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Beklenmeyen Felaket

A

ğustosun en s›cak günlerinden biriydi.
Abdullah Bey’in köşkü önünde beyaz
mersedes durdu. Mersedesten iri yar›, postac› k›l›ğ›nda bir adam indi. İri ellerini demir parmakl›klar›n
aras›ndan sokup, bahçe kap›s›n› açarken sağa sola
ürkek ürkek bak›nd›. Sağl› sollu gül ağaçlar›n›n aras›ndan, özenle döşenmiş parke yolu h›zl› ad›mlarla
geçti. Mermer basamaklar› ç›kt›. Köşk kap›s›na gelmişti. K›sa aral›klarla üç kez zile bast›.
Fatma Han›m, ev işlerini henüz bitirmişti. Biraz
dinlenmek, dinlenirken de bir şeyler okumak istemişti. Kitapl›ğ›n yan›na giderken öğle uykusuna yat›rd›ğ›
Osman’a gözü ilişti. Yavrucak tatl› tatl› uyuyordu.
Pervaneli küçük uçağ›n› tutan mini mini parmaklar
gevşemiş, fakat oyuncağ› onu terk etmemişti. Güzel
bir rüya görüyor olmal›yd›, zaman zaman küçük
pembe dudaklar›n› tatl› bir gülümseme kapl›yordu.
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Fatma Han›m’›n annelik duygular› bu gülümsemelerle coşmuş, onu öpmek için üzerine eğilmişti. Tam bu
s›rada, kap›ya bir ziyaretçinin geldiğini haber veren
zil sesi duyulmuştu.
Fatma Han›m her zaman olduğu gibi, kap›y› açmadan önce pencereden bakt›. Postac›y› görünce endişesiz bir merakla kap›y› açt›. İri yar›, postac› k›l›kl›
adam h›zla içeri girdi ve kap›y› kapatt›.
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Fatma Han›m’›n şaşk›nl›ktan kurtulmas›na f›rsat
vermeden, ağz›n› burnunu önceden haz›rlad›ğ› sağ
elindeki ilaçl› mendille kapatt›. Sol eliyle de kollar›n›
s›k› s›k› tuttu. Fatma Han›m, kötü bir tuzağa düştüğünü anlamakta geç kalm›şt›. Bu yabanc› erkeğin,
kollar›n› ve çene kemiklerini k›rarcas›na s›kan gücüne direnmesi boşunayd›. Kendinden geçtiğini hissediyordu. O anda içinde bulunduğu durumdan daha
korkunç bir fikir beynini şimşek gibi yakt›.
Biraz önce uyurken seyrettiği yavrusu Osman’a ne
olacakt›? Bu adam, can›ndan çok sevdiği biricik yavrusuna bir kötülük yapar m›yd›? Bu korkunç endişenin
verdiği son bir gayretle ç›rp›nd›. Boşuna çabal›yordu.
Art›k ellerine, ayaklar›na hükmedemez olmuştu. Kendini rüyadaym›ş gibi hissetti. Çok şey yapmak istiyor;
ama elini, ayağ›n› oynatam›yordu. İri yar› adam›n
yüzünü, etraf›ndaki eşyalar› kendinden uzaklaş›r gibi
gördü. Sonunda kap›n›n arkas›na yar› cans›z y›ğ›ld›
kald›.
İri yar›, postac› k›l›kl› adam, Fatma Han›m’›n bay›ld›ğ›n› anlay›nca hemen içeriye dald›. Büyük salondan

BEKLENMEYEN FELAKET

yukar› kata ç›kan merdivenlere doğru koştu. Odada
uyuyan Osman’› görünce bir an durdu, bakt›. Sonra
yeniden harekete geçti.
Bu adam köşke ilk defa geldiği hâlde nereye gideceğini, nerede ne olduğunu iyi biliyordu. Üst kattaki
koridorda acele fakat soğukkanl› ad›mlarla yürüdü.
Koridorun bitiminde karş›s›na ç›kan kap›y› yoklad›,
kilitliydi. Çantas›ndan ç›kard›ğ› bir anahtarla hemen
kap›y› açt›. Geniş pencerelerinden Boğaz›n güzel
manzaras› seyredilen, Abdullah Bey’in çal›şma odas›na girmişti.
Bak›şlar›n› odadaki eşyalar üzerinde gezdirdi,
arad›ğ›n› bulunca pis pis s›r›tt›. Çal›şma masas›n›n
arkas›ndaki çelik dolaba doğru yürüdü. Bu sefer çantas›ndan bir deste anahtar ç›kard›. Birkaç denemeden
sonra çelik dolab›n kap›s› aç›ld›. Dolab›n alt taraf›ndaki bölmenin anahtar yerine bakt›. Bu bölme çok
küçük, özel bir anahtarla aç›lan cinstendi. Adam›n
esmer, terli yüzü buruştu. Bir an duraklad›. O bölmenin dolapla bağlant›lar›n› inceledi, çok sağlamd›;
çantas›ndan sar› sapl›, uzun bir tornavida ç›kard›.
Açmak istediği çekmecenin kenar›na tornavidan›n
ağz›n› yerleştirip, sap›na elinin ayas›yla kuvvetlice
vurdu. Darbenin tesiriyle dolap sars›ld›. Tornavida üç
dört santim içeri girmişti. Sap›n› yukar› doğru çekince, çekmece bir gürültü ile önüne doğru kayd›. Adam
önce s›r›tt›, sonra gözleri yuvas›ndan f›rlayacakm›ş
gibi hayretle kalakald›. Bu çekmecede arad›ğ› yoktu. Dişlerini öfkeyle s›kt›. Ayağa kalkt›. Çelik dolab›n
kapağ›na öfkeyle bir yumruk vurdu.
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Bütün köşkü dolduran gürültü salondaki Osman’›
uyand›rm›ş, adam ise amac›na ulaşamam›şt›. Elleri
boş dönmemek için etraf›ndaki eşyalar› incelerken
Osman’›n ağlamas› duyuldu. Bu ses adama önce
panik verdi; sonra akl›na korkunç bir plan getirdi.
İri yar› adam merdivenleri süratle indi. Yatağ›nda
bir yandan doğrulmaya çal›şan, bir yandan bağ›ra
bağ›ra ağlayan Osman’›, üzerinde yatt›ğ› çarşafa sar›p
kucağ›na ald›. Kap›dan ç›karken, hâlen bayg›n yatan
Fatma Han›m’a yar›m bir bak›şla bakt›.
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Çocuk baş›na gelenleri anlam›ş gibi ac› ac› ağl›yordu. Adam, sesi tehlike doğurur korkusuyla Osman’›n
yüzünü göğsüne bast›rd›. Kucağ›nda boğuk boğuk
ağlayan Osman’la koşarak araban›n yan›na vard›.
Mersedesin kap›s› içerden aç›lm›şt›. İçeriye girip kap›y› kapatt› ve direksiyondaki kad›na sertçe:
– Çabuk sür arabay›, dedi.
Zaten harekete haz›r mersedes, h›zla yerinden
kalkt› ve h›z›n› gittikçe artt›rarak anayola girdi.
Kavşaktan tehlikeli bir viraj alarak sola döndü ve
bir ok gibi olay yerinden uzaklaşt›...

Allah’›m Bana Yard›m Et

A

bdullah Bey, inşaat çivisi imal eden bir
fabrikan›n sahibiydi. İstanbul’un önemli
semtlerinde, toptan inşaat malzemesi satan üç büyük
mağazas› vard›. Fatma Han›m’la evlendikten sonra
bu işlere başlam›ş beş senede işini geliştirmişti. Çok
iyi para kazanmas›na rağmen sade bir hayat yaşard›.
İçki, kumar nedir bilmez, hatta sigara dahi içmezdi.
İşi dolay›s› ile tan›d›klar›n›n çoğu onunla alay eder,
“Vurmazoğlu” olan soyad›n› “Varyemezoğlu” olarak
söylerlerdi.
Abdullah Bey, idarehanenin geniş pencerelerinden
gelen bunalt›c› güneş ›ş›ğ›ndan korunmak için perdeleri yar›m kapatm›şt›. Masas›nda, yoğun bir çal›şmaya
dalm›şt› ki, telefonun sesiyle baş›n› doğrulttu ve ahizeyi kald›rd›. Karş›dan kal›n, kaba bir ses:
– Abdullah Vurmazoğlu mu?
– Evet. Siz kimsiniz?
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– Beni iyi dinle! diye gürledi karş›daki adam.
– Anlamad›m. Siz kimsiniz?
– Oğlunuz elimizde...
– Oğlum elinizde mi, diye şaşk›n, kendinin bile
tan›mad›ğ› korkulu bir sesle sordu Abdullah Bey.
– Kar›n evde bayg›n yat›yor. Ve oğlun elimizde…
– Ne istiyorsunuz, diye parlad› Abdullah Bey.
Eşime ne oldu? Oğlum nerede?
10



– Şimdi hemen kar›n›n yan›na git. Durumu polise
bildirirseniz size küçük bir ölü hediye ederiz.
– Hay›r! diye inledi Abdullah Bey.
Adam;
– Beni dinle, dedi umursamazl›kla, evini aray›p ne
yapman›z gerektiğini bildireceğim.
– Oğlum, oğlum nerede?, diye inledi. Fakat telefon
kapanm›şt›.
Abdullah Bey, telefonu kapat›p iki eliyle baş›n›
tuttu. Bir an ne yapacağ›n› şaş›rd›. Kap›ya doğru bir
iki ad›m att›, düşecek gibi oldu. Kendini toparlamaya
çal›şt›. “Allah’›m bana yard›m et.” diye f›s›ldad›. Şaşk›n vaziyette evini arad›. Telefon uzun uzun çal›yor,
fakat kimse cevap vermiyordu. “Kar›n evde bayg›n
yat›yor.” sesi beyninde yank›land›. Telefonu kapat›p
süratle aşağ› indi. Bu arada ustabaş›yla karş›laşt›.
– Ben acele eve gidiyorum, dedi Abdullah Bey.
Han›m rahats›zlanm›ş, diye de ilave etmek zorunda
kald›.
– Geçmiş olsun efendim. Allah s›hhat versin, dedi
ustabaş›.

ALLAH’IM BANA YARDIM ET

Abdullah Bey, fabrikan›n kap›s›ndan nas›l ç›kt›ğ›n›, o yoğun trafikten s›yr›l›p evine nas›l geldiğini
kendisi de hat›rlam›yordu.
Köşkün yar› aç›k kap›s›ndan telaşla girdi. Ayn›
telaşla salona koştu. Endişeli bir sesle çağ›rmaya başlad›:
– Fatma Han›m! Fatma Han›m nerdesin?
– Abdullah Bey, diye bir inilti geldi banyodan.
Koşarak banyoya girdi. Gördüğü manzaray› hiç
unutmayacakt›. Fatma Han›m, düşmemek için lavaboya tutunuyordu. Yüzü solgun, mor dudaklar› titriyordu. Saçlar› dağ›n›k, yar› bayg›n gözleri korku ve
dehşet saç›yordu.
Kocas›n› görünce h›çk›ra h›çk›ra ağlamaya başlad›.
Olan› biteni bir ç›rp›da anlatmaya çal›ş›yor, fakat kelimelerin ard›n› getiremiyordu.
– Baş›m›za gelenler… Osman’›m, yavrum gitti…
Abdullah Bey, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Dehşete kap›lm›şt›, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sonunda,
– Sakin ol. Osman’› tekrar getirecekler. Kendini
yorma, benim her şeyden haberim var, gibi sözlerle
kar›s›n› sakinleştirmeye çal›şt›.
Fatma Han›m’› yatak odas›na götürüp, yat›rd›.
Onu üzmemek için, kendisine telefon edildiğini,
anlatmad›. Çok merak ettiği hâlde neler olduğunu,
Osman’›n nas›l kaç›r›ld›ğ›n› sormad›.
“Osman’›m, yavrum, seni nerelere götürdüler kuzum.” diye inleyen Fatma Han›m’a sinirleri
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teskin edici birkaç hap yutturdu. Aln›na ve boynuna
kompres yapt›.
Abdullah Bey henüz bütün yönleriyle bilmediği
bu felaket karş›s›nda nas›l davranacağ›na karar veremiyordu. Zihni durmuş gibiydi. Akl›na telefon geldi.
Telefonla evden aran›p, ne yapmas› gerektiği söylenecekti. Soğukkanl› olmaya gayret ederek banyoya gitti,
elini yüzünü y›kad›. Kan› donmuş gibiydi.
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Telefon gelmiyordu. Birkaç defa yukar› ç›k›p Fatma Han›m’›n durumuna bakt›. Akl› hep salonda telefondayd›. Kulaklar› zil sesini sab›rs›zl›kla bekliyordu.
Gelip telefonun karş›s›na oturdu. Gözlerini ›st›rapla
kapatt›. Kötü ihtimalleri akl›ndan silmeye çal›ş›yordu.
Osman nas›l olsa bulunacakt› ve her şey korkulu
bir rüya gibi gerilerde kalacakt›.
Kendini bu son ihtimale inand›rmaya çal›şt›. Bak›şlar›n› bir müddet Osman’›n oynad›ğ› yerlerde dolaşt›rd›. Gülüşü, ağlay›ş›, mini mini elleriyle saçlar›n›
çekişi, eline ne geçirse ağz›na götürüşü hayalinde
canland›. Bunlar› düşünürken, şakaklar›na dayad›ğ›
ellerinden kollar›na doğru, s›cak s›cak gözyaşlar›n›n
indiğini fark etti. Elini yüzünü y›kamak için banyoya
geçti. O anda kap›n›n ziliyle birden irkildi. Hemen
doğrulup adeta koştu. Kap›y› açt›ğ› zaman karşısına
çıkan bahç›van ve kar›s›na boş boş bakt›.
– Siz neredeydiniz, diye sordu.
– Biz mi, diye geveledi bahç›van, Fatma Han›m’dan
sabah izin al›p abimlere gitmiştik.
– Ne oldu ki bey, dedi Ayşe Kad›n.

