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* * *

Ýþe yeni girmiþti. Çalýþtýðý iþyerindeki þubenin en genci olduðu ve doða-
yý çok sevdiði için, amirleri en uzak yerlere genellikle onu gönderirlerdi. Sa-
bah iþyerine varýr varmaz görevlendirme belgesini alýp þoförle beraber ara-
baya bindiler ve hemen yola koyuldular. Ýþyerlerine bir hayli uzak olan Ala-
dað'daki bir köyün ilkokul inþaatýný kontrol etmeye gidiyorlardý.

Yola koyulduklarýnda havada kurþuni, gri bulutlar birbirlerine doðru
âdeta hasret içinde uçuþuyorlardý. Sürücü hiç konuþmuyordu, zaten konuþ-
kan biri de deðildi. Kerim ise Nisan ayýnýn o kendine özgü güzelliklerine da-
lýp gitmiþti. Gidecekleri yolu hemen hemen yarýladýktan sonra asfalt yol bit-
miþti. Mor daðlarýn koynunda koca koca kayalarýn gölgelerinde, genç-yaþlý
çam, ladin, ardýç aðaçlarýnýn kokularý, âdeta genze bir iksir gibi doluyordu.
Zümrüt yeþili yaylalara doðru, köpük köpük, çaðýl çaðýl derelerden, sular-
dan geçerek yol alýyorlardý. Dönemeci dönüp yokuþ aþaðý inerken birden
cipleri boðulur gibi bir ses çýkardý ve kendiliðinden yavaþlayýp durdu.

Tek tük yaðmur atýþtýrýyordu. Bir süre sonra git gide hýzlandý. Yaðmurla
taze, yeþil ve zarif yapraklar daha bir güzelleþiyor, daha bir ýþýldýyordu. Sü-
rücü arabadan indi, motor kapaðýný açtý ve bir süre uðraþtýktan sonra kapaðý
yavaþça kapayýp oldukça caný sýkkýn,

- Ya abi hiç sorma! Arabaya bir parça almak için benim hemen þehire
gitmem gerek, dedi. Sonra arabanýn torpido gözünden bir muþamba parçasý
çýkarýp üzerine aldý ve gülerek,

- Kusura bakma abi. Hani ne demiþler ''Yola çýkan yorulurmuþ, baþa
gelen çekilirmiþ'' Eh! Ne yapalým yani biz de çaresiz çekeceðiz. Ben hiç va-
kit kaybetmeden yola düþeyim. Ardýmdan ne gelirse ona biner giderim. Bir
saat sonra evvel Allah anayolda olurum. Artýk gerisi kolay. Araba sana
emanet. Her neyse. Hadi bana müsaade, deyip yürüdü.

Ilým ýlým, ýpýl ýpýl yaðmur yaðýyordu. Bir süre sonra Kerim arabadan in-
di. Hemen yolun kenarýndaki ulu, yaþlý ardýç aðaçlarýnýn altýna gitti. Ardýç



aðaçlarýnýn dikenli sýk yapraklarý yaðmur sularýný tutuyordu. Bu yüzden
aðacýn gövdesine yakýn kýsýmlar kuruydu. Dalgýn dalgýn, hüzünlü hüzünlü,
merakla çevresine bakýnýp ne yapacaðýný düþünüyordu.

Az ötedeki aðaçlarýn altýnda duran keçiler, oðlaklar yaðmurun o kendi-
ne özgü musikisinde dalgýn ve dingin geviþ getiriyorlardý. Baþýný hafifçe ya-
na çevirince, kara kapkara bir oðlakla göz göze geliverdiler. Öyle bir süre
candan, sýmsýcak bakýþtýlar. Oðlak Kerim'i aðzýndan, burnundan buðular çý-
kararak baþýyla selamlar gibi yaptý. O anda birden içinden bir duygu yeki-
niverdi. Bu kara, mor daðlarda, bayýrlarda, doðayla baþbaþa, iç içe düþlerin
o büyülü, albenili havasýnda, bambaþka dünyalarýn, yepyeni iklimlerin yeð-
niliðinde, ipeksi hülyalarýn esrikliðinde bir çoban olmayý düþleyerek alýp ba-
þýný uzaklara, çok uzaklara gitti. 

Modernizmin soyut maðaralarýndan sýyrýlýp, sýrtýnda keçeyle, ayaðýnda
potinle, elinde bastonla, dudaklarýnda uzayýp giden, yanýk, yalýn, anlam do-
lu, acýlý türkülerle ýrgalandý. Birden þehrin sunduðu yani çaðýnýn bir tür ifa-
desi olan diplomalarý geldi usuna. Utandý. Derin bir iç geçirdi. Bir an bütün
diplomalarýný yakmak, yerli yerince olmayan her oluþuma baþ kaldýrmak is-
tedi. Yüreðinde ardarda çoðalan sorularla içi kararýr, baþý döner gibi oldu.

"Diploma aydýn olmanýn mý, yoksa bir meslek edinmenin mi göster-
gesiydi? Her meslek edinen aydýn mýydý?" diye kendi kendine hayýflandý.
Mühendislik okurken, ikide bir sýnýfa girip çýkan militan öðrencilere kýzan
bir aydýn öðretmenleri:

- Arkadaþlar! Dünyada genel geçer çaðdaþ öðretileri kendine konu edi-
nen, kaç kitap okudunuz? diye sormuþtu da o gün hemen hemen hiç kim-
seden ses çýkmamýþtý. Bunun üzerine öðretmenleri de serzenerek:

- Yahu þu halinize bakýn, ne çok acýnacak haldesiniz! Ne doðru-dürüst
karþý olduðunuzu, ne de sahip çýktýðýnýzý biliyorsunuz, der demez dýþarýdan ge-
len silah sesleriyle bütün bir sýnýf irkilip korkmuþtu.

Öðretmenleri burnundan bol bir soluk býrakarak:

- Ama caným bütün bir suç yalnýz sizin de deðil ki!, diyerek kürsüden
inmiþ ve sýnýfý terk edip gitmiþti.
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O günlerde okullarda, özellikle de üniversitelerde, yerli yersiz, sürekli olay-
lar, baþkaldýrýlar çýkarýlýp duruluyordu. Öðrenciler yaldýzlý savsözlerin büyü-
sünde dönenip duruyorlar, birbirlerine silah çeker gibi, slogan çekip atýyorladý.

Birden düþlerinde tutunduðu pembe ipte bir gök gürültüsüyle irkildi.
Yaðmur aniden hýzlanýp yavaþladý. Yaðmur sularý hemen her bir yandan
arklar oluþturup yolun iki yanýndaki þevlerden boz bulanýk ve yoðunlaþa-
rak, fokur fokur, köpük köpük akýp gidiyordu.

Yaný baþýndaki oðlak melemesini, bir inek böðürtüsü izledi. O yana bak-
týðýnda, yolun ortasýnda, önünde birkaç sýðýrla, yaðmur altýnda, sýrýlsýklam
ýslanmýþ, mavi gözlü, on yaþlarýnda, boynunda kuþ sapaný, bir köy çocuðu
belirdi. Tam yaný baþýndan geçerken, Kerim'e yüzü al al, utangaç utangaç
bakarak uzaklaþtý.

Yeniden düþlerin tozpembe kanatlarýnda, kendi çocukluðuna uçup gitti.
Hiç sapaný olmamýþ, hiçbir kuþu yaralayýp öldürmemiþti.

Köyünün o karlý kýþ günlerinde, her zaman evlerinin önüne, kapýlarýnýn
yaný baþlarýna kadar uçup uçup gelen kuþlara ne çok ekmek kýrýntýlarý ve
yemek atýklarý atmýþtý. Ama amcasýnýn oðlu "Ýbo", ardýç aðaçlarýnýn dalla-
rýndan faklar yapar, bir lokma bile gelmeyen kuþlarý yakalayýp keser ve yer-
di. Ýþte bu yüzden, onun faklarýný -bir þeyleri bahane ederek- kýrýp ya da
saklayýp ne çok kavgalar etmiþlerdi.

Bir gün annesinin isteðiyle, evlerinin ardýndaki odunluktan odun getir-
meye gittiðinde, çalýlarýn altýnda, karlarýn üzerinde, tir tir titreyen bir yav-
ru kuþ görmüþ, onu alýp büyük bir coþkuyla, evlerine, ocaklarýnýn yaný ba-
þýna getirmiþ, un eleðinin altýna koyup ýsýndýrdýktan sonra, ayakyoluna git-
tiðinde, babasý -güya kendini sevindirmek için- yavru kuþu kesip piþirerek
yedirmek istemiþti.

Ýþte o gün, bu durumdan ötürü babasýna baðýrýp çaðýrmýþ, içli içli aðla-
mýþtý. Babasý buna bir türlü anlam verememiþti.

Bu anýsý belleðinde ince bir sýzý gibi kýmýldayýp belirirken, altmýþ yaþýný
aþkýn, kýsa beyaz sakallý, orta boylu, pembe yanaklý bir adam, önünde bir
inekle, selam verip gülümseyerek:

5 Beni Aþkla Dinle



- Hayrola hemþerim, bu ne hal yahu? diyerek gelip tokalaþtý.

Kerim, olup biteni anlatýnca, adam oldukça coþkulu ve babacan bir
þekilde koluna girip:

- Anlaþýldý efendim, anlaþýldý. Haydi bakalým bize gidiyoruz. Bugün
inþallah bizim misafirimizsiniz,dedi.

Birkaç adým atýnca, arabaya bakýp duran Kerim'e dostluk yüklü, koru-
yucu bir sesle:

- Yürü hemþerim yürü. Boþ ver sen arabayý marabayý. Biz onun icabýna
bakarýz. Evvel Allah, bizim buralarda bir þey olmaz. Tamam mý? diyerek, pür
neþe konuþarak, köyün içine doðru yürüdüler.

Köy, doðanýn büyülü sessizliðinde, zümrütten bir yamaca yaslanmýþtý.
Çok görkemli eþsiz bir resim tablosu gibiydi. Nereye baksan, apansýz çýkýve-
rip ürperten bir güzellik bakýþlarý dolduruveriyordu. Mor daðlarýn, apak ka-
yalarýn, yaðmur sularýyla yýkanmýþ aðaçlarýn koynuna kurulmuþtu. Gerçek-
ten de burasý uzayýp giden sedir, çam, ardýç, zeytin, kekik, ýtýr, günlük aðaç-
larýyla ve daha nice bitkileriyle gözün ve gönlün bir tür coþkulu, yabanýl,
bakir bir buluþmasý gibiydi.

Adam, üzerindeki paltoyu çýkarýp ýslanmamasý için Kerim'i baþýndan ört-
tü. Say yolda yukarý doðru tek tük konuþarak yürüyorlardý. Bir süre sonra iri
bir çoban köpeði kuyruðunu sallayarak gelip çevrelerinde bir tur attý. Kerim,
adama iyice yaklaþýp ardýna doðru sýðýnýnca, adam, kendinden emin, koru-
macý bir ses tonuyla "Korkma!" Ben buradayken bir þey yapmaz." dedi.

Say taþlarýndan yapýlma bir merdivenden yukarý doðru yürüyerek evin
önündeki sundurmaya çýktýlar. Adam -soluklanarak- ailesine, kendine öz-
gü bir sesleniþle seslendi.

Koca, kalýn,çakma giriþ kapý, baþý mavi örtülü genç bir kadýn tarafýndan
yavaþça açýlýp geri çekildi.

Adam oldukça sevecen:

- Buyurun, buyurun diyerek, Kerim'i içeri alýp yaný baþýndan aceleci
adýmlarla yürüyerek, pencerenin önüne, yani aydýnlýða götürüp oturttu.
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Oturduðu yerin tam karþýsýnda duvarýn yüzüne yan yana iki geyik, ayrýca
beyaz yünlü, apak koyun postlarý monte edilmiþti. Giriþ kapýsýna bakan yan-
da ise bir çifte kýrma, onun yanýnda da oklavalýk, rengârenk nakýþlý heybe,
pamuk yün karýþýmý renkli bir çanta, duvarý boydan boya süslüyordu. Ve
daha da ilerde ise þömineye bakan yüklük vardý.

Adam oldukça sevecen bir þekilde yer minderinde oturan Kerim'e ''Hoþ
geldiniz.'' deyip tokalaþtý. Hal hatýrdan sonra adý Aliyar olan adamýn eþi ve
gelini de gelip ''Hoþ geldiniz.'' dediler. Aliyar'ýn yaný baþýna, yan yana otur-
dular ve oya yapmaya baþladýlar.

Kerim odanýn içini yeniden bakýþlarýyla tararken kalýn taþ örgülü duva-
rýn rafýndaki her boydan dinî, tarihi, sosyal ve edebi kitaplar dikkatini çe-
kince adama karþý içinde hoþ bir dostluk ateþi yekinip parlayýverdi.

Adam gülümseyerek:

- Demek okul inþaatýna bakmaya gidiyordunuz ha ? Ne demiþler ''Geli-
ni bindirmiþler deveye, bakalým kýsmeti nereye? '' Ýþte hemþerim, hayat böy-
le. Sen rahatýna bak. O istemezse, ne yaprak kýmýldar, ne de bulutlardan bir
damla su düþer. Her þey O'nun emrine göredir. Evet bu böyledir. Önemli
olan haddini bilmektir. Bize düþen yapabileceðimizi yapmaktýr. Bundan gay-
risini o bilir, dedi.

Kerim coþkusunu denetlemeye çalýþarak:

- Haklýsýnýz.Doðrusu sizi görüp buraya oturuncaya kadar caným sýkýlýyor,
içim daralýyordu. Vallahi nasýl desem ki yüreðim geniþledi. Allah razý olsun.
Duvara yaslý raflardaki kitaplara bakarak,

- Bak þimdi Aliyar Amca. Ben çok köy gördüm. Aslýnda benimde bir ya-
ným köylü. Ama doðrusunu söylemek gerekirse böylesini hiç görmemiþtim.
Bu gerçekten de çok hoþ, muhteþem bir þey, dedi.

Adam oldukça neþeli, heyecanlanarak:

- Sanýrým merak etmiþsindir!, dedi. 

Kerim coþkulu,

- Hem de nasýl! deyince adamýn yüzünde ince, zarif bir edep duygusu
esiverdi ve gülümseyerek:
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- Dur öyleyse anlatayým yeðen. Bana buralarda ''Kalle'' derler. Yani
Kalle Aliyar.

Neden mi? Þunun için: Efendim, bizim buralarda sincabýn adý ''kalle''
dir. Bilindiði gibi sincap çok çevik bir canlýdýr. Kendini gizlemesini, koruma-
sýný pek iyi bilir. Öyle kolay kolay yakalanmaz. Öðünmek gibi olmasýn ya,
ben de gençliðimde çok çeviktim. Ýþte bu yüzden lakabýmýz ''Kalle'' oldu.
Yani senin anlayacaðýn ben tezcanlýyýmdýr. Bu, çoðu kez birçok yerde benim
de iþime yaradý. Öyle hiçbir þeyi kolay kolay yüksünmem. Kalkýverir yapa-
rým. Nemelazým, bazýlarý bana ''enayi'' diyecekmiþ, varsýn desinler. Hani as-
lana sormuþlar ''neden boynun kalýn?'' diye. O da ''kendi iþimi kendim ya-
parým da ondan.'' demiþ ya. O misali. Ýþte bizim hatun da, gelin de burada.
Onlardan bile öyle kolay kolay su-mu istemem. Nemelazým, kendim kalkar
içerim. Ben böyle gördüm, benim çocuklarým da kendi iþlerini kendileri ya-
par. Allah'a þükür ki bundan dolayý evimizde hep dirlik, düzenlik oldu.

Efendim. Þimdi gelelim þu kitap meselesine. Ben askerdeyken anasýnýn
gözü mü gözü bir arkadaþým vardý. Vay aslaným vay be! O da çok çevikti. At-
ladý mý aþýlacaðý aþar, tuttu mu tuttuðunu kopartýrdý. Doðrusu çok da akýllýy-
dý. Çoðu asker, subaylarýn yanlarýndan geçerken bile dizleri titrerken, bu gi-
der, koca komutanlarla sohbet ederdi. Yani senin anlayacaðýn çok hoþ bir ço-
cuktu. Hep de zayýfýn yanýnda yer alýrdý. Onunla pek çok hatýralarýmýz oldu.

Anlatmakla bitmez. Bu bana her zaman ''Bak Aliyar, biz önce akýllý ol-
malýyýz. Ýlle de akýllý olmalýyýz. Yalnýz beden gücü yetmez. Bu ayýlarda da
var. Ama insan durup dururken de akýllý olmaz ki. Ýþte, bunun için okuma-
lýyýz. Evet çok okumalýyýz. Gözümüzü, kulaðýmýzý, yüreðimizi bilgiye hep
açýk tutmalýyýz. Ýþte o zaman bir þey oluruz, derdi. Bir de:

''Ýnsan baktýðý zaman, baktýðýndan ders almazsa yanýlýr. Sustuðu za-
man, susmasý düþüncesiz geçerse gaflete düþer. Konuþtuðunda da, ko-
nuþmasýný baþýboþ býrakýrsa sapar.'' derdi. Evet böyle derdi.

Diyeceðim, biz onunla çok güzel bir dosttuk. Askerlik bittiðinde de ay-
rýlamadýk. Babasýnýn bir biriket imalathanesi vardý. Beni oraya bekçi aldý-
lar. Ýþim de çok kolaydý. Öyle satýþa matýþa karýþmazdým. Bu bizim tertip
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kitaplarý okuyup bitirdikçe bana verir ''Bunu oku Aliyar kardeþ. Sonra üze-
rinde konuþacaðýz.''derdi. Ýþte onun sayesinde kitap nasýl okunur, okunan-
dan nasýl ders çýkarýlýr, epeyce öðrendim.

Sýrasý gelmiþken (Kerim'e bakarak) anlatayým. Þimdi tam sýrasý. Niye?
(Kitaplara bakarak) Belli ki sen okumayý, bilmeyi seven birisin.

Kerim, yüreði göðsünde yekinerek, coþkulu:

- Tamam. Anlat Aliyar Amca, dedi.

Aliyar, kafasýna uygun birini bulmanýn, oldum olasý ilim muhabbetlerin-
de bulunmanýn iþtiyaký içindeydi. Kahvehanelerde, orda-burda defalarca
anlattýðý hikâyeyi bir kez daha anlatmanýn büyüyen gururuyla; dizlerinin
üzerinde doðrulup yerine iyice yerleþti ve;

- Þimdi beni iyi dinle. Hani can kulaðýyla denilir ya öyle iþte.

Bir gün Rus soylularýndan iki zengin delikanlý bahse girerler. Bahis mi?
Bahis þu: Bunlardan biri yirmi yýl bir kapalý oda da tek baþýna kalacak.
Bahsi kaybeden anlaþtýklarý söz konusu büyük parayý verecek. Ki baþara-
mazsa, baþaramayan bu ödemeyi yapacak.

Anlaþmada ise þart þu: Odada kalanýn her ihtiyacý karþýlanacak. Tabii ki
kapalý yerde kalanýn kaçmamasý için tüm önlemler de alýnacak. Ne gibi? Ýþ-
te, kapýda sürekli bir nöbetçi bulunmasý falan gibi.

Artýk, soylu delikanlý, tek odalý tek pencereli, tek kapýlý yerdedir. Ýþ ciddi.
Kapýda nöbetçi.

Birkaç gün sonra bu delikanlý orada sýkýlmaða baþlar. Yüreði git gide
daralýr. Ne yapsam diye düþünür. En sonunda kitap ister. Ýstediði kitaplar
gelir. Okur. Okuma isteði gün gün artar da artar. Böyle böyle kitaplarla za-
man ýrmak olup, o ilden bu ile, daðlardan aþýp ovalara, ovalardan deniz-
lere, oradan da güneþle öpüþe öpüþe bulut olup göklere, göklerden kuru-
maða yüz tutmuþ gönlüne yaðmaða baþlar. Bu genç insanýn çorak gönlün-
de çiçekler boy verip aðaçlar meyveye durur. Dört bir yandan bilgelik kuþ-
larý uçuþup dallarýndaki meyvelere konuk olurlar. Tabii bu arada dýþarýda-
ki delikanlý uçarý yaþantýsýyla, içki, kumar ve kadýnla bütün bir servetini
eritir. Ýçine gitgide harlanan bir ateþ düþer. Yanar ha yanar. Sözünde du-
ramamanýn o onulmaz aðýrlýðýyla ezilir de ezilir. Dayanamaz.
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Arkadaþýnýn kaldýðý yerden kaçmasý için kýþkýrtýcý çarelere baþvurur.
Nöbetçiye nöbeti gevþetmesini, kaçacak olursa görmezden gelmesini söyler.
Heyhat! Ne yaptýysa, ne yaptýrdýysa boþ. Evet boþ. Adam o sýkýcý, o tek oda-
lý yeri býrakýp ta gitmez.

Artýk yirminci yýlýn son gecesi.

Yapacak bir þey yok.

Sözünde duramamýþ, zelil, þerefsiz duruma düþmüþtür. Çaresiz, arkada-
þýný öldürecek. Güya arkadaþý intihar etmiþ olacak. Böylece arkadaþýna an-
laþtýklarý parayý vermeyip bahsi kazanmýþ olacak.

Bu niyetle gün doðmadan arkadaþýnýn yanýna gider. Hayret! Ýçerde arka-
daþý yok... Pencere de ardýna kadar açýk. Demek kaçmýþ.

Odanýn içinde bakýnýrken masanýn üzerinde adýna býrakýlmýþ mektubu
görür. Heyecanla mektubu eline alýp açar ve mektupta;

''Dostum, tek baþýma yirmi yýla bir saat kala buradan kaçarak, seni ba-
na para ödemekten kurtarýyorum. Çünkü, yirmi yýldan beri okuduðum ki-
taplarla öyle zenginleþtim ki, bana verecek olduðun o büyük paranýn, be-
nim gözümde hiçbir deðeri kalmadý. Beni böyle bir sonsuz zenginliðe alýþtýr-
dýðýn için sana bitimsiz þükranlarýmý sunarým.'' diye yazýlmýþ.

Ben bu hikâyeyi duyunca çok mutlu olmuþtum. Kitap okumak ne ka-
dar da güzel, çarpýcý anlatýlýyor, deðil mi ya. Ne demiþ Çiçero, ''Bir bahçen
ve de bir kitaplýðýn varsa, hiçbir eksiðin yok'' demiþ. Hadi söylemiþken bir
söz daha söyleyelim:

''Kitap cepte taþýnan bir çiçek bahçesi'' de demiþler. Böyle demiþler. Ben
de böyle diyorum.

Kerim, sevecen bir gülüþle,

- Böyle deðil.

- Niye?

- Þunun için: Her kitap iyi midir? Onlarý da yazan insanlar. Ýyisi de var,
kötüsü de. Buna dikkat etmeli deðil miyiz? Öyle her önümüze geleni okursak...

- Olsun okuyalým.
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- Ama.

- Amasý yok. Aklýmýzý kullanýrsak biþey olmaz. Birbirimize güvenmeli-
yiz. Arasýra kötü kitap kötü insan olabilir. Binbir türlü çiçek var. Bana iyi
gelen sana gelmeyebilir. Olsun. Biz okumaya bakalým. Tartarak, eleþtirerek,
sorgulayarak okursak bir þey olmaz. Tamam mý?

- Tamam, Aliyar Amca. Dediðin gibi okunursa sanýrým biþey olmaz. Ýþin
gizi bilerek, bilinçle okumak.

- Evet öyle. Diyorum ki: Sýrasý gelmiþken yani mühendisim bayaðý kitap
okudum sayýlýr, dedi ve duygulanýp aðlamaklý oldu.   

Kerim meraklý:

- Eee sonra ne oldu? Ne diye köye döndünüz? 

Aliyar derin bir iç geçirip:

- Anlatayým. Bu bizim tertibin babasý da Allah için çok iyi bir adamdý.
O da çok mu çok hassastý. Hele de haksýzlýða hiç dayanamazdý. Yanýnda ya-
ni iþ yerinde çalýþanlar az çimentoyla çok briket yapýp satarlarmýþ. Hile ya-
parlarmýþ. Olacak bu ya, bu da farkýna varmýþ. O gün ben de ordaydým. Na-
sýl kýzdý aman Allah'ým, deli oldu. Kavga ettiler. Öfkesini alamadý. Maale-
sef bu duruma kalbi dayanamadý ve kriz geçirip öldü. Allah rahmet etsin.
Bunlar, ah bunlar çok uzun hikaye. Sonunda düþman sahibi oldular. Bunun
üzerine Ýstanbul'da iþadamý olan amcasý bizim tertibi yanýna çaðýrdý. O da
amcasýnýn ýsrarýna dayanamadý ve ailesini de alýp her þeyini satýp-savup git-
ti. Adamlar akýllý, orda da iþ kurup baþarýlý oldular. Tabii bu arada bize de
teklif ettiler. ''Gel gidelim'' dediler. Ama biz uzak yadellere alýp baþýmýzý gi-
demedik. Ýþte buraya, köyümüze, ana baba ocaðýna döndük.

- Pekâla Aliyar Amca, arkadaþýnýz ýsrar etmedi mi?

- Etmez olur mu hiç? Etti etmesine de, biz bir defa bu daðlara, bu daðla-
rýn kekiðine, kekliðine, yaðmuruna, karýna alýþmýþýz. Ne de olsa, davar mele-
mesinin, oðlak emiþmesinin sesi bir baþka oluyor. Zaten ben oldum olasý hay-
vanlarý, daðlarý çok severim. Her neyse, bunlar çok uzun hikaye. Diyeceðim;
biz hayata gözlerimizi buralarda açtýk. Buralarda ne yana baksan, tütüm
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tütüm hatýralar tüter. Sýrf daha çok para kazanmak uðruna yurdundan ayrýl-
mak beni pek sarmadý. Yapamadým. Evet, iþim iyiydi. Kimseler bir þey demi-
yordu. Ama sen yine de oraya baðlýsýn. Onlar bir þey demese bile sen yine
baðlýsýn. Ne diyelim iþte, kýsmet böyleymiþ, dedi.

Biraz sonra gelin haným elinde kahve tepsisiyle geldi. Aliyar kahve fin-
canýný aldýktan sonra, sol eliyle eþini ve gelinini gösterip gülerek:

- Bak yeðenim. Bizim buralarda öyle bir þey var ki, kadýnlarýn erkekle-
rin yanýnda kahve, çay-may içmeleri, oturup ayný sofrada yemek yemeleri
hor görülür. Ama ben böyle þeylere metelik vermedim. Vermem de. Niye
mi? Niye olsun ki? Aklýma yatmýyor da ondan. Bana pek ters geliyor. Hem
ayýp deðil mi yahu? Biz yiyelim, içelim, onlar baksýn. Dedim ki, bozun git-
sin bu âdeti. Âdet dedim de aklýma geldi. Âdet var, âdetçik var. Yani iyisi
var kötüsü var. Bazý âdetler var ki, þöyle bir kuyruðundan tutup çekeceksin
ve tarihin çöplüðüne atývereceksin. Biz de öyle yaptýk. Ne yani Allah'ýn
emri mi? Allah'ýn emri, tabii ki caným baþým üstüne. Her neyse. Uzatmaya-
lým efendim. Buyurun biraz da siz konuþun. Bakalým bir yol da seni dinle-
yelim. Ne demiþler? ''Bin bilirsen de bir bilene danýþ.'' Eh iþte, bizden bu kadar,
deyince hepsi de gülüþtüler.

Kerim de gülerek:

- Vallahi çok hoþ insanlarsýnýz. Darýsý baþkalarýna. Aslýnda bu ayrýmcý-
lýk her yerde var. Allah'ýn ayýrmadýðýný, hor görmediðini, ne yazýk ki ayýrý-
yorlar. Aslýnda hepimiz de erkeðiyle, kadýnýyla, ayný özden, ayný mayadanýz.
Rabbimiz bizleri birbirimize örtü, veli kýlmýþtýr. Ama gel de anlat. Anlamý-
yorlar. Anlamýyorlar be Aliyar amca. Maalesef bir bugün deðil, tarih boyun-
ca kadýnlara çok kötü muamele etmiþler. Onlarýn hep kiþilikleriyle deðil,
diþilikleriyle uðraþýp durmuþlar. Seslerini, saçlarýnýn tellerini, diþlerini,
ellerini, ayaklarýný, hatta ayakkabýlarýný bile sorun edip durmuþlar. Ört-
tükçe örtmüþler. Örseledikçe örselemiþler. Nasýl desek, bir yerde ölme-
den önce öldürmeye kalkmýþlar. Öyle zamanlar olmuþ ki, ne yüzlerine
seher yeli, ne de saçlarýna nisan yaðmurlarý deðer olmuþ. Kara, kapkara
kefenler içinde, örtüler içine, soluk soluk, an an tüketip soldurmuþlar.
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Kuru kuruntularýyla oluþturduklarý kalýplarýnda kül içindeki köz gibi
söndürmüþler. ''Ninem burnunu bile göstermezdi!'' diyerek, hurafe yük-
lü ninnileriyle derin uykularda uyutup bilgelikten, yaþamaktan yoksun
etmiþler. Hep bir umarsýz koyup koyup gitmiþler.

Oysa göz, kulak, burun, dil, hepsi de Rabbimizin bize baðýþladýðý nimet-
ler deðil midir?Bunlarý þöyle ya da böyle örtüp engellemek eðer zulüm de-
ðilse zulüm nedir? Hiç kendine saygý duyan insana böyle þeyler yapmak ya-
raþýr mý? 

Bakýp görecek, kulak verip bilgilenerek, güzel konuþup memnun ede-
rek, kendimizi örüp geliþtirmeli deðil miyiz?

Yoksa bu güzel nimetleri heba etmiþ olmaz mýyýz?

Onun için diyorum ki ''Önce adalet, ille adalet. Ýþte böyle diyorum.'' de-
yip sustu.

Aliyar oldukça memnun:

- Diline saðlýk, Allah senden razý olsun. Bizi buluþturup tanýþtýrana
hamd ediyorum. Ben derim ki yeðen: Her iþin baþý doðru bilgi. Sadece iyi
niyet yetmiyor. Ýlle de doðru bilgi. Ýlle de. Sonra samimiyet. Gerisi mi,
gerisi baðlar gazeli. Þimdi bana þöyle biraz müsaade edin. Buyurun siz ra-
hatýnýza bakýn, deyip kalktý.

Aliyar kalkýp dýþarý çýkýnca, hanýmý içtenlikli, gülümseyerek:

- Bak oðlum, Aliyar emmin seni çok sevdi. Baksana baþýnýn aðrýsýný bile
unuttu. Hastaydý. Doðrusu O'na ilaç gibi geldin. Aliyar böyle konuþmalarý se-
ver. Her zaman ''Dinlemesini bilmeyen güzel konuþamaz'' der. Maaþallah oð-
lum, sen de Aliyar emmiyin dediði gibisin, deyip elini aðzýna götürüp öksürdü.

Kerim oldukça keyifli:

- Anacaðým, ben de Aliyar Emmi gibi sizleri tanýdýðým için Rabbime hamd
ediyorum. Ne güzel insanlarsýnýz. (Gelin hanýma bakarak)

- Akrabanýz mý? diye sordu.

- Öyle. Akrabamýz sayýlýr.

- Torun da var mý?
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- Var. Kimi okulda, kimi de oðlaklarýn yanýnda.

- Baþka çocuklarýnýz da var mý?

- Evet var.

- Onlar neredeler, ne yaparlar?

- Ýþte kimi köyde, kimi de þehre göçtü.

- Galiba epey kalabalýksýnýz?

Kadýn güldü ve elini kaldýrýp havada çevirip ''Ohoo!'' diyerek çok an-
lamýnda bir iþaret yapýp, ''Beþ oðlum üç kýzým var. Biz burda en küçüðüy-
le kalýyoruz. Allah'a þükür hepsi de evlendi, ev-bark sahibi oldular. Ýþte
kimi burda, kimi de þehire göçtü. Ne yapalým, böyle geçinip gidiyoruz. Ye-
ter ki Allah; saðlýk, afiyet versin'' deyince, dýþardan gelen Aliyar'ýn sesine
gelin haným, kalkýp bakmaya gitti. Bir süre sonra Aliyar'ýn eþi de ''Kusura
bakma oðlum'' diyerek kalkýp dýþarý çýktý. Onlar dýþarý çýkýnca Kerim pen-
cereye iyice yaklaþýp dýþarýya baktý. Hâlâ inceden yaðan yaðmur, ipince bir
elekten dökülür gibi savrulup duruyordu.

Evin avlusunda öðle yemeðine hazýrlýk için baþý boþ dolaþan bir horozun
önüne darý atýp yakaladýlar. Aliyar gelip eþinin elindeki býçaðý aldý.

Kerim karþý yamaca gözlerini çevirdi. Çalýlýklar, çam aðaçlarý, yeþilin her
tonu, kuþ sesleri, ara sýra oðlaklarýn meleþmesi, doyumsuz bir resim tablosu
ve tanýmsýz bir senfoni gibiydi.

Öðle yemeklerini yeyip þükür duasý yaptýlar. Çayla birlikte taa ikindiye
kadar sohbetin çaðýl çaðýl, bereket dolu o özgün kanatlarýný takýnarak ev-
renin mavi boþluðunda kendilerini hemen hiç sýnýrlamadan oradan oraya
sevgi dolu sözcüklerle konuþup durdular.          
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***

ÖLÜM DÝKKATÝ
***

Ýkindiden sonra Aliyar:

- Yeðen, hadi gel þöyle bir dýþarý çýkalým. Biraz gezip dolaþalým, dedi.
Evin önündeki sundurmaya çýkýnca, Aliyar elindeki þemsiyeyi uzatarak:

- Aslýnda bu yaðmurdan bir þey olmaz. Ama sen yine de al bunu. Haydi
bakalým, deyip merdivene doðru yürüdüler.

Küçük küçük çalýlar arasýnda, sarý sarý saylar üzerinde, üç bir yanlarýný
çevreleyen ormanlara, güneye doðru uzayýp giden yemyeþil ekin tarlalarýna
bakarak, sözden söze, konudan konuya girip çýktýlar. Hava kararmaya baþ-
layýnca eve döndüler.

Gün akþam olup, Kerim elini, yüzünü yýkamak için ibriði alýp dýþarýya,
sundurmaya çýkýnca, yanýk, içli dokunaklý ve de sitem dolu bir sesle irkilip
ürperdi.

''Ölüm var! Ölüm!
Her doðan ölür.
Ölen dirilir.
Gün gelir.
Güneþ de dürülür.
Ölüm var! Ölüm.'' diyen sesle Kerim'in içi ürpertiyle dolmuþ, yüreðin-

de tanýmsýz binbir yankýlar oluþmuþtu. Her söz, her tümce adeta belleðine
gelip bir kurþun gibi oturmuþ, içinde bir yerleri daðlanmýþ gibi olmuþtu.
Adeta yýllar yýlý aradýðý bir þeyi birden hatýrlamýþ gibiydi.

Orada öyle bir süre dalýp gitmiþti. Her kelimeyi yeniden ölçtü, biçti tart-
tý. Her þey yerli yerindeydi. Ýþi bitince sesin geldiði yöne, az aþaðýda kalan
karþý yamaca baktý. Karanlýktan hiçbir þey net görünmüyordu. Aliyar, bir
elinde havluyla Kerim'in yanýna geldi.
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Kerim havluyu görünce utanarak:

- Estaðfurullah, deyip aldý ve müthiþ bir merakla, 

- Yaa Aliyar Amca, az önceki sesi duydun mu? dedi.

Aliyar oldukça doðal, sanki çok sýradan bir þeymiþ gibi,

- Haaa o mu? Duymaz olur muyum, her sabah, her akþam bunu duyarýz.
Kýrk küsur  yýldýr bu böyledir. Evet böyle.

- Nasýl yani?

- Yeðen ne sen sor, ne de biz söyleyelim. Bu çok uzun bir hikâye. Ýþte
(Baþýný öne arkaya yavaþça sallayýp) garibin biri diyelim gitsin. Evet, böyle
diyelim gitsin.

- Nasýl yani?

- Yahu nasýl denilir? (Oldukça sýkýntýlý) Dilim de varmýyor ki. Ýþte ona
burda ''Deli'' derler.

- Deli mi?

- Eh, iþte öyle bir þey.

- Deli demek?

- He!

- Ama söyledikleri çok ilginçti deðil mi? Dinleyebildin mi? Her gün hep
ayný þeyleri mi söyler?

- Yok yahu, çok sýk deðiþtirir. Ama yine de çoðu kelimeler hep aynýdýr.
Ay, güneþ, ölüm, uyanýn, hesap, falan.

- Demek kýrk yýldýr bu böyle?

- Böyle.

- Kaç yaþlarýnda?

- Altmýþtan fazla.

- Daha önce?

- Yok. N'olduysa sonradan oldu.

- Nasýl yani?
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- Dedim ya. Çok uzun bir hikaye. Allah yardýmcýsý olsun. Hadi buyurun
içeri girelim, dedi.

Kerim, içinde gitgide büyüyen bir merak duygusuyla içeri, odaya girdi.
Yemeklerini yediler ama Kerim'in içindeki sorular da damla damla çoðalýp
duruyordu.

Yemekten sonra Kerim, odanýn köþesine çekilerek, önüne geçilmez bir
duyguyla;

- Ya Aliyar Amca, þu hikâyenin bir ucundan anlatsanýz, dedi.

Aliyar, baþýný yukarý kaldýrarak dudaklarýný ileri doðru büzüp öfkeli:

- Yeðen, anlatalým anlatmasýna da, seni de yormuþ olmayalým. Dediðim
gibi bu pek uzun bir hikâyedir. Yürekler acýsý bir durum, bir aðýt.

Kerim atýlarak:

- Ne demek? Ben yorulmam. Yeter ki siz bir ucundan baþlayýn. Hadi lütfen. 

Aliyar bir süre durdu. Deli dediði adamýn bulunduðu yöne bakýþlarýný
dikti. Yüzünde hafiften bir seðirme olduðu halde derin bir iç geçirdi ve kaþ-
larýný çatýp adeta trans haline geçer gibi:

- Hani ''Duyuyorum, anlatamýyorum'' diye bir laf vardýr. Yani ''Bilirim de
bildiremem'' diye. Ya da ''Dert pâre pâre olmuþ hangi birine aðlayayým'' gibi.
Yeðen, bu adamý anlatmak çok zor. Yol yakýnken istersen gel vazgeçelim.

Kerim birden irkilir gibi:

- Yoo...N'olur þuna bir yandan girin lütfen.

- Aman Allah'ým. Nasýl baþlasak ki?

- Fark etmez. Bir yerden baþlayýn gitsin. Aklýnýza ne geliyorsa. Rahat
olun. Hele bir baþlayýn. Sonrasý gelir inþallah.

Baþýný geriye attý ve gözlerini bir süre yumup önüne düþürdükten sonra:

- Eh! Ne yapalým. Hadi öyle olsun. Madem ki bu kadar çok istiyorsun.
Biz de anlatmaya çalýþalým:

Efendim, ona bu köyde herkes ''Kalender'' der. Daha bir yaþlarýndayken
babasý savaþa gitmiþ, orada þehit olmuþ, bu yüzden yetim kalmýþ, babasýný
hiç görmemiþ.
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Anasý da öyle pek makbûl bir kadýn sayýlmaz. O bakýmdan deðil. Huy-
suz, geçimsiz biriydi. Yani senin anlayacaðýn, havadan nem kapar, adamý it
gibi dalardý. Ona bizim buralarda Sevdalýnýn kýzý derlerdi. Ne yapsan yara-
namazdýn. Hep idare edeceksin. Deli-meli olduðundan deðil. Hinliðinden.
Cin fikirlinin biriydi.

Bunu niye anlattým? Þunun için: Bu bizim Kalender bu kadýndan sade-
ce doðdu. Hepsi o kadar. Huy yönünden anasýna hiç mi hiç benzemez. De-
diðim gibi babasýný da zaten bilmezdi.

Biz onunla çocukluk, gençlik arkadaþýydýk. On yaþlarýna kadar o men-
debur dayýsýna uþaklýk etti. Gâvur dövdü mü pek yaman döverdi. Daha
sonra, bu bizim Hýsým bize yakýn bir köye, Halil Hoca diye, dindar, hayýrse-
ver birine ''tutma'' olarak gitti.

Onun çobaný oldu. Ondan sonra pek seyrek olarak görüþür olduk.

Onun yanýnda büyüdü. Hocanýn da çok güzel bir kýzý vardý. Adý Ýrem'-
di. Bunlar gizliden gizliye birbirlerini çok sevmiþler, gönül vermiþlerdi bir-
birlerine. Hoca bunu sezince, o kadar çok isteyeni olmasýna raðmen Kalen-
der'e verip evlendirmiþti.

Bu Kalender çok dürüst adamdý. Nasýl desem ''Ýtle geçinir, itin ayaðýn-
dan dikeni çýkarýrdý.''

Aradan çok geçmeden Halil Hoca öldü. Hoca ölünce, evin bütün so-
rumluluðu Kalender'in üzerine kaldý. Kaynanasý da bir türlü Hoca'nýn yok-
luðuna alýþamadý. Zaten hasta bir kadýndý da. Maalesef o da, o yýl öldü.
Derken bir yýl geçmeden Kalender askere çaðrýldý. Orada kimseleri kalma-
yýnca bizim köye, buraya, dayýsýnýn yani anasýnýn yanýna karýsýný býraktý.

Benden bir buçuk yýl önce askere gitmiþti. Yani o askerden döndüðünde
ben askerdeydim. Evet efendim, lafý uzatmadan gelelim asýl meseleye.

Her yýl toprak yeþerince, aðaçlar göðerince ''Kocabýyýk'' denen bir yö-
rük, bu bizim köyün eteðine gelip oraya (eliyle göstererek) kara, koca çadý-
rýný kurardý. En az onbeþ yirmi gün orda konaklar, davarlarýný otlatýrdý. Ha-
valar ýsýndýkça yaylalara, Toroslar'a doðru çýkýp giderdi.
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Ne olduysa bu bizim Hýsým (Kalender) askere gidince olmuþ. Köyde,
köylünün ortak bir çeþmesi vardý. Herkes su ihtiyacýný bu çeþmeden görür-
dü. Neyse, efendim, bir gün Hýsým'ýn karýsý elinde kaplarla çeþmeye gelir.
Kocabýyýk da oradadýr. Hoca'nýn güzel kýzý Ýrem'i görür görmez aklý baþýn-
dan gider, içine bir kötülük çýngýsý düþer. O günden sonra Ýrem'in üstünde
bir karabulut, ardýnda bir gölge olur. Hacanalar (iþbirlikçi) ayarlar, elinden
ne gelirse yapar.

Köy, gördüðün gibi öyle pek büyük bir köy deðil. Ýyileri de savaþa gidip
dönmemiþler. Burda olanlar da bir kavurmaya tav olmuþlar. Ne kavurmasý
deme. Bayaðý kavurma iþte.

Bu Kocabýyýk denen herif çok kurnazmýþ, gün aþýrý bir davar keser, çorço-
cuðuna sac kavurmasý yaptýrýr, çadýrýn içinde köylünün ileri gelen erkekleriyle
yer içer, eðlenir, iyice yüz göz olurmuþ. Böylece köye daha rahat girip çýkarmýþ.
Bir iki böyle devam edip durmuþ. On beþ günde gidecek herif bir aydan daha
fazla kalmýþ. Bu Kocabýyýk, köyde kaldýðý gecelerde bazan Ýrem'e daha yakýn
olmak için Hýsým'ýn dayýsýnda yatýlý kalýrmýþ. Niye? Niye olsun. Maksadý belli.

Sonunda olan olmuþ. Bu hacanalar yardým bahanesiyle Ýrem'i, el deðir-
meniyle bulgur çekmeye çaðýrmýþlar. Ardýndan da Kocabýyýk gelmiþ. Giyin-
miþ, kuþanmýþ, güzel kokular sürünmüþ.

Hacananýn biri, eline kaplarý alýp çeþmeye gitmiþ, öteki de dýþarýya göz-
cülüðe çýkmýþ. Kocabýyýk Ýrem'e ''Kýz düþ artýk ardýma!'' demiþ. Ama Ýrem
aldýrmamýþ. Yalvarýp yakarmýþ. Ýrem tam kalkýp giderken üzerine çullanýp
yapacaðýný yapmýþ.

Ama Ýrem bu olaydan sonra bile onun ardýna düþmemiþ. Aðlayýp sýzla-
mýþ. Aðzýný yummuþ, canýný diþine takýp beklemiþ. Bu oyunlarýný Kalen-
der'in anasý da bilirmiþ ama bilmezden gelirmiþ. Neden mi? Bu mendebur
karý Ýrem'e kaynanalýk edermiþ. Onun için, her olur olmaz þeye kýzarmýþ.
Konu komþuya þikayet eder dururmuþ. Bir gün bizim Hýsým, anasýnýn yap-
týðý zulümleri iyice görüp anlamýþ ve Ýrem'e:

''Boþver aldýrma. Hele bir diþini sýk. Askerden gelir gelmez yine sizin
oraya döneriz. Hiç kimseyi senin kýlýna dokundurtmam'',dermiþ. Olacak bu
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ya, anasý da bu konuþmalarý kapý aralýðýndan dinlermiþ. Ama o gün hiç að-
zýný açmamýþ, içine atýp duymazlýktan gelmiþ. Ve lakin o günden sonra
Ýrem'e daha çok zýt gitmeye baþlamýþ. Hýsým yani Kalender, Hoca'nýn köyü-
ne geri giderse, güya ortada kalmaktan korkarmýþ. Onun için bu Kocabýyýk
denen adamla Ýrem'i kaçýrtýp köyden kendi kafasýna göre biriyle evlendir-
mek istermiþ. Aman be hemþerim anasýný da, dayýsýný da, al birini vur öte-
kine. Ýkisi de; sinsi, zehirli, bir çift yýlan gibi.

Yaþadýlar. Sonunda n'oldu?

Hepsi de öldü.

Pisi pisine öldü.

Önemli olan ne?

Önemli olan güzel yaþayýp, güzel ölmektir.

Ýnsanlarýn hayatlarýyla oynayan bu insanlarý düþündüm mü ürperiyo-
rum ve tüylerim diken diken oluyor.

Þimdi gelelim bizim Hýsým'ý deli eden meseleye: Bu bizim Hýsým asker-
liðini bitirip köye gelir. Gelir gelmesine de köyde gördüðü herkeste bir asýk
surat. Tabii garibim anlayamaz. Þaþar kalýr. Nasýl anlasýn ki? Görenler gör-
mezden gelirler. Çeþmenin yanýndan geçerken kadýnlar sýrtýný dönerler.
Hiçbir þeyden haberi yoktur. Eve gelir, dayýsýnýn elini öpüp kucaklaþýrlar.
Hasret gidermeye çalýþýr. Ama dayýsý da soðuktur, huzursuzdur. Sonra ana-
sý gelir. O da öyledir. Dayanamaz. Durumu dayýsýna sorar. Dayýsý güya ge-
çiþtirmek ister. Adettir. Bizim köylük yerde gelin yani genç kadýn gelip onun
bunun yanýnda kocasýnýn yanýnda oturup öyle konuþamaz, yarenlik-maren-
lik edemez. Geceyi beklemesi lazým. Ne diyorduk? Hýsým, yolunda gitme-
yen bir þeyler olduðunu anlar. Üsteler. Ama herkes susar. Yemekler gelir.
Dayýsý ''Boþ ver, takma kafana, bir þey yok'' der. Yenilir, içilir. Akþam olur.
Yatma zamaný gelir. Adet üzeri dayýsý kalkmadan Hýsým kalkamaz. Derken
dayýsý yalancýktan ýkýnýr-sýkýnýr olup biteni kendilerine doðru yontarak an-
latýr. Bizim Hýsým, duyduklarýna inanamaz. Periþan olur. Oracýða yýkýlýp
yýðýlýr kalýr. Dayýsý karnýnýn þiþini indirir ve sinsice kalkýp yatmaya gider.
Hýsým evin önündeki haymanýn altýnda horozlar ötene kadar öyle donmuþ
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gibi, heykel gibi kala kalýr. O gün Ýrem'inin yanýna varamaz. Böylece sabah
olur. O da onun yanýna gelemez.

Gün ýþýyýnca dayýsý yanýna gelir ve baþýna dikilip homurdanarak ''Ne öyle að-
zýnda tutup duruyorsun, tükür gitsin. Ben baða gidiyorum" der ve gider.

Sonra anasý gelir, yanýna oturur. Aðlar gibi yapar. Bir süre sonra "Haydi
kalk, gün doðmadan burdan git. Seni böyle görmesinler" der. Daha karýsý-
nýn yüzünü görmeden, kalkar davar yataðýna gider. Tam bilmiyorum, ama
günlerce oralarda döner durur. Dayanamaz. Bir gün, gece köye iner, Ýrem'in
yanýna varýr. Sevdiðinin, çocukluk arkadaþýnýn kucaðýndaki çocuðu görün-
ce þoke olur. Bir süre sonra Ýrem'e bakar. Ýrem sararýp solmuþ, küle dönmüþ-
tür. Kendini tutamaz ve hýçkýra hýçkýra aðlar. Anasý durumu pencerenin ký-
yýcýðýndan izler. Oðlunun aðladýðýný görünce, içeri girer. Yavuz it ev sahibi-
ni bastýrýr misali, bu da Ýrem'in üzerine deli danalar gibi yürür. Saçlarýndan
tutup kapýya kadar sürükler ve "Defol kahpe!" diye saldýrýr. Kalender daya-
namaz ve kalkýp Ýrem'i anasýnýn elinden alýr. Ama kadýn þirretliðinden vaz-
geçmez. Basar yaygarayý. Ve Ýrem'e "Al o gâvur dölünü de bu evden defol
git! Hepimizi periþan ettin. Bizi öldürecek misin?" diye ünleyip söver.

Kalender anasýný susturmak ister ama heyhat! Susmaz. O da dayana-
mayýp taa sokaða kadar indirip tartaklar. Yani anasýný uzaklaþtýrýp kovar. O
günden sonra Ýrem'in olduðu odaya çekilir. Köþeye öyle çöküp kalýr. Gün-
lerce hiç konuþmadan ve birbirlerine dokunmadan yaþarlar.

Bir gün dayýsý, emmisi, halasý gelir: "Dýþarý çýk da konuþalým" derler.
Ama çýkmaz. Anasý kapýya gelir: "Ulan! Öte baþý bir avrat. Avrat da avrat
olsa. Kýçý kýrýk biþey. Ayýp. Tuh sana! Memlekette avrat kýtlýðý mý var? Sen
içerlere kapanýp utanacaðýna, o kancýk utansýn. Ulan erkek ol erkek. Hey
kahpe sen de al o piçini de artýk defol git..." diye söylenip dururmuþ. Bu da
yetmezmiþ gibi gelip yine Ýrem'in üstüne yürürmüþ. Hýsým bu sefer dayana-
namamýþ. Baðýrmýþ, çaðýrmýþ, sövmüþ, hepsini kovmuþ. Anasýnýn da neyi
varsa, alýp dýþarý fýrlatýp atmýþ.

Evet hemþerim, en acýsý bundan sonra baþlýyor. O gece Ýrem gelin alýp
baþýný gitmiþ. Ne yapsýn? Çaresiz, gidip kendini hacanalarýn üstüne atmýþ.
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Onlar da alýp Kocabýyýk'a götürüp aç bir kurdun önüne, yaralý bir tavþan
atar gibi atývermiþler.

Uzatmayalým. Ýrem oraya gittikten sonra, orda iyice hastalanmýþ. Bir ya-
ný yataða düþmüþ. Acýlar içinde kývranýp durmuþ, bir Kocabýyýk ilgilenir, iyi-
leþtirmek istermiþ. Fakat karýlarý bu durumu gördükçe iyice kýskanmýþlar. (Ýki
karýsý var) Bu karýlar bir gün Ýrem'in yattýðý yerde yangýn çýkarmýþlar. Fakat
olacak bu ya, orada bir çoban köpeði yorganýn yanýþýný görünce gelip yorga-
ný Ýrem'in üzerinden çekip almýþ. Böylece de Ýrem yanmaktan kurtulmuþ.

Ama kadýnlar bu ilahi taktirden, bu rahmanî uyarýdan hiç mi hiç ders
almamýþlar. Ýnsanýn bir kez gözü dönmeye görsün, yanlýþ üstüne yanlýþ ya-
pýyor. Bunlar, Ýrem'in yiyeceðine azar azar zehir katmaya baþlamýþlar. Zaval-
lý kadýnýn baþaðrýlarý giderek artmýþ, artýk yaþamak canýna tak etmiþ. Bir
kuþluk vakti eline bir örme (kýldan dokuma urgan) alýp oraya yakýn bir çam
aðacýnýn dalýna kendini asmýþ. Azgýnlar durumu görür görmez, herhangi bir
þey olmasýn diye Ýrem'i gizlice eve getirmiþler. Bir köþeye ölüsünü sarýp sar-
malayýp saklamýþlar. Gece olunca karýlardan biri yataða yatýp, yalancýktan
gidip köyün hocasýný getirmiþler. O da ne bilsin okuyup üflemiþ, dualar et-
miþ. Sonra efendim Hoca gider gitmez de saðlam karý kalkmýþ ve yerine
Ýrem'i yatýrmýþlar. Sabah olur olmaz da basmýþlar feryadý. Yalancýktan aðla-
mýþlar, aðýtlar yakmýþlar. Bu bizim iþimiz deyip hemen hiç kimseyi mevtaya
yaklaþtýrmadan, oldu bittiye getirerek yýkamýþlar ve topraða defnetmiþler.

Hýsým, Ýrem'in ölümünü duyunca daha bir kahrolmuþ. Günlerce acýlar
içinde kývranýp dönüp durmuþ. Velhasýl iyice içine kapanmýþ. Olacak bu ya,
hani utanmaz yüz arlanmazmýþ, kýrk batman tükrük výz gelirmiþ o misali.
Bu Kocabýyýk da hiç utanmadan, sýkýlmadan, iki ay sonra köye çýkagelmiþ.
Köyün çeþmesine gelip oturmuþ. Üstelik gelip gidenlerle yarenlik-marenlik
bile edermiþ.

Hýsým, bunun köye geldiðini duyunca eline tüfeði aldýðý gibi hýþýmla
yürümüþ çeþmeye doðru. Bu durumu görenler Kocabýyýk'a "Kaç ulan kaç
öldürüleceksin!" diye baðýrýrlarmýþ.
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Kocabýyýk durumu fark eder etmez bayýr aþaðý kopturuvermiþ. Aralarýn-
daki mesafe gitgide açýlýnca, Bizim Hýsým, oraya diz gelip basmýþ tetiðe. Ýki
kulacýnýn (iki omuz arasý) ortasýndan vurup olduðu yere ýhtýrývermiþ.

Hýsým, yýðýlýp kaldýðýný gördükten sonra, alýp baþýný daðlara çýkmýþ. Ben
deyim üç yýl, sen de dört yýl, hemen hep daðlarla yoldaþ olup oralarda yaþadý.

Sonra efendim bu Kocabýyýk ölmemiþ. Kurþunu yemiþ ama ölmemiþ.
Yaðcýlarý onu ordan alýp geri köye getirmiþler. Pekmezle tuzu iyice kaynatýp
yaraya basmýþlar. Velhasýl kafir ölmemiþ. O kurþun orada yaþayýp gitmiþ. O
günden sonra adý iyice meþhur oldu. Neymiþ? Kocabýyýk'a kurþun iþlemez-
miþ. Üzerinde güya bir muska varmýþ da onun için ona kurþun murþun výz
gelirmiþ. Adam zaten belaydý. Ýyice bela oldu. Bu çevrelerde ona hiç kimse
"dýn" diyemez oldu. Adamýn adý dillere destan oldu. Ondan bundan bir se-
lam ile çok haraç aldý.

Þimdi sen belki diyeceksin ki o azgýn herif bizim Hýsým'ý þikayet etmedi
mi? Etmedi efendim, etmedi. Yoksa acýdýðýndan falan deðil. Bu pislik þey bir
daha da bizim buralara adým atamadý. Atamadý ya...Her neyse. Biz lafý da-
ha fazla uzatýp daðýtmayalým.

Derken efendim, bu bizim Hýsým sonunda köye indi. Oraya, (eliyle gös-
tererek) iþte oraya bir küçük dam yapýp yerleþti. Her sabah, her akþam iþte
böyle ilenir, ünler durur. O günden sonra köyde doðan çocuklar da bu ilen-
melerle, bu sitemlerle uyuyup uyandýlar.

Önce Hýsým'ýn bu ilenmeleri köylüye dokundu. Þikayet edildi. Jandar-
ma komutaný geldi. Yerinde inceledi. Konuþacak oldu. Ama konuþamadý.
Komutan da bize "Bu adamýn hiç sesi çýkmaz mý?" diye sordu. Biz de "Bir
sabah bir de akþam çýkar" dedik. Komutan akþama kadar bekledi. Akþam
vakti girince dinledi ve "Boþverin. Kafanýzý takmayýn. Zararsýz bir deli. He-
men her köyün böyle bir delisi olur. Ýþte bu da sizin deliniz. Ýdare edin git-
sin" deyip gitti.

O günden sonra köyden bazýlarý susmasý için tehdit etti. "Evini yakarýz.
Üzerine yýkarýz" falan dediler. Yalancýktan damýný kurþunladýlar. Ama aldýr-
madý. Gidip yalvaran oldu. Ama hiç týnmadý.
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Önceleri hiç kimseyle konuþmuyordu. Ama sonra çocuklarla konuþur
oldu. Daha bunun gibi türlü türlü þeyleri var. Mesela bunlardan biri de hiç
kimsenin yanýnda bir þey yemez. Bunu neden yapar hiç mi hiç anlayamadýk.
Aðzýný hiç açmaz. Diyelim ki, bir þey yerken ansýzýn üzerine geldiniz. Bu bir
çocuk da olsa, öyle eli havada donmuþ gibi, heykel gibi kalýr. Çenesi hiç ký-
pýrdamaz. Neyse. Þunu diyeceðim: Çocuklar ergenlik çaðýna girdi mi, ne-
dense onlarla da pek konuþmaz. Bazý þeylere akýl erdirmek gerçekten zor.

Ha burda þunu da zikredelim: Hey gidi garibim hey! Kendi çocuðunu
bile "çocuðum" deyip sevemedi. Ýnsan oturup þöyle bir düþünse, dayanýlýr
gibi deðil.

Onu yani kendi çocuðunu bile hep "Kocaoðlan" deyip sevdi. Dediðim gi-
bi onun da kendi çocuðu olduðundan pek emin olamadý. Ama Allah için,
çocuklarý kýz-erkek ayrýmý yapmadan hep sevdi. Kendi eliyle yetiþtirdiði her
þeyi onlarla yani çocuklarla paylaþtý.

Onlarla çam kabuklarýndan, at, eþek, koyun, kuþ yaptý. Onlarla beþtaþ,
dokuztaþ, dörttaþ falan oynadý. Ama çocuklar sonunda onu yine de üzerler,
yine kýzdýrýrlardý. Özellikle büyükler. Ama çocuklara hiç gönülküs edip ya-
nýndan kovmadý.

Dediðim gibi Rabbim hepimize rahmet etsin, eðer bir deliyse, pek zarar-
sýz bir deli olarak kaldý. Kendi iþini hep kendi yaptý. Ne yiðide, ne de na-
merde muhtaç olmadý.

Hiç kimsenin eline bakmadý.

Hep kendi elinin emeðini yedi.

Allah için elinden de çok þey gelir.

Hani "on parmaðýnda on marifet" denilir ya.

Onun gibi bir þey.

Neler yapmaz ki. Güzel, keskin çaký býçaðý, aðaçtan kaþýk, havan, þiþ,
oklava, ekmek tahtasý, çam bardaðý falan. Daha neler neler. Çocuklara yap-
týðýndan hiç karþýlýk almaz. Ýþte büyükler de ne verirse o. Bu niye böyle de-
mez. Velhasýl, baþý dik adam.
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O içinde oturduðu tarlayý da kendi kazar, beller, sürer, eker, biçer, elinin
emeðini yer. Ýþte böyle. Kýrk küsür yýldýr, bu böyle. Hiç kimseye halini þika-
yet etmedi. Bir gün olsun, ne açým, ne de hastayým dedi. Dertlerini içine
attý. Kimselerle paylaþmak için çýrpýnmadý. Buralara gelen, nice yabancýlar
da konuþmak istedi, ama baþaramadýlar. Ýþte, o gördüðün yerde yaþadý. Or-
da öyle bu kadar zamandýr dönüp durdu.

Çok güzel aðýtlar yakar.

Yakasý açýlmadýk türküler söyler.

"Cinnenmiþ" dediler.

Cinciler, hocalar getirdiler.

Hepsini de kovup reddetti.

Doktor-moktor hiçbirine de yüz vermedi.

Daha ne diyeyim? Ne desek az, deyip duygulandý. Gözleri buðulanýnca,
derin bir iç geçirip sustu.

Kerim de çok duygulanmýþ, olaydan çok etkilenmiþti. Kalender'le konuþ-
mak için, içinde zaptedilmez bir arzu çoðalýp duruyordu.

Sessizlik gitgide çoðalýnca, Aliyar, Kerim'e bakarak:

- Yaa. Ýþte böyle yeðen. Yazgý iþte. Ne diyelim? Bazý þeyler vardýr, insan
anlatamýyor ki.

Kalender, doðrusu çok hoþ bir arkadaþtý. Onunla çok güzel dostluklarý-
mýz da oldu.

Hiç kötülük yapamazdý.

Sanki hep iyilik yapmak için doðmuþtu.

Hani nasýl denilir? Sanki istese de kötülük yapmayý beceremezdi. Yetim-
di. Halil Hoca'dan, yani kayýnbabasýndan Allah razý olsun. O da iyi adamdý.
Hocaydý. Ama öyle muska, þu, bu yapmazdý.

"Ben, bildiðiniz hoca-moca deðilim" derdi. Gönlü sular gibi engin bir
adamdý. Hani "Eline vur, ekmeðini ye" misali.

Ne zaman bu bizim Hýsým'ýn yanýna gitsem, doðrusu beni çok hoþ karþýlardý.
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Güngörmüþ bir adamdý. Konuþtu mu aðzýndan bal akardý.

Çok tavatýr, kýssadan hisseler anlatýrdý. Hele de yarenlik etmeyi pek çok se-
verdi. Dediðim gibi, karýncaya basar, ama belini incitmezdi.

Allah selamet versin.

Hiç oðlu olmadý.

Ýþte bir bu kýzý, Ýrem'i vardý.

Onu, üzerine titriyerek büyüttüler.

Kýz da kýzdý. Maþaallah kýzdý.

Rahmetlik bir içim su gibiydi.

Sanki güneþe "Sen doðma, ben doðacaðým" der gibiydi.

Allah için Hoca da, her bakýmdan güzel, verimli bir bitki gibi yetiþtirmiþti.

Çok isteyeni oldu.

Ama Hoca sonunda Kalender'e verdi.

Ve lakin zalimler býrakmadýlar. Býrakmadýlar, yüreklerine inmeler inesi-
celer býrakmadýlar.

Hani bir masal vardýr: Keçinin biri, birgün gece karanlýðýnda, yaprakla-
rýn arasýnda bir hýþýrtýyla uyanýr. O karanlýkta kendine bakýp duran ve pa-
rýldayan bir çift gözle karþýlaþýr. Sabaha kadar onunla döðüþür. Sonra sabah
olur, yorgunluktan düþüp ölür. Evet böyle olur.

Vay benim Hýsým'ým vay!

Kurþun sýktý, daðlara çýktý.

Daðlarla dost oldu. 

Sonra oralara da sýðmaz oldu.

Yuvarlanýp gelen koca kayalar gibi, iþte gelip oraya oturdu.

Oturuþ o oturuþ. 

Kýrk þu kadar zamandýr bir koca susuþla susar.

Ergin olmuþ hiç kimselerle konuþmaz.

Þimdi buraya bir nokta koyalým.
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Efendim. Bence deðerli olan þey; gönülden dürüst olmaktýr. O da çok
dürüst bir adamdý. "Hani kalpten kalbe yol gider" derler ya. Ýþte öyle bi-
þey. Diyeceðim þu ki; daha seni o ardýç aðacýnýn altýnda görür görmez, gö-
züm tuttu. Ýçime ýlýk biþey akýverdi. Doðrusu, burda sana biþey diyeceðim.
O da ben bugüne kadar bu konuyu hiç kimseciklerle böylesine konuþma ar-
zusu duymadým. Birçok þeyi bu köyde içimde bir öksürük gibi tuttum. Evet
bir öksürük gibi. Ne zaman o garibe gitsem, onu görsem içimde bir yerler
göçüverir. Kaç gece konuþmayý denedim. Yanýna gittim. Aldýrmadý. Issýz,
koca daðlar gibi hep sustu. Ben de bir ara herkes gibi onu delirmiþ sanýyor-
dum. Ama dikkatle dinleyince, sözleri deli sözleri deðildi. Yani bir iç man-
týðý vardý. Bir gün köyde, kahvede, akþam yine ünleyince, "Yahu arkadaþlar,
gelin þu Kalender'i bir yol dinleyelim" dedim. Aman Allah'ým.

Herkes güldü.

Umursamadýlar.

Dinlemiyorlardý.

Anlamýyorlardý. 

Bir kez yargýlamýþlardý.

"Deli!" demiþlerdi. 

Neyse. Bizi geç. 

O bir sabýr taþýydý. Daha ne desem, ne desem bilmem ki, deyip gerisini
getiremedi.

Kerim âdeta uykudan uyanýr gibi:

- Demek Aliyar Amca, elinden çok þey gelirdi ha?

- Öyle. Hep elinin emeðini yedi. Hiç kimseye yüzsuyu dökmedi. Yani hiç
kimseye minnet etmedi.

Kendi kendine baðlama da yaptý.

Yüreðindeki acýlarýný tellere döktü.

Tellerle söyleþip aðladý. Çalýp söyledi.

Hep kendi türküsünü kendi çaldý.
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Hele de yeðen, dediðim gibi, çok güzel aðaç iþler. Sanatçýdýr. Yaptýklarý-
ný evinin oraya bir yerlere koyar. Ýsteyen de gelip, alýp, götürür. Yerine de ne
koyarlarsa. Pazarlýk yapmaz. Alacaðýný da öyle elden almaz.

Kerim, gözlerini iyice açýp, kaþlarýný kaldýrarak,

- Hayret!

- Öyle. Ismarýç da kabul etmez.

- Ýlginç.

Kerim, "ilginç" deyince:

Aliyar'ýn gelini heyecanlanýp atýlarak:

- Ama abi çocuklara yapar. Onlarla hem oynar, hem de konuþur.

Ben onunla çook beþtaþ, dokuztaþ, dörttaþ oynadým.

Dur bi dakka, deyip kalktý ve yüklüðün ardýndaki odaya gidip elinde ka-
ra saplý bir çaký býçaðýyla dönüp Kerim'e göstererek,

- Bak abi. Bu ondan bana andaç. Bu býçaðý hep böyle saklarým. Bir yi-
tirdin mi de bir daha hiç yapmaz.

- Unuttuðu falan olmaz mý?

- Bilmem. Ama biz görmedik. Ah! Bir sizinle konuþsa ama konuþmaz ki.
Sanki böyle ölmeye yeminli, deyip heyecanlanýnca, kayýnvalidesi oturduðu
yerden biraz ileri kaykýlýp titrek bir sesle:

- Vallaha kardaþým, adam bu köye gönülküs etti. Gerçekten de karýsýný
çok severdi. Allah için, o da hem çok iyiydi, hem de çok mazlumdu, deyin-
ce aðlamaklý oldu ve:

- Allah hiç kimsenin çocuðuna, onun çektirdiði acýyý çektirmesin, deyip
dýþarý çýktý.

Herkes duygulanmýþtý.

Kerim Aliyar'a:

- Demek çok iyi tanýþýrdýnýz ha? Adam yürüyen bir destan gibi. Aliyar,
yüzünü avuçlarýyla sývazlayýp,

- Öyleydi. Vay benim garibim vay! Öz çocuðunun bile tam kendinin
olduðunu bilemedi.
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Böylece yaþlanýp gitti. Ýnsan, þöyle bir düþününce içi bulanýyor.

Gerçekten Allah, hiç kimseye onun gibi acý çektirmesin. Hepimiz suç-
luyuz. En çok da yaþlýlarýmýz, yani öteye gidip geri dönmeyenlerimiz.

Olan oldu diyemedik. Ah cehalet ah! Hem suçlu ol, hem de güçlü ol-
maya kalk. Yazýk hepimize yazýk! deyip bir süre sustu ve:

- Off! off! Yeðen, ben onu bunu bilmem. Ýnsaný insan yapan bilgidir.
Doðru bilgi. Yani gözünü, kulaðýný, aklýný doðru kullandýracak bilgi. Ba-
zen düþünürüm de acaba ben askerde o arkadaþa rastlamasaydým n'olurdu
benim halim diye. Bilmiyorum. Vallahi kesin bilmiyorum. Herhalde ben de
"uydum kalabalýklara" der, yaþar giderdim.

Bu kara daðlarda, kara davarlar arasýnda yaþar giderdim. Her neyse. Biz
yine asýl meseleye dönelim:

Bu bizim Hýsým daðlara çýktý ya. Buna hemen herkes "Herif kafayý yedi"
yahu dedi. Çok geçmeden hýsýmlarý, anasýndan babasýndan kalma o taþlý-
maþlý tarlalarý da allem ettiler, kallem ettiler, muhtar senedi falanla elden
çýkardýlar.

O bunlarý öðrenince iyice köye küstü. Lanet etti. Yahu gerçekten þöyle
bir düþünürsek insanýn da gücüne gitmeyecek gibi deðil. Aslýnda sana bir
þey söyleyeyim mi? Adam herkese, her þeye iyice küstü. Kalender "delirdi"
diyorlar. Bu biraz da iþlerine geliyor. "Ama güneþe gözlerini kapayanlar,
yalnýz kendi dünyalarýný karartýrlar." Gerçek deðiþmez ki. Ve lakin insan
zamanla kendi uydurduðu yalana da iman edip onunla amel edebiliyor. Her
neyse. Yeðenim, bunu görüp de ibret alana ne mutlu. Belki bakýp da göre-
mediðimiz, bunun gibi daha nice þeylerin yanýndan, üstüne basýp, ezip, ge-
çip gidiyoruzdur. "Þükürden maksat nedir? Herhalde görüleceði görmek-
tir." dedikten sonra, derin bir iç geçirdi. Bir süre öyle susup, "Þimdi bana bi-
raz müsaade" deyip kalktý ve yavaþ yavaþ dýþarý çýkýp ardýndan kapýyý çekti.

Aliyar dýþarý çýkýnca hanýmý bir acýlý rüyadan uyanýr gibi: 

- Allah için O'nu yani Kalender'i çok sever. Onun, ünlediði çoðu þeyleri
yazýp saklar. Bunlar, "Ýnciler, çok hikmetli sözler" der. Birkaç defa köylüye, kö-
yün kahvesinde Kalender'in delirmediðini anlatmak istemiþ. Ama boþuna,
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her defasýnda alay edip gülmüþler. Tabi en sonunda da tartýþýp kavga etmiþ-
ler. Aliyar Emmin o gün eve geldiðinde nerdeyse delirecekti. Ben de dedim,
"Artýk yeter, sen de þu cahillerden yüz çevir gitsin. Yeteri varsa, yeter artýk.
Ne öyle kendini paralayýp duruyorsun. Boþver, kimin ne hali varsa görsün."

Doðrusu, Allah için, bir daha böyle þeylerin üzerine de pek düþmedi.
Köy yerinde, Allah saklasýn, bir gözden gönülden düþmeye gör. Adamla ya
kedinin fareyle oynadýðý gibi oynar dururlar ya da hiç umursamazlar. Yani
adam yerine bile koymazlar.

Rahmetli babam, laf anlatamadýðý zaman, "Baktýn bir iþ, senli de oluyor
sensiz de, sen de beraber ol" derdi. Birde birine caný çok sýkýldý mý, "Býrak
yahu þu kýr kýsrak yýkýlýna kadar gitsin!" derdi. Ben de, bizimkine yani Ali-
yar Emmine hep bunu söylerim. O da, "Bizde iþ yok. Biz nere, Kalender ne-
re!" der ve boyun büker.

Kýþýn, bizim günlerimizin çoðu þehirdeki çocuklarýn yanýnda geçer. Bu-
raya da iþte bað bahçe için geliriz. Bu, Aliyar Emmin var ya, kitap okuma-
ya da pek düþkündür. Bazan okuduklarýný bana da anlatýr" dedikten sonra
gülerek, "Þimdi köylü senin bunlarý böyle dinlediðini bir görsün, Allah bilir
ya, sana da pek iyi demezler..." dedi.

Aliyar, kapýyý gýcýrdatarak açtý:

-Yeðen, dýþarýda çok tavatýr bir hava var. 

Gök sanki saçýlmýþ boncuklar gibi, yýldýzlarla dopdolu. Parýl parýl parýl-
dýyor" deyip gelip kalktýðý yere oturdu.

Daha sonra, ordan burdan konuþurken yatma vakti gelmiþti. Kerim'e
yatacaðý yeri gösterildi. Yattýktan sonra, Kalender'i düþünüp düþleyerek
uyuyup kaldý.
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***

GÜN DÖNER/BUGÜN DE BÝTER
****

Seherin serinliðinde, ürperti dolu, yanýk, sitemkâr bir sesle uyandý.
Ses, aðaçlarýn, yapraklarýn arasýndan köye dalga dalga yayýlýp, belli bir ri-
timle dökülüp, ýrgalanýp gidiyordu.

Sözlerden çok, Kerim'i bu ses, uzaklara çok uzaklara alýp götürdü. Pen-
cereden süzülen seherin aydýnlýðýnda usulca yataðýndan kalkýp dýþarý sun-
durmaya çýktý. Karþý yamaca, sesin geldiði yöne bakýndý. Hemen oraya git-
mek için yüreðinde zaptedilmez, baþa çýkýlmaz bir arzu yekinip duruyordu.

Bir süre sonra, Aliyar gelip boðazýný temizleyip selamladýktan sonra:

- Ýþte yeðen, bu hergün böyle. Yaz kýþ bu böyle. Alýþtýk artýk. Ah bir ko-
nuþsa! Ama konuþmaz ki! Bu sanki ölüm orucu, deyince:

Kerim heyecanlý, oldukça meraklý:

- Ya Aliyar Amca; ilk baþlarý hiç duyamadým ki, dedi.

Aliyar oldukça sakin,

- Ben biliyorum. Ben duyacaðýmý duydum. Dinle bak. Dinle þimdi.

"Uyanýn! Uyanýn!

Hey alýp satýlanlar!

Üzerlerinde oyunlar oynananlar

Hiç kendilerine uðramayýp, oyalananlar!

Artýk,uyanýn.

Yýldýzlar söndüðü,

Gök yarýldýðý,

Daðlar ufalanýp savrulduðu,

Can boðaza dayanýp,
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Yürekler titrediði,

Gözler alçalýp,

Yere düþtüðü,

Ýþte o gün

O karar günü

Vay yalancýlarýn haline vay!

Biter bugün de biter

Gün döner 

Bugün de biter!"

diye bitirdiðinde, Kerim oldukça heyecanlanarak:

- Bunlar müthiþ sözler. Bunlar hergün yazýlýp okunacak sözler. Bunlarý
bütün bir dünyaya duyurmak lazým dedi.

Aliyar, acý acý gülümseyip:

- Duymazlar be yeðenim. Duymazlar!

- Ama niye?

Niyesi var mý? Sokratý, Gandiyi, Ýsayý duymayanlar, bunu da duymaz-
lar, deyince susakaldýlar.

Bir süre sonra kalktýlar, sularla polatlandýlar, içeri girip divan durdular.
Rablerine hamdlerini yayýp, sabah kahvaltýsýna oturdular.

***

ÇÖP
***

Kerim, kafasýna koymuþtu. Ne yapýp edip Kalender'le konuþmayý de-
neyecekti. Hiçbir hazýrlýk yapma ihtiyacý duymadan, içinden geldiði gibi
konuþmak için yola koyuldu. Kendine sadece olabildiðince içten olmayý,
sürekli telkin etti. Ve onun yaþadýðý yerin etrafýnda bir süre yavaþ yavaþ
düþünceli yürüyüp dua etti.
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Patika yoldan geçip, iki metre eninde, iki buçuk metre boyunda, bir bu-
çuk metre yüksekliðinde var yok, derme-çatma, üzeri toprak damlý, çamur
taþ örgülü, bir küçücük evciðin önünde durdu.

Orta boylu, beyaz kýsa sakallý, buðday tenli, altmýþ yaþýný aþkýn, yakýþýk-
lý bir adam, Kerim'in geliþine hiç aldýrmadan, Nisan güneþinin ýsýsý ve ýþýltý-
sýnda oturduðu yerde, elinde bir karýþ uzunluðunda var yok, bir aðaç çubuk-
la topraðý deþeliyor ve üzerine artý, çarpý iþaretleri çekiyordu.

Kerim, bütün bir içtenliðiyle, duyulacak bir þekilde selam verdi. Almadý.
Daha önceden bunu bildiði için hiç aldýrmadý. Yanýna gelip çömeldi. Epey
bir süre sonra, kalkýp bir taþý altýna alýp oturdu.

Sessizlik gitgide yoðunlaþýnca, Kerim, dayanamayýp dövülüp itilmiþ
umarsýz duran bir çocukla, ya da yýllar yýlý arayýp bulduðu bir dostla konu-
þur gibi,

- Dün burdan (eliyle göstererek) senin evinin önünden geçiyorduk. Bir-
den arabamýz, bir boðuntuyla sönüp durdu. Sürücü arkadaþ, arabanýn bir
parçasý için þehire gitti. Gece köyde Kalle, Aliyar amcanýn evinde kaldým.
Akþam ve sabah uyarýlarýný (söylev) dinledim. Ürperdim. Çok etkileyiciy-
di. Özellikle de söyleyeþin! Seni sordum. Hakkýnda birçok þey öðrendim.
Tanýþmadan, konuþmadan kalkýp gidemedim. Üstelik böyle bir haksýzlýðý da
kendime yapamazdým. Senin için "O konuþmaz" dediler. Kim bilir dedim.
Ama içimden de, "O BÝR YÜREK ADAMI. YÜREKTEN KONUÞU-
LURSA NE DÝYE KONUÞMASIN" dedim. Ýþte geldim. Burdayým, yaný-
baþýndayým dedikten sonra, Kerim kendini, ne iþ yaptýðýný iyice tanýttý:

- Efendim, siz Hz. Nuh gibi üzerinize düþeni yapmaya çalýþmýþsýnýz. Ama
onlar gözlerini, kulaklarýný, yüreklerini size karþý örtmüþler. Bir acýmasýz inat
etmiþler. Ama siz buradan, bu yamaç düzlüðünden, ýþýktan bir anýt gibi, hep
onlarýn yüreklerini ýþýtmak istemiþsiniz. Ama olmamýþ. Sizi, nasýl denilir;
Sabrýnýzý bütün bir içtenliðimle kutlamak isterim, deyip bir süre soluklandý:

- Dün akþam, "Ölüm var! Ölüm" diye ünlüyordunuz. Ne kadar candan,
ne kadar yürekten söylüyordunuz. Sesinizdeki kahýr, serzeniþ (elini göðsü-
nün üzerine koyarak) iþte gelip buraya oturdu. Sabaha kadar doðru-dürüst
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uyuyamadým. Hep sizi, söylediklerinizi düþündüm. Gerçekten ama gerçek-
ten benimle konuþmanýz size acý verecekse, yüreðinizde kapanmýþ yaralarý-
nýzý kanatacaksa, size saygý duyar ve en güzel dualarla ayrýlýrým. Ama ben
inanýyorum ki, konuþmanýz hayýrlara vesile olacak, nice bin insan sizi taný-
yacak, bu soylu, bu onurlu mücadeleniz, direnciniz, sizinle birlikte topraða
gömülmeyecek. Belki de bütün bir dünya da EMANETE ÝHANET etme-
nin ne olduðunu, daha iyi anlayacak ve yaþamlarýna onurluluktan, sorum-
luluktan bir çýngý düþecek.

Bu onurlu çýngýyla, belki de ahirete giden, bu dünya yolunda yanýp yol-
larý aydýnlanacak. Evet ben de sizin gibi, "ÖLÜM VAR!" diyorum. Yaþamý
ölümle karamayanlar, sorumluluktan kaçýyorlar.

En küçük bir fýrsatta, en küçük bir çýkarda, bir zalim olup çýkýveriyorlar.
Doðalarýný, ahirete olan ayarlarýný bozuveriyorlar.

Þimdi þunu diyorum: Bu yoldan (eliyle yolu göstererek) nice bin araba
gelip geçmiþtir. Nice bin insan sesinizi duymuþ, nice bin insan, bu göðe doð-
ru uzayýp giden köþkünüzü (Aðaç direkler üzerine yapýlmýþ seti) görmüþler.
Ama burdaki simgesel anlamý, kararlýlýðý, soyluluðu yüreðinde duyamamýþ,
umursamadan geçip gitmiþtir.

Kýrk þu kadar yýl sonra biri geliyor, evet biri geliyor. Sözlerinizi duyunca,
içi allak bullak oluyor, uykularý kaçýyor ve iþte senin yanýna geliyor. Yüre-
ðindekileri bir parça da olsa nice insana taþýmak istiyor. N'olur bana konu-
þun. Bu iyiliðinizi esirgemeyin.

Sizi anlamak, söylediklerinizi solumak istiyorum, deyip sustu.

Kerim'in konuþmasý boyunca, Kalender, bir kez olsun, gözlerini elinde-
ki çöpten ve deþelediði topraktan ayýrmamýþtý. Hep ayný hareketleri devi-
nip durmuþtu.

Kerim, yeniden bütün bir içtenliðiyle, bütün bir birikimiyle, oldukça
yumuþak ve dostça,

- N'olur, hadi artýk konuþalým. Gönüldaþ olalým. Bana adýnýzý söyleyin.
Sizi duymak, sizi anlamak istiyorum.
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Kalender bir fýsýltý, bir giz gibi:

- Ali, dedi.

Kerim, aldýðý cevaptan dolayý, içinde tanýmsýz bir duygu yekinip esiverdi.

Yüreðinde birden kabaran bu coþkusunu bastýrmaya çalýþarak,

- Ya soyadýnýz efendim?

Kalender, elindeki çöpü hafifçe yukarý kaldýrýp, alnýný kýrýþtýrarak, bir
küçük taþýn göle düþüp iç içe dalgalar oluþturup kýmýl kýmýl yayýlýp büyü-
mesi gibi.

- Çöp! dedi.

Kerim, Kalender'in sesini duymaktan oldukça memnun, gülümseyerek:

- Efendim bu çöp sözcüðüyle yaþamýnýza iliþkin bir vurgu mu yapmak is-
tiyorsunuz?

Kalender, baþýný hiç kaldýrmadan, yüreðinde damla damla biriken hüz-
nün puslarýný daðýtýr gibi, ilk kez gülümseyerek,

- Yoo. Soyadým Çöp. Yani Ali Çöp. Ama bana buralarda "Kalender" der-
ler. Öyle bilirler.

Kerim, ayný içtenlik, ayný sevecenlikle:

- Yoksa baþka adýnýz da mý var?

- Evet var.

- Ne?

- Deli. (Hüzünlü) Delioðlan! deyince aralarýnda epey bir sessizlik oldu.

Kerim kendini toparlamaya çalýþarak:

- Buraya, evinize gelirken yol boyunca çalýlara bez parçalarýnýn baðlan-
dýðýný gördüm. Doðrusu pek bir anlam veremedim. Sanýrým bunlara karþý
bir uyarýnýz olmuþtur.

Baþýný hafifçe patika yola çevirip, kekremsi, hüzünlü bir sesle:

- Yoo. Bu konuda uyarmadým. Ben buraya geldiðimden bu yana, büyük-
lerini her gün, sabah-akþam, iki kez uyarýrým. Onlarla baþka türlü konuþmam.

35 Beni Aþkla Dinle



Bir süre durup, tekrar bakýþlarýný yere düþürüp:

- Bir "bez" deðil ki, gelirler, benim (eliyle göstererek) ocaðýmdaki kü-
lümden, ayaðýmý bastýðým topraktan, güya þifa olsun diye alýp götürürler.

- Rabbim size esenlik, uzun ömür versin.

Siz ölüp gittikten sonra, burasý bir ziyaretgâh olur mu dersiniz?

Derin bir iç geçirip oldukça rahat:

- Olabilir. Allah'ý anlamayanlar, þöyle ya da böyle bir þeylere sýðýnacaklar.

Onlar için o olmuþ, bu olmuþ önemli mi? 

Birbirlerinden ne görürseler ona uyuyorlar. 

Sanki koyun gibi. 

Adeta sürü gibi.

Evet bir tür sürü gibi. 

Bozgunculuk yaparlar, bozarlar yapmayana da tahammül edemezler. 

Herkes kendilerine benzesin istiyorlar.

Benzemeyeni de iþte böyle dýþlýyorlar.

Bunlar böyledirler.

Evet böyle.

Kerim oldukça candan,

- Baðýþlayýn.Delilik çok aðýr bir suçlama olmalý deðil mi?

Böyle bir ithamý göðüslemek çok zor olmalý? deyince, evinin kapýsýna
gözlerini dikti.

Bakýþlarýyla ard ardýna çiviler çakar gibi,

- Doðru.Çok doðru.

Bunlar hep beni yerdiler o mu?

O bir "deli" dediler. 

Olsun, desinler.

Birileri biri hakkýnda ne derse desin o kendi görüþüdür.
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Herkes benzerini arar bulur. Böyle rahat eder. Ben onlara benzemi-
yor.Bunu onlar da biliyor. Farklýlýða maalesef tahammül edemiyorlar, deyip
yeniden bakýþlarýný yere düþürdü: 

- Bu biraz þuna benzer: Hani biri evinin çevresine, gül, reyhan, ýtýr di-
kerse her baktýðýnda bir güzellik görür. Yani bir bakýma cennet içindeymiþ
gibi olur, dedi ve bir þeyleri, önemli bir þeyleri hatýrlar gibi, göðe bakýp:

- Biliyorum. Bu dünyada da her þey geçicidir. Evet her þey. 

Asýl ve kalýcý olan þeyse sevgidir. Nedir sevgi?Sevgi; yardýmdýr, özveri-
dir, hoþgörüdür. Yani baþkalarýnýn da iyiliðini mutluluðunu isteyebilmektir.

Kerim merakla:

- Bu nasýl olacak? dedi.

Kalender kendinden emin, içtenlikli, 

- Bu mu? Bu önce kendine deðer vermekle olur. 

Ben üzerime düþeni yapmaya çalýþýyorum.

- Nasýl yani?

- Bir yerde susmak da bir tür beyan gibidir.

Evet, bu böyledir. 

Ben bunlarý yapmaya çalýþýyorum.

Hani derler ya: Deve kendi yüzünü görmek istemediðinden durgun
sularý beðenmezmiþ. Ýþte kötülük yapanlar da böyledir. Bunlar da kendi
yüzleri görünmesin diye, baþka yüzleri, yani aydýnlýðý hor görüyorlar.

Ama bu nereye kadar? deyip sitemle sað elindeki çöpü bastýrýp kýrdý.

Kerim parmaklarýný alnýna götürüp, baþýnda bir aðrý varmýþ gibi sýktý.

- Efendim dile kolay.

Böyle bir tavýr gerçekten müthiþ bir olay. 

Gün yirmidört saat koca bir ömür burda. 

Tam ýssýzlýðýn ortasýndasýnýz.

Buna can nasýl dayanýr diye sordu.
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Epey bir süre bekledikten sonra:

- Doðru. burada böyle bir baþýna yaþamak kolay deðil.

Ama neyaparsýn ki? Her þeyin bir bedeli var. Özgürlüðün de. Evet bu böy-
le. Ben derim ki: Bazýlarý kendiliðinden bir hiç bile deðil. Ancak, baþkala-
rýyla bir "ben" olabiliyorlar. Böyleleri mi? Bunlarýn yalnýzlýktan ödleri kopar.
Evet ödleri kopar. Niye? Çünkü kendileriye baþbaþa kalýnca ne kadar boþ, ne
kadar kof olduklarýný anlarlar.

Onun için sürekli koyunlar gibi birbirlerine ve gürültülere sýðýnýrlar.

Yani böyleleri birbaþlarýna birer hiçtirler.

Bunlar var ya bunlar, kendileriyle de tanýþ, dost olmak istemezler.

Bir bakýma nasýl desem: Ýþte ot gibi, sarmaþýk gibidirler. 

Þöyle diyelim (Parmaklarýný birbirine kenetleyip) bunlar birbirlerinin içi-
ne girerek, birbirlerine dolanarak bir þey olurlar. Ancak böyle yaþayabilirler.

Evet, bu böyledir, böyle...

Susup çenesini sol eliyle bir süre öyle tuttuktan ve yüzünde bir sis per-
desi aralanýp soluklandýktan sonra:

- Oysa özgür insan her ortamda kendi kendine yeten insandýr. Yani
bunun bilincinde olandýr, deyip sustu.   

Kalender'in bu susmalarý pek anlamlýydý. 

Sanki Kerim'e "Bütün bir söylediklerimi hiç atlamadan anla!" der gibiydi.

Kerim, Kalender'in söylediklerini daha da açmasýný ister gibi:

- Nasýl yani? Bu herkes için mümkün mü?

- Tabii. Ama bu hemen olmaz ki.

(Ýncir aðacýna bakýp) Þöyle bir düþünelim. 

Bir üzüm tanesi ya da bir incir tanesi bile böyle hemen olmaz ki.

Olgunlaþýp yenmesi için günlerce, evet günlerce kýzgýn güneþ altýnda
belli bir süre sýnav vermesi gerekir. Bu böyledir.

- Demek o zamana kadar bekleyeceðiz.
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- Evet öyle. Yapýlmasý gerekenleri yaparak bekleyeceðiz. 

Bu böyledir.

- Böyle demek?

Sað elini kulaðýna götürüp, yanaðýný avuçlarýna yatýrýp, boynunu omzu-
na doðru bükerek, gözlerini iyice kýsýp:

- Ben her fýrsatta, bu akýþýn sesini dinlerim. 

- Þimdi dinle bak! Öteden þu karþý aðaçlarýn ardýndan dört mevsim, bir
dere akar. 

Duyuyor musun?

Ben her fýrsatta, bu akýþýn sesini dinlerim. 

Ýyice kulak verebilirsen sen de duyabilirsin.

Bir bunlarý mý? Bir bunlarý mý dinlerim. Yoo daha nice þeyleri. 

Taþlara vuran güneþin...

Yanýbaþýmda öten kuþlarýn...

Aðaçlarýn dallarýný sallayan rüzgârlarýn...

Topraðýn altýnda yürüyen böceklerin ayak seslerini bile dinlerim.

Onlarsa (Köyü gösterip biraz sertçe) görmüyor, duymuyor, düþünmüyor-
lar. Hep konuþuyorlar.Anlamýyorlar. Üstelik de bu yüzden çok yoruluyorlar.
Bakma sen onlarýn gürültülerine. Aslýnda çok da yalnýzdýrlar çok, deyip ba-
þýný geriye attý ve bir süre öyle kaldýktan sonra gaipten bir ses duyar gibi:

- Bir köy mü böyle? Heyhat! Þehirlisi de böyle. Onlar da tez yaþlanýp
þehirlerden hemen hiçbir þey alamadan buralara geri dönüyorlar. 

Bakýyorum da buralara dönünce iyice yalan, iyice riya kokuyorlar.

Üstelik de çok pis kokuyorlar.

Ýçleri, bir yerleri çürümüþ gibi. 

Bir de utanmadan (serzenerek) benim mahrem alanlarýma giriyorlar.
Karýlarýna, þehirde doðan çocuklarýna beni gösterip "Ondan uzak durun, ne
de olsa o bir deli" diyorlar. Hiç anlamýyorlar. Hiç!
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Bir süre durup duygularýný yatýþtýrdýktan sonra:

- Bakma sen, (gözlerini açýp, memnun bir sesle) ben öyle pek de yalnýz sayýl-
mam. Burada bakmak çok önemli. Þimdi diyeceklerime bir iyice kulak kesil:

Hepimiz doðanýn içindeyiz.

Doða ise canlýdýr.

Kuþlarý, böcekleri küçük görmeyin.

Onlara birer ölülermiþ gibi bakmayýn. 

Hep doðayla dostluðu arayýn.

Onun dilini ne yapýp edip öðrenmeye bakýn.

Onlar (Köylüyü göstererek) hep doðaya þehvetle bakýyorlar.

Bu yanlýþ, olmaz böyle þey olmaz! Her neyse.

Ben burada onlarýn anladýðý anlamda öyle yalnýz-malnýz deðilim.

Ama onlar yalnýz. 

Hele de bazýlarý: Bunlar hem doðayý, hem de kendi doðasýný bozanlardýr.

Biliyor musun? 

Bunlarýn çocuklarý daha çok kuþluklarda, ikindilerde çýkýp bana gelirler.

Ama onlarý da çabuk kirletiyorlar.

Daha ergin olmadan bozup örseliyorlar, deyip epeyce bekledi ve:

- Bak. (Karþý aðaçlarý, çalýlýklarý bakýþlarýyla tarayýp) þimdi sana bir sýr
vereyim:

Buralarda bana dadanan kuþlar vardýr. 

Evet kuþlar! 

Onlarla da týpký çocuklar gibi kuþluklarda, ikindilerde söyleþirim.

Bana her defasýnda söyledikleri þarkýlarý bir baþka olur.

Hani derler ya: 

Hiç duyulmamýþtan.

Ýþte öyle bir þey.
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Gün olur, ben onlara, onlar da bana bakar dururuz.

Dururuz zamanýn nabzýný tutarak.

Ah! Duyup anlatamamak! dedikten sonra:

- Bazen derim ki, sezgilerin dili, sezgiler midir acaba?

Hani bir de derler ya: Ýnsan yaþadýðý yere benzer. Nasýl mý? Daðlarýnýn
havasýna, suyuna, topraðýna.

Onun için, ben ne bulduysam, iþte burda, bu sessizlikte buldum.

Nasýl desem? (Bir süre durup), sessizlik bir tür doðurgan ana gibidir. 

Evet doðurgan bir ana gibi.

Ben de gün olur sessizliðin sesiyle yarenlik edip, kendi kendime gülerim.

Gün olur, alýr baþýmý ötelerin ötesine gider aðlarým.

Ee ne yaparsýn, aðlamak da gülmek de, hepsi de insan için deðil mi? de-
yip bir güzel soluklanýp önüne uçup gelen çok renkli bir böceði bakýþlarýyla
sevip okþadýktan sonra, kadifemsi ama kararlý bir ses tonuyla,

- Evet, sakin olmalýyýz, sakin.

Bunu sürekli denemeliyiz.

Çünkü, evet çünkü sessizlik güçlülüðün dillenmesidir.

Bunu bilen bilir.

Onun için sakin olmalýyýz.

Sakinlik, yani sessizlik, insaný daraðacýnda olsa bile özgür kýlar, deyince...

Kerim derde derman olacak bir gizi çözmek istercesine...

- Sessizlik ama dile kolay! Kýrk küsür yýl.

- Öyle.

- Acaba uyanýrlar mý dersiniz?

- Bilemem. Bu onlarýn sorunu.

- Baðýþlayýn. Ama bu da gizli, yani örtülü bir tür öç duygusu, ya da bir
yanýlsama olamaz mý?

Durup düþündükten sonra:
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- Olabilir. Ama öç almak o kadar kötü bir þey mi ki? Bir uzvumuz bile
diðer uzuvlarýmýza zarar verir olmuþsa, ondan da vazgeçebiliriz.

Üstelik ben onlarýn kendilerine deðil, yaþadýklarý hayata karþýyým.

Tamam bunu çoðu kez de kýþkýrtarak yapýyorum.

Ben, buraya geldim geleli, olumsuz anlamda öç peþinde olmadým.

Biliyorum, böyle bir öç duygusu benden uzak olsun.

Bu güçsüzlerin iþidir.

Evet güçsüzlerin.

Oysa benim uyarýmsa, güçlülüðedir.

Evet güçlülüðe.

Yani kendin olmayadýr.

Ben onlarýn adaletsizliklerini, nefretlerini, becerisizliklerini, yaþadýklarý-
nýn ne kadar deðersiz olduðunu göstermek istiyorum.

Evet bütün ereðim bu, dedi.

Kerim oldukça üzgün ve sýkýntýlý:

- Ama ne olursa olsun böyle yaþamak... der demez, 

Kalender bir süre düþünüp kelimelerin üstüne basa basa:

- Tamam. Tabii ki kolay deðil.

Her insan gibi ben de bir insaným.

Biliyorum. 

Hayat düz bir çizgi deðil.

Ýniþi var yokuþu var.

Benim de kimi zaman sessizliðin sesinde boðulacak gibi olduðum za-
manlar olur.

Hele de o uzun, yaðmurlu, karlý kýþ gecelerinde aðlarým. 

Ýçimde döner dururum ama çýkmaz sesim.

Aðlarým.
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Ýþte o zaman bir gözyaþlarýma tutunurum 

Bir gözyaþlarýma. N'apalým, ýzdýrap çekmek,bir yerde yazgýmýzda
var. Izdýrapsýz doðum olur mu?

Hiç kömür yüzyýllarca yer altýnda yanmadan elmas olur mu? 

Ýþte bunu kabul edersek, iþimizi bir hayli kolay kýlmýþ oluruz.

Evet, bu böyle, dedi ve baþýný çevirip aðaçlara, oradan da gökyüzüne bakýp:

- Hani bazý þeyler vardýr:

Anlatýlmaz, anlaþýlýr sadece.

Mesela ben onlarýn istediði gibi olamam.

Onlarla bu hal üzre uzlaþamam.

Dürüstçe, içtenlikle itiraf edersek aslýnda bir yerde herkes ne yaptý-
ðýný þöyle-böyle pekala biliyor da, ama maalesef bilmezlikten geliyor. 

Ýþte bu doðru deðil. 

Evet bu doðru deðil.

Þu halde kabul edileceði kabul etmek çok önemli, diyorum. Bunu böy-
le söylüyorum. Sonrasý mý? Sonrasýný ne yapacaksýn, kendine deðer verip
adam yerine koymadýktan sonra. Bundan sonra her þeyin bir kolayý var,
gerekçe bul, rahat et. (Ýki elinin de parmak uçlarýyla þakaklarýný ovdu.)

- Evet ben zor olaný seçtim. Aralarýna girip kaybolup gidemezdim, onun
için mesafeli durdum.Her sabah, her akþam kendimi sýnýyorum.Yani hep
kendimde kalmaya çalýþýyorum. Evet bu böyle, deyip köye doðru bakýþlarý-
ný çevirip sitem dolu bir sesle,

- Bunlar da mý, bunlar da yeteri ve gereði gibi öte dikkati yok. Bir defa
ayarlarý bozuk. Gün gün eriyip gidiyorlar. Oysa ben hep topraða yakýn dur-
dum. Onunla dost oldum. Onunla hep barýþ içinde oluþu aradým. Toprak,
beni hiç üzmedi. Hep fazlasý ile verdi. Ama onlar (Eliyle iþaret ederek) ba-
na "deli!" diyorlar. Niye? Aðaçlarla, kuþlarla konuþtuðum için mi? Birde be-
ni cinlerle konuþuyor sanýyorlar.Anlamak istemiyorlar. Kolaya kaçýyorlar.
Oysa, yaþamak çok görklü bir þey. Bunlarsa çok yoksun. Evet çok. Hep ölü
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þeyleri yaþýyorlar. Ölülere tutunuyorlar, anlamýyorlar. Sadece yargýlýyorlar.
Çocuklarý da kendilerine benzetiyorlar. Olmazsa zor kullanýyorlar. Yani bir
yerde, yani özde çok korkaklar. Aliyar da öyle. Aliyar, hep bana gece geliyor.
Niye? O da korkuyor. Evet o da korkuyor. Bilineceði bilmiyor. Çoðu kez er-
teleyerek düþünüyor. Ýþte bunun için, çeliþki aptalca olamaz.Aptalca olan,
inatçýlýktýr. Bunlar çok inatçý. Evet çok. Onun için "Doðruyu ya deli deni-
lenlerden ya da çocuklardan dinlemeli" denilmiþ ya. Neden? Çocuklar hep
arar durur da ondan. Þimdi burda duralým, deyip epey bir süre beyninde çok
ama çok önemli bir þeyleri, bir kez daha gözden geçirdikten sonra:

-Bunlarýn çocuklarý bana gelip, "Ya Kalender emmi, senin içinde cinler
varmýþ, o nasýl bir þey?" diye, sorarlar. Tabii ben anlarým anlayacaðýmý.

Büyükleri aslýný bilmezler. Gelip gidenleri de. Hep uyduruyorlar. Hep
uyduruyorlar. Sonra da bu uydurduklarýna, kendileri de inanýyorlar. Bunlar
böyledir. Hep zannederler, saçmalarlar.

Efendim, benim bir baðlamam var. Onunla ninni söyler, aðýt yakar, duy-
gulanýrým; zaman olur aðlarým da. Bunlar sinerek bana gelir, çalýlar arasýna
gizlenir, beni dinlerlermiþ.

Aðýtlarýmdaki ninnilerimdeki sözlerimden kendilerince anlamlar çýka-
rýrlarmýþ. Güya benim cinlere karýþtýðýmý, cinlerle evlendiðimi, onlardan bir
bebeðimin olduðunu, sonra da öldüðünü, türkülerimden kalkarak, þundan
bundan kalkarak kararlara varýrlarmýþ.

Ýþte böyle uydura uydura sonunda uyduruk bir þey olup çýkýyorlar, deyip
yavaþça yerinden kalktý ve sað elini ileri doðru sallayarak,

- Haydi bakalým kalk! Seninle þöyle bir yürüyelim, dedi ve kalkýp gös-
terdiði yöne doðru, usul usul, yavaþ yavaþ yürüdüler. 
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***

SULARLA YEÐNÝLEÞMEK
***

Saçlarý iðne yapraklý, kozalarý bir süs, bir toka gibi ve yaðmur sularýyla
yýkanmýþ aðaçlarýn altýndan geçerek eðri büðrü, adeta güngörmüþ bir bilgeyi
çaðrýþtýran çýnara bakarak, kocaman bir kaya önünde bir pýnara vardýlar.

Birden boyunlarý alkýnalý keklikler uçuþtular. Pýnar birden dupduru su-
yuyla, býngýl býngýl, fýkýr fýkýr kaynýyordu.

Kalender, pýnarýn baþýna gelip bir meþe kütüðüne oturdu ve,

- Böyle bir suya bakýp durmayý seviyorum. Doðrusu içim geniþliyor.

Yeðnileþiyorum. Biliyor musun?

Suyun bir yerde, bizden üstün bir yaný da var.

O da hep akýp durmasý.

Ama insan öyle midir?

Kimi zaman insanýn içine bir taþ gelip oturur.

Ne denli zorlansan da bir türlü akamazsýn.

Ama su taþ-maþ dinlemez.

Akar da akar.

Olmazsa bulut olur, yükselir göðe.

Yine de varýr, varacaðý yere.

Bilmiyorum. Ýnsanlar, eskiden de böyle miydi?

Artýk çok mu çoraklaþtýlar?

Yüreklerinde merhamet çiçekleri açmaz mý oldu?

Ýnsaný, eline alýp þöyle bir sýksan, acaba bilgelikten kaç damla bilinç dü-
þer? deyip sustu.
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***

BENÝ YÜREÐÝNLE DÝNLE
***

Kuþlar ötüyordu, yeðni bir esintiyle yapraklar söyleþiyordu. Durdu. Ne-
den sonra, kalkýp yerde yatan bir baþka kütüðe, sað ayaðýný kaldýrýp koydu
ve bakýþlarýný uzak ufuklara yöneltip ta oralarda bir þeyleri görüp okur gibi,

- Þimdi beni yüreðinle ve aþkla dinle. Çok önemli bir yere geldik. Evet çok
önemli bir yere. Þimdi artýk. "BENÝ ÝYÝCE YÜREÐÝNLE DÝNLE!" deyince:

Kerim, pür dikkat,

- Tamam, oldu, dedi.

Kalender, derin bir iç geçirip,

- Unutma!

Unutma ki dostum.

Yaþlý bitkiler çoðu kez güzeldir.

Þimdi bana bir þey sorma,

Anlamaya çalýþ. 

Önce, evet önce yaþamayý sev.

Aldýrma ona buna.

Bu dünyaya ilk ve son geliþimizdir. 

Onun için dolu dolu, duya duya, doya doya yaþamalýyýz.

Ben burada buldukça, dað çileðiyle, kara böðürtlen yerim. 

Yani yanýbaþýmdakini görür, onlarla gönenir, varsýllaþýrým.

Yumuþak, taze çimenler üzerine uzanýrým.

Bir de devrilmiþ bir aðaç gördüm mü, gider yaslanýr, doðanýn sesini dinlerim.

Kim ne derse desin, içimden geldiði gibi þarký söylerim.
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Þarkýlarým çoðu kez bana aittir.

Çocuklar gelir, çalýlarýn ardýna siner, beni dinlerlermiþ. Bazen buraya ge-
lirler, ben bir aðaç dalýnda, onlara da kendi þarkýlarýmý söylerim, bir hoþ
olur, duygulanýr, ne çok sevinirim. Ne çok.

Ne olursa olsun. Ben derim ki: Ýnsan ne yapýp edip bu dünyayý da ken-
dine cennet yapmalý. Evet cennet.

Doðaya saygý duymayan, kendine asla saygý duyamaz. Bu böyledir. Evet böyle.

Öyleyse, hadi doðayý, doðanýn o kendine özgü musikisini dinleyelim,
deyip bir süre susup doðanýn sunduðu senfoniyi dinledikten sonra,

- Aslýnda hiçbir þey hep ayný deðildir. Biz öyle sanýrýz. Sözgelimi, her gün
doðan güneþ ayný güneþ deðildir.

Ben her güneþ batýþýnda heyecanlanýr, her defasýnda bir baþka tablo iz-
lerim, deyip bir þeyleri, önemli bir þeyleri hatýrlatmaya çalýþýr gibi,

- Ýnsan eskimez. Evet insan eskimez.

Eskiyen hayata bakýþlarýmýzdýr.

Hayret ve hayranlýk duyamayanlar,

Artýk yaþamayanlardýr.

Dikkat edin.

Çocuklar, hep merak dolu, coþku dolu olurlar.

Onun için bir yerde durmazlar.

Hep denerler, arar dururlar.

Evet, arar dururlar.

Ama sonra büyükleri, onlarý da kendilerine benzetirler. Kalýplarýyla
kalýplarlar, deyince,

Kerim, heyecanlanarak:

- Ne güzel, her þeyiniz var. Üstelik burasý çok da hoþ bir yer. Gerçekten
çok hoþ bir yer.

Üstelik siz de çok güzel konuþuyorsunuz.
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Hani nasýl denir? Sözcükler aðzýnýzdan sanki kiþneyerek, oldukça canlý ve
diri çýkýyorlar. Týpký doru, eþkin taylar gibi deyince Kalender ilk kez güldü ve:

- Eh iþte, güzel olan da bu ya. Bir yerde bu dünya, bir tür büyücü kadýn
yüzü gibidir. Ne olursa olsun, kim ne derse desin, bu dünyada hiç kimseye
kötülük yapmaya deðmez.

Ne de olsa, hepimiz de burda gurbetteyiz.

Ama heyhat! Ýnsanlarda sýla özlemi ne de çok az. Tabii bu olmayýnca
da, iþte böyle her yan výcýk výcýk kötülük oluyor.

Oysa hayat bir denizdir.

Ahiret ise bir liman.

Erdemli olmak da bir kayýk.

Ve tabii kimi insanlar, kendilerini çok akýllý sanýyorlar.

Keþke öyle olsaydý.

Ama deðil.

Akýllý insan köprü üzerine hiç ev yapar mý? diye sorunca,

Kerim, dikkatini diri tutmaya çalýþarak:

- Þeey. Yapmaz. Sizi anlamaya çalýþýyorum. Ama... deyince:

Kalender, Kerim'e cevap vermeden, birkaç adým atýp, az ötedeki günlük
aðacýnýn altýna gidip çömeldi.

Bir süre sonra, Kerim de kalkýp yanýna vardý. Kalender, bir noktaya ba-
kýp, bakýþlarýyla, bir þeyleri iþaret eder gibi,

- Dünyaya tapanlar yani esir olanlar ölümü düþünemezler.Birileri ölüm-
den sözetmeye görsünler, onu gerçek anlamda dinlemezler. Hemen içlerine
kapanýverirler. Bunlarý tanýmak çok kolaydýr. Bunlar, hep biriktirirler. Birik-
tirdiklerine de yapýþýp kalýrlar.Bunlar mallarýnýn tutsaðýdýrlar.

Oysa, ölüm iðnedir.

Dünyalýk mallar da kiriþ gibidirler.

Bu iðneden onlar geçmez ki.
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Ee pekala, bunca çaba niye? Niye?

Ben derim ki: Hastalýk bilinmeden, tedavi mümkün olmaz, deyip yerin-
den kalktý ve büyükçe bir kaya parçasýna doðru yürüdü ve omuzunu yaslayýp,
uzaklarda, çok uzaklarda, artýk ümit kesilen bir þeyi görüp haber verircesine:

- Hocam (Kayýnpederi) derdi ki: "Ýnsanlar çayýrda otlayan kuzular gi-
bidir. Bazan bir þimþek çakýþýyla durur ve bakarlar. Sonra yeniden otla-
maya devam ederler. Bizim, her zaman, böyle þimþeklere ihtiyacýmýz vardýr.
Hem de çok sýk, deyince;

Kerim aceleci:

- Sizin yaptýðýnýz da bu mu acaba?

- Ben mi? (Bir süre durup) Ben, burda bir bakýma aynayým. Yýllar yýlý on-
lara kendilerini göstermeye çalýþýyorum. Ama bakmýyorlar ki. Baksalar görül-
mesi gerekeni görecekler. Fakat ben yine de, her þeye inat, yüreðinde bir diri
umutla iþte burda öyle bekler dururum. Evet bekler dururum.

Onlar, onlar ki (yüzünde acýlardan ve kahýrlardan bir rüzgar esiverdi ve)
hiçbir þeyi ciddiye almýyorlar onlar ki beni en ince yerimden vurdular. Ama
bana bir kez baksalar, bir kez baksalar, onlarý yine de baðýþlamak isterim.

Ben ki her sabah, her akþam, en gürbüz, en diri sözcüklerle onlara ah-
larýmý yükler uçururum.

Ama heyhat! Bir gün olsun acýma saygý duymadýlar. Duymuyorlar.

Belki bir solucana acýyorlar.

Belki yýlký atlarýný arýyorlar.

Ama bana acýmýyorlar.

Aslýnda kendilerine acýmýyorlar. Eðer acýsalardý böyle yüreðimden ko-
pup gelen sesime kulak asarlardý.

Beni buraya bir çürük diþ gibi, bir iþe yaramaz çaput gibi atmazlardý di-
ye yutkunup sustu.

Kerim, öylesine etkilenmiþ, sanki kendi de onlar dediklerindenmiþ gibi
bir duyguya kapýlýp öylece kala kalmýþtý. Beyni zonklar, içi kararýr gibi oldu.
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Öyle epey bir süre bekledikten sonra, sanki kendi konuþmasa o hiç konuþ-
mayacakmýþ gibi bir duyguyla:

- Aliyar Amca da mý? diye gitgide yoðunlaþýp katýlaþan sessizliði bozdu.

Kalender, hüzünlü bir sesle,

- Aliyar acýdý. Ama dýþa vuramadý.

Hani tavþanýn daða küsüp gitmesi gibi.

Ya da yol üstünde týp týp edip kuruyan çoban çeþmeleri gibi.

Ama bu da bir þey deðil mi?

- Bak, dinle, deyip eliyle karþýda bir aðaca iþaret ederek,

- Bak, orada bir akasya aðacý var. Ta orada. Gördün mü? Ýþte, o aðacýn
bir dalýna, bir vakitler, bir arýkuþu yuva yapmýþtý. Aðacýn yanýna gelip bak-
týn mý, yuvadaki yavrularýn gagalarý görünüyordu.

Bilmem bilir misin?

Bu arýkuþlarý serçeden biraz daha iricedir.

Bir gün ben orada oturup düþünüyordum. Birden ana arýkuþunun çev-
remde dönüm çýrpýnarak öttüðünü farkettim. Aman Allah'ým bir an gör-
düðüme inanamadým. Bu küçük kuþlarýn yani yavrularýn yanýna doðru bir
hayli büyükçe bir yýlan týrmanýyordu. Ana arýkuþu, yýlanýn etrafýnda dö-
nüp durmaya baþladý. Tabii bu benim için çok ilginçti. Pür-dikkat kesil-
dim. Öyle heyecan ve merakla bekliyordum. Bakalým n'olacak diye. Za-
vallý ana arýkuþu çýrpýnýp duruyordu. Acý acý ötüyordu. Yardým ister gibi,
bana doðru birkaç kez uçtu. Sonunda bir süre uzaklaþýp dönüp geldi. Ben
hiç gözümü kýrpmadan olayý izliyordum. Hayret ki ne hayret. Gagasýnda
bir arý vardý. Yýlanýn baþý çevresinde dönüyordu. Yýlan yuvaya iyice yak-
laþýnca, yavrulara doðru aðzýný açtý. Ýþte o anda arýkuþu gagasýndaki arýyý,
yýlanýn açýlan aðzýna býrakýverdi.

Arý, yýlanýn aðzýný sokmuþ olacak ki, yýlan birden, kendini aðacýn dalýn-
dan býrakýp pat diye yere düþtü.

Kuþ sevinç sesleri çýkararak yuvaya,yavrularýnýn yanýna döndü. Ýþte
böyle, deyip yavaþça kalkýp akasya aðacýnýn yanýna doðru yürüdü.   

50 Ekmel Ali Okur



***

ALAZ ALAZ
***

Kerim oldukça düþünceli, yerinden kalktý. Kalender'in ardýndan yürü-
yüp yanýna, yanýbaþýna vardý:

- Efendim ben anlattýðýnýz anýnýzda anlayacaðýmý anladým. Þimdi eðer
diyorum, sizi üzmeyecekse bir de O'ndan yani sevdiðinizden söz eder misi-
niz? deyip gerisini getiremedi.

Kalender dibi görünmez bir yardan düþercesine baþý dönüp bir yerlere
tutunmak ister gibi bir sarsýntýdan sonra gözleri buðulandý ve:

- O mu? deyip epey bir süre sustu.

- Anlatmak! O'nu anlatmak adeta imkânsýzý mümkün kýlmak gibi bir
þey. O'nun gözlerine baktýn mý gözleri; dupduru bir pýnar baþýnda, þavký su-
ya düþmüþ gölgeler altýnda, avcý görmüþ ceylanlarýn alaz alaz yanan bakýþ-
larý gibiydi. Bakýþlarý, deyip durdu ve yüzünü yana çevirip duygu dolu bir
sesle:

- Yüzüne baktýn mý al al olurdu yanaklarý. Bakýþlarý bakýþlarýma deð-
di mi sanki aðaçlar daha yeþil, gökler daha mavi olurdu.

Ýþte o zaman içime bir aydýnlýk aðar, Öyle yeðnileþir, öyle yeðnileþirdim
ki, kendimi býraksam, boþluklara uçacak gibi olurdum, deyip gözlerini ka-
padý: 

- O'nu daha çocuk yaþlarda tanýmýþtým. Aha þuramda (göðsünü göste-
rerek) O'nu görür görmez alaz alaz, sýmsýcak bir þeyler içime akývermiþti. Ýþ-
te o neyse neydi. Hiç anlatýlamaz ki! Evet (iç geçirip) evet hiç anlatýlmaz
ki, deyip baþýný öne arkaya birkaç kez sallayýp,

- Aðaçlar altýnda birlikte onlarýn oðlaklarýný güttük.

Deðneklerden atlara bindik. Harman yerlerinde döðen sürüp, gecelerde
yýldýzlar saydýk. Hemen her kapta sular taþýdýk yan yana, karlar üzerinde
taklalar attýk ardarda. Ne çok beþ taþlar oynadýk ama hiç kavga etmedik.
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Yaðmurlarda ýslandýk, çamurlarda belendik, güneþlerde ceviz düþürüp göl-
gelendik. Az gittik, uz gittik, kýkýr kýkýr güldük, böyle büyüyüp bir dalda iki
kiraz gibi olduk.

Sonra kendiliðinden mesafe koyduk aramýza. Evin tek çocuðuydu. Ni-
ce isteyenleri oldu, ama dönüp bakmadý.

Ama her isteniþinde kolum kanadým kýrýlýr, günlerce yemeden içmeden
kesilirdim. Aklým baþýmdan gitmesin diye gündüzlerde gecelerde yaradana
yalvarýrdým.

Bir gün babasý beni çaðýrýp,

- Kalender, oðlum. Artýk bilinecek bilinmektedir. Önemli olan erdemli-
liktir. Sen bu kapýya geldin geleli, bir ayýbýný görmedik. "Ýþte bize ait olan
emanet, artýk sana emanet ediyoruz" dedi.

Dünyalar bizim olup Rabbimize hamd üstüne hamd ettik, deyip gözle-
rinden yanaklarýna doðru domur domur yaþlar dökülüverdi.

Baþýný yana çevirip koca daðlar gibi sustu. Bir süre sonra, aðlamaklý, tit-
rek bir sesle, göðe bakýp:

- O'nun, yaðmur sonrasý gök gibiydi gözleri. Güldü mü güller açar-
dý dudaklarýndan. Tan yerini utandýrýrdý yanaklarý. Konuþtu mu apak
sular çaðýldardý diþlerinde.

Bir nisan yaðmuru olur dökülürdü dilinden sözcükler.

Sözcükler ki bir mayýs güneþi olur, gelip ýsýtýr ve ýþýtýrdý içimi.

Ah! Ne zaman baksam, kuþlar uçup dururdu gözlerinde.

Hep bir þeyler büyür dururdu.

Dururdu yüreðimde, dedi. Sesi iyice aðlamaklý çýkýnca susup sýrtýný döndü.

Kerim de çok duygulanmýþtý. Kalkýp boynuna sarýlmak, birlikte aðlamak
istedi. Ama bir yanlýþ da yapmamak için mümkün olduðu kadar temkinli
olmaya, duygularýna engel olmaya çalýþýyordu.

Neden sonra, Kalender kendini toplayýp:

- Aðlamak, öyle utanýlacak bir þey deðil. Aðlamak gerginliðimizi giderir.
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Bu da bize Rabbimizin bir nimeti. Her insanýn kusurlarý olur. Ben de aðlar-
ken bakamam.

- Efendim, bana Aliyar amca anlattý.

O zamanlar köyün yiðitleri savaþa gitmiþler. Çoðu geri dönmemiþ.

O adam da belanýn biriymiþ.

Olmuþ. Bir defa ilk düðmeyi yanlýþ iliklemiþler.

Ondan sonra da yanlýþ üzerine yanlýþ yapýlmýþ.

Þunu diyorum: Böyle bir küsmek, böyle böyle bir tavýr, biricik yol muydu?

Pür dikkat dinleyen Kalender, acý acý gülümseyip,

- Hocam (Kayýnpederi) anlatmýþtý.

Bir vakit, köye bir ayý dadanmýþ.

Her gece gelir.

Sürüden bir kuzu kapar, götürür yermiþ.

Bir, iki, üç...

Böyle sürer gidermiþ.

Çobanlar tedbir almýþlar.

Ama boþuna.

Bir gece çobanlar, kocaman bir ateþ yakmýþlar.

Ayýyý beklemeye baþlamýþlar.

Ellerinde bir de çakmaklý, dolma tüfek varmýþ.

Derken, ayý yine çýkagelir.

Korkutup ürkütmek isterler.

Ama ayý ürkmez.

Ýçlerinden biri eline tüfeði alýr, 

Ayýya yöneltir.

Basar tetiðe. Ama tüfek ateþ almaz.

Bunu gören ayý üzerlerine doðru yürür.
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Oraya tüfeði atýp kaçarlar.

Yani hepsi de çil yavrularý gibi daðýlýrlar.

Ayý gelir, yerden tüfeði alýr, dizine vurur kýrar.

Sonra yine bir kuzu yakalayýp parçalar.

Olacak bu ya.

Oraya bir de tilki dadanýr.

Gelip kalan artýklarý yermiþ.

Yine gelmiþ.

Artýk bir parçayý alýp yemiþ.

Ayý bir parça daha atar.

Sonra daha da yakýna atar. 

Ayý hep böyle yapar.

Ata ata tilkiyi yanýna getirir.

Tam yanýna yaklaþýnca yakalar.

Bunun üzerine kýrdýðý tüfeðin harbisini yanýndaki ateþe sokar.

Bunu gören çobanlarýn gözü faltaþý gibi açýlýr.

Ayý elindeki harbiyi ateþte iyice kýzdýrýp tilkinin ardýna batýrýr.

Ayý böyle yapa yapa tilkiyi öldürür.

Daha sonra ölüyü çobanlarýn önüne atar.

Sanki "Ýþte yediðim kuzunun bedeli" der.

Sonra ne mi olmuþ?

Sonrasý malum, diye dalgýnca bitirdi.

Kerim gelip Kalender'in önüne oturdu.

Yaslandýðý aðaca omuzunu dayandý ve bir süre öyle düþünceli durduk-
tan sonra:

- Anlattýðýnýz olay gerçekten çok ilginç. Doðrusu ne söyleyeceðimi bile-
miyorum. Okumak, sadece yazýlý þeyleri okumak yetmiyor.
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Önemli olan evreni, evrenin içindekileri doðru okuyabilmek.

Kalender yerdeki çöpü alýp, yere bir daire çizdi ve kördüðüm olmuþ bir
þeyleri çözer, ya da koyu karanlýklardan, ay aydýnlýðýna çýkar gibi,

- Haklýsýn. Çok iyi düþünmek gerek. Her bir yandan bakmak gerek.
Haklý çýkmak için, kendimizi ön yargýlarýmýzla baðlayýp sýnýrlamayalým.
Ama yýllarca, yaþayageldiðimiz yanlýþlardan da öyle bir çýrpýda dönmek el-
bette zorun zoru.

Ne ki, bunu baþarmadan da varýlabilecek yaþanmaya deðer güzel bir
menzil görünmüyor, dediðinde,

Þoför arabanýn arýzasýnýn giderilip tamamlandýðýný ima eden korna çalýyordu.

Kalender korna sesini duyunca derin bir iç geçirip,

- Evet her þey biter. Artýk gitme zamanýnýz geldi. Ne yapalým, insanýz,
gücümüz de sýnýrlý. Onun için sabredeceðiz. (Korna sesleri tekrar edince)

- Herhalde sizi çaðýrmaktalar. Evet sizi. Her neyse (Bir süre susup) Yine
gelirsen konuþuruz. Sana baðlama çalar, türkü de söylerim.

Kerim, yüreðinde daðlar gibi dalgalanan duygularýný bastýrmaya çalýþarak:

- Saðolun, Allah razý olsun. Sizi hiç unutmayacaðým.

Söylediklerinizi belleðimde bir sýr, bana emanet edilip bütün bir insan-
lýða sunulacak bildiriler ya da belgeler gibi saklayacaðým.

Hepsini de düþünüp anlamaya çalýþacaðým deyince baþý önüne düþüp
ezik, titrek bir sesle:

- Tamam. Hadi artýk. Bekleyenleri bekletmeyelim.

Arabanýz yapýlmýþ olmalý. Yolcu yolunda gerek. Kimseyi bekletmeyelim, dedi.

Kerim canýný diþine takýp, içinde daðlar gibi dalganan binbir duygularý-
ný bastýrmaya çalýþarak:

- Efendim, dönüþte Rahman'ýn izniyle yine size geleceðim.

Ama geceye kalýrsak bir baþka zaman ararým, deyip gerisini getiremedi.
Bir süre öyle durup kendini toplamaya çalýþtý ve Kalender'in yanýna yakla-
þýp ellerini uzattý. O da oturduðu yerden kalkýp kýrk küsür yýldan bu yana
birbirini arayýp bulan iki güzel dost gibi kucaklaþtýlar.
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Kerim yirmi üç yaþýn bütün bir olgunluðuyla aðlamamak, delirmemek
için kendini zor tutuyordu.

Bir süre öyle kucaklaþtýktan, bedenleriyle dostluklarýný iyice pekiþtirip
sözleþtikten sonra,

- Hadi Ali Amca, þöyle bir köye doðru kol kola, omuz omuza yürüyelim,
der demez, Kalender içinden yekinen hýçkýrýklarýný tutup var gücüyle bas-
týrmaya çalýþarak:

- Yoo. Þimdi olmaz. Hadi artýk siz gidin.

Peki, neyse. Hadi artýk. Bekletmeyelim.

Sana güle güle.

Yolun açýk, yerin cennet olsun, dedi ve,

Kerim, yüreðindeki buruk, kekremsi binbir duygularla arabaya doðru yü-
rüdü. Her þey ne kadar da farklýydý. Artýk gözünde yapraðýn yeþilinden, gö-
ðün mavisine kadar renkler daha renkli, nesneler daha bir canlýydý. Sanki
damarlarýnda dolaþan kan dünkü kan deðildi. Adýmlarýnda bir baþkalýk, yü-
reðindeki vuruþta tanýmý imkansýz bir yeðnilik vardý.

Aðaçlarýn arasýndan, çalýlarýn içindeki keçi yolundan anayola indi.
Arabanýn yanýnda köyden birkaç kiþi Kerim'e merakla bakýyorlardý. Kerim,
kendine doðru gelen Aliyar'ý görünce, zaferden dönen bir tür komutanýn
duygularýna kapýlývermiþti.

Aliyar Kerim'e iyice yaklaþýnca, coþkulu;

- Helal olsun, hemþehrim. Gel þöyle bir seni baðrýma basayým. Allah'ýn
hikmeti iþte. Bu bizim Kocaoðlana kýrk þu kadar süren orucunu bozdur-
dun. Adam ölüp gitmeden adam gibi bir adamla konuþtu ya. Vallahi ye-
diðin-içtiðin helal olsun. Artýk gözüm açýk gitmez. Demek ki bizlerde bir
kusur varmýþ. Allah aþkýna bu iþi nasýl yaptýn?

Kerim heyecanýný bastýrmaya çalýþarak,

- Nasip. Aliyar Amca, o var ya o seni çok seviyor. O gerçekten güzeller
güzeli bir insan. Bu köy için büyük çok büyük bir þans. Kadir-kýymet bilmek
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lazým. Hani, "mum dibine kör yanarmýþ!" derler. O bir mum olmaktan çok
öte biri. Bir koca bilge! Adam gibi adam. Nasýl denilir? Ýlkeli, ödünsüz, ka-
rarlý biri. Bakmasýný, bakýp görmesini biliyor. Yüreðinde sevgiden bir um-
man var. Onunla dost olduk. Beni kucaklayýp baðrýna bastý. Yine görüþece-
ðiz, deyince:

Aliyar, Kerim'in koluna girip.

- Vallahi ne diyeyim? Hem imrendim, hem de kýskandým. Ýmrendim,
çünkü bu kadar zamandan sonra, onun sohbet sofrasýnda yani iftar vaktin-
de ben olmak isterdim.

Kýskandým, ben O'nun þu kadar zamandýr evinin kapýsýnýn yamacýnda-
yým, bu senin yaptýðýný yapamadým. Birgün, bir nisan günü, bu köyden ol-
mayan biri, genç biri geliyor kör bir düðümü çözüp atýyor. Ne diyelim?. Al-
lah her ne muradýn varsa esirgemesin. Yüreðindeki evinin saçaðýndan her
daim deðiþik muþtularla öten, esenlik kuþunu eksik etmesin. Dünya durduk-
ça bu güzel, mutluluk kuþu o güzel gönlünde þakayýp dursun.

Kerim, içi burkularak, aðlamaklý,

- Saðol Aliyar Amca. Sen de çok güzel bir insansýn. Beni övgü yaðmur-
larýnla sýrýlsýklam ýslattýn, dediðinde arabanýn yanýna gelmiþlerdi. Oradaki
adamlar da Kerim'e hoþgeldin deyip tokalaþtýlar.

Aliyar, bir çaya kalmalarýný istediyse de Kerim, bir an yola koyulmalarý-
nýn daha doðru olacaðýný söyleyerek vedalaþtýlar.

Araba yola koyuldu.

Yokuþ yukarý çamlarýn arasýnda, Kerim, gözünden hiç gitmeyen Kalen-
der'in resmiyle ve gönlünde yazýlmamýþ özgün, evrensel bir þiirin mýsralarý-
ný duyumsayarak dalýp gitmiþti.

Nasýl durulurdu burda, bu kadar zaman? Sessizliðin sesini dinlemek de
ne oluyordu? Ýnsanýn kendine yani içe doðru yolculuðu bu kadar keyif veri-
ci miydi? Doðayla dostluk olmadan, insan kendi doðasýna uygun ve uyumlu
yaþayamýyor muydu? Yalnýzlýk da ne oluyordu? Yalnýzlýk insanýn kendine ya-
bancýlaþmasý mýydý? Kentlerde yani kalabalýklar içinde ne diye insanlar yal-
nýzlýðýn, o insaný çýldýrtan sarkacýnda gidip geliyorlardý?
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Ne diyordu þair, "Kurudu insanýn gönül damarlarý, içi sonsuz bir çöl ku-
raklýðýnda. Sabahtan akþama deðin, soyut soruþturmalar açýyorum. En çok
istediðiniz ne diye... Hep ayný yanýtlar. Tv. Çamaþýr makinasý. Otomobil.
Bilgisayar. Eþya. Eþya. Eþya sevgisi öz sevgiyi aþtý."

Ýnsan eþyanýn ortasýnda.

Eþya insan için deðil.

Ýnsan, daha çok eþyaya yapýþýp kalmýþ.

Yani eþyan kadar konuþ.

Daha çok eþya. Daha çok...

Bu çað eþya çaðý mý?

Bungunluk, bunaltý, boðuntu.

Ýnsan ve kent. Binalar üst üste tabutlar gibi.

Nerde horoz sesiyle uyanan gönüller.

Seher vakitleri nasýl yeðnileþtirir yürekleri.

Nisan yaðmurlarýnda solumak da ne?

Ne diye insanlar, aðrýlý ve sancýlý yüreklerini mayýs güneþlerine tutmazlar?

Beni yüreðinle ve aþkla dinle! Yine geleceðim. Sana yakasý açýlmadýk
sorular soracaðým. Biliyorum, içinde bir iyice demlenip buðulanan yanýt-
lar vereceksin bana. Ve ben bu yanýtlarý, dünyanýn bir ucundan bir baþka
ucuna, muþtucu güvercinler gibi uçuracaðým. Sesdeþlerim, yolda yoldaþla-
rým, yüreklerde uyuyan güneþleri uyandýrmak için omuzdaþlarým olacak.

Kerim, düþlerin o pembe salýncaðýnda, henüz bir yaþýna basmamýþ be-
bekler gibi arabanýn uðultusunda dalýp gitmiþti.

Varacaklarý yere vardýlar. Yapacaklarýný yapýp geri döndüler. Yeniden
Aliyar'ýn evine konuk oldular. Kerim, Aliyar'ýn sofrasýndan kalkýp, gecenin
þakýr þakýr yýldýzlarý altýnda Kalender'in kapýsýna varýp dayandý.

Sesdeþine ses verdi.

Kalender, ipeksi, billûr bir sesle:

- Ýçeri gel, dedi.
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Kerim, kapýyý aralayarak, Kalender'in küçücük bir göz odasýna girip
O'nu içtenlikle esenledi.

Kalender, ocaktaki yanan odunlarý daha çok birbirine yaklaþtýrarak,
odanýn daha da aydýnlanmasýný saðladý ve kahve cezvesinin sapýndan cez-
veyi ileri iterek:

- Herhalde kekik içersin? Þimdi tam zamaný. Ýyi gelir. Hoþ geldin. Gelir
diyordum. Ýsmin de, sen de pek güzel adamsýn. Hoþgeldin caným candaþým.

Kerim, coþkulu,

- Saðol. Resmin yani hayalin yol boyunca yüreðimdeydi. Söylediklerin ak-
lýmda âdeta bir mýh gibi çakýlýydý. Hep düþündüm. Seni düþündüm. Tamam.
Burasý çok özgün bir yer. Sanýrým cennet de böyle bir yer olmalý. Fakat.

Kalender, Kerim'in sözünü keserek:

- Fakat da ne? Rahat ol. Rahat.

Kerim, daha da güvenli, daha sevecen:

- Tamam. Ýzninle size bir hikâye anlatacaðým.

- Anlat.

- Günlük güneþlik birgün.

Bir kurbaða çayýrlýklarda yayýlýyor.

Oldukça neþeli.

Olacak bu ya, bir kuyunun baþýna geliyor.

Kuyunun aðzýndan aþaðýya bakýyor.

Suda kendi suretini görünce,

Þabbadak suya düþüyor.

Bir süre yüzdükten sonra,

Kuyudan çýkmak istiyor.

Heyhat! Ne kadar denediyse bir türlü çýkamýyor.

Artýk çaresiz orayý mekân tutuyor.

Yavrularý oluyor. Büyüyorlar.
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Bir gün yavrularýyla karþýlýklý söyleþirken,

Yavrulardan biri, "Anne, bu sudan daha büyük su var mýdýr?" diye soruyor.

Anne kurbaða, "Tabi" diyor. "Bu sudan daha büyükleri de var. Onlara
dere, göl, ýrmak, umman derler," diyor. Yavrular, annelerine kendileriyle þa-
ka yaptýðýný düþünerek kýkýr kýkýr gülüyorlar. Anne kurbaða ne dediyse bir
türlü yavru kurbaðalarý ikna edemiyor.

Hikâye bu. Anlatabildim mi?

Kalender,

- Güzel. Devam et.

Kerim, biraz sýkýntýlý,

- Diyorum ki hep buradasýnýz. Hicret diye bir þey var. Nasýl desem, kö-
yün bir parçasýna sýkýþýp kalmýþsýnýz. Bu onurlu, bu soylu duruþu bunlar an-
lamýyorsa, bu dünyada baþkalarý da var. Yani "hicret" diyorum. Evet hicret!

- Yoo... Hayýr. Biz burada nöbetteyiz. Ben burada katlanýlmaz bir baský
altýnda deðilim. Hicretin þartlarý burada var mý? Her þeyin bir kývamý, bir
tavý vardýr. Biz burada, bu köydeyiz. Sen de kenttesin. Burada da kendile-
rine kýyanlar yani soyut daraðaçlarý var, orada da. Kuyu hikâyesi güzel. Ama
ben o kadar çok þey görüyorum ki. Göz alabildiðine gökyüzü, her türlü bör-
tü-böcek, dört mevsim. Her türden insanlar. Düþünmek için bir incir çekir-
deðinin serüveni ne çok þey deðil mi?

Kiþi baktýðýný doðru dürüst göremezse, duyduklarýnýn hakkýný veremez-
se, dokunduðu þeyi tamtamýna duyumsayamazsa isterse hergün dünyalarý
dolaþsýn. Hele þu kimi gezginleri bir yol düþün. Ýçlerinden kaç bilge, kaç
mucit çýkmýþ? Düþünmek, anlamak, anlaþmak sabýr iþidir. Onun için "Ýlmin
baþý sabýrdýr," denilmiþ.

Her neyse. Sen bana acýyorsun. Ayný þeyleri yaþamadýk. Burasý benim
yurdum. Burasý benim ilk gözaydýnlýðým, ilk hayatý algýlayýþ yerim. Saçlarý-
ma ilk nisan yaðmurlarý burada düþtü. Eylül serinliðini ilk sýrtýmda burada
duydum. Kuþlarýn sesiyle ilk burada uyandým.

Þunu da diyeyim.
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Ben buraya koca, paslý bir mýh gibi çakýlý da deðilim. Gün gelir, þartlar
oluþursa, buradan da alýr baþýmý giderim. Bu konuyu ben yine kendim dü-
þüneceðim.

Kerim, saygýlý bir dille,

- Olur. Ben de düþüneceðim, deyince:

Kalender, neþeli:

- Þimdi sen biraz soluklan, ben þu çayý bir yol halledeyim, deyip cezve-
nin sapýndan tutarak yaný baþýndaki cam bardaklara doldurup Kerim'e
uzattý. Kerim, teþekkür ederek aldý ve 

Konuyu deðiþtirelim mi?

Nasýl istersen.

Hep düþünürüm. Bilmek. Sahiden bilmek ne?

Ne yaparsak bilmiþ oluruz? Yaradan'la yani Gizil Güç'le nasýl dostluk
olur? Þöyle bir bakýyorum da insanlar o yokmuþ gibi yaþýyorlar. Hele de ez-
berleri bozulacak oldu mu,nasýl denilir? Dokundun mu adeta iltihap dolu
bir yara gibi beyinleri zonkluyor. Hep tabu. Tabularla sýnýrlanmýþ bir hayat.

Kalender, derin bir nefes alýp býraktýktan sonra, kekiðinden bir yudum
daha alýp bir süre aðzýnda tutup yuttu ve;

- Rahat ol. Doðrusu biz bilmeyi bilmiyoruz. Kendi gözümüzle görmek,
kendi kulaðýmýzla duymak ne demek? Ýnsanlar çoðu kez süre gelen þeyleri
birbirlerine tekrar edip duruyorlar. Kendilerine ait çok az þey biliyorlar. Ýþte
bu yüzden de bir türlü kendileri olamýyorlar. Kendin olmak için "duyumsa-
mayý" anlamak lazým. Evet bunu anlamak lazým.

Sana bir hikâye anlatayým: Dinle:  

Ama beni yüreðinle, aþkla dinle.

Vakit kuþluk vakti. Adamýn biri birgün koca bir daðda bir baþýna yü-
rüyor. Dört bir yan, çam, ladin, ardýç, tesbih ormaný. Koca bir kayanýn
serin duldasýna oturuyor. Uzun uzun ufka bakýyor. Ýçinde binbir duy-
gular, düþünceler kýmýldamaða baþlýyor. Böyle böyle epey bir süre geçi-
yor. Derken,adam "Allah'ým, konuþ benimle..." diye fýsýldýyor.
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Yer-gök, daðlar, taþlar, aðaçlar susuyor.

Bir küçücük kuþ,

Gelip yanýbaþýnda bir aðaca konup cývýldaþýyor.

Ama bu ses adamýn yüreðinde yankýlanmýyor.

Evet yankýlanmýyor.

Adam bir süre sonra,

Yine, "Allah'ým n'olur konuþ benimle!" diye inliyor.

Bulutlar gökyüzünde birbirlerine koþuþuyorlar. Bir araya gelerek kucak-
laþýp öpüþüyorlar. Bu öpüþmeden sesler gelip þimþekler çakýyor. Ama adam
ne þimþeði görüyor, ne de sesini duyabiliyor.

Bir süre daha çevresine bakýnýp dalýp gidiyor. Vakit epey geçtikten son-
ra kalkýp yola koyuluyor.

Derken bu kocadaðýn daha da doruklarýnda bir yere gelip oturuyor. Güne-
þin ufukta binbir ihtiþamýyla batýþýný gözlüyor. Garipsi, ölümcül duygularýn sar-
kacýnda salýnýp dururken gökyüzündeki yýldýzlar gitgide çoðalýyor, neden son-
ra ecenin o kendine özgü ürpertisi içinde, bütün bir evreni var eden "VAR"a;

- Allah'ým, izninle seni görmek istiyorum, diye inliyor.

Tam bu sýrada gökyüzünde bir yýldýz parýldýyor, o yýldýza doðru bir baþka yýl-
dýz ya da son sürat bir ýþýk kayýyor. Ama adam farkýna bile varmýyor.

Adam, bir süre daha durup, daha da bir sesini yükselterek;

- Allah'ým Senin o gizil gücünü gösteren, bana bir mucize göster, diyor.

Ýþte, tam o esnada yanýbaþýndaki çalýlarýn üstünde bir kuþyavrusu yu-
murtasný kýrýp "cik!" diye ünlüyor.

Ama adam bu sesi duyup yavrukuþa bakmýyor bile...

Gün geceye dolanýyor.

Gece sabaha devinirken 

Adam oraya kývrýlýp

Uyuyup kalýyor.
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Rüyalar görüp 

Ýradesi devredýþý kalýp

Yeniden hayata uyanýp

Bir pýnar baþýna gelip

Belindeki azýðýný çýkarýp

Karnýný doyurup

Rabbine hamd edip

Öyle ordaki aðacýn gövdesine yaslanýp

Dalgýn ve de serzeniþ dolu bir sesle;

- Tanrým, bana dokunup

Senin burada olduðunu

Anlamamý saðla! diyor.

Adamýn bu sayýklar gibi yakarýþýnýn ardýndan bir kelebek yukardan aþa-
ðý doðru süzülüp adamýn omuzlarýna dokunuyor. Ama heyhat! Adam mavi
benekli kelebeði elinin tersiyle uzaklaþtýrýyor.

Bir süre sonra, bu adam býngýldayýp duran pýnarýn baþýndan kalkýp yü-
rüyüp gidiyor.

Anlamak önemli.

Bazý þeyler vardýr

Sözcüklerle anlatýlamaz

Belki sözcükler yaklaþtýrýr, bizleri o varýlacak menzile yaklaþtýrýr. Çoðu
insan kelimeleri çok israfkâr kullanýyor. O yüzden olmalý ki, kelimelerde ya-
lama olup eskiyor. Evet eskiyor.

Bizce bu "kelimelerle" konuþma olmayýp gürültüye dönüþüyor.

Ne kadar çok gürültülü bir çaðda yaþýyoruz. Ýnsanlar kendi yüreklerinin,
nabýz atýþlarýnýn sesini duyumsamadan bu evrende geliþim süreçlerini ta-
mamlayamadan çekip gidiyorlar.

Onun için, böyle bir gidiþten çok korkuyorlar.
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Hani "Ödü patlamak" deniyor ya.

Ýþte, öyle biþey.

Bir insan, bir yere giderken, eðer hazýr deðilse gideceði yer hakkýnda bil-
gisi yoksa, belirsizlikler varsa bu insan çok korkar. Bu þuna benzer: Sýnava
hazýr olmayanýn sýnava girmesi gibi. Oysa bir meyve iyice olgunlaþýrsa, da-
lýndan ya kolayca kopar ya da kendiliðinden düþer. Doðayý doðru okumalý-
yýz. Evet doðru okumalýyýz. Çünkü doða Gizil Gücün canlý, yaþayan, koru-
nan, hiç kimselerin eksiltip artýramayacaðý ayetleridir. Kitabýdýr. Yani Tan-
rý'nýn temel evrensel iþaretleridir.

Aslýnda bizler her an ölüm ve dirime tanýðýz.

Her an ölüp dirilmekteyiz.

Her soluk veriþte ölmekte,

Her soluk alýþta dirilmekteyiz.

Ne ki çoðu kiþi

Bu dikkâti, bu ölüm dikkâtini kaybetmiþ.

Oysa ölen hep baþkalarý deðildir.

Gerçekte, baþkalarýnda ölenler de bizleriz.

Aslýnda kendimizi ve birbirimizi aldatmanýn o kýsýrdöngülerinde dönenip
durmaktayýz. Aldatmak çok onursuzca bir davranýþ, insanýn kendi kendine
tuzak kurmasý, yani kendine ihanet etmesi. Yani kendinin haini olmasý...

Kalender, hain sözcüðünden sonra bir süre susup Kerim'e, "Ýzninle"
deyip kekikleri yeniledi. Kerim, düþüncelerin nisan yaðmurunda sýrýlsýk-
lam ýslanmanýn o emsalsiz keyfini âdeta uçacakmýþ gibi duygularla yaþý-
yordu. "Bu adamý ne yapýp edip býrakmamalýyým." diye içinden geçiriyor-
du. Her þeyi var eden "VAR"a bitimsiz teþekkürler ediyordu. Ne iyi ol-
muþtu da arabalarý burada, tam burada bozulmuþtu. Bu sahiden bir rast-
lantý olabilir miydi? Acaba burada baþkalarýnýn da arabalarý arýza yapmýþ
mýydý? Bu adamla, nice resmi, resmi olmayan insanlar neden konuþmak
isteyip de bir türlü konuþamamýþlardý? Demek istemekten istemeðe fark
vardý. Candan, gönülden istemek böyle bir istemek miydi? Ýnsan bir þeyi
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çok ama çok isterse, insaný var eden "VAR", o istediði þeyleri de þöyle ya
da böyle var mý ediyordu? Kalender gibi baþka adamlar da, daðlarda, kent-
lerde var mýydý? Belki de çok yakýnýmýzda nice güzel insanlarý hiç fark ede-
meden, hiç onlarýn kadr-i kýymetini bilmeden, belki de gönüllerini kýrarak
geçip gidiyorduk. Bakýp görememek, duyup anlayamamak, dokunup du-
yumsayamamak ne trajikomik biþeydi. Ýnsan böyle açmazlara, zavallýlýklara
neden düþerdi? Mumun dibine kör yanmasý, balýðýn derya içre deryayý bil-
memesi bu muydu? Hemen her insan, bir Sokrat zehirleyicisi, bir Galileo
Galile düþmaný, bir Ýsa taþlayaný, bir Nesimi deri yüzücüsü müydü?

Ölümden en çok Sokratlar, Ýsalar, Ýbn-i Sina düþmanlarý mý korkarlardý?

Ölümden en çok mal üstüne mal koyup mallaþanlar mý, yani eþyalaþan-
lar mý korkarlardý?

Ölümden ödü patlayanlar daha önce baþkalarýnýn ürettiði kalýplarla
kalýplanýp gövdeleriyle kendilerini ifade eden, yani bilmeyi gereði gibi
bilmeden, yani kendi olamayýp yani kendi özüyle özgürlüðü tadamadan
ölüm sularýna gelip dayananlar mý en çok korkarlardý?

Ýnsanlar, neden korkarlardý? Emin olamamaktan mý? Emin olmak için
bileneceði bilmek mi gerekli? Yani insan bilmediði þeyden mi en çok kor-
kardý? O zaman bilmek neden bu kadar zor gelirdi? Bilisizlik büsbütün ota-
ya çýkmasýn için mi korkulurdu? Böyle bir korku telafisi çok zor bir korku
muydu? Ýnsanlarýn bu denli gürültülü çýkarmalarý bu kangren olmuþ korku-
larýný bastýrmak için miydi? Yani kendilerinin ne kadar sýð, ne kadar basit
olduklarýný görmek istemeyiþten kaynaklanan bir korku muydu? Ýnsanlar,
kendilerinin çok zavallý olmasýndan korktuklarý için midir, bu kadar bilge-
leri, bilim adamlarýný yerlerinden, yurtlarýndan sürmeleri, daha da dayana-
mayýp ateþlerde yakmalarý, sýrtýndan kurþunlamalarý, evlerine, arabalarýna
bomba koyup öldürmeleri?

Kerim, bu ve benzeri sorularýn yaðmuru altýnda kendine, özüne doðru
yürürken, Kalender elinde bir mantuar çiçeðini uzatýp, "Ben, bazen bir çi-
çekle dakikalarca bakýþýrým. Her çiçeðin gülüþü, duruþu, mesajý farklýdýr.
Bazan çiçek kendini hal diliyle anlatýr, bazan da bir arý, bir kelebek, bir
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uðurböceði ve baþka þeyler çiçekleri bize anlatýr. Bu konuyu bir baþka za-
man konuþalým." dedikten sonra,

"Kalk, yürüyelim. Yürürken insanýn duygu, düþünce, düþ dünyasý daha
coþkulu bir ýrmak olup akar. Ben ýrmak diyorum. Sen baþka bir þey de diye-
bilirsin, dedikten sonra dýþarý çýktýlar.

Dýþarda diri, biraz da üþüten bir serinlik vardý. Apaçýk, yýldýzlar üstüste
saçýlmýþ gibiydi. Yapraklarýn hýþýrtýsý duyulur duyulmazdý. Kalender bir
adým ilerde yavaþ yavaþ yürüyorlardý. Neden sonra Kalender durup yýldýz-
lara, samanyoluna bakarak;

- Dinle. Hýþýrtýyý. Aþaðýdan dereden gelen sesi. Diyorum ki: Bu evrende
her sesin bir anlamý vardýr. Evet bu böyledir. Çünkü ses de bir türlü canlýdýr.
Þöyle bir durup duyumsamaya çalýþalým: Sözgelimi ateþi yalayýp geçen rüz-
gar, aðýttan baþka bir þey mi? Hangi boþluktan uçup gelmiþ, Hangi yangýnla-
rýn baðrýndan kopup gelmiþ, nasýl da gelip baðdaþ kuruyor yalnýzlýðýmýza.

Rüzgarýn yüreðimize iþleyen uðultusu, yalnýzlýðýmýzla sarmaþ dolaþ olur.
Bir süre sonra bir de bakmýþsýn ki içimizde hüznün þarkýsý olur. Bu ses ge-
cede gündüzde yankýlanýr durur nabýz atýþlarýmýzda. Giderek bu ses sözcük-
lere dönüþür. Þiir olur, türkü olur, aðýt olur.

Bir daðbaþýnda, bir kaya kovuðunda, bir yaralý, hasta kýrlangýcýn yalnýz-
lýðýný hiç düþündünüz mü? Ya da kar yamaçlarýnda yorgun düþmüþ, aç kal-
mýþ bir kurdun yalnýzlýðýný.

Biz, çoðumuz sözcüklerin gizil gücünü bilemiyoruz. Eðer bilmiþ olsay-
dýk çoðu kez nesnelerin öte yüzünde böyle bir çaresiz hüzünleri, bu denli
derinden yaþamazdýk. Ama bilmiyoruz. Ozan olan ozanlar sözcüklerin
nabýz atýþlarýný hissederler ama sessizliðin sesini duyamayanlar bu olaða-
nüstülüðü ayrýmsayamazlar.

Þu çiçeklerin, þu seher vaktinin, o ipeksi sesleri var ya, iþte o sesi duya-
bilenler, kuþ olup kanatlanýr doðudan batýya.

Diyorum ki: Birgün birileri evrenin gizlerini çözecekse, doðada yankýla-
nan sesleri yüreðinin kulaðýyla dinlemeli. Çünkü var eden, doðanýn diliyle
bizlere seslenmekte.
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Ýnsanlar, gürültü yapýyor

Sonra da yýlan görmüþ

Küçük çocuklarýn anne kucaðýna 

Sýðýndýklarý gibi

Bu gürültülere koþuyorlar.

Gürültü yaralý yürekleri

Daha da kaþýmaktan,

Kaþýyýp kanatmakan öte nedir ki?

Bu yüzdendir ki,

Çaðýmýz gürültü çaðý desek yeridir.

Duymuþsundur.

Ya da biliyorsundur. Geceden korkan, korkusunu, yani yürek atýþýný ya-
týþtýrmak için, rastgele ýslýk çalar. Çaðýmýzda da insanlar, bunu þu malûm ses
aygýtlarýyla yapýp duruyorlar.

Korkuyorlar,

Sessizlikten ödleri patlayacak,

Doðanýn habercileri, bilgeliðin canlý simgeleri;

Kuþlar, kelebekler, uðurböcekleri...

Bu kadar gürültüye gelemezler ki...

Damlada denizi göremeyenler

Ummanlar görse ne görecek ki?

Buraya,

Yanýbaþýma kadar

Dudaklarý, parmak uçlarý karadut boyalý küçük 

Çocuklar gelir. Onlarla yürekten yüreðe

bakýþýrýz. Ben dereye doðru yürürüm.

"Konuþmayýn, dinleyin" derim.
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Derenenin kýyýcýðýnda, küçücük bir gölcüðün

yanýna otururuz. Bir süre sonra, gölcüðe küçük 

bir taþ atarým. Önce bir ses gelir. Yüreklerimize çýmgýr. 

Sonra o ses içimizde dalga dalga yankýlanýr.

Derken önümüzdeki dere içimizde akmaya baþlar. 

Biz derenin sesinde baþka seslerle çoðala çoðala bir ýrmak olur akar gideriz.

Bu, evrene

Yaþadýðý zamana

Anlam verecek olan çocuklara 

Anababalarý ve baþkalarý

Kendilerinin mülkleri gibi gördükleri

Bu çocuklara tuzak kurarlar,

Daha önce kendilerine yanlýþlar yapanlar gibi

Onlar da bu canlarý

Soyut, dar kalýplarýyla kalýplayýp

Özlerinin gürleþmesini engelleyip

Özgürleþmelerini durdururlar.

Bilir misin? Bilmem.

Koyun sürülerinin önünde yürüyen bir KOÇ olur.

Bu koç nereye giderse, sürü de ardýndan gider.

Çoban, yürüyen koçun önüne deðneðini þöyle bir

uzatsa, koç engeli aþmak için sýçrar 

yani deðneðin üzerinden hoplar. 

Çoban deðneðini çekse de, ardýndan gelen koyunlar,

orda tam iþte orda onlar da hoplar.

Bu nedir?

Bu sürü olmaktýr.
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Bu sürüye yakýþýr.

Burada onlarýn doðasýna uygun bir denge vardýr.

Ama bu hayatý keþfedip anlam verecek olan insana yakýþmaz ki?

Þöyle gel, önce þu koca, yaþlý aðaca sýrtýmýzý bi güzelce yaslayalým. Ne
diyordum, koyun koyun olmalý, kuþ kuþ olmalý. Birgün koyun kuþ olma-
ða kalkarsa, ya kurda, ya da ya da yardan aþaðý uçar akbabalara yem olur.
Onun için insan, ne melek olmaya ne de Tanrý olmaya kalkmamalý. Çün-
kü baþaramaz. Ýnsanýn en kolay yapabileceði þey, güzel insan olmaktýr.

Þimdi sana aklýmdan çýkmayan anýlarýmdan birini anlatayým.     

***

NE ARADIÐINI BÝLMEYENLER BULDUÐUNU ANLAYAMAZLAR

***

Sanýrým yedi-sekiz yaþlarýndaydým. Birkaç sýðýrýmýz vardý. Onlarý sabah,
belimde azýðýmla köyün epey uzaðýnda otlarý bol olan bir yere önüme katar
otlatmaða götürürdüm. Sýðýrlar sabahtan ikindi sonrasýna kadar orada ya-
yýlýr daha sonra da akþama eve dönerdik.

Bazan orada uyuya kalýrdým. Bizim iri-yarý, kara bir öküzümüz vardý. O
baþucuma gelir, kendine has sesler çýkararak, daha da olmazsa burnuyla
omzumu dürterek beni uyandýrýrdý. 

Ýþin ilginç yaný, öteki sýðýrlar eve doðru yol alsalarda bu koca, kara öküz
birgün olsun orda beni býrakýp gitmezdi. Doðrusu birbirimizi çok severdik.
Ben oldum olasý hayvanlara hep hayret ve hayranlýkla bakmýþýmdýr.

Þimdi gel burada durup bir anýmý daha anlatayým.
Köyden eþek yürüyüþüyle, sabahtan kuþluk vaktine kadar uzakta bir

tarlamýz vardý. Ben her sabah babama eþeðe binip azýk götürürdüm. Yine
her zaman olduðu gibi eþeðin üzerinde, elimde bir çubukla gidiyordum.
Olacak bu ya elimdeki çubuk yere düþtü. Saða-sola baktým, eþekten insem
geri binemezdim. Çaresiz eþeðin omuzundan yerdeki çubuða uzanýyorum,
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ne ki çubuða bir türlü yetiþemiyordum. Bir, iki, bir türlü olmuyordu. Dedi-
ðim gibi çubuðu býrakýp da gidemiyordum da...

En sonunda, soluklandým. "Ya Allah" deyip yeniden aþaðýya, çubuða
doðru yavaþ yavaþ sarkmaða baþladým. Þöyle böyle çubuða elim ha deðdi ha
deðecek. N'oldu biliyor musun? Þimdi duyunca hayret edeceksin. Eþek, ön-
dizlerini yere doðru büktü ve benim düþmeden çubuðumu almamý saðladý.
O an, ne çok sevinmiþ, içim içime sýðmamýþtý.

Tarlaya babamýn yanýna varýnca, bu olayý bir büyük heyecanla babama
anlattým. Hayret! Babam hiç aldýrmadý. O gün ne çok kýzdým bilemezsin.
Tarlamýzýn alt tarafýnda incecik akan dereye vardým. Orada bir kaplumbaða-
ya içli içli aðlayarak anlattým. Zavallý kaplumbaða kabuðundan baþýný çýkarýp
bana bakarak "Seni anlýyorum!" der gibi beni dinliyordu.

Biz insanlar, düþünme konusunda düþünmüyorduk. Hayat bize çok þey
anlatýyor ve fakat bizler sadece dikkatlerimiz baðýrsaklarýmýza ayarlý geçip
gidiyorduk.

Ben o yaþlarda bir þeyi iyi belledim. O da kendimize ya da baþkalarýna
kýzdýk mý, hemen, "Eþek, öküz" diye ünlüyoruz. Ama bu çok yanlýþ. Onlar
böyle bir aþaðýlanmayý hak etmiyorlar. Bu anlamda büyükler küçüklere ya-
ni çocuklara çok kötü örnek oluyorlar. Çocuklarý, hayvanlardan, doðadan,
hayattan koparýp soðutuyorlar. Çocuklar hayatýn bir parçasý olan canlýlar-
dan uzaklaþýp onlarý yerli yerince deðerlendiremezlerse kendi doðalarýný da
yani kendilerini de yaþayamazlar.

Oysa, her þey bir denge üzere devinmekte deðil midir? Þöyle bir bakarsak:

Güneþ kendi seyrinde,

Dünya kendi devrinde

Dönenip durmakta deðil midir?

Biz insanlar bilineceði bilmezsek

Zaman içinde içimiz çölleþir gider.

O zaman,

Ne yüreðimizde sevgi kalýr,

Ne de vicdanlarýmýzda dostluklar boy verir.
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Tabii ki bunlarýn doðal sonucu da 

Ýliþkiler yapaylaþýyor,

Hayat çekilmez oluyor.

Onun için diyorum:

Ne yapýp edip hayvanlarý yani doðayý sevmek, hakkýyla sevmek zorundayýz. 

Diyelim, yolda yürüyoruz. Bir de bakmýþýz orada, bir aðacýn dallarýn-
da çok güzel çiçekler var. Dur bak. Kokla. Hadi dokun da. Ama öyle
yapmýyoruz. Hemen orda o aðacýn dalýndaki çiçeði hoyratça kopartýp
alýyoruz. Alýyoruz da ne oluyor? Az sonra çiçekler, seniyor, soluyor...
Oysa o çiçekler dallarýnda özel ve de güzeldi.

Görüyorsun. Kimi insanlar çok kýyýcý.

Bütün sorunlarýn gelip durduðu yer:

Sevmeyi yani düþünmeyi bilmiyoruz.

Bizim bu evrendeki anlamýmýz ne?

Ne diye var edildik?

Ne diye yaþýyoruz?

Bence bir tek þey için: O da içimizdeki ÖZÜ gürleþtirmek, yani
ÖZGÜRLEÞMEK için.

Bizler özgür müyüz?

Özümüzü çoðaltabiliyor muyuz?

Bu olmazsa olmaz sürecin neresindeyiz?

Hani þu kozasýný delip uçuþan kelebekler biz insanlara hangi mesajý ve-
riyorlar? Tanrý bu mesajla bizlere ne demek istiyor?

Þimdi burada beni iyi dinle:

Biz bu dünyaya bir þey için geldik.

O da, aklýmýzýn üzerinden her türlü örtüleri atýp daha güzel bir yaþam
yolculuðuna çýkmak için... Aklýmýzýn üzerinde ne de çok örtüler var. Gele-
neklerin, örflerin, tarihin, çevremizin ve de bitmez tükenmez arzularýmýz. Da-
ha nice örtülerin altýnda aklýmýz cançekiþerek körelip, edilgenleþip gidiyor.
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Hiç kullanýlmayan þeyler,

Zaman içinde iþlevini yitirir mi?

Þunu diyorum:

Ýnsanlarýn bir çoðu da, bilerek ya da bilmeyerek birbirlerini müthiþ es-
kitiyorlar. Evet eskitiyorlar.

Eskitiyorlar dedim de aklýma geldi.

Sen de bunu belleðine not düþmelisin.

Davarlar bir yerde sürekli kaldý mý uyuz olurlar. Süt vermez ve de kýlla-
rý, tüyleri dökülmeðe baþlar. Bu hastalýða; "Eskime Hastalýðý" derler. Ýþte
böyle zamanlarda, davar sahipleri, davarlarýn yerini deðiþtirirler. Yani bir
baþka yere göç ederler. Böylece hayvanlar, o yeni yerde, deðiþimin farkýyla
yeniden hayat, saðlýk bulurlar ve iyileþip verimlilikleri çoðalýr.

Ne diyorduk?

Düþünmek, deðiþmektir.

Bir yerden, bir yere hicrettir. Devinimdir.

Yolumuzu aydýnlatan

Bizi karanlýktan aydýnlýða çýkaran,

Sýkýntýdan bolluða ulaþtýran, AKLIMIZ,

Ancak ve ancak düþünmeyle, üzerine örtülen örtülerden arýnýr
ve ýþýðýyla neyin yþanmaða deðer, neyin yaþanmaða deðmez olduðu-
nu bizlere gösterir.

Öyleyse sürekli düþünüp aklýmýzý arýndýrýp yüreðimiz bir sevgi ýrmaðý gi-
bi akýp durmalý.Daðdan daða, ovalardan ovalara, þehirlerden ülkelere,ülke-
lerden ummanlara, oradan bütün bir gökyüzüne akýp duralým. Bir nisan
yaðmuru olup kuru gönüllere, buruþuk vicdanlara ýlým ýlým, çaðýl çaðýl ya-
ðýp duralým.

Doðrusu ben göl olmayý

Ýçime hiç sindiremedim.

Çünkü göl, durgundur.

Çevresinin sýnýrlarýyla sýnýrlýdýr.
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O yüzdendir ki,

Zaman içinde,

Sularý çekilir, baðrýndaki canlýlar telef olup gidebilir.

Ama ýrmak öyle midir?

O daðlardan süzülüp gelen, derelerle, çaylarla, pýnarlarla, yeraltý yerüstü
sularla beslenerek, çoðalýr da çoðalýr. Oradan oraya koþar durur, bazan kýv-
rýlarak, bazan þahlanarak, bazan bir ceylan gibi yayýlýp toplanarak ta denize
ulaþýr. Ki oradan da güneþe doðru yekinip dalga dalga, buðu buðu, halka hal-
ka, bir yerden baþka bir yere uçuþup yükselip durur.

Sözü biraz fazla uzattýk gibi:

Ama olsun.

Düþünmesini bilmeyenler

Elbette durmadan düþer dururlar.

Korkunç olan düþmek deðil,

Düþülen yerde çakýlýp kalmaktýr.

Nerden nereye geldik? Ta çocukluðumuzda eþek sýrtýnda bi çubuðumuz
düþtü, oralardan buralara geldik.

Sözün özü, eðer biz düþünmesini bilirsek, eþek de, öküz de bizim mürþi-
dimiz yani hocamýz olabilir, onun için, çevremizdeki nesneleri; donuk, ölü
gibi görmemeliyiz. Her þeye okunup öðrenilecek birer kitap gözüyle bakma-
lýyýz. Ýþte o zaman her þey hayret ve hayranlýk duyulacak þeyler haline gelir.
Evet bu böyledir!

Gece. Ay aydýnlýðý. Þakýr þakýr yýldýzlar altýnda, araba yoluna indiler. Ya-
vaþ yavaþ yürüyorlardý. Havanýn serinliði ve gecenin sessizliðini soluyorlar-
dý. Zaman zaman ormanýn uðultusu duyulup anlatýlamýyan doðal özgün bir
senfoninin týnýlarý gibiydi.

Kerim kendi kendine, "Bu adamla deðil sabaha kadar bir ömür boyu yü-
rünür" diye içinden geçirdi. Ama zamanýn az, öðrenilecek çok þeyin oldu-
ðunu düþünerek;
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- Bir baþýna olmak önemli. Yalnýzlýk. Sessizlik. Yürekdaþla yürümek. Yü-
rüyerek hayat daha mý iyi duyumsanýyor ne? Uðultu. Ay aydýnlýðý. Gece.
Derler ya. "Her þey zýddýyla kaim." Yaþamak ve ölüm. Gözün beyazý ile ka-
rasý gibi. Neredeyse iç içe. Bitiþik. Gece-gündüz. Acý-tatlý. Var-yok. Diyo-
rum: Yok olmasaydý varý nasýl anlar, nasýl izah ederdik. Aslýnda yok yoktur.
Varý anlatmak için vardýr. Ölüm de böyle mi? Yani yaþamý anlamak, yaþamý
doðru yaþayabilmek için mi var? Ölüm olmasaydý yaþamýn anlamý olur
muydu? Sanýrým karýþtý. Benden bu kadar. En iyisi siz buyurun.

Kalender, durdu aya doðru bakýp,

- Su dalgalanmadan durulmazmýþ. Karýþacak. Kimse kimseye bir þey an-
latamaz. Yani öðretemez. Herkes ne öðreniyorsa, kendi istediði için öðrenir.
Sen bir þeyi çok anlamak istiyorsan, anlarsýn. Her neyse. Þimdi gelelim ko-
numuza. Ýnsan niye yaratýldý ve ölüm de ne? Biliyoruz ki her canlý ölmeðe
doðar. Bir de canlýlar içinde öleceðini tek bilen canlý insandýr. Öleceðimizi
bile bile, âdeta hiç ölmeyecek gibi yaþamaða çalýþýrýz. Unutmaya çalýþýrýz
ölümü. Onun için olmalý birçoðumuz sürekli gürültü ararýz. Ki bunun adý-
na eðlenmek, dinlenmek, hoþ vakit geçirmek falan der geçeriz. Kendi ken-
dimize itiraf etmesek de hep ölen baþkalarýdýr. Bazan ölüme efelendiðimiz
de olur. "Biz ölümü öldürdük, ölüm netsin bize!" gibi. Ya da "Yaradana bir
can borcumuz var, er olmuþ geç olmuþ,ne önemi var!" diye söyleniriz. Ben-
ce hep kendimizden kaçýyoruz.

Kendimizle buluþmaktan tir tir titriyoruz.

Bir baþka ifadeyle, kendisiyle baþbaþa olanlara da iyi gözle bakmýyoruz.
Onlarý "hasta" yargýsýyla yargýlayýp rahatlýyoruz. Belki de çaðýmýz insaný-
nýn, kendisiyle ve diðerleriyle barýþ içinde olamayýþ nedeni bu olmalý.

Hani "Kendi aklýyla düþünmek yürek ister!" denilmiþ ya. Bu söz önem-
li. Kendi aklýyla düþünmek. Yani kendin olmak. Ýnsan niye yaratýldý? Gele-
neksel kalýplarý tekrarla geç, olur mu böyle? Bir þeyi söyleye söyleye kutsal
yapýp onun ardýna düþmek sorunu çözmez ki. Her insan, her sözcüðün hak-
kýný kendi vermeli. Sözcükleri yüreðinde piþirip olgunlaþtýrmalý. Onlarý
kendi vicdanýnda besleyip büyütmeli. Bir sorunun cevabýný ezberlemek,
tekrar etmek, o þeyi anlamak olmaz ki.
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Ýnsan, niye yaratýldý?

Þöyle bir doðaya bakalým:

Her canlý hayata doðduðunda, yaþamak için muhtaç olduðu bilgilerle
geliyor. Bir ceylan yavrusu, doðduktan bir süre sonra anasýnýn memesini bu-
luyor. Daha sonra ne tür ot yiyeceðini, neden korkup kaçýlacaðýný, önüne
çýkan bir ýrmaðý nasýl yüzüp geçeceðini biliyor.

Ama insan öyle midir?

Ýnsana yüzme öðretmeden, öyle bir çýrpýda yüzemez ki. Þu halde, insan
sürekli öðrenen bir canlýdýr. Bilmek, anlamak, keþfetmek gerçekten olaða-
nüstü bir çoþkudur. Öyleyse, her þeyi bilseyip bilmeye çalýþmalýyýz.

Çünkü insan, bildiklerinin bir sonucudur. Yani kendi bildiklerinin top-
lamýdýr. Ne kadar biliyorsak o kadarýz.

Doðayý doðru ve sürekli okumalýyýz.

Çünki biz, diðer canlýlar içinde öleceðini bilen tek canlýyýz.

Bir þeyi biliyorsak, bildiklerimizden sorumluyuz demektir.

"Bilerek yaþayanlar, gerçekten yaþayanlardýr" denilmiþ.

Öyleyse her þeyi bilerek yaþamaða çalýþmalýyýz.

Kutsal Kitap'ta,

Ýlk emir "OKU!" deðil mi?

Oysa, okuyacak olan kiþinin elinde okunacak bir metin yok ki...
Neyi okusun? Kuþa bak diyebilmem için, bak dediðim yerde kuþ olma-
lý deðil mi? "OKU!" deniyorsa, okunacak bir þeyler olmalý diyorum.

Kalender, bakýþlarýný Kerim'in yüzünde, ayak uçlarýnda gezdirip eliyle
saðdan-sola bir kavis çizip karþý yamaçlara bakýp ufuklarýn ötesini görür gi-
bi, bilgelik dolu, gitgide yoðunlaþan masmavi bir sesle:

"Evet, her zaman, her yerde okunacak açýk bir kitap var. Ne mi? Doða.
Doðayý doðru ve saðlýklý okumak zorundayýz."

Sað eliyle, yaný baþýnda duran çam aðaçlarýný gösterip:
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"Þu aðaca bak. Yazýn, kýzgýn güneþ altýnda o çam aðaçlarýna Aðustos
böcekleri gelir. Cýrcýrlar öter dururlar. Duyarak, duyumsayarak dinlemez-
sen, hep ayný tekdüze öttüklerini sanýrsýn. Oysa öyle deðil. Bütün bir yüre-
ðinle dinlersen, farklý, deðiþik týnýlar yüreðine seslerden yaðmurlar gibi ya-
ðar durur. Bu cýrcýr böcekleri öte öte çatlarlar. Onlarýn içinden bir baþka bö-
cek çýkar ve o ötmeye devam eder.

Ben bunu ilk fark ettiðimde þaþa kaldým. Allah'ým canlý içinde canlý. Biri
ölüyor, onun içinden bir baþka canlý çýkýp senfonisini devam ettiriyor.

Bu böcekler, bu sýcakta neden öter dururlar. Hiç düþündük mü? Dikkat-
le bakalým. Doðada bir denge, müthiþ bir ölçü var.

Hava sýcak. Bunlar serinlikte ötmez.
Gecede de ötmez. Gece de gece böcekleri "çýn çýn!" diye öterler. O da

bir baþka güzellik.
Buram buram, dalga dalga dökülen sýcakta ötüp çatlarlar?
Ben bunun üzerinde düþündüm. Çok düþündüm. 
Ýnsan, yoðun sessizliðe katlanamaz ki.
Böyle sýcak havalarda sessizlik
Ýnsaný çýldýrtabilir.
Hayat çekilir olsun diye
Her þeyi var eden "VAR" böyle uygun görmüþ.
Yoðun sýcaklarda "ses" serinletiyor insaný.
Sürgit sessizlik çýldýrtýr insaný dedik.
Onun için, doðada;
Yaðmur, dolu, kar, rüzgar, su, börtü böcek vb. sesler her zaman vardýr.
Aslýnda diyorum: Her insan, hiç olmazsa bir çalgý çalmasýný bilmeli. Ni-

ye bilmeli? Sesi tanýmak için. Sesin de kendine özgü bir ölçüsü vardýr. Yani
nabýz atýþý, akýþý, dalgalanýþý, ýsýsý, nice özelliði vardýr.

Yeniden baþa dönelim.
Ýnsan niye var?
Ben diyorum ki iyi ki var...
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Bundan biraz olsun aklý baþýnda olan hiç kimse müþteri deðil. Var ol-
maktan hemen herkes memnun. En çok da gürültüye kaçanlar. O kahve-
hane ve benzeri yerlerde bir araya gelecek, birbirlerine sarmaþýklar gibi sa-
rýlýp oyun diye bildikleri þeylerde, âdeta bir kýsýrdöngü içinde dönenip du-
rurlar. Bunlar ödevini yapmayýp sorumluluktan kaçýnan çocuklar gibidirler.

Ne olursa olsun, bizler doðayý doðru okuyup kendimizi tanýyýp bulmak
zorundayýz. Burada oluþ nedenimiz yaþadýðýmýz evreni tanýyýp onunla barýþ
içinde olmaktýr. Nasýl ki, kendi kozasýndan bir büyük uðraþla gün ýþýðýna çý-
kan böcek, sonra kelebek olup türlü çiçeklerle buluþup, oradan oraya uçup
giderse, biz insanlarda anne rahminden bir büyük uðraþla çýkýp kelebekte,
aðustos böceðinde olduðu gibi, dünyada görülmeye deðer þeyleri göre göre,
duya duya, dokuna dokuna yine kendi özbenliðimizle bilgeliðe ererek, bir
baþka boyuta doðru özgür olup uçup gideceðiz.

Kerim, yükselip giden karþý daðýn yamaçlarýna, oradan doruklarýndaki
kurþuni bulutlara nazar ettikten sonra, adeta bir karabasandan uyanýr gibi
sýkýntýlý, anlamak isteyen, ýsrarlý, saygý dolu bir sesle;

- Bilmiyorum, daha önceki zamanlarda da böyle miydi? Ama bugün, ya-
ni çaðýmýzda insanlar ölümden çok korkuyorlar. Sanki her þey ölümü hatýr-
lamamak için, ne yapmak gerekiyorsa, ona göre örgütlenip ona göre düze-
nekler yapýyorlar gibi bir tavýr içindeler. Neredeyse insanlar bu son yüzyýl-
da, teknolojinin bu denli hýzlý geliþimiyle, bu ölüm temini unutturmak, ölü-
mü görmezden gelmek, ölüme sýrtlarýný dönmek gibi, bir açmazý, bir saçma-
yý yaþýyorlar.

Hep gürültü... Gürültü.

Ne de çok madeni sesler.

Belki siz, burada görmüyorsunuz.

Hergün yüzbinlerce aðaçlar kesilerek onlardan binlerce; gazete, dergi
v.b. þeyler basýlýyor. Bu þeylerin sayfalarýný açýp baktýðýmýzda, oralardan
özellikle çýplak ya da yarýçýplak kadýn bedenleri, gürültü çýkartan büyük-
küçük makinalar, incir çekirdeðini doldurmayan yazýlar dökülüp saçýp sav-
ruluyor. Derde derman olmayan yazýlar çizgiler, resimler.
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Þunu diyorum: Sanki çaðýmýz insanýnýn en büyük sorunu, belki de diyo-
rum, sorunlarýn sorunu, insanýn bu "ölüm dikkatýnin" yitirilmesi. Yani ölüme,
ölüm ötesine dikkatin, ayarýnýn bozulmasý. Bu ölüm duyarlýlýðýnýn bozulmasý...

Neyse uzatmayayým. Ýnsanlar ölümden bu denli niye korkarlar? Bu
ölümden beter ölüm korkusunun altýnda ne olabilir?

Kalender, Kerim'in yüzüne bakýp hüzünlü bir gülümseyiþle, epey bir su-
suþtan sonra; derin bir iç geçirip;

- Yaþamak! Hayatý bütünüyle duyumsayanlarda ölüm korkusu niye bir
karabasan olsun? Bizce ölüm korkusu, baþarýlamamýþ yani yaþanamamýþ
bir yaþayýþýn doðal sonucudur. Yani hakký verilememiþ, yani bir nankörlü-
ðün, bir ihanet belirtisidir. Bu insanýn, kendine hainliðinin korkusudur.

Ýnsan, ne yapýp edip kendiyle barýþmalý.
Yani hemeninden kendine doðru yolculuða çýkmalý.
Öyle kendinin etrafýnda dönenip durarak, gürültülere sýðýnýp oyalana-

rak, o iç huzuru bulamaz ki... Ya da ölüm korkusunu yenemez ki.
Evet, ben burda, doðanýn koynundayým.
Ama o oyun bozanlýk, o gürültü buralara da geliyor. Görüyorum. Ýnsan-

lar o radyo, bilmem ne denen þeylerden türküler dinliyorlar. Dinlesinler.
Ama daha çok kendileri söylemeliler. Aðýtlarý, ninnileri, türküleri buralý da
olsun. Hep insan baþkalarýnýn halay çekiþine bakýp durmamalý. Kendi de
oturduðu yerden kalkýp o da oyuna katýlmalý. Yoksa gün gelir kendini terk
eder gider de farkýna bile varamaz.

Ne diyorduk? Ölüm.
Mezarlýk insanlarýn her zaman göremedikleri yerlere yapýlýyor.
Bu nedir? Bu ölüm korkusunu çoðaltýr.
Bu insaný insandan uzaklaþtýrýr.

Artýk köylüler de mezarlarýnýn üzerini betonlarla, mermerlerle örtmeye
baþladýlar. Mezarlarýnýn etrafýný demirlerle hapsediyorlar. Toprakla aralarýný
açýyorlar. Yani toprakla dostluklarýný tek yanlý ihlal ediyorlar. Bu çok kor-
kunç biþey. Bu kendine yabancýlaþma. Bunun adý, doðayla, hayatla, ölümle
dostluðu iptal etmektir.

78 Ekmel Ali Okur



Ýnsan, kendine bir dur demeli.

Gelip buralara yani ormanlara, daðlara gece böceklerinin sesini dinlemeli.

Ateþböceklerinin gizini çözmeye çalýþmalý

Þu benim çevremdekiler de

Soyut daraðaçlarýnýn altýnda bir tür can çekiþmektedir. Artýk onlarýn da
doðayla, ölümle, öteyle aralarý gitgide açýlýyor.

Ýnsanlarýn birçoðu bilmiyorlar.

Maalesef bilmediklerini de bilmiyorlar.

Bütün bildikleri:

Emmi-dayýdan duyduklarý çoðu ipe-sapa gelmez þeyler. Eee kardeþim
sana ait ne var? Doðru bildiðin sahiden doðru mu? Kutsal dediðin þey niye
burda kutsal da, niye sýnýr ötesinde deðil? Boþver. Uydum kalabalýklara de
gitsin mantýksýzlýðý.

Adamlar anlamadýðý biþeyi ömür boyu dinliyorlar.

Niye? Dedesi de, babasý da, anasý da, danasý da dinlemiþ ya. Þu ulu ada-
mýn önüne diz çökmüþ ya dedesi. Öyleyse kendide çökecek. Tabii sýrasý ge-
lince çocuðu da. Bu böyle gelmiþ böyle gidecek. "Eski köye yeni adet" Yok-
sa çarpýlýrsýn falan.

Bana onlar ( elini köye doðru kaldýrýp iþaret parmaðýyla ) "Bu çarpýlmýþ"
diyorlar. "Bunu cinler, ulular, erenler çarpmýþ" diyorlar.

Doðru.

Ya ben sapakdayým, ya onlar.

Yönlerimiz, fikirlerimiz, zikrimiz ayný deðil.

Ýçin için benden korkuyorlar.

Bugüne kadar, onlarýn ne tavuklarýna "kiþt" dedim, ne de kadýnlarýna
"hiþt" dedim, ama onlar benden için için korkuyorlar.

Beni anlamak istemiyorlar.

Önyargýlarýyla geliyorlar.
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Baðlama çalýþýmý, türkü söyleyiþimi

Uzaktan,

Ya da gizli gizli dinliyorlar.

Çok garip... Kim zavallý? Kim aklý kaçýk? deyince, 

Kalender susup gökyüzüne bakýyordu. Bir þey gasýrt edip yanýbaþlarýn-
daki çalýnýn içine kaçtý. Sonra onlarý bir baþka þey izledi. Yüz metre öteden
bir oðlak melemesi duyuldu.

Kerim, Kalender'i çok iyi anladýðýný belirtmek için;

- Çok güzel. Ýnsanýn derin yanlýþlarda olduðunu farketmesi, sil baþtan
geri dönmesi hep zor gelmiþ.

Þöyle bir tarihe bakýyoruz.

Büyük bilge Sokrat'ý yargýlamýþlar, ölüme mahkum etmiþler. Niye? "Ken-
din ol!" demiþ. Desin n'olur? Gençlerimizi yoldan çýkartýyorsun, aileyi bir-
birine düþürüyorsun falan filan...

Galile Galilo'yu yargýlamýþlar. Ateþte yakacaklar. Ne demiþ? Dünya düz,
sabit, evrenin merkezi deðil, dönüyor, yuvarlak falan demiþ.Desin. Ne var
bunda? Þimdi herkes "dünya dönüyor!"demiyor mu?

Amerika'da Edison ampülü bulacak diye koskoca halký temsil eden, kos-
koca senatörler engellemeye kalkmýþlar. Ne var bunda? Kime ne zararý var?

Ya þu Ahmet Hazerfen Çelebi, Ýstanbul'un bir yakasýndan öte yakasýna
uçmuþ. Uçsun. Þimdi insanlar dünyanýn dört bir yanýna uçmuyor mu? Uçu-
yor. Öyleyse, bu güzel insaný, o günün din ulusunun fetvasýyla ve de kosko-
ca padiþahýn buyruðuyla niye sürgün edip öldürdüler? Ha niye?

Tüm bunlarý çoðalt da çoðalt.

Sizi iyi anlýyorum.

Siz burada karanlýða,

Onlarýn akýllarýnýn, vicdanlarýnýn üzerindeki hurafe, zan, kuruntu örtü-
lerini yýrtýp gün ýþýðýndaki canlý ayetleri, yani doðayý doðru okumalarý için,
þu kadar yýl nöbettesiniz. Evet doðru. Zoraki neþeler, açýkça söylenen
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acýlardan daha acý olmalý. Asýl, acý köklerle beslenen kuþlar size sataþanlar
olmalý. Sizin gibi bir "ýþýktan erdem anýtý"yla tanýþmaktan çok mutluyum,
deyince,

Kalender, memnun, Kerim'in omuzuna kolunu dolayarak,

- Heyecanlanmayýn. Daha sakin olalým. Çünkü, sakinlik güçlülüðün
dillenmesidir. Onun için serikanlý olalým. Özgür olalým. Bu önemli. Önem-
li olduðunu yüreðimizde duyalým.

Þunu iyice bilelim. Ýnsanýn büyüklüðü nasýl bilinir? Nasýl gerçekleþir? Tek
bir yolla. O da kendi küçüklüðünü aþarak. Evet bu böyle, dedikten sonra,

- "Sen yürü" diyerek çalýlarýn arasýndan ayak yoluna gitti.

Kerim, daha da yavaþlayarak yürüyordu. Ýçinde durmadan geniþleyen
bir evren vardý. Kendini Kalender'in yerine koydu, "Yapamam!" dedi. Son-
ra gökyüzüne bakarak, "Ben Kerim, O da Kalender," dedi. Kalender'in
Ýrem'ini düþündü. Annesini. Babasýný. Aþkýnýn katili Kocabýyýðý düþündü.

Kalender neþeyle gelip:

- Ayakyoluna gitmek kolay da, Allah korusun boþalamamak çok zor.
Onun için gereksiz olaný atmalýyýz. Bir þeyi atmak zamaný gelmiþse atacak-
sýn. Miadý dolmuþ þeyleri atacaksýn.Hiç aldýrmayýp atacaksýn.

Her neyse. Biz konumuza dönelim. Ne diyorduk? Efendim. "Ýyi niyetli
olacaksýn" derler. Bizce iyi niyetli olmak bir baþýna yetmez. Ya? Doðru bil-
giyle iyi niyet bir þey ifade eder. Yani göz ve ýþýk gibi. Iþýk var ama göz gör-
müyor. O zaman ýþýðýn ne anlamý olabilir ki?

Þimdi þu iyi niyet meselesini biraz daha açalým: Eþek ipi kýrýp kaçtýk-
tan sonra iyi niyetli olsan n'olur, olmasan n'olur?

Ben o kötü adamý silahla vurduktan sonra (eliyle daðýn yükseklerini
göstererek) daða kaçmýþtým. Birgün daðda gezinirken, kozasýndan çýkmaya
çalýþan bir kelebek gördüm. Rahatsýz etmemek için az uzaðýna çömelip iz-
lemeye koyuldum.Zavallý kelebek kozanýn lifleri arasndan sýyrýlýp çýkmaya
çalýþýyordu. Orada öyle bir süre durup baktýktan sonra dayanamayýp yaný-
na gittim. Ýçimde zaptedilmez bir yardým duygusuyla dikkat ve rikkâtle
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kozanýn liflerini sýyýrdým. Kozayý araladým. Kelebeðin lifler arasýnda daha
fazla çabalamadan çýkmasýna yardým ettim.Keþke etmeseydim.

Kelebek kozadan daha fazla didinip yorulmadan çýkmýþtý. Orada bir sü-
re çýrpýndý. Heyhat! Uçamadý.Evet,uçamadý.

Ben iþin püf noktasýný anlamýþtým. Ne ki, olan olmuþ, iþ iþten geçmiþti.
Mesele þuydu: Kelebeðin kanatlarý kozadan çýkarken güçleniyordu. Yani
kelebeðin o sýradaki göstereceði çaba, didiniþ, çýrpýnýþ onu uçmaya hazýrlý-
yordu. Yani kelebek kozadan kurtulmak için sarfettiði çabayla kaslarý geliþ-
mekte, kanatlarýný güçlendirip kendini bilmekteydi.

Biz bilmeden, bilinçsizce yardýmseverliðimiz yüzünden kelebeðe kötülük
yapmýþtýk. Ýþi kolay kýlalým derken zavallýnýn güçlenmesini engellemiþtim.

Evet, kelebek kozadan çýkmýþtý.

N'olcak diye durup bekledim.

Kelebek epey bir süre orda debelendi.

Fakat uçamadý.

Çiçekten çiçeðe uçup ne özgürlüðü, ne de çiçeklerin güzelliðini yaþaya-
bildi. Üzülmüþtüm. Ama aptalca bir üzülmenin de bir yararý yoktu. 

Sonra bu olay üzerinde çok düþündüm.

Ýyi niyet neydi?

Yardým severlik nasýl olmalýydý?

Gerçek sevginin özü neydi?

Bir þeyi bilmeden, anlamadan sevmenin ne anlamý olabilirdi?

Ölçü diyorum. Ölçü çok önemli.

Bir yerde duymuþtum. Hiç unutmam. Sen de unutma.Benden sana ku-
laðýnda küpe olsun. Söz þöyleydi: "Bir yerde hem ölçüsüzlük, hem de yan-
gýn varsa, siz önce ölçüsüzlüðü giderin. Yangýný sonra söndürürsünüz." de-
niyordu. Bu söz gerçekten "tevatür!" bir söz.

Anneler, babalar çocuklarýný ölçüsüzce seviyorlar. Onlarýn her iþini ko-
lay kýlmayý sevgi sanýyorlar. Yanlýþ! Gerçek sevgi çocuklarýn hayatý enine,
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boyuna, derinlemesine tanýmasý için, onlarýn çabalarýna, hayata hazýrlan-
malarýna, geliþmelerine saygý gösterilmeli. Yani sürekli bize güvenme yerine,
kendilerine güvenmeleri için fýrsat tanýnmalý.

Bak, ben yýllarca burada devinip duruyorum.

Çocuklar burayý, beni merak edip geliyorlar.

Anne-babalarýn ya da büyüklerinin çok basit yargýlarý oluyor. Onlara
yani çocuklara: "Ýþinize-gücünüze bakýn. Boþverin o deliyi" diyorlar. Deli
kim? Ben kimseyi burada oyalamak için oyalamýyorum. Onlarý belli, bilinen
kalýplarla da kalýplamýyorum. Her hangi bir talepte de bulunmuyorum.
Ama anlayan kim?

Ýþte bazan baðlama çalýp türkü söylüyorum. Buralarda bana yetecek kadar
toprakla, aðaçlarla uðraþýyorum. Sözün özü mümkün olduðunca ölçülü olma-
ya çalýþýyorum. Fakat büyükleri kendi çocuklarýna hayatý doðru tanýmamalarý
için tuzak üzerine tuzak kuruyorlar. Böyle sevgi mi olur?

Tabii ki insan bilmediði bir þeye karþý temkinli, tedbirli olmalý. Fakat ben
on yýllarca burada, hiç kimseye bir yanlýþ yapmadým. Zarar vermedim. Yani
utanýlacak bir þey yapmadým.

Demek isterim ki,

Ýnsanlar birbirinin yakasýndan ellerini çekmeliler.

Herkes haddini bilmeli.

Zaten aklý baþýnda biri ben kutsalým demez ki..

O, bu, onu-bunu kutsallaþtýrýyor, bir süre sonra onun adýna iyi-kötü,
olur-olmaz yargýlar uyduruluyor. N'oluyor? Sýnýrlamalar, yasaklar,bunlar
tehlikeli alanlar, tabular ve sonunda hayat çekilmez olup çýkýyor.

Küçücük çocuklara, soyut þeyler ezberletilmeye çalýþýlýyor. Çocuklar anla-
madýklarý þeyleri niye ezberlesinler ki? Aslýnda bu da bir tür cinayet. Çünki,
hiçbir çocuðun bir þeyi ezberleyecek kadar çok vakti yoktur. O hayatý yani
kendini keþfetmek için doðmuþtur. Ýnsan kendine doðru olan bu yolculukta
hiçbir zaman iþe yaramaz þeylerle kafasý meþgul edilmemeli.
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Bir gün ben yaný baþýmda bana bakan çocuklara "Az sonra yaðmur
yaðacak, þimdi hemen yola çýkmazsanýz ýslanýrsýnýz" dedim. Aldýrmadýlar.
Yolda sýrýlsýklam ýslandýlar.

Bir gün sonra merakla yanýma geldiler.

Ýçlerinden biri, "Kalender Emmi, sen yaðmurun yaðacaðýný, bizim eve
varmadan ýslanacaðýmýzý nerden, nasýl bildin?" diye sordu.

Çocuklar hayata soru sormak için doðarlar. Çünkü, bilmenin anahtarý
sormaktýr. Soru sormalarý, merak etmeleri hoþuma gitti.

Az ötemizde keçiler vardý. Onlarý gösterdim. Onlar söyledi dedim. Bir-
birlerine baktýlar. Gülüþtüler. Ýçlerinden en küçük olaný:

- Ama Emmi keçi konuþmaz ki, dedi.

Ben bunlarýn karþýsýna geçip gülümseyerek:

- Yoo dedim. Her þey konuþur. Yeter ki biz söyleneni anlayalým. Dün ke-
çilerin kuyruklarýna baktým. "Kalender yaðmur yaðdý yaðacak" diyorlardý.
Ben de bunu söyledim.

Ýçlerinden en küçük olan, anlamaya çalýþarak;

- Nasýl yani?

- Þöyle. Keçilerin kuyruklarý dik ve yukarý doðru kývrýk olursa, hava
açýk, yok aþaðýya doðru düþmüþse, yaðmur yaðabilir. Eðer kuyruklarý kýç-
larýna yapýþmýþ ve hýzlý hýzlý yayýlýyorsa, yaðmurun eli kulaðýnda, demek-
tir. Ýþte böyle dedim.

Hayret ve merak duygularýyla birbirlerine bakýp keçilere doðru yürüdüler.
Bu her gün keçilerle birlikte olan çocuklar için gerçekten olaðanüstü bir þeydi.

Diyorum ya. Hayatýn kendisi hep olaðanüstü. Ýnsanlar farký fark
edebilseler, duyularý körleþmeyecek. Hayatý hep coþkulu, þiirsel yaþaya-
caklar. Ben, bu çocuklara ezber kýyýcýlýðýna isyan ediyorum. 

Çocuklar çabuk büyüyor.

Ondan sonra da iþ iþten geçiyor.

Ýþte ben burada, bu yarýölülere vaktin oraya doðru su gibi aktýðýný her
sabah çýðlýklar basarak haber veriyorum. Ama ayýkmýyorlar ki.
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Çok konuþtuk.

Kalk biraz yürüyelim.

Sessiz olalým. Biraz da doðanýn, yüreðimizin sesini dinleyelim. Çünkü,
"Sessizlik anlamýn demlenme vaktidir. Ýnsanýn içinde ne kadar çok birikir-
se, o denli renkli, koyu dökülecektir kelimelere."

Sessizlik kiþinin kendi içine doðru bir kutlu hicrettir.

Ýnsanýn önüne yani ufkuna örülen soyut duvarlar, insanýn kendiyle ya-
þayacaðý yoðun sessizliklerle yýkýlacaktýr.

Kalender, konuþtukça karlý daðlarýn doruklarýndan aþaðýya doðru köpük
köpük akan çaðlayanlar gibi çaðlýyordu.

Sözcükler dudaklarýndan iri, bereketli nisan yaðmurlarý ya da topraða
serpilen tohumlar gibiydi.

Kerim, ilk kez bu kadar ünlü, zengin biri olmayý istemiþti. Belleðinden
bildiði; zengin, ünlü olanlar geçit yapýyordu. Zenginleri zengin eden þeyleri
ellerinden alýversen geriye ne kalýyordu? Bu ünlü olanlar, bu Adamýn, yani
bu dað baþýnda bir baþýna yaþayan Kalender'in yanýnda ne ifade ederdi?

Geleneksel ezberlerini bozmak istemeyen çok etiketli adamlar, niye alýþ-
kanlýklarýnýn kalýplarýnda tükenip giderlerdi? Sahiden bu insaný büyüleyip
esrik eden alýþkanlýklardan nasýl kurtulunurdu?

Kerim, Kalender'in koluna girip,

- Alýþmak ne? Niye alýþkanlýklarýmýzýn esiri oluveririz? Yani..

Kalender,

- Vakit epey geçti. Geri dönelim. Ne diyorduk. Alýþkanlýk.

Ben bu doðanýn koynunda,

Alýþmaya karþý hep direndim.

Ýnsan, bir þeye alýþmaya görsün

Bir süre sonra içten içe eskimeye baþlar.

Çünkü alýþmak,

Zaman içinde insanýn,
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Yüreðine abanan bir karabasan olup çýkar.
Onun için ben, 
Yaþama dikkat kesilir,
Ve her bir þeye,
Hayret ve hayranlýkla bakarým.
Söz gelimi pire deyip geçmem.
O benim için koskoca bir evrendir.
Biliyor musun? Ben bu pire üzerinde çok düþündüm.
O küçücük pire nasýl da sýçrýyor hiç gördün mü? Pire deyip geçme.O

kendi boyunun belki binlerce yükseðine ulaþýyor.
Diyorum ki,
Biz de öyle sýçrayabilsek ne olurdu?
Evet, pire deyip geçmeyelim. O da bizler gibi bir canlý.
O da doðar, yaþar ve ölür.

Onun da aþklarý, aþ derdi, yüreði, uykusu, dostlarý, düþmanlarý vardýr.
Hayatý dolu dolu yaþamak deriz: Hayatý oylumlu yaþamak için, hayatý kö-
künden ve en derinden anlamak lazým. Görülecek, dokunulacak, kokla-
nacak o kadar çok þey var ki, hani vakit?

Bana "Burada böyle sýkýlmýyor musun?" diyorsun. Doðrusu: Hayýr!
Böyle bir duyguyu yaþamaya pek vaktim olmuyor. Ben, burada sürekli; içe
ve dýþa doðru yolculuklar yapýyorum. Evet, yolculuklar.

Yoruldum mu?
Baze bulutlar yoldaþým olurlar.
Adeta bir küçük çocuk gibi onlara dalar giderim.
Çünkü bulutlar bize can veren suyun, en ince, en narin görüntüleridirler.
Onlarla bakýþmak,
Beni yeðnileþtirir.
Bir an gelir ki, 
Ýnsanýn bulut olasý gelir.
Ha unutmadan þunu da söyleyeyim;
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Ben kuþlar cývýldamazsa dallarda,
Ateþböcekleri görünmezse çalýdiplerinde, otlar arasýnda, 
Ýþte o zaman tedirgin olurum.
Ne olursa olsun,
Ýnsan yemiþleri aðaçlarýn dallarýndan koparýp yemeli.
Evet böyle yemeli.
Ýþte o zaman,
Koparmak bir þifa,
Yemek ayrý bir þifa olur.
Yaþamak dediðimiz þey,
Þifa üzre þifa olur.
Yaðmur mu yaðýyor,
Sesini yüreðinde duymalýsýn.
Güneþin doðuþunu, batýþýný farketmelisin.
Ben bazen düþünüyorum da,
Ýnsanlar neredeyse güneþ denen,
Koca bir mucize yokmuþ gibi yaþýyorlar.
Güneþe, yýldýzlara, ayýn biçimden biçime geçiþine, keçiye, koyuna, su-

ya, buluta, her þeye donmuþlar gibi bakmak, zamaný kokuþturuyor. Ki
kimler böyle açmazdaysa, onlar bir tür bulaþýcý bir hastalýðýn sarkacýnda
can çekiþmekteler desek sanýrým abartmýþ olmayýz.

Ben, bazen burada en yakýn,
En uzun boylu aðacýn tepesine çýkarým.
Bütün bir evreni oradan temaþa ederim.
Aman Allah'ým,
Farklýlýk ne görklü biþey.
Bak dostum, bunu denemelisin. 
Bir þeye hep aþaðýdan yukarýya bakma.
Arasýra doruklardan her bir yöne bakmayý da dene.
Yani her yönden.
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Biz bu aleme niye geldik?
Hayatýn anlamý ne?
Ýnsanlar gün yirmi dört saat
Salt baðýrsaklarý için yaþamamalý.
Kuþlara þöyle bir yol bakalým.
Onlar seviþmenin de, uçmanýn da, þarkýlar söylemenin de, 
Zamaný gelince uyumanýn da keyfini çýkarýyorlar.
Ya insanlar, öyle midir?
Aþklarýný aþa dökmüþler,
Döküle döküle dökülüp gidiyorlar.
Aþk adamý olamayanlar,
Aslýnda aþýn da tadýný damaklarýnda duyamazlar.
Çünkü aþk insaný güzelleþtirir.
Çünkü aþk hayatý hep olaðanüstüleþtirir.
Biz hayata; hayret ve hayranlýkla bakalým derken,
Ýþte, tam da bunu kastediyoruz.
Hadi artýk oturduðumuz yeter,
Kalk þöyle bir dolaþalým,
Dereye inelim,
Aziz bildiðimiz suyun sesiyle polatlanýp,
Avuçlarýmýzla içip içimizde serinliðini duyalým, diyelim.
Oðlaklarla bakýþýp,
Kuþlara el sallayarak,
Aðaçlarýn gölgelerinden,
Vaktin ne olduðunu bilelim.
Rüzgarýn esiþiyle,
Yapraklarýn senfonisini dinleyelim.
Ýstersen biz de katýlalým bu melodilere...
Nasýl olsa bu güzelliklerle vedalaþacaðýz.
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Nasýl olsa bir baþka boyutta, 
Yeni bir alemi keþfe çýkacaðýz, diyelim. 
Ýnsan, her dem yeniden doðmalý.
Sular gibi çaðýl çaðýl akýp durmalý.
Düþün bir kez,
Kalbimiz hiç duruyor mu?
Kanýmýz tepeden týrnaða, týrnaktan tepemize akýp duruyor. Beynimiz de

yorulmak nedir hiç bilmiyor. Ben oldum olasý, insan beynini deðirmen taþý-
na benzetirim. Sürekli dönüp duran deðirmen taþlarýna. Eðer bu deðirmen
taþlarýna öðütülecek bir þey dökersek, onlarý öðütür. Ki dökmezsek kendi
kendini öðütür. Onun için sürekli beyin deðirmenimize bir þeyler taþýyýp
durmalýyýz. Yani hep yeni olan þeyler aramalýyýz. Yoksa vehim, vesvese öðü-
türüz de farkýnda bile olmayýz. Bu da bize dert üstüne dert getirir. Deðirme-
nin taþlarý gibi kendi kendimizi yer bitirir gideriz, diye konuþmasýný sürdü-
rürken, yaklaþan bir araba sesiyle, Kalender, Kerim'in elinden tutup:

- Gel, þu çalýlarýn arkasýna saklanalým. Bizi görünce durup rahatsýz et-
mesinler. "Hadi binin" derler. Ondan sonra da bir sürü saçma-sapan laf
atarlar. Ben bunlarý bilirim. En iyisi dalanmadan þu çalýlarý bir dolanalým,
deyip çalýlarýn ardýna geçtiler. Araba geçip gittikten sonra, Kalender bir
süre konuþmadý.

Daha sonra da usulca bir türkü mýrýldanmaða baþladý.
"Bir gün gelir, yol ayrýlýr

Yaprak düþer, dal ayrýlýr

Dünya döner, kul ayrýlýr

Bunu çözmek kolay deðil." dedi ve:

- Nasýl dý? diye sordu. Kerim de:

- Senin sesin de çok güzel, deyince,

- Öyle mi? Bunu yarýn sana baðlamayla söyleyeyim de bir gör.

- Ýnþallah.

- Sen de söyle.

- Ben iyi söyleyemem.
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- Olur mu öyle þey? Herkes iyi söyler. Sen kendine göre söyle. Benim gi-
bi söylemeye kalkarsan tabii ki söyleyemezsin. Ben de senin gibi söyleye-
mem. Onun için herkesin sesi kendine. Bazýlarý iyi taklit eder, fakat o da so-
nunda taklittir. Özgün olan kendi söyleyiþindir.

Sana biraz ýslýk çalayým da dinle.

Tamam mý?

- Tamam

Kalender, evine varýncaya kadar ezgili, dokunaklý, aðlamaklý ýslýklar
çalarak yürüdüler. Daha sonra da dar, küçük odasýnýn içinde, Kerim'e iki
savan verip "Bunlarý bedenine dola ve yat"deyip sustular.

Kerim, yol yorgunluðuna raðmen epey süre uyuyamadý. Sabah kalktýðýn-
da, Kalender'in ocaktaki közlerin üzerinde bazlama piþirdiðini gördü.

Kalender, Kerim'in uyandýðýný görünce, 

- Bu bazlamalara burada "çektirme" denir. Tadý bir baþka olur. Arasýna
deri peynirini yayýp ve de dürüp yedin mi, gel keyfim gel... Yayla çayý yapa-
lým, tamam mý? dedi.

Kerim, kalkýp ayakyoluna gitti. Elini yüzünü yýkadýktan sonra, ocaðýn
kenarýna, Kalender'in sofrasýna oturdu.

***

HEP KENDÝNE DOÐRU YÜRÜ KÝ SENÝN DE
BÝR YOLUN OLSUN

***

Kerim, kendi kendine söylenir gibi:

- Dünkü, o gece gezisintisinden sonra gözüm bir türlü uyku tutmadý. Yi-
ne hep sizi düþündüm. Evet dünkü açýklamalarýnýza bir þey demiyorum.
Ama diyorum, bir yerde bir yanlýþ yapýyor olamaz mýsýnýz. Dile kolay. Kýrk
þu kadar zaman. Uyanmýyorlarsa uyanmasýnlar. Diyorum ki insanlarýn alýþ-

90 Ekmel Ali Okur



kanlýklarý zaman içinde inançlarý olup çýkýyor. Geçen yaz köye gittim. Bizim
köyü bilirsin. 

Kalender, ocaktaki közleri bir araya getirip, odunlarý biraz daha har-
landýrarak:

- Bilirim. Tabii ki iyi bilirim.Bilmez olur muyum.

- Az -çok babaný da tanýrým. Hele de dedeni iyi tanýrým. Çok güzel saban
yapardý. Doðrusu eli uz adamdý.

- Ee anlat bakalým.

- Köydeyiz. Hava da sýcak mý sýcak. Cýrcýr böcekleri daðý-taþý birbirine
katýp çatlarcasýna ötüyorlardý. Bir aðacýn gölgesine gelip oturduk. Bir süre
sonra arkadaþ cebinden þu küçük esans þiþesi varya iþte onu çýkarýp yerin-
den kalktý. Az önümüzde hayvan dýþkýlarýný yuvarlayarak önayaklarýnýn
üzerinde arka ayaklarýyla iten mayýsböceðinin yanýna gitti. O þiþenin kapa-
ðýný açýp pisliðin üzerine bir damlacýk damlattý. O güzel, mis koku etrafa ya-
yýldýðýnda, hayvancaðýz hareketsiz kalýp sýrtüstü yere düþüp bayýldý. Biz, iki-
miz de olaya dikkât kesilip þaþakalmýþtýk ki epey bir süre, hayvan kendine
gelir diye bekledik. Ama heyhat! Ne bir kýpýrtý, ne de bir canlýlýk yoktu.

Sözü uzatmayalým. Þunu diyorum: Ýnsan bir þeye alýþtý mý, o þey insanýn
tabiatý haline gelebiliyor. Ondan kopmasý çok zor oluyor. N'olur beni yanlýþ
anlamayýn. Belki bu örneðim pek uygun olmayacak. Fakat siz benim demek
isteyip de bir türlü diyemediklerimi anlarsýnýz, dedikten sonra:

Kerim, tedirgin bir ses tonuyla, devam etti ve;

- Neyse. Aldýrmayýn. Sanýrým yine olmadý, deyip sustu. Saðýna soluna
bakýnýp uzanýp eline bir çöp aldý. önüne, topraðýn üzerine ardardýna çarpý
iþaretleri çizdi. Sonra da çöpü hýnçla yere batýrýp ateþe attý.

Kalender, oldukça babacan, baþýný öne arkaya kaldýrýp indirdikten sonra:

- Aldýrma. Canýný böyle þeylere sýkmana gerek yok. Ýçimizde sevgi, iç-
tenlik varsa, o yürekten yüreðe uçuþur. Hani çiçeklerin kokularýný uzaklara
doðru yayýþý gibi. Yoksa arýlar, kelebekler, böcekler kendilerine uygun çiçek-
leri nasýl bulurlardý? Hadi sen de sor soracaðýný.
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Kerim, rahatlayýp oldukça sevecen bir sesle,

- Diyorum. Yine diyorum. Neredeyse bir ömür buradasýnýz. O adamý vu-
rup daðdan buraya indikten sonra, þurada, bu küçücük yerde dönüp durmuþ-
sunuz. Gündüz-gece (köyü göstererek) þu insanlara bir þeyler anlatmak için
çýrpýnýp durmuþsunuz. Ama onlar, sizin canýnýzdan can katarak gönderdiðiniz
çaðrýlarýnýza duvar olmuþlar, taþ olmuþlar, yürüyen devinen ceset olmuþlar.

Yankýsý olmayan dað gibiler.

Taþ atýlýp dalgalanmayan buz gibiler.

Niye buralarda gün gün tükenip gidiyor, 

Kendinize yazýk ediyorsunuz?

Kalender,ateþe bakýp gülümseyerek,

- Kendini bilmek önemli.Vaktinden önce doðan çocuklar çok zor yaþar.
Koruk kýzgýn güneþ altýnda sýnav vermeden, kömür yeraltýnda yüzyýllarca
yanmadan ne üzüm üzüm olur, ne de elmas elmas olur.

Hiçbir bilge, içine doðduðu toplumu, kendini taktir etmiyorlar diye bý-
rakýp gitmez. Ki býrakýp gitmek zorunda kalsa bile, uygun bir zamanda geri
dönmek için gider.

Onlar bilmiyorlar. Maalesef bilmediklerini de bilmiyorlar. Ana kuþ yav-
ru kuþ uçamýyor diye býrakýp gitmez. Olur ya býrakýp giderse,ana kuþ ana
olamaz ki... Onun için yavrular özgürlüðü tadabilmek, kendi kendilerine
yetebilmek için ana olanlar býkýp usanmadan kanatlarýný çýrpmalarýnda on-
lara yar ve yardýmcý olmak zorundadýrlar.

Tabii ki bu kolay deðil. Ama mutluluk ta zorluðun baðrýndan doðmaz mý?

Biz burada nöbetteyiz. Bunlarý en iyi ben anlarým. Hemen hepsi de þöy-
le ya da böyle suçlular. Bir gün içlerinden biri benim aðýtlarýma, þarkýlarý-
ma, hikayeme kulak kesilecektir. Þu da var. Ýnsan bazan diriyken yapama-
dýðýný ölünce de yapabilir.

Çok duymuþsundur. "Ah! Þimdi babam olsa da ayaðýnýn tabanýný öp-
sem." diyenleri.

Ýnsanýn huyu batsýn.En yakýnlarý hep sonsuza kadar kalacakmýþ
gibi bir duyguyla yaþarlar.
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Öyleyse gitmek yok.

Burasý benim vataným.

Anýlarýmýn boy verip

Ete-kemiðe büründüðü yer.

Arý arýysa bal yapmaða,

At atsa,þaha kalkýp kiþnemeðe,

Ve ben bensem,burada nöbetteyim,

Kendi hikayemi yaþamaða devam edeceðim.

O köy yolundaki Mayýs böceði hikayeniz çok güzeldi. Sen de çok hoþ
anlattýn. Alýþmayacaðýz. Alýþmak köreltir. Biz zamana inat, iki ucu keskin
býçak gibi olacaðýz. Her an yenilenip her an yeniden doðacaðýz. Lakin,taþýn
yerinde aðýr olduðu gerçeðini de hiç unutmayacaðýz. A benim güzel dos-
tum, bir hiçbir zaman bu doðanýn baðrýna atýlývermiþ, miadý dolmuþ her
hangi bir nesne deðiliz ki...

Bizleri var eden bir "var" vardýr.

Çünkü biz, duyan, aðlayan, acý çeken, sevinen bir varlýðýz. Çiçekle
otun ayný þey olmadýðýný fark ediyor, yeni þeyler keþfediyoruz. Ama sý-
ðýrlar fark edemez ki...

Bir çiçeðin soluþu,

Bir yapraðýn düþüþü,

Bir serçenin uçamayýþý,

Bir çið damlasýnýn, güneþin altýnda buðulanýp uçmasý bizi etkiliyor.
Onun için biz; doðup, yaþayýp, ölüp gidemeyiz. Buralarda bulunmamý-
zýn bir anlamý olmalý. Öyleyse kendi anlamýmýzýn mantýðýný arayýp bul-
malýyýz. Sözün özü yani, özetin özeti þu:

Anlamýmýzý anlamanýn o eþsiz haz sürecine girerek yaratýlýþýmýzýn gizine
doðru yürümeliyiz.Birbirimize bu yolda yoldaþ olmalýyýz. Bu bir zül deðil, ak-
sine bir yüce YÜCELÝÞTÝR, dedikten sonra,

Kerim'e bakýp,"Hadi artýk yemeye baþla."dedi. Yemeklerini yiyip kalktýlar.
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Evden dýþarý çýkýp koca bir aðacýn altýna geldiler ve Kalender gökyüzün-
deki üst üste yürüyen bulutlara bakarak,

- Geçen yýl bir ikindi vakti bu aðacýn altýna gelip gövdesine sýrtýmý yas-
layýp epey güneþin ufka sarkýþýný gözledim. Ýkindi vaktiyle kendim arasýn-
da gittim geldim. Biliyor musun, her gün bize bir þey anlatýr. Evet bir þey.
Duymuþsundur. "Gecenin en karanlýk zamaný,aydýnlýða gebedir." derler.
Doðru. Ben de bunu çok gözledim. Güneþin doðusu, insanýn bebeklik dö-
nemi, kuþluk vakti, çocukluk dönemi, öðle vakti gençlik ve ikindi vakti
olgunluk, yaþlýlýk ve akþam vakti ise artýk aydýnlýða yani bu evre de (gü-
ne) veda vaktidir. Sonra bir baþka evre yani bir baþka gün gelecek. Bu
böyle... Geceden gündüze, gündüzden bir baþka evreye ya da boyuta. Biz
ne dersek diyelim, önemli olan bir þeyler sürüp gidecek.

Ne diyordum? Geçen yýl buraya gelmiþ,iþte bu aðacýn gövdesine sýrtýmý
verip ömür üzerinde düþünüyordum. Bir de ne göreyim. Aha þurada, önüm-
de bir kuþ yuvasý. Ta aðacýn dalýndan,rüzgarýn etkisiyle buraya (Sað iþaret
parmaðýyla göstererek) düþmüþ. Tabii ki yere düþünce darmadaðýn olmuþtu.

Öyle bir süre yere düþmüþ yuvaya baktým.Ýçimde bir yerlerde esrik, bu-
ruk, hüzün dolu duygular esip dururken, birden kuþ cývýltýlarýyla irkildim.
Þöyle bir baþýmý kaldýrýp aðacýn dallarýna baktým. Aman Allah'ým gördüðüm
çok harika bir þeydi.Kuþlar imece usulü yeniden yuvalarýný inþa ediyorlardý.

Anlattýðým bu hikayeyi yani doðanýn bu sayfasýný geçen yýl burada,bu
aðacýn altýnda okudum. Þunu diyorum: Ne olursa olsun,yýlmak, hayata sýr-
týný dönmek yok. Bir þeyler yanlýþ gidebilir, gitsin. O þeyin bir biçimde "yan-
lýþ" olduðunu gördük ya. Burada bize düþen ne? Yeniden baþlamak. Yýlmak
yok. Kuþlar gibi. Evet yuvasýný yeniden yapan kuþlar gibi. Ne olursa olsun,
umutsuzluk yok. Cesaretimizi kaybetmek yok.

Zorluk olmasaydý kolaylýðýn ne olduðunu nasýl anlardýk?Öyleyse
zorluklara karþý direneceðiz. Bu böyle.

Þimdi gel. Þöyle bir topraða atýlan ya da gömülen tohum üzerinde düþünelim

Tohum güneþ ve havaya ulaþmak için yolundaki taþlarý, iterek, delerek,
çimenleri yararak gün ýþýðýnda boy verir. Yaðmura, kara, doluya, rüzgara, fýr-
týnaya karþý gitgide güçlenir, direnir ve daha sonra da meyveye durur. Bu ne
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demek? Gönlünü hedefe kilitlemek demek. Eðer bir daðýn tepesine çýka-
caksak, ne yaparýz? Gözümüzü daðýn tepesine dikeriz. Oradan gözümüzü
hiç ayýrmayýz. Böylece o daðýn doruklarýna adeta uçar gibi gideriz.

Güçlükler olmasaydý nasýl geliþirdik? En iyisi þöyle diyelim: Eðer,derin
ve karanlýk vadiler olmasaydý, daðlarýn doruklarý bu denli görkemli, görklü
olmazdý. Ben böyle bilir,böyle derim.

Bilenler ne demiþler; "Nisan yaðmurlarý olmasaydý, mayýs çiçekleri de
olmazdý." Evet, bunu böyle demiþler.

Önemli olan sadece kahramanca ölmek deðil,bundan daha da önemli
olan kahramanca yaþamaktýr.

Hasýlý velkelam, "Keskin býçak olmak için çok çekiçler yemek lazým."
Ben böyle biliyor, böyle diyorum.

Kalender, Kerim'in koluna dokunarak,

- Bak senin adamlar yol boyu yürüyerek bu tarafa doðru bakýyorlar. Ne de-
miþler, "Yolcu yolunda gerek, dað daða kavuþmasa da, insan insana kavuþurmuþ."
Ben sana derim ki: Eðer birgün yine yolun bu taraflara düþerse yine gel konu-
ðum ol. Unutma ki, seni sevdim. Seni özleyeceðim. Hadi bakalým, deyince,

Kerim,çok duygulanýp,

- "Nisan yaðmurlarý olmasaydý, Mayýs çiçekleri de olmaz." diyorsun.
Ben inþallah buraya Mayýs çiçeklerini de görmeye geleceðim. Yolum bu ta-
raflara düþmese de, ben bir yol bulup geleceðim.

Kerim, Kalender'e sarýldý ve vedalaþýp yola koyuldu. Yirmi metre kadar
gittikten sonra, geri dönüp baktýðýnda Kalender o koca aðacýn gövdesinin
ardýna geçip içli içli aðlayarak gözyaþlarý yanaklarýndan süzülüp kýrçýl saka-
lýna karýþýyordu.

Kerim'se bir süre o aðacýn gövdesinin ardýnda ki görünmeyen Kalen-
der'e bakýp derin bir iç geçirerek yavaþ yavaþ gideceði yere doðru buruk,
kekremsi duygularla yürüyordu…

*** BÝTTÝ ***
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