduğumu bilmiyorum. Son zamanlarda sık sık olduğu 
gibi kendimi yine iyi hissetmiyordum. Gitgide kararan ruhum, 
dalgalara bakarken bir anda içime düşüveren karşı konulmaz ca-
zibede ışıltılı bir fikirle aydınlanmış; uzun zaman sonra yeniden 
yüreğim ısınmıştı sanki.

Bugün çocuklarımın doğum günüydü ve ben yapmam gerekeni 
bulmuştum!

Bensiz ilk doğum günleriydi. Şu an mahzun bir hâlde ama dört 
gözle beni bekliyor olmalıydılar. Evet, kesinlikle öyle olmalıydı! 
İçimdeki ses acele etmemi söylüyordu. Şimdi, hemen şimdi de-
nize bir palyaço olarak girecek ve çocuklarımın karşısına öylece 
çıkacaktım. Bu harika bir fikirdi!

Palyaçoyu görünce şaşırıp sevineceklerdi elbette. Sonra deniz 
beni temizleyecek ve artık yitip gitmesi gereken ne varsa dalga-
larla öylece akıp gidecekti. Şüphesiz ki hiç beklemedikleri bir 
anda palyaçonun suratında babalarını görmeleri, işte asıl büyük 
sürpriz ve en sevindirici hediye bu olacaktı onlar için! Bu tam bir 
doğum günü sürprizi ve o günde verilebilecek en güzel hediye 
değil de neydi?

Tüm bunlar şimşek hızı ve aydınlığıyla çepeçevre sarmıştı zih-
nimi. Neredeyse aylar sonra ilk kez bu denli seviniyor, kendimi 
tutamıyordum.

İçimdeki ses kararlı bir tonda, “Haydi Hakan!” dedi. “Durma, 
daha fazla bekletme onları! Haydi, at kendini denize!”

Daha fazla bekleyemez, onları da bekletemezdim. Hiç tereddüt 
etmeden bırakıverdim kendimi dalgalara. Buz gibi sular vücu-
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dumu irkiltmişti, bu kadar soğuk olabileceğini düşünmemiştim. 
Sanki vücudum dirilmişti ama ben bunu istemiyordum. Kendime 
gelmek değil, kendimi kaybetmekti tek istediğim. İyice batmak 
için aceleyle uğraştım ancak...

Ancak hiçbir şey planladığım gibi olmadı.

Buluşmamızı garip bir genç adam erteledi. Beni kurtardığı için 
kızamazdım ona elbet. Başaramamıştım ama şimdilik böyle olmuş, 
sürprizim sadece ileri bir vakte ertelenmişti.

Peki, şimdi neden bu pastayı almıştım? 

Neden o bebeği özene bezene giydirip saçlarını taramıştım? 

Neden o oyuncak arabayı silip parlatmıştım? 

Neden haftalardır küçücük çorapları, el kadar atletleri koklayıp 
duruyordum? 

Neden aylardır onları rüyalarımda olsun görebilmeyi deli gibi ümit 
ederek, saatler boyu döne döne uyumaya çalışıyordum? 

Tüm bunlar nedendi? 

Dahası şimdi -sanki çok da gerekliymiş gibi- tüm bu sorularımın 
arasına yeni bir soru daha eklenmişti; neden kendi irademle bile 
onlara kavuşmam mümkün olmamıştı?

Artık gitgide sönmeye yüz tutan cılız alevlere bakarken, belki de 
binlerce kez sorduğum o tek kelimelik soruyu yine ve yeniden 
soruyordum.

Neden?

Ben bunu hak edecek ne yaptım? Hele onlar... Onlar ne yaptı 
bunu hak edecek?

Geçen onca zamana rağmen bir cevap bulamayacağım belli, belki 
de ortada hiçbir neden yok ve bundan sonra da olmayacak. 

Ancak ne olursa olsun, onları daha fazla bekletmeyeceğim. Daha 
önce de dediğim gibi sadece geçici bir erteleme bu...
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