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B ir kitabın önsözü olması için son sözü olması 
gerekir. Bu kitap o kitaplardan değil.

R aim in isnatlarıyla ateşe pervane 
olduğumda; Sefanın zincirleriyle 6eni Sağlayan 

Jlocam 'a...





GAFLETİM ESARETİM

“Yirmisinde ölüp de sekseninde gömülenlerden 
olma!”

Güneşin aynı taraftan doğduğu, yaprakların yere 
doğru düştüğü, bulutların insanları üşüttüğü sıradan bir 
gündü. Yine kahvaltılarını dairede yapacak olan memurlar 
otobüsleri doldurmuş, ödevlerini teneffüs aralarında ta
mamlayacak olan öğrenciler servis beklemekte ve yine 
dükkanların kepenk sesleri birbirleriyle atışıyordu. Bugü
nü diğer günlerden ayıran hiçbir fark yoktu. Ya da farklılı
ğın farkına varan yoktu.

Yağmur, kahvaltısını evinde yapabilen şanslılardan
dı. Ancak hâlâ gördüğü rüyanın etkisinden kurtulamamış 
olsa gerek, hiç iştahı yoktu. Çayından aldığı birkaç yudum 
ve çekirdeklerini zorla yuttuğu üç beş zeytin yetmişti bile. 
(Zeytin çekirdeklerini neden yuttuğunu ileride anlayacak
sınız) İşe geç kalmamak için hemen kalktı ve ayakkabı
larını giyip kapıdan çıktı. Her zamanki gibi çantasının sağ 
ön bölmesinden anahtarlığını çıkarıp, hiç bakmadan doğ
ru anahtarı bularak kapıyı yine iki kez kilitledi. Çağırdığı 
asansör kata geldiğinde kabine girdi ve zaten basılmış ol
duğunu gördüğü zemin kat düğmesine bastı. İşte o an 
kendisini huzursuz eden, hatta biraz da ürperten rüyasını 
tekrar hatırladı. Ayrıntılar zihninde çok net değildi ancak 
kendini “Hizmetkar” diye tanıtan kişinin haykırışları hâlâ 
kulaklarını tırmalıyordu: “Bıkmadın mı aynılıktan?”

Belli ki zemin kattan birisi asansörün çağrı düğmesi
ne basmıştı. Belli ki asansör bu haliyle zemin kata zaten 
gidecekti. O halde yine de o düğmeye basmaya kendisini 
mecbur hissettiren şey neydi? Asıl garip olansa, aşağı va
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rıp kapıyı açtığında kimseyi görememiş olmasıydı. Huzur
suzluğun yerini endişeye bırakması, uyumadan önce sey
rettiği korku tiimini anımsattı. “Olsa olsa seyrettiğim filmin
etkisidir tüm bunlar” diyerek geçiştirdi hislerini.

Garaja doğru ilerlerken, çantasının sol ön bölmesin
den arabasının anahtarını çıkardı. Hiç bakmadan uzaktan 
kumandanın düğmesine basarken, aynı anda kapıyı aç
mak için elini uzattı. Kapı kilitlerinin açılmadığını görmesi
ne rağmen yine de kapı kolunu çekmekten kendini alama
dı. Tabi kapı açılmadı. Kumanda düğmesine biraz daha 
kuvvetlice basarken diğer eliyle yine kapıyı çekiştiriyordu. 
Belli ki kumandanın pili bitmişti. Ama onu kızdıran şey pil
lerin bitmesi değil, asansörde yaptıklarını tekrar ediyor ol
masıydı. Kilitlerin açılmadığını görmesine rağmen kapı 
kolunu çekmesi, aslında çok saçma ve gereksizdi. Tıpkı 
ışığı yanan zemin kat düğmesine yine de basmak gibi. 
Hele bir de kulaklarında yankılanan o garip ses yok muy
du: “Bıkmadın mı aynılıktan?”

Anahtarla kapıyı açarak aracına bindi ve bir süre öy
lece durdu. O an şunları düşünmekten kendini alamadı:

“Her gün aynı saatte kalkıp, işe gitmek için hazırlanı
yorum. Aynı yollardan ofise gidip, hep aynı işleri yapıyo
rum. Her gün aynı saatte öğle molası verip, akşam aynı 
saatte işyerinden ayrılıyorum. Eve aynı yoldan gelip, ilk iş 
olarak önce yemek yiyorum. Sonra televizyonun başına 
oturuyor ve her akşam birbirinin kopyası dizileri, magazin 
programlarını, filmleri seyrediyorum. Ardından aynı saatte 
yatıp, her zamanki gibi yarım saat yatağımda dönüp duru
yorum. Her gün öylesine birbirine benziyor ki insanlar ‘Bu
gün günlerden ne?’ diye sorsalar, bir an düşünmeksizin 
cevap veremiyorum. Hele ayın kaçı olduğunu sorsalar, ilk 
defasında doğru cevap vermem mümkün değil. Tabi maaş 
günleri hariç. Ha bu arada, bugün maaş günü değil mi?”

Yola çıktı ve yaklaşık yirmi metre gitmişti ki sıkışmış 
trafikte dizilmiş araçların arkasında durdu. Evinin hemen
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önündeki bu caddede pek rastlanmayan bir durumdu. 
Kaldırımda koşturan insanlara bakılırsa, ciddi bir olayın ol
duğu açıktı. Ancak etrafında yaşanan tüm bu karmaşaya 
rağmen, onu şaşırtan bir şey dikkatini çekti. Oturduğu 
apartmanın hemen yakınındaki boş arsaya yeni bir bina 
yapılmıştı. Bu öyle inşaat falan değil, bayağı bitmiş bir 
apartman. İyiden iyiye afallamıştı. “Yaklaşık beş senedir 
burada oturuyorum. Her sabah ve akşam bu yoldan geçi
yorum. İlk taşındığımda buranın boş bir arsa olduğunu 
çok iyi hatırlıyorum çünkü evimizi tarif ederken hep ‘Cad
de üstündeki tek boş arsanın iki bina yanı’ derdik” diye dü
şünürken hızla aracından indi. Olayın olduğu tarafa doğru 
koşturan insanların arasından geçerek yeni binanın altın
daki dükkanlardan birine yaklaştı. Dükkan sahibi hemen 
kapıda durmuş, kalabalığa doğru bakıp ne olduğunu anla
maya çalışıyordu.

— Affedersiniz, ne zamandır buradasınız? diye me
rakla sordu Yağmur. Ama dükkan sahibinin cevabı bu me
rakı dindiremezdi:

— Yaklaşık on dakikadır! Duyduğum kadarıyla ada
mın biri direksiyon başında kalp krizi geçirmiş. Sonra da 
yolun ortasındaki direğe çarpmış. Allah rahmet eylesin.

— Hayır, ben onu kastetmedim. Yani bu dükkan, bu 
bina ne kadar zamandır burada onu merak ettim.

— Ben burayı açalı bir ay oldu. Ama inşaatı yaklaşık 
dört ay önce bitmiş.

Eskimiş yeni komşusuna bir “Hayırlı işler!” dahi diye
meden yanından uzaklaştı. Otuz metre ötede yığılmış ka
labalığa rağmen o, yeni fark ettiği altı katlı binanın önün
de durdu ve kafasını kaldırıp uzun uzun baktı. Ardından 
gözleri telaşlı kalabalığa doğru kaydı. Kalp krizi geçirip 
ölen zavallı adamı düşündü. “O da benim gibi bu binayı 
hiç görmedi belki de” dedi kendi kendine. “Eğer ölüm, ha
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yatta olup bitenlerden kopmaksa, ne farkımız var ki birbi
rimizden?” diye düşünürken, aklına bir yerlerden duyduğu 
şu söz geldi:

“Yirmisinde ölüp de sekseninde gömülenlerden 
olma!”

Çok uzun zaman önce duyduğu bu sözü şimdi daha 
iyi anlamıştı.

Birden çalan korna sesleriyle irkildi. Trafik yavaş ya
vaş açılıyorken, yolun ortasında duran aracına doğru hız
la koşup direksiyona geçti ve hareket etti. Direğe çarpan 
aracın yanından geçerken, hayallerindeki arabayı hiç böy
le göreceği aklına gelmemişti.



ARAYAN BULUR
“Arayanlar bulamaz, bulanlarsa arayanlardır”

Bâyezid-i Bistâmî

Geç kalmanın verdiği sıkıntıyla ofisten içeri girdi. Bu
gün maaş günüydü ve bir muhasebe müdürü olarak yapa
cak çok işi vardı.

— Herkese günaydın arkadaşlar, dedi ve masasına 
oturdu. Günlük yapılacak işler listesine bakarken,

— Selma Hanım saat 10.30’a kadar maaş tahakkuk
larını haz... derken kafasını kaldırdı ancak Selma Hanım 
yoktu.

— Arkadaşlar Selma Hanım nerede? diye sorduysa 
da kimseden ses çıkmadı. Tam o sırada Selma Hanım 
elinde mumları yanan bir yaş pastayla içeri girdi. Diğer 
elindeki kağıtları bir kenara bırakırken hep bir ağızdan,

— İyi ki doğdun Yağmuuur... demeye başladılar. Bu
günün doğum günü olduğundan dahi habersizdi. Tıpkı 
boş arsadaki binadan ya da odada Selma Hanım’ın olma
yışından habersiz olduğu gibi. Birkaç dakikalık kutlama
dan sonra Selma Hanım, az önce masasına bıraktığı ka
ğıtları getirip,

— Yağmur Bey bunlar şirket faturaları, ancak şunun 
ne olduğunu anlayamadım, diyerek uzattı. Yağmur, fatu
raları bir kenara bırakıp, üzerinde hiçbir şey yazmayan 
kapalı zarfı açtı. İçinden çıkan notta şunlar yazıyordu:

“Yıllar önce bugün dünyaya geldiğin için değil, bugün 
doğacağın için seni kutlarım. Aynılıktan bıktıysan beni bul. 
Arayan bulur.” Hizmetkar...
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Sabahtan beri yaşadığı tüm tuhaflıkları unutuyordu ki, 
bu mesaj onda soğuk duş etkisi yaptı. Şaşkınlığını gizle
meye çalışarak etratına bakındı. Herkes işiyle meşguldü.

— Kim bu Hizmetkar? Nerede arayayım, nasıl araya
yım? Ayrıca neden arayayım?

Herkes ona bakarken,

— Bize mi dediniz Yağmur Bey? diye sordu Tayfun. 
Belli ki şaşkınlığından sesli düşünüyordu. Mahcup oldu ve

— Hayır, diyebildi sadece.

Yağmur o günü zor akşam etti. Bütün gün “Hizmetkar 
kim?” sorusuyla geçmişti. Bu öyle bir düşünceydi ki, hem 
tatlı bir merak, hem tuhaf bir korku vardı içinde. Bilinmeze 
duyulan korku, onu bilme arzusuyla karışıyor, daha önce 
tatmadığı tarif edilemez bir hisse dönüşüyordu. Ya ondan 
kaçacak ya da onu arayacaktı. Ona kalsa ikisini de yapmak 
istemiyordu ama içinde oluşan zorunluluk hissi, onu bir ka
rar noktasına doğru sürüklüyordu. Hem de tüm hızıyla...

“Notta ‘Aynılıktan bıktıysan beni bul’ diyor. Aynılık değil 
mi zaten bıkkınlığımın sebebi? Bugün doğum günüm ve 
tam otuz ikinci yılımı doldurdum şu dünya hapishanesinde. 
Bazı zaman oldu, saniyeler içinde gördüğüm rüyalarımı an
lattım dakikalarca. Ama şimdi ‘Anlat bakalım otuz iki sene
yi!’ deseler, anlatacak o kadar az şey var ki. Her gün birbiri
nin aynı, nesini anlatayım? Hele bir otuz iki yıl daha yaşa
sam, anlatacak pek bir şeyim olmayacak, belli. Dedem an
latırdı küçükken: ‘Ömrünü nerede tükettin? diye soracaklar 
kuzum’ derdi. Ne diyeceğim soranlara, ‘Anlatacak bir şey 
yok. Bilirsiniz işte, aynı’ mı diyeceğim? Anlaşıldı. Bu Hizmet
karı bulmam en doğrusu olacak. Hem kaybedecek neyim 
var? İyi de nasıl bulurum? ‘Arayan bulur’ yazmış gönderdiği 
notta. Bilinmeyen bir şey nasıl aranır? Hoş, zaten bilsem, 
aramaya ne hacet?” derken gülüyordu kendi kendine. Kaç
mak yerine arama kararı bile yetmişti ferahlamasına.
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Seyrettiği filmler geldi aklına. Muhakkak gönderdiği bu 
notta bir ipucu olmalıydı. Eve doğru giderken, notta geçen 
diğer cümleyi düşünmeye başladı: “Yıllar önce bugün dün
yaya geldiğin için değil, bugün doğacağın için seni kutlarım, 
diyor. ‘Dünyaya gelmekle, ‘doğmak’ birbirinden farklıymış 
gibi yazmış. Demek ki dünyaya gelmenin kutlanacak bir ta
rafı yok ona göre. Asıl kutlamaya değecek olan şey ‘doğ
mak’ olsa gerek. Bizler anne karnından çıkıp, yaşamaya 
başlayan bebeklere ‘doğdu’ deriz. Demek ki doğmak, yaşa
maya başlamak demek. O halde ben bugün doğacağım, 
yani yaşamaya başlayacağım. Tuhaf. Bugüne kadar yaşa
mıyor muydum sanki? Ölü müydüm? Bi dakka bi dak-
ka  Değil miydim? Bugün sabah kalp krizi geçiren
adamdan ne farkım vardı? O da görmedi boş arsadaki bi
nayı, ben de. Ofise girdiğimde herkese selam verirken, Sel
ma Hanım orada yoktu ve ben fark etmedim. Ölüler etrafla
rında olanları duymazlar, görmezler, bilmezler. Benim ne 
farkım var sanki? Aynı uyurken her şeyden habersiz oldu
ğum gibi. Küçük ölüm derler ya uykuya. Problem şu ki; gü
nün uykudan arta kalan vaktini de uyurgezer gibi geçiriyo
ruz. Yani aslında tüm gün uyuyoruz. Tüm gün ölüyoruz...”

Zihninde bu düşüncelerle, eve varmıştı bile. Garaja 
girerken, göz ucuyla yeni yapılan binaya şöyle bir baktı. 
Gün boyunca yaşadıkları hızlıca geçti gözünün önünden. 
Uzun ve yorucu bir gün olmuştu. Ama kendini hiç de ön
ceki günlerdeki gibi yorgun hissetmiyordu.

Eve girdiğinde en sevdiği yemeğin kokusunu aldı. 
Belli ki eşi, bugünün doğum günü olduğunu unutmamıştı. 
Kapının sesini duyunca mutfaktan çıktı ve

— Doğum günün kutlu olsun! dedi.
— Dünyaya geldiğim günü bilemem ama bugün ger

çekten doğum günüm, diye cevapladı Yağmur, eşinin 
şaşkın bakışları pahasına.
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— Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum, diyerek ekledi.

Yemek boyunca o gün olanlardan bahsettiler. Yağ- 
mur’un anlatacak o kadar çok şeyi vardı ki, Rehnüma’ya 
konuşacak fırsat kalmadı. Ancak en sonunda,

— Nasıl bulacaksın bu Hizmetkarı? diyebildi. Yağ
mur sanki cevabını önündeki tabakta arıyormuş gibi uzun 
uzun baktı. Ama aradığı cevap yine eşinden geldi:

— Babam sürekli ‘Arayanlar bulamaz, bulanlarsa 
arayanlardır!’ derdi, dedi Rehnüma. İşte şifre şimdi çözül
müştü.

— Kesinlikle, dedi Yağmur biraz düşündükten sonra, 
belki ben aradığımı bulamam ama aradığım beni bulacak! 
Tıpkı dün gece olduğu gibi...

Yatmak için sabırsızlanıyordu. Artık yatak onun gö
zünde bir tabut değil, anne karnıydı. Önce bir güzel ab- 
dest aldı ve yatağına oturup bildiği bütün duaları çabukça 
okudu. Sonra ellerini açıp, içinden gelenlere tercüman ol
maya çalıştı:

“Allah’ım! Bugüne kadar ben yaşamadığım gibi Sen 
de beni yaşamamış say. Sabah bu yataktan kalkışımı do
ğumum gibi kabul et. Uykudan uyanışımı, gafletten sıyrı
lışım gibi gör ve göster. Sabah güneşin karanlığı kovduğu 
gibi, akşam rüzgarın bulutları dağıttığı gibi, gece ayın 
dünyamızı aydınlattığı gibi Sen de kalbimdeki günah ka
ranlığımı kov, gaflet bulutlarımı dağıt ve gönül dünyamı 
aydınlat. Amin!”

Tüm bunlar dilinden dökülürken, bunları böylesine iç
ten, inanarak ve akıcı söylemi kendisini bile şaşırtmıştı. 
Sanki insanın rüyasında, hiç bilmediği bir dili konuşması 
gibi bir şeydi. Sanki konuşmuyordu da konuşturuluyordu. 
Artık o zavallı aklı, daha fazlasını düşünmeye tahammül 
edemeden uykuya dalmıştı bile...







GARİP BULUŞMA

Sabah kalktı. Evet, bu kadar. Belki inanamayacaksı
nız ama o da en az sizin kadar şaşırmıştı bu duruma. Bü
tün bir gece için söylenebilecek başka hiçbir şey yoktu. 
Uyudu ve uyandı. Hepsi bu. Yüreğinde, çok garip bir şe
kilde, ihanete uğramışlığın sızısı vardı. Detaylarını hiç dü
şünmeden kızgınlığını attı dışarı: “Hani arayan bulurdu? 
Peh... Palavra!”

Yüzünü yıkayınca biraz kendine gelebildi. Şimdi daha 
sağlıklı düşünebilirdi. Aslında neye kızmıştı? Hizmetkarın 
verdiği bir söz falan yoktu. O sadece “Arayan bulur!” diyor
du, “Ben seni bulurum” demiyordu ki. Artık yapılabilecek 
tek şey ‘aktif’ bir bekleyişti. Ve bu hiç de uzun sürmedi.

Artık gözleriyle her baktığını görmeye, kulaklarıyla 
her sesi duymaya çalışıyordu. Yani arıyordu. Onu bulabi
leceği bir ipucu olabilirdi etrafında. O sırada dışarıdan ge
len bir ses dikkatini çekti. Caddeye bakan salona yöneldi 
ve pencereyi açtı. Bu bir selaya benziyordu. Bugüne ka
dar bu sesi defalarca duyduğunu ama hiç dinlemediğini 
fark etti. İyice kulak kesildi sese, o artık arıyordu:

— Kırşehir’in Mucur ilçesinden, Osman oğlu Yağmur 
dün gece vefat etmiştir. Cenazesi, bugün öğle namazını 
müteakip, Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlı
ğ ında defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye!..

Hani İnsan bir şeyi yapmadığım bilmesine rağmen,
çevresindekilerin ısrarlı iddialarını görünce kendinden şüp
he etmeye başlar ya, neredeyse onlara inanacak gibi olur, 
işte durum aynen böyleydi. Olduğu yere çöküverdi. Sela- 
nın verildiği camiyi bulup, neler olup bittiğini öğrenmek ge
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liyordu aklına ama kıpırdayamıyordu. Hatta nefes bile ala
madığını fark ettiğinde, bağırmak istedi avazı çıktığı kadar.
Tutunmak istiyordu hayata, sanki bir tabutla zorla taşını» 
yormuş gibi Kimsesizler Mezarlığı’na. Eşi Rehnüma telaş
la girdi salona. Yağmur’un yere yığılırken çekiştirdiği örtüy
le beraber düşen vazo öyle bir ses çıkarmıştı ki, Yağ- 
mur’dan başka herkes duymuştu gürültüyü. Rehnüma eşi
ni tutmuş yerden kaldırmaya çalışıyor; bir yandan donuk 
gözlerine bakıp iyice telaşlanıyor; bir yandan da çaresizli
ğini çığlıklarıyla bastırmaya çalışıyordu. O an kendine ge
len Yağmur, eşine sarıldı ve onu teskin etmeye çalıştı:

— Dur! Dur! Telaşlanma! Tamam...Yok bi’şey. Yok 
bi’şey. Sakin ol! Sadece bir an başım döndü o kadar. Tan
siyonum düştü herhalde.

İşe geç kalmamak için çabukça hazırlandı. Yola çık
tığında selanın verildiği camiyi bulmayı düşündü ancak 
hoca orada olmayacağı için bunun bir anlamı yoktu. Ger
çekle yüzleşmenin geriye kalan tek yolu, kendi cenaze 
namazını kılmaktı. Bu düşünce ona da çok garip geliyor
du ama yapılacak başka bir şey de yok gibiydi. Zaten son 
yirmi dört saatte garip olmayan ne vardı ki?

Ofise vardığında herkes yine aynıydı. Ancak Yağmur 
yine de emin olmak için hepsine tek tek baktı ve

— Günaydın arkadaşlar, dedi.

Artık gören bir çift gözü vardı ve herkesin aynı olma
dığını anında fark etti. Mesela Selma Hanım’ın dün maaşı 
alır almaz soluğu kuaförde aldığı çok belirgindi. Elektronik 
cihazlara meraklı Tayfun’un da elinde yeni bir cep telefo
nu vardı. İsmail’inse gözlerinin içi gülüyordu. Ne de olsa 
daha yeni nişanlıydı ve anlaşılan dün iyi vakit geçirmişti.

Bilgisayarını açar açmaz internete girdi ve öğle eza
nının vaktine baktı. Saat 12.14 yazıyordu. Öğle tatilinde 
biraz erken çıkması gerekecekti. Hiç düşünmeden,


