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III

SUNUŞ
Hayat bir hikâye arayışıdır, çizgisi düz gibi görünen ama zaman za-

man zikzaklar içeren... Çıkışlar vardır bu hikâyede, bazen de ansızın 
inişler… Hatta kimi zaman umutsuzca dibe vuruşlar... Hiç bitmeyece-
ğini sandığımız sevinçleri, yine hiç bitmeyeceğini sandığımız acılar ve 
kederler kovalar.

“Hayat bir hikâye arayışıdır” aslında... Hikâyenin ana karakteri ola-
rak geçmişe dönüp baktığımızda yaşadığımız pek çok olayın, yaşadığı-
mız andaki etkiyi aynı canlılığı ile bırakmadığını ancak sevdiklerimizle 
paylaştıklarımızın en derin izleri kazıdığınızı görürüz zihinlerimize. 

“Hayat bir hikâye arayışıdır” aslında... Ve hastalıklar önemli bir 
parçasıdır bu hikâyenin, bazen başlangıcıdır bazen de sonu. En basit 
hastalıklar bile derin izler bırakırken bu hikâyede, kanser gibi çok daha 
zorlayıcı hastalıklar hikâyenin merkezindeki karakter kadar çevresin-
dekilerde de derin yaralar açar.

Kanser... Bırakın kanseri yaşamayı, adını duymak bile huzursuz 
eder insanı. Kanser hastası ve yakını olmak, hikâye arayışı olan haya-
tın bazen geçici bazen de kalıcı olarak değişmesine neden olur. Kan-
ser süreci duygu fırtınaları arasında gelgitler yaşatır insana. Üzüntüyü 
kızgınlık; kızgınlığı çaresizlik; çaresizliği yalnızlık; yalnızlığı korku takip 
eder. Başlangıçta “Belki yanlış teşhistir.” umuduyla beklediğiniz anlar, 
“Neden ben?” isyanına bırakır kendini. Ama eninde sonunda “Hayata 
Tutunmanın Öyküsü” keşfedilir, kanser hastası ve yakınları tarafından.

Hematolojik Onkoloji Derneği olarak böyle bir yarışma ile ortak 
derdimize, yani “kanser”e farklı bir pencereden bakmayı arzuladık. 
Duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşalım ki üzüntülerimiz ve sıkın-
tılarımız azalsın, umudumuz artsın istedik. Çiçeğin dikeni var diye üzü-
leceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim istedik. 

Kanser yolculuğunda yolumuzu aydınlatan en önemli iki gücün 
“umudunu kaybetmemek” ve sıkıca “hayata tutunmak” olduğunun, 
zaferlerin önce beyinde kazanıldığının bilincindeyiz. Umudumuzu kay-
betmeden, inançla ve hayata pozitif bakmayı öğrenerek devam ettir-
meliyiz başkahramanı olduğumuz yaşam öykümüzü.

Birbirimizin sesini duyalım, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşalım 
istedik ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz öykü yarışmamızla yeni 
hikâyelerin bir araya gelmesi için çabaladık. Son başvuru tarihini 30 



Sunuş

Haziran 2016 olarak belirlediğimiz öykü yarışmamıza bu yıl 120 katı-
lımcı öykülerini gönderdi. Sultan Bedelciğil, Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa, 
Öğr. Gör. Dr. Ayçe Çeliker, Prof. Dr. Yüksel Kablan, Lale Öke, Yrd. Doç. 
Dr. Atilla Özcan, İbrahim Şaşma ve Doç. Dr. Sema Yılmaz’dan oluşan ön 
seçici kurul üyelerimiz kitaba girecek 34 öykümüzü belirledi. Prof. Dr. 
Fevzi Altuntaş, Selma Adabaş, Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Prof. 
Dr. Seçkin Çağırgan, Prof. Dr. Hakan Özdoğu, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı ve 
Prof. Dr. Cuma Yıldırım tarafından oluşan son seçici kurul üyelerimiz 
ilk üç dereceye giren öykülerimizi belirledi. Yapılan değerlendirme so-
nucunda birinciliği “Ahşap Pencere” adlı öyküsüyle Aysel Kaymaz ve 
“Penceremde Serçe Kuşu” öyküsüyle Cevdet Polat; ikinciliği “İki Hece 
Altı Harf” öyküsüyle Anıl Can Uğuz ve “Çiçeğim” öyküsüyle Emrah 
Akkan; üçüncülüğü “Bana Gitmekten Bahsetme” öyküsüyle Hakan 
Unutmaz ve “Bergamotlu Çay” öyküsüyle Mehmet Akif Duman pay-
laştılar.

Yarışmamızda değerlendirmeleriyle büyük emek harcayan ön ve 
son seçici kurul üyelerimize, öyküleriyle yarışmamıza katkı sunan tüm 
katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

İnsana olanların değil, o insanın içinde olanların daha önemli oldu-
ğu biliyor, “Umudunu kaybeden her şeyini kaybetmiştir.” sözünün öz-
nesi olmadan; sağlıklı, huzurlu, mutlu ve kaliteli bir ömür hikâyesinin 
kahramanları olmanızı diliyoruz.

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
Prof. Dr. Seçkin Çağırgan
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Ahşap  Pencere

*Hayata Tutunma Öyküleri 2016 Yarışma Birincisi

AHŞAP PENCERE*

Aysel KAYMAZ

I
Pencerenizden bakın, evinizin sokağa bakan pencerelerinin 

birinden. Caddeler, yollar, evler, ağaçlar, insanlar; bulut, güneş, 
gece, gündüz… Hepsi, her gün, her baktığınızda orada ve aynı. 
Farklı senelerin aynı takvim günlerinde, aynı saatlerde ya da 
başka başka saatlerde de bakın. Her şey yerli yerinde. Üç ekle-
nen, beş eksilen sokaklar, binalar; sadece geleni geçeni değişen 
kalabalıklar; arada perdeleri yenilenen, balkonları camekânlarla 
kapatılan, bahçesine bu yıl sardunyalar değil de begonviller eki-
len evler. İçi elden geçen, yüzü unutulan mahalle bakkalları. Her 
sabah aynı vakitlerde işlerine, okullarına giden ve her akşam 
aynı yoldan yorgun bedenlerini evlerine sürükleyen konular ve 
komşular. Kadınlar, adamlar, çocuklar, gençler… Kapı önlerin-
de azalan ya da artan ayakkabılar. Başka başka hayatların kah-
ramanları… Bambaşka dekorların önünde sahnelenen hayatlar. 
Aslında aynı hayatların yaşanması. Doğmak, yiyip içmek, uyu-
yup uyanmak, büyüyüp yaşlanmak, ağlamak, gülmek… Hepsini 
başka hayatları yaşadığımızı zannederken aynı biçimde yaşıyo-
ruz. Bambaşka sınırların ötesinde bile duygularımız ve gündelik 
telaşlarımızla aynıyız; dilimiz, tenimiz, adımız bambaşkayken. 
Sonra ölmek… Herkes farklı ama aynı ölüyor aslında. Dekor 
aynı; bir pencere, birkaç ev, ağaçlar, kuşlar ve biz. Akıp giden 
yaşam bir de.
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II
Ben olmasam da penceremin dışındaki her şeyin aynı düzen-

de var olmaya devam edeceğini ilk kez o gün düşündüm. Pen-
cerelerin ardında eksilenler var diye sokaklar yaşamdan vazgeç-
mez. Apartmanın bütünlüğünü bozuyor diye şikâyet edildiğim 
ahşap çerçeveli penceremi seviyorum. Yer yer dökülmüşlüğünü 
her bahar vernikle okşadığım pencerelerimin. Dökülen yerleri-
mize sürdüğümüz yaşamlar… Apartmanın sokağa bakan bütün 
pencereleri beyaz plastiklerle değiştirildi. Ben istemedim. Ye-
terince yapay hayatlarımızın kapılarını, pencerelerini, o soğuk 
görüntülerle daha da sunileştirmek için harcanan paralar tuhafı-
ma gider. Bir ağacın gövdesine yaslanarak yeryüzüne bakmak, 
kuşandığımız griliklerin içine biraz da olsa rüzgârın rengini fı-
sıldar. Şikâyet etti komşular. Yönetici birkaç kez kapıma geldi. 
Tam seviciler. Yirmi tane beyaz plastik pencere çerçevesinin 
arasında kıyıları kenarları dökülmüş bir ahşap çerçeve hiç olu-
yor muymuş? Dışarıdan bakınca… Zaten kimse kimseye için-
den bakmıyor. Ben de muhtemel bu yeryüzünün mükemmel gö-
rüntüsüne uymayacağım onlara göre, sağ memem alındığı için. 
Ahşap çerçevem ve ben… Uymayacağız dışarıdan bakınca.

III
Bahar temizliği yapılacaktı evlerimizde. Çatıda halılarımız 

yıkanacaktı. Bahar gecikmişti bu yıl biraz. Kızların mezuniyet-
leri için çarşı altüst edilecekti. Malum, çocuklar zor beğenir oldu 
şimdilerde. Mutfağın fayanslarını yenilemeye niyet edildi. Yeni 
bir ayakkabı. Araba da epey sorun çıkarmaya başlamışken… 
Evin borcu biter bitmez daha ferahını… Kanserdim. Bu kadar 
çok hayat vardı ve ben kanserdim. Bu kadar çok hayat varken 
herkesin her şey olabileceğini konuşurduk biz arkadaşlarla. O 
herkesin içine kendimi almadığım kadar kanserdim.
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IV
Amazon kadınlarının ok atabilmek için bir memelerini kes-

tiklerini Mine bana anlattığında birlikte güldük. “Amazonsun 
artık.” “Kırk yıldır birlikte yaşadığım bedenimin bir parçasını 
daha iyi ok atabileyim diye kestiler. Amazonum.” Mine ne gü-
zel bir dost, Ahmet de. Otuz beş yıl önce bir bacağıyla geldiği 
yaşamın onun için bir armağan olduğunu ve bu armağanın pake-
tindeki kurdeleleri her gün şükrederek büyük bir özenle açtığını 
söylerdi hep bize. “Emzirme işini yıllar önce bitirdiğine göre… 
Sorun yok. Herkes sütünü marketten almayı çoktan öğrendi za-
ten.” Gülümsedik birbirimize.

V
Kemoterapi, yorgunluk, her şeyden uzak, ahşap penceremin 

önünde kanser, ben ve yaşam. Ne diyordu Ahmed Arif: “Dışar-
da gürül gürül akan bir dünya…” Diyabetle yaşamaya alışmak 
gibi, dedi doktorum. Ya da astımla. Öğreneceksin. Bedenime 
baktım. Sağ memem dışında her şeyim her zamanki yerlerinde. 
Kanadı kırık bir güvercin vardı, hani aksaya aksaya alçaklardan 
çalı çırpı toplayıp ağzıyla yuva yapmıştı karşı balkonun kıyısına. 
Yavruları oldu sonra. Uçmayı da öğretti onlara; az az, uça uça. 
Pembe orlonlardan saç yapmış Mine bana. Yeşilini de istedim. O 
kanadı kırık güvercinin fotoğraflarını çekiyorum her gün ahşap 
penceremin aralığından. Bunlardan bir sergi açacağız Ahmet’le.

VI
Pencerenizden bakın. Evinizin sokağa bakan pencerelerinin 

birinden. İster ahşap, ister plastik, ister toprak olsun yüzünüzün 
bir yanını dayadığınız çerçeve. Yaşam dışarıdan çok sizin içi-
nizde. Ben içimin ahşap çerçevesini de değiştirmedim hiç. Onu 
da şikâyet edenler oldu. On beş yıldır ben, Amazon, biz oradan 
yaşamı seviyoruz. O yaşamda kaç kanadı kırık kuş yuvalar kur-
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du, yeni kuşlar uçurdu gökyüzüne. Ben hikâyelerini toplamaya 
devam ediyorum. Bahar temizliklerimi yaptım, çocukların dü-
ğününü de. Mutfağın fayansları… Çok da eski değiller baktım 
da. Eskise ne olur… Yeni ayakkabılar alıyorum kendime. Yö-
neticiye resti çektim. Epeydir gelmiyor. Önümdeki baharları da 
seviyorum. Kış battaniyelerini yıkayıp kaldırdım. Mine yastık 
kılıfları örüyor; pembe, yeşil. Ve ben her gün bir sevgiliden 
kapıma bırakılmış bir hediye paketi açar gibi özenle açıyorum 
yaşamı. Kurdelelerini usulca çözüyorum. Amazonlar savaşçıdır. 
Hayata, yaşama sevincimi bileye bileye atıyorum. 

VII
Ben Amazonum. Benim pencerelerim ahşap çerçeveli.
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PENCEREMDE SERÇE KUŞU*

Cevdet POLAT

Sıranın sonundaydım. Yüzüme vuran ağır ilaç kokusu, has-
tane koridorunda olduğumu gözüme sokuyordu. Elimizde üze-
rinde onlarca rakamın yazıldığı raporlarla içeri girip çıkanları 
sayıyorduk. İkimiz de birbirimize bakamıyorduk. O an, zaman 
yok olsun istiyordum. Zamanı ileri almak ya da çok geri almak 
için neler vermezdim ki.  İkimiz de istedik ki o sıra bize hiç 
gelmesin. 

Lunaparkta kaybolmuş çocuk gibiydim. Onlarca oyuncak var 
ama ben görmüyordum. Salıncak boş, sallanmıyor. Atlıkarınca-
dan korkuyordum. Tek düşüncem eline, yüreğine sığınacağım, 
korkularımı sileceğim bir tanıdıktı. Eşim ve arkadaşım yüzle-
rindeki derin hüznü ve tedirginliği saklasalar da sakladıkları şey 
kılıfına büyük geliyordu. 

Adım okunuyor, fırlıyorum yerimden, içimde bir sürü göç-
men kuş havalanıyor. Elimin titremesini, sesimin içime gömül-
mesini engelleyemiyorum. Kapıya doğru yürüyoruz. İçeri girer-
ken o kadar yalnızım ki… Oysa ben bütün tanıdıklarımı, okul 
arkadaşlarımı, köylümü, yatılı okula gidip gelirken otobüste 
gördüğüm ve yüzünü bile hatırlamadığım insanları bile yanımda 
istiyordum. Ben çocuk parkının ağlamaya niyetli kayıp çocu-
ğuydum. Ağlayabilirdim, elimi tutması gerekirdi herkesin.

Masanın önündeki koltuğa oturdum. Gözümü karşıda oturan 
hafif kilolu, kısa saç tıraşlı, yüzünde tebessümü eksik olmayan 
doktordan ayıramadım. Doktor, evraklarını toplayıp başını kal-

*Hayata Tutunma Öyküleri 2016 Yarışma Birincisi
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dırdı. Bütün sevimliliği ile beni selamladı. “Sevcan Hanım hoş 
geldin, nasılsın?” Nasıl mıyım? Tarif edemediğim bir hâl. Ne 
söylersem yalanmış gibi duruyordu. Ses etmedim, omuzlarımı 
kaldırıp “Bilmem” diyebildim. Elimdeki bütün evrakları masaya 
bıraktım. Sabri Bey, masanın üzerindeki kâğıtları alıp kendine 
göre sıraladı. Tek tek bakmaya başladı. Ben sadece onun yüzü-
ne bakıyordum. Kaşlarına… Kaşlarının alacağı hâlden kendime 
teşhis koyacaktım. Sabri Bey bir daha, bir daha baktı raporlara. 
Sonra bir temiz kâğıt çıkarıp yazmaya başladı. Ne ben ne de eşim 
konuşamadık. Sonra bize dönüp güven dolu bir sesle konuşmaya 
başladı. “ Evet Sevcan Hanım… Raporlarınıza baktım. Yani…” 
Yanisi şu: yuvası dağıtılmış serçe, arkada kalmış turna, ürkütül-
müş güvercin, kör pencere, dilsiz kapı, yorgun yollar ve duaya 
açılmış el, secdeye eğilen baş… Yanisi kızılca kıyamet ve Şems’i 
bekleyen Mevlana… Sabri Bey sakince açıklıyor: “İnvaziv duk-
tal karsinom”. Bu sefer sesli soruyorum. “Yani doktor bey?” Su-
suyor. Kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyor, beni rahatlata-
cakları ön sıraya alıyor. ”Sevcan Hanım, yani meme kanserisiniz 
ve tümörünüz kötü huylu. Evremiz iki. Henüz net olmamakla be-
raber önümüzde uzun bir tedavi süreci olacak. Bunun için bir dizi 
tetkik yapmamız lazım. Siz sakin olacaksınız, bizim dediğimizi 
yapar, moralinizi yüksek tutarsanız bu işin üstesinden geliriz.”  

Kafamı kaldırdım, eşime baktım. Eşim başını yere eğmiş 
bana bakamıyordu. Oğlum aklıma geldi, kızım aklıma geldi. 
İçimde onlara sarılmak, hiç susmadan ağlama isteğinden başka 
bir istek yoktu. Eşim bana baksa ikimiz de orada çocuklar gibi 
ağlayacaktık. Kendimi toparlayıp aklımdakileri peş peşe sorma-
ya başladım. “Yani kanserim ve kötü huylu bir kanserim…  Ke-
moterapi göreceğim,  yaşayıp yaşamayacağım belli olmayan bir 
yola gireceğim ve ben bunun için endişelenmeyecek, korkmaya-
cağım öyle mi?” Sesim titriyor, ağlamama engel olamıyordum. 
Herkesin sustuğu odada sorum duvarlara çarpıp yanıtsız önü-
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me düşüyordu. Susuyorduk…   Sabri Bey, “Sevcan Hanım iyi 
misiniz?” dedi. Değildim, olup olmayacağımı da bilmiyordum.  
“Korkmayın, yedi sekiz ay sonra her şey bitmiş olacak. Evet, bi-
raz yorulacak, canınız yanacak ama her şey sonunda iyi olacak. 
Size söz veriyorum yazın denize göndereceğim sizi.” İnanan 
kim, dinleyen kim? Sabri Bey konuşmaya devam etti. “Daha 
önce hiç mi hasta olamadınız. Hiç mi tedavi görmediniz?” dedi. 
“Oldum ama… Ama bu farklı. Ne olacağını bilmiyorum. Kusu-
yormuşum, ateşim çıkacakmış, yerimden kalkamayacağım belki 
de. Bütün bunlardan korkuyorum.” dedim. “Peki, şimdiye kadar 
hiç mi kusmadınız ya da ateşiniz hiç çıkmadı mı? İlk defa mı 
kendinizi bitkin hissedeceksiniz?” 

Çocuklarımı düşündüm. Şimdi, şu an, her şeyden habersiz 
pencerede bizi bekleyen iki canparemi. “Hamileyken çok kus-
tum, ateşim çıktı. Bitkin, yorgun ve yılgın oldum.” “Peki, çek-
tiklerinize değmedi mi?” ”Değmez mi, hayatımın anlamı onlar, 
yaşama sebebim.” dedim. “Tamam işte Sevcan Hanım. Yine 
aynı şeyi yaşayacaksın, ondan az değil ondan çok değil ve emin 
ol sonunda asla pişman olmayacak, gerçekten değecek bir sonuç 
olacak.” dedi. Bu söz bana ufak da olsa güç verdi. Başımı kaldır-
dım sessizce, “umarım” der gibi baktım.

Hastaneden dışarı çıktım. Aralık ayının serinliği yüzüme vur-
du. Tepeden Aydın’ı izledim. Evimi aradım ışıkları yanan bin-
lerce ev arasında. İçinde yavrularımın olduğu evi… İçerisinde 
güldüğüm, kızdığım, çocuklarımı doğurduğum evi. Kanatlarım 
olsun istedim. Uçup balkonuma konmak, oğlumun her sabah 
pencere önüne dizdiği ekmek kırıntılarını yemek istedim. Araba 
tepeden aşağı inerken eşime baktım. Geceyi delecek gibi bakı-
yordu. Arkadaşım ve eşimin ablası arkada oturuyordu. “Eve kim-
se gelmesin. Kızımla ben konuşacağım.” dedim. İtiraz etmediler. 
Aynadan onlara baktım, Şükran ağlıyordu. Handan ablam yere 
bakıyor, ara sıra teselli edecek sözler söylemeye çabalıyordu.
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İlk defa evimin ziline canım yanarak bastım. Kapıyı kızım 
açtı. Sarılıp ağlamak, onun küçük ellerine sarılıp uyumak isti-
yordum. İçeri geçip oturdum. Kızım karşıma oturdu. “Ne oldu?” 
dedi. “Bir şey yok. Az da olsa bir sıkıntı var, biraz tedavi göre-
ceğim.” dedim. Anladı, başını önüne eğdi. Sonra kaldırdı başını. 
”Olsun anne. Hep beraber bu dönemi atlatacağız. Ben senden 
öğrendim dövüşerek büyümeyi, biz hep beraber bu dönemi ge-
çiririz, merak etme.” dedi. Merak etmedim, ağladım. Kızım ben-
den büyük, benden güçlü duruyordu. Kendimi suçladım, oysa o 
daha çocuktu. Benim onu korumam gerekirken o beni korumak 
zorunda kalmıştı. Bazen evlatlar büyütüyor insanı. Adına umut 
denen duygu, hüzün kokan bir akşamda, bir çocuğun bedeninde 
ete kemiğe bürünmüştü.

Tedavi sürecimi belirlemek için hastanedeyim. İlk günün şo-
kunu atlatmış gibiyim. Sabri Bey yine gülen yüzü ile bize tak-
vimi anlatıyor. “Sevcan Hanım, ilk kemoterapiyi sekiz ocakta 
alacağız. Sekiz kür alınacak, bir de zamanına göre ışın tedavisi 
alacağız. Siz moralinizi yüksek tutun, göreceksiniz gelip geçecek 
bu süreç.” İtiraz ediyorum. “Hocam kemoterapiden bir gün sonra 
kızımın doğum günü. Olmaz!“ Sabri Bey, “Ama geç kaldık… 
Bir an önce başlamalıyız.” diyor. “Hocam, dokuz ocakta alayım, 
aynı gün çok kötü olmam. Kızımın doğum gününü zehir etmem.” 
diyorum. Kabul ediyor ve bekliyoruz artık ilk kemoterapiyi. 

Her gün kitaplardan, İnternet’ten bilgiler yığıyorum içi ölüm 
korkusuyla dolu kafama. Eşim ne kadar umut dolu ise ben o 
kadar karamsarım. Mide bulantısını, aşıları düşünüyorum. Ay-
nanın karşısına geçip eşimin çok eskiden koklamaya kıyama-
dığı saçlarıma bakıyorum. Telefonlar geliyor, teselli etmek için 
çırpınan yatılı okul arkadaşlarım arıyor. Yalandan seviniyorum, 
kendimi kandırıyorum. Ama tedirginim işte.

Gece akıp gidiyordu. Ne ben uyudum ne de eşim uyudu. Ko-
nuşmadan, dönmeden belki de elimizden gelse nefes almadan 
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yatıyoruz. Korkuyorum, çok korkuyorum! Sabah bizim korku-
muzu ve keyfimizi beklemiyor. Gün ağarmaya başladı. Kalk-
tık yataktan, giyindim. Masada duran ekmekleri lokma lokma 
ayırdım. Ne ben ne eşim tek lokma koymadık ağzımıza. Elime 
birkaç lokma alıp balkon penceremin önünde her gün rızkını 
arayan küçük serçe kuşu için bıraktım. Çocuklarım uyuyordu. 
Çıkmadan kızımın odasına girdim. Uyurken kokladım, öptüm 
saçını. “Doğum günün kutlu olsun kuzum.”  dedim. Bağıra ça-
ğıra ağlamak istedim. Çıktım odadan, oğlumun odasına girdim. 
Yine deli yatmıştı. Açmıştı üstünü. Yorganını üstüne çektim. 
Saçını kokladım, öptüm. “Büyümeni görmek istiyorum oğlum.”  
dedim. Ağladık…

Yan yana dizilmiş yataklar ve yatakların başlarında bir cihaz, 
ortada hastadan hastaya koşan güler yüzlü hemşireler karşıladı 
bizi. Camın kenarına oturdum. Pencereden dışarı baktım. Göç-
men kuşlar geçiyordu gökyüzünde. Usulca fısıldadım kuşların 
kulağına. “Annem gelsin elimi tutsun! Annem gelsin saçımı ok-
şasın! Annem gelsin o küçük bedenini, ince kollarını, ilaç diye 
sarsın bedenime!” dedim. Sonra vazgeçtim. Annem duymasın, 
demesinler anama. O beni hep güçlü hep dik duran olarak hatır-
lamalı diye düşündüm. Eşim başımda dikiliyordu. Yabancı bir 
kentin misafiri gibiydi. Ellerini koyacak yer bulamıyordu. Göz-
lerime bakıyor, kendince komiklik yapıyordu. Sonra damar yo-
lunu açtı güler yüzlü hemşire. Eşim dışarı çıktı. Biliyordum, bir 
duvar dibi bulup ağlayacak. Çaresizliğin ve ailesini koruyama-
manın derin yıkıntısı altında yapacağı tek şey ağlamaktı. Ağlardı 
o, çok ağlardı. Sonra ince bir borudan kırmızı bir sıvı akmaya 
başladı damarıma. Kapadım gözlerimi. Uyumak istiyorum, uyu-
yup uyanmak ve ”Aaa, her şey rüyaymış!” demek istiyorum.

Evimdeyim. Bu gün kızımın doğum günü. Ben yatıyorum, 
korkuyorum, merak ediyorum. Herkes gözlerime, yüzüme ba-
kıyor. Kendimi yedi cihanın sultanı gibi hissediyorum. Uyumu-
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şum. Uyandığımda Şükran ve Handan ablam gelmiş, pastalar 
almışlar kuzuma. Kalkıp salona geçtim. Işıkları söndürdüler, 
pasta geldi, üzerinde mumlar… Mumlar aydınlattı salonu. Kı-
zım geldi. Üflemeden bir dilek tut, dediler. Yüzüme baktı, yü-
züne baktım. Gözlerini kapatırken bir damla yaş düştü. Kimse 
sormadı dileğini, ben biliyordum. O da babası da herkes de bili-
yordu. Herkes yere baktı. Kızım, on sekizinde anneni doğurmak 
düşmemeliydi sana. Sarıldım... Sarıldı… İçimize ağladık…

Saat gece yarısını geçmiş, sokaklar avare arabalara kalmıştı. 
Birkaç araba vızıltısı, bir iki korna ve sevgilisini arayan gençler-
den başka ve belki de benden başka kimsenin acı çekmediğini 
düşündüğüm zamandayım. İçimden dışıma doğru hücum eden 
bir ordu var sanki. Sanki boğazımdan biri kirli elini mideme 
sokmuş ne var ne yok çekip çıkarmak istiyor. Direnmeye çalışı-
yorum. Bu saatte olmaz, diyorum. Çocuklar uyanmamalı, diyo-
rum. Dayan, diyorum, söz dinletemiyorum. Kemoterapinin ilk 
selamını alıyorum ve yanı başımda duran kovaya boşaltıyorum 
içimi. Öğüre öğüre kusuyorum. Eşimin eli başımda “geçti” di-
yor ama geçmiyor. Bitiyor kusmam. Yüzümü yıkamak için kalk-
maya çabalıyorum. Banyonun ışığı kapımın kenarındaki küçük 
bedenin gölgesini seriyor yatağıma. Oğlum bana bakıyor. Göz-
lerinde binlerce soru var. Benden çok babasına bakıyor. Belki de 
onun tesellisini bekliyor. Babası kucaklıyor yüreğimin yarısını, 
yatağına götürüyor. Omzunun başından bana bakıyor oğlum. 
Biliyorum, içinden “Anne sabah iyi ol.” diyor. “Anne ölme!” 
diyor. “Ben çok küçüğüm.” diyor. Vazgeçiyorum elimi yüzümü 
yıkamaktan. Yüreğimin acısı ağzımın acısını bastırıyor ve emin 
olun ki hiçbir gözyaşı da beş para etmiyor.

Sabah olmuş. Kuşlar yine gelmiş penceremize. Çocuklar 
okula gitmiş. Yüreklerinin yarısı evde kalmış. Öğlen olmuş, 
kuşlar penceremde. Çocuklar okuldan gelmiş yürekleri ağızla-
rında. Sadece bir yudum su içmişim. Bir de ekşi yeşil elmanın 
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bir dilimi. Akşam olmuş, kuşlar gitmiş. Şehir uyumuş. Masada 
kaşık sokulmamış yemekler, demlenmemiş çay, okul çantala-
rında yapılmamış ödevler ve yastığa bırakılmış gözü ve kulağı 
bende çocuk başları… 

Bu benim ikinci gecem. Çok ağır geçiriyorum. Nerdeyse 
kendimde değilim. Gecenin katran karasında uyanıyorum. Göz-
lerimi açamıyorum. Ayak seslerinden biliyorum gelip gidenleri. 
Eşim sürekli uyanık. Elinde derece, on beş dakikada bir ateşimi 
ölçmüş. Handan ablam gelmiş. Sırayla bakacaklar bana ama ab-
lama hiç sıra gelmemiş. 

Dışarıda rüzgâr esiyor, aklıma Iğdır geliyor. Çocukluğum, 
tarla zamanım… Kaytardığım zamanlar, abimın bana kıyama-
dığı zamanlar… Ekinler arasında uyumak istiyorum. Yastığım 
helal buğday başakları, yatağım taze biçilmiş ekin kokan toprak 
olsun. Sonra annem gelsin. Bana ne, bilsin de gelsin. Elini yanan 
alnıma koysun, dinsin ateşim. Sol mememin altında yaram var, 
öpsün orayı. İyileşsin. O küçük bedeni ile tekrar doğursun beni. 
Kutsal rahmine sarsın… Dışarıda deli rüzgâr var, kuşlar üşüyor, 
biliyorum ve ben annemi çok özlüyorum.

Kemoterapide en zor ilk üç günmüş. Yaşayanlardan duydum. 
Bugün benim üçüncü günüm. Her akşam kusuyorum. Çocukla-
rım alıştı. Kustuğum için ölmeyeceğimi biliyorlar artık. 

Bugün, dördüncü gün. Bir enkazdan çıkmış gibiyim. Sanki 
üstüme bir kent yıktılar ve üç gün sonra gelip kurtardılar. Dışarı 
çıkmak istiyorum. Ocak ayının on üçü. Kışın hakkını veren bir 
gün. Sıkı giyiniyorum. Evimin bahçesinden dışarı elli metre gi-
diyorum. Sanki bu kenti bir baştan bir başa yürümüşüm gibi der-
mansız dizlerim. Evin karşısında yıkık bir parkın bankına oturu-
yorum. Derin bir nefes almaya çabalıyorum. Yaşamak güzel… 
Bakmak, görmek ve radyodan bir Kerkük türküsü dinlemek… 
Çocukların yolunu gözlemek, onlarla sofraya oturmak, iyiyim 
işte, merak etmeyin demek. Güzel işte, zamansız gitmemek…



12

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

Kemoterapinin en sancılı zamanı ilaç almak olsa da onuncu 
gün tahlilleri bütün korkularını stresini topluyor başına. Sonuç 
çıkana kadar kafanda binbir senaryo… İlk sonuçlar: Trombo-
sit, nötrofil, lökosit çok düşük. Ne demek bilmiyorum. CA 15-3 
önemliymiş, o değer düşük. 

Genç, pırıl pırıl bir doktor var karşımızda: Hayri Bey. Elin-
deki sonuçlara bakıyor, biz de ona. Sabri Bey’i arıyor. Sonra 
bana dönüyor. “Sevcan Hanım, değerleriniz düşük. Şimdi size 
aşı yazmam gerek. Vücudunuz bununla baş edemiyor, enfeksi-
yona açıksınız. Ateşiniz çıkarsa kesinlikle buraya geliyorsunuz 
ve telefonlarımız 24 saat size açık, çekinmeden arayın.” Hoppa-
la, başa döndük yine!

Saçlarım sanki yolunuyor. Canım yanıyor. Elimi başıma atıp 
kaşıyorum. Avucuma saçlarım doluyor. Saklıyorum eşimden. 
Onun hâlâ umudu var dökülmeyecek diye. Doktor demişti oysa 
“İkinci kemoterapide saçlarınız dökülecek.” Salonun ortasına 
oturuyorum, önümde kocaman bir banyo havlusu, elimde tel ta-
rak başlıyorum saçlarımı taramaya. Avuçlarım doluyor, gözlerim 
doluyor. Kızım yanıma oturuyor, o tarıyor saçlarımı. İkimiz de 
şakalaşıyoruz. Gülmeden şakalaşmak… Saçım nerdeyse kalma-
dı. Akşamı bekliyorum, oğlumu bekliyorum. Yatağıma uzanıp 
ağlamak istiyorum. Eşim hiç konuşmuyor.  Zaman akıyor. Ak-
şam okul dönüşü kapıdayım. Oğlumu ben karşılamalıyım. Kapı 
zili çalıyor, açıyorum kapıyı. Karşımda oğlum, başıma bakıyor, 
saçıma bakıyor. “Taylan bak Caillou oldum ben.” diyorum. Ve 
oğlum o gün ilk defa Caillou’ya gülmüyor. O küçük bedeninin 
neresine sığdırdı üzüntüsünü anlayamıyorum. Bir daha da başı 
açık gezmeme izin vermedi. Ve o akşam bizim televizyondan 
kendisine gülen çocukların evlerine göç etti Caillou. 

Kemoterapi, kusmalar, açlıklar, uykusuz gecelere arkadaşı-
mın gizli ağlaması ve oğlumun yatağıma vuran gölgesi… Hep 
aynı süreci yaşıyorum. Hiç azalmadan ikinci, üçüncü ve dör-
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düncü kemoterapiyi alıyorum. Kan değerlerini tahlil ediyoruz 
onuncu gün. Aynı, değişen bir şey yok. Listenin altında CA-15-3 
değeri düşük ve biz sadece ona seviniyoruz.

Her şeyi sordum, her şeye cevap verdi. Zamanlı zamansız 
aradım, her telefonumu açtı. Öfkemi dinledi, umudumu dinledi, 
umutsuzluğumu dinledi. “Bakın Sevcan Hanım, haklısınız Sev-
can Hanım, tabii Sevcan Hanım, deneriz, sakin olun, sorun değil 
Sevcan Hanım…” Sabır meleği misin be adam? Doktor musun, 
babam mı? Neden bana yalan söylemiyor, telefonumu cevapsız 
bırakmıyorsun, neden sana inanmamızı sağladın? Bilin ki bunca 
çileyi birazdan sizin yüzünüzden çekiyorum. O gülen hemşireler 
olmasa, o Hayri Bey’in güler yüzü olmasa, Sabri Bey’in sabrı 
olmasa kesin bırakırdım tedaviyi. Neden hiç tanımadığınız bi-
rine bunca iyiliği yapıyorsunuz, neden sadece ben şanslıyım ki?

İlk dört kür tedavi bitti. Şimdi pet çekeceğiz ve radyoterapiye 
geçeceğiz. Radyoterapi otuz iş günü, yani bir buçuk ay. Dinleni-
rim iyi gelir, diye düşünüyorum. Ama önce bir PET çekmemiz 
gerekecek. Bu süreçte Şükran, eşim, Handan ablam, korkum, 
“şimdi ne olacak”larım ve paniğim hep yanımda oldu. İşte yine 
bir “şimdi ne olacaklı” korkunun eşiğindeyim. PET çekim ye-
rindeyiz. İçeride hepsi benim gibi. Yani yaşamak için direnen, 
savaşan insanlar… Yaşamda en fazla ortak hedefi paylaştığım 
ama hiç tanımadığım, konuşmadığım paydaşlarım. Herkes yere 
bakıyor. Yüzlerinde endişe, gözlerinde korku, dillerinde suskun-
luk var. “Yaşamak istiyorum!” un avazı, yaşamı tırnaklamanın 
resmi var hepimizin elinde ve dilinde. 

İlaçlarımız uçakla İstanbul’dan gelecek. İzmir Havaalanın-
dan özel bir kargo getirecek. Bekliyoruz. Zaman zaman ağlı-
yorum, korkuyorum işte. Öğlene doğru çekim bitti. Çocuklar 
evde, ben kayınvalidemin boş evinde kalıyorum. Yirmi dört 
saat özellikle çocuklar olmayacak yanımda. O geceyi sonuçları 
düşünerek geçirdim, sonraki geceyi de. Aklımdan çıkmıyor. Ya 
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metastaz yaptıysa ya hâlâ varsa. Ya boşa çektiysem bunca çileyi. 
Nükleer tıbbın kapısından girerken aldığım nefes bile bana 

yük gibiydi. Ayaklarım prangada, ellerimi koyacak yer bulamı-
yorum. Görevli kıza yanaşıp “Sevcan Polat” diyebiliyorum sa-
dece. Anlıyor kız. Yazıyor klavyeden, kâğıt basılmaya başlıyor. 
Sonuçlarım geliyor. Kan yanaklarımda, sanki kalbim iki yana-
ğım. “Buyurun“ diyor kız, buyuramıyorum. Elimi uzatamıyo-
rum, neden sonra aldım sonucumu. Bembeyaz kâğıt üzerinde 
kalın siyah yazı arıyorum. Yok… Yok işte… Allah’ım sana şü-
kürler olsun. Metastaz ve nüks belirtisi yok diyor. Ne güzel di-
yor. Ağlıyorum. Oradakiler acıyor bana, hepsinin yüzünde “Ay 
yazık!” bakışı. Bilseler hepsi birden sarılacak bana. Bilmem, 
ben sarılırdım bu illetten kurtulan her kim olursa. Elinde ilk kar-
nesini alan öğrenci gibi koşar adımlarla gidiyorum doktorumun 
odasına. Beni görünce, yüzümdeki gülüşü görünce o da gülüyor.  
“Devam“ diyor.  Yeniden düşüyorum yollara. Bu dikenli yolun 
daha yarısındayım, yorgunum, bitkinim, elim ayağım tutunmu-
yor ama heybemde adına umut denen katığım var.

Bitmez dediğim kemoterapilerin sekizincisini bugün bitiri-
yorum. Pencere kenarındaki koltuğum, gülen hemşireler, tirık 
tırak çalışan makinem, gözümü diktiğim ve öleceğini düşündü-
ğüm onlarca hasta, hoşça kalın. Pencereden bakarak kurduğum 
düşler, düşlerimdeki naylon bebekler, köyüm, babamın meza-
rı, mezarının başında ben… Beni korurdu babam, işte o zaman 
korkmazdım ölümden,  kâğıda kaleme dökemediğim uyaksız 
manasız şiirler hepsi geride kalıyor. En azından ben öyle olsun 
istiyorum. Bana bakmaya gelen ablamların helal ettiği haklarını 
düşünüyorum. İki ayrı odada edilen duaların, iki ayrı odada ağ-
layan kız kardeşlerin ortak derdi geliyor aklıma.

Son PET’i de çektim. Ziyankâr bir bakkalın veresiye defte-
ri gibi çizdim rakamların altını, kâr mı ettim zarar mı birazdan 
bileceğim. Sonuç kâğıdını almadım. Direk doktorun odasına gi-
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diyorum. İşte karşındayım hocam. Çabaladım, kustum, ağladım, 
yoruldum, işte karşındayım. Ben sözümde durdum, şimdi sıra 
sizde. Dediğiniz yapın ve değsin her şeye.

Sabri Bey bilgisayarından sonuçlara bakıyor, biz de ona. 
Uzun uzun baktı. Ayaklarımı hissetmiyorum. Saçsız başım ter-
liyor, elimle yüzümü siliyorum. “Evet… Tamam…” Ne tamam 
hocam, ne evet, yüzün neden gülmüyor; neden bana bakmıyor-
sun? Yerinden kalkıyor Sabri Bey. “Sevcan Hanım kalkın bir 
bakalım.” diyor. Odasının içinde, masanın kenarında üç kanatlı 
paravana doğru yürüyorum ama giden beden benim değil. Pen-
cereden atlamak istiyorum. İçimde delice bir intihar isteği… Pa-
ravanın hemen yanında boy aynasının yanından geçerken her 
iki omzumdan tutuyor, aynaya doğru çeviriyor. Başımdaki ban-
danamı çıkarıyor. Aynada kendime bakıyorum. Saçım, kaşım 
yok. Sabri Bey, “Sevcan Hanım, sonuçlarınız temiz. İki çocuk 
doğurmuştunuz değil mi? Aynaya bakın, saçınız kaşınız yok, bir 
bebek gibisiniz.  Bunca sıkıntıyı çektiniz ama kendinizi yeniden 
doğurdunuz.” Aynanın karşısında ağlıyorum.

Kazandım. Akşam sofralarına bensiz oturmayacak çocuk-
larım, arkadaşlarım yatılı okul anılarına bensiz gülmeyecek, 
kocamın yemek yemesine laf edeceğim, bayramlarda Iğdır’a 
gideceğim ve her şeyden önemlisi kızımın okulunu, oğlumun 
büyümesini göreceğim.

Elimi çantama attım. Sabah aldığım simitten iki parça kal-
mış. Sıkı sıkı tutuyorum avuç içimde. Sahibi var bu lokmaların. 
Tam düştüğüm yerde bir lokma ekmek umuduyla her gün pence-
remi tıklatan serçe kuşun umudunun hakkı var üzerimde. Babam 
biraz daha bekleyecek beni.  Yaşam güzel. Nefes almak, umut 
etmek çok güzel.
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İKİ HECE ALTI HARF*

Anıl Can UĞUZ

Adım Serkan. İsmimin hecelerinin yerini değiştirince orta-
ya çıkan hastalıktan muztaribim. Daha doğrusu muzdariptim. 
Parkta futbol oynarken yakaladı hastalık beni ilk, sonra üç yıl 
peşimi bırakmadı. Nereye gittiysem geldi. Okula gittim, sıram-
da yanımdaydı. Lunaparka götürdüler beni, dönme dolapta o da 
benimle döndü. Gece uykularıma bile geldi biliyor musunuz? 
Uykumun en tatlı yerinde, inanılmaz bir ağrı olarak uyandırdı 
beni yüz gece. 

On yaşımdaydım ve ne olduğunun farkında bile değildim. 
Doktora gittik, kanımda bir şey varmış, bir şey… Kollarımı ke-
sip kurtulmak istedim o kandan, içim bomboş kalsın istedim; 
kalsın da ben de kurtulayım o mikroplardan. Bunun için dedi 
güler yüzlü doktor amca, sana ilaç vermemiz lazım. Tamam, de-
dim. Tamam, verin ilaçları ölsün bütün mikroplar. Daha önce 
grip olduğumda da iğne vurmuştunuz ve geçmişti. Onun gibi ol-
sun yine. Ama bu sefer o kadar kolay olmadı. Ben sanıyordum ki 
iğneyi vururlar, sonra eve döneriz, annemin yaptığı köftelerden 
yeriz, sonra babamla televizyon izleriz ve rüyamda yine uçarım 
bulutların üstünde. Olmadı.

Hastaneye yattığımız gece, altıncı kattan şehrin ışıklarını izle-
miştik annemle, tek kelime etmeden. “On yaşındaki çocuğun bu-
rada ne işi var Allah’ım!” demiş annem o gün içinden. Hastaneden 
çıkacağımız son gece yine pencereden şehrin ışıklarını izlerken 
söyledi bana bunu. Bak anne, dedim ben de, on üç yaşında çıkıyo-

*Hayata Tutunma Öyküleri 2016 Yarışma İkincisi
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rum bu kokusuna bir türlü alışamadığım mermer yerden. Annem 
ilk günden son güne kadar hiç ağlamadı. En azından ben ağladığı-
nı görmedim, hassas bölgeye geçtiğim gün hariç. Artık görüş ya-
saktı ve ben daha korunaklı bir odadaydım. Annem beni öperken 
“Ben buradayım oğlum tamam mı, bak baban da burada.” demişti. 
Sonra uzunca bir süre görmedim onları. Odada yalnızken çizdiğim 
bir resmi hastanenin girişine astılar sonra. Yeşil bir piknik alanında 
hasta olan diğer arkadaşlarımla birlikte saklambaç oynarken biz, 
bembeyaz giyinmiş hemşireler yerde oturmuş gülümsüyorlar. 

Ah Serkan’ım! Yeşil gözlerinin içinden dünya fışkıran ümitli 
evladım. Ben, annen! Kaçıncı günden sonra hissizleştim aca-
ba? Senin küçücük kollarına günde bilmem kaç kez o şırınga-
ları batırırlarken ağzımı görmediğin o maskenin altında daha 
neler sakladım ben? Hemşirelere yaptığın o resmi hastanenin 
girişine astırmak için dil dökerken gözlerimden yaşla beraber 
ne umutlar akıttım ben. Ufacıktın doğduğunda, saçların gürdü. 
Şimdi yoklar. Anne ben çok hâlsizim dediğinde ya da anne gece-
leri neden bu kadar terliyorum dediğinde, hiç düşünür müydüm 
bu hâllere düşeceğimizi? Serkan’ım, güzel oğlum! Sen ne kadar 
güçlüymüşsün de bizim haberimiz yokmuş.

Akreple yelkovan ağır ağır kovalarken birbirini, üç sene geç-
ti. Ağrılar, mide bulantıları, kusturan haplar… En iyi arkadaşım 
bunlardı, Elif hariç. 23 Nisan’da odamızda dans ederken Elif’le, 
hemşirelerden birinin verdiği karanfili ona uzattığımda ne kadar 
mutluydu Elif. Saçları olsa muhakkak bir tokayla toplardı onla-
rı ve büyük ihtimal kırmızı olurdu tokanın rengi. Elif’e kırmızı 
çok yakışır çünkü. Sonra Elif gitti. Ruhu vazgeçmeyecek gibiy-
ken bu dünyadan, bedeni ruhuna uymadı. Ben de iki kez kapı-
sından döndüm, adını anmak istemediğim o şeyin; ama benim 
ruhum bu dünyada kalmak istedi ve kaldı.
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İlaçları çok zor buluyor, bulduğumuz ilaçlar da çok pahalı 
oluyordu, bu yüzden bütün paramız yok olup gitti. Önce evi sattı 
babam, sonra arabayı. Cana geleceğine mala gelsin, dedi hep an-
neme; beni uyuyor sandıkları uzun gecelerde. Çok ağladı, hepi-
mizden çok. En az benim kadar zayıfladı o da. Başımda bana ki-
tap okurken, annemle nöbeti değişirken, bana da bıraktığı yeşil 
gözlerinden iri iri yaşlar akarken, ilik bulmak için ilmek ilmek 
uğraşırken, bunaldığında şehrin kalabalığına karışıp birazcık da 
olsa zor dünyamızı unutmaya çalışırken, içindeki ümidin ellerini 
bana dokundurdu ve ayağa kalktığımda da yüzümü tutup uzun 
uzun ağladı güçlü babam.

Ah Serkan’ım! Güzel dudaklarından bir gün bile umutsuz bir 
laf çıkmayan güçlü evladım. Ben, baban! Kaçıncı günden son-
ra alıştım acaba? Senin narin kollarına serumları takarlarken 
paradan başka neler kaybettim ben? Sırtında çıkan yatak yara-
larını görünce sana belli etmemek için dişlerimi sıktığımda kaç 
düşümü düşürdüm yerlere? Ne güzeldin doğduğunda. Ne kadar 
canlıydı yüzün. Şimdi solgun. Baba bana gelirken çikolata alsan 
da gizlice yesem olur mu dediğinde ya da baba dişlerim gene 
kanamış bak, diye dişlerini gösterdiğinde hiç düşünür müydüm 
bu hâllere düşeceğimizi? Serkan’ım, güzel oğlum! Sen içinde 
kocaman bir adam taşıyormuşsun da bizim haberimiz yokmuş.

Tedavim beş aşamada bitti. İlki ön tedaviydi ve yaklaşık on 
gün sürdü. Sonra hücum tedavisine geçildi. Galiba en zoru buy-
du. O kadar ağır ilaçlar verdiler ki kim olduğumu unuttum. Vü-
cudumun üstüne beton dökülmüş gibi yaşadım iki ay boyunca. 
Üçüncü aşama olan yoğunlaştırma tedavisinde vücudum artık 
ilaçlara alıştığı için nispeten daha kolaydı; ama omuriliğime 
verilen ışınlar beni yine hayattan soğuttu. Bunlar olurken hep 
sordum “Neden ben?” diye. Ama olsun dedim sonra, her şeyin 
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bir sebebi vardır ve her şey muhakkak bir şekilde bir hayra se-
bep olur, oldu da. İyileştikten sonra benim çektiklerimi çeken 
yüzlerce çocuğa yardım ettim. Destek çıktım. Elimden geldiğin-
ce hepsinin yanında oldum. Belki de benim dünyadaki görevim 
buydu. Allah beni bunun için göndermişti bu dünyaya. Her şey 
planlıydı ve sistematik.

Dördüncü evre reindüksiyon tedavisiydi. Yine yüksek dozda 
ilaçlar kullandım, hastalık artık tamamen bitsin ve tekrar etme-
sin diye. Bu da yaklaşık üç ay sürdü. Son evre olan sürekli tedavi 
ise daha öncekilere göre daha kolay geçti. O kadar ilaca rağmen 
hâlâ yaşayan zararlı hücrelerin ölmesi gerekiyordu artık. Bu te-
davi sırasında ara sıra hastaneden çıkabildim. Bir kere lunaparka 
bile gittik hep beraber. 

İyileşmem için en başta ilik nakli yapılması gerektiğini söy-
lediler ama buna gerek kalmadan iyileştim ben. Tabii ki ilik nak-
li olsa bu kadar çok acı çekmeyecektim. Bu kadar ağlamaya-
caktım. Annem babam bu kadar helak olmayacaktı. Ama olsun, 
şimdi o üç yıl beni daha güçlü yapan zamanlar olarak konuşulu-
yor aramızda. Annem arada düşünüp ağlıyor, ben teselli ediyo-
rum. Babamı da öyle.

Adım Serkan, yirmi beş yaşımdayım. Hastalığın beni parkta 
futbol oynarken yakalamasının üstünden on beş, benim hastalığı 
üzerimden paslı bir zırhı çıkarır gibi atmamın üstünden on iki 
yıl geçti. Psikolog olarak göreve başladığım hastanede bir sürü 
lösemili çocukla tanıştım. Hepsi o kadar güzel ve umutlu ki. Ve 
hepsi o kadar inançlı ki bu illetten kurtulmanın çocuk oyuncağı 
olduğuna. Hepsine sarıldım, ağladım. Hepsinin içine bir umut 
fidanı da ben bağışladım. Bundan sonra da bağışlayacağım. 

Adım Serkan, başardım!
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ÇİÇEĞİM*

Emrah AKKAN

“Daha bitmedim hayat; beni bitirmek için hâlâ uğraşacağın 
48.2 kilom var!”

Turan Dere/16.04.2014

Nerede gülüşlerim, mutluluk nedenim olan insanlar nerede? 
Şuradasınız, karşıda duran ikili koltukta, yatakla pencere arasın-
da kalan geniş boşlukta, kalabalık olduğunuz zamanlar dar oda-
mın sonundaki kapının dibine kadar uzayan fayansların üstünde. 
Fark ediyorum ki yüreğim boşlukta. Sizler buradasınız, her bir 
yeni gün, yeni çiçekler ve iyi dileklerle gelirsiniz. Seviyorum 
hepinizi, hayatı seviyorum; nefes almayı, suyun boğazın kurulu-
ğuna son veren o tatlı akışkanlığını, yanlışlıkla yuttuğum tuzlu 
deniz suyunun yakıcılığını bile, şimdi…

En büyük tutkum olan futbol sayesinde aldığım haber, sev-
diklerimle vedalaşabileceğim uzun bir zaman hediye etti bana. 
O gün, o toprak zeminde delice depara kalktığım anda, ayakka-
bımı delip geçen cam parçası olmasa öksürükle birlikte çıkması 
muhtemel bir parça kan götürecekti beni doktora. Kader hastane 
yoluna ambulansla girmem gerektiğini söyledi. Akciğerlerimin 
kapısına dayanan kaburga kemiklerimin verdiği hasar için yapı-
lan testler verdi haberi. Kanım çekildi “kanser” olduğumu duy-
duğum an. Anlardan ibaret olan hayat yolculuğuma bir dönüm 
noktası, gözlerim son kez kapanmadan önce izleyeceğim filme 
bir kare daha eklendi.

*Hayata Tutunma Öyküleri 2016 Yarışma İkincisi
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İlerlemişti kanser. Kemoterapi işe yaramazsa beynim, karaci-
ğerim, kemiklerim istilaya uğrayacaktı. Yaşam enerjimi yüksek 
tutmamın önemli olduğunu söylüyordu doktorlar. Bu hastalıktan 
kurtulabilenlerin olduğu gerçeğini ben de onlardan biri olacak-
mışım gibi yüksek bir tonda fısıldıyorlardı.

Tutunmak istedim hayata. Kökleri çürümeye başlayan hayat 
ağacım kuruyup gitmesin diye, “mucize” dedikleri anı son fil-
mimde görebileyim diye yapraklarımın dökülmesine göz yum-
maya karar verdim. Gülümsemek için nedenler aradım, ışıklar 
söndüğünde karanlığı delmenin tadına varmamı sağlayan mum-
lar yaktım…

İlk zamanlar akın akın geldi insanlar. Vefa borcunu ödeyen-
lerin ilk ziyaretleri sonrası dost dediklerim gelip gitmeye başla-
dı. Gerçek dostlarım ben kötüleşmeye başlayınca gelemez oldu. 
Küçük vasiyetler biriktirmeye başladım onlar için, sevdiğim 
kızın adını yazdım parmağımla cama; kimsecikler yokken ne-
fesimin buharıyla sakladığım yerden çıkarıp aldım onu kalbime. 
Uzaklardan gelenlerden toprak istedim. Kardeşime yaptırdığım 
bölümlerden oluşan düzeneğe koydum hepsini sonra. Arada bir 
suladığım topraklarda aradım hayatın kendisini. Günler, gitme-
sine göz yumduğum yapraklarımı bitirmek istercesine esti. Ha-
yatla ölüm arasındaki o ince çizginin üzerinden geçen silginin 
bıraktığı iz neyin nesiydi?

Soğuk ameliyat odası ve neşter… Yaşam ve ölüm… Haya-
tın ince ve kalın çizgileri… Yolculuk… Muhteşem ikili diye 
kendimle dalga geçtiğim kelimelerin ve kavramların arasın-
dan, bana kötü çağrışımlar yapan beyaz çarşafların üstünden, 
en ürkek duygularımın saklandığı kalbimin derinliklerinden 
yazıyorum. Daha ölmedim! Uzun zaman önce odama bırakılan 
kurumuş çiçeğe bakıyorum ne zaman ölecek olsam. O bile dik 
duruyor; kurumuş gövdesine, dökülen yapraklarına aldırma-
dan dik duruyor diyorum. Susturuyorum çarşaflarımı, zihnimin 
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gösterdiklerini şizofren olduğunu öğrenen mücadeleci bir adam 
edasıyla reddediyorum. Doktorların almasına izin vermediğim o 
minik çiçeğe teşekkür ediyorum.

Umudumun sınırlarını bir çiçeğe teslim ederek yaşamak ne 
tuhaf. O öldü! Ben ölünce tekrar dönemem bu hayata. Daha sa-
hici bir umut bulmaya karar veriyorum kendime.

Yarı açık penceremden esen sabah yeli kurumakta olan yap-
rakları hışırdatıyor. Yan koltukta uyuyakalan annemin soluk alıp 
verişlerini duyuyorum. Birazdan uyanıp kahvaltı yapacak. Be-
nimle birlikte bu hastaneye geldiği gün başladığı ilaçların saatini 
kaçırmamak için duvar saatine bakacak arada bir. Hava almak 
istediğini söyleyip dışarı çıkacak, orada kullanacak dayanılmaz 
yürek ağrısı kesilsin diye içtiği ağrı kesici hapları. Odaya döne-
cek sonra. Benim uyuduğumu sandığı anlarda yaptığı gibi baş ve 
orta parmağı ile alnını ovalayacak yine. Gözlerindeki ıslaklığı 
silip gerçekçi olup olmadığını anlamak için çantasından çıkardı-
ğı küçük aynaya bakacak; gülüşlerini kontrol edecek. Ah annem, 
yürek yangınım! Ne olurdu gitseydin, dokuz ay taşıdığın yetme-
di mi? Bu kez farklı, daha ağırım ben!

Çok korkuyorum, ellerimi tuttuğunda artık bir çiçeğinin ol-
madığını anlamandan korkuyorum. Kan/serden öldü dediklerin-
de kanının çekilmesinden, hayatının son filmine, oğlunun k/an/
serden öldüğü bir anın eklenmesinden…

Benim çiçeğim sen olur musun annem? 

09.08.2014 tarihinde kaybettiğimiz Turan Dere anısına...
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BANA GİTMEKTEN BAHSETME*

Hakan UNUTMAZ

“Bir eve ucundan da olsa bir kanser hücresi girdiği an, o 
evin tüm fertlerinin ruhuna işler hastalık.” Hangi film, hangi 
dizi, hangi kitap… Beynimin geçici belleğine bir şekilde tutun-
muş bu fiilimsi besleyen cümleyi hatırladım aniden. Patoloji 
raporu avucumda buruşurken zaman dediğimiz olguyu yırtmak 
geldi içimden sadece. Hani insan rüyasında yüksek bir yerden 
düşer ya! Boşluk, karanlık, zincir bağsız bir kıskaç…

“Ağabey, annemin düşleri dökülüyor!”
Elli birine kadar her kuşlukta uyandı annem. Zaman zaman 

onun dünyaya geliş amacının çalışmak olduğunu düşündüm. 
Böyle bir aile istikrarını, çehresini yüzüme işlemiş olduğum 
hiçbir canlıda göremedim. Çemeni ekmeğe bu kadar yakıştıran 
başka bir el düşünemiyorum bile. Sanki doğanın tüm çiçekleri-
nin birer parçası yapıştırılmış gibi kokardı evimiz her gün. Gü-
naydınlar dantel dantel işlenirdi salona. 

Yarım asırlık tarla kuşunun tombul yanakları eridi sabahtan 
sabaha. Yastığımızdan hayal kırıkları topluyorduk artık güneş-
te. Yemek masasında küçücük kalmış bir dev düşünün; ufalmış, 
sararmış ama cennet gibi gülümseyen hâlâ. Duvarlara yapışmış 
hastane kokularına inat nefesiyle lavantalar üfleyen, aldığı nefe-
sin hakkını neşe içinde veren bir ana.

Perde asmaktan kaçmıyorum artık. Oyun gibi gelmeye başla-
dı yuvamızda her şey. Arada elma bahçelerini ziyarete gidiyoruz 
beraber. İş gücümüz tersine döndü. Bebekliğimde annem itiyor-

*Hayata Tutunma Öyküleri 2016 Yarışma Üçüncüsü
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du beni arabamda, şimdi şoförlük sırası bende. Menderes kena-
rında taş sektiriyoruz. Üçe beşe bakmayan alkışlar duyuyoruz 
kuş kolonilerinden. “Bana kızsana bir kerecik.” diyorum. “Kız-
manı özledim, şöyle dolu dolu!” Aklına gelmiyor bir şey. “Ha, 
sigarayı…” diyor. “Sigarayı odanda içme bir daha. Koltuklara 
siniyor sonra.” “Bu kadarcık mı?” diyorum. Sonrası balıklarla 
beraber kahkaha.

İnsan kaybedince daha çok anlar derler ya hani, dünyanın 
aforizma tacı edilmeli bu söz. Yavru köpeğimi çaldıklarını ha-
tırlıyorum. “Keşke daha çok sevebilseydim!” Ya da patlak gözlü 
teleskop balığımın ters döndüğü zamanı. Ne olurdu sanki izleye-
bilseydim azıcık daha fanustan. Annem ise zamanında dert ettiği 
kilolarına dem vuruyor. “Yağ bile özlenir mi çocuğum? Özleni-
yormuş işte!” diyor.  

“Eksik kalırım bazı şeyleri yapmadan gidersem evlat.” diyor 
annem. “Gitmek” sözcüğü bu kadar yaralayabilir insanı. “Me-
sela hiç dönme dolaba binmedim ben. Hep korktum yüksekten. 
Şu denizi bir de oradan göreyim ha!” diyor. “İste senin için tüm 
denizleri balkonunun ucuna getireyim anne!” diyorum içimden. 
Korku tüneline de biniyoruz, pamuk şeker de dişliyoruz. De-
dim ya rolleri değiştik artık diye. Şimdi ben onun ebeveyniyim 
sanki. Her daim eğlenmesini isteyen, kollayan, titreyen… “Git-
mekten bahsetme bir daha lütfen!” diyorum sadece. Şekerden 
pembeleşmiş dilini çıkartıyor. Birbirimize benziyoruz.

Hastane seanslarını oyuna dönüştürüyoruz sonra. Hani “Life 
is Beautiful” filminde olduğu gibi. Tüm çalışanlar figüranımız 
binada. Tek bir kuralımız var: Ağlamak yasak! Bazen ben mı-
zıkçılık yaptığımda, gözlerim hafif dumanlandığında azarı işi-
tiyorum yine. Ya da son zaman artan saç aklarımı koparmaya 
çalıştığımda.

Her şeyimizi acele hallediyoruz artık. Aynı yıl evleniyorum 
mesela. Aynı yıl kitabımın bir an önce çıkması için yayınevleri-
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nin girişlerini aşındırıyorum. Aynı yıl ehliyet alıp bir araba bu-
luyorum hemen. Her hafta sonu başka bir dünyanın merkezine 
sürüyoruz annemle. Aynı yıl yaşlanıyoruz. Aynı yıl çocuklaşıyo-
ruz. Yirmi dört saate kaç kahkaha sığacağını iyi biliyoruz. 

Şimdi mi? Şimdi içinde göl bulunan bir İç Ege ilçesinde, yeni 
ritim tutmaya başlayan bir kalbi kuruyor annem. Sanki ruhunu 
torununa üflüyor gizli gizli. Biz eşimle yarı korku içinde yaşar-
ken o, sadece domates fidelerini soğuktan korumaya çalışıyor. 
Balık tutup mantar topluyoruz beraber yağmur sonrası. Dağlar-
dan düşler sipariş ediyoruz. Özümüzü tekrar buluyoruz hallice. 
Doğaya tekrar sarılıyoruz.

Kaybetmeden anlayamıyor işte insan gerçeği. Oysa mutluluk 
için illa kaybetmek mi gerekli?
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*Hayata Tutunma Öyküleri 2016 Yarışma Üçüncüsü

*
BERGAMOTLU ÇAY*

Mehmet Akif DUMAN

Eşime...
I

Sağ elim acıdı yine. Sol elimle bastırdım, iyice sıkıştırdım 
kemikleri. Kırılan kemik hafif eğri kaynamış, yeni bir ameliyatla 
tekrar kırılıp alçıya alınıp... Zamanım yok, sağ el mühim; arada 
bir hafif ağrıması dışında sıkıntı da vermiyor.

Açık mavi bir gömlek ütüledim, bordo bir de kravat. Kahval-
tı yapmak istemedi canım. Sanki boğazımda bir kaşıntı, birkaç 
tutam ısırgan otu... Bugün Lacan’ın signifikant ve Jakobson’un 
kombinasyon-seleksiyon ilgisi üzerinden zamirlerin metaforik 
yapısını anlatacağım. Kelimeleri lego parçalarına benzeteceğim 
çocuklar daha iyi anlasın diye.

Apartman kapıcısı gülleri suluyor. Daha önce de sormuştum, 
takıldım yine. 

– Asım Abi! Nasılsa kuruyup gidecekler; olmadı haylazın 
biri koparıp atacak kenara. Değer mi bu kadar emeğe?

– İki nefes koklasak da değer be hocam.
Üniversite uzak değil. Tütün kolonyası ile yıkadım ellerimi. 

Hiç sevmem aslında. Kapısını sıkıca kapattım odanın. Sinekleri 
kovaladım çocuk gibi. Aynanın karşısına geçtim. Burnuma bak-
tım uzun uzun. Yeni yeni alıştım bergamotlu çay içmeye. Münir 
Nurettin söyleme başladı. “Akşam yine gölgen...” derken çıktım 
odadan, kilitledim kapıyı. Kulaklarımdan musiki döküle döküle 
gittim sınıfa. Kapıda bir beyaz siluet, bir hayalet duruyor. Koca 
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koridorda, tam karşımda, öylece gözleri kanlı. Başka da kimse 
yok. Çanta düşüverdi elimden, boğazımdaki ısırgan daralttı ne-
fesimi. Ağır ağır yaklaştı bana. Daha da irileşti gözleri, daha çok 
ağlamaya başladı. Bir anda sarıldı boynuma.

– Nasılsın Kaan?
Jülide’nin annesi… Jülide’ye ne kadar çok benzer, ne kadar 

onun gibidir sesi, ne kadar onun gibidir bakışları... 
– Siz?..
Devam edemedim. Jülide beni düğünden on iki gün evvel 

terk etmişti. Koca ev, eşyalar, bir sürü davetiye, diz boyu rezalet, 
dedikodu, kahkahalar, sarı siyah dişler, kâbuslar, karın ağrıları... 
Babam değilse de annem kahrolmuştu. Zaten hassas olan kalbi 
çok dayanmadı, katili oldular annemin. 

– Vaktin var mı? Konuşmamız lazım.
Öfkelenecek kadar bile hatırlamıyordum olup biteni. Ne şifa-

lı bir şey bu unutmak. Sadece korkuyordum işte, öylece karşıma 
dikilivermişti en büyük kâbusumun annesi.

– Derse girmem lazım. Ben... Anlamadım... Siz... Kantine 
inin, ben yarım saate geliyorum.

Asistanlardan birini çağırdım. Nefes alıp verdim birkaç fasıl. 
Tüp kokusu çarptı genzime, gaipten fısıltılar, sebebi bilinmez bir 
can sıkıntısı çöküverdi karnıma. 

Kantin boş gibi. En dipte burnunu siliyor mendile. Belli ki 
ağlamış. Bana baktı geri çekilip.

– Saçların beyazlamış Kaan. Annen için çok üzüldüm. Çok 
oldu ama… Arayamadım işte...

– Sizin suçunuz değil. Bu Jülide ile benim aramda idi. Gerçi 
bunları konuşmanın ne faydası olacak bilmiyorum, geçip gitti işte. 

– Jülide’nin neden düğünden evvel ortadan kaybolduğunu 
biliyor musun?

Gülümsedim elimde olmadan. Aslında sinirlenmeye de baş-
lamıştım, diş etlerim uyuştu hatta.
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– Soru mu bu şimdi? Sanki film senaryosu tetkik ediyoruz. 
Yazdığı o saçma sapan mektubu faks mı çekeyim size. Ne idi 
adı, Hasan mıdır, ne zıkkımdır. Defolup gitmişler işte, son anda 
kalbi mantığına galip gelmişmiş...

Bir mendil daha çıkardı anne. Kantinci geldi, iki çay söyle-
dim. Bir bardak da su.

– Ne desen haklısın oğlum. Şimdi buraya geldiğimi de bilmi-
yor Jülide. Ama başka çarem kalmadı.

– Bakın Zahide Hanım. Lafınızı böldüm özür dilerim. Çok meş-
gulüm, işlerim var. Hayat böyle bir şey işte; sürekli tetikte olmak, 
katiyen güvenmemek lazım insanlara demek ki. Evet, birkaç ay to-
parlanamadım. Dünya kadar masraf oldu. Konu komşuya, akrabala-
ra rezil olduk. Daha da mühimi annem öldü. Ama hayat devam edi-
yor. Otuz beşinde saçları böylece beyaz beyaz devam ediyor hayat...

– Jülide kanserdi. Küçük hücreli akciğer kanseri; adekorni-
som. Yüzde altmış beyine metastaz yapmış.

Bir anda yavaşladı musiki. “Sensiz içilen bâde, karanlık dolu 
bir câm…” diye mırıldandı Münir Nurettin.

– Kanser mi?
– Kemoterapi mahvetti onu. Beş yıldır sürüyor tedavi. Son 

bir yıldır... On altı aydır yatakta. Beş aydır gelip gidiyor hafızası. 
Görme bozukluğu arttı. Altı aydan fazladır da yürüyemiyor.

Art arda kafama metal, balyoz, çelik kolonlar... Eksik parçalar 
zemini çize çize birleşiyordu. Demek ki ben üzülmeyim diye, ne ka-
dar kıskanç olduğumu bildiği için bu Hasan masalını uydurmuştu.

– Sanırım... Artık alıştırdık kendimizi Kaan Bey oğlum. Bu 
kadar acı çekmesindense... Sadece son günlerinde, belki mutlu 
olur. Sana haksızlık yaptığımın da farkındayım, ama anneyim 
ben. Kaç yıldır neler yaşadık tahmin edemezsin.

İyice soğuyan çaydan birkaç yudum aldım ardı ardına. Ber-
gamotsuz, tatsız tuzsuz...



32

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

II
Boyu uzun olmasa da öyle görünen insanlar vardır. Başkasının 

yanında durunca anlaşılır kısa oldukları. Zayıflıktan mıdır acaba? 
Zarafetten olsa gerek. Gülümsemesi sonra… Gamze gibi değil de 
bir sıra kısa çizgi yanaklarında. Boynu uzun, burnu... Romalı ka-
dınlar gibi. Beyaz pantolon giymeyi çok severdi. Kareli bir gömleği 
vardı bir de. Benzer renkte bir de bileklik bulmuş. Saçlarını örme-
yi de sevmezdi. Koyu kırmızı ruj, aynı renk oje, kalın kemerler... 
Gözleri ela, parlak. Kaşları düz, kalın... Çimen gibi kokardı, nefes 
almak gibi. Yol boyu bunları hatırladım. Yol boyu ağladı annesi.

– Neden daha evvel haber vermediniz?
– İstemedi Jülide. Ne zaman mevzusunu yapsak kıyameti 

kopardı. Seni çok seviyor, hiç istemedi üzülmeni. Nasılsa ölece-
ğim, onu neden mezarıma bağlayayım, derdi.

Siyah, gri binalar; siyah, dumanlı gökyüzü ve daha da pas 
rengi toprak arasında büküle büküle uzandı yol. Hastaneye gi-
rerken elimi tuttu annesi.

– Dur... Karaciğeri, dört kaburgası, iki omur... Altı organına 
yayılmış hastalık dedi doktor. 38 kiloya düştü. Seni tanımaya-
caktır. Sakın ani tepki gösterme...

Bir ölü ziyareti, baş sağlığı diler gibi girdim içeri. Böyledir 
hastaneler. İlaç kokar, sessizdir ve keder sinmiştir duvarlara.

Biz içeri girince hemşire hareketlendi. Sessiz olmamızı işaret 
etti eli ile. Uyuyor...

Saçları, kaşları, kirpikleri dökülmüş Jülide’nin.  Burnu irileş-
miş, bükülmüş. Daha bir kırışmış suratı sanki, yaşlanmış... Sağ 
elim acıdı yine. Sol elimle bastırdım, iyice sıkıştırdım kemik-
leri. Mektubu bulduğum gün duvara yumruk atınca kırılmıştı. 
Duvardaki Trabzonspor posterine takıldı gözüm. Belki de bu 
yüzden mavi gömlek giyip bordo kravat takıyordum. Gül dolu 
vazoların içi. Kırmızı güller, apartmanın kapısındakinden daha 
soluklar. Belki bu yüzden korkuyorum solup gitmelerinden. 
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Yavaşça oturdum başucuna Jülide’nin. Elini aldım avuçları-
ma. Soğuk, hırıltılı nefes alış verişleri olmasa bir cesetten fark-
sız. Elini avuçlarımda ısıtmaya çalıştım. O gittikten sonrasını 
hatırladım, onsuzluğun beyaz saçlardan fazla tahribatı olmuştu. 
Bazen karışıyordu tatlar. Baklava mesela acı geliyordu bana ya 
da limon tuzlu. Evdeki eşyaların yerini değiştiriyordum sebep-
siz. Su sesi geliyordu gaipten kulağıma. 

Virgül tanrısı vardır derdi. İnsanların zihnine hükmeden. Ba-
zıları ceplerinde fazladan ünlem taşır, bazıları soru işareti. Ama 
en tehlikelileri bu virgül taşıyanlar derdi. Bir türlü nokta koya-
mayanlar; sürekli devam etmek zorunda olanlar. Eşofman altına 
gömlek giyenlere çok gülerdi. Üst kat komşuları evde horoz bes-
lermiş. Küçükken ölmüştü babası; çok güzel Karagöz oynatır, 
derdi. Aynı gün iki cenaze evine, sonra da düğüne gidecek kadar 
umursamaz bir kadındır ablam, derdi. O ise ön cama çarpan bö-
cekler için bile üzülürdü. Düdüklü tencere komik gelirdi ona. 
Sabah ezanını çok severdi. En kutsal insanlar başlık parası için 
çalışan amelelerdir, derdi. Çok yaşa, duyarmış arada bir hapşı-
rınca. El öpmezdi bayramda, eli yanağına sürerdi. Dedelerin, 
ninelerin daha bir hoşuna giderdi bu. Kadın gibi kadın olmak, 
normal gibi normal olmak; çok korkutucu gelirdi ona. Seni nor-
mal seni, derdi sevmediklerine. Zeytin yerdi en çok, üç kaşar-
lı severdi tostu. Mürekkep kokusunu severdi bir de. Bıyıkları 
terleyen kadınlardan tiksinirdi. İlhan İrem dinleyen adamdan 
zarar gelmez, derdi. Yemek pişirilen kaşık gibisin, derdi bana. 
Ne kadar ne varsa üstünde birikmiş. Ense’nin çok önemli oldu-
ğunu düşünürdü. Sinemada, markette, yolda; insanlar birbirinin 
yüzünden çok ensesini görür. Bilerek yanlış adres tarif ederdi 
soranlara. Böylece hazıra konmazlar, muhakeme güçleri artar 
derdi. Penisilin kokusundan nefret ederdi. Bergamotlu severdi 
çayı. İyi aşçı değildi; sonuna kadar yerdim o ne yaparsa. İçinde 
ondan olurdu her yemeğin. 
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Daha sıkı kavradım ellerini, iğnenin, serumun kırıştırdığı 
parmakları okşadım. Daha çok hatırladım. Penguenin kuş olup 
olmadığını sormuştu bir gün. Bisküvi arası lokum yeyip her sa-
bah limon koklamayı severdi. Cin Ali koleksiyonu vardı. Ucun-
dan kıyısından sokak ortasında sohbet eden kadınları dinlemeye 
bayılırdı. Uyurken koyun değil de keçi, at, gergedan, fil saymalı 
derdi. Yazarın en çirkini, şairin en tipsizi makbuldü ona göre. 
Odasında Yeşilçam filmlerinin afişi olmayan insandan korkma-
lı derdi. Çiçek almamı istemezdi hiç. Biriktirelim, bebeğimiz 
için... Belki bir bebeğimiz olsaydı... Küçük notlar yazardı sayfa-
ların kenarına bana sürpriz yapmak için; küçük şakalar. Saatleri 
de severdi. Kum saati alacaktı bir gün. Onun yerine patik aldı 
pembe pembe. Kız olursa adını Elif koyalım dedi. Tamam de-
dim. Yol boyu tekrar etti; yol boyu Elif Elif dedim.

Gözlerini araladı Jülide. Gülümsedi.
– Kaan...
Ağlamaya başladım elimde olmadan. Eğilip öptüm kurumuş 

dudaklarından. Nefesi de soğuk. Yavaşça doğruldu. Kafasını 
eğdi, elini çekti yavaşça. Annesine işaret etti. Birlikte tekerlekli 
sandalyeye oturttuk onu. Bir çocuk gibi hafif, ayakları kopacak 
gibi. Annesi beklememi işaret etti.

Yatağı düzelttim. Yastığın altında fotoğraflar var. Sadece iki-
mizin olduğu onlarca fotoğraf… Daha fazla ilaç şişesi... Otuz-
dan fazla, renkli renkli…

Az sonra geldi. Utana sıkıla bakıyor yüzüme. Annesine öf-
keli olduğu belli. Yavaşça eğildim tekerlekli sandalyenin önüne. 
Ellerini tuttum.

– İyileşmen lazım.
Öksürdü. Ciğerleri geldi sanki ağzına.
– Bir daha asla anne olamayacağım.
– Ben de bir daha asla bırakmayacağım seni.
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III
Mezarlığın girişindeki kapı paslanmış. Bir daha asla boya 

tutmayacakmış gibi nemli. Mermerlere baka baka ilerledim. 
Ayaklarım çamurların içinde kimsenin göremeyeceği izler bıra-
kıyor sanki. Kapalı hava, daha da yağacak. Jülide, mezarın kena-
rına oturmuş. Annemin ismini temizliyor. Ağlar gibi oldu bir an.

– Sakın! Hadi gidelim, hallettim mevlit işini ben.
Her hafta annemi ziyarete geliyoruz. Belki bu Jülide’nin 

yegâne vicdan azabıdır. Arabaya oturdu. Kemerini takıp radyo-
yu açtı. 

Teşhis konulduktan sonra iki buçuk ay ömrün kaldı demiş-
ler Jülide’ye. Beş yılda tüm vücudunu saran, altı organa yayılan 
hastalık; iyi beslenme, düzenli uyku ve benim sayemde epeyi 
düzeldi. Aslında onu hastanede gördüğüm ilk gün kafamda ta-
sarladım her şeyi. Ertesi gün gidip iki mezar satın aldım, birer 
de mezar taşı yaptırdım. Jülide’ninkinde benim soyadım vardı. 
Fotoğrafı Jülide’ye gösterip benim de ölmemi istemiyorsan ya-
şayacaksın, dedim. 

Farklı terapilerle üç yıl daha sürmüştü tedavi. Her gün gittim 
hastaneye o zamanlar. Tümörlerin aktif olduğu dönemde nikâh 
kıydık. Şimdi yaklaşık dört yıl sürecek bir tedavi programı var. 
Her ay yaklaşık bir hafta yine hastanede kalıyor. Kemoterapi 
alırken canı çok yansa da bir evlatlık alıp adını Elif koymanın 
hayali ile sıkıyor dişlerini.

Bazen sancıyla, krizle bölünen uykular… Nefes darlıkları... 
Öksürük nöbetleri... Aniden gelen titremeler… Bana bu rüyanın 
uzun sürmeyeceğini söylüyor hepsi. Ama ne demişti kapıcı: “İki 
nefes koklasak da değer be hocam...”
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KALBİMDE BİR MELEK

Murathan ÇARBOĞA

“Bana gelince, unutma: uyanıp da ağlıyorsam
Uyurken kaybolmuş bir çocuk olduğumdandır bu.” 

Pablo NERUDA

Bir kelebek ömrü hayat. Kırılgan kanatlarımız dökülüyor 
yavaş yavaş ve her nefeste azar azar tükeniyor hayat ışığımız. 
Zamanla uzlaşmak mümkün değil. Her an, her geçen gün elle-
rimize, yüzümüze nakşoluyor zamanın izleri. Gittikçe toprağa 
benziyor ihtiyarlar. Yüzleri ve avuçları kadim toprak gibi çatla-
yıp kabarıyor. Sağlam ve dayanıklı olması için toprakla kundak-
lanan çocuklar, ömürlerinin son deminde toprağa benziyor.

Bir kelebek ömrü hayat. Er ya da geç toprağa karışacak be-
denlerimiz. Ardımızda, kitap aralarında kurumuş bir çiçek gü-
zelliğiyle anılarımız kalacak. Sevdiklerimizin belleklerinde 
yaşayacak bize dair anlar. Güzellikten, iyilikten yana olmuşsa 
gönlümüz, çiçeğe kesecek tanıdıklarımızın kalbi. Kötülüğün 
hükmünde bir ömür sürmüşsek eğer kara sözcükler fırlatılacak 
ardımızdan. Lanetlenmiş bir ruhla kıvranıp duracağız sonsuza 
kadar.

Bir kelebek ömrü hayat. Masallarda bile ulaşılamayan 
imkânsız bir hayal sonsuza kadar yaşamak. Ölümsüzlük, “Ya-
şadım!” diyebilmek son nefeste, ölümsüzlüğün sırrı anılarda bir 
çiçek güzelliğiyle var olmak.

*******
Bozkır Neşet Ertaş’ın sesinde dile gelir. Çatlamış toprağın 

suya olan özlemi, karın altından nefes nefese boyun uzatan bir 
sap çiçek ve rüzgâra karışan yılkı atları ses verir üstadın türkü-



38

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

lerinde. En çok da üstadın söylediği Zahide’m türküsü uğuldar 
kalbimde. Anamın ismidir Zahide. Kısacık ömründe bozkıra 
emek vermiş, toprakla savaşmış, kendi yavrusundan öte tut-
madığı hayvanlarıyla uğraşmıştır. Yüzü hiç gitmez gözlerimin 
önünden. İncecik yüzü, yazmasının altından bir görünüp bir kay-
bolan kıvır kıvır saçları… Güldükçe aydınlanan bir çehresi vardı 
anamın. Berrak bir su gibi ışır, menevişlenirdi bakışları. Çocuk-
luğun o sisli dünyasından sıyrılıp da böyle tertemiz nakşolmuştu 
belleğime. Bir melek gibi… Bir melek gibi saf ve güzel…

Yaradılışın gereğidir işte. Meleğin olduğu yerde şeytan da 
vardır. İyilik, kötülüğün yanında ne kadar da masum, ne kadar 
da çaresiz… Üvey babam, gözleri çukura kaçmış, kara bıyıklı, 
kara bakışlı bir adamdı. Hiç gülmez, bir köşeye çöküp biteviye 
tütün içerdi. Fazla konuşmazdı, daha çok küfretmek ve emir ver-
mek için açardı ağzını. Üvey evladı beslemenin karşılığı olarak 
sık sık kulaklarıma yapışır ya da beni tokatlardı. Her seferinde 
anam araya girer, sıkı sıkı bana sarılırdı. O da kurtulamazdı da-
yaktan. Kız kardeşim üç dört yaşlarındaydı o zaman. Öz çocuğu 
olduğu hâlde bir kez bile kardeşime gülümsediğini ve onu sev-
diğini anımsamam.

Öz babam daha ben bebeyken uzak bir şehirde çalışmaya git-
miş ve birkaç ay sonra ölüsü gelmişti. İnşaat işçisiydi, yıkılan 
iskelenin altında kalmıştı ve genç yaşta dul kalan melek anamı 
kara ruhlu şeytanla evermişlerdi. Derme çatma da olsa bir evi 
vardı çünkü. İki ineği, birkaç küçükbaş hayvanı vardı.

Anam sıkı sıkı sarılırdı bana. Göğsüne basar ve derin derin 
nefes alarak “Allah hiç kimsenin çocuğunu başkalarının eline 
koymasın.” derdi. Gözleri buğu buğu olurdu o zaman. Düşe kal-
ka evin içinde dolanan küçük kardeşimi de yanına çağırır, bize 
sarılır, sarılırdı. Yazgısı hüzne bulanmış insanlar vardır. Anam 
da onlardan biriydi. ”Bağrımda yumruya durdu dertlerim.” derdi 
sol yanını ova ova. 



39

Kalbimde Bir Melek

Pare pare yaralar açılır Anadolu insanının etinde. Acının, 
derdin, kederin gülleridir onlar. Ölümcül güller… Her bir yara-
yı bir dertle eşleştirir insancık. Benim güzel anamın göğsünde 
patırdayan yumrular yaraya durmuştu günden güne. Bu yaralar 
genç yaşında toprak olan babamın acısıydı ve de geride kalan 
yetiminin garipliği.

Eşin dostun zoruyla anamı kasabaya götürmüştü üvey babam. 
Doktor şehre sevk etmişti durumun vahametini görünce. Hatırlı-
yorum küfrede küfrede geri getirmişti garibimi, tozlu köy yolla-
rında düşe kalka yürüterek. Anam, “Yok bir şey.“ diyordu. “Yok, 
baharın geçer. Hatçe Nine ot kaynatır bana. Sürerim geçer.”

Bahara bağlıyordu umudunu. Toprak nefes alıyordu çünkü 
baharda. Çayırlar renkleniyor, ağaçlar çiçeğe duruyordu. Türlü 
hayvancık yavruluyordu ve baharla hayat yenileniyor, hayat ta-
zeleniyordu. Umut vardı baharda, yeni biçilmiş ot kokusu ve ter-
temiz bir hava vardı. Oysa ölüm düşmeyegörsün insanın peşine. 
O zaman mevsimler kararıyor, hayat kuruyan bir ağacın dalla-
rından çekilen öz su gibi ellerden, kollardan ve yüzlerden çekilip 
gidiyordu. Ölümden kurtuluş yoktu ama insanoğlu onbinlerce 
yılın hayat mücadelesinde aklını kullanmayı öğrenmiş, bilgiyi 
nesillerce biriktirerek zamansız ölümleri ötelemeyi başarmıştı.

İnsanoğlunun ilerleme dürtüsünün önündeki en büyük engel 
cehaletti. Cehalet acizlikti hâlbuki. Cehaletin acizliği her şeyi 
oluruna bırakması ve iyiliğin, güzelliğin yanında mücadele et-
memesiydi. Bu zihniyetin mantığına göre anamın göğsünde 
açılan pare pare yaralar mutlaka bir günahın bedeliydi. “İyile-
şirse iyileşir, iyileşmezse takdiri ilahi.” şeklinde aciz bir söylem 
dönüp duruyordu ortalıkta. Oysa Allah bu acizliği aşması için 
insana akıl diye bir cevher vermişti.

Köye dönüldükten sonra onca zaman geçti, yaralar göz göz 
açıldı, anacığımın dizlerinden derman, gözlerinden hayat ışığı 
çekildi. Konu komşunun ayıplamasından utandığı için belki, 
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belki de ben yapılacak her şeyi yaptım, artık benden günah gitti 
diyebilmek adına, babalık şehre hastaneye götürdü anamı. Bu 
kez de mevzubahis organ göğüs olduğu için kadın doktor arandı. 
Namahremdi, erkeklere yaklaşılmadı ve bir süre sonra gerisin 
geriye köye dönüldü.

İki göz evimize girmek istemiyordum. Küçük yüreğim daya-
namıyordu bu acıya. Anam günden güne eriyordu. Korkunç acı-
lar çekiyor ama bize yansıtmamak için kıvranıyordu. Kıyıda kö-
şede dolanıyor, bahçelerde, tarlalarda bir başıma dolaşıyordum. 
İnsanın çocuk yaşta katlanılmaz acıyı tanıması ne korkunçtur. 
Uzak köylerdeki birkaç akrabanın dışında anamdan başka kim-
sem yoktu. Konu komşunun elime tutuşturduğu yufkalarla kar-
nımı doyuruyordum. Yukarda, boylu boyunca uzanan göğe ba-
kıyordum ve dua ediyordum biteviye. 

Bir mucize… Bir mucize gerekliydi. Çocuktum, kafamın 
içindeki dünya sonsuz düşlerle doluydu. Masallara inanacak 
yaştaydım henüz. Bir mucize gerçekleşse kötü büyücünün yap-
tığı büyü bozulsa ve anam yenilenmiş bir bedenle, yunmuş, arın-
mış bir gülüşle kalkıp yanıma gelse diyordum. Güzel günlere 
inanarak sarılmak, sarılmak istiyordum ona. Oysa hayatın vur-
dumduymaz akışında mucizelere yer yoktu. Acılar kadim bir ge-
lenekti yeryüzünde. Ölüm değişmez bir gerçekti ve mutlu sonlar 
yalnızca masallara özgü bir gelenekti.

Bir gün, güneşin bir ışık sağanağı hâlinde yeryüzüne dökül-
düğü, toprağı inatla delen ve ışığa yükselen çiçeklerin usulca 
açtığı bir gün… Bir gün, insanı deli eden kokuların ağaçlardan 
ve çiçeklerden yayıldığı, göğün berrak mavisine tutulan kuşların 
bahardan sarhoş olup da ötüştüğü bir gün annem öldü. Sessizce, 
usulca, ezberlenmiş hareketlerle görevini yaptı köylü. Toprağa 
verilirken kaçmıştım. Deli bir koşu tutturmuştum tarlalar bo-
yunca. Ağlayamıyordum, belki de sırf bu yüzden tükenip yok 
olmak için ölesiye koşmuştum. Ertesi gün cenaze için gelen hı-
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sımlarımla beraber babamın köyüne dönmek için yola düştük. 
Kardeşim ağlayarak koştu arkamdan. Sarıldım sıkı sıkı. Bana 
en çok dokunan, öz babası da olsa kardeşimi o adamın insafına 
bırakmaktı. 

Köy dolmuşuyla tozlu ve engebeli yollara düştük. Yüreğim-
de koca bir yumruk vardı. Ne yapsam, ne etsem geçmiyordu 
bir türlü. Derken dolmuş şoförü radyoyu açtı ve yanık sesli bir 
türkücü Zahide’m türküsünü söylemeye başladı. İlk kez o gün 
duymuştum anamın adını taşıyan türküyü. Neşet Ertaş’ı ilk kez 
o gün dinlemiştim. Yüreğimdeki ağırlık büyümüş, büyümüş ve 
boğazımıza kadar yükselmişti, kafamı dolmuşun camına daya-
yıp usul usul ağlamıştım.

“Hezeli de deli gönül hezeli 
Çiçek Dağı döktü m’ola gazeli
Dolaştım âlemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahide’den güzeli…”

************
Ortaokuldan sonra okuyamadım ama kitaplara verdim ken-

dimi. En azından kitapların dünyasında ilerlemek ve kendimi 
geliştirmek istedim. Kimsesizlik zor. Annemin hayali gözleri-
min önünden silinmesin diye yılların geçip gitmesini istemedim 
ilk başlarda; çünkü elimde bir fotoğrafı bile yoktu. Bu korkuyla 
kalbime kazıdım hayalini. 

Büyük bir hastanenin Onkoloji servisinde temizlik görevli-
siyim. Zaman değişti, hayat ilerledi. Artık kanserin amansız hü-
cumuna “Dur!” dendi. Sağlığına kavuşup hayata yeniden gelmiş 
gibi sevinçle çıkıp gidenlerin sayısı kaybettiklerimizden daha 
çok şimdi. İnsanlar daha bilinçli bugün. Kadınlı erkekli doktor-
larım mücadele eder bu yaman hastalıkla. Artık mucizeler de 
görülüyor hayatın vurdumduymaz akışında.

Ben, anamın hayali gözlerimin önünde, koridorlara paspas 
yaparken Zahide’m türküsünü mırıldanıyorum usulca. Annem 
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için dua ediyorum sonra ve tüm hastalar için şifa diliyorum. 
“Sonu mutlu biten hayatlar yalnızca masallarda olmasın.” 
diyorum umutla. Zahide’m gibi kimse genç yaşında toprak 
olmasın. Çocuklar boynu bükük çiçekler gibi yapayalnız kal-
masın. 
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YAVRU CEYLAN İLE MEHMET’İN HİKÂYESİ

İsmet AYDOĞDU

Ceren, on sekiz yaşında genç ve güzel bir kızdı. Son zaman-
larda kendisini hâlsiz ve yorgun hissediyor, çabuk yoruluyordu. 
Geçici olduğunu düşünüyor, mevsime ve sıcağa bağlıyordu. 

Malatya’nın kayısıları sararmaya başlamıştı. Dalbastı kiraz-
ları bitmiş, kayısılar erimek üzereydi. Ceren’in kiraz gibi olan 
yüzü kayısı gibi sarı bir hâl almıştı. Solukluk annesinin dikkatini 
çekmişti, annesi kızının hâlinden memnun değildi ancak kötü 
bir hastalığın varlığını da konduramıyordu ona. Acaba âdet ka-
naması mı düzensiz, diye düşündü. Solukluğu gün geçtikçe ar-
tıyordu. Kızına sordu, kanaması olmayan kızının solukluğunun 
gittikçe artması korkusunu bir hayli çoğalttı. Bunları düşünür-
ken ertesi gün ateşi çıktı Ceren’in. Malatya Devlet Hastanesinin 
yolunu tuttular. Bir an önce bir doktora görünmeleri şart olmuş-
tu. Muayene için dâhiliye polikliniğine gittiler. Dâhiliye Uzmanı 
Selçuk Bey bakacaktı Ceren’e. Babacan bir insandı Selçuk Bey. 
Muayenede solukluk dışında bir bulgusunun olmadığını, ancak 
kan sonuçlarından sonra değerlendirme yapabileceğini söyledi. 

Selçuk Bey ailenin endişelenmesini istemiyordu. Ceren’in 
annesine dönüp, “Kızınız kilo almamak için az beslenmiş ve 
kanı ondan düşmüş olabilir, korkacak bir şey yok gibi görünü-
yor. Kan sayımını, depo demirini, vitaminlerini, böbrek ve kara-
ciğer testlerini istedim. Sonuçlara göre konuşuruz.” dedi.

Koridorlarda sonuçları beklemek hiç de kolay değildi. Ma-
latya Devlet Hastanesi de kalabalıktı. Ne de çok hasta varmış, 
diye düşündü annesi. Kızına belli etmemekle birlikte heyecan-
lıydı. Ceren hayat doluydu. Annesini teselli etti. “Aman anne, 
kan yükseltici ilaç verirler, geçer gider.” dedi. Öğleden sonra 
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kapıdan Ceren’in adı okunduğunda heyecanla anne kız içeri 
girdiler. Babacan dâhiliye uzmanı Selçuk Bey’in yüzü karışıktı. 
Önce yutkundu, derin bir nefes aldı. Düşündü ve yavaş yavaş 
konuşmaya başladı. “Kızınızın kanı düşük, ancak akyuvarları ve 
kanama önleyici hücrelerinde de düşüklük var. Kanın yapımında 
yetersizlik var, kemik iliği yağlanmış ya da kemik iliğinde kan 
yapan hücreleri bozulmuş. Ben sizi Turgut Özal Tıp Merkezi 
Hematoloji Bölümüne sevk edeyim. Bence direk İsmet Hoca’yı 
bulun ve onunla konuşun.” dedi.

********
Sabah kapım çalındığında, oldukça zayıf, yüzünden sigara 

içtiğini düşündüğüm bir bey ile başörtülü hanımı ve yanlarında 
bulunan genç bir kız odama girdi. Kim hasta olabilir diye düşün-
düm. Tahminimce adamcağız hastadır, diye geçirdim içimden. 
Zayıf yüzünü görünce ilk olarak o aklıma geldi. Herhâlde lenfo-
maya bağlı zayıflamıştır, dedim kendi kendime.

– Geçmiş olsun, nasıl yardımcı olabilirim?
– Kızımız hasta, Selçuk Bey sizi tavsiye etti, dedi annesi.
Genç kız boylu poslu ve güzeldi. Yüzüne dikkatli bakınca cız 

etti yüreğim. Soluktu, demir eksikliği olsa gelmez, Selçuk Bey 
ilacını verirdi, dedim.

Tüm kan değerleri düşükmüş deyince aplastik anemi mi yok-
sa akut lösemi mi diye düşündüm. Konuştuk, muayene ettim, 
solukluk ve dün çıkan ateşi dışında sorunu yoktu. Kansızlığı git-
tikçe artmış, genç ve cıvıl cıvıl olan Ceren yürümekten bile aciz 
olmuştu. Parmağından bir damla kan alıp cama yayarak boya-
maya gönderdim. Diğer kan sonuçlarını Selçuk Bey yaptırmıştı. 
Pansitopeni dediğimiz tüm kan sonuçlarının düşüklüğü mevcut-
tu. Dalak ele gelmiyordu. Bu arada ilginç olan soyadlarıydı. Ço-
cukluğumda Salihli’de adını hep duyduğum, ancak hiç görmedi-
ğim ünlü bir avukatın soyadı ile aynıydı soyadları. Merak edip 
sordum, akrabayız dediler. Ünlü bir avukattı, ipten adam alan 
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diye bilinirdi. Türkiye İşçi Partisinin Salihli’deki önemli kişisi 
ile akrabalıkları ilginç bir tesadüftü.

Bir saat sonra babası kan yaymasını getirdi. Heyecanla mik-
roskoba camı koyduğumda merakım artmıştı. Ceren ve annesi 
merakla ve korkulu gözlerle odamda beklerken baba sigara iç-
meye çıkmıştı. Ben yan odada yaymaya bakarken bazı hücreler 
olayın ne olduğunu hemen belirlemişti. Hastanın kan yaymasın-
da promiyelosit adını verdiğimiz hücreler ve içlerinde 1906 yı-
lında John Auerin bulduğu auerrodları mevcuttu. Görüntü akut 
promiyelositer lösemi ile uyumluydu. Öğrencilik yıllarımı dü-
şündüm. Asistanlık günlerim ve Amasyalı matbaacı beyin kız 
kardeşi aklıma geldi. Orhan Hoca en kötü akut lösemi diye öğ-
retmişti. Genç Amasyalı hastanın tedavisi kötü gitmişti ve kana-
madan ölmüştü. 

Hepsini oturttuktan sonra sakin bir ifadeyle kanında isten-
meyen hücrelerin olduğunu, kemik iliği yapacağımı ve sonra 
tedaviye başlayacağımızı anlattım. Tedavi uzun ve zahmetli sü-
recekti. Eskiden ölümcül olan hastalığın son yıllarda “vesanoid” 
isimli bir ilaçla daha iyi gittiğini, sonuçların da başarılı olduğunu 
belirttim. Kemik iliği yapılmak ve tedaviye başlanmak üzere do-
kuzuncu kata, servise, gönderdim. Öğleyin kemik iliğini yaptık, 
immüntiplendirme adı verilen hücrelerin soyadını belirleme ve 
genetik tetkiklerinin yapıldığı kemik iliği örneklerini de aldık. 
Kemik iliği boyandıktan sonra meşhur beşli mikroskobumuzda 
buluştuk. Tanısı kesinleşmişti. Ceren’in Fagot adını verdiğimiz 
hücreleri o kadar boldu ki, immüntiplendirme ve genetik sonuç-
larını beklemeden vesanoid ilacını istedik. Bazı sorunlara rağ-
men her şey iyi gidiyordu.

Ceren hareketleri ve konuşmaları ile kliniğimizin hem gü-
zel hem de en neşeli hastasıydı. Hayata tutunmak için her şeyi 
vardı. Her şey iyi gitti ve remisyon dediğimiz durumu sağla-
dık. Ceren iyi oldukça servis de iyiydi. Bu arada çocukluğu-
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mun meşhur avukatı da geldi. Malatyalı olup Salihli’de yaşa-
yan, çocukluğumdan beri adını bildiğim avukatla Malatya’da 
tanıştık. Ceren’in hastalığını ve olası sonuçlarını kendisine 
anlattık. Her şey iyi gitti. Remisyon dediğimiz iyileşme sonra-
sında diğer pekiştirme ve yoğunlaştırma tedavilerimiz art arda 
devam etti ve idame tedaviye geldik. Ancak hasta yakınında 
ufak değişiklikler oldu. İdame tedaviye karşı çıktı. Sonra bir 
daha gelmediler. Ceylan yavrusu dediğimiz Ceren’imizi bir 
daha göremedik. 

Bir yıl sonra geri geldiler. Ceren’in kan sayımlarında yeni 
problemi olduğunu ve eskisi gibi hepsinin düşük olduğunu be-
lirtti annesi. Neden gelmediklerini merak ettim. İstemeyerek 
sordum, bu bir yılda Ankara’ya gittiklerini, oradaki doktorun 
idame tedaviye gerek olmadığını söylediğini anlattı. Takiplerini 
orada devam ettirmiş ve ilaç almamıştı. Oysa biz üç ayda bir 
on beş gün vesanoid isimli ilaçtan verecektik. Hem kan hem de 
moleküler iyileşme takibi yapacaktık.

Sonuçlar yine kötüydü. Hastalık geri gelmişti. Arsenik ila-
cı yoktu elimizde. Nüks hastaların tedavisinde kullanılıyordu. 
Ancak bu ilaç ülkemizde yoktu. Bir yıl geçtiği için yine aynı 
tedaviye başladık. Tedaviye rağmen hücreleri çıkmadı, kan de-
ğerleri düşük seyrettiği için kanaması ve enfeksiyon riski yük-
sekti. Ateşleri antibiyotiklere rağmen devam ediyordu. Hastada 
remisyon yeniden elde edilemedi. Artık kanama ve enfeksiyon 
riski artmıştı. Bir akşamüzeri uyumaya başladı. Baş ağrısından 
şikâyetçi olan hastamızın birden şuuru kapandı. Korktuğumuz 
başımıza gelmişti. Yavru ceylan beyin kanaması geçiriyordu. 
Bilgisayarlı tomografi sonuçları düşüncemizi teyit etti. Destek 
ve ilave tedaviler işe yaramadı. Hastamızı akut kan kanserine 
bağlı kanamadan kaybetmiştik. Maalesef hastamız hayata tutu-
namamıştı. 

**********
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Ceren’i kaybettiğimiz günlerde Pütürge’nin ıssız bir köyünde 
Mehmet uyandığında burnu kanamaya başlamıştı. Hayırdır in-
şallah, demişti kendi kendine. Seneler önce olmuş başka da hiç 
olmamış kanaması.  Burnuna pamuk koyup biraz bastırmış. Az 
sonra kanaması durmuş. Tarlaya gitmek için hazırlanırken bur-
nu bir daha kanamış. Hanımı kanamayı durdurmak için yardım 
etmiş ancak eşinin sözü onu rahatsız etmeye yetmiş. “Mehmet 
senin yüzün neden soluk?” demiş karısı. “Burnum kanadı on-
dandır.” cevabını vermiş Mehmet. Tarlaya giderken komşusu da 
neden soluksun Mehmet diye sorunca iyice korkmuş. Başı dön-
meye, yürüdükçe nefesi daralmaya ve kalbi daha çok çarpmaya 
başlayınca geri dönmüş. “Hanım ben yorgunum, uyumak istiyo-
rum.” demiş karısına. Aynı gün burnu iki kere daha kanayınca 
korkusu iyice artmış. Malatya’ya doktora gitmeye karar vermiş. 

Pütürge’den yeşil kartla sevkini yaptıran Mehmet’in sosyal 
güvencesi sadece hastane masraflarını karşılayan bir yeşil karttı. 
Malatya Devlet Hastanesine gittiğinde kulak burun boğaz dokto-
ru henüz gelmemişti. Poliklinikte bekleyen hasta sayısı fazla idi. 
Sırası geldiğinde içeri girdi, biraz korku biraz da heyecan sarmış-
tı her yanını. Dr. Nihat güler yüzle karşıladı Mehmet’i. “Hoş gel-
din Pütürgeli.” dedi. Sıkıntısını sordu. O da dünden beri başlayan 
burun kanamasını anlattı. Muayenede burunda tüm mukozadan 
gelen sızıntı tarzında kanaması ve solukluğu dışında bulgusu dik-
kati çekmemişti. İlacı sordu, daha önce olan kanamalarını sordu, 
burnuna darbe alıp almadığını sordu. Hepsinin cevabı “hayır” dan 
ibaretti. Bütün olay yeni başlamıştı. Aslında bir iki aydır gittik-
çe artan hâlsizliğini umursamadı ve doktora söylemeye de gerek 
duymadı Mehmet. “Pütürgeli, istediğim kan sayımlarını yaptır, 
kanını ver, öğleden sonra geri gel.” dedi Dr. Nihat.

Heyecanla ve biraz da yorularak gidip kanını verdi Mehmet. 
Koridorlarda yarı yorgun, yarı uykulu beklerken bacağında ka-
şıntı hissetti. Kaşımaya başladıkça derisinde kırmızı noktaların 
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olduğunu gördü. Korkusu artmaya başlamıştı. Zor geçti zaman, 
saatin dakikaları nasıl da yavaş atıyordu. Onlar da kendisi gibi 
tembel tembel dönüyordu. Korku ve heyecanla laboratuvardan 
sonuçları aldığında Dr. Nihat sakin sakin oturuyordu poliklinik-
te. Sonuç kâğıtlarını doktoruna verdiğinde kaderinin onu nerele-
re götüreceğini bilmiyordu Mehmet. Dr. Nihat’ın suratı değişti 
birden. “Pütürgeli, sonuçların iyi değil.” dediğini duyduğunda 
anlamadı. “Seni üniversiteye, Turgut Özal Hastanesine sevk 
edeceğim. Kanın düşük, kanaman ondan olmuş.” dedi. Korkusu 
daha da artmıştı Mehmet’in.

Akşama doğru Turgut Özal Tıp Merkezinde, Dr. Ali hemato-
loji polikliniğinde hastalar bitti diye hazırlanırken yeni bir hasta 
geldiği haberini verdi sekreter. Dr. Ali, “Bu saatte hasta mı olur?” 
diye düşündü. Mehmet’i dinleyip muayene etti. Solukluk ve bu-
run kanaması olunca bir de periferik kan yayması çıktığını söy-
ledi. Mehmet, doktorun ne dediğini anlamadı, ancak “Parmağı-
nı uzat.” sesi ile uzattı. Bir damla kan çıktı, cama yaydı ve “Git 
bunu hematoloji laboratuvarında boyat ve getir.” dedi isteksizce. 
Bir cam ve bir damla kanla hastalığının teşhis edileceğine inan-
mak istemedi Mehmet. Boyama işi tamamlanıp geri döndüğünde 
iki doktorun mikroskop başında oturduğunu gördü. Yaşlı olanın 
Dr. Ali’ye, “Sen ne düşündün?” dediğini duydu. “Hocam pansi-
topenisi var, burnu kanamış, deride peteşisi ve anemisi var.” dedi. 

Camı koyup mikroskopla bakmaya başladıklarında yaşlı olan 
doktor akut lösemi, muhtemelen de akut promiyelositer lösemi 
diye söyledi. Ancak löseminin ne anlama geldiğini bilmiyordu 
Mehmet. Sadece yatıralım, tetkiklerini tamamlayalım, yarın ke-
mik iliği yaparız, dediğini anlayabildi. Gece kendisine sarı kan 
ve kırmızı kanlar verildiğinde durumunun vahametini yeni yeni 
kavramaya başlamıştı Mehmet. 

Sabah odasına yaşlı olan doktor girdiğinde yanında genç öğ-
renci doktorlar da vardı. Kendisinin Doç. Dr. İsmet olduğunu 
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söyledi. “Çocuklar burun ve deride kanamaları var, siz olsanız 
ne düşünürsünüz?” diye sordu İsmet Bey. Kendi aralarında ko-
nuşmaya başladılar. Dr. Ali öğleye doğru odasına gelip kemik 
iliği yapılacağını söylediğinde korkmuştu. “Canım çok yanar 
mı?” diye sordu. Dr. Ali uyuşturup yapacaklarını, sadece biraz 
içinden çekilme hissedeceğini anlattı Mehmet’e.

Burun kanaması yeniden başlamıştı. Sürekli kan vermeleri-
ne rağmen burun kanaması durmuyor, deride yeni kızarıklıklar 
çıkıyordu. Bir sabah Dr. İsmet gazetelere göz gezdirirken haber-
lerden biri dikkatini çekti. İspanya’da ünlü bir mafya liderinin 
yakalandığını yazıyordu. İlginç olanı mafya lideri Türk kökenli 
ve üstelik de Pütürgeliydi. Dr. İsmet’in dikkatini bir şey daha 
çekmişti. Mehmet’in soyadı ile mafya liderinin soyadı aynı idi. 

Burun kanaması tüm desteklere rağmen devam ediyor, dok-
torların telaşı ve endişesi artıyordu. Vizitelerde DİK diye bir 
hastalığının olduğunu duyuyor, ancak anlayamıyordu Mehmet. 
Sabah vizite sırasında korkarak sordu. “Hocam, kanamalarım 
kan ve ilaç vermenize rağmen devam ediyor. Promiyelositer 
lösemi ve DİK diye konuşuyorsunuz ancak ben bir şey anlamı-
yorum. Ne oluyor bunlar?” diye sordu. Dr. İsmet, “Bak Meh-
met, kan kanserin var, ona bağlı olarak kanamaların durmuyor. 
Bir ilaç var, adı vesanoid, ancak veremiyoruz. Sen alamıyor-
sun hastane de almıyor. Aslında onu versek bu sorunlar çözü-
lecek.” dedi.

Doktor İsmet hastasına yattığı günden beri vesanoid vermek 
istiyordu ancak yeşil kart ilacı karşılamıyor, ilacı hastane ecza-
nesi de almıyordu. “Geçen gün bir haber okudum, senin soya-
dın ile ünlü bir mafya liderinin soyadı aynı. Memleket de aynı, 
akrabalık var mı?” diye sordu Dr. İsmet. Mehmet sessizce ve 
biraz da utanarak, “Evet hocam, akrabalık var.” dedi. “Bunların 
günahı çok, belki bu ilacı alırlar, hemen bulurlar ve sana gönde-
rebilirler. Hiç olmazsa günahları azalır.” dedi Dr. İsmet.
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Mehmet,
– Tamam hocam, İstanbul’daki akrabaları arayayım, dedi. 
Ertesi sabah olmayan oldu. Bir mucize gerçekleşti. İki kutu 

vesanoid hemen gelmişti. 
Mehmet,
– Hocam acil olarak iki kutu geldi, devamı da siz ne kadar 

isterseniz gelecek, dedi.
– Mafya ilk defa bir sevap işledi, senin tedavin için en önemli 

ilaç geldi, dedi Dr. İsmet.
**********

Hepimiz çok mutluyduk, promiyelositer lösemi tedavisinde 
çığır açan ilaç gelmişti. Destek tedavilerimize rağmen hastayı 
yaygın damar içi pıhtılaşması (DİK) tablosundan çıkaramıyor-
duk. Akut promiyelositer lösemide en önemli ölüm nedeni buy-
du. Çin tıbbının ilk uygulama sonuçları yayınlandıktan sonra, 
öğrenci iken en öldürücü akut lösemi olan promiyelositer lösemi 
artık en iyi seyirli lösemi hâline gelmişti. İlaç başlandıktan sonra 
Mehmet’in kanamaları azalmıştı. Solukluğu azalmış, yeni ka-
namaları olmuyor, kendini daha iyi hissediyordu. Artık kan da 
verilmiyordu. Bir sabah Dr. Ali,

– Gel bakalım Mehmet. Kemik iliğini tekrarlayacağız, dedi.
Öğleden sonra kemik iliğine neşeli bir şekilde baktık. Beşli 

mikroskop buluşmamız sevinçle bitti. Mafyanın gönderdiği ilaç 
“vesanoid”le bir mucize gerçekleşmişti. Hastamız remisyona 
girmişti. 

Her öğleyin yemek sonrası saat birde mikroskop buluşma-
larımız günün en önemli eğitimlerindendi. Tüm asistan, fellow 
ve intörnlerimiz bir araya gelip hastaların periferik kan ve ke-
mik iliklerine bakıyorduk. Bazen Tarsus Amerikan Koleji me-
zunu asistanımız İngilizce konuşuyor, Ali cevap verirken “Yes 
sir” ile konuşmaya başlaması günün neşesi oluyordu. O gün de 
Mehmet’in remisyona girmesinin neşesi toplantımızın en önem-
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li olayıydı. Mafya her zaman öldürmüyor, arada bir de hayat 
kurtarıyordu. Mehmet’in aldığı pekiştirme tedavileri de iyi gitti. 
İdamesini aldı. Seneler hep lehine çalıştı. Nüksetmeden köyün-
de ve tarlasında mutlu yaşadı. Mafyanın temin ettiği ilaçlarla 
hayata tutundu.

*************
Lösemilerde tedaviler bazen tutunma, bazen de tutunamama 

ile sonuçlanıyor. Yavru ceylan Ceren hayata tutunamazken Pü-
türgeli Mehmet hayata tutunabilmişti. Yaradan bir canı alırken 
bir canın hayatta kalmasına müsaade etmişti. Bizleri de aracı kıl-
mıştı. Ceren’in ölümüne hepimiz üzülmüş, Mehmet’in hikâyesi 
ile de bir gazete haberinin bile bir insanın hayatta kalmasında ne 
kadar önemli bir ayrıntı olabildiğine şahit olmuştuk hep birlikte.
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GEÇ KALINMIŞLIK

Uğur HÜRCAN

Hastane kapısında ilk önce adam göründü. Gömleğinin sol 
üst cebinden sigarasını çıkarıp yaktı. Düşünceli görünüyordu, 
bir süre kızaran gözleriyle duvara baktı öylece. Sağ elinde tuttu-
ğu sigarasını unutmuştu; sigara yavaş yavaş kül oluyor, uzayan 
küller rüzgârla birlikte yere savruluyordu. Çok sonra fark etti 
sigarasının bittiğini, yere atıp yenisini yaktı. Kadın da çıktı has-
taneden. Adamın arkasından dolaşıp yanında durdu. Sol elinde 
tuttuğu kâğıtları sağ eline aldı. Sol eliyle yavaşça adamın elini 
tuttu. Adam kadının elinden kâğıtları alıp incelemeye başladı. 
İnceledikten sonra kadına dönüp soran gözlerle baktı. Kadının 
gözünden bir damla yaş aktı. Adam elindeki kâğıtları yere fırlat-
tı. İkisi de kâğıtları almadan yürümeye başladılar.

Eve gidene kadar hiç konuşmadılar. Düşünce dolu bir yürü-
yüştü ikisi için de. Bundan sonra ne yapacaklarına dair bir yol 
haritası çizmeye çalışmışlardı. Karısı öldükten sonra anılarla 
dolu olan bir evde yaşayamayacağını biliyordu adam. Bir ta-
raftan da karısından kalan hatıraları bırakmak istemiyordu. Ka-
rısına soracaktı, onun isteğine göre hareket edecekti. Adam bu 
düşüncelere dalmışken kadın da kocasının onsuz nasıl yaşaya-
cağını düşünüyordu. Ne yapardı onsuz, dayanabilir miydi ölüm 
acısına? Yaşayabilir miydi tek başına kocaman evde, unutulabi-
lir miydi onca hatırayı?

Evin kapısını ardına kadar açtı adam. Önlerinde uzanıyordu 
bütün hatıralar. Attıkları her adımda bir anı vardı acısıyla tat-
lısıyla. O anılara zarar vermemecesine yavaşça yürüdüler. Sa-
londa yan yana oturdular kanepeye. Karşılarında duran fotoğraf-
larla kaplı duvara bakıyorlardı tüm sessizlikleriyle. Fotoğraflar 
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konuşuyordu tek tek. Nikâh masasında “Evet!” diye bağırıyordu 
kadın tüm sevgisiyle, adamın gözleri ışıl ışıldı mutluluktan. Bir 
başka fotoğrafta fotoğraf makinesinin zamanlayıcısını tam ayar-
layamadığı için son anda karısına sarılan adam ve adamın bu 
hâline kahkaha atan kadının fotoğrafı vardı. Gençlik yıllarında 
çekilmiş fotoğraflar ve adamın askerde çektirdiği fotoğraflar-
la devam ediyordu duvar. Uzun süren sessizliği kadın bozdu, 
“Kahve içer miyiz?” dedi sessizce. “Balkonda içelim.” dedi 
adam.

Kadın mutfakta kahveleri yaparken adam balkona geçti. So-
kakta yürüyen insanları izliyordu. Kadın balkona çıkınca topar-
landı. Kadının uzattığı tepsiden kahveleri alıp sehpaya koydu. 
Kadın tepsiyi içeriye koyup geldi. Adamın tam karşısına oturdu. 
Çok sonra adam kahvesinden bir yudum aldı. “Ellerine sağlık” 
dedi bir damla gözyaşıyla. Kadına bakamıyordu bir türlü. Hiç 
böyle hissetmemişti adam. Utanma duygusu değildi hissettiği; 
ayrılık korkusu ağır basıyor, bir yandan da karşısında duran ka-
rısını şimdiden özlüyordu. Özlemdi adamın hissettiği. Güçlü 
görünmek istiyordu kadına karşı. Şimdiye kadar türlü zorluklara 
göğüs germişlerdi beraber. Ağlayarak göğüs geremezdi. Hemen 
pantolonundan mendilini çıkarıp gözyaşlarını sildi. Sildikten 
sonra bakabilmişti kadına. Kadının yanaklarından incecik bir 
yol izleyerek çenesinde donup kalmış iki damla gözyaşıyla kar-
şılaştı. Umutsuzca bakan gözlere ulaştı o yolları takip ederek. 
“Üstesinden geleceğiz.” dedi kadına. Üstesinden gelinecek bir 
şey olmadığının farkındaydılar, ne kadar inanmasalar da el ele 
tutuştular umutla. 

Günün geri kalanında bu konu hakkında konuşmadılar. Ak-
şam olduğunda sarılarak yattılar. Yaşanılan acının ağırlığıyla 
ikisi de uykuya daldı. Sabah ilk kalkan kadın oldu. Kahve ya-
pıp balkona geçti. Ölüm duygusunu kafasından atamıyordu bir 
türlü. Bu evin içindeyken mümkün değildi. Evin içinde attığı 



55

Geç Kalınmışlık

her adımda, eşyalara her dokunduğunda, kocasını her gördüğün-
de, bir an bile olsa atamıyordu kafasından bu duyguları. Gözleri 
dolmuştu, lavaboda elini yüzünü yıkadı. Çay demlenmek üze-
reydi. Güzel bir kahvaltı hazırladı adama. Hem hazırladı hem 
ağladı. Gözyaşlarını silip yatak odasına gitti. Adam uyanmıştı 
çoktan. Kadının yattığı tarafa doğru dönmüş, duvara bakıyor-
du boş gözlerle. Yastığı ıslatan gözyaşlarından haberi yoktu 
kadının. Yatağın ucuna oturdu kadın. Adam o zaman fark etti 
karısının geldiğini. Elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını sildi 
kadına belli etmeden. “Bir gün uyandığımda yastığın boş ola-
cak. İçeriden gelen yeni demlenmiş çay kokusu olmayacak. Bu 
evde sevdiğim kadın olmayacak. Seni unutmam ama ya sesini 
unutursam. Buna katlanamam.” dedi adam karısına dönerken. 
“Şimdiye kadar tek bir kötü anımız olmadı bu evde. Bu evde 
ayrı düşmek istemiyorum seninle. Yaşanılacak kötü bir anının 
bütün anılarımızı kirletmesinden korkuyorum.” diye devam etti. 

Kadının gözleri dolmuştu. Titreyen sesiyle “Seninle bunla-
rı konuşmak istiyordum ben de. Bunca hatıranın arasında bo-
ğulmanı, acı çekmeni istemiyorum. Burada ölemem. Yaşadık-
larımızı kirletemem.” dedi. Yataktan kalkıp ağlayarak mutfağa 
geçti. Adam ne diyeceğini bilemeden kadının arkasından baktı. 
Kalkıp elini yüzünü yıkadıktan sonra mutfağa geçti. 

Kahvaltıları bitene kadar hiç konuşmadılar. Uzun süren ses-
sizliği kadın bozdu. “Gidecek miyiz?” dedi. Adam kadına dönüp 
uzun uzun baktı. “Gitmek istiyor musun?” diye sordu adam. Ka-
dın, “Buna ben karar vermek istemiyorum.” dedi. “Bu evde öl-
meni istemiyorum.” dedi adam. “Bu evde ölmek istemiyorum.” 
dedi kadın. Birbirlerine sarılıp ağlamaya başladılar. Bir süre 
öyle kaldılar. Adam geri çekilirken “Nereye gitmek istiyorsun?” 
diye sordu kadına. Kadın hiç düşünmeden “İzmir” dedi. “Eski 
mahallemize taşınalım. İkimize de iyi gelecektir.” Adam bu fikri 
daha önce düşünmüştü, karısının ne tepki vereceğini bilemediği 
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için söz etmemişti. “Benim de aklımda bu fikir vardı aslında.” 
dedi gülümseyerek. “İzmir’deki arkadaşlara ulaşayım. Bize ev 
bakmaya başlasınlar. Zaman kaybetmeden gidelim.” dedi. Tele-
fonunu çıkartıp arkadaşlarını aramaya başladı. Üç kişiye haber 
vermişti İzmir’e döneceklerini. Kadının hastalığından bahset-
memişti onlara. Çok sevinmişti arkadaşları. Uygun bir ev bulup 
haber vereceklerdi. 

İki gün sonra arkadaşlarından haber geldi. Eskiden oturduk-
ları mahalleye çok yakın bir yerde büyük bir ev bulmuşlardı. 
Adam arkadaşlarına güvenip evi tutmalarını istedi. Eşyaları 
toplamaya başladılar. Bu işlem ikisi için de sandıklarından zor 
olmuştu. Onca hatırayı bir anda bırakmak kolay değildi. İki gün 
içerisinde bütün eşyaları topladılar. Üçüncü gün nakliye firma-
sını çağırdılar. Eşyalar kamyona yüklenip yola çıktığında evin 
içinde adamla kadın baş başa kalmışlardı. “Her şey çok hızlı 
gelişti, pişman olmandan korkuyorum.” dedi kadın. Adam ka-
dına sarıldı, “Bu zamana kadar hiç pişmanlık yaşamadım. Sen 
İzmir’de mutsuz olursan pişmanlığı o zaman yaşarım.” dedi. Bir 
süre birbirlerine sarılı kaldılar. “Otobüsü kaçırmayalım, çıkalım 
istersen.” dedi adam. Kafasını sallayarak onay verdi kadın. Son 
bir kez odaları dolaştılar el ele. Evden çıktılar, kapıyı kapatmadı 
ikisi de. Kapatamadılar.

Uzun bir yolculuktan sonra İzmir’e geldiler. Otogarda arka-
daşları karşıladı onları. İlk önce yeni evlerine gittiler, bavullarını 
bıraktılar eve. Evi gezdiler el ele. Beğenmişlerdi evi. Bundan 
sonra burada yaşayacaklardı. Nakliye firmasının gelmesine daha 
çok vardı. Dışarıya çıkıp kahvaltı ettiler. Fazla değişmemişti 
İzmir. Neredeyse her şey aynıydı, sadece gelişmişti. Akşama 
kadar el ele dolaştılar sokaklarda. Nakliye firması geldiklerini 
haber verdiğinde eve geçtiler. Evin önündeki kamyonu gören 
arkadaşları da yardıma gelmişlerdi. Birkaç saat içinde eşyaları 
eve taşımışlardı. Eşyaları yerleştiremedikleri için arkadaşlarının 
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ısrarı üzerine geceyi onlarda geçirdiler. Sabah erkenden kalkıp 
kahvaltı yaptıktan sonra da yeni evlerine gittiler.

Zaman kaybetmeden eşyaları yerleştirmeye başladılar. Adam 
yatak odasını, kadın da mutfağı yerleştirmeye başladı. Adam 
arada bir kadının yanına gidiyor, sarılıp öptükten sonra ona yar-
dım ediyordu. Tekrar yatak odasına gidip eşyaları yerleştirme-
ye devam ediyordu. Kadını fazla yormak istemiyordu ama çok 
da üstüne gidip hasta olduğunu hatırlatmak istemiyordu. Acele 
etmiyorlardı, daha çok zaman geçireceklerdi bu evde. Yeni he-
yecanın tadını çıkarıyorlardı. Akşama doğru ikisi de yorgun düş-
müştü. Salonun yerleştirmesini bir sonraki güne bırakıp akşam 
yemeği için dışarı çıktılar. Eve döndüklerinde direk yatağa geç-
tiler. Birbirlerine sarılıp uyudular. Kadın uzun süredir bu kadar 
huzurlu uyumamıştı. 

Kadın sabah uyandığında kocası yatakta yoktu. İçeriden tı-
kırtılar geliyordu. Yatak odasının kapısını açınca çay kokusuyla 
karşılaştı. Yüzüne hüzünlü bir gülümseme oturmuştu. Mutfağa 
gitti. Kahvaltı masası hazırdı ama adam yoktu. Kadının gözle-
rinden bir damla yaş aktı, salona gitti. Adam erkenden uyanmış 
ve salonu yerleştirmişti. Kadın salona girdiğinde yerleri siliyor-
du. Kafasını kaldırıp karısına baktı adam. Karısının ağladığını 
fark etti. Yerden kalkıp kadının yanına gitti, sarıldı ona koca-
man. “Artık ağlamanı istemiyorum. Bildiğimiz kötü şeyleri unu-
talım. Sıfırdan başlayalım. Kolay olmadığını biliyorum ama en 
azından deneyelim.” dedi kadına. İkisi de ağlamaya başladı. Son 
kez ağladılar birlikte.

O günden sonra ikisi de düşünmemeye çalıştı ayrılığı. Arka-
daşlarıyla zaman geçirmeye başladılar bol bol. Sevdikleri akti-
viteleri yapıyorlar, eğlenceli zamanlar geçiriyorlardı. İkisinin de 
aklında aynı düşünce vardı. Güzel vakit geçirmek için kötü bir 
şeyler mi olması gerekiyordu. Neden daha önce yapmamışlar-
dı tüm bunları? Pişmandı ikisi de tüm geç kalınmışlıklar için. 
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Uzun bir süre aktivitelerine devam ettiler. Sürekli beraberdiler, 
ikisinin de bilmediği, hissedemediği bir şey vardı aslında. Kadın 
artık yorulmaya başlamıştı ve bunun farkında değildi. 

Kadın bunu fark ettiğinde çok geçti. Vücudu bitkin düşmüş, 
ayağa kalkamaz olmuştu. Adam kadını devamlı yatırıyor, bütün 
işleri kendisi hallediyordu. Dinlenince iyileşeceğini düşündüler. 
Bir süre sonra adam endişelenmeye başladı. Kadını hastaneye 
götürmek istedi. Kadın sert bir şekilde karşı çıktı. İyileşecekti, 
kendi başına ayağa kalkacaktı. Bir daha hastanenin o hastalıklı 
kokusunu kaldıramazdı. Adam kadına hak verdi. Ne kadar is-
temese de kabul etti. Hastaneye gitmek yoktu. Kısa süre sonra 
kadının vücudunda ağrılar da baş göstermeye başladı. Gecele-
ri ağrılar yüzünden uyuyamıyor, inliyordu acı acı. Adam hangi 
ağrı kesiciyi verdiyse işe yaramadı. Ağrısını dindiremiyordu ka-
rısının. Tek yapabildiği şey kadının isteklerine yerine getirmek-
ti. Elinden başka hiçbir şey gelmiyordu. Yemeden içmeden de 
kesilmişti kadın. Adam ne yedirdiyse kadın direk çıkarıyordu. 
Adam çaresizce başında bekliyordu karısının. 

Ağrılı ve sancılı bir gecenin sabahında adam uyanıp karısı-
nı kontrol etmek için yatak odasına gitti. Kadının rahat etmesi 
için bir süredir salondaki kanepede yatıyordu. Yavaşça yatak 
odasının kapısını araladı. Kadın ona doğru döndü yavaşça. “İyi 
misin?” diye sordu yavaşça kadına. “Kendimi iyi hissediyorum 
bugün. Karnım aç sadece, bana çorba yapar mısın?” dedi adama. 
Adam sevinmişti kadının iyi hissetmesine. Uzun süredir bu günü 
bekliyordu. “Hemen yapıyorum.” dedi karısına. Yüzüne gülüm-
seme oturmuştu adamın. Kapıyı kapatıp mutfağa gitti, kadının 
en sevdiği çorba olan mercimek çorbasını yapacaktı. Dolabı aç-
tığında malzemelerin eksik olduğunu fark etti. Karısına markete 
gidip geleceğini haber verip çıktı evden. Hızlı hızlı alışverişi ya-
pıp döndü eve. Çorbayı yaparken karısının iyileştiği günleri düş-
ledi adam. Karısı bir iyileşsin de başka hiçbir şey istemiyordu. 
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Çorbayı yapmıştı adam. Bir süre soğumasını bekledi. Karısı 
çorbayı sıcak sevmezdi. Çorba ılınınca bir tepsi hazırladı. Bir 
kâseye çorbayı koydu, tepsinin tam ortasına yerleştirdi. Alışveri-
şe gittiğinde gül de almıştı. Güllerle süsledi tepsiyi. Kadının ho-
şuna gidecekti güller. Adam tepsiyle birlikte yatak odasına gitti. 
Kapıyı yavaşça araladığında kadının uyuduğunu gördü. Kadını 
uyandırmak istemedi. Önceki gece sabaha kadar uyuyamamıştı 
kadın. Ağrısız, sızısız bir uyku çekiyordu kadın. Mutfağa geri 
gitti yavaşça. Çorbayı geri döktü tencereye. Karısı uyandığında 
ısıtıp götürürdü. Tepsideki gülleri de olduğu gibi bıraktı. Karısı-
nın yanına gidip kadının uyanmasını beklemeye başladı. Kadı-
nın uyanmayacağını anlamadı adam. Bekledi, kadının uyanma-
sını bekledi. Çorba bozuldu, güller soldu. Adam bekledi…
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Hatice DÖKMEN

Bu sabah ters tarafımdan kalkmış olmalıyım. Turşu satan 
yamuk bir suratla sersem tavuk gibi odadan odaya dolaşırken 
kendimi vitrinin üstündeki fotoğrafları indirirken buldum. Haki 
renkli kutunun kapağını açarken ellerim titredi. Geçmişte yaşa-
mayı pek sevmem bilirsin. İçim kararır, mideme kramplar girer, 
göğsüme kocaman bir taş oturur. Sanıyorum dün Serdar’la yaşa-
dıklarımın ardından babamı özledim. 

Sen, Serdar’ı tanımıyorsun. Gelince tanışırsın artık. Dediğim 
gibi dün Serdar’daydım. Küçük mutfağında benim için makarna 
pişirmiş. Konserve balıkla bol salata iyi gitti. Ardından koltuklara 
yayıldık. Frank Sinatra söylüyor.  If You Go Away, Yesterday, Stran-
gers in The Night… Serdar’ın başucu albümü, tıpkı babam gibi. 

Keyfimiz yerindeydi. Romantizm rüzgârı odada uçuşurken 
ansızın geliverdi soru. Hiç beklemediğim, hiç düşünmediğim, 
hatta hiç plan program yapmadığım bir anda yakalanmıştım. Bir 
süre kem kümlerle avundum ama çok süremezdi. Kuvvetli bir 
fırtına, içimde ne varsa dürdü büktü odanın boşluğuna savuru-
verdi. Tıp biliminde soluksuz konuşma krizi var mı bilmem ama 
ben o krizdeydim. Makineli tüfek gibi, sektirmeden konuştum. 
Kendime geldiğimde sözüm ya da krizim bitmiş olmalıydı. Ser-
dar kollarının arasında sımsıkı sarıyordu beni, babam gibi. Sı-
cacık, sevgi yüklü. Bu arada neler anlattığımı merak ediyorsan 
endişelenme, senin de bildiğin şeyler. 

İki kocaman albüm ve bir poşet dolusu fotoğrafın ortasında 
babamla baş başayım. Uzun favorileriyle ne kadar yakışıklıymış. 
İspanyol paça pantolon, dik yakalı gömleklerle üniversite yılla-
rına ait ne çok anısını dondurmuş siyah beyaz resimlerde. Sonra 
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karelere sen giriyorsun. Ada vapurunda çay içerken, Kanlıca’da 
yoğurt yerken, Moda’nın Ali Usta’sında dondurma kuyruğunda 
beklerken. Ardından malum düğün fotoğrafları. Dört aydır yeşe-
riyorum karnında. Belki kıpırtılarımı duyuyorsun ama karnın hâlâ 
belli belirsiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da temkinlisin. 
Korse takmış olmalısın ki gebe bir gelin gibi görünmüyorsun.

Albümde yol aldıkça sıra doğduğum günlere geliyor, keltoş 
bir bebek. Gülerken kocaman ağzından salyalar akıyor veya 
dudaklarını büzmüş ağlıyor. Sana hiç benzemiyor. Ne kalemle 
çizilmiş gibi mükemmel dudakların ne beyaz tenindeki gamze-
lerin ne de su yeşili gözlerin. Ama babamın koyu kahve göz-
lerinin sıcaklığını tamamen almışım. Bir de büyük ayaklarını. 
Yavaş yavaş büyüyorum. Hep babamın kucağındayım. Sen her 
zamanki gibi kameraya bakmıyorsun. Basit insanlar poz verir 
çünkü. Üstelik istemediğin bir bebeğe annelik yaparken… Beni 
doğurmuş olmanın hayatının en büyük hatası olduğunu düşünür-
ken… Bunu duymamda bir sakınca görmezdin. 

Üniversiteden arkadaşlarınızı misafir ederdiniz, sohbet sı-
rasında laf döner dolaşır ikinci bir bebek düşünüp düşünmedi-
ğinize gelirdi. “Aman aman!” der, elini kolunu sallayarak beni 
gösterirdin. “Bunu da doğuracağımdan değildi de işte…” Du-
raklardın. Sonra babama bakardın. “Hoş, aslına bakarsanız bu 
evliliği de yapmazdım biliyorsunuz.” Nasıl kazaya geldiğini, 
rahmine düştüğüm zaman nasıl üzüldüğünü, burnundan soluya-
rak anlatırdın. Babamın benzi küle dönerdi de umursamazdın. 
Koskoca savcı kızıydın, o ise emekli noter memurunun oğlu. 
Flört ediyordun ama niyetin evlenmek değildi. Çok daha deği-
şik hayallerin vardı. Üstelik sana açabileceği bir evi bile yoktu. 
Allahtan baban, “Kızım kirada rezil olmasın.” diye, sizin için 
Acıbadem’den küçük bir saray yavrusu alıvermişti. Dört bir yanı 
bahçe. İlkbaharda giyinir yeşillerini. Ihlamurların gölgesinde 
oyalanmayı hâlâ çok severim.
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Fotoğraf seyahatimde en çok etkilendiğim kare, kameriyenin 
önü. Patika yoldayız. Sen, sağ taraftasın. Yine kameraya bak-
mıyorsun. Kadife güllerden birini kokluyorsun. Beyaz, kloş bir 
elbise var üzerinde. Minik minik siyah puanlar süslüyor kumaşı. 
Her zamanki gibi çok güzelsin. Eski Türk filmlerinden fırlamış 
gibi. Babamın sağ eli benim omzumda. Sol eliyle karnını tutu-
yor. Demek ki o günlerde başlamış hastalığı. Ya bana ne demeli? 
Daha on birinde, yeni ergen. Mavi şort, mavi bluz giymişim. 
Biraz tombişim, hadi balıketi olsun. Tomur tomur memelerimi 
gizliyorum. Özellikle sol mememi. Ne garip o zamanlar memem 
olduğu için utanıyorum. Nereden bilirdim ki yıllar sonra olma-
dığı için utanacağımı ve aynı fotoğraftaki gibi her poz verişimde 
sağ elimi, sol göğsüme perde yapacağımı.

O günlerde dedemle babaannem henüz hayattalardı. Sanıyo-
rum o yılın sonundaydı, sarhoş bir sürücünün frenleyemediği 
kamyonun altında ezilmeleri. Zaten ne olduysa ondan sonra ol-
muştu. Babamın hassas yüreği kabullenememişti ansızın gidiş-
lerini. Günü dolar dolmaz emekli olmuştu çalıştığı şirketten. “İyi 
değilim.” diyordu. “Belki emeklilik yarar.” Yaramadı. Günden 
güne benzi soldu, nefesi daraldı. Sonunda inadından vazgeçip 
doktora gittiğinde çok geç olduğunu anladı. Duyanlar tahtaları 
tık tıklıyorlardı. Sonra kulak memelerini çekiştirip dudaklarıyla 
cık cık çekiyorlardı. “Evlerden ırak.” Kimisi daha da uzatıyor-
du. “Şeytan kulağına kurşun. Düşman başına. Malum hastalığa 
tutulmuş.”

Anlayamıyordum. Bir hastalığın ismi bu kadar uzun olabilir 
miydi? Eskiden vereme, ince hastalık derlermiş. Kanserin diğer 
isimleriyle karşılaştırılırsa oldukça kısa. İnsanlar sanki arala-
rında gizli bir anlaşma yapmışlardı. Kanser sözcüğünü protesto 
etmişlerdi de yerine çeşit çeşit sözcükler türetmişlerdi. Hani o 
lanet hastalık. Aman adı lazım değil. İşte anla sen, ondan. Mide-
sinde hortlamış, umut yokmuş, çok geç kalınmış… 
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Babam hiç anmazdı adını. Herkesin bildiği ama kimsenin 
gerçek adını kullanmadığı bu hastalık babamı yavaş yavaş eri-
tiyordu. Son aylarda çocuk eşofmanları giydiriyorduk hatırlıyor 
musun? Sen hep sakindin. Öyle sakin ki haftada bir toplandı-
ğınız briç günlerini bile bırakmamıştın. Bir de kadın almıştın 
eve, yüreğin dayanmıyormuş öyle görmeye. Babamın altını da 
o kadın temizlerdi.

Babamdan ayrılmak istemezdim. Hatta geceleri bile yanında 
yatmak isterdim de bana kızardın. Koskoca kız olmuşum. Artık 
ayıpmış. Babam üzüldüğümü görünce kaşlarının altından göz 
ederdi. “Annen söylüyorsa kitapta yeri vardır kızım.” Sonra ba-
şını duvara çevirir, söylenirdi. “Öğretmen ruhlu kadın.” 

O yaz beni iki dershaneye birden yazdırmıştın. Birinde sı-
navlara hazırlanıyordum, birinde İngilizcemi ilerletiyordum. 
Babamı merak ediyordum. Günden güne miktarı artan morfin-
li bantlar, yatağın yanındaki oksijen tüpü, belki iki lokma yer 
umuduyla komodinde bekletilen mamalar içimi acıtıyordu. Ma-
dem umut yokmuş, en azından ben evde değilken ölmesin, diye 
Allah’a dua ediyordum. Bazen babamın baş ucundaki koltukta 
uyuyup kalmış gibi yapıyordum ama yemiyordun. Omuzlarımı 
sarsıyordun. “Çabuk yatağına geç!”

Hani bazen… Yok yok, sık sık düşünüyorum. Mükemmeli 
oynamak için kalbini nereye saklıyorsun? Babamın cenazesin-
de de gayet soğukkanlıydın. Âdet olan her şeyi harfiyen yaptın. 
Hatta daha fazlasını. Üçünde, yedisinde, kırkında ve yılında, 
ıhlamurların altında büyük sofralar kurdurdun. O meşhur resto-
randan getirttiğin yemeklerin lezzetinden uzun süre söz edildi. 
Yüzün hep solgun ve ciddiydi. Bilirdin, mimiklerinde azıcık te-
bessüm olsa ayıp sayılacağını. Yakışmazdı senin gibi bir kadı-
na. İlk günler ağladığını bile hatırlıyorum. Kendini zorladın mı 
yoksa gerçekten kalbini bir süreliğine özgür mü bıraktın? Emin 
değilim.
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Ben babamı baş ucumdaki resimde göründüğü hâliyle don-
durmuştum. Sadece yüzü görünüyor. Çukurlarında parlayan 
açık kahve bir çift göz bana bakıyor. Sıcacık… 

O günlerde bir yandan babamın özlemiyle yanıp tutuşurken 
bir yandan yaşımın gerektirdiği fizyolojik değişimleri yaşıyor-
dum. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da hassastın. Marka süt-
yenler aldın. En pahalı kadın bağlarından beşer onar paket ye-
dekte bulundurdun. “Sakın tüylerine dokunma!” diye tembihle-
din ve daha o yaşta epilasyon merkezlerine götürdün ama bütün 
bunları konuşmak istediğimde sözümü kestin. “Çok ayıp, bunlar 
öyle ulu orta konuşulmaz.” Oysa ulu orta dediğin yer, televizyon 
seyrettiğimiz salonumuzdu.

Özel okul ve özel üniversitenin ardından savcı emeklisi baba-
nın torpilini kullanıp beni büyük bir şirketin personel müdürlü-
ğüne kadar getirttin ama yanıma erkek sinek yaklaştırmadın. Ne 
zaman hayatıma bir erkek girecek olsa yataklara düştün. Zaten 
babam erkenden bırakıp gitmiş ben de bırakıp gidersem hâlin 
nice olurmuş. Genelde bu gerekçenin yanına başka bahaneler 
de eklerdin tabii. Ya oğlanın ailesinde iş yoktur ya da kendinde. 
Öyle ya, sen kızını bu yaşa getirene kadar ne emekler vermiştin, 
beş para etmez elin oğullarına nasıl emanet edecektin?

Otuzumdan sonra bile sen hâlâ kızının bakireliğiyle gururla-
nıyordun. Bazen arsızlığı giyinip “Evet” diyordum.  “Annemin 
kızının bekâreti, orijinal ambalajında şükürler olsun. Ve öylece 
de toprağa karışacak.” Sitemlerimi hiç üzerine almazdın. Dudak-
larını kıvırıp kötü kötü bakardın. “Hanımefendi bir kızın ağzına 
hiç yakışıyor mu bu sözler?” Haklısın, yakışmazdı. Yakışmazdı 
da otuz yedisinde daha beyaz gelinliğimi giyemeden tek memeli 
kalmak da yakışmazdı değil mi? Özellikle o günlerde sana ne 
çok ihtiyacım vardı biliyor musun? Her zamanki gibi yine mü-
kemmeldin. Beni en iyi hastanede en iyi doktora emanet ettin. 
“İstiyorsanız estetik meme yapabiliriz.” dediler. İstemedim.
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Sana ve kanserime rağmen bir yuva kurma özlemimi hiçbir 
zaman yitirmedim. Bazen kırılsa bazen don vursa da içimde ye-
şeren umutlarımın kökünden kurumasına asla fırsat vermedim. 
Tedavi gördüğüm günlerde adını değiştirmeden “Kanserim.” di-
yebildim. Belki bu metanetli tarafımı senden almışımdır, kim 
bilir? 

İyi ki senin briç arkadaşların dünya turu için ısrar ettiler. 
Yoksa ben daha ne olduğunu anlamadan Serdar’ın biletini de 
keserdin. Treni kaçırmama çeyrek varken otuz sekiz yıllık ya-
şamımda ilk defa kendi kararlarımı kendim almanın mutluluğu 
içindeyim. Hazırlanmalıyım, kuaföre yetişmem lazım. Sevgili 
kızın birkaç saat sonra iki şahidin huzurunda nikâh memuruna, 
“Eveeeeet!” çığlıkları atıyor olacak. 
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KANSERLE ON SEKİZ YIL

Reyyan AKÇA

Henüz ellili yaşlarının başında bir kadındı. Küçük torununun 
bakımıyla kendisi ilgileniyordu. Emekli eşi, işe giden oğlu ve 
gelininin evini temizliyor, kadın da tüm gün çocuğa bakıyor, ye-
mek yapıyordu. Eve işten yorgun argın gelen çocuklarının bir 
de ev işleri gibi ayrıntılarla yorulmasını istemeyen özverili ve 
fedakâr ebeveynlerdi ikisi de. Ayrıca, torunlarını çok seven bir 
babaanne ve dedeydiler. Her gün oğlu ve gelini eve geldiğinde 
torunlarını öpüp vedalaşıp ertesi gün benzer bir rutini yeniden 
yaşamak üzere evlerine dönüyorlardı. Bu böylece birkaç yıl de-
vam etti.

Bir gün torun ile dede içeride oyun oynarlarken kadın banyo 
yapmak istedi. Soyundu. Hazır çocuk da uslu duruyorken vü-
cut temizliği yapabileceğini düşündü. Aynanın karşısına geçti, 
koltukaltını kaldırdı, jileti sürttükçe jiletin ufak bir tümseğin 
üzerinden atlarcasına hareket ettiğini fark etti. İki koltuk altı-
nı da kaldırdı, aynada dikkatle baktı. Sağ koltuk altında solda 
olmayan bir tümsek vardı. Dokununca acımıyordu, ağrı, kıza-
rıklık, morarma yoktu. “Herhâlde yağ bezesi gibi bir şeydir. Ağ-
rımadığına göre önemsememe gerek yok.” dedi. Önemsemedi. 
Sonuçta o yaşına dek, doğum yapmak dışında bir nedenle hiç 
hastaneye gitmemişti. Ufak bir yağ bezesi için neden gitsindi 
ki? Eğer hastaneye gidip de doktor ona uzun bir tedavi önerirse 
“Torun ortalarda sefil olur, ona gündüzleri kim bakıp büyütür?” 
diye düşündü.

Koltuk altındaki ufak beze unutuldu, oradaki varlığı yad-
sındı, kendiliğinden geçmeye bırakıldı. Aradan birkaç ay geçti, 
kitle büyüyordu. Ağrı yoktu ama kendi kendine de geçmemişti. 
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Bir hastaneye gidildi. Kadın kitleyi doktora gösterdi. İlk kez ne 
zaman fark ettiğini söyledi. Doktor, kadını yatırıp muayene etti. 
Kitleye çok yoğun miktarda baskı uyguladı, kadının göğüslerini 
sıktı, bastırdı. Önemsenecek bir şey olmadığını, bir antibiyotik 
vereceğini söyledi. Antibiyotiği alan kadın eve geldi. Aşırı şe-
kilde bastırılmaktan yer yer morarmış göğüslerine baktı, ilacını 
yuttu, bir haftaya yakın bir süre doktorun muayenesinden kalan 
ağrılara katlandı.

Kitleyi fark etmesinin üzerinden altı aydan uzun bir süre geç-
mişti. Antibiyotik veren doktorun tedavisi işe yaramamış, ağrı-
mayan kitle biraz daha büyümüş ve artık gözle ayırt edilebilir 
hâle gelmişti. Sonunda çocuklarının da ısrarıyla başka bir hasta-
neye gitti. Bu hastanedeki doktorlar konuyu önemsedi. Hemen 
gerekli görülen tıbbi tetkikler yapıldı. Teşhis konuldu. Meme 
kanseri… Kadının doktora gitmediği ve gittiği zaman da önem-
senmediği bu süreç içerisinde üçüncü evreye ilerlemişti hastalık. 
Göğüs ve sağ koltuk altı lenf bezlerine yayılım göstermişti. Ka-
dın derhal ameliyat edildi. Sağ göğsü, sağ koltuk altı lenf bezleri 
ve koltuk altı dokusu alındı. Sürecin nasıl yaşanacağını bilme-
yen kadın, memesinin alınacağını söyleyen doktorlarına, “İster-
seniz diğerini de alın. Bu yaştan sonra ihtiyacım mı olacak?” 
diye espri bile yapmıştı. Ameliyat sonrası oldukça ağrılı geçti. 
Kemoterapi tedavisine başlandı. Kadının sağ kolundan tansiyon 
ölçtürmesi, kan aldırması gibi tüm tıbbi tetkikler yasaklandı. 
Grip dahi olmaması söylendi, artık hastalıklara daha açık bir vü-
cudu ve lenf bezleri ile korunmayan bir kolu olduğu anlatıldı. 
Temel işlerini görmek dışında sağ kol yorulmayacaktı.

Kadın hayat doluydu. Beyaz yanakları, ela gözleri, gülüm-
seyen yüzü ve hep dua eden ağzıyla sevilen, sayılan, varlığıyla 
insanları mutlu eden biriydi. Doktorların verdiği egzersizleri ya-
parak kolunu yormadan çalıştırmaya devam etti. Kemoterapiyle 
dökülen saçları tekrar çıktı. Hayatı boyunca düze yakın saçları 
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olmuştu. Kemoterapiden sonra tüm saçları kıvırcık oldu ve yeni 
saçların hepsi beyazdı. Belli aralıklarla kontrollerine gidiyor, 
doktorları ile uyumlu bir iletişim içinde, onların tavsiyeleri-
ne uyarak hayatına devam ediyordu. Doktorlar aileye kitlenin 
üçüncü evrede ameliyat edilmiş olmasından dolayı yayılma riski 
olduğunu, kontrollerini aksatmamalarını tembihledi. Rahatsızlı-
ğın ayrıntılarını kadın ve ailesiyle paylaşan doktorlar sayesinde 
aile ne tür bir sürecin içinde bulunduğunun farkındaydı.

Bir yandan kontrollere devam edilirken bir yandan da hayat 
devam etti. O ufak torun büyüdü. Hayat eski düzenine bindi 
ve arada gidilen kontroller ve hemen yorulup ağrıyan sağ kol 
dışında pek bir sıkıntı kalmadı. Sonra sabahları uyandığında, 
kendi deyimiyle “sırtına yapışmış bir pençe” hissetmeye baş-
ladı. Başlarda hafif olan bu his ve acı günler geçtikçe artmaya 
başladı. Sırtının ağrısından oturamıyor, yürüyemiyor, sürekli ağ-
lıyor ve inliyordu. Doktora gidildi. Kontroller aksatılmıyordu, 
kan değerlerinde olumsuzluk yoktu. Gidilen doktorlar sorunun 
psikolojik olduğunu, ağrının fiziksel bir nedeni bulunmadığını 
söylediler. Ağrılar dayanılmaz bir hâl aldığında kadın artık uyu-
yamamaya başladı. Çünkü sırtını yatağa koyması hâlinde sırtı-
nı deliyorlar gibi ağrıyordu. Hiçbir yere yaslanmadan o şekilde 
oturuyordu. Camın önüne oturuyor, dua ediyor, ağlıyor ve inli-
yordu. Her gün bu şekilde geçmeye başlamıştı. Doktorlar kadı-
nın kendi üzerine ilgi çekebilmek için çocuklarına naz yaptığını 
söylemişlerdi. Yaşadıklarını, hissettiklerini tek tek anlatmasına 
rağmen, bu seferki doktorları onun söylediklerine de dikkat et-
mek yerine, salt birbirlerini dinliyorlardı. Bu nedenle, kadın ar-
tık doktora gitmeye de çekiniyordu. Çocukları sorunu anlamaya 
çalışıyor, her gün yeni bir doktor araştırıyor, annelerini hastane 
hastane gezdiriyorlardı. Bir gün gidilen bir doktor, kadını fizik 
tedaviye yönlendirdi. Kadın fizik tedaviye başladı. Sırtını bir 
saniye bile bırakmayan o pençenin gideceğini umarak fizik te-
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daviye devam etti. Fizik tedaviye ilk girdiğinde ayaklarındaki 
his duygusu azalmaya başladı. Her fizik tedavi seansından sonra 
ayaklarındaki his daha da azaldı. Artık desteksiz şekilde adım 
atmakta zorlanıyor, tuvalete çıkmak çok güç oluyordu. Fizik te-
davi durumunu kötüleştirmişti. Bir gün yine titreyerek tuvalete 
gitti. İşi bittiğinde doğrulmak istedi. Doğrulamadı. Tuvaletin 
üzerine yıkıldı. Ayaklarını hissetmiyordu. Ayakları onu dinlemi-
yordu. İçeride oturan kardeşine seslendi. Kadın ağırdı, kardeşi 
kaldıramadı. Kadının çocuklarına haber verildi. Oğlu kadını bir 
battaniyenin üzerine yuvarlayıp sürükleyerek banyodan çıkardı. 
Ağlıyordu, ayaklarını, bacaklarını, belini hissetmiyordu. “Ba-
caklarıma birer kamyon bağlanmış gibi, o kadar ağırlar ki onları 
taşıyamıyorum.” diyordu. Tekrar hastaneye gidildi. Doktorlar 
bu sefer hastayı dinledi. Böylece daha önce akla getirilmemiş 
olan bir yerin, omurganın bir kısmının MR görüntüsü çekildi. 
MR görüntülemesi yapan uzman, talimat verilen alanlarda bir 
anormallik göremedi, kadının durumuna baktı. Bir nedeni olma-
sı gerektiğini düşündü, kendi inisiyatifini kullanarak görüntüle-
necek alanın dışına çıktı. Omurgayı incelemeye başladı. Biraz 
daha yukarı çıktığında gördü. Evet, oradaydı. Bir kitle vardı. 
Omurlardan bir tanesine yapışmış, onun etrafını sarmış bir kitle 
vardı. Birkaç küçük kitle daha vardı ama asıl büyük olan kitle 
felcin nedeniydi. Omuru sıkmış, kemiği deforme etmiş, omurili-
ğin iletim ağını etkilemiş ve felce yol açmıştı.

Kadın hastanede yatmaya başladı. Ameliyat edilecekti. Ço-
cukları bu sürecin en başından beri hep yanındaydı. Hastanede 
de bakmaya devam ettiler. Torunları geldi, öptü, sarıldı. Torunlar 
içeri girmeden önce kapıda anne ve babaları tembihledi: “Anne-
anneniz çok hasta, ona moral vermeliyiz. Yanında ağlamayın. 
Olumsuz şeyler konuşmayın ve onu yormayın.” En büyük torun 
içeri girdi. İlkokula gidiyordu. Anneannesini gördü. Felçti, gö-
ğüs hizasından aşağısını hissetmiyordu. Çocuk merak etti. “An-
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neanne, burana dokunsam hisseder misin?”, “Evet” dedi kadın. 
“Peki ya şurası?”, “Hayır, orayı hissetmiyorum.”, “Peki ya şura-
lar?”, “Hayır kızım, oraları da hissetmiyorum.” dedi. Sonra kız 
baktı, bir vücudun aynı bölgesinin bir santimetre yukarısında his 
varken bir santimetre aşağısında his olmaması henüz on yaşın-
daki beynine çok ilginç, değişik ve ürkütücü gelmişti. 

O ziyaretten sonra kadın ameliyata girdi. Yarım gün süren 
bir ameliyattı. Bacağından kemik alınacak, o kemik, omurdaki 
kanser nedeniyle deforme olmuş kemikle değiştirilecek, bir tür 
yama yapılacaktı. Aile onu dualarla ameliyathaneye uğurladı. 
Kadın kınayı çok severdi. Felç olmadan kısa bir süre önce ayak-
larına kına yakmıştı. Kınayla ilgili en sevdiği şeyin, kınalı elle-
rinden su içmek olduğunu anlatırdı torunlarına. Torunlarını ken-
di çocukluk anılarıyla ve hikâyeleriyle büyütmüştü. Çocukları 
çok severdi. En büyük torununa, “Bizim zamanımızda kucağa 
çocuk alıp sevmek ayıptı. Annenle dayını hiç kucağıma alıp se-
vemedim. Sen doğduğunda öyle değildi. Çocuk sevmeyi sende 
tattım, sende öğrendim.” derdi.

Kadın ameliyata girdi. Saatler ve saatler geçti. Sonra başka 
saatler ve saatler geçti. Sonra turuncu kınalı ayaklar göründü. 
Kadının ameliyatı bitti. Kadın yatağına yatırıldı, henüz uyan-
mamıştı. Bir süre sonra doktor geldi, kadının ayaklarının altına 
doktor önlüğünün cebindeki kalemle dokundu. Kadın gayriihti-
yari olarak azıcık oynattı ayaklarını. Doktor gülümsedi. Ameli-
yatın başarılı geçtiğini söyledi.

Devam eden süreç, altı ay sürekli olarak boyunlukla, sadece 
ve sadece sırtüstü yatarak devam etti. Boynuna takılan kemiğin 
kaymaması için çok dikkatli davranılması gerekiyordu. Kadın 
bunalmıştı; ancak hiç isyan etmedi. Bir seferinde kızına, “Sü-
rekli tavana baktığım için tavandaki beton ve alçı izlerini ez-
berledim.” demişti. Öncekinden farklı bir kemoterapi tedavisi 
ile radyoterapi tedavisine başlandı. Bu seferki kemoterapi ilacı 
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kırmızıydı ve meme ameliyatı sürecinde verilen sarı kemotera-
pi ilacından daha ağır etkiler doğurdu. Kırmızı kemoterapiyle 
birlikte çok ilginç yan etkiler yaşadı. Duvarda büyüyen delikler 
ve üzerinde yürüyen örümcekler görüyor, “kırmızı” kelimesinin 
telaffuz edilmesi yahut kırmızı bir nesne görmesi hâlinde istifra 
ediyordu. Kızı ona üzerinde minicik pembe-mavi çiçekler olan 
bir çarşaf sermişti. Çarşafın kaldırılmasını istedi çünkü çarşafın 
desenindeki yaklaşık üç milimetre büyüklüğündeki ufak pembe 
çiçeklerin kusma hissine yol açtığını söyledi. Bu süreçte, doma-
tes, çilek, karpuz, salça gibi içinde kırmızı ve tonlarını bulundu-
ran yiyecekleri tüketmedi, bunları gördüğünde istifra etti. Toru-
nu onun yanındayken kırmızı toka takmak gibi tüm ayrıntılara 
dikkat ederek yaşadı. Aile bu süreçte kırmızı giymedi, kırmızı 
kullanmadı, temizlik fırçası sapı gibi tüm kırmızı nesneler or-
tadan kaldırıldı ve kadının görmemesi için saklandı. İçinde hiç 
kırmızı olmayan aşırı zor bir yaşama geçildi. Bu kemoterapi sü-
recinde tüm saç, kaş, kirpik ve vücut tüyleri döküldü. Bir gün 
torununa, “Kaş ve kirpiklerimin kıymetini, onları yitirince anla-
dım. İnsanın kaşı ve kirpiği olmayınca alnından akan teri gözüne 
giriyor, uçuşan her bir toz gözüne doluyormuş.” dedi.

Aradan biraz daha süre geçti, çift taraflı büyük bastondan tek 
bastona geçti. Bir bebeğin ilk kez yürümeyi öğrenmesi gibi, ye-
niden yürümeyi öğrendi. Önce bebek adımlarıyla atılan adımlar, 
zamanla daha düzgün atılan adımlara döndü. Hep yatan bir insan 
için hayatın ne kadar zor olduğunu kendisi de ailesi de o zaman 
anladı ve daha iyi günler geldiği için hepsi şükretti. Sırtındaki 
pençe hissi bu ameliyattan sonra azaldı ama tamamen geçme-
di hiç. Hep sırtını sokan bir akrep ve sırtını tutan bir pençeden 
bahsederdi.

Sonra ağrıları yine arttı. Aradan geçen zamanda kanser başka 
omurlara sıçradı. Üçüncü bir ameliyat olması gerekti. Bu ame-
liyatının sonrasında, sırtından omurilik sıvısı çekilmesi gerekti. 
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Sıvıyı almaya gelen doktor, odaya girmeden önce kapıda kızına, 
“Size yalvaracak, ağlayacaktır. Oldukça acılı bir işlemdir, size 
ne derse desin, dik durun.” dedi. İşleme başlandığında gerçekten 
de kadının çığlıkları yükseldi, kızı arkasını dönerek ağlıyordu. 
Kadın, annelik hakkını helal etmemekle tehdit ediyor, kendisi-
ni kurtarması için yalvarıyordu. “Öldürün beni!” diye bağırdı. 
“Yalvarırım, öldürün beni, dayanamıyorum.”

Yine kemoterapiler, ışın tedavileri, kontrollerle geçen sürece 
girildi. Sırtını hiç bırakmayan o pençe, ara ara hep kendini hatır-
latıyor, ağrı bazen o kadar yoğunlaşıyordu ki kollarını kıpırda-
tamaz hâle geliyordu. Omurgasındaki irili ufaklı kanser kitleleri 
farklı omurlara yayılmıştı. Artık ameliyat edilmiyor, farklı ke-
moterapilerle kitlelerin büyümesi yavaşlatılmaya çalışılıyordu. 
Günler, aylar, yıllar bu şekilde geçiyordu. Sırtı ve beli her zaman 
aşırı şekilde üşüyor, içine giydiği en az üç kalın pamuklu pijama 
veya bluzun üzerine, iki kazak giyiyor, tüm bunların üzerine de 
yün bir şal doluyordu. En arka odadaki bir pencere saniyeler için 
dahi açılsa evin öbür ucundan bu esintiyi hissediyordu. “Cam 
açtınız, kapatın.” diye sesleniyordu. 

Hastalık süreci başından sonuna dek, son derece meşakkatli, 
ağrılı, hüzünlü ve sıkıntılıydı. Bu zaman içerisinde “Allah’ım 
ne olur, ağrılarımı al, dayanamıyorum.” diye inleyişlerini duyan 
kocası, onun bu hâline daha fazla dayanamıyor ve içi içini yiyor-
du. “Kıymetlim” derdi karısına. Karısını çok severdi. O yatakta 
yatarken, inlerken hep gelir, ayak ucunda otururdu. “Senin ete-
ğine tutunur cennete giderim.” derdi. Kadın, “Ya cehenneme gi-
dersem?” derdi. Adam, “Olsun seninle hepsine gelirim.” derdi. 
Bu hastalıkla yorgun düştüğü süreçte adam karısının bu hâline 
kahroluyordu. Ama kimseye anlatmadı, içinde biriktirdi. Hızlı 
ve fark edilir bir şekilde unutkanlığa, idrarını tutamamaya, tarih-
leri, isimleri karıştırmaya başladı. Ekim ayındayken temmuzda 
olduklarını zannediyor, eve geldiklerinde kendi evini tanımıyor 
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ve evin yeni mi alındığını soruyordu. Kalp hastası olan adamın 
beyin damarları tıkanmıştı. Karısının hâline daha fazla dayana-
madı ve bir gece yatağa yattığında, sabahleyin uyanamadı. Be-
yin kanaması geçirmişti. Kadının yaşadıkları, sadece hastanın 
kendisini değil, etrafındakileri de etkiliyordu.

Aradan geçen zamanda yoğun kemoterapi kullanımı kadının 
kalbini tüketti. Kalp yetmezliği başladı. Ailesinde kalp hastalığı 
geçmişi olmayan kadın; doktorlarının da belirttiği üzere, kul-
landığı kemoterapiler nedeniyle yüksek tansiyon, şeker ve kalp 
hastası oldu. Eskiden torunlarına taş çıkarırcasına yürüyen, ge-
zen kadın; artık merdiven çıktığında soluk soluğa kalıyor, uzun 
süre konuşamıyor, sol tarafının üzerine yatarak uyuyamıyordu. 
Eğer biraz yorulursa kalbi göğüs kafesinden fırlarcasına atmaya 
başlıyor, âdeta “Ben buradayım.” diye hatırlatıyor ve hareket ka-
biliyetini kısıtlıyordu.

Zamanla durum daha da kötüleşti. Kullanılan kemoterapiler 
kesilemiyordu. Kesilmesi durumunda omurgasında hazır bekle-
yen kanser kitlelerinin büyüyüp yine kadını felç etmesinden, ha-
reketsiz bırakmasından korkuluyordu. Ancak devam edilen her 
bir doz kemoterapide kalp kapasitesi gittikçe düşüyor, hareket 
etmek artık kalp yüzünden imkânsız hâle geliyordu. Kalp çar-
pıntıları geceleri uyuyamama sonucunu beraberinde getirmiş, 
kadını eve mahkûm etmiş, marketten bir ekmek alması duru-
munda eve dönememe korkusuyla baş başa bırakmıştı. Çünkü 
beş dakikalık market yolculuğu, neredeyse her on adımda bir 
vermek zorunda kaldığı nefes molaları yüzünden bir saatten 
önce sonuçlanmıyordu.

Son kullandığı kemoterapi ve aşırı ilerleyen kalp yetmezliği 
nedeniyle artık yemek yemiyordu. Beslenmeyi neredeyse tama-
men bırakmıştı. Beslenmek onun için kalp çarpıntısı ve kusmak 
demekti. Bu yüzden akla gelebilecek her türlü yemek midesi-
ni bulandırmaya yetiyordu. Doktorların, kalbinin hâlihazırdaki 
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yüzde on yedi kapasitesinin de altında çalıştığını, artık her an 
kalp yetmezliğinden ölebileceğini söylemesi çok sürmedi. Bu 
noktaya gelinene dek vücudu su toplayıp şişmeye, ayakları şiş-
kinlikten dayanılmaz bir hâle gelmeye, karnının su toplamışlı-
ğı yüzünden hareket edememeye başladı. Yirmi yıla yaklaşan 
kanser mücadelesinde, artık doktorların mucize olarak gördü-
ğü sürecin sonlarına geliniyordu. Ölmek için dua ediyor, dua-
larında kimseye muhtaç olmak istemediğini dile getiriyordu. 
Vücudunun su toplaması aşırı hâle ulaşıp dudakları morarmaya 
başlayınca hastaneye yatırıldı. İlaçlarla boşaltılmaya çalışılan 
su, bir türlü boşalmıyordu. Su içmesine bile doğru dürüst izin 
verilmiyordu çünkü içilen su vücutta toplanıyordu. Tuvalete çı-
kamıyordu. Sonda takılmadan önce bir hafta idrara çıkamamıştı. 
Büyük tuvaleti ise çocukları tarafından elle çıkarılıyordu. Çün-
kü ıkınmak, tüm yüzünün morarıp bilincinin bulanıklaşması için 
yeterliydi. Banyo yapması yasaktı çünkü başından aşağı döküle-
cek sıcak suyun vücudunda oluşturacağı etkinin kalbi tarafından 
kaldırılamayacağı söylendi.

Yirmi yıla yakın süredir verilen kemoterapi nedeniyle da-
marları bulunamıyordu. Kan almak için delinmedik yeri kal-
mamıştı. Ayak parmaklarının üstü, el parmak boğumları kan 
damarı arama sürecinde siyaha dönen birkaç yerinden bazıla-
rıydı sadece. Bir gün hastanede eline krem sürerken fenalaştı 
ve devrildi. Doktorun, “Atması gereken kalbi atmıyor, sadece 
seğiriyor.” dediği kalbi, ellerine krem sürmek gibi bir hare-
keti kaldıramamıştı. Yoğun bakıma kaldırıldı, bilinci kapandı. 
Amaç artık onu sadece hayatta tutmaktı. Kalbiyle uğraşıldığı 
için kemoterapiler kesilmiş, beslenmediği için insülin iğneleri 
bıraktırılmış, artık hiçbir şekilde damarı bulunamadığı için sağ 
kolunun kullanılmamasına ilişkin yasak ortadan kalkmıştı. Da-
mar bulunma güçlüğünde doktorlar tarafından atar damarı dahi 
kullanıldı.
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Bilinci açılıp yoğun bakımdan çıktığında sadece sağ omzu-
nun üzerinde uyuyabilen, çocukları tutmazsa sağından sırtüstü-
ne dahi dönemeyen, tuvaletini yapamayan, konuşması hâlinde 
dudakları moraran ve altı gün kesintisiz olarak uyumaması üze-
rine, uyku ilaçları ile uyutulmaya çalışılan, vücut hücreleri su 
ile dolmuş bir kadındı. Yola ilk çıktığındaki hâlinden bu yana, 
o kadar çok şey yaşamış ve o kadar acı çekmişti ki… Bir ayı 
geçkin süren hastane macerasından sonra, ağrılarının da etkisiy-
le doktora eve çıkmak için yalvardı. “Yalvarırım, evimde ölmek 
istiyorum.”, “Yalvarırım beni tedavi etmeyin, kaldıramıyorum 
artık.”, “Yalvarırım ilaç vermeyin, öleyim.”, “Rabbim yalvarı-
rım sabaha çıkmayayım, öldür beni.” Artık hemen her cümlesi 
bunlardı. Mutlu olması için evine çıkarıldı. Aralıksız bir şekil-
de yattığı yatağından kızına baktı bir gün. “İçimde bir yerlerde, 
iyileşmek istiyorum. İyileşmeyeceksem ölmek isterim. Öleyim 
demekle ölüm gelmiyor. Ne yapacağım ben?” dedi. Daha faz-
la yaşamak istemediğini söyleyen bu kadının etrafında, artık ne 
olacağı belli olan sürece girilen bu yolda, çocukları ve torunları 
artık dualarını hangi doğrultuda etmeleri gerektiğini bilemeden 
onu seyrediyorlardı. Midesini bulandırmayan tek gıda olan çiğ 
asma yaprağıyla beslenen bedeni artık daha fazla tutunamıyordu.

Hayat fonksiyonlarını takip eden makinedeki çizgiler düm-
düz olup sadece kulak tırmalayıcı bir bip sesi vermeye başladığı 
anda bu dünyadan bir ruh ayrıldı. Geriye eğer doktorların emeği 
olmasa asla o kadar sürmeyecek olan on sekiz yıllık mücadele 
süreci, bazı doktorlar ve hemşireler biraz daha empati ile yaklaş-
saydı yaşanmayacak olan kimi acılar, ve koca bir ömrün gülüm-
senerek hatırlanan güzel anları kaldı. Ömür denen buydu zaten. 
Hayatta kalırken biriktirilen bir sürü yaşanmışlıklar silsilesi.
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Tuğçe AYTEMİR

Buğulu pencereden kurşuni gökyüzüne bakıyordu Deniz. 
Birdenbire değişen hava ona, kendi hayatını hatırlattı. Mağrur 
gözleri hemen doluverdi. Tam bir hafta önce bu yetimhaneye 
bırakılmıştı. İlk defa annesi ve babasının eksikliğini bu kadar 
derinden hissetmişti. Ona doğduğundan beri can yoldaşı olan 
dedesi, şu an hastanede ölüm kalım savaşı veriyordu. O siyah 
kelime, hıçkırarak ağlamasına sebep oldu. Ölüm, savaş, düşmek 
gibi kelimeler siyah renkliydi. Bisiklet, dede, şeker, lunapark ke-
limeleri de yeşildi. Aslında bu renkler ona doğuştan kodlanmış 
gibiydi. Her sözcüğün bir renk ifade ettiğine inanıyordu. Ama 
artık her şey siyahtı.

Görevli kadın küçük çocuğun omzunu nazikçe dürttü. Üç 
parmağını birleştirip elini ağzına götürdü. “Yemek hazır” deme-
ye çalışıyordu. İşaret dilini bilmediğinden evrensel olan jest ve 
mimiklerini oynatıyordu. Deniz ilk geldiğinde nasıl anlaşacak-
ları büyük bir sorundu fakat Deniz kimse ile iletişime girmek 
istemediğinden görevlilerin işlerini kolaylaştırıyordu.

Deniz doğuştan duyma ve konuşma engelliydi. Ama dede-
si ona bunu hiç hissettirmemişti. Onunla iletişim kurmak için 
ona bu dili öğretmiş ve kendisi de altı senedir lal bir şekilde 
yaşamayı benimsemişti. Ama Deniz biliyordu ki şu an ağzından 
sözcükler nehir gibi aksa da onu tek anlayan yine dedesi olur-
du. Ses telleri sadece bir semboldü. Onu asıl zorlayan ayrılık-
tı. İnsana kendini nasıl da aciz hissettiriyordu. Görevli kadının 
birkaç gün önce çirkin yazılı bir kâğıdı, titreyen elleriyle ona 
tutuşu geliyordu aklına. “Kanser” diyordu kâğıtta. “Deden kan-
ser.” Bu kelimeyle ilk kez karşılaşmıştı. Neydi kanser? Ama ilk 
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izlenimi oldukça kötü bir sözcüktü. Bu sözcük dedesinin canını 
yakacak güçte miydi acaba? Bunların hepsi düşünmek isteme-
diği sorulardı. Bahçede incir ağaçları can sıkıcı bir uyuşuklukla 
deviniyordu. Henüz batmayan güneşin kızıllığı ona dedesiyle 
balkonda seyrettikleri günbatımını hatırlatıyordu. Hoş, buraya 
geldiğinden beri içtiği sudan başını koyduğu yastığa kadar her 
şey ona dedesini hatırlıyordu. O kehribar gözlerin kapandığı anı, 
bir türlü unutamıyordu.

*********
Yaşlı adam hastane odasındaki kızıl perdenin harelerine bakı-

yordu. Başında dikilen doktora güçlükle yaşayıp yaşayamayaca-
ğını sordu. Doktor bir süre yaşlı adama baktı. “Bunu şimdi söy-
lemek için çok erken.” dedi doktor. “Uygun donörün ne zaman 
bulunacağıyla ilgili.” Doktorların artık filmlere bile konmayan 
klişe laflarıydı bunlar. Sözü dolandırmadan söyleselerdi ya şunu. 
Torununa veda edemeden gitmekten korkuyordu. Bu öyle bir kor-
kuydu ki yüreğinin tam ortasına alev topu atıyorlardı sanki. İhti-
yar, maskeyi çıkardı ve derin bir soluk aldı. Bu solukta büyük bir 
anlam gizli gibiydi. Bağışladığı serveti sonucu, son bir nefes satın 
almış biri gibi aldığı nefese doyamıyordu. Torunu yanında olsa 
kanser dize gelirdi belki de. Belki birdenbire sağlığına kavuşur, 
yine eski hayatlarına dönerlerdi. Akciğer kanseriydi adam ama 
bu, umudunu yitirmesine sebep değildi. Hayat yaşamaya değerdi. 
Ayağına değen rüzgâr, onu ıslatan yağmur ve hatta belki de onu 
öldürecek olan bu hastalık… Hepsi güzeldi. İnsan hayatı baktığı 
yerden yaşardı. Ama bir tarafı, hastalığın onu torunundan ayıraca-
ğını düşünüyordu. İşte bu olmamıştı. Ona böyle veda edemezdi. 
Ölüm döşeğinde, hasta bir şekilde torununa veda edemezdi.

*********
Loş odada bir başınaydı yaşlı adam. Bu sessizlik ona huzur 

vermiyor, tam tersine onu korkutuyordu. Sessizlik iyi değildi 
çünkü. Evet, belki altı yıl boyunca torunuyla hep sessiz kalmış-
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lardı ama bu her çığlığa, her haykırışa değer bir sessizlikti. Bu 
sessizlik hiçbir sözcükle sağlanamayacak türdendi. Şu anki ile 
hiç kıyaslanamayacak bir sessizlik.

Ertesi gün Deniz, yeni bir güne uyanmanın hüznünü yaşıyor-
du ilk kez. Görevli kadın, onu giydirmeye gelmişti. Ama o, bunu 
reddetti. Kızdığında garip bir ses çıkarıyor, bu ses görevliyi itaat 
etmeye zorluyordu. İstemeye istemeye aşağı indi Deniz. Artık 
kendisine bulanık gelen hayata karşı oldukça kızgındı. Gözlerin-
den akan yaşları kolunun yenine silip duruyordu. Kimseye yanaş-
mıyor ve iletişim kurmuyordu. Bu durum hafta boyunca sürdü.

Haftalar birbirini kovalıyor, zaman ihtiraslı bir kadın edasıyla 
onları peşinden sürüklüyordu. Yaşlı adam, iyiden iyiye ümidini 
yitirmişti. Bu hastalık fiziğine değil ruhuna işliyordu. Her gece 
öksürük nöbetleriyle uyanıyor, bazense ağzından kan geliyordu. 
Tam o anda Deniz’in onu bu hâliyle görmediğine seviniyordu. 
Göğsündeki ağrı umursanmayacak düzeyde değildi. Göğsüne 
sanki bir ananın evlat acısı oturuyordu. Bu müthiş ağrıyı ancak 
böyle tanımlayabiliyordu. Ama gökyüzü hâlâ maviydi ve her sa-
bah mavi olacaktı. Ona göre, gün doğmak için batıyordu. Fakat şu 
ayrılık, suratına tokat gibi çarpıyordu. Ama artık buna dayanama-
yacağını anladı ve doktoruna salık verdi. Torununu görmeliydi.

Deniz o sabah içinde garip bir huzur hissediyordu. Aslında 
daha çok hissizdi. Çok donuk bir huzurdu bu hissettiği, hüznü 
barındıran bir huzur. O gün görevli kadınla arka bahçeye git-
mişlerdi.  Henüz çiçek açmayan açelyaları gösteriyordu kadın 
ona. Biraz olsun onu mutlu etmek istiyordu. Bu yüzden neye 
ilgisi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama çocuğun suratındaki 
mutluluk ifadesinden doğru yolda olduğunu anladı. Bu öyle bu-
laşıcı bir mutluluktu ki sanki kadının görevi onu mutlu etmekten 
ibaretmiş gibi onun da ağzı kulaklarına varmıştı. Deniz, ıslak 
toprağı avuçladı ve toprağın anaç kokusunu içine çekti. Dedesi 
de böyle kokardı. Devamlı bahçe işleriyle uğraşmaktan toprak 
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ananın kokusu üzerine sinerdi. Gözleri yaşarmaya bahane arıyor 
gibi hemen sulandı. Görevli kadın bahçenin bir ucunda yeni aç-
maya başlayan açelyayı kopardı ve çocuğa doğru döndü. Onun 
gözlerini sildiğini görünce usulca yanına sokuldu. El işaretiyle 
“Ona bir şey olmayacak.” dedi. “Korkma.” Deniz bu hareketin 
şaşkınlığı içinde biraz bocaladı fakat daha sonra çamurlu ellerini 
kadının boynuna doladı. Bu sahne bir tüccara değil belki ama bir 
şaire ya da bir ressama müthiş bir ilham kaynağı olabilirdi.

Deniz’i, ertesi gün daha şafak sökmeden uyandırdı görevli 
kadın. Deniz, havanın tutkulu kızılını tıpkı kendine benzetiyor-
du. Söyleyecek çok şeyi olan fakat lal. Görevli kadın ona de-
desinin yanına gideceğini söylemişti fakat bunun bir veda ol-
duğundan söz edememişti. Çocuğun gözlerindeki müthiş sevinç 
parıltısı buna engel olmuştu. 

Bahçeye kısa bir sürede indiler. Tam arabaya binecekleri sı-
rada Deniz arka bahçeye koşmaya başladı. Görevli kadın da ar-
dından. Kadın boş bulunarak ardından seslendi fakat Deniz bir 
atlı tarafından kovalanıyor gibiydi. Kadın bu harekete bir anlam 
veremedi. Ve onun, durumu anladığından korktu. Fakat köşeyi 
döner dönmez Deniz’in bir açelyayı yerinden sökmeye çalıştı-
ğını görünce içi rahatladı ve duruma müdahil oldu. Kazmayla 
yerinden çıkardığı açelyayı saksıya yerleştirdi. Çocuğun sura-
tında kocaman bir gülümseme oluştu. Görevli kadın ağlamamak 
için kendini zor tutuyordu.  Hayat, az önce topraktan söktükleri 
açelya gibi hüzün kokuyordu.

Yol boyunca ayçiçeği tarlalarına baktılar. Birbiri ardına ge-
len binalar ve mütemadiyen acelesi olan insanlar… Hastaneye 
vardıklarında kadın, çocuğun kolundan tuttu ve yaşlı gözlerle 
ona baktı. Deniz’in surat ifadesi birden değişti. Buna bir anlam 
verememişti. Kadın, çocuğun elini sıkıca tuttu. Güç mü veriyor-
du yoksa güç mü alıyordu belli değildi. Hastane odasının kapı-
sına geldiklerinde çocuğu alnından öptü ve açelya saksısını ona 
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verdi. Deniz, hayatında ilk kez hüzün ile yüzleşecekti. Bunun 
farkında olmaması ya da henüz çocuk olması buna engel değildi. 
Kapı gıcırdayarak açıldı. Buğulu gözlerinden yaşlar akıyordu. 
Ayrılığın kokusu ve acıyı hatırlatan silueti artık mazide kalmıştı. 
Bundan sonra tek acı koşarken düşmek olacaktı.

Oda, sisli bir görüntüye bürünmüş, insanın net düşünmesini 
engelliyordu. Perdenin yarısı kapalıydı ve henüz doğan yeni gü-
nün arsız ışıkları adamın çehresine vuruyordu. Deniz onu öyle 
çok özlemişti ki bir an aklından üstüne atlayıp onu kucaklamak 
geldi. Fakat gördüğü manzara onu derin bir hayal kırıklığına uğ-
rattı. Haftalardır ihtiyarı görmüyordu ve iyi olacağı yerde daha 
da çökmüştü. Adamın ortaya çıkan elmacık kemiklerine, karar-
mış göz altlarına ve soluk benzine baktı. Dedesini öldürüyorlar-
dı. Gözyaşları yanaklarından kendini bıraktı.

“Oooo!”  dedi adam. Sonra maskesini çıkardı. Bir süre bakış-
tılar. Bu bakışlar hem özlem hem kızgınlık hem de mutluluk ba-
rındırıyordu. Deniz atak bir şekilde kollarını ihtiyarın boynuna 
doladı. Düşünün ki bir hastalığın merhemi yalnızca buydu. “Ağ-
lama” dedi adam. “Bak buradayım.” Fakat bunu söylerken kendi 
de gözyaşlarını çabucak siliyordu. Çocuğun çenesini tuttu. Bir 
süre öylece baktı çocuğa. Nasıl söylenirdi ki bu şimdi. Nasıl söy-
lemeliydi? Başı öne eğildi. Sonra birden saksıya baktı. “Bu ne?” 
dedi. Çocuk burnunu koluna sildi. “Çiçek” dedi üç parmağını 
kapatıp açarak. Adam “Açelya” dedi. “Çok severim.” Veda vak-
ti geldiğinde tam söylemeye yeltenecekken çocuk adama sıkıca 
sarıldı. Çoğu zaman böyle iletişim kurarlardı, sadece sarılarak. 
Adamın güneş lekeli zayıf eli, çocuğun saçlarını okşadı. Alnına 
bir öpücük kondurdu. Ve kapıda çocuğu bekleyen kadını gördü. 
Kadınla öyle bir bakıştılar ki. Kadın, o söylemeden adamın neler 
söylemek istediğini anlamıştı. Ve şöyle bitiriyordu adam: “Ona 
iyi bakın!”   Kadın gözyaşlarını sildi ve çocuğun elinden tuttu. 
Tahta kapı kapanırken adamın gözleri gerekli vedayı yapmıştı. 
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Hayat size hep umulmadık şeyler verirdi. İnsanlar bundan 
genelde şikâyetçi olsalar da aslında bu durum su kadar gerek-
liydi. Bazen öyle olmalıydı işte. Sadece olmalıydı. İnsan, akıl 
yürütmeleri, yetersiz tahminleri ve çarşıya uymayan hesapların-
dan ibaretti. İnsanlar her şeyi kontrol altında tuttuklarını sanıp 
avunuyorlardı. Aslında seçimler bile bize ait değildi. Bu telkin-
den öte bir şeydi. İnançsa belki de insanın doğal olan tek merhe-
miydi. Hangi yaraları sarmamıştı ki inanç? Ama yetersiz oldu-
ğu durumlar da yok değildi. Bu yüzden hayat çok kural dışı bir 
denklemdi. Kimsenin çözemediği ve elemanı olduğu bir denk-
lem. Buna rağmen adamın eli semadaydı. Semadaydı çünkü gök 
hâlâ maviydi. Onunla alay edercesine bir mavi,  onu kudurtan 
bir mavi ve hâlâ onun âşık olduğu bir mavi. 

Ruhsal sükûnetini sağladıktan sonra masanın üzerindeki ka-
lemle kâğıda uzanıp kocaman hayatına sığdıramadığı ve söy-
leyemediği şeyleri elindeki kâğıda sığdırmayı umarak her şeyi 
yazmaya karar verdi. Bu bir veda mektubu değildi. Bu sadece 
kendine tercümanlık yapacak olan bir nesneydi o kadar.  Yaşlı 
adam titreyen ellerine aldırmadan yazdı. Arada gelen öksürükler 
de ona ilham oluyordu. Yazdı, yazdı, yazdı… Bittiğinde ise hayat 
yokuşunu arşınlamışçasına nefes nefese kaldı. Özenle katladığı 
kâğıtlar masada kendine uygun bir yer buldu. Aslında bu çok 
farklı bir histi. Yani ölümü beklemek. Bir otobüsü beklemeye 
benzemiyordu. Daha sabırlı ve heyecanlı bir bekleyişti. Bu anın 
keyfini mi çıkarmalıydı yoksa? Bunu bilemiyordu. Çeyrek asır-
dır içtiği sigara gibi tutuşuyordu sanki hayatı. Ve kimsenin de 
söndürmeye niyeti yok gibiydi. Gözlerini kapattı. Derin hayal-
lere dalmayı istiyordu. Buna ihtiyacı vardı. Ama keder öncelik-
li sırayı kapmış gözüküyordu. Gözlerini birden açtı. Tavandaki 
göz yansımalarına baktı. Yanan sönen lekelere dokunmak ister 
gibi parmağını havaya kaldırdı. Fakat yorgun bedeni uyumasını 
istiyordu. Gözlerini kapattığında onu ağına çeken kedere aldır-
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mak için fazla yorgundu. Tatlı ılıman bir su gibi kanına işleyen 
uykuya teslim olmak istemiyordu. Tek düşündüğü bir daha uya-
namamaktı.

Deniz’in durumu biraz daha iyiydi. Dedesinin son hâline rağ-
men onu hep zihnindeki gibi canlandırıyordu. Dingin, sakin ve 
sevecen hâliyle. Tüm gemilerin hayalindeki bir liman gibi. Gün-
ler geçiyordu. Günler yorgun bir bedenin asfalt yolda sürükleni-
şi gibi geçiyordu. Ve geçtiğini ispatlar nitelikteydi. 

Yaşlı adam, hastanede alışık olmadığı sesler duyuyordu. 
Buna rağmen sesleri hastane kavramıyla bağdaştırabiliyordu. 
Bu sesler ona bir karmaşayı hatırlatıyordu. Tüm iplerin birbirine 
geçişi, bir labirent ya da bir insan seli… Böyle bir karmaşay-
dı düşündüğü. Sonra kapının ardındaki müthiş ses patlamaları. 
Adam bunu ruhen umursasa da fiziksel olarak umursamaya der-
manı yoktu. Arada bir yanına uğrayan hasta bakıcılara bakmaya 
bile eriniyordu. Derin bir soluk aldı. Bunu hep bir aşkla yapıyor-
du. Soluk almak son günlerde onun için kutsal bir şeydi. Birkaç 
gün daha aynı tempoyla geçti. Adam bu işkenceye artık daya-
namıyordu. Umutlu bir umutsuzluk içinde hiç açmayacak bir 
çiçeğe bel bağlamış gibiydi. Zaman kavramı yok olmuş, renkler 
anlamlarını yitirmişti. Bir renk hariç, mavi. Teni okşar bir sesle 
hep aynı şeyi mırıldanıyordu: “Gökyüzü hâlâ mavi.” Tam o an 
odaya yaklaşan ayak seslerini duydu. Sesler gittikçe yaklaşıyor-
du. Yoksa artık sona mı gelmişti? Ona ümidini kesmesini söyle-
meye geliyorlardı. Buna kendini hazırladığını zannetmişti ama 
şu an her şey yerle bir olmuştu. Her şey geçti aklından, izafiyet 
teorisini bile düşündü. En çok da torununu düşündü, Deniz’i dü-
şündü en çok. Adımlar kalp ritmine eşti. Hangisi daha hızlıydı 
bilmiyordu. En son durdu adımlar ve kapı açıldı. Doktor biraz 
boş vermişlik biraz da yapay bir mutluluk edasıyla, 

– Gözünüz aydın, beklenen donörü bulduk, dedi.
Yaşlı adam buğulu gözlerle yalnızca adama bakıyordu. Hiç-
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bir şey söyleyemedi. Belki de ölümü mutluluktan ve heyecandan 
olacaktı. Cevap alamayan doktor devam etti.

– İki gün önce bir hasta geldi. Maalesef kurtaramadık. Ailesi 
organlarını bağışlamayı kabul etti. Yaşayacaksınız İbrahim Bey!

Son cümlelerini adamdan bir tepki alabilmek için canlı bir 
şekilde söylemişti doktor. Yaşlı adamın gözlerinden yaşlar bo-
şandı. Uzun süredir kaybettiği bir şeyi bulmuştu sanki. Buldu-
ğu, onun yitirdiğini sandığı hayatıydı. Bir şeyler söylemek istedi 
ama konuşamıyordu. Kelimeler düğümlü halatlar gibi boğazını 
mesken tutmuştu. Tek söyleyebildiği “Teşekkürler” oldu. “Çok 
sağ olun.” Doktor bu sahnelere alışkın olduğundan kısa bir te-
bessümden sonra işlemin ne zaman gerçekleşeceği hakkında bil-
giler verdi. Yaşlı adam kafa sallıyor ama hiçbirini duymuyordu. 
Doktor yanındaki hemşireyle birlikte odadan çıktı. Ve koca bir 
oda mutluluğun görünmez ağlarıyla örüldü.  

Buğulu gözlerle gökyüzüne baktı adam. Sonra yazdığı mek-
tubu yırtmaya yeltenecekken çiçek açmış olan açelyayı gördü. 
Alaca desenli açelya nazlı bir sevgiliye benzeyen taç yaprakları 
gözler önüne seriyordu. Yaşlı adam bu görüntüden uzun bir süre 
kendini alamadı.
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UMUT IŞIĞI

Halit KIRATLI

Sağ eli ile gözlüğünü düzeltir gibi yaparken bir yandan da 
camın arkasında ebeveynlerini bekleyen onlarca bebekten han-
gisinin kendisine benzediğini anlamaya çalışıyordu. Bıyıklarını 
ovalayarak düşündü ama işin içinden çıkamayacağını anlamıştı. 
Koridorda yürümekte olan hemşireyi durdurdu.

– Hemşire hanım, hemşire hanım! Adım Hasan Kocaoğlu. 
Odadaki minik yaramazlardan hangisi benim çocuğum acaba, 
bir bilginiz var mı? 

Hemşire,
– Hmmm… Kocaoğlu dediniz değil mi? Odanın solundaki 

en son beşik efendim.
Genç adam, doğum esnasında kaybettiği eşinin acısını daha 

atlatamamıştı ama Tanrı ona bu acıyı unutturacak dünyalar gü-
zeli bir çocuk armağan etmişti. Küçük yavrusu ile tam hasta-
neden çıkmak üzereydi ki bir şey unuttuğunu hatırlayarak geri 
döndü. Doğumhane bölümünde çalışmakta olan sarı saçlı, kısa 
boylu bayana yönelerek bebeğin göbek kordonunun akıbetini 
sordu. Sekreter afallamış olacak ki,

– Hmm, şey… Nasıl? Anlamadım.
– Göbek bağı kordonu diyorum hanımefendi, çocuğumun göbek 

bağı kordonu… Kordonu, Ankara Üniversitesi Kordon Kanı Banka-
sına bağışlamak istiyorum. Benim adıma nakli yaptırabilir misiniz?

Sekreter şaşkınlığını yeni yeni üzerinden atmaya başlamıştı 
ki bu konu ile ilgili uzman kişilerden onay aldıktan sonra, Hasan 
Bey’e dönerek,

– Tamam efendim, göbek kordonu sizin adınıza kordon kanı 
bankasına iletilecektir, dedi. 
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İki haftada sanki on yıl yaşlandığını hisseden çiçeği burnunda 
baba, hayata yetim olarak başlayan küçük yavrusunu da alıp an-
nesiz bir evin yolunu tuttu. Aynı dakikalarda Kızılay’da bir şirke-
tin patron koltuğuna gömülmüş yaşlı adam, başını ellerinin ara-
sına almış, kara kara düşünmekteydi. Koskoca Vedat Bey, yani 
kendisi, nasıl olur da bu illet hastalığın pençesine düşebilirdi. 
Dünya da her şeye sahipti. Şirketler, apartmanlar, fabrikalar, ara-
balar... Onca yıl tüm rakiplerinin yıkamadığı bu bedeni çaresiz 
bir hastalık yıkacaktı. Kafasını masadan hafifçe kaldırırken “Kı-
zıma yaptığım kötülüklerin cezasını mı çekiyorum acaba?” dedi. 
Gözlerinin önünden üç yıl önce dubleks villasının bahçesinde 
kahvaltı yaptıkları gün aniden bir film şeridi gibi geçti. Tek kızı, 
biricik prensesi, kahvaltı sofrasına yavru bir ceylan gibi sekerek 
geliyordu. Masaya kurulur kurulmaz babasına bir ceylanın mah-
zun bakışlarını anımsatacak şekilde baktı. Vedat Bey kızının yine 
bir şeyler isteyeceğine ya da söyleyeceğine hemen kanaat getirdi.

– Söyle bakalım prenses, yine ne istiyorsun?
Yavru ceylan dudaklarını, yanağında gamze çukurları olu-

şuncaya dek araladı. Biraz utanarak biraz da korkarak,
– Baba, kızma ama… Şey, biri var, dedi ve kafasını aşağı 

doğru eğdi.
Vedat Bey kızının üzülmesine, kırılmasına dayanamazdı. 

Baba yüreği çoğu zaman onun da elini kolunu bağlardı. Kamel-
yadaki ceketini omuzlarken gülerek,

– Tamam, söyle yarın akşam gelsin de bir tanışalım, dedi.
Yavru ceylan bir atılışta babasının omuzlarını kavradı ve iki 

mahzun dudaktan sadece “Sağ ol babacığım.” çıkabildi.
Yemek salonunda koca masayı şenlendiren küçük mumların 

bitmek üzere olması, kötü bitecek bir olayın habercisi gibiydi. 
Vedat Bey’in müstakbel damat adayına sorduğu son soru ve al-
dığı cevap yüzünden masadaki tüm konuklar buz kesmişti. Ve-
dat Bey devam etti.
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– Genç adam hem anneni hem babanı ilik kanserinden kay-
betmen benim kafamı karıştırdı. Bu hastalığın ayrıntısını pek 
bilmem ama hiçbir uzman beni bu hastalığın sana, sonra da 
çocuklarına geçmeyeceğine ikna edemez. Vedat Bey’in sözleri 
henüz tamamlanmamıştı ki genç adam masadan kalktı ve özür 
dileyerek dış kapının yolunu tuttu.

Bütün gece Vedat Bey’in evinde bir kargaşa ortamı hâkimdi. 
Yavru ceylanın tüm yalvarmalarına, ağlamalarına rağmen büyük 
patron kararından taviz vermiyordu. Bu evlilik asla olmayacak-
tı. Genç kız kurban edilmek üzere olan bir ceylanın bakışları 
ile son kez babasına baktı. Babası yıllardır onun bir dediğini iki 
etmemişti. Ama bu sefer onu, canını, diğer yarısından ayırmak 
üzereydi. Soğuk bir kış günü, üniversite kantininde bir bakışta 
içini ısıtan o adamdan kopmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Ai-
lesine son sözü , “Beni bir daha aramayın.” oldu. Ve aynı gün 
villanın dış kapısını sert bir cevap ile kapatan ikinci kişi oldu.

Vedat Bey film şeridinin son anını duygulu gözlerle izlemişti 
ve gözünden dökülen birkaç damlaya engel olamamıştı. Lösemi 
hastalığı onu günden güne eritirken bir yandan da duygusal bir 
adama dönüştürüvermişti. Bugün bir tetkik daha yapılacak ar-
dından nasıl bir tedavi yolu izleneceği hakkında karar birliğine 
varılacaktı. Şoförüne Audi A6 marka siyah şimşeğini hazırla-
masını emretti. Şirketten çıkarken sekreterine dönerek “Sanırım 
hata yaptım.” dedi. Ve hiçbir şey anlamayan sekreterin tuhaf ba-
kışları arasında odasından ayrıldı.

Mamak’taki bu küçük ev Hasan için zindandan farksız hâle 
gelmişti. Hâlbuki daha iki hafta önceye kadar bu evi masallar-
da geçen köşklere, saraylara değişmezdi. Kendi kaderinin mi, 
kucağındaki masumun kaderinin mi daha kötü olduğuna henüz 
karar verememişti. Anne ve babası beş yıl arayla kemik iliği 
kanserinden hayata veda etmişlerdi. Üstelik babasının bu has-
talık yüzünden sol ayağı kesilmiş ve babası bu kesik bacakla iki 
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yıl yaşayabilmişti. Annesinin aynı hastalığa yakalanması ise bir 
tesadüf mü yoksa kaderin bir cilvesi mi bilinmez ama onun da 
sonu eşinden farksız olmamıştı. Evinin yavru ceylanı ise aile-
ye yeni bir ruh meydana getirirken kendi bedenini bu dünyadan 
alıp götürmüştü. Hasan ise bebeğinin göbek kordonunu belki işe 
yarar, belki annesi ve babası gibi çaresiz hastalığa yakalanan in-
sanlara umut olur diye kordon bankasına bağışlamıştı.

Hasan özel bir şirkette güvenlik personeli olarak çalışıyordu. 
Bir gece evine gelen beklenmedik misafiri nedeni ile üniversite-
yi bırakmış ve acilen para kazandıracak bir iş bulmaya çalışmış-
tı. Bir arkadaşının aracılığı ile bu şirkette iş bulmuş ve şirketin 
en sevilen elemanlarından biri hâline gelmişti. Bir gün şirkete 
gelen bir sağlık dergisine göz atarken dergide “kök hücre nakli” 
ile alakalı bir makaleye denk gelmişti. Makale, kan hücrelerinin 
dokulara oksijen taşıyan ve mikroplara karşı vücudu savunan 
hücreler olduğundan bahsediyordu. Günümüzde ise kan hücre-
lerinin birçok hastalığın tedavisine karşı kullanıldığını anlatan 
makalenin son kısımlarında yer alan nakil türleri bölümünde 
yeni doğmuş bebeklerden alınan kordon bağlarından kan hüc-
releri üretildiğini görüp çok şaşırmıştı. Bu kan hücreleri başka 
bir hastaya naklediliyor, hücreler orada çoğalıyor ve hastaya şifa 
kaynağı oluyordu. Hasan, yeni  doğan çocuğunun kordon bağını, 
kordon bankasına bağışlamayı son dakikada aklına getirebilmiş-
ti ve bu verinin diğer hastalar için umut olmasını dilemişti.

Ankara’nın en ünlü hastanesinde hematoloji uzmanı olarak 
görev yapan K.E. son tetkikini yaptığı hastaya kurtuluş yolu ola-
rak kök hücre naklini öneriyordu.

– Vedat Bey, sağlıklı bir vericiden alınan ve tüm kan hücre-
lerinin ilk hâli olan kemik iliği kök hücreleri, başka bir hastanın 
bedeninde ölümcül bir hastalığın tedavisi olabiliyor. Kemik ili-
ğinde bulunan bu hücreler çeşitli yöntemlerle toplanarak iliğin 
kendisine ait (lösemi, ilik yetmezliği) ve talasemi gibi benzeri 
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kan hastalıklarında kullanılıyor. İki şekilde nakil yapılıyor. Biz 
buna tıp dilinde allojeneik nakil ve otolog nakil diyoruz. Yani ki-
şinin yakın akrabalarından ya da akraba dışından olana allojene-
ik nakil ya da kişinin kendi kök hücresinden hücrelerin toplanıp 
tekrar kendisine verilmesi işlemine otolog nakil diyoruz.

Kulağında çınlayan onca bilimsel kelimeleri, söylenen sözle-
ri bir kenara atan Vedat Bey,

– Tamam doktor bey, ne lazımsa yapın, ben hazırım, yanıtını 
verdi.

Görsel olarak harika bir mimariye sahip hastanenin ameliyat 
odası, altıncı kez kök hücre nakline hazırlanıyordu. Uzmanlar 
ise dinlenme odasında hastanın verilerini inceliyor ve hastanın 
leğen kemiğinden alınacak olan kemik iliği için yüksek doz ke-
moterapi mi yoksa radyoterapi mi uygulanması gerektiğine karar 
vermeye çalışıyorlardı. Son tercih genel anesteziden yana oldu. 
Önce leğen kemiğinden özel iğneler aracılığı ile alınan kemik 
iliği bir torbaya aktarıldı. Bu işlem için büyük bir operasyon ya 
da dikişe gerek duyulmadı. Asıl sorun ise Vedat Bey’e aktarıla-
cak kök hücrelerin uyumu konusunda olmuştu. Ulusal kök hücre 
bankası verilerine aktarılan donörlerden en uyumlu olan Anka-
ra Üniversitesi Kordon Bankasında bulunmuştu. Bir hafta önce 
doğan bir bebeğin doğum kordon bağındaki kan hücre verileri 
Vedat Bey için en üst düzeyde uyumluydu. İkinci bir operasyon-
la kordondaki kök hücreler, Vedat Bey’in toplardamarına veril-
di. Kök hücreler kendiliğinden kemik iliğini bulup yerleşmeye 
başladılar. Yerleşen bu hücreler Vedat Bey için bir ömür yetecek 
kadar kan üretebilirlerdi. Tabii bunun mümkün olabilmesi için 
de “engraftman (ilik uyuşması)” şarttı. 

Mimari olarak kusursuz kabul edilen hastanenin dış kapı-
sında bekleyen kara şimşek Audi heyecan içindeydi. Haftalar 
öncesine kadar göz altlarından çizgi eksik olmayan asık suratlı 
sahibini güler yüzlü görünce o da şaşırmıştı. Araç bile sahibi-
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nin haftalar sonra ilk defa moralli olduğunu hissedebiliyordu. 
Vedat Bey, elindeki küçük sarı kâğıdı şoföre uzatıp “Şu adrese 
gidelim.” dedi. Şoför, kâğıdı alırken büyük bir heyecan nidasıy-
la “Tekrar geçmiş olsun beyim, Allah seni başımızdan eksik et-
mesin.” dedi ve verilen adrese gitmek üzere ayağını debriyajdan 
çekip gaza yüklendi.

Mamak’ın kenar mahallelerindeki derme çatma bu evler Ve-
dat Bey’e ameliyat öncesindeki ruh hâlini hatırlatmıştı. O zaman 
tıpkı bu evler gibi bitkin ve viran bir hâldeydi. Hastalıktan tam 
kurtulmuş değildi belki ama yeni doğmuş ufacık bir bebeğin 
kordonu şimdi onun için bir umut ışığı olmuştu. Kendisine az 
da olsa bu umudu aşılayan minik yavruyu görmek ve ailesine 
minnettarlığını gösterebilmek adına şimdi Mamak’ın bu derme 
çatma gecekondularında seyir ediyordu.

Ocakta pişmekte olan sütün birkaç damlası ocağı kapatmaya 
çalışan Hasan’ın elini acıtmaya yetmişti. Sütü doldurduğu ko-
caman biberonu birçok kez salladı ki, annesiz büyüyerek hayatı 
yanan bu çocuğun, bir de sıcak süt ile dili yanmasın. Kapının 
birkaç kez çalınması ile ancak dikkatini kapıya verebildi. So-
ğuktan çatlamaya başlayan ahşap kapıyı hafiften aralamıştı ki 
gördüğü manzara karşısında nefesi kesilecekmiş zannetti. Kapı-
da duran yaşlı adam yıllar önce bir kez gördüğü birine o kadar 
çok benziyordu ki…

Kapıdaki adam da aynı şekilde hayretler içerisindeydi. Bu 
adam yıllar önce evinde misafir ettiği, yavru ceylanının müstak-
bel eş adayıydı. Hakkında hiçbir şey bilmediği bir hastalık yü-
zünden kızının onunla evlenemeyeceğini söylemiş ve akabinde 
kızı evi terk etmişti. Kızının evden kovduğu bu adamla evlendi-
ğini duymuş ama “Benim öyle bir kızım yok.” diyerek gururun-
dan hiç taviz vermemişti. Bir anlık umut içinde eve kabaca göz 
gezdirdi, ama gencin,
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– O öldü. İki hafta önce, hastane odasında, sözleri ile gerçeği 
öğrenmiş oldu ve gözlerinden akan bir çift gözyaşı damlasına 
yine engel olamadı. 

Loş odanın köşesinde eski bir beşikte yatmakta olan küçük 
bebeğe doğru ilerlerken kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Bebe-
ği beşikten çıkarıp kucağına aldı. Arkasında olan biteni hüzünlü 
gözlerle izlemekte olan Hasan’ın, “Efendim onu tanıyor musu-
nuz?” sorusuna ise sadece şu cevabı verebildi: “Evet tanıyorum, 
hem de çok iyi tanıyorum, o benim umut ışığım.” 
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BİR ANNENİN NOT DEFTERİ

Yağmur BORLU

Deli gibi gülüyordum. Sahi gülmenin delilik ile nasıl bir bağ-
lantısı olabilir ki? Uzmanlar her fırsatta gülümseyin mutluluk 
hormonunuz artsın demiyorlar mı? Hiç unutmuyorum bir kere-
sinde hamileyken saatler süren gülme krizine girmiştim. Eşim, 
“Hormonların altüst oldu, ondandır.” demişti. Ama ben bu deli-
liği çok sevmiştim. Yani anneliği.

Bebeğe mama hazırlamak için mutfağa doğru hızla yürürken 
bir yandan da düşünüyordum. Zaten hep en olmadık zamanlarda 
en olmadık şeyleri düşünürüm. Deli gibi susamış da olsam otuz yıl 
boyunca bir kere bile gecenin dördünde kalkıp su içmedim. Ama 
oğlum hayatıma girdiğinden beri ruhum mutfakta mama hazırlamak 
üzere hazır, bedenim de yatakta uyuma numarası yapıyordu. Ma-
masını içirip altını değiştiriyorum. Tekrar uykuya daldığında çoktan 
gün doğuyor bile. Yatağa dönmenin kime ne faydası var. Kahval-
tı hazırlarken televizyonu açıyorum. Ekranda on yıl önce çekilmiş 
bir dizinin tekrar bölümü ve sabah haberleri var. “Ankara’ da bugün 
hava -12 derece.” diyor spiker. Bu demek oluyor ki bebekle asla dı-
şarı çıkamayız. Haberleri tüm gün izleme fırsatı yakalayabilirim. Art 
arda kanalları tararken timsahları anlatan bir belgesele denk geliyo-
rum. Bu hayvanlar avlarına saldırmadan önce muzip muzip gülüm-
süyorlar sanki. Çaydanlığın dumanı tütünce eşimi uyandırıyorum.

– Günaydın canım.
– Günaydın tatlım.
– Erkencisin bugün, bebek mi uyutmadı?
– Evet, kahvaltı hazır, hadi gel. Ben de timsah belgeseli izliyor-

dum. Sözde sinsi, vahşi hayvanlar olarak biliyoruz. Her şeye önyar-
gılı yaklaşıyoruz ama bu hayvanlar benim bakış açımı değiştirdi.
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– Sabah sabah güne timsahlar ile başlamak! Ne yaptılar ba-
kalım bu kadar konuşmaya değer?

– Dişi timsah kıyıdaki bir kumlukta çukur kazıp yumurta-
ların başında üç aya kadar nöbet tutuyormuş. Bu süre boyunca 
inanamayacaksın ama hiç yemek yemiyormuş. Yavrular yumur-
talarını kırmaya hazır olunca anneleri onlara yardım edip kıyıya 
taşıyormuş. Sekiz hafta boyunca eşiyle birlikte nöbet tutup yav-
rularını gözetleyip koruyormuş.

– Baba timsahların doğum izni sekiz hafta demek ki! 
Bu yorum karşısında yaklaşık beş saniye birbirimize bakıp 

karşılıklı kahkaha atıyoruz. Kahvaltı masasını toparlarken eşi-
mi işe uğurlayıp evi toparlayıp çamaşırları makineye atıyorum. 
Gebelik sonrası saçlarımın dökülme oranında inanılmaz bir artış 
oldu. Ve bu saçlar yere düştüğü anda koloni hâlinde yaşamaya 
inanılmaz uyum sağlıyorlar. On adet tel bir araya geldi mi karın-
ca sürüsü gibi toz toplama isyanı çıkarmaya başlıyor. Eğilip yer-
leri siliyorum. En iyisi yarın bir doktora gideyim. Bir hâlsizlik 
de var üstümde. Annemim tabiri ile kolum kanadım kalkmıyor.

O sıra bebek ağlayarak uyanıyor. Bezi bir kenara fırlatıp he-
men ellerimi yıkamaya koşuyorum. Bu işin ince bir matematiği 
var. Eğer yirmi saniye içinde kucağına alıp kokunla sarmazsan 
ağlama krizine giriyor. “Ne var canım biraz da ağlasın.” diyen 
yorumlar çınlıyor kulağımda. Ve benim cevabım, “Eğer bir gün 
benim yüzümden ağlamak zorunda kalırsa bu mutluluktan ol-
sun.” Maalesef bu ülkede işler böyle yürür, doğru veya yanlış 
hiç düşünmeden her konuda uzmanmış gibi yorum yaparak.

Bir elimle bebeğin beşiğini sallarken diğer elimde de bir aydır 
bitirmeye çalıştığım kitabım var. Kendi kendime söz veriyorum. 
Geniş zamanlarda bu kitabı bir daha okuyacağım. Çok yorgun da 
olsam günde bir sayfa bir şey okumasam çok huzursuz oluyorum. 
Hastaneyi arayıp yarın sabah için randevu alıyorum. Çiçeklerimi 
suluyorum, o sıra iş yerimden arıyorlar. Doğum izninde olduğum 
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için yerime bakan arkadaşıma takıldığı birkaç konuda yardımcı 
oluyorum. Mutfağa geçip akşam yemeği hazırlamaya başlıyo-
rum. Temposu gitgide artan günün sonunda yemeği yememle 
birlikte koltukta uyuyakalıyorum. Bebeğin ağlama sesini duya-
rak kalkıyorum. Saat sabahın beşi olmuş. Yaklaşık iki saat sonra 
annem bebeğe bakmak için gelecek, ben de doktora gideceğim.

Sabah anneme görev teslimi yapıp oğluma sarılıp öpüp kokla-
dıktan sonra hastaneye gitmek için yola koyuluyorum. Bu şehir bu 
kadar soğuk olmak zorunda mı? Eee, meşhur Ankara ayazı! Dok-
tora şikâyetlerimi anlattığımda yüzü değişik bir ifade alıyor. “Ge-
rekli tetkikleri istedim, siz bunları yaptırın, sonuçları öğleden sonra 
değerlendirelim.” diyor. Fırsat bulduğum her anda bebeği sormak 
için annemi arıyorum. Annelik işte, uyusun da bir çay içeyim diye 
gözünün içine bakarsın, uyuyunca da kalksın da bir koklayım diye 
beklersin. Öğleden sonra sonuçları göstermek için doktor hanımın 
odasına girdiğimde işlerin pek yolunda gitmediğini öğreniyorum. 
“Ela Hanım tiroid kanseri… Kadınlarda görülme sıklığı daha yük-
sek ama moralinizi yüksek tutmanız lazım. Siz güçlü bir kadınsı-
nız, bu kan değerlerine göre ayakta durmanız bile mucizeyken siz 
hayatınızın temposuna ayak uydurmaya devam etmişsiniz.”

Hastaneden ayrıldığım anda gözyaşlarım benden bağımsız 
akmaya başladılar bile. Kontrol etmeye çalışmıyorum. Demek ki 
bedenim de ruhum da ağlayıp rahatlamak istiyor. Tek bir şey bile 
düşünmeden sadece yürüyorum. Ne garip, hayatım tam bu nokta-
da soğuk hava ile birlikte dondu sanki. Ana caddeden gelen am-
bulansın siren sesi ile irkiliyorum. Bir parkın önünde olduğumu 
fark ediyorum. İçeri girip iri gövdesi ile bana tabiat anneliği yap-
mak isteyen bir ağacın altındaki banka ilişiyorum. Yanı başımda 
iki yavru kedi oynaşmaya başlıyor. Gülümsüyorum ve gülmemi 
fırsat bilen iç sesim hemen o can alıcı soruyu soruyor. Şimdi ne 
yapacağım ben? Çantamdan not defterimi çıkarıp  “Ela’nın acil 
durum listesi” diye başlık atıyor ve sıralıyorum maddeleri.
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*Markete gitmem lazım, perdeleri yıkamam lazım, kalan 
ütüleri bitirmem lazım.

*İş yerime sağlık durumumu izah etmem lazım.
*Anneme ve babama sarılmam lazım, kardeşimi sinemaya 

götürmem lazım. Anneciğime söz vermiştim pizzanın tadını çok 
merak etmiş, onu pizzacıya götürmem lazım.

*Yarım kalan kitaplarımı bitirmem lazım.
*Arkadaşlarıma söz vermiş olduğum tüm keyif ve sohbet 

kahvelerini içmem lazım.
*Eşime bin kere daha onu çok sevdiğimi söylemem lazım. 

Zamanı hiç dert etmeden uzun uzadıya bir pazar kahvaltısı yap-
mamız lazım. Ve tüm bunları yapabilmek için Rabbime dua edip 
güç ve şifa dilemem lazım.

Peki ya oğlum? Canım, kanım… Yine istem dışı hıçkırıkla-
ra boğuluyorum. Kedicikler de sesimden korkup kaçıveriyorlar 
yanı başımdan. Düşünüyorum da bir anne için evladı ile yaşa-
mak istediği umutlara, hayallere, sevinçlere kaç madde yetebilir 
ki? Bir kadının hayatını anlatmaya kaç acil durum listesi yetebi-
lir ki? Her daim yapmamız gereken bir alışveriş, yıkamamız ge-
reken bir bulaşık, hazırlamamız gereken bir yemek, ağırlamamız 
gereken bir misafir, çantamıza cüzdanımızdan önce koymamız 
gereken bir biberon gerekemez mi? Ayağa kalkıp önce derin bir 
nefes alıp sonra gözyaşlarımı siliyorum. Önce en yakın büfeye 
giderek süt alıyorum. Bir kap bulup uzaktan beni seyreden ke-
dileri “pisi pisi” diyerek yanıma çağırıyorum. Onlar yanı başım-
da süt içerken ben de listeme bugünün tarihini ekleyip büyük 
harflerle son cümlelerimi yazarak listemi sonlandırıyorum ama 
sonsuzluğa doğru.

Ne demiş Hz. Mevlana, “Hayat bir nefestir, aldığın kadar.” 
Ben de aldığım nefes boyunca listelerimi yapmaya devam ede-
ceğim. Çünkü kadın olmak hayattan vazgeçmemek demektir. 
Çünkü anne olmak, her gün yeni umutlar doğurmak demektir.
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YOLA DEVAM

Esmahan Devran İNCİ

Doğa her zaman olduğu gibi iyi gelecekti içindeki karışıklı-
ğa, ormana doğru hızla sürerken arabasını, binbir düşünce uçu-
şuyordu kafasında. Dokuz yıl önceyi hatırladı, bir ağustos gecesi 
çalan telefonu hatırladı. Bu vakitte çalan telefon hayra alamet 
olmazdı ya, hadi hayırlısı… Hislerinde yanılmamıştı, babasının 
hastaneye kaldırıldığını öğrenmişti bir gece vakti çalan telefonla.

Ertesi sabah eşiyle apar topar Bursa’ya doğru yola koyuldu-
lar. Hastaneye ulaştıklarında kötü haber önce yüzlerde, sonra 
dillerde belirdi. Kanserdi babası. O gece eski komşuları Fatma 
teyze misafir etti onları sağ olsun, iyi ki vardı dostlar, hele böyle 
günlerde. İlk şokun etkisini atlatmak çok önemli, bazıları için 
kısa bazıları içinse daha uzun olabiliyor. Nihal de çok sarsılmış, 
geçmiş olsun telefonları ardı ardına çalarken bir reddediş hâliyle 
uzun süre kimseyle görüşmek istememişti.

Hastanede geçen bekleyiş günlerinde de şimdi olduğu gibi 
geçmişi düşünüyordu. Nihal on sekiz yaşındaydı anne babası 
ayrıldığında, üniversitedeydi henüz. Zaten sürmeyen çok sancılı 
bir evlilik kötü bir olayın ardından nihayete ermişti. Üniversite 
ikinci sınıftayken yine bir gece vakti telefon acı acı çalmış, an-
nesiyle babasının trafik kazası geçirdiklerini öğrenmiş ve yine 
apar topar Bursa’ya gitmişti. Annesinin hafif şekilde atlattığı 
kaza, babasının kaburgalarında ve bacağında kırıklara sebep ol-
muştu. Yıllar sonra geriye baktığında bu kazayı hayatlarında-
ki dönüm noktalarından biri olarak anlatacaktı Nihal. Kazadan 
sonra, zaten geçinemeyen anne ve babası için hayat daha da çe-
kilmez hâle gelmiş, kısa bir zaman içinde yollarını ayırmışlardı. 
Sonrasında babasıyla olan ilişkisinde bir maske takındı Nihal; 
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soğuktu, yüreğinde hiç dillendirilmeyen kırgınlıklar, bir gölge 
gibi geçmişin ağırlığı peşlerinde bir ilişkiydi onlarınki. Beraber 
olduklarında babası konuşur, o sadece dinlerdi.

Yıllar böyle geçip giderken önce babası evlendi, sonra da 
Nihal. Ankara’da yaşıyordu artık. Yeni bir kardeşi de oldu; hep 
istemiş olduğu bir kız kardeş… Araya mesafe ve yıllar girince 
silinir mi geçmiş; tabii ki hayır ama geçmişin hayaletiyle yaşa-
maktansa affetmeyi seçmişti.

İşte şimdi bu kötü haberle hastane koridorlarında geçmişin 
muhasebesini yapıyordu. Babası serbest çalışan bir mühendisti, 
işleri kazadan beri bozuktu. Şimdi günlerce hastanede kalması 
gerekecekti, sonu belirsiz bir yolculuk… O zaman beş yaşında 
olan ve yılda bir iki kez ancak görebildiği kız kardeşi de ortada 
kalmıştı; çocuğun annesi bu meçhul yolculukta mecburen baba-
sının yanında hastanede olacaktı. Birkaç gün sonra küçük karde-
şini de yanlarına alarak döndüler Ankara’ya.

“Her şerde bir hayır vardır.” derler ya, kardeşiyle yakınlaş-
tılar bu süreçte. Yarı anne yarı abla oldu beş yaşındaki miniğe. 
Uzun süredir sıkıntılı şartlarda yaşamaya alışık olan çocuk pek 
zorlanmadı, ablası ve eniştesi ofiste çalışırken o da yanlarında 
alışıverdi bu yaşantıya. Evde bir çocuğun varlığıyla yıllar sonra 
parklara gitti Nihal, altı yıllık evliydiler ama çocuk düşünme-
mişlerdi; şimdi bir çocuğun sorumluluğunun ne zor olduğunu 
da test ediyordu bir bakıma. Babasının hastane süreci de devam 
ediyordu Bursa’da. Nihayet teşhis konmuştu: “Hairy Cell Löse-
mi”. Bir ay kadar sonra cebinde bir teşhis, şaşkın bir vaziyette 
taburcu oldu babası. Ablasına çaktırmasa da evini çok özleyen 
kardeşi de annesine kavuştu. İlk ayrılıklarıydı, bu yolculukta 
daha pek çok kez ayrılacaklarından habersizdiler henüz.

İlk şok artık atlatılmış, teşhis kabul edilmiş ve yol haritala-
rı çizilmeye başlanmıştı. Zorlu kemoterapi süreci, ameliyatlar, 
yeni tahlil sonuçlarına odaklı bekleyişler… Her süreçte yaşa-
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nılan acabalar, bundan sonra ne olacak senaryoları ve hastane 
süreçlerinde o ev senin bu ev benim dolaşan küçük bir çocuk… 
Nihal de fırsat buldukça babasını daha sık ziyaret eder olmuştu; 
babası hastanedeyse Fatma teyzelerin evinde, babası evdeyse 
onların evinde kalıyordu. Bu musibet sadece vücuda değil, değ-
diği hayatların her yerine sirayet ediyordu sanki. Tabii ki çalışa-
maz oldu babası, iş yerini kapattı mecburen ve hastalığın üzerine 
bir de geçim sıkıntısı eklendi. Bakıma ihtiyacı olduğundan eşi 
de çalışamıyordu.

Zaman böyle akıp giderken hastalık kabullenildi, herkes alış-
tı; alışmayıp ne yapacaklardı ki. Kanser aslında çok da yabancı 
değildi hayatlarına, Nihal üç teyzesini kaybetmişti kanserden. 
Tabii o zamanlar konunun biraz kıyısındaydılar, sonrasında hep 
olduğu gibi o öcü kelimeyi telaffuz etmeden, hatırlamamaya ça-
lışarak yaşamışlardı. Oysa şimdi tam göbeğindeydiler olayın.

Babası fazlasıyla yakınıyor olsa da ilk şoktan hızla kurtuldu; 
hep sıra dışı, etrafın tabiriyle “deli” bir adamdı. Tipi, konuşma-
ları, yaptığı işler hep akıl dışıydı. En önemli sorun geçim sı-
kıntısıydı. Diplomasını çeşitli firmalarda kullanarak az da olsa 
bir para geçmeye başladı ellerine. Nihal de elinden geldiğince 
yardımcı oluyordu aileye; ortada bir de küçük çocuk vardı ki, 
en çok ona üzülüyordu. Hasta, yaşlı ve hep evde yaşayan bir 
babayla büyümekti onun kaderi de. LÖSEV’le de tanıştılar bu 
süreçte, kendileri gibi insanlarla bir arada olmak hep olduğu 
gibi onları da rahatlatmıştı. LÖSEV’in kurslarına gidiyordu ba-
basının eşi, çalışkanlığıyla dikkat çekip atölyelerde çalışmaya 
başladı zamanla. Çok az bir paraydı eline geçen ama olsun bir 
mücadeleydi hayat.

İki yıl kadar sonra Nihal’in bebeği olmuş, babası bir sürp-
rizle hastaneye gelmişti. Garip bir biçimde torununa düşkündü 
babası, bazen bu durumu hayretle karşılasa da “Belki benim ço-
cukluğumu ve yaşayamadıklarımızı görüyordur onda.” diye dü-
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şünüyordu. Zorluklar baba kızı eskiye nazaran daha sık görüşür 
yapmış olsa dahi, kalbi hep kırıktı Nihal’in. 

Hayat ne tuhaf, alışılmışlığın içinde bir gün Fatma teyzele-
rine de kanser teşhisi konulduğu haberi geldi. Maalesef ki çok 
kısa bir süre içinde usulca göçtü gitti kadıncağız. Oysa çok kısa 
bir süre önce o teselli etmiyor muydu kendilerini.

Babası canla başla tutundu hayata; deliliği avantajı oldu, ya-
şattı onu. Kendisini okuyup yazmaya vermiş, inançları da kuv-
vetlenmişti bu süreçte. Geceleri rüyasında değişik otlar görüyor, 
sabah eşini aktara yollayıp o otları aldırarak kendisine bitkisel 
ilaçlar hazırlıyordu. O ilaçlarla ağrılarını hafiflettiğini söylüyor, 
hatta eşe dosta da ilaçlarından veriyordu. Nihal’e de vermişti 
dayanılmaz kokulu karışımından. Çok fazla dışarı çıkamasa da 
evde sporunu yapıyor, arada bir de olsa arkadaşlarının yanına 
giderek rahatlıyordu. Vefakâr eşinin itinalı bakımının da mu-
hakkak ki bu iyi gidişte payı büyüktü, iyi bakmasının yanı sıra 
her şeyine katlanıyordu. Yıllar önce annesiyle kendilerinin ya-
şadığı hayatı görüyordu Nihal onlara baktıkça. Herkes bu yaşam 
savaşına hayretle bakıyordu. Aradan beş yıl geçmiş, ilk teşhisi 
koyan doktoru bu süreçte yurt dışına gitmiş, döndüğünde ba-
basını hastanede gördüğü bir gün, “Ooo, sen daha yaşıyor mu-
sun?” diye takılmıştı. Babasının ilk teşhis zamanında hastanede 
yatanların çoğu ölmüştü çünkü. Yine de doktorun bu sözlerini 
hatırlayınca “Bu doktorlara hiç mi iletişim, insan psikolojisi 
öğretilmez!” diye içinden kızıyordu Nihal. Babasının bu yaşam 
azmi karşısında “İnatçı ve herkesten çok kendini düşünen insan-
lar daha mı iyi mücadele ediyor bu hastalıkla?” diye düşünme-
den de edemiyordu.

Babasını büyük zorluklarla emekli etmeyi de başardılar ama 
ekonomik problemler hiç bitmedi. Diplomasını kullanan firma-
lar çoğu zaman parasını ödemiyorlar, kapattığı iş yerine ait öde-
nememiş borçlar geliyor, kredilerle borçlar kapatılıyor ve zaten 
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kısıtlı olan emekli maaşı sürekli kesiliyordu. Kız kardeşiyse bu 
ortamda büyürken her karnesinde takdirle gelerek yüzlerini gül-
dürmüştü. Kendisine benzetiyordu onu Nihal; kavgalı, gürültülü 
ve çoğu zaman ekonomik sıkıntılı bir ortamda büyüyüp inadına 
asılmışlardı hayata ikisi de.

Son iki üç aya kadar her şey yolunda olmasa da alışılan bu 
hayat düzeni, babasının “Kollarımda, vücudumda kırıklar olu-
şuyor.” demeye başlamasıyla değişti. İlk önce genelde her şeyi 
abarttığı ve yakındığı için hiçbiri ciddiye almadılar. Doktora da 
gitmek istememişti nedense. Kendi kendine koluna bandajlar 
yaptığını söylüyordu telefon konuşmalarında. Nihayet ikna olup 
doktora gittiğinde şaşırarak öğrendiler haklı olduğunu, kolunun 
pek çok yeri kırıktı. Yine tahliller başladı, doktorların şüphesi 
doğru çıktı, yeni teşhisi lenfomaydı. Kolundaki alçı geçen haf-
ta alınmıştı ama dokuz yıldır kanserle yaşamaya alışmış babası 
bundan sonra daha da dikkatli bir hayat sürecekti, çünkü kemik-
leri çok kırılgandı artık.

Kafasında son dokuz yılda yaşananların düşüncesi ile or-
manda ne kadar yürüdüğünü bilemedi Nihal, üşüyünce anladı 
çok uzun zamandır yürüdüğünü. Sadece babası değil, genç yaşlı 
herkeste duyuyorlardı son günlerde bu musibetin adını. İki yıl 
önce kayınvalidesinin tiroidi alınmış, biraz etrafa sıçramış olsa 
da atom tedavisi görmüştü ve şimdi iyiydi çok şükür. Daha bu 
yaz evlenen kuzenlerinin eşine de musallat olduğu haberi gel-
mişti geçenlerde. “Şu tiroidlerimi bir kontrol ettireyim.” diye 
öylesine gitmişti Nihal de iki hafta önce doktora. Doktor, “Bir 
şikâyetin var mı?” diye sorduğunda, “Hayır, sadece bir ultra-
son kontrolü istiyorum.” demişti kararlılıkla. Ultrasona bakan 
doktor gidip hocasını çağırınca bir terslik olduğunu anlamış, bir 
nodülü olduğunu ve biyopsi yaptırması gerektiğini öğrenmişti. 
Bu sabah patoloji sonucunu almış, doktorla randevusunu bekler-
ken koltukta sonuca bakıyor, bir şey anlamamanın rahatlığıyla 



102

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

“Önemli bir şey yoktur nasılsa, yüzde beş ihtimal bana denk ge-
lecek değil ya?” diye düşünüyordu. Doktor sonuca bakıp garip 
bir ifadeyle konuşmaya başlamış, sonucun iyi çıkmadığını anlat-
mıştı uzun cümlelerle. Şaşkınlıkla “Yani kanser mi?” sorusuna, 
“Evet” yanıtını alınca doktorun geri kalan söyledikleri bir uğul-
tuya dönüşmüştü kulaklarında. “Hemen ameliyat olman lazım.” 
diyordu doktor.

Bu sefer kendisinin alışma sürecini yaşıyordu. En yakınları 
dışında kimseye söylememeye karar verdi, insanların tepkileri 
bu durumlarda moral vermekten ziyade daha çok moral bozucu 
olabiliyordu. Annesi sayesinde yıllardır kişisel gelişimle ilgile-
niyordu. Bu yaz annesi hep olduğu gibi yine elinde bir kitapla 
çıkagelmişti. Kitapta ana karakter bir kişisel gelişim uzmanıydı 
ve bir gün kanser olduğunu öğreniyordu. Kadın ameliyatı red-
dederek bu hastalığa sebep olan geçmişte yaşadığı olayları ve 
onların travmatik etkilerini tespit edip kendi kendisini iyileştir-
me yolunu seçiyor ve başarılı oluyordu. Nihal içinde bulunduğu 
durumda tabii ki bu ütopik örnekte olduğu gibi kendi kendisini 
iyileştirmek düşüncesinde değildi. Fakat tüm hastalıkların kö-
keninde yaşadıklarımızın düşünce ve ruhumuzla bilinçaltımıza 
nasıl ekildiğinin yattığına inanıyordu. Hassas ruhluydu; çok ça-
buk kırılır, içine atardı hep olayları. İşte şimdi söyleyemedikleri 
boğazında bir yumru olmuş, karşısına dikilmişti. O gece geçmi-
şini düşünüp kendini suçlayarak uzun uzun ağladı. İyi ki eşi ya-
nındaydı hep; seven, koruyan bir elin varlığı nasıl da önemliydi 
böyle zamanlarda.

Sabah kalktığında olayı kabullenmişti. Şimdi mızıldanma 
değil şükretme zamanıydı. Kuvvetli hisleri sayesinde kendili-
ğinden doktora gidip ultrason istemese belki de bu durum hiç 
ortaya çıkmayacaktı. Doktor, “Durumunu kendin keşfettin.” de-
memiş miydi? Geçmişle muhasebesini de elbette yapacak, ken-
di kendine boğazında yarattığı bu birikimi bir daha yaşamamak 
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için hayata bakış açısını, olayları karşılayış biçimini gözden ge-
çirecekti. Zaten son bir buçuk yıldır yaşadığı bazı olaylarla “Ye-
niden Doğuş” adını verdiği bir dönemindeydi hayatının. Belki 
bu yaşadığı da bir hediyeydi; şu an Allah’ın kendisini koruduğu-
nu hissediyordu tüm varlığıyla. “Madem yeniden doğmak isti-
yorsun; geçmişten ve onun yüklerinden kurtul, yeni başlangıcın 
daha temiz olsun.” diyordu hayat ona.

Kafasında hep bu düşüncelerle hemen uygun doktor ve has-
tane arayışına girilip ameliyat günü tespit edildi. Ameliyat gü-
nünü beklerken bazen karamsarlığa kapılsa da aklına gelen kötü 
düşünceleri kafasından atıp babasının dokuz yıldır devam ettiği 
mücadeleyi hatırlatıyordu kendisine. İçinde bulunduğu durum 
belki de bu hastalığın en basit hâli, bunu unutmadan dilinde çok 
kısa bir süre önce yazdığı kendisine ait bir şiirinin son kıtası ile 
bekliyordu ameliyatını.

Zorların en zorunda
Nedir en güzel dua?
“Şükür”
Huzurlu ve kuvvetli bir kanat çırpış
Sonsuza…
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Tuğçe AYDIN

Bütün geceyi gözünü bile kırpmadan televizyon karşısında 
geçirdikten sonra güneşin doğmasına yakın uykuya dalmıştı. 
Birden, büyük bir gürültü ile çalan kapının sesiyle irkildi. “Kim 
bu dengesiz, kapı böyle mi çalınır arkadaş?” diye söylenerek 
kalktı koltuktan. Saçı başı dağılmış, gözleri bile açılmamıştı 
daha ama kapıdaki kişi ısrarla zile basmaya devam ediyordu. 
Merakla açtı kapıyı, karşı komşusu Nazmiye gelmişti yine. “Ah 
Seher abla, öğlen olmuş sen hâlâ uyuyorsun.” dedi kıkırdayarak. 
“Ben gözlerimi bile açamazken Nazmiye giyinip kuşanmış, ka-
lın bileziklerini de takıp takıştırmış bile.” diye geçirdi içinden 
Seher. Nazmiye onun konuşmasına fırsat vermeden “Seher abla, 
hazırlan gidiyoruz. Aşağı mahalleye kadın sağlığı merkezi aç-
mışlar. Ücretsiz tarama yapıyorlarmış, Hatice söyledi. Kız özel 
hastaneye gidip tonla para mı verelim? Hadi, acele et biraz.” 
diye nefes almadan konuştu. “Of Nazmiye, benim uykum bile 
açılmadı daha, sen kalk gidelim diyorsun. Daha kahvaltı yap-
madım, sen Hatice’yi de al git. Ben gelmiyorum.” dedi Seher 
sinirlenerek. “Ay Seher abla, Hatice dün gitmiş erkenden. Ne 
fesat, insan dünden haber verir değil mi?” “İlle götürteceksin 
değil mi beni oraya? Ne desem ikna olmayacaksın?” “Yok, val-
lahi olmayacağım.” dedi Nazmiye göbeğini sallayarak. “Bekle o 
zaman yüzümü yıkayıp üstümü giyineyim.” dedi Seher ve göz-
lerini ovuşturarak banyoya gitti. Arkasından Nazmiye seslendi, 
“Gelince de şöyle acılı kısır yaparız Seher abla.” Seher onun 
dediklerini duymamıştı. Başını kaldırdı, aynada göz altı mor-
luklarına ve şişmiş gözlerine baktı. “Bu uykusuzluk beni çok 
yıprattı.” diye düşündü. “Belki şu merkezde uykusuzluğuma bir 
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çözüm bulurlar.” diye kendi kendine konuşarak yatak odasına 
geçti. Dolabın kapağını açtı, kırmızı kazağını ve siyah kot pan-
tolonu giyip saçlarını taradıktan sonra Nazmiye’nin yanına geçti 
ve “Geldim işte, hadi çıkalım.” dedi. “Kız Seher abla, bir gün de 
seninle kuaför Necla’ya gidelim.” “Niye, ne oldu şimdi durup 
dururken?” diye sordu Seher, ayakkabılarını giyerken. “Ay ne 
olacak? Dip boyan gelmiş baksana şunlara! Boya bizi, diye ba-
ğıracaklar neredeyse.” diyerek güldü. “Tamam, gideriz bir ara.” 
diyerek geçiştirdi Seher.

Aşağı indiklerinde apartman girişinde asılı duran doğalgaz 
faturaları çarptı gözlerine. İçlerinden kendi faturalarını bulup 
karşılaştırma yaptılar her ay yaptıkları gibi. “Size yine çok gel-
miş Seher abla, cayır cayır yakıyorsun herhalde kombiyi?” dedi 
gözlerini devirerek Nazmiye. “Bilmem, her zamanki kadar yak-
tım işte.” dedi yokuş aşağı inerken. “Şuraya da yeni bir ucuz-
lukçu açılmış. Dönüşte uğrar, bakarız.” dedi Nazmiye. Gözleri 
dürbün gibi etrafta ne var ne yok inceliyordu. Seher onu duyma-
mıştı bile, içten içe kendini sorguluyordu. Daha uykusu açılma-
dan, karnını doyurmadan, üstelikte bu havada ne işi vardı bu ka-
dınla? Bu hava tam uyku havasıydı. Belki biraz daha uyurdu. Ne 
işi vardı ki sanki? Sonuçta emekli olmuştu artık. Kapıyı açmaya 
da bilirdi Nazmiye’ye. “Ama artık çok geç.” diye sesli düşündü 
birden. “Anlamadım Seher abla, bir şey mi dedin?” diye sordu 
Nazmiye. “Yok yok, geldik mi acaba, diye düşündüm kendim-
ce.” diyerek geçiştirdi, şimdi onunla laf yarıştıracak hâli yoktu 
sokak ortasında. “Geldik geldik, işte sağdaki bina.” dedi Naz-
miye heyecanlı ses tonuyla. “Bak Seher abla, bizim Safiye’nin 
kızı Mehtap da burada işe başladı. Gel onu bulalım da çok sıra 
beklemeyelim.” diyerek devam etti. “Of! Bir tanıdık torpilimiz 
eksikti.” diye geçirdi içinden Seher. Nazmiye, Mehtap’ı diğer 
çalışanlara sorarak buldurttu. Öğle yemeğinden gelen Doktor 
Mehmet Bey’den tanıdıkları için muayeneye erken başlaması 
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konusunda ricada bulundu. Ardından komşu teyzeleri Nazmiye 
ve Seher’e çok beklemeyeceklerini, doktor beyi ikna ettiği ha-
berini verdi. 

Öğle arası olduğu için sağlık merkezi pek kalabalık değildi. 
Ancak yaklaşık on dakika sonra burası dolup taşacaktı. Eee, ne 
de olsa her şey ücretsiz yapılıyordu. Doktor bey önce daha sabır-
sız görünen Nazmiye’yi çağırdı. Birtakım sorular sordu, önünde 
duran kâğıda bir şeyler işaretledi ve kâğıdı Nazmiye’ye uzattı. 
“Nazmiye Hanım, işaretlediğim tetkikleri yaptıracaksınız, sonra 
tekrar bana geleceksiniz. Zaten hemen çıkar sonuçlar, ben de 
ona göre değerlendireceğim. Arkadaşlar size yardımcı olacak-
tır.” dedi. “Aaa, bu kadar mıydı doktor bey oğlum, muayene 
etmeyecek misin?” diye sordu Nazmiye hesap soran edasıyla. 
“Sonuçlar gelince bakacağız dedim ya, şimdi dışarıdaki baya-
nı çağırabilirsiniz.” dedi doktor bey. “Tamam, doktor bey sen 
de hemen celalleniyorsun canım!” diyerek çıktı. Kapı önünde 
bekleyen Seher’e, “Haydi bacım, sıra sende. Zaten bir şeyler so-
rup çıkarıveriyor insanı bu doktor bey, ben burada bekliyorum. 
Bu listedekileri birlikte yaptırırız.” dedi. Seher, “Bir de bunla-
rı mı yaptıracakmışız? Aman be Nazmiye, iş açtın başımıza.” 
dedikten sonra içeriye geçti. Doktor bey, Nazmiye’ye sorduğu 
soruları Seher’e de sordu ve ardından önündeki kâğıdı işaret-
ledi. İşaretlemeleri yaparken doktorun düşünceli hâli Seher’in 
dikkatini çekti. Ardından kâğıdı Seher’e uzattı ve “Seher Hanım 
bu tetkikleri yaptırın. Sonuçlarla birlikte gelin.” dedi. “Teşekkür 
ederim, iyi günler.” diyerek dışarı çıktı Seher. Nazmiye hemen 
Seher’in elindeki kâğıdı alıp kendi elindeki kâğıtla karşılaştırma 
yaptı. “Eee, Seher abla, ne çok şey istemiş senden, benimkinde 
yok bu kadar.” diyerek Seher’in içine kuşku düşürdü. 

Görevlinin yönlendirmesiyle tek tek bütün tetkikleri yaptırdı-
lar. Bütün bunları yaptırırken zamanı farkına bile varmamışlardı, 
ta ki Seher’in açlıktan kan şekeri düşene kadar. Bütün tetkikler 
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yapıldıktan sonra tekrar doktor beyin odasının olduğu bölüme 
yürüyorlarken Seher birden fenalaştı. Yüzü bembeyaz oldu, elle-
ri titredi, başı dönmeye başladı. Bunu fark eden Nazmiye, “Se-
her abla, bayılacaksın, geç otur şöyle.” diyerek onu boş bir koltu-
ğa oturttu. Ardından görevlilerden birine seslendi, yardım istedi. 
Önce şekerli su içirdiler, sonra bir iki lokma bir şeyler yedirdiler. 
Seher kendine gelmişti, baş dönmesi ve titremesi oldukça azal-
mıştı. Birkaç dakika sonra hemşire, “Nazmiye Şen, Seher Saygın 
sonuçlarınız çıktı.” diye seslendi. Nazmiye hemen hemşirenin 
yanına gitti ve sonuçları aldı. “Seher abla doktor beye bunları 
gösterip öyle gidelim eve.” dedi. Seher hiç itiraz etmedi, her ne 
kadar yorulmuş, hâlsiz kalmış olsa da istemeyerek yaptırdığı bu 
tetkiklerin sonucunu oldukça merak ediyordu. 

Kapıyı tıklattılar, doktor beyin “Buyurun!” sesiyle içeri-
ye geçtiler. Mesai saatinin bitmesine çok az kalmıştı. Doktor 
bey gitmek için hazırlanıyordu. Nazmiye, “Doktor bey, git-
meden bizim şu sonuçlara bir baksanız, yarın tekrar gelmek 
zorunda kalmayalım, arkadaş rahatsızlandı da biraz.” diyerek 
sonuçları tutuşturdu doktor beyin eline. Doktor bey önce çok 
sabırsız görünen Nazmiye’nin sonuçlarına baktı. “Her şey yo-
lunda görünüyor Nazmiye Hanım, maşallah kendinize çok iyi 
bakmışsınız.” dedi. Bu sözler Nazmiye’nin tedirginliğine son 
vermiş, ayrıca kendisiyle gurur duymasına sebep olmuştu. Bu 
gurur ifadesi gözlerinden rahatlıkla okunuyordu. Seher’de ise 
bilinmeyen bir tedirginlik vardı. Doktor bey onun sonuçlarını 
eline aldığında kalbi neredeyse yerinden çıkacak gibiydi. “Ne-
den bu kadar heyecanlanıyorum? Sanki ilk defa doktor kontro-
lündeyim, sakin ol Seher, sakin ol!” diyerek içten içe kendini 
sakinleştirmeye çalışıyordu. Doktor bey, “Nazmiye Hanım, rica 
etsem bizi biraz yalnız bırakır mısınız?” diye sordu. Bu soru 
Nazmiye’de oldukça merak uyandırmıştı. “Lütfen, arkadaşınızı 
dışarıda bekleyin Nazmiye Hanım.” diyerek oldukça resmi bir 
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tavırla tekrar rica etti doktor bey. Bu sözlere bozulan Nazmiye 
yavaşça dışarı çıktı. “Buyurun şöyle oturun Seher Hanım, bi-
raz konuşalım sizinle.” dedi doktor bey. Gayet yumuşak bir ses 
tonu vardı. “Doktor bey, bir sorun mu gördünüz sonuçlarımda?” 
diye sordu Seher. “Seher Hanım, endişelenmeyin. Korkacak bir 
şey yok. Fakat elimdeki sonuçlarda sol göğsünüzde bir kitle tes-
pit edildiğini görüyorum.” dedi. O an Seher’in yüzü bembeyaz 
oldu, elinde tuttuğu çantası birden yere düşüverdi. Sanki dün-
yası başına yıkılmıştı. “Ne diyorsunuz doktor bey, nasıl olur?” 
diyebildi sadece. Onun bu sözlerinden sonra hayat çok acımasız 
davrandı. Hastaneye her gün geliş gidişler, bitmeyen tetkikler ve 
en sonuncusu biyopsi… 

Kadın sağlığı merkezindeki o tedirgin ve gergin günden son-
ra tam üç ay geçmişti. Yine bir doktorun odasındaydı. Doktorun 
elinde biyopsi sonucu vardı ve doktor bey bu durumu açıkla-
maya alışmış, oldukça rahat tavırları olan biriydi. Sonucu gayet 
iyi bir şekilde açıkladı Seher’e. “Sağ göğsünüzde kanser hücresi 
tespit edildi Seher Hanım, sizi oldukça yorucu bir süreç bekliyor 
fakat endişelenmeyin, biz ne gerekiyorsa yapacağız. Sizin bu 
süreçte güçlü ve sakin olmanız ve canınızı sıkacak, moralinizi 
bozacak şeylerden uzak durmanız gerek. Tedaviye radyoterapi 
seanslarıyla başlayalım. Buraya yazdığım tarihte tekrar görü-
şelim.” dedi. Seher, doktorun “Sağ göğsünüzde kanser hücresi 
tespit edildi.” sözlerinden sonraki hiçbir şeyi duymamıştı bile. 
Doktorun uzattığı evrakları aldıktan sonra eve dönmek üzere 
otobüs durağına gitti. Hava oldukça basık ve kapalıydı. Her an 
yağmur yağabilirdi. Bu hava durumu sanki Seher’in iç dünya-
sını yansıtıyor gibiydi. Ne yapacaktı şimdi, nasıl başa çıkacaktı 
bu durumla? Ya yataklara düşerse kim bakacaktı ona? Kızı daha 
yeni evlenmiş ve şehir dışında oturuyor, oğlu bambaşka bir şe-
hirde üniversite okuyordu. Kocasından beş yıl önce boşanmıştı. 
Ona destek olacak kimsesi yoktu yakınında. Bunları düşünür-
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ken beklediği otobüs geldi. Cam kenarına oturup yağan yağmu-
ru seyretmeye başladı. Bir süre sonra yanındaki yaşlı teyzenin 
“Kızım, postane durağı burası mı?”  demesiyle irkildi. Onun da 
bu durakta inmesi gerekliydi, neredeyse kaçıracaktı durağı. Öy-
lesine dalmıştı ki yağmur damlalarını izlemeye, son anda fark 
etti durağı. “Evet teyzeciğim, ben de burada iniyorum.” diye-
rek yaşlı kadını onayladı. Otobüsten indiğinde yağmurun hızını 
artırdığını fark etti. “Islanmadan apartmana koşmalıyım.” diye 
geçirdi içinden. Tam koşmaya başlayacağı sırada içinden bir ses, 
“Ne koşacaksın, bırak yağmur ıslatsın saçlarını, sırılsıklam ol, 
hayatı teninden iliklerine kadar hisset. Bir daha mı geleceksin 
dünyaya? Tadını çıkart!” dedi. İçindeki sese kulak verdi ve sırıl-
sıklam oldu. Üzerinde bir damla bile kuru yer kalmamıştı. Ama 
tuhaf bir şekilde içi huzurla dolmuştu. Demek ki bazen içinde-
ki sese kulak vermeliydi. Hatta bazen değil, bundan sonra hep. 
Apartmana girdiğinde Nazmiye’ye yakalanmamak için parmak 
ucunda çıkıyordu merdivenleri. Bu kez gerçekten ona laf an-
latacak mecali yoktu. Dairesinin önüne geldiğinde bir an önce 
içeri girmek için sırılsıklam olmuş çantasında anahtarını aradı. 
Ruh hâlindeki karmaşa çantasına yansımış gibiydi. O kadar ka-
rışıktı ki anahtarı bulması zaman aldı. İçeri girdiğinde çantasını 
bir kenara fırlatıp doğruca mutfağa yöneldi. Çay suyu koydu ve 
mutfağın küçük camından dışarı bakmaya başladı. Hava şartla-
rı ne olursa olsun hayat bir şekilde tüm hızıyla akmaya devam 
ediyordu. Geçip giden arabalar, bir yerlere yetişmeye çalışan in-
sanlar, yağmurdan kaçanlar, ıslananlar… Hayatın hızlı akışını 
düşünerek banyoya ilerledi, ıslanmış kıyafetlerini çıkarıp sıcak 
suyun altına girdi. Su onu her zaman rahatlatırdı. Akıp giden su-
yun altında bu zamana kadar yapamadıklarını düşündü. Bu ya-
şına kadar hep başkaları için yaşamıştı. Annesinin istediği mes-
leği seçmiş, onların uygun gördüğü biriyle evlenmiş, iki çocuk 
yapmış, kendini onlara adamıştı. Peki sonuç? Sonuç hüsrandı. 
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“Bundan sonra kendim için yaşamalıyım, mücadele etmeliyim, 
yeni bir hayata başlamalıyım.” diyerek kendi kendine söz verdi. 

Duştan çıktığında kendini daha iyi hissediyordu Seher. Eline 
kalem ve kâğıt aldı, önce biraz düşündü ve yapmak isteyip de 
yapamadıklarının listesini yapmaya başladı. İlk maddesi “Resim 
kursuna yazılacak ve resim yapılacak.” oldu. Onun resme yete-
neği vardı ama bunu hiçbir zaman değerlendirememişti. Birinci 
maddeden sonra aklına yazabilecek başka hiçbir şey gelmedi. 
“Bunu kendim için başarmalıyım. İlk iş olarak yarın kursa baş-
vuracağım.” dedi kendine. O akşamı biraz huzursuz, kendi ken-
dini rahatlatmaya çalışır vaziyette geçirdi Seher. Çalan telefon-
ları açmadı, mesajları okumadı ve sabah erkenden uyandı. Eve 
en yakın resim kursunun yolunu tuttu. Evet, burası onun aradı-
ğı huzurlu bir yerdi. Danışmadaki genç kız, “Dilerseniz bugün 
dersimize katılabilirsiniz. Hem hocamızla ve arkadaşlarımızla 
tanışmış olursunuz.” dedi gülümseyerek. “Olur, aslında bugün 
herhangi bir işim yok. Şu sıralar bütün vaktimi resim yapmaya 
harcamak istiyorum.” diye cevap verdi memnuniyetle. Bir süre 
sonra ders başladı. Derslikte tuvaller, bolca boya ve boya koku-
su mevcuttu. Beklediği kadar kalabalık değildi aslında, Seher 
dışında altı kişi daha vardı ve yeni gelen arkadaşlarını olduk-
ça sevecenlikle ve içtenle karşıladılar. Çoğu Seher’in yaşıtıy-
dı. Anlaşmakta hiç zorlanmayacaktı çünkü şimdiden tanışmış, 
kaynaşmışlardı. Seher sanki haftalardır buradaymış gibi hissetti 
kendini, bu yeni ortamı hiç yadırgamadı. Üstelik resim hoca-
sı da herkese arkadaş gibi davranıyor, resimle ilgili ipuçlarını 
sanki bir sır verirmiş gibi gizemli bir şekilde anlatıyordu. Bu 
Seher’in oldukça ilgisini çekmişti. Belki de etkilenmişti bu du-
rumdan. Kurs çıkışı herkes toplanıp bir kafeye kahve içmeye 
gittiler. Seher uzun zamandır hiç mutlu olmadığı kadar mutluy-
du bu ortamda. “Demek ki insan hayallerini gerçekleştirdikçe, 
çabaladıkça mutlu oluyor.” diye geçirdi içinden. 
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Her gün gittiği ışın tedavisi ve doktor kontrolleri devam edi-
yordu. Hatta doktorun dediğine göre göğsündeki kitle küçülme-
ye başlamıştı. Bazı günler komşusu Nazmiye de onunla birlikte 
geliyor, onu yalnız bırakmıyordu. Kanser haberini ilk öğren-
diğinden bugüne tam dört ay geçmişti. Tedavisi kadar gittiği 
resim kursunu da hiç aksatmıyordu. Resim hocası Adnan Bey, 
Seher’in resme olan yeteneğine hayran kalmıştı. Bu hayranlık 
ve ilgi, akşam çıkışlarda grup yerine ikili dışarı çıkmalar, yemek 
ve çay davetleri ile zamanla daha da artmıştı. Kanser tedavisi 
gördüğünü bilen arkadaşları ve hocası bu konuda ona sürekli 
destek oluyor ve güç veriyorlardı. Bir gün Adnan Bey, ders esna-
sında öğrencilerine çizdikleri resimler ile ilgili ipuçları verirken 
Seher’e de bir boya kutusu uzattı ve şöyle dedi: “Seher Hanım, 
resminizde bu rengi kullanmalısınız, buyurun.” Seher fırçasını 
eline aldı, boya kutusunun kapağını açtı ve birden gözlerinden 
yaşlar akmaya başladı. Evet, bunlar mutluluk gözyaşlarıydı. 
Çünkü kutunun içerisinde boya değil, yüzük vardı. “Seher Ha-
nım, bir süredir devam eden arkadaşlığımızı eşim olarak devam 
ettirmenizi istiyorum. İkinci baharım olur musunuz?” dedi. Se-
her şaşkın ve bir o kadar da mutlu yüz ifadesiyle “Evet, evet! Siz 
de benim hayata tutunma sebebim olur musunuz?” dedi. “Mem-
nuniyetle” diyerek cevap verdi Adnan Hoca. Salondaki herkes 
onları alkış yağmuruna tuttu. 

Onlar 12 Haziran’da evleniyorlar. Mutluluklarına mutluluk 
katıyorlar. Seher, hastalığıyla mücadele edip bambaşka bir ha-
yata yelken açtı ve hiçbir zaman pes etmedi. Bazen hayat istedi-
ğimiz gibi gitmeyebilir ve önümüze bir taş koyarak bizi durdur-
mak isteyebilir. Önemli olan yılmadan, pes etmeden gücümüzü 
toplayıp taşın üstünden atlamaktır. Şairin de dediği gibi, “Hayat 
kısa, kuşlar uçuyor.”
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BU GRİP BİR GARİP

Nevres KUTLAY MAYRUK

“Ellisinde elli ülke” diye başladım bu yola. Sıradaki ülke 
İzlanda. Buzulların ve volkanların ülkesi. Gezmeyi, keşfetmeyi 
çok seviyorum. Hele benim kahrımı çeken şu sırt çantam. Kaç-
tır tamire götürüyorum. Yenisine eşyalarımı sığdıramayacağımı 
düşünüyorum sanırım. Bu sefer bisikletimi de götürsem... İnsa-
noğlu hayal etmeye doyamıyor. Seyahatlerim sonrasında patla-
yan ayakkabılarımın koleksiyonunu yapıyordum. Arkadaşlarım 
gülerlerdi yaptıklarıma. “Sürekli plan yapıyorsun, hiç dinlenme-
yi düşünmez misin sen?” Dinlenmek mi? Ben böyle dinleniyo-
rum işte. Planladığım yeri gitmeden önce araştırmak, ucuz bilet 
ve rota hesaplamak, en heyecanlı kısmı da o tarihte yıllık iznimi 
alabilmek. En önemlisi ise sağlık. Gidebilmek için olmazsa ol-
mazlardan.

Ben, plan yapadurayım üç gündür geçmek bilmeyen karın 
ağrım beni artık zorluyor. Sıcak su torbası da fayda etmedi. 
İşe gidiyorum, kıvrılarak eve döndüğümde iki büklüm oluyo-
rum sancıdan. Ve karnım kocaman. Sanki patlayacağım. Artık 
doktora gitmek şart oldu. Tadım tuzum kalmadı. Şu doktor ve 
hastane korkum yok mu, hep beni böyle oyalıyor. En nihayetin-
de hastanedeyim. Doktorum beni görünce şaşırıyor ve ekliyor: 
“Hayırdır, kolay kolay gelmezsin buralara. Sorun nedir?” “Uzun 
süren bir karın ağrım var. Gaz olsa bu zamana kadar geçerdi 
fakat geçeceği yok gibi. Biraz da korktum durumdan. Doktor-
cuğum gelmişken uzun zamandır aksattığım meme ultrasonuna 
da bir baksak.” “En önemli olan şeyi aksatmışsın.” diyerek baş-
layan cümlelerin devamında hasta örnekleri verilerek durumun 
önemini belirtmeye çalışan doktoruma, “Bende bir şey yok ki. 
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Düzenli kontrol ettiriyorum. Son iki senedir meşgaleden fırsat 
bulamadım.” diyerek savunmamı yapmıştım kendimce.

Artık ultrason odasındayım. Karnımdaki ağrının sebebini öğ-
reneceğim. “Gaz” dedi doktor.  “Gaz mı? Ne kadar perişan etti 
beni ve bu kadar uzun sürmesi neden?” O sırada doktorun sura-
tının ifadesinin değişmesi ve okkalı bir fırça ile “Sana iki buçuk 
ay sonra gel denmiş, sen bunu iki buçuk sene mi anladın?” dedi.  
Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Karnımdaki ağrı için bura-
dayım fakat memedeki kistleri ihmal ettiğim için doktor bana kı-
zıyor. “Bir sorun yoktu, bu yüzden kontrollerimi biraz aksattım.” 
diyorum. “Acilen mamografi çekilmesi lazım.” diyor. Fakat du-
rumun adı yok. Mamografiyi bir ara çektiririm, diyerek planla-
rımla ilgilenmeye devam ediyorum. Bu arada babamın hastalan-
dığı haberi geliyor. “Ameliyat olması lazım.” diyor kardeşlerim. 

Kızım çok küçüktü, eğitimi için gelmiştik İstanbul’a. Geri 
dönerim, dayanamam, derken on iki sene hızla geçivermiş, üni-
versiteli olmuştu. Babam için memlekete, Mersin’e, gidiyor, 
ameliyat ve bakım telaşından dolayı mamografi çektirmeyi unu-
tuyorum. Babamın iyileşmesini bekliyoruz. Sağlığın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Babam bu ameliyat 
için çok geç kalmış. İyileşmesi uzun sürüyor. İşe dönüyor, birik-
miş işler içinde kayboluyor ve mamografi çektirmeye gitmem 
gerektiğini de anımsamıyorum.

Biletim rezervasyonda bekliyor. Pek fazla gün kalmadı tatile. 
Artık şu mamografiyi çektireyim, diyorum. Doktor isteyeli epey 
zaman geçti üstünden. Ağrı sızı da yok. Ne diye istendiyse anla-
madım. Güzel günleri çuvala koymuşum. Havalar soğudu, hatta 
bir de kar yağdı, trafik felç. Taksi bile yok ortada. Randevu sa-
atim yaklaşıyor. Niye aksıyor bazı şeyler, anlam veremiyorum.

En sonunda mamografi çekiliyor. Görevliye olumsuz bir şey 
görüp görmediğini soruyorum. “Sorun yok.” diyor. Meğerse 
onun sorumluluğunda değilmiş açıklama yapmak. Ben içim ra-
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hat eve dönüyorum. Arada bir de kendimle konuşuyorum. Yok 
işte bir şey, geciktiysem de iki sene radyasyon almamış oldum. 
Takip eden birkaç gün sonra ofiste çalışırken telefonum çalıyor. 
Karşımdaki kadın, telefonu doktora bağlayacağını söylüyor. En-
dişelenmeli miyim, sakince beklemeli miyim? Doktor “Acilen 
renkli MR çekilmeli, tahmin ettiğim şey olabilir. Kesin sonuç la-
zım.” diyor. Bir an dizlerimin üstüne koridora çöküyorum. Bana 
bir şey mi demek istedi, anlamaya çalışıyorum.

İstanbul’a iki saat uzaklıkta bir ilde çalışan dostumu arıyo-
rum. Durumu anlatıyorum. Bana, son on senedir yapılan tarama-
larını topla gel, diyor. Gecikme lütfen, diye ekliyor. Gecikmek 
mi? Ben geciktiysem eğer zaten epey geciktim. Ne zor bir işlem, 
evde hepsini bulmam bile zor. Kendimi toparlıyorum ve şimdi-
ye kadar gittiğim iki hastane var. İkisini de arayıp son on yılki 
çekimlerimin raporlarını mail adresime yollamalarını rica edi-
yorum. Akşama doğru hepsi tamamlanıyor ve çıktılarını alıyo-
rum. Müdürümden bir günlük izin alıp evime gidiyorum. Evde 
ortalığı telaşa vermeye gerek yok, diye düşünüyorum. Ortada 
bir şey yok ki. Erkenden yola koyuluyorum. Doktor arkadaşımla 
buluşuyorum ve beni hastanenin genel cerrahi doktoru Orhan 
Çelen ile tanıştırıyor. İlk muayene, ilaçlı MR ve ardından bi-
yopsi yapılıyor. Sonucuna göre açıklama yapılacağı söyleniyor. 
Bir iki gün sonra hastaneyi arıyorum. Doktorumun asistanı bu 
işe yeni başlamış. Kuralları bilmeden bana rapor sonucumu yol-
luyor. Sevimsiz durumlarda doktor hasta ile yüz yüze konuşur-
muş. Ben pek bir şey anlamıyorum bu sonuçtan. İyi olmayan bir 
şey var ama ne kadar kötü onu bilemiyorum. Kız kardeşim ile 
sonucu paylaşıyorum, genel cerrah olan arkadaşına sonuçlarımı 
gösterdikten sonra beni arıyor. Sesi beni etkiliyor. Sanki boğazı-
na düğümlenmiş bir şeyler var. Korkulacak bir şey yok, kitlenin 
alınması yeterli imiş diyor. Bu arada ben de tekrar randevu alı-
yorum doktor ile görüşmek için.
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Doktorum ile bir araya geliyoruz ve bana “meme ca” diyor. 
Ne ca? Meme kanseri. Bana bir çırpıda ne yapılması gerektiğini 
ve tedavi şeklimi açıklıyor. Bir de saçlarınızı en kısa zamanda 
kestirin, diye ekliyor. Memem ve saçım arasındaki bağlantıyı 
anlamaya çalışırken kemoterapi alacaksınız ve saçlarınız dö-
külecek, diyor. Bu nasıl bir durum anlamaya çalışıyorum. Me-
melerimi alın, diyorum. Sanki o zaman çözüm olacakmış gibi. 
Maalesef durumun bu kadar kolay ve basit olmadığını fark edi-
yorum. Kanserin başka hücrelerime sıçramaması için yapılması 
gereken bu tedavinin yan etkilerinin biraz acıklı olduğunu da 
süreç içinde anlıyorum.

Eve dönüş yolunda, yalnız başıma hastaneye gelmiş olduğu-
ma kızıyorum. Pamuk balyalarının üstündeydim sanki. Arada bir 
bulutlara tırmanıyordum. Kafamda deli sorular… Ben yakında 
İzlanda’ya gidecektim. Şimdi elime verilmiş bir kâğıt ile eve dö-
nüyordum. “Meme kanseridir.” Çalışamaz raporu. Çalışma ha-
yatımda, bir tek kızımı dünyaya getirdiğimde üç ay kadar doğum 
izni kullanmıştım. Ofiste masamı toplayıp elimdeki işleri arka-
daşlarıma devrettim ve vedalaştım. Beni ne bekliyor ve günlerim 
nasıl geçecek bilmiyordum. Korkmak mı? Tabii ki, hem de nasıl.

Rezervasyondaki İzlanda biletimi iptal ettirdim. Rotam şaş-
mıştı bu sefer. Evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Ameliyatım 
başarılı geçti. Ardından kemoterapi almaya başladım. O sırma 
saçlarım döküldü, diyemeyeceğim çünkü kısa saç kullanan bi-
riydim. Her şeye rağmen kadınlar için gerçekten önemli bir un-
sur. Bir anda kel kalmak insanı üzüyor ve tedavi sırasında alınan 
kilolar. Ayrıca hep birinin bakımına ihtiyaç duyuyor olmanız.

İçinde bulunduğum ortamdan sıyrılmak istiyordum. Bu ben de-
ğildim, bana benzemiyordu bu kişi. Evet, hesaplar karışmış olabilir-
di. Fakat düzeltilemez bir durum da değildi. Bedenimin izin verdiği 
kadar bir şeyler yapmayı denemeliydim. Hayat dolu bir kişiliğe sa-
hiptim. Şimdi ise yatağa yapışıp kalmak bana yakışmıyordu.
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Kalabalık ortamlar yasaktı ve maskesiz dolaşmak biz kemo-
terapi hastaları için riskliydi. Nereden başlamalıydım? En zevk 
aldığım hobimden. İşe bisiklet ile giden biri olarak en çok bisik-
letimi özlemiştim. Evet, bisiklete binmek beni mutlu edecekti. 
İlk denememden kısa bir süre sonra rengim sararmış, yolun ke-
narında kendimi çıkarırken buldum. Pes etmedim. Bir iki hafta 
sonra tekrar denedim. Rampasız yerlerde her beş kilometreden 
sonra dinlendim ve rampalarda ben bisikletimi taşıdım. Başar-
mıştım. Kendimi yormadan bisiklet gezileri yapabilirdim. 

Zor da olsa yürüyüşlerimi yapmaya çalışıyordum. Artık hem 
bisiklet hem yürüyüş kanserli hayatıma girmişti. Diğer hasta 
arkadaşlara örnek olmak beni daha fazla heyecanlandırmaya 
başladı. Bu arada etrafımda çok fazla kişinin meme kanseri 
olduğunu fark ettim. En çok üzüldükleri kel olmaktı, dışarıya 
bandanasız çıkmıyorlardı. Ben “Saçsız da güzeliz ve biz bu 
kanseri yeneriz.” demek adına makyajlı, maskeli, kel olarak dı-
şarı çıkmaya başladım. Garip bakışlara maruz kalıyordum. Göz 
göze geldiğimde hiç sıkılmadan, utanmadan kişilere nedenini 
açıklıyor; sizler de kontrol ettiriniz, diyordum. Farkındaydım 
ve farkında olunması için neler yapabileceğim konusunda ça-
balıyordum.

Radyoterapi tedavisi başladı. Hastanede birçok farklı kanser 
hastası vardı. En çok meme kanseri hastası ile karşılaşıyordum. 
Sanki bir grip gibiydi. Bu grip, bir garipti. Bulaşıcı değilse de 
tedavisi daha değişik ve uzun sürüyordu. Artık “meme kanseri” 
değil, “meme gribi” demeye başlamıştım. Bana derin üzüntüler 
versin istemiyordum. Ondan uzaklaşmak için tüm şaklabanlık-
lara hazırdım. O, beni ele geçirmemeliydi. Ben ondan nasıl kur-
tulabilirim, bunun planlarını yapmalıydım. Eskisi gibi olamıyor, 
sol kolumla ağır şeyler taşıyamıyordum. Her yaşadığım olum-
suzluğa çözümler üretiyordum. Mücadele kişiyi daha çok hayata 
bağlıyordu. Her kemoterapi sonrasında duruluyor, yavaşlıyor ve 
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ağrılarıma teslim oluyordum. Kendimi iyi hissetmeye başladı-
ğımda, hemen vites yükseltiyordum olabildiğince. 

İşe gitmeyi de günlük hareketliliği de çok özlemiştim. Bu 
grip, bana bedenimi daha özenli kullanmam gerektiğini öğre-
tiyordu. Yıllarca çok hırpalamıştım ve çok yormuştum. Kanser 
olduğum için Allah’a isyan etmedim. Durumumu kabullendim 
fakat sahiplenmedim. Savaşmak beni daha da kuvvetlendirdi. 
Annem, babam ve kardeşlerimin desteği, beni daha çok kulaç 
atmaya sevk ediyordu. Kızımın ilgisi de bana farklı bir kuvvet 
ve direnme gücü veriyordu. Bu bağlamda her şey çok güzeldi. 
Sevgi önemliydi. Acıları sevdiklerinle de paylaşınca taşınılan 
yük hafifliyor ve çığ gibi büyüyen bir sevgi yumağı ile yuvar-
lanıyorduk.

Tedavim bitmek üzereydi ki eşim yolları ayırmak istedi. Ar-
tık hayatımda üzüntüye yer yoktu. Beni üzen, hırpalayan, yıpra-
tan her şeyden uzak olmak istiyordum. Ben önemliydim. Kendi-
me değer vermeyi öğrenmiştim. Sağlıklı olmanın kişiyi ne kadar 
zengin kıldığının farkına varmıştım. Hastayım, demeyip kolları 
sıvadım. Kaldırabileceğim kadar yükü sırtlayıp Allah’ın bana 
verdiği ikinci yaşamın içinde yeni bir düzen için yol almaya 
başladım. Her şey daha da güzel olacaktı. Hayata tutunmuştum, 
tedavim cevap veriyordu. Yaşadığım bu günlere şükrediyordum. 
Aldığım nefesin değerini biliyordum. Hayatın içinde akmak çok 
güzeldi.

Unuttuğum değerler acı bir şekilde hatırlatılmıştı evren ta-
rafından. Önemli olan hatırladıklarımı unutmamak ve bana 
yakışan şekilde yaşamak olmalıydı. Dua etmeyi, şükretmeyi, 
hoşgörüyü, sevgiyi, sarılmayı, bedeni dinlendirmeyi, hobileri-
min tadını çıkararak yaşamayı öğrenmiştim. Tedavi bitmiş, rutin 
kontrollerim başlamıştı. Tekrarlama riski devam ediyor olması-
na rağmen bir sene aradan sonra işe başladım. Çalışmak bana 
tarifsiz bir enerji veriyordu. Artık farklı şeylerin hesaplarını yap-
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maya başlamıştım. Günün sonunda kasama bakıyordum. Sağlık, 
mutluluk ve ne kadar gülümseme varsa kazancımdı. Enerjimi 
alan her şeyden uzak duruyor, beni mutlu kılacak her şeyi ku-
caklıyordum.

Hiçbir şey son değildi. Ben başarmıştım. Etrafımda bulunan 
gripli dostlara da yaptıklarımla örnek olmak ayrı bir mutluluktu. 
En önemlisi sağlığa verilecek önemdi. Hastaneden ve doktor-
dan kaçmamak, tedaviyi reddetmemek önemliydi. Hangi safha-
da olursanız olun zihninizde oluşturduğunuz güzellik, başarma 
duygusu, yenilenme isteği sizi istediğiniz yere taşıyor. Korku 
dolu düşüncelerden uzak olmaya, pozitif düşünmeye yönelmek 
gerekiyor.

Ameliyatımın üstünden bir sene geçti bile. Rutin kontrolle-
rim uzun yıllar devam edecek. Ben, hayatı kendime zor etme-
den yoluma devam ediyorum. Her şeyin tadına vararak, hayatı 
özümseyerek yaşıyorum. Gülümseyerek gönlümü güzelliklerle 
dolduruyorum. Artık bisikletimle işe gitmelere, turlara başla-
dım. Kendimi yormadan her şeyi yapıyorum. En güzeli ise sırt 
çantam hâlâ bana eşlik ediyor. Fırsat buldukça ben yine yollar-
dayım, güzel planlarda ve rotalardayım.

Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Hayata nereden is-
terseniz tutunun. Öyle bir tutunun ki hayat size yapışsın. Ben 
şimdilerde nerede miyim? Size İzlanda’dan sesleniyorum. Sağ-
lıklıyım, mutluyum. Korkmuyorum, ne volkandan ne lavlardan 
ne de depremden. Hatta üşümüyorum kış mevsiminde, içim hep 
bahar, hep yaz.
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BOKSÖR SEYİT’İN HİKÂYESİ

Kezban ASLAN

“Seyit, neredesin sen oğlum? Saat kaç haberin var mı? Okul-
dan aradılar, yine kavga etmişsin arkadaşlarınla. Ne yapacağım 
seninle bilmiyorum ki!”

Babaannesi bıkıp usanmıştı torunu Seyit’in yaramazlıkların-
dan oysa ilkokulda hiç böyle değildi. Her şey gelini yüzündendi. 
Oğlu beyin kanaması geçirip yatağa düşünce gelini üç çocuğunu 
geride bırakıp gitmişti beş yıl önce. Sitare Nine oğluna mı yan-
sın torunlarına mı bilemedi. Küçük oğlu ve küçük geliniyle bir-
likte sahip çıkmışlardı yüzüstü kalan oğluna ve torunlarına. Ama 
kolay değildi yatalak bir hastaya bakmak ve kalabalık bir ailenin 
karnını doyurmak. Büyük bir sabır ve çok çalışmak gerekiyordu. 
Sabretmesine edecekti Sitare Nine ama Seyit’in yaptıkları ca-
nından bezdiriyordu. Okulda da durum aynıydı. Seyit yüzünden 
okula gelmeye korkan çocuklar, sınıfının önünden dahi geçmek 
istemeyen öğretmenler vardı. Müdür ailenin durumunu bildiğin-
den okuldan atmak istememişti Seyit’i. En azından ortaokulu 
bitirsin diye düşünmüştü. Seyit son sınıfa geldiğinde okula yeni 
bir fen bilgisi öğretmeni atanmıştı, ismi Alper’di. Sınıfların du-
rumundan habersiz olan Alper Hoca’ya Seyit’in sınıfını verdiler. 

Yazın kahvede çalışıp üç kuruş para biriktiren Seyit, ilk haf-
talar okula gelmek yerine oyun salonlarına takılmıştı. Paralar 
suyunu çekince tekrar okula döndü. Okula neden geldiğini ken-
disi de bilmiyordu. Evde kalıp babaannesinin dırdırını dinlemek, 
inleyip duran babasını görmek istemiyordu. Amcası da ufaktan 
kulağını çekti mi kan beynine sıçrıyordu. Sokaklarda da muhak-
kak biriyle dövüşüyordu. O yüzden okul yaramazlık yapabile-
ceği en güvenli yerdi. Ancak ne yaparsa yapsın içindeki boşluk 
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hissini bir türlü atlatamıyordu. Ne babası felç olduğunda ne de 
annesi gittiğinde bir damla yaş akmamıştı gözünden. O günden 
beri birilerini ağlatmaktan gizli bir haz duyar olmuştu.

Alper Hoca birkaç haftada Seyit’in namını duymuştu. Seyit 
fen dersine ilk girdiğinde bir olay olmadığından “Herhâlde abar-
tıyorlar.” diye düşünmüştü. Ancak hafta içindeki diğer dersinde 
Seyit’in saniyeler içinde, ne olduğunu anlamadan yanında otu-
ran çocuğun burnunu kanatması düşüncelerini aniden değiştirdi. 
Başta kızıp bağırmayı düşündü. Sonra sakin olup olayı çözmeye 
çalıştı. Seyit ise kendisine anlayış gösteren bir öğretmeni ilk kez 
görmenin şaşkınlığı içinde kendini savunamadı bile. Sonraki 
birkaç olayda da aynı durum tekrarlandı. Seyit kendisine ılımlı 
yaklaşan bu hocaya saygı duymaya başlamıştı. Alper Hoca ise 
Seyit’in hayat hikâyesini öğrenmiş ve çok üzülmüştü öğrencisi 
için. Bu tür gençlerin çetelerin elinde harcanıp gittiğini biliyor-
du. Bu yüzden bu çocuğu kurtarmak istiyordu. Kendi dersi için 
birkaç çizgi roman getirdi önceleri. Yıllardır bir kitap sayfası 
dahi açmayan Seyit bir çırpıda bitirip yenilerini istedi çizgi ro-
manların. Bir gün okula asılmış bir afiş dikkatini çekmişti öğ-
rencilerin. Şehirlerinde bir karate kursu açılacağını, kayıtlarının 
başladığını haber veriyordu. Afişin başında biriken çocukların 
yanına giden Alper Hoca, Seyit’i görünce sormadan edemedi.

– Sen de gitmek ister misin Seyit?
– İstesem ne olacak hocam, bizde mangır ne gezer?
Alper Hoca’nın aklına bir fikir geldi. Seyit’le bir anlaşma yap-

tılar. Seyit arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi geçinecek, hiçbir 
olay çıkarmayacak, öğretmeni de onu karate kursuna göndere-
cekti. Tabii ailesi de izin verirse. Babaannesi ilk önce karşı çıksa 
da öğretmen rica edince izin verdi. Seyit gerçekten verdiği sözü 
tuttu. Ne okulda ne sokakta hiç kimseyle kavga etmedi. Alper 
Hoca ile arkadaş gibi olmuşlardı. Ortaokul biterken liseye gitme 
sözdü verdi hocasına. Karatede yeşil kuşağa ulaşmıştı çabucak. 
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Her şey yoluna girdi derken önce babası vefat etti Seyit’in, 
henüz lise ikinci sınıftaydı. Daha onun üzüntüsünü atlatama-
dan Alper Hoca’nın İstanbul’a tayininin çıkması büsbütün 
yıktı Seyit’i. Tekrar kırıp dökmeye başladı her şeyi, herkesi. 
İstanbul’a gitmeden Seyit’le uzun uzun konuşup nasihatler ver-
di Alper Hoca. Üniversiteyi mutlaka kazanıp İstanbul’a, yanına 
gelmesini sıkıca tembihledi. Ancak bu kez hocasının nasihatleri-
ni dinlemedi Seyit. Üçüncü sınıfa başlayalı iki ay olmadan okulu 
bıraktı. Çok sevdiği ve siyah kuşağa yükseldiği karateyi bıraktı. 
“Bedava ekmek yok” deyip sürekli üstüne gelen amcası yüzün-
den evi terk etti. 

Hocasının peşinden İstanbul’a gitti Seyit. Liseyi bıraktığı 
için çok kızmıştı ama bir iş bulmasına yardımcı olmaktan geri 
kalmamıştı hocası. Henüz evlenmiş olduğu için eskisi kadar il-
gilenemiyordu Seyit’le. Hayatla tek başına mücadele etmek zo-
runda olduğunu anlayan Seyit ek işler aramaya başladı. Artık 
kardeşlerine de para yollamak zorundaydı. Hatta iyi bir iş bulur-
sa onları da yanına alır, amcasına muhtaç etmezdi onları. 

Hayat oradan oraya savururken Seyit’i, kendini yer altı dövüş-
lerinin yapıldığı bir ortamda buldu. İlk başlarda çok dayak yiyip 
canı yandı ancak sonra yol yordam öğrendi. İşin içine biraz da 
karate katınca yenilmez olup çıkmıştı. İyi de para kazanıyordu üs-
telik, ta ki polis baskınında tutuklanıncaya dek. Sadece dövüşüp 
kendisine uygun bulunan parayı aldığından çok fazla kalmadı içe-
ride. Çıktığında ise artık baba olan hocası karşılamıştı onu. Ne ya-
parsa yapsın şiddetten uzak tutamadığı öğrencisi için çok üzülü-
yor, yakından ilgilenemediği için kendine kızıyordu. Yıllar önce 
bulduğu gibi yine aklına bir çözüm geldi hocasının. Madem Seyit 
şiddetten uzak kalamıyordu neden profesyonel boksör olmuyordu 
ya da güreşçi? Bunu Seyit’le paylaştığında, bu fikir onun da hoşu-
na gitti. Başvurdukları pek çok yerden geri çevrilseler de vazgeç-
mediler ve sonunda Seyit’e sahip çıkan birileri bulundu.
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Eğitimler, kurslar, müsabakalar derken lisanslı bir boksör 
oldu Seyit. Önce bölge şampiyonluğu, sonra Türkiye şampi-
yonluğu, derken milli bir boksör oldu. Artık çevresi tarafından 
sevilip sayılıyordu, ancak onu görenlerin ilk hissettiği şey kor-
ku oluyordu. Seyit Onbaşı’nın hikâyesinden etkilenip koymuştu 
adını babası. O da Seyit Onbaşı kadar vatansever ve güçlüydü. 
Arka arkaya maçlara çıkıyor ve neredeyse hepsinden galip ay-
rılıyordu. Emeklerinin karşılığını ise dünya şampiyonu olarak 
almıştı. Bir zamanlar hayalini bile kuramadığı paralar kazanı-
yordu. Kardeşlerini ve babaannesini yanına aldırtmış, amcasına 
da emeklerinin karşılığı olarak güzel bir ev almıştı.

Yıllar hızla geçerken bir maç sonrası, babaannesini kaybettiği 
haberini aldı. Annesi yerine koyduğu babaannesini kaybetmek ve 
cenazesine bile katılamamak onu çok üzmüştü. Bir süre dinlen-
meye ve maçlara ara vermeye karar verdi. Kardeşlerini alıp tatile 
gitti. Bol bol yüzüp beraberce vakit geçiriyorlardı. Ancak Seyit bir 
şeylerin ters gittiğini fark etti. Yüzdüğü esnada sol göğsünde bir 
sızı oluşuyordu hafiften. Duş alırken eliyle göğsüne dokunduğun-
da bir sertlik fark etti. Önceleri umursamadı. Kaslarla ilgili basit 
bir problem diye düşündü. Ancak birkaç gün sonra göğüs bölge-
sinde fiziksel bir değişim olduğunu da fark etti. Kardeşlerini te-
laşlandırmamak için gizlice ilçedeki hastaneye gitti. Hemşirelerin 
yönlendirmesiyle genel cerraha sıra aldı. Hastanenin tek bir cerra-
hı vardı o da bayandı. Önce çekindi, utandı, geri dönmeyi düşün-
dü. Sıranın kendisine geldiğini görünce kendini doktorun yanında 
buldu. Utana sıkıla durumunu izah etti. Doktor genel bir muayene 
yapıp çeşitli tetkikler istedi. Seyit eline tutuşturulan kâğıtla ult-
rason ve mamografiye girdi. O hâlâ kaslarından şüpheleniyordu. 
Yarım saat sonra sonuçları alıp doktora götürdü. Doktor sonuçlara 
bakarken o da doktorun yüzünden ne olduğunu çözmeye çalışı-
yordu. Uzun bir sessizlik sonrası doktor bir kitle olduğundan ve 
iyi huylu mu kötü huylu mu belirlemek gerektiğinden bahsetti. 
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Önce doktorun ne demek istediğini anlamadı Seyit. Sonra sordu-
ğu tek şey “Ben göğüs kanseri miyim?” demek oldu. 

Hastaneden çıktıktan sonra bir banka oturdu. Aklı almıyordu, 
kanserdi, hem de göğüs kanseri. Bir duyan olsa ne derdi? Koskoca 
boksör Seyit, herkesin görünce titrediği Seyit, tıpkı kadınlar gibi 
göğüs kanseri olmuştu. Ne demişti doktor; biyopsiden, göğsünü al-
maktan falan bahsetmişti ama dinlememişti ki. Tedavi olmayacaktı 
zaten. Kimsenin bunu duymasına, öğrenmesine, şaka için bile olsa 
imalarda bulunmasına izin vermeyecekti. Varsın ölünce arkasından 
konuşsunlardı. Yeter ki hayattayken namına leke sürülmesindi.

Otele döndü, hiçbir şey olmamış gibi tatiline devam etmeye 
çalıştı. Telefonunu ortada bıraktığı bir gün doktorun aramasıy-
la kız kardeşi her şeyi öğrendi. Seyit döndüğünde kız kardeşi 
iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Bir süre konuşamadı ağlamaktan. 
Sonra “Neden sakladın abi?” diye sordu. “Üzülmeyin” dedi Se-
yit. “En yakın zamanda hastaneye gidip iğne biyopsisi olman 
gerekiyormuş, doktor acil gelsin dedi.” “Ben tedavi olmayaca-
ğım güzel kardeşim.” deyip gerekçelerini anlattı Seyit. Ama kar-
deşini ikna edemedi. “Annem gibi, babam gibi, babaannem gibi, 
sen de bizi bırakıp gideceksin demek. Kim sahip çıkacak bize? 
Sırf millet konuşacak diye kardeşlerini yüzüstü bırakmak mı 
delikanlılık abi?” “Bak güzelim sen kadınsın, erkekleri anlaya-
mazsın. Hem sizi ortada bırakmıyorum ki, sen de öldürdün abi-
ni hemen. Ayrıca idareli kullanırsanız uzun süre yetecek kadar 
para bırakıyorum size.” “Para mı? Para mı ağabeylik yapacak 
bize, derdimiz olunca paraya mı anlatacağız, benim saçımı para 
mı okşayacak, kötü niyetlilerden para mı koruyacak bizi?” İşte 
bunlara cevap veremedi Seyit. Kardeşinin saatlerce ağlaması ve 
dil dökmesiyle ertesi gün hastaneye gitmeyi kabul etti. O daha 
hastaneye gitmeden kardeşi doktoru arayıp abisinin hassasiyet-
lerini anlattı. Doktor her şeyin gizli tutulacağına dair söz ver-
di. Biyopsi sonucunda kanser kötü huylu çıkmıştı. Üstelik hızla 
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büyüyordu. Doktor yurt dışını önerse de Seyit zaten zor karar 
verdiğinden ne olacaksa hemen olsun bitsin istiyordu.

Başarılı bir ameliyattan sonra kanserli bölge temizlenmişti. An-
cak bir göğsü tamamen alınmıştı. Aldığı kemoterapiler sonucunda 
saçları dökülmüş, kilo kaybetmişti. Eski güçlü hâlini kaybetmişti. 
Kardeşleri Seyit’in eskisi gibi darmadağın olup vurup kıracağını 
düşünmüşlerdi. Ama düşündükleri gibi olmadı. Seyit tüm bu olan-
ları olgunlukla karşıladı. Tedavi süreci çok uzun olduğundan gel-
dikleri tatil beldesinde bir ev tutmuşlar, âdeta oraya yerleşmişlerdi.

Seyit, bunları yaşarken herkes onu arıyor, basında kayıp-
lara karıştığına dair haberler çıkıyordu. Sonunda bu haberler 
kulağına kadar geldi Seyit’in. Kendini toparlamaya başlayınca 
İstanbul’a gidip bir basın toplantısı yapmaya karar verdi. Onun 
son hâlini gören menajeri, antrenörü ve diğer pek çok kişi şaş-
kınlığını gizleyememişlerdi. Seyit tepkileri görmezden geldi. 
Kameraların karşısına geçip açık yüreklilikle göğüs kanseri ol-
duğunu, göğsünün alındığını ve boksu bıraktığını anlattı. Onu 
seven, sevmeyen herkes büyük şaşkınlığa uğramıştı. Günlerce 
manşetten düşmedi bu haber. Tüm kanallar ana haber bültenine 
konuk etmek istiyordu onu. Ama geldiği gibi yine sessiz sedasız 
geri döndü kardeşlerinin yanına. Kardeşleri de diğer insanlar ka-
dar şaşırmışlardı ağabeylerinin durumunu anlatmasına. Aslında 
Seyit de bir o kadar şaşkındı, bu uysal hâline. Sanki doktor sade-
ce kanserli bölgeyi değil, tüm sinirlerini çekip almıştı Seyit’in.

Yeni bir hayata başlamasına vesile olan bu cesur doktora hay-
ran olmuştu Seyit. Bu hayranlık karşılıksız kalmadı ve kısa süre-
de evlendiler. “Boksörün Yeri” adında küçük bir sahil lokantası 
açtı Seyit. Güzeller güzeli bir kız çocuğu oldu. Yıllar sonra eşi 
de aynı hastalığa yakalandığında, yani göğüs kanseri olduğunda 
en büyük destekçisi Seyit oldu. Yaşadıklarını satırlara döküp bir 
kitap yazdılar. İnancın, moralin ve desteğin bu hastalığın en bü-
yük düşmanı olduğunu uzun uzun anlattılar soranlara.
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MOR TÜLBENT

Mustafa ÖZKE

Teneke sobayı öyle bir yaktı ki üzerindeki kestaneler nar gibi 
kızardı. İki saat önce bastıran yağmur kesildi, yerini gecenin 
ayazına bıraktı. Zaten ne zaman yağmuru görse kıran girerdi 
elektriğe, lambalar sönerdi.

Büyük kız mutfakta erimeye yüz tutmuş mumun ışığında 
çay demlerken küçük kız gaz lambasının aydınlığına sığınmış, 
dokundukça parmaklarını yakan kestaneleri tam tutamadan ta-
bağa atıyordu. Ortanca kız da bir arkası yarın sevdasıyla pilli 
radyoyu karıştırıyordu. Sabahın köründen akşamın karanlığına 
kadar inşaatta çalışan baba, yemeğini yedikten sonra balkonda 
sigara tüttürüyordu. Hatta balkondaki eşinin ardı ardına sigara 
yaktığını gören kadın, “Bırakmadın gitti şu zıkkımı!” diye kendi 
kendine söyleniyordu. Adam bir süre sonra yatak odasına geçti 
ve vurup kafayı yattı.

Yanık kestane kokusunun sardığı odada çayın tadına diyecek 
yoktu. Bu yüzden soğuk kış geceleri mutfakta eriyip tükenen 
mum gibi azalıp gidiyordu kabında tortusunu bırakarak. Yat-
maya hazırlanırken kapıya şiddetle vuran el, gecenin ıssızlığına 
hançer gibi saplandı. Evdekileri bir korku sardı. Gaz lambasını 
alıp kapıya yönelen kadın, perdeyi aralayıp baktı. Pencereden, 
gelen kişinin yan evdeki fırıncının halası olduğunu görünce bü-
yük kızın yatmadan önce kilitlediği kapıyı açtı.

Yeğeninin hamuru erkenden mayalamak amacıyla fırına git-
tiğini söyleyen komşu kadın, gelininin sancılandığını ve evde 
çaresiz kaldıklarını heyecanla anlattı. Kapı önündeki gürültüye 
uyanan baba, erkenden yattığı için uykusunu biraz almış hâlde 
avuç içiyle gözlerini ovalaya ovalaya çıkıp geldi odasından. 
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Olanları dinledikten sonra üzerini değiştirip o karanlıkta ana 
yola çıktı. Az sonra, duraktan bindiği taksiyle eve geldi. Eşini ve 
doğum yapmak üzere olan genç kadın ile halasını hastaneye gö-
türdü. Çocuklar koca evde büyük kıza emanet bir başına kaldı.

Teneke sobanın üstündeki delikten tavana yayılan ışığın gaz 
lambasının aydınlığıyla oynaştığı anı seyrederken uyudu çocuk-
lar. Pazar sabahına bir kişi fazla uyandı mahalle. Kadın ve adam 
hastaneden gelmiş, kendilerine kahvaltı hazırlamışlardı. Adam 
iki üç lokma aldıktan sonra yaktı sigarasını, kahvaltının sonunu 
beklemeden balkona çıktı. Çocuklar hâlâ uyuyordu.

“Kara kuru bir kız” diye konuşuyordu kadın, fırıncının yeni 
doğan çocuğu hakkında. Adam da “Tam zamanında yetiştirdik.” 
diye kendine pay çıkarıyordu. Götürdükten bir buçuk saat sonra 
doğmuştu bebek. Anne ile çocuğun sağlığı yerinde olduğu için 
güneş yüzünü gösterince alıp eve getirmişlerdi. Hatta halası üze-
rinde özel işlemesi olan mor tülbendi başından çıkarıp kadına 
vermişti, anısı kalsın diye.

Babanın erken yattığı bir akşam kadın çocukları alıp bebeği 
görmeye götürdü. Adının Seda olduğunu işte o an öğrendiler. 
Yağmurdu, ayazdı derken kış geçti. Evden önce sobalar kaldı-
rıldı, üç beş gün sonra da halılar. Perdeler bile değişti. Yağmur 
yüklü bulutlar yerini güneşli günlere bıraktı. Kız çocuğu çabuk 
gelişir, boy verir derlerdi, öyle de oldu. Kadının kara kuru kız 
dediği Seda tez büyüdü. Mahallede çocukların arasına karışıp 
gitti. İp atlamayı çok severdi. Saklambaç oynarken nerede kuytu 
bir yer var gidip orayı seçerdi.

O doğduktan sonra babasının işleri de açıldı. Yeni bakkallar 
açılmaya başlayınca ekmek satıp iyi para kazandı. Seda’yı üç 
mahalle ötede daha iyi denilen bir okula yazdırdılar. Sabahları 
servis gelip alıyordu. Mahallede bir tek o farklı bir okula gidi-
yordu. Babasının ekonomik durumu iyi olduğu için iyi şartlarda 
yaşıyordu. Aldığı eğitim sayesinde ilkokulu da takdirle bitirdi. 
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Farklı okula gidiyordu ama yine de mahalledeki çocuklardan 
kendini soyutlamıyordu. Doğumu için annesini hastaneye yetiş-
tiren kadına gelip gidiyor, onun yaptığı pastalardan yiyordu. Ne 
de olsa kadın, onun sütannesi gibiydi, doğumuna emek vermişti. 
Kırk banyosunda yıkayıp beleğine sarmıştı. Desteği büyüktü.

Bir sabah -belki de ilk kez bu kadar yakından gördükleri- bü-
yük bir kamyon girdi sokağa. Fırıncının evinin önünde durdu. İri 
yarı adamlar indi kamyondan. Evi taşımaya koyuldular. Kadın 
yıkadığı bulaşığı yarıda bırakıp çıktı dışarı. Pencereden bakan 
komşular ne olduğunu anlayamamanın şaşkınlığı içindeydiler. 
Birkaç komşuyla vedalaşıp gidiyorlardı mahalleden. Kadın, ka-
pıya gelen Seda’ya bir sürpriz yaptı ve doğduğu gün halasının 
kendisine verdiği mor tülbendi omzuna attı. 

Günler çabuk geçti. Büyük kız liseyi bitirdikten sonra üni-
versiteyi kazanamadı. Birkaç ay sonra küçük bir markette kendi-
ne iş buldu. Baba çalıştığı inşaat şirketinden emekli oldu. Küçük 
kız ablasının sınavı kazanamadığını görünce lisedeki derslerine 
ağırlık vermeye başladı.

Kestane kokusunun yine tüm evi sardığı kış günlerinden bi-
rinde adam ağır bir öksürükle uyandı. “İçme şu zıkkımı dedim, 
dinlemedin.” diye sesini yükseltti kadın, sonra gidip mutfaktan 
bir bardak su getirip verdi. Hava almak için balkona çıkan ada-
mı, çocukları ilk kez böyle canı sıkılmış gördü. Akşam yemekten 
önce oturduğu sandalyeden kalkan babanın yüzünde adını koya-
madıkları farklı bir yüz vardı. Tekrar oturdu ve “Ayaklarımdan 
yukarı doğru sanki kan çekiliyor gibi oluyor.” dedi. Her yanı bit-
lenmiş biri gibi baldırlarını kaşımaya başladı. Öyle bir kaşımay-
dı ki kanayacağını bilmese tırnaklarını geçirip derisini yüzecekti.

Sabah gittikleri sağlık ocağındaki doktor iyi şeyler söyleme-
miş olacak ki ertesi gün erkenden devlet hastanesine doğru yola 
çıktılar. Hastane yollarında yoruldular. Beklenen patoloji ve to-
mografi sonuçları açıklandığı gün adamla kadın sarsıldı. Adam 
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yıllarca içtiği sigaranın bedelini kanser başlangıcı olarak ödü-
yordu. Doktorun bu teşhisinden sonra hastaneye geliş gidişler 
sıklaştı. Kadın, adama öyle özenle bakmaya başladı ki, bir cam 
fanusun içinde saklamadığı kaldı. Doktor zoruyla sigarayı bıra-
kan adam birden kilo vermeye başladı. Kemoterapiler sırasında 
kilo alır gibi oldu, gecesini gündüzüne katan kadın sevindi. Kul-
landığı ilaçlar ve özenle yediği yemekler adamı biraz rahatlattı.

Bir gece ağır bir sancıyla uyandı adam. Taksi çağırıp devlet 
hastanesine götürdüler. Doktor, akciğerinde bir kitle göründü-
ğünü söyleyince yıkıldılar. Adamın morali çok bozuldu, kadın 
iki büklüm kaldı oturduğu yerde. Kemoterapiden olumlu sonuç 
aldığı günden bu yana hiç böyle sarsılmamıştı. Doktor, ameliyat 
deyince iyice sarsıldılar. Adam, bir iki gün hastanede yattıktan 
sonra ameliyata alındı. Çok yayıldığı için kanserli kitle, adam 
günden güne erimeye başladı. Hastalığı duyan komşular yeni 
açılan özel bir hastaneden övgüyle söz ettiler. Kadın, emekli 
olurken adama verilen tazminatı camekânından çıkardı. Ertesi 
sabah özel hastaneye gideceklerdi. Gecenin bir yarısı adamın 
durumu ağırlaştı. Sabahı beklemeden çağırdıkları ambulansla 
özel hastanenin acil girişine götürdüler. Doktor, hemen serum 
takılmasını istedi. Kadın can yangını ile sesini yükselterek hem-
şire çağırdı. Gelen genç hemşire serumu taktı. Son kontrollerini 
yapıp odadan ayrılırken kadın donup kaldı. Gözleri doldu. Hem-
şire ne olduğunu anlayamadı. Bir ara kadınla göz göze geldiler 
ama sonra odadan çıkıp gitti.

Adamın derdiyle kadının gözyaşlarına yansıyan acı,  hemşi-
renin boynunda gördüğü fular şeklinde bağlanmış mor tülbendin 
şaşkınlığıyla birbirine karıştı. Adama serumu takıp giden hemşi-
re, bir zamanlar kadının, annesini doğuma yetiştirdiği Seda’dan 
başkası değildi. Nereden bilebilirdi ki doğumuna tanıklık ettiği 
bir bebek, yıllar sonra karşısına hemşire olarak çıkacaktı ve acil 
serviste can çekişen eşinin serumunu takacaktı.
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Doktorun görevlendirdiği Seda Hemşire acil servisten çı-
karıp yoğun bakıma aldı hastayı. Gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar onun tedavisiyle uğraştı. Adamın durumu tedaviye cevap 
veremez hâle geldi ve daha kötüye gitmeye başladı. Doktorların 
yapacağı çok şey kalmamıştı artık. “Bir kereden bir şey olmaz.” 
diye sigaradan çektiği ilk nefes, verdiği son nefesin mezarını 
açmıştı. Yıllarca tozun toprağın bağrında çalışıp inşaatların yü-
künü çeken koca adam, tiryakisi olduğu sigaranın enkazı altında 
kalmıştı. Yoğun bakımdaki doktorlar gözlerini Seda Hemşire ile 
genç doktora çevirdi. Acı haberi ailesine vermek Seda Hemşire 
ile genç doktora düştü.

Hani kendisi yatmaya hazırlanırken kapıya şiddetle vuran 
bir el, gecenin ıssızlığına hançer gibi saplanmıştı ya. İşte Seda 
Hemşire’nin getirdiği acı haber de öyle saplandı kadının yüreği-
ne. Bir babanın, arkadaşlarının ısrarı üzerine tek sigarayla baş-
ladığı yaşam yolculuğu ölümle bitti. Eşinin, onu yaşama bağla-
mak için günlerce verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Sarı sıcakta 
kurumaya yüz tutmuş bir çiçek gibi su vermişti geceleri ama 
olmamıştı işte. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi yaşama tu-
tunamadı.

Kansere yakalandıktan sonra harcadığı emekli ikramiyesi 
bile adamı kurtaramadı. Kadın gözyaşları içerisinde yığılıp kal-
dı hastane odasında. Hemşireler ve diğer hasta yakınları yüreği 
yanık kadını teselli etmeye çalıştı.  Seda Hemşire gözyaşları-
nı silsin diye fular olarak kullandığı mor tülbendini boynundan 
çıkarıp verdi. Kadın yaşadığı ağır acıyla o tülbendi yıllar önce 
kendisinin verdiğini söyleyemedi.
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BEN KADINIM!
 

Fatma ÇETİN KABADAYI

Koşturmaktan nefes nefese kalan bedenini sedirin üzerine 
bırakıverdi. Orta boylu, hafif kilolu, esmerce bir kadındı Şa-
hinde. Kalın kaşları, uzun ve gür kirpikleri yüzünün en sevdiği 
bölümüydü. Ah, dudağının üstünde de siyah tüyler çıkmasa ne 
iyi olurdu ya, Allah da onu öyle yaratmıştı işte. Eşinin arada 
bir “Kaytan bıyıklım, haydi yap bir kahve de içelim, selvi boy-
lum…” demesine bile alınıyordu son aylarda. Oysa daha on do-
kuzunda o zamanlar narin olan vücuduna övgüler yağdırıp gönül 
almasını da nasıl bilirdi Ekrem. Şimdi kırkını çoktan geçmiş, altı 
doğumdan sonra kendini tanıyamaz hâle gelmişti. Çocuklardan 
sadece biri hayatta kalabilmiş, diğerlerini ya doğuma yakın ya 
da ilk aylarında toprağa vermişti. Olsun, analığı tatmıştı ya, Al-
lah bir evladını bağışlamıştı ya, buna da şükürdü. O da bu yıl beş 
yaşına giriyordu hayırlısıyla.

– Şahinde... Evde misin bacım?
Pencerenin dışından seslenen yan komşusu Zeynep, her ikin-

di sonrası kendisini bir kez yoklar, iki çift laf eder; eşinden, so-
rumsuz çocuklarından, kayınvalidesinden yana dertlenir; delik 
kovanın devrilip içini boşaltması gibi rahatlayıp beklendiğinden 
emin bir hâlde “Gelirim gene.” diyerek evine giderdi.

– Gel gel, içerdeyim.
Sedire uzanmış azıcık dinlenecekken gelmesine kızmıyordu 

da uzattığı bacaklarını kendine çekecek dermanı da kendisinde 
bulamıyordu. Sanki biri dizlerinin üstüne çöreklenmiş gibi ağır-
laşmıştı bacakları. Zeynep, tahta kapının telini çekip girmişti. İki 
göz odanın içinde bütün gün hiç işi bitmeyen komşusuna “Hiç 
rahatsız olma gurban olduğum” diyerek eliyle de işaret ederek 
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topal hâline diğerleri gibi alışmış komşusunun eski kilimlerle 
bezenmiş sedirinin ucuna ilişiverdi.

Ayak ucuna dolaşan şalvarını toparlayarak hemen oturur va-
ziyete geçti Şahinde. Ayıp olurdu, misafir beş yaşında dahi olsa 
saygıda kusur edilmeyeceğini rahmetli anasından öğrenmişti ki 
bu kadın nerdeyse beş yıl erken doğmuştu kendisinden. Hoş be-
şin ardından konu günün yorgunlukları, sarı ineğin buzağılama-
sı, kaybolan bel küreğinin şaşı Necmi’nin bahçesinden çıkma-
sına kadar uzamış, Şahende’nin çay teklifine defalarca “hayır” 
demişti.

– Senin neyin var, çapa mı yordu seni?
– Yok...
– Yine mi memelerin?
– He ya, süt desem süt değil, anlamadım bir akıntı bir akıntı... 

Atletim, gömleğim sırılsıklam oluyor.
– Gideydin bir doktora. Şehir bir saat mesafe bacım.
– Demesi kolay, herif bunun için gidilir mi diyor, bıktı tabii.
– Bıktıysa bıktı, sen istemedin ya o kadar evlat kaybetmeyi. 

Mecbur götürecek. Olmadı ikimiz gidelim.
Zeynep ikna etmişti komşusunu. Hatta iknada o kadar ile-

ri gitti ki memesini açtırıp ucuna baktı. Ucunda kan gibi ku-
rumuş beyazımsı akıntılar vardı ve meme derisi pütürümsü bir 
hâldeydi. Akıl erdirmek mümkün değildi. Bunu Şabanların Me-
lahat görse bilirdi ya, o kör olmayasıca da geçen hafta kızının 
yanına gitmişti.

Ertesi gün sabah erkenden ilçe dolmuşuna binen iki komşu 
hastanede sıra alıp sıra beklerken sürekli hastane anılarını ko-
nuşmuşlardı. Şahende saatlerce beklediği sırası geldiğinde ise 
adımlarını içeriye korkuyla attı. Genç doktor, önce muayene et-
miş, memesini gösterirken utandığı için de biraz azarlamıştı. Ar-
dından anlamadığı sözlerle önce mamografi çekimine, sonra da 
biyopsi alınması için başka bir bölüme yollamıştı. Bu işler hiç 
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Şahinde’ye göre değildi ya, ne yapsın. “Orası nerede, bu nerede 
imzalanacak?” derken akşam oluvermişti işte. Ve hiç biteceğe 
de benzemiyordu.

Hastane koşuşturmalarının dışında ilçeden gelip gidiyor ol-
mak ve ilk seferden sonra komşusunun da gelemiyor olması çok 
üzmüştü Şahende’yi. Olsun, Emirhan’ına göz kulak oluyordu ya 
gün boyu, o da yeterdi.

Biyopsi sonucunu almaya gittiği günün dönüşünde başı dön-
müş, üzüntüsünden hem yolda hem evde durmaksızın “Neden 
ben Allah’ım, acaba sonuçlar mı karıştı? Bununla baş edebilir 
miyim? Yoksa…” sorularıyla gözyaşlarına boğulmuştu. Evet, 
sonuç kötü çıkmıştı ve bu kadarını beklemiyordu.

O akşam Ekrem, gözleri şişmiş hâlde sofra getiren hanımına 
yine takılmadan edememiş, sonucun ne olduğunu sormaya da 
gerek duymamıştı. Elbette bir krem verirler, belki birkaç hap ile 
de iyileştirirlerdi avradını. Doktor dediğin tedavi ederdi elbette.

– Ne o gız, ne ağladın? Akşama kadar şehirde az gezdim diye 
mi?

Ekrem’e cevap verecek, onunla didişecek hâli de morali de 
yoktu. Korkuyordu. “Ya ölürsem?” sorusu içini kemiriyor, bütün 
gün koşturmaktan uyuyakalmış oğlunu gelip gidip öperek daha 
da duygusallaşıyordu. Ekrem birkaç kez sorduysa da cevap ala-
madı. En sonunda dinlediği radyoyu da kapatıp söylene söylene 
yatmaya gitti.

– Demezsen deme… Sorsan kabahat sormasan kabahat, bu 
karı milletini de hiç anlayan olmamış ki!

Şahende içinde yaşadığı gelgitlerin arasında Ekrem’i de dü-
şünüyordu. Doktorun bir hafta sonraya verdiği ameliyat günün-
de ya masadan bir daha kalkamazsa? O vakit bu el kadar bebeye 
Ekrem sahip çıkamaz, illa yeniden evlenirdi. Üvey anaya mı 
bırakacaktı şimdi yavrusunu? Öpmelere doyamadığı Emirhan 
“Anam nerde baba?” diye sormaz mıydı? Sorardı elbet, sorar-
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dı da cevap alır mıydı acep? Ya konu komşu, onlar da üzülür 
müydü dünyadan göçtüğüne? “Vah, el kadar bebesini bırakıp 
kanserden öldü garip Şahende, hiç de gün görmediydi kadın!” 
mı derlerdi yoksa “Zaten kocası da kıymetini bilmezdi, öldü de 
kurtuldu mu?”

Bir hafta boyunca gözüne uyku girmedi, Ekrem’le konuştu-
ğunda ise önce masraf olup olmayacağını, ardından hastanede 
kaç gün yatması gerektiğini, son olarak da ameliyat sonrası te-
davi için daha kaç kez şehre gideceğini sormuştu. O da çok bil-
miyordu. Doktorun dediklerinden aklında kalanları söylemişti. 
“Ameliyat yaklaşık bir buçuk saat sürecek, göğsünün biri alına-
cak, bir hafta boyunca hem pansuman yapılacak hem de sargılı 
kolunu oynatmadan duracak, sonraki işlemleri sırası geldikçe 
öğreneceksin.” demişti. O da bunları anlattı. Ekrem, durumdan 
hiç memnun değildi, artık bu kadının eve hiç faydası olmuyor, 
sarı ineği bile sağamıyordu. Sütü sağma, çocuğa bakma işi gibi 
Zeynep’e kalmıştı. Hoş, o da son günlerde suratını iyice asar 
olmuştu ya, ne yapsındı çaresizdi.

Ameliyattan sonra Ekrem, mahalle muhtarının arabasıyla 
getirmişti hanımını. Benzin parası bile almamıştı adam. “Ne 
olacak canım, o da bizden olsun.” deyip şaşırtmıştı Ekrem’i. 
“Rahmetli ananesi de bu illetten öldüydü. Hatırlarım, inşallah 
yengemiz atlatır, bu hastalık akrabasında olanlara daha çok mu-
sallat olurmuş, diye duyduydum.” diyerek de eklemişti. Cahil 
insan nerde ne konuşacağını nerden bilsindi ki.

Kolu göğsü sarılı, beti benzi sarıya bulanmış hâlde iki gün 
sonra eve geldiğinde Emirhan’ına bile doyasıya sarılamamış, 
zor eğilerek yanaklarından defalarca öpmüştü.

– Özledin mi beni kuzum?
– Sen nereye gittin anne?
– Doktora gittim, iğne yaptı, iyileşip geldim.
– Bir daha gitme, Zeynep abla beni dövdü.
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Şahende’nin beyninden o anda âdeta kaynar sular döküldü. 
El kadar çocuğa ne hakla vururdu? Tamam, bu son ay içinde 
çok hakkı geçmişti ama bu kadarı da yapılmazdı. Birkaç dakika 
çocuğun yüzüne boş boş baktıktan sonra Emirhan’ına da cevap 
verdi.

– Tamam, bundan sonra ben hep yanındayım. Zeynep teyze-
ne de kızarım, bir daha yapmaz.

 Çocuk, tekeri kırık oyuncak kamyonuyla oynamaya daldı-
ğında Ekrem kahvede okeye dönmüş, Şahende oğlunu seyrede 
seyrede sedirde uyuyakalmıştı. İçtiği haplar acılarını az hafiflet-
se de aslında başka acılar ve kaygılar da çekiyordu. Çocuğuna 
verdiği sözü tutabilecek miydi, bu hastalığı sahiden atlatabile-
cek miydi yoksa onu anasız bırakıp dünyadan göçecek miydi? 
Gözleri kapanırken kararını verdi; hayata tutunacak, mücadele 
edecekti. Etmeliydi.

Sürekli düşünüyordu. Göğsünün biri alındıktan bir süre son-
ra, üç lenf bezine sıçrama olduğu için lenf bezleri de çıkarılmış-
tı. Doktorlar cinsinin kötü olduğunu söylüyorlar ama Şahende 
hiç umudunu yitirmiyor, iyileşeceğine inanıyordu. Elbette iyi-
leşmeliydi, Emirhan’ı bu dünyada yalnız bırakamazdı ya.

Aradan geçen bir buçuk yıl boyunca başlarda hiç anlamadığı 
kelimelere dili dönmeye, hastalığını bilimsel olarak öğrenme-
ye başlamıştı Şahende. Artık ne ameliyatı olduğunu soranlara 
“invazif duktal karsinom” diyor, ardından da açıklıyordu. Zaten 
herkes görüyordu. Olmayan şeyi görüyor, ona acıyarak bakıyor-
lardı. Memesi olmayan kadın olmak ne acı vericiydi sahiden. 
Hele Ekrem’in artık ona erkekmiş gibi davranmasına, bedenin-
deki değişiklikle alay etmesine de çok içerliyordu. Ameliyattan 
sonraki hafta söylediği “Askerliği de beraber mi yaptık yoksa 
kız?” lafı aklına geldikçe çıldıracak gibi oluyor, sinirden diş-
lerini sıkıyordu. İyi ki de bağırmıştı ona, “Ben kadınım, artık 
memem olmasa da kadınım. Kadınım ben!” Çok alıngan, huy-
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suz, aşırı ilgi bekleyen biri olup çıkmıştı işte. Karı koca hayatları 
kalmamıştı ama bari birkaç güzel laf etse “İyileşeceksin, sab-
ret, moralini yüksek tut, bir sürü kişi iyileşiyor, sen de atlatır-
sın.” gibi sözler söylese olmaz mıydı? Yok, Ekrem’in de bir 
bildiği vardı elbet.

Bu bir buçuk yıl, on beş günde bir alınan kemoterapi ve rad-
yoterapi ile beş yıl kadar uzun gelmişti Şahende’ye. Memleket-
ten gelen teyze kızı Gülendam da olmasa kendini çoktan ola-
caklara bırakacak, muhtemelen pes edecekti ama Allah’tan 
Gülendam rahatını bozup kuzeninin hatırına gelmişti.

Gülendam hiç evlenmemişti. Otuzunda ana babası da vefa et-
tikten sonra o harabe evde altı yıl boyunca tek başına oturmuş, 
babasından kalan emekli maaşıyla kıt kanaat geçinmişti. Oysa ne 
çok isterdi bir yuvası olmasını. “Ben istemedim ki evlenmemeyi, 
isteyenim de çoktu aslında…” derken uzaklara bakıp gözlerini 
kaçırmasından da anlaşılıyordu. Teyze kızında olan bile yoktu 
kendisinde; bir yuva, bir eş, çocuk, insan daha ne isterdi ki?

Kemoterapilerden sonra yürüyecek dermanı kalmayan 
Şahende’yi kasabaya getirip yatağına yatırdıktan sonra hem ço-
cukla hem de evin diğer işleriyle ilgileniyor, radyoterapiden ya-
nık yanık olan yerlerini görüp üzüldüğünü yanağına dökülen 
yaşlarından anladığında “Şükret, az kaldı!” diyerek moral ve-
riyordu Gülendam. Bir tek akşamları erkenden yatması canını 
sıkıyordu Şahende’nin. Çocuğu uyuttuktan sonra kendi de orta-
lıktan hemen kayboluyordu. Onun sorumluluklarını yüklenmek 
bedenen ve ruhen yoruyor olmalıydı.

İkinci yılın sonuna doğru Şahende’nin en çok sevindiği 
tekrarlama olasılığı üç yılın içinde olan bu hastalığın iki yılını 
atlatmış olmaktı. Bunun yanı sıra kişiliğinde, düşüncelerinde, 
kendine olan güveninde de büyük farklar vardı artık. Bir birey 
olduğunu ve hayatın kendisine armağan olduğunu anlamıştı. 
Kendisi için yaşamayı öğrenmişti. Artık Şahende ile ilgilenmeye 
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gerek bile yoktu. İşlerini iyi kötü yapabiliyor, çocuğuyla ilgileni-
yordu. Altı yaşına gelen Emirhan’ın da annesini evde dolaşıyor 
görmek hoşuna gidiyor, canının istediği yemeği söylüyor, nazla-
nıp hemen yaptırıyordu. Sağ olsun Gülendam yine de gitmemiş, 
az da olsa işlerin ucundan tutmaya devam etmişti. Artık üç ayda 
bir kemoterapi için gidiyordu. Gülendam’ı işi bitmiş gibi evine 
yollamak uygun düşmezdi. Zeynep eskisi kadar olmasa da arada 
uğruyor, yalandan da olsa bir ihtiyaçları olup olmadığını soru-
yor, bir kahve ya da bir bardak şerbet içtikten sonra topallayarak 
evine yol alıyordu.

Şahende hastane dönüşü gömleğinin koluna bu sefer mutlu-
luk gözyaşlarını sildi. Nihayet duaları kabul olmuştu. Allah ne 
kadar büyüktü. İyice ezberlediği şehir yollarına “Senden bıktım. 
Allah kimseyi hastaneye düşürmesin.” dercesine bakarken Bak-
lavacı Sabahat’ın ışıl ışıl parlayan levhası gözüne çarptı. Elini 
şalvarının altına gizlediği para kesesine sokup karıştırdı. Evet, 
bir kilo alabilirdi. Bu müjdeyi Ekrem’e ve Gülendam’a verdik-
ten sonra oturup bir baklava yemek de iyi gelecekti doğrusu. 
İlçeye giden dolmuşta hep bunun hayalini kurdu. Yaşamak ne 
güzel şeydi. Bundan sonra hiçbir şeye üzülmeyecek, hayatının 
her gününü, hatta her anını tadını çıkararak geçirecekti. Söz ve-
riyordu kendine. İnsan kendine verdiği sözü de tutmayacaksa 
hayatta kime güvenebilirdi ki?

********
Akşamın soğuk rüzgârı salonun açık penceresinden efil efil 

esiyordu, rüzgâr tahta kapıyı açıp açıp kapatıyor, tıkırtıları in-
sanı rahatsız edecek kadar kulağı tırmalıyordu. Sekize yaklaşan 
yelkovan akrebe yetişmek üzereydi. Ekrem, kahverengi çizgili 
pijamasının yaka kısmından elini sokmuş pervasızca kaşınarak 
yatak odasından çıktı. Gülendam’a seslendi.

– Gülendam… Nerde kaldı bu kadın yahu? Hastane kapanalı 
saatler olmuştur.
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– Ne bileyim? Gelemedi bir türlü. Geziyor mu ne?
– Cehennemin dibini gezsin! Çocuk nerde?
– Bilmiyorum. Biz içerdeyken dışarı mı kaçtı yoksa? Oynu-

yordu şuracıkta. Bak kapı da açık!
Birlikte önce odalara, ardından bahçeye ve sokağa baktılar. 

Hiçbir yerde yoktu. Endişeli ve suçlulukları yüzlerine yansımış 
bir hâlde eve girdiklerinde aynanın köşesine sıkıştırılmış, eğri 
büğrü yazılmış not gözlerine çarptı. Ekrem, okuma yazması ol-
madığından Gülendam’a başıyla “Al bakalım.” diye işmar etti. 
Gülendam önce içinden okudu, ardından gözlerini kocaman açıp 
telaşlı bir tavırla ağzını kapattı.

– Desene kız, kim yazmış?
– Şahende!
– Ne yazmış böyle uzun uzun? Destan mı döktürmüş?
Ekrem, susmasına anlam verememiş, hadi söyle der gibi göz-

lerini Gülendam’a dikmişti.
“ Bugün, size müjde vermek için sabırsızlıkla koşar adımlar-

la eve gelmiştim ama geldiğimde sizin müjdenize kulak misafiri 
oldum. Yazmaya utandım, ne diyeyim, Allah analı babalı büyüt-
sün. Ben Emirhan’ımı alıp gidiyorum. Sen de haklısın Ekrem, 
Gülendam’ın kaytan bıyıkları yok. Ama bilsin ki artık bir teyze 
kızı da yok. Baklavayı da başarınızı kutlarken yersiniz. Anam 
derdi de inanmazdım; komşun seni tok sever, kocan seni sağ se-
ver, haklıymış. Siz beni düşünmeyin, ben Allah’ın yardımıyla ha-
yata tutunmayı da öğrendim, kanseri yendim, bu acıyı da hayli 
hayli yenerim.”

Gülendam’ın gözlerinden iki damla yaş süzüldü. 
– Allah’ım… Keşke onun kadar güçlü, iradeli bir kadın ol-

saydım! Keşke hayata doğru yerden tutunmayı becerebilse idim. 
Keşke…
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Rüveyda TÜRKOĞLU

Elimde mor kaplı bir defterle sandalyeme oturdum. Dışarıda 
yağmur bir sihir gibi ince ince yağarken ben çoktan defterin büyü-
süne kapılmıştım. Öyle ki çıplak dizlerimi yalayıp geçen rüzgâr bile 
beni tedirgin etmiyordu. Yavaşça defterin sert kapağını kaldırdım 
ve kıyısında gezindiğim hayallerin tam ortasına bıraktım kendimi.

O güzel çocuğu tüm ayrıntılarıyla şimdi bile hatırlıyorum. 
“Farklıydı.” Eğer onu anlatmam için bir kelime seçecek olsam 
kesinlikle bu kelimeyi seçerdim. O zamanlar onun o küçücük 
kafasının içinde neler döner öyle merak ederdim ki, sanırım o 
zamanlar bu çocuk hayattaki en büyük merakım olmuştu.

Sessiz bir çocuktu. Diğer çocuklarla neredeyse yok denecek 
kadar az konuşurdu. Sürekli bir köşede oturur, elleri çenesinde 
düşünürdü. O minik gülkurusu rengindeki dudakları kıpır kıpır 
oynardı, gözleri uzaklara dalar giderdi. Solgun bir yüzü, cılız bir 
vücudu vardı. Fakat yüzüne bakıldığında bu olumsuzlukları fark 
ettirmeyecek kadar güzel ve insanı içine çeken bal rengi gözleri 
vardı. Sanırdınız ki bu renk tonu sanki sadece masallarda olur. 
Fakat bu gözler etrafı incelerken arada bana da takıldığından bu-
nun bir hayal olmadığını anlardım.

Önüne konan yemekleri pek yemezdi, onlarla ilgilenmezdi. 
Bu çocuğun sevdiği bir yemek yok mu diye düşündüğüm de çok 
olmuştur. Sonradan öğrendiğim ki en sevdiği yemek büyükan-
nesinin yaptığı kabak yemeğiymiş.

Farklıydı, evet ama onun diğer çocuklarla büyük ve sarsılmaz 
bir benzerliği vardı; lösemiydi. Daha da açmak gerekirse akut len-
foid lösemi hastasıydı. Ara sıra çocukların odalarını gezer, durum-
larını kontrol ederdim. Zira bu çocuklar sık sık hastalanırlar ve 
ateşleri de bu yüzden beklenmedik şekilde artardı. Birkaç çocu-
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ğun odasını gezdikten sonra onun da odasına girdim. Pencerenin 
kenarına oturmuş, yıldızlara bakıyordu. Camdan yansımamı fark 
edince usulca arkasını döndü, ayaklarını sürüyerek yatağına gitti 
ve yorganın üstüne oturdu. Ağzından “özür dilerim” gibi birkaç 
kelime çıktı. Onun bu hareketi üzerine gülümsedim. Elimi de ate-
şine bakmak için kaldırınca hafifçe irkildi ve kafasını geriye çekti.

Sakin ol, sadece ateşin var mı yok mu ona bakacağım. Sonra 
gideceğim tamam mı? Sen de rahatça uyursun.

Gözlerini yatağındaki kuş figürüne dikti, başını yavaşça salladı. 
Ateşi yoktu. Tekrar gülümsedim ve ayağa kalktım. Arkamı dönmüş 
kapıya doğru giderken onun vücudu gibi solgun sesini duydum.

– Bir şey sorabilir miyim?
– Tabii.
Gidip yatağına tekrar oturdum. Biraz zorlansa da konuştu.
– Ölüm nasıl bir şey? Hayır, korktuğumdan değil de sadece 

merak ediyorum.
Sesi cümlenin sonlarına doğru yavaş yavaş kısıldı. Sorusu 

beni afallattı. Yutkunamadığımı hissettim. Bu yaştaki bir çocuk 
uzaylılardan, bulutlardan bahsetmeli, kendisinin nasıl olduğuyla 
ilgili sorular sormalıydı, ölüm ile ilgili sorular değil. Zorla da 
olsa gülümsedim ve omzumu silktim.

– Bilmiyorum.
Kafasını salladı ve gözlerini tavana doğru kaldırdı. Sonra da 

bir şey hatırlamış gibi yeniden bana baktı ve konuşmasına de-
vam etti.

– Büyükbabam demişti ki insan ölürken kuş gibi olurmuş, 
havalandığını hissedermiş. Sence de bu çok güzel değil mi?

– Olabilir.
– Biliyor musun geçen salı günü kızın biri öldü. Sence nereye 

uçmuştur? Arada yemekhanenin penceresinden bakıyorum belki 
bizi ziyarete gelmiştir diye, fakat onu daha hiç göremedim.

Uzun uzun baktım bu küçük çocuğa. Uzanıp o küçük, soğuk 
elini tuttum ve gülümseyerek cevap verdim.
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– Cennete.
Onunla ilk uzun soluklu konuşmamız böyle olmuştu ve o 

günden sonra aramızda bir yakınlaşma oldu. Bu küçük çocuk 
bana öylesine sıcak geliyordu ki neredeyse her gün onunla soh-
bet etme ihtiyacı duyuyordum. Fakat bütün sohbetlerimiz bir ye-
rinden ölüme açılıyordu. O sanki bunu özellikle yapıyordu. Ben-
se elimden geldiğince ona bu konuyu unutturmaya çalışıyor ve 
dikkatini ya da ilgisini başka şeylere çekmeye çalışıyordum. Bir 
gün odasına girip onu garip bir durumda gördüğümde damar-
larımdaki tüm kanın çekildiğini hissetmiştim. Fayans zemine 
oturmuş, ellerini yere dayamış, burnundan akan kanı izliyordu. 
Hızlıca yanına gittim ve onu yerden kaldırdım. Kanaması biraz 
zor durmuştu. Sonra onu yatağına oturttum.

– Neden burnunu yıkamadın, neden kanı izliyordun ki?
– Rengine bakıyordum. Her seferinde kırmızı akıyor. Belki 

bu sefer mor akar diye 
bekledim ama olmadı.
– Mor mu?
– Evet, kırmızı akıyorsa mor da akabilir değil mi?
“Hayır” kelimesi ağzıma kadar geldi fakat bir türlü söyleye-

medim. Bu küçük çocuğun masum umudunu öldürmeye içim 
elvermedi. “Olabilir.” dedim gülerek. Soğuk bir gece, dışarıda 
kar yağıyordu. Pencereye rüzgârın o haşin sesi vızıldayarak vu-
ruyordu. Sanki o da soğuktan kaçıp buraya gelmiş ve pencereyi 
açmamız için bize yalvarıyordu. O ise yatağında baygın bir şe-
kilde yatıyor, alnında birkaç iri ter damlası, dudakları son derece 
kuru. Her şeyi o kadar iyi hatırlıyorum ki aradan geçen on yedi 
seneye rağmen. Çünkü o gece onun hayatında bir şeyler değiş-
mişti. Şimdi ise hafızamı biraz daha zorlayıp konuştuklarımızı 
anlatmaya çalışacağım.

Ağır bir gecenin ardından ateşi düşmüştü ve yorgun gözlerle 
etrafa bakıyordu. Küçük bedeni yorganın altında bir aşağı bir 
yukarı inip kalkıyordu. Uzun ve içli nefesler alıyordu. Alnındaki 
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terini sildim ve örtüsünü beline kadar indirdim. Tam kalkacak-
ken elimi tuttu ve fısıldar biçimde konuştu.

– Gitme, yalnız bırakma beni.
Başımı salladım ve tekrar oturdum. Birkaç dakika sessiz bir 

şekilde oturduk. Onun nefes alış verişleri tüm odayı kaplıyordu. 
Gözlerini kapattı ve arkasına yaslandı.

– Bana bir şeyler anlatabilir misin?
– Ne anlatmamı istersin?
– Bilmem, sen seç.
Aklımın derinliklerini kurcalarken onun ilgisini çekebilecek 

bir hikâye geldi aklıma. Yıllar önce bir kitaptan okumuştum 
bunu. Dudağımı ıslattım ve ona doğru biraz daha yaklaşıp an-
latmaya başladım.

“Çok eski zamanlarda Afrika’da köyün birinde insanlar ya-
şarmış. Bunlar çok eğlenceli ve iyi insanlarmış. Ayda bir kez 
geleneksel ayinleri olurmuş ve kendi Tanrı’larına bildikleri en 
güzel şeyleri çalar, dans edip şarkı söylerlermiş, dua ederler-
miş. İstekleri de aradan biraz zaman geçince olurmuş. Bu in-
sanlar içinde Ota Benga diye küçük bir oğlan çocuğu varmış. 
Öyle güzel müzik yaparmış ki ayinlerin ruhunu Ota’nın ezgileri 
kaplıyormuş. Her şey güzel giderken bir gün bu yörenin top-
raklarına kılık kıyafetleri, tenlerinin rengi, dilleri farklı olan 
insanlar gelmiş. Bu kutsal toprakların düzenini bozmuşlar, or-
talığı karıştırmışlar. Aradan bir ay geçtikten sonra aralarında 
Ota’nın da olduğu bir grup kafileyi yanlarına alarak ayrılmışlar 
bu topraklardan. İnsanlar eski hayatlarına dönmeye çalışmışlar 
ama hiçbir şey eskisi gibi olmamış. Ota’nın eksikliği o kadar 
belli oluyormuş ve insanlar Ota’yı o kadar çok özlüyorlarmış ki 
ayinlerinde artık sürekli Ota için Tanrı’larına yalvarıp yakarı-
yorlarmış.”

Hikâyeyi bitirdiğimde gözlerinde o güne kadar hiç görmedi-
ğim bir parlaklık vardı. Burnunu çekti ve meraklı gözlerle sordu.

– Ota’yı bulamamışlar mı?
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– Bilmiyorum. Kabilesi her akşam Ota’yı anmak için birkaç 
dakikalığına da olsa Ota için müzik yapıyormuş.

– Neden?
– Nedeni şu: Eğer Ota bir gün onların elinden kaçmayı başa-

rıp da yolunu bulamazsa bizim ezgilerimizle yolumuzu bulsun 
ve bu topraklara geri dönsün diye. Çünkü onlar Ota’nın ruhunun 
her zaman bu topraklara ve müziğe bağlı olduğunu düşünmüşler.

Hayatının değiştiği gece bu geceydi işte.  Artık konuşmala-
rımızı ölüm değil müzik doldurmaya başlamıştı. Merak ettiği o 
kadar çok şey vardı ki. Ben de sırf onu tatmin edebilmek için 
müzik dergilerinin, kitaplarının altından girip üstünden çıkı-
yordum. Kavramları anlamasa da ona barok, klasik, romantik 
dönemlerden Bach’tan, Chopin’den, Mozart’tan, notalardan, 
enstrümanlardan bahsediyordum. Beethoven’in hayatını anlat-
tığımda ise öyle bir gülüşü vardı ki dudaklarının ve gözlerinin 
kenarlarındaki kırışıklıklar bana hiç o kadar sevimli gelmemişti.

Her gün mutlaka yatmadan önce biraz müzik dinlemek ister-
di, sonra da sayıklayarak uyurdu. Sanırım hayatında en çok se-
vindiğini gördüğüm gün ise ona bir keman hediye ettiğim gündü.

Şimdi aradan on yedi yıl geçti. Elimde bana on altı yıl önce ver-
diği defter var. İçinde çizdiği resimler, hayalleri, umutları, mutluluk-
ları… Bir hafta önce ondan bir mektup aldım.  Şimdi okumaya fır-
satım oldu. Yıllar önce onda tanık olduğum heyecan şimdi de bende 
baş gösterdi. Katlanmış kâğıdı açıyorum ve okumaya başlıyorum.

“Hayat çabuk geçiyor. Yıllar önceki o hâlimi, kafamdaki so-
ruları, korkularımı her şeyiyle o kadar iyi hatırlıyorum ki. Bir 
kuş olup ne zaman uçacağımı çok merak ederdim. Kafamın için-
de sürekli ölüm kelimesi dönüp dururdu. Sonra sen bir gün bana 
hayatımı değiştirecek bir hikâye anlattın. Ota’nın hikâyesini an-
lattın bana. O gece sen gittikten sonra çok ağladım fakat bunu 
sana söylemedim. Artık her gece Ota’nın evine ulaştığını, yeni-
den müzik yaptığını hayal ediyordum. Hayatıma müziği, notaları 
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bıraktın, hem de tam merkezine. Her gün anlattığın o hikâyelerin 
bazılarını şimdi bile hatırlıyorum. Bir gün bana o kemanı getir-
din. Çalamıyordum ama onu o kadar çok seviyordum ki. Hayat-
taki en büyük amacım neydi biliyor musun? Bir gün bana verdi-
ğin o kemanı alıp kendi notalarımı da Ota’nın önüne sermek. Ne 
dersin, belki benim nağmelerimle Ota Benga’nın yolu aydınla-
nır. Önümüzdeki cuma da sadece iki kişi için çalacağım. Ota ve 
senin için. Seni de bekliyorum. Sevgilerimle…”

O narin, ince, uzun parmakları kemanın tellerinde bir aşağı 
bir yukarı kıpırdıyordu. Yüzüne kâh bir rahatlık geliyordu kâh 
gözlerini kapatıp kaşlarını çatıyordu. Ne görüyordu gözünü ka-
pattığında, neyin hayalini kuruyordu bilmiyorum fakat kemanı 
öyle bir tutuşu vardı ki. Normal virtüözlere benzemiyordu. Ke-
manıyla konuşuyor gibiydi. Her nota kemanının üstünde yumu-
şak yumuşak gezen parmaklardan değil de sanki göğsünden, kal-
binin derinliklerinden vücut bulup salonu dolduruyordu. Gergin 
telleri veda busesi kondurur gibi onları iki üç kez titrettikten son-
ra durdu ve kapatmış olduğu gözlerini açtı, zarif bir biçimde se-
lam verdi. Sonra da kadife kırmızı perdeler onu görüş alanımdan 
çıkardı. Birkaç dakika sonra yanıma geldi usul adımlarla. Gözleri 
hâlâ on yedi sene önceki gibi heyecanla bakıyordu fakat yüzü de 
değişmişti. Küçükken olduğu gibi solgun değildi. Yanakları kıp-
kırmızı olmuştu. Gözlerime baktıktan sonra aniden bana sarıldı.

– Ota Benga yolunu buldu bu gece, emin ol! Şimdi o da kendi 
topraklarında kendi müziğini yapıyor.

Minnet dolu gözlerle bakıp gülümsedi. Elimi sımsıkı tutar-
ken yavaşça fısıldadı.

– Teşekkür ederim. Beni ölümün kıyısından alıp notaların 
kucağına bıraktığın için çok teşekkür ederim. Eğer iyileştiysem, 
hayata bir şekilde tutunduysam bu senin sayende. İyi ki varsın. 
İyi ki bilmediğim bir yere uçup gidecekken kemanımın üstüne 
konmama yardım ettin, içime o sevgiyi koydun.
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Saliha KARA

Genzimi yakan ağır dezenfektan kokusunu kuru bir öksü-
rükle bastırdım. Ağır adımlarla hastanenin konferans salonuna 
yöneldim. Heyecan, ellerimin  soğuk olmasına sebebiyet veri-
yordu. Hafifçe titreyip kendime gelmeyi umdum. Kapıyı ara-
layıp içeri girdim. Kırık beyaz renkteki sandalyelerde oturan 
on iki gence baktım. Hafif bir tebessümle başımı eğip onları 
selamladım. Ardından ahşap yapıdaki kürsüye yöneldim. Ses 
tonumu hafif mırıltılarla ayarladıktan sonra konuşmaya baş-
ladım.

– Merhaba arkadaşlar! Ben, Merve Solmaz. Gerçek mesle-
ğim ressamlık olsa da gönüllü olarak onkoloji hastanelerinde 
gençlerle buluşuyorum. Sizinle geçireceğim zamanı seminer 
olarak görmeyin; tekrar elde edemeyeceğiniz bir hayat dersi 
olarak görün. Fazla vaktinizi alıp sizi bunaltmak istemiyorum. 
Eğer herhangi bir sorunuz yoksa eskiden sizin yaşlarınızda 
olan bir kanser hastasının günlüğünü sizlerle paylaşacağım. 
Umuyorum ki ben buradan ayrıldıktan sonra kalplerinizde ve 
zihinlerinizde bulunan karanlıklar büyük bir aydınlıkla süsle-
necek.

Kimseden ses çıkmadığında masanın kenarına bıraktığım 
çantamı elime aldım. İçinde bulunan yıpranmış düz defteri 
parmaklarımın arasına sıkıştırdım. Sandalyede geriye doğru 
yaslanıp gençlerin yüzlerine baktım. Meraklı bakışlarla beni 
süzüyorlardı. Daha fazla bekletmek istemedim onları. Defterin 
yapraklarını araladım ve defalarca okuduğum o satırları tekrar-
dan gençlerle okumaya başladım.
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“Sevgili Günlük,
Onkoloji hastanesinin bir odasından yazıyorum bu satırları. 

Bugün 12 Mayıs Pazartesi. Bana ilik kanseri teşhisi konulması-
nın üzerinden tam üç yıl geçti. Bu üç yıl içerisinde dört duvar 
arasında nasıl yaşanır onu öğrendim ve doğrusunu söylemek 
gerekirse bir ölüden farksız yaşadım, yaşıyorum. Umudum, ha-
yalim yok benim. Gerçekleşmeyecek şeyleri düşlemek kemotera-
piden daha fazla zarar veriyor bedenime ve ruhuma. Yapayalnı-
zım. Ailem, arkadaşım yok. Ve bugün son olacaktı her şey benim 
için. Umudumu kesmiştim bileklerimden önce. Hâlâ uygun bir 
ilik bulunamamıştı ama artık umursamıyordum. Ölümü kabul-
lenmiştim. Hatta öleceğim günü beklemekten sıkılmış, bu tarihi 
öne çekmeyi dahi düşünmüştüm, ta ki onu görene kadar.

Penceremden dışarıyı izliyordum. Nisan yağmuru çiseli-
yordu. İlkbahar mevsiminin ılık rüzgârı tenimi teğet geçmişti. 
Susamıştım ama yerimden kalkacak hâlim yoktu. Sandalyeme 
iyice gömülmüşken arkamda bir hıçkırık sesi duydum. Bir adam 
ağlıyordu. Dizleri üzerine çökmüş, hıçkırıklarını kontrol etmeye 
çalışıyordu. Şaşkın bir şekilde ona baktım. Merakım, tüm bede-
nimi esareti altına almıştı. Saniyeler önce yerimden kalkmaya 
mecalim yokken koşarak o  adamın yanına gittim.  Bedenini ya-
vaşça doğrultup bana baktı. Yüzündeki  tebessüm büyümüştü. 
Çimen yeşili gözleri ve kirli sakalları vardı. Neden burada oldu-
ğu hakkında bir fikrim yoktu ama o an onunla tanışmak istemiş-
tim. Ağzımın tamamını saran maskeden kurtulmak istesem de 
çıkarmadım. Bu esnada bana doğru yaklaştı. Hafif kalın dudak-
larını aralayıp ‘Çok güzelsin.’ dedi. Şaşırdım, dalga geçtiğini 
düşündüm. Yoksa kör müydü? Yüzümdeki yaraları, kel kafamı 
ve solgun cildimi göremiyor muydu? Gözlerinin içine baktım. 
Bir an bana acıyarak baktığını düşündüm. O an hem korktum 
hem iğrendim ondan. Öfkelenmiştim. Acımamalıydı, kimse bana 
acıyamazdı. Haykırdım ona ‘Kimsin?’ diye. Susmayı tercih etti. 
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Sinirlenmeye başlamıştım iyice.  Benimle dalga geçiyordu işte. 
Kalbimde bir şeylerin kırıldığını hissettim.  Oysa bir umut...

– Git buradan. Bana acıyarak bakmayı da kes. Ah, insanlardan 
nefret ediyorum. Lanet şeyler, hepiniz ölmeyi hak ediyorsunuz.

Arkamı dönüp gideceğim sırada kolumdan tuttu. Üzgün gö-
rünüyordu. Göz altları ağlamaktan şişmiş ve  bedeni bitap düş-
müş gibiydi. Yüzüm anlamsız bir biçimde ona dönüktü.

– Özür dilerim, çok özür dilerim. Beni yanlış anladın. Sen 
gerçekten çok güzelsin. Sana acımıyorum, ben... Her neyse yal-
nızca adını öğrenmek istiyorum, adın ne?

İlk başta emin olamadım. Fakat düşüncelerim bana kaybe-
decek hiçbir şeyimin olmadığını hatırlattı. Bu yüzden bana acı-
sa da görmezden geldim. Tebessüm ettim. Gözlerinin içi gülü-
yordu. Mecazen değil, gerçekten ışıl ışıldı gözleri. İlk defa bu 
denli garip ve heyecanlı hissetmiştim. Ve çocuk yanım kulağıma 
fısıldayıp onunla eğlenmemi söyledi. Bu fikir bana fazla uzak 
gelmemişti. Çocuk tarafımı öne itip karşımdaki adamla bir oyun 
oynamaya karar verdim.

– Adımı bir şartla söyleyeceğim. Benimle bir oyun oynayacaksın.
Şaşırmış gibiydi. Ama fazlasıyla da sevinmişti. Kafasını 

onaylar anlamda salladı.
– Saçlarımın çıktığı ilk gün sana adımı söyleyeceğim. O za-

mana kadar benim arkadaşım olur musun?
 Ani bir heyecanla bana sarıldı. Ardından endişeyle geri 

çekildi. Korkmuştu, büyük ihtimalle bana enfeksiyon bulaşaca-
ğından endişe ediyordu. Umursamadım. Hatta ona bu sefer ben 
sarıldım ve o sırada kulağıma yavaşça fısıldadı.

– Adım, Mehmet.”

Çocukların ilgisi tamamıyla bende ve okuduğum günlüktey-
di. Herkes kendince bir yön bulmuştu satırlardan. Gözlerim dol-
muştu. Bu anı hiç böyle hayal etmemiştim. Garip hissetmiştim. 
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Boğazıma büyük bir yumru oturdu. Okuyacağım birkaç sayfa 
daha vardı. Dayanmalıydım, hıçkırıklarımı yuttum. Derin bir 
nefes aldım. Çocuklara gülümseyip,

– Riskli olduğunu biliyorum ama yalnızca birkaç saniyeliği-
ne maskelerinizi ve başınızdakileri çıkartabilir misiniz?

Herkes şaşkın ve bir o kadar da sevinçliydi. İlk defa birbir-
lerinin tebessümlerini bu kadar net göreceklerdi. Olağan heye-
canlarını onlarla birlikte paylaştım. Art arda herkes maskelerini 
çıkardı. Hıçkırıklarımı daha fazla tutamadım ve ağlamaya baş-
ladım. Kürsüden hızlıca inip onlara sarıldım. On iki kişinin o 
sımsıcak kolları arasında yeniden doğdum. İçimde yeşeren tüm 
ümit fidanlarını, onların bedenlerinde bir ağaç olmaları için gön-
derdim. Sımsıkı bedenlerine sarıldım. Ve omuzlarına yasladığım 
kafamı dakikalar sonra kaldırınca dedim ki,

– Kanser değil, siz güçlüsünüz ve saçlarınız değil, siz ve sizin 
kalpleriniz güzel.

“Sevgili Günlük,
Bugün, 22 Kasım Salı. Uzun zamandır yazamıyorum sana. 

Vakit bulamadığımdan değil. Her gece vardı vaktim, her gün-
düz dile geldi sözcüklerim ama yazmak o kadar kolay olmadı.  
Günden güne ağrılarım arttı. Artık ayakta dahi duramıyorum. 
Ama hâlâ hayata dair bir umudum var. Çünkü Mehmet var. Her 
hafta beni ziyarete gelen, karşısında dilimin lal olup kelimele-
rin boğazıma dizilmesine sebebiyet veren o eşsiz adam. Bana 
hikâyeler anlatıyor, hatta bazen şiirler yazıyor benim için ve on-
ları okuyor.

Benim hiç annem olmamıştı. Mehmet, annem oldu. Bazı gün-
ler bana ninni söyledi. Babam oldu, kemoterapi günlerimde ya-
nımda durup elimi tuttu. “İyi olacaksın.” diyerek beni teselli etti. 
Bir arkadaş oldu, dertlerimi dinledi. Ben konuştum, o dinledi. Ve 
sanma ki, her gün ben konuşarak onun başını ağrıttım. Geçen 
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günlerde ona uzun zamandır sormak istediğim o soruyu sordum. 
‘21 Haziran günü, neden o koridorda dizlerin üzerine çökmüş 
bir şekilde ağlıyordun?’ diyerek sorumu ona yönelttim. İlk anda 
şaşırmıştı. Bu soruyu sormamı beklemiyor gibiydi. Uzun süre 
sustu. Anlatmayacağını düşünmüştüm. Ümidimi kestiğim sı-
rada bana bir hikâye anlatacağını söyledi. Heyecanlanmıştım 
ama anlatmadan önce tek bir şart sundu önüme. Bir daha asla 
ondan bu hikâyeyi anlatmasını  istemeyecektim. Bu yüzden iyi 
dinlemem lazımdı. Ve dünyadaki  her şey bir dakikalığına sus-
muş Mehmet’i dinlemeye başlamıştı. O an anlatmaya başladı 
Mehmet, bir daha dile dahi getirmeyeceği masalı. 

‘18 yaşındayım daha. Madde bağımlısıyım. Hayattan umu-
dum yok. Ölüm tek kurtuluştu benim için. Ama ölsem kimsenin 
umurunda olmazdı. Bir kaç güne kalmaz herkes unuturdu beni. 
Yalnız annem unutmazdı. Zaten bir tek o üzülüyordu bu hâlime. 
Bir gece, saat üç sularında krize girdim. Uyuşturucu bulmam 
gerekti. Uzun zamandır içmemiştim.  Delirmiş gibiydim âdeta. 
Evden gizlice çıkıp madde satan arkadaşımı aradım. Şafak vakti 
istediğim madde elimdeydi. Derin bir nefes çektim içime. Rahat-
ladığımı hissettim bir an. Bir kaldırıma oturdum. Elimde duran 
avuç dolusu uyuşturucuya baktım. Sonumu bilerek avuç dolusu 
uyuşturucuyu o gece yuttum. Komaya girdim. Aylarca yoğun ba-
kımda yattım. Kimseler nasılsın demedi, yalnız annem başımday-
dı. Gözlerimi açamasam da kulaklarım şahit oldu acılarına. Her 
gece farklı bir masal anlattı bana, ninniler söyledi. Gözyaşlarım 
akmadı belki ama içim kan ağladı. Uyandığım gün her şeyin bi-
lincindeydim; yaptıklarımın, hatalarımın… Hatta düşündüğüm 
kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sı-
kıntıları içinde kıvranıyordum. Ve hiçbir şeyi düzeltemeyeceğimi 
hissettim o an. Tüm olumsuz fikirler beynimin en karanlık köşe-
sinde toplanmıştı. Ve her karamsar düşüncenin bendeki tek etkisi 
intihardı. Bakışlarım yanımdaki çekmecenin üzerinde duran neş-
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terdeydi. Kuşku duymadan neşteri elime aldım. Ve her şeyin son 
bulmasına saliseler kala bir hemşire girdi odama. Elime baktı. 
Ne yapacağımı anlamış gibiydi. Ama durdurmadı, sadece birkaç 
saniye beni inceledi. Ardından dudaklarını aralayıp,

– Sana bir şey göstereceğim. Ondan sonra intihar et, karış-
mayacağım, dedi.

Ağır adımlarla hemşireyi takip etmeye başlamıştım. 21 Ha-
ziran günü hemşire beni buraya getirdi. Onlara bak, dedi. Sizi 
gösterdi.

– Onlar hâlâ yaşıyorlar. Dört duvar arasındalar ama hâlâ 
nefes alıyorlar. Söylesene, onlar da istemezler miydi oyun oyna-
mak, her sabah kalktıktan sonra saçlarını taramak, şarkı söyle-
yip dans etmek, evlenmek, bir çocuk sahibi olabilmek? Söylesene 
Mehmet, bu kadar acıya rağmen umutlarını kesmeyen bu insan-
lar buradayken senin bileklerini kesmen anlamsız değil mi? 

İşte o gün anladım, her hâlime şükretmem gerektiğini anla-
dım. O gün gördüm seni, bakışlarını… O gün sevdim seni. Ve ilk 
kez o gün yaşamak istedim ben. İlk kez şükür etmeyi öğrendim 
ben. Madde kullanmayı bıraktım. Artık daha bilinçli ve sağlıklı-
yım. Buradayım. Daha adını bile bilmediğim güzel kız. Seni de 
yaşatmak için buradayım. Ve son bir şey söyleyeceğim, bu söy-
leyeceğim hikâyenin dışında gelişen bir olay. Yakında ilik nakli 
olacaksın. Bu mutlu haberi ilk ben vermek istedim.’

O an çok heyecanlanmıştım. Buradan çıkabilirdim. Çimen-
lere basarak yürüyebilir, özgürce nefes alabilirdim. Tam ağzımı 
aralamışken Mehmet ne soracağımı anlamış gibi beni susturdu 
ve soramadığım soruyu yanıtladı.

– Sana ilik verecek kişi benim. Uzun zamandır test sonuçları-
nı bekliyordum. Bugün çıktı. İliğim, iliğinle uyum sağladı.

Gözyaşlarım, yanaklarımdan süzülerek çenemde kavuşuyor-
du. O an bir karar verdim, çocukça olan oyunuma bir son verip 
Mehmet’in kulağına fısıldadım.
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– Adım Merve. Ben, Merve Solmaz.”

Salonda uzun bir sessizlik oluşmuştu. Herkes şaşkın bakış-
larla bana bakıyordu. Gözyaşlarımı özgürlüklerine kavuştur-
dum ve gençlerin soru sormalarını beklemeden heyecanla öne 
atıldım.

“O Merve benim. Ve tek umudum, sizin de hayatınızda dai-
ma kalıcı insanlar bulunması. Beni hayata bağlayan Mehmet’ti. 
Sizinki anneniz, arkadaşınız, yetenekleriniz, hayalleriniz olsun. 
Sizi hayata bunlar bağlasın. Ve herkesin bir bekleyeni vardır bu 
hayatta. Sizin bekleyenleriniz ortak aslında. Çimenler sizi bek-
liyor mesela, üzerlerinde oyun oynayıp koşmanız için. Gün-
düz kuşları sizi bekliyor, birlikte şarkı söylemek için. Gökyü-
zü sizi bekliyor, hem yağmurunda ıslatmak hem de güneşiyle 
içinizi ısıtmak için. Diğer çocuklar sizi bekliyor, sizi aralarına 
alıp saklambaç oynamak için. Bu dünya sizi bekliyor çocuk-
lar; ağaçlarıyla, kuşlarıyla, insanlarıyla size umut vermek için. 
Umut saçlarınız ile birlikte gitmedi. Acılarınız, ağrılarınızla 
birlikte artmadı. Yorgunluk, bedeninizi ele geçirmedi. Burada-
sınız ve oradalar. Size ilik vermek için bekleyen milyonlarca 
insan var. Umudunuz hep olsun. Saçlarınız bile çıkacak bir 
gün. Ve siz o güne kadar bir şey kaybetmemek için şimdiden 
hayata tutunun.”
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UMUT PARADOKSU
 

Gülfem Gökçe KALAYCIOĞLU

“Hayata ironiyle fırlatılmak denen kavramın eşitini merak 
ediyorsanız eğer gözlerinizi çok uzaklara kaydırmayın veya söz-
lüklerdeki anlamlarla eşleştirmek gibi bir gaflette bulunmayın. 
Aradığınız ironiye filmlerde veya duygusal parçalarda rast gele-
ceğinizi düşünüyorsanız aramıza adım atmanızın zamanı çoktan 
gelmiş demektir. Adımlarınızı sıklaştırmanızı feyz veririm, zira 
seyrek ve yavaş atılan adamlarınızı bekleyecek zamana sahip 
olamayabilirim. Eğer bizlerle paylaşacak bir hikâyeniz varsa siz 
de aramıza katılın.”

Blog sayfasına yazmış olduğum paragraftan sonra parmak-
larımı hafif hafif bir birine sürtüyorum. Paylaşılması gereken 
birçok insanın hikâyesini dinlemeyi umut etmenin verdiği his-
le masamın köşesindeki kupama ilişiyorum. Papatya çayımı 
yudumlarken vücuduma yayılan sıcaklığı hissederek gözlerimi 
masamın üzerine, portatif montaj harikası olan lambamdan sü-
zülen ışık huzmesine dikiyorum. Bir anda içimi acayip bir kı-
pırtı sarıyor. Hayata dair umutlarım damarlarıma kan basıyor. 
Karnımın hafiften acıktığını hissediyorum, üst çekmecemi ara-
lıyorum. O anda belki de en son görmek isteyeceğim nesne ile 
karşılaşıyorum, gri bir ses kayıt cihazı… Ellerimin arasına aldı-
ğım ses kayıt cihazını yavaş yavaş istemsiz okşuyorum. Bu ciha-
zın içindekilerinin ne olduğunu bilmesem kendimi masallardaki 
Alaaddin’in kadınlaştırılmış versiyonu sanabilirim. Kendimi 
düşüncelerimden sıyırmaya çalışarak dinleme tuşuna linç eder-
cesine basıyorum. Az sonra duyacaklarımı defalarca dinlemiş 
olmama rağmen her seferinde hissettiğim duygunun beni daha 
derin çukurlara itmesi, kafamın içinde bir bardak kırılmışçasına 
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düşüncelerimin cam kırıkları gibi battığını duyumsamam her se-
ferinde bende daha derin izler bırakıyor. 

Tatlı bir ses tonu odamı kaplıyor. Duyduğum her cümleyi 
içimde sindirmenin ötesinde yüreğimde eritmek istercesine ne-
fesimi tutuyor, bir yandan da parmak uçlarımla şakaklarımı hafif 
dokunuşlarla uyuşturmaya çabalıyorum.

“Biricik dostum! Merhaba,
Bugün annemle ufak çaplı bir tartışma yaşadık. Ona evde 

çok bunaldığımı söyledim. Bana istersem dışarı çıkabileceğimizi 
söyledi, hem de her nereye istersem, ben de beni yanlış anladı-
ğını söyledim. Bir dostum olsun istiyorum, dedim. Evden dışa-
rı çıkarken bu kez annem değil de dostum dediğim insan olsun 
istedim. Annem de insanların göründükleri gibi olmadığını bir 
kez daha hatırlattı. Onları görsem bile tehlike kaybolmazmış. 
Ben hiçbir şeyi göremiyorken daha bir tehlikeliymiş. Şey… Ha-
yır, ağlamıyorum. Biliyorum, görülebilecek onca güzellik varken 
sadece onları hissetmeye çalışmak tam bir ironi. Kötü bir şaka. 
Ve ben bunun bir kurbanıyım.  Mesela doğum günü pastanızı 
üflerken ailenizin pastaya nasıl bir desen yaptırdığını göreme-
mek… Hayatınız boyunca sevdiğiniz bir çizgi film karakterinin 
olamayacak olması da çok acı…”

İstemsiz bir şekilde gözlerimden akan buz akları misali yaş-
ları dudaklarımla yalıyorum. Yaladığım gözyaşlarının ağzıma 
yayılmasıyla oluşan tuzlu tat ile parmaklarımı saçlarıma dolu-
yorum.  Göğüs kafesim aldığım derin nefesin etkisiyle şişiyor ve 
cümleleri ezberlemiş olmama rağmen diğer kaydı açıyorum. Bu 
kez odaya dağılan ses alaycı bir genç kız sesini andırıyor.

“Gözümde teşhis edilen nodül yüzünden gözlerimi kaybet-
miştim. Renklerin isimlerini bile bilmediğim bir dönemdi. Es-
kilerden, ikizim ile beraber çizgi film izlediğimiz zamanları ha-
tırlıyorum. O, her karakterin üzerinde neden hep aynı giysilerin 
var olduğunu sorgularken ben daha çok neden karakterlerin 
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üzerlerine giydirilen aynı kıyafetleri göremediğimi sorgulardım. 
İkimiz de aynı annenin karnından çıkmıştık fakat benim göz çu-
kurlarımda taşıdıklarım sadece iki boncuktan ibaret gibiydi. Işı-
ğı, karanlığı algılayamıyordu. Algıladığı dönemleri ise ben çok 
hatırlayamıyorum. Oysa ikiziminkiler buz mavisi rengindeymiş. 
Buz mavisi nedir derdim anneme. Anlatamazdı, sadece iç çe-
kişlerini duyardım. Göremesem de duyabiliyorum anneciğim, 
ağlıyorsun, derdim. O ise sadece başımı okşamakla yetinirdi. 
Aradan birkaç dakika geçerdi, annem yanımdan gitti sanırdım 
ve kendi kendime konuşmaya başlardım. Neden Allah’ım, neden 
ben? Bir çocuğun oyuncaklarını göremiyor olması haksızlık de-
ğil mi derdim. Ve Allah’ın adaletinden şüphe etmeye başlardım. 
Sonra annemin yanımdan hiç gitmemiş olduğunu anlardım. Ku-
lağıma fısıldardı, ‘Saçlarının rengini bilebilsen asla o şekilde 
düşünmezdin.’ derdi. Ben de merakla nedenini sorardım o ise 
bana ‘Bebek sarısı çünkü’ derdi. Artık onu üzmemek için sarı 
nasıl bir şey diye soramazdım. Hayat benden aldıklarını ikizime 
katbekat vermişti.”

Çalınan kapı ile ses kaydını durduruyorum, çekmeceyi ka-
pattıktan sonra bir kez daha çekmecenin tamamen kapalı oldu-
ğundan emin olmak için kontrol ediyorum, sonra buklelerime 
hızla şekil vermeye çalışıyorum. Kapıyı açmamla birlikte gri 
loşluğun içindeki silueti sallanırken buluyorum ve düşünmeden,

– Pırıl ışığı neden açmadın? Ya takılıp düşseydin, dememle 
birlikte bir kez daha nefret ediyorum kendimden. 

Biricik ikizimi dudak kıvrımlarını göğe kaldırmış vals ettirir-
ken buluyorum.

– Şey yani, demek istediğim…
– Hey, tamam tamam! Bir papatya çayı demlersin anı başa 

sararız, ne dersin?
Tamam, derken Pırıl’ın koluna giriyorum, onu küçük çatı 

katı daireme sokuyorum. Mutfakta demlenen çayımızı krem 
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rengi fincanlarımıza koyarken bir yandan da Pırıl’ın sorularını 
yanıtlıyorum. Blog sayfasının ne düzeyde olduğundan başlayıp 
gelen yorumların tasniflenmesi aşamasından yeni hikâyelere 
kadar en küçük detayı atlamadan anlatıyorum. Oluşan sonuçtan 
son derece memnun bir biçimde başını sallıyor.

– Pırıl biliyorsun değil mi tüm bu olanlar...
– Şşş, lütfen… Biliyorsun, Hayal ve ben gibi… Herkesin da-

marlarına umudu basmak istiyorum, farkında olmalılar, oyun-
caklarımın rengini görebilmekten daha çok kızımın yüzünü 
görebilmeyi yeğlerdim. Bir kez görebilseydim yüzündeki her 
girintiyi hafızama kor, çubuklarla kazımak isterdim.  Hiç kim-
se çocuğunun yüzünün neye benzediğini bilemeden yaşayamaz. 
Veya her parka kızıyla gittiğinde onun ağlama sesini duymasına 
rağmen nereye düştüğünü bilememek kadar acısı da yok. Se-
sini duymasına rağmen yanına ulaşamamak da katlanılamaz. 
Kanayan derisine eliyle dokunup pansuman yapamamak da çok 
acı. O anlarda neden diyorum, ne işe yararım ki ben, diye si-
tem ediyorum. Eğer bebeğim yere düştüğünde onu yerden kal-
dıramayacaksam ya da kızım korktuğunda annem arkamdadır 
diye güvenerek sırtını yaslayamayacaksa bana, niye varım ki 
ben diye düşünmüyor değilim zaman zaman. Ayrıca şu son pet 
sonuçlarının durumu… Savaşmak bizler için hayli zor. Kiminle 
savaştığını görememek, darbeyi nerenin alacağını bilememek, 
sadece hissetmeye çalışmak… Süreç çok uzun ve biz alışmış 
olabiliriz ama ya alışamayanlar… 

Pırıl haklı. O anda yapmak üzere olduğum hatadan dolayı 
kendime tiksindirici bir öfke duyuyorum. Her şey kurgumuza 
uygun olmalı.

*******
Haftalar sonra yoğun ve özverili bir çalışmanın sonucu blog 

sayfalarımızdan saptayabildiğimiz kadarıyla genişlettiğimiz ai-
lemizi büyük bir konferans salonunda ağırlayacağız, bugünün 
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konsepti geleneksel olanlardan daha farklı. Sahneye çıkması için 
Pırıl’a yardım ediyorum, eş zamanlı olarak dengemin dağılmak-
ta olmasıyla bir el elimi yakalıyor. Pırıl sahneye çıktıktan sonra 
üç adım geri atarak biricik ikizimi dinlemeye koyuluyorum. Her 
zamanki gibi ince ve sanki Akdeniz kıyılarındaki dalga seslerini 
andıran ipeksi sesi salona yayılıyor.

“En büyük boşluğa düştüğüm zaman herhâlde kızımın 
Viyana’ya okumaya gitmesiyle başladı. İşte o zaman bir karar 
aldım bu şekilde olmaz diye. Ayaklarımın üstünde sımsıkı dur-
mam gerekiyordu. Kızım için, kendim için… Geri döndüğünde 
işte benim annem diyebilmesi için. Bu vesileyle bankamdaki 
paramla bir dükkân aldım. Dükkânımın duvarlarını siyaha bo-
yattım. Gerçi boyacıya gittiğimde hangi renk sorusuna cevap 
vermekte hayli zorlanmıştım. Hayatımın büyük bir yerini kapla-
yan o sonsuzluğu anlattım boyacıya. Derinlik insanın kötü his-
setmesini sağlıyor. Bir renk nasıl tarif edilir ki diyerek boyacı-
nın rengimi hissetmesi için çabaladım. Boya kutusunu verirken 
siyah demişti boyacı, gençlerin sevdiği renklerin başında gelir 
demişti. O anda içimde kelebekler uçuştu, demek ki kızım bu 
siyahı beğenecekti. Takside giderken durmadan kızımın duvarın 
renginin ne kadar muhteşem olduğunu söylemesini düşünerek 
geçirdim. Süreç boyunca dükkânda özveriyle çalışan biricik kar-
deşim, biricik ikizim Güneş’im, olmasıydı her şey çok daha zor 
olabilirdi. Sadece dükkân için değil, kanser gözümün üzerindeki 
korneayı almakla yetinmeyip başka bölgelere de metastaz yaptı. 
Uygulanan tedaviler biraz yürümemde aksaklık yarattı fakat tek 
bir şeyi reddettim. Damardan verilen zehir misali korkuyu.

Blog sayfası sayesinde bizler buradayız, eğer kötü hastalık 
demek yerine kanser diyebiliyorsak biraz da olsa bir şeyleri ye-
nebilmişiz demektir. Biliyorum, lafı daha fazla uzatmayacağım. 
Rumuzlarla konuştunuz blog sayfasında, kimse birbirini tanımı-
yor ve tanımak için can atıyorsunuz. Ama bugün benim en mutlu 
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günüm; çünkü hayatımda ilk kez bebek sarısı saçlarımı ve buz 
mavisi gözleri göreceğim, sonra biricik Güneş’imi göreceğim. 
Umut her zaman vardır, kornea nakli yapılacağını öğrendiğimde 
hissettiklerim işte tam olarak bunlardı. Ben hazırım ilk ışığım 
için.”

Salonda meydana gelen yankılanma ile ellerimi göğsümün 
üzerinde bağlıyorum. Pırıl’ın gözlerinin üzerindeki siyah ban-
daj kaldırılıyor. Pırıl ilk ışığını hissedince şuh bir kahkaha atı-
yor. Öylesine kahkaha attığına ilk defa şahit oluyorum. Hayal’e, 
biricik kızına, sarılıyor delicesine. Kahkaha ve gözyaşlarının 
sesleri duvarlarda yankılanıyor, ardından beni davet ediyor sah-
neye. Yaşadığım gururla sahneye çıkıp reverans yapan eli tutar-
ken içim kıpır kıpır oluyor. Sonra… Sonra o el elimi bırakıyor, 
sahnede bocalayıp sendeliyorum, dengemi yitiriyorum, o anda 
elimi bir el yakalıyor. “Ters yana gidiyorsun.” diyor. Omzumu 
okşuyor sahnenin önüne doğru yürütürken beni.

Ben bir kez daha sendeliyorum. Bu kez Pırıl daha sıkı kavrı-
yor elimi ve olayı anlamaya çalışan çocuk misali, “Burada ters 
giden bir şey var. Neler oluyor, Güneş ne oluyor ya? Neden o 
şeyi takıyorsun?” diye soruyor. Elleriyle yanaklarıma dokunu-
yor, buz gibi elcikleri. Sonra güneş gözlüğümü çıkarıyor, göz 
kapaklarımdaki bandajları görüyor. Nedenini anlatırken biricik 
yeğenim Hayal, Pırıl’ın gözyaşları ellerimi ıslatıyor. Sarsılarak 
kucaklıyor beni, giydiğim elbisem vatkalarına kadar ıslanıyor. 
Zar zor metanetsiz kalmış sesiyle “Bunlar senin boncukların mı 
yani?” diyor ellerimi kendi göz kapaklarına götürürken.

******
Ses kayıt cihazının play tuşuna basıyorum.
“Siyahlarla kaplı dükkânda oturuyorum, her geçen gün ge-

nişleyen aile üyelerini bekliyorum. Bu hafta sonu hep beraber 
denize gideceğiz ve denize gireceğiz, gerçi doktorlar bu yaptığı-
mız aktivitelerin hastalarını yorduklarını söylüyor. Bence onlar 
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asla tam anlamıyla anlamıyorlar. Deniz kızımız üç aydır karşı 
koyuyor seviye ilerlemiş olmasına rağmen. Sonra Rüzgâr oğla-
nımız uzun zaman sonra yemek yemeye başladı, Özgür kızımı-
zın morlukları kaybolmaya başladı.”

 Yanağıma öpücük konduruyor Pırıl. Göremesem de bili-
yorum bu öpücüğün sahibinin Pırıl olduğunu. Bu arada dur-
durduğum ses kayıt cihazını yanımdaki hasır çantamın içine 
atıveriyorum. Pırıl yeni planlarından bahsediyor, aktivitelerden 
bahsediyor, hiç beklemediğim bir anda “Hastasın değil mi?” di-
yor ve ekliyor “Ama bu sefer kanser değil, değil mi?” Başımı 
sallarken buz gibi yaşlar akıyor boncuklarımdan. Pırıl bu esnada 
hasır çantamı yanımdan alıyor ve cihazı içerisinden çıkarıyor, 
konuşmaya başlıyor: 

“Ben Pırıl, hayaller kurarsınız. Kurduklarınıza öyle inanırsı-
nız ki hayatınız olur. İnandıklarınıza öyle bağlanırsınız ki gücü-
nüz olur. Gücünüze öyle inanırsınız ki gerçekliğiniz olur. Bir de 
bakmışsınız ki hayalleriniz gerçekliğiniz oluyor. Sonra tek bir 
silgi darbesiyle silinirler. Geriye sadece silgi tozları kalır. Hayal-
lerinizi yazmaya karar verirsiniz bir daha, bir daha… Ama ha-
yatınıza talip olan o meret sizden ayrılmayı istemez. İşte o anda 
yere çöker düşünürsünüz. İlk önce neden dersiniz, neden? Sonra 
çünkü gelir. Çünkü dersiniz böyle olmalıymış. Ardından gözle-
riniz dolar, içinizdeki tümörü sökmek istercesine haykırırsınız. 
Öyle bir haykırıştır ki bu, bir bakmışsınız bütün silgi tozları her 
yere saçılmış. Ara ara sizi ziyaret eder fakat hayata dair umut-
larınız damarlarınıza kan basmalıdır, artık umut paradoksuyla 
seviyeli bir ilişkiniz vardır.”

Kayıt cihazını kapatıyor, cihazı avuçlarıma yerleştiriyor. Bir-
birimize sarılıyoruz, ardından Pırıl, “Papatya çayı içer miyiz?” 
diye soruyor. Evet anlamında başımı sallıyorum ve tebessüm 
ediyorum.
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ÇAM AĞAÇLARI YAPRAK DÖKMEZ 

Zeynep ŞAHİN

Bir rüya olsa gerek, başrolün bana verildiği bir rüya… 
“Bu, kaçıncı yaprak döküşüm saymadım bile.” 
Başımı kaldırıp yolun kenarında sıralanmış ağaçlara sesin 

sahibini ararcasına baktım. Oysa duygu dünyamı altüst eden yo-
ğun gelgitlerin, çarşıya uymayan hesapların ve hükmü geçmiş 
planların kafamdaki uğultusundan başka bir şeyi duyacak du-
rumda değildim. Bu ses de nereden çıktı şimdi?

“Bu, kaçıncı kış onu da saymaya niyetim yok.”
Gelip geçeni camekânların gerisinden seyreden iş yeri sahip-

leri, yanımdan hızla ilerleyen yeşil paltolu adam, okuldan dağı-
lan çocuklar... Hiçbiri dönüp bakmadı sese ama ben onu duy-
dum. Ağaçlar konuşur mu?

“Hâlime baksana, sonbahar bende tek yaprak bile bırakmadı. 
Ama gökyüzünün güneşle aydınlanıp geceleyin kararmasından 
ve sonra güneşin yeni güne gülümseyişinden ezberledim ben bu 
düzeni. Yemyeşil, taze yapraklara kavuşmanın yolu, şu amansız 
soğuklara aldırmayıp dimdik durabilmekten geçiyor. Yapraksız 
fakat dimdik!” 

Sanki yitiğimi bulmuşçasına bir tebessüm yayıldı yüzüme. 
Kış mevsiminin buz gibi havasından içime derin bir nefes çekip 
adımlarımı hızlandırdım. Apartman kapısından içeri girerken 
bambaşka biri oluvermiştim sanki. Evet, ağaçlar konuşur Zey-
nep, ağaçlar duyar ve tam kalbinden okur adamı.

Eve girip üzerimdekileri çıkardıktan sonra balkondaki boş sak-
sıya gitti gözlerim. Zavallı çam fidanım. Onu dik tutabilmek, ye-
şerişini görebilmek ne muhteşem bir düştü benim için. Şimdiyse 
toprağın üzerinde kuruyup kalmış bir dal parçası, tam bir sükût-u 
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hayal. Peki, ona can suyunu verirken tuttuğum dilekler… Onlar 
da çam fidanımla kuruyuvermişti. İyileşeyim, büyük bir coşkuyla 
başladığım üniversiteme kaldığım yerden devam edebileyim iste-
miştim ama ah... Çözüldü sandığım düğüm, koca bir kördüğüm 
olup konmuştu önüme; bir de balkondaki saksıya kurumuş bir dal.

“Nüks” demişti profesör. Yeni ve daha ağır bir tedavinin ar-
dından kök hücre naklinin yapılacağından bahsetmişti bize. Tadı 
damağımda bir sevinç, birkaç aylık saçlarım ve son kullanma 
tarihi sanki bir anda geçiveren planlarımla çıkmıştık odasından. 
Kanatlarım kırık...

Eve döndüğümde hastane dosyamı kurcalarken doktorumun 
yeni kürle ilgili karalamalarını buluvermiştim. Notlar, yeni teda-
vinin dört kür uygulanacağını ve tek kürün dört gün süreceğini 
söylüyordu. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Dört gün infüz-
yon pompasının o bunaltıcı sesine tahammül edecektim demek; 
dört gün boyunca aynı odayı paylaştığım hastalar, refakatçiler 
ve ziyaretçiler beni acıyan gözlerle süzecek, cesaret edip de ya-
şımı soranlar “Vah!” diyeceklerdi dilleriyle dişleri arasından. 
“Pek de gençmiş!” O gece sabaha kadar ağlamış, sandığımdan 
daha çetrefil günlerin beni beklediğini çok iyi anlamıştım. 

********
Hem hiçbir dahlim yok, zira her şey benim dışımda gerçek-

leşiyor hem de ağır mı ağır bir yük hissediyorum omuzlarımda.
 “Biz doğunca babam her çocukta bir ağaç dikmiş. Bana da 

akasya ağacı...” demişti Hatice. “Ağacım büyüdü, upuzun oldu. 
Neymiş efendim, benim akasya ağacımın yüzünden komşumu-
zun evine hiç güneş girmiyormuş. 26 yaşındaydım, dayana-
mayıp kestik güzelim akasyayı. Onu kestik, ben hastalandım.” 
İkimiz birden susmuştuk ilkin. Sonra ben kendimi tutamayıp 
“Olmaz öyle şey canım.” demiştim, “Hastalığı ona bağlamak 
olur mu hiç?” Bana hak vermişti ama içten içe hissettiği hüzün 
belli oluyordu.
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Hatice... Hastalığımın bana yoldaş ettiği can dostum. O, iki 
çocuk annesiyken yakalanmıştı hastalığa; bense üniversite öğ-
rencisiyken. Onun tüm derdi eşi ve çocuklarıydı; benimse ya-
rım kalan okulum ve hayallerim... Birbirimizden kilometrelerce 
uzakta olsak da endişelerimiz, tesellilerimiz ve sevinçlerimiz 
öylesine yakındı ki. Ben ondan birkaç adım önde götürüyordum 
tedaviyi. “Sen iyi ol.” demişti bana Hatice. “Ben senin izinden 
giderek göğüslüyorum bu savaşı. Sen mutlaka iyi ol.” 

İlerleyen günlerde yeni tedavi için protokoller hazırlan-
dı. Üzerindeki karanlık cümlelerin hiçbirine bakmadan yine 
kâğıtlar imzaladım. Sonra bambaşka ilaçlarla tanıştı vücudum. 
Evet, yeni kemoterapi ilaçlarım mide bulantısı yapmadı önce-
kiler gibi.  Ağzımda o kahrolası tat da olmadı evet, uluorta kus-
madım bu sefer ama ağrılar, bu amansız ağrılar... Sanki bam-
başka bir dünyaya transfer oluyordum kemoterapiden sonra. O 
dünyada hep yatakta, sürekli pijamalıydım; başım kel, kaşlarım 
seyrekti. Aynada görmekten usandığım solgun ve yorgun bir yüz 
vardı. Ağrıların şiddetinin azaldığı bir gün gücümü toparlayıp 
baş ucumda endişeyle beni seyreden annemle babama tuhaf tu-
haf bakmıştım: “Anne, yoksa ben öldüm mü?” 

********
Rüya, evet. Bir ay, belki iki ay evvel gördüğüm rüya...
Hastanede geçmez sandığım günler geçmiş, dört kür tamam-

lanmıştı. Kontrol çekimleri de olumlu sonuç verince kök hücre 
naklinin gerçekleşeceği yeni hastaneye sevk edildim. Yeni has-
tanede nakil öncesi yeni kemoterapilerle bağışıklık sistemim ta-
mamen çökertildi. Sıfıra yakın kan değerlerim, hayata pamuk 
ipliğiyle bağlı olduğumu söylüyordu. Bana düşen de o pamuk 
ipliklerine sımsıkı sarılmaktı.

Kemoterapiler tamamlandıktan sonra “Bugün sıfırıncı günün 
Zeynep.” dedi hemşireler. “Bugün sana hiçbir ilaç vermiyoruz. 
Sen dinlen sadece, yarına hazırlan.”  Hiç olmadığım kadar yor-
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gundum o gün. Gücümü toparlayıp zoraki gülümsedim. “Sıfı-
rıncı gün olmaz.” dedim kendi kendime. “Bugün, olsa olsa bir 
milât.”

Nakilden önceki gece kâbuslarla dolu bir geceydi. Kaska-
tı kesilmiş bir vaziyette bir kâbustan uyanıp diğerine dalıyor-
dum. Sık sık terledim. Sabah uyandığımda sabit perdelerin 
arasından zoraki görebildiğim hastanenin bahçesine baktım. 
Envai çeşit ağacın içinde gözüme bir çam ağacı ilişti. Gözlerimi 
kapattım.“Unut!” dedim sonra kendime. “Bu savaşın en başın-
da gördüğün o dehşetengiz rüyayı unut. Anlamını çözemediğin, 
sebebini idrak edemediğin bir ürküntüyle seni baş başa bırakan 
o rüyayı sil hafızandan. Şu apaydınlık bahar sabahına kadar gör-
düğün bütün kötü rüyaları, uykunu kaçıran kâbusları, toprağına 
tutunamayan çam fidanını unut. Unutmak, acı ve eleme ne mu-
azzam bir ilaçtır, göreceksin!” 

Unuttum. Sonra bir düş çizdim kendime. Belki yeryüzün-
deki pek çok insana göre sıradandı çizdiğim. Lakin haftalardır 
hastane odasında açılmayan bir pencerenin gerisinde sağlığı-
nın ve özgürlüğünün izini süren biri için muhteşem bir düştü 
benimkisi. Düşümde güneşli bir bahar gününde, serin bir ağaç 
gölgesindeydim. İşte ayaklarım yepyeni bir dönemin başlangıç 
noktasındaydı. Doğrusu bu ya, yeniden başlamak hiç bu kadar 
zorlu olmamıştı. 

********
Odanın ortasındayım. Uykudan uyanmış, saçlarımı tarıyo-

rum.
Hatice’yle ilk defa görüyorduk birbirimizi. Telefonda saat-

lerce konuştuğum, kâh kederimi paylaşıp kâh teselli ettiğim in-
san karşımdaydı işte. Gelgitlerle dolu beş yıllık mücadelesinin 
ardından birkaç hafta önce Hatice de kök hücre nakli olmuştu. 
Bense aynı hastaneye rutin kontrollerimi yaptırmak üzere gel-
miştim. Maskelerimizin altından sadece gülümsedik birbirimi-
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ze. Peşinden dakikalarca hâlimize güldük. Kucaklaşmak, sev-
diğin insanın gücüne güç katarcasına ellerini ellerinin arasına 
almak varken bizim payımıza böylesi düşmüştü; uzaktan uzağa 
selâmlaşmak...

Hastane koridorunda olduğumuzu unutup uzun uzun konuş-
tuk sonra. Uzayan kirpiklerimizden, sıklaşan kaşlarımızdan, inip 
çıktığımız merdivenlerden, nefes nefese kalışlarımızdan, yor-
gunluklarımızdan ve bir türlü alışamadığımız yasaklarımızdan 
söz ettik birbirimize. Yasakların hepsinden azade olacağımız 
günlerin hayalini kurduk beraberce. Ben nakilden sonra dikti-
ğim yeni çam fidanını anlattım ona. Can suyunu verirken tuttu-
ğum dileklerden bahsettim. “Bu sefer tutacak göreceksin, büyü-
yüp yemyeşil olacak.” dedim. O da oğlunun okumaya geçtiğinin 
haberini verdi. İkimiz de hayata yeniden başlıyor gibiydik.

Hatice, akciğerlerindeki kitleden kurtulabilmek için yoğun 
bir ışın tedavisi de almış ve bu, akciğerlerini oldukça hırpala-
mıştı. Bu yüzden nakilden sonra başka operasyonlar geçirmek 
zorunda kalmıştı. “Geçecek bu günler.” dedik her zamanki gibi. 
Ben, onun için hazırladığım elmalı kurabiyelerden, çok sevdiği 
mercimek köftesinden ikram ettim. O bana bir çift çorap verdi 
buluşmamızın anısına. “Çoraplar eskisin ama sen hiç eskime.” 
diye ekledi gülümseyerek. Yine uzaktan selamlaşıp ayrıldık.

********
Saçlarım önümde ama sol tarafımda bir eksiklik hissedi-

yorum.
Hatice son yazışmalarımızda konuşurken dahi çok yorul-

duğunu söyledi bana. Hastaneden evine geçmişti ama sürekli 
yataktaydı. Nefes darlığını daha sık yaşıyordu. Öyle ki oksijen 
tüpü hep yanı başındaydı. Adım atmak onun için sıradanlığını 
yitirmiş, başarılması güç bir eyleme dönüşmüştü. “Bir kalk-
sam Zeynep’im!” dedi bana. “Eşim, çocuklarım yalvarıyorlar 
artık kalk diye. Bir kalksam...” “Sadece beş adım” dedim ben 
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de, “Beş adım yürüyüver günde. Göreceksin gün geçtikçe adım 
sayıların kendiliğinden artacak.” Hatice umudunu kaybetmiş gi-
biydi. “İnan Zeynep, olmuyor, iyi değilim.” Ondan sonra görü-
şemedik.

Telefon edemezdim, konuşurken yaşadığı zorluğu biliyor-
dum. Mesajlarım cevapsız kalmıştı günlerdir. Yeğeni aracılığıyla 
haber almaya çalışıyordum ama yeğeni şehir dışındaydı ve ona 
da net bilgi verilmiyordu. Birkaç gün sonra yeğeni, Hatice’nin 
hastaneye yatırıldığını ve yoğun bakıma alındığını yazdı bana. 
O an aramızdaki yüzlerce kilometreyi bir anda aşıverip soluğu 
onun yanında almayı diledim. Ona sımsıkı sarılmayı, ellerini el-
lerimin arasına alıp kulağına “Bugünler de geçecek.” diye fısıl-
damayı istedim. Yazık ki hiçbiri mümkün değildi.

Ben sıkıntıyla Hatice’ye nasıl ulaşacağımı düşünürken onun 
şehrinde yaşayan başka bir arkadaşım geldi aklıma. Arkadaşı-
mın eşi doktordu, hangi hastanede görev yapıyordu bilmiyor-
dum ama bir şekilde benim için Hatice’ye ulaşabilir, durumunu 
öğrenebilirdi. Ricamı kırmayan doktor, hastanenin yoğun bakım 
servislerini araştırdığını ve o isimde bir hastanın olmadığını 
haber verdi bana. Dünyam başıma yıkıldı. Demek bütün ağrı-
larından, acılarından ve ona ızdırap veren nefes darlıklarından 
kurtulmuştu Hatice. 

*******
Bu gerçek, o rüya. Belki de o gerçek, bu rüya; hayır hayır 

tam seçemiyorum.
“Neden şu çam ağacını bu kadar çok seviyorsun teyze?” 
Yeğenim Fatıma’nın bitmek bilmeyen sorularından biri daha 

işte. Okuldan yeni döndüm. Balkondaki mini bahçemi suluyoruz 
Fatıma’yla. Mor menekşelerim var balkonda, iki tane gül ağa-
cım. Şu erik fidanı geçen yıl saksının dibine attığım erik çekir-
değinden, uzadıkça uzuyor bugünlerde. Dikdörtgen saksılarda 
nane ve maydanoz yetişiyor, birazcık da kekik... Beyaz saksıda 
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ise mini minnacık bir çam fidanı var, üç yaşında. 
“Bence haksızlık yapıyorsun teyze; naneler, maydanozlar ve 

kekikler de bu duruma üzülüyor. Sen çam ağacını daha çok se-
viyorsun...”

Gül ağacının pörsümüş yapraklarını buduyorum. Solan gül-
leri makasımla kesiyorum. Saksıların dibindeki yabani otları 
seçiyorum teker teker. Bir taraftan da Fatıma’nın birbiri ardına 
sıraladığı cümleleri düşünüyorum. Fatıma haklı mı?

 “Bahçemdeki dostlarımın hepsi benim için bambaşka Fa-
tıma’cığım, hepsi biricik. Çam fidanıma gelince... Belki çiçeği 
yok, meyve vermiyor ama hangi mevsim gelirse gelsin o hep 
yemyeşil, bak. Hem biliyor musun, çam ağaçları yaprak dök-
mez. Belki bu yüzden onu bu kadar çok seviyorum.”   
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YENİ YOLCULUK

Eşref KARADAĞ

Öğleye kadar biterdi hastanedeki işim. Hem neden bitmesin-
di? Çalıştığım terziden yarım gün izin almıştım. Üstelik makine-
de serilecek çamaşırlarım vardı. Bankoda yapacağım yemek için 
çözülmesini beklediğim yumruk kadar kıymam, akvaryumda 
yemini bekleyen lepisteslerim… Biterdi, biterdi… Kesin biterdi.

O gün fabrikadan izin alamamıştı Kemal. Bir tek sende mi var 
çocuk, diye paylamış ustabaşı. Yoruldum artık seni idare etmekten, 
senin adına patrona yalanlar söylemekten. Ya adam gibi çalışırsın 
ya da çıkışını ister gidersin, deyip dönüvermiş sırtını. İş yerinden 
beni aradığında sinirinden sesi titriyordu. Yola çıkmadan evvel bir 
de onu yatıştırdım. Esin’in ameliyatının bir saatte olup biteceğini 
anlattım. Üniversite hastanesi burnumuzun dibindeydi. Yanıma 
bakıcı Nurten’i çağırır, birlikte gider gelirdik. Üstelik ardımızdan 
görümcem de gelecekti. Altı üstü bir bademcik ameliyatı değil 
miydi? İki hafta önce, boğazında iltihap var, deyip geri çevirme-
seydi doktor, şimdiye iyileşmişti Esin’im. Dediğim gibi, yapıla-
cak kan tahliliyle birlikte bir saatlik bir ameliyattı Esin’i bekleyen. 
Biraz dinlendikten sonra da eve gönderecekti doktor. Geçen hafta 
kulaklarıyla duymuştu bunları Kemal. Bugün izin alamadım diye 
sinirlenmenin, on yıllık işini riske atmanın âlemi yoktu ki.

Anlattıklarımı sessizce dinledikten sonra, “Haklısın.” dedi 
Kemal. “Ama gel de bunu yüreğime anlat. Olup bitenlerden beni 
haberdar et, olur mu? Sık sık ara, Esin ameliyata ne zaman girdi, 
ne zaman çıktı, durumu nasıl, sık sık söyle bana. Yoksa merak-
tan çatlarım Asiye.”

Kapı zili imdadıma yetişti. Bakıcı gelmiş olmalı, diyerek 
kapadım telefonu. Esin’in, ben açarım anne, çığlığıyla kapıya 
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yönelmesini duymazdan gelerek ben de koştum. Günlerdir içimi 
kemiren kurt yine başını kaldırmıştı. Kızımla bakıcı Nurten’in 
karşılaşmalarını gözlemleyecek, kızımın gözlerinde dayak yiyen 
bir çocuğun bakışını arayacaktım. Öyle ya, son bir haftada bede-
nindeki morluklar artmıştı. Baktırdığımız aile hekimi bile, bun-
lar darbe izleri olabilir, belki koşarken sağa sola çarpmıştır, belki 
de, deyip uzun uzun susmuştu. Pat diye sorulmuyordu ki böyle 
şeyler, kolay mıydı, sen kızıma vuruyor musun, sorusuna yanıt 
beklemek? Yanılma payı olamaz mıydı insanın, o zaman nasıl 
bakılırdı Nurten‘in yüzüne? “Sorulmaz tabii” demişti Kemal. 
“Gerçekten dövüyorsa söyler mi bunu? Eve kamera taktıralım, 
akşamları geldiğimizde öğreniriz olup bitenleri.” İyi de, kamera 
dediğin hemen takılamıyordu ki eve; bilgisayarı ayrı alınacaktı, 
programı ayrı, kameraları, kabloları ayrı. Bunlar için çok para 
gerekirdi. Öyle olmasa kulağının üstüne yatmazdı Kemal. Gece 
gündüz demez getirir taktırırdı.  Anladım ki işçi çocukları için 
değildi kameralar, bilgisayarlar… İşçi çocukları için değildi iyi 
bakıcılar, iyi bakılmalar… 

Çok garipti. Kapı açıldığında Nurten’in boynuna atlayan 
Esin, hastaneye gidene kadar inmemişti kucağından. Kıskan-
madım desem yalan olurdu. Tıpkı ana kız gibi öpüşe koklaşa 
girmişlerdi doktorun odasına. Demek ki bakıcı değildi Esin’imi 
döven. Kim bilir belki de uyurken hırpalıyordu yavrumu. Uyan-
dığında canını yakan kendisi değilmiş gibi avutup gülümsüyor-
du yüzüne. Böyle şeyleri çok görüyorduk filmlerde. Olmaz ol-
mazdı işte.

İçimdeki kurt acımasız bir yılana dönüşmüş, binlerce soruy-
la kıvranıp duruyordu beynimde. Bu arada doktorun odasından 
çıkmış, kan alma birimine kanımızı vermiş, sonuç bankosunda 
beklemekteydik. Elime tutuşturulan kâğıtlarla yeniden doktoru-
muzun odasına döndüğümüzü, o sözleri duyana kadar fark et-
memiştim. 
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“Enfeksiyonda gerileme olmamış. Bu durumda ameliyata 
alamam. En iyisi Esin’i bir de hematolog arkadaşlar görsün.” 
dedi top sakalının bir bölümü beyazlamış olan doktorumuz. 
Kaygılı bir bakışı mı vardı kızıma yoksa bana mı öyle gelmişti 
bilemedim. Beynimde kıvranan yılan yangından kaçar gibi akıp 
gitmiş, yerini, yalnızca doktorunun yanıtlayacağı onlarca yeni 
soruya bırakmıştı. Onca ilaca rağmen enfeksiyon neden gerile-
mez, hematoloji hangi hastalıklara bakar, dahası doktor Esin’i-
me niçin öyle bakmıştı? O an hiçbirini soramadım.

Genç hematolog elimdeki sonuçları görünce dudaklarını 
büktü. Yan odaya gidip doktor arkadaşına gösterdi. Daha da ol-
madı telefonla hocalarından birini arayıp Latince bir şeyler sor-
du, sık sık “Hı, hı!” diyerek başını salladı. O an Latincenin, biz 
hasta yakınlarına karşı türetilmiş bir şifre olduğunu düşündüm. 
Evet, kesinlikle öyleydi. Nurten de aynı şeyi düşünmüş olmalı 
ki, gözümün içine bakıp omuzlarını silkti.

“Yeni testlere ihtiyacımız var.” dedi genç hematolog. Gü-
zel kızı biraz uğraştıracağız ama hepsi onun iyiliği için. Küçük 
kâğıtlardan ikisini yazıp çizip kaşeledi. Odadan çıkmaya hazır-
lanırken zoraki bir gülücükle Esin’ime el salladı.

Yer gök uğulduyor, hastanenin dev binası zangır zangır sal-
lanıyordu. Her şey ölü balıklar gibi birer birer aklımın kıyısına 
vurmaya başladı. Evet, kıvranan o yılanın yerinde onlarca dilsiz 
balık vardı şimdi.

Sudaki ölgün kabarcıklar gibi doğmadan sönüyordu soru-
lar; özel kan testleri mi dedi genç hematolog? Ama aldığım izin 
bitmek üzere. Ya bankodaki kıymam bozulursa? Nurten sen gi-
dedur. Lepistesler açlıktan ölecek. Kemik iliği biyopsisi de ne? 
Bademcik için mi tüm bunlar? Kemal’i arasam mı? Çamaşırlar 
da makinede kaldı. Dur gitme Nurten! Esin seni istiyor, gitme! 
Görümcem nerede kaldı? Genetik testler mutlaka yapılmalı 
mı? Hayır hayır! Olamaz! Nurten olamaz! Yerden susam tane-
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si toplayıp da ezilmesin diye pencere önüne koyan sen, kızımı 
gizli gizli dövmüş olamazsın! Ama her tarafı morluklar içinde. 
Kemal’e ne diyeceğim şimdi ben? Bu çekimler de nereden çıktı? 
Genç hematolog çıkamadı işin içinden. Yeni doktorlar mı gele-
cek? Hadi, çağırın da gelsinler! Ama kıymam bozulacak! 

Bulanık görüntüler içindeki doktorların en yaşlısından boğuk 
bir ses işittim. “Akut miyeloblastik lösemi” demişti çevresin-
deki genç doktorlara. “Hastayı yakından izlememiz şart.” Belki 
de bir yanılgıydı duyduğum, beynimin yersiz bir oyunu… Şif-
reli konuşmaya başlamışlardı yine. Şaşkınca yüzüne baktım. 
Bana dönüp sesini biraz daha alçalttı. “Onkoloji servisine çıkın 
da Esin’in yatış işlemlerini yaptırın Asiye Hanım.” diyebildi. 
“Kaybedecek hiç zamanımız yok, bedendeki bu morlukları te-
davi edeceğiz.” 

Onk… Onkoloji! Lösemi… Kaybedilecek zaman… Mor-
luklar… Hayır! Hayır! Dokunmayın kızımın morluklarına, diye 
avaz avaz bağırmak istedim o an. Yavrusunu koruyan bir köpek 
gibi boğuk ve ürkek sesler çıkarabildim ancak. Keşke, diyebil-
dim. Keşke kızımı dövmüş olsaydın Nurten. Bakışlarımız biraz 
ötemizde oyuncaklarla oynayan Esin’de buluştu. İkimiz de daha 
fazla bakamadık. Tüm üzüntümle Nurten’e sarılıp sessizce ağla-
dım. Gözyaşlarımı kontrol edemiyordum, yanaklarımdan kendi-
liğinden dökülüyordu. İşte ne olduysa o anda oldu; bu benim ilk 
ve son ağlayışım olacaktı. Esin’im, sarıçiçeğim, beni asla gözü 
yaşlı görmeyecekti. Gözlerimi silerek doktorların söylediklerini 
bir bir yapmaya başladım. Bu sırada Nurten de Esin’le ilgileni-
yordu.

Kızımla çıkacağım yeni yolculuğun telaşını yaşıyordum has-
tanede. Yatış işlemlerini bitirdikten sonra eline tutuşturduğum 
ihtiyaç listesiyle Nurten’i eve gönderdim. O arada Kemal’i ara-
dım. Ona, her şeyin yolunda gittiğini, söyledim. Nasılsa akşam 
görüşecektik.
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Altıncı kattaki kent manzaralı odamızda ne kadar kalacağı-
mızı bilmiyorduk. Her zaman bitmez soruları olan kızım suskun 
ve kabullenmişti. Oysa soracağı her şeye hazırdım ben. Bir kez 
bile yüzümü ekşitmeden yanıtlayacaktım Esin’imi. Yatağımızda 
öylesine oturduk ana kız, öylesine düşündük, öylesine sustuk. 
Sessizliğimizin dili olsaydı onlarca güzel söz söylerdik birbiri-
mize. Onlarca şarkı mırıldanır, onlarca öykü fısıldardık. 

Uyuyup uyandıktan sonra biraz daha neşeliydik. İçimizi ya-
kan acıdan biraz olsun korumuştu bu kısacık uyku. Kanayan 
yaramız ince de olsa kabuk bağlamış, iyileşmek için zaman isti-
yordu bizden. İyileşecektik, bu kesindi! 

Esin’in haberi hızla yayılmıştı akrabalar arasında. Telaş ve 
üzüntüyle koşup gelen ziyaretçilerimizi güler yüzle karşıladık 
bir bir; görümcemi, kayınvalidemi, ağabeyimi… Arada iki kez 
gidip eksiklerimizi getiren, üzüntüsünden gözlerime bakamayan 
Nurten’i… Elbette gülümseyecektim, elbette dimdik duracak-
tım. Aynı şeyi söyledim her birine; küçük bir rahatsızlıkla erken 
fark ettiğimiz ana sorun, Esin’in şansı değil de neydi? Kızımın 
minicik elinden tutan, bu yolculukta ona güneşi gösteren ilahi 
bir güç vardı. İşte ben o mucizeye gülümsüyordum. Herkesin de 
benim gibi gülümsemesini istiyordum.

Kemal geldiğinde de tuttum kendimi. O, omuzlarımda hıçkı-
rarak ağlarken bile korudum metanetimi. Tıpkı nezle gibi, grip 
gibi bir rahatsızlığa yakalanmıştı Esin. Belki biraz uzun süre-
cekti iyileşmesi, biraz acı çekecektik belki ama… İyileşecekti. 
Tüm yüreğimle inanıyordum buna ve Kemal’den de inanmasını 
istiyordum.  Çünkü bademcikleri sayesinde erken teşhis denilen 
bir şans yakalamıştı Esin. 

Tıpkı dışarıda anlaştığımız gibi gülümseyerek girdi Esin’in 
yanına Kemal. Hiçbir şey olmamışçasına şakalaştılar baba kız. 
Lepisteslerden, çizgi filmlerden konuştular uzun uzun. Kısa süre 
sustuğumuz bir anda, “Balıklarıma iyi bak baba.” dedi Esin. 
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“Sanırım yakın zamanda eve dönemeyeceğiz biz. Çünkü çok 
hastayım. Bademciklerime iyi bakmamışım.” “Evet, hastasın.” 
dedim. “Ama en yakın zamanda iyileşeceksin. Bu arada da ba-
lıklarına baban bakacak. Hem ne varmış bunda, her gün gelip 
anlatır onları sana. Değil mi Kemal?”

Boğazına oturmuş bir yumrukla “Tabii gelirim.” diyebildi 
bakışlarını kaçırarak Kemal. “Kızım bekler de gelmez miyim?” 
Doktorlarla görüşme bahanesiyle dışarı zor attı kendini. Onu 
yalnız bırakmam gerekiyordu. Arkasından çıkmadım.

Zaman ağır aksak da olsa geçiyordu. Bazen, ne çok ömrüm 
varmış benim, diyerek kendime şaştığım, Esin’ime uygulanan 
tedavilerle, ondan alınan kanlarla ölüp ölüp dirildiğim günler 
oluyordu. Duygusuzluğuma şaşıyordum bazı günlerde de. Kı-
zına vurulan kaçıncı iğneden sonra körelirdi bir annenin duygu-
ları? Kaçıncı tüp kandan sonra başlardı, annenin bitkisel hayata 
girişi? Ağzında maskesi, göğsünde katateri, baş ucunda litreler-
ce serumuyla çaresizce izlerken kızını, kaçıncı günde biterdi bir 
annenin direnci? Bu soruları açıkça sormasam da bazen aklım-
dan geçtiği oluyordu. 

Yalnız kendime değil, Esin’ime de şaşıyordum. Bir kaşık 
şurubu bile içiremediğimiz, küçük bir iğneyi yaptıramadığı-
mız dört yaşındaki çocuk, dünden razıydı başına gelenlere. 
Ne üst üste yapılan iğnelere ses çıkarıyordu ne de verilen lit-
relerce serumlara. Büyümüş de küçülmüştü sanki. Ya da de-
ğiştirivermişti onu sihirli bir değnek. En zor anında bile nasıl 
ediyorsa başarıyordu gülümsemeyi. Tıpkı masal sonralarında 
olduğu gibi… 

Sık sık okuyordum ona. Kemal’in getirdiği masalları nere-
deyse ezberlemiştim. Her okuyuşumda değişiyordu ama yine de 
mutlu bitiyordu sonları. Kendi Polyanna’mızı yaratmıştık kızım-
la. Her şey birbirimizden alacağımız bir gülücük içindi. Günler 
geçtikçe anlıyordum ki gülücüklerden besleniyordu umudumuz.
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Hassas bölmeye geçtik bir sabah. Dışarı çıkmamız ya da dı-
şarıdan birinin girmesi yasaktı. Babamız bile grip çıkmayacaktı 
odamıza. İzin alarak telefonla konuşacaktık arada bir. Doktor 
amcamızın da dediği gibi çok uzun kalmayacaktık orada. İki haf-
ta dediğimiz neydi ki? Masallarla oyunlarla geçirirdik anne kız. 
Ama geçmiyordu işte. Geceleri odamızın ışığını kapatır, şehri 
izlerdik. Gördüğümüz her ışığa bir aile yerleştirirdik sırayla; 
anne, baba ve kızı. Adlarını bulurduk bu insanların, kısa öykü-
lerini uydururduk sonra. “Kızları hasta olmasın olur mu anne.” 
diye sıkı sık tembihlerdi Esin. “Ha, bir de lepistesleri olsun.”

Bir sabah, uykusunda kızımı severken bir tutam saç kopu-
verdi başından. Avucumdaki kılları ne yapacağımı bilemedim. 
Bir an evvel atmak istiyordum ama Esin’imin parçası diye de 
kıyamıyordum. Elimde görürse üzüleceğini de biliyordum. Oda-
nın içinde sağa sola koşuşturduğumu fark edince aklıma o güzel 
fikir geldi. Hastane berberini çağırtıp saçlarımı kökünden kestir-
dim. Kızım nedenini sorduğunda, dökülüyordu, daha güçlü çık-
sın diye kestirdim, diye yanıtladım. Nihayet iki gün sonra Esin 
de istedi bunu. Böylelikle bu sorunu da çözmüş oldum. O gün 
Kemal de sürpriz yaptı bize; yasağa rağmen çıkıp gelmiş. Yüz 
yüze konuşamadık ama camdan birbirimize el salladık. Ustura-
ya vurdurduğu başı pırıl pırıldı.

Sonraki günlerde resim yapmaya başladık. Kentli masal kah-
ramanlarımızı birer birer çizip asıyorduk camlara. Her sabah 
birinin diliyle günaydın diyorduk birbirimize. Günaydın Esin, 
Günaydın Asiye! Ben büyük apartmandaki kara gözlü kız. Adım 
Gamze. Evimizin ışığı çok parlaktı hani! Evet, hemen hastane-
nin karşısındaki apartman. Hatırladın mı? 

“Senin saçların var mı?” diye soruyordu Esin oyunun olma-
dık yerinde. “Biz annemle kestik. Babam da kesti ki. Çok dökü-
lüyordu ama…”

Bir sabah gelen doktor amcalardan biri, “Müjde küçük ha-
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nım!” dedi Esin’e. “Artık sınırlı da olsa ziyaretçiniz gelebilir, 
günde bir kez bahçeye inebilirsiniz. Çünkü bugün hapis cezanız 
bitiyor. Bir daha yaramazlık yapmazsan gelecek günlerde evine 
bile gidebilirsin belki.”

Yaşasın, diye bağırdık birlikte. Ne çok özlemiştik evimizi, 
babamızı. Lepisteslerimizle çizgi film seyretmeyi ne çok özle-
miştik. Yeni yolculuğumuzda ilk bölümün sonuna mı gelmiştik? 
Masallarımız, öykülerimiz gibi mutlu sonla bitiyordu ilk bölü-
mümüz. Hem Esin’imin yüzü hem de benim yüzüm daha başka 
gülümsüyordu bugün. Bize öyle gelmiş olabilir mi? 
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YENİ HAYAT

Ümit ÇALIŞICI

Bazen bir gülücük, bazen bir bakış, bazen de çoktan unutmuş 
olduğunuz bir kararınız değiştiriverir hayatınızı. Zira her zaman 
sürprizlere gebedir hayat. İşte o yüzden, her anı yaşamaya de-
ğerdir belki de.

Çok mutsuz bir hayat yaşamadım aslında. Muhtemelen bu 
nedenle ilk zor dönemeçte bırakıverdim kendimi. Tabii ki ufak 
tefek problemler yaşamıştım, o zor günlere kadar. Ama hiçbirin-
de kendimi çaresiz hissetmemiştim. Her şey, her zaman kontro-
lümdeydi. Her problemin bir çözümü vardı benim için. Sonra 
birden, o kara günler geldi. İyi giden evliliğimi bir kâbusa çevi-
ren kara günler…

İyi bir insandır eşim. Daha doğrusu, eşim olduğu zamanlarda 
öyleydi demeliyim. Her şey, çok istediğimiz, evliliğimize daha 
fazla mutluluk getireceğine inandığımız bir çocuk yapmaya ka-
rar vermemizle başlamıştı. İlk denemelerimizin başarısız olma-
sını çok önemsememiştik. Fakat zaman geçtikçe içimizi aç bir 
fare gibi kemirmeye başlayan endişe, sonunda tüm ruhumuzu 
esir almayı başarmıştı. Kontrol için hastaneye gittiğimizde, mu-
ayenehaneye girerken bile, biliyordum sanki doktorun söyleye-
ceklerini. Ne yazık ki yanılmadım. Doktor, tüm hayallerimizi 
yerle bir eden, çocuğumun olmasının imkânsız olduğunu bildi-
ren rapor sonuçlarını asık bir suratla bize açıkladı. Testlerin iç 
acıtıcı sonuçlarını bize açıklarken olabildiğince üzgün görün-
meye çalışan doktorun, aslında bu gibi durumlara son derece 
alışkın olduğu tavırlarından belli oluyordu. İçimde anlamsız bir 
öfke dalgası büyümeye başlamıştı. Hışımla ayağa kalkıp dokto-
ra saçmaladığını, böyle bir şeyin imkânsız olduğunu söyledim. 
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Adam beni sakinleştirmek için ağzını açarken ben küfrü basıp 
kapıya yöneldim. En azından benim kadar şaşkın ve üzgün olan 
eşimse kontrolünü kaybetmemişti. Muhtemelen doktordan özür 
diledikten sonra, koşar adım bana yetişti. “Hemen başka bir 
doktora gidiyoruz.” dedim. Zavallı kadın sadece başını salladı. 
Ama gel gör ki, o gün de, daha sonraki günlerde de gittiğimiz 
hastanelerde, ne test sonuçları değişti ne de yavaş yavaş haya-
tımın her anını esir almak için büyüyen öfkem azaldı. Her de-
fasında biraz daha doldu ruhum öfkeyle. Sonunda da sığmayıp 
kabına taşıverdi. Zavallı karım da daha fazla dayanamadı adım 
adım delirmeme. Nihayet terk etti beni. Hayat karşısında ilk kez 
çaresiz kalmıştım. Hayatımı kontrol altına almamı sağlayan, 
yıllardır sıkı sıkıya tuttuğum ip, ellerimi parçalayarak elimden 
kayıp gitmişti. Önce öfkem daha da arttı. Evde parçalanmadık 
eşya, etrafımda kırılmadık kalp bırakmadım. Sonra yalnızlı-
ğa eşlik eden ağır bir depresyonun pençesine düştüm. Yıllarca 
emek verdiğim işimden ayrıldım. Daha doğrusu işe gitmemeye 
başladım. Günlerim, açık duran televizyonun karşısındaki kir-
li kanepede geçmeye başlamıştı. Telefonlara çıkmıyor, kapıma 
gelenleri en ağır sözlerle kovuyordum. Virane bir barakadan, 
buruşturulup atılmış bir parça kâğıttan farkım yoktu. Sonra bir 
gün aklıma o korkunç fikir geldi. Zavallı hayatımı sonlandırma 
fikri, o günlerde ne kadar da parlak gelmişti bana. Birkaç gün, 
içimde bir yerlere gizlenmiş, korkuyla olanları izleyen ve iyiden 
iyiye zayıflamış olan mantıklı tarafımla savaşmam gerekti bu 
kararı kendime kabul ettirmem için. Ama sonunda yine kazanan 
deliliğim olmuştu. 

Kanepede yarı baygın geçen bir gecenin ardından, baş ağrı-
sıyla uyandığım o gün kararımı vermiştim. Hemen hazırlanmaya 
başladım. Tavanda evin inşaatından kalan bir demir parçası var-
dı. Eşimin geçen yıl almış olduğu kalın sicimi demire geçirdim 
ve genişçe bir ilmek yaptım. Mutfaktan bir sandalye getirip o 
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malum deliliği yapmak için üzerine çıktım. İlmeği boynuma ge-
çirmek için elime aldığımda hayatım gözümün önünden geçme-
ye başlamıştı bile. Birden ağlamaya başladım. Kendime hâkim 
olamıyordum. Böyle ağlayarak ölmek istemediğime karar ver-
dim ve gözyaşlarımın dinmesi için beklemeye başladım. Sonun-
da kendimi toparlayınca yeniden harekete geçmiştim ki, birden 
çalan telefonumla irkildim. Aslında telefonları açmıyordum ama 
nedendir bilmiyorum, bu telefonu açmak istedim. Sandalyeden 
indim ve telefonun yanına gittim. Ekranda görünen numarayı 
tanımıyordum. Yine de açmak istiyordum ve bu isteğime engel 
olmadım. Telefonun öteki ucundan nazik ve genç bir kadın sesi 
duyuldu.

– İyi günler! Faruk Bey’le mi görüşüyorum?
– Buyurun benim, dedim huysuzca.
Kadın,
– Faruk Bey, sizi İstanbul Üniversitesi Kemik İliği Bilgi Ban-

kasından arıyoruz. Donör olmak için kurumumuza bir başvuru 
formu bırakmışsınız.

Aklımdan tamamen çıkmış olan bir şeydi bu. Bir arkada-
şımın hasta çocuğunu ziyaret için hastaneye gitmiş ve oradan 
çıkarken o çocuklardan birisine yardımım olur ümidiyle form 
doldurmuş ve kan örneğimi bırakmıştım. Ama üzerinden çok 
zaman geçmişti bunun. 

– Evet, dedim. Birkaç yıl önce bırakmıştım.
– Faruk Bey, kan örnekleriniz bir hastamızla uyuşuyor. Eğer 

hâlâ bağışta bulunmak istiyorsanız ileri tetkikler için sizi hasta-
nemize bekliyoruz.

Şaşırmıştım. Tam da değersiz bulduğum hayatımı sonlandır-
mak için harekete geçmişken gelen bu telefon oldukça anlamlıy-
dı. Ağzımı, kadına artık bağış yapmak istemediğimi söylemek 
için açmıştım ki birden bundan vazgeçtim. İntihar birkaç gün 
bekleyebilirdi. Belki hayatımı sonlandırmadan önce, onun bir 
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işe yaramasını sağlayabilirdim. Tavana astığım ipin de beynimi 
esir alan depresyonun da bir yere kaçtığı yoktu. Kafamı toplayıp 
kadına,

– Tamam, dedim. Ne zaman hastaneye gelmem gerekiyor.
Kadın telefonun diğer yanından buruk bir neşeyle konuştu.
– Mümkünse hemen gelin Faruk Bey.
Telefonu kapatırken böyle bir şeyi kabul ettiğime şaşırıyor-

dum. Yatak odasına doğru yürürken hayatımı sonlandırmak için 
hazırlamış olduğum ilmeğe göz ucuyla baktım. Beni bir süre 
daha beklemesi gerekecekti. Hazırlandım ve uzun zaman sonra 
ilk kez, kendimi mahkûm ettiğim evden çıktım. Güneş ışınları 
tenimi tatlı tatlı yakmaya başladı. Normalde şikâyet edeceğim 
bu durumdan haz almaya başlamam beni şaşırtmıştı. Aslında iyi 
oldu, diye düşündüm. Ölmeden önce son bir kez güneşi, sokak-
ları ve insanları görmek hiç fena olmayacaktı. Ağır adımlarla 
güneşin tadını çıkara çıkara yürümeye başladım.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine ulaştığımda, beni genç 
bir doktor karşıladı. Kibarca beni bir odaya aldı. Az sonra içeri 
babacan tavırlı bir başka doktor girdi. Hoş beş merasiminin ar-
dından bana durumla ilgili bilgiler vermeye başladı. Sekiz ya-
şında küçük bir lösemi hastası için acilen ilik nakli yapılması 
gerekiyordu. Benim örneklerim, ilk tahliller neticesinde kemik 
iliği bağışı için uygundu. Ancak başka tetkiklerin yapılması da 
gerekiyordu. Doktor, istersem hemen gerekli tetkiklerin yapıla-
cağını söyledi. Ne kadar çabuk biterse karanlık hayatıma o kadar 
çabuk dönebilecektim. Bu nedenle tetkiklere hemen başlanma-
sını istedim. Sonuçlar içinse birkaç gün beklemem gerekecek-
ti. Ölümümü bir süre daha ertelemeliydim. Aslında bu durum 
hoşuma gitmeye başlamıştı. İnsanın kendi ölümünü ertelemesi 
ironik bir durumdu. Tam laboratuvardan ayrılıyordum ki dok-
tor, bağışta bulunacağım çocukla görüşmek isteyip istemediğimi 
sordu. Şaşırmıştım. İçimde bir yerlerin bunu çok istediğini his-
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settim ama sonra bunun çok uygun olmayacağını, o küçük çocu-
ğa doğru dürüst bir örnek olamayacak bir adamın, onun yeniden 
başlayacak hayatına hiç girmemesi gerektiğine karar verip bu 
teklifi kibarca reddettim.

Sonuçları beklediğim üç gün boyunca içim kıpır kıpırdı. 
Kendimi hayatımın son ve en anlamlı işine, iyiden iyiye kap-
tırmıştım. Doktorun tavsiyesi nedeniyle içki ve sigaradan uzak 
duruyordum. Evi temizlemiş ve düzenli şekilde beslenmeye baş-
lamıştım. Birkaç gün düzgün yaşamak fark etmezdi belki ama 
yine de kendimce bir şeyler yapıyordum işte. Aklım hep sonuç-
ların uygun olup olmadığındaydı. Hatta uzun zaman sonra ilk 
kez dua etmiştim sonuçların uyuşması için. Nihayet üç gün son-
ra telefonum çaldı. Heyecanla açtım. Telefonun diğer tarafında 
beni ilk arayan tatlı sesi duydum. Bu kez seste coşkulu bir neşe 
hissetmiştim. Kadın,

– Faruk Bey, dedi neşeyle.
– Buyurun, dedim. Sonuçlar çıktı mı?
– Çıktı, dedi kadın. Üstelik durum oldukça iyi görünüyor. 

Uyumluluk oranları beklediğimizden de iyi. Doktor bey, sizi 
acilen hastanede bekliyor.

Kadına hemen geleceğimi söyleyip telefonu kapattım. Yü-
zümde aptal bir sırıtış olduğunu fark etmemiştim. Hazırlanırken 
o aptal sırıtış, hep yüzümdeydi. Dakikalar içinde hazırlanmış-
tım. Heyecanla evden çıktım. Bu kez tavandan sarkan ilmeğe 
bakmamıştım bile. Doktorla görüştükten sonra hemen eve dön-
düm. Üç gün sonra nakil gerçekleşecekti. Bu arada, bana sabah 
akşam kök hücrelerimi damarda toplamak için iğne yapılacak-
tı. Ameliyata kadar kendime azami dikkat ve ilgi göstermeliy-
dim. Hayatım bir anlam kazanmıştı artık. Hiç bu kadar önemli 
ve anlamlı bir iş yapmadığımı düşünüyordum. O yüzden bu iş 
tamamlanıncaya kadar sağlıklı kalmayı kendime görev edinmiş-
tim. Öyle de yaptım.



184

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

Nihayet nakil günü gelince erkenden hastaneye gittim. Ope-
rasyon için her şey hazırdı. Son bir görüşme için doktor beni 
odasına çağırdı. Benim için basit bir operasyon olacağından, 
kendimi iyi hissedersem gün içerisinde taburcu olabileceğimden 
bahsetti. Ardından operasyonla ilgili birtakım bilgiler verdikten 
sonra, hasta çocukla görüşmeye gideceğini söyleyip kibarca izin 
istedi. O anda içimde aniden oluşan inanılmaz bir merak dalgası 
tüm zihnimi esir alıverdi. Dayanamadım ve heyecanla sordum.

– Doktor bey, hastayla şimdi görüşmemde bir sakınca var mı 
acaba?

Doktor gülümsedi.
– Eğer istiyorsanız gelin benimle, dedi.
Alelacele kalktım ve hastane koridorlarını hızlı adımlarla ge-

çen doktorun peşinden yürümeye başladım. Az sonra bir odanın 
önünde durduk. Doktor odaya girerken ben kendime hâlâ bunu 
yapmak isteyip istemediğimi soruyordum. Hayatla mücadele-
sinde başarısız olmuş bir adamla bu taze fidanı tanıştırmanın 
amacı ne olabilirdi ki? Tam fikrimden vazgeçip dönmek üzerey-
dim ki doktor kapıya çıkıp,

– Haydi Faruk Bey, dedi. Gelmiyor musunuz? 
Bir an ne yapacağımı bilemedim ama hemen karar vermem 

gerekiyordu. Birden ayaklarım beynimden bağımsız hareket et-
meye başladılar. Ne olduğunu anlamadan kendimi doktorun gir-
diği odada bulmuştum. Utangaç bakışlarla çevremi incelemeye 
başlamıştım ki doktorun sakin ve kendinden emin sesiyle topar-
landım.

– Merhaba Selin’ciğim. Bak seninle kimi tanıştıracağım. Bu 
amcanın adı Faruk. O sana ilik bağışında bulunacak. 

İşte o an ilk kez, gözlerim o küçük ama anlamlı gözlerle bu-
luştu. Aman Allah’ım! Daha önce hiç öyle güzel, öyle anlam-
lı gözler görmemiştim. İçimde, çoktan öldüklerini zannettiğim 
volkanlar harekete geçtiler. Tüm vücudum alev alev yanmaya 
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başlamıştı. Konuşmak için ağzımı açtım. Bir an nefesim kesil-
di. Konuşamayacağıma emindim. Tekrar konuşmayı denedim. 
Neyse ki bu kez korktuğum olmadı ve konuşmaya başladım.

– Merhaba güzel kız. Tanıştığımıza memnun oldum.
– Ben de, diye tüm saflığıyla gülümsedi Selin. 
Öyle güzel bakıyordu ki, kalbimin sinemden uçup gitmek is-

ter gibi çarpmaya başladığını hissettim. Ben başka bir şey söyle-
yemeden Selin konuşmaya devam etti.

– Bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Göz kapaklarımın arkasına biriken yaşlar gözlerimden coşup 

akmak istiyordu. Kendime güçlükle hâkim olabiliyordum. Dok-
tor, hâlden anlayan adamdı. 

– Hadi Faruk Bey, dedi. Gidip hazırlanalım.
Küçük kızın kafasını okşayıp hızlı adımlarla dışarı çıktım. 

Odadan biraz uzaklaşır uzaklaşmaz, kendimi bir koltuğa bırak-
tım. Artık daha fazla dayanamazdım. Küçük bir çocuk gibi ağ-
lamaya başladım. Ağladım, ağladım, ağladım… İçimde hayata 
karşı biriken bütün öfkemi ağladım. Bütün hayal kırıklıklarımı 
ağladım. Bütün yenilmişliklerimi ağladım. Nihayet gözyaşlarım 
dinip ağlama nöbetim geçtiğinde artık bambaşka birisiydim.

Artık yepyeni bir hayat amacım vardı. Eğer ailesi de izin 
verirse yeniden başlayacağı hayatı boyunca Selin’in yanında 
olmak istiyordum. Selin ve Selin gibi sadece sevgimize muh-
taç çocuklar olacaktı artık hayatımda. Elimin tersiyle gözlerimi 
kurulayıp sabırla beni bekleyen doktorun yanına gittim. Doktor, 
hiçbir şey söylemeden sadece sırtıma vurdu ve operasyonun ya-
pılacağı ameliyathaneye doğru konuşmadan yürümeye başladık.

Benden alınan kök hücreleri akşama doğru küçük Selin’e 
nakledildiler. Ameliyattan çıkar çıkmaz doktorla görüştüm. İlk 
intiba olumluydu ama kemik iliğinin sağlıklı kemik iliği üret-
mesini beklememiz gerekiyordu. Günlerce hastanede, Selin’in 
ailesiyle birlikte, gelecek güzel haberi beklemeye başladım. Bu 
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bekleyiş tam on bir gün sürdü. On birinci gün doktor nihayet o 
müjdeyi verdi bize. Hayatımda hiç böyle sevindiğimi hatırlamı-
yorum. Sanki kanat takmış uçuyordum. 

Saatler süren kutlamaların ardından akşam evime döndüm. 
Allah’a şükredip duruyor, bundan sonra o güzel gözlerin sahi-
bi küçük kızı, nasıl mutlu edebileceğimi düşünüp duruyordum. 
Ne de olsa ailesi beni, onun manevi babası ilan etmişti. Yüzüm-
de kocaman bir gülümseme ile salondaki kanepeme oturdum. 
Hayallere dalmış etrafıma bakarken gözüme, birkaç hafta ev-
vel tavana bağladığım ip çarptı. Eh, artık ona ihtiyacım yoktu. 
Hayatımı değiştirmeye bu ipten başlamalıydım. Kalktım ve ipi 
çözmeye başladım. İpi çözerken “Bazen bir gülücük, bazen bir 
bakış, bazen de çoktan unutmuş olduğumuz bir kararımız değiş-
tiriverir hayatımızı.” diye düşündüm. “Zira her zaman sürprizle-
re gebedir hayat.”
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BABAM

Mehmet EDEMEN

Eve yorgun gelir babam. Bırakır kendini pencerenin dibinde-
ki kanepeye. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle yanına çağı-
rır beni. Nasırlı elleriyle okşar saçlarımı. Kardeşimi de çağırır, 
sever bizi. Ceketinin cebinden çıkardığı gofretlerden birer tane 
verir. Sonra anneme döner, “Çok acıktım. Yemekte ne var?” der. 

Ustadır babam, ellerinin nasırı ondan. Bu şehirdeki bir-
çok evi o yapmıştır. Çok büyük evler… Akşamları da bizim 
evi tamamlamak için çalışır. Gece karanlık oluncaya kadar, 
her akşam yemeğinden sora.  Annemle ben de yardım ederiz. 
Ama son zamanlarda keyifsiz babam. Bakışları durgun, yüzü 
asık. Yorgunluğa bağlıyor annem. “Birkaç gün dinlen.” diyor. 
“Evin sıvası soğuklar bastırmadan bitmeli. Önümüz kış, din-
lenirim.” diyor.  

Zayıflıyor babam gün geçtikçe. Çay bile içmiyor yemekten 
sonra. Acı otların suyunu içiyor yüzünü ekşiterek. Annem endi-
şe dolu gözlerle bakıyor, acıyla buruşan yüzüne babamın. “Bir 
doktora görünsen!” diyor. Yemeği olduğu gibi kalıyor babamın. 
Çorba içebiliyor azıcık. Çekiliyor kanepeye. Acı sudan da içmek 
istemiyor. Dışarıda bulutlu bir hava var. Karanlık erken bastırı-
yor. Soğuk bir gökyüzü… Yağmur bir anda olanca gücüyle camı 
dövüyor. Babam çok keyifsiz. Yağmura bakıyor. Yüzü acıyla 
gerili. Dönüyor anneme, “Yarın iş olmaz bu havada. Bir görün-
sem iyi olur.” diyor. “Ben de geleyim.” diyor annem. Bakışlarını 
yağmura deviriyor babam, bir şey demeden.

Kardeşim hâlâ uykuda. Ben uyanığım. Annem, komşumuz 
Hatice ablayı tembihliyor. Babam eğilip “Ben yokken eve sahip 
çık!” diyor. Camdan izliyorum gidişlerini. Yağmur, geceden beri 
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devam ediyor. Köşeden kayboluncaya kadar bakıyorum. Cam-
dan çizgiler çizerek akıyor damlalar. Hatice ablaya dönüyorum, 
“Doktora gittiler, biliyor musun babam hasta!” diyorum. 

********
Pencereden görüyorum sokağa girdiklerini. Heyecanla dışarı 

koşuyorum. Annemin yüzü asık, gözleri kızarmış. Eve giriyorlar 
hemen, biz peşlerinden... Babam kanepeye çöküyor, çağırıyor 
bizi, gofretlerimizi veriyor. Saçlarımı kokluyor, “Çok küçük-
sün!” diye mırıldanıyor dudakları titreyerek. Derin bir iniltiyle 
dizine vuruyor. Kaçırıyor gözlerini.

Annemin sesindeki titremeyi duyuyorum amcamla konu-
şurken telefonda. Ertesi gün amcamla gidiyor babam. Annem 
sessiz, bakışları dalgın. Dolanıp duruyor evde sebepsiz. Annem 
ağladığı için ağlıyorum. Akşam oluyor, yavaşça çöküyor karan-
lık. Kardeşim uyuyor. Annem soba dibinde öylece durup bana 
bakıyor. Babamın oturduğu kanepe boş kalıyor. Babam dönmü-
yor o gün, sonraki gün de... Günler geçiyor. Bekliyoruz. Annem 
gidiyor bazı günler, akşama kadar kalıp dönüyor. Gittikçe artı-
yor annemin telaşı. Ağlamaktan vazgeçiyor bir süre sonra.

Nihayet babam dönüyor bir akşam. Koşarak çıkıyoruz dışarı. 
Karanlıkta parlıyor taksinin farları. Amcam ve sürücü birlikte 
indiriyorlar, ikisine de yaslanarak yürüyor babam. Saklanıyo-
rum bir köşeye. Göz ucuyla bakıyorum sonra. Ayakları sürük-
leniyor babamın. Annemin kanepeye hazırladığı yatağa yatırı-
yorlar. Kapıdan bakıyorum, babamın üstü örtülü. Battaniyenin 
altında küçücük görünüyor. Bekliyorum. Kıpırdıyor battaniye. 
Yüzünü görüyorum; daha ince, gözleri daha bir çukur, saçları 
seyrek. Açıyor gözlerini, beni gördüğüne seviniyor, hissediyo-
rum. Dilimi çıkarmak geliyor içimden. Yapmıyorum. Duvarda 
asılı ceketini işaret ediyor. Cebini karıştırıyorum. Gofretler beni 
çok mutlu ediyor. Kardeşime de veriyorum.

********
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Ağrıları artıyor babamın. Kesik iniltilerini, nefes alırken hı-
rıltısını duyuyorum. Uzaklara bakıyor yattığı yerden. Endişeli… 
Sonra dönüp bize bakıyor yorgun gözlerle. Bana... Kardeşime... 
Gözlerindeki acıya keder ekleniyor. Gözleri çukur, yüzü daha 
ince. Sırtına vuruyor ağrı. Rahatlasın diye sırtına hafif hafif vu-
ruyor annem. Bazen ben de vuruyorum.

Bakışları bana ürkütücü geliyor babamın. Korkuyorum. Ge-
celeri uykum kaçıyor, ağlıyorum. Annem sarılıyor bana. Korktu-
ğumu bilmiyor. “Baban iyi!” diyor. Gözlerimi kapatamıyorum, 
yüzü duruyor karşımda babamın, gözlerinde beyaz bir bakışla. 

Babamın yatağını arka odaya taşıyor annem. Artık daha az 
görüyorum. Odasına girmemiz yasak. Dinleniyor babam. Bir 
gün annem beni giydiriyor. Saçlarımı tarıyor. En yeni kıyafet-
lerimi giydirdiği için çok seviniyorum. Kardeşimi de giydiriyor. 
Elimizden tutup odaya götürüyor. Babamı görüyorum uzun za-
man sonra. Yastığı yükseltilmiş. Yaslanmış bakıyor bize. Göz 
çukurlarında kırışıklar beliriyor. Saçları çok seyrek. Gülümse-
yerek çağırıyor beni. Anneme bakıyorum eteğini bırakmadan. 
Annem “Git!” diyor öyle gidiyorum. Dokunmadan bekliyorum. 
Hasta babam. Acısın istemiyorum canı. Sadece bekliyorum. Tu-
tuyor ellerimi.  Elleri çok sıcak babamın, nasırları gitmiş. Hırıl-
tılı nefesi ilaç kokuyor. Kalkmak istiyorum. Saçlarımı okşuyor, 
babamın elleri sıcak ve yumuşak. Öpüyor yanaklarımdan, kup-
kuru dudakları. “Kardeşine iyi bak.” diyor. Çok şey söylemek 
istiyorum. Oynarken kurallara uymadığını söylemek istiyorum 
en çok. Susuyorum sadece. Annem kucağında kardeşimle bekli-
yor. Yine ağlıyor. 

Babam öksürmeye başlıyor birden. Sarsılarak öksürüyor. An-
nem telaşla odadan çıkarıyor bizi. Kardeşimi fırlatır gibi bırakıp 
odaya giriyor, kardeşim ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Kapıyı açıp 
bağırıyor annem. “Komşulara haber ver.” diyor. Koşuyorum 
Hatice ablalara. Var gücümle koşuyorum. Kalabalık arasından 



190

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

duyuyorum annemin sesini. “Hatice ablanlarda kalacaksınız am-
can gelinceye kadar!” Ambulansın sesini duyuyorum az sonra. 
Koşarak sokağa çıkıyorum. Renkli ışıkları yanıp sönüyor. Ağa-
bey ve ablalar hızla inip evimize giriyorlar. Ben de büyüyünce 
ambulans sürmek istiyorum.

Tekerlekli sedyede görüyorum babamı. Bir kolu sallanıyor 
boşlukta. Yüzüne maske takan abla düzeltiyor kolunu. Örtüyor 
üstünü. Ambulansa bindiriyorlar. Annem taksiye binerken dö-
nüp bakıyor telaşla. “Hatice! Çocuklar…” Bitirmeden sözünü 
binip gidiyor. Taksi, ambulansın ardı sıra köşeyi dönüp kaybolu-
yor. Uzun süre siren sesini dinliyoruz, duyulmaz oluncaya dek. 
Kardeşim ağlıyor Hatice ablanın kucağında. Kardeşimi sustur-
maya çalışırken bir yandan da elimi tutuyor. Evlerine gidiyoruz. 

Amcam gelince eve dönüyoruz. Teyzeler toplanmış salonu-
muza. Dua okuyorlar. Kapıyı açınca hepsi bana bakıyor. Kaç-
mak istiyorum ama kalıyorum öylece. Çoğu ağlıyor. Bana bakıp 
“Yazık!” diye mırıldanıyorlar. Kanepeye oturup camdan bakıyo-
rum. Amcam bahçede dolanıyor, gözü yolda. Telaşlı. Beni gö-
rünce çağırıyor. Hatice abla da benimle geliyor. “Hatice ablanla 
markete gidin gofret alın!” diyor.

Yol kenarında sessizce yürüyoruz. Annemi görüyorum soka-
ğımıza dönen takside. Bizi görmüyor. Ardından beyaz bir mini-
büs dönüyor, evimizin önünde duruyorlar. Durup izliyoruz. Ha-
tice abla elimi sıkıyor, farkında mı bilmiyorum. Sürüklüyor beni 
eve doğru. Yaklaşıp bekliyoruz. Annem iniyor taksiden. Kendini 
dövüyor, yüzüne vuruyor, çığlıklarını duyuyorum. “Evin yıkılsın 
kanser!” feryadını duyuyorum. Kadınlar annemi içeri çekiyor. 
Sessizlik duyuyorum. Herkes parmak uçlarında merakla izliyor. 
Amcamı görüyorum, battaniyeye sarılı bir şeyin ucundan tutmuş 
taşıyorlar. “Yazık!” diyor Hatice abla, elimi sıkıyor yine. Anne-
me gitmek istiyorum ama Hatice abla kucaklayıp beni evine gö-
türüyor. Ağlıyorum, çok ağlıyorum. Anneme gitmek istiyorum. 
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Amcam gelip alıyor beni. Annem beni unutmuş gibi. Görünce 
koşup sarılıyor bana. “Evimin erkeği!” diyor.

Kanepe boş, arka odanın kapısı kapalı. Gözlerim kapıda. An-
nem durmadan ağlıyor. Amcam sobanın dibinde öylece oturu-
yor. Yüzü bembeyaz, korkmuş gibi. Babam yok. Duvara asılı 
duran ceketini görüyorum, aklıma gofret geliyor. Olduğum yere 
çöküp ağlıyorum. Sarsılarak, hıçkırarak ağlıyorum. Etrafıma 
toplanıyor teyzeler. Ağlama yavrum diyorlar. Baban cennette di-
yorlar. Cennet ne bilmiyorum. Bak amcan burada, kardeşin var 
diyorlar. Durmadan ağlıyorum. Annem elimden tutup kaldırıyor 
ansızın. Sessizlik çöküyor kalabalığa, herkes bize bakıyor. An-
nem beni sürüklüyor odaya. Kapıyı açıyor. Korkuyorum. Çok 
korkuyorum. Kaçmak istiyorum. Annem sürüklüyor beni. Dö-
nüp bakıyorum, teyzeler bizi izliyor merakla. 

İçeri giriyoruz. Annem yüzümü tutup gözlerime bakıyor. “Ba-
bana veda et!” diyor. Köşedeki yatağın üstündeki beyaz örtüyü ya-
vaşça açıyor, babamın yüzüne bakıyorum, uyuyor babam, gözleri 
kapalı. Hiç hareketsiz, hırıltısı bitmiş. Sonra yüzünde bir tebessüm 
beliriyor. Saçları siyah ve gür. Eskisi gibi. Cebindeki gofreti uza-
tırken baktığı gibi gülümsüyor bana. Sevmek için çağırıyor beni, 
gözlerinde derin bir tebessüm. Gülümsüyorum ben de. Yaklaşma-
ya çalışıyorum, annem durduruyor beni. Tutuyor elimi panikle, çe-
kiyor beni. Kapıda dönüp son bir kere bakıyorum. Gülümsüyor ba-
bam, göz kırpıyor, ben de dilimi çıkarıyorum babam seviyor diye.

Teyzelerin arasından hızla koşarak geçiyorum. Amcam hâlâ 
duvarda aslı duran ceketi gösteriyor. Ceplerine bakıyorum. En 
sevdiğim gofretlerden iki tane buluyorum. Kardeşime veriyo-
rum birini. Bahçeye koşuyorum. Babamın olduğu odanın pen-
ceresinin dibinde gofretimi yiyorum. Bir tane daha istiyorum. 
“Baba! Baba!” diye avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Pencere 
açılmıyor, bağırıyorum bir daha. Açılmıyor, ağlamaya başlıyo-
rum. Kendimi yerlere atıp haykırarak ağlıyorum. 





193

Kimine Bir Elveda Kimine Bir Umut

KİMİNE BİR ELVEDA KİMİNE BİR UMUT

Damla TEZCAN

Saat, öğle üç buçuk civarı. Güneş tüm parlaklığıyla yeryüzüne 
doğru ışınlarını saçıyor, havada ruhu okşarcasına esen ılık bir yaz 
meltemi… Genç kadın, tıpkı her perşembe yaptığı gibi bir kap-
lumbağanın yavaşlığını andıran adımlarla çıktı oturduğu daire-
den. Güçsüz hissediyordu kendini. Güçsüz, tükenmiş ve yolun so-
nuna gelmiş… Dayanacak gücü de cesareti de bulamıyordu artık 
kendinde. Umutları, hayalleri yerle yeksan olmuştu. Güneşli bir 
günde aniden çıkan kasırga genç kadının elinden hayatını çalmıştı 
acımasızca. Genç kadının yavaş adımları, gideceği istikameti bili-
yormuşçasına rotasından hiç şaşmadan mezarlığın kapısına kadar 
vardı. Derin bir nefes aldı. Beş koca yıl geçmişti aradan, alışması 
gerekirdi ama bir türlü alışamıyordu. Alışmak imkânsız geliyor-
du ona. Korkuyordu… Eğer alışırsa zihnine kazınan tüm güzel 
anıları yitirmekten, sonsuz bir boşluğa düşmekten çekiniyordu. 
İpi kopmuş bir uçurtma gibi hissediyordu kendini. Hani, ipi ko-
pan uçurtmalar bir sağa bir sola doğru savrulur ya, genç kadın da 
öyleydi. Yalpalarcasına bir sağa bir sola doğru savruluyordu ve 
henüz ayağa kalkabilmiş değildi. Genç kadın, bir anda zihninde 
vuku bulan düşünceleri itekleyerek mezarlığın kapısından içeriye 
doğru ürkek bir adım attı. Sonra bir adım daha… Ve bir adım 
daha… Ürkek adımları birbirini takip etmiş ve en sonunda onun 
mezarına varabilmişti, kızının mezarına… Titrek bir nefes alarak 
diz çöktü usulca. Gözyaşları her an akmaya hazırdı ama ağlama-
yacaktı. Yıllar önce kızına verdiği söz, zihninin en ücra köşeleri-
ne kazınmış ve oradan hiç çıkmamıştı. “Ağlamayacağım.” demiş-
ti kızına. “Üzüntüden delirecek gibi olsam da, boğazım düğüm 
düğüm olmaktan parçalanacak hâle gelse de ağlamayacağım.” 
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“Bugün, tam beş yıl oldu.” dedi genç kadın fısıltıyla. Güç-
lükle konuşuyordu. Kelimeler, düğüm düğüm olmuş boğazından 
çıkmamak için bir savaş veriyordu âdeta. “Keşke…” Genç ka-
dının sesi pişmanlıkla doluydu. “Keşke, biraz daha erken götür-
müş olsaydım seni hastaneye. Sadece biraz daha erken…” Genç 
kadın, derdini yıllardır kimseye anlatamıyordu. Hiçbir suçu yok-
ken kızının ölümünden suçlu tutulması ağırına gidiyordu, canı 
yanıyordu. Taşıyamıyordu bu yükü, kim taşıyabilirdi ki? Genç 
kadın, gözlerini bir anlığına kapadığında ruhu çoktan dünyası-
nın başına yıkıldığı o kara güne doğru yolculuğa çıkmıştı. Hâlâ 
her gece kâbuslarında aynı sahneyi görüyordu. O gün hâlâ hatı-
rında taptazeydi. 

Beyazlarla bezenmiş bir hastane odası, bedenine birkaç kat 
büyük gelen yatakta yatan yedi yaşındaki minik bir kız çocu-
ğu… Üzerinde beyaz bir önlük, elinde tuttuğu onlarca kâğıtla 
bir doktor giriyor sonra odaya. Sıkıntılı bir nefes alıyor. Ne söy-
leyeceğini bilemiyormuş gibi bir tavır var suratında. Söyleye-
ceklerinin çok da iyi şeyler olmadığını yüz ifadesinden anlamak 
mümkün. Ne var ki genç kadın anlamıyor ya da anlamak iste-
miyor. Hem içerideki doktorun her hareketini takip etmiyor ki! 
Bakışları, gözleri yumuk ve soluk teniyle hasta yatağında yatan 
yavrusunda. “Doktor bey, konuşmayacak mısınız?” diyor genç 
kadının eşi. Doktor, henüz otuzlarının başında olan adamın se-
sini duyduğunda silkelenerek kendine geliyor. Konuşmak için 
doğru sözcükleri bulabildiğinde “Kızınız…” diyor ve yutku-
nuyor. Bunu söylemek bir doktora bile çok ağır geliyor. Neden 
gelmesindi ki? Neticede o da bir insandı, her şeyden önce bir 
babaydı. 

Yapılan kan, kemik iliği, hücre tipini belirleme ve genetik 
tetkikler sonucu kesin tanı konulmuştu. Feyza lösemiydi. Dok-
tor Ahmet bir yanlışlık olmasın diye aynı testleri defalarca yap-
mıştı ancak sonuç hep aynı çıkmıştı. “Kızınız… Lösemi…” 
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Genç kadın, duyduğu cümleyle bakışlarını birkaç adım ötesin-
deki doktora çevirirken kulaklarının uğuldadığını hissediyor, 
kalbi yerinden çıkmak istercesine atmaya başlıyor sonra. İleri-
ye doğru bir adım attığında başının döndüğünü hissediyor. Bir 
adım daha atmaya yeltendiğindeyse karanlık onu gafil avlıyor ve 
usulca kollarının arasına alıyor.

Gerçek hayata dönmek istemiyor genç kadın. Anılar ona acı 
verse de kızını biraz daha görebilmek adına anılar geçidinde kal-
mak istiyor ama araya giren bir ses buna mani oluyor. “Dicle!” 
Genç kadın birinin ismini söylemesiyle usulca açıyor gözlerini. 
“Abay!” Şaşkınlıkla dökülüyor bu isim genç kadının dudakların-
dan. Abay, bir şey söylemeden kızının mezarına çöküyor usulca. 
Genç adam da en az Dicle kadar yaralı. Canından can kopmuştu, 
nasıl yaralı olmasındı ki? “Kızımı çok özledim.” diyor titrek bir 
sesle. “Ben de…” diyor Dicle, Abay’ın ses tonunu taklit ederek. 
“Herkesten, her şeyden çok hem de.” Uzunca bir süre sessiz ka-
lıyor ikisi de. Kendi iç hesaplaşmalarıyla meşguller. İki yabancı 
gibi uzaklar birbirlerine şimdi. Birbirleri için yapabilecekleri hiç-
bir şey yok. Gerek Abay’ın gerekse Dicle’nin yaptıkları yok et-
mişti her şeyi. Beraberce yıkmışlardı aralarındaki köprüleri, yak-
mışlardı gemileri. Şimdi isteseler de eskisi gibi olamazlardı. Abay 
sessizliği bozarak  “Özür dilerim.” diyor. “Seni suçlamam, herke-
se seni suçlu gibi göstermem hataydı.” Dicle, alaycı bir ifadeyle 
gülüyor ama bir şey söylemiyor. Her şey eski hâline dönmeyecek-
se özür dilemenin ne manası var ki, diyerek sızlanıyor içinden. 
Genç kadına göre bu saatten sonra özür dilemek ne gideni geri 
getirecekti ne de kırık kalplerin onarılmasını sağlayacaktı. Boş 
yere konuşup da eski defterleri açmanın bir faydası yoktu artık.

Dicle, her şeyi bir kenara bırakarak kızının tedavi sürecini 
düşünmeye başlıyor. Bu mezarın başına her geldiğinde neden-
sizce aklına hep o anlar gelirdi. O süreç zihnine düştüğünde içi 
cız ederdi ama düşünmekten de alıkoyamazdı kendini. Ciğerin-
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den bir parçayı söküp atmışlar gibi hissederdi çoğu zaman. “Ha-
tırlıyor musun?” diye sordu Abay’a genç kadın. Abay, anlama-
dığını belli edercesine baktığında Dicle, dudaklarını aralayarak 
tekrar konuştu. “Kızımızın tedavi sürecinin ilk gününü hatırlıyor 
musun?” Bu soruyla birlikte kaskatı kesildi genç adam. O günü 
saniyesi saniyesine hatırlıyordu, bir an bile hafızasından çıkma-
mıştı. Sanki o gün, genç adamın yeryüzündeki cehennemiydi. 
Hiç o denli derin bir acı çekmemişti genç adam. Öyle bir imtihan 
olamazdı. “Hatırlıyorum.” dedi Abay, bir süre sonra Dicle’nin 
sorusuna. Düşüncelere dalmışken cevap vermeyi unutmuştu. 
Genç adam, bir an için Dicle’nin gözlerine baktığında kendi acı-
sının aynısını onun gözlerinde de gördü. İki eski eş, o berbat 
günü harfi harfine tekrar yaşamaya başlamıştı sanki. 

O gün, 2010 yılının Haziran ayının son çarşambasıydı. Abay 
ve Dicle çifti kızları Feyza’nın durumunu konuşmak için Dok-
tor Ahmet Bey’in yanındaydılar. İkisi de çok üzgündü. Evlatları-
nın başına böyle bir şey geldiğine hâlâ inanamıyorlardı. Doktor 
Ahmet Bey, ilk elden verilen bilgilerin her zaman daha yararlı 
ve daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyordu. Elindeki kâğıtlara 
baktıktan sonra lösemi hakkında bilgi vermeye başlamıştı aileye. 
Löseminin, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin 
üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü olduğunu, 
löseminin nedenlerinin henüz tam olarak aydınlatılamadığından 
sitogenetik ve moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle; genetik 
yatkınlıklar, radyasyon, böcek ilaçları gibi kimyasal maddelerin 
ve bazı kalıtsal hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukla-
rından bahsetmişti. Dicle derin derin nefesler alıyordu doktor bun-
ları anlatırken. Zorlu bir sürecin onları beklediğini tahmin etmek 
hiç zor değildi. Ama genç kadın pes etmemekte kararlıydı, kızı 
için elinden gelenin çok daha fazlasını yapmaya hazırdı. Doktor, 
löseminin belirtilerini sıralarken genç kadın kendini çok suçlu 
hissediyordu. Doktorun saydığı belirtilerin birçoğu Feyza’da ol-
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muştu ama o hiç şüphelenmemişti. İştahsızlık, zayıflama, ateş… 
Dicle, bunların hepsini mevsimsel geçişlere yormuştu. İşin teorik 
kısmı halledildiğinde büyük bir çaba ve hassasiyetle Feyza’nın 
tedavi sürecine başlanmıştı. Yolun en zorlu kısmına girmişti aile. 
Ya her şey çok güzel olacaktı ya da kötü olaylar birbirini takip 
ederek bir silsile oluşturacak ve aileyi büyük bir çıkmaza sürük-
leyecekti. Tedavinin ilk aşamasında öncelikli amaç Feyza’nın 
genel durumunun düzeltilmesiydi. Bu safhada kan veya kanın 
içindeki özel hücrelerin donörlerden alınarak lösemili hastaya 
verilmesi gerekiyordu. Feyza’nın donörü babası olmuştu. Baba-
sından alınan kan başarıyla minik kıza nakledilmişti. Herhangi 
bir enfeksiyon oluşma riskine karşı önlem alınmıştı ama korkulan 
olmamıştı, tedavi gayet başarıyla ilerliyordu. 

“Her şey yolunda ilerliyordu.” dedi Abay gözlerinden süzülen 
yaşları elinin tersiyle silerken. Dicle’nin gözleri çoktan boşluğa 
dalmıştı, ruhuysa o günlere takılı. “Her şey birdenbire nasıl fela-
kete döndü?” dedi genç kadın sorarcasına. Yıllardır cevabını arı-
yordu bu sorunun ve henüz bulabilmiş değildi. Abay konuşmak 
için araladığı dudaklarını aynı hızda geri kapattı. Konuşmak, keş-
keleri sürekli dile getirmek bir şeyleri düzeltmeye yetmeyecekti 
artık. “Abay!” dedi Dicle birkaç dakikalık suskunluğu bozarak. 
“Tökezleyip kaldım. Ne bir adım ileri gidebiliyorum ne de geriye 
doğru bir adım atabiliyorum. Araf’ta gibiyim.” Abay, histerik bir 
kahkaha atıyor. Ruhsuz ve cansız bir kahkaha, biraz daha derine 
inecek olursak bir yakarışın ilk adımı. “Ben de” diye mırıldanı-
yor. “Ben de öyleyim. Anılarım altüst oldu. Bir yanda geçmişin 
yükü, diğer yanda geleceğin belirsizliği. Benliğim anıların içinde 
boğuluyor, bensizliğimse hayallerimin içinde çırpınıyor.”  

“Çığlıkları kulağımdan gitmiyor!” diyor Dicle yakaran bir 
sesle. Acı çekiyor genç kadın ama bir türlü dışarıya yansıtamı-
yor. Ağlamak ruhun kanama şekli, Dicle’nin de ruhu kanıyor. 
Ama ağlarsa kızına ihanet edeceğini düşünüyor. Aralarında-
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ki o çok özel bağın bir anda kopacağını… Dicle’nin sözleriy-
le dört yıl önceye gidiyor Abay. Minik Feyza’nın tiz çığlıkları 
genç adamın kulaklarına doluveriyor birden. “Baba!” Feyza’nın 
çığlıkları hastaneyi inletiyor âdeta. Annenin gözü yaşlı, babay-
sa kızına destek olabilmek için dirayetini korumaya çalışıyor. 
“Baba, canım çok yanıyor!” Abay, kızının gözlerinden süzülen 
yaşları gördüğünde kalbinin parçalara ayrıldığını hissediyor. 
“Allah’ım!” diyor bir dua gibi. “Bana, bize, güç ver.” Dicle, 
Feyza’sına “Geçecek.” diyor. Her şey bir anda tersine dönse de 
genç kadın tüm bunların geçeceğine inandırmak istiyor kendini. 
Feyza biraz sakinleştiğinde tüm tatlığıyla “Eve gidelim.” diyor. 
Bugün, minik kızın hastanede geçirdiği dördüncü ayı. Dört ay 
öncesine kadar Feyza’nın tedavisi sorunsuzca devam etmiş, hat-
ta minik kız hastalığı tamamıyla atlatmanın kıyısına gelmişti. Ta 
ki o geceye dek… 

Dört ay önce bir salı gecesi minik kız uykusundan çığlıklarla 
uyanmıştı, ardından gelen ateş ve kusmayla aile hiç vakit kay-
betmeden hastaneye koşmuştu. Yapılan birkaç tetkikin ardından 
Feyza’nın hastalığının kötüye gittiğini öğrenmişlerdi. Doktorlar 
bile inanamıyorlardı bu duruma. Bu kadar kısa sürede her şey bu 
denli kötüye gidebilir miydi? Ertesi sabah, Feyza’nın tedavisine 
tekrar başlandı. Bu defa herkes çok daha temkinli yaklaşıyordu 
olacaklara. Kemoterapi süreci tekrar başladığında böbreklerin, 
karaciğer ve kalbin kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden etki-
lenmemesi için korunma önlemleri alınmış, oluşabilecek enfek-
siyonlara karşı hiçbir detay atlanmamıştı. 

Abay, aniden çıkıyor anılar geçidinden. Gözleri dalgın dal-
gın Dicle’ye bakıyor. Ağır geliyor genç adama anılar. Rotasın-
dan sapmış bir gemi gibi sağa sola savruluyor düşünceleri. “Hiç 
unutmuyorum.” diyor Dicle ağlamaklı bir sesle, ama kendini 
tutup ağlamamayı başarıyor. “Saçları dökülmeye başladığında 
çok ağlamıştı.” Feyza, ağır bir kemoterapi sürecine girdiğinde 
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simsiyah ve kıvırcık saçları dökülmeye başlamıştı usul usul. 
Genç kadın elbette ki bu durumun farkındaydı ama elinden de 
bir şey gelmiyordu. Eğer biri sen öl kızın kurtulacak dese ölme-
ye razıydı genç kadın. Yeter ki kızı kurtulsundu. “Anne!” diye 
ağlayarak kalkmıştı Feyza o sabah hastanedeki yatağından. 
Dicle hızlı adımlarla kızının yanına gitmişti. Feyza’nın elinde 
bir tutam saç, gözleri yaşlı… “Anne!” demişti minik kız tek-
rar yürekleri dağlayan bir sesle. Sonra elindeki saç tutamlarını 
göstermişti. “Saçlarım dökülüyor.” Dicle, kızına belli etmeme-
ye çalışsa da başaramamıştı, gözyaşları bir süre sonra hıçkı-
rıklara dönüşmüştü. İşte o gün söz vermişti genç kadın kızına 
bir daha ağlamayacağım diye. Yaklaşık bir buçuk hafta sonra 
minik Feyza’nın saçları tamamen dökülmüştü. Minik kız hıç-
kırarak ağlamak istiyor ama yapmıyordu. Eğer ağlarsa annesi-
nin üzülmesinden çekiniyordu. Dicle, kızının saçları tamamen 
döküldüğünde hastane odasından koşarak çıkmış, hastanenin 
yakınlarındaki bir kuaföre gitmişti hemen. Saçlarını kazıtmıştı. 
Kızını paramparça, çaresiz görmektense onun yanında olmak 
istemişti. Belki de kızının çektiği acıları bir nebze de olsun ha-
fifletmekti niyeti.

Feyza, bu olaydan tam bir ay sonra bir perşembe sabahı ha-
yata gözlerini yumuyor. Tarih 16 Haziran 2011. Herkes perişan. 
Ölüm Allah’ın takdiri ancak kahrolmamak elde değil. Dicle, 
feryatlarıyla hastaneyi yıkıyor sanki. Abay gerçeğe inanmak is-
temezcesine “Hayır!” diye bağırıyor. “O ölemez, daha çok kü-
çük!” Ertesi gün Feyza’nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnediliyor. Dicle ve Abay arasında süren sessiz fırtına o gün 
büyük bir gürültüyle kopuyor. Abay, kızının ölümünden Dicle’yi 
sorumlu tutuyor. “Feyza’nın durumunu daha erken fark etseydin 
belki de ölmemiş olacaktı!” diyor korkutucu bir sesle. Dicle’nin 
söyleyecek bir sözü yok. Kızı toprağın altındayken tüm kelime-
ler kifayetsiz kalıyor zaten.
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Dicle, ona yaşarken cehennemi yaşatan anları bir kez daha 
hatırladıktan sonra ağlamamak için zor tutuyor kendini. Boğazı 
pare pare… Hızlıca kalkıyor çöktüğü mezardan. Abay’la birkaç 
dakika daha aynı yerde kalmak istemiyor. “Affet!” diyor Abay 
Dicle’nin gideceğini anladığında. Yüreği yanıyor genç adamın. 
“Yapamam.” diyor Dicle büyük bir sükûtla. “Her şey için çok 
geç.” Genç kadın, mezarlığın çıkışına geldiğinde son kez arka-
sına bakıyor, “Elveda, Abay.” diye mırıldanıyor ve sonra ardına 
bakmaksızın gidiyor. Bir daha Abay’ı göremeyeceğini çok iyi 
biliyor.

Dicle, o günkü mezar ziyaretinden sonra toparlanmaya karar 
veriyor. “Böyle acı çekerek yaşanmaz.” diyor, “Bir şeyler yap-
malıyım.” diye geçiriyor içinden. “Acımı hafifletecek faydalı bir 
şeyler yapmalıyım.” 

Altı ay sonra Feyza gibi çocuklara yardım eli uzatıyor Dicle. 
Onların tedavisine yardım etmeye çalışıyor. Özel bir kuruluşa 
gönüllü olarak destek veriyor. Oradaki çocuklarla oyunlar oy-
nuyor, onların moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Kısaca onlar 
için yeni bir umut ışığı oluyor. İki yıl sonra lösemili çocuklar 
için bir vakıf kuruyor, hasta çocukların tedavileri için elinden 
gelen her şeyi yapıyor ve onların umudu olmaya, onlara umut 
saçmaya devam ediyor. Minik Feyza ise gökyüzünden annesine 
bakıp gülümsüyor.



201

Cizreli Mahir

CİZRELİ MAHİR

Ayşegül TURAN

İçime doluyordu nefesime karışan dalgalar. Gün veda etme-
ye hazırlanıyordu. Ezdiğimiz çiçekler için hayıflanıp üzülürken 
önümüzdeki çiçeklere de dikkat etmezsek ağladığımız daha çok 
çiçek olurdu. Uzun uzadıya konuşup dertleştik Arif ile. Birinin 
derdine ortak olmak, onu hafifletmek huzur veriyordu doğrusu. 
Bir anda nefesimize çarpan tuz kokusu, ona eşlik eden soğuk 
rüzgâr, bizi kendimize getirmeye yetmişti. Gitme vaktinin gel-
diğini samimi bir dost edasıyla haber veriyordu. Ayaklarımıza 
dolan kumlar eşliğinde sahilden ağır adımlarla uzaklaştık.

Yollarımızı ayırıp işime gücüme bakmak için rotamı gideceğim 
yere döndürüyorum. Kapalı havanın altında o görkemli bulutlara 
bakarken çok sevsem de birazdan yağacak yağmurda ıslanmamak 
için adımlarımı hızlandırıyorum. Ben bunların hesabını yaparken 
hesaplarımı altüst eden bir çift kara gözle karşılaşıyorum. Minicik 
kara gözlerinin altında hasta olduğunu belli eden bir maske göz-
lerime takılıyor. Dört ya da beş yaşında ancak. Küçücük bedenler 
diyorum; onlar da ölümü taşıyor yüreklerinde. Ölüm küçük adım-
larla ilerliyor yolda, ihtimali sırtında. Düşüncelerimin arasından 
birkaç cümle çıkartıyor beni. Duyduğum ses annesine ait.

– Hadi, abi elinden tutsun da merdivenleri beraber çıkalım.
Bir an bile düşünmüyorum dönmek için. Elini tutuyorum sı-

kıca, beraber merdivenlerden çıkıyoruz. Kim bilir annesi belki 
de ona “Diğer çocuklardan farkın yok, insanlar seni seviyorlar.” 
demek istiyordu. 

Çocuklar… Bir çocuk koca bir dünyayı taşır yüreğinde. Çe-
kirdeğin, içinde ihtişamlı çınarları taşıdığı gibi. Dallarını daha 
da yeşertmek varken ne diye kıraydım onları. Minicik eli kay-
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boluyor ellerimde. Adının Mahir olduğunu öğreniyorum kendi-
sinden. Yaşıtı gibi muhabbet kuruyor, sorular soruyorum ona. 
Olgun bir adam edasıyla cevaplıyor sorularımı. Nerelisin soru-
sunun cevabını annesinden alıyorum. Cizre’den gelmişler. Bir 
yıldır ilik nakli için buraya gelmişler ve burada tedavi görüyor-
muş. Cizreli Mahir…

“Biliyor musun?” diyor Mahir.  “Ben karla oynamayı çok 
seviyorum. Kartopu oynamayı, kardan adam yapmayı. Ama bu 
sene kardan adam yapamadım.’’ Sonra “Neden ki? Yeteri kadar 
yağmadı mı yoksa?’’ diyorum. “Hayır, çünkü ben hasta oldum. 
Ondan oynayamadım.” diye cevaplıyor. Toparlamak için telkin-
de bulunurken müthiş bir şaşkınlık sarıyor beni. Sanki arkadaşın-
dan bahsediyor. O gelmediği için oynayamadık diyor sanki. Kor-
kunun emaresi yok gözlerinde. Ölümün güzelliğini duyuyorum 
sanki, onun o tatlı ses tonunda. Belki de ölüm nedir onu bile bil-
miyor ama gözlerinde cesaretin kendisi meydan okuyor hayata. 

İnsan diyorum, kopmaz bağlar kurmuş dünya ile arasında. 
Cizreli Mahir için dünyanın ise şekerden bir farkı yok. Onun 
ileriye dönük planları yok. Gözünde ise değeri bile yok. Kar 
yağsa yetecek ona. Bakıyorum da kendime, ölüm karşısında bu 
çocuğun gözlerinde olan cesaret yok bende. İnsan hasta olun-
ca ölümden korkuyor. Sanki hastalık olmasa ölmeyecek miyiz? 
Gülüyorum kendi kendime. Nedense ciddi rahatsızlıklarımız 
olunca o korku sarıyor bizi. Hastalık olmayınca aklımıza gel-
meyecek. Ne komiksin ey insanoğlu. Deve kuşu misali kafasını 
kuma gömünce tüm korkularından korunduğunu sanıyor. Has-
talıklar da kafamızı kumdan çıkarmamız gerektiğini haber ve-
riyor. Bir anda teşekkür ediyorum hastalıklarıma, sevdiklerimin 
değerli olduğunu tekrar hatırlattığı için.

Mahir ile yolun sonuna geliyorum. Vedalaşıyoruz. Gülen 
gözlerine sardığı elleriyle bana güle güle diyor. Yanından ayrı-
lırken bir mesaj olmalı Allah’ım diyorum. Dünya onun mesajla-
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rıyla dolu değil mi nihayetinde. Bir mesajı olmalı diye düşüne-
rek yoluma devam ediyorum. Eve girerken aklıma Gökçe’den 
haber beklediğim geliyor. Dün tahlil sonuçlarımı alacaktı. Sü-
rekli yorgunluk ve ağrılarımdan ötürü o kadar ısrar etmişti ki 
tahlil vermem için, kurtulmak ne mümkün. Muhtemelen kan 
değerlerim düşük olduğu için çabuk yoruluyordum. Bunun için 
kullandığım şeyler olmuştu zaten daha öncesinde. Beslenmeme 
dikkat etmem yeterliydi bence. Ama sen gel de bunu doktor ha-
nıma anlat. Aynı vitaminleri verirse bir sabah kahvaltını alırım 
demiştim. Çok geçmeden telefonum çalıyor ve arayan kendisi. 
“Sanırım seni kahvaltıya götürmem icap ediyor.’’ diyor sıkılgan 
bir ifadeyle. O an gülmemek için kendimi zor tutuyorum.

Pazar kahvaltısı için sahil kenarında bir kafeye gidiyoruz. “As-
lında…” diyor. “Kahvaltıyı sen ısmarlayacaktın ama hemen hemen 
yakın bir rahatsızlığın var. Kan değerlerin gayet iyi de demir eksik-
liğin var ve sınırın hayli altında. Yediklerine dikkat edememişsin 
sanırım ya da yememişsin. O yorgunluklar hep bundan yani.” 

Biraz takılayım, dalga geçeyim diyorum bu evhamlı hâliyle 
ama çok da kızdırmamak için geri duruyorum. Ben ona kıya-
mıyorum ki. Sonra hiç beklemediğim bir konuya giriyor. Dü-
ğün tarihini öne çekmek istediğinden bahsediyor. O dönemde 
işlerinin yoğunlaşacağından ve özellikle bir hastasına daha fazla 
vakit ayırması gerektiğinden bahsediyor. İşinde titiz olduğunu, 
yakından ilgilendiğini bildiğimden başta şaşırsam da olağan kar-
şılıyorum sonrasında. “Biraz rolleri değişmedik mi sanki? Hani 
normalde böyle bir şeyi benim teklif etmem gerekmiyor mu?” 
diye takılmadan edemiyorum. Küçük bir kahkaha patlatıyor.

– Hocam, o meseleler eskide kaldı. Hayat şartları… Cesaret 
dediğin yüreğe bakar. Neticede seni seçmem de cesaret değil 
miydi? Bu hiçbir şey bence.

– Ooo! Doktor hanım oralara hiç girmeyelim. Çılgın olduğunu 
biliyordum da bu kadarını aklıma getiremediğimden öyle söyledim.
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Onu anlamak zordu ama yaşaması bir o kadar tarif edeme-
diğim bir duyguydu. Evleneli bir ay olmuştu. Onun enerjisi ya-
şama sevincimi katbekat arttırıyordu. Sönmeyen neşesi, koştur-
ması, sevecenliği, yorulma bilmemesi hayret vericiydi. Sadakat 
ve vefa onda bir surete bürünmüştü sanki. O kadar koşturmanın 
arasında sadece ben varmışım gibi davranması huzur vericiydi. 
Öyle ki şu bir ay içinde iki öğün yemeğin birini bile ayrı yeme-
miştik. Yemeği işine göre ayarlar, onsuz yememe asla müsaade 
etmezdi. Okuldan eve her gelişimde onu muhakkak beni bek-
lerken bulurdum. Beni karşılar, on dakika da olsa yemeği bera-
ber yer, sonra da kimi zaman koştur koştur hastaneye giderdi. 
Her gelişimde karşımda görmek onu… Mutluluğun adı bu olsa 
gerek. Gökçe’nin enerjisine yetişmek mümkün değildi. Ben mi 
erken yaşlandım, çabuk yorulur mu oldum yoksa o mu çok hız-
lıydı anlamakta zorlanıyordum. 

Yaz tatili girince bir aylığına sahil kasabasına gittik. Gün 
batarken boylu boyunca uzanan kızıl serinlik derin bir sakinlik 
veriyordu insana. Ben deniz çocuğuydum. Ondan ayrı geçirdi-
ğim bir senem bile olmamıştı ki hiç. Hep ona aitmişim gibi bir 
duygu. Sonra çocuklar geliyor aklıma. Onları bu sene dördüncü 
sınıftan mezun etmiştim. Çocuklarım… İçimdeki deniz. Sanki 
bunun için gelmişim dünyaya. Denizin içime dolan o huzuru 
neyse onların gözlerindeki ışık aynı kızıl serinlik gibi. Hiç sön-
mesin ışıklar, gülen gözleriyle gözlerimin içine baksınlar ve ru-
huma dolsunlar, öyle yoğun…

Gözler… İnsanın ruhunu ısıtan gözler, diye düşünürken ansı-
zın Mahir geliyor aklıma, Cizreli Mahir. Nerelerdesin küçüğüm, 
iyi olabildin mi acaba? Onun o ölümden habersiz hayat dolu 
gözleri gelince aklıma tebessüm kaplıyor yüzümü. Keşke gö-
rebilsem bir kez daha. Belki bu kez yardımım dokunurdu. Ma-
hir… Güneş gözlü çocuk. Bir el dokunuyor aniden omuzuma. 
İrkiliyor ve Mahir kokan bulutları dağıtıyorum istemsiz. Bu el 



205

Cizreli Mahir

Gökçe’nin eli. Hâlinde bir durgunluk var sanki. Neşesine göl-
ge düşmüş gibi anlamsız. Sevinci hayata zincirleyen bu kadının 
üzerinde başka bir hâl var bu akşam. Öyle uzunca boş bakıyor 
uzaklara. Derin bir sessizlik hâkim. Cesaret edemiyorum ne ol-
duğunu sormaya. Biliyorum birazdan çözülecek kendisi. Sev-
mez çünkü bekletmeleri. Derin bir iç çekişten sonra söze giriyor.

- Ben sana hiç yalan söylemedim. Konuşmamı bitirdikten son-
ra da aksini düşünmeni istemiyorum. Senin için çabaladığımı an-
layacağını düşünüyorum Ben bazı şeyleri ümidini kaybetmeden, 
seni yormadan halledebileceğimi düşündüm. Ama artık senin des-
teğin olmadan devam etmeyecek bazı şeyler. Senin için sana ihti-
yacım var. Önüne geçmemiz gereken bir dalgamız var. Sensiz ben 
onun önünde duramıyorum. Tüm o yorgunluklarının sebebi demir 
eksikliği değildi. Nasıl söylenir bilemiyorum. Hastam olsa kar-
şımdaki bu kadar zor olmazdı belki de. Karşımdaki adam ömrüm 
dediğim insan. Beraber her şeyi aşacağımı düşündüğüm insan.

– Hiçbir zaman şüphem olmadı niyetinden. Beni endişelen-
dirmemek için böyle davranman gerektiğini anlayabiliyorum. 
Aksi olsaydı başka şekilde davranırdın. Ama o cümlelerin sonu 
gelmeli ve ben bunu senden duymalıyım. Ancak senden duyar-
sam kabul etmesi daha kolay olur, hafif kalır. Söyleyeceğin her 
şey bana teselli olur zaten.

Gözleri biraz nemli fakat o her zamanki sahiplenici ifade-
siyle,

– Tıpta buna kronik myeloid lösemi diyorlar. Olgun görünüşlü 
ancak fonksiyon kaybı bulunan myeloid hücrelerin aşırı üretimi 
ile kendini gösteriyor. Akut dediğimiz lösemiden daha yavaş iler-
ler. Üç beş yıl boyunca normal görünür. Biz bunu sende çok şükür 
ki erken fark ettik. Başta ilaçlara başvurmak istemedik. Moralin 
çok daha iyi olursa önüne geçebilirdik. Ama bir yerden başlama-
mız gerekiyor artık. Rutin kan testleri yapmamın nedeni buydu. 
Ama ne olur güvenini kullandığımı düşünme. Engel olamıyoruz 
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bazı şeylere. Şimdi bu yolda benim sana ihtiyacım var. Bir yer-
lerde düşüp kalacaksın, başkasından öğreneceksin diye öyle kor-
kuyordum ki. Sağlığın da artık bunu bilmen gerektiğini söylüyor. 

Derin derin iç çektiğini fark ediyorum. Belli ki onun için 
daha zordu. Kıvranmıştı söylemek için. Kaç aydır bildiği hâlde 
yüzünden tebessümünü düşürmemesi, bana karşı neşesini kay-
betmemesi... Derince nefes alıyorum, sonra omuzlarından sıkı-
ca sarıyorum onu. Zarif bir selamla veda eden günün karşısında 
başı omuzumda öyle suskun kalıyor. Sırtını sıvazlarken,

– Neden söylemezsin ki yardımcı olayım sana. Sen yanımday-
ken Allah’ın izniyle biz bu yükü beraber kaldırırız. Sen varken 
dertler bile daha güzel. Neden bu kadar yordun kendini? İzin ver-
medin beraber göğüsleyelim. İzin verseydin tatlı bir yorgunluk ol-
saydı bizim için. Ben bize inanıyorum da güveniyorum da. Böyle 
olması gerektiği için söylemediğini anlıyorum. Bir de bunun için 
üzme kendini. Benim senin neşene, gülümsemene ihtiyacım var. 
Ne gerekirse yaparız. Üzülmek yok. Böyle bir derde sahip tek 
insan ben değilim ya. Ömrü veren Allah. Aşarız onun yardımıyla.

Bir anda öyle bir sıcak gülümseme ile baktı ki ruhumun ta içi-
ne, o an her şeyi unuttum gitti sanki. Bu bakış tam da “Evet, sen 
varsan ben de varım, daima varım.” bakışıydı. Döndüğümüzden 
bu yana hemen hemen iki ay geçmişti. İlaç tedavisi ile devam 
edecektik. Şükür ki ilerlemeyi yavaşlatabiliyorduk. Belki daha 
güçsüz olabilirdim ama Gökçe’nin azmi buna engeldi. En azın-
dan ona güçlü görünmeye çalışıyordum. Ümitsizliği rafa kaldır-
dık uzun bir müddet. Ona belli etmemeye çalışsam da hüzün nö-
betlerine engel olamıyordum. Ne vakit yakalasa beni, sahildeki 
banka gider, uzun uzun o huzur serinliğini içime çekerdim. Kimi 
zaman mavi rüzgârlara karışırdı avuçlarıma düşen yaşlarım. Bel-
li etmesem de zordu. Ne çok bağlanmışım. Ayrılık bu kadar çok 
ürküttüğüne göre ben ne çok bağlanmışım. Gökçe’den ayrıla-
cağımı düşünmek ihtimal de olsa içimi üşütüyordu. Sonra gü-
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len gözlerini düşününce sıcacık bir esinti içimi kaplıyordu. Bazı 
geceler o nöbetteyken aynı yere gelir hıçkıra hıçkıra ağlardım. 
Erkek adam ağlamazdı ama benim çocuklarım içimdeki çocuğu 
hep diri tutuyordu. Çocuk gibi ağlamak hakkımdı benim. 

Çocuk gibi buğulu gözlere sahip olmak. Gözler… Güneş ko-
kan gözler ve Mahir. Yine aklıma düşmüştü. Ah be küçüğüm, 
elinden tuttuğum o gün, kaderlerimizin bu noktada kesişeceği-
nin mi işaretiydi? Aklımdan çıkmıyorsun küçüğüm. Kim bilir 
neredesin?

Haftalar birbirini izlerken artık öğrencilerimden ayrılmam 
gereken günler gelmiş çatmıştı. Tedavi için izin almam gereki-
yordu. Zordu ayrılması. Kim bilir belki, alıştırmasaydı bazı şey-
lerin. Bilemiyorum, biri var sarılmam gereken, tüm bilinmezlik-
lerin içinde tutunmam gereken…

Bir sabah vakti Gökçe’nin sesiyle uyandım. Sabahın erken 
saatleri ve güneşin doğuşuna yetişmek için ısrarla beni yataktan 
kaldırmaya çalışıyordu. Hastalığın verdiği yorgunluk beni zor-
luyordu. Yine de kendimi toparladım ve kalkmak için dinç bir 
hareketle doğruldum. Ona belli etmeyecektim. Ne deli dolu ço-
cuk yanları vardı böyle. Sonra tutundum onun o neşeli kanatla-
rına ve soluğu yine sahilde aldık. Gün kızıl kızıl selam verirken 
sözleri melodi gibi dolmaya başladı kulaklarıma.

– Her gecenin sonu bugün gibi bembeyaz ve ümit dolu. Çün-
kü o asla inancını kaybetmiyor. Her günün doğacağına, aydınlık 
olacağına. Her sabah onun için bir emaredir, işarettir. Karanlığın 
ortasında bilir çünkü yine geleceğini. Bak şimdi, mesela bizim 
hayatlarımız da böyledir. Ümitvar olmak için sevimli haberler, 
haberciler geliverir; mutluluklar konduruverir kalplerimize.

Sözlerinin sonunda bir çift bebek ayakkabısı bırakıyor avuç-
larımın içine. O an tarifi imkânsız bir mutluluk umuttan kanat-
larını germiş, sarabildiği kadar sarıyor tüm zerrelerimi. Kar-
makarışık duygularla gözyaşlarımız birbirine karışıyor. Nasıl 
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bir duygudur ki bu? Zaten öyle duygusal, hassas bir dönemden 
geçiyoruz ki, üzerine bu… Başa gelebilecek en güzel endişe di-
yorlar sanırım adına. Gökçe’den sonra başa gelebilecek en güzel 
ikinci endişe. Aynı zamanda aydınlık günlerin müjdecisi bir en-
dişe. Ümidimi katlayacak tatlı bir telaş.

Onun haberi o kadar iyi gelmişti ki kendimi olduğundan daha 
iyi hissediyordum. Bize ihtiyacı vardı o küçüğün. Günün birin-
de bir telefon geldi. Gökçe’nin arkadaşı hastaneden arıyordu. 
Ondan bir test istiyordu. Lösemili bir çocuk için aklına bizim-
ki gelmiş. Durumu anlatınca neden olmasın diye düşündük. Bir 
hafta sonrasında sonuçlar geldiğinde uygun iliğin bizim ufak-
lıkla uyduğunu öğrendik. Doğuma daha vardı, riskli olabilirdi. 
Ama belki de son şansı olan bir çocuğun hayatı söz konusuydu. 
Biraz düşünmek için zaman istedik, bunu konuşmalıydık. Çok 
da vaktimizin olmadığını biliyorduk. Sonuç her ne olursa olsun 
ertesi gün olumlu bir şekilde geri dönüş yaptık.

Ameliyathanenin önünde bekliyorduk. Çocuk girmeden önce 
bize teşekkür etmek istemişti. Bu nasıl olgun bir düşünceydi 
böyle. Sedyenin üzerinde gelen çocuğa doğru yönelince gözle-
rime kilitlenen gözler… Onun gözleriydi… Güneş gözlü Cizreli 
Mahir’in gözleri… Evet, emindim, oydu. Kendime engel ola-
madım. İçimi çeke çeke ağlıyordum. Doğru bir karar verebilmiş 
olduğuma bir kez daha sevinmiştim. Ellerini tuttum sıkıca, “İyi 
ki geldin küçüğüm, iyi ki…” diyerek uğurladım onu.

Yıllar sonra bir gün batımı karşısında, altı yaşındaki kızım 
kucağımda beraber oturuyorduk. Ben ona Cizreli Mahir’i anlatı-
yordum yine. En sevdiği hikâyesi olmuştu bu. Eli yüzümde her 
zamanki gibi uyuyakalmıştı. O benim zor günlerimi atlatmam-
da annesiyle beraber ümidim olmuştu, eski günlerime dönmem 
için. O bir kahramandı aynı zamanda. Gözleri güneş kokan ço-
cuğun hayatına kaldığı yerden devam etmesine vesile olmuştu, 
daha buralarda gülücükleri bile yokken.
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Nursel ÇETİN

“Kapı çalıyor.” dedi Umman zorlukla nefes alarak. Uyukla-
yan karısı Suna, ne cılızca vurulan kapıyı ne de Umman’ı duydu. 
Dün gece hiç uyumamıştı. Kocasının ağrılarını dindirmek için 
yalvarmaktan, ağlamaktan bitap düşmüştü yine. 

Daha altı ay önce yemek yetiştiremediği, sofradan kalkma-
dan “Yarın bol kıymalı bir karnıyarık yap, yanına da cacık.” 
diye siparişler veren adam, bir anda yemeden içmeden kesilmiş, 
günbegün zayıflamış, amma velakin hiç oralı olmamıştı. Dedi-
ği dedik, inadı inat bu dev adam en sonunda ilçenin hastanesi-
ne gitmeyi kabul etmişti. İştahı yerine gelsin diyeydi her şey. 
Seferihisar’ın yanık tenli, güler yüzlü doktoru tahlil sonuçlarına 
bakmış, bir anda solan yüzünü gizlemek için gözünü başka yön-
lere dikmiş, onu hemen İzmir’e göndermişti. Tahliller, filmler, 
muayeneler… Velhasıl büyük harflerle konmuştu karaciğer kan-
seri teşhisi. Üstelik kemiğine doğru da bir yolculuğa çıkmıştı il-
let. Bu işin sonunu bilmeyecek kadar cahil değildi elbet. Kurtu-
luşu umacak kadar da saf. İzmir’den dönerken bir kelime etmedi 
karısına. Yol kenarına yapılan yeni binalara, çarpık kentleşmeye, 
güzelim Seferihisar’ı ne hâle koyduklarına ilk kez kızmadı.  Ne 
gerek vardı ki, ölüme az kala… Mandalina bahçelerine başını 
döndürüp bakmadı bile. Sokağına girerken yasemin kokusunu 
derin derin içine çekmedi. Evin bahçe kapısındaki tutukluğu 
önemsemedi. Kedi tırnakları sarı, mor, beyaz açmıştı. Komşu-
dan kırmızı çiçekli olanlardan bir kök alıp aralarına serpiştirme-
yi aklına bile getirmedi. En kötüsü de o günün sabahında evle-
rine dolan iyot kokusunu derin derin ciğerlerine çekmedi. Olta 
takımlarını alıp sahile gitmedi. Yatağından bile kalkmadı.
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Umman birkaç gün içinde yarı ölüye dönmüştü, ilaçlarını 
kullanmayarak bir an önce ölümü tamamlamak istiyordu. Kapı 
birkaç kez daha vuruldu. “Suna! Kapı çalıyor.” dedi güçlükle. 
Suna yerinden fırladı. Telaşla kapıya koştu. Kısa süre sonra oda-
nın kapısından kara çocuk girdi içeri. Umman kaşlarını çatarak 
baktı Suna’ya, aynı kızgınlıkla kara çocuğa. “Ne istiyorsun?” 
dedi kıvranarak. “Artık balık tutmayacağım, hastayım. Hadi git 
işine!” Kara çocuk “Geçmiş olsun!” dedi yerinden hiç kıpırda-
madan. Öylece bakıyordu Umman’a. Sahilde sarı çizmeleriyle 
oltasını denizin ortasına kadar fırlatan o güçlü adam gitmiş, ye-
rine aortları çökmüş incecik bilekleri ve ürkütücü bakışları gel-
mişti. Belli ki hastalanmıştı ama iyileşirdi elbet. Neden böyle 
kızgındı ki? Ölecekmiş gibi. Uzun kirpiklerini kırpıştırdı. Kir-
den kapkara olmuş dizleri titredi. “Gelmeyecek misin?” diyebil-
di titreyen sesiyle. Umman güçlükle bir yandan bir yana döndü. 
“Gönder şunu!” dedi kapının eşiğinde bekleyen karısına. “Rahat 
rahat öldürmeyeceksiniz adamı.”

Çocuk gözlerine hücum eden yaşları salıverdi sessizce. Der-
yaların ortasında yitirdiği ailesinden bir daha haber alamayacak-
tı. Anasına iyi olduğunu duyuramayacaktı. Babasının “Güçlü ol 
oğul.” diyen sesini duyamayacaktı. Kovadaki haberci balıkları 
avucuna alıp öpüp koklayamayacaktı. Koca Umman bir daha 
balığa çıkmayacağını söylüyordu. Yalnızca onu dese iyiydi. 
Öleceğim ben, diyordu. Büyükler böyleydi işte. Öbür dünyaya 
gitmeye pek hevesliydiler.

Suna kara çocuğu omuzlarından tutup kapıya kadar götürdü. 
Bir şeyler söylemek istedi, diyemedi. Suriyeli işçilerden biriydi 
çocuk. Sahilin ucundaki otel sahibi güya iyilik olsun diye büyük 
bodrumunu açmıştı onlara. Sabahın ilk ışıklarından gecelere dek 
çalıştırıyordu insanları. Onlar da bu soğuk kış günlerinde sıcak 
bir yer buldukları için şükrediyorlardı anlaşılan. Birçok kez küfrü 
basmıştı Umman. “Böyle savaşında, siyasetin de, insanlığın da…”
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İki ay önce tanımıştı bu kara çocuğu. Sabahın ilk saatlerin-
de Deli Dumrul adımlarla gelirdi Akarca sahilinin bir ucundan. 
Umman koca sahilde bir başına olurdu çoğunlukla. Bu yüzden 
uzakta beliren yabancıyı yan gözle takip ederdi. Oğlan yarı yola 
geldiğinde denizin içine uzanan bir kayanın ucuna oturur, bir-
kaç dakika maviliklere bakar, ellerini açıp dua ederdi. İşi bitince 
aynı adımlarla Umman’a doğru yürürdü. Kendisine çok büyük 
gelen paltosunun kolları kukla gibi bir o yana bir bu yana savru-
lur, yırtık botlarının içine kumlar dolardı.

İlk günlerde Umman’ın kovasına gizli bakışlar atmıştı çocuk. 
Tesislerindeki bakkaldan bir poşet dolusu ekmeği alıp dönerken 
yine kovanın içinde olurdu gözleri. Bir hafta sonra tüm cesareti-
ni toplayıp “Günaydın” dedi Umman’a. Umman da “Günaydın” 
dedi isteksizce. Bir derdi, bir isteği varmış gibi kumları ezerek 
bir denize, bir Umman’a, bir kovaya bakarak yutkunup durdu. 
Sonra tüm cesaretini toplayıp soruverdi.

– Seveyim mi biraz?
Umman başını salladı. Çocuğun, ne yapacağını bilmez heye-

canlı hâlleri hiç tuhaf gelmedi. Çocuktu işte. Hangi renk, hangi 
ırk olursa olsun çocuklar balıkları severdi. Kara oğlan kovanın 
kenarına çömeldi. Aniden hüzünlendi. Uzun uzun seyretti iki ba-
lığı. İki küçük Akya… Bir şeyler mırıldandı kendi dilinde. Ko-
vaya yavaşça elini sokup balıklardan birini aldı. Ona uzun uzun 
bakıp çıplak sırtından öptü. Ardından diğer Akya’yı aldı avucu-
na. Yine bir şeyler mırıldandı ağlamaklı. Onu da yavaşça bıraktı 
suyun içine. Ayağa kalktı. Minnet dolu gözlerle Umman’a baktı. 
Sonra denize dikti gözlerini. 

– Ailem denizde kayboldu. Haber getirmiş balıklar. İyiler-
miş, dedi umutla. 

O günden sonra her gün balıklarla konuştu çocuk. Başlarda 
gülüp geçtiği bu oyun, içine dokunuyordu Umman’ın. “Bir gün 
hep sen mi haber alacaksın onlardan. Anlat şu lidakinin kulağına 
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neler yaptığını da bilsinler iyi olduğunu.” dedi. Çocuk coşkuyla 
fısıldadı küçük balığın kulağına. Sonra fırlatıp attı mavi sulara. 
“Özledin mi onları?” diye soruverdi bir gün. Bin pişman oldu 
anında. Çocuğun gözlerindeki buğudan, yüreğindeki hüzün ses 
bulacak diye aklı gitti. “Önceden şuramda taş vardı sanki.” dedi 
çocuk bozuk Türkçesiyle. “Şimdi yumuşadı. Balıklar dedi bana 
iyilermiş bizimkiler. Ben de dedim ben de iyiyim. ”

İşte şimdi evine kadar gelmişti kara çocuk. Umursamadı 
Umman. Kovdu başından. Tıpkı oltasını, çiçeklerini, evini, eşi-
ni, dostlarını, Akarca’nın sahilini, engin mavilikleri yüreğinde 
kalan tüm hevesleri kovduğu gibi… Sırtından karnına doğru 
saplanan ağrı böğrünü delip geçiyor, nefes almak gittikçe zor-
laşıyordu. Kullanmayacaktı ilaçları. Bir gün daha yaşasa ne ola-
caktı ki! “Öleceğini bilsen de ağaç dik, demiş ya şairin biri. Ne 
yalan ama. Kim düşünür ağacı falan, gidiyorum lan!”

Umman o gece ölmeyi dileyerek yumdu gözlerini. Sanki ağrı 
yavaşça çekildi vücudundan. Akarca’nın sahiline uzanmış yatı-
yordu. Önce ılık dalgalar yaladı bacaklarını. Sonra birden hava 
dönmeye başladı. Sert rüzgârlar dalgaları kabarttıkça kabarttı. Bir 
anda kendini denizin ortasında buldu. Karanlığın içinde devasa 
dalgalarla boğuşuyor, ölmemek için çırpınıyordu. Bir an hiçbir 
çırpınışın fayda etmeyeceğini anımsadı. Ölüm kaçınılmazdı. Bı-
rakıverdi kendini aç dalgaların kucağına. Karanlık sular bedenini 
oradan oraya sürükledi. En sonunda büyük bir pençe göğe doğru 
yaklaştırdı kıpırtısız bedenini. Tam o sırada “İmdat!” diye bir ses 
duydu. Kara oğlanın sesiydi bu. O da tıpkı az önce kendisinin yap-
tığı gibi dalgalarla boğuşuyordu. Sonra aniden kendini bıraktı ço-
cuk. Tıpkı Umman gibi teslim oldu azgın sulara. “Bırakma kendini 
evlat. Diren!” diye seslendi birkaç kez. Var gücüyle yüzmeye baş-
ladı çocuğa doğru. Onu tutabilir, kalan gücüyle kenara kadar taşı-
yabilirdi. Çocuklar böyleydi işte, çabuk yoruluyorlar, çabuk pes 
ediyorlardı. Onu kenara çıkardığında adamakıllı bir silkeleyecekti. 
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Neden direnmedin, neden bıraktın kendini diyecekti. Öyle çabu-
cak teslim olunur mu, diyecekti. Kara çocuk boş bir sandal gibi 
salınıyordu dalgaların üzerinde. Nihayet yanına yaklaştı. Son bir 
kulaç atsa tutacaktı onu omuzlarından. Korkunç bir çığlıkla göz-
lerini açtı. Yatağında iki büklüm, sırılsıklamdı. Suna yanına koştu.

– Kâbus mu gördün, dedi tedirgin bakışlarla. Yoksa ağrıların 
mı arttı. Ne olur, yalvarırım al şu ilaçlarını!

Umman yatağında doğruldu. Bir süre kıpırtısızca bekledi. 
Suna çaresizce söylemişti son cümlelerini. 

– İlaçlarımı getir, dedi Umman sessizce. 
Suna, gözlerinden ışıklar saçarak koştu ecza dolabına. 
– Şükürler olsun, dedi. Şükürler olsun!
– Kıyafetlerimi giydir, balığa çıkacağım, dedi Umman ilaçla-

rın etkisiyle gittikçe rahatlarken.
Suna bir an tereddüt etti. Sahil esiyordu. “Ya üşütürse?” diye 

düşündü. Sonra “Boş ver!” dedi kendi kendine. “Sarar sarma-
larım onu ben. O yaşamayı seçti ya…” Olta takımlarını Suna 
taşıdı. Yemleri de Suna taktı. Oltayı Umman attı. Az sonra kara 
oğlan uzaktan göründü. Var gücüyle koşuyor, tozu dumana ka-
tıyordu. Yanlarına geldiğinde aniden durdu. Kova boştu henüz. 
Olsundu, beklerdi. Umman rüyasında atamadığı son kulacı atar 
gibi sardı çocuğun omuzlarını, bağrına bastı. Öylece kaldılar bir 
süre. Deniz usulca ayaklarına doğru yaklaşıp kaçıyordu. Um-
man ikinci kez salladı oltasını. Minik bir Akya çekti. “Haydi!” 
dedi çocuğa. “De ne diyeceksen.” Kara oğlan uzun uzun fısılda-
dı akyanın kulağına. Sonra bağırdı balığı denize fırlatırken.

– Demiştim size. Baba gibi adam yine gelecek diye.
Umman ilk kez yürekten gülümsedi. Kara oğlanın saçlarını 

okşadı. 
– Belki ben de giderim bir gün sizinkilerin yanına. Tut baka-

lım şu oltayı da derslere başlayalım. Habersiz kalmak istemem 
dünyadan.
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ZEHİRLİ DAL

Kadircan KIZILCIKLI

Sizlere olmuş olan, hâlen de süren şeyler anlatayım. Kimdir 
yaşayanlar, kimdir anlatan önemli değil. Önemli olan çıkarıla-
cak derslerdir yaşananlarda, bu yüzden anlatılmalıdır her zaman.

Kırklareli’nde 1971’e tıpatıp benzeyen bir 1972 yılıydı. 
Yalçın on iki yaşından birkaç gün almıştı. Yoncalıkta koyunla-
rı otlatmaktan dönerken eşek üstünde gördüğü dedesine doğru 
koştu. Dedesinin kendisine harçlık diye yere attığı sarı lirayı 
alıp sevinçle koşturmasını sürdürdü. Gazozla leblebi tozu almak 
üzere bakkala doğru yöneldi. Belki bir tek sigara ya da bir tane 
de arkadaşı için… Mahalle bakkalına giden taşlı dört yol ağzın-
da, evlerinin tam da önünde kalabalık bir grup görünce ne oldu-
ğunu anlamak için bir an durdu. Ağzı açık, dikkatli duruşuyla bir 
dakika kadar dikildi. Sonra bakkalı unutup evine doğru gitti. Ka-
labalıktaki çok seslilikten, mahallede kopan curcunadan, havada 
uçuşan feryatlardan kötü haberi aldı. Daha on ikisinde babasını 
kaybetmişti. Hayattaki belki de tek idolü, babası, vurulmuştu. 
Kim bilir neler hissetmişti çocuk yaşta? Yaşamadan bilinmeyen 
fırtınalardı bunlar. Annesi, kardeşleri ve hiç kimse için eskisi 
gibi olmayacaktı artık hayat. Herkes biraz delidir ya bu hayatta, 
onların deliliğini en çok yönlendiren olay da bu olacaktı. 

Kaybedince daha da kıymetli bellemişti Yalçın babasının anı-
sını, ama toprak olacaktı bu gözündeki dağ gibi adam. Acısından 
daha büyük bir öfkesi vardı artık bunu yapana karşı. Düşünceleri 
günden güne sapkınlaşıyor, kendine zarar verir boyutlara ulaşı-
yordu. Sağlıklı bir hayatı olmayacağını seziyordu sanki artık. 
Bu travma onu kötü bir çevreye itmişti, içkiyle çok haşır neşir 
bir çevreye… Ya da zaten meyilli idi, bilinmez. Boş, ihtiyat-
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sız günlerin doğurduğu adamlar, selam vermeden geçmezlerdi 
Yalçın’a. Tam da Ferdi, Müslüm, Orhan’ın patladığı zamanlar-
da yaşayacaktı bu ağır havadaki gençliğini. Yakınları tarafından 
zorla vazgeçirilecekti intikam adına bir delilik yapmaktan.

On sekizine bastığında, köşedeki Kaptan Birahanesinde yeri 
belliydi artık, aynı yere otururdu hep. Biraz fıstık alır, kendini 
kaybedene kadar onunla içkisini içer, kalanını cebine atıp evin 
yolunu bulmaya çalışırdı her gece. Evde kendisini bekleyen öf-
keli anası, yine o günden zerre tat almadan uyumayı göze alırdı 
her dönüşte. 

Daha on ikisinde okulu bırakıp iş hayatına atılmıştı bir fo-
toğrafçının çırağı olarak. Kendini buna mecbur görmüştü veya 
okumakla hiç arası yoktu. Gerçeği ancak kendisi bilir. Piya-
sanın acımasızlığını ve pintiliğini kapacağı yıllar başlamıştı 
bu şekilde. İş gücünün nasıl zerresine kadar sömürüldüğünü, 
bal tutanın nasıl parmağını yalayacağını, esnaflığın ne demek 
olduğunu gayet güzel öğrenmişti. Kısa sürede, o dönem için 
daha geçerli olan ve altı ayda bir iş değiştirmeyi daha kolay 
uygulayabileceği bir meslek olarak garsonluğa, meze yapma-
yı öğrenince de meyhaneciliğe geçmişti. Bir gecede topladığı 
bahşiş onu tavlamıştı ama nankördü bu mecra. Hem işler ke-
satlaştı mı kesatlaşırdı hem de aldığının fazlasını aynı yola 
harcattırırdı sana. Bir süre sonra yaşı geldi ve kendisini çekip 
çevirebilecek bir kadınla evlendi. Erken başlayan iş hayatı er-
ken bir emeklilik de bahşetmişti Yalçın’a. Bu sırada iki de oğlu 
olmuştu Yalçın’ın. Kendilerini bilmeye başlayınca hissetmiş-
lerdi aile havasındaki huzursuzluğu. Dünyayı sorunlu, hayatı 
kasvetli bir şey olarak öğrendiler ergenliklerinde. Ergenlik de 
en savunmasız çağdır, bu dönemde aldığın yaralar hayat boyu 
yara izi olarak kalır, ölene kadar taşınır. Yüzlerini güldürecek 
şeylerin üstünü kapatan bir katran tabakası küçük yaşta bulaştı 
çocukların hayallerine. 
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Yalçın, roman gibi hayatından ruhuna ağır darbeler almış 
annesiyle birbirlerini yiyerek geçiriyordu hayatını. Sinir harp-
lerine bağımlıydı ikisi de, için için bir besleyiciliği vardı onlar 
için. Ama oğullarının derslerindeki başarılarından da hoşnuttu 
bu aile. Çocuklar huzursuz ortamda çalışıyor, hayatlarını yaşa-
yamasalar da didinmeye devam ediyorlardı. “Üç evim var, çok 
şükür durumumuz iyi.” muhabbeti yapamayan insanlar için ço-
cuklarının başarısı daha da kıymete biner. Kendisi okumamış, 
bunun zorluğunu görmüş insanlar içinse iki kat kıymete biner. 
İsterler ki çocukları okuyup büyük adam olsun, sabah akşam ça-
lışıp hayatı kaçırsalar da kendilerine göre varlıklı insanlar olsun-
lar, rahat etsinler. Sonuçta onlar da varamamıştır henüz hayatın 
rahatına, tadına. Ama çocuklar bu zor dönemleri yara almadan 
kurtaramamışlardı. Kasvetten etkilenip kasvetin besleyicilerine 
dönüşmüşlerdi. Evin babaannesinin perdeleri açtırmayışı dışın-
da, çocuklar da koyu gri bir hava yayıyorlardı sanki ortama.

Bir gün alışık oldukları kara haberlerden daha farklısını aldı-
lar ailecek. Yalçın kanserdi, prostat kanseri. Zaten kendini bildi 
bileli sorunlu olan idrar yollarından şikâyetçiydi, ancak dokto-
run “Tümörünüz kötü huylu.” dediği an, yıllardır çektiği çilenin 
on katını bir anlığına yaşamıştı kendi içinde. Hemen ardından 
annesinin de bağırsak kanseri olduğu anlaşıldı. Zaten kadın bu 
güne kadar on iki operasyon geçirmişti farklı farklı hastalıklar-
dan. Bazen kendisi bile nasıl bu kadar hastalığın bir arada aynı 
insanda olabileceğine şaşırırdı. Öncelikler, ölüm korkusunun 
yönlendirdiği yerlere gitmeye başladı birdenbire. Stres ve bozuk 
psikolojiler tetiklemişti bu hastalıkları besbelli. Karanlık ve bol 
sinir harpli ortamları severdi bu illet hastalık. 

Yalçın önce bildiği yola, içkiye, sarıldı yine. Ancak gördüğü 
ışın tedavisi ile birlikte alığı ilaçlar, alkolle olumsuz bir etkileşi-
me girerek onu daha da kötü yaptı. Alkolü bıraktı. Ölüm korkusu 
ve fazlaca kötüleşen sağlığı onu bu yola itmişti. Bildiği bir tam, 
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bir yarım dua ile cuma namazlarına gidiyordu artık. Yandakiler 
eğilince o da eğiliyor, yatınca yatıyordu. Vaazlarda duyduklarını 
işine geldiğince uyarlayıp evde anlatıyordu. “Kısmetse hacca da 
gideceğiz.” diyordu evine gelip gidenlere. Tam da bu dönemde 
birer yıl ara ile üniversite sınavını kazanıp şehir dışına gitmişti 
iki oğlu da. 

Yalçın önce tamamen çöktü. İnsan yaptığı hataları yedisinde 
de yetmişinde de tekrarladığı için kendisi olarak kalır. Bildiği 
hayatı yaşamıyor, yapmak istediği hataları tekrarlayamıyordu 
artık, izin vermiyordu sağlığı. Kendisini tükenmişliğe bırakamı-
yordu. Eskisi gibi didişemiyordu annesiyle, içkiyi zaten gözden 
çıkarmak zorundaydı. Önce emekliliğin de verdiği boşlukla bir-
likte hayatı kendisine olduğunun birazı kadar da olsa etrafına ze-
hir etmeye başladı. Daha sonra zorla da olsa birkaç kez psikolog 
desteği aldı. Antidepresana başladı. Geçen bu zorlu yıllarda pa-
rasının daha çok cebinde kaldığını fark etti. Tabii cebinde kalanı 
aynen çocuklarına yollamak durumundaydı, aynı anda iki çocu-
ğa dışarıda üniversite okutmak kolay iş değildi. Eskiden içinden 
çıkamadığı bazı sevgisizlik çemberlerinin birer birer kırıldığını 
seziyordu aslında ama bilincinde değildi henüz. Alkol alışkanlı-
ğına kötü gözle bakılmasından dolayı öyle doldurmuştu ki diğer 
fertler birbirlerini, bu ortadan kalkınca bakışlarından bir sevi-
ye kızgınlık eksilmişti sanki kendisine karşı. Gerçi bu duruma 
doldurma demek de yanlış olurdu, sefile dönen hayat herkesin 
hayatıydı. 

Işın tedavisinden sonra düzenli kontrollerle yıllar geçti. 
Yalçın önceleri ne iyiye ne de kötüye gidiyordu ama öleceğini 
düşünmekten kendini alamıyordu. Sabahın yedisinde dikildiği 
hastane kapısından çıkan asistanın, doktor beyin öğleden sonra 
müsait olacağını söyleyişi üzerine sinirlenip hastanenin bahçe-
sine çıktı. Gözleri uzaklara daldı. Hastaydı, belki de ölüyordu, 
bilemiyordu. 
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Hızla akan son yılları düşündü. Çocukları evden uzaklaşınca 
eşiyle birlikte yaşlı annesiyle ilgilenmekten başka bir şey ya-
pamaz olmuşlardı. Annesi bunamıştı ve yakalandığı kanser onu 
günden güne öldürüyordu. Ama bu kötü durumlarında geçirdiği 
vakitlerde evde eskisi gibi kavgalar olmuyordu artık. Alkolden 
de uzaklaşmıştı can korkusuna. Artık aramıyordu içki içmeyi, 
zararsız futbol bahis oyunları, kahvehane muhabbetleri almıştı 
alkolün yerini. Üniversite için büyük şehirlere giden çocukları 
da kendilerine birer yol çizmişlerdi, kendi başlarına kalmaları, 
o kasvetli ortamdan uzaklaşmaları olgunlaştırmıştı onları. Eski-
den kötü belledikleri her şeyi artık en azından anlamlandırabi-
liyor, bir nebze de olsa daha çok yanında oluyorlardı Yalçın’ın. 
Onlarla gururlanıyordu. Ve hayatın kıymetini, sevdiklerinin ba-
şına aniden kötü şeyler gelebileceği ihtimalini görmeleri, bazı 
nedenlerle eksik kalan aile bağlarını kurmuştu herkeste. Uzak-
taki çocuklar iki ayda bir ziyarete geldiklerinde, eskisinden çok 
daha konuşkan, daha canlıydılar.

Hastane bahçesinde kendi kendine neşelendi Yalçın. Korku-
nun da ecele faydası yoktu, karamsarlığın da. Kendi kendine ku-
ramadığı bağları kanser hücreleriyle bağlayabilmişti hayatta, o 
an anladı. Annesinin kanseri, kavgaları; kendi kanseri yanlış bir 
hayatı önlemişti birer iyi yan etki olarak. Canını kaybettirecek 
olsa da bir türlü çıkılamayan bataklıktan da çıkarmıştı herkesi 
bu illet. Âdeta bu bataklıktaki bir mağdura uzatılmış tutunacak 
zehirli bir dal gibi…
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DOKUZUNCU RESİM

Meltem Bilgi USTAALİOĞLU

Gözlerinde şimdiye dek rastlamadığı bir hüzün gizlenmişti. 
Kalemini bu yüzün hatlarında gezdirirken böyle genç bir yaşın 
yaşadığı keder ne olabilir diye düşünüyordu. Dalgaları yanak-
larına düşen kumral seyrek saçları, ela gözlerini bulutlu göğün 
altındaki bir sonbahar ovası gibi gölgelendiriyor, dudakları ço-
cukluktan kalma ağlama sonrası bir tebessümü hatırlamaya çalı-
şır gibi, tuvale zoraki gülümsüyordu. 

Murat, karşısındaki solgun tenin içinde bıraktığı tuhaf güzel-
lik ve hüzün hissini kalemiyle yeterince yansıtamadığını düşün-
dü ilk defa. “Bu resim…” dedi içinden, “Mahzun bir âşığın son 
hediyesi mi olacak ki böyle kırılmış bir hayalle bakıyor?” Şu 
meydanda, şu asırlık çınar ağacının altında nice sima çizmişti 
önündeki tuvale, hep anlardı yahut anlar gibi olurdu insanların 
içini; gülüşlerinden, oturuşlarından, hele ki bakışlarından. Pek 
çoğuna da âdet edindiği üzere ağacın arkasındaki çay ocağından 
çay söyler, bir ince belli bardak müddeti süren sohbette o gözler-
de gördüğü yaşamı teyit ederdi karşısındakinden dökülen sözler. 
Fakat bu defa hisleri ona teyit edilecek kadar bir anlam sunmu-
yordu. Bu genç kızın hâline hiçbir hâli oturtamıyordu. Yalnız 
tek akıl edebildiği ihtimal sebebiyle ansızın soruverdi, sohbet 
kurmak isteyen bir yabancının gülümsemesini yüzüne taşıyarak. 
“Resmi kendiniz için mi yaptırıyorsunuz yoksa bir arkadaş için 
falan mı?” Kızın gözlerinden birden daha koyu bulutlar geçti 
sanki. “Ailem için…” dedi âdeta yıllardır kullanılmamış bir ses-
le. “Ailenizden uzaktasınız sanırım, üniversite için olmalı, hele 
ilk zamanlar çok özlem oluyor. Benim de birkaç yıl oldu biteli.” 
Kız biraz duraklayıp zoraki ve sıkılarak konuşurcasına “Ailemin 
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yanındayım.” dedi. “Fakat evet, özlem olacak.”  
Konuşmalar Murat’ın içindeki muammayı çözmek yerine 

daha da düğümlüyordu. Resim bittiğinde, bu güzel ve esraren-
giz yüzü daha iyi anlamak isteğiyle çizimlerinin ardından portre 
sahipleriyle çay içtiklerini, şayet kabul ederse kendisiyle de bir 
çay içmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Fakat kız gözle-
rini kaçırarak acelesi olduğu, işi olduğu gibi bir şeyler mırıldan-
dı. Murat biraz ısrar edince de resimden gözlerini ayırmayarak 
“Ben size yeniden geleceğim resim çizdirmek için, belki o defa.” 
dedi. Murat şaşkınlığını şaka ile gizlemeye çalışarak “Öyleyse 
resmi ya çok beğendiniz yahut hiç beğenmediniz.” dedi hem 
merakını giderici bir yanıt hem de yakından bakıldığında duru-
luğundan daha da etkilendiği bu yüzde bir sıcak gülüş oluşması-
nı umarak. Kız yarım bir tebessümle baktı, “Evet çok beğendim, 
yeteneğiniz duyduğum kadar varmış.” diye cevapladı kendisini 
ilgiyle izleyen gözleri. Ardından küçük bir el hareketiyle “Şim-
dilik hoşça kalın.” diyerek uzaklaştı. Murat ardından “Yalnızca 
cumartesileri buradayım, haftaya beklerim öyleyse.” diyebildi 
sesini her kelimede seslenme tonuna daha da yaklaştırarak.

Ertesi hafta gelmedi kız. Murat içinde oluşanın yalnızca me-
rak olduğunu tekrar ediyordu sürekli kendine, öyle birdenbire 
ve kısacık bir zaman içinde etkilenmiş olamazdı ya. Sonraki cu-
martesi daha da erken geldi meydana. Aceleyle kurup tuvalini 
çınarın iri gövdesine yasladığı taburesinde heyecanla bekleme-
ye başladı yine. Gelip giden birkaç kişinin resimlerini kendinde 
pek rastlamadığı bir dalgınlıkla yaptı. Yoksa bu hafta da mı gel-
meyecekti? Aklındaki sorular ümidini kemirirken meydandaki 
havuzun kenarından kendisine doğru yürüdüğünü gördü onun. 
Kalbinde aniden başlayan tuhaf çarpıntının yüzünü kızartmasın-
dan korkarak başka bir yöne bakmayı denedi gelene dek. Adım-
lar yanına ulaştığında başını çevirip şaşırmış bir hâl takınarak 
“Aaa, hoş geldiniz, nerede kaldınız?” dedi. Kız bu sözlerden 
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beklendiğini sezmiş olmalıydı ki eskisinden daha sıcak bir gü-
lümseme yayıldı yüzüne. “Geçtiğimiz hafta mümkün olmadı.” 
dedi ve tabureye daha önce yaptığı gibi oturdu usulca. Parmak-
larını eski bir alışkanlık gibi saçlarında dolaştırarak bir çırpıda 
şekil verdi. Yaptığı her hareket, mimik bu defa daha manalı ge-
liyordu sanki Murat’a ve her hâlinden bir büyü akıyormuşçasına 
dünyasına çekiyordu onu. Bu çizim esnasında kızın gözlerinin 
gerilerinde umutlar, üzeri örtülmüş neşeler görür gibi oldu. O 
sonbahar ovasında bir bahar arzusu çimlenmişti sanki. İsmini 
öğrenmeyi arzuladı bir an ve düşünmeden soruverdi. Kız yanak-
larında hafif bir yanma olmuş gibi hissetti ve ağır bir ses tonuy-
la “Asude” dedi. İçinden tekrar etti Murat birkaç kez, “Asude, 
Asude…” Bir duru su kenarında zannetti kendini, huzur doldu 
sanki içine. Resmini biraz daha hızlı bitirdi bu defa ve kızın bir 
cevap vermesine müsaade etmeyerek “Çay söylüyorum.” deyip 
“Müfit abi!” diye seslendi eliyle iki işareti yaparak. Kız bu em-
rivakiye pek de bozulmadı ve usulca oturdu yeniden taburesi-
ne. Murat meydandaki esnafın lakaplarından, çaycının tikinden 
bahsederek onu gülümsetmeyi başarmıştı. Asude belki de bir 
şeyler söyleme gereği duymuş olduğu için “Neden sadece cu-
martesileri buradasınız?” diye sordu. “Ben aslında resim öğret-
meniyim, hafta içleri derslere giriyorum, geçen yıl bir öğrencim 
ansızın lösemiye yakalandı, onu ziyarete gittiğimiz hastanede o 
minik kalplere destek olma arzusu duydum, o zamandan beri de 
o güzel çocuklara bağış amacıyla resim yapıyorum. Bu şekilde 
hastane bünyesinde çocukları mutlu edecek etkinlikler organize 
ediliyor, hediyeler alınıyor.” diye cevapladı kızın sorusunu Mu-
rat. Fakat o cümlesini tamamlamadan Asude’nin gözpınarları-
nın üzerinde iki iri damla oluşmuştu. Dudakları âdeta titremesi 
belli olmasın diye içe doğru çekilmişti. Murat sözlerinin onun 
içindeki bir hüzne çarptığını fark etti, karşısındaki güzel gözler 
kendi kalbinin de içinde bir titreme meydana getirdi. “Sizi üze-
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cek bir konuyu açtım galiba?” dedi. “Çok af edersiniz.” Asude 
“Hayır” dedi. “Yani evet benim hayatımı çıkmaza sokan bir şey 
bahsettiğimiz, fakat bulunduğunuz özveri de beni bir o kadar 
duygulandırdı.” Gözleri daha da doldu. Murat içini bir yangı-
nın sardığını hissetti. “Benim hayatımı çıkmaza sokan…” sözü 
birkaç kez çınladı kulaklarında. Demek gözlerini böyle kedere 
salan bu, dedi içinden. Fakat yine o gözlerin gerilerinde kalan 
bir hayat ışığı nasıl da bulunmayı bekliyor, diye düşündü. 

İnsan böyle zamanlarda ne diyeceğini bilemez ancak za-
manında söylenmemiş sözler belki de yaprakları şifa olacak 
bir bitkinin tohumunu toprağa salmamak gibidir. Bunu hissetti 
içinde Murat. “Çıkmazda olduğunuza inanmamı beklemeyin.” 
dedi. “Gözlerinizin önüne çektiğiniz şu puslu perdeye rağmen, 
geride öyle ışıltılı bir umudun kalp atışları var ki. Hiçbir sıkıntı 
insanın bu içgüdüsünden daha güçlü olamaz. O ışıltı hayatınıza 
girmek için sadece sizin cesurca gözlerinizin önüne serdiğiniz 
kederli perdeyi çekmenizi bekliyor.” Bir an durdu. Karşısında-
kinin sözlerindeki cürete vereceği tepkiyi ölçmek istedi. Asude 
iri iri açtığı gözlerini onun gözlerine dikmişti. Ansızın edilen 
bu sözler karşısında şaşkındı ve sanki söyleyenin samimiyetini 
hissettiğinden içinde dalgalanarak kalbini döven sular kısa bir 
an için durulmuş gibiydi. “Bu ışığı gördüğünüzden emin misi-
niz?” diye sordu. “Çünkü ben artık gözlerimdeki ışığın tama-
men söndüğünü düşünüyorum yahut yakında zaten söneceğini 
fark ettiğimden şimdiden söndürüyorum.” Bunun üzerine Murat 
ona tuvaldeki portresini işaret etti. “Öyleyse oraya bakınız. Bu 
resmi bu sözlerden önce yaptım değil mi?” Asude başını çevir-
diği portrede gerçekten gölgeler altında kalmış olsa da parıltısı 
fark edilen bir çift gözle karşılaştı, aynada göremediği bu ışıltıya 
dalıp düşündü bir süre. Hakikaten içindeki aydınlığı kendisi mi 
kesiyordu, içinde var olmak için çabalayan ruhunun umutlarını 
sonradan kırılmasınlar diye en başında mı örtüyordu? Bu dü-
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şünmeden sonra kızın gözlerinin daha da aydınlandığını hissetti 
Murat, bir kısa an da olsa. “Ben ölüme karşı cesur olmak isti-
yorum.” dedi usulca. Murat “Bense sizin yaşamaya karşı cesur 
olmanızı beklerdim.” dedi. “O gerilere ittiğiniz hayalleriniz ken-
dilerini hissettirmek için böyle çırpınırken, siz onlar için yani 
kendiniz için mücadele etme cesareti taşımalı değil misiniz?” 
Kız gözleri büyük bir gerçekliğe açılmış gibi bakıyordu gözle-
rine, “Hayallerim…” dedi içinden. “Hayallerim…” Onları yitir-
mek ne acı gelmişti birden. İçinde öyküler biriktiren, yazacağı 
kitapları hayal eden ilk gençliği geçti gözlerinin önünden. “Ben 
hayallerimi unutmuştum.” dedi, içinden mi dışından mı söyle-
diği belli olmayan bir sesle. “Peki, en güçlü hayaliniz nedir?” 
diye sordu Murat. Kız önüne eğilmiş başını, geceye yükselen 
bir dolunay gibi aydınlanarak kaldırdı. Hayallerini düşünmeyeli 
ve birileriyle bunu konuşmayalı öyle çok olmuştu ki. “Yazmak” 
dedi unutulmuş bir heyecanla. “İnsanların derinlerine dokunabi-
len bir yazar olmayı hayal ettim hep.” “Ne hoş bir arzu ve neden 
bir hayal olarak kalsın ki? İçinizde filizlenen, yeşeren cümleler 
neden başkasının nefesleriyle buluşmasın? Yazın muhakkak. 
Hatta benim yakın bir dostum nitelikli bir yayınevinin ortakla-
rından. Bir süredir çocuk kitapları için benden resimler çizmemi 
istiyor, eğer isterseniz çocuk kitaplarıyla başlayabilirsiniz. Siz 
kitabı yazarsınız, ben de resimlerini çizerim ve buradan elde et-
tiğimiz geliri de o hastanede parıldayan masum gözleri sevindir-
mek için kullanırız, eminim bu duygu size de iyi hissettirecektir. 
Aynı zamanda yazmak istediğiniz diğer kitapları da hazırlayıp 
sunabilirsiniz yayınevine. Ne dersiniz?” 

Asude uzun zamandır üzerine uğramamış bir heyecanı tüm 
hücrelerinde hissetti. “Bu… Bu çok özel bir teklif.” dedi, her 
sözcüğü ayrı ayrı vurgulayarak. Kısa süren bir düşünmeden son-
ra “Çok teşekkürler, bunu diğer çizeceğiniz resme dek düşünece-
ğim.” diye ekledi bir yandan ayağa kalkarken. Murat onu kaçır-
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madan hızlıca sordu, “Mahzuru yoksa sormak istiyorum, niçin 
böyle birden fazla resim çizdiriyorsunuz?” Asude’nin yüzünde 
yeniden bir dalgalanma oldu. Fakat yaşadığı her şeyi konuşmak 
için üzerine bir cesaret geldiğini hissetti. Sıradan bir şeyden bah-
seder gibi kullandığı ses tonuyla “Ben bütün fotoğraflarımı top-
layıp buhranlı bir günde yaktım.” dedi. “Âdeta neşeli günlerimi, 
var oluşumu unutmak istedim. Geri dönüşü olmayan bir hâl gibi 
o gülmeler, o hayat dolu anlar… Fakat ailemin, bazı sevdikleri-
min çok üzülmeleri beni onlara birer siluet olsun hatıra bırakma-
ya zorladı, o yüzden bu karakalem resimleri çizdiriyorum size.” 
Bu cümlelere bir karşılık beklemeden, zarifçe “Haftaya görüşü-
rüz umarım.” diyerek acı bir tebessümle uzaklaştı.

Murat uzun bir süre oturduğu yerden kıpırdamadı. Bu genç 
yüreğe çökmüş acıların, o güzel yüze oturmuş mahzunluğun bü-
yük bir kısmı onun üzerinde kalmıştı sanki. Nasıl bir ümitsizlik 
içine sürüklenmiş olmalıydı ki bütün güzel anılarını yok etmek 
istemişti? Bu hastalığı tedaviyle geride bırakan çok insan da var-
ken niçin bu genç ruh böyle yorulmuştu? Belli ki hayallerini, 
arzularını uyandırması için kimse yeterince yardım edememişti. 
Hâlbuki yazmak derken nasıl da yeniden yaratılmış gibi tazelendi 
her yanı. Ona hayallerini unutturmayacağım öyleyse. Hem kal-
bimde öyle bir titreme meydana getiriyor ki ona bakmak. Duru-
luğunun verdiği o sade huzuru tatmak istiyor sanki ruhum her an.

Diğer hafta Murat heyecandan kıpır kıpır bir yürekle bekledi bu 
defa. Ona sunduğu teklifi kabul etmesini öyle diliyordu ki. Böyle-
ce onu bundan sonra da görebilecekti. Asude meydanın ilerisinde 
göründüğünde gözlerini kaçırmadı bu defa, mütebessim bir çehre 
ile yanına gelene dek izledi. “Hoş geldin.” dedi yanına yaklaştı-
ğında, sevindiğini gizlemeden. Asude yüzünde önceki seferlere 
nazaran göze çarpan bir ferahlamayla gelmişti. Gözlerindeki ışıltı 
önündeki perdeleri aralamış, bahar güneşini selamlıyordu. Bu defa 
resimden önce birer çay söyledi Murat ve sunduğu teklifi kabul 
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ettiğini söylemesiyle uzun uzun konuştular. Öyle bir çocuk kitabı 
olmalıydı ki, çocukluğunda onu okuyan hiçbir yetişkinin umudu 
tamamen kararmamalıydı, hep bir pencere kalacağını bilmeliydi 
hayattan ona. Murat çocuklar için yapılan bu çalışmanın, genç kı-
zın ne kadar hızlı hayata tutunmasını sağladığını görerek şaşırıyor-
du ve bir sevinç ürpertisi onun da varlığını kaplıyordu. “Bundan 
sonraki resimleri başka yerde çizelim.” dedi Murat. “Emirgan’a 
gidelim haftaya örneğin. Resim çizmek yahut kitap yazmak için 
daha iyi bir yer bulamayız.” Harika buldu bu fikri Asude.

**********
İlk resmin üzerinden tam bir yıl geçmişti o gün, Üsküdar’a 

gideceklerdi. Vapurdan inen Asude’yi karşılayarak elini tuttu 
Murat. Gidecekleri yerin sürpriz olduğunu söylüyordu. Asude 
dökülüp yeniden ona dönmeye başlayan saçlarının kenarların-
dan çıktığı batik desenli bir bandana ve altına giydiği beyaz şile 
bezi üzerine mor menekşeler işlenmiş elbisesiyle, yeri incitmek-
ten korkar gibi naif adımlarla ve aydınlık bir yüzle yürüyordu 
Murat’ın yanında. Bir yandan da hep yazmak istediği öykü kita-
bının neredeyse tamamlandığını anlatıyordu heyecanla. 

Basamaklarla çıkılan sokaklardan sonra bir evin kapısını 
açıp girdi Murat, bu eski fakat zevkli binanın en üst katına gel-
diklerinde eliyle kızın gözlerini kapattı, açtığında tablolarla dolu 
bir duvara dönük buldu kendini. Duvarda kendisini çizdiği ve ıs-
rarla geri istediği portreleri sıra ile dizilmişti. Sekizinci tablonun 
ise üzeri bir örtü ile kapatılmıştı. Kız henüz şaşkınlıktan kurtu-
lamadan diğerini açmasını işaret etti Murat. Asude hafifçe aşağı 
kayan örtünün altındaki resmi görünce heyecandan yutkunabildi 
ancak, beyaz bir gelinlik içinde kendisi ve yanında onun parma-
ğına yüzük takan siyah bir takım giymiş olan Murat. Dolu dolu 
olan gözlerini kendisine çevirerek “Hayatımı hayatına katmama 
izin verir misin?” dedi aşkı her hâlini kaplayan genç adam. 

*******



228

Hayata Tutunma Öyküleri 2016

Murat yaptığı resme dalmışken telefonu çaldı. Elindeki paleti 
ve fırçayı boya sehpasının üzerine bırakıp renk renk olmuş beze 
ellerini silerek telefona uzandı.

– Ooo, merhaba dostum, yaa, öyle mi? Güzel bir fikir, yine 
de bir sorayım.

Odanın kapısına doğru başını uzatarak seslendi.
– Asude, Fuat arıyor, hafta sonu kaz dağına gideceklermiş, 

ne dersin?
– Gidelim hayatım, harika olur, diye cevap verdi içeriden 

mutlu bir ses.
Telefonu kapatınca Murat fırçayı yeniden eline alırken önce 

duvardaki resimlere sonra da beş yılın ardından çizdiği tuvalde-
ki dokuzuncu resme baktı. Geçmişi düşünüp hafifçe gülümser-
ken dokuzuncu resimdeki küçük Şifa’nın yan odadan kahkaha-
ları duyulmaktaydı.
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UMUT ASLA KAYBEDİLMEZ

Şuranur ZEBUNOĞLU

Arkadaşlarıyla beraber alışverişten dönerken yağmur hafif-
ten yağmaya başlamıştı. Sonbahar yağmurları…  Bu tür hava-
larda genellikle insanın yüzü asılır, nereye ve nasıl koşacağını 
bilemez hâle gelir, öyle de olmuştu arkadaşları. “Yine mi yağ-
mur!” diye can sıkıntısı ile birbirlerine somurtup duruyorlardı, 
Rengin ise neşeyle,

– Kızlar! Dert edilecek şey mi? Bu yağmurlar toprak ananın 
gözyaşları. Bir fikrim var, şarkı söyleyelim, biraz neşelendirelim 
onu, dedikten sonra koşmaya başladı.

Kendi etrafında dönüyor, sevinçle yüzünü gökyüzüne kal-
dırıyordu Rengin. Bir iki haftadır nezle olmasına rağmen hiç 
düşünmeden yağmurun altına girmişti. Arkadaşları onun bu tür 
çocukça davranışlarına alışmışlardı, bazen ona eşlik ediyorlar 
bazense hiç mantıklı bulmuyorlardı fakat bu defa bu fikre katıl-
mış olacaklar ki onlar da Rengin’in peşine takılmışlar, otoparka 
kadar ıslana ıslana, hep beraber şarkı söyleyerek koşmuşlardı. 
Rengin eve geldiğinde üstü başı sırılsıklamdı, ayrıca ateşi daha 
da yükselmişti. Fakat o, iki mutsuzu mutlu etmiş olmanın keyfini 
yaşıyordu içten içe. Ne de olsa dünya, surat asılacak yer değildi, 
gülmek eğlenmek lazımdı. Küçük şeylerle bile mutlu olabiliyor-
du insan. Bunları düşünürken annesine görünmeden sessize oda-
sına çıktı. Yoksa Aydan Hanım onu bu hâlde görse mahvederdi. 
Soğuk bir duş almanın ateşini düşüreceğini umarak banyoya gir-
di. Yıkanıp giyindikten sonra midesinden garip sesler duymaya 
başladı, acıkmıştı. Mutfağa indi ve buzdolabını açtı. O an yer 
ayaklarının altından kayar gibi olmuştu, başı dönüyordu. Kalbi 
sıkışıyor, nefes alamıyordu. Nedense son zamanlarda bu sık sık 
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oluyordu bu. Birden bire yere yığılıp kaldı. Gözlerini açtığında 
kendini keskin ilaç kokulu, bembeyaz bir yerde bulmuştu. Öl-
müş olmazdı çünkü gelmiş olduğu yer pek de cennete benzemi-
yordu. Etrafına göz attı. Büyükçe bir odada beyazlar giymiş bir 
hâlde yatıyordu, koluna serum takılıydı. Anlaşılan hastanedeydi. 
Tuhaf bir yere benziyordu, daha önce hiç böyle bir yerde yat-
mamıştı. Bir nezle için annesinin kalkıp buralara kadar getirmiş 
olmasına şaşırdı. Gece ne olmuştu ki? Hatırlamaya çalıştı ama 
yapamadı. İçeri biri yaşlı, diğeri genç olmak üzere iki doktor 
girmişti. Kız yerinde kıpırdayarak yaşlı olanına,

– Selam doktor bey, bir süredir nezleyim. İlaçlarla geçer sa-
nıyorum, yani hastanede yatmama lüzum var mıydı, bilemedim. 
Son zamanlarda da hâlsiz ve aşırı yorgun hissediyorum, tansiyo-
numla alakalı bir durum mu acaba? Ayrıca burnum da hiç olma-
dık yerde kanayıp duruyor.

Rengin şikâyetlerini ardı ardına sıralarken yaşlı doktor ses-
sizce onu dinliyordu. Kız çok konuştuğunun farkına varmış ola-
cak ki,

– Ah, kusura bakmayın ben neden burada olduğumu bilmiyo-
rum, ne oldu tam olarak? 

Adam iğneyi kızın koluna batırırken gülümsedi. Rengin ise 
acıdan kaskatı olmuş hâlde ayakta duran diğer doktorun yüzüne 
bakıyordu. Daha sonra tüpün içine dolan kırmızı sıvıyı seyretti, 
bu his sadece acı veriyordu. Kanının bu küçük tüpün içine çekil-
diğini hissetmek tuhaftı.

– Sana ne oldu biz de bilmiyoruz fakat kan testlerimizle açık-
lığa kavuşturacağız. 

Tam o sırada içeri biri girmişti Gelen Aydan Hanım’dı. Aldı-
ğı atıştırmalıkları masanın üstüne koydu, kızına tebessüm ettik-
ten sonra,

– Ne oldu doktor bey, sorun neymiş? Çok telaşlandık. Babası yurt 
dışında, ona henüz haber veremedim. Umarım kötü bir şey yoktur. 
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Doktor, kıza söylediklerini kadına tekrarladı. Onlar işlerini 
bitirip odadan çıktıktan sonra kadın yatağın hemen yanındaki 
koltuğa oturdu.

– Kan değerlerine bakacaklar sanırım, hiçbir bilgim yok. Ba-
banı arasam mı, ne dersin?

– Aman anne… Alt tarafı soğuk algınlığı. İlaçlarla halleder-
dik, neden buraya kadar getirdin, sen de yoruldun. Hem babama 
da haber verme, adamı telaşa sokacaksın.

– Haklısın, ne bileyim öyle sen düşüp bayılınca korktum işte…
– Tansiyonum düşmüştür merak etme, ara sıra oluyor, hem 

son zamanlarda hayli zayıfladım belki ondandır, diyerek anne-
sine göz kırptı. 

Gece ilerledikçe Rengin’in uykusu gelmemeye başlamıştı. 
Yavaşça yerinden doğruldu ve odadan dışarı çıktı. Bu hastane 
oldukça büyük ve hoştu doğrusu. Sanki ilaç kokulu bir şirket 
gibiydi. Doktorların hepsi tecrübeli, hatta yakışıklı ve güzeldi. 
Alman veya Amerikan hastanesi olmalıydı, daha önce bir has-
tanede kalmadığından bunun hakkında herhangi bir fikri yoktu 
ama yine de fikir yürütmeyi severdi. Açık olan kapılardan içeriyi 
süzüyor, bir taraftan da gecenin bir vakti insanları dikizlediği 
için kıkırdıyordu. Son kapıya geldiğinde içerdeki genç adamın 
futbol maçı izlediğini gördü. 

– Hey, selam! Neden burada olduğun hakkında bir fikrin var 
mı?

Genç adam içeri pat diye giren bu sevimli güzel kıza bir anlam 
veremedi önce, daha sonra bacağındaki alçıyı göstererek “Sen-
ce?” der gibi baktı. Rengin elleri arkada haylaz bir çocuk edasıyla,

– Anladım, futbol oynarken bacağını kırdın ve henüz bu sev-
dadan vazgeçmiş değilsin, baksana hâlâ maç izliyorsun!

Genç adam, onun espri anlayışını sevmişti, gülümseyerek,
– Sen ne çok şey biliyorsun? Hem senin burada işin ne baka-

lım? Oldukça dinç ve sağlıklı görünüyorsun. 
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Kız uzun, siyah saçlarını sağ omzundan bir el hareketiyle ge-
riye attı.

– İyileşip yürümeye başlarsan beni bulup sorarsın, tamam 
mı? Hadi ben kaçtım, diyerek odadan çıktı Rengin. 

Onun kendisini bulamayacağını adı gibi biliyordu çünkü 
sabah olur olmaz bir reçeteyle hastaneden çıkmış olurdu. Bu 
zavallı meraklı da Rengin’i arar dururdu. Odasına geri döndü, 
yatağına uzanırken annesine baktı. Onun tatlı uykusunu seyre-
derken uyuyakalmıştı. Sabah olduğunda başına tam üç hemşire 
toplanmıştı. Merakla onlara bakmaya başladı. Neden bir nezleyi 
bu kadar büyüttüklerine anlam veremiyordu. Acaba ciddi bir şey 
mi vardı? Sürekli kan testleri için tüplerce kan alınıyor ve hiçbir 
şey söylenmiyordu. Bir ara hâlsizlikten uyuyakalmıştı, odada 
annesi ve iki doktor bulunuyordu. Onların seslerini belli belirsiz 
duyar gibi oldu. Yavaş yavaş sesler daha da netleşmişti. 

– Aydan Hanım, kızınızın şikâyetleri ve yaptığımız kan test-
leri ile elde ettiğimiz bulgu Rengin’in lösemi hastalığına yaka-
lanmış olduğunu gösteriyor. Bilindiği üzere lösemi, kan hücre-
lerinin özellikle de akyuvarların, normalin üzerinde çoğalması 
ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Kesin nedenleri bilinme-
mekle birlikte hem genetik hem çevresel faktörlerin rol oyna-
dığını söyleyebiliriz. Bu hasarın oluşmasında ayrıca radyasyon, 
petrokimyasallar, kanserojen maddeler ve bazı virüsler de etken 
olabilir.

Kadın şoke olmuş bir ifade ile doktoru dinliyordu, gözleri 
dolmuştu. Kısık bir sesle,

– İnanamıyorum, yani kızım kanser ha! Peki, ne çeşit bir has-
talık bu? Tedavisi nasıl olacak?

Bayan doktor söz alarak konuşmaya devam etti.
– Löseminin çeşitleri vardır ve kızınızın sahip olduğu Akut 

Myeloid Lösemi (AML)  çoğunlukla yirmili yaşlarda görülür. 
Hastalığın belirtileri şöyle ki; normal alyuvarların azalması 



233

Umut Asla Kaybedilmez

sonucu kansızlığın yani aneminin ortaya çıkışı; normal akyu-
varların azalması sonucu enfeksiyona yatkınlık, mikrobik has-
talıklar ve ateş gözlenmektedir. Ayrıca kanın pıhtılaşmasında 
rol oynayan kan pulcukların yani trombositlerin de azalması ile 
meydana gelen burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı ka-
namaları gibi… 

Yaşlı olan doktor, annenin korku ve endişesini fark ederek,
– Bakın hanımefendi, bu hastalık sürecinde aşırı kilo kaybı 

gözlenebilir, ayrıca terlemeler, yüksek ateş buna dâhildir. Dalak 
büyür ve lenf bezlerinde şişkinlik meydana gelir. Erken dönem 
belirtilerinde şikâyetler genellikle nezle veya diğer sık gözle-
nen hastalık şikâyetlerine benzer. Hâlsizlik, kemik ve eklemler-
de ağrılar, baş ağrıları, deride kızarıklık… Sanıyorum, Rengin 
kızımız nezle olduğu için hastanemizde yattığını düşünüyordu. 
Siz onu buraya getirmekle iyi ettiniz. Erken teşhis hayat kurta-
rır. Hastalığın tedavisinde Şua yani radyasyon tedavisi, çeşitli 
kanser ilaçlarının tatbiki, bağışıklama tedavisi (immünoterapi), 
kemik iliği nakli gibi tedaviler uygulanmaktadır. Siz sadece 
metanetli olmaya bakın Aydan Hanım, endişelenmeyin.

Kadın söylenenleri duymuyor gibiydi, gözleri kararmış, sen-
deleyerek yere yığılmıştı. Rengin annesinin uzun müddet yanına 
gelmediğini fark etmişti. Ayrıca yatmaktan sıkılmıştı ve bir an 
önce eve gitmek istiyordu. Aydan Hanım ayağa kalkacak dingin-
liği elde edince kızının yanına koşmuştu. Biricik kızını öpmüş, 
koklamıştı. Ona hastalığı hakkında bir şey söylemeye cesareti 
yoktu. Geceleyin Rengin’in uyuduğunu sanarak eşini aramış, 
ağlayarak anlatmıştı tüm olanları. Kız donuk gözlerle onu dinli-
yordu. Yutkundu ve konuşmaya başladı.

– Anne, neden bana söylemedin hasta olduğumu, derken göz-
bebeklerindeki ışıltı gecenin karanlığında titrek bir hâl almıştı.

Kadın bir şey söylemeden ağlamaya başladı. Kız onun elle-
rini öptü.
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– Annem, her kötü şey gibi bu da geçer. Neden üzülüyorsun? 
Savaşamaz mıyım? O kadar güçsüz mü duruyorum? Hadi, inan 
bana ve destek ol! 

Rengin, kaderine daha ilk günden razı olmayı bilmişti. Hiç 
şikâyet etmeyecek ve yenilmeyecekti. Bu beyaz oda onun ikinci 
eviydi, ayrıca doktorlarla da iyi arkadaş olmuştu. Babası da kı-
zının bu zor günlerinde yanında olmak için işini gücünü bırakıp 
gelmişti. Rengin, hastanedeki o beyaz odasını kendi odasından 
parçalarla süslemişti. Abajurları, not defterleri, yastıkları, çiçek-
li nevresim takımlarıyla sanki tekrar evindeymiş gibiydi. Hatta 
annesinden makyaj malzemelerini bile istemişti,  soluk ve zayıf 
yüzüne tahammül edemiyordu çünkü. Hemşirelerin şaşkın ba-
kışları arasında makyajını yapıyor ara sıra, sıkıldığında hastane 
koridorlarında tur atıyordu. Hemşireler, genç kızın sahip olduğu 
yaşama sevincine hayret ediyorlar, bir taraftan da onun bu hasta 
hâlini gördükçe üzülüyorlardı. Fakat Rengin, acıyan bakışlara 
aldırmıyor, hayatına devam ediyordu. 

Aradan iki ay geçmişti. İstediği kitapları ya evden getirtiyor 
ya da dışarıdan aldırıyordu. Kitap okumak onun vazgeçilmeziy-
di. Ayrıca en sevdiği müzikleri dinliyor, hatta bazen hastanenin 
bahçesinde şarkılar söylüyordu. Onun sesini duyan bir kez daha 
duymak istiyordu. Ahenkli ve eşsiz bir tınısı vardı sesinin. Hasta 
damgasını yemek istemiyordu alnına. Eğer ölecekse hayat dolu, 
neşeli bir şekilde veda etmeliydi. Çünkü yaşadığı hiçbir an onun 
için kötü ve mutsuz bir şekilde sonlanmamalıydı. Bir uçurumun 
kenarındaki dal misali sımsıkı tutunmuştu hayata fakat Aydan 
Hanım, üzüntüden eriyor, bitiyordu. Çünkü kızını kaybetmekten 
oldukça korkuyordu. Annesindeki bu dirençsizlik Rengin’i de 
yavaş yavaş etkisi altına almaya başlamıştı. İlaç tedavisi devam 
ediyordu fakat günden güne donuklaşmaya, konuşmamaya baş-
ladı. Bu yetmezmiş gibi hâlsizliği daha da artmıştı. Hatta onu 
tanıyan hastalar bile bu durumu fark etmişlerdi, onun için herkes 
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üzülüyordu. Kemoterapiye girmeye başladıktan sonra saç hüc-
relerini kaybetmesiyle büsbütün hayata küsmüş gibiydi. Aydan 
Hanım kendini toparlamaya çalışıyor, hatta psikolojik yardım 
dahi alıyordu. Kızı için güçlü olmaya ihtiyacı vardı. Biricik kı-
zıyla konuşmaya çalışıyor, onu neşelendirmek için elinden gele-
ni yapıyordu. Bir gün onun saçsız başına bakarken o siyah, uzun 
saçlarının güzelliğini hatırladı. Rengin bunu fark etmiş olacak 
ki,

– Sarı bir peruk istiyorum, dedi annesinin ağlamaktan şişmiş 
gözlerine değdirdi bakışlarını. 

Kadın kızının konuştuğunu duyar duymaz sevinçle ona sa-
rıldı fakat neden sarı bir peruk istediğini anlamamıştı. Merakla,

– Sarı mı? Emin misin? Senin saçların siyahtı.
Rengin tebessümle annesinin yüzünü avucunun içine aldı.
– Cesaretim yoktu sarı renge boyatmaya, hem fena mı, dene-

miş olurum. Nasıl duruyorum merak ettim, diyerek eski neşeli 
hâline geri dönüşünün sinyallerini verdi. 

Aydan Hanım, onun bu isteğini vakit kaybetmeden yerine 
getirmek için aceleyle çıktı hastaneden. O sırada Rengin ayna-
sını eline almış, makyajını yapıyordu; sanki kanının kırmızısını 
sürüyordu dudaklarına, yanaklarına… Makyajı tamamladıktan 
sonra aynadaki son hâline baktı. Hâlen çok güzeldi fakat tek ek-
sik olan ipek saçlarıydı. Annesi yarım saat sonra hastaneye gel-
diğinde kızını bir komedi programını izlerken bulmuştu. Ren-
gin, kahkahalarla gülüyordu. Aydan Hanım, o an anlamıştı ki 
ölüm bu hayat dolu kıza asla yakışmayacaktı. Ne olursa olsun 
bu savaş kazanılacaktı. Kız, peruğunu başına geçirdi ve aynaya 
baktı. Gerçekten çok hoş görünüyordu. 

– Hayret! Neden daha önce denememişim ki, diyerek kendi-
sini inceledi bir müddet. 

Annesi kızını bu şekilde görünce duygulanarak ağladı. Onu 
öpüp bağrına bastı.
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– Sen her hâlinle güzelsin meleğim…
Aradan birkaç saat geçmişti, anne kız sohbet ederlerken kapı 

çalınmıştı. İçeri giren uzun boylu ve yakışıklı genci tanımamış-
lardı. Rengin bir süre ona baktıktan sonra hatırlamıştı, hastane-
ye ilk geldiği günün gecesinde odasına izinsiz girdiği kişiydi o. 
Onun kendisini unutacağını, hatta izini kaybedeceğini düşün-
müştü. 

– Selam, sana ne olduğunu merak etmiştim, öğrendim ve geç-
miş olsun demek istedim, diyerek elindeki çiçekleri Rengin’e 
uzattı. Sonra Aydan Hanım’ın da elini sıkarak gösterilen yere 
oturdu. Kız tebessümle,

– Selam, ben Rengin. Teşekkürler, çok kibarsın. Ayrıca sana 
da geçmiş olsun, gördüğüm kadarıyla yürüyebiliyorsun artık. 
Şunu da söylemek isterim, ben kendimi kaybettirdim sanıyor-
dum, galiba yanılmışım.

Genç adam,
– Ben de Umut. Evet, sen kendini kaybettirdiğini sanıyordun 

ama ne olursa olsun umut asla kaybedilmez. Öyle değil mi, dedi, 
kendi esprisine gülerek. 

Aydan Hanım ve Rengin de birbirlerine bakarak gülüştüler. 
Rengin, onun espri anlayışını sevmişti, tıpkı o gece onun da ay-
nısını yaptığı gibi.

– Yaşamak için hâlâ umudum var öyleyse. Evet, umut asla 
kaybedilmez.
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Ümit EVRAN

Mesleğinde oldukça tecrübeli ve işini iyi yapan bir hekimdi. 
Uzmanlık eğitimi için gittiği Almanya’nın Hannover şehrinde 
oldukça büyük bir klinikte çalışmış, özellikle komplike kanser 
ameliyatları konusunda uzmanlaşmış ve yıllar sonra kendi insan-
larına hizmet verebilmek için hevesle ülkesine dönmüştü. Şimdi 
bir devlet hastanesinde çalışıyor, yurt dışında edindiği deneyim-
lerle hastalarına yararlı olmak için çırpınıyordu. Yaşamı hastane 
ile evi arasında geçiyordu. Günlük iş yoğunluğundan pek kendi-
ne ayıracak zamanı olmasa da, o hiç bundan yakınmazdı.

Karısı halim selim, kendi hâlinde bir kadındı. Aslında üniver-
site mezunu idi ama eşinin peşinde oradan oraya dolaşmaktan 
bir türlü mesleğini yapma fırsatı bulamamış, sonraları kendini 
tamamen kızını büyütmeye verince sonunda ev hanımı olup çık-
mıştı. Gerçi artık kızı büyümüş ve şimdi bir büyük şehirde üni-
versitede okumaktaydı ama o artık mesleğinden iyice kopmuştu. 
Eşi söylemese son zamanlarda sesinde bir tuhaflık olduğunu hiç 
fark etmeyecekti. Aslına bakarsanız eşinin, sesinin kalınlaştığını 
söylemesini de hiç ciddiye almamıştı. “Uzun yıllar sigara içen-
lerde ses zaten biraz kalınlaşır.” diye geçiştirdi. Sigara deyince 
bir an çocukluk yılları gözlerinin önünden geçti. Doğup büyü-
düğü ve ortaokulu bitirdiği o küçük Anadolu kasabasında tek 
sosyal etkinlik kahvehaneye gitmekti. Tabii bir hafta, on gün hep 
aynı filmin oynadığı, kasabanın tek sinemasını saymazsak. İşte 
sigaraya çocuk yaşında o kahvehanelerde başlamıştı.

Ortaokulu bitirdiğinde on dört yaşında ufak tefek, çelimsiz 
bir veletti. Okul arkadaşlarının çoğu ondan bir iki yaş daha bü-
yük oldukları için daha boylu posluydular. İşte bu yüzden arka-
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daşları kahvelere kolaylıkla girebilirken onu küçük olduğu için 
almıyorlardı. Bütün arkadaşları caka satarak kahvelere girip çı-
karken dışarıda kalmak, öyle kabul edilebilecek bir şey miydi? 
O zaman bir an önce, evet evet bir an önce büyümesi gerekirdi. 
Hemen büyüyüvermenin en kestirme yolu ne olabilirdi ki? Kah-
veye kimler giderdi? Tabii ki büyükler giderdi. Peki büyükler ne 
yapardı? Sigara içerdi. O zaman bir an önce büyümenin en kes-
tirme yolu da derhal sigaraya başlamak olmalıydı. Nitekim öyle 
de oldu. İşte böyle başlamıştı o küçücük ciğerlerine duman dol-
durmaya. Daha da kötüsü o gün bugündür hiç ara vermemişti.

Bir gün hastanede öğle yemeği sonrası keyif kahvelerini içer-
ken Dr. Oğuz, 

– Ağabey sesinizde son zamanlarda bir çatlaklık var galiba, dedi.
– Bilmem. 
Öyle midir anlamında dudaklarını büzdü, kaşlarını kaldırıp, 
– Geçen gün Nazan da öyle söylüyordu, dedi. 
Dr. Oğuz aynı klinikte birlikte çalıştıkları, güvendiği bir mes-

lektaşıydı. 
– Yahu Oğuz bir türlü bırakamadık şu mereti, dedi. Sonra 

elindeki sigarayı işaret ederek Âleme verir talkını kendi yutar 
salkımı, diye güldü.

Birkaç gün sonra Dr. Oğuz dayanamayıp “Abi şu sizin gırt-
lağa bir baksaydık.” diye bastırınca hiçbir şey söylemeden “Bu 
da nereden çıktı!” dercesine ellerini iki yana açtı. Ama Dr. Oğuz 
kararlıydı. “Senden kurtuluş yok.” diyerek koltuğa oturdu. Dr. 
Oğuz, alışkın hareketlerle hastasının dilini tutup endoskopu ağzı-
na soktu, gırtlağı dikkatle gözden geçirdi. Sonra bir kez daha de-
nedi. Birden Oğuz’un yüz hatları değişti ama bir şey söylemedi.

– Hayrola Oğuz’cuğum? 
– Şey, sanırım sol kord vokalde bir lezyon var.
Lezyon… Lezyon… Bu sözcüğü kendi hastaları için kim bi-

lir kaç bin kez kullanmıştı. O çok sıradan olan bu sözcük şimdi 
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çok farklı bir anlam yüklüydü ve kocaman bir kürenin içinde 
zıplaya zıplaya duvarlara çarpıp dönen, sonra yine çarpan bir top 
gibi, beyninde yankılanıyordu. Lezyon… Lezyon… Dr. Oğuz 
bir bahane bulup suçlu gibi odadan ayrıldı. Zaten mesai de bit-
mişti. Eve gittiğinde önce bundan Nazan’a hiç söz etmemeyi 
düşündü, onu da telaşa vermemeliydi. Ne var ki bu imkânsızdı, 
çünkü duygularını hiç saklayamayan biriydi ve yüzü âdeta ru-
hunun haritası gibiydi, bugüne kadar Nazan’dan hiçbir şeyi 
saklamamıştı. Eşine lafı hiç uzatmadan “Ses tellerimde bir şey 
varmış, onun için son zamanlarda sesim biraz kısıkmış.” dedi. 
Nazan pek önemsemedi. Önce şu lezyonu, sonra da kendi has-
talarını düşündü. Kim bilir şu cümleyi hastalarına kaç yüz kere 
söylemişti: “Belki her sigara içen kanser olmuyor ama gırtlak 
kanseri olan hastaların %98’i sigara tiryakisidir.” Gerçekten de 
gırtlak kanseri olan hastaların tamama yakını hep sigara tiryaki-
leriydi. Sonra kendi kendine mırıldandı. “Şimdi sırada ben mi 
oluyorum?”

Sabah canı hiç kahvaltı çekmedi. Hastaneye gitti, poliklinikte 
hastalarına baktı, bütün gün Dr. Oğuz’la hiç karşılaşmadı. Ertesi 
sabah Dr. Oğuz çat kapı odasına girdi ve “Abi ne zaman direkt 
laringoskopi yapıyoruz?” diye sordu. Birden toparlanamadı, “di-
rekt laringoskopi” sözcükleri, sanki yüzlerce kez yaptığı bir girişi-
min adı değil de ilk kez duyduğu, tamamen yabancı iki sözcüktü. 
Bir süre yanıt vermedi, sonra şaşkın şaşkın “Bilmem.” diyebildi. 
Oğuz, otoriter bir ses tonuyla “Yarın ameliyathaneyi hazırlatıyo-
rum.” dedi. Söyleyecek bir yanıtı yoktu, Dr. Oğuz’a baktı.

– Lezyon ne kadardı?
– Sol kordda, karasineğin başı kadar vardı.
Akşam Nazan’a ertesi gün Dr. Oğuz’un kendisine bir mü-

dahale yapacağını söylediğinde karısı bayağı telaşlandı ve art 
arda sorular sormaya başladı. Ona direkt laringoskopinin büyük 
bir işlem olmadığını, Dr. Oğuz’un, sol ses telindeki karasineğin 
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başı iriliğindeki bir oluşumu alacağını söyleyince Nazan bayağı 
rahatladı, “İyi o zaman” dedi. Nazan’a ses tellerinin zaten iki 
milimetre eninde bir organ olduğunu, onun üzerindeki sinek başı 
kadar kitlenin pek hayra alamet olmadığını söyleyemedi.

Sabah aç olarak hastaneye gitti, öğleye doğru planlanan giri-
şim uygulandı. Anestezinin etkisi geçtiğinde Dr. Oğuz,

– Ağabey siz birkaç gün işe gelmeyin, evde dinlenin, dedi. 
Konuşması yasaktı, başını “Anladım.” anlamında salladı. Er-

tesi gün Dr. Oğuz bir sürpriz yapıp eve geçmiş olsun ziyaretine 
geldi. Ona tekrar teşekkür ettikten sonra sordu.

– Lezyonu tamamen temizleyebildin mi?
Dr. Oğuz, 
– Sanırım, yani umarım, diye yanıtladı. 
– Bunun üzerine tekrar sordu.
– Ön komissur invaze miydi?
– Tam sınırdaydı. 
Odada bir süre sessizlik oldu. Ön komissur invaze demek 

tümörün sadece bir ses teliyle sınırlı kalmayıp iki ses telini bir-
leştiren parçaya da atladığı anlamına geliyordu. Uygulamada 
bunun çok büyük bir önemi vardı. Şöyle ki; eğer olay bir ses 
teliyle sınırlı ise ameliyatta gırtlağın sadece yarısını çıkartmak 
yeterli olabiliyordu. Boyunda nefes almak için açılan delik, 
ameliyattan birkaç hafta sonra kapatılınca görünüm de normale 
dönmüş oluyordu. Böylece hasta artık şarkı söyleyemese bile 
biraz kısık, biraz çatlak da olsa normale yakın bir sesle geri ka-
lan yaşamını sürdürebiliyordu. Oysa hastalık karşı ses teline de 
sıçramışsa işte bu kötüydü. Bu hastaların hayatını kurtarabilmek 
için gırtlağın tamamını feda etmekten başka yapacak bir şey kal-
mıyordu. Gırtlağını tamamen kaybetmiş bir hasta ise artık hiçbir 
zaman konuşamayacak, belki eğitimle ancak bazı kelimeleri ke-
sik kesik hecelemeyi başarabilecekti. Yetmezmiş gibi ömrünün 
sonuna kadar boynundaki o delikle yaşamaya mahkûm olacaktı. 
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İşte Dr. Oğuz’un “Sınırda” yanıtı uygulamadaki böyle büyük bir 
tartışmayı beraberinde getiriyordu. Kim bilir kaç hastasında bu 
tartışma yüzünden uykuları kaçmıştı. Burada o çok kritik kararı 
vermek ameliyatı yapacak doktora, tarifsiz bir sorumluluk yük-
lüyordu. Eğer ameliyatta gırtlağın yarısını almak yeterli olursa 
hasta en az hasarla normale yakın bir yaşam sürecekti. Fakat 
gırtlağın öbür yarısını kurtarmak için tümörün tamamı çıkartıl-
mamış olursa kalan tümör yüzünden hasta tamamen kaybedile-
bilirdi. Bir an hafızasının tozlu labirentlerinde gezindi. Tam da 
bu durumda olan bir kısmının hâlâ adını bile hatırladığı hastala-
rını düşündü. Gırtlağının yarısını feda ederek kurtarabildiklerini, 
kurtaramadıklarını, gözlerinin önünde kayıp giden hayatları…

İşte şimdi bu çok zor karar kendisi için verilecekti, inanılır 
gibi değil ama yaşamın bu gerçeğiyle yüzleşmek zorundaydı. 
Bir tarafta hayatta kalabilmek uğruna gırtlağın tamamını kaybe-
dip artık hiç konuşamayan bir hekim olarak mesleğe veda etmek 
zorunda kalmak, öte yanda gırtlağın yarısını kaybedip iyi kötü 
konuşabilmek ve çok sevdiği mesleğine devam edebilmek ama 
hep “Ya yeterli olmadıysa?” korkusu ile yaşamak.

Odada sessizlik devam ediyordu. Dr. Oğuz “Hele önce şu 
patoloji sonucu bir gelsin de…” diye mırıldandı. Haklıydı, esas 
karar o zaman verilecekti, belki de sonuç en kötüsü değildi ve 
bütün bu endişeler gereksiz vesveseler olarak kalacaktı. 

Ertesi gün patoloji laboratuvarına telefon etti. Patolog Dr. 
Kamuran fakültede ondan iki sınıf küçük olan eski bir arkada-
şıydı. Sonucun çıkıp çıkmadığını sorduğunda “Şey, yani… Çıktı 
çıkmasına da, aslında bir boyama daha yapacaktım, yüz yüze bir 
konuşsaydık..” Anlamıştı. Hemen hastaneye gitti.

Patolog arkadaşı ne içeceğini sordu, bizimkisi uzatmadan ko-
nuya girdi.

– Kamuran sonuç nasıl?
Dr. Kamuran tek tek konuşuyordu.
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– Dostum yaptığımız preparatta, değişik kesitler aldık, çoğu 
hücreler selim olmakla beraber, kimi yerlerde kısmen habis hüc-
reler…

Kızgınlıkla sözünü kesti.
– Kamuran sonucu söylesene Allah aşkına!
Dr. Kamuran yutkundu, suçlu gibi başını öne eğdi.
– Çok differansiye yassı hücreli karsinom.
Kamuran’ın yapmak istediğini kim bilir kaç kez kendi has-

talarına yapmıştı. Bir hastaya “Sende kanser var.” demek hiç de 
kolay bir şey değildir. Bu, hastayı tedavi eden doktor için de zor 
ve çok sıkıntılı bir iştir. O tatsız gerçeği olabildiğince yumuşatıp 
hastaya ve yakınlarına daha bir kabul edilebilir gösterebilmek 
için belli bir anlatım kalıbı vardır. İşte Dr. Kamuran da bunu 
yapmaya çalışıyordu. Şimdi roller değişmişti. Kim ona bu ger-
çeği “kabul edilebilir” gösterebilirdi ki? Ama yapacak bir şey 
yoktu. Kendi kendine söylendi: “Et kokarsa tuzlanır, peki ya tuz 
kokarsa?”

Çok karmakarışık duygular içindeydi. Kendi kendine tekrar-
ladı: Çok differansiye yassı hücreli karsinom, çok differansiye 
yassı hücreli karsinom…

O akşam Nazan’a her şeyi tek tek anlattı. Bunun bir gırtlak 
kanseri olduğunu söylediğinde karısının hıçkırıklar içinde kal-
ması üzerine hastalığın henüz gırtlak dışına yayılmadığını, bu-
nun bir şans olduğunu anlatıp eşini teselli etti. Bunun her şeyin 
sonu olmadığını, daha birlikte yapacak çok şeyleri olduğunu ve 
birlikte geçirecekleri uzun yılları olduğunu söylerken sesi titri-
yordu. Belli ki söylediklerine kendisi de inanmak istiyordu. İşler 
yolunda giderse gırtlağının sadece yarısını kaybetmekle kurtula-
cağını anlatıp karısını yatıştırmaya çalıştı. İşler yolunda gitmez-
se kısmını anlatmak yerine, “Ben Oğuz’un mahir ellerine güve-
niyorum.” demekle yetindi. Gerçekten de kendisi de, Dr. Oğuz 
da bu konuda çok tecrübeli cerrahlardı. Kim bilir kaç kanser 
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hastasına şifa dağıtmışlardı, kimi zaman da birlikte ameliyatlara 
girmişlerdi. Ne acı ki doktorun tecrübesi her zaman hastasını 
kurtarmaya yetmiyordu.

Ameliyat hazırlıkları birkaç günde tamamlandı ve ameliyat 
günü gelip çattı. Bütün ısrarlarına rağmen eşinin birlikte hasta-
neye gelmesini istemedi. Nazan o sabah onu dualarla uğurladı, 
arkasından bir kova su döktü. Arabası gözden kaybolana kadar 
takip etti, araba görünmez olduktan sonra da gözyaşlarına bo-
ğuldu.

********
Sahnede elinde bir demet çiçek tutan genç doktor,
– Bu ayın konuk konuşmacısı olan sayın meslektaşımıza, 

yıllar önce yaşadığı deneyimlerini ve çok özel anılarını bizlerle 
paylaştığı için teşekkür ediyor, tabip odamız adına sunduğumuz 
bu çiçeği kabul etmesini rica ediyoruz.

Kürsüdeki tıknaz, saçları kırlaşmış yaşlı doktor, kucağında 
tuttuğu çiçeklerle mikrofona yönelir ve anlaşılabilir ama olduk-
ça kısık, çatallı bir sesle,

– Dostlarım, değerli meslektaşlarım, biz hekimler hasta-
larımıza faydalı olabilmek, doğru tedaviler uygulayabilmek 
için duygulardan arınıp akılcı kararlar vermek zorundayız. Öte 
yandan iyi bir doktor, önce iyi bir insan olmak, sonra da iyi bir 
insan olarak empati yapabilmek, kendini hastalarının yerine 
koyabilmek, onların duygularını paylaşmak zorundadır. Fakat 
dinlediğiniz hikâyede ben hastalarını tedavi eden bir doktor de-
ğil, doktorundan şifa bekleyen hasta idim. Peki şimdi ben tekrar 
soruyorum. “Et kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır? Son 
olarak hâlâ aranızda olabilmemi borçlu olduğum ve birkaç yıl 
önce lösemiden kaybettiğimiz, can dostum sevgili Dr. Oğuz’u 
rahmet ve saygıyla anıyorum.




