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SUNUŞ 

Tercüme, milletlerin kalkınması, ister eski ister yeni 

olsun başka kültürlerle tanışması için önündeki kapalı kapıların 

açılması, aynı zamanda ilmi ve beşeri bütün alanlarda kendini 

dünyaya tanıtması açısından temel bir bilimsel faaliyet 

niteliğini taşımaktadır. 

Milletlerin doğuşu ve devletlerin ortaya çıkışından beri 

işine sıkı sıkıya bağlı bilginler, edebiyatçılar ve aydınların büyük 

önem verdiği bir iş olan tercüme, günümüzde önemi artarak, 

işlevi gittikçe daha riskli ve daha hassas bir hal almaktadır.  

Katar Kültür Bakanlığı da milli kültür alanında yürüttüğü 

diğer faaliyet ve çalışmalara ek olarak bu bilinci gerçeğe 

çevirmek üzere çeşitli dillerden Arapçaya birçok kitap tercüme 

edip Katar edebi kültür ürünlerini de yaşayan dünya dillerine 

çevirmek suretiyle tanıtmaya büyük önem vermektedir.  

Katar – Türkiye Kültür Yılı olan 2015 yılı iki ülke 

arasındaki kültürel değişimin güçlendirilmesi için iyi bir fırsat 

oldu. Kültür Sanat ve Kültürel Miras Bakanlığı, bu bağlamda 

Arapça – Türkçe ve Türkçe – Arapça çeviri projesi başlatarak, 

daha derin bir hedef olan iki halk arasında kültürel kaynaşma 

ya da günümüzde kültürel etkileşim denen halkların birbirini 

anlama sürecini kolaylaştırma işlevi gören halkları birbirine 

yaklaştırma hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. 



 

 

Bu vizyonun ilk ürünü, Katarlı erkek ve kadın 

edebiyatçıların farklı dönemlerde yayınlanmış çeşitli öyküleri 

arasından seçilerek ortak bir kitapta toplanan ve on dört 

öyküden oluşan bir öykü antolojisi oldu. Seçilen öykülerdeki 

çeşitlilik, Katar edebiyat ortamında öykü sanatı bağlamındaki 

gelişme hakkında bilgi vermeyi, az da olsa Türk okuyucusuna 

Katar’ın toplumsal kimliğini tanıtmayı amaçlamaktadır.  

Bakanlığımız bu kitabı yayınlamakla kalmayıp karşılıklı 

çeviri projesini sürdürecek, Allah’ın izniyle arzulanan meyveleri 

vermesi için geliştirmeye çalışacaktır.  

Kültürel Araştırma Geliştirme Dairesi     
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İki Kez Ölmek 

-1- 

Gecenin dalgalara, sarhoş bir kadının çığlık seslerinden 
geriye kalmış yankılara karıştığı Venedik’in düşlere dalmış 
akşamında... toprağın buğday sarısına çaldığı memleketimde 
kavrulan kumların rengini andıran yüzünü aradım... hasat 
mevsimlerinin gelişini haber veren belirtileri...  

Ardından iki kez ölmeyi diledim. 

San Marco Meydanı’nda liman kaldırımına yakın 
kafelerde hala karşılıklı nağmeler çalınıyordu. Kafelerden 
birindeki müzik bitti mi bitişiğindeki kafenin nağmeleri 
yükseliyordu. Bu şekilde denizin dalgalarıyla sarmaş dolaş 
ahenkli bir nağmenin eşliğinde dans edenler, akşamın 
uykusunda karşılıklı düşleri yudumluyor, sevgililerinin kollarına, 
göğüslerine yaslanıp kalıyordu.   

Yalnızdım ve senin gurbette oluşunu hayal ediyordum.  

Öğütülmüş bir gerçeğin korkusuyla ufak tefek, sessiz 
sedasız, sıcak, bitişik Venedik evlerinin sardığı o genişçe 
meydan, San Marco meydanına birçok şehir, buralara 
kestirmek için kaçan insanlarının simalarını atmış. Yağmur ince 
ince çiseliyor, turistleri sıcaklık ve dalgaların yardımıyla 
birbirine yapışmaya itiyordu. Bir yandan da kafeler çiseleyen 
yağmur altında ıslanan ve her kafede şarkılarını çalan 
çalgıcıların bitişiğinde oturan müşterilerinin üstüne 
brandalarını çekmeye başlamıştı. Yağmur damlaları ise o ufak 
kentin pencerelerinden sarkan çiçeklerin kokusuyla dolup 
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taşan yazın kokusuyla mest olmuş, kayıp gidiyor, tane tane 
suya dalıp batıyordu.  

Akşam masalsı bir güzellikteydi.  

Kardeşim bana dönerek görüşmenin bittiğini ilan edip 
mekanı terk etmek isterken ben senin salınan kametini 
aramayı ilan ediyordum. Meydandaki saatse gecenin on ikisini 
gösteriyordu.  

Ben hala seni aramayı ilan ediyordum.  

Anam, babam, kardeşimin hep güleç duran yüzü ve 
çocuklarımızın varlığına rağmen etrafımda kimsecikler yoktu.  

Sessiz sedasız, sevinçle seni bulabilme umuduyla 
yokluğunun denizinde açılmaya karar verdim.  

Şaşkınlığa, yalnızlığın üstüme üstüme gelmesine rağmen 
buldum seni.  

Perçemlerimi arıyordun ve sırtımda salınan saçlarımı, 
yaygaramın ülfetini, çocukça afacanlığımı, senin de dediğin gibi 
bezginliğimi.   

Sükunetinin ürpertisini, ardı arkası gelmeyen, beklenen 
korku içinde erimeni, güneşte kavrulmuş kahverengi ten 
rengini arıyordum ve benim dediğim gibi, nesnelerin 
çelişkisinden sinelerimizin içinde birlikte kahra boyanmış 
hüznümüzü. 

Yağmanı bekliyordum...  

Kentin kavurucu sıcaklığından kaçarken hangi kentte 
durup yerleşeceğim diye dört gözle bekliyordun yola çıkmamı.  

Kim buldu ikimizi, bilmiyoruz. Ama biz aynı anda bir 
olmuştuk. Venedik’in dallanan kaygan yollarından geçtim. Sen 
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sırtımda salınan siyah saç örgülerimle oynayıp gülümserken 
ben evcil bir kedi gibi yaslandım omzuna. 

- Aban nerede?    

Tebessüm ettim gözlerinin içine baka baka gülerken: 

- Ya senin kefiyen, egalin, beyaz elbisen nerede?  

Bu kez sen gözümün içine baka baka gülüverdin:   

- Böyle bir şehirde olur mu hiç... Baban böyle mi giyiniyor 
senin?  

- Babam böyle bir şehirde Doğulu olabilir mi hiç? O 
zaman, ben böyle... Hayır.  

Sen yine güle güle fısıldadın kulağıma:  

- Biz erkeğiz.  

Ben de sinirle tekrarladım gülüşümü:  

- Ben de kadın.  

Öylece gülmekten bayılacak gibi devam ettik yolumuza.  

-2- 

Bir ödüldü duruşma... 

Yargıç sessiz, salon genişçeydi, savcı ise sanıkların suçu 
sübut bulmadan masumiyetin tenine pençesini geçirip 
kanatmak üzere olan aptal bir kaplan gibi yerinden fırlamış, 
salondakileri yırtıcı yoklayan bakışlarla süzüp duruyordu.  

Savunma zayıftı... 

Birden savcının fırlayıp ayağa kalkmasıyla irkildi... 
Ardından rezil rüsva geri çekildi. Tek tanık ise bendim. Gözler 
benim üzerimdeydi. Demir parmaklıkların arkasında ise sen 
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durmuştun, içindeki dehşet ve korkuyla. Ancak böyle bir 
salonda kaderin sürprizi şaşırttı seni; benim erkekler gibi bu 
gibi yerlere gelip oturmak yerine evinde oturması gereken bir 
kadın olarak baş kaldırıp gerçeğimden kopmam hoşuna 
gitmemişti. Sert titrek bakışların kara abanın sardığı bedenimin 
üzerine düştü... Geri çekildi bir anda gözlerin şimşek gibi. 
Ardından kara peçenin örtmediği çıplak yüzümün üzerine 
düştü; yargıç önünde seni aklamak için tanıklık edeyim diye.  

Sen sinirle patlama anını bekler gibiydin.  

O gün sıradan bir gün değildi.  

Dışarıda rüzgar kapılara, arabaların camlarına, hurma 
dallarına vuruyor, gözleri kanatan bir toprak selini andıran kum 
taneciklerini savuruyordu. Işıkları kapatıp süratle giden 
arabaların direksiyonları önünde görüş mesafesini 
daraltıyordu.  

İçeride sen sessiz çığlıklar atıyordun. Sessizce 
kükrüyordun. Sessizce haykırıyor, sessizce sayıklıyordun.  

Sen benim hastam, ben senin tabibindim. Bedenini demir 
parmaklıklar ardında yıllarca kalmaktan kurtaracak tek şey 
benim ifademdi.  

Ama sen sırf kılıcın boynumun üstüne inmesinden 
korktuğun için bir tabip olarak reddettin beni. Bana çirkin 
dedin. Sırf ben her zaman ben kalayım diye... Bu yüzden çığlık 
atmak istedim. 

Ellerini uzatmak istedin, kara peçeyi yüzüme indirmek 
için.  

Didindin durdun, için içini yedi, direndin, çatladın, 
direndin... 

Bayılıp yere yığıldın... 
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Duruşma ise başka bir güne ertelendi.  

Gözler yüzümü tırmaladıktan, ah vah diyen ağızlarda 
gevelendikten sonra hikayeyi yayınlamak için mahkemeden 
çıktım. Üstelik yargıç daha ifademi dinlemeden. 

-3- 

Yağmurda ıslanmış bir kuş gibi silkindim.  

Kalabalık yollar birbiri ardı sıra kapıya dayanıyor. 

Hayır, henüz kalkmadım yataktan. 

Çıplak ayaklar, omuzlar, ...la uzanıverdim yatağa.  

Rüya görüyordum hala.  

Homurtular duvarların sessizliğini bozuyor, kapalı 
kapıdan odama kadar ulaşıyordu.  

- Kızının eğitimle, özgürlükle, dışarı çıkmakla... elde ettiği 
şey bu işte.  

Bu ses annemin sesiydi. Homurtular başka insanların. 
Suçluysa babamdı.  

Kapı ellerinin altında sallandı. Kapı boşluğu odamı basan 
ayaklarının önünde sonuna kadar açıldı.   

Gözlerimi kaldırıp baktığımda... 

Annemin yüzü karşımda duruyordu. Şunu anladım ki her 
ne şekilde olursa sonum geldi. Annemin hemen arkasında 
babam duruyordu. Çocuklar bile gözlerini bana dikmiş 
bakıyordu. Onların hemen arkasından hizmetçilerin gözleri ve 
bazı komşuların gözleri...  

Ben hala yatağın üzerinde uzanmış haldeydim... 
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Ayaklarım, omuzlarım çıplak... Vücudumun geri kalan 
yanlarını, yaslı saçlarımın bir kısmını örtmek için yavaşça 
entariyi çektim. Yaptığım tek şey bu oldu... Ardından tekrar 
daldım rüyalara. 

-4- 

Hayır, işe dönemezsin.  

... 

Yapamam, inan bana. 

... 

(Demir parmaklıkların arkasından duruşmayı bekleyen 
yüzün geliyor gözümün önüne) 

Bil ki sen benim için en iyi tabipsin. Tabiplerin en iyisi, en 
beceriklisisin. Ama işine son verilmesi yönünde talimat var. 
Nedeni de baban.  

...  

(Hayaller bitkin düşürüyor beni; rüyalara dalmış 
Venedik’in göğü, yaranın derinleşmesi, gondol şarkısı... ve 
gurubunun kızıllığıyla boyanmış o akşamda yüzlerimizin 
birbirine yapışmış hali; ayı beklerken yıldızların gümüşten bir 
manzara içinde serpildiği o akşam, gondol şarkıcısı hareketli bir 
şarkı tuttururken mum ışıkları su üzerinde yüzen sesinin 
sedasıyla dalgalanıyor).  

Hata senin, senin gibi soylu, ulu, uzman bir tabip, 
falanların kızı, adı şanı belli olmayan falanların oğlu bir hastaya 
nasıl ilgi duyabilir?  

... 
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(Çeşitli simalar kovalamışken beni anlayabilen tek kişi sen 
oldun. Onlara karşı tabibin bendim. Bana karşı tabibim sendin).  

Üstelik şu hasta hakkında vereceğimiz ifadeden dolayı 
mahkemedeki ifaden hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.  

... 

(Ah... yaram benim... Bu kadar kısa sürede nasıl 
yargılayabildiler beni, böyle kesin bir yenilgiye uğratabildiler 
beni? Halbuki benim diplomalarım var, konumum makamım 
var. Yeterliliğim, süren başarılarım var).  

Hüznün karanlığa boğduğu bir anda bazı şeyler düştü. 
Beyaz doktor elbisesini çıkarıp abayı sıkıca geçiriverdim 
üzerime. Ardından peçeyi indirdim yüzümün üstüne. Sonra 
hastane koridorlarından ayrılıp beni dışarıda bekleyen o 
büyükçe arabayı aramaya koyuldum.  

Her şey düşüverdi yere, Filipinli hizmetçi el çantamı 
elimden aldığında, Hindistanlı sürücü, ayağımın altına yere 
düşmeden yakaladığı elmas bileziklerimi ve bazı evraklarımı 
ona uzatıp arabanın kapısını bana açtığında.  

Hikaye bitmedi daha...  

-5- 

Ayın yirmi dördünde... 

Yargıç, açıkladı kararı...  

Seni beraat ettiremiyordum. Sen benim ifademi vermemi 
kabul etmedin. Zayıftı ve ben eski bir doktor ve bir kadındım; 
yargıçsa erkek...  

Babam da erkekti... 

Kardeşlerim erkek... 
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Komşular da, kadın olanları bile erkekti...  

Hikaye bitmedi daha...  

-6- 

Dördüncü cezaevindeydim. 

Gebeydim ve dördüncü ayımdaydım.  

Bedenime bir başka erkek sahip olduktan sonra.  

Artık ben onun kadınıydım... 

O da benim erkeğim... 

Doktorken bir anda ev kadını oluvermiştim...  

Kocam hala yargıç olarak görev yapıyordu: O senin 
celladındı, sen de onun mahpusu...  

Böylece hikaye tamamlanmış oldu. Venedik’teki rüya 
çimdiği ise her akşam üzerime acıyla karışık hüzün 
yağdırıyordu...  

Ben de iki kez ölmeyi diliyordum.  

Kahire, 26/4/1993 
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Yatağımdaki Yabancı 

Talâl bana amcakızından, nişan planından hiç 
bahsetmemişti. Ta ki okulun son yılının son demlerine geldik ve 
bizi dünya nehirlerinin önünde durabilecek güçte bağımsız 
fertler haline getirecek sınav sonuçları açıklandı. Artık kaya gibi 
güçlüydük. Talâl’le ben beş yıl boyunca birbirimizin gölgesi 
gibiydik. Hocaların bize yazdırdıklarını yazıyor, ardından 
yazdıklarımızı karşılaştırıyorduk. Bir de bakıyorduk ki aynı 
notları düşmüş, aynı yorumları yapmışız. “Bu gayet tabii bir 
şey” demekten başka şey bulamıyorduk. Beş yıl boyunca 
bizimle yolları kesişen herkes, bizim yurda dönüp kutlu ve 
ebedi sosyal bütünleşmemizi ilan edeceğimizi düşünüyordu. 
Daha çok fakülte yakınlarındaki kafeteryada otururduk. Eğer 
ortalıktan kaybolacak olursak da kimse bizi fazla aramazdı. 
Birileri mutlaka sinsice (Tatal Must be with Maha) derdi. Ben 
de isminin yabancı dilde söylenişine çok gülerdim. Çoğu kez 
ona takılır: “Sen memleketin tepelerisin” derdim. O da aynı 
şekilde takılır: “Ne desen de sen benimsin” derdi. Ben de bu 
söylediklerine inanır hem sevinç hem de utançla gülerdim. 
Ancak memlekete dönme kararı almadan önce Talâl’in bana 
gerçeği açıklama kararı verdiği gün pek de mutlu değildim. 
Amca kızıyla evliliğinin üzerinden bir kaç ay geçmesini bekleme 
teklifini reddederken de utanmadım. Güya bu süre zarfında 
ona sırrını söyleyecek, aşiret karşısında da kendini aklama 
imkanı bulmuş olacaktı. Ama ben bir başka kadının gelip benim 
olduğum yerde oturması ya da benim önceden hazırlığını 
yapmış olduğum ortamı oluşturması düşüncesine bile 
tahammül edebilecek durumda değildim. Kendisinin demiş 
olduğu gibi bütün tarafları memnun etmeye yönelik iyi 
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niyetlerini reddettim. Kendisiyle aynı uçağa da binmedim. 
Döndüğümdeyse babamın evine döndüm; yalnız başıma ve 
onun sıcaklığına sığınarak. Çünkü bana olan sevgisinden şüphe 
duymuyordum ve birden ortaya çıkacak bir başkası da 
alamazdı benden. Talâl’in düğün haberini aldım, zamanla 
içinde yüzmenin bende bağımlılık oluşturduğu mavi bir gam 
çağlayanına dönüştü. Uzun yıllar babamı sevilmeye değer tek 
erkek olarak gördüm. Annem ilk yıllarda öldü. Ama babam 
hayatına başka bir kadın girsin istemedi. Çevresindekilerin 
sürekli ısrarlarına rağmen bir tek benimle yaşamaya devam 
etti. Güç yılları elinden kayıp gitti. Benim daha azimli ve daha 
fazla üretmeye güç yetirdiğimi görmek gücüne güç katıyordu. 
Ama kendi kendime, Ahmet’i hayat arkadaşı olarak seçerken 
onu yüzüstü bıraktığımı söylemekten korkuyorum.  

Ahmet, duygularını dışa vuruyor, sevgisinde sıcaklığını 
hissettiriyordu. Konuşurken her zaman hissettiklerini dışa 
vuruyordu. Kendisi, üyesi olduğum ulusal komisyonun 
başkanıydı. Hararetli toplantılardaki konuşmaları, deneyimi ve 
toplantıları yönetmesiyle göz kamaştırıyordu. Dikkat çekici bir 
dirayete sahipti. Satır aralarındaki, beyaz sayfalardaki küçük 
unsurları iyi görüyordu. Ahmet beyi düşünürken bitkin düştüm. 
Karmaşık kişiliğinin çeşitli yönlerini tahlil etmeye yönelik ilkel 
uğraşlarım beni yordu. Sabahları “günaydın hanımefendi” 
derken bakışlarının arkasındaki ifadeye dalma çabası bitkin 
düşürdü. Çünkü bir şevkin ardında gizlenen bir mana, ardından 
gelen sözlerinde de bir azamet, bir hürmet vardı. Yarınki 
toplantıda mutlaka hukuki görüşle ilgili müzekkereyi 
götürmemi istedi. Ardından başka bir şey demeden telefonu 
kapattı. Ama benim ona olan saygım arttı. Ortam da at 
kişnemeleriyle, nehirlerle doldu. Sevinç başakları 
şaşkınlığımdan utangaç yastığımın üzerine dökülüverdi.  
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Bir yıl geçti. Komisyondaki ortak çalışmamız bitmek 
üzereydi. Nihai raporun çıktısını almayı geciktirmeye 
çalışmama rağmen o gün ister istemez gelecekti. Ahmet bey, 
hem kendi adına hem de yüksek makamlar adına raporun 
hazırlanması konusundaki çalışmalarımızdan dolayı 
teşekkürlerini sunmak için bizi toplantı salonuna çağırdığında o 
gün gelip çatmıştı artık. Bizim gibi çalışkan ve etkileşim içinde 
bir grupla yeniden çalışma fırsatı bulmayı ümit ettiğini söyledi. 
Zekice attığı bakışlarla her birimizin kendine özgü bir yöntemi 
olduğunu anlatmaya çalıştı. Ben bir bir herkes çıkıncaya kadar 
bekleyip yerime çivilendim.   

- Teşekkürler efendim, teşekkürler Ahmet bey.  

- Affedersiniz, Meha hanım.  

- Efendim...  

- Biliyorsunuz, evliyim üç çocuğum var ama benimle 
evlenir misiniz.  

Bu sefer reddedilecek bir teklif değildi bu. Artık benim 
için pek bir anlam taşımayan ideallerden de dem vuramazdım. 
Babamın yüzünden okunan üzüntüsüne rağmen, hayatındaki 
ikinci kadın olmak üzere Ahmet’in teklifini kabul ettim. İlk karısı 
ise evinde çocukları ile birlikte korkusuz tasasız yaşamaya 
devam edecekti. Birinden diğerine değişen toplumun 
onayladığı bir şekilde Ahmet’in sevgilisi ve sevdiği olmayı kabul 
ettim. Adım eş olduktan sonra kötü kadın sınıfına 
sokulmayacaktım ne de olsa. Ama sırf çocukları düşündüğü için 
sesini çıkarmayan Ahmet’in karısı, evliliğimizin üzerinden üç ay 
geçtikten sonra yatağının yanı başında ikinci bir kadına 
tahammül edemeyeceğini söyleyerek tamamen çekilmek 
istediğini bildirdi. Ahmet bu talebini kabul ettiğinde, her ne 
kadar ona “büyüktün büyük kalacaksın” dediyse de tatlı bir 
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sevinç hissettim içimde. Sevinç ve havalara uçmaktan dolayı az 
da olsa pişmanlık duydum. Nereden geldiğini bilemediğim bir 
sitem ve ışık hissettim. Ama artık kocamın hayatında sadece 
ben vardım. Gelince ismimi söyledi, başka bir isim de yoktu 
artık. Artık sevdiğim adamın yalnız beni seveceği an gelmişti. 
Tıpkı annemin kaybolan konumuyla çatışacak bir dişi fotoğrafı 
getirmeyen babam gibi. Artık kocamın denizleri içinde dalgaları 
birbirinden ayıran köprülerden korkmadan yüzmenin vakti 
gelmişti. Gizlemeye çalıştığım sevincim gizli kalmayı kabul 
etmedi. O yıl, ardından ertesi yıl su yüzüne çıkarak büyüdü, 
ileri gitti. Ben ne çocuk doğurdum ne de kocama eline 
vereceğim bir çocuk isteyip istemediğini sordum. Sadece 
ortadan kaybolmayan son eş olmakla yetindim. Ta ki Ahmet 
eve gelmemeye başladı. Üzüntüsüne aldırmayan, çocuklarının 
gözleri önünde serilen sevincimden kaçmıştı. Sitem dolu 
bakışlardan okunan hüznüyle kocam benden kaçar oldu. 
Geceye, evin bahçesinde içtiği sigaralara sığınmaya başladı.  

Artık benimle aynı yastığı paylaşma isteği kalmamıştı. 
Benim kendisini içine almış olduğum, belki de o raporu 
hazırladığımız yılkinden çok daralan çemberin içinde 
görünüyordu. Ben onun rahat bir dünya, sürekli açan bir gül 
bahçesi olmasını istemiştim. O benim saklı sırların 
derinliklerinde uykuya dalan biri olmamı istemişti. Her yerde 
kendimi “ben Ahmet’in eşi” diye tanıtıyordum. Ama bu sırada 
Ahmet dünyamdan çekiliyordu. Ben önceleri onu benden alan 
çocuklarıdır, büyülü dünyasıdır diye düşünmüştüm. 
Kızmamıştım, çünkü onlar dönüp gelen başlangıçtı. Ama o 
çocuksu ses kapımı çalıyordu: “Babam nerede?” Benimse 
verecek bir cevabım yoktu. Onun her zaman meşgul olduğunu, 
işine ne kadar düşkün olduğunu biliyordum. Buna rağmen 
nereden geldiğini bilemediğim şiddetli bir kadın duygusu 
elbiselerimin kıvrımlarına, alıp verdiğim soluğa kadar içime 
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işledi. Ahmet’in bildiğim çocukluğunu izledim ama bilemedim. 
Yeniden dirilişi emreden nefse sordum cevap bulamadım. 
Sonunda müphem bir sorunun cevabı olamayacağına kanaat 
getirdim. 

Belki de çözüm bir çözüme varmamaktı. Mutlak olan ise 
görmediğimiz şeydir. O da en güzel şeydir. Ahmet’in 
sessizliğine inandım, benimle olmayı reddeden isyankar 
anlarında asalak olmak istemedim. Onu sessizliğiyle, değerli 
eşyalarıyla baş başa bıraktım. Öylece tedirgin bir şekilde bekler 
oldum, korku avare bir martı gibi içimde dolanıyor, işkiller git 
gide büyüyordu.   

Bir gün, daha çay bardaklarını kaldırmadan durduruverdi 
beni:  

- Meha... sana bir şey söylemek istiyorum ama nereden 
başlayacağımı bilemiyorum.    

- Biliyorum Ahmet... hayatında başka bir kadın var.  

Derken içimdeki her şeyin paramparça olduğunu 
hissediyordum.  
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Dr. Hasan Abdullah Reşîd 

 Sunucu, öykü yazarı, eleştirmen, tiyatro alanında 
araştırmacı.  

 Sanat Felsefesi ve Tiyatro Eleştirisi ve Edebiyatı doktorası, 
Tiyatro Sanatları Yüksek Enstitüsü, Kahire.  

 1968 yılında açıldığında radyoya ilk girenlerden biri 
sayılmaktadır. Kendisi radyoda sunucu, yapımcı, program 
editörü ve radyo müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 

 Ulusal Kültür Sanat ve Kültür Mirası Konseyi Kültür Sanat 
Dairesi başkanı olarak görev yapmıştır.   

 Halen Radyo Televizyon Kurumu başkan bürosunda medya 
uzmanı olarak görev yapmaktadır. 

 el-Casra Toplum Kültür Kulübü yönetim kurulu üyeliği, 
kulübün toplum kültür komisyonu başkanlığı. 

 Katar Şiir Forumu kurucu üyesi.  

 Suriye Yazarlar ve Edebiyatçılar Birliği üyeliği.  

 Mısır Yazarlar Birliği üyeliği.  

 Kahire Radyo Televizyon Şenliği jüri üyeliği.  

 Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Gençlik Tiyatrosu Şenliği jüri 
üyeliği.  

 Katar tiyatrosu daimi komisyon üyeliği.  

 Radyoda çalıştığı dönemde birçok kültür programının 
sunuculuğunu yaptı.  

 Çeşitli edebiyat, kültür ve tiyatro şenliğinde Katar’ı temsil 
etti. 

 Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri edebiyat heyetinde Katarlı 
edebiyatçıları temsil etti. Tiyatro etkinliklerinde jüri üyeliği 
yaptı.     

 Araplar arası ve Körfez düzeyinde birçok kültür 
sempozyumunda bildiri sundu. Ayrıca uluslararası, Araplar 
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arası ve yerel düşünce sempozyumu ve kültür forumunu 
yönetti. 

 Şarika - Arap Tiyatro Kurulu Yürütme Komisyon başkanı 
yardımcılığına getirildi. 

 Uluslararası İskenderiye Şarkı Şenliği jüri üyeliği.  

Yayımlanmış Kitapları: 

1 - el-Mevta La Yertâdûne’l-Kubûr (öykü kitabı).  

2 - el-Kazaya’l-İctimâi’yye Fi’d-Dirama’l-Katariyye (öykü kitabı).  

3 - el-Huznu’l-Bârid (öykü kitabı).  

4 - Cedeliyyetu’l-A’czi ve’l-Fi’li Fi’l-Kissati’l-Katariyye (Edebiyat 
Araştırması). 

5 - Esvâtun Min’el-Kissati’l-Kasîrati Fî Katar (Edebiyat 
Araştırması). 

6 - ez-Zillu ve’l-Hecîr (Piyesler).  

7 - el-Meratu Fi’l-Mesrahi’l-Halîcî (Piyes).  

8 - es-Savtu ve’s-Sada ve Mesrahiyâtin Uhra (Piyesler).  

9 - Tatavvuru’n-Nakdi’l-Mesrahî Fi Duveli’l-Halîci’l-Arabî (1965 - 
1990) (Araştırma). 
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Soğuk Kucak 

Biz bir grup kardeş idik... kışın ayazında sıcağı arıyorduk. 
Ama bu sıcaklığı kucağından başka yerde bulamıyorduk. Her 
zamanki köşesinde sol yanının üstünde yatıyordu. Biz ufaklıklar 
ise her günkü yarış içinde sıcaklığın merkezine yakın olmak için 
öne atılıyorduk. Ben her seferinde en iyi yeri kapıyordum. Biz 
ona yaklaşmaya çalıştıkça o sağ eliyle kardeşlerimi ve bazı 
amca oğullarımı iter ya da birine sırtından vururdu. Gerekirse 
yavaşça yelpazeyi çeker birinin bacağına geçirir ya da eliyle 
sırtına vururdu. Onu en çok kızdıran amcaoğlu İbrahim’di. Bu 
yüzden İbrahim fırsatını buldu mu hemen ona yaklaşır mekanik 
bir hareketle kucağına süzülüverirdi. O da onu geri iter, “git 
başımdan Allah’ın belası” diye bağırırdı. Çoğu kez beni evcil bir 
tavşan gibi bağrına çekerdi. Ben de cılız sırtımı sıcak göğsüne 
dayayınca kendimi güven içinde hissederdim. Artık ezberlemiş 
olduğum bir hareketle sağ eliyle ayaklarımı kucağının 
yakınlarına doğru çeker yorganı üzerime çekmek için elini 
uzatırdı. Yüzümü örtmek istedikçe de reddederdim. Çünkü 
boğulacak gibi olurdum. O da derdi ki bana: “Tıpkı baban 
gibisin”, sonra öfkeyle şöyle devam ederdi: “Ala ala ondan 
inadı, dik başlılığı almışsın, çıkarını hiç bilmiyorsun”. 

Kardeşlerim ve amcaoğulları sessizce ona doğru 
süzülünce de birden şefkatle soruverirdi: “Söyleyin bakalım 
çocuklar, ne dinlemek istersiniz?” Bu esnada ben bağrış 
çağırıştan başka şey duymazdım. Çocukların ağızlarından şu 
isimler dökülüverirdi: “Buderya, el-Kayile’nin Eşeği, el-
Fuseycira...” Öylece talepler uzar giderdi. Bir de ısrarla aynı 
hikayeyi defalarca dinleme isteği. Bıkmıştım artık bu 
hikayelerden. Hepsini ezbere biliyordum. Ben bu saçma sapan 
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hikayelerden nefret ediyordum. Avde Ana, güler, yapmacık bir 
gülücükle: “Pekala, pekala, tamam, olur” derdi. Bu konuda 
görüş bildirmeyen tek kişi de ben olurdum. Doğrusunu 
isterseniz ben korkuyorum o hikayelerden, evet korkuyorum. 
Ama Avde Ana her seferinde dev yaratıklardan bahseden o 
hikayeleri anlatırdı.  

İnanmayacaksınız ama gecenin birinde ben onlardan 
birini gördüm. Gözümle gördüm. Evet, Buderya’yı gördüm. 
Fenerden çıkan kısık ışık üzerinde gidip geliyordu. Evet, 
gördüm. Bağırmak istedim, bir şeyler yapmak istedim... Ancak 
yapmaktan korktuğum şeyi yaptım. İlk kez onunla ilişkim 
değişiyordu. Artık ilişkimizi bozan bir şey vardı. İlk kez bana 
vurmuştu. Sert bir ses tonuyla, “Ne ayıp, biz de senin için erkek 
diyorduk, ama sıpa çıktın. Yazıklar olsun” dedi. Yıllar sonra hala 
sözleri kulağımda yankılanıp duruyor. Ama Buderya’yı nasıl 
hayal etmiştim? Ne diye hayal etmiştim? Avde Ana bizi o 
musibetlerin içinde denizlerin en derin noktasına, derinlere 
alıp götürüyordu. Farkında olmadan bizim için aynı anda hem 
korku hem dehşet dolu bir dünya yaratıyordu. Deniz balığının 
yakınında yaşadığımız için, bu güzel varlığın bir parçası 
olduğumuz için bütün hikayeler hafızamıza yapıştı kaldı. O da 
farkında olmadan hikayelerinde iyilik ile kötülük arasındaki 
ezeli çatışmayı canlandırıyordu. Üstelik üstüne kattıkça 
katıyordu. durum ve sahneleri yoktan var ediyordu. Böylece biz 
de daha küçücük çocukken Buderya’nın nasıl bir şey olduğunu 
hayal ediyorduk. Bu hikayeleri reddeden tek kişi İbrahim’di. 
“Avde Ana yalan söylüyor” diyordu. Bu yüzden işin sonunda 
payına düşen sıcak bir sülük oldu. İşte o zaman Buderya’ya 
lanet etti. Ben de Buderya’ya gizliden lanet ettim. Çünkü 
ninemle olan sıcak ilişkimi bitirmişti. Buderya onunla yaşadığım 
sevgi, muhabbet ve şefkat ilişkisinin bozulmasına neden oldu. 
Ben size meseleyi bıkkınlık verici ayrıntılarıyla anlatayım. 
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Her zamanki gibi yine kucağında yatıyordum. Ortalık zifiri 
karanlıktı. Tam bir sessizlik vardı. Birden Avde ninem inledi. 
Bazı kardeşlerimin nefes alıp vermelerinin sesi ve babamın 
öteki odadaki öksürük sesi duyuldu. Öteden beri nargile 
çekmeye bayılan babam. Her neyse, tabii hakkımı kullanmak 
için bir çıkış yolu aramaya koyuldum. Tuvaletin yolunu 
gözlerim kapalı biliyordum. Önce kardeşlerimin üzerinden 
atladım. Kapıyı açtım. Ortalık zifiri karanlıktı. Macun fenerin 
her yanını kapladığından yürümeye devam ettim. Birden 
yerimde çivilendim. Bana bakan gözler gördüm. Ne yapacağımı 
şaşırdım. Hareket etmeye çalıştım; dönmeye, bağırmaya, 
kaçmaya, bir şeyler yapmaya çalıştım... Ama sıkışmış kalmıştım, 
kaçacak yerim yoktu. Kafamı çevirmek istedim, yapamadım. 
Allahım!.. Avde Ana ne zaman başı sıkışacak olsa Yasin suresini 
okuyarak üstesinden geliyordu. Ama ben bir şey bilmiyordum. 
Şekil hem korkunç hem de garipti. Kafa büyük, gözler pörtlekti. 
Tam inek gözü kadardı. Burun adına, sıcak bir havanın çıktığı 
burun deliklerinden başka bir şey hatırlamıyorum. Kulaklar ise 
eşek kulağı kadar uzundu. Parmaklar uzundu ve uçlarında kedi 
pençesine benzer pençeler vardı. Nasıl geri döndüm 
bilmiyorum!! Hatırladığım tek şey bazı kardeşlerimin üzerinden 
geçip yere yatanların ayaklarına kafalarına bastığımdı. Çok 
şükür kimseden ses çıkmadı. Ben de can havliyle onun 
kucağına atlayıp edeceğimi ettim.  

Bu ettiğim ne yazık ki onunla olan ilişkimi kesintiye 
uğratmıştı. Artık beni de diğerleri gibi görmeye başlamıştı. 
Böylece bazı ayrıcalıklarımı kaybetmiştim. Ne zaman ona 
yaklaşacak olsam beni usulca kovardı. Başka bir kucak aradım. 
Mesela annemin kucağı. Ama o da küçük kız kardeşimle 
meşguldü. Çaresiz yeni gerçeğe teslim olmuştum. Bu durum 
uzun sürmedi. Bir değişiklik oldu. Annem beni kardeşlerimle 
birlikte azar azar onun işgal ettiği odadan ya da bizim Avde 
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Ana’nın odası demekten hoşlandığımız odadan çekti. Bunun 
nedenini şimdiye kadar anlayabilmiş değilim. Kimse bunun 
nedenini kimseye sormadı. Amca çocuklarım da bizim eve pek 
gelmez olmuştu. Bazı gecelerde odasına giriveriyordum... 
İnlediğini görüyordum... Ayrıldık diye mi acaba? Neden 
uyumakta zorlanıyordu?! Hareketleri neden bu kadar ağırdı?! 
Annem sabah akşam “Avde Ananızı rahat bırakın” deyip 
duruyordu. Annem hastalığını biliyor muydu yoksa? Hastalığın 
bize bulaşmasından mı korkuyordu yoksa? Avde Ana tutsağa 
dönüşmüştü. Dört duvar arasında yaşıyordu. Bize gelince biz 
de kışın soğuğunda annemin odalarında yatıp kalkmaya 
başlamıştık. Yazın sıcağında ise her zamanki yerimizdeydik, ya 
eyvanda ya damda. Bir gün okuldan döndüm. Avde Ana’nın 
kucağına atılmayı şiddetle arzuluyordum. Allah’tan annem 
evde yoktu. Odasına girip baktım. Uyuyordu. Her zamanki gibi 
“ana... ana...” diye seslendim, cevap vermedi. Bunun üzerine 
eskiden yaptığım gibi kucağına atladım. Öteden beri alıştığım 
şeyi yapıyordum. Ah ne kadar da çok özlemiştim bu kucağı. 
Ben bir zamanlar bu kucağın bir parçasıydım. Kucak bir kez 
daha benim olmuştu. Her zamanki gibi elini usulca çektim. 
Başımı koluna dayayıp yattım. Ne bir soğuk hissetmiştim ne de 
sessizliğini. Beni uyandıran tek şey feryat figan bağıran 
annemin sesi olmuştu. Annem neden bağırıyordu? 
Bilmiyorum... Bildiğim tek şey babamın beni çekip aldığıydı. 
Ama annem her iki eliyle beni dövmeye koyulmuştu. Ben ise şu 
ana kadar Avde Ana’nın kucağındaki soğukluğu hissetmiş 
değilim.  
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Delâl Halife 

 Öykü ve roman yazarı  

 Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Lisans.  

 İngiltere’de İngilizce Çeviri alanında, Yüksek Lisans.   

 Dunyânâ adlı romanı, Ulusal Kültür Sanat ve Kültür Mirası 
Konseyi tarafından İngilizceye tercüme edildi. 

 Halk Kültürü Merkezi tarafından çıkarılan Masûrâtun 
Şa’biyye Dergisinin İngilizce bölümünü yönetti.  

 Bazı yerel gazete ve dergilerin yanı sıra Körfez gazete ve 
dergilerine çeşitli makaleler yazdı. 

 Eğitim Öğretim Bakanlığı İngilizce Öğretmenliği. 

 Katar Üniversitesi İngilizce Bölümü kız öğrencileri pratik 
eğitim sorumlusu.  

 Basın Yayın Dairesi yabancı denetim şube müdürlüğü. 

 Yerel, Araplar arası ve Körfez düzeyinde birçok kültür 
sempozyumu ve formuna katıldı. 

 2005 yılında Ene’l-Yâsemîne’l-Beyzâ adlı kitabı için edebiyat 
alanında devlet teşvik ödülünü kazandı.   

Yayımlanmış Çalışmaları:  

1 - İnsân Fi Hayyizi’l-Vucûd (piyesler), 1992.  

2 - Ustûratu’l- İnsân ve’l-Buhayra (roman), 1993.  

3 - Eşcâru’l-Berârî’l-Baî’de (roman), 1994. 

4 - Mine’l-Bahhari’l-Kadîmi İleyk (roman), 1995.  

5 - Dunyânâ Mihrecânu’l-Eyyâmi ve’l-Leyâlî (roman), 2000.  

6 - Ene’l-Yâsemîne’l-Beyzâ (kısa öyküler), 2002. 
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7 - et-Tuffâhatu Tasrah ve’l-Hubzu Yetea’rra (piyesler), 2004. 

8 - A’vâlim Sağîra (hikayeler), 2007. 

9 - el-Haylu ve Fazaâtu’l-Benefsec (kısa öyküler), 2008 -2009. 
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Atlar ve Mor Ortamlar 

Mor bir düştür evren. Başka bir tadı var müziğin. Atlar 
görünmeyen yükseklerden akan çağlayanların önünde uzaktan 
kişniyor, ortama düşen morun değişik tonlarına insanı alıp 
götüren vahşi güzellikte bir hava katıyor. Çok geçmeden 
bulutların arasından ilerleyen at sürüleri görünecek. Uzaktan 
gelen kişneme sesleri bunu gösteriyor. Gözler göğe, yukarıya 
dikilmiş at sürülerinin gelişini bekliyordu. Ama sonunda havada 
göründüğü zaman atlar bir bir çıkıyor her biri bir patlayışa 
neden oluyor, ardından bir anda gözlerden kayboluyor, salınan 
ışıklar şeklinde aşağı düşüveriyordu. Bu arada herkes sevinç 
çığlıkları atıyordu. Kimse böyle düğün görmemişti. 

Aynanın önünde Menekşe gülümsedi kendi kendine. O 
tam ismini aldığı çiçek kadar güzeldi. Son rötuşlar onu tam bir 
menekşe çiçeğinin düşü gibi ediyor. Elbisesinin beyazlığında 
mor renkli keskin bir renk tonu var. Tacı yasemin ve 
menekşeden. Davetli kadınların toplandığı avluya girdiğinde bu 
gerçekleşmek üzere olan bir rüya olacaktı. Ve rüya, eş olarak 
seçmiş olduğu yakışıklı adamın at sırtında alana girişiyle 
tamamlanmış olacaktı.  

Bu, kadınlardan birinin, ikisinin evlilik töreni için ortaya 
attığı bir düşünceydi. Ondan kurtulmasına rağmen daha sonra 
seçmiş olduğu diğer adamla evlilik töreninde bu düşünceyi 
olduğu gibi uyguladı. Çünkü fazlasıyla etkilenmişti. Bunun 
nedeni bu düşüncenin bu dünyada sevdiği her şeyi; bilinen 
kişiliğini oluşturan her şeyi temsil etmesiydi. Babası tarafından 
kendisi için türetilmiş olmasıyla övündüğü ve ister istemez 
etkisinde kalması kaçınılmaz ismi, bu gecesinde öne çıkmasa 
olmazdı. Atlara gelince atlar anadan babadan miras aldığı en 
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büyük aşkıydı. Babası hala televizyon izlerken oturmaktan 
hoşlandığı rahat koltuğuna uzanırken zaman zaman ilk kez 
Kuveyt’te bir at yarışında görüp beğendiği ve onu almadan 
Doha’ya dönmediği, onunla at sevgisini paylaşmadan rahat 
edemediği annesiyle hikayesini anlatır durur.  

Eşinin güzel at Ahlâm’ın sırtında evinin genişçe avlusuna 
girişini düşlerken bir kez daha gülümsedi. Aslında ilk tercihi en 
çok sevdiği atı olan Rahîb’ti. Ama bu erkeği, maceradan 
çekiniyordu. Sırf geceyi berbat etmemek için istemeye 
istemeye bu şekilde girmeyi kabul etmişti nitekim. Hatta bir 
şey olur diye ata sakinleştirici vermek ya da dizginlerinin 
ucundan tutması için seyis Komâr’ı da yanına almak zorunda 
kalabileceği konusunda kendisini uyarmıştı. Onun kendisi gibi 
atlara düşkün olmaması, dolayısıyla at binmeyi öğrenmemiş 
olması, seyisinin kontrolünde olmadan at sırtında kendisini 
güvende hissetmemesi üzüyordu onu. Ama buna rağmen her 
şeyiyle seviyordu. Çünkü aşk ezelden beri alışılageldiği üzere 
sevgilideki her eksiği, aşığın hayranlık ve çılgınlığını daha çok 
artıran hoş bir şeye çeviriyor.    

 Herkesin şevkle, merakla beklediği tören alanına çıkış anı 
yaklaştıkça kalbi daha hızlı atmaya başlıyor. Yakın arkadaşı, 
dalgalı ipek saçlarının üstündeki tacını düzeltiyor. Güzelliği ve 
büyüleyici gülümsemesiyle insanların karşısına çıkmaktan 
başka bir şey kalmamıştı. Dışarıda müzik, çıkışının yaklaştığını 
bildirmek üzere değişiyor, su şırıltılarının ardından at 
kişnemelerinin sesi yükseliyor... Birden telefonu çalıveriyor. 

Hizmetçisi ona birilerinin getirdiği bir hediye olduğunu ve 
bu kişinin hediyenin şu an kendisine ulaştırılmasını istediğini 
haber veriyor. Pekala, olabilir. Çıkışını bir dakika daha 
erteleyebilirdi. Arkadaşı can sıkıntısından iç çekiyor.  
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- Hediyenin sırası mı şimdi? İnsanlar sabırsızlıkla çıkmanı 
bekliyor. 

- Bir dakika Nur. Culi’ye kapıyı açar mısın lütfen, ben bu 
elbiseyle hızlı yürüyemem.  

Culi, Nur’un eline kurdeleyle bağlanmış eski bir metal 
kutu uzatıyor. Menekşe soruyor:  

- Gönderen kimmiş? 

- Bay Raşit, Bayan ...  

- Getir bakayım.  

Nur ismi duyar duymaz hızla dönüyor.  

- Menekşe, alma şunu.  

Ve hediyeyi hizmetçiye geri veriyor.  

- Geri ver ona. Burada mı o daha? 

Menekşe hizmetçiye hayretle bakıyor.  

- Bunu kendisi mi getirdi, Culi?  

- Evet bayan ama gitti kendisi. 

Menekşe hızla kalkarak eteğini çeke çeke çabucak ulaşıp 
hediyeyi almak için yürüyor. Ama Nur’un elleri daha hızlı 
uzanıp kutuyu kapıyor. Menekşe bundan rahatsız oluyor.  

- Lütfen verir misin şunu! 

- Menekşe, sen şu an başka bir erkeğin nişanlısısın, hatta 
eşisin! Raşit artık geçmişte kaldı. Üstelik görüntüsü de öyle pek 
hayra alamet bir şey olduğunu göstermiyor.  

Hizmetçi o gergin ortamdan kaçıp arkasından kapıyı 
yavaşça kapatıyor. Arkadaşının elinden hediyeyi almaya çalışan 
Menekşe’yi kendi halinde bırakıyor.  



36 

 

- Nur, inan bana. Benim istediğim erkek Faht. Benim 
gözüm ondan başka erkek görmez. Ben Raşit’i isteseydim Faht 
için bırakmazdım onu. Anlıyor musun? Ver şu kutuyu. İçinde ne 
olduğunu görmek istiyorum.  

Kutu çok hafif, boşmuş gibi. Boş olması Menekşe’nin 
merakını daha da artırıyor. Aynanın önüne döner dönmez 
kurdeleyi çözmeye başladı. Kutu gerçekten boş, bir mektuptan 
başka şey yok. Nur yalvarmaya başlıyor:  

- Ne olur okuma, şimdi olmaz, öyle geliyor ki bana...  

“Menekşe,  

Bugün evliliğini düşünmemek için bir şeylerle meşgul 
olmaya çalışıyordum. Gün boyu tavladaydım. Çünkü ben de 
senin gibi sevinçte ve kederde atlardan başka şeye 
koşmuyorum. Bana yaptıklarından dolayı aklına gelebilecek en 
büyük öfke ve en kötü duygular vardı içimde sana karşı. Bunu 
sana söyleyememek öfkemi iyice artıyor. Bir türlü peşimi 
bırakmayan bunca öfke bir anda sana bu vesileyle bir şeyler 
göndererek gerek bu konudaki görüşümü, gerek sen ve o 
aptalla ilgili fikrimi açıklamaya yönelik aşırı bir istek duymama 
neden oldu. Sana ne göndermek istedim, biliyor musun? O an 
önümüzden giden o atın kalıntılarını göndermeyi çok istedim. 
Bu kutunun içinde göndermek istedim. Çünkü şu alçakla 
evlenme töreninin hakkettiği şey bu. Bunu yapmak için 
kendimi çok zorladım ama yapamadım. Çünkü maalesef böyle 
bir şey yapmama izin vermeyecek kadar ince bir zevke sahibim. 
Bu yüzden şu evliliğinle ve ikinizle ilgili şu an hissettiklerimi 
açıklamak için aslında dünyada ondan daha iyi şey bulunmayan 
o şeyi içermesi gereken bu kutuyu göndermekle yetiniyorum. 
Benim bununla ne demek istediğimi düşünmeyi hayal gücüne 
bırakıyorum.  
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Not: İkinci eşinin (belki de birinci eşinin) en kötü tercihin 
olduğunu söylemiş miydin bana? Sanırım artık bu bilgiyi 
güncellemen gerekiyor.  

Raşit” 

Menekşe bu kelimelerden sonra çarpılmış, sersemlemiş 
gibi olmuştu. Nur mektubu   parmaklarının arasından kaparak 
yırtıp çöp kutusuna atıverdi.  

- Mide bulandırıcı bir adam! Demedim mi sana okuma 
diye? Kendine bakar mısın şimdi?! 

Menekşe gözyaşlarını silmeye başladı. Bu arada 
kontrolünden çıkan ve sinirini bozan ağlamasına son vermeye 
çalıştı.  

- Menekşe rica ediyorum! Sırası değil şimdi. Yüzünü yıka 
da süslerini takmaya başlayalım. Evlilik törenini berbat edip 
gayesine erdirmek mi istiyorsun onu?! 

- Aşağılık herif. Nasıl da, hakkının ne olduğunu 
biliyorum... diyor...  

- Ne diyorsa desin! Sen onu başka bir erkek için terk 
etmişken, üstelik bu başka erkek ondan daha yakışıklıyken sana 
bir demet çiçek göndermesini mi bekliyordun? Şimdi önemli 
olan düğünün dışında her şeyi unutman. Biraz sonra eşin 
geliyor. Onu dışarıda bekletme. At sırtında beklerken ne kadar 
çok tedirgin olacağını biliyorsun.   

- Aşağılık herif! Aşağılık herif! Cani! Her kelimesinde bana 
nasıl zehir vermeye çalıştığını gördün mü? Mektubuna nasıl 
son verdiğini gördün mü?  

İtinayla seçilen elbisesiyle ve üzerindeki her güzel şeyle 
ağır ağır ilerlerken bütün gözler ona yönelmişti. Yollarına gül 
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yaprakları, fesleğenler, zılgıtlar saçılıyordu ama o hediyeden 
sonra sönen bir şeyler vardı.  

* * *  

Kumsalın ıslak kumları üzerinde oturdular. Nur, kumlara 
daireler çiziyor manasız kelimeler yazıyor. Menekşe ise 
kumdan heykeller yapıyor. Nur bir ara gözlerini kumlardan 
çekiveriyor.  

- Hiç umut yok mu yani? 

Menekşe başını hayır anlamında sallıyor. Nur susuyor. 
Menekşe’nin bu kez sadece iki yıl sonra boşanma kararında 
ısrar etmede haklı olduğunu dünyada bilen tek insan kendisi 
olabilir. Çünkü hem o adamı ne kadar sevdiğini biliyor hem de 
imajını korumak için hem ona hem de başkalarına karşı ne 
kadar ısrarlı davrandığını, bu evliliğini yaşatmak için ne kadar 
direndiğini biliyor. Bu yüzden masalsı bir düğünle başlamış 
olmasına rağmen bu sorunlu evliliği bitirmenin kendisi için 
daha iyi olacağını düşünüyor. Arkadaşının sevdiği erkeğin 
aşkıyla eriyip nasıl başka bir insana dönüştüğünü görmüştü. 
İhanetlerine rağmen erkeğinden vazgeçmeyip evliliğini 
yaşatmaya çalışmıştı. Direnecek gücü kalmayınca bunu gizli 
tutmaya çalışmıştı ama eninde sonunda herkes öğrenmiş, onu 
gizli tutmak aşağılayıcı olmaktan başka işe yaramaz olmuştu. 
Bu şekilde kendisi de artık çekilmez bir hal alan bu perişanlığa 
sürüklenmişti. Yenilmek yakışmazdı ona. Ona yakışan tek şey 
güç ve sevinçti. Güzelliği kısrak gibi başı dik duruşunda 
yatıyordu.  

Hemen hemen her gün at biner kendimi sadece bana ait 
olan bir alemde bulurdum. Bu yalnız bana ait olan ve kimseyle 
paylaşmak zorunda olmadığım bir alandı. İnsanın yalnız başına 
yol alıp başkalarına nasıl bir şey olduğunu anlatamayacağı çok 
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alem vardır. Tıpkı araba aynalarından başka yerde görünmeyen 
zaman zaman belirsiz, zaman zaman berrak arka dünya gibi.  

Geride kalan binalar ve karanlıkta peşimden gelen o 
kocaman parlak gözler; bazen güzel, bazen korkunç ya da 
zaman zaman aptal ya da gülünç olan gözler. Biri düşünmüş 
müdür bunu hiç? Eve dönerken peşinden gelen araba farları 
karanlıkta seni güldürebilir mi? Evreni bütün sırları ve 
tılsımlarıyla anlamaya çalışır gibi Menekşe bakışlarını uzaklara, 
çok uzaklara dikiyor. 

Ben ortamlarımı özlüyorum.  

Sırf onun için vazgeçtiğim bütün o ferah ortamlarımı 
özlüyorum.   

Ben onun için bunu yaptım ama kendime geldiğimde 
anladım ki onun için ben bir şey ifade etmiyorum. Tam 
dünyama dönmek isterken bir de baktım ki o dünyamı elimden 
gasp etmek için hazırlığını yapmış bile.  

Ona karşı duyduğum o büyük aşktan sonra bunu mu 
yapacaktı!?! 

O beni hakketmiyor! 

Sanki bir şans oyununda süper özelliklere sahip lüks bir 
araba kazanmış da garaja koymuş gibi geliyordu bana... Ama 
benim zannettiğim gibi bir aşık bencilliğiyle sırf onun olsun diye 
değil de ihtiyacı olduğunda satmak için. 

Öylece garajda kaldım. Emirlerini yerine getirip 
yasaklarına uymak suretiyle safça bir mutluluk içinde yaşadım. 
Ta ki kendime duyduğum saygıya bel bağlayarak satışa 
çıkarılacağım an gelip çattı.  

İkindi güneşi, kavurucu sıcaklığı geçtikten sonra ferahlığı 
artmaya başlayarak uysal bir ışık halesi halini aldı. Menekşe 
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ıslak kumlardan nesneler yapmaya devam ederken güneşten 
solgun bir gülücük kapıverdi.  

- Hatırlıyor musun ufak birer kız çocuğuyken kumdan 
evler yapardık. Nedendir bilemiyorum, benim yaptıklarım hep 
çok geçmeden yıkılır senin yaptıkların birileri yıkmadıkça 
ayakta dururdu. Bu durum gelecekteki yaşantımıza mı işaret 
ediyordu, dersin? Çünkü sonunda ben ne zaman bir aile hayatı 
kurduysam yakıldı. Ama sen güçlü ve sağlam bir aile hayatı 
kurdun. Senin en büyük çocuğun şu an lisede, bense çocuk 
doğurmak için uygun bir fırsat arıyorum daha. Evlendiğim üç 
adamdan hiç biriyle bir çocuk için istikrarlı bir hayat 
sağlayabilecek istikrarı yakaladığımı hissetmedim.  

- Yok, hayır canım. Çocuk yaşta oynadığımız oyunların 
şimdiki hayatımızla bir ilgisi yok. Sen benden daha hırslıydın, o 
kadar. Ben yerden fazla yüksek olmayan küçük mütevazi evler 
yapardım. Sense her zaman güzel saraylar, kaleler yapmaya 
çalışırdın. Kumlar da yükseldikçe daha dayanıksız olur. İşin aslı 
bu.  

- Bu bile bir şeyi gösteriyor. Sen benden daha 
gerçekçiydin.  

Nur gülümseyerek: 

- Bilakis daha yeteneksiz. Ben senin hırsına hayrandım, 
yaptıklarına hayranlık duyardım. İnan bana Menekşe, sen güzel 
şeyler yapardın, her ne kadar o zamanlar yaptığım evlerin daha 
güzel olduğunu iddia etsem de... Gerçekten senin 
yaptıklarından hoşlanırdım. Sana belli etmeden yaptıklarına 
uzun uzun bakıp ayrıntılarını düşünmekten hoşlanırdım.  

Menekşe arkadaşına cevap verirken gülümsemek için 
dudaklarını zorlamaya çalıştı ama yarı gülümsemeden başka bir 
şey çıkmadı: 
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- Tabii yıkılıp her şeyiyle birlikte ortadan kaybolmadan 
önce.  

Hafif bir esinti Menekşe’nin elbiselerini savuruyor, 
yaşmağının altından saç tellerini çıkarıyor. O ise gözlerini yine 
ufka dikiyor.  

- Benim saraylarım hala yıkılıp duruyor birbiri ardı sıra.  

- Menekşe yapma ne olur. Bu kadar karamsarlık niye? 
Onun için bu kadar üzülmeye değer mi? Ben seni hiç böyle 
görmemiştim.  

Menekşe yine ufka sığınıyor. Güneş eğilip veda ediyor, 
turuncu kapanış perdesini günün üstüne çekiyor. Alkış ise 
uzaktan ta uzaktan gelen dalgalardan yükseliyor.  

- Kimseye söylemediğim bir şey var.  

Nur kulak kesilmiş merakla bekliyor. 

- Evlilik akdinde cezai bir şart koymuştuk.  

- Ne dedin?! Ben böyle şey duymadım hayatımda. Nasıl 
yani?  

- Ben ona aldanmış beni gerçekten sevdiğini 
zannetmiştim. Bu yüzden evliliğimizi yeterince ciddiye 
alamamamdan, onu kolaylıkla terk etmemden korktuğunu, 
bunun için evlilik akdimize cezai bir şart koydurmak istediğini 
söyleyince kendisini rahatlatmak için hemen kabul ettim.  

Nur bir çığlık atarak uğradığı şok karşısında elleriyle 
yüzünü kapattı. Ardından Menekşe sözlerini sürdürdü: 

- Emin olmaya hakkı olduğunu düşündüm. Çünkü bir 
yandan ondan önce iki kez evlenmiştim, bir yandan da olayı 
tam anlayamadım. Bunu bir tür şaka gibi düşündüm. Her 



42 

 

neyse, şart, ayrılmayı benim istemem durumunda at çiftliğimin 
onun olmasıydı.  

Nur gözyaşları içinde: 

- Bunu nasıl yaparsın sen kendine? Neden bana, rahmetli 
babana ya da kardeşine sormuyorsun?  

- Sorsam bile, inan bana sonuçta onun isteğini yerine 
getirecektim. Ben onu deliler gibi seviyordum Nur, anlamıyor 
musun? Gerçekten dediğim gibi ben bunu bir tür şaka 
sanmıştım. Çünkü o bana demişti ki, daha doğrusu şunu 
hissettirmişti ki fazlasıyla ilgi göstermem nedeniyle atları 
kıskanıyor. İşte o zaman her şey bana bir yere kadar anlaşılır ve 
mantıklı gelmişti. Şimdi anlıyorum ki o özellikle atları elde 
etmeyi şart koştu, belli bir hedef için, para için değil... O beni 
sadece bir enkaza çevirmek istiyor yani.  

Nur içini çekerken kelimeler Menekşe’nin boğazında 
düğümlendi.  

- Keşke ilk eşimle evlendiğimde babam bağışlamasaydı 
şunları bana. Beni yiyip bitiren şey babamın güvenini 
hakketmediğimi düşünmektir. O atları seviyordu, ömrümüzün 
sonuna kadar da bizde kalmasını istiyordu. Bu yüzden şirketi 
erkek kardeşime verdi. Erkek kardeşimin aksine sevdiğimi 
bildiği için de çiftliği bana bıraktı. Onlara sahip çıkacağıma 
inanıyordu. Onları da şirketle birlikte erkek kardeşime 
bıraksaydı keşke. Bağışlanmayacak bir aptallık işlediğimi 
düşünüyorum. Şimdi babam hayatta olsa yüzüne bakamazdım. 

Şimdi ise beni bu şarttan kurtaracak bir şey yok. Böyle bir 
şart koşsa bile işin bu noktaya varması durumunda onları 
elimden alacak kadar düşmeyeceğini düşünmüştüm. Ama 
şimdi kendisini bırakmam durumunda atlardan asla 
vazgeçmeyeceğini söylüyor. Atlardan nefret etmesine rağmen 
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bana tek bir at bırakmayacağını söylüyor. Yani, ya sesimi 
çıkarmadan onu ve üslubunu rezillikleriyle birlikte kabul 
edeceğim ya da her şeyi kaybedeceğim.  

Ona rağmen terk edeceğim onu. Kirli bir elbise nasıl 
çıkarılırsa onu da hayatımdan öyle çıkaracağım.  

Ama onu çamaşır sepetine atmayacağım, geri dönülmez 
bir yere atacağım.  

Atlarım olmadan yaşayamam ama onursuz da 
yaşayamam. İkisinden birini seçmek zorunda olduğum için 
atlardan özür diliyorum.    

Kim bu atlardan özür dileyen kız? Sona mı gelinmişti? 
Nur arkadaşının gözlerinin içine bakakalıyor; henüz on bir 
yaşını doldurmamış olan ve öğretmenle birlikte sınıfına giren 
bu küçük kız yeni bir öğrenci. İri gözleri, salınan dalgalarıyla 
alnına, omuzlarına dökülen siyaha çalan kestane rengi 
saçlarıyla hiç bir kız öğrenci ona yaklaşmaya cesaret edemedi. 
Her zaman gördüğümüz bütün şımarık kızlar gibi güzelliği ve 
zekasıyla, özgüveniyle ne kadar da korkunç bir kız. Nur ona 
yaklaşmayı deneyene değin kızlar uzak durdu ondan. Oysa o 
hoş ve şen bir kız bulmuştu onu. Birçok yeni arkadaş için 
kalbinde boş yer vardı. Keşke bilselerdi.    

Erkekler eşlerine karşı bu türden bir kıskançlık duyar mı? 
Hizmetlerinde olması durumunda güçleri onları korkutur mu? 
Değilse erkeği bu gücü yok etmeye iten şey ne? Nur öylece eli 
kolu bağlı duruyor. Elinde Menekşe’nin neşeli ruhunu bir 
öğütle kurtarmaya çalışmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. 
Ama Menekşe, öğüdünü ve belki can sıkıntısını geçirir diye 
çiftliğe gidip atlarını görüp çok sevdiği sporunu yapmaya ikna 
etme çabasını görmezden geliyor. Hatta yerinden kıpırdamayı 
reddederken tıpkı at gibi ayakları yerine çakılıp kalıyor. Çünkü 
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hiçbir şey yapma isteği kalmadığını, artık her şeyden nefret 
ettiğini, ne pahasına olursa o adamdan kurtulmaktan başka bir 
şey istemediğini ileri sürüyor.  

* * *  

Zor zamanlara denk geldiğinde günler geçmez gibi gelir 
ama aslında geçer. Bu yüzden Menekşe bir gün sabahtan 
uyanıp baba bir erkek kardeşiyle birlikte trajedisinin doruğunu 
yaşayacağı mahkemeye gitmek için hazırlandı. Sahip olduğu en 
önemli şeylerin mülkiyetini kendisine karşı acı duygusuna 
kapıldığı bir adama verme ve çiftliğindeki her şeyin kullanım 
hakkından yoksun kalmanın kendisini bu kadar etkileyeceğini 
bilmiyordu. Hakimin yüzüne bağırıp deli olmakla suçlamak 
istiyordu. Nasıl olur da çocukluğunda ilk adımlarını attığı 
çiftliğini elinden alıp ondan nefret eden ve oradaki bir çakıl 
taşının bile teslim edilemeyeceği bir adama peşkeş çeker? Ama 
yine de kendine hakim olmayı başardı ve tıpkı kızgın bir at gibi 
hakime gözünün ucuyla gizli bir bakış atmakla yetindi. 
Olağandışı durumlar dışında hiç görmediği erkek kardeşinin 
yanında sesini çıkarmadan oturdu. Bir ara bayılacakmış gibi 
geldi ona, ama eve dönüne dek dayanabildi.  

O korkunç günde başrolü Faht oynamıştı. Şimdi 
hatırlıyordu, o kasvetli günde bir keresinde bazı ülkelerde at 
sahiplerinin yaşlı at etlerinin kedi maması fabrikalarına 
satılmasından yana olduğunu söylemişti. Bildiği kadarıyla bu 
güzel Körfez’de böyle fabrikalar yoktu. Ama o sahip olduğu 
atların çoğunun büyükannesi olan Mabrûke’ye her şeyi 
yapabilirdi. Sırtı iyice bükülmüş, işe yaramaz olmuştu. O ticari 
kafasıyla ağır bir yük olarak görecekti. O zaman Allah bilir ona 
ne yapacağını. Genç Rahîb’i ve küçük Menekşe’yi de ne yapıp 
yapıp iyi bir fiyata satılabilecek her şeyle birlikte at yarışçılarına 
satacaktı. Büyük bir haksızlığa uğradığını düşünmüştü. Nasıl da 
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onu küçük düşürüp ondan boşanmaya sürüklemiş, ardından 
sahip olduğu en değerli şeyi elinden almıştı. Evlilik akitlerine 
cezai şartları sokan şeytanca zihniyet nasıl bir zihniyetti? Kaldı 
ki insanlar arasında yaşanan kavgalar atları ne ilgilendirir? 
Atların suçu ne?  

Daima uzaktan gelen bir kişneme sesi var... Esrarengiz 
uzaklık ve varlıktaki bir mekandan gelir. Daima koşup duran 
yabani at sürüleri var. Ezelden beri koşuyor... Ezelde başladı 
hikayeleri.  

Acaba şu iki at gökten başlarını uzatıp dağlar gibi dalga 
dalga gelip dünyayı yutan o büyük tufanı görmüş müdür? Kim 
bilir?! Sonra sular çekildiğinde o iki at mutlaka uzaklara koşup 
insanlardan uzak çayırlara yerleşmiş olmalı. Şurada burada 
dizginsiz gemsiz, eyersiz semersiz, burunduruksuz yularsız, 
kayıtısız sınırsız sürü sürü olana dek oralarda güle oynaya uzun 
zaman yaşamış olmalı. 

Atlar, çağlarca vahşilikleriyle mutlu yaşamış, çağlarca 
istedikleri yerlerde koşmuş, sürüleri şuraya buraya yayılarak 
çayırları müthiş ahenkleriyle süslemiş olmalı; güneş ışığı altında 
çağlayan misali hür boyunlarına dökülen saçlarının ışıltısıyla, iri 
gözleriyle, duru sular içindeki edalı adımlarıyla, büyüleyici 
haşmetleriyle. Ta ki insan atı ehlileştirdi ve atçılık doğmuş oldu. 

Bir tek şu yüreksiz ödlek atlardan nefret ediyor. 
Menekşe’nin gözünde ödlek, daha bugün farkına vardığı 
haliyle, çağlar boyunca atların serüveninde yeri olmayan, 
dolayısıyla at severler listesinde de yeri olmayan kimse oluyor. 

İçmeye çalıştığı kahve fincanında Faht’ın çiftliğinde 
yapacağı tahribatı gördü. Meyve suyu bardağına koymak için 
kalıbından çıkardığı her bir buz küpünde Faht’ın yüzü, sevinçle 
pis pis gülen yüzü vardı. Meyve suyuna çarptıkça buzlar, o 
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kendisine karşı kazandığı zaferini metreslerinden biriyle 
kutluyordu. Her şeyi elinden atıp kendini yatağın üstüne attı. 
Gözlerini yumduğunda göz kapaklarının altından 
komisyoncularıyla birlikte zerre zerre satmak üzere çiftliğe 
girdiğini gördü. O trajik senaryoları izlemeye devam etti, öyle ki 
sinirlerinin iyice bozulmasından korktu. Bütün bu düşünceleri 
kafasından uzaklaştırıp uyumaya çalıştı, ama yapamadı. 
Yapamayınca da Nur’u karşısında buldu.  

- Bir kez daha, yine söylüyorum sana, az da olsa 
rahatlamak için git çiftliğine. Mahkemede de dediler ya sana üç 
ay geçmeden teslim edilmeyecek ona, bırak onu yaklaşamaz 
bile.  

- Hayır, Nur. Yapamam bunu. Elimden alınacağını bile bile 
zevk alamam. Kaldı ki onsuz hayata alışmam lazım. Her 
seferinde yeniden başlamanın anlamı yok. Yirmi yıl sonra bile 
böyle bir çiftlik kuramam. Bu yüzden çiftliğe ve atlara, Komâr’a, 
oradaki diğer çalışanlara  veda etmek için tesliminden birkaç 
gün önce gideceğim oraya... bir de... sen de gelir misin 
benimle?  

Nur, Menekşe’nin hüzünlü günlerinden bir gün daha 
geçireceğini hissedip iç çekiyor. Bu karabasanı bitirir mi acaba 
günün birinde? 

- Biliyor musun, çiftlikteki tamir işleri için kendisiyle 
çalışmaya başladığım zaman Raşit çok uyarmıştı beni ona karşı. 
Biliyorsun, Raşit mühendis ve atlarla ilgilendiğini, çiftliği ve 
atları olduğunu öğrendiğimde kişiliğine hayran kalmış, bana 
uygun biri olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden bana ilgi 
gösterip müthiş bir şekilde meyledince ben de karşılık verip 
kendisiyle nişanlanmayı kabul ettim. Ama Faht bize çalışmaya 
gelince her şey değişti. Raşit bu yeni gelen adamla az da olsa 
ilgilendiğimi fark edince çok kızdı. Bana yakınlaşmaya 
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çalışmasından şüphe duyduğunu ve aralarında ezeli bir rekabet 
olduğunu, böylece ne tür bir adam olduğunu bildiğini söyledi. 
Ama söylediklerinin hiçbirine inanmadım. Faht büyülemişti 
beni. Ta ki Raşit’in benden nişanlısı olarak kalmak ile Faht’la 
çalışmaya devam etmek arasında seçim yapmamı istediği gün 
geldi. Ben de Faht’la çalışmaya devam etmeyi seçtim. 
Tutumunun beni sinir etmesi nedeniyle böyle bir seçim yapmış 
gibi göründüysem de aslında Faht’a ilgi duymaya başlamıştım. 
Daha sonraysa onu sevdim. Öyle ki... Öyle ki cezai şartı kabul 
ettim.  

Gözlerini yumup başını eğiyor. 

- Hiç unutmuyorum, onunla ilişkimde aşırıya kaçıyorum 
diye beni azarlayan Raşit’in sesindeki hayal kırıklığını anlatan 
vurguyu. Gerçekten seviyordu o beni. Düğünümün temasını 
gördün mü? Bu onun fikriydi. Şimdi benimle ilgili her ayrıntıyla 
nasıl ilgilendiğini hatırladıkça bana olan sevgisinin büyüklüğüne 
şaşıyorum.  

Böyle bakma bana... Ben sırf benden başkasıyla asla 
uygulayamayacağını bildiğim için, bir de zaten benim 
özelliklerimden yola çıkarak geliştirdiği için başkasıyla 
evlenirken düğünümde onun fikrini uygulamayı kabul ettim. 
Bana söylediğine göre ben bildiği tek at binen kadındım ve bu 
isimde tanıdığı tek kadın. Nitekim benden birkaç ay sonra 
evlendiğinde sıradan bir düğün yaptı.   

Evet evlendi, bilmiyor musun? Duyduğuma göre daha bir 
yılını bile doldurmadan eşinden neden boşandığını da 
bilmiyorum. Belki de sırf beni unutmak istiyordu. Ama bir türlü 
anlaşamamışlar.  

Şimdi sen sorar gibi bakıyorsun bana, beni bu kadar 
sevdiğini bile bile ne diye terk ettim onu?   
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Ama Faht’la karşılaşınca beni ne denli büyülediğini 
biliyorsun. O kadar yakışıklıydı ki düşünemedim bile. Ben hep 
yakışıklı bir koca hayal etmiştim. Raşit’in sevdiğim her şeyi 
sevdiği için harika bir eş olabileceğini düşünmekle birlikte, ona 
büyük bir sevgi besliyor olmama rağmen Faht’la 
karşılaştırıldığında yakışıklı değildi.  

Ben gerçekten sevdiğim, arzuladığım bir erkekle 
evlenmek istiyordum. Başka bir boşanma olayı yaşamamak için 
ne kadar özen gösterdiğimi biliyorsun. Buna rağmen itiraf 
etmeliyim ki ilgi duyduğumuz şeyleri tercih etmemize gerekçe 
bulmak için nefsimiz hep devreye girer. 

Hayır ben şimdi Raşit için pişman olmuş değilim. O 
hediyesini hatırlıyor musun? Eğer düğün günümde o halde 
karşıma çıkmayacak olsaydı şimdi pişmanlıktan kendimi yer 
bitirirdim.      

Kaldı ki biz istediğimiz kadar dövünüp duralım giden 
hiçbir zaman gelmez. Yapabileceğimiz en iyi şey unutup 
hayatımızı yaşamaya bakmaktır. 

Ama hangi hayatımızı? Daha dün mahkemede ikiye 
bölünüp güzel tarafı kaybolan hayat mı? Çiftlik ve atların 
mülkiyetini Faht’a vermeye karar verdiği sırada hakimi 
dinlerken kendi kendime şunu soruyordum: Organlarından biri 
kesilen insanın hissettiği şey böyle bir şey mi? 

Ben bunu aşabilecek miyim? 

Belki... 

Menekşe bir aspirin yutuyor.  

- Hiç bir şeylere takılıp düştüğün oldu mu?  

Nur gözlerini kapayıp hafızasını yokluyor.  
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- Hatırladığım kadarıyla evet herhalde...  

- Dengeyi kaybettiğini hissettiğin an ile yere çakılıverdiğin 
an arasındaki anı hatırlıyor musun? O tuhaf anı?! Bir saniyeden 
çok daha kısa bir sürede korkuya kapılıp zor durumda 
olduğunu düşünür, düşmeye engel olmak için var gücünle 
çırpınırsın. Daha sonra duruma hakim olamadığını, dengeyi 
sağlayamadığını, kendini zarar görmekten kurtaramadığını, 
hatta zararını hafifletemeyeceğini anlarsın. Tutunmaya 
çalıştığın nesnelerin sana faydası olmadığını, dünyanın altından 
kaydığını, her şeyin de seni düşürmek için elbirliği yaptığını 
hissedersin. Yine sana rağmen teslim olduğunu, her şeyin 
oldubittiye geldiğini yere çakılmandan başka bir şey 
kalmadığını düşünürsün. Bütün bunlar bir saniyeden az bir 
sürede olur ki bu süre bir anı geçmez. Ne ilginç bir andır bu an! 
Bütün bunlar bir anda oluyor. Böyle bir şey yaşadın mı hiç? Ben 
şimdi bu anı bütün ayrıntılarıyla yaşıyorum. Ama benim bu 
anım saniyelerle saliselerle değil aylarla ölçülür. 

* * * 

Saat gecenin ikisi, Menekşe yorganı üstünden atmış 
güçlükle nefes almaya çalışıyor. Annesinin ölümünü neden 
hatırlamıştı şimdi? Nereden geldi bu? Anneannesinin on beş yıl 
önce mutfakta kapının yanında durduğu o görüntü üstüne 
üstüne geliyor. Durmuş beyhude göz yaşlarına hakim olmaya 
çalışıyor. Ardından biraz sakinleşip kızının lüks evinde 
dolaşıyor, izlerini arıyor. Sonra torunuyla birlikte çiftliğe gidip 
atları seyrediyor. Sonra bakışlarını enginlere dikip Menekşe’ye 
dönüyor.  

- Bir şey diyeyim mi sana? Baban ananı istemeye 
geldiğinde çok rahatsız olmuştum. Belki de annen bunu 
söylemiştir sana. Benden ayrılmaması için ben onun Kuveytli 
bir gençle evlenmesini isterdim. Ancak sonunda onun isteğine 
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boyun eğdim. Daha sonraları buralarda mutlu olduğunu 
düşündüm. Bana telefon ettiği zaman hep sevinçle, mutlulukla 
gülerdi. Bana babanın ona nasıl at binmeyi öğrettiğini anlatır, 
bu sporu sevmeye başladığını söylerdi. Sen geldiğinde bu sefer 
hem anan hem baban sana da erken yaşlarda at binmeyi 
öğretmeye özen gösterdiler. Sonunda sen de baban gibi at 
binmeye başladın. Daha sonra annen bu sporu bırakıp babanla 
yarışmanı, bazen babanı geçmeni, bazen de arkadaşlarınla 
yarışıp her zaman onları yenmeni gururla izlemekle yetindi.  

Bu sabah mutfakta ağlarken bilmiyorum ama nedense bir 
kez daha keşke Kuveyt’ten evlenmiş olsaydı da bunca yıl 
benden uzakta kalmasaydı, dedim kendi kendime. Bu onun, 
onun kaderini değiştirirdi ya da ani bir şekilde yakalandığı ve 
ilerleyip hayatına mal olan o hastalıktan da kurtulurdu.   

Bilmiyorum, bugün ne diye o eski arzuyu hatırladım. Ne 
diye durup bu kadar ısrar etti, onu da bilmiyorum. Ama ben 
çiftliğe girer girmez tamamen ortalıktan kayboldu. Onu ne 
kadar sevdiğini hatırladım. Kızım hayatının en güzel yıllarını 
burada geçirdi. Sanırım şu an zaman geriye dönse ve benden 
ona bir eş seçmem istense ona babandan başkasını seçmezdim 
herhalde.  

Menekşe bir ağlama krizine daha giriyor, sonra birden 
telefona sarılıp erkek kardeşiyle konuşuyor. Bir yerlerden 
başlamak lazım. Var gücüyle direnecek, en büyük avukatlardan 
yardım alacak, o adama hazır lokma olarak teslim etmeyecekti. 
Temyiz başvurusu yapılıyor. Temyiz celseleri yapılıyor. Ancak 
öyle şeyler var ki kolay kolay ispat edilemez. İspat edilse bile 
hüküm kurmaya dayanak oluşturmaz. Günler geçer ama 
hüküm tıpkı mutlak kader gibi olduğu gibi kalır. Bir gerçek 
olarak kendini dayatır, Menekşe de alışmaya çalışmaktan başka 
bir şey yapamıyor.  
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* * * 

Günler bir kez daha zor zamanlarda bile geçtiğini 
gösterdi. Çiftliğin teslim günü gelmek üzere. Bu tarihten birkaç 
gün önce Menekşe Nur’la birlikte çiftliğe gider. Son bir kere at 
binmek için değil çiftliğe içindekilerle birlikte veda etmek için. 
Uzun bir aradan sonra çiftliği görmek az da olsa onu 
neşelendirmiş, bir süreliğine çiftliği kaybetme acısını 
unutturmuş gibi görünüyor. Bu yüzden çiftliğe gülerek girdi, 
artık onun olmayacak olan çiftliğin gerçek renklerini aklında 
tutabilmek için de koyu güneş gözlüğünü çıkardı.  

“Küçük Menekşe”nin önünde durdu. Uzun boynunun 
üzerine düşen parlak kara saçlarıyla oynadı.   

- Bu kısrağın ismini Raşit koymuştu. Çünkü o varken 
doğmuştu. Bu şirin şeyin ismi de Aliye oluyor. Bir buçuk yıl 
önce benim ve Culi’nin ellerinde doğmuştu. Onunla sabaha 
kadar durup uyumadık. O geceyi hatırlayınca biraz dalar gibi 
oldu. O gece Faht’ın bir yüzünü daha keşfetmişti. Çünkü 
haftalarca ondan tiksinmiş, ardından çiftliğe yapılacak 
ziyaretlerin kurala bağlanmasına dair sert bir karar alarak çiftlik 
ziyaretlerini ayda bir kereye indirmişti. İç çekti ve kendi 
kendine şaştı. Nasıl olmuştu da bu emri uygulayabilmişti. Ama 
Nur’un dikkatini çekmeden hemen gülümsedi. Kısrağı öpüp 
annesinin yüzünü okşadıktan sonra Ahlâm’ın olduğu yere gitti.  

- Bu da Ahlâm. Bendeki en hoş at. Çoğu kez özel günlerde 
çocuklar binsin diye kiralanır. Ben onu hep bu iş için seçerim 
çünkü hem hoş, hem sakin, hem de çok sabırlıdır. Küçük bir 
kısrakken kendisini eğitmiş olan Hamid’le birlikte gönderirim 
genellikle. İnanır mısın, bir gün deseler ki dünyaya bir melek 
inmiş de ata dönüşmüş bunun Ahlâm olduğunu düşünürüm. 
Sırtına binip gezmek ister misin?  
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- Tabii ki hayır! 

- Neden? Çocukken at binmeyi sevmez miydin?  

- Hayır. Yani hiç denemedim.  

- Öyleyse çok hoş bir şey kaçırmışsın. Her ne kadar 
seyisin çektiği bir ata binmek at sırtında özgürce gezmeye 
benzemese de... Çünkü bu apayrı bir şey. Uçsuz bucaksız bir 
alem, güzel bir dünyadır. Seni öldürebilecek kadar güçlü 
kapkara bir hayvana duyulan güvene, kendi becerine ve bu 
harika yaratıklarla olan ilişkine dayalı bu yolculuğa çıkmayı ne 
kadar severim bir bilsen.    

Nur, özür diler gibi gülümsüyor.  

- Ben yine de arabayla gezmeyi tercih ederim.  

- Evet, ama araba kendi ölçülerine göre tasarlasan bile, at 
gibi sevemez seni, başkalarından ayırt edemez. İnan bana, 
bugün gibi güzel bir sonbahar gününde bunların sırtında 
sükunet içinde yapılacak bir geziden daha romantik, daha güzel 
bir şey olamaz.  

Arkadaşına gülerek bakıyor.   

- Anlaşılan seni teşvik etmeyi başardım. Şimdi denemek 
ister misin? Ahlâm burada, bana güvenmiyorsan da Hamid 
burada.  

- Sen de bineceksen denerim o zaman.  

Menekşe gülüyor.  

- Boşuna uğraşma, sinsi! Demedim mi sana benim atlarla 
ilişkim ikinci bir emre kadar bitmiştir. Ben sırf onlara veda 
etmek için buradayım! 
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Menekşe gülücüğünün kalanıyla çiftlikteki atların 
büyükannesi Mabrûke’ye yöneliyor. Onu çitlerin yakınında 
yere çömelmiş, yüzünü ve nemli gözlerini sinek kaplamış halde 
buldu. Yanına oturup sinekleri kovmaya, koyu kadifemsi 
omuzlarını okşamaya başladı.  

- Yaşa saygı duymak lazım, yaşlı at bile olsa. Keşke bilsen 
Nur bu atı ne kadar takdir ettiğimi. Neredeyse bütün bu atların 
büyükannesi o. İnanır mısın bazen benim de büyükannem 
olduğunu hissediyorum.  

Nur dayanamayıp gülmeye başladı.   

- Sonunda bu tuhaf avanaklığı nereden aldığını anladım.  

Nur arkadaşının peşinden gülmekten düzgün atamadığı 
adımlarla ilerleyerek kendini tutmayıp kahkahalarla gülmeye 
devam ederken o birer birer bütün atlara uğruyor kimine 
öpücük konduruyor, kimini seviyordu, ta ki Rahîb’e ulaştı. 
Önünde durarak koca yüzünü ellerinin içine aldı. Nur, 
Menekşe’nin ata güldüğünü görmekten mutluluk duydu. Bazen 
gülünç olsa da arkadaşının çok sevdiği bir özelliği var; hem 
hayvanlar hem de nesnelere tamamen kendine özgü bir 
üslupla yaklaşması.  

- Ha bu arada birçok açıdan atlar insanlara benzer. Aynı 
şekilde sanırım bütün hayvanlar da böyle. Özellikle bu atın 
birçok insani özellik taşıdığını hissediyorum. İftihar duyan kibar 
bir at. İnanır mısın?  

Nur’u başka bir histerik gülme krizi tutuyor.  

- Gerçekten öyle. Kibar olmak sadece insanlara özgü bir 
şey değil. Keşke bir örnek verebilseydim sana ama 
veremiyorum. Bazı şeyler var ki onları sadece hissedersin. 
Oldukça zeki, zarif ve neşeli olan bu at aynı zamanda çok inatçı 
ve öfkelendiğinde çok hiddetlenir. Gel dene, önünde dur bak 
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eğer kızarsa o korkunç yan bakışını atacaktır sana. Bunu tabii 
bana değil bazı kimselere yaparken görüyorum. Çünkü bana 
kızmaz.  

Nur öksürerek ona bakıyor, gülmekten gözlerinden gelen 
göz yaşlarını siliyor. Menekşe sözlerini sürdürüyor: 

- Kanaatimce eğer insan olma imkanı olsaydı Raşit 
olurdu.      

Işıldayan sarı saçlarını okşarken Nur gülümseyip onu 
izliyor. Ama Komâr uzaktan gelerek hanımına kare şeklinde bir 
kutu getiriyor ve tebessüm anını sonlandırıyor. Sonunda 
Menekşe’nin eline uzatılan kurdele ile bağlanmış eski kutuyu 
görünce her iki kadın da çığlık atıyor.    

- Menekşe, açmanı hiç tavsiye etmem. Verir misin onu 
bana. İnan bana içindeki kelimelere ihtiyacın yok. Son aylarda 
yaşadıkların sana yeter.  

Elinden kapıyor ama o geri almayı başarıyor.  

- Nur, bundan daha kötüsü ne olabilir? İki yıl önce bana 
göndermiş olduğu kelimelerden kötü kelimeler var mı dersin 
sözlüklerde? Eğer bana nispet yapmak istiyorsa yapsın. Bu 
sefer eskisinden daha öfkeli olacağını da biliyorum. Benim için 
daha öfkeli olacaktır kesinlikle. Kendi kendime yaptıklarım için 
affetmez beni asla.  

- Öyleyse ne diye kendini yoruyorsun? Ne diye okuman 
gerekiyormuş, bu ne merak böyle? 

- Kendin söyledin, evet, merak ediyorum, şu an bana ne 
gönderdiğini öğrenmeden de rahat edemem.  

Ama...  

“Menekşe,  
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Bu mektubun yanında çiftliğin kendi adına tapusunu 
bulacaksın. Senin için geri aldım onu. O alçak öğrenip zorluk 
çıkarmasın diye aracı kullanıp biraz (belki de çok) dolambaçlı 
yollarla satın aldım. Ardından kendi adıma kaydettirip sana 
bağışladım. İmzandan başka bir eksiği yok. Korkma, karşılığında 
hiçbir şey istemiyorum. Çünkü bu iş için harcamış olduğum 
parayı iki, bilemedin üç yıl içerisinde geri kazanabilirim.  

Senin, atın Rahîb kadar inatçı olduğunu biliyorum. Bu 
yüzden hediye olarak kabul etmemekte ısrar edebilirsin. Bu 
durumda eğer ödediğim parayı yüzüme fırlatmak istiyorsan o 
zaman (iflas ettiğini düşünsem de) ödemeyi bana gücün 
oranında taksitler halinde yapabilirsin. Ancak her hâlükârda 
çiftlik senin. 

Bu arada dün çiftliğe girince göğünde her zaman 
görmeğe alışık olduğum morun değişik tonlarını gördüm. 
İçinde bana seni hatırlatan yaban çiçeklerinin kokusunu aldım. 
Hatırlıyor musun bir keresinde sana şunu söylemiştim ki bana 
seni hatırlatan “rüya” diye bir müzik parçası var. Doğunun 
izlerini taşıyor, bir tür kutsallık, hüzün ve ıstırap içeriyor. İçinde 
geçince sevindirici ve üzücü bir anıya dönüşüveren gecenin 
belirsizliği, zamanın belirsizliği var. Nedendir bilmiyorum ama 
sen bana hep bu müziği hatırlatıyorsun, bu müzik de seni 
hatırlatıyor bana. Bir müzik parçası olsan bu parça olurdun diye 
düşünüyorum. Dün bu müziği çiftliğinin içinde dinler gibiydim. 
Atlarına gelince onların gözlerinde gözlerindeki parıltıyı 
gördüm. Ben çiftlikte sevdiğim şeyleri gördüm. Buna rağmen 
onu istemem. O da beni istemez.  

Bu çiftlik senden başkasının olamaz. 

Not : Bir an olsun benim bunları (gerçekten güzel olsa da) 
sırf kara gözün kara kaşın için yaptığımı sakın düşünme. 
(Kanımca) bunu, hala arzuluyor olsam da seni geri kazanmak 
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için yaptığımı da sanma. Asla minnet duygusuna da kapılayım 
deme. Çünkü ben bunu senin için yapmadım, kendim için 
yaptım. O adam sevdiğim kadını küçük düşürerek beni de 
küçük düşürmek istedi, ben de ona bu fırsatı vermek 
istemedim. İşin aslı bu. 

Atlarına geri dön, onları mahzun gördüm ben. Seni 
özlüyorlar. Sen de bilirsin ki hasret atı (belki de başka 
yaratıkları) hasta edebilir.  

Başka bir açıklama yapabilir miyim? Bu mektubu 
sözleşmeyle birlikte sırf şaka olsun diye bu sefer de eski bir 
kutu içinde gönderdim. Çünkü ninem kontratlarını, eski 
fotoğraflarımızı ve bütün önemli evraklarını buna benzer eski 
bir bisküvi kutusunda muhafaza ediyor. Sen de buradan 
başlayabilirsin.  

Selamlarımla,  

Raşit”.  

Nur da onunla birlikte mektubu okuyordu. İkisi de 
okumayı bitirince arkadaşının yüzüne gülerek şaşkınlıkla baktı. 
Menekşe, parmaklarının arasında titreyen mektubu okurken 
iliğine kadar işleyen sevincini ve yanaklarının kıpkırmızı 
kesilmesini belli etmemeye çalıştı. Ardından olmaz anlamında 
kafasını salladı. Bunun üzerine Nur çığlık attı:  

- Sakın, sakın ha bir çılgınlık edip bu hediyeyi reddedeyim 
deme! 

- Ama sen bu dünyadaki herkesten çok iyi bilirsin ki ben 
hiçbir insanın acıyarak baktığı bir konumda olmak istemem.  

- Sen beni aptal yerine mi koyuyorsun yoksa aptalmış gibi 
mi yapıyorsun? Birinin birine acıyıp da kendisine milyonlarca 
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para eden bir çiftlik bağışladığını duydun mu hiç? Duyduysan 
lütfen bana da acıması için adresimi verir misin ona.  

- Kabul edemem Nur, ben bunu. Bununla beni kendi 
kölesi yapmasına izin veremem.  

- Kendi kölesi yapamaz. Her şey senin elinde. Eğer seni 
köle yapmak isteseydi göndermeden önce bütün evrakları 
tamamlayıp imzalamazdı. Evrakların hiçbir eksiği yok. Kabul 
eder etmez çiftlik senin olacak, anlamadın mı sen bunu?   

- O zaman çiftlik için tek bir kuruş bile harcasam yüzüne 
fırlatırım. 

- O da buna itiraz etmez zaten. Mektubunun yedinci ve 
sekizinci satırlarına bak.  

Menekşe mektuba bakarken güldü.  

- En azından kendisiyle konuşup hayatıma karışmaması 
konusunda şiddetle uyarmam lazım.  

- Asıl sen kendisine teşekkür etmek için konuşmalısın... 
Şimdi değil. Çılgınlığın buna müsait olduğunda yaparsın.  

Menekşe olabilecek en güzel şekilde gülümsedi. 

- Ama biliyor musun Nur? Eğer Faht’ın beni imha etme 
girişimini boşa çıkarmaktan başka bir fayda olmasa bile 
kabulünde bir tek bu neden yeterdi.  

- Gördün mü?! 

Menekşe, Rahîb’in yüzüne güldü. Ardından bu düşünceyi 
kavramak ve sözleşme ile mektubu art arda defalarca okumak 
üzere bir köşeye çekildi. Nur ise çiftliğin içinde gezinmek ve 
arkadaşına ihtiyaç duyduğu fırsatı tanımak üzere sahneden 
sessizce çekiliverdi.    
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Menekşe gülümsemeden duramıyor. O zor günlerden 
sonra iyi haberin verdiği rahatlama duygusunu keşfetti. 
Çiftliğin Faht’ın mülkiyetinden çıkmasına sevindiği kadar başka 
hiçbir şeye sevinmemişti. Raşit’in mülkiyetinde kalsa bile yine 
mutlu olacak endişelenmeyecekti. Çünkü çok iyi biliyor ki o 
iliğine kadar atlıydı. Dolayısıyla her bir kısrağın, atın, tayın, 
çiftlikteki her bir çakıl taşının değerini bilecektir. Bu evrakları 
ne yapacağı sorusuna gelince bu şimdi vakti değildi. Öyleyse 
şaşırmanın vakti miydi? Sırf çiftliğin Raşit’in mülkiyetine 
geçtiğini öğrendi diye rahatlama duygusuna gerçekten 
şaşırmıştı. Bundan önce bu adama ne kadar güvenebileceğini 
bilmiyordu. Üstelik bu karşı konulmaz koruma duygusu, sıcak, 
huzur veren bir duyguydu. Bir bakıma heyecan veriyordu. Nur 
atların ağıllarından gelen bir kokuyla karışık hoş havayı soludu. 
Raşit’in bu çiftlikte yabani çiçek kokusu aldığını söylediği 
mektubunu hatırladı. Nereden geliyordu acaba? Ağıllardan çok 
uzaklaştı. Ama koku kaybolduğunda yerine yabani çiçek kokusu 
gelmedi. Acaba anlaşılan atların otlandığı o ot tarlalarını mı 
kastediyordu? Oraya yaklaşıp ot biçip kurumaya bırakan işçileri 
izlemeye koyuldu. Ancak etrafa yayılan taze çimen kokusu hiç 
de yabani çiçek kokusu değildi. Gökyüzüyse... 

Başını kaldırıp gökyüzüne, her yöne baktı. Mavinin 
değişik tonları ve beyaz, koyu gümüş renkli bulutlar var, ama 
dediği gibi “mor tayflar”dan bir iz yoktu. Güldü kendi kendine. 
Şu aptal sırılsıklam aşık. Bu ahmak kadınsa hala gurur meselesi 
yapıyor.  

Nur arkadaşını bıraktığı yere döndüğünde durmuş 
elbiselerindeki samanları temizler halde buldu; tıpkı yeni bir işe 
hazırlık yapan biri gibi havayı soluyup derin bir nefes alıyor.   

- Nereye böyle? Karar almış gibi görünüyordun... Olumlu 
mu? Kabul edecek misin çiftliği?  
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- Bu konuda ne yapacağımı düşünmüş değilim daha. Bu 
gibi kararlar akşamdan sabaha alınmaz.  

Gülümseyerek telefonunu çantadan çıkarıyor. Nur 
iyimser bir merakla soruyor:  

- Teşekkür etmek için şimdi mi konuşacaksın onunla? 

- Hayır, tabii ki. “Çılgınlığın buna müsait olduğunda 
yaparsın” demedin mi? 

- Öyleyse kimi arıyorsun? 

- Komâr’ı. Benim için Rahîb’i eyerlemesini istiyorum. 
Uzun zamandır binmedim.  

Menekşe atının sırtına bindiğinde bütün boyutlarıyla 
göründüğü tek yer olan ve olması gereken yerindeymiş gibi 
göründü.  

Ardından gülümsedi.  

- Rahîb’in sırtında yarım saatten kısa bir süre içinde 
çiftliğin diğer ucuna gidip diğer yandan döneceğim. Bak 
saatine.  

Nur saatine bakmayıp güldü. Tozu dumana kata kata at 
sırtında çılgınca bir hızla oradan uzaklaşan Menekşe’ye baktı 
kaldı.  Göğün, bulutun rengine karışmış toprağın rengi mi yoksa 
uzun bir aradan sonraki sevincin rengi mi? Değilse şu an havayı 
morun değişik tonlarıyla dolduran şey ne?  
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Buşra Nasir el-İbâdî 

 Basra Üniversitesi, Arap Dili, Lisans.  

 eş-Şark gazetesine bağlı Şebâbu’l-Yevm gazetesi kültür 
bölümünü yönetti.  

 Aile Yüksek Kurulu’na bağlı Çocuk Edebiyatı devlet ödülü 
mütevelli heyeti üyesi.  

 Çeşitli Arap kültür gazetelerinde kültürel konularla ilgili 
çeşitli araştırmaları yayımlandı.  

 Radyoda çeşitli kadın, aile ve çocuk programlarının 
sunuculuğunu yaptı.  

 Çeşitli yerel gazetelerin yanı sıra bazı Arap ve Körfez 
gazetelerinde yazdı.  

 Edebiyat, yazarlık, kısa öykü yazarlığı gibi konularda devlet 
okulları ve edebiyat forumlarında kültür çalıştayları 
düzenleyerek çeşitli bildiriler sundu. 

Yayımlanmış Kitapları : 

1 - el-Mecnûne adlı öykü kitabı.  

2 - Ma Cera ve Kân Li Ummi’l-Ğilmân adlı öykü kitabı.  

3 - Tebârîhu’n-Nevâris (nesir) 
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Bir Keresinde 

(İnsan nihayetinde bir sır yumağıdır... gerçeği ise 
yaptığında değil gizlediğinde saklıdır.) 

Müzeden çıkarken duyu organlarım tarihin nemli 
kokusuna doymuştu. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyorum, 
bile bile kendimi, servi ve hurma ağaçlarının süslediği ve beni 
hırçınlığıyla yutmaya başlayan uçsuz bucaksız sokaklara 
salıverdim.   

Ne kadar yürüdüm, bilmiyorum. Sonunda yüksek 
binalardan geçip alçak evlere ulaştım. Ancak saatin kaç 
olduğunu bilmek istemedim. Sırf bilmezden geldiğim için değil, 
tersine bilmediğim bir şeyi bulmak istediğim için. Çoğu zaman 
ne denli saçma olursa olsun içimde yeni bir şeyler bulma tadını 
alma heyecanı uyandıran bir şeyler arayıp durmuşumdur. 
Hedefim tuhaflık olabilir, bilemiyorum. Çünkü içimde tuhaflık 
duygusunu uyandıran şeyler başka biri için bir anlam 
taşımadığı gibi ilgisini de hiç çekmeyebilir. Mesela benim büyük 
bir itinayla ve kendi adıma bir tür risk alarak gözlediğim 
çamaşır ipleri takılmış el alemin balkonlarına bakma keyfim 
gibi. Böylece evde oturanların sayısını öğrenmeye çalışmakla 
kalmayıp çamaşır serme tarzlarına bakarak eğilim, ilgi ve 
kişiliklerini de öğrenmeye çalışıyorum. Başkalarıyla ilgili küçük 
ayrıntılarla meşgul olmak büyük ölçüde bana hezimetlerimin 
ve kaybettiğim kavgalarımın acılarını unutturuyordu. Ya da 
benimle geçmişimi paylaşan bu büyük merakı masum 
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göstermek için ben böyle bir şey iddia ediyorum. Nitekim her 
zaman olduğu gibi şimdi de kullanılmış elbise ve okunmuş eski 
kitaplar satan eski dükkânlara ve boş şişe dükkânlarına (bit 
pazarına) gitmemin arkasında yatan neden de buydu. 
Buralarda ben kahramanlar ve yenilenler tarihte eşyalarını 
nasıl terk ederse bu eşyaları terk etmiş insanların kokularını 
arıyordum. Başkalarına ait eşyalarda bir şeyler aramak, daha 
doğrusu aldırmaksızın atıklarının, çöplerinin içinde terk ettikleri 
ruhlarının bir parçasını aramak hoşuma gidiyordu.  

Akşamcıları, yayaların yere attığı sigara izmaritlerini 
kapıveren avareleri, gözlerden kaybolup bir öpücük ya da 
dokunuş kapıveren aşıkları görme imkanı bulduğumda 
kapıldığım şaşkınlık duygusuyla aynı duyguydu bu ve kaçamak 
hikayelerini gözlerimin önüne seriyordu.  

Evlerin, insanların dalgalanmalarını bile bile gözlemekle 
belki de bir zamanlar elimden alınmış ve onunla birlikte 
ruhumdan bir parça koparılmış olan samimi candan dostlarını 
kaybetmelerini ve kayıplarını telafi ediyordum. 

Buna rağmen, hatta işi felsefeye vardırmadan, aptalca, 
safça bir bahane uydurmaya gerek kalmadan, aslında biz 
genelde eşyalarımız, çöplerimiz arasında acı tatlı bir şeyler 
bırakırız ya da yenilgilerimizi, yıkılmışlığımızı, şaşkınlığımızı 
mekanlarda, elbiselerde, çevremizdeki her şeye salarız.  

Ellerim hafif yazlık hırkamın ceplerinde, belli bir hedefim 
yoktu, sokaktan sokağa geçip gidiyordum. Derken yolum, boylu 
boyuna kokuşmuş derelerin uzandığı uzunca bir sokağa çıktı. 

İlk bakışta sokak burada oturan insanların ekmeklerini 
zor bela kazandıklarını düşündürüyor. Çünkü yüksek duvarlı 
eski evlerin mimari tarzı burada oturanların yoksul olduğunu 
anlatıyordu. Bir yaygara, bir feryat, bir velvele ve açık 
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pencerelerin ardından yükselen sesler, pencerenin ardında bir 
kadın oldukça bezgin bir halde, öfke depremini depreştirmek 
için fırsat kollarcasına dışarı bakıyor. 

Bu arada yaşça daha büyük bir kadın, ayakları çamura 
batmış yarı çıplak bir grup çocuk arasında kokuşmuş sularda 
çişini yapmaya koyulan oğlunu yüksek sesle çağırıyor. Bir anda 
önceden tasarlanmamış bir şekilde, bunca patırtı kütürtüye 
rağmen ses seda çıkmayan evlere bakınmaya devam ederken 
pencerelerin, parmaklıkların ardından kafalar uzanarak 
anlaşıldığı kadarıyla orada istenmeyen bu yabancı ziyaretçiye 
bakmaya başladı.  

Ben bir muhabbet ifadesi olarak bir gülümsemeyle 
kendilerine bakmak ya da belki de davetsiz misafir olduğum 
için kendilerinden özür dilemek için başımı kaldırdığımda 
burnuma tanıdık bir koku geliverdi. Koku, sıcak yemek, tezek 
ve evlerdeki rutubetten kaynaklanan bir küf karışımıydı. 
Mahalleliyi daha fazla rahatsız etmeden bir çıkış yolu bulmak 
için sokağın sonuna kadar yürümeyi düşündüm. Çünkü özellikle 
kadınların kaşları çatılmış, suratları asılmıştı. Bazıları 
terbiyesizce şeyler söyleyen çocukların uğultularından da beni 
orada istemedikleri anlaşılıyordu. Yukarıdan bakan kafalardan 
biri: “Ooo... Bu bizim fotoğrafımızı çekmeye gelmiş gibi... 
Gazeteci herhalde...” şeklinde bir yorum yapınca hem utandım 
hem de kendimi zorda hissettim. 

Bunun üzerine özel fotoğraf makinemi çantama soktum. 
Çünkü burada müşterek bir kanaatle yaşayan insanlar, 
lokmalarını dayanışma ve sevgiye banıyor, yeryüzünde bir 
ziyafete çeviriyor. Kendimden utandım, öyle ki koltuk 
altlarımdan ter akmaya başladı. Bu gibi duyguları bizzat 
denemedikçe bilmek mümkün değil. Ben bugün içlerine 
dalmakla bu insanların huzurlarını, alışkanlıklarını ve 
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kanaatlerini gasp eden biri konumundaydım. Bu yüzden 
adımlarımı hızlandırarak onlardan ve sırtımı delerek beni 
yüzdüğünü hissettiğim bakışlarından kaçayım derken 
neredeyse okunamayan kötü bir yazıyla yazılmış çürümüş 
küçük bir levha yardımıma koştu. “el-Afiye Hamamı” yazılı 
levha, çadır bezinden yapılmış bir iple daha çok bir mezarı 
andıran basık, yıkık dökük bir evin üstünde asılıydı.  

Evi düşünürken etrafıma baktım, bu mekan ile çocukken 
çok dinlediğim o tuhaf halk hikayesi arasında bir ilişki, bir bağ 
var mı acaba? 

Şu an çoğu teferruatını unutmuş olduğum o çocukluk 
hikayesi bir kadın hamamı ortamında geçiyordu. Hikayenin 
ismiyse el-Alil Hamamı. Acaba bu hamama bu halk hikayesinin 
ismi mi verilmişti, yoksa bu halk anlatısı bir zamanlar bu 
mekandan mı çıkmıştı?   

Benim çılgınca merakın ısrarına uymayıp o mekanın bu 
durumuna aldırmadan yoluma devam etmemi beklemeyin. 
Ama içeride birilerinin gerçekten de yıkanıp yıkanmadığını 
nereden bileyim. Üstelik cinlerin, hayaletlerin mesken edindiği 
bir ev de olabilirdi. -Nereden bileyim- belki o insanlar 
şüphelerimi ve endişelerimi pekiştirecek bir şeyler söyler de 
azmim kırılır ya da tersi olur diye arkama döndüm. Ama böyle 
bir şey olmadı. Ayakları çamura batmış yarı çıplak çocuklar 
küfür dolu sözler söylemeye devam etti. 

Önümde asılı duran o ibareyi okudukça sanki kocaman 
bir mıknatısa benzer belirsiz esrarengiz bir güç beni içeri 
girmeye zorluyordu. Çok geçmeden bu esrarengiz gücün etkisi 
artarak ne pahasına olursa olsun beni şiddetle o alemin içine 
çekip attı.  
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Kırık dökük ahşap kapıyı itince karşıma aşağı doğru inen 
bir merdiven çıktı. Aşınmış tuğladan küçük yıkık basamaklar 
aşağıya doğru indikçe seni daha çok karanlığın içine sürüklüyor.  

İnince karşıma bir kapı daha çıktı. Korka çekine ittim. Ne 
yalan söyleyeyim, kalbim davul gibi vuruyor, vuruş sesinden 
başka şey duymuyordum.  

İzbe gibi aşağılarda inşa edilen bu mekan nasıl bir 
mekandı? Üstelik farz edelim ki dedikleri gibi “çarşı hamamı” 
olsun, erkek hamamı değil de kadın hamamı olduğunu nereden 
bilecektim?    

Ama çok geçmeden kendi kendimi ikna ettim. Eğer burası 
erkeklere ait olsaydı o kadar dehlizi, merdiveni olmazdı, o 
kadar karanlık, o kadar gizli olmazdı. Çünkü erkeklerin çıplaklığı 
şöyle ya da böyle kabul görüyor. Hatta diyebiliriz ki şenliğe 
varan aleni bir çıplaklık oluyor.  

Aralık duran kapının önünde durup belki birileri duyar da 
bu işe el atar diye el çırptım. Ama böyle bir şey olmadı. Kapıyı 
biraz itmeden önce bir daha bir daha el çırptım, derken kapıda 
şişman, derisi sarkmış, siyahlar içinde bir kadın belirdi. Kadın iç 
çekti ve nedenini bilemediğim bir zafer hissine kapıldı.  

Hikayelerdeki cadıları andıran şişman kadın bir anda 
karşıma çıkarak beni ürkütmüştü. Eklemlerime işleyen bir 
titremeyle ürperdim. Kocaman bir burnu vardı. Cadı burnunu 
andıran burnu kıvrımlı gibi geldi bana. Yukarıdan sarkan 
lambanın verdiği turuncu pejmürde ışığın solgun gölgesi 
mekandan çok kadının yüzüne aksediyordu. Kadın sanki 
annemin halk anlatılarından çıkmış gibi geldi bana. O zamanlar 
hikaye bitince mesanemiz patlayacak gibi olsa da köşelerden, 
deliklerden böcek gibi karşımıza bu kadının gözlerine benzer 
bir göz çıkar korkusuyla yatağımızdan çıkamazdık. 
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Çok derinlerden gelen bir sesle, sükunetle: “Buyurun” 
dedi.  

- .......... denemek istiyorum, dedim, yapmacık bir 
cesaretle.  

Ben çenesindeki esrarengiz dövmeye bakarken o yüksek 
sesle öyle kahkaha attı ki mekanın içinde yankılandı.  

Ortadan kayboluverdi ya da onu karanlık yutuverdi. 
Ardından çok geçmeden elinde havlu, sabun ve lifle karşımda 
dikildi. Günümü muhteşem bir tarihi güne çevirecek 
malzemeleri almak için elimi uzatmadan önce bıkkınlık ve 
bezginlikle:  

- Bizde fiyat dört dinar, lif ve sabun parası hariç... Bedava 
bir şey yok tabii ki.  

Ben de ölü soğukluğuyla: “Tabii” deyip parayı eline 
verdim.  

Hamam malzemelerini tutup korka çekine peşine 
düştüm. Kahkahasını düşündükçe eklemlerimde bir ürperme 
hissediyorum. Beni dar bir koridordan bir başka koridora 
geçirdi. Sonunda büyükçe bir ahşap kapı çıktı önümüze. İtince 
buharla birlikte sıcaklık hücum ediverdi. İçeriden şakalaşan 
kadın sesleri, yaygaraları duyulunca yeniden metanetimi 
kazanıp rahatladım.  

Karanlık ve sıcaklık ortalığı kapladı. İlk bakışta pek bir şey 
göremedim ama alışıverdim. Yazlık hırkamı çıkarıp beton bir 
platforma oturarak keyfimin yerine gelmesini bekledim.  

Birden kağıt bir keseden üç portakal yuvarlanıverdi 
yanıma, emzik olarak kullanılmış bir gazlı içecek şişesini emen 
bir çocuk uzanıverdi. Ama kadınların çıplaklığı canımı sıkıp 
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yüreğimi burktu. Ne diye girdim ki bu yere? Hangi çılgınlık attı 
beni buraya? 

Ama sabun kokusu ile bakır tasların şakırtısı, takunyaların 
takırtısı, sıcak su muslukları, beton kurnalar ve buhar, ister 
istemez, şiddetle, annemin hikayelerinden başka hiçbir şeyin 
sağlayamayacağı bir neşenin içine çekti beni.    

Kadınlardan biri seslendi:  

- Hadi... Gel.  

Şiddetli bir serüven arzusunun peşinden sürüklenmekle 
çok risk aldım. Bu serüven sonunda gerçek oldu. Şimdi bütün 
elbiselerimi çıkarıp çıplaklar sürüsüne ya da bu toplu çıplaklık 
şenliğine katılmam mı lazım? 

Utanıp sıkıldım. Ben hiçbir zaman kendi özel banyom 
dışında bir yerde yıkanmamıştım. Üstelik kullandığım banyo 
teknesini de tekneyi banyodan bile ayıran bir perde olmadan 
kullandığımı hatırlamıyorum. Meşakkatli ve yorucu bir 
haftadan sonra buraya yıkanmaya gelmiş bu kadınlarla, benim 
gibi, ama farklı bir şekilde, şehir hamamı hayali kuran yeni 
köylü gelinlerle, Cuma gecesi -ki Cuma gecesinin Doğulu 
kadınlar açısından taşıdığı anlamı bilen bilir- için hazırlık yapan 
başka kadınlarla aramda nasıl bir ilişki olabilirdi ki? 

Henüz on altı yaşını doldurmamış bir kız bana doğru 
geldi. Önüme oturup ahşap bir tarakla saçlarını kurulamaya 
çalışarak saç örgülerinden yüzüme su sıçratmaya başladı. 
Çıplak bedenine ve avretine bakmamak için gerdanlığımı 
çözmekle oyalandım. Ama o daha yeni yeni tomurcuklanmaya 
başlamış dişiliğinin alametlerine aldırmıyordu bile. Şehrin 
bedene dayattığı bağlarla ilgili bin soru geldi aklıma.  

Şefkatle sordum ona:  
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- Evli misin? 

Utana sıkıla cevap verdi:  

- İki ay oldu...  

Ardından devam etti:  

- Gelinim yani.  

Dedim ki:  

- Bizde kadın ilk çocuğunu doğuruncaya kadar gelin 
sayılır.  

Her seferinde yabancılarla aramdaki engelleri 
kaldırmayacağım diye kendi kendime söz veriyorum, ama bu 
sözü yerine getirmeyi başaramayıp sonuçta vahim sonuçlar 
elde ediyorum. İşte şu kızcağız kendi kendime verdiğim söze 
uymayıp kendi kendime yenildiğimi gösteriyordu. Çünkü 
hemencecik elini uzatıp gerdanlığımı kapmış büyük bir 
cesaretle iyiden iyiye incelemeye koyulmuştu.  

Büyük bir kadın seslendi:  

- Gel... buhardan hoşlanmaz mısın?  

Aynı davet başka kadınlardan da geldi. Gayet cana yakın 
görünüyorlardı.  

Ben de cesaretimi toplayıp utangaçlığımı ve 
komplekslerimi yenerek eteğimi, gömleğimi beton göbek 
taşının üzerinde çantamın yanına bıraktıktan sonra yanlarına 
indim.  

Hamam malzemeleri elimde yanlarına oturuverdim. Ama 
biraz önce çıktığım müzedeki İnanna - İştar heykeline dikkatle 
bakarken yaptığım gibi bakışlarıyla vücuduma yiyecekmiş gibi 
baktıklarını görünce buhar ve sıcak su hevesi birden kaçıverdi. 
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Kadınlardan biri: “Tellağı çağır da kemiklerini yumuşatsın”, 
dedi. Bir diğeri: “Maşallah, Allah övmüş de yaratmış”, dedi. 
Üçüncüsü ise: “Daha neler, şehir kızı utanıyor”. Dördüncüsü 
ekledi: “Öyle valla... ben elbisesiyle yıkanan kimse 
görmedim...” Ben onları duymazdan gelerek saçlarıma su 
dökmeye koyuldum.  

Sabun yüzümde, bir bedenin bana doğru yaklaştığını 
hissedince gözlerim kapalı yüzümde köpük olduğu halde 
iliklerime kadar irkildim. Gözlerimi açtığımda yanımda şişman 
bir kadının çıplak vücudunu buldum. Bana doğru biraz daha 
yaklaştı. Öyle ki yüzü yakın göründü; yuvarlak, yıkanmış bir 
yüzü, ufacık gözleri vardı. Birden yüzüme homurdandı: 
“Nerelisin?” 

“Ne?” deyip biraz uzaklaştım ondan. 

“Sutyen” dedi “ne kadar da güzelmiş, kesin yerli değil”.  

Kendi kendime “ne diye girdim ki bu çıplak kadınlar 
sürüsünün içine? Bu bayağı şenliğe katılmak nasıl bir delilik?” 
diye söylendim.  

Memlekette tömbeki çiğneyip açık açık rahatsız edici bir 
şekilde yollara tüküren insanlardan rahatsız oluyordum.   

Doğrusu tiksiniyor, midem bulanıyordu. Hem Havle’l-
Alem adlı programdan da çok rahatsız oluyordum. Keşke 
cesaretim olsaydı, o zaman sunucuyu arar, salgın hastalıklar, 
yıkım ve açlıkla ne diye duygu sömürüsü yapıyorsunuz diye 
sitem ederdim. Şimdi de ayaklarım beni bilmediğim bir şeye 
çekmişken tömbekinin çiğnenip tükürülmesi ve korku 
sahnelerinden çok öfkelendirip sinirlerimi bozan şey kadınların 
eğlence konusuna ve yıkanmayı unutup ilgileneceği bir 
malzemeye dönüşmüş olmamdır. Kadınlar beni her yandan 
kuşattı. Biri kalın tırnaklarıyla bir portakalın kabuğunu 
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kopardığı gibi bir sevgi ifadesi olarak bana uzattı. Bir diğeri su 
geçirmeyen saatime hayranlığını dile getirdi. Bir üçüncüsü: 
“İthal mal her zaman iyi olur. Şu yerli ojeler hemen çıkıyor”, 
diye yorum yaptı. Kurtulmak için bütün bunları çabucak bitirip 
kendimi dışarı atmaya çalıştım. Özellikle şu yeni gelin tasların 
ritmine uyup sesini yükseltmiş, hüzünlü bir sesle duygulu bir 
şarkı tutturmuştu. Bir diğeri ise sallana sallana ortaya atılarak 
çıplak çıplak oynamaya başlamıştı.  

Bütün bunlara tahammül edecek takatim yoktu. Özellikle 
de hiç bu türden kadın eğlencelerine katıldığım olmamıştı. Bu 
yüzden onları eğlence ve keyif dalgasıyla baş başa bırakıp 
saçlarımı kurulamaya, havluyu vücuduma sarmaya koyuldum.  

Biri yüksek sesle bağırdı: “Yine bekleriz”.  

Bir diğeri: “Bir dahaki sefere gelecek olursan bütün 
elbiselerini çıkarırsın artık”, diye seslendi".  

Bu arada bebek de uyuklamış emziğini emmeye devam 
ediyordu. Portakallar da öylece kese kağıdının içinden 
yuvarlanmaya devam ediyordu. Ama eşyalarım yerinde yoktu... 
Çantam, fotoğraf makinası, eteğim, gömleğim...  

Nereye baktıysam yoktu. Sonra o hikayelerdeki kadın 
olan şişman kadına sorayım dedim.  

Bir şey bilmediğini iddia etti.  

Yeniden muslukların, kurnaların orda aramaya döndüm. 
Birden avazım çıktığı kadar: “Soyuldum!..” diye bağırdım.  

Çıplak kadınlar her yandan etrafımı sararken ne olur 
kendimi kaybetmesem, diyordum kendi kendime.  

Kadınlardan biri eliyle göğsüne vurup: “Eyvah, çantada 
para var mıydı?” 
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Her şey, her şey, dedim... pasaportum, fotoğraf makinası 
ve daha bir çok şey, kimliğim. 

Gelin mırıldanarak: “Hadi bakalım, elbiselerin bile gitti”, 
dedi.  

Ne kadar zor durumda olduğumu yeni anlamış gibi 
ağlamaya başladım.  

O zaman gelin omuzumu sıvazlayarak yardımcı olacağını 
ima etti: “Ben sana bir elbise veririm”.  

Sesler yükselip feryadım figanım artınca daha çok cadıları 
andıran kadın içeri girdi. Canım yanmış bir halde:  

- Sizler hırsızsınız, eşyalarımı çaldınız... dedim.  

Birden köpürüp irkildi:  

- Ne dedin?! Eşyalarını mı çaldık?  

Ne yapacağım ben şimdi... Nasıl dışarı çıkacağım? 
Ülkeme nasıl döneceğim? dedim.  

Sallanarak dedi ki: Burada biz otuz yıldır çalışıyoruz. 
Burası saygın bir işyeri. Sizi pisliklerinizden kurtardığımız 
yetmiyor mu? 

Ne olur bir şeyler yap, dedim, polisi ara.  

Sonra ısrarlı davranarak dedim ki:  

- Eşyalarımı almadan bir yere gitmem.  

Kulak asmadı... Dudak büküp mırıldandı:  

- Biz hırsızlığın ne olduğunu bilmeyiz. 

Ağladım, içim yanmış bir halde yalvardım yakardım... kâr 
etmedi. Emniyete haber vermeyi teklif ettiğimde akrep ısırmış 
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gibi oldu... Silkindi... İrkilip köpürerek gulyabani gibi histeriye 
tutulmuş bir şekilde yüzüme yüzüme vurmaya başladı.  

Kendimi sokak ortasında morali çökmüş, içi buruk bir 
halde köylü bir çiftçi kadının elbiseleri içinde koşar halde 
buldum.       

Beni dışarıya ittiğinde tükürüp, “yabancılardan ne gördük 
ki şimdiye kadar baş ağrısından başka” demişti.  

Buşra Nasir 

Bağdat, 25/4/1988 
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Bayram Günü 

1 

Evinden ilk kez çıkıyordu, fidanken büyük büyük 
babasının diktiği hurma ağacına bakmadan. Bu ağaca çocukları, 
torunları bakmış, yıllarca meyvesinden yemişti. Ancak birkaç yıl 
önce ağaç meyve vermez olmuş, o da gittikçe daha çok 
üzülmüş, daha çok acı çekmiş, ama ümidini yitirmemiş. Uzun 
süre ağaca bakmış çoğu vaktini ona vermiş. Bu gece hariç, bu 
gece vakti yok, üstelik bir sürü şey alması gerekir, en çok da 
nar. En çok oğlunun sevdiği nar ile kızının hoşlandığı elma aldı. 
Bir de tatlı ve “rehaş” (bir tür helva) aldı. Ardından gece 
boyunca oturduğu yeri temizlemeye, sofrayı hazırlamaya 
koyuldu. 

2 

Alışılmadık bir şekilde yatağının üzerinden kalkıp 
hizmetçisini uyandırdı. Ardından odasına dönerek koku sürüp 
yeni elbiseler giydi. Dedesinin bastonuna dayanmış bir halde 
gururla dışarı çıktı. 

3 

Bayram namazında camide çocukluktan beri hep babası 
ve dedesi ile gittiği yere oturdu. Gelenlerin, sağında solunda 
oturanların yüzlerine dikkatle baktı. Oturanlar bayramını 
kutluyor, bazıları yüzündeki hüznün nedenini soruyor.  

Cami namaz için gelen insanlarla dolup taştı. Kalabalıklar 
namaza kalkınca o da onlar gibi yaptı. İmam bayram hutbesini 
okumaya başladı. Ama o ara ara oturanların yüzüne bakıyor, 
tanıdık birilerini bulmaya çalışıyordu.  
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İnsanlar camiden çıkmaya başladı. O yerinde yapıştı 
kaldı. Yüzlerin içine içine bakıp kalıyor, bağırmak çığlık atmak 
istiyordu. Önünden geçen insanların yüzlerine dikkatle 
bakarken hem o onları görüyor hem onlar onu görüyordu. 
Gözyaşları gözlerinde parlarken onlara doğru davranmaya 
yeltendi, ama onlar yürümeyi sürdürerek birbirleriyle konuşa 
konuşa camiden çıkmaya devam etti. 

4 

Evine döndüğünde mahzundu, hurma dalı kulağına 
değince elinin içiyle vurdu, tüyleri diken diken oldu. Öyle bir 
duyguya kapılmıştı ki hüznünü artırmıştı. Bir daha bir daha, 
defalarca vurdu... Tahmini yerindeydi, dal kurumuştu. 
Mırıldanıverdi: “Ne gelir elden, yapacak bir şey yok”. 

5 

Sofrada tek başına, öylece boş boş oturmuş, titrek ellerle 
nar ve elma kesiyor. Bıçağı sert bir şekilde tatlıya, helvaya 
batırıyor. Hizmetçisi içeri girip yanağının üstünde parlayan 
gözyaşı damlasını sildi. Hizmetçisi öksürerek: “Baba... Ben çok 
yorulmuş... Baba, gidip yatayım mı yoksa senin için yatmadan 
kalayım mı?” Yanına oturup birlikte yemek yemesi için yaklaş 
anlamında işaret yapıncaya kadar bir süre sofraya baktı kaldı. 

Şubat 1998, Doha   
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O Yapmadı 

Daracık soruşturma bürosunda vücudunun yarısını saran 
ahşap bir sandalye üzerinde önünde oturdu. Başı örtülü, 
elbiseleri vücudunu iyice örtüyordu. Önündeki boş sandalyeye, 
sanki biri oturuyormuş gibi sert bakışlar atıyordu. Ellerini 
bacaklarının üstüne atmıştı. saçları kısa, ardında pek çok yüz 
gizlediği yüzü bitkindi. Sigarasından derin bir nefes çekip 
yüzüne üfleyiverdi. Yüzünü kaplayan duman bulutuna 
aldırmadı. Uzaklaştırmak için elini de kıpırdatmadı. Duman 
yavaş yavaş odanın tavanına yükseldi. Odanın tavanında 
bulunan ufak pencereden ancak çok azı çıkabildi. Yerinden 
kalkıp ona sordu:  

- Kocanı neden öldürdün?  

- Ben öldürmedim.  

- Bütün deliller katilin sen olduğunu gösteriyor. Herkesin 
içinde seni dövüyor, sövüyormuş, üstelik masraflarını da 
üstlenmiyormuş. Mallarının tamamını almış, bütün 
mücevherlerini satmış... İşsizmiş ve aileni ziyaret etmene izin 
vermiyormuş. Seni hastaneye de hiç götürmezmiş.  

- Evet, bütün bunları yapmıştır. Buna rağmen ben 
öldürmedim.  

- Ölümü hakkediyor muydu? Ölmesini ister miydin? 

- Evet ölümü hakkediyordu. Ama ben böyle bir şey 
yapmadım.  

Yerinden kalkıp birkaç adım attı. Arkasına saklayarak 
duvarda asılı duran ve kendisiyle bakışan bir fotoğrafa dikkatle 
bakmaya başladı. Sigarasının dumanını fotoğrafın yanında 
üfleyerek ona döndü:  
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- Senin yerinde olsam onu çoktan öldürmüş, 
kurtulmuştum. Bunca zaman nasıl sabredebildin ona.  

- Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben erkeklerle baş etmesi 
mümkün olmayan zavallı bir kadınım.  

- Öyleyse, kim ne diye öldürsün? 

- Bilmiyorum, düşmanları çok.  

- Son zamanlarda nerelere gider gelirdi.  

- Bilmiyorum, ben son zamanlarda kendisini çok az 
gördüm. Bazen iki, bazen üç gece eve hiç gelmediği olurdu. 

Ona yaklaşıp yanaklarına dikkatle baktı. 

- Şu yüzündeki yumruk izleri ne? 

- O yaptı.  

- Ama adam iki ay önce öldü.  

- Kadın bedeni erkek bedenine benzemez. Dövüldü mü 
darbe izi hemen geçmez. 

Bu söylediğine aldırmaksızın lafı değiştirip başka bir çıkış 
yolu bulmaya çalıştı. 

- Erkek dövecek olsa kadın affetmez mi? 

- Affetmek mi? Belki... Ama unutmaz.  

- Sen de kocanın sana yaptıklarını unutmadın... 

- Ben ne unutur ne bağışlarım... ne de öldürürüm. 

İşaret parmağıyla burnunun ucunu silerken utana sıkıla 
sordu:  

- Siz de döver misiniz karınızı?  

Siyah çayını içerken bitkin bir yüz ifadesiyle yüzüne baktı:  
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- Bu dönemde karısını dövmeyen erkek var mı ki? 

- Dövdükten sonra onunla oturur konuşur musunuz? 

- Hayır, ben yüzü yumruk iziyle doluyken bakamam 
yüzüne. 

Hoşlanmamış gibi başını sallıyor.  

- İlginç, halbuki yumruklayan da siz oluyorsunuz... Ondan 
sonra öper misiniz peki? 

- Gerekirse, evet.  

- Bu bir gereklilik mi güdü mü? 

- Güdü gerekliliktir.  

Paketten yarıya kadar bir sigara çıkarıp ona uzattı. Ama o 
elini kaldırıp reddetti.  

Sigarayı yakmadan ağzına koyup sordu:  

- Adam öldüren, hırsızlık yapan, çete elebaşı olan kadın 
duydun mu?  

- Evet, duydum. Ama ben böylelerinden değilim.  

- Nefret ettikleri erkekleri öldüren kadınlar duydun mu?  

- Ben kendilerine aşık oldukları kadar başka hiçbir şeye 
aşık olmadıkları erkekleri öldürmüş kadınlar duydum.  

- Peki ya sen, sen hangi türdensin? 

- Ne şundan ne bundan. Ben katiller taifesinden değilim. 

Ellerini sırtında kavuşturup etrafında dönüyor... 

- İşini neden bıraktın?   

- Onun zoruyla bıraktım.  

- Neden? 
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- Ona hizmet edeyim, sadece onun olayım diye.  

- Kocan hoca mıydı? Bağnaz biri miydi? 

- Hayır, tersine ayyaşın tekiydi. Üstelik uyuşturucu 
bağımlısıydı. 

Soğuk siyah çay bardağını doldurmaya koyulurken 
önündeki evrakı şaşkınlık ve umutsuzlukla karıştırıyordu. 
Ardından ellerini kaldırarak teslim oluyor:  

- Bütün deliller katil olduğunu gösteriyor, ama seni 
salıvermekten başka yapabileceğim bir şey yok. Elimde 
aleyhinde olacak tek bir kanıt yok.  

Yerinden kalkıp dikeldi, elbiselerini düzeltti. Hiçbir ifade 
taşımayan bir yüzle soruverdi:  

- Bir daha görmek ister misiniz beni?  

Ani bir soru olunca ondan da bir cevap gelmedi. 

Giderken arkasından seslendi:  

- Evlenmeyi düşünüyor musun, bundan sonra? 

- Erkekler kadın olmadan yapabilir mi?  

- Sanmam.  

- İşte biz onlarla bunun için evleniriz.  

Kahkaha atarak:  

- Kocasını öldürmekle suçlanan biriyle kim evlenir?! 

-Evlenecek çok, en başta sizin özel korumanız 
Abduttevvab. Bunu da gururla, dalgasını geçerek söyledi. Elini 
kaldırmadan çatık kaşlarla korumanın zilini çaldı.  

İçerlemiş bir şekilde sordu: 
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- Abduttevvab mı? Nasıl düşürebildin ağına? 

Kesin bir dille cevap verdi:  

- Dulum ben, bir kara böcek değil... İlk başlarda bana 
acıyarak bakıyordu ama şimdi ben ona acıyorum.  

Abduttevvab iyi hazırlandığı bir ana hazır bir edayla içeri 
giriyor.  

Sorguç cinayetle suçlanan bir sanık olarak parmağıyla 
işaret edip bağırıyor:  

- Bu kadınla evlenecek misin sen Abduttevvab? 

- Müsaadenizle evet efendim. 

- Peki öldürülmüş bir kocası olduğundan haberin var mı? 

- Evet, efendim bunu ilk öğrenen bendim.  

- Ya onu öldürmekle suçlandığından haberin var mı?  

- Suçu kanıtlanıncaya kadar sanık masumdur.  

- Korkmuyor musun ondan Abduttevvab? 

- Erkek adam kadınlardan korkmaz efendim, siz her 
zaman bunu dersiniz.  

Bunun üzerine umutsuzca soruverdi:  

- Evlilik ne zaman?  

- İddetini bitirince... İki ay on gün sonra.  

Sorguç gitmesine izin verince çıkıp gitti. Ardından herkes 
çekti gitti.  

Üç ay sonra sorguç önünde vücudunun yarısını kaplayan 
ahşap sandalyeye yeniden oturdu. Peçesiz yüzü, vücudunu 
iyice örten elbiseleri, kısa saçlarıyla, gözünde korkudan iz yok, 
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bacak bacak üstüne atmış sorguca bakıyor. Sigarasından bir 
nefes alıp yüzünden uzağa üfledi. Eline bir kalem alıp beyaz bir 
kağıdın üzerine vurmaya başladı.   

- Kocan Abduttevvab’ı kim öldürdü? 

- Bilmiyorum. 

- Evinde ölü bulundu be kadın, derken öfkesini gizledi.  

Kendine hakim olarak: 

- Ben öldürmedim onu.  

Etrafında dönmeye başladı.  

- Nasıl davranıyordu sana? 

- Gardiyan işte... başka iş bilmezdi. 

- Ya sen nasıl davranıyordun ona? 

- Ben rahat ettirmeye çalıştım.  

Ona kara kara bakarken kafasını kaşımaya başladı: 

- Hayret, bu sefer de senin aleyhinde bir delil bulamadım. 
Suçsuz olduğunu düşünüyorum. Gidebilirsin.  

Ayağa kalkıp elbiselerini düzeltti. Sessiz sedasız çıkıp gitti. 
Birkaç adım attıktan sonra ofisin kapısında durdurdu onu. Ona 
dönüp bakmadan durdu. Onun attığı adımlar kadar gidip 
etrafında döndü. Yüzünü yüzünün önüne götürüp yüz kaslarını 
gevşettikten sonra: 

- Doğrusunu istersen, senden hoşlanmaya başladım... 
senin için üzülüyorum ve bir kez daha görmeyi arzuluyorum.   

Ellerini kısa saçlarının her iki yanına götürdü, yüzünde 
tuhaf bir gülücük belirdi; ardında birçok yüz gizlediği, o bitkin 
yüzünde... 
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Şemma Şahin el-Kuvârî  

* Biyotıp, Lisans.  

* Katar er-Raye, el-Arab ve el-Marâyâ gazetelerinde yazıları 
çıktı.  

* eş-Şark gazetesinde Hadisu’l-Kalem adlı haftalık bir köşesi 
vardı. 

* Seyyidetu’ş-Şark dergisinde Hadikatu’l-Edeb ve Mevâhib 
Sağîra sayfasını hazırladı.  

* Doha’da sosyal çalışmalar ve kadın faaliyetlerine katkıları 
bulunmaktadır.  

Yayımlanmış Çalışmaları: 

- Nahnu Nezra’u’l-Hub (öykü kitabı).  
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Babamla1 

Kansere Yakalandıktan Sonra Kazadan Birkaç Gün Önce 

Sevgi ve hicran iki dost gibi, biz sever ayrılırız. Ayrıldıktan 
sonra da sevmeye devam ederiz.  

Bu bizim kaderimiz.  

Şemma el-Kuvârî 

 

Babamla 

Kansere Yakalandıktan Sonra Kazadan Birkaç Gün Önce 

Gidenler asla geri getirilemez, ancak onları unutmamak 
bizim elimizde.  

                                                           
1
 Babamla Kansere Yakalandıktan Sonra Kazadan Birkaç Gün Önce, öyküsü 

yazar Şemma Şahin el-Kuvârî’nin “Bir Gül Beş Yaprak” adlı öykü kitabında 
yer alan bir öyküdür. Bu öykü kitabı 2015’te İkinci Vodafone Edebiyat 
Ödülü’nde üçüncülüğü almış bir kitaptır.  
Bir kızın babasına duyduğu sevgiyi ele alması nedeniyle ben bu öyküdeki 
olaylardan çok etkilendim. Tabii öyküdeki taşkın sevgi duygularını rahmetli 
babama ithaf ediyorum. Yine ailemize sevgi ve sevecenliğinin feyziyle kol 
kanat geren anneme, sevgili kız kardeşlerime, Halifekent’teki sakin 
evimizde bizi tek çatı altında toplayan zamana ithaf ediyorum. O zamanlar 
Abdulvahab Mutavi okur keyif alırdık. Ayrıca sevgili dostum Muna bin 
Mubarak el-Kuvârî’nin rahmetli babaları eski büyükelçi Mubarak bin Nasir 
el-Kuvârî’ye karşı vefakarlık ve sevgisine karşı bir sevgi ifadesi olarak hem 
kendisi hem de babası adına kalmasını istedim.      
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Herkes sevdiğinin ismini söyler durur, bense sevdiğimi 
özler dururum.  

Hasretle elini ayağını öpmeye, yüzünü serkeş sineme 
almaya can atarım. 

Zaman zaman özlem hummasının etkisiyle komaya 
girdiğimi hissederim.  

Humma uzadı, özlem uzayarak şiddetlendi. Ta ki 
sarhoşluğu aklımı aldı götürdü. Çünkü ben bir şey düşünmem 
sevdiğimden başka, bir şey düşünmem ondan başka, o benim 
babam. 

En zor ayrılık, yıllar, onlarca yıl, ömrün tümünü birlikte 
geçirdiğimiz kimseden ayrı düşmektir. Sevecen sesini, keyifli 
sözlerini her gün duymaya alışmıştım. Çocukluğumda ise onun 
kucağı en çok tercih ettiğim oturaktı.   

Zamanın onu ne hale getirdiğini, çehresinin nasıl 
değiştiğini, kırışıklıkların hoş yüzünü nasıl kapladığını, yüzünün 
parıltı ve güzelliğinin nasıl arttığını gözlemledim.  Gençliğinde 
sık ve ince olan saçlarının rengi ne hale geldi, onu da 
gözlemledim. Ardından ona acımayan hastalığın bıraktığı etkiyi 
ve saçlarını tümden kaybettiğinde küçük nakışlarla delik delik 
olan beyaz takkesini başından nasıl hiç atmadığını gördüm.   

Gerçekten de ayrılık ne zor şey. Ondan sonradır ki acılar 
çekeriz de bu acılar bitkin düşürür bizi... Tıpkı hafızamıza 
yaptığı gibi kemiklerimizi un ufak eder. 

O bütün dünyamdı benim, ben bütün dünyasıydım onun. 
Sevgili babam Lübnan asıllı anamla 1968’de İngiltere’de 
okurken tanışmıştı. Aşkları yıldırım aşkıydı. Ancak on yıl 
sürebildi. Tek meyvesiyse bendim.  
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Thames nehri kenarındaki siyah beyaz fotoğraflarını çok 
sevdim. Babam şık takım elbisesiyle, annem siyah küçük puanlı 
bol kısa elbisesiyle. Arkaya doğru attığı kocaman saç tuvaleti 
onu ayrıcalıklı yapıyor.  

Çoğu zaman babamı bu fotoğrafa dalmış bakarken 
yakalamışımdır. Ancak her seferinde kendisi için değerli anılar 
taşıdığı için ta İngiltere Oxford’daki öğrenim yıllarından beri 
sakladığını söylediği eski defterin içine koyardı. Çünkü bu 
defter annemle tanışmasına vesile olmuştu. Annem birçok 
derse katılamamış, sınav dönemi yaklaştığında da ders 
çalışırken babamdan başka kendisine yardımcı olacak kimse 
bulamamıştı. Aralarındaki aşk da bu şekilde başlamış, daha 
sonra evlilikle sonuçlanana kadar sürmüştü.  

Ona aşık olduğunu biliyordum. Kaç defa Lübnan iç savaşı 
ve İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik saldırısı ile ilgili haberleri 
izlerken görmüştüm. Ardından acıyla karışık bir ses tonuyla onu 
aramamı ister:  

- Munacığım şu anneni ara da sesini duyalım, derdi.  

O da sevmişti onu. Ona aşık olmuştu diyemiyorum. 
Çünkü annem aşk sanatını beceremez. Ama samimiyet ve sevgi 
ustası olduğu kesin. Bizim yerli ortamımızda artık 
yaşayamayacağını, buraya ayak uyduramayacağını anlayıp 
gitmeye karar verdi. Özgürlüğüne karşılık benim velayetimden 
vazgeçme fedakarlığını gösterdi. 

Babam kırılmış, üzülmüştü. Çoğu zaman bütün isteklerini 
karşılamıştı. Üniversite öğrenimlerini bitirmiş, beni de tabii 
orada doğurmuşlardı. Bu arada annemin öğrenimine vakit 
ayırabilmesi için bir kız çocuğuyla yetinmeyi de kabul etmişti 
babam.  
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Ülkemizdeki nemli havaya ve aşırı sıcağa uyum 
sağlayamadığı için yaz tatilini büyüleyici Lübnan dağlarında 
geçiriyorlardı. Oralar çocukluğum ve ilk gençlik yıllarımın 
geçtiği yerlerdendi. Ardından yüksek öğrenimlerini de birlikte 
bitirdiler. İngiltere’de on yıllık öğrenimden sonra babam onu 
karşısına alıp kararlılıkla:  

- Benim yurduma dönmem gerek, burada bana hayat 
yok, benim hayatım yurdumdur, hayatım, orada, yurdumdadır, 
dedi. 

Sessiz sedasız ayrıldılar. Ama birbirlerine karşı duydukları 
sevgi ve saygı duygularını yitirmediler. Onun babamla ilgili 
yakışıksız bir şey söylediğini hiç duymadım.  

Ben böyle ana babam olduğu için şanslıyım, beni 
sevdikleri, sevgilerini eksik etmedikleri için... Babam beni bir an 
olsun bırakmadı, annem de beni ihmal etmedi, unutmadı.  

Gelen giden yolcularla dolup taşan Heathrow 
Havaalanı’ndaki kalabalıkların ortasında bana veda ettiğinde 
on yaşındaydım. Beni kucağına alıp uzaklaştırırken kararlı bir 
ses tonuyla endişelenmem gerektiğini söylüyordu:  

- O harika bir insan, baban olduğu için şanslısın.  

Ben histeriye tutulmuşçasına bir daha sarıldım ona. Beni 
bırakmamasını istedim. Ama o dönüp uzaklaştı benden. Yine 
aynı ses tonuyla endişelenmemem gerektiğini anlatarak: “İyi 
durumda olacağını bilmesem velayetini bırakmazdım ona”. 
Ardından kestane rengi saçlarımı okşayıp bana ondan geçmiş 
olan bal rengi gözlerimin içine baka baka: “Bir şey olmaz sana, 
orada babanla daha iyi olursun, inan bana” dedi.  

Çocukça aklım inanmak istemedi ona. Bağırıp çağırmaya 
ağlamaya başladım. Bu arada o kalabalıkların içinde yitip 
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gitmişti. Beni sakinleştirmek için dönmedi. Babam ise şefkatle 
bağrına basmış, saçlarımı okşaya okşaya: 

- Sen benim her şeyimsin, sevgili kızım, diyordu.  

1979 yılında Heathrow Havaalanı’ndan Doha 
Havaalanı’na yaptığımız o yolculuk esnasında çok gözyaşı 
gördüm gözlerinde. Nedenini sormadım ona. Gözyaşı 
dökmesinin kaçınılmaz bir şey olduğunu, yolculukta bize eşlik 
eden olayın bir parçası olduğunu düşündüm. Kaldı ki ben de 
yolculuk boyunca ağlayıp durmuştum.  

Zamanla babamla birlikte yaşadığımız evimizin salonunda 
o fotoğrafa baktıkça, o eski defteri eline aldıkça döktüğü 
değerli gözyaşlarının doğal bir şey olduğunu düşünmez oldum.  

Fotoğraflara baka baka dalar, kendisi için değer taşıyan 
anıları hatırlardı. Sonra düşüncelere dalar giderdi. 
Gözyaşlarının nedenini sorar gibi bakan gözlerimi fark edince 
de bir şey belli etmemeye özen gösterdiği bir ses tonuyla: 
“Havada toz var, gözüme toz kaçtı” derdi.  

Halifekent ortasında Ömer bin Hattab Camii 
yakınlarındaki evimizde toz olmadığını biliyordum. Ama ses 
çıkarmamayı tercih eder, bu işe karışmazdım. 

Babamın duyarlı bir müzik kulağı, güzel ince bir sesi vardı. 
Ümmü Gülsüm ve Feyruz’u çok severdi. Daha çok “Ente Umri” 
(Sen Ömrümsün) ve “Bektub İsmek Ya Habibi” (İsmini Yazarım 
Sevgilim) şarkılarını dinlerdi. Eski evraklarını karıştırırken de şu 
şarkıyı çok söylerdi. Sanki aşkına veda etmemişti daha:   

Son vuslat gecemiz elveda   

Elveda bırakıp giden en değerli insan elveda  

Allah sabırlar versin bekleyene  
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Ben yitik bir ömürüm senden sonra  

On dört yaşını doldurduktan iki ay sonraydı babam bana 
bir şey belli etmeyen bir ses tonuyla: “Büyüdün artık Muna, 
artık değerli eşyaları koruyup saklayabilecek yaştasın”, dedi. 
Doğru, anlamında başımı salladım, ama ne demek istediğini 
anlamamıştım. Ardından sözlerini şöyle sürdürdü:  

- Annen iki hafta önce evlenmiş. Fotoğraflarını saklamaya 
ya da onunla olan anılarımı bile yaşatmaya hakkım yok artık.  

Ardından gözlerimin rengine dala dala sevecen bir 
gülümsemeyle gülümseyip ekledi: 

- Şu an her şey sana geçmiş bulunuyor.  

Sonra havayı yumuşatmak için gülünç olmasını istediği 
bir ses tonuyla: “Sen her ikimizin, mazimizin, günümüzün ve 
geleceğimizin mülkiyet haklarına sahipsin. Bizim ise birbirimizle 
alakamız kalmamıştır. Maziden başka şey yok elimizde, sadece 
mazi” dedi. 

Babaannem bir daha evlen diye ısrar eder dururdu. 
Çocukken sırf bunu düşünmek, olabilirliğini akla getirmek 
yılgınlık derecesinde korkuturdu beni. Filmlerde, dizilerde kötü 
kalpli acımasız üvey anne hakkında yayılan düşüncelerden 
başka bu korkuya neden olabilecek mantıklı bir açıklama da 
bulamıyordum.  

Zamanla büyükannemin bu isteğinin oldukça mantıklı 
olduğunu anladım. Daha sonra ben de tahmin edemeyeceği 
ölçüde onu destekleyerek onun saffına girdim. Sonunda ikna 
olup kabul etti. Boşanmış bir kadınla evlendi. Onun da üç 
çocuğu vardı; iki oğlan bir kız. Ancak aralarında geçenler 
beklenenin de ötesindeydi.  
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Babam onunla nikahtan önce çocuklarını babalarına geri 
vermesini şart koştu. Bu konuda kanun açık ve kesindi. Kanun, 
evlenmesi durumunda annenin velayet hakkının düşmesini 
öngörüyor. Ancak evlendikten iki gün sonra babamla şiddetli 
bir ağız dalaşına girdi ve ısrarla onun da benim velayetimi 
bırakıp annemin velayetinde olacağım Lübnan’a iade etmesini 
istedi.   

Babam onu ikna etmeye, akılla, mantıkla konuşmaya, 
beni bırakıp Lübnan’a iade edemeyeceğini anlatmaya çalıştı. 
Çünkü ben en basitinden buralıydım, babam burada, kökenim 
buradaydı. Kaldı ki annem daha ben küçük bir çocukken, 
kendisi de daha evlenmemişken velayetimi bırakmıştı. Şimdi 
ben büyümüşken, erişkin bir genç kızken velayetimi nasıl 
bıraksındı.  

Kavgalarının sesi babaannemle birlikte oturduğumuz 
babaannemin giriş katındaki geniş odasına kadar geliyordu. 
Babamı gördüm odaya hızla girerken sesi her yeri 
dolduruyordu. 

Gergindi, öfkesine hakim olamıyordu. Sinirli sinirli 
söylenip duruyordu: “Deli bu, bununla evlenmeyi nasıl kabul 
ettim bilmiyorum”. Böylece evlilik başlamadan bitmişti. 
Babaannem de bir daha bu konuyu açmadı.  

Birlikte geçirdiğimiz hayatımızın her günü güzel ve özeldi. 
Ben de babam da Mısırlı kıvrak yazar Abdulvahab Mutavi’e 
büyük hayranlık duyuyorduk. Bu arada ben Mısır el-Ahram 
gazetesindeki Cuma Postasını kaçırmazdım. Ele aldığı korkunç 
sorunlara ustaca çözümler buluyordu. Nice hikaye dikkatimi 
çekmiş, getirdiği nice çözüm ona olan hayranlığımı kat kat 
artırmıştı.  
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Babamla Cuma Postası ile ilgili konuştuklarımızdan çok 
hoşlanırdım. Babaannem de okuma yazma bilmemesine ve 
yaşının büyük olmasına rağmen lafa karışır isabetli görüşler dile 
getirirdi.  

Mutavi’in daha sonraları kitaplaştırmış olduğu el-Uyûnu’l-
Hamrâ (Kızarmış Gözler) hikayesi dikkatimi çekti. Yıllık kitap 
fuarı düzenlendiğinde babamın aldığı bir dizi kitap arasında bu 
kitap da vardı. Kırmızı Gözler, ölmüş babasını özleyen, her 
Perşembe gecesi ailenin toplandığı sıcak ortamı özleyen bir 
gencin hikayesini anlatıyordu. Demişti ki: “Gülücükler 
kayboldu... Sıcak geceler kayboldu... Sevgili babam kayboldu”.  

O zaman gözlerim kızarıncaya değin ağlamıştım.  

O akşam sevgili babam üniversiteden döndükten sonra 
gözümün kızarmış olduğunu gördü. Sorunca nedenini 
söyledim. Sükunetle gülümsedi. Salonda karşımda otururken, 
avlunun bir köşesindeki sidre ağacına doğru salonun açık 
penceresinden uzaklara dalmış halde vakur bir ses tonuyla 
sordu: “Bu hikayenin olumlu yanı ne?” 

Ne demek istediğini anlamadım. Ben hala ağlamaktan iç 
çekiyor, elimin tersiyle burnumdan gelen suyu siliyordum: 
“Anlaşılan salonda toz var” dedim.  

Bunun üzerine gözbebeklerini bana çevirerek dikkatle 
baktı. Ardından sükunetle: 

- Ortada hiç toz yok, bu akşam Doha’nın göğü açık. Kalk 
babaannene haber ver de kordonda yürüyüşe çıkalım.   

Babam kordonda ısrarla babaannemin tekerlekli 
sandalyesini itmek istediğini söyledi. Ben etrafa göz gezdirdim. 
Dolunay gururla göğün ortasına oturmuş, ışığı Doha’nın duru 
denizine vuruyor, güneyden esen hafif bir esinti suratları 
şefkatle okşuyordu. 
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Önümüzden yalın ayaklı küçük bir çocuk geçti. Çocuk, 
bisikletini kapıp kaçan kardeşinin peşinden koşuyordu, 
anneleriyse arkadan yavaş olmalarını, yaramazlık 
yapmamalarını istiyordu. Şişmanca bir adam geçti önümüzden, 
çok terli olduğundan tişörtü göğsüne yapışmış, sağ elinde bir 
şişe su, suyun azını içiyor, çoğunu yüzüne döküyordu.  

Babam ayı göstererek fısıltıyla alaylı alaylı sordu: 
“Görüyor musun şunu?” 

Ben de tereddütsüz cevap verdim: “Dalga mı 
geçiyorsun?! Tabii ki görüyorum!” 

Babam sevgi ve şefkatle gülümsedi. Sonra yakındaki bir 
banka oturduk. Babam babaannemin tekerlekli sandalyesini 
yanına durdurdu. Babaannem lafa karışarak zekice: “Akıllım, 
babanın ne demek istediğini anlamadın mı sen?” dedi.  

Babamın ve babaannemin bilmecelerini çözmekle 
uğraşacak halde değildim. Gün boyu çektiklerim yeterdi bana. 
Babam, hikayenin üzerimde bıraktığı olumlu etkiyi soruyor, 
sonra dolunayı görüp göremediğimi soruyor, babaannem de 
beni anlamamakla suçluyor.  

Babam dönüp bakmadı bana. Küçük kardeşini 
oynatmadığı için büyük oğlunu azarlayan o anneye bakarak: “O 
gerçekçi hikayenin senin üzerinde bıraktığı anlık etki, seni 
duygulandırmak oldu; seni, öyle ağlattı... öyle ağlattı ki...” 
demekle yetindi. 

Bir ara durdu kızarmış gözlerime baktı: “Neredeyse 
kendini yiyip bitireceksin. Sen hikayeden alınacak dersin böyle 
bir şey olduğunu mu sanıyorsun?!” diye sordu.   

Cevap vereyim diye bir süre bekledi. Ama ben tabii ki 
cevap vermedim. Safça dikkati aya çekmeye karar verdim. 
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Belki de cevap ayın beyaz sayfasındaydı. Ama orada da bir 
cevap bulamadım.    

Sevgili babam dedi ki: “Abdulvahab Mutavi’in ona verdiği 
cevabın tamamını okumadın mı? Hem ona hem de bütün 
okurlara: Gözlerinizi sevdiklerinizle doldurun, gözlerinin içine 
bakın, onları sevdiğinizi söyleyin, onlarla saatlerce oturun, 
bütün işleriniz bir yana onlara öncelik verin, her zaman 
bıkmadan usanmadan onları sevdiğinizi söyleyin, diyordu”. 

İç çektim. Ağlama senfonisini sürdürmek istiyordum. 
Ama gözyaşlarım kurumuştu.  

Babam ve babaannem başka şeylerden, halamdan, 
amcamdan söz açıp başka şeylerle meşgul oldu. Bense ayı 
izlemeye devam ettim. Doya doya baktım, çevresinde efsanevi 
bir ayla gördüm, bu aylanın gözlerimdekilerin bir yansıması 
olduğunu düşündüm.  

Kırmızı gözyaşlarının sahibi acımasız ve tehlikeli bir 
dersti. Babama doya doya bakmaya itti beni, öyle ki en ince 
ayrıntısına kadar ezberledim.  

Sevgili babaannemin o dersten beş ay sonraki ölümü, 
aşırı korku ve endişe, sevdiklerimizden ayrılma gerçeğiyle 
yüzleşme sürecinin başlangıcı oldu. 

Yıllarca evlenmeyi aklıma getirmedim. Özellikle de 
babaannemin ölümünden sonra. Babamdan ayrılmaktan 
korkuyordum. Bir gün uyandığımda, babamın benimle 
kahvaltıyı, hayatın bütün ayrıntılarını paylaşmadığı bir evde 
bulmak istemiyordum kendimi.  

Otuz yaşını geçmeden, babamın evinde yaşama şartımı 
kabul edecek birini de bulamadım. Bulduğum şahıs, çok sayıda 
kardeşi olan kültürlü bir adamdı. Babamın evinde oturmak 
onun için en uygun fikirdi. Kendisi denizdeki petrol sahalarında 
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çalışıyordu. Bu yüzden orada neredeyse iki hafta geçirmek 
zorunda kalıyordu. Beni merak etmemesi için de babamın 
yanımda olması daha çok işine geliyordu.  

Gürültüsüz patırtısız sade bir düğün olmasını istediğim 
düğünüm beyaz güllerle süslenmiş, loş ışıklar ve Feyruz’un hafif 
müziği eşliğinde hoş bir salonda yapıldı. Eşimle birlikte sakin 
Hollanda köylerine gittik. Burası kentlerin gürültü patırtısından, 
saçma alış veriş kargaşasından uzaktı.  

Evliliğim, babamla ayrıntılarını yaşayıp tadını çıkardığım 
harika hayat içindeki yol ayırımlarından biriydi. Daha sonra bir 
oğlum oldu, tıpkı onun otuz yılı aşkın bir süre önce bana 
annesinin ismini vermesi gibi ben de oğlumun ismini Mübarek 
koydum. Bu çocukla yetinmedim. Oğlumun yalnız kalmasını 
istemiyordum. Geleceğe korku ve kaygıyla bakma takıntım 
vardı. Bir yıl sonra çok güzel bir kız doğurdum, ona da hayali 
gözümün önünden gitmeyen, tıpkı benim gibi yıldan yıla beni 
Doha’da ziyaret eden uzaklardaki yakın annemin isimi olan 
Dina ismini verdim.   

Üçüncü çocuğum ise erkekti. Ancak bu kez eşim, seçmiş 
olduğum isme itiraz etti: “Hoşgörü gösterip ilk ilki 
çocuğumuzun ismini seçmeyi sana bıraktım. Bu sefer oğlumun 
ismini seçmeme müsaade eder misin” dedi. Tabii ki itiraz 
etmedim. Babasının ismi söylemek zor olsa da iyi kalpli eşimin 
babası olması yetmez mi?  

Olanlara engel olabilecek durumda değilim. Daha 
sonraları bir trafik kazasında aldığı ağır yaradan dolayı ölen 
babamın kafasındaki tümörden dolayı tedavi görürken çektiği 
şiddetli ağrıları düşünerek Allah’ın gazabını üzerime çekmeye 
çalışmama da gerek yoktu.  

Kelimenin tam anlamıyla elim bir olaydı. 
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İlk şokun acısını atlattım. Babam başında şiddetli bir 
ağrıdan şikayet etmeye başlayınca ağrı kesici haplar onu 
sakinleştirme ya da susturmada işe yaramadı. Trafik kazası 
şoku ise neden olduğu acılar anlatılabilecek gibi değil. 

Üniversiteden yaklaşık iki yıl önce emekli olan babamı 
alıp güzel bir kafede kahvaltı yapmaya, ardından onunla Katara 
sahillerinde yürüyüşün keyfini çıkarmaya alışmıştım.  

Ama o sabah başka başka işler oldu. On dört yaşına giren 
oğlum Mübarek’in okul kapısı önündeki boğucu izdihamdan 
çıkar çıkmaz okul idaresi beni arayarak hemen okula gitmemi 
istedi. Oğlum arkadaşlarından biriyle kavga etmiş, o gün okulda 
kalıp ders görmesine izin verilmeyecekmiş.  

Onu yanıma almaya döndüm. Kızıyordum ona. Çünkü bu 
ilk değildi. Sözümü dinlemiyordu. Benimle okulun ön 
kapısından girmeye de karşı çıkıyordu. Özel bir yabancı okulda 
okumasına rağmen sürücüyle birlikte gitmeyi ya da arkadaşları 
arabayı kullananın annesi olduğunu görmemesi için benim 
arabayı uzakta durdurmamı, kendisi de neredeyse cadde 
boyunca yürümeyi tercih ediyordu.  

Bu isteğini ikna olmadan yerine getiriyordum. Yaşını ve 
daha olgunlaşmamış olan düşüncesini gözeterek bunu 
yapıyordum. Bununla birlikte ona çok kızıyor, evliliğimizin 
başında olduğu gibi daha fazla ek ödeme almak için hala 
denizde iki hafta kalma konusunda ısrar eden eşimi 
düşündükçe de zaman zaman sinirleniyordum.  

Bu düzen başta evliliğimizi etkilemediği gibi çocuklarımın 
bakımını da etkilememişti. Çünkü babam her zaman 
yanımdaydı. Ama ergenlik dönemlerinde çocukları etkiledi. 
Halbuki hayat şartları değişmiş, öncelikler anlaşılmaz bir 
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şekilde başka bir hal almıştı. Tam olarak neler olduğunu da 
bilmiyorum.  

Bütün çocuklarımı özel okula vermiştim. Ama özel 
hayatımızda artık hiç bir özellik bulmaz olmuştum.  

Alelacele eve döndüm. Sinirimden bağırıp çağırıyordum. 
Evin avlusunda oğluma bağırıp duruyordum. Bu arada dönüp 
baktığımda gözüm babama ilişti, evin bahçesinde oturmuş, 
sakin olmam ve kendisine yaklaşmam için bana işaret 
ediyordu. Anında isteğine uyarak hızlı adımlarla yanına vardım. 
Önüne diz çöktüğümde yüz üstü düşecek oldum. Acı çektiğini 
anlatan bir ses tonuyla: “Kızım beni hastaneye götür, baş ağrısı 
beynimi kemirdi” dediğini duydum.  

Baş ağrısı babamın beynini kemiriyor! 

Ona gelen bana gelsin, başına gelen başıma gelsin.  

Keşke beni kemirseydi de babamın tek tırnağına bir şey 
olmasaydı.  

Ona verdiğim tek karşılık başımı sallamak oldu. Biraz 
önce bağırıp çağırdığım oğlum babamı arabaya götürmek için 
yardımcı oldu bana. Sonra arka koltukta yanına oturup başını 
göğsüne dayadı.  

Caddelerdeki akıl almaz trafiğe takılmamak için arabayı 
inanılmaz bir şekilde kullandım. Mesafenin kısa olmasına 
rağmen Hamed Hastanesi acil servis önüne hızla ulaşmak için 
birçok başka yan caddeye girdim.  

Oğlum Mübarek’in ağlaya ağlaya babamın ses 
vermediğini söylediğini duydum. Arabadan çıkmaya çalışırken 
arabanın anahtarını düşürdüm. Neredeyse beni yere çalan 
şiddetli bir dönme hissettim. Gözlerim, oğlumun kucağında 
yatıyor gibi görünen babamı arıyordu. 
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Giriş kapısında bir yandan bağırıyor bir yandan da ona 
işaret edip “acil durum” deyip duruyordum. Birçok sağlık 
görevlisi anında gelerek sedyeyle taşıdılar. Ben de soluğum 
kesilmiş bir halde onların peşinden gittim.  

Babam yoğun bakım ünitesinde üç gün kaldı. Hayatımın 
en zor günlerinden biriydi. O esnada eşim yanımdaydı. Annem 
de beni defalarca aradı.  

Babam yoğun bakım odasından iyileşmiş olarak çıkmadı. 
Doktor bana beyninde kötü huylu bir tümör olduğunu, tedavi 
için geç kalınmış olduğunu, tümörün son aşamalarında 
bulunduğunu haber verdi, ama keşke haber vermeseydi! 

Tam yüzüne bağırıp, başarısızlıkla, tıptan bir şey 
anlamamakla suçlayacaktım ki eşim ve çocuklarım davrandı. 
Kızım beni kollarıyla sarıp uzaklaştırdı.  

Babam ayıldığında gözlerimdeki kızarıklığı gördü. 
“Söylediler değil mi?” diye fısıldadı.  

Ben öylesine gözümü siliyor, şalımı omuzlarıma 
çekiyordum. Mahzun bir ses tonuyla: “Biliyor muydun?” 
dedim.  

Cevap vermedi. Elini bana doğru uzattı. Sanki kalkmak, 
sırtını yatağa dayamak için benden yardım istiyordu. Ardından 
rıza gösteren bir ses tonuyla: “Her şeyin bir sonu var. Bir yıldan 
beri Emel Hastanesi’nde tedavi görüyorum. Ama faydası yok... 
Biliyordum bunu”. 

Ağlamanın etkisiyle iç çekiyordum. Başımı okşayıp 
sükunetle: “Ne oluyor sana canım, hani şükür, hani mantık?” 
dedi.  

Elimi ellerinin arasına koyup defalarca öperken o: “Allah 
razı olsun kızım, ben senden memnunum” deyip duruyordu.  
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Bir türlü kesilmeyen hıçkırıklarımı yatıştırmaya çalışırken: 
“Komaya girdiğini biliyor musun?” dedim. 

Gülümseyip beni yakınına oturttu. Sonra yorganının 
altına alıp aldırış etmeksizin sordu: “Sebebi ne?” 

Ona daha fazla yaklaşıp başımı göğsünün içine gömdüm. 
Elimle soluk alıp vermesini yoklaya yoklaya: “Tansiyonun aşırı 
bir şekilde düşünce komaya girdin. Ama çok şükür ayıldın” 
dedim.  

Kendisiyse derin bir şükür ve imanla: “Çok şükür, her 
şeye çok şükür” deyip durdu.  

Sonra karşısındaki sandalyede doğrulurken bakışlarıyla 
takip ede ede:  

- Çok şükür, bu senin şimdiye kadar söylediğin en hayırlı 
söz, dedi.  

Sakinleştim...  

Konu değiştirmede babamın üstüne yoktur. Üç ergen 
çocuğumdan söz açtı. İçinde bulundukları durumun bu yaşta 
normal bir şey olduğunu söyledi.  

Ben de bu görüşünü kabul ederek dedim ki: “Ama onların 
şimdi bana yaptıklarını ben sana yapmadım.” 

Gece gündüz trafik sıkışıklığı yaşayan Doha’ya bakan 
yüksek bir pencereden dışarıya bakarken gülümsedi. Sonra 
vakarla:   

- Onların dönemi senin dönemine benzemez, senin 
dönemin de benim dönemimden farklıydı. Benim annemle 
yaşadığım şey de aynı şeydi, dedi.   

Bir ara sustu. Sonra sakin bir ses tonuyla: “Caddeye bak, 
on yıldır yolların bu kadar sıkışık olduğunu gördün mü hiç? 
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Hayır, tabii ki hayır. Zaman değişti. Bizim de zamana uyup ayak 
uydurmamız lazım” dedi.  

Emel Hastanesi’ne götürülürken babamın yanı başında 
oturuyordum. Hastanenin ismi karamsarlığın tersiydi ama bu 
hastanede benim hiç umudum yoktu. Buna karşılık yüksek 
dozlarda ağır ağrı kesici iğneler yapılmadan dinmeyen şiddetli 
ağrılarla boğuşan babam hiç de benim gibi bakmıyordu bu işe.  

Onunla olduğum müddetçe solgun gözlerinin içine 
bakıyordum. Her şeyi yüzünde, güzel yüz çizgilerinde 
arıyordum; onu arıyordum... kendi içimde.  

- Gidiciyim... Besbelli gidiciyim.  

Geçen Pazartesi akşamı böyle dedi bana. 

Birden gözyaşlarım taştı, düşlerimi, dünyamı yıkaya 
yıkaya beni teselli etti.  

Nasıl ağlamayayım ki, en sevdiğim insan veda ediyordu 
bana! 

O acı veda anında: “Gidiciyim... Besbelli gidiciyim” dedi.  

Hiçbir olumsuz tepki göstermedim. Oysa tepki 
göstermiyorum diye içim içimi yiyordu. Bunu da biliyordum. 
Ama korkağım. Ona olan sevgim, hayatın gerçekleriyle 
yüzleşemeyen korkağın teki yapmıştı beni.  

Dedi ki bana: “Ben gidiyorum, giden de geri gelmez. Ben 
sana para için, dünyanın diğer fani işleri için vasiyet 
etmeyeceğim. Ben sana hep güvenmişimdir; sana namazı, 
örtünmeyi, kapalı giyinmeyi, başkalarına saygılı olmayı, 
değerleri gözetmeyi öğretirken de hep güvendim”. 

Çaresiz başımı salladım. Sonra zayıf bir ses, alçak bir ses 
tonuyla devam etti: “Benim için bir şey yapmayı da tavsiye 
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etmeyeceğim sana, hayırlı bir evlat olduğunu bilsem de, 
ahiretimi kendi elimle kurduğumu biliyorsun. Cami yaptırdım, 
okul yaptırdım, kuyular kazdırdım. Daha başka şeyler de var, 
onlar da Allah’la aramda kalsın”. 

Ben kafamı sallayarak onaylıyordum. Konuşamaz 
olmuştum. Elini bana uzattı, sevecen bir ses tonuyla: “Elini 
getir elime alayım” dedi.    

Bir dakika ya da biraz daha fazla bekledikten sonra 
birden gözyaşları sel gibi akmaya başladı. Solgun yüzüne akan 
gözyaşlarını sile sile sevecen bir sesle dedi ki:  

- Sevgili kızım, bunlar benim gözyaşlarım... Odada da hiç 
toz yok... Ağlıyorum çünkü seni çok özleyeceğim. Ama Allah 
gecinden versin seninle cennette, Allah’ın izniyle yüce Firdevs 
cennetlerinde görüşeceğiz.  

Duru bir hoşnutlukla gülümsedi. Gözyaşlarını öylece 
cesurca saldı. Ardından devam etti: 

“Sabırlı olmamın nedeniyse sevgili kızım, Allah’a 
kavuşmaya yaklaşmış olmamdır. Ben uzun süre özlemle hep 
onu görmeyi bekledim”. 

Aşk mı? Ne ki aşk? Ben ve babam.  

Sevdim onu. Babamı sevdim. O da beni sevdi. İkimiz de 
Allah’ı sevdik. Allah da hep bizi sevdi diye ümit ediyorum.  

Sevgi ve hicran iki dost gibi, biz sever ayrılırız. Ayrıldıktan 
sonra da sevmeye devam ederiz. Bu bizim kaderimiz.  

Hicranın birçok yüzü olur; biri uzaklık, biri hasret, biri acı, 
biri hüzün ve niceleri. Boyutları vardır, gözle görülmez. Ancak 
acısını çeken ne olduğunu bilir.  



106 

 

Yatağının yanında uykusuz geçirdiğim son gece sevecen 
kollarıyla sarıldı bana. Sıcak cılız bir ses tonuyla: “Biricik çiçeğim 
Muna, seviyorum seni” dedi.  

Yorgundu, durgundu, yüzü solmuştu! Sevecen yüzünü iki 
elimin arasına alarak başına bir öpücük kondurdum, alnını, 
yanaklarını öptüm.  

“Ben de seviyorum seni, canım babam”, dedim.  

Büyük babacan sevgi sözcükleriyle bana veda ettiği o son 
gece benden eve gidip yatmamı, sabah olunca da erkenden 
dönmemi istedi. Ben de ne olduğunu bilmediğim bir nedenle 
kabul ettim.  

Babamın gözlerimin önünde öldüğü o gün hayatımın en 
zor günüydü.  

Çalar saatin sesiyle ürkerek uyandım... yok, hayır çalar 
saat değildi. Cep telefonu çalmıştı. Başımın ucundaki yastığın 
üstünden telefonu kaldırdığımda ürkerek çığlık attım. Babam... 
Babam... Babam mı öldü yoksa?  

Babam için arıyorlardı. Ama trafik kazaları bölümüne 
gitmemi istediler. Babam sürücünün kullandığı arabayla 
oğlumun okuluna gidiyormuş. Sürücünün de hayatını 
kaybettiği trafik kazasında ağır yara almıştı.  

Arabayı deliler gibi hızlı kullanıyordum. Ağır hasta olan 
babam ergen oğlumun okulundaki bir sorunu çözmek için 
hastaneden çıkmıştı; şu sorunları hiç bitmeyen oğlumun... 
Oğluma sitem etmek ya da babamın bana acımasına, acıyarak 
bakmak istemiyorum. İstediğim tek şey babamın iyi olduğunu 
öğrenmekti. 

Trafik kazaları bölümüne nasıl ulaştığımı bilemiyorum 
ama vardığımda etrafında çok sayıda doktor toplanmıştı. 
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Aralarından birinin: “Ameliyathaneye sokmaya gerek yok. 
Yarası ağır... Durumu çok riskli... ileri safhalarda bir kanser 
hastası... Emel Hastanesi’nden ne diye çıkmış, neden çıkmış?” 
dediğini duydum.  

Ona yaklaştım, ellerini avucuma alıp başını öptüm. 
Sevecen gözleriyle bir bakış attı, elimi hafifçe bastırarak bana 
veda etti. Kulağımı ağzına yaklaştırdım, durmadan kelime-i 
şehadet getiriyordu. Onun için sevindim, kendim için üzüldüm. 

Canım babam bırakıp gitmişti beni, en güzel insan bırakıp 
gitmişti, en değerli insan bırakıp gitmişti.  

Uzun yıllar önce babasının ölümüne ağlayan tanımadığım 
birinin acısını paylaşırken gözlerim kızarıncaya kadar 
ağlamıştım. Şimdi ise ölen kendi babamdı.   

Hicran, hayatın acısı, en güç deneyimidir. 

Vuslat ise o hicranın bir parçasıdır.  

Hicran, ümitsizlik, hayal kırıklığı ve içerleme duygularını 
toplayan çekici bir güçtür.  

Tuhaf bir şey şu hayat, bizi en candan sevdiklerimizle bir 
araya getiriyor, ardından hiçbir hazırlık olmadan gözlerimizin 
önünden kapıp götürüyor.  

Nefret ediyorum ayrılıktan, acısından, perişanlıklarından 
nefret ediyorum.  

Ayrılık can yakar, daha can yakıcı olanı ise bazılarımızın 
ayrılık acısı duygusunu takdir etmemesi, hatta onu kadere 
isyan ve gücenme saymasıdır. Onlar kim ki insanların 
duygularını mahkum etsin, onlar kaderi ne bilir?  

Ayrılık hiç olmasaydı ne olurdu?  

Ağrının bir kimliği ya da geri dönüşü olur muydu?  
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Her seferinde aynı soruyla irkiliyorum, ama aynı cevabı 
verdiğim hiç olmuyor!   
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Muhsin Fahd el-Hâcirî 

Öykü yazarı, yazar. 

- 1973 doğumlu.  

- Katar Üniversitesi makina mühendisliği, Lisans, 1997.  

- Planlama Mühendisi.  

- Birçok kültür şenliğinin yanı sıra edebiyat gecelerine katıldı.  

- eş-Şark gazetesinde Akûlu Lekum adlı haftalık bir köşesi 
bulunmaktadır.  

- Kültürel yaratıcılık alanında Arap Birliği’nin başarılı gençlere 
verdiği istihkak şiltini kazandı. 

Üç öykü kitabı yayımlanmıştır:  

1 - el-Belâğ 

2 - Harâm A’leyk 

3 - Benâtu İblîs  
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İnsafın Kurusun 

“İnsafın kurusun...” Gece yarısı uykunun en tatlı 
anlarında kendisini uyandırıp erkekliğini on beş dakika ya da 
yarım saatliğine yaşadıktan sonra ona sırtını dönüp derin bir 
uykuya dalmasından sonra fısıltı halinde böyle söylenirdi. Onun 
başlangıcı belli sonu belirsizdi... O istediği zaman uyanırdı. Bu 
yüzden kadının banyoyu ona en iyi şekilde hazır tutması 
gerekirdi. 

“İnsafın kurusun...” Birlikte oturup televizyon izledikleri 
zamanlarda fısıltı halinde böyle söylenirdi. Çünkü televizyon 
izlerken gözleriyle kadınları süzer, kendisine uygun birini 
seçmeye çalışırdı. Ardından gözünün içine baka baka o laubali 
sözlerini tekrarlar dururdu:  

“Bu güzel işte... Ooo!.. Bu öncekinden de çok baştan 
çıkarıcı... Ah... ya şu... Gerçekten güzellik kraliçesi... Şu harika 
bir şey... Ah... Şu bezelerin güzelliğine bak... Seni yaradana 
kurban... Aman Allahım... Bu nasıl gülmek... Şu gözlere bak 
hele...” 

Aldırış etmeden bunları söylerken kurşun gibi dişiliğini 
kalbinden vurduğunu düşünmezdi. Seyrettiği kadınlara 
duyduğu hasret artacak olursa ona döner, sigarasının dumanını 
yüzüne üfleye üfleye:  



112 

 

“Allah bizi de unutmaz inşallah” derdi.  

“İnsafın kurusun...” Nadiren de olsa onu arabasına aldığı 
zamanlar fısıltı halinde böyle söylenirdi. Arabayı korkunç bir 
hızla kullanır, virajlar, trafik işaretleri ve benzeri ona vız gelirdi. 
Onu durdurabilecek tek şey çocukça davranışları olurdu... 
Başka bir şoförle kavga etmek için arabadan iner, küfreder, 
söver, tükürür, kavgayı bitirince de tehditler savura savura 
arabaya döner, önünden geçen herkese lanet okurdu. Onu 
sakinleştirebilen tek şey arabalarının yanından geçtiği anda 
arabalardaki kadınlar olurdu. Tıpkı ergenler gibi hızını dikkat 
çekecek bir şekilde düşürür, ancak fazla ileri gitmezdi. Çünkü 
yakınlarında bir erkek gölgesi gözüne ilişir ilişmez, etrafta bir 
polis aracı görür görmez çılgınca başka bir hızla tüyerdi. 

Uzun süre içinde tuttuğu acılarını dışarı atmak için 
bağırmak isterdi. Her şey göğsünü iyice daraltmıştı. Daha fazla 
dayanamazdı artık. Göğsü, onun aptallıkları, alayları, hor 
görmeleri, manyaklıkları ve vahşetiyle dolup taşmıştı. Ama yine 
de fısıltılarını ondan gizli tutuyor, sıcak soluklarının ona 
ulaşmasından, hiddetinden bir şeyler sezmesinden 
korkuyordu. Gizli tuttuğu ah çekmelerini anlamasından, 
kendisine yaklaştığı an bastıran korku terlerinden bir şeyler 
çıkarmasından çekiniyordu.  

Buna alışmıştı artık. Nasıl alışmasın? Daha ilk geceden 
hizaya çekilmişti. Oturdu, düğün gecesini hatırlamaya başladı. 
O gece bir hayalet gibi her zaman kovalamış durmuştu onu. 
Unutmaya çalışıyor ama bir türlü unutamıyordu. Gelin düğün 
gecesini unutur mu hiç?  

“İnsafın kurusun...” Hayatı boyunca sadece bir kez 
yüksek sesle söyleyebilmişti bunu... Düğün gecesi söylemişti 
ona. İşte oturmuş o talihsiz geceyi hatırlıyor. İşte gece şimdi 
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başlıyor, olayları hızla geri döndürüp hazırlık yapıyor, gösteri az 
sonra başlayacak... Başlıyor... 

  

*********** 

Odada oturmuş eşinin gelip gelinle baş başa kalacağı için 
neşeyle sevinçle içeri girmesini bekliyordu. Oturmuş kapıya 
gözünü dikmiş, korkudan her yanı tir tir titriyor. Ama biraz da 
korkmaz gibi yapıyor. Her an içeri girmesini bekliyor. Derken 
kapı açılıp kapıdan içeri giren iriyarı cüssesiyle o eş oldu... Ve 
her şey başlamış oldu...  

Yeni yatağının kenarında oturmuş, aşırı utançtan kafasını 
önüne eğmişti. Endişe onu yiyip bitiriyor, şaşkınlık içini 
kemiriyordu. Oda içindeki hareketlerini izlerken 
soğukkanlılığına, adamı öldüren sükunetine şaşırdı kaldı. 
Böylece sesini hiç çıkarmadan... ona gelmesini bekleyedurdu. 

Sonunda yanı başında oturmuştu. Ondan önce oda içinde 
bir şeyler mırıldanmış, şarkı söylemişti. Yüzüne de pek 
bakmamıştı. Onunla lafı da uzatmamıştı. Hatta hiç 
konuşmamıştı. Önce şiddetle dudaklarını öpmeye başladı. 
Sonra sert elleriyle boğazını sıkıp kalın dudaklarıyla öpücük 
yağmuruna tuttu. Boğulacak gibi olmuştu ama sesini 
çıkarmadı. Onu kendisine çekmeye çalıştığını düşündü, bunu 
karşılıksız bıraktı. Bunun üzerine gövdesinin bütün ağırlığıyla 
üstüne çullandı. Kendini yatağa attı. Kendisine dudaklarıyla 
yaklaşmasına baka kaldı... Bundan onu kurtaran hiçbir şey 
olmadı, kapıdan başka... 

Üstünü başını düzeltti, tedirginliği biraz geçti. O ise yere 
kurulmuş akşam yemeği önünde duruyordu. Odaya girdiği 
andan beri onunla tek kelime etmemişti. Şimdi konuşmaya 
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başlamasını ve inip onunla yemek yemeye davet etmesini 
bekliyordu. Ama o başka bir işe girişti...  

Ona aldırış etmeden yemek yemeye koyulmuştu. Hiç 
yokmuş gibi davranıp tıka basa yemek yiyordu. Bunun üzerine 
utangaçlığı bir kenara bırakıp inip onunla yemek yemesi 
gerektiğini anladı. Karnı çok açtı. Ama kendisini yemeğe davet 
etmesini bekledi, olmadı. Bir an için nezaketi elden 
bırakmaması gerektiğini unuttuğunu ya da açlığın ona bunu 
unutturmuş olduğunu düşündü... Ama yemeğin içine düşer gibi 
yemesi aklına gelen ikinci ihtimalin doğru olduğunu 
düşündürdü. Bu yüzden ona acıyıp yanına sofraya oturdu. 

Ona iltifat etmesini bekledi, yapmadı. Eliyle bir iki lokma 
yedirmesini bekledi, onu da yapmadı. Bunun üzerine daha fazla 
beklemeden yeni eşiyle ilk lokmasını ağzına atmak için elini 
uzattı.  

Ama bunu yapar yapmaz koca, avazı çıktığı kadar feryadı 
bastı. Ürkmüş korkmuş bir halde lokmayı elinden attı. Korkuyla 
ona baktı. Birden kızıla dönen gözlerinden ateş saçmaya 
başladı. Sanki gözlerinden ateş kırbaçları çıkıyor, derisini 
yüzüyordu. Ardından ağzından ilk sözleri çıktı: 

- Dinle kadın!.. Benimle yediğin ilk ve son yemek olsun... 
Önce ben... Sonra sen gelir benden sonra yersin... Anladın mı, 
kadın?  

Bu söylediklerini duyunca şoke oldu. Neredeyse 
bayılacaktı, ama kendine hakim oldu. Tir tir titreyerek: 

- İnsafın kurusun... İnsafın kurusun, dedi.  

Ona bu kelimeleri ilk kez söylemişti. Hatta ilk kez 
içindekini açığa vurmuştu. Çünkü ondan sonra hayatı boyunca 
bir daha ağzını açıp bir şey diyememişti.  
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Fatima Halfân el-Kuvârî 

- Gazeteci, öykü yazarı, şair. 

- eş-Şark ve el-Vatan gazetelerinde makale yazarı. 

- Daha önce kadın dergisi olan el-A’hda ve’l-Cavharatu’n-
Nisâiyye dergisinde yazdı.  

- el-Vatan gazetesinde “A’ynu’l-Vaki” adlı bir köşesi 
bulunmaktadır. 

- el-Hanse kütüphanesinden onur belgesi aldı.  

- Yurtiçinde çeşitli kültür gecelerine, el-Casra kulübüne ve 
Doha Kültür şenliğine, yurt dışında da Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde çeşitli faaliyetlere katıldı.  

Saha sonra yazılarını çeşitli yerel gazetelerin yanı sıra Körfez ve 
Arap gazetelerinde ve kültür dergilerinde yayınladı.   

Yayımlanmış Çalışmaları:   

Başka Bir Başlangıç (Arapça, İngilizce) adlı öykü kitabı, 2000.  
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Başka Bir Başlangıç 

İriyarı bir gövdenin üstünde salınıyor... Hayatın 
yüzeyinde çeşitli çizgiler... Baş döndürücü bir yükseklik... kimin 
kahverengi kimin külrengi kimin koyu siyaha dönüp renk 
değiştiren benekler... Üçgen, altıgen şekiller... Genleşmeye 
meylediyor. Hayatın nabzından kaçmış uçsuz bucaksız alanlar..! 
Sınırsız hatıra seli. Uçağın gürültüsü, hem benim hem de 
yolcuların yapay rahatını bozuyor, kahramanca bir sükunet 
gösterisi, ardından boş boş beklemekten kızışmış işkillerle bir 
telaş, bir velvele koptu. Uçak evrenin enginliğinde ilerledikçe 
olacaklara teslim olup kendini bırakmış olan hücrelerimizde 
yaygara koparan bir mide bulantısı duyularımda okuma 
arzusunu uyandırdı. Ben de kendimi yarı uyanık bir halde 
salıverdim...  

Geliyor uzun boylu cesur, rolünü iyi bellemiş, göz ve 
dudak hatları, mavi, beyaz ve kırmızı narsist şeffaflığından 
oluşan bir karışımla... yanaklarına kalanını serpiştirmiş... Bir yüz 
bir yüz daha, ardından aynı renk ve tonlarda bir yüz daha... Ben 
kitabıma sarılıp bakışlarımı ve merakımı salıverdim... Her biri 
aynı gülücüğün hatlarını dağıtıyor... Sarışınlar... Esmerler... göz 
alıcı bir görüntü... Ebedi bir akışa karşı yolcuların iştahlarını 
kabartıyor! 
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Yerler... İçerler... geğirirler... boş boş bakarlar... Ben de o 
arzulara, dumana bakıp kalıyorum... sigara içerenlerin 
nefesleriyle birlikte çıkmış korkunç şekiller oluşturan dumana... 
Fanteziler, huylar, ayırt edici noktalar... araç hanesinde 
toplanmış, ben de anlık fotoğrafa, birbirine karışan seslerdeki 
tıslamaya yapıştım. Bir iç yolculuk... Başka iç yolculuklarca 
kuşatılmış... O uzak mesafede beni zamanın tekdüzeliğinden 
çekip alan bir “neuzibillah” çıktı ağzımdan.  

Önümdeki ekranın bulunduğumuz yeri göstermesine 
rağmen gün ortasında aşırı sıcakta serap nasıl kaybolup giderse 
benim de dikkatim dağılıyor!  

Ben birkaç kez daha “neuzibillah” diyorum, ama 
yolcuların homurtularına, öksürüklerine, bazı kahkaha 
seslerine karışıyor... Kemerleri insanların ölçülerine göre uzayıp 
daralan koltuklar üzerinde yığılmış bedenler... Üzerime çöken 
ağır bir uyku bastırdı... Uyuştuğumu hissettim... Bilinçaltı 
dünyasına geçiverdim.. Orada ne kadar kaldım 
hatırlamıyorum... yarı uyanık yarı uykulu hafif bir sallantı 
hissettim... Dış uyarıcılara direndim... Ardından bir rüya beni 
alıp götürdü...  

Sürrealist bir uykuya dalıp kestirmek için mücadele 
ediyorum... Ağır bir sallantı yanlardan çekiveriyor beni.. 
Uyanıyorum, zorunlu iniş hissi... birbirini izleyen alçalmalar... 
Gözlerimizi emniyet kemerlerinin lambalarıyla birlikte 
ışıldatıyor... Korkunun gem vurduğu bir hareket... Koridordaki 
alışılmış ayak sesleri kesiliyor... Neler olup bittiğini merak 
ediyorum... Yol arkadaşımı dürtüyorum... Bilincimin içine 
işlemeye başlayan endişemi giderecek bir karşılık 
alamıyorum... Kısa bir süreliğine uykusunu bozuyorum... Ama 
bir daha tekrarlamıyorum... Aydınlatma cihazlarına bir şeyler 
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oluyor... Bazı sarhoşlar opera ezgilerini andıran bir bağırtıyla 
keyiflerini yerine getirecek bir şeyler yapılmasında ısrar ediyor.   

Arıza yapay nesnelerin şeklini değiştirmeye başladı... 
Alınlarda soru işaretleri belirmeye başladı... O genç kızlardan 
biri yanı başımda duruyor... Dilinden bildiğim bazı şeyleri 
toparlayıp bir bardak su istiyorum... Sanki arıza beni hiç 
ilgilendirmezmiş gibi... Homurdanarak kabul ediyor... Belirsizlik 
git gide artmaya başladı... Mekan zifiri karanlık içinde 
boğuluverdi. Benzeşen hatlara sahip genç kızlar harekete geçti 
benim de talebim karşılanmadı... Böylece su içme fırsatını 
kaçırmış oldum...  

Dakikalarca ortalıkta onların ayak seslerinden başka şey 
kalmadı. Tehlikenin eşiğinde bulunan bizlerin içlerini kaplayan 
korku karanlığını aydınlatan fenerleri ellerine almış koridorları 
arşınlıyorlardı. Geçen dakikaların yarattığı boşluğu kaptan pilot 
doldurarak kelimeleri ateşliyor. 

Gözlerimiz, kulaklarımız pürdikkat kesiliyor 
söyleyeceklerine kulak veriyoruz.   

Onun ateşli kelimeleri buz kesmiş korku yığınımızın içine 
sızıveriyor. 

- Hanımlar, beyler... Lütfen dikkat! Duyularımız uyandı. 
Her türlü gürültü şaibesinden kurtuldu. Sesini 
duymadığımızdan korkarak ilk ses tonunu tekrarlayarak devam 
etti: 

- Sayın yolcular sizi korkutmak istemem ama uçağın bazı 
donanımlarında oluşan acil bir teknik arıza var. Sorumluluk 
gereği yolculuğu yarıda kesip en yakın havaalanına iniş yapmak 
zorundayım. Sorunsuz iniş yapmayı ümit ediyorum. Bu arada 
şunu belirtmek isterim ki her şey yolunda ve kontrolüm 
altında. Teşekkür ederim, endişelenecek bir şey yok. 
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Sessizlik teyakkuz halindeki ağızları tıkayarak ortalığı 
kapladı. Fısıltıların bir kısmı sessizliğin içinde kaybolup gitti. 
Ardından zihin çeşitli simalarla insani kareleri gözünün 
önünden geçirmeye başladı. Şevk sevgililerin özlemiyle doldu 
taştı. Sanki olmaması için şu talihsiz olayı acındırmak istiyordu!  

Sis ufkun tavanına asılı dilek salkımlarını etkisi altına aldı. 
Ümit arzu potasının içinde dikildi. Varlığın içlerinde eridi, kimse 
ansızın çekip gitmeyi arzu etmiyor... Gözyaşları 
gözbebeklerinden düşmemek için parıldayıp toplandı... Sebatla 
emniyet supabına bel bağladı... Hayatın kokusuna düşkün 
hıçkırıklar içeri süzüldü... Bütün istasyonlarında inmeye can 
atıyor...   

Gittikçe artan panik belirtileri belirince yol ve hayat 
arkadaşımın hafızasını, muhayyilemin yüzeyinde kapalı duran 
cevap kapıları önünde titreşen bir dizi soruda kendini gösteren 
bir soruyla yokladım: 

- Acaba biz gidip dönmezsek o bekleyen kuşlara kim 
gölge yapacak iki kanadıyla?? 

Benim bu belirsiz soruma, korku kaidesi haricindeki bir 
gülümsemeyle, maceraperest sert bir metanetle karşılık 
verdi... Durumun oldukça kötü olmasına rağmen elini uzatıp, 
gözenekleriyle sinir haritamda uzanan yollarda yolunu şaşırmış 
sükunetin nabzını  yaya yaya tir tir titreyen ellerimi tuttu. Biz 
bütün yol arkadaşları nabızlarımızı oksijen pompalayan bir 
daireye sıkıştırıyor, sabır dalgaları yoluyla devam ediyoruz, zor 
anların doruğunda birden derinliklerimizdeki gurbet 
dalgalarından süzülen kaptan pilotun sesi geliyor... Dönüş 
hattını geçme noktasında toplu bir deneyime, yeni bir doğum 
inişine zihinlerimizi açıveriyor... Bu deneyim anları döndürüyor, 
bazı değişmezlerimizi sarsıveriyor... Bütün nesneler titriyor... 
Zamanın kabzasını savuruyor... Şehadet kelimesi getiriyoruz... 
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Yaşam sevgisinden, yaşamdaki her şeyden soyutlanıp başka bir 
sevgiye bağlanmaya çalışıyoruz... İçinde bulunduğumuz 
madeni bedeni çağıran öfkeli bir albeni hissediyoruz... niyazlar, 
dualar, ayrı ayrı dillerde olsa da aynı ümitte birleşiyordu... 
Aşağıya doğru alçalırken havanın basıncı kulaklarımızı sağır 
ediyor... İniş yapıyoruz ama bilincimizde anların ve dakikaların 
ne olacağı, hangi tünelden geçeceği, hangi noktada duracağı 
belirsizliğini koruyor. Uçağın tekerlekleri yere çarptığında şişe, 
bardak gibi cam eşyaların şakırtısı duyuluyor... Birden... Ölüm 
hayaleti muhayyilemizden silinip gidiyor... Kurtuluş 
damarlarımızda gerilen sinirlerini gevşetiveriyor. Gözlerimizle 
Allah’a şükür ifadesi olarak bir parıltıyı paylaşıyoruz... O boğucu 
kabzadan kurtulmak umuduyla tek sıra halinde diziliyoruz... 
Uçağın kapıları açılıyor... Dudaklarımızı ürkek bir gülümseme 
kaplıyor... Derin derin başka bir başlangıcın esintilerini 
kokluyoruz!!...   

Ocak 99  
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Lulue Halef el-Binali 

- eş-Şark ve er-Raye gazetelerinin yanı sıra internette bazı 
Katar ve Körfez haber ve edebiyat sitelerinde yazan öykü 
yazarı, yazar.  

- Ulusal Kültür Sanat ve Kültür Mirası Konseyi’nin 2006 yılında 
düzenlediği kısa öykü yarışmasında birinci oldu. 

- Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2010 yılında düzenlenen Raşid 
bin Hamid Kültür Bilim yarışmasında ikinci oldu. 

- Katar’da roman ve kısa öykü yazımı konusunda çeşitli kurslara 
katıldı.  

Yayımlanmış Çalışmaları: 

“Abaetu Ummî” adı altında öyküler kitabı, (2009). 
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Köyümüzde Kurtlar Var 

Herkesin geçmesinden umudunu kestiği bu uzun kış 
mevsiminde güneş geniş gök penceresinden, dağın 
yamacından sarkan küçük köyü aydınlatıyor. Köyün kenarında 
duvarları kısmen şehirden getirilmiş kırmızı tuğlayla, kısmen de 
yıllar geçtikçe çürümüş tahtalarla örülmüş bir kulübe var. 
Annem bizi alışık olmadığımız bir şekilde okula erkenden 
gidelim diye uyandırıyor. Yüksek sesi kulaklarımızı sağır ediyor. 
Küçük kız kardeşimle birlikte odaların birinde bir köşede 
yatıyorduk. Bize ta mutfaktan, ateş üzerinde asılı duran sıcak 
su kabının önünden sesleniyor. Su kabından yükselen buharlar 
ahşap kulübenin tavanında toplanıyor, aşınmış tavandaki 
kusurları örten puslu bir tabaka meydana getiriyordu.  

“Hadi kalkın babalım... Dolmuş gelemeyecekmiş, dağdan 
yola yuvarlanan kayalar köy yolunu kapatmış”.  

Ben yatakta tembel tembel otururken hala gözlerimi 
açabilmiş değilim. Soğuktan tir tir titriyorum. Kendi kendime 
soruyorum, annem heyelan haberini nereden aldı? Babam dün 
Salih ağabeyle birlikte mercimek mahsulünü komşu köy 
Kelba’da satmak için çıkmış henüz geri dönmemişti. Annem 
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garip bir kadın. Her seferinde köyümüzde olup biteni 
herkesten önce öğreniyor. Bana öyle geliyor ki muhtar 
Hamdan ve bütün adamlarından önce öğreniyordu... Kalktım 
yatağın dışında ayağımı sürüye sürüye banyoya yöneldim. 
Annemin köyümüzde olup biten her şeyi esrarengiz bir şekilde 
bildiğini düşünüyorum; belki de ocağından ve gün boyu 
önünde asılı duran kazanından biliyor.  

Saçlarımı tarıyorum, ama Salih ağabey olmadan okula 
gitmekten korkuyorum. Çünkü dolmuş arıza verdiğinde ya da 
köyün yolları kapandığında kız kardeşimle birlikte Salih’le 
gitmeye alışmıştık. Bu kış bu toprak kaymaları ne kadar da çok 
oldu. İnsanlar köyde yağmura seviniyor ama yağmur, toprak 
kayması, yolların kapanması, okula ulaşmak ya da biraz şeker, 
bir parça peynir almak için en yakın dükkana gitmek için uzun 
mesafeler yürümekten başka ne faydası var bize? Sıcak süt 
bardağını bitirmedim. Soğuktan ağrıyan midem ekmek 
somunundan aldığım bir ısırıkla yetindi. Belki de soğuktan 
değildi. Salih ağabey olmadan okula gitme korkusu sarmıştı 
beni. Bir elimle çantamı çekerken diğer elimi küçük kız 
kardeşimin elini tutmak için uzattım.  

Annem çıkmadan önce giydiklerimizden emin olmak için 
durdurdu bizi; yüzü her zamanki gibi donuk, üzgün mü mutlu 
mu olduğunu anlatacak hiçbir ifade yok. Annem, 
çocukluğumun vücut hatları üzerinde yeni yeni yeşeren dişilik 
tomurcuklarını kapatmak için yün şalı vücudumun üstünde 
gevşetmeye çalışıyor.  Okul arasında yiyeceğimiz yemeği 
koyduğu torbaları elimize tutturuyor. Son olarak evden 
çıkmamıza izin vermeden önce kesin uyarılarını saydı. Fısıltı 
halinde kısık bir sesle azar azar konuşurken kaşlarını kaldırmış 
gözlerini iyice açmıştı: “Yoldaki kurtlara dikkat edin”. Sanki ben 
onunla anlaşıyorum da ne demek istediğini anlıyormuşum, 
dediği kurtlar hakkında, hangi yolda bulundukları hususunda 
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açıklamaya ihtiyaç duymuyormuşum gibi başını kafasını usul 
usul sallıyor.  

Hem kendim hem de küçük kız kardeşim için duyduğum 
korku arttı. Bir an evde kalıp okula gitmeme konusunda gelip 
geçici bir arzu doğdu içimde. Çok geçmeden kafamdan söküp 
attım. Çünkü okula gitmekten başka çare yoktu. Nedeni ne 
olursa olsun annem okula gitmememize razı olmaz.   

Dışarı çıkmadan önce bu karlı sabahı karşılamak için 
küçük kulübemizin içindeki basit sıcak havadan derin bir nefes 
alarak ciğerlerimi doldurdum. Dışarıda, yollardaki ıslaklığın 
süreceğini, daha çok toprak kayması olacağını gösteren 
bulutların ardında soğuk bir güneş vardı. Sabahleyin ıslak 
otlardan yayılan koku garip bir neşeye boğarken yola çıkmak 
için muhteşem bir güç verdi. Kız kardeşimle birlikte giderken 
yağan yağmurla oluşmuş küçük su birikintilerine düşmemek, 
dalmamak için dikkatle yürürken ayak izlerimizi cıvık çamur 
üzerinde bırakıyoruz. Gözlerim fır dönüyor, her yanda 
gizlenmiş bir kurt ya da herhangi bir izini arıyorum.  

Dağın yamacından okulun bulunduğu köyün bittiği yere 
uzanan o yokuş aşağı uzun yola doğru adımlarımızı özenle 
atıyoruz. Bazen dağınık yorumlarla kat ediyor, beyaz buğuların 
ağzımızdan çıkışını seyredip eğleniyoruz, bazen de gözlerimiz 
yerde ses çıkarmadan kat ediyoruz. Şuraya buraya dağılmış 
küçük çiçeklere dalıyoruz. Bu çiçekler, tıpkı güzelim bahar 
mevsimi gibi kısa ömrünü korumak ve insanların, hayvanların 
ayaklarıyla üzerine basmasından kurtulmak için çamur yolun 
kenarlarında bitiyor.  

Annemin fısıltı şeklindeki sesi ve uyarıları zihnimde 
dönüp duruyor: “Yoldaki kurtlara dikkat edin”. En yakın 
komşumuz olan Umm Ali’nin kulübesinin önünden geçerken 
yüzünü, konuşmak için ağzını açtıkça sallanan dişlerini hayal 
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ediyordum. Yoldan gelip geçenleri gözlemek için her zamanki 
gibi kulübesinin kapısı sonuna kadar açıktı. İnce delik perdesini 
savuran soğuk rüzgara aldırış etmiyordu. İri tavukları gevşek 
toprağın üzerinden daneleri mutlu mutlu topluyordu. Ben, 
Umm Ali bizi görmesin diye bir yandan adımlarımı 
hızlandırıyor, bir yandan da kız kardeşimin elinden tutup 
hızıma uyak uydurmasını sağlamaya çalışıyordum. Ama 
başaramadım, çok geçmeden varlığımızı fark ederek yüksek 
sesle peşimize düşüp durmamızı istedi. Yavaş adımlarla 
peşimize düştü, adımları ağırdı, yalpalıyordu. Kışlık elbisesinin 
altından görünen şalvarı yandan su birikintilerinin içine 
batmaya başladı. Bize yetiştiğinde attığı birkaç adım bitkin 
düşürmüştü onu. Elindekileri ellerimize boşaltmaya başladı; 
pembe fıstık taneleri. Okula yürüyerek gitmemizin nedenini 
sorarken soluk soluğa kalmıştı. Kendisine toprak kayması 
haberini verince, şaşırdı. Oğlu Ali sabahtan işe gitmişti. 
“Annenize kim söyledi?” Bilmiyorum, soru bize mi sorulmuştu 
yoksa hayretle kendi kendine mi sormuştu?! Biz sorusunu 
cevapsız bırakarak yolumuza devam edip oradan ayrılırken 
gülümsedi. Bizim bu soruya verecek cevabımız yoktu. Umm Ali 
düşünsün, maşallah düşünemeyecek biri de değil... Annem 
mübarek bir kadın.  

İştahla fıstık içi yiye yiye yolumuza devam ettik. Dağın 
yamacına dağılmış kulübelerden yükselmeye devam eden 
dumanların gökyüzündeki bulutlara karıştığını görüyoruz. Göğü 
doldurduğunu gördüğüm bütün o gri bulutlar kulübelerden 
yükselen dumanmış gibi geldi bana. Güvercin sürüleri, güneş 
gökyüzünde yüzünü gösterir göstermez ışıltılı tüylerinin 
renklerini sergilemeye başlıyor. Ardından kesintili güneş ışıkları 
altında aklar kara, karalar ak oluyor.   

Ortalık sessiz sedasız, benim ve küçük kız kardeşimin 
soluk alış verişişi sesinden başka ses duyulmuyor. Ağır okul 
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çantaları sırtımızda bu kadar yol yürüdükten sonra nefes 
nefese kalmıştık.  

Yol daha çok inişli olmaya başladı. Yolu ta baştan işgal 
eden Salim Amca’nın dükkanı göründü. dükkanın arkasında bir 
direğe bağlanmış cılız eşeğiyse bağına teslim olmuş kalmış. 
Yaklaşıp kapsının önünden geçmeden önce ortalığı kolaçan 
ediyorum. Rengârenk çocuk topları asılmış, süpürge otundan 
yapılmış süpürgeler her iki yana dizilmiş, her zaman dışarıya 
koyduğu kocaman kömür torbalarından eser yok. Salim amcayı 
ya da erkenden damlayan müşterilerden kimseyi görmeden 
geçmeyi başarıyoruz. El ele hızlı adımlarla ilerliyoruz, bir 
ayağımız acele ediyor, bir ayağımız tedbiri elden bırakmıyor, 
kafalarımız dönüp duruyor, gözlerimiz dolaşıyor, saklanmış 
kurtları arıyor. Karşımıza çıksa kurt olduğunu nasıl bileceğiz? 
Ben bundan önce hiç kurt görmedim. Bir keresinde babam ve 
Salih ağabeyle birlikte kaybolan devemizi uzaktaki ormanda 
aramaya giderken uluma sesini duymuştum, o kadar. Salih 
ağabey köpeğe çok benzediğini söylüyor.  

Yokuş aşağı inmeye devam ediyoruz. Sanki arkadan bizi 
iten hafif eller varmış gibi. Kelebek kanatlarının hışırtısı ortalığı 
dolduruyor. Kelebekler, yıl boyu yapraklarını taşımaktan bitkin 
düşüp neredeyse çıplak kalarak kozaların ağırlığından bunalmış 
ağaçların dallarına asılı kozalarından çıkmaya başladı. Birden 
yolu enine kesen bir koyun sürüsünün içinde kalıyoruz. 
Sürünün çobanı köyün de biricik çobanı Şammas, ikide bir 
sürüye yön vermek için sopasını yere vuruyor. Üşütük kardeşi 
Hamid sanki gölgesiymiş gibi peşinden gidiyor. Birden 
yavaşlayarak anlamsız bakışlarla bize bakmaya başladı. 
Ellerimiz, sürünün sonunda annelerine yetişmeye çalışan 
kuzuların yünlerine dalıyor. Sürü geçtikten sonra yolumuza 
devam ediyoruz. Meleme seslerini gri bulutlar yukarıdan 
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somurup götürüyor, geriye ayak izlerinden ve ortalığa saçılan 
gübrelerinden başka bir şey kalmıyor.  

Köyün yaşlı adamlarının oturduğu kahvehanenin 
önünden geçerken soğuk bir yağmur çisentisi başladı. Köyde işi 
gücü olmayan herkesin oturduğu kahvehanede sıcak meşrubat 
içiliyor, bazıları ise yemek yiyor. Kahvehanenin içine dışına 
gelişi güzel dizilmiş hasır sandalyeler bomboş. Sadece üç yaşlı 
adamın uzanarak oturduğu sandalyeler dolu. Adamlar şeffaf 
bardaklar içinde çay içiyor, altınsı çay bardakların içinde 
ışıldıyor. Humam amca ilişti gözlerime, bana bakıyor, 
gülümseyerek bıyıklarını buruyordu. Bilmiyorum benim 
zihnimde onun görüntüsü kurt görüntüsünü andırmıyordu. 
Ancak nereden geldiğini bilmediğim içimdeki bir ses, bu 
adamın kurt olduğunu, annemin de uyarısıyla bunu kastettiğini 
söylüyordu.  

Küçük kız kardeşimin elini sıktım, hızla atan kalbimin 
atışlarını yavaşlatacak bir güven aradım. Ortalığı saran soğuğa 
rağmen aşırı terden neredeyse kız kardeşimin eli elimden 
kayıyordu. Humam amcanın bana gözlerini dikmiş alt dudağını 
ısıra ısıra kuru sarı parmaklarıyla beyaz bıyıklarıyla oynadığını 
görünce büyük korkuya kapıldım. Hala bakışları bana aç ve yaşlı 
bir hayvanın bakışlarını hatırlatıyordu. Kız kardeşimi çabucak 
çektim ve koşmaya başladık. Ne yolun ıslaklığını düşündüm ne 
de yere düşüp elbiselerimizin çamur olabileceğini. Humam 
amcayı hasat zamanı babamla, Salih ağabeyle onlara yardım 
ederken görüyordum. Annem, Humam’ın onlarla birlikte 
olduğunu bilirse, bizim tarlaya gidip babama ve Salih ağabeye 
öğlen yemeği götürmemize izin vermezdi. Salih ağabey gelip 
yemeğin gecikme nedenini soruncaya değin bekler, madeni 
sefer tasını ona taşıtırdı. Kendisi bir neden söyleme 
zahmetinde bulunmadığı gibi Salih ağabeyin de bir cevap 
beklediğini sanmıyordum.  
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Kahvehaneyle içindekiler geride kaldıktan sonra soluk alış 
verişlerimiz yavaşlamaya, adımlarımız küçülmeye, ellerimiz 
gevşemeye başladı. Küçük kardeşime baktım, adımlarımızın 
yavaşlamış olmasına sevinmişti. Başını kaldırıp büyülü bir 
gülümsemeyle gözlerime baktı. Sanki bu kurttan 
kurtulduğumuz için kendi kendimizi kutlar gibiydik. Sonra 
bakışlarını yakınımızdaki bir ağacın dallarına konmuş sarı 
tüylerinin üzerindeki yağmur damlalarını silkeleyen bir kuş 
sürüsüne çevirdi.  

Okula ulaşmak için geçmemiz gereken şu küçük 
ormandan başka yol kalmamıştı önümüzde. Yanmış nemli odun 
kokuları dağlardaki çalılıklardan yayılıyor, yakındaki kuşların 
sesleri havada yankılanıyordu. Yolumuza devam ettik. Korkuyu 
savmak için babama ait teypten dinlediğimiz bir türküyü 
söylemeye başladık. Bu teybini babam güzel yaz akşamlarında 
limon ağacının altında uzunca sandalyesinde otururken yanı 
başına koyardı. Keyifle müzik dinler, nargile dumanını 
dudaklarının arasından üfledikçe keyif ahlarını üfürürdü. Bu 
arada o türküler, açmış limon çiçeklerine, nargile dumanına 
karışa karışa kulaklarımıza ulaşırdı. 

Sonunda beyaz okul binası gözüktü. Burası aslında polis 
karakoluymuş. Onlar yeni binalarına taşındıktan sonra burası 
ayrı bir kız okuluna dönüştürülmüş. Ondan önce kızlarla 
erkekler aynı okulda okurmuş. Binanın dışında ses seda yoktu. 
Dış kapı kapalıydı. İp atlayan, koca ağacın dallarına iple asılmış 
araba lastiğinden yapılmış biricik salıncak için itişip duran kızlar 
nerede? Hızla sınıflarına girmek için zilin çalmasını beklerken 
oynaşıp koşuşturan küçük kızlar nerede? Okulun kapısına 
doğru hızlı adımlarla ilerledik. Okulun bekçisi Sabir, odasından 
çıkıp geliyor, beni ve kız kardeşimi gördüğüne şaşırmış gibi 
bakıyor. O bakışlar önümüzde şekil değiştiriyor. Salyaları 
akıyor. Bakışları Humam amcanın gözlerinde gördüğüm 
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bakışların aynısı oluyor; iğrenç kurt bakışları. Bizi bekçi odasına 
sokmaya çalışırken bir yandan da sağına soluna bakıp yolda 
kimse var mı yok mu diye emin olmak istiyor. Ben de küçük kız 
kardeşimin elini tuttuğum gibi çekiyorum. Ardından olabilecek 
en büyük gürültüyü koparmaya çalışıyorum. Annemin uyarısı 
artık daneleri dövdüğü havan kolunun çıkardığı ses gibi 
beynimin içinde yüksek sesle çınlamaya başlamıştı. Çantaları 
yere fırlattığımız gibi var gücümüzle koştu. Annem de ben de 
bugünün tatil olduğunu unutmuştuk.    

Lulue el-Binali  

Bu öykü 2008 kışında Türkiye’de, Yalova dağlarında yazılmış, 
2010 yılında Raşid bin Hamid Kısa Öykü Yarışmasında ikincilik ödülünü 
kazanmıştır.   
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Nûra Muhammed âl Saad 

- Ürdün Üniversitesi, Edebiyat, Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek 
Lisans, 1992. 

- Dışişleri Bakanlığı memuriyet.  

- Yerel gazetelerde sabit köşelerde haftalık yazı yazıyor.   

Yayımlanmış Çalışmaları: 

1 – Bai’u’l-Ceraid, öykü kitabı.    

2 – Esvatu’s-Samt, Katar öykü ve romanı ile ilgili makaleler.  

3 - Tecrîbîyet Abdurrahman Munif Fi Muduni’l-Milh, (edebiyat 
araştırması).  

4 - eş-Şemsu Fi İsri, Şiir ve eleştiri makaleleri. 
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Adaşım 

Tokat arkadaşımın yanağına giyotin ağzıymış gibi iniverdi. 
Yankısı sinemde yankılanırken sınıf tam bir sessizlik içinde 
boğulmuş, herkes nefesini tutmuştu. Arkadaşımın elinden 
tutmamı isteyen yanağına baktım pancar gibi kızarmıştı. 
Gözleri dolar gibi oldu, ufak burnu titredi ama ağlamadı, çünkü 
böyle bir şey yapmaya yeltenmeyecek kadar ürkmüştü. 
Öğretmen defteri defalarca yere bakan gözlerinin önünde attı 
durdu. Daha dün kız kardeşimin mürekkep hokkasıyla bulaşmış 
elimle tutarken defterin kahverengi kabının üzerinde 
bıraktığım lekeye bakmadan edemedim. Defter, hiç kuşku yok, 
benim defterimdi! Bu yüzden aslında o sert tokadı yemesi 
gereken de bendim.  

Öğretmen yeniden arkadaşım Fatıma’nın yüzüne bağırıp 
çağırmaya başladı: “Böyle cevap mı olur? Dün anlatılanlardan 
sonra, sıpa?! Defter mi bu paçavra mı?” Sonra defteri yüzüne 
fırlattı. Fatıma defteri eline aldı. O an defterin onunla bir ilgisi 
olmadığını anladı! 

O zaman kısık bir sesle konuştu: “Öğretmenim... Bu 
benim defterim değil.” 
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Bunun üzerine öğretmen bağrış çağrış ona dönüp sordu: 
“Hadi ya! Kızım, defterin üzerinde ismin var! Fatıma 
Muhammed sen değil misin?”  

“Hayır, ismim Fatıma Ali benim”, dedi.  

“O zaman Fatıma Muhammed kim oluyor... canım?” 

Birden yükselen kız öğrencilerin sesleri birbirine karıştı. 
Aynı anda yirmiden fazla el bana yöneldi. Parlayan süngüler 
gibi parmaklar bana yönelmiş iki yandan sarılmış kalmıştım. 
Öğretmen “ah canııım” diyerek haksızlığa uğrayan zavallı 
Fatıma’nın omuzuna dokunur dokunmaz Fatıma hüngür 
hüngür ağlamaya başlamış, göz yaşları bir türlü dinmemişti. 
Öğretmen her şeyi bırakmış öteki Fatıma’yı teselli etmeye, 
kalbini almakla uğraşmaya başlamıştı. Ondan sonra herkes 
öteki Fatıma’nın etrafına toplandı. Bir süre sonra müdür 
muavini ile sekreter de gelmiş, beni unutmuş gibi 
görünüyorlardı. Öyle ki cezadan kurtulduğumu, daha sonra 
Fatıma’nın bile bir şey demeyeceğini düşünmüştüm. Hani bir 
şey yapması da gerekmezdi yani. Çünkü hem  benim sayemde 
bu kadar ilgi görmüştü, hem de öğretmen hanım hafta sonuna 
kadar onu şımartmış, yakınlık göstermişti. Kaldı ki öteki Fatıma 
da aramızdaki isim benzerliğinde benim bir suçum olmadığını, 
biliyor. Matematik problemini de bilerek yanlış çözmüş ya da 
defterimi bilerek kirletmiş değildim. Dolayısıyla olanda bitende 
benim suçum yoktu. Aklı başında herkes bunu açıkça 
görebilirdi. Yani kolay anlaşılabilir bir şeydi. Bu yüzden küçükler 
büyüklerden daha iyi anlar bunu. Nitekim bunu geride bırakmış 
öteki Fatıma ile arkadaş olmuştuk.  

Fatıma, düzenli ve zeki bir kızdı. Yazısı daha güzeldi. 
Kelebeği, balığı, gülü büyük bir ustalıkla çiziyordu. Evlerinden 
getirdiği sandviçi kantindeki sandviçlerden bile lezzetliydi. (Bu 
da yiyiş tarzından belli oluyordu). Saçları saçlarımdan inceydi, 
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özenle dikkatle taranıyordu. Saçlarım onunki gibi düz ve tel tel 
değildi. Onun yaptığı gibi çantamın içindeki eşyaları düzenli 
tutmaya özen göstermiyordum. Benim giydiğim okul önlüğü de 
her zaman buruşuk olurdu. Onun önlüğü gibi ütülenmiş 
olmazdı. Önlüğümün yan kısmında kimsenin aldırış etmediği, 
belki de farkına varmadığı bir söküğü vardı. Annem çantama 
bir sandviç koymazdı. Çünkü sabah evden çıkmadan önce evde 
ekmek, peynir, biraz da zeytinyağı (o da olduğu zamanlar), ne 
varsa onu yerdik. Öteki Fatıma aynı zamanda benden güzeldi. 
Ama bu farkı ben hemen anlayamamıştım. Daha sonraları 
böyle bir sonuca vardım. 

Adaşım Fatıma başarılıydı ve sınıfın ikincisiydi. Bense taş 
çatlasa sınıfın altıncısı olabiliyordum. Onun ailesi birinci olması 
için onu teşvik ederken benim ailem misafirlerimize sınıfımı 
geçtiğimi, onların bazı çocukları gibi sene tekrarı 
yapmayacağımı söylüyordu. Asla ders çalışmazdım. Dersi 
dinlediğimde çok iyi dinlediğim için sınavlarda başarılı 
oluyordum. Ama ben sadece öğretmenlerini sevdiğim dersleri 
dinliyordum. Benim dünyamdaki her şey sevgiyle ilgiliydi ve 
sevgiye bağlıydı. Bir şeyi ya sevecektim de ona sımsıkı 
bağlanacaktım ya da sevmeyecektim de ondan kaçıp uzak 
duracaktım. Fatıma’yı da seviyordum çünkü ikimizden iyisi 
oydu.  

İkimiz birlikte yürüyerek eve dönüyorduk. Fatıma’ya 
badem ağacının yanında duralım, dedim. Ağacın kökü 
birilerinin evindeydi. Ama dalları dışarıya sarkmıştı. Badem 
dolu eğilmiş bir dal vardı. Ancak uzanamadığımız için 
bademlerden alamıyorduk. Bademler dalda tane tane dizilmiş, 
olgun, dolgun, baştan çıkarıcıydı.  

Çantamı bademlere fırlattım çanta olduğu gibi yere 
düştü. Fatıma’dan ayağımı basmam için ellerini birleştirmesini 
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istedim. Fatıma sağa sola baktıktan sonra istemeye istemeye 
dediğimi yaptı. Ben de dalı tutmak için atladım. Saniyelerce 
çırpına çırpına havada kaldım. Fatıma bir yandan dikkatli 
olmam, bir yandan bağırıp çağırmamam için yalvarıyordu! Ben 
ise aşağıya bakmaktan korkuyordum, derken patates torbası 
gibi yere çakılıverdim.  

Uzun boylu bir oğlan geçiyordu oradan, hizamıza 
vardığında durup bizi seyretmeye başladı. Hafif adımlarla 
paytak paytak yürüdü. Ancak çekip gitmeden karşımızdaki yıkık 
duvara sırtını dayayarak sabırla bakıp beklemeye koyuldu.   

Ben onu tanıyordum, anasını, babasını, amcalarını 
tanıyordum. Mahalledeki bir komşumuzun oğlu olan İbrahim 
bu. O da tanır beni. Eğer badem ağacının yanında gördüklerini 
anneme, erkek kardeşime anlatıp, benim sarktığımı, hatta 
düştüğümü gördüğünü söylerse mahvolurum! Defalarca 
cezalandırılmış, düşmelerin sonuçları konusunda uyarılmıştım. 
Çünkü düşmeler özellikle kız çocuklarının canını yakıyordu. 
Şimdi ne olacaktı? 

İbrahim uzun ince boylu hoş görünümlü bir çocuktu. 
Gözleri bardak gibiydi. Çenesinde gamzesi vardı. İnce 
parmaklarının boğumları pembeydi. Kalbe bıçak gibi işleyen 
sakin kısık bir sesi vardı. Onun varlığı bizi bağlıyor içimizde 
tuhaf bir ferahlık meydana getiriyordu. O bir nimetti. En çok 
istediğimiz şey de bize yaklaşmasıydı. 

Çoğu kez başıma gelebileceklerden dolayı 
korkmuşumdur, bir de tamamen sorumlu olmadığım 
sonuçlarından. Şimdi ise İbrahim’in orada olmasından 
hoşlanıyordum. Fatıma’nın görüşünü alıyorum, gözleri 
parıldayarak kabul ediyor. İkimiz de alttan alttan gülüyoruz. 
Ona işaret ediyoruz.  
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İbrahim çekine çekine yaklaşıyor. O da bizim gibi 
korkuyor. Şu erkekler ne beyinsiz!     

Biz ona bakıp gelmesini sessiz sedasız bekledik, o da bizi 
hayal kırıklığına uğratmadı. Yükseğe sıçradı, aşırı heyecandan 
kafası dala çarptı. Bu hareketi bilerek yapmış, olana pek aldırış 
etmemiş gibi yapıyor. Bir daha çevik bir hareketle, şimdi eğilip 
alçalmış olan dala atlıyor, gövdesinin ağırlığıyla çekiyor, dal 
üçümüzün üzerine düşüveriyor. Bize bir şey olmadı! İbrahim’e 
bir şeyi olup olmadığını sormadık. Etrafımıza saçılan 
bademlerden toplayabildiğimizi toplayıp koşa koşa oradan 
uzaklaştık. İbrahim de aynı şeyi yaptı. Çünkü dalın çarparken 
çıkardığı sesin ne olup bittiğini merak eden birilerini oraya 
çekeceğini anladık. 

Fatıma’yla birlikte uzağa koştuktan sonra önümüze 
kavşak çıktı. Fatıma benden burada ayrılıyordu. Çünkü onların 
evleri mahallenin kenarında bizim evimiz tam ortasındaydı. 
Ağızlarımız tıka basa badem dolu olduğu halde benim çantamı 
orada unuttuğumu fark ettik. Ancak o çantasını unutmamıştı.  

Vakit kazanmak için evimize korkunç mezarlık yolundan 
kestirmeden döndüm. Okul çantasını aramak için badem 
ağacının oraya dönmeye cesaret edemedim. Annem ne der 
bana? Ne kadar da şanssızım. Dahası yarın okulda çantasız ne 
yapacaktım?  

Çantamı olduğu gibi evimizin duvarına kapıya yakın bir 
yere dayatılmış halde bulunca hem çok şaşırmış, hem de çok 
sevinmiştim. Etrafıma baktım kimse yoktu. Anladım ki İbrahim 
eve kadar getirmiş.    

Hayat benim için bir dolu bahtsız tecrübe taşıyordu, en 
korkuncu da şu an önümde duruyordu. Çünkü önlüğümün alt 
kısmında, yanlarında bademden kalma kırmızı lekeler 
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görmüştüm. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Toz toprak 
içinde kalmış elbiselerimdeki o kan rengi lekeleri nasıl 
açıklayacaktım. Elimdeki bütün bademleri yemiş, varlığını 
kanıtlamak için elimde tek badem kalmamıştı. Zavallı annemin 
kızgın, korku dolu yüzü geldi gözümün önüne. Beni itip yüzüme 
bağırdıktan sonra yalan söyleme, diyecek bana! Çünkü yalan 
söylemek günah. Yanık bir sesle diyecek ki bana, eğer beni 
sevseydin kendi kendine nasıl sahip çıkacağını bilirdin! Eğer 
beni sevseydin, beni üzmezdin, ben yeterince acı çekerken, 
yüküm o kadar ağırken başıma dert açmazdın. Halbuki ben 
annemi severdim. Annemi aklınıza gelebilecek her şeyden çok 
sevdim. On sadık bir evladın dünyanın en emektar annesine 
duyduğu sevgiden daha büyük bir sevgiyle sevdim. Sevgi, itiraf 
ve kabul uğruna annelerin arzusuna boyun eğer, bize dayatılan 
hallerimize uyum sağlarız. Bu tuzağa düşmek kolay! Bizim 
onların istediği, bizi yönlendirerek zorla sürüklediği hale tedrici 
ve gönüllü olarak gelmemizi demek istiyorum. Demem o ki 
annelerin sevgisine, bizim onlara beslediğimiz sevgiye karşı 
koymalıyız! Ama ben yine de annemi gizliden sevmekten 
alıkoyamadım kendimi. Bu yüzden kendi içimde, (eğer bu 
dünyaya çocuk getirmek kaderimde varsa) çocuklarımın beni 
fazla sevmesine izin vermeme kararı aldım! Çünkü sevgi 
menfur fikirleri meşru kılar, kalbi öldürür, bizi büyümekten, 
annelerimizin bizim için istedikleri bir yana bizi istediğimiz gibi 
olmaktan mahrum bırakır.  

Şu an bademleri yiyip annemi dinlemediğim için çok 
pişmanım! Bütün varlığımla pişmanlık duyuyorum. Hastaymış 
gibi yapıp karnım ağrıyor, demeye ve başımı beladan 
kurtaracak bir hikaye uydurmaya karar verdim. Çünkü yalan 
her zaman kötü olmadığı gibi ayıp da değil. Ağzıma alacağım 
bütün yalanlar, maruz kalacağım ayıplama ve kınamalardan, 
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gerginlik ve heyecandan, talihsiz hayatımı zehir etmekten daha 
iyidir. 

Daha sonraki günlerde İbrahim “kahraman”ımız oldu. 
Hep aynı saatte, aynı yerde beklerdi bizi. Elinde koca bir sapan 
vardı. Becerikli olduğu için karnımızı, ceplerimizi badem 
doldurdu. İbrahim’e hiç teşekkür etmedik. Ne konuştuk ne de 
yolda bize eşlik etti. Ama o bize bakıp duruyordu... İkimize de 
bakıyor, gülümsüyordu. Gülücüğü gözlerimizi güneş 
ışıklarından bile daha çok kamaştırıyordu. 

Dördüncü gün Fatıma okul kapısında benden ayrılıp 
teyzesinin diğer yandaki evine gideceğini, ailesininse sünnet 
düğününe davetli olduğunu söyledi. Beni bırakıp alelacele 
ayrılıp gitti. Badem ağacına vardığımda İbrahim’i orada 
göremedim. Çantamın ağırlaştığını, dünyanın boşaldığını 
hissettim. Bir hıçkırık boğazımı tıkadı, içim burkuluverdi.  

Fatıma İbrahim’in kendisine göndermiş olduğu 
mektupları gösterdi bana. Yolda bir taşın altına bırakıyormuş 
ona. Bir de ona fotoğrafını göndermiş. Ona göndereceği 
mektupları yazması için kendisine yardımcı oldum. Bu konuda 
ben ondan daha iyiydim ve İbrahim’e söylemek istediğim her 
şeyi ona yazdırmam işten bile değildi. O da kendi eliyle 
yazıyordu. Nice ibare kullandım ki ne Fatıma ne de İbrahim 
bilirdi benim için ne anlam taşıdığını. Böylece mektuplarını 
paylaşmış olduk. Mektupları birlikte tekrar tekrar okuyor, 
ezberliyorduk. Halbuki tutarsızlık doluydu ve uyduruk olduğu 
aşikardı. Arap filmlerinde duyduğumuz lafları andırıyordu.  

İbrahim, Fatıma’yı bırakıp ondan kaçmaya başlayınca, 
sapanıyla başka yerlere gitmeye başlayınca Fatıma bana geldi. 
Ben de elini tuttum ve birlikte ağladık. Çünkü ben reddedilme 
ve kaybetmenin ne demek olduğunu ondan önce öğrenmiştim. 
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Annem kız kardeşlerimden erkek kardeşim için bir kız 
bakmalarını istediğinde arkadaşlarından birçok isim önerdiler. 
Ben neredeyse kendisiyle her şeyi paylaştığım adaşım 
Fatıma’nın adını haykırınca annem yıkılmış gibi: “Hangi 
Fatıma?” dedi. Kız kardeşlerim bana acıyarak bakarken halam 
beni göğsümden itip atıp tutmaya başladı. Neler söyledi neler. 
“Biz” dedi. “Onlar” dedi. “Onlar bize benzemez”, “onlar nerede 
biz nerede” dedi. Sonra annem beni susturup kovuverdi. 
Tartışacak bir şey yoktu. İş bitmiş, söyleyecek bir şey 
kalmamıştı.   

Kendimi yatağıma atıp yorganımın altında büzüşüverdim. 
Göğsüm daralmış, gözlerim nemlenmişti. Annemin başımı 
yoklayan ellerini hissettim. Saçlarımı okşamayı bırakmasın diye 
uyuyor gibi yaptım. Düş ve uyku yardımıma koşarken 
mahallenin öte yanında doğsam ne olurdu, diye düşündüm. O 
gece rüyamda Fatıma’nın yatağında yattığımı, onun da benim 
yatağımda, annem ve kardeşlerimle birlikte yattığını gördüm.  

  

El-Mirkâb, 1970  
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İlk Sessizlik 

Yazan: Tarafa en-Nuaymî 

Fısıltı halinde kavga ettiler, ardından kapıyı sıkı sıkıya 
kapattılar. Onları yıllar boyunca birbirine bağlayan sessizlik 
yaşam mücadelesi veriyor, yoldan geçen birilerinin sırlarını 
öğrenmesi korkusu sözü bitiriyordu. Böylece kıskançlık ve öfke 
dolu acı çeken kesik kesik ifadeler çıkıyor, üç kadın arasındaki 
arkadaşlığın düğmelerini çözüyordu. Ücra bir köydeki küçük 
okulda bir araya gelmiş kız öğrenciler. Onları son sınıfın yanı 
sıra dayatılmış sessizlik bir araya getirmişti. Kim dayattı diye 
sormamışlardı, çünkü dayatan çoktu. Sessizlikleri dördüncü bir 
arkadaşmış gibi büyüyüp öğretmen olarak döndükleri aynı 
okulun birinci sınıf öğretmenler odasını kendileriyle 
paylaşmıştı. Okul bekçisinin hüsnükuruntusuna, uzaktan attığı 
kaçamak bakışlara göz yuman sessizlikleri, bekçinin onlara 
yönelttiği bazı kısa ibareleri, garip gülümsemeleri büyük birer 
aşk hikayesine çeviriyordu. Okulun bekçisi her sabah kızlarının 
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mektuplarını birinci sınıf öğretmenlerinin yüzüne okuyordu. 
İsimlerini unutunca da bir gülümseme atıyordu.  

Onun için çekişme içine girdiler, tümden sessizliğe lanet 
okudular. Her biri ona haber verme kararı aldı. Ancak arabası 
onu alıp uzaklara kaçırıyordu. Sessizlikten yükselen bir çığlık 
kalpleri yarmış herkes çığlık atmıştı, okuldaki herkes. Birden 
gökyüzü patlayışa geçerek yağmur yağmaya, her yanda 
şimşekler çakmaya başladı. Her yandan gelen şey bitmek 
tükenmek bilmeyen büyük bir suydu.  

Hepsinin sesleri, vakti geçmiş olan bütün sözleri 
sürükleyen gözyaşı, inilti ve hıçkırıklara karıştı. Bedenler 
korkudan birbirine yapıştıktan sonra her biri başka bir yönde 
çıkış yolu aramak üzere ararken sözler havaya yükselerek bir 
ruh arıyor. Onlar herkesin bahçeye koşuştuğu anda birinci sınıf 
öğretmenler odasında sıkışmış kalmış üç kadındı. Sel öyle bir 
öfkeyle gelmişti ki kapıları, pencereleri, arkasında 
saklanabilecek her şeyi önüne katıp götürmüştü. Açıkta 
ölümle, gecikmiş olan her sözle pençeleşiyorlardı. Ölüm ise 
ölümden öteydi. Ses, güven ve yaşam bir çare bulmak için can 
atıyor. Ölüm onları önüne katıp götürüyor, eller birleşiyor, 
birbirine geçiyor, sonra dağılıyor. Zaman zaman sesler 
birleşiyor, sanki tek bir boğazdan çıkıyor. Ardından hangisi 
diğerinden yüksek çıkacak diye çekişiyor. 

Sel onu arkadaşlarından uzağa sürüklüyor. Onları duymaz 
oluyor, görmez oluyor. Bekçi odasında yüzmeden önce odanın 
kapısına çarpıyor, kaburga kemiklerinden biri kırılıyor. Suyun 
içinde savruluyor. Su akciğerini kaplıyor, başının üstüne 
yükseliyor, onu meçhule doğru sürüklüyor. Sesi uçuruma doğru 
yuvarlanıyor. Ağzını açıp kapatıyor. Sesini suyun üstüne 
ulaştırmayı diliyor. Ona ve arkadaşlarına sessizliği öğreten 
öğretmenini hatırlıyor... Boynunun... diliyor. Seslerini, 
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ağlayışlarını duyuyor musun? İlk sessizliği öğrettiği kız 
öğrencilerin seslerini birbirinden ayırt edebiliyor musun hala? 
Yoksa şimdi sesleri karıştırıyor musun? Küçük köyümüz batıyor. 
Benim içimde sessizlik yükseldikçe yükselirken sen Nura’nın 
gırtlaktan gelen, gözyaşıyla ıslanmış yaralı sesini duydun mu? 
Ya bir çıkış bulmak için yırtınıp duran Meryem’in sesini? 

Onun en çok korktuğu şey kaybolmaktı, çok uzaklarda, 
kimsenin bilmediği bir yerde ölmekti. Pencereye sıkı sıkıya 
asılıyor, kurtarma ekiplerinin sesini duyduğunu düşünüyor. 
Kendisinin içeriden tutunduğu pencereye yaklaştılar gibi geldi 
ona. Sese seviniyor. Her yerin su dolmasından sonra neredeyse 
kurtulma ümidinin hiç kalmadığını anlıyor. Yine de ilk ve son 
kez olsa bile sessizliğini bozma arzusu hissetmiyor. Ama 
diğerlerine ne hissettiğini söylemeden ölmek istemediğini 
hissediyor. Bütün gücünü topluyor, geçen yıllardaki 
sessizliğinden sesini toparlıyor, kurtulsunlar diye pencerenin 
dışına savuruveriyor... “Öldüğümü söyleyin!” Sesi kendisinden 
sonra yaşayacak diye de derin bir huzur duygusuna kapılıyor. 
Sessiz sedasız ölebileceğini hissediyor. Ama dışarıdan gelen bir 
ses ona karşılık veriyor: “Biz de ölüyoruz!”   
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Nura Muhammed Farac Kasım el-Hancî 

(Nura Farac) 

- Edebi Kitaplar : 

- et-Tûtum (öykü kitabı) 

- el-Meracim (öykü kitabı) 

- İrtibâkâtu’l-Huvviye: Arap – Frankofoni Romanında Kimlik ve 
Oryantalizm Soruları (eleştiri kitabı).  
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Kara Sevda Atıkları 

Maskeli bir balonun doruk noktasındaydık. Ben 
hepsinden nefret ediyordum. Bu yüzden bu baloya davet 
ettim.  

Mağazada sinek kostümünden hoşlandım, ama saf 
arkadaşımı onu giymeye ikna ettim. Hem hoş hem de korkunç 
bir kostümdü. Tişörte benzer siyah bir parçanın yanında siyah 
bir şort, grinin farklı tonlarından oluşan puanlı  şeffaf bir 
pantolon ile kocaman birer göz şeklinde sensor boynuzlardan 
oluşuyordu. Neyse işte sineğin kanatları mutlu başlarımızın 
üstünde titreşen ışıkta parlıyordu. Arkadaşım için ise kendi 
deyimiyle önemli olan kostümün dişiliğini ortaya çıkarmasıydı! 
Arkadaşımla aramda kendisinin bilmediği eski bir öç vardı. 
Kendisi bilmiyordu ama ben çok iyi bildiğim bu öcü ruhumun 
karanlık köşelerinde bekletiyordum. Bu yüzden o aptal 
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kostümünün içine şu ismini bilemediğim can sıkıcı minik 
böceklerden sokuşturmayı ihmal etmedim. Büyük bir sabırla, 
ama aynı zamanda öfkeyle bu böcekleri toplamak için 
saatlerimi verdim. Bunu yaparken de hep kaşınıp kaşınıp 
duracağı halini hayal ettim. Arkadaşımın tuvalete gitmesini 
fırsat bilip hasar böceklerini elbisenin içine saldıktan sonra 
elimi sevinçle çekiverdim.  

Herkesin aklına gelebileceği gibi ben hainin biri değilim. 
Daha doğrusu, her fırsatta kin ve kıskançlığın yiyip bitirdiği bu 
güzel kalabalıklar içinde olduğum zaman böyle olmam 
gerekiyor. Çünkü bu ortamlar ebedi zulmün hissedildiği 
ortamlardır. Doğrusu, o boyalı güzeller ne diye haksızlığa 
uğradıklarını düşünürler? Kimse bilmiyor. Her neyse, böyle bir 
duyguya kapılıyorlar işte.  

Hepsini WhatsApp üzerinden davet ettim. Beklenen gün 
gelip çattığında salonu hazırlamam gerektiği gibi hazırladım. 
Disko topunu hazırladım, ama ışıklarının kısık olmasına dikkat 
ettim. Koruyucu maddelerden oluşan, büyük miktarlarda 
rengârenk, parıldayan meyve suları, çok sayıda da pembe, yeşil 
kap kek hazırladım. En önemlisi de dans alanı olarak salonun 
orta yerini seçtim. Elektrik anahtarları ile dans alanı arasına da 
çok sayıda masanın yanı sıra koca vazolar yerleştirdim. Bu 
arada başta Tom Yum çorbasının olduğu büfe masası da vardı.  

Benim için davetli sayısının 20’yi geçmesi önemliydi. 
Gerçekten de hepsi geldi. Hatta akrabalarını da getirdiler. 
Kızların çoğu Cinderella, Barbie ya da Snow White kostümüyle 
gelmişti. Sadece birisi vücut hatlarını gösteren Drakula 
kostümüyle gelmişti, tabii bir de arkadaşım sinek. Ben de beyaz 
bir aba ve masum ama aptal bir yumurtaya benzer kocaman 
bir kafadan oluşan Casper kostümü giydim.  



151 

 

Baloda ne olup bittiği önemli değil ama işler tıpkı benim 
planlamış olduğum gibi gitti. Balonun ilk dakikalarında ışıkları 
söndürüp disko topunu çalıştırmamız gerekiyordu. Ev sahibi 
ben olduğum için bu görevi ben üstlendim. Epey dans edip 
herkesle gülüştükten ve hoş anlar geçirdikten sonra beklenen 
ana hazırlık yapmak üzere salona açılan bir koridor ile 
tuvaletlerden biri arasında bir yerde saklandım. Ardından 
altında uzun kollu siyah bir tişört, siyah pantolon, siyah 
ayakkabı giydiğim Casper kostümünü çıkardım. Ayrıca siyah bir 
maske takıyordum. Bu maske çenemi kaplayan ağır siyah bir 
ağın olduğu Batman maskesiydi. Odama çıkıp siyah tabancamı 
elime aldım. On beş dakika önce odamda kaynamaya 
bıraktığım çorbadan doldurdum. Hoş kokusunu kokladım, 
müthiş sıcaklığını hissettim. Bir tarafımı yakmasın diye itinayla, 
güzelce tabancaya doldurdum. Gerisini lavaboya boşalttım. 
Küçük tencereyi yıkayıp çoraplarımın yanına dolaba koydum. 
Sonra siyah eldivenlerimi takıp hiçbir şeyden çekinmeden 
tabancam elimde aşağı indim.    

Pek zor olmadı. Sineğin kanadı uzaktan parlıyordu. 
Yaklaşıp tabancamla boynunu, omzunu, göğsünü, sırtını hedef 
aldım. Kaçtı.  

Daha sonra bağrış çağrış sesleri duydum. Bedenler üst 
üste yığılmıştı. Bazı cep telefonlarının ışıklarını gördüm. Hızla 
Casper kostümünü giydim. Kimse görmesin diye de pantolonun 
kenarlarını kıvırdım. Elimde sadece Casper’ın kafası kalmıştı. 
Yanan arkadaşım için çok ağladım. Bu arada ortalığı korku ve 
tedirginlik kokusu kaplamıştı.  

*  * 

Tabanca evimizin ekili olmayan bahçesinde gömülü. 
Birkaç hafta sonra çöpe atmayı düşünüyorum. Herkes suç 
aletini, suç saikini, suçun arkasında yatan sırrı aramayı düşünür 
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diye korkmuştum, ama gaibe inanmak benim planım için 
bilimsel düşünceden daha harika bir şeydi. Arkadaşım, tabii ki 
yanmıştı, tam istediğim gibi çok yanmamıştı ama açık 
giyinmemesine yetecek kadar yanmıştı. Arkadaşlarım ise 
gülümsemez olmuşlardı. Ben yine de mutluydum, her ne kadar 
evimizde cin olduğu söylentileri yayılsa da.  

Hiçbirinin aklına gelmeyen tek şey yakıcı çorba 
kokusunun Tom Yum kokusuna hiç benzemiyor olmasıydı!    

 

 

  



 

 

 

 


