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www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsadece	güzelliğimi	görmüş,	çirkinliğimi	fark	etmemişti.	Ona	hiç	ikiyüzlülük	etmedim.	Hem	iyitarafımı,	hem	de	kötü	tarafımı	gösterdim	ki	beni	tanıyabilsin.	Bizim	buluşmamıza	Merec	el	Bahreynderler.	Arapça	bir	deyimdir.	Allah'ın	kitabında	Furkan	suresinde	şöyle	anlatılır.
"İki	denizibuluşturduk	ki	birisi	tatlı,	susuzluğu	giderir,	diğeri	ise	tuzlu	ve	acıdır.	Aralarına	da	görünmez	birperde	koyduk	ki	birbirlerine	karışmasınlar."	İşte	bu	yüzden	Celaleddin	ile	ben	kavuşuruz	ama	ken-di	meşreplerimizi	koruruz.Eğer,	Celaleddin	ile	benim	aramdaki	farkıanlamak	isliyorsan,	babalarımıza	bakman	lazım,	daha	doğrusu	bizim	onlarla
ilişkilerimize.Celaleddin	babasına	büyük	bir	saygıduyuyordu.	Belki	de	hayatı	boyunca	onun	sözünden	dışarı	çıkmadı.	Onun	söylediği	her	sözün	doğruolduğuna	inanıyordu,	her	yazdığının	kanun.	Baha	Veled,	örnek	alacağı	kişiydi	onun	için.	Oysa	bendaha	ergen	olmadan	anladım	babamın	yetersiz	olduğunu.	Onun	gibi	düşünürsem,	onun	gibidavranırsam
Tebrizli	sıradan	bir	Müslüman	olacaktım.	Evet,	sıradan	bir	adamdı	babam,	çöldemilyonlarcası	bulunan	kumlar	gibi	sıradan	bir	Müslüman.	Beni	anlamadı,	üstelik	kendisinden	farklıolduğu	için	beni	yargılamaya	kalktı."Şems'in	kibri	canımı	sıkmıştı.	Biraz	da	eleştirmek	için	manidar	bir	ses	tonuyla	sordum:"Siz	de	onu	küçümsediniz."Kurnaz	bir	ifade	belirdi
yüzünde."Şu	tavuk	yumurtasından	çıkan	kaz	yavrusu	meselesini	kastediyorsun.	Küçümsemek	değildiyaptığım,	sadece	kendimi	anlatmaya	çalıştım.	Onun	gibi	olmadığımı	açıklamaya	uğraştım."	Yenidenciddileşti,	bir	öğretmen	gibi	değil	de	anlaşılmadığınıbilen,	hatta	hiçbir	zaman	tam	olarak	anlaşılmayacağının	farkında	olan	birinin
durumunukabullenmişliği	içinde	sakince	sürdürdüsözlerini."Herkes	kalenderi	sayar	bizi	ama	benim	meşrebim	zordur.	Toprağım	kıraç	yerden	alınmıştır,	herbitki	büyümez	üzerimde,	suyum	ekşimiş	şarap	gibi	tatsızdır,	soluğum	yalçın	kayaları	parçalayanrüzgârlar	gibi	delidir.	Umuttan	çok	kuşku	vardır	yüreğimde,	hoşgörüden	çok	öfke	vardır,
nedensizdüşmanlık	gütmesem	de,	olur	olmaz	şeye	sevgi	beslemem	ben.	Haktan	yanayımdır	ve	de	hakikatten.Bu	yüzden	sevginin	hak	edenin	hakkı	olduğuna	inanırım.	Hak	etmeyene	sunulmayacak	kadardeğerlidir	sevgi.""Mevlânâ'nın	hakkı	mıydı?"Hiç	duraksamadan	yanıtladı."Hakkı	ne	demek,	benim	sevgim	başından	beri	zaten	onundu.	Başağın,
buğday	vermesi	gibi	normalbir	olaydı	bu;	bebeğin	anne	sütüne	yönelmesi,	canın	candan	beslenmesi	gibi.	Ama	evvelceHüdavendigâr	da	layıkıyla	bilemedi	bunu.	Anlayamadı.""Ya	siz,	başından	beri	biliyor	muydunuz	ne	aradığınızı?"	Gülümsedi,	üzüm	karası	gözleri	hafifçeçekildi."Onunla	karşılaşıncaya	kadar	ben	de	bilmiyordum.	Onu	görünce	bildim.
Evvelce	hayaller	vardısadece,	belli	belirsiz	görüntüler;	renkler	vardı	renk	İçinde,	kokular	vardı	koku	içinde,	sesler	vardıses	içinde,	tatlar	vardı	tat.	içinde,	dokunuşlar	vardı	dokunuş	içinde,	ama	nerede	gizlenmişti	bunlar,hangi	suretin	içinde,	anlamıyordum.	Onu	görünce	anladım.	Allah'ın	selamı	onun	üzerine
olsunMuhammedMustafa'nınmübarekwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comdudaklarındandökülen,"Kendini	bilen	Allah'ını	bilir"	sözü	uyarınca,	Celaleddin'i	görünce	yıllardır	aradığımın	aslındakendim	olduğunu	bildim.""Onda	kendinizi	mi	gördünüz?"Durdu,	çaresiz	gözlerle	baktı	yüzüme."Anlamıyorsun	değil	mi?
Kolay	değil,	çünkü	bildiğimiz	ne	varsa,	değişiyor.	Tanrı	değişmez	diyorlarya,	külliyen	yanlış.	Değişir.	Onun	hikmetinden	sual	olunmaz,	ama	bu	kadar	çok	değiştiği	içinanlamakta	güçlük	çekiyoruz.	Bildiklerimiz,	bilinmeze	dönüşüyor,	yanlışlar	doğruya,	sevaplargünaha,	helaller	harama,	yalanlar	gerçeğe.	Böylece	ulaşılmaz	oluyor	o	yüce	varlık,	büyük
sırrını	işteböyle	koruyor.""Nedir	o	büyük	sır?"Gözleri	kısıldı,	esmer,	uzun	yüzünde	parıldayan	iki	gizemli	ışığa	dönüştü.	Televizyonun	ekranışimdi	sadece	gizemli	iki	ışığıgöstermeye	başlamıştı.	Dudaklarının	oynadığını	görmedim	ama	sesi,	"Bilmek	istiyorsan	gelmelisin"dedi."Nereye?"Ekran	açıldı,	kemikli	yüzünde	davetkâr	bir	gülümseme
belirdi."Yanıma,	bu	gece	ilk	karşılaştığımızda	ne	söylediğimi	unuttun	mu	yoksa?	Bilmen	için	yaşamangerek.	Yaşamak	için	cesaret."	Bir	kez	daha	çağnyordu	beni	kendisi	olmaya,	bir	kez	daha	çağırıyorduyaşadıklarını	yeniden	yaşamaya.	Hayır,	diyemedim,	kaptırdım	kendimi	onun	sözlerine,	bir	kez	dahauzandım	kim	bilir	kaç	yıllık	gün	ışığının
esmerleştirdiği	uzun	parmaklı	ellerine.	20"...	nefsine	yenilen,	iblise	de	yenilir."Benim	olmayan	bir	erkek	bedeninin	içinde,	kendimi	yitirdiğim	o	bahçedeydim	yine.	Kerpiç	binanınhemen	önündeki	toprak	çiçeklikte	laleler,	sümbüller,	güller	dünyanın	hâlâ	güzel	bir	yer	olduğunuanlatmak	istercesine	rengarenk	kokuyorlardı.	Ortada	beyaz	taşlarla	çevrili,	içi
mavi	çinilerle	kaplıhavuz.	Havuzda	tatlı	tatlıışıldayan	öğle	güneşi.	Bahçe	duvannın	dibinde	yavaşça	salınan	uzun	boylu	kavak	ağaçları,	arkadadevasa	bir	ceviz.	Kimdim	ben	şimdi?	Londralı	Karen	mı?	Tebrizli	Şems	mi?	Çinili	havuzun	suyunayansıyan	görüntü	yanıtladı."Seninkinden	yedi	yüz	küsur	yıl	daha	genç	bu	güneş.	Seninkinden	yedi	yüz	küsur	yıl
daha	yaşlı	bubeden."	Baktım	havuzda	yine	o	siyahlar	içindeki,	sakallı	gölgem.	Unutmadan	önce	Karen'ı,	sudakigörüntüme	sordum."Bu	ev	Mevlânâ'nın	mı?""Hayır,	Allah'ın"	dedi	görüntüm	suda	usulca	kıpırdanarak."Arının	kovanı,	kartalın	kayası,	karıncanın	kovuğu,	ayının	ini,	sultanın	sarayı	gibi	burası	da	yüceYaradan'ındır.	Ömrü	yettiği	sürece,	hem
otursun	konak	olsun,	hem	okutsun	medrese	olsun	diyeAllah	eliyle	Sultan	Keykubat	tarafından	hediye	edilmiştir	Hüdavendigâr'ın	ailesine."	Başımı	çeviripkerpiç	eve	baktım.	Bu	evin	ilk	kez	bu	kadar	büyük	olduğunu	fark	ediyordum,	bu	kadar	geniş.	Kaçoda	vardı	bu	iki	katlı	binada?	En	üst	kat	Hüdavendigar'ın	odasıydı.	Köklü	bir	Rum	ailesinden	gelenKira
adındaki	güzel	hatunla	paylaşıyordu	odayı.	Celaleddin'le	evlenmeden	önce	Müslüman	olmuştukadın.	Öteki	odalar	çocukların	ve	hizmet	verenlerin.	Alt	kattaki	mutfaktan	yemek	kokularıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comgeliyordu.	İçim	kalktı,	nefsimi	terbiye	etmek	için	yemekten	uzak	dururdum.
Mutfaktanuzaklaşmaya	çalışır-ken,	az	kalsın	biriyle	çarpışacaktım."Destur"	diyerek	kenara	çekildim.	Baktım	Hüdavendigâr'ın	ortanca	oğlu	Alaeddin,	arkasında	dagünbegün	serpilen,	günbegün	güzelleşen	Kimya.	Hüdavendigâr'ın	gerçek	çocuğu	olmadığı	halde,gerçek	kızıymış	gibi	bu	evde	başı	dimdik	gezen	Kimya,	insanın	yüzüne	korkmadan,
utanmadan,çekinmeden	bakan	Kimya.	Ne	arıyordu	bu	kız,	bu	oğlanın	yanında?"Yavaş	olsana	biraz"	diye	azarladım	Alaeddin'i.	"Az	kaldı	yıkacaktın	beni	avlunun	orta	yerine."Alaeddin	hiç	konuşmadan	yabani	bir	hayvan	gibi	baktı	yüzüme.	Belki	yanında	Kimya	olmasaaldırmayacaktı,	ama	belli,	ağırına	gitmişti	kızın	yanında	azar	işitmek."Görmedim"	dedi
alttan	almayan	bir	sesle,	"az	kaldı	ben	de	yıkılacaktım	yere."	Boyun	eğmeyen	birçocuktu	Alaeddin;	bendine	sığmayan,	döküldüğü	kabın	şeklini	almayan	bir	çocuk.	Şeytanın	ateşkızılı	gözlerine	bile	bakmaktan	çekinmeyen	ben,	ürperdim	bu	yeniyetme	oğlanın	bir	bıçak	gibikeskin	bakışlarından.	Biraz	da	bastırmak	için	korkumu,	söylendim	öfkelenmiş
gibi."Evin	içinde	ne	bu	koşu?	Kumandanına	haber	yetiştiren	Moğol	çerisi	gibi.	İnsan	bir	özür	diler.""Kusura	bakma"	dedi	yarım	ağız.	"Ders	var,	Karatay	Medresesi'nde	ona	yetişecem	de."	Öylece	çektigitti,	sanki	onu	uyarmamışım	gibi	bilhassa	koştu-ra	koştura,	Kimya	da	kopmadı,	seyirtti	peşinden.Hiç	sevmemişti	bu	çocuk	beni.	Buraya	geldiğim	ilk
günden	beri	gözlerindeki	o	düşmanca	parıltı	hiçeksilmemişti	yüzünden,	iyi	bir	dersi	hak	ediyordu	ya,	sabra	sığındım,	"Lahavle"	deyip	yürüdüm.Birkaç	adım	atmadan	yetişti	Bahaeddin.	Hüdavendigâr'ın	büyük	oğlu.	Alaeddin	ateşse,	Bahaeddinsuydu,	Alaeddin	fırtınaysa,	Bahaeddin	sükûnet,	Alaeddin	öfkeyse,	Bahaeddin	huzur,	Alaeddinisyansa,
Bahaeddin	boyun	eğiş."Bağışlayın	Şeyhim"	diyerek	elime	sarılıp	öptü,	"Kardeşim	yabanidir,	kıymet	bilmez.	Babam	neyaptı,	ne	ettiyse	bir	türlü	terbiye	olmadı	bu	çocuk.	Bağışlayın	yanlış	yaptıysa.	Üzerinize	alınmayınsakın,	size	değildir,	meşrebi	bozuk	onun."ince	bir	sakalın	çevrelediği	yüzü	olgunlaşmaya	başlayan	ham	elmalar	gibi	hafifçe	kızarmıştı.
Usulcadokundum	bu	cismi	güzel,	ruhu	güzel,	sözleri	güzel	çocuğun	yanağına."Babana	bakıyordum"	diye	sordum.	"Bilir	misin	nerededir?""Hücrededir	Şeyhim.	Geceyarısı	yanına	girdim,	yoktunuz,	sizi	sordu.	Sabah	namazında	girdim,yoktunuz,	sizi	sordu.	Az	evvel	ekmek	ve	su	götürdüm,	yine	sizi	sordu.	Sanırım	o	da	sizi	merakediyor."Döndüm,	bu
kocaman	evin	en	dar,	en	ışıksız,	en	gösterişsiz,	en	küçük	ve	en	mübarek	odasınayürüdüm.	Bahaeddin	de	peşim	sıra	geliyordu.	Durdum,	o	da	durdu."Sen	dışarda	kal.	Bizim	babanla	konuşacaklarımız	var."	Baş	eğdi,	el	bağladı."Nasıl	münasip	buyurursanız	Şeyhim."Onu	dışarda	bırakarak	girdim	kemerli	ahşap	kapıdan	içeri.	Celaleddin	rahlenin	önünde
bağdaşkurmuş	kitap	okuyordu."Allah'ın	selamı	üzerine	olsun."Beni	görür	görmez	doğruldu."Allah'ın	sevgisi	de	senin	üzerine	olsun."Uzandı	elimi	öpmek	istedi,	önce	davranıp	ben	onunkini	öptüm,	ama	bırakmadı	o	da	dudaklarım,ellerimin	solgun	derisine	dokundurdu."Şükür	geldin	Pirim"	dedi	heyecan	dolu	bir	sesle,	"Şükür	bugün	de
buradasın."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comBakışlarım	rahlenin	üzerindeki	kitaba	kaydı.	Babası	Baha	Veledin	kaleme	aldığı	Maarifti.	Ona	dahaönce	"Artık	babanın	yazdıklarını	okuma"	demiştim.	Demek	hâlâ	okuyordu.	Biliyordum	alışkanlık,bağlılıkların	en	kötüsüdür.	En	zor	vazgeçilenidir.	Ama
alışkanlıklarını	yenemeyen	bir	derviş	kendinefsini	nasıl	yenecekti?	Alak	suresinde,	"Yaradan	Rabb'inin	adıyla	oku"	denmişti,	ben	Celaleddinyüzüne	üç	kerre	tersini	haykırdım."Okuma,	okuma,	okuma!"Bir	çocuk	gibi	sarardı	yüzü.	Suskunluk	ağır	bir	nem	gibi	kapladıçilehaneyi.	Suçluluk	bir	dağ	gibi	çöktü	omuzlarına	Celaled-din'in.	Titreyen	elleriyle
Maarifinkapağını	kapattı.	Kitabı	yandaki	rafa	koydu.	Baktım	rafta	başka	kitaplar	da	vardı:	FeridüddinAttar'ın	Esrarnarne'si,	Muhyiddin	ibnü'l-Arabi'nin	Füsusii'l-Hi-kem'i,	Ebu'l-Ferec	el-İsfahani'ninKitabü'l-Agani'si,	Kuşeyri'nin	Risale'si,	Gazali'nin	îhya-i	Ulumi'd-Din'i,	Kelile	ve	Dinine,	Bin-birGece	Masalları	hadi	bunlar	neyse	de	o	kendini	peygamber



sanan	Mütenebbi	lakaplı	Kûfeli	şairinDivan'nı	görünce	bir	kuşku	kapladı	içimi.	Yoksa	yanılmış	mıydım,	yoksa	bana	onu	vaad	edeniyanlış	mı	anlamıştım?	Yoksa	Belhli	Baha	Veled'in	oğlu	Muhammed	Celaleddin	değil	miydi	Allah'ıno	gizli	sevgilisi?Yoksa	boş	bir	hayalin	peşi	sıra	mı	sürükleniyordum,	rüzgârın	önünde	savrulan	kuru	yaprak	misali?Celaleddin
yüzümün	karardığını	gördü,	Mütenebbi'nin	Diva-	nı'na	baktığımı	fark	etti,	ruhumdakideğişimi	anladı.	Bir	çocuk	gibi	titredi	çenesi.	Öyle	savunmasızdı	ki	az	kalsın	benim	de	yüreğimtitreyecekti.	Ama	izin	vermedim,	ne	benim	yüreğimin	yumuşamasına,	ne	onun	gururununuyanmasına."Ne	zamana	kadar	başkalarının	kitaplarını	okuyacaksın	Muhammed
Celaleddin?"	diye	çıkıştım."Nereye	kadar	başkalarının	sözlerinde	arayacaksın	kendi	sırrını?	Baban	gibi	ulemaların	da	olsa,sözü	kuyumcu	gibi	dokuyan	şairlerin	de	olsa,	ruhun	buzdan	ince	tabakasının	üzerine	kelamdanbinalar	kuran	âlimlerin	de	olsa	bırak	eski	sözler,	eskide	kalsın.	Sen	kendi	sırrını,	kendi	sözlerininiçinde	bulabilirsin	ancak.""Fakat..."
diye	aralandı	mübarek	dudakları,	"Fakat..."	Tebriz'in	keskin	kış	rüzgârı	gibi	kestim	lafını."Fakatla	olmaz	Celaleddin.	Duraksamayla,	beklemekle,	ayak	sürümeyle	olmaz.	Beklenecek	vakitdeğildir.	Gece	aralanmıştır,	gün	ışımış,	yol	görünmüştür,	ya	şimdi	geçilecek	ya	da	hiçbir	zaman."Uykusuzluktan	mest	olmuş	gözleri	nemlendi,	solgun	yüzünüincecik	bir
keder	kapladı.	O	an	öyle	güzel,	öyle	masum,	öyle	mübarek	görünmüştü	ki	gözüme.Tövbe	tövbe	eğer	bir	sureti	olsaydıyüce	Allah'ın	"İşte	budur"	derdim,	"işte	Celaleddin'in	yüzüdür	o."	Ama	dağladım	içimde	uyananhayranlığı.	Yapmam	gerekeni	hatırlayıp,	kuşandım	sertliğimi.	Çünkü	hayat	bir	köprüdür	denmişti,sırra	erenler	bu	dünyada	geçer	onun
üzerinden,	sırra	ermeyenler	ahirette.	Celaleddin	bilmiyordu,ama	yeni	bir	imtihan	vardıönünde."Kalk"	diye	buyurdum,	"yekin	hele,	miskinlik	sırası	değil	şimdi.	Üç	dileğim	var	senden.	Mademkikonuğunum	senin,	yerine	getirmelisin	dileklerimi."	Silkinip	kalktı	hemen	oturduğu	minderden.Avludaki	oğlu	Bahaeddin	gibi	baş	eğdi,	el	bağladı.	Sevinçle
ışıldayan	iki	kandil	alevine	benzeyengözlerini	yüzüme	dikti."Konuğum	değilsin	sen"	dedi	titreyen	bir	sesle,	"bu	ev,	bu	medrese	senin.	Eğer	bir	konuk	varsasenin	cennetinde,	işte	o	benim.	Buyur	dünya	sarrafı,	senin	buyruğun	benim	zevkimdir."	Onunkalktığı	mindere	oturdum.	Kekliği	avlamak	için	tuzağınıkuran	bir	avcının	kurnazlığıyla	sakalımı
sıvazlayarak:www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Bilirsin	günler	oldu	Konya'ya	geleli"	dedim.	"Bilirsin	er	kişinin	ihtiyaçları	vardır.	Hülasa	bana	birkadın	gerek	Muhammed	Celaleddin.	Öyle	sıradan	değil,	güzel	bir	kadın.	Bana	böyle	bir	kadınbulabilir	misin?"Bunları	söylerken	onu	izliyordum.	Bakalım,
gözlerindeki	ateşsönecek	miydi,	bakalım	yüzü	gölgelenecek	miydi,	bakalım	bana	güvenecek	miydi?	Bir	arıgölgelenmedi	yüzü,	bir	an	duraksamadı,	bir	an	düşünmedi.	Sadece	aynı	cümleyi	tekrarlamaklayetindi."Senin	buyruğun,	benim	zevkimdir."Başka	bir	söz	söylememe	fırsat	vermeden	çıktı	gitti	hücreden.	Sevinçle	bakakaldım	ardından.	"Amaacele
karar	verme	demişti"	Allah'ın	rahmeti	üzerine	olsun,	ilk	şeyhim	Ebu	Bekir-i	Tebrizi	Sellebaf'."Mürit	seçerken	de,	mürşit	seçerken	de	bekle.	Çünkü	güneşin	vakti	ayndır,	ayın	vakti	ayrı,	dünyanınvakti	ayrı.	Karar	vakti	gelene	kadar	bekle."	Sevincimi,	kuşkunun	derin	kabrine	gömdüm	vebekledim.Çok	sürmedi,	Celaleddin'in	eliyle	açıldı	hücrenin	kemerli
ahşap	kapısı.	Öteki	eli	başka	bir	elitutuyordu,	içeri	girince	gördüm.	Yanında	Konya'nın	en	güzel	kadını,	Kira	Hatun	duruyordu;Celaleddin'in	karısı.	Sadakat	buydu	işte,	inanmak	buydu,	teslimiyet	buydu,	kendinden	geçmekbuydu.	Celaleddin'in	boynuna	sarılmamak	için	zor	tuttum	kendimi.	Ama	güneşin	vakti	ayrıydı,	ayınvakti	ayrı,	dünyanın	vakti	ayrı,
kuşkunun	karanlığı	yüreğimden	silininceye	kadar	beklemeliydim.Kaşlarımı	yıktım."Kira	Hatun	benim	can	kız	kardeşimdir,	bu	olmaz"	dedim.	Saygıyla	karısının	önünde	eğildim.	"Sençıkabilirsin	Kira	Hatun."	Ne	olup	bittiğini	anlamayan	kadıncağız,	bir	süre	şaşkın	şaşkın	baksa	dayüzümüze,	sonra	emrime	uyup	çıktı	dışarı.	Celaleddin'e	döndüm
yeniden."İkinci	isteğime	gelelim"	dedim	bütün	ciddiyetimle.	"Bana	hizmet	edecek	güzel	bir	erkek	çocukgetir.	Öyle	ki	beni	üzmesin,	bir	dediğimi	iki	ettirmesin.	Dileğimi	anlasın,	hemen	yerine	getirsin."Yine	gölgelenmedi	yüzü,	bir	an	duraksamadı,	bir	an	düşünmedi.	Aynı	cümleyi	tekrarlamakla	yetindisadece."Senin	buyruğun,	benim	zevkimdir."Ardından
yekinip	çıktı	hücreden.	Artık	kuşku	duymam	için	bir	neden	yok	diye	seslense	de	yüreğim,aklım	engel	oldu	onun	isteğine.	Daha	açılan	kapı	kapanmadan	Celaleddinim	yeniden	girdi	içeriye.Yanında	güzelliği	ancak	Yusuf	Peygamber'inkiyle	kıyaslanabilecek	büyük	oğlu	Sultan	Veled'le.Daha	ben	ağzımı	açmadan:"Umarım"	dedi	saygıyla	eğilerek,	"bu	çocuk,
senin	hizmetine	ve	ayakkabılarını	çevirmeye	değer	birkul	olur."Çığlıklar	atıp	avaz	avaz	Celaleddin'in	ellerini	öpmemek	için	zor	tuttum	kendimi.	Çünkü	güneşinvakti	ayrıydı,	ayın	vakti	ayrı,	dünyanın	vakti	ayrı,	kuşkunun	gölgesi	kalkıncaya	kadar	umudu-munüzerinden	beklemeliydim.	Suratımı	astım."Sultan	Veled	benim	oğlumdur"	dedim,	"o	benim
hizmetimi	göremez.	Gönder	delikanlıyı,	gitsin."Ne	olup	bittiğini	anlamayan	Bahaeddin	Veled,	babasının	karısıgibi	şaşkın	bakakaldı	yüzümüze.	Celaleddin	başıyla	oğluna	çıkmasını	işaret	edince	de	arkasınıdönmeden	geri	geri	yürüyerek	çıktıhücreden.	Ve	ben	kaçırmadan	gözlerimi	üçüncü	dileğimi	söyledim	Celaleddin'e.	"Susadım,Konya'nın	suyu
kesmiyor	susuzluğumu.	Hararetim	sonsuz,	şarap	istiyorum,	onsuz	yapamam	ben.Yahudi	mahallesine	git,	bana	şarap	getir."Yeter	artık	demedi,	Celaleddin.	Ben,	bu	şehrin	en	tanınmış	ulemasıyım,	ne	demek	Yahudiwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.commahallesinden	şarap	almak,	demedi.	Neden	onurumla
oynuyorsun,	demedi.	Neden	bana	düşmanlıkyapıyorsun	demedi.	Sanki	ben	onun	süt	isteyen	yavrusuymuşum	o	müşfik	bir	anneymiş	gibisevgiyle	gülümsedi."Hemen	getiriyorum	Şeyhim"	dedi.	"Senin	buyruğun,	benim	zevkimdir."Az	kalsın	kendimi	tutamayacak,	"Dur	Allah'ın	gizli	dostu,	dur	her	iki	âlemin	sarrafı,	asıl	sen	benimşeyhimsin,	asıl	sen	benim
pirim"	diye	haykıracaktım.	Ama	nefsine	yenilen,	iblise	de	yenilirdi.Kendimi	tuttum.	Bekledim.Bu	kez	bekleyişim	uzun	sürdü	biraz,	gün	devrildi,	ufukta	karanlık	belirdi.	Yoksa	Celaleddin	utanmışmıydı?	Yoksa	Şeyh	Evhededdin-i	Kirmani	gibi	ününü,	şanını	düşünmüş,	şarap	almaktan	vaz	mıgeçmişti?	Senelerce	evvel	Bağdat'ta	karşılaştık	Şeyh
Kirmani'yle."Bütün	arzum	ve	dileğimle	sana	kul	olmak	istiyorum"	dedi.	Ben	de	ona	dedim	ki:"Sen,	benim	arkadaşlığıma	tahammül	edemezsin.""Beni	kulluğuna	ve	arkadaşlığına	kabul	et"	diye	ısrarla	yapıştıkara	keçemin	kara	yakasına.Ben	de	ona	dedim	ki:"Tamam.	Ama	Bağdat'ın	ortasında,	herkesin	gözü	önünde	benimle	birlikte	hurma	şarabı
içmelisin."Hurma	gibi	sarardı	rengi."Bunu	yapamam."Onlara	kolaylık	gösteriniz,	çünkü	kolaylık	bizim	yolumuzun	ışığıdır	sözü	uyarınca	ben	de	onadedim	ki:"O	zaman	benim	için	hurma	şarabı	bulup	getirebilir	misin?""Hayır,	bunu	da	yapamam."Bende	dedim	ki:"Ben	içerken	benimle	arkadaşlık	eder	misin?""Hayır,	edemem."Ben	de	dedim	ki:"Erlerin
huzurundan	uzak	ol.	Sen,	bunu	yapacak	adam	değilsin.	Çünkü	Tanrı	senden	bu	gücüesirgemiş.	Tanrı	eri	odur	ki,	aşkı	için	bütün	müritlerini,	bütün	namusunu,	bütün	şerefini	bir	ka-dehşaraba	satabilmelidir.	Sen	bu	yolun	yolcusu	değilsin.	Tanrıerlerinin	huzurundan	uzak	dur."Şeyh	Kirmani'yi,	bu	sözde	Tanrı	dostunu	hatırlayınca	umudum	kırılır	gibi	oldu.
Yoksa	kuşkularımhaklı	mıydı?	Yoksa	Bağdat'ta	olan	Konya'da	tekrar	mı	edecekti?	Celaleddin	de	Kirmani	gibibenliğini	daha	mı	önde	tutuyordu	aşkından?	Kötü	düşünceler	geçerken	aklımdan	aralandı	hücreninkapısı.	Celaleddin'in	inanç	içindeki	ışıklı	yüzü	göründü,	elinde	şarap	dolu	bir	testi	tutuyordu."Geciktim,	kusura	bakma"	dedi	en	tatlı
gülümseyişiyle,	"şarabın	en	iyisini	bulmaya	çalıştım,	enlezzetlisini.	Şeyhimin	diline,	dudaklarına,	dişine	dokunmaya	layık	olanını..."Artık	tutamadım	kendimi.	Güneşin	vakti	tamamdı,	ayın	vakti	tamam,	dünyanın	vakti	tamam."Asıl	şeyh	sensin"	diyerek	ayaklarına	kapandım.	"Asıl	Tanrıdostu	sensin.	Ne	olur	beni	müritliğine	kabul	et."	Hemen	o	da	kapandı
yere,	ellerimi	tuttu,	ellerimiöptü.	Yanaklarımdan	yaşlar	yuvarlanıyordu,	yanaklarımdaki	yaşları	öptü,	sonra	ayağa	kaldırdı	beni.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Şeyh	inanan	değil,	inandırandır,	şeyh	anlatan	değil,	gösterendir,	öğreten	değil,	perdeyi	kaldırandır.Sen	benim	gözümün	önündeki	perdeyi
kaldırdın.	Sen,	bana	bendeki	beni	gösterdin.	Şeyh	sensin,	pirsensin,	hakiki	dost	sensin,	hakikat	sen..."	21"Hırsızlık	yapanların	elleri	bilekten	kesilir..."	Gözlerimi	açtığımda,	ellerinde	yalın	kılıçları,başlarının	üzerinde	dalgalanan	üç	hilalli	bayraklarıyla	Türk	akıncıları,	haç	bayraklıBizans	atlılarını	kovalıyordu.	Bir	an	neler	olduğunu	anlamakta	zorluk
çektim.	Yatakta	toparlanırkenkavradım	olanı	biteni,	televizyon	açıkken	uyumuştum.	Türk	akıncılarının	"Allah	Allah"	sesleriylekendime	geliyordum.	Ağızlan	köpük	içinde	koşan	atların	nal	sesleri	odanın	içinde	yankılanıyordu.Ne	kadar	çok	açmışım	televizyonun	sesini	böyle.	Hâlâ	kucağımda	duran	kumanda	aletinindüğmesine	basarak	kapattım
televizyonu,	ama	ses	kesilmedi.	Hayır,	atların	nal	sesi	değildi	odadaçınlayan,	birileri	kapıyı	yumrukluyordu.	Televizyonun	sesini	o	kadar	açmıştım	ki	oteldekimüşteriler	sonunda	kapıma	dayanmıştı	demek.	Hızla	kalktım	yataktan,	odanın	ışığını	yaktım.Aynada	kendime	çeki	düzen	verip,	kapıya	yöneldim.	Kapının	önünde	iki	erkek	konuşuyordu.
İlkininsesini	hemen	tanıdım,	resepsiyondaki	meraklı	görevliydi."İçerdedir,	eminim,	gece	yansına	doğru	geldi	otele.	Durun,	durun,	televizyonun	sesi	kesildi.	Evet,bizi	duydu	galiba.""Duysa	iyi	olur"	diye	çıkıştı	öteki	ses.	"Yoksa	müşteri	mahremiyeti	filan	takmam,	yedek	anahtarlaaçar,	gireriz	içeri."	Meraklı	görevlinin	yanıtlamasına	gerek	kalmadan
araladım	kapıyı.	Üç	kişi	vardıkarşımda.	Görevlinin	dışında,	elindeki	telsizi	cızırdayan	iriyarı	bir	adamla,	saçlarını	arkasında	topuzyapmışgenç,	güzelce	bir	kadın.	İriyan	adam	öfkeyle	söylendi	kapının	arasından:"Açın	polis!	Sizinle	konuşmamız	lazım."İşte	bunu	beklemiyordum,	polislerin	benimle	ne	işi	olabilirdi?Sakin	görünmeye	çalışarak	kapıyı	iyice
açtım."Buyrun,	nasıl	yardımcı	olabilirim?"İriyarı	polis	söylenmeyi	sürdürdü."Dakikalardır	size	ulaşmaya	çalışıyoruz	hanımefendi."	Hanımefendi	lafının	üzerine	basa	basakonuşmuştu,	azarlar	gibi."Karen"	dedim	tepki	olarak.	"Adım	Karen	Greenwood."	Sesim	soğuktu,	mesafeliydi,	karşınızdacanınızın	istediği	gibi	davranamayacağınız	biri	var
dercesine,güven	içindeydi.	Hiç	aldırmadı,cebinden	bir	kart	çıkarıp	baktı."Kimya'sı	da	yok	mu?""Efendim?""Kimya	diyorum.	Elimdeki	kartta	Karen	Kimya	Greenwood	yazıyor.	Yanlış	kişiyle	konuşmakistemem	de.""Haklısınız,	Karen	Kimya	Greenwood."Yapmacık	bir	saygı	belirdi	bıkkın	yüzünde."Ben	de	Başkomiser	Ragıp."Sesi	alaycı	mıydı,	bana	mı	öyle
geldi,	kestiremedim.	"îçeri	girebilir	miyiz?	Böyle	kapı	önündeolmuyor.	Zaten	öteki	müşterileri	yeterince	rahatsız	ettik.""Önce	konuyu	bilmek	istiyorum"	diye	ayak	diredim.	Zorunlu	olduğu	için	açıklama	yapan	birininwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.commemnuniyetsiz	tavrıyla:"Kapkaç"	diye	söylendi,
"çantanızdan	çalınanlar.	Konu	bu."	Bu	mesele	sabahı	bekleyemez	miydi?Belki	de	bilmediğim	bir	şeyler	olmuştu.	Aşağıda	bekleyin	geliyorum	diyebilirdim,	ama	gizleyecekneyim	vardı?	Yanlış	bir	iş	yapmamıştım.	"Olur"	dedim	memnuniyetsiz	bir	tavırla.	"Ama	izin	verinde	odayı	bir	toparlayayım.""Bir	yere	kaçmazsınız	değil	mi?"Şaka	yapıyordu	aklınca,
yanıt	yerine	sert	bir	bakış	fırlatarak,	kapıyı	kapattım.	Odam	çok	dağınıkdeğildi	aslında	ama	düşünmeye	ihtiyacım	vardı.	Ne	olmuştu	da,	böyle	sabaha	karşı	dikilmişlerdikapıma?	Belki	de	bu	ülkede	polislerin	çalışma	tarzı	böyleydi.	Hiçaklıma	yatmasa	da	bu	düşünceye	inanarak,	yatağıma	çekidüzen	vermeye	çalıştım.	Öylece	çıkarıpattığım	kot
pantolonumu,	ceketimi	aldım,	portmantoya	astım.	Yeniden	aynada	saçıma,	başımabaktım.	Yorgundum,	gözlerimin	altı	morarmıştı,	yüzümde	bir	türlü	silemediğim	o	şaşkınlık	vardıyine.	Artık	silmeye	uğraşmadım,	kapıyı	açtım."Buyrun,	girebilirsiniz."Başkomiser	Ragıp,	ayı	gibi	paldır	küldür	içeri	dalarken	yanındaki	genç	kadın,"Kusura	bakmayın"	diye
söylendi	mahcup	bir	tavırla.	"Gecenin	bu	saatinde	sizi	rahatsız	ettik."Ben	de	nazik	olmak	gereğini	duydum."Rica	ederim,	siz	işinizi	yapıyorsunuz."Ragıp,	neler	oluyor	orada	der	gibi	ilgiyle	baktı."Tanıştırmayı	unuttum"	dedi	yüzündeki	sırıtmayı	yitirmeden,"Bizim	Zeynep,	Komiser	Zeynep"	Küçümseyerek	baktı	meslektaşına.	"O	benden	daha
kibardır.İstanbul'dan	geldi	de."	Duymazdan	geldim:"Kapkaç	meselesinde	bir	gelişme	mi	var?"Soruyu	Zeynep'e	sormuştum	ama	Ragıp	kızın	yanıtlamasına	izin	vermeden	bütün	kabalığıyla	arayagirerek	konuşmaya	başladı.	Hem	de	sorumla	ilgisi	olmayan	bir	konudan	bahsederek."Çok	güzel	Türkçe	konuşuyorsunuz	Miss	Karen.	Dilimizi	nerede
öğrendiniz?"	Bunları	söylerken	biran	yüzüme	bakmış	sonra	gözleri	büyük	bir	dikkatle	odamı	taramaya	başlamıştı.	Keşke	onları	odayaalmasaydım	diye	geçirdim	içimden	ama	olan	olmuştu.	"Londra'da"	diye	yanıtladım.Abartılı	bir	heyecanla	çarpıldı	suratı."Londra'da	mı?	Londra'da	Türkçe	mi	konuşuluyor?"	Sevimli	olmaya	çalışıyordu	zevzek,
hiçsinirlenmeden	açıkladım."Bizim	evde	babam	Türkçe	konuşurdu.""Niye,	babanız	Türkçe	öğretmeni	miydi?""Hayır,	babam	Türk'tü."Hayranlıkla	mırıldandı	ama,	samimiyetinden	hâlâ	emin	değildim."Türk	ha!"	Kendisi	gibi	odayı	inceleyen	komiser	Zeynep'e	döndü.	"Duydun	mu	Zeynep,	Miss	KarenTürkmüş?"	Zeynep	pek	umursamadı	başkomiserini,
odanın	içini	araştırmayısürdürdü.	Meslektaşından	umduğu	ilgiyi	görmeyince	yeniden	bana	döndü	Ragıp."Dilimizi	öğrenmeniz	ne	güzel.	Babanızın	da	hakkını	yemeyelim,	iyi	öğretmiş	size	Türkçeyi."	Yanıtvermesem	ayıp	olacaktı.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Teşekkür	ederim.""Siz	de	yetenekliymişsiniz."
Artık	bana	bakmıyordu,	elindeki	telsizle	yan	açık	valizimin	kapağınıkaldırmaya	çalışıyordu.	Eğer	çamaşırlarımı	kanştırırsa	müdahale	etmeyi	düşünüyordum	ki,	kapağıbırakarak	bana	döndü.	"Valla	bir	Türk	kadar	iyi	konuşuyorsunuz	Türkçeyi."	Birden	yaklaştı,yüzündeki	ifade	değişmişti"Fakat	bizi	çok	uğraştırdınız.	Ne	kadar	ağır	uykunuz	varmış	Kimya
Hanım!"	Sigara	kokan	nefesiyüzümü	yaladı.	Yine	o	yılışık	gü-lümseme	belirdi	ince,	kansız	dudaklarında.	"Size	Kimya	Hanımdesem	bana	kızmazsınız	değil	mi?	Türkçeyi	bu	kadar	güzel	konuşan	biri,	eminim	Türk	ismiyleanılmaktan	gurur	duyar.""Gurur	duyarım	da	Kimya,	Türkçe	değil,	Arapça	bir	sözcük."	Zeynep	kıkırdadı,	Ragıp	ters	ters	baktıgenç
kadına	ama	kızgınlığını	içine	atıp,	yine	bana	döndü."Olsun,	Müslüman	ismi	ya."Eyvah	şimdi	bana	dinimi	soracaktı,	kısa	kesmek	için	uyumlu	davrandım."Sorun	değil,	bana	Kimya	diyebilirsiniz.	Babam	da	öyle	çağırırdı	zaten."	Sahiciliğinden	eminolamadığım	bir	hayranlık	belirdi	gözlerinde."Babanız	büyük	adammış.	Yurtdışında	yaşayan	Türklerin	hepsi
onun	gibi	olsalar,	bu	memleketşimdi	çok	başka	yerlerde	olurdu."	Portmantoda	ceketimi	inceleyen	Zeynep'in	sorusuyla	kesildikonuşmamız."Ceketinizin	kolu	çamur	olmuş	Miss	Karen,	biriyle	mi	boğuştunuz?""Kapkaççının	marifeti	olmalı"	diye	tahmin	yürüttüm.	"Çantamıçekerken	yere	düşmüşüm."Sözlerim	Zeynep'i	ikna	etmişti,	ama	Ragıp	önemli	bir
ipucu	bulmuş	gibi	atıldı."Düşmüşüm	de	ne	demek?	Düştüğünüzün	farkında	değil	miydiniz?""Elektrikler	kesilmişti"	diye	açıkladım	sabrıma	kendim	de	şaşarak.	"Sonrasını	hatırlamıyorum,ayıldığımda	her	şey	olup	bitmişti.""Yani	kapkaç	yapan	şahsı	görmediniz.""Hayır,	kimseyi	görmedim.""Garip	bir	durum.	Biri	elinizden	çantanızı	çekiyor,	siz	adamıfark
etmiyorsunuz."	Yanıt	vermemi	beklemeden	meslektaşına	döndü.	"Sen	ne	diyorsun	Zeynep	buişe?"Genç	kadın	boş	gözlerle	baktı	amirine,	anlaşılan	adamı	pek	iplemiyordu,	bunu	fırsat	bilerek	gerginbir	tavırla	açıklamayı	sürdürdüm."Her	şey	birdenbire	oldu.	Söyledim	ya	bayılmışım.	Hem	niye	bu	soruları	soruyorsunuz	bana?""Sakin	olun,	sakin	olun
kızmanıza	gerek	yok.	Aslında	sinirlenmesi	gereken	biri	varsa	biziz.Dakikalarca	kapıda	bekledik	sizi.""Yorgun	olmak	da	mı	suç?"Tepeden	tırnağa	süzdü	beni."Açıkçası	yorgun	olduğunuzu	düşünmemiştik	kapıda	beklerken.	Bizi	kuşkulandırdınız.	Öyle	değilmi	Zeynep?"Belki	de	bu	kaba	adamın	konuşmalarına	daha	fazla	dayanamadığı	için	kendisini	banyoya
atanwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comZeynep'ten	yine	yanıt	gelmeyince,	Ragıp	yeniden	bana	çevirdi	bakışlarını."Sahi	niye	açmadınız	kapıyı?	Zanlı	olduğunuzu	düşünsek	içerde	kanıtları	ortadan	kaldırıyorsunuzsanırdık."Artık	bu	kadarı	da	fazlaydı,	neredeyse	suçlu	sayacaktı	adam	beni."Ne	zanlısı,	ne	kanıtı?"
diye	çıkıştım.	"Ne	demek	istiyorsunuz	siz?"Sinirlenmem	hoşuna	gitti,	keyifli	bir	ifade	belirdi	yorgun	yüzünde."Sözgelimi	diyorum	canım.	Hemen	üzerinize	alınmayın."	Alttan	almaya	hiç	niyetim	yoktu."Öncelikle	sizin	canınız	filan	değilim,	benimle	konuşurken	doğru	konuşun,	ikincisi,	ben	suçlu	değil,kurbanım.	Saldırıya	uğrayan,	eşyaları	çalınan	kişi
benim."	Sözlerimi	umursamadı	bile,	sadece	birazuzaklaştı	benden.	Çekindiğinden	filan	değil,	yatağın	dibinde	duran	botlarım	ilgisini	çekmişti."Biliyoruz"	dedi	botlarımı	incelerken.	"Size	kapkaç	yapmışlar.	Çantanız,	paranız,	yüzüğünüzçalınmış.""Pasaportum	da."Duraksadı,	başını	çevirip,	banyodan	çıkan	Zeynep'e	baktı."Pasaport	var	mıydı	bulunan
eşyalann	arasında?"	Öfkem,	gerginliğim	kayboldu."Ne,	eşyalarımı	buldunuz	mu?"Sevimli	olmaya	çalışarak	doğruldu."Bulduk."	Ama	kafasını	kurcalayan	bir	mesele	vardı.	"Üç	yüz	yetmiş	sterlin,	sekiz	yüz	yirmi	yeniTürk	lirası,	kahverengi	taşlıgümüş	bir	yüzük	ama	pasaport	yok.""Belki"	dedi	Zeynep	iyimser	bir	ses	tonuyla,"...	olay	yerinin	yakınlarında	bir
yerdedir.	Olay	Yeriİnceleme	Ekibi	çevreyi	araştırmayı	sürdürüyor.	Yakında	bulurlar.""Belki	de"	diyerek	Başkomiser	Ragıp	karşıma	dikildi.	Artık	ne	alaycılık	vardı	yüzünde,	neyılışıklık.	Açıkça	suçlar	gibi	bakıyordu.	"Belki	de	pasaportunuz	sizdedir.""Bende	mi?	Yani	pasaportum	hiç	çalınmadı	mı?""Çalındı,	ama	kapkaççınızı	öldüren	kişi	pasaportunuzu	size
iade	etmiş	olabilir.""Kapkaççıyı	öldüren	mi?"	Neden	bahsediyordu	bu	adam	böyle?"Kapkaççı	öldü	mü?""Ölmedi	Kimya	Hanım,	öldürüldü.""Nasıl	yani?	Nerede	olmuş	bu	olay?"Tuhaf	bir	şey	söylemişim	gibi	kuşkuyla	yüzüme	baktı."Çok	güzel	bir	soru.	Evet,	kapkaççınızın	cesedi	garip	bir	yerde	bulunmuş.	Tam	sizin	gaspedildiğiniz	yerde.""Merec	el
Bahreyn"	diye	mırıldandı	dudaklarım	kendiliğinden.	Ragıp	önemsemedi	ama	Zeynep'inilgisini	çekti	söylediklerim."Pardon,	ne	dediniz?"Şansım	vardı	ne	dediğimi	anlayamamıştı."ilginç	dedim,	gerçekten	de	ilginçmiş.	Demek	hep	aynı	noktada	kapkaç	yapıyormuş	adam."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comZeynep
bir	şeyler	gizlediğimi	anlamıştı,	belki	üzerime	gelecekti,	ama	Ragıp	kurtardı	beni.	"Nekapkaçı	Kimya	Hanım?"	diye	homurdandı.	"Gecenin	üçünde	orada	in	cin	top	oynar.""Yani	başka	bir	yerde	öldürüp	oraya	mı	atılmış?"	Hâlâ	gözleriyle	beni	süzmekte	olan	Zeynep	usulcabaşını	salladı."Öyle	olduğunu	sanıyoruz."Kafam	karışmaya	başlamıştı."Benden	ne
istiyorsunuz?	Adamın	ölmesiyle	benim	ne	ilgim	var?""Bilmiyoruz."	Polislerin	o	anlayışsız,	soğuk	tavrı	belirmişti	Zeynep'in	yüzünde.	"Anlatmanızıistiyoruz.""Neyi?""Bildiklerinizi.""Yazılı	ifademi	bu	gece	hastaneye	gelen	polis	memuruna	verdim."	Neden	anlamak	istemiyorsunuzdercesine	baktı."O,	kapkaççınız	hunharca	öldürülmeden	önceydi."	içimdeki
tedirginliğin	korkuya	dönüştüğünü	farkettim."Hunharca	ne	demek?""Bilmiyorsunuz	değil	mi?"	diye	yeniden	Ragıp	dikildi	karşıma."Olan	bitenlerden	haberiniz	yok	yani?""Nasıl	olsun?	Odamda	uyuyordum."Sıkıntıyla	üfledi	yüzüme,	ne	kadar	kötü	kokuyordu	bu	adamın	nefesi.	Genç	kadına	döndü."Zeynep,	şu	olan	biteni	hanımefendiye	bir	anlatır
mısın?""Tabii	Başkomiserim"	diyerek	toparlandı	genç	kadın.	"Biraz	tuhaf	bir	olay	Miss	Karen.	Adamın	solelini	bilekten	kesmişler."	Ragıp	dayanamayıp	araya	girdi."Neden	sol	elini	biliyor	musunuz?""Bilmiyorum"	dedim	gözlerimi	iri	iri	açarak.	"Nereden	bileyim?""Çünkü	adam	solaktı.	Konya'nın	en	namlı	kapkaççılarından	biri;	Solak	Kâmil.	Asıl	adı
KâmilTenekeci.	Sol	elini	büyük	bir	ustalıkla	kullanırdı."	Adamın	solak	olmasıyla	sol	elinin	kesilmesiarasındaki	bağlantıyı	anlayamamıştım."Peki	niye	sol	elini	kesmişler?""Cezalandırmak	için"	diye	söylendi	hiç	duraksamadan.	Yüzümdeki	tek	bir	kıpırtıyı	bile	kaçırmamakiçin	büyük	bir	dikkatle	izliyordu	beni.	"Eskiden	hırsızlık	yapanların	elleri	bilekten
kesilirdi.""Şeriat	yasası"	diye	onayladı	amirini	Zeynep,	ama	yanlış	anlamamdan	korktuğu	için	hemen	ekledi."Şimdi	öyle	bir	şey	yok	tabii."	Ne	şeriat,	ne	de	bu	ülkenin	yasaları	beni	ilgilendiriyordu,	aklımcinayete	takılı	kalmıştı."Kan	kaybından	mı	ölmüş?"Benden	böyle	bir	soru	beklemiyor	olacaklar	ki	ikisi	de	şaşkınlıkla	birbirlerini	süzdüler.
YanıtZeynep'ten	geldi:"Hayır,	boğularak	ölmüş.""Gırtlağını	mı	sıkmışlar?"www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Daha	vahşice	bir	yöntem	kullanmışlar.	Kesilen	elini,	adamın	boğazına	sokmuşlar."Eli	ağzının	içine	sokulu,	bilekleri	dışarda,	gözleri	yerinden	fırlamış	bir	yüz	canlandı	kafamda.Görüntü	korkunçtu	ama,
aklımdaki	soruyu	gölgeleyemedi."Ama	bu	biraz	zor	değil	mi?	insanın	eli	ağzına	nasıl	sığar?""Bilmiyoruz"	dedi	Ragıp	iri	kafasını	sallayarak.	"Ceset	adli	tıpta,	yarın	anlarız	nasıl	sığdırdıklarını.""O	zaman	kesinlikle	başka	yerde	öldürmüş	olmalılar	adamı.""Biz	de	öyle	düşünüyoruz	zaten"	diye	bir	kez	daha	onayladıZeynep.	"Sadece	cesedin	olduğu	yerde	kan
izleri	var.	Etrafta	tek	damla	kan	bulamadık.""Ustaca	düzenlenmiş	bir	iş	olmalı."Ragıp'ın	küçük	kestane	rengi	gözleri	takdirle	baktı	yüzüme."Beni	şaşırtmaya	devam	ediyorsunuzKimya	Hanım.""Niye?	Ne	yaptım	ki?""Bizim	gibi	konuşmaya	başladınız."	Yine	meslektaşına	seslendi."Öyle	değil	mi	Zeynep?""Öyle."	Alaycı	bir	gülümseme	belirmişti	biçimli
dudaklarında."Miss	Karen	analitik	düşünüyor."Ragıp	yadırgayan	gözlerle	baktı	Zeynep'e	sanırım	analitik	dü-şünmenin	ne	olduğunu	tam	olarakanlayamamıştı,	ama	ben	övgüolarak	aldım	bu	sözleri."Bir	anlamda	benim	mesleğim	de	sizinkine	benzer.	Sigorta	eksperiyim.	Bazen	ben	de	sizin	gibibilinmeyen	olayları	çözmek	zorunda	kalırım.	O	zaman	da	ister
istemez	polis	gibi	düşünürüm.	Oyüzden	ustaca	düzenlenmiş	bir	iş	dedim.	Organizasyon	gerektiren	bir	cinayet.""Hıım"	diyerek	sırtını	duvara	dayadı	Ragıp.	"Neden	organizasyon	gerektiren	bir	cinayet	olsun?""Çünkü,	adamı	yakalayacaksın,	sol	bileğini	keseceksin	sonra	da	boğazına	sokarak	öldüreceksin.	Tekbaşına	kimse	yapamaz	bunu.	Mutlaka	birkaç
kişi	ve	kimsenin	onları	fark	edemeyeceği	bir	mekângereklidir."Sırtı	duvarda,	gözleri	yüzümde	sürdürdü	akıl	yürütmeyi."intikam	olamaz	mı?	İki	yıl	önce	Ankara'da	görev	yaparken	bahtsız	bir	gaspçı,	bir	bayan	sivil	polisesaldırmıştı.	Kendini	kaybeden	bayan	polis	de	silahındaki	bütün	kurşunlan	boşaltmıştı	herifinüzerine."	Zeynep	de	benim	gibi
dudaklarında	alaycı	bir	gülümsemeyle	dinliyordu	amirini.	AmaRagıp	kendim	kaptırmış	olasılık	üzerine	olasılık	açıklıyordu."İnsanlar	bu	gibi	durumlarda	çok	kolay	çıldırabilirler.	Yani	siz	de..."Artık	bu	kadarı	da	fazlaydı."Nasıl	yani"	diye	gürledim.	"Biri	çantamı	çaldı	diye	aklımı	yitirip	onu	öldürdüğümü	müsöylüyorsunuz.	Hem	de	şeriata	uygun	olsun	diye
adamın	sol	elini	kesip,	gırtlağına	sokarak..."Yorgun	gözlerini	uysalca	kırptı."Tamam,	diyelim	ki	haklısınız.	Bu	işi	sizin	yapmanız	imkânsız.	Ama	ya	sizi	tanıyan	biri	öldürdüyseonu?""Beni	tanıyan	biri	yok	ki	Konya'da."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Mennan...	Hani	size	hastanede	refakat	eden	adam...""Ne?
Siz	ne	diyorsunuz?	Daha	dün	tanıştık	onunla.	Bizim	şirketin	Konya	acentesi,	benim	için	birkapkaççıyı	öldürecek.	Hem	de	bir	seri	katil	gibi	inceden	inceye	çalışarak."Zeynep	artık	kendini	tutamamış	sessizce	gülmeye	başlamıştı.	Ama	Ragıp	aldırmadı."Ya	babanız"	diye	mırıldandı.	"Babanız	Konyalıymış.	Nerede	o	şimdi?""Bilmiyorum,	babam	yirmi	küsur	yıl
önce	bizi	bırakıp	gitti.""Ne?"	Yüzünde	sahici	bir	hayal	kırıklığı	belirmişti.	"Babanız,	yani	sizi	Türk	geleneklerine	göreyetiştiren	adam.""Öyle	bir	şey	söylemedim,	sadece	Türkçe	öğretti	dedim.""	Neyse	işte,	yani	o	adam,	sizi	küçük	bir	kızken	bırakıp	gitti,	öyle	mi?"	Sana	ne	benim	babamdandemek	geçti	içimden	ama	"Öyle"	diye	söylendim	uzatmamasını
umarak.	"Hayat	işte.""Nerede	şimdi	o?"Sanki	vicdansız	bir	katilden	söz	ediyormuşuz	gibi	sertçe	sormuştu."Bilmiyorum.	Umurumda	da	değil.	Daha	önemlisi	o	da	benim	Konya'da	olduğumu	bilmiyor.	Bilsede	babam	insanları	öldürecek	biri	değildir.	Biri	yanağına	tokat	atsa,	öteki	yanağını	da	çevirir."Sözlerimden	hiç	etkilenmedi."Kızını	küçükken	bırakıp
giden	bir	adam..."	Kaşlarımın	çatıldığını	fark	edince	açıklama	yapmakgereğini	hisseti.	"Biliyorum	aile	meseleniz	ama	benim	de	kızlarım	var.	Öyle	değil	mi	Zeynep?Böyle	şey	olur	mu?"Zeynep,	bu	konunun	beni	gerginleştirdiğini	sezinlemişti,	konuşmak	yerine	elden	ne	gelir	dercesinebaşım	hafifçe	yana	yatırmakla	yetindi.	Fakat	Ragıp	sakinleşecek	gibi
değildi."Yav	ben	kızlarımın	saçlarının	teline	zarar	gelmesin	diye	üstlerine	titriyorum.	Valla	böyle	nöbetçiolduğum	gecelerde	aklım	evde	kalıyor.	Yani	bir	baba	kızını..."Amma	da	bozulmuştu	Ragıp,	doğrusu	hiç	beklemezdim	bu	katıyürekli	polisten	böyle	bir	tepkiyi."Boş	verin"	diye	adamı	yatıştırmayı	denedim.	"O	günler	eskide	kaldı.""Sizin	için	üzüldüm."
Yorgun	yüzünü	keder	basmıştı.	"Çok	üzüldüm	ama	haklısınız	boş	verin,	öylebir	baba	için	üzülmeye	değmez..."	Gözlerini	hızlı	hızlı	birkaç	kez	kırptıktan	sonra	eski	haline	geldi."Neyse,	biz	işimize	bakalım.	Hastaneden	çıktıktan	sonra	neler	yaptınız,	anlatın	da	bitirelim	şu	işi.Oraya	kadar	olanları	zaten	ifadenizde	okumuştuk.""Bir	şey	yapmadım.
Hastaneden	ayrılınca	Mennan	Bey	arabasıyla	beni	otele	bıraktı.	Ben	de	odamaçıktım,	yatağa	uzandım,	uyumadan	önce	biraz	televizyon	izlemek	istemiştim,	ama	uyuyupkalmışım.	Sonra	da	siz	geldiniz	işte.""Kimseyle	görüşmediniz	mi?""Annemle	görüştüm.	Londra'dan	aradı,	telefonla	konuştuk."	Alay	etme	sırası	bana	gelmişti."Üstelik,	belki	gelir	hırsızı
boğar	diye	kapkaça	uğradığımı	bile	söylemedim	ona."Artık	hiç	eğlenmiyordu."Anlıyorum"	dedi,	bu	iş	burada	biter	dercesine	umutsuz	çıkmıştısesi.	"Sabah	emniyete	uğrayın,	eşyalarınızı	alın.	Bize	anlattıklarınızı	yazıya	da	dökmemizgerekecek."	Elindeki	telsizle	beni	izle	diye	Zeynep'e	işaret	ederek	kapıya	yürüdü.	Kapının	önünewww.soncemre.com
Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comgelince	döndü.	Yüzünde	hâlâ	o	üzgün	ifade	vardı."Rahatsız	ettiğimiz	için	özür	dileriz.	Ama	madem	bizim	gibi	düşünüyorsunuz	anlarsınız,	görev.""Önemli	değil"	dedim	bu	kadar	hoşgörülü	olmama	kendim	de	şaşarak.	"Bana	iyilik	etmekistiyorsanız,	pasaportumu	bulun	yeter."	22"...	galiba	cinayeti
kimin	işlediğini	biliyorum."	Bir	cinayet	soruşturmasına	bulaşmadığım	kalmıştı,sonunda	o	da	oldu	işte.	Raslantının	böylesi	de	bulunmazdı	doğrusu.	Çantamıçalan	kapkaççının	öldürüleceği	tutsun,	üstelik	cesedi	de	bana	saldırdığı	yerde	bulunsun.	BaşkomiserRagıp'ın	kuşkulandığı	kadar	da	var.	Onun	yerinde	olsam,	benim	de	ilk	gideceğim	adres
kendiminkiolurdu.	Mennan	ne	yaptı	acaba?	Mutlaka	onun	da	kapısını	çalmışlardır.	Belki	de	karakolagötürmüşlerdir	zavallıyı.	Beni	gören	tanıklar	var,	Mennan	otelden	sonra	evine	gittiyse	ailesindenbaşka	tanık	yok.	Onlara	da	kuşkuyla	bakar	polis.	Arasam	mı	acaba?	Yok	canım,	durduk	yere	Ragıp'ıkuşkulandırmayalım	şimdi,	sabahı	beklemekte	yarar
var.Perdeyi	aralayarak	dışarı	baktım.	Karanlık	açılmaya	başlamıştı,	Mevlânâ	Türbesi'nin	arkasındagökyüzünü	ağır	ağır	ele	geçiren	bir	kızıllık	vardı.	Sabah	ezanı	tam	o	anda	başladı.	Güzel	okuyordumüezzin,	içli	bir	sesi	vardı.	Balkona	çıkarak	bir	süre	ezanı	dinledim.	Ne	dediğini	anlamasam	dakederlendim.	İnsanı	melankoliye	sürükleyen	bir	yan	vardı	bu
ezgide.	Belki	de	bana	öyle	geliyordu.Bakışlarım	sabah	ibadeti	için	Sultan	Selim	Camii'ne	giden	insanlara	takıldı.	Hepsi	erkekti,	bir	tekkadın	yoktu	aralarında.	Caminin	önündeki	şadırvanda	aptes	alan	üç	kişiye	baktım.	Birisi	siyahlariçindeydi.	Beni	mi	izliyordu	ne?	Bir	ürperti	dalgası	geçti	sırtımdan.	Yoksa	Şems	mi?	İlgiylebakmaya	başladım	ama	adam
başını	çevirmişti,	sadece	yandan	görebiliyordum	onu.	Üstelik	ortalıkhenüz	iyice	aydınlanmadığından	tam	seçemiyordum.	Eğer	o	Şems	ise,	demek	ki	yaşadıklarım	dabirer	hayalden	ibaret	değildi.	Büyük	bir	dikkatle	izlemeye	başladım	adamı.	Bir	dakika,	bir	dakikakalkıyor	galiba.	Ellerini	yıkarken	omuzlarına	aldığı	ceketi	şimdi	giyiyordu.	Sanki	yine
bakışlarınıüzerime	çevirdi.	Heyecan-la	sarsıldı	bedenim.	Şems	mi	gerçekten?	Dur,	bana	doğru	dönüyor.	O	mu?Yok,	değilmiş.	Kesinlikle	Şems	değil	bu	adam.	Sakalları	yok,	üstelik	en	az	bizim	Mennan	kadarbesili.	Tam	düşündüğüm	gibi	bilinçaltımın,	bilincimi	ele	geçirmesi	durumu	yaşıyorum.	Bizimpsikolog	Oliver'e	anlatsam,	eminim	bunun	bir	hastalık
olduğunu	söyler	bana.Bakışlarım	yeniden	Mevlânâ'nın	yeşil	türbesinin	ardındaki	kızıllığa	kaydı.	Güneş	hızlayükseliyordu,	çok	sürmez	sanşın	ışıklan,	türbenin	yeşil	kıvrımlarında	gezinmeye	başlardı.Bulutların	ardındaki	güneşe	bakarken	Sunny'i	hatırladım.	Hayali	çocukluk	arkadaşım.	Benimyarattığım	bir	oyun	kahramanı.	San,	kıvırcık	saçlar,	boncuk
gibi	iri	mavi	gözler.	Zayıf	bir	çocukolduğunu	düşünürdüm	onun,	hep	benim	yardımıma	ihtiyaç	duyan	bir	oğlan.	Onu	uyutur,	yemeğiniyedirir,	hasta	olduğunda	ilaç	verirdim.	Babam	ve	annem	dışında	hep	onunla	konuşur,	hep	onunlaoynardım.	Babam	yadırgamaya	başlamıştı	bu	durumu,	hayali	bir	arkadaşa	olan	düşkünlüğümüanlamıyordu,	psikolojik
sorunlarım	olabileceğini	düşünüyordu.	Hatta	bu	yüzden	tartıştıklarınıanlatmıştı	annem	yıllar	sonra	bana."Baban	çok	kaygılanmaya	başlamıştı	senin	için.	Bizim	yanımızda	otururken	bile	o	Sunny	adındakiçocukla	sohbet	ediyordun.	Bazen	de	odanda	onunla	kavga	ediyordun.	Sunny'i	uyutmak	içinsöylediğin	ninnileri	saymıyorum	bile.	Bazı	çocuklarda
görülen	normal	bir	davranıştı	bu.	Kimipedagoglara	göre	son	derece	de	sağlıklı	bir	davranış;	daha	çocukken	olmayan	karakterler	yaratmakgüçlü	bir	hayal	dünyasının	varlığını	gösterirmiş.	Ama	baban	bunu	anlamakta	zorlanıyor,	seninanormal	bir	durum	içinde	olduğunu	düşünüyordu.'Kızımızı	doktora	götürmeliyiz'	diye	tutturdu.'Buna	gerek	yok'	dedim,
'Karen	dünyayla	ilişki	kurmaya	çalışıyor	sadece.	Varoluşuna	anlam	katmakiçin	uğraşıyor.''Bu	nasıl	anlam	katmak,	gece	gündüz	var	olmayan	bir	çocukla	konuşuyor.'www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comBabanla	biraz	eğlenmek	istedim.'Sunny'nin	gerçek	olmadığım	nereden	biliyorsun?'	diye	sordum.	Benim	saf
Poyraz'ım,	'Gerçek	mi...'dedi	mucizelere	inanmaya	hazır	bir	tavırla,	'yoksa	sen	de	mi	gördün?''Hayır,	görmedim	ama	belki	de	Tanrı	o	sanşın	çocuk	olarak	görünüyordur	Karen'a.	Sen	demedin	miTanrı	ancak	en	saf	ve	masum	olanlara	görünür	diye.'Aklı	karışmış,	üzüm	karası	gözlerinde	tuhaf	bir	panltı	belinnişti.'Yani	o	hayali	çocuk	sence...''Niye	olmasın?
Sen	Tanrı'yi	bulmak	için	aklın	ve	bedenin	isteklerinden	vazgeçmeye,	en	masumhaline	dönmeye	çalışmıyor	musun?	Mir	anlamda	çocuk	olmak	için	çabalamıyor	musun?	Karenzaten	öyle.	Tanrı	da	onunla	böyle	bir	iletişim	kurmuş	olamaz	mı?''îyi	de'	diye	karşı	çıktı.	'Tanrı	niye	Karen'ı	seçsin	ki?'Yine	kendi	sözlerini	hatırlattım.'Tanrı	ona	gerçekten	ihtiyaç
duyanların	yanına	gider.	Belki	de	bizim	Karen'ımizin	ona	çok	ihtiyacıvar.'Hayır,	kafasına	yatmıyordu	söylediklerim.'Sanmıyorum'	dedi	başını	sallayarak,	'Bu	psikolojik	bir	problem.	Onu	bir	doktora	götürsek	iyiolacak.'Canımı	sıkmaya	başlamıştı.'Niye'	diye	çıkıştım,	'Sana	hiç	görünmemiş,	hiç	seslenmemişilahi	bir	varlıkla	gece	gündüz,	konuşuyor,	ona
yalvarıyorsun	sende	psikolojik	problem	olmuyor	da,neden	Karen	da	oluyormuş?'Abuk	sabuk	bir	şey	söylemişim	gibi	alıngan	bir	tavırla	bakmıştıyüzüme.	Çünkü	o	öfkelenmesini	bilmezdi.'Ne	demek	istiyorsun	Susan?	Benim	Allah'a	yalvarmam,	yakarmamla,	Kimya'nın	Sunny	diyeolmayan	bir	arkadaş	yaratması	aynışey	mi?'Onu	çıldırtan	o	soğukkanlı
tavrımı	takınıp,	'Bilmiyorum'	dedim	gözlerinin	içine	bakarak.	'Sen	debilmiyorsun.'Usulca	başını	salladı.'Bu	kadar	basit	değil.	Küçük	bir	çocuğun	kafasında	yarattığı	bir	hayal	ile	Allah'ı	bir	tutamazsın..'Kendimden	emin	gülümsedim.'Tutarım,	bence	ikisi	birbirine	çok	benziyor.	Senin	Tanrı'yla	yaptığın	konuşmayla,	Karen'inSunny'yle	yaptığı	konuşma
arasında	hiçbir	fark	yok;	ikisi	de	masum,	ikisi	de	saf,	ikisi	de	anlamarayışısadece.	Ya	da	yalnızlığımıza	çare	bulma	arayışı.'Baban	daha	fazla	dayanamadı.'İnsanların	inaçlannı	böyle	değerlendiremezsin.	Dini	sadece	akılla	kavrayamazsın.'	Sanki	benim	içinüzülüyormuş	gibi	baktıyüzüme.	'İnanç	meselesinde	nasıl	istersen	öyle	düşünebilirsin	ama	Kimya
hasta	olursa	seniwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comuyardığımı	unutma.'Sonra	da	odasına	kapanıp	ney	üflemeye	başlamıştı.	Ama	bir	daha	da	bu	konuyu	açmamıştı.	İlkokulabaşlayınca	sen	de	Sunny'i	unutmuştun	zaten."Aslında	ilkokula	başlayınca	unutmamıştım	Sunny'i.	İlkokulda	Tony	adında	bir	sıra
arkadaşımolmuştu.	O	da	sarışındı	ama	ne	saçları	kıvırcıktı,	ne	de	gözleri	mavi.	Saçları	düzdü,	seyrekti,	yarıkapalı	gözkapaklarırının	altındaki	gözleri	ise	yeşildi,	elaya,	yakın	açık	yeşil.	Yine	de	onu	hayaliarkadaşımın	yerine	koymuş	olmalıyım	ki,	birkaç	kez	uyarmıştı	beni.	"Bana	Sunny	deme	Karen,benim	adım	Tony"	diye.	îlk	öpüştüğüm	oğlan	da	Tony
olmuştu.	Ne	yaptığımızın	farkında	olmadanutangaç	bir	şekilde	dudaklarımızıbirbirine	değdirmiştik.	Sonra	rahip	oldu	Tony.	Ailesi	Katolik'ti,	Vatikan'da	okudu.	İki	yıl	önce	ölümhaberini	aldık.	Galapogos	Adaları'nda	Danvin'in	Evrim	Teorisi'ni	çürütmeye	yarayacak	kanıtlarararken	dev	bir	kertenkele	tarafından	ısırılmış,	hayvan	zehirli	olmamasına	rağmen
açık	yara	mikropkapmış	ve	zavallı	Tony	kangrenden	ölmüştü.	Cesedi	Vatikan'a	gömüldü.	Danvin'in	laneti	demiştiannem.	Şaka	yapmıyordu	bunu	söylerken	son	derece	ciddiydi.	Tony'nin	ölüm	haberini	aldığımdaçok	üzülmüştüm,	ama	tuhaf	şey	Sunny'i	o	zaman	bile	hatırlamamıştım.	Ne	büyük	vefasızlık.	Oysahiçbir	arkadaşım	yokken	yalnızlığımı	onunla
gidermiş,	belki	ilk	oyunlarımı	onunla	oynamış,çocukluğumun	bütün	sırlarını	onunla	paylaşmıştım.	Gerçi	Sunny'le	konuştuklarımızı	bilehatırlamıyorum.	Hepsi	aklımdan	uçup	gitmiş,	ama	onun	yanında	kendimi	neşeli,	güvende	ve	özgürhissetmiş	olmalıyım.	İnsanın	her	istediğinde	yanında	bulabileceği	böyle	bir	arkadaşı	olsa	hayat	nekadar	güzel	olurdu.
Ama	bu	imkânsızdı,	gerçek	yaşamda,	gerçek	kişilerden	hiç	kimse,	hiç	kimseyeböyle	kölece	bir	bağlılık	göstermezdi.	Ya	Mevlânâ?	Nasıl	da	hiç	itiraz	etmeden,	hiç	şikâyet	etmedendileklerini	yerine	getirmişti	Şems'in.	Üstelik,	onurunu,	gururunu	hiçe	sayarak.	Sahi	bunu	niyeyapmıştı?	Şems'i	sevdiğinden?	Nasıl	bir	sevgidir	ki	bu,	karşısındakini	sürekli
sınamak	gerekliliğinihissediyor?	Sadece	sınamak	olsa	iyi,	en	çok	sevdiklerinden	bile	vazgeçmeni	istiyor.	Mevlânâsevdiklerinden	vazgeçti	mi?	Eğer	Şems	kötü	niyetli	olsaydı,	ne	karısı	Kira	Hatun	kalırdı,	ne	de	oğluBahaeddin.	Mevlânâ'ya	kadar	gitmeye	gerek	yok	ki;	babam	Şah	Nesim	için	bizi	bırakmadı	mı?Evet,	gerçekten	ne	kadar	da	benziyor	babam
ile	Şah	Nesim'in	ilişkisi	Mevlânâ	ile	Şems'inkine.Belki	de	onlardan	esinlenmiştir	babam.	Esinlenmek	mi,	açıkça	öğrenmiştir	desene	şuna.	Belki	dedinsel	bir	ritüeldir	bu.	Ziya	Bey'in	babası	İzzet'e	Bey'e	sormalı	buluştuğumuzda.	Babamın	çocuklukarkadaşıymış,	üstelik	aynı	dergâhta	büyümüşler,	ondan	iyi	kimse	bilemez	bunu.Çalan	telefonun	zili	böldü
düşüncelerimi.	Yine	polisler	mi?Aceleyle	girdim	içeri.	Ardı	ardına	ısrarla	çalmayı	sürdüren	telefonun	ahizesini	hızla	kaldırdım."Alo...	Buyrun...""Alo	Miss	Karen...	Miss	Karen	siz	misiniz?"	K	ı	s	ı	k	sesle	konuşmasına	rağmen	Mennan'ıtanımıştım."Alo...	MonııanBey.	Buynm	benim.""Miss	Karen,	polisler	gittiler	mi?"Birileri	bizi	dinliyormuş	gibi	fısıltıyla
konuşuyordu."Gitti.	Bana	geldiklerini	nereden	biliyorsunuz?""Çünkü	önce	bize	gelmişlerdi.	O	Ragıp	denen	başkomiser	katil	muamelesi	yaptı	bana.	Sizinle	desabah	konuşmaları	için	ne	kadar	ısrar	ettiysem	dinlemedi	beni."Heyecan	içinde	bir	çırpıda	sayıp	dökmüştü	yaşadıklarını."Önemli	değil"	dedim	sakinleşmesi	için.	"Sorularını	yanıtladım	oldu	bitti.
Ama	kapkaççınınöldürülmesi	gerçekten	de	tuhaf."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Tuhaf,	hem	de	çok	tuhaf	Miss	Karen."Sesi	incelmiş,	tiz	bir	hal	almıştı."Üstelik	ceset	de	tam	çantamın	gasp	edildiği	yerde	bulunmuş.""Merec-el	Bahreyn"	diye	fısıldadı.	Sanki	büyülü	bir	cümleymişgibi	sesi	titremeye
başlamıştı.	"İki	denizin	buluştuğu	yer.	Tam	sizin	düştüğünüz	yer."	Anlamsız	birkorkuya	mı	kapılmıştı,	yoksa	bildiği	bir	şey	mi	vardı?"Gerçekten	tuhaf	dedim	kafasındakileri	benimle	paylaşmasıiçin.	"Raslantı	olmalı.""Raslantı	mı?	Sizin	eşyalarınızı	çalan	adamı	öldürüyorlar,	sonra	da	cesedini	saldırıya	uğradığınızyere	bırakıyorlar.	Böyle	raslantımı
olur?"Sinirlerim	bozulmaya	başlamıştı,	gerginliğimi	belli	etmemek	için	işi	alaya	vurdum."Başkomiser	Ragıp	gibi	konuşmaya	başladınız	Mennan	Bey.	Böyle	giderse	katil	diyesuçlayacaksınız	beni.""Estağfurullah	Miss	Karen,	o	ne	biçim	söz.	Benim	sizi	suçlamak	gibi	bir	niyetim	yok.""Biliyorum,	biliyorum"	diye	yatıştırdım	hâlâ	nasıl	biri	olduğuna	karar
veremediğim	Menan'ı.	Amaartık	ne	düşündüğünü	de	öğrenmek	istiyordum.	"Sahi	beni	niye	aramıştınız?""Şey	için,	size	şeyi	söyleyecektim."	Sesi	o	kadar	kısıktı	ki	duymakta	güçlük	çekiyordum."Biraz	yüksek	sesle	konuşur	musunuz,	hiçbir	şey	anlamıyorum.""Tabii..."	O	kadar	gergindi	ki	konuşurken	yutkunduğunu	telefondan	bile	duydum.	"Miss
Karen"diye	yeniden	denedi.	"Miss	Karen,	galiba	cinayeti	kimin	işlediğini	biliyorum."	Sözlerinin	anlamınıtam	olarak	kavrayamamıştım."Cinayeti	kimin	işlediğini	biliyor	musunuz?"	diye	yineledi	dudaklarım	kendiliğinden."Evet,	katili	biliyorum.""Ne	dediğinizin	farkında	mısınız	Mennan	Bey?""Farkındayım,	hemen	konuşmamız	gerek."Tüylerim	diken	diken
olmuştu.	Mennan	ciddi	görünüyordu.	Yoksa	bu	işte	İkonion	Turizm'in	sahibiZiya	Bey'in	parmağı	mıvardı?	Onunla	işbirliği	içinde	olan	Mennan	şimdi	pişman	olmuş,	günah	mı	çıkarmak	istiyordu?"Peki	kimmiş	katil?"	diye	sordum	aceleyle."Yavaş	konuşun	lütfen..."	dedi	yine	sesini	kısarak,	"telefonda	anlatamam.""Nerdesiniz	şimdi?""Otelin
yakınındayım."Hiç	düşünmeden	atıldım."Tamam,	beş	dakika	sonra	lobide	buluşalım."23"Mevlevilikte	ölünmez,	sadece	susulur."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comBeti	benzi	atmış	bir	halde,	lobinin	en	kuytu	köşesindeki	genişkoltuklardan	birinin	ucuna	oturmuş	beni	bekliyordu	Mennan.	Sanki	izleniyormuş	gibi
gergin	birtavırla	birkaç	kez	kapıya	baktığını	gördüm.	Ne	olmuştu	bu	adamcağıza	böyle?	Asansörün	kapısınıkapatıp,	ona	yürürken	resepsiyondaki	görevli	beni	fark	etti.	Başını	eğerek	küçük	bir	selam	verdiktensonra	uykulu	gözlerini	ovuşturup	büyük	bir	ilgiyle	bizi	izlemeye	hazırlandı.	Fikrimi	değiştiripresepsiyona	yöneldim.	Üzerine	doğru	geldiğimi	fark
edince	hemen	toparlandı.	Bu	gece	yaşananlariçin	kendisini	suçlayacağımı	düşünmüş	olmalı	ki	heyecandan	resepsiyon	masasının	üzerindekikalemliğe	çarptı,	kalemler	yere	yuvarlandı.	Ayaklarımın	dibine	kadar	gelen	siyah	birtükenmezkalemi	eğilip	aldım.	Yeniden	doğrulduğumda	görevli	yanımda	bitivermişti."Zahmet	etmeseydiniz,	ben	toplardım	Miss
Karen.""Önemli	değil"	dedim	kalemi	ona	uzatarak.	"Konuğum	var,	bize	çay	hazırlatır	mısınız?""Çay	mı?"	Sabahın	köründe	nereden	çıkmıştı	şimdi	bu	çay?Asılan	suratına	aldırmadan	öteki	isteklerimi	de	sıraladım:"Yanında	biraz	bisküvi,	kurabiye	gibi	şeyler	olursa	iyi	olur."	Meraklı	görevlimiz	kolayca	mutsuz	biradama	dönüşüvermişti	işte."Çay,	yanında
da	bisküvi	öyle	mi?"Sanki	bir	felaketi	haber	verir	gibi	sıralamıştı	sözcükleri."Bayat	olmasın"	diye	uyardım.	"Eğer	tazesi	yoksa,	hazır	bisküvi	paketlerinden	birini	açarsınız.""Tamam,	anladım"	diye	söylendi	güçlükle.	"Ama	görevliler	uyuyordur,	yani	benim	hazırlamamlazım."Gözleri	yardım	dilercesine	bakıyor,	"ya	öyle	mi,	o	zaman	boşverin"	dememi
bekliyordu.Elbette	beklentisini	yerine	getirmedim,"Minnettar	kalırım"	dedim	gülümseyerek.	"Ha	bu	arada	unutmayın	lütfen,	benim	çayım	sütlüolacak.""Tabii,	tabii..."	Suratı	iyice	asılmıştı.	"Unutmam."	Onu	yere	dağılan	kalemleriyle	baş	başa	bırakıp,Mennan'a	yöneldim.	Ayakta	bekliyordu,	beni	görür	görmez	oturduğu	koltuktan	kalkmış	olmalıydı.Elinde
deri	ciltli,	kalın	bir	kitap	tutuyordu.	Bu	kitap	da	neyin	nesiydi?	Yoksa	Kuran	mı	getirmiştiyanında?	Eğer	işimiz	kutsal	kitaplara	kaldıysa	Mennan'ın	bildiği	bir	şey	yok	demekti.	Katili	buldukdiye	boş	yere	mi	heyecanlanmıştım?Gözlerini	bana	dikmiş,	özür	diler	gibi	bakıyordu.	Bu	adam	titriyor	muydu	yoksa	bana	mı	öyle	geldi.Onu	biraz	toparlasam	iyi
olacaktı.	Gülümseyerek	elimi	uzattım."Hoş	geldiniz	Mennan	Bey."	Hiç	sesini	çıkarmadan,	elimi	güçsüzce	sıktı.	"Buyrun,	oturun	lütfen."Sakin	halime	şaşırmış	gibiydi	ama	söylediğimi	de	yaptı."Çay	söyledim,	biraz	da	yiyecek	bir	şeyler...""Ne?"	Sanırım	ne	dediğimi	tam	olarak	anlamamıştı	ama,	kibarlık	olsun	diye,	"Teşekkür	ederim"dedi.	Gözleri	sabırsızca
kıpırdanıyor,	sanki	hemen	konuya	girmek	istiyordu.	Aslına	bakarsanızbenim	ruh	halim	de	ondan	farklı	değildi.	Bildiklerini	duymak,	söylediklerinin	ne	kadarınainanabilirim	anlamak	istiyordum.	Bakışlarım,	sanki	kutsal	bir	hazineymiş	gibi	kucağında	sımsıkıtuttuğu	kitaba	kaydı."Şu	kitap"	dedim	cilt	kapağın	üzerindeki	yazıları	okumaya	çalışarak.	"Sizin
kutsal	kitabınız	mı?"www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comOnun	da	bakışları	anında	kitaba	döndü."Yok,	Kuran	değil.	Ariflerin	Menkıbeleri."	Gözlerimdeki	soru	dolu	ifadeyi	görünce	açıkladı."Mevlânâ	Hazretleri'nin	yaşadığıdönemi	anlatıyor.	Tabii	yaşamma	girmiş	insanları	da."	Rumi'nin	yaşamındaki	insanlar	ha.
Demek	kiŞems'ten	de	bahsediyordu	bu	kitap.	Yine	dönüp	dolaşıp	Şems'e	gelmiştik	işte.	Mennan	buraya	kadarboşuna	taşımamış	olmalıydı	bu	kitabı."Kim	yazmış?""Ahmed	Eflaki	adında	tasavvuf	ehli	bir	yazar."	Hiç	adını	duymamıştım.	Bu	kadar	önemli	biriyse,babam	mutlaka	kitaplarını	okumuştur.	Belki	bana	da	bahsetmiştir,	eğer	öy-leyse	bu	bilgi	de
ötekilergibi	aklımın	karanlık	bahçesinde	kuruyup	kalmış	olmalı."Mevlânâ'yla	aynı	dönemde	mi	yaşamış	bu	Eflaki?""Daha	sonra	olmalı.	Bu	kitabı	Hazreti	Mevlânâ'nın	torunu	Ulu	Arif	Çelebi'nin	anlattıklarınadayanarak	yazmış.""Mevlânâ'nın	öz	torunu	mu?""Tabii,	Bahaeddin	Veled'in	oğlu.	Hatta	Eflaki'nin	Sultan	Veled'i	gördüğü	bile	söylenir."Sultan
Veled,	Şems'e	şeyhim	diyen	şu	saygılı	genç	olmalı,	peki	Kimya'nın	yanında	gördüğüm,	ogözlerinde	öfke	bulutları	gezen	isyankâr	delikanlı	kimdi?	Emin	olmak	için	sordum."Sultan	Veled'den	biraz	küçük	bir	oğlu	daha	vardı	değil	mi	Mevlânâ'nın?"Suratı	gölgelendi."Ortanca	oğlu	Alaeddin.	Pek	muteber	biri	sayılmazmış	aile	arasında."	Şems	de	hiç
sevmiyordu	bugenç	adamı."Neden	acaba?""Tam	bilmiyorum	ama	uyumsuz	bir	çocukmuş.	Şems'le	de	sorunlar	yaşamış.	Şems'in	karısı	KimyaHanım'a	saygısızlık	yaptığınısöylüyorlar."Rüyamda	gördüğüm	kadanyla	Alaeddin	ile	Kimya	birbirlerine	pek	yakındılar,	onlara	uzak	olanbizim	siyahlar	içindeki	dervişti.	Tamam	Alaeddin'e	kızıyordu,	ama	Kimya'yla
da	ilgilenir	gibi	birhali	yoktu.	Neyse,	artık	işin	aslını	öğrenmenin	zamanı	gelmişti.	Elimle	kitabı	göstererek	sordum."Peki	bu	kitabın	kapkaççının	öldürülmesiyle	ilgisi	ne?"	Yutkunarak	kitaba	baktı."Tek	başına	ilgisi	yok"	dedi	titreyen	ellerini	ciltli	kapağın	üzerinden	kaldırarak.	"Ama	başımızagelenlerle,	bu	kitabın	içindeki	bilgileri	birleştirince..."Tahmin
ettiğim	gibi	boşuna	heyecanlanmıştım,	Mennan'ın	katili	bildiği	filan	yoktu.	Birtakım	mistikolaylardan	bahsedecekti.	Hayal	kırıklığı	içinde	arkama	yaslanarak	alaycı	bir	dille	sordum."Ne	oldu,	bilgileri	birleştirince	katil	mi	ortaya	çıktı?"	O	kadar	gergindi	ki	alay	ettiğimi	bileanlamadı."Evet"	dedi	tutkuyla.	"Sizin	Konya'ya	geldiğinizden	bu	yana
yaşadıklarınızla,	kitaptaki	bilgilerikarşılaştırınca	katilin	kim	olduğunu	buldum."	Söyleyeceklerinin	akla	hayale	sığmayacaksaçmalıklar	olacağı-nı	bilmeme	rağmen,	belki	de	işin	içine	beni	de	kattığı	için	heyecanlanmaktankendimi	alamadım."Kimmiş?"	diye	sordum	merakla.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comKatili	açıklamak	yerine,"Euzubillahi	mineşşeytanirracim"	diyerek	sadece	şeytan	kelimesini	anladığım	bir	dua	okudu.Ardından	sanki	görünmeyen	birileri	bizi	izliyormuş	gibi	sağa	sola	baktı.	Davranışı	mantıksızdı,dahası	komikti	ama	bütün	bunları	o	kadar	büyük	bir	ciddiyet	içinde	yapıyordu	ki,	tüylerimin	dikendiken	olmasına	engel
olamadım.	Cinleri,	şeytanları	kovduğuna	ikna	olduktan	sonra,	kulağıma	doğrueğildi."Katil	Şems..."	dedi	korku	ve	saygının	birbirine	karıştığı	bir	sesle.	"Şems-i	Tebrizi	Hazretleri."Yüreğimin	hızlı	hızlı	çarpmaya	başladığını	hissettim.	Ondaki	gerginlik	bana	da	geçmişti.	Neleroluyordu	bana?	Bu	akıldışı	sözlere	gerçekten	de	inanıyor	muydum?	Kimdim	ben,
mistik	olaylarınışığında	yaşamının	anlamını	arayan	babamın	kızı	Kimya	mı,	yoksa	bütün	olaylara	son	derecemantıklı	bir	şekilde	bakmaya	çalışan	annemin	kızı	Karen	mı?	Galiba	ikinci	olmak	istiyordum;	buyüzden,	Mennan'ın	ne	söylediğini	çok	açık	bir	şekilde	işitmişolmama	rağmen,	belki	de	biraz	daha	düşünmek	için	onaylatma	gereği	duydum."Şems,
yani	Mevlânâ'nın	gönül	dostu	Şems	mi?""Ta	kendisi"	dedi	gözlerindeki,	neredeyse	dehşete	varan	o	tuhaf	ifadeyi	yitirmeden.	"Mekânı	cennetolsun	Şems-i	Tebrizi	Hazretleri."	inanmayan	hatta	biraz	da	küçümseyen	bir	ifade	takındım."Lütfen	biraz	mantıklı	olun	Mennan	Bey."Aslında	uyan	kendimeydi.	Zaten	sözlerim	de	Mennan'nın	üzerinde	hiç	etkili
olmadı.	Nasıl	bu	kadaraymaz	olabilirsiniz	der	gibi	bakmaya	başladı.	Aldırmadan	sözlerimi	tamamladım."Lütfen	biraz	akla	yakın	konuşun.	Söylediğiniz	şey,	ancak	masallarda	olur	ya	da	korku	filmlerinde.Hiçbir	cinayet	davası	böyle	çözülmez.	Bize	Şems	gibi	yedi	yüz	küsur	yıl	önce	ölmüş	hayali	suçlulardeğil	gerçek	zanlılar	lazım."Acıyarak	bakıyordu
bana."Hiçbir	şeyin	farkında	değilsiniz	Miss	Karen"	dedi.	Sesi	üzüntüiçinde	yüzüyordu.	"Hiçbir	şey	bilmiyorsunuz.	Mevlevilikte	ölünmez	sadece	susulur.	Ölenler	isesadece	susmuş	kişilerdir.	Onlar	aramızda	yaşamaya	devam	ederler.	Şems	gibi	büyük	sırlara	ermişTanrı	erleri	ise,	Kıyamet	Günü'nü	haber	veren	israfil	Aleyhisse-lam	borusunu	öttürünceye
kadar	kimbilir	kaç	kez	seçilmiş	kullara	yardım	etmek	için	bize	görünürler.	Suskunluklarını	bozarak	bizimlekonuşurlar."	tri	iri	açılmış	gözlerini	yüzüme	dikerek,	"Anlamıyor	musunuz	Miss	Karen?"	diyereksesini	yükseltti.	"Şems	Hazretleri	size	yardım	ediyor."	Bana	yüzüğü	veren	kişinin	Şems	olduğunudüşünmeye	başladığımdan	beri	zihnimde	hep	bir
seçenek	olarak	duran,	ama	inanmak	istemediğimbir	varsayımdan	söz	ediyordu.	Bedenim	korkuyla	ürperse	de	aklım	direnmeyi	sürdürdü."imkânsız"	diyerek	karşı	çıktım.	"İmkânsız	ama,	diyelim	ki	bir	mucize	oldu	da	sizin	ŞemsHazretleri	bana	yardım	etmeye	geldi.	Diyelim	ki	mezarından	çıktı	ya	da	sizin	deyiminizlesuskunluğunu	bozarak	dünya	işlerine
müdahele	etmek	istedi.	Ama	söyler	misiniz,	o	kapkaççıyıöldürerek	bana	nasıl	bir	yardımda	bulunmuş	oldu?Üstelik,	onun	gibi	insanlığın	en	olgun	mertebesinde	olan	bir	derviş,	karşısındaki	adi	bir	hırsız	bileolsa,	cana	kıyar	mı?	İnsan	öldürür	mü?"Eliyle	kitabın	üzerine	usulca	vurarak,"Başlarda	ben	de	sizin	gibi	düşündüm."	Yine	sesini	kısmıştı."Mesela
Mevlânâ	Hazretleri	karıncayı	bile	incitmekten	kaçınırmış.	Bırakın	şiddet	uygulamayı,	enrezil	insanlara	bile	kötü	söz	söylemek	yerine,	onlarla	karşılaşmamaya	çalışırmış.	Ama	Şems-iwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comTebrizi	Hazretleri	başkaymış."Şems'in	sözleri	yankılandı	kulaklarımda.	"Ona	hiç	ikiyüzlülük
etmedim.	Hem	iyi	tarafımı,	hem	dekötü	tarafımı	gösterdim	ki	beni	tanıyabilsin."	Ama	hemen	kovdum	bu	sesleri	kulağımdan.	Nedüşündüğümden	habersiz	olan	Mennan	kendini	kaptırmış	anlatıyordu,	o	kadar	çok	inanıyordu	kisöylediklerine	neredeyse	gözleri	yaşlarla	dolacaktı,	imam	hatip	okulunda	okuduğu	günlerdeki	gençMennan	olup	çıkıvermişti
anlaşılan."Hepsi	bu	kitapta	yazıyor.	Şems	Hazretleri'nin	bir	unvanı	da	Seyfullah'mış.	Yani	'Allah'ın	Kılıcı'.	Okendisine	ve	sevdiklerine	saygısızlık	edenleri	hiçbir	zaman	bağışlamamış."	Kaim	parmaklan	kitabınsayfalarını	araladı."Bakın	burada	yazıyor	işte.	'Kalbi	uyanık	bazı	büyükler	Şems-i	Tebrizi'ye	Seyfullah	(Allah'ın	Kılıcı)derlerdi;	çünkü	o	kimden
incindiyse,	ya	onu	öldürür	ya	da	ruhunda	yaralar	açardı.'""Bu	sözler	hiçbir	şey	kanıtlamıyor."Neden	anlamıyorsunuz	dercesine	başını	salladı."Şems-i	Tebrizi	Hazretleri	asla	sıradan	bir	derviş	değildi.	Size	bu	kitapta	yazan	birkaç	olayıanlatmak	istiyorum.	Şems-i	Tebrizi	Hazretleri	bir	gün	Kayseri'den	Aksaray'a	gelmiş.	Oradaki	birmescitte	konaklamış.
Yatsı	namazından	sonra	caminin	müezzini	kaba	bir	şekilde	onu	kovmayakalkışmış.	'Buradan	git,	başka	yerde	konakla'	demiş.	Şems	Hazretleri	adamı	iknaya	çalışmış.	'Benimazur	gör,	buralarda	yabancı	bir	adamım,	kimseyi	tanımıyorum.	Bırak	şurada	rahat	edeyim'	demiş.Ama	müezzin	işi	terbiyesizliğe	kadar	vardırmış,	Şems	Hazretleri'ne	hakaretler
yağdırmış.	Bununüzerine	Şems	Hazretleri,	kalkmış	mescitten	çıkmış,	ama	giderken	de	müezzine	dönmüş.	'Dilinşişsin'	demiş.	Anında	müezzinin	dili	şişmeye	başlamış.	Şems	Hazretleri	de	hiç	aldırmadanKonya'nın	yolunu	tutmuş.	O	sırada	camiye	gelen	imam,	müezzini	yerde	can	çekişirken	bulmuş.	'Neoldu,	ne	bu	halin?'	diye	sorunca	müezzin,'Beni	bu
hale	getiren	o	gezgin	derviştir.	Git	onu	bul,	yoksa	öleceğim'	demiş,	imam	hemen	yolakoyulmuş,	Kulkul	Suyu'nun	oralarda	Şems	Hazretleri'ne	ulaşmış.	Bu	büyük	dervişin	ayaklarınakapanmış,	'Aman,	o	miskin	sizin	ne	kadar	büyük	bir	adam	olduğunuzu	bilemedi,	ne	olur	onubağışlayın'	demiş.	Özürler	dilemiş,	ricalarda	bulunmuş	ama	Şems	Hazretleri
başını	sallamış,	'iş	iştengeçmiştir	ve	hüküm	çıkmıştır,	ben	bir	şey	yapamam,	ama	onun	imanla	ölmesi	ve	ahiret	azabıgörmemesi	için	dua	ederim'	demiş.	Şems'in	sözünden	dönmeyecek	kadar	kararlı	biri	olduğunuanlayan	imam,	ona	inanmış	ve	mürit	olmuş.	Yeniden	camiye	döndüğünde	bakmış	ki,	zavallımüezzin	boğularak	çoktan	Hakk'ın	rahmetine
kavuşmuş."Bu	gerçekliği	kuşkulu	söylentilerle,	Şems'in	kişiliği	arasında	nasıl	bir	bağ	kurmuştu	Mennananlamıyordum."Bunlara	inanıyor	musunuz?"	diye	sordum.	"Daha	çok	bir	efsaneye	benziyor."	Büyük	bir	mucizeniniçinde	yaşayan	birinin	yatıştırılamaz	hayretiyle	açıklamaya	başladı."Efsane	değil,	bunlar	gerçek.	Ahmed	Eflaki	Dede	bunları
Mevlânâ'nın	eserlerinden,	oğlu	SultanVeled'in	yazdıklarından,	o	dönem	yaşamış	insanların	tanıklıklarının	yer	aldığı	kaynaklardanyararlanarak	kaleme	almış.	Tamam	belki	biraz	abartmış	olabilir.	Ama	Şems	Hazretleri'nin	kudretihakkında	o	kadar	çok	hikâye	var	ki.	Mesela	bir	de	Bağdat'ta	geçen	bir	olay	var."	Dinlemek	isteyipistemediğimi	sormadan
başladı	anlatmaya."Şems	Hazretleri	bir	gün	Bağdat'ta	bir	sarayın	kapısından	geçiyormuş.	Bir	müzik	sesi	duymuş,dinlemek	için	içeri	girmiş.	Sarayın	efendisi	onu	görünce	kölesine	emretmiş.	"Şu	dervişe	vur	dagitsin.'Köle	kılıcını	çekerek	Şems	Hazretleri'nin	üzerine	saldırmış,	fakat	kaldırdığı	elini	indirememiş,www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comçünkü	koluna	felç	gelmiş.	Efendi,	öteki	köleye	emretmiş.	Ama	onun	da	Şems	Hazretleri'ne	vurmakiçin	kalkan	kolu	donup	kalmış.	Şems	Hazretleri	de	saraydan	çıkıp	gitmiş.	Sarayın	efendisiarkasından	asker	yollamış	ama	ona	kimse	yetişememiş.	Sarayın	efendisi	de	iki	gün	sonra	ölüpgitmiş."	Yüzü	heyecanla	parlıyordu;
alnındaki	ter	damlaları,	gözlerindeki	ışık,	yanaklarını	basanateş,	mimikleri,	ağzını	açışı,	hepsi	gösteriyordu	ki	Mennan	bütün	benliğiyle	inanıyorduanlattıklarına.	Ama	o	anlattıkça	ben	korkularımdan,	o	mistik	saçmalıklardan	kurtulmuş,	bedenimi,ruhumu,	beni	ben	yapan	ne	varsa	hepsini	aklımın	emrine	sokmuştum	yeniden."Üzgünüm	ama	Mennan	Bey,
anlattıklarınızın	hiçbiri	Şems'in	yedi	yüz	küsur	yıl	öncesinden	gelipcinayet	işleyeceğini	kanıtlamıyor."	Çok	önemli	bir	sır	söyleyecekmiş	gibi	etrafına	bakındıktansonra:"Mesele	cinayet	değil"	dedi	fısıldayarak.	"Hâlâ	anlamıyor	musunuz	Şems	Hazretleri,	size	yardımetmek	için	burada."	Yine	bir	ürperti	dalgası	yaladı	sırtımı.	Mennan	da	susmuş,	sözlerinin
anlamınıkavramam	için	bekliyordu.	Yüzünde	çok	önemli	bir	fırsatı	kaçırıyorsunuz	diyen	bir	ifade	vardı."Bunun	kıymetini	bilin"	diye	başladı	söze.	Artık	sesi	biraz	daha	yüksek	çıkıyordu.	"Şu	Konya'dabinlerce	insanın	dileğidir	bu.	Sizin	ayağınıza	gelmiş,	geri	tepmeyin.	Yapmayın,	Şems	Hazretleri'ninsize	yardım	etmesine	izin	verin."	Kötü	bir	şey
söylemiyordu	aslında,	üstelik	son	derece	nazik	birüslupla	konuşuyordu	yine	de	canımı	sıktı	sözleri."Benim	yardıma	ihtiyacım	yok	ki"	dedim	ilgisiz	bir	tavır	takınarak.	"Oteldeki	yangın	kaza	mı,sabotaj	mı,	onu	mu	söyleyecek	bize?	Bu	gerçeği	mi	açıklayacak?"	Ağzımdan	bu	sözler	çıkarken,Şems'in	sesi	yine	çınlamaya	başladı	kulaklarımda.	"Yangım	kimin
çıkardığı	hakikatle	ilgili	değil...Parayla	ilgili.	Sen	ecinnilerin	cirit	attığı	o	yangın	yerinde	hakikati	aramıyorsun,	parayı	arıyorsun.Hakikat	paradan	daha	değerlidir."	Sanki	aynı	sözleri	işitmiş	gibi:"Şems	Hazretleri'nin	hakikati,	oteldeki	yangını	kimin	çıkardığıgerçeğinden	daha	büyüktür"	dedi	Mennan	sakin	bir	tavırla.	"Hangi	konuda	yardım
edeceğinibilmiyorum,	ama	lastiğin	tam	da	Şems	Hazretleri'nin	Türbesi'nin	önünde	patlaması	bir	rastlantıdeğildi,	size	o	yüzüğün	verilmesi	de."	Gözleri	çakmak	çakmak	olmuştu.	Alnındaki	ter	damlacıklarıneredeyse	kaşlarının	arasından	yüzüne	süzülecekti,	aldırmadan	sürdürdü.	"Evet,	Miss	Karen	oyüzükten	akan	da	boya	filan	değildi,	kesinlikle	kandı.	Ve
size	saldıran	hırsızın	sol	elinin	kesilerek,boğazına	sokulması	da	raslantı	değildi.	Çünkü	hırsız,	Şems-i	Tebrizi	Hazretleri'nin	size	verdiğiyüzüğü	de	çalmıştı.	Üstelik	bu	işi	Şems-i	Tebrizi	Hazretleri	ile	Mevlânâ	Hazretleri'nin	ilk	buluştuğuyerde	yapmıştı.	Bundan	büyük	saygısızlık	olur	mu?	Şems-i	Tebrizi	Hazretleri	bu	saygısızlığa	hiçgöz	yumar	mı?	Hırsızlık
yaptığı	için,	Kuran'daki	Maide	suresinde	söylendiği	üzere	'Hırsızlıkyapanın	suçu	sabit	oldu	mu,	Allah	tarafından	ceza	olarak	ellerini	kesin'	buyruğunca,	öncekapkaççının	elini	bilekten	kesti,	ama	size	verdiği	kutsal	emaneti	yani	kanayan	yüzüğü	çaldığı	için,üstelik	bu	işi,	gönül	yoldaşı	MevlânâHazretleri'yle	buluştukları	yerde	yaptığı	için	de	adamın	elini
boğazına	sokarak	öldürdü.	Çünkü	ödülgibi	ceza	da	haktır	diye	buyurulmuştur."Doğru	fikir	yürütüyordu,	olayları	gayet	zekice	birbirine	bağlamıştı,	vardığı	sonuç	da	mantıklıydı,ama	varsayımının	üzerinde	yükseldiği	zemin	tümüyle	hayali,	tümüyle	gerçekdışıydı.	Yine	de	onunlatartışma	gereği	duydum."Diyelim	ki	söyledikleriniz	doğru.	Diyelim	ki	yedi	yüz
küsur	yıl	önce	ölen	bir	derviş	bir	konudabana	yardım	etmek	istiyor.	Bunu	niye	yapsın?	Ben	onun	nesiyim	ki?	Daha	Londra'dan	geleli	iki	günoldu.	Üstelik	Müslüman	bile	değilim."Mennan'ın	yanıtı	hazırdı."Babanız	Poyraz	Efendi.	O	da	bir	Mevleviymiş,	Tanrı	eri	olma	yolundaymış.	Gerçi	dergâhı	bırakıpwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comLondra'ya	gitmiş,	sonrasınıbilmiyoruz	ama..."Sonrasını	bilmiyormuş,	herife	bak,	bir	de	ima	yapıyor.	Bir	babam	kalmıştı	bu	işe	bulaştırılmayan."Babamı	bu	işe	karıştırmayın."Emir	verir	gibi	çıkmıştı	sözcükler	ağzımdan.	Katı,	kesin,	sinirli.	Sinirlendiğimi	fark	etmemişolamazdı	Mennan,	fakat	olaya	öyle	kaptırmıştı	ki
kendini,	büyük	bir	cesaretle	beni	ikna	etmeyisürdürdü."Ama	olanları	anlamak	için...""Yeter."	Artık	sesim	azarlar	gibi	çıkıyordu.	"Yeter,	babamın	bunlarla	bir	ilgisi	yok."Nerede	yanlış	yaptığını	bulmaya	çalışır	gibiydi."Niye	sinirlendiğinizi	anlamadım.""Nasıl	sinirlenmeyeyim"	diye	çıkıştım.	"Sabahtan	beri	bana	abuk	sabuk	hayalet
hikâyelerianlatıyorsunuz,	sizi	sabırla	dinledim.	Akla	hayale	sığmayacak	senaryolar	yazdınız	yine	sesimi	çı-karmadım,	ama	buraya	kadar.	Aileni	hakkında	konuşamazsınız.	Babamdan	bahsediyorsunuz,tanımadığınız	bir	insan	hakkında	nasıl	fikir	yürütürsünüz?"Ne	diyeceğini	bilemeden	ardı	ardına	yutkunduktan	sonra	konuşabildi:"Özür	dilerim,	amacım	ne
babanıza	dil	uzatmak,	ne	de	sizi	üzmekti.""Üzdünüz	ama"	dedim	uzlaşmaz	bir	tavırla.	Babam	hakkında	konuşması	gerçekten	de	zorumagitmişti,	fakat	beni	asıl	çileden	çıkartan	ileri	sürdüğü	görüşlerle,	gece	rüyalarımda	gördüğümkâbusları	gündüzlere	taşımasıydı.	Korkularımın	gerçek	çıkacağı	kehanetinde	bulunmasıydı.	Öfkemeengel
olamıyordum."Siz"	diye	suçladım	onu	acımasızca,	"Siz,	olmasını	umduğunuz	şeyleri	olmuş	gibi	gösteriyorsunuz.Bakın	Mennan	Bey,	insanların	inançlarına	saygı	duyarım,	ama	başkalarına	dayatmadıkları	sürece.Bu	olayın	Şems'le	ilgisi	yok,	olamaz	da.	Sakın	polisin	yanında	böyle	konuşmayın.	Deli	muamelesiyaparlar	size."	Karşılık	verecekti	ki	meraklı
resepsiyon	görevlisi	yüzünde	sıkıntılı	bir	ifade,	elindeçay	tepsisiyle	lobide	belirdi.	Onu	görünce	sustu	Mennan.	Konuşsa	ne	olacaktı	ki,	artık	beniinandıramayacağını	biliyordu.	Boynunu	bükerek,	kucağında	duran	yedi	yüz	yıllık	kitabı	saygıylakapattı.	24"Kuşku	yok	ki	hüküm	onundur."Odama	döndüğümde	güneş	hâlâ	puslu	bulutların	ardından	çıkmamıştı.
Emniyete	saat	ondagideceğimizi	söylemişti	Mennan.	Ona	bıraksam	önümüzdeki	dört	saat	boyunca	benimle	Şemskonusunu	tartışacaktı.	Bu	fırsatı	kaçırmak	istemiyordu.	Yıllardır	kitaplarda	okuduğu,	ondan	bundanduyduğu	ama	gerçekleştiğine	bir	türlü	tanık	olmadığı	mucize,	Londra'dan	gelen	bir	kadınla	birliktekarşısına	çıkıvermişti.	Kesinlikle
inanıyordu	buna.	İnanmasa	mistik	bir	dedektif	gibi	gece	boyuncayaklaşık	yedi	yüz	yıl	önce	yazılmış	bir	kitabın	içinde	gerçek	bir	cinayetin	katilini	aramaya	kalkışırmıydı?	Eminim	gözünü	hiç	kırpmamıştır.	Eve	gider	gitmez	okumaya	başlamış	olmalıydı	AriflerinMenkıbelerim.	Başkomiser	Ragıp'ın	ziyaretiyle	kesilmiştir	okuma	süreci.	Polisler	gider	gitmez
deheyecanına	engel	olamayarak	beni	aradı	işte.	Kim	bilir	şimdi	nasıl	mutsuzdur.	"Evinize	gidipuyuyun"	dedim	ama	sözlerim	hiçbir	işe	yaramayacak.	Sanırım	ofisine	giderek,	yeni	kanıtlar	bulmakiçin	yeniden	karıştırmaya	başlayacak	o	kitabın	sayfalarını.	Belki	başka	kaynaklarda	arayacak	tezininkanıtlarını.	Kan	çanağına	dönmüş	gözlerindeki	o	çılgın
ifade	neydi	öyle?	Zavallı	adamcağız	aklınıkaçırmasa	bari...	Mennan'a	söylüyordum	ama	benim	halim	de	ondan	çok	farklı	değildi.	Üstelik	o,geçmişi	kitap	sayfalarında	okuyor,	ben	rüyalarımda	bire	bir	yaşıyorum.	Sahi	ne	oluyordu	bana?	Dur,dur...	Bana	bir	şey	olduğu	filan	yok.	Rastlantılar,	sadece	birbiri	ardına	gelen	rastlantılar.	Eğerwww.soncemre.com
Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comMennan'ın	şu	dinle	ilgili	takıntısı	olmasa,	o	da	yaşananları	rastlantı	olarak	değerlendirirdi.	Belki	debaşımıza	gelen	bu	tuhaf	olayları	otel	yangınıyla	ilgili	soruşturmamıza	bağlardı.	Örneğin	dün	gecebana	yapılan	saldırının	arkasında	İkonion	Turizm'in	olduğunu	düşünürdü	ki,	bu	hiç	de	uzak
birolasılık	değil	aslında.	Londralıkadın	bir	gece	hiç	bilmediği	bir	kentte	saldırıya	uğrar.	Amaç	onu	korkutmak,	Yakut	Otel'de	çıkanyangının	bir	kaza	değil,	sabotaj	olduğunu	araştırmaya	kalkışmasını	önlemek,	patronunun	parasınıdeğil,	kendi	canını	düşünerek	hemen	Londra'ya	dönmesini	sağlamaktır.	Son	derece	makul	birvarsayım.	Evet,	mistik	duyguları
güçlü	olmasa	Mennan	tam	da	böyle	düşünürdü.	Tabii	İkonionTurizm'in	tertiplediği	bu	tezgâhın	içinde	kendisi	de	yer	almıyorsa.	Yok	canım,	bu	geceki	halinigördükten	sonra	Mennan'ın	böyle	bir	planın	içinde	yer	almadığını	artık	kesinlikle	söyleyebilirim.	Okadar	emin	olma,	şu	yeni	satın	alınmış	Mercedes	meselesini	öğrenmedin	hâlâ...	Bilmiyorum,
banabu	işlere	bulaşacak	biri	gibi	gelmiyor.	Belki	başlarda	bu	entrikanın	içinde	yer	alıyordu	da,	kapkaççıcinayetiyle	birlikte	pişmanlık	duymaya	başlamıştı.	Yüzündeki	dehşetin	nedeni	de	buydu.Düşmanlarımla	işbirliği	yaptığıiçin	Şems	tarafından	cezalandırılacağını	düşünerek	büyük	bir	korkuya	kapılmıştı.	Öte	yandanŞems'e	dair	anlattıkları,	daha
doğrusu	onun	değil	de	kendisi	de	bir	Mevlevi	olan	Ahmed	Eflaki'ninyazdıkları	çok	şaşırtıcı.	Şems	gerçekten	de	bu	kadar	acımasız	biri	miydi?	Eflaki'nin	verdiği	örnekleröyle	olduğunu	söylüyor.	Aslında	bunu	tam	olarak	bilmek	imkânsız.	Yazar	bire	bir	gördüklerini,yaşadıklarını	kaleme	almamış	ki.	İkinci	ya	da	üçüncükişilerden	duyduklarını,	okuduklarını
yazmış.	Yazarken	de	doğal	olarak	kendi	düşünce	veduygularını	da	katmış	işin	içine.	Yazdıklarının	ne	kadarı	gerçek,	ne	kadarı	kurgu	kestirmek	zor.	AmaŞems	gibi,	Mevlânâ	Celaleddin	Rumi'nin	yaşamında	büyük	önemi	olan	bir	dervişin	mezarının	aynıtürbe	içinde	yer	almıyor	olmasıbile	manidar.	Mevlânâ'ya	kendi	ailesinden	bile	daha	yakın	olan	bu
derviş,	sanki	birileri	tarafındanondan	uzaklaştırılmış,	yok	sayılmak	istenmişti.	Mevlânâ'nın	dışından	bakıldığında	bile	gerçek	birsanat	yapıtı	olduğu	anlaşılan	o	yeşil	kubbeli	türbesinin	yanında,	Şems'in	mütevazı	türbesi	ve	camii,sıradan	binaların	arasında	unutulmuş	küçük	bir	mescit	gibi	kalıyor.	Bunu	neden	yapmışlardıki	ona?	Yaşamının	son
dönemlerinde	yanlış	bir	davranışta	mıbulunmuştu?	Mevlânâ'nın	ailesinden	birini	mi	incitmişti?	Bilmediğim	ne	kadar	çok	şey	vardı	buadam	hakkında.	Ama	en	önemlisi	nasıl	öldüğüydü.	Böylesine	ilginç	bir	insanın	yaşamı	nasıl,	neşekilde	son	bulmuştu	acaba?	Bu	soruyu	kendime	ikinci	kez	sorduğumu	hatırlayınca	canım	sıkıldı.Aslında	yanıtı	bulmam	çok
kolaydı.	Bilgisayarı	açsam,	Google	adındaki	sanal	cin	hemen	söylerdinasıl	öldüğünü.	Ama	şu	anda	bunu	yapacak	enerjiyi	kendimde	bulamıyordum.	Saate	baktım	henüzaltıyı	yirmi	üç	geçiyordu.	Biraz	uyusam.	Bakışlarım	aceleyle	toparlanmış	yatağıma,	kaydı,	yokyeniden	oraya	uzanmak	gelmiyordu	içimden.	Oysa	bu	gece	doğru	dürüst;	uyuyamamıştım
bile;başım	zonkluyor,	boynum	ağrıyor-,	gözlerimin	içi	yanıyordu.	Belki	ılık	bir	banyo	iyi	gelirdi.Banyoya	geçtim,	küvet	pek	öyle	ahım	şahım	değildi	ama	işimi	görürdü.	Sıcak	ve	soğuk	sumusluklarını	açarak	istediğim	ısıyı	elde	ellikten	sonra	küvetin	dolması	için	öylece	bıraktım.Pantolonumu	çıkartırken,	sol	bacağımdaki	morartıyı	fark	ettim.	Kalça
kemiğimin	hizasındaydı,dokununca	için	için	ağrıyordu.	Düştüğümde	çarpmışolmalıydım.	Aynada	sırtıma	baktım,	derin	olmasa	da	çizikler	vardı.	Yine	de	ucuz	atlatmıştım,	sertbir	düşüşle	başımı	çarpabilir,	beyin	kanamasından	ölebilirdim.	Döndüm,	bakışlarım	karnıma	kaydı,bebeği	de	kaybedebilirdim	tabii.	Neyse	ki	bir	şey	olmamıştı.	Ne	kanama	vardı,
ne	de	bir	ağrı.Ellerimi	karnımın	üzerine	koydum.	Ne	bir	kıpırtı,	ne	içerdeki	canlının	varlığını	gösteren	bir	duygu.Ama	biliyordum	bebeğim	oradaydı.	Nasıl	biri	olacaktı	acaba?	iyi	biri	olacaktı,	emindim	bundan,onu	iyi	yetiştirirsek,	kötülüğün	kol	gezdiği	bu	dünyada	az	sayıdaki	iyi	insandan	biri	olacaktı...	Buwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comkadar	emin	konuşma,	ya	annemin	nefret	ettiği,	kendini	dünyanın	göbek	deliği	zanneden	egosuşişkin	manyaklardan,	başkasının	görüşlerine	tahammül	edemeyen	züppelerden,	empati	duygusugelişmemiş	insan	görünümlü	ilkel	varlıklardan	biri	olursa.	Neler	geçiyordu	aklımdan	böyle?Yerimde	başka	bir	hamile	kadın
olsa,	çocuğun	kız	mı,	erkek	mi	olacağını	düşünürdü.	Benim	aklımise	nelere	çalışıyor.	Ee	ne	de	olsa	eski	hippi,	her	zaman	muhalif	Susan'ın	kızıydım.Sahi	bizim	bebek	kız	mı,	yoksa	erkek	mi	olacaktı?	Kime	benzeyecekti,	bana	mı,	Nigel'a	mı?	Siyahibir	bebek!	Nasıl	şeker	bir	şey	olurdu	kim	bilir?	Annem	mutluluktan	kafayı	yerdi	herhalde.	Bebeğinmelez
olmayacağı	ne	malum?	Ya	da	benim	gibi	beyaz.	Ama	bunların	yanıtı	öğrenmek	için	öncebebeği	doğurmaya	karar	vermem	gerekiyordu.	Benim	mi?	Nigel'a	sormayacak	mıyım?Sordun	ya,	istemediğini	söyledi.	Sen	de	kuzu	kuzu	kabul	ettin.	Hayır,	sadece	sessiz	kaldım,	kendifikrimi	söylemedim.	Çünkükarar	vermiş	değildim,	hâlâ	da	ne	yapacağımı
bilmiyorum.	Zaten	şu	anda	bebek	hakkında	kararvermekten	daha	önemli	sorunlarım	var.	Vakit	yitirmeden	şu	Yakut	Otel	yangını	hakkındakiraporumu	yazıp,	buradan	gitmeliyim.	Nasıl	gideceksem,	artık	pasaportum	da	yok.Küvetin	yarıdan	fazlası	dolmuştu,	elimle	suya	dokundum,	tam	istediğim	gibiydi,	ne	çok	sıcak,	ne	desoğuk.	Daha	fazla	bekleme-den
küvete	girdim,	boylu	boyunca	uzandım	ılık	suyun	içerisine.	Oh,	çokiyi	gelmişti.	Parmaklarımın	ucundan,	saçlarımın	dibine	kadar	bir	rahatlama	yayıldı.	Küçükkenannemle	birlikte	girerdik	küvete.	Bunun	gibi	değil,	nerdeyse	üç	kişiyi	alabilecek	kadar	geniştiküvetimiz.	Daha	jakuzi	icat	edilmeden	önce	büyükbabam	Ken	özel	olarak	yaptırmıştı.
Annemküvete	girmeden	önce	bütün	ışıkları	kapatır,	mumlan,	tütsüleri	yakar,	lavantadan,	ıhlamura,defneden,	zeytin	ağacına	kadar	doğadan	topladığı	kimi	otları,	yaprakları,	bitki	köklerini	suya	atar	vetabii	huzur	verici	bir	de	müzik	koyarak,	banyomuzu	eski	zaman	kavimlerinin	ayin	odasına	çevirirdi.Bazen	kendi	yaptığına	kendi	de	güler,	bazen	de
bilimsel	açıklamalara	girişirdi.	"Bütün	canlılarsudan	geldiği	için,	su	bizi	rahatlatıyor.	Çünkü	aslımıza,	ana	kucağına	dönüyoruz.	Bu,	ana	kucağınadönüşümüzü	kutlama	törenidir."	Annemin	kızıla	çalan	san	uzun	saçlarını	suyun	üzerine	salışını,sanki	bir	tanrıçaya	bakar	gibi	merakla,	büyük	bir	saygıyla	izlerdim.	Her	ne	kadar	annem	şu	andabenden	binlerce
kilometre	ötede	de	olsa	onu	düşünmek	bile	bana	güven	veriyordu.	Kendimi	anakucağındaki	bir	çocuk	gibi	doygun	ve	huzurlu	hissediyordum.	Ilık	su	bedenimdeki	bütün	ağırlığıalıyor,	zihnim	tatlı	bir	uyuşukluğa	doğru	usulca	kayıyordu.	Piyano	eşliğinde	söylenen	bir	bluesşarkısı	çınlamaya	başladıkulaklanmda:	Amerika'dan	gelen	Kızılderili	bir	caz
şarkıcısının	bestesiydi.	Şarkının	ismi:	"GençDağ	Rüzgârının	Bahçedeki	İlk	Gezintisi"ydi.	Bahçeyi	ilk	kez	gören	bir	rüzgârın	gözünden	ağaçlann,çiçeklerin,	otların	ve	insanların	anlatılması.	Bu	şarkıyıilk	kez	nerede	dinlediğimi	hatırlamasam	da,	gözlerimi	kapatarak	ben	de	katıldım	rüzgârın	bahçedekigezisine.	Bir	çiçektozunun,	rüzgârın	saydam
kanatlarına	binerek	ağaçların	arasına	dalmasınabenziyordu	bu	gezi.	Kestane	ağaçlarının,	kavakların,	meşelerin	farklı	tonlardan	oluşan	yeşilyapraklarının	arasından	geçiyordum.	Ilık,	nemli	bir	buğu	yüzümü	yalıyordu.	Yere	yaklaşınca	güzelbir	sürpriz	gibi	san,	pembe,	mor,	kırmızı,	beyaz	renkli	kasım-patılar,	ortancalar,	menekşeler	belirdigözlerimin
önünde.	Renkleri	o	kadar	canlı,	çiçekleri	o	kadar	narindi	ki,	güzellikleri	başımıdöndürüyordu.	Ansızın	onu	fark	ettim,	taze	çimenlerin	arasında	ağır	ağır	ilerleyen	bir	kaplumbağa.Yaklaştım,	sırtının	sağ	tarafında	bir	papatya	resmi	vardı,	sol	yanında	ise	barış	işareti.	Bu	bizimCornelius'tu;	annem	sekiz	yaşındayken	dedemin	ona	arkadaş	olsun	diye	aldığı
kaplumbağa.	Soltaraftaki	banş	işaretini	annem	çizmişti,	babamla	tanıştığı	Doğu	gezisinden	döndükten	sonra,	sağtaraftaki	papatyayı	ise	ben	çizmiştim	babam	bizi	terk	etmeden	önce.	İyi	de	Cornolius	ölmemişmiydi?	Annemle	birlikte	onu	dev	çınar	ağacının	altına	gömmemiş	miydik?	Eğilip	ailemizin	belki	deen	eski	üyelerinden	biri	olan	bu	yaşlı
kaplumbağanın	sert	sırtınıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsevgiyle	okşadım.	Sanki	hissetmiş	gibi	o	komik	kafasını	dışarı	çıkarıp	beni	selamladı.	Aynı	andatanıdık	bir	sesin	söylediği	tamdık	bir	tekerleme	çalındı	kulağıma.Hu,	hu,	hu	derviş	/	Derviş	bir	dergâh	açmış	/	Eteği	sırlar	saçmış/Ama	kimse	bilmemiş	/
Hu,	hu,	hu	derviş	/	başı	göklere	ermiş	/	sakalıyere	değmiş	/	Dudağı	sırlar	saçmış	/	Ama	kimse	duymamış...	Bu,	bebekken	babamın	beni	uyutmakiçin	söylediği	bir	tekerlemeydi,	tıpkı	ninni	gibi.	Aradan	yıllar	geçtikten	sonra	da	bu	tekerlemeyiunutmadığımı	söylerdi	annem.	İlkokula	gidene	kadar	bebeklerimi	uyutmak	için	ben	de	mırıldanırdururmuşum.	iyi
de	şimdi	kim	söylüyordu	bu	tekerlemeyi?	Başımı	sesin	geldiği	yöne	çevirdim,bulutsuz	bir	gökyüzü	kadar	mavi	bir	çift	göz	karşıladı	beni.	Kıvırcık	sarı	saçları	sabah	güneşininışıklan	altında	parıldıyordu."Sunny"	diye	mırıldandım	şaşkınlıkla.	"Sunny	sen	misin?"	Soruma	hiç	şaşırmamış	gibiydi."Benim"	dedi	her	zamanki	masum	tavrıyla.	"Yoksa	seni
unuttuğumu	mu	sanmıştın?"	Sesindekisitem	fark	edilmeyecek	gibi	değildi.	Sen	beni	unuttun	ama,	ben	seni	aklımdan	hiç	çıkarmadım	dergibi	bakıyordu	mavi	gözleri.	Boğazımın	düğümlendiğini,	gözlerimin	yaşardığınıhissettim,	kollarımı	açarak	kucakladım	onu."Sunny!	Seni	çok	özlemişim."O	da	bana	sımsıkı	sarıldı."Ben	de	seni."Hayali	arkadaşım	artık
soyut	bir	varlık	değil,	sesiyle,	bedeniyle	gerçek	bir	insandı."Hiç	değişmemişsin"	dedim	birbirimizden	kopunca.	"Hâlâ	çok	güzel	bir	çocuksun."Tepeden	tırnağa	süzdü	beni."Sen	değişmişsin."	Buruk	bir	ifade	yerleşmişti	mavi	gözlerine."Annen	gibi	olmuşsun,	ben	eski	halini	daha	çok	seviyorum."	Etrafa	bakındım,	evet	anneminbahçesindeydik.	Ben
büyümüştüm	ama	ev	hiç	değişmemişti;	tıpkı	o	günlerdeki	gibiydi.	Bakışlarımyeniden	ilk	sırdaşım,	ilk	arkadaşım	Sunny'e	kaydı."Ne	yapıyorsun	burada?""Seni	bekliyorum.""Beni	mi?	Niye?""Çünkü	beklememi	söylemiştin.	Hatırlamıyor	musun,	havuzun	başında	oynuyorduk	hani..."Havuzu	şimdi	fark	ediyordum;	Sunny'nin	hemen	arkasındaydı.	Bizim	saklı
bahçemiz.	Yeşilyosunların	arasında	kırmızı	balıkların	yüzdüğü,	üzeri	beyazlı	sanlı	nilüferlerle	kaplı,	çevresi	taşlarlaçevrili	geniş	havuz.	Karanlık	basınca	bir	kurbağa	korosunun	neşeli	şarkılar	söylediği	gizli	oyunyerimiz."Baban	seni	çağırmıştı"	diye	sürdürdü	Sunny	sözlerini.	"Gitmek	zorunda	kaldın,	ama	giderken'Sakın	bir	yere	kıpırdama,	hemen
döneceğim'	demiştin.	O	günden	beri	seni	bekliyorum."	Çokutanmıştım,	uzanıp	çocukluk	arkadaşımın	minik	ellerini	tuttum."Özür	dilerim	Sunny"	dedim	pişmanlık	dolu	bir	sesle.	"Seni	unutmuşum."Bağışlayan	bir	gülümseme	belirdi	yüzünde."Senin	suçun	değil,	bütün	yetişkinlerde	oluyor,	insanlar	büyünce	hislerine	duydukları	güvenazalıyor.
Görmedikleri,	dokunmadıkları,	işitmedikleri,	koklamadıkları,	tatmadıkları	şeylerewww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.cominanmıyorlar.	Hayal	kurma	yeteneğini	kaybediyorlar.	Mucizelerin	gerçek	olamayacağınıdüşünüyorlar.	Sen	de	öyle	oldun."	Ne	kadar	güzel	açıklıyordu	her	şeyi."Bunları	nereden	öğrendin?"Senin
bana	bıraktığın	kitaplardan	demesini	bekliyordum."Bir	arkadaşımdan"	dedi	yüzünde	gizemli	bir	gülümsemeyle."Senin	gibi	bir	arkadaşımdan.	Seni	beklerken	yalnızlığıma	ortak	olan	bir	yetişkinden.""Yetişkin!	Yani	büyük	biri.""Evet,	kocaman	biri	ama	o	büyüyünce	de	hayal	kurma	yeteneğini	kaybetmemiş."	İçimdekıskançlığa	benzer	kıpırtılar	uyanmaya
başladı."Kimmiş	bu	arkadaşın?""Onu	tanıyorsun."	Sözlerinin	doğruluğundan	emin	biri	gibi	konuşuyordu,	"istersen	onagötürebilirim	seni."	Ne	söyleyeceğimi	bile	beklemeden	elimden	tutarak	eve	doğru	sürükledi.	Kimegötürüyordu	beni?	Anneme	mi,	babama	mı?	Öyle	olsa	söylemez	miydi?"Onun	isminin	anlamı	da	benimki	gibi	güneşle	ilgili"	diye
mırıldandı.	Bir	zamanlar	onunlaoynadığımız	bir	oyunu	hatırlamıştıSunny.	Aklımızdan	birinin	ismini	tutar,	ötekinin	bilmesini	isterdik.	Tabii	aklından	isim	tutan	kişi,tıpkı	şimdi	Sunny'nin	yap-tığı	gibi	arada	bir	ipuçları	verirdi.	İsminin	anlamı	güneşle	ilgili	kim	vardıbizim	evde?	Çocukluk	yıllarımda	evde	çalışan	hizmetçilerden	biri	mi?	Kimlerdi	onlar,
Helen,Emily,	Kate,	hayır	onlardan	biri	değil.	Yoksa	bahçıvan	mı?	Yaşlı	Alec	mi,	değil,	iyi	de	kim	bu?"Biraz	daha	bilgi	istiyorum"	dedim	ben	de	oyuna	kendimi	kaptırarak.	"Bizim	evde	mi	yaşıyor	bukişi?"	Dudaklarındaki	gizem,	gözlerine	geçti,	mavi	gözleri	bir	sırrısaklıyormuş	gibi	harelendi."Şu	anda	burada.""Daha	önce	neredeymiş?""Onu	söylemedi	ama
seni	de,	beni	de	çok	iyi	tanıyor."	işte	bu	hayret	vericiydi.	Beni	tanıyabilirdiama	hayalimdeki	arkadaşımı	tanıması	imkânsızdı,	ikimizi	birden	tanıyan	bir	yetişkin!Kimdi	bu?"Aileden	biri	mi?""Değil,	ama	aileyi	de	çok	iyi	tanıyor."Sağ	elinin	işaretparmağını	usulca	havaya	kaldırdı."Uyarmam	gerekiyor,	sadece	bir	soru	kaldı.""Ne?""Unuttun	mu	yoksa"	dedi
hayal	kırıklığı	içinde,	"bu	oyunda	sadece	beş	soru	sorabilirsin."	Haklıydı,üstelik	kuralı	da	ben	koymuştum,	sadece	beş	soru	sorma	hakkım	vardı.Onu	üzmemek	için:"Unutmadım"	diye	yalan	söyledim.	"Unutur	muyum	hiç?	Tamam	son	soru	geliyor.	Bizi	tanıdığınısöyledin,	o	da	bizimle	birlikte	oyun	oynar	mıydı?"Açık	vermek	istemiyordu,	bakışlarını
kaçırdı:"Evet,	ama	tek	tek."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Ne	demek	tek	tek?""ikimizle	birlikte	hiç	oynamamış.	Ama	seninle	de,	benimle	de	oynamış.""Yani	üçümüz	birlikte	hiç	oyun	oynamamışız,	öyle	mi?"	Kıvırcık	saçlı	başını,	"evet"	anlamındasalladı.	Sorduğum	soruların	hiçbir	yararı	olmamıştı,	ne	bir
yüz	canlanıyordu	gözlerimin	önünde,	nede	aklıma	bir	isim	geliyordu.	Evin	dar	koridorlardan	geçerken	oyunu	kaybettiğimi	anlamıştım."Tamam	pes	ediyorum"	dedim	boşta	kalan	elimi	yana	açarak,"Bilemedim.	Söyle	bakalım,	kimmiş	bu	kişi?"	Yaramazca	ışıdı	yüzü."Söylemem,	kendi	gözlerinle	görmelisin."Israr	etmem	yararsızdı;	çünkü	oyunun
kurallarından	biri	de	tahminde	bulunan	oyuncu	doğruyubulamazsa,	aklında	isim	tutan	oyuncu,	doğru	kişiyi	açıklamak	zorunda	değildi.	Canı	ne	zamanisterse	o	zaman	söyleyebilir	ya	da	onu	göstermekle	yetine-bilirdi.	Sunny	ikinci	seçeneği	tercih	etmişolmalıydı.	Onun	seçimine	saygıgöstermek	zorundaydım.Koridorun	bittiği	yere	kadar	gittik.	Koridorun
sonunda	karşılıklıiki	kapı	vardı.	Sağdaki	benim	yatak	odam,	soldaki	babamın	Şah	Nesim'le	kapandığı	çalışma	odası.Yatak	odama	gideceğimizi	düşündüm,	hayır	babamın	odasının	kapısını	açtı.	Koridorun	loşaydınlığından	sonra	açık	kapıdan	vuran	güneş	ışığı	gözlerimi	aldı,	ama	Sunny	bundan	hiçetkilenmemiş	görünüyordu.	İçerde	her	zaman	Şah
Nesim'in	oturduğu,	kütüphanenin	önündeki	yerminderinde	bağdaş	kurmuş	biri	vardı	ama	gözlerim	henüz	ışığa	alışamadığı	için	onu	seçemiyordum.Sunny	elimden	çekerek,	oturan	kişinin	tam	karşısına	getirdi	beni."Karen'ı	sana	getirdim."	Oturan	kişiyle	konuşuyordu.	Söylediği	sözler	son	derece	basitti.	"Karen'ısana	getirdim."	Ama	sesinde	bugüne	kadar
hiç	duymadığım	bir	duygu	vardı.	Mistik	bir	titreyiş.Kutsal	bir	iç	çekiş."Artık	üçümüz	birlikte	oynayabiliriz."Sunny	sözlerini	tamamlarken	gözlerim	güneş	ışığına	alıştı.	Yerdeki	minderde	oturan	kişinin	dalgalısiyah	saçları,	sürmeli	siyah	gözleri,	siyah	sakalı	ve	giysileri	iyice	belirginleşti.	Evet,	Şah	Nesim'inminderinde	Şems-i	Tebrizi	oturuyordu."Merhaba
Kimya	Hanım"	dedi	siyah	gözlerinde	hınzırca	bir	ifadeyle.	"Demek	kim	olduğumubilemedin?"	Şaşkınlık	içinde	mırıldandım."Siz...	Siz	burada	ne	arıyorsunuz?"Sakalını	sıvazlayarak	gülümsedi."Unuttun	mu	beni	sen	çağırdın?"Sinirlenmeye	başlamıştım:"Hayır"	dedim	sert	bir	sesle.	"Sizi	ben	çağırmadım."	Ne	bir	alınganlık,	ne	kızgınlık	belirdi



yüzünde.Döndü,	Sunny'e	seslendi."Kimya	Hanım	ne	diyor	Sunny?	Bizi	o	çağırmadı	mı?"	Sunny'nin	yanıtlamasına	izin	vermedim:"Onu	karıştırma,	o	sizin	gibi	biri	değil."Sağ	elini	sakalından	çekti,	kaim	kaşları	çatıldı."Ben	nasıl	biriymişim	peki?""Biliyorsunuz"	dedim	geri	adım	atmayarak.	"Ölümü	hak	edecek	ne	yapmıştı	o	kapkaççı?"www.soncemre.com
Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comSiyah	gözlerindeki	öfke	dağılır	gibi	oldu,	yine	o	üzgün	ifade	belirdi	yüzünde."Hiçbir	şeyin	farkında	değilsin.	Gözlerinin	önünde	kalın	bir	perde	var."Artık	bu	laflardan	da	sıkılmaya	başlamıştım,	ne	zaman	yanıtlayamayacağı	bir	soru	sorsam,	yagördüklerini	anlamayan	cahil	bi-ri	oluyordum,	ya	da
hakikati	öğrenmeye	hazır	olmayan	bir	insan."Her	şeyin	farkındayım,	gözümün	önünde	perde	filan	da	yok.	Oadamı	siz	öldürdünüz."Benimle	değil	de	görünmeyen	kişilerle	konuşuyormuş	gibi	siyah	gözlerini	boşluğa	çevirerekmırıldandı."Var	eden	de,	yok	eden	de	Allah'tır.	O	adaleti	sever.	Kuşku	yok	ki	hüküm	onundur.""Hayır	hükmü	veren	sizdiniz,	cezayı
uygulayan	da.	Tann'yla	bir	ilgisi	yok	bunun."Hiç	üzerine	alınmadı,	ne	bir	suçluluk	duygusu	vardı	yüzünde,	ne	de	bir	utanç."Tanrı	içimizdedir"	diye	söylendi.	Dua	eder	gibiydi,	kendi	içine	dönmüştü.	"Kadim	olan,	şimdiyikuran,	gayibi	bilen	odur.	Kapkaççının	ölmesinde	bir	hayır	olmasaydı	buna	izin	vermezdi."	Artıkdayanamıyordum	bu	sözlere."Benim
bildiğim	Tanrı	cezalandırmaktan	değil	sevmekten	hoşlanır.	Bana	onun	iyi	olduğu	öğretildi."Siyah	gözleri	çaresizlik	içinde	yeniden	yüzüme	dikildi."O	Isa	Aleyhisselam'm	Tanrısı,	Allah'ı	bilmek	için	Musa	Aleyhisselam	ile	MuhammedAleyhisselam'm	Tannsı'nı	bilmek	gerekir.	Tanrı	rahman	olduğu	kadar,	'kahhar'dır.	Kuşku	yok	ki,yeri	geldiğinde	kimse
ondan	daha	acımasız	olamaz.""Beni	korkutmaya	mı	çalışıyorsunuz?""Bana	ihtiyacı	olan	birini	asla	korkutmam.""Benim	size	ihtiyacım	yok"	diye	kestirip	attım.	"İkide	bir	tekrarlayıp	durmayın	bunu.""Eğer	öyle	olsaydı	bizi	çağırmazdın.""Siz	kimsiniz?"Çocuksu	bir	gülümseme	belirdi	dudaklarında."Ben,	bir	de	Sunny."	Yeniden	hayali	arkadaşıma	döndü.
"Öyle	değil	mi	Sunny	bizi	o	çağırmadı	mı?"Ben	de	Sunny'e	baktım,	az	kalsın	hayretten	dona	kalacaktım.	Sunny'nin	teni	esmerleşmiş,	kıvırcıksan	saçları	kuzgun	siyahına	dönüşmüş,	mavi	gözleri,	üzüm	karası	rengini	almıştı."Evet"	dedi	Sunny	siyah	gözlerinde	tıpkı	Şems'inki	gibi	hınzırca	bir	ifadeyle.	"Bizi	sen	çağırdın.""Sizi,	ben	çağırmadım"	dedim,	ama
konuşmakta	güçlük	çekiyordum.	Midem	bulanmaya	başlamıştı,sanki	ağzıma	sular	doluyor	gibiydi.	"Neler	olduğunu	bilmiyorum	ama	sizi	ben	çağır..."	Öksürerekdoğrulmaya	çalıştım.	Bedenim	su	içindeydi.	Başımıyukarıda	tutmayı	beceremedim,	kayarak	yeniden	boylu	boyunca	suya	gömüldüm.	Sonunda	ikielimle	küvetin	yanlarından	tutarak
doğrulabildim.	Öksürdükçe	öğürüyordum,	öğürdükçe	daha	çoköksürüyordum,	ağzımdan	sular	boşanıyordu.	Kendimi	güçlükle	küvetin	dışına	attım.	Küvettençıktıktan	sonra	da	kendime	gelinceye	kadar	dakikalarca	öğürüp	durdum.	Aynadaki	bembeyaz	olmuşsuratıma	baktığımda	yaptığım	salaklığa	gülmemek	için	kendimi	güç	tuttum.	Az	kalsın	bir
küvetteboğulma	becerisini	göstererek,	yeryüzündeki	acayip	kazalarda	can	veren	aptal	kurbanlar	arasındakiyerimi	alacaktım.25www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Onlara	cehennemden	bir	döşek	serdik..."Yazılı	ifadelerimiz	tamamladıktan	sonra	kalktı	Ragıp	Başkomiser,	masanın	üzerinde	duran	sarı
zarfıZeynep'e	göstererek:"içinde	üç	yüz	yetmiş	sterlin	var"	diye	hatırlattı.	"Sekiz	yüz	yirmi	de	YTL...	Miss	Karen	saysın,sonra	da	alındı	makbuzunu	imzalatırsın."	Zarfı	önüne	çeken	Zeynep."Başüstüne	Amirim..."	dedi	resmi	bir	tavırla.	"Siz	çıkıyor	musunuz?"	Anlayış	bekler	gibi	baktıastma."Gidip	biraz	uyuyayım	Zeynep.	Takatim	kalmadı	valla."
Gülümseyerek	bana	döndü."Eskiden	üçgün	kesintisiz	vazifeye	çıkardım,	yorgunluk	filan	bana	mısın	demezdi.	Şimdi	yirmi	dört	saat	biledayanamıyorum,	yaşlandık	mı,	nedir?"	Toparlandı.	"Neyse,	Zeynep	Komiserim	sizinle	ilgilenir.Akşamüzeri	ben	de	burada	olurum	zaten.	Hadi	cümleten	eyvallah."	Başkomiser	Ragıp	iri	gövdesinisürükleyerek	kapıdan
çıkınca,	Zeynep	Komiser	önündeki	zarfı	açıp	içine	baktıktan	sonra,	banauzattı."Buyrun	Miss	Karen,	paranızı	sayın	lütfen."	Gecekinden	daha	güzel	görünüyordu.	Eve	gitmiş,	birduş	almış,	giysilerini	değiştirip	yeniden	Emniyet'e	gelmiş	olmalıydı.	Siyah	deri	ceketinin	altında	lilarengi	bir	bluz	vardı,	bacaklarına	rahat	bir	jean,	ayaklarına	topuksuz	bir
ayakkabı	geçirmişti.Yüzünde	en	küçük	bir	yorgunluk	belirtisi	yoktu,	ince	kaşlarının	altındaki	iri	kahverengi	gözlerizekice	bakıyor,	rahat	beden	hareketleri	kendine	duyduğu	güveni	sergiliyordu.	Uzattığı	zarfı	aldım,içindeki	paralarıçıkartırken:"Bir	de	kahverengi	taşlı	gümüş	yüzük	var"	diye	mırıldandı	hay-ranlıkla.	Çok	güzel	bir	yüzük,buradan	mı	aldınız,
Londra'dan	mı?"	Yüzük	konusu	açılınca	Mennan'la	göz	göze	geldik.	Eyvah,şimdi	yine	olayı	mistik	meselelere	bağlayacaktı.	Kaşlarımı	çatarak	sertçe	baktım.	Anladı,	gözlerinikaçırdı.	Zeynep	de	bir	şeyler	döndüğünü	sezinler	gibi	olmuştu,	ama	olanı	biteni	anlamasına	fırsatvermeden	sorusunu	yanıtladım:"Konya'dan	aldım.	Mevlânâ	Türbesi'nin
yakınlarındaki	şu	hediyelik	eşyalar	satan	dükkânlardan."Hayır,	onu	inandıramamıştım."Daha	özel	bir	yüzüğe	benziyor.	Yapan	kişi	epeyce	uğraşmışolmalı."O	konuşurken	ben	de	zarfın	içine	baktım	gümüş	yüzük,	dağılmış	Türk	ve	İngiliz	banknotlarınınarasında	masumca	duruyordu.	Zeynep	Komiser'in	önünde	kanamasından	ya	da	boyasınınakmasından
korktuğum	için	zarfı	aceleyle	katlayıp	çantama	koydum."Saymadınız"	dedi	nazik	bir	tavırla,	"belki	paranız	eksiktir.""Eksik	olacağını	sanmıyorum.	Polislere	güvenirim."	Tatlı	bir	gülümseyiş	yayıldı	ince	yüzüne."Teşekkür	ederim,	bizim	vatandaşlarımız	pek	güvenmez	de."	Mennan	gecenin	yorgunluğundansıyrılmak	istercesine:"Olur	mu	öyle	şey	Zeynep
Komiserim"	diyerek	kıpırdandı	oturduğu	yerde.	Sözcükler	zorakiçıkıyordu	ağzından.	"Polis	bizim	gözbebeğimizdir."Zeynep	de	inanmamıştı,	ama	ısrar	etmedi."Umarım	hep	böyle	düşünürsünüz."Mennan'ın	mahmurlaşmış	gözlerinde	pek	inandırıcı	olmasa	da	kararlı	bir	ifade	belirir	gibi	oldu."Öyle	düşüneceğiz	tabii"	dedi	sesini	yükselterek.	Sesini
yükseltince	daha	inandırıcı	olacağınıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsanıyordu.	"Allanın	izniyle	hep	polisimizin	yanında	olacağız.""Teşekkürler..."	dedikten	sonra	bana	döndü	Zeynep.	"Şunu	da	imzalar	mısınız	lütfen?	Eşyalarınızıaldığınızı	belgelememiz	gerek."	Uzattığı	evrakı	imzalarken
sordum."Pasaportum	ne	olacak?	Bulunma	ihtimali	var	mı?	Yoksa	başımın	çaresine	mi	bakmalıyım?""Ne	yazık	ki	pasaportunuzu	hâlâ	bulamadık	Miss	Karen"	dedi	benimkinden	biraz	daha	koyu	kumralsaçlarını	geriye	doğru	atarak."Maktulün	evindeki	aramada	da	ortaya	çıkmadı.	Aramayı	bizzat	ben	yaptım,	ama	yoktu.	Belkikatiller	almıştır.""Katiller
pasaportu	neden	alsın	ki?"	diye	atıldı	Mennan.	Uykusuzluğun	verdiği	dalgınlıktankurtulmuş	gibiydi.	"Maktulden	aldıkları	her	eşya	onları	suçlayacak	bir	delil	sayılmaz	mı?"	Sonderece	mantıklı	bir	soruydu.	Aslında	hiç	de	aptal	bir	adam	değilmiş	şu	bizim	yetkili	acente,tanıdıkça	ortaya	çıkıyordu."Haklısınız"	dedi	Zeynep	güzel	gözlerini	iş	arkadaşıma
dikerek."Pasaportu	almak	bir	risk	tabii,	ama	katillerin	kim	olduklarını	tam	olarak	bilmiyoruz.	Dolayısıylahangi	amaç	ya	da	dürtülerle	hareket	ettiklerini	de	kestirmek	zor."Yine	"katiller"	demişti.	Yoksa	bu	kadın	polisin	bildiği	ama	bizimle	paylaşmadığı	bir	şey	mi	vardı?"Zeynep	Hanım,	dikkat	ediyorum,	suçlulardan	bahsederken	iki	defadır	katiller
diyorsunuz.	Sanırımonlar	hakkında	kimi	bilgilere	sahipsiniz.	Yoksa	yanılıyor	muyum?"Yüzünde	manidar	bir	ifadeyle	bana	döndü."Evet,	katiller	diyorum,	çünkü	Solak	Kâmil	cinayetinin,	zincirleme	işlenen	suçların	son	halkasıolduğunu	düşünüyoruz."	Mennan'ın	yüzündeki	yıkımı	görmeliydiniz.	Ne	yani	şimdi	Şems-i	TebriziHazretleri	katil	değil	miydi?	Yedi
yüz	küsur	yıl	öncesinden	kalkıp	bana	yardıma	gelmemiş	miydi?Bu	anın	zevkini	kaçırmak	istemedim,	bakışlarımı	yetkili	acentemize	çevirdim.	Ama	yaralıyordum,Mennan	ezik	bir	ifadeyle	boynunu	eğmek	yerine:"Şüphelendiğiniz	şahıslar	da	var	o	zaman"	diyerek	olayı	eşelemeye	çalıştı.	Yeşil	gözleri	bu	sabahbana	Şems'in	katil	olduğunu	açıkladığı	andaki
gibi	alev	alev	yanıyordu.	"Belki	de	onlarıizliyorsunuzdur?"	Zeynep	Komiser	sağ	elini	usulca	havaya	kaldırdı."O	kadarını	açıklamaya	yetkili	değilim."	Sınırı	geçmememizi	hatırlatıyordu.	Bunu	yaparken	denezaketinden	hiçbir	şey	yitirmemişti.	"Ama	son	altı	aydır	bu	şehirde	tuhaf	olaylar	olmaya	başladı.Bir	kadın	ve	kocası	Konya	-	Afyon	karayoluna	iki
kilometre	uzaklıkta	bir	taş	ocağında	ölü	bulundu.İkisi	de	taşlanarak	öldürülmüşlerdi.	Katiller	sanki	yaptıkları	iş	anlaşılsın	diye,	maktullere	attıklarıtaşları	da	üzerlerindeki	kan	izleriyle,	deri	parçacıkla-rıyla	birlikte	orada	bırakmışlardı.""Recm"	diye	mırıldandı	Mennan.	"Recme	uğramışlar.	Birileri	Kuran'ın	hükmünü	yerine	getiriyor."Yorgun	yüzü
aydınlanmış,	sönmeye	başlayan	heyecanı	yeniden	canlanmıştı.	Belki	de,	Şems	sericinayetler	işlemek	için	bir	çete	kurdu	diye	geçiriyordu	aklından.	Ama	ağzının	payını	güzelkomiserimiz	hemencecik	verdi."Kuran'da	fuhuş	yapan	kadınlara	recm	uygulayın	diye	bir	hüküm	yok.	Meryem	suresinde	taşlanmadiye	bir	konu	geçiyor,	ama	o	da	fuhuş	yapan
kadınlarla	ilgili	değil.	Recm	cezası	İncil'de	var.	Fahişebir	kadının	öldürülmesiyle	ilgili	bölüm,	ilk	taşı	atması	için	Isa	Peygamberi	zorlarlar	o	ise,	'İçinizdegünahsız	olan	ilk	taşı	atsın'der.	Tabii	kimse	taşı	atamaz,	çünkü	günahsız	insan	yoktur.	Taşlayarak	öldürme	Yahudilerde	ve	dahaönce	pagan	topluluklarda	var.	Kimi	Müslüman	tarikatlar	onlardan
esinlenerek	bu	korkunçwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comcezayı	kullanmış	olabilirler."Mennan'ın	yüzündeki	bozgun	kayboldu:"Bunları	nereden	biliyorsunuz?"	diye	hayranlıkla	mırıldandı."Yoksa	siz	de	mi	ilahiyat	okudunuz?""Hayır"	dedi	genç	kadın,	"bu	cinayetleri	çözmek	için	uğraşırken,	kutsal	kitapların
sayfalarınıkarıştırmak	durumunda	kaldım	sadece.""Valla	çok	iyi	araştırmışsınız.	Bu	konuları	herkes	bilmez.""Başka	cinayetler	de	var	mı?"	diye	araya	girmek	zorunda	kaldım.	Yoksa	sevgili	yetkili	acentemizkonuyu	iyice	dağıtacaktı."Yani	böyle	dinsel	kaynaklı?""iki	meyhaneyi	yaktılar.	Birisi	ağır,	üç	kişi	yaralandı.	Ertesi	gün	yangın	yerinin	karşısındaki
duvara,Arapça	olarak,	'Onlara	cehennemden	bir	döşek	serdik,	üzerlerine	de	ateşten	bir	yorgan	örttük'yazdılar.""Araf	suresi"	diye	mırıldandı	beti	benzi	atan	Mennan.	İçimden	keşke	şu	adamı	yanımdagetirmesiydim	diye	geçirirken,"Araf	suresi	41.	ayet"	diye	onu	doğruladı	Zeynep.	"Böyle	birkaçolay	daha	var.	Solak	Kâmil'in	öldürülmesi	de	bu	fanatik
grubun	işi	olabilir."Radikal	Islami	bir	grubun	bir	kapkaççıyı	cezalandırması	bana	\pek	mantıklı	gelmemişti."Bunu	neden	yapsınlar	ki?	Solak'ın	onlara	ne	zararı	var?""Onlar	kendilerini	şeriatın	uygulayıcıları	olarak	görüyorlar.	En	azından	şu	ana	kadar	yaptıklarıeylemler	bunu	gösteriyor.	Yoldan	çıkan	insanları	dini	kurallara	göre	yargılayarak,
cezalandırmayıseçiyorlar."Hazır	söz	ilgilendiği	konudan	açılmışken	daha	fazla	suskun	kalamayan	Mennan:"Hem	kötü	insanları	uyarmak	için"	diyerek	kendi	yorumunu	yapmaya	başladı.	"Hem	de	iyi	insanlarıkorumak	için.""Cezalandırmak	için	de	toplumun	bildiği	tanıdığı	suçluları	seçiyorlar"	diye	kaldığı	yerden	sürdürdüsözlerini	Zeynep.	"Eylem-l	e	r	i	m	i
herkes	duysun,	yaptıkları	iş	ses	getirsin	diye.	Solak	Kâmil'i	debu	yüzden	seçmiş	olabilirler,"Bu	hayret	vericiydi	işte."Solak	Kâmil	bu	kadar	ünlü	bir	kapkaççı	mıydı?""Kapkaççı	olarak	değil"	dedi	ellerini	masanın	üzerindeki	kahverengi	sumene	dayayarak.	Saçlarıyeniden	yüzüne	düşmüştü	ama	aldırmadı.	"Aslında	Solak	çok	becerikli	bir	yankesiciymiş.
Hemsolak	olduğu,	hem	de	sol	eli	sağa	göre	çok	daha	küçük	olduğu	için.	Zaten	bu	yüzden	katiller	elinikestikten	sonra	ağzına	sokmayıbaşarabilmişler.FakatKâmil'inünüwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comyankesicilikleilgilideğil.Konya,	Kâmil'i	annesini	ve	iki	kardeşini	doğrayan	azılı	bir	katil	olarak
tanıyor.""Evet,	evet"	diye	destekledi	onu	Mennan.	"Hatırladım.	Gazeteler	günlerce	bu	olayı	yazmıştı.	Ocanavar,	Solak	Kâmil	miymiş?İki	erkek	kardeşi	ile	annesini	satırla	parçalamıştı.""Sonra	da	yangın	çıkarmış"	diye	önemli	bir	ayrıntıyı	açıkladıZeynep.	"Cinayetlerini	örtbas	etmek	için.	Arşivde	o	günün	gazetelerini	okudum;	cenazede	feryatfigan	ederek
gözyaşları	dökmüş,	üstünü	başını	yırtmış.	Onu	zor	yatıştırmışlar.	Amacı	üzgüngörünmek,	dikkatleri	üzerinden	uzaklaştırmak	tabii."	Şems'in	sözleri	bir	kez	daha	yankılandıkulaklarımda:	"Sen	o	kapkaçının	nasıl	biri	olduğunu	biliyor	musun?"	Nasıl	biri	olursa	olsun,yargılanmadan	ölmeyi	kimse	hak	etmez,	diye	sessizce	yanıtladım	hayalimdeki	Şems'i,
sonra	güzelkoniselimize	döndüm."Peki	yakalanmamış	mı	bu	adam?""Yakalanmaz	mı?	Cinayetlerinin	üzerinden	bir	hafta	bile	geçmeden	Kâmil'in	katil	olduğu	ortayaçıkmış.	Polis	arkadaşlar	onu	tutuklayarak	içeri	atmışlar.	Mahkemede	suçu	sabit	görülerek	müebbethapse	mahkûm	edilmiş."	Şaşkınlıkla	bir	Zeynep'e,	bir	Mennan'a	baktım."O	zaman	nasıl
dışarı	çıkmış?"Buruk	bir	ifade	belirdi	komiserimizin	yüzünde."Afla	serbest	bırakılmış,	mahkûmlara	verilen	genel	bir	afla."	Mennan'ın	alnı	yine	terlemeyebaşlamıştı,	cebinden	mendilini	çıkartırken	öfkeyle	söylendi."Bu	afla	çıkan	mahkûmların	çoğu	da	tekrar	suç	işleyerek	hapse	döner.""Bu	defa	farklı	olmuş"	diye	söylendi	Zeynep.	"Kâmil	hapisten
çıktığından	bu	yana	hiç	suçişlememiş.	Ya	da	yakalanmadığı	için	biz	bilmiyoruz."Elindeki	mendille	almndaki	terleri	kurulayan	Mennan'ın	yü-zünde	manidar	bir	ifade	belirmişti."Alınmayın	ama	Miss	Karen,	sizde	de	ne	şans	varmış.	Adam	yıllar	sonra	suç	işlemeye	kalkıyor,karşısına	siz	çıkıyorsunuz."	Haklı	olabilirdi,	ama	yine	de	aklımı	kurcalayan	konuyu
dile	getirdim."Belki	de	şanssızlık	değildir.	Belki	de	Solak	Kâmil	özellikle	beni	seçti."	İkisi	de	anlamak	ister	gibiyüzüme	bakıyorlardı.	Zeynep'e	dönerek	sordum:"Kâmil'in	sabit	bir	işi	var	mıymış?	Yani	kimin	yanında	çalışıyormuş?""Varmış...	Durun	dosyaya	bakalım,	orada	yazıyordu."	Arkasındaki	rafta	sıralanan	mavi,	kırmızıdosyalardan	en	uçtakini	aldı.
Yeniden	masaya	döndü,	dosyanın	kapağını	açtı,	kâğıtlarıkarıştırmaya	başladı."Şoförmüş"	dedi	gözlerini	kâğıtlardan	almadan.	"Ama	hapisten	çıktıktan	sonra	hemen	gelmemişKonya'ya,	iki	yıl	Ankara'da	kalmış,	orada	ne	iş	yaptığı	bilinmiyor.	Son	bir	yıldır	buradaçalışıyormuş.	Ama	gerçek	ismini	kullanmıyormuş.	Süleyman	dedirtiyormuş	kendisine.	Bıyık
sakalbırakmış,	saçlarını	boyamış."	Mennan	karşısında	Solak	Kâmil	varmış	gibi	hınçla	söylendi."Boyar	tabii,	saçını	da	boyar,	kaşını	da	boyar.	Millet	öğrense	kim	olduğunu,	iş	mi	verir	ona.""Aslında	işlerini	yoluna	koymayı	başarmış.	Bir	minibüsü	varmış.	Kaderin	cilvesine	bakın,öldürdüğü	annesinden	kalan	tarlayıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsatarak	almış.	Konya'da	servisçilik	yapıyormuş.""Nasıl	yani"	diye	kükredi	Mennan.	"Okul	çocuklarını	mı	taşıyormuş?""Hayır,	turizm	işindeymiş.	Konya'ya	gelen	turistleri	filan	gezdiriyormuş."	Bu	ilginçti	işte."Turistleri	mi	gezdiriyormuş?"	diye	sordum	heyecanla.	"Hangi	firmalarla	çalıştığı	belli	mi?"Sesimdeki	heyecanı
anında	fark	etmişti	Zeynep,	dosyadan	başını	kaldırarak	bu	neden	önemli	dergibi	baktı	yüzüme."Bakın	Zeynep	Hanım"	diyerek	açıklamaya	başladım.	"Benim	Konya'ya	geliş	nedenim,	bir	otelyangınını	soruşturmak.""Yakut	Otel	yangını"	diye	onayladı	Mennan.	"îki	kişi	yaşamınıyitirmişti."Elleriyle	saçlarını	arkada	toplayan	Zeynep,"Duydum"	diyerek
koltuğuna	yaslandı.	Galiba	söylediklerimiz	ilgisini	çekmeye	başlamıştı.	"Benistanbul'daydım.	Haberlerde	dinlemiştim.	Kaza	demişlerdi."Yüzümdeki	kuşkulu	ifadeyi	fark	edince	merakla	sordu:"Değil	miydi?	Kundaklama	olduğunu	mu	düşünüyorsunuz	yoksa?""Emin	değiliz"	dedim,	ama	sesim	eminiz	der	gibi	çıkmıştı.	"İşin	içinde	üç	milyon	paund	var.
Eğerkundaklanma	olduğu	kanıtlanmazsa	Londra'daki	şirket	otel	sahiplerine	tam	üç	milyon	paundödeyecek.""Üç	milyon	paund"	diye	yineledi	Zeynep.	"Büyük	para."	Hesap	yapar	gibi	göz	bebeklerini	usulcakıpırdattı.	"Yüzde	onuyla	şahane	bir	kriminoloji	laboratuvarı	açardık	Konya'da.""İkonion	Turizm,	yani	yanan	otelin	sahibi	olan	şirket	ise	apart	oteller
yapmak	istiyor.	Eski	Konyaevlerini	onararak,	gelen	yabancı	turistleri	orada	ağırlamayı	planlıyor."	Zeynep	yaslandığı	koltuktanne	düşündüğünü	belli	etmeyen	bir	ifadeyle	bakıyordu	bana."Hayırlı	bir	işmiş"	dedi	ama	sesinde	takdir	ettiğine	dair	hiçbir	belirti	yoktu.	"Parayı	kötü	bir	iştekullanmayacaklar	desenize."	Açık	konuşmayı	seçtim."Evet,	ama	parayı
gerçekten	hak	ettilerse"	dedim	ne	düşündüğümü	bilmesini	isteyerek.	"Üstelik	otel	yangını	bir	kaza	değil	de,	kundaklamaysa,	ortada	iki	ölüolduğuna	göre	konu	sizi	de	ilgi	lendirir."Düşünceli	bir	halde	sordu."İtfaiye	raporu	ne	diyor?""Kaza.""Hum...	Savcılık	ne	diyor?""Aynı	fikirde,	bu	yüzden	yetkisizlik	kararı	vermiş."	Ellerini	yana	açtı."Üzgünüm,	bu
durumda	kaza	olduğunu	düşünmememiz	için	bir	neden	yok.	O	zaman	konu	da	bizimalanımıza	girmiyor	demektir."	Umutla	ısrarımı	sürdürdüm."Ya	bir	kanıt,	bir	tanık,	ipucu	bulursam?"Sevecen	gülümsedi."O	zaman	yeniden	konuşuruz.	Ama	şimdi	haklarında	soruşturma	yürütüyorsunuz	diye	otel	sahibininSolak	Kâmil'i	başınıza	bela	ettiğini	söylemek
haksızlık	olur."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comAklı	bir	konuya	takılmış	gibi	duraksadı.	Uzandı	bir	kalem	aldı."Yine	de	şu	şirketin	adı	neydi,	söyleyin	de	bir	araştıralım.""İkonion	Turizm"	dedim	harflerin	üzerine	tek	tek	basarak.	"Sahibinin	adı	da	Ziya	Kuyumcuzade."Önündeki	deftere	not	alırken	Mennan
dayanamayıp	atıldı."Valla	Ziya	Bey	suçlu	mu	bilmiyorum	ama,	orada	Serhad	adında	bir	herif	var.	Serhad	Gökgöz.	İşteo	herif	çok	karanlık	biri."	Zeynep,	başını	kaldırıp	iş	arkadaşıma	baktı."iyi"	dedi	gülümseyerek,	"Serhad	Gökgöz'ü	de	araştırırız	o	zaman."	26"...bu	cinayeti	çözmek	bizim	işimiz	değil..."	Emniyet	binasından	çıktığımızda	vakit
öğleyibulmuştu.	Bugün	güneş	dünkünden	daha	yakıcıydı.	Yaz	aylarını	düşünemiyordum	bile,	dahaşimdiden	bunalmaya	başlamıştım.	Ceketimi	çıkartıp	elime	alırken	Londra'nın	yağmurlarınıözlediğimi	hissettim,	hatta	o	solcun	gökyüzünü	bile.	Londra'yı	hatırlayınca	birden	aklıma	geldi,derhal	Simon'ı	aramalıydım.	Pasaport	meselesini	halletmeden	bu
ülkeden	ayrılmam	olanaksızdı.Çantamdan	telefonumu	çıkartırken:"Kadir'in	evi	bir	sokak	arkada"	diye	uyardı	Mennan.	"İsterseniz	yürüyerek	gidelim."Biraz	hareket	iyi	gelirdi."Tamam,	öyle	yapalım."Yürürken	telefonumu	açtım,	Simon'ın	ismini	seçip,	tuşa	basarken,	"Ne	diyorsunuz	ZeynepKomiser'in	söylediklerine?"	diye	sordu	Mennan	sabırsızca.	"Şu
fanatik	grup	meselesi	mantıklı	geldimi	size?"Telefonla	konuşmak	isteğime	bile	izin	vermediğine	göre	aklıfena	halde	bir	şeye	takılmış	olmalıydı.	Ama	benim	konuşmaktan	vazgeçmeye	hiç	niyetim	yoktu.Telefonu	kulağıma	dayadım,	henüz	çalmaya	başlamamıştı."Olabilir"	dedim	Mennan'a	dönerek.	"Eğer	gerçekten	böyle	bir	fanatik	grup	varsa,	Solak'ı	da
nedenonlar	cezalandırmış	olmasın?""Ama	Solak	suç	işlemiyormuş	artık."	Önüne	çıkan	küçük	çukura	basmamak	için	hafifçe	sıçradı.	"İşgüç	sahibi	olmuş	adam."	Simon'ın	telefonu	çalmaya	başlamıştı."Zeynep'i	duymadın	mı?"	diye	yanıtladım	aceleyle.	"Konya'da	bilinen	bir	suçluymuş.	Siz	biletanıdınız	adamı.""Tanımaz	mıyım,	adam	öz	annesini	kesti	ama
şu	fanatik	grubun	Solak'ın	izini	bulması	yine	de	garipgeliyor	bana...""Neyse,	bu	cinayeti	çözmek	bizim	işimiz	değil	zaten.	Biz	kendi	soruşturmamıza	bakalım."Son	sözcüğü	tamamlamadan	açtı	Simon	telefonu."Alo	Karen...	Ne	dedin?"Elimle	Mennan'a	bir	saniye	izin	verir	misin	işareti	yaptıktan	sonra	patronuma	karşılık	verdim."Merhaba	Simon,	yok	sana
demedim.	Nasılsın?""Ben	iyiyim,	asıl	sen	nasılsın?	Toparladın	mı?""Toparladım,	biraz	ağırlık	var	başımda	ama	idare	eder.	Polis	paralarımı	da	buldu	ama	pasaportumhâlâ	kayıp.""Merak	etme,	elçilikle	temasa	geçtim,	gerekeni	yapacaklar.""Yapsınlar,	pasaport	veremeseler	bile	bir	uçuş	belgesi	hazırlasınlar.	Dönmek	için	ihtiyacım
olacak."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Dönmek	için	mi?"	dedi	umutsuzluk	dolu	bir	sesle,	"işin	bitti	mi?""Henüz	değil,	ama	ömrümün	sonuna	kadar	Konya'da	kalmamıistemiyorsun	herhalde?"Rahatlamıştı,	yüksek	sesle	gülmeye	başladı."Yok	canım,	senin	gibi	zeki,	çalışkan,	özverili	bir	elemanı	oralarda
bırakır	mıyım?	Hemen	dönmekistediğini	sandım	da.""Aşkolsun	Simon"	dedim	manidar	bir	sesle.	"Bugüne	kadar	hangi	işi	yarıda	bırakıp	döndüm.""Yanlış	anlama	öyle	demek	istemedim.	Sen	dönmekten	filan	bahsedince,	şaşırdım	işte.	Neyse...Soruşturma	nasıl	gidiyor.	Bir	şeyler	çıktı	mı?"Sokağın	gölgeli	kenarında	kalmaya	özen	göstererek	yürürken
açıklamaya	başladım."Dün	îkonion	Turizm'in	sahibi	Ziya	Bey'le	görüştüm.	Genç,	hırslı	bir	adam.	Ardından	Serhad	ileNezihe	adındaki	iki	tanığısorguladım.	İkisi	de	hâlâ	Ziya	Bey	için	çalışıyor.	Sanki	onu	korumak	ister	gibi	bir	halleri	vardı.	Birşeyler	saklıyorlar	gibi	geldi	bana.	Ama	emin	değilim.	Şimdi	de	başka	bir	tanıkla	görüşmeyegidiyorum.	Kadir
Gemelek	adında	biri.	Yangın	sırasında	oteldeymiş.	Daha	önemlisi	patronla	arasıpek	iyi	değil.	Üstelik	Mennan	Bey'in	de	çocukluk	arkadaşı.	Ondan	işe	yarar	bilgiler	edinmeyiumuyoruz.	Birkaç	gün	içinde	görüşüm	netleşir.	Bir	gelişme	olursa	sana	haber	veririm	zaten.""Lütfen	dikkatli	ol	Karen"	diyerek	kapattı	Simon.	Telefonumu	çantama	yerleştirirken,
Mennan'ınmeraklı	gözlerini	üzerimde	hissetim."Mr.	Simon	mıydı?""Evet,İkonion'du."Yanıtım	kısaydı;	ona	telefon	görüşmelerimin	ayrıntılarını	aktarmak	niyetinde	değildim	ve	bunun	dafarkında	olmasını	istiyordum.	Oldu	da,	bir	daha	Simon'dan	bahsetmedi.	Bir	süre	sessizceyürüdükten	sonra:"Acaba	yanlış	mı	yaptık	Miss	Karen?"	diyerek	başka	bir
kaygısını	dile	getirdi.	"Acaba	ŞemsHazretleri'nden	bahsetse	miydik	Zeynep	Komisere?"Evet,	tam	düşündüğüm	gibi	aklı	hâlâ	bizim	siyahlar	giymiş	dervişteydi."Ne	diyecektik	Zeynep'e?"	diye	tersledim.	"Aslında	bütün	bu	cinayetleri	Şems-i	Tebrizi	işliyor.	Amabu	adam	yedi	yüz	küsur	yıl	önce	yaşadığı	için	onu	yakalamanız	imkânsız.	En	iyisi	siz
busoruşturmadan	vazgeçin	mi	diyecektik?	Bunu	mu	istiyoruz	biz?""Ama	gerçek...""Gerçek	değil	Mennan	Bey.	Bunların	hepsi	birer	efsane,	gerçek	olan	bizim	yaşadıklarımız.	YakutOtel	gerçekten	yandı,	Solak	Kâmil	gerçekten	öldürüldü.	Unutun	Şems-i	Tebrizi'yi.	Lütfen	kendinizegelin	artık."	Hiç	itiraz	etmedi,	yine	sessizce	yürümeye	başladı
yanımda."Yalnız	mı	yaşıyor	bu	Kadir?"	diye	konuyu	değiştirdim.	"Ona	bakan	birileri	filan	var	mı?""Var	tabii"	diyerek	canlandı.	"Karısı	Nimet	çok	iyi	bir	kadındır.	Evlenmek	üzere	olan	bir	de	oğluvar,	Zaim.	Bizim	Hülya'yla	yaşıt."	Bizim	Hülya	dediği	kızı	olmalıydı.	Yeri	gelmişti	sormadanwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comedemedim."Şu	Serhad'la	aranızdaki	mesele	nedir?"	Damarına	basılmış	gibi	irkildi.	Doğru	iz	üzerindeydim."Ondan	hiç	hoşlanmıyorsunuz."	Kızından	bahseder	etmez,	Serhad'ı	sormam	Mennan'ıkuşkulandırmıştı.	Bildiğim	bir	şey	mi	var	diye	yan	gözle	süzdü	beni.	Hiçrenk	vermedim."Dün	bıraksam	dövecektiniz	adamı."Suratı	öfkeyle
kızardı."Döverdim	tabii"	diye	söylendi	nefretle.	"Böyle	konuştuğum	için	kusura	bakmayın	Miss	Karen	amao	herif	itin	biri.	Anlamadığım	Ziya	Bey	gibi	bir	adam	onu	niye	yanında	çalıştırıyor.""itler	de	işe	yarar"	dedim	alaycı	bir	ifadeyle.	"Eğer	birilerini	korkutmak	istiyorsanız,	keskin	dişleriolan	yırtıcılara	ihtiyaç	duyarsınız."	Hayır,	görüşlerime
katılmıyordu."Siz	hala	Ziya	Bey'den	kuşkulanıyorsunuz	ama	bugün	babasıy-la	tanışacaksınız,	o	mübarek	adamınoğlu	kötü	biri	olamaz.""Anlayacağız"	dedim	dükkânlarla	dolu	bir	sokağın	dar	kaldırımına	çıkarken.	"Neyse,	şu	Serhad'lameselenizi	anlatın	bakalım.	Niye	bu	kadar	sinirlendiriyor	bu	adam	sizi?""Bu	herif..."	Sıkıntıyla	iç	geçirdi.	"Bu	herif,	geçen
sene	bizim	Hülya'nın	aklını	çeldi.	Kız	daha	liseson	sınıfa	gidiyordu.	Cahil,	dünyadan	haberi	yok.	Bu	Serhad	da	böyle	havalı	havalı	dolaşıyorduortalıkta.""Nasıl	karşılaşmışlar	peki?"Kendine	kahredercesine	başını	salladı."Benim	yüzümden,	Hülya	yazlan	benim	yanımda	çalışır.	Bir	evrakın	imzalanması	için	onu	ZiyaBey'in	yanına	yollamıştım.	Orada	görmüş
bu	Serhad,	benim	kızı.	Hemen	düşmüş	peşine.	Altında	daîkonion	Turizm'in	son	model	arabaları.	Etkilenmiş	tabu	kız.	Biz	de	rahat	büyüttük	Hülya'yı.	İlk	ikiçocuğumuz	altı	aylık	olmadan	ölünce	biraz	şımarttık	kızı.	Ne	dediyse	yaptık.	Her	istediğini	eldeetmeye	alıştı.	Ama	bu	sefer	olmaz	dedim.	Serhad	denen	herifin	ne	mal	olduğunu	anlattım.
İnanmadıtabii.	İnanacağı	da	yoktu,	bunun	üzerine	onun	nasıl	rezil	biri	olduğunu	gözleriyle	görmesinisağladım.."	Sanki	o	günleri	yeniden	yaşıyormuş	gibi	heyecanla	anlatıyordu.	Kızma	sahip	çıkan	birbaba	vardı	karşımda.	Dinledikçe	daha	çok	sevmeye	başlıyordum	bu	tombul	adamı."Nasıl	yaptınız	bunu?	Birlikte	Serhad'ı	mı	izlediniz?"	Muzır	bir	parıltı
geçti	gözlerinden."Daha	iyisini	yaptım.	Serhad'ın	dostuyla	konuşturdum	kızımı.""Dostu?	Hani	Serhad'la	Nezihe'yi	yanan	otelin	önüne	getiren	kel	adamla	mı?	O	sıcakta	ellerineeldiven	takan	kişi.	İsmi	Cavit	mi	demiştiniz	ne?"Kaldırımın	ortasında	birdenbire	durdu."Yok	Miss	Karen."	Ben	de	ona	uyarak	karşısında	durdum,	ama	bir	türlü	açıklayamıyordu.
"Şimdidostu	derken..."	Yüzü	kıpkırmızıolmuştu,	tabii	alnında	ter	damlaları	da	belirmişti	"Yani	şey...	Hani	şu	kadınlar	var	ya,	hayatkadınları.""Fahişe	mi,	demek	istiyorsunuz?"Yüzündeki	kırmızılık,	lacivert	bir	kravatla	sıkıştırılmış	beyaz	gömleğinin	geniş	yakasının	kapladığıboynuna	kadar	indi.	Bedeninin	geri	kalan	bölümünü	göremiyordum	ama	eminim
her	birsantimetrekaresi	kırmızıya	kesmişti.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Evet"	dedi	yutkunarak.	"O	söylediğiniz	kadınlardan."	Kendimi	tutamayıp	gülmeye	başladım.	Sonrada	ona	güldüğümüanlamasın	diye:"Demek	Serhad'ın	öyle	marifetleri	de	varmış"	diyerek	kurtarmaya	çalıştım	durumu."Olmaz	mı?"
Yeniden	yürümeye	başlamıştık,	"içki	onda,	kumar	onda,	kötü	kadınlarla	düşüpkalkmak	onda"	diye	adamı	karalamaya	başladı.	"Neyse,	dostu	olan	Dilber	Hanım,	kötü	kadın	filanama,	allın	gibi	kalbi	varmış	aslında.	Derdimi	anlatınca,	'Yazık	size'	dedi	halimize	acıyarak,	'Oşerefsiz	herif	kızını	da,	aileni	de	mahveder.	Kızını	bana	getir	de,	anlatayım	o	herifin
ne	malolduğunu.'	"	İşte	bu	gerçekten	de	hayret	vericiydi."Nasıl	yani!"	dedim	yanlış	anlamadığımdan	emin	olmak	için."Kızınızı	götürüp	bir	fahişeyle	mi	konuşturdunuz?"	Suçladığımı	sanarak,	utandı."Başka	çarem	yoktu."Onu	kınamıyordum,	aksine	davranışı	çok	hoşuma	gitmişti,	üstelik	çok	da	eğlenceliydi.	Açıklamayahazırlanıyordum	ki:"Evine
götürmedim	zaten"	diye	sürdürdü	sözlerini.	"Öyle	bir	yere	götürür	müyüm	kızımı?	Birpastanede	buluştuk.	Dilber	Hanım	bir	bir	anlattı,	bu	Serhad	itinin	marifetlerini.	Kadının	parasınınasıl	yediğini,	nasıl	esrar	içtiğini,	sarhoş	olup	mahallede	nasıl	rezalet	çıkardığını,	bu	yüzden	biryılda	nasıl	dört	kez	ev	değiştirdiklerini	sayıp	döktü.	Zavallı	kızım	gerçekleri
öğrendikçe	yıkıldı,kahroldu.	Daha	fazla	dinleyemedi,	kaçtı	gitti	pastaneden.	Günlerce	odasından	çıkmadı	ama	Allahaşükür	sonra	toparladı.	Böylece	Serhad	itinden	kurtulmuş	olduk.	Semra,	yani	benim	hanım,	akıllıkadındır.	Bana	dedi	ki:	'Biz	bu	kızı	nazlı	büyüttük.	Bu	kızın	gözü	yükseklerde,	bir	de	merakı	var,lüks	arabalar.	Onun	bunun	arabasına
özeneceğine	gel,	biz	kendimize	lüks	bir	araba	alalım.'Söylediği	doğru,	erkek	çocuklarda	olur	bu	merak,	ama	Allah'ın	takdiri	işte	bizim	kızımızda	çıktı.Daha	ilk	arabamı	aldığımda,	beş	yaşındayken	kurulmuştu	direksiyonun	başına.	Kurulsun	birdiyeceğim	yok	da,	bir	de	lüks	araba	hevesimiz	var.	Tamam	ona	da	bir	şey	dediğimiz	yok,	fakat	bizde	lüks	araba
alacak	para	nerede?""Ama	siyah	Mercedes'i	almışsınız	sonunda"	diyerek	ne	zamandır	merak	ettiğim	konuyu	dilegetirdim.	"Epeyce	pahalı	bir	araba	olmalı.""Çok	pahalı	Miss	Karen"	diye	yakındı.	"Benim	kazancıma	kalsa	almamız	imkânsızdı.	Allah,rahmetli	kayınpederden	razı	olsun,	onun	bıraktığı	tarlayı	satarak	aldık."	Terli	yüzü	neşeyle	ışıdı."Tabii,
bizim	iki	kayınbiraderin	yaptığı	salaklık	da	işimizi	kolaylaştırdı."	Yüzünde	öyle	hoş	bir	ifadevardı	ki	sormaktan	kendimi	alamadım."Niye	salak	diyorsunuz	kayınbiraderlerinize,	adamlar	size	iyilik	etmişler	daha	ne	istiyorsunuz?""Evet"	dedi	neşesini	hiç	yitirmeden.	"Karımın	kardeşleri	istemeden	de	olsa	iyilik	ettiler	bize.	Olayınaslı	şu	Miss	Karen.	Bizim
hanım	Mersinlidir.	Gözü	açıktır,	girişkendir,	daha	rahattır.	Laf	aramızda,imamlık	yerine	bu	işlere	atılmamı	da	hanım	istedi	aslında.	Günahımız	varsa	Allah	affetsin	biz	deuyduk	ona...	Ne	anlatıyordum	ben?	Hu,	tamam	hatırladım.	Kayınpeder	rahmetli	olunca,	ikikayınbirader,	'Biz	köydeki	portakal	bahçelerini	almak	istiyoruz'diye	tutturdular.	Deniz
kenarındaki	sazlıklarla	kaplı	verimsiz	tarlayı	da	bizim	hanım	almalıymış.Dövüş,	kavga	çıkmasın,	ağzımızın	tadı	bozulmasın	diye	kabul	ettik.	Benim	zaten	kadın	malındagözüm	yoktur.	Tamam,	ölüm	hak,	miras	helaldir	ama	erkek	milleti	kendi	ekmeğini	kendikazanmalıdır.	Biz	babamızdan	böyle	gördük.	Uzatmayalım,	hakkımıza	razı	olduk.	Bu
halimizCenabıHakk'a	hoş	gelmiş	olmalı	ki,	bir	mucize	yarattı."	Eyvah,	bu	Mennan	yine	mistik	olaylara	girecekwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comdiye	beklerken:"Rusları	bize	yardımcı	gönderdi"	diyerek	şaşırttı	beni.	"Evet,	bir	Rus	turizm	şirketinden	aradılarbeni.	Bizim	para	etmeyen	tarlamızısatın	almak
istediler.	İşin	aslı	sonradan	anlaşıldı.	Ruslar	bizim	arsanın	yanma	dev	bir	tatil	merkeziyapmak	istiyorlardı.	Böylece	bizim	arsa	birden	değerlendi.	Tabii	kayınbiraderlerin	ikisi	de	binpişman.	Ama	yine	de	iyi	adamlarmış	mesele	çıkarmadılar,	onlar	da	haklarına	razı	oldular.	İşte	oarsadan	gelen	paranın	yarısıyla	bir	ev	aldık,	kalanını	da	siyah	Mercedes'e
yatırdık.	Tek	kızım	mutluolsun,	gözü	Serhad	gibi	itlerde	kalmasın	diye."Sözlerini	bitiren	Mennan	mendilini	çıkarmış	yine	alnını	siliyordu.	Birden	bambaşka	biri	gibigöründü	gözüme.	Bir	akraba,	içten	bir	dost,	sırlarımı	paylaşabileceğim	sıkı	bir	arkadaş.	Bakışlarımıhissetmiş	olmalı	ki	başını	kaldırdı.	Göz	göze	geldik;	gülümsedim,	yine	kıpkırmızı	oldu.
Hemenkaçırdı	bakışlarını.	Eliyle	karşı	sokağın	köşesinde,	bahçe	içindeki	tek	katlı	evi	gösterdi."İşte	geldik	Miss	Karen.	Bizim	Kadir'in	evi	burası."	27"Uzaylı	gibi	giyinmiş	bir	adam	gördüm."Sokaktaki	sıcak	havanın	aksine	Kadir'in	evi	oldukça	serindi;	yoksul	ama	tertemiz	küçük	bir	daire.İnce	uzun,	tren	vagonuna	benzeyen	bir	salona	buyur	ettiler	bizi.
Tren	vagonuna	benzeyen	diyorumçünkü	salonun	karşılıklı	iki	uzun	duvarında	yan	yana	sıralanan	pencereler	vardı.	Pencerelerinaltında	rengi	solmuş	bir	divan	ve	koltuklar.	Salonun	tam	ortasında	büyük	ekran	bir	televizyon	yeralıyordu.	Beni	şaşırtan	televizyonun	üzerindeki	dantel	örtülerdi.	Sergilenen	dantel	örtüler	miydi,yoksa	televizyona	mıdikkat
çekilmek	isteniyordu,	önce	anlayamadım.	Aynı	örtülerin	koltukların	üzerine	serilmişolduğunu	görünce	kavradım,	Nimet	Hanım	el	becerilerini	göstermek	istiyordu.	Güzel	bir	kadındıNimet.	Kınalı	saçları,	pazen	elbisesinin	altında	dimdik	duran	omuzlarına	dökülüyor,	yuvarlakyüzündeki	ela	gözleri	ışıltıyla	parıldıyordu.	Dolgun	dudakları	her	zaman
gülümsemeye	hazırdı.	Neyalan	söyleyeyim,	eve	ilk	girdiğimizde	Nimet'in	bu	mutlu	halini	yadırgamıştım;	kocası	ciddi	biryangından	canını	zor	kurtarmışken,	üstelik	adamcağız	hâlâ	ağır	bir	travma	yaşarken	böyle	sevinçiçinde	olması	biraz	tuhaf	gelmişti	bana.	Ama	kocasını	görünce	yanlış	düşündüğümü	anladım.	Okadar	sağlıklıydı	ki	önce	başka	biri
sandım.	Mennan	kollarım	açıp:"Vay	Kadirim,	Goca	Gonyalım"	diyerek	arkadaşına	sarılınca	emin	oldum	bu	iri	yarı,	kıvırcık	saçlıadamın	bizim	tanığımız	olduğundan.	Kadir'in	geniş	kollan	da	bir	anda	sarmıştı	bizim	Mennan'ı."Hoş	geldin	Goca	Gonyalı"	diye	seslenmişti	o	da	arkadaşına.	Demek	ki	"Goca	Gonyalı"	burada	birhitap	şekliydi.	Bize	gösterdikleri
koltuklara	otururken	bakışlarım	hâlâ	Kadir'in	üzerindeydi.	Şimdituhaf	bir	şey	söyleyecek,	bir	acayiplik	yapacak	diye	bekliyordum	ama	adam	hiçbir	anormaldavranıştabulunmuyordu.	Mennan'la	kısa	bir	süre	şakalaştı	klan	sonra:"Nasılsınız	Karen	Hanım?"	diyerek	bana	döndü.	"Konyamızıbeğendiniz	mi?""Beğendim,	beğendim,	çok	güzel.""Mennan	sizi
gezdirsin."Arkadaşına	bakarak	sordu."Mevlânâ'ya	götürdün	mü?"Mennan	yanıt	veremeden	Nimet	lafı	sokuşturdu.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Önce	hanımdan	izin	alması	lazım."	Sanki	kırk	yıllık	ahbapmışız	gibi	hiç	çekinmeden	anlatmayabaşladı.	"Bu	bizim	Mennan	biraz	kılıbıktır	Karen	Hanım.	Evden
izin	çıkmazsa	kılım	kıpırdatamaz.""Niye	öyle	diyorsun	Nimet	Yenge"	diye	söylendi	onların	kılıbık,	ama	hiç	de	alınmış	gibi	bir	haliyoktu.	"Hanımın	sözünü	dinlemek	kötü	mü?""Kötü	değil	de,	sen	iyice	avrat	evli	oldun	be	Mennan	Abi"	diyerek	şakayla	karışık	iğnelemeyisürdürdü.	"Artık	bize	bile	geliniyorsun."	Pişkin	pişkin	sırıttı	iş	arkadaşım."Geldik	ya
işte.""Gelmişmiş...	Allah	Karen	Hanım'dan	razı	olsun,	o	istemeseydi	yine	gelmeyecektin."Yalancıktan	isyan	eder	gibi	bir	tavır	takındı	bizimki."Haksızlık	ediyorsun	Nimet	Yenge,	hastaneye	gelmedim	mi?"	Ela	gözlerini	iri	iri	açarak:"Bi	de	gelmeseydin"	diye	sokrandı.	"Çocukluk	arkadaşın	ölümlerden	dönecek,	sen	deuğramayacaksın!	Valla	bi	daha	kapına
uğramazdım	Mennan	Abi.	Hoş	bi	geldin,	bi	daha	görünmedinya."	Kadir	kötü	kötü	bakmaya	başlamıştı	karısına."Tamam	Nimet,	tamam"	diye	azarladı.	"Bırak	da	bir	soluk	alsın	adam	ya."Ne	çekildi,	ne	de	geri	adım	attı	kadın."Aman	Kadir,	ne	dedik	şimdi!"	Işıltılı	gözlerini	bana	çevirdi.	"Böyledir	bunlar,	birinden	birine	lafsöyledin	mi,	hemen	öteki	alınır."
Başka	bir	yerde	olsa	böyle	bir	tartışmaya	asla	karışmazdım	amakadın	o	kadar	samimiydi	ki	kendimi	tutamadım."Çok	iyi	arkadaşlar	desenize."Bilmeden	yarasına	dokunmuştum."Çok	iyi	arkadaşlar	da	Mennan	Abi'nin	hanımı	biraz	sosyetiktir.	Bizi	kendilerine	layık	görmez.	Bikere	bile	evimize	gelmedi.""Niye	öyle	söylüyorsun	Nimet	Yenge"	diyerek
savunmaya	geçti	Mennan.	"Semra	seni	de	Kadir'i	deçok	sever.""O	kadar	çok	sever	ki	bizi,	oğlumuzun	nişanına	bile	gelmedi."	Artık	alaycılığını	yitirmiş	kırgın	birifade	belirmişti	kadının	yuvarlak	yüzünde."Mazeret	bildirdik	ya	Nimet	Yenge.	Hani	büyük	kayram	kaza	geçirmişti?	Hatırlasana	SemraMersin'e	gitmişti	Hülya'yla	birlikte."	Nimet	sakinleşecek
gibi	değildi,	ama	Kadir	sert	çıktı:"Ayıp	oluyor	Nimet...	Karen	Hanım'ın	önünde.	Bunları	konuşacak	sıra	mı	şimdi?"	Tartışmanıniçinde	olmak	hiç	hoş	değildi."Yok,	benim	için	sorun	değil"	dedim	ama	daha	ağzımdan	bu	sözcükler	dökülürken	pişmanlıkduydum;	benden	cesaret	alan	Nimet	Hanım	şimdi	zavallı	Mennan'ın	canına	okuyacaktı.	Korktuğumgibi
olmadı."Başınızı	şişirdiysem	kusuruma	bakmayın	Karen	Hanım"	dedi	kırgınlığını	bastırmaya	çalışarak."Böyle	söylediğime	de	bakmayın.	Mennan,	öz	abimden	daha	yakındır	bize.	Semra	Abla'yı	da	çokseverim.	Hülya	ise	bizim	kızımız	gibidir.	Ben	dellenip	konuşurum	arada	bir	böyle.	Maksatmuhabbet	olsun."	Oturduğu	koltuktan	kalktı.	"Ben	mutfağa
geçeyim,	sizin	konuşacak	meselenizvardır."	Nimet	pazen	elbisesini	dalgalandırarak	uzaklaşırken,	Kadir	ters	ters	baktı	karısınınardından,	sonra	arkadaşına	döndü:"Alınmadın	değil	mi?	Biliyorsun,	bizim	Nimet	biraz	çatlaktır."	Alınmamıştı	Mennan,	yüzündekisıkıntı	benim	burada	bulunuyor	olmamdan	kaynaklanıyordu	sadece.www.soncemre.com
Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Yok	be	alınır	mıyım	hiç?	Ne	kadar	çok	iyiliğini	gördüm	Nimet	Yenge'nin."	Yeşil	gözlerini	banaçevirdi.	"Pırlanta	gibi	bir	insandır.	Biraz	asabidir,	sözünü	sakınmaz	ama	içinde	kötülük	yoktur.	Dostdüşman	ayırmaz	herkesi	sever,	herkes	hakkında	hayırlısınıdüşünür."Salondan	çıkan	kadının
arkasından	gülümseyerek	baktım."Nimet	Hanım'ı	ben	de	çok	sevdim,	içten	bir	insan."	Kadir'in	mahcubiyeti	hemencecik	geçmişti.Sağ	eliyle	arkadaşının	dizine	usulca	vurdu."Kız	ne	yapıyor?""Hülya	mı?	İyi,	iyi	üniversite	sınavına	hazırlanıyor.	Bu	sene	şeytanın	bacağını	kıracak	inşallah."Sözlerini	tamamlarken	göz	ucuyla	bana	baktı;	gülümsemediğimi	fark
edince,	artık	konuya	girmeninzamanının	geldiğini	anladı.	"Yav	Kadir"	dedi	koltuğa	yaslanarak.	"Buraya	niye	geldiğimizibiliyorsun.	Şu	yangın	hakkında	Miss	Karen'ın	sana	soracakları	var."	Kadir'in	sakin	yüzünde	birdalgalanma	oldu,	dar	alnındaki	ka	lın	kaşları	birbirine	yaklaştı."Zor	olmayacaksa"	dedim	son	derece	yumuşak	bir	sesle."Olanları	bir	de
sizden	dinlemek	isterim	Kadir	Bey."	Bakışlarını	kaçırdı,	birkaç	saniyeliğinealtdudağını	çiğnedikten	sonra	cesaretini	toplamış	olarak	döndü."Zor	olmaz"	dedi,	ama	yüzündeki	endişe	olduğu	gibi	yerinde	duruyordu.	"Niye	zor	olsun.	Yalnızben	başını	sonunu	toplayamam,	en	iyisi	siz	sorun	ben	anlatayım.""Tabii,	nasıl	kolayınıza	geliyorsa"	dedim	ama	kayıt
cihazını	çıkarmadım.	Çünkü	Kadir'in	ruh	halideğişmeye	başlamıştı.	Şansımıdaha	fazla	zorlamanın	âlemi	yoktu.	Öğrendiklerimi	aklıma	yazmakla	yetinmeliydim.	Dikkatimitoplayarak	sordum."Olay	günü,	yani	yangının	çıktığı	salı	günü	otele	niçin	gitmiştiniz?""iş	için."	Elleri	titremeye	başlamıştı.	Belki	de	titremelerini	önlemek	için	ellerini	dizlerinin
üstündebirleştirdi.	"Biz,	alt	katların	temizlik	işini	yapardık.""Biz	derken	kimler	yani?""Biz	işte,	rahmetli	Mecit	ile	Hüseyin	bir	de	Nezihe	Bacı.""Her	gün	mü	gidiyordunuz?""Otel	açıkken	altı	gün	gidiyorduk,	tek	pazarları	çalışmazdık.	Tadilat	yapıldığı	dönemlerde	sadece	üçgün	çalışırdık;	pazartesi,	çarşamba	ve	cuma."Yanlış	mı	duymuştum	acaba?"Ama	bu
defa	salı	günü	gitmişsiniz"	diye	hatırlattım.	Yanlışı	açığa	vurulmuş	gibi	kızardı."Pazartesi	günü	bizim	Zaim'in	nişanı	vardı,	yani	benim	oğlanın"	dedi	bakışlarını	kaçırarak.	Yüzügölgelenmişti.	"O	gün	bütün	ekip	nişana	geldi.	Rahmetli	Mecit	ile	Hüseyin,	Nezihe	Bacı...	Hepsiçoluk	çocuğuyla	beraber.	Eliyle	televizyonu	gösterdi.	Videoya	çekmişler,	hepsi
düğünde	gülüyor,oynuyor,	eğleniyorlar.	Onlarıgörünce	içim	yanıyor.	Keşke	nişanı	o	günü	yapmasaydık	diyorum."Arkadaşının	mutsuzluk	içinde	kıvrandığını	gören	Mennan:"Niye	Kadir?"	diye	sordu.	"Niye	üzülüyorsun	anlamadım?""Anlamayacak	ne	var	Mennan?	Pazartesi	çalışmaya	gitseydik	başımıza	bu	iş	gelmeyecekti.	Mecitwww.soncemre.com
Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comile	Hüseyin	de	ölmeyecekti."	Mennan	teselli	etmek	için	arkadaşının	omzuna	dokundu.	Türkler,özellikle	de	erkekler	konuşurken	birbirlerine	dokunmadan	yapamıyorlardı	galiba."Yapma	Kadir,	kendini	boş	yere	suçlama.	Takdiri	ilahi,	olacakların	önüne	kimse	geçemez.""Ben	de	onu	diyorum"	diye
pişmanlıkla	mırıldandı	Kadir.	"Yalan	söyledik,	Allah'ın	takdiri	de	iştebu	yangın	oldu.""Ne	yalanı	yav?	Sen	yalan	söylemezsin	ki.""Dilim	tutulsaydı	da	söylemeseydim	Mennan,	lakin	söyledim.	Bizim	halaoğlu	Veyis	var	ya.	O,çarşıdaki	düğün	salonunda	çalışıyor.	Pazartesi	günleri	kimse	düğün	yapmıyormuş.	'Eğer	nişanıpazartesi	yaparsanız	patron	salon
parasının	yarısını	alacak'	dedi.	Biz	de	pazartesi	yaptık	nişanı."Mennan	da	benim	gibi	yanlış	bir	yan	görmüyordu	olanlarda."iyi	yapmışsın,	ne	var	bunda?""Ama	Serhad'a	söylemedim.	Otelin	tadilat	işlerinden	o	sorumluydu.	Kimse	farkına	varmaz,	hapazartesi	gitmişiz,	ha	salı,	ne	olacak	dedim.	Zaten	temizlik	de	yapmayacaktık,	çarşamba	günüboyacılar
gelecekti,	eşyaların	üstünü	örtecektik.	Hatta	Serhad	beni	aradı.	'Yarın	gidiyorsunuz'	değilmi,	diye	sordu.	Ben	de	'gidiyoruz'diye	yalan	söyledim.	Serhad'ın	araması	bile	Allah'ın	bir	işaretiymiş.	Vakit	varken	bu	işten	vazgeçdiyormuş	bana.	Vazgeçmedim,	paraya	tamah	ettim,	yalan	söyledim,	Hak	Teala	da	bana	bu	cezayıverdi	işte."Arkadaşının	gereksiz
yere	kendini	yiyip	bitirmesi	Mennan'ı	sinirlendirmeye	başlamıştı."Yanlış	düşünüyorsun	Kadir."	İçten	bir	dost,	bir	abi	gibi	konuşuyordu.	"Tamam	yalan	söylemeklekötü	yapmışsın.	Ama	yangınısen	çıkarmadın.	Üstelik	Mecit	ile	Hüseyin'i	kurtarmak	için	canınıda	tehlikeye	attın,	Nezihe'yi	alevlerin	içinden	çıkardın.	Boşuna	kendinle	uğraşıyorsun,	senin	bu
iştebir	suçun	yok.	Kaza	işte,	elden	ne	gelir?"Mennan,	arkadaşını	ikna	etmeye	uğraşırken	benim	aklım	başka	bir	ayrıntıya	takılmıştı."Kadir	Bey"	dedim	merakla	yüzüne	bakarak.	'"Siz	bu	otelde	ne	kadar	zamandır	çalışıyorsunuz?"Uysalca	yanıtladı	sorumu."Önümüzdeki	ay,	üç	yıl	olacaktı.	Ama	biliyorsunuz,	yangından	sonra	işten	çıkardılar.
Tazminatımıbile	ödemediler.	Şirketin	durumu	kötüymüş."	İkonion	Turizm	zor	durumda	demek,	bu	bilgi	deönemliydi	işte,	aklıma	not	ederek	öteki	soruya	geçtim."Peki	otel	her	tadilata	girdiğinde	Serhad	mı	sorumlu	olurdu	bu	işten?"Hemen	yanıtlamadı,	biraz	düşündükten	sonra:"Yok"	dedi	iri	kafasını	sallayarak,	"Müdür	bakardı,	İrfan	Bey,	o	yoksa
yardımcısı	Orhan	Bey.""Onlar	neredeydi?""Ziya	Bey	izne	yollamış.	Tadilat	işinin	başına	da	Serhad'ı	getirmiş."	Mennan'a	baktım,	onun	dagözlerinde	kuşku	bulutları	gezinmeye	başlamıştı,	bir	parça	da	utanç	vardı;	bunları	sorupöğrenmediği,	raporunda	belirtmediği	için.	Ama	yetkili	acentemizi	suçlayacak	zaman	değildi,	önemlibir	ipucu	yakalamış
olabilirdik."Tadilat	sırasında	otelde	başka	insanlar	oluyor	muydu?"	diye	sordum.	"Yani	siz	pazartesi	günüişinizi	yapmış	olsaydınız,	salıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comgünü	otelde	kimse	bulunacak	mıydı?""Kimse	olmayacaktı"	diye	dertli	dertli	söylendi.	"Belki	Serhad	ile	kankası	Kel	Cavit,	bir	de
onlannadamları.	Güvenlikçi	ya	bunlar,	otelde	bulunmaları	lazım.	Ama	onlar	lobide	olacaklardı,	yaniyangında	kimse	ölmeyecekti."	Gözleri	nemlendi.	"Sebep	olduk	Mecit	ile	Hüseyin'e.""Hayır,	olanların	sizinle	ilgisi	yok"	diyerek	yatıştırmaya	çalıştım.	"Hatta	yangının	çıkış	sebebidüşündüğüm	gibiyse	sizin	hiçbir	suçunuz	yok."Yüzündeki	keder	birden
kuşkuya	dönüştü."Kimin	suçu	var?	Yoksa	biri	mi	çıkarmış	yangını?"	Mennan'ın	gözleri	de	Kadir'inkiler	gibiüzerimde	toplanmıştı.	İçerisi	serin	olmasına	rağmen	yine	ter	damlaları	belirmeye	başlamıştı	alnında."Araştırıyoruz"	dedim	sakin	bir	tavırla.	"Eğer	bize	yardım	ederseniz,	gerçeği	çok	daha	çabuk	ortayaçıkartırız.	Ama	bir	mesele	daha	var.	Ziya	Bey,
yangını	uzaylıların	çıkardığını	söylediğinizi	iddiaetti.	Böyle	bir	şey	dediniz	mi?"	Yardım	ister	gibi	Mennan'a	baktı,	arkadaşından	fayda	gelmeyeceğinianlayınca,"Uzaylı	gibi	giyinmiş	bir	adam	gördüm"	diye	çekinerek	açıkladı.	"Parlak,	alüminyum	gibi	elbisesivardı.""Yüzünü	görebildiniz	mi?	Neye	benziyordu	bu	adam?"	Alay	etmediğimi	anlayınca:"Başlığı
vardı	kafasında"	diye	söylendi	hevesle.	"Yüzünü	göremedim.	Her	tarafı	o	elbiseniniçindeydi.""Ne	zaman	gördünüz	bu	adamı?""Nezihe'yi	çıkardıktan	sonra,	ikinci	aşağıya	inişimde..."	Bir	şeyleri	kaçırmaktan	korkuyordum,sözünü	kestim."Nezihe'yi	Serhad'ın	yanına	bıraktıktan	sonra	mı?""Bıraktıktan	sonra...""Peki	Serhad	sizi	görünce	şaşırdı	mı?"Alnını
kırıştırarak	hatırlamaya	çalıştı."Galiba	şaşırdı,	'Burada	ne	arıyorsunuz'	gibi	bir	şeyler	de	söyledi	ama	onu	dinleyecek	haldedeğildim.	Mecit	ile	Hüseyin	aşağıdaydı."	Evet,	gerçek	yavaş	yavaş	ortaya	çıkıyordu	işte."Sonra	aşağıya	mı	indiniz?""Öyle	yaptım,	Mecit	ile	Hüseyin'i	kurtarmam	gerekiyordu.	Aşağısı	çok	sıcaktı,	duman	gözlerimiyakıyordu.
Merdivenlerin	altına	geldiğimde	bu	uzaylı	gibi	giyinmiş	adamla	karşılaştım.	Dumanlarınarasından	çıktı.	Ama	beni	görünce	ürktü,	geri	geri	gitmeye	başladı.	Ne	yalan	söyleyeyim	ondankorkmuştum,	ben	de	geri	geri	gitmeye	çalışırken,	biri	arkadan	başıma	vurdu."İşte	eksik	bir	parça	daha	ekleniyordu	kafamda	ağır	ağır	tamamlanmaya	başlayan
fotoğrafa."Başka	biri	daha	mı	vardı?""Vardı	ya,	aynı	onun	gibi	giyinmişti.	Ayılırken	gördüm	ikisini	de.	Ellerimden	ayaklarımdan	tutmuşbeni	götürmeye	çalışıyorlardı.""Kadir,	itfaiyeci	olmasın	bu	gördüğün	adamlar?"	diye	kendi	kafasındaki	ihtimali	dile	getirdiMennan.	"Uzay	kıyafeti	dediğin	itfaiyecilerin	giydiği	yangın	elbisesine	benziyor."
Söylediklerindenson	derece	emindi	Kadir."İtfaiyeci	benim	başıma	niye	vursun?	Adamların	bana	ne	garezi	var?"www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Yav	vurmamıştır	da,	sen	duman	yuttun,	korktun,	öyle	zannetmişsindir.""Yok..."	dedi	Kadir	sinirlenerek,	"ben	öyle	zannetmedim.	Ben	o	herifi	gerçekten	gördüm.
İtfaiyecifilan	da	yoktu	ortalıkta.	Zaten	başıma	vurmasalar,	Mecit	ile	Hüseyin'i	kurtarırdım."	Arkadaşınakırılmış	olmalı	ki	bana	bakarak	açıklamaya	başladı.	"Ben	ne	söylediğimi	biliyorum	Karen	Hanım.İtfaiyeci	filan	değil,	orada	acayip	kıyafetli	iki	tane	adam	vardı,	biri	de	başıma	vurdu.""Size	inanıyorum"	dedim	sakin	bir	ses	tonuyla.	"Mennan	Bey	de
inanıyor,	ama	eksik	ya	da	yanlışbir	şey	kalmasın	diye	bu	kadar	çok	soruyoruz.""Söylediklerimde	tek	bir	yanlış	yok.	Allah	şahidimdir	yalan	hiçyok.	Bu	yangından	sonra	bir	daha	da	hiç	söylemem	zaten."	Mennan	üzgün	gözlerle	süzüyorduKadir'i.	Arkadaşının	hâlâkendine	gelemediğini,	gördüğü	halüsünasyonlan	gerçek	diye	anlattığını	düşünüyordu."Yalan
söylemediğini	biliyoruz	Kadir.	Yalan	söylemediğini	biliyoruz,	ama	hastanede	yangınıuzaylılar	çıkardı	demişsin.""He	öyle	söyledi"	diyerek	Nimet	de	katıldı	tartışmaya.	Ellerinde	kek,	kuru	pasta	dolu	iki	tabaklabirkaç	adım	ötemizde	durmuş	bize	bakıyordu.	Ne	zaman	salona	girmişti	bu	kadın,	ne	zaman	bukadar	yakınımıza	kadar	gelmişti?	Konuşmanın
heyecanından	hiçbirimiz	fark	edememiştik."Doktorlara	öyle	demedin	mi	Kadir?"	diye	yaklaştı.	"Kafasında	uzun	çubuklar	olan	bir	adamınçamaşırhaneye	girdiğini,	ütüleri	fişe	soktuğunu	söylemedin	mi?"	Karısına	bir	de	seninle	uğraşacağızşimdi	der	gibi	baktıktan	sonra:"Dedim"	diyerek	itiraf	etti.	"Başınıza	öyle	vursalardı,	siz	bırak	uzaylıları,	tövbe	tövbe
Allah'ı	bilegördüm	derdiniz.	Yav	vicdansız	kadın,	doktor,	'kafasına	fena	darbe	almış,	şansınız	varmış,adamcağız	ölümden	dönmüş'	demedi	mi?	Kafamıza	yemişiz	sopayı,	o	kadar	saçmalamak	olacakartık."Kendimi	tutamayarak	gülmeye	başladım.	Gülmek	bulaşıcıydı,	önce	Mennan	ardından	Nimet	en	sonKadir	de	katıldı	bana.	îlk	ciddileşen	Mennan
oldu."Şimdi	Kadir,	şu	meseleyi	bir	daha	düşün.	Hani	daha	önce	başıma	kalas	düşmüştü	dedin	ya...""Kalas	malas	düşmedi	benim	başıma"	diye	isyan	etti	Kadir."Mennan	niye	anlamıyorsun?	Başıma	vurdular	diyorum	yav.	Başıma	vurulmadan	önce	neler	olupbittiğini	çok	iyi	hatırlıyorum.	Tamam	mı?""Ne	böğrüyon	be"	diye	azarladı	kocasını	Nimet.	Elindeki
tabakları	sehpanın	üzerine	bırakmış,öfkeyle	Kadir'e	bakıyordu."İnsan	misafirine	bağırır	mı?"Kadir	de	en	az	Nimet	kadar	sinirlenmişti."Bağırmıyom	be!"	diye	çemkirdi.	"Hem	senin	ne	işin	var	burda,	görmüyor	musun	konuşuyoruzdaha.	Git	çayına	bak."	Hemen	gitmedi	Nimet,	bir	süre	daha	öfkeyle	süzdü	kocasını,	sonra	belki	debiz	burada	olduğumuz	için
uzatmak	istemedi."Ben	çayıma	bakarım"	dedi	mutfağa	yönelirken.	"Ama	önce	sen	konuşmayı	öğren."Kadir	de	utanmıştı	yaptığından,	ama	bağırdığı	Mennan'a	değil	de	bana	baktı."Kusura	bakmayın	Karen	Hanım"	dedi	boğuk	bir	sesle.	"Ama	ben	ne	dediğimi	biliyorum.	Ben	oacayip	kıyafetli	adamı,	aklım	yerindeyken	gördüm.	Sonra	da	biri	kafama	vurdu
işte."Düşündüklerimi	onunla	paylaşmanın	tam	sırasıydı.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Peki,	diyelim	ki	siz	o	tuhaf	giysili	adamı	gerçekten	de	gördünüz.	Sonra	başka	biri	arkadan	gelerekbaşınıza	vurdu.	Kendinizden	geçtiniz.	Gözünüzü	açtığınızda	aynı	giysilerden	giymiş	iki	kişi	sizidışarı	taşıyorlardı."Başını
sallayarak	beni	onayladı."Hah,	aynen	böyle	oldu	işte.""Güzel,	o	zaman	şöyle	diyebiliriz.	İlk	gördüğünüz	kişi	yangın	giysileri	giymiş	kundakçıydı.	Yaniyangını	çıkaran	kişi."	Anlamaya	çalışıyordu."Tamam,	yangın	çıkaran	kişi.""O	kişi	sizin	orada	olmayacağınızı	düşünüyordu.	Çünkü	temizlik	işinin	bir	gün	önce	yani	pazartesigünü	yapılması	gerekiyordu.
Oyüzden	karşısında	sizi	görünce	çok	şaşırdı,	hatta	korktu	geri	geri	gitti.	O	sırada	arkadaşı	da	sizi	farketmişti,	arkadan	gelip	başınıza	vurdu.	Bayıldınız.	Bir	ara	kendinize	gelir	gibi	oldunuz,	gözlerinizaralandı,	sizi	taşıyan	acayip	giysili	iki	kişi	gördünüz.	Onları	da	ilk	gördüğünüz	kişiler	sandınız.Oysa	onlar	sizi	kurtarmaya	gelen	itfaiyecilerdi.
Siziyangınyerinden	çıkardılar,	hastaneyegötürdüler."Başını	hafifçe	geri	atarak	düşündü."Ama	ilk	gördüğüm	adam	gerçekti"	diye	mırıldandı.	"Başıma	vuran	da..."Yangının,	sabotaj	olabileceğini	kabul	etmeye	hâlâ	hazır	değildi	Mennan."Ya	sonrakiler"	diye	hatırlattı,	"sonradan	gördüğün	o	kişilerden	emin	değil	misin?"Duraksadı	Kadir,	kafası
karışmıştı."Onları	da	gördüm,	ama	başıma	vurulduktan	sonra.	O	sebepten	çok	ısrar	etmiyorum.	Tamam,	belkide	hayal	görmüş	olabilirim.	Lakin	ilk	gördüğüm	hayal	filan	değildi."Ben	öğreneceğimi	öğrenmiştim,	otel	yangınına	dair	kafamdaki	fotoğraf	nerdeyse	belirginleşmişti.Ama	eksik	olan	birkaç	parça	vardı.	Onları	da	tamamlamak	istedim."Sizin,	yani
temizlik	ekibinin	otele	girdiğini	kimse	gördü	mü?Serhad'la	ya	da	Cavit'le	karşılaştınız	mı?""Karşılaşmadık.	Biz	arkadaki	servis	kapısından	girdik	otele.	Serhad	bizden	birini	fark	etmesin	diyekimseyi	lobiye	de	bırakmadım.	Çünkü	adama	yalan	söylemiştik."	Mennan'ın	da	aklı	karışmıştı,	amabelki	de	kafasındaki	gerçek-le	yüzleşmeye	hazır	olmadığı	için
soru	sormak	islemiyordu.	Sa	londakisessizliği	elinde	çaydanlıkla	içeri	giren	Nimet	bozdu."Daha	bitmedi	mi	diyeceğin?"	Doğrudan	kocasının	gözlerinin	içine	bakarak	konuşuyordu.	"Yeterartık	topla	dilini,	misafirleri	açlıktan	öldüreceksin	Goca	Kadir."28"Buraya	noksan	gelen	tamamlanır."Saatlerdir	güneşin	altında	bizi	bekleyen	arabanın	içi	cayır	cayır
yanıyordu.	Isınmış	metalle	plastiğinağır	kokusu	sinmişti	her	yere.	Mennan	klimayı	açana	kadar	ben	de	onun	gibi	ter	içinde	kalmıştım.Soğuk	hava	arabanın	içinde	dolaşmaya	başlayınca	ne	boğucu	sıcaktan	eser	kaldı,	ne	de	o	içimikaldıran	pis	kokudan.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Otele	mi	bırakayım	sizi
Miss	Karen?"	diye	sordu	terini	kâğıt	mendille	kurularken.	"Saat	daha	bir,İzzet	Amca'yla	buluşmamıza	iki	saat	var.	Belki	biraz	dinlenmek	istersiniz."	Fena	fikir	değildi,	amagece	boyunca	çok	az	uyumuş	olmama	rağmen	şu	anda	gözlerimde	uykunun	kırıntısı	yoktu.Mennan'ın	ofisine	gitmek	de	içimden	gelmiyordu.	Galiba	en	doğrusu	Ka-dir'in
söylediğiniyapmaktı.	Mademki	vaktim	vardı,	rüyalarımın	ilginçkahramanı	"Şems	Hazretleri"nin	gönül	dostu,	babamın	kadim	şeyhi	Mevlânâ'nın	türbesini	nedenziyaret	etmiyordum	ki?	Ama	yeniden	Şems	konusunu	açmasını	istemediğimden,	daha	da	kötüsü	bende	gelirimdemesindençekindiğimdenMevlânâTür-besi'negideceğimi	Mennan'dan	gizleyerek,
önerisini	onaylamış	gibi	göründüm."Haklısınız,	beni	otele	bırakırsanız	iyi	olur.""Doğru	olanı	yapıyorsunuz	Miss	Karen."	Sanki	bana	özenir	gibiydi.	"Aslında	fırsatını	bulup	biryarım	saat	ben	de	gözlerimi	kapasam	iyi	olacak	ama	nerede,	yapmam	gereken	o	kadar	çok	iş	var	ki.İki	müşteriyle	görüşülecek,	poliçeler	imzalanacak,	bankaya	gidilecek.	Üstelik
bunlar	iki	saat	içindeyapılacak."	Üzüldüm	durumuna,	bu	kadar	sıkışmasına	hiç	gerek	yoktu.	Üstelik	onun	yanında	İzzetEfendi'yle	babam	hakkında	konuşmayıda	pek	istemiyordum."İkonion	Turizm'e	gelmeseniz	de	olur.	İzzet	Efendi'yle	sohbet	edeceğiz	sadece,	Görüşme,	işle	ilgilideğil..."Dikiz	aynasından	beni	süzen	yeşil	gözlerinin	yorgunluğu	anında
silindi."Sizce	sakıncası	yoksa,	yanınızda	olmak	isterim"	dedi	hevesle."İzzet	Amca	hikmet	sahibi	bir	insandır.	Onunla	konuşma	ayrıcalığına	her	zaman	erişemiyor	insan."Anlaşılmıştı,	Mennan'dan	kurtulmak	imkânsızdı."İyi,	sorun	yok	o	zaman.""Saat	üçe	doğru	sizi	otelin	önünden	alsam?""Ama	gelmeden	önce	beni	ararsanız	iyi	olur.	Sizi	bekletmek
istemem."	Aslında	türbeye	gittiğimianlamaması	için	kendimce	önlem	alıyordum.	Ama	otele	girişte	de	aynı	sorunu	yaşamaktankurtulamadım.	Bizim	nazik	Mennan,	"Olmaz,	illa	sizi	otelin	kapısında	indireceğim"	diye	ısraredince,	mecburen	lobiye	girmek	zorunda	kaldım.	Bereket,	akşamki	meraklı	görevli	ortalıklardayoktu.	Onun	yerine	bakan	kıza,	yasak
savmak	için:"Bana	mesaj	var	mı?"	diye	sordum,	tabii	yoktu.	Dönüp	kapıya	baktım,	Mennan'ın	arabası	çoktangitmişti.	Gönül	rahatlığıyla	çıkışa	yürüyecektim	ki	güçlü	bir	bulantı	hissettim.	Karnımdaki	bebekbeni	unutma	diye	kesin	bir	dille	uyarıyordu.	Elimi	ağzıma	tutarak	kendimi	lavaboya	zor	attım.	Ardıardına	gelen	öğürtü	dalgasıyla	bedenim
sarsılmaya	başladı.	Biraz	çıkarınca	rahatladım.	Ağzımıçalkaladım,	ensemi,	şakaklarımı	soğuk	suyla	ıslattım.	Hamilelikte	ne	kadar	sürerdi	acaba	bu	bulantıdönemi?	Dokuz	ay	boyunca	devam	etmeyeceğini	biliyordum	ama	kaçıncı	ayda	sona	ereceğinibilmiyordum.	Eğer	bebeği	aldırırsam,	onunla	birlikte	bulantılar	da	yok	olacaktı.	Ama	aldırırsam...Sahi	ne
yapacaktım	bu	bebeği?	Aynadaki	yüzüme	baktım,	benzim	sararmıştı.	Gözlerimde	yorgun	birifade	vardı.	En	iyisi	bu	konuyu	hiç	düşünmemekti.	Şu	anda	çözmem	gereken	daha	önemlisorunlarım	vardı.	Yeniden	yüzüme	baktım;	hala	solgun	görünüyordu,	hafif	bir	makyaj	iyi	olacaktı.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comÇantamı	açtım,	rujumu	çıkaracaktım	ki	Komiser	Zeynep'ten	aldığım	zarfı	gördüm.	Bunu	tümüyleunutmuştum.	Otuhaf	yüzük	de	paralarla	birlikte	zarfın	içindeydi.	Yüzüğü	çıkardım,	sağ	avucuma	koyarak	ışığadoğru	tuttum.	Gerçekten	güzel	bir	yüzüktü,	gümüş	halkasındaki	incecik	işlemeler	büyük	bir	ustalığıgizliyordu,	kahverengi
ile	kızıl	arasındaki	taşında	insanın	ilgisiz	kalamadığı	bir	derinlik	vardı.Hayır,	ucuz	bir	yüzük	değildi	bu.	Ama	neden	boyasını	akıtmıştı?	Yüzüğün	taşını	musluğun	altınatutarak	suyla	yıkamaya	başladım,	parmaklarımla	sertçe	ov-dum,	hayır	bırakın	boyasının	akmasını,bir	leke	bile	oluşmamıştılavabonun	bej	rengi	zemininde.	Yeniden	parmağıma	taksam?	Ya
yine	kanarsa?	O	kadar	da	şıkgörünüyor	ki,	dayanamadım	yüzüğüyeniden	parmağıma	geçirdim.	Elimde	de	çok	güzel	duruyordu.	Bel	ki	de	bir	kez	daha	denemekistiyordum.	Dudaklarıma	hafif	bir	ruj	sürerek,	çantamı	toplayıp	çıktım.Sultan	Selim	Camii	ile	küçük	bir	parkın	arasından	geçip	türbenin	kemerli	dış	kapısına	ulaştım.Önümde	on	kişilik	bir	turist
grubu	vardı;	gişede	küçük	bir	bilet	kuyruğu	oluşturmuşlardı.	Aralarındahiç	genç	yoktu,	yaklaşınca	İngilizce	konuştuklarını	fark	ettim;	hem	de	"Quens"	îngilizcesi.	Evet,bunlar	İngiltere'den	gelen	vatandaşlarımdı.	Teni	güneşten	yanmış,	gümüş	rengi	saçları	omuzunadüşen,	mavi	gözleri	yaşam	dolu	bir	kadın	onlara	rehberlik	ediyordu.	Kadın	Türk
müydü?"Hey	Angelina"	diye	seslenen	saçsız	bir	adam	yanıtlamış	oldu	sorumu.	Elinde	kâğıt	Türk	paralarıtutuyordu.	"Bunlardan	hangisini	vereceğiz	görevliye?"	Angelina	vermesi	gereken	banknotu	adamınelinden	nazikçe	çekerek	gruptakilere	gösterdi."İşte	bunu,	şu	kırmızı	olanı."	Bu	kez	saçları	kısacıkkesilmiş,	sıcaktan	yanakları	al	al	olmuşşişmanca	bir
kadın	eliyle	duvardaki	afişi	gösterdi."Angelina,	şurada	ne	yazıyor?	Evet,	şu	işte,	üzerinde	Rumi'nin	resmi	olan	posterde	diyorum."Angelina	hiç	yüksünmeden	gözlerini	kısarak	afişe	döndü.	Onunla	birlikte	ben	de	Mevlânâ'nınresmine	dönmüştüm.	Şems'in	yanında	gördüğüm	Muhammed	Celaleddin'den	oldukça	farklıydıafişteki	adam.	Ne	rüyalarımdaki
Mevlânâ'nın	gözlerindeki	ateşvardı	bakışlarında,	ne	yüzündeki	heyecan.	Yaşlı,	dertop	olmuş	bir	ermişti	resimdeki	kişi.	Bu	nuryüzlü	derviş,	şeyhi	için	Yahudi	mahallesine	giderek	şarap	alabilecek	birine	hiç	ama	hiçbenzemiyordu.	Resmin	hemen	yanında	şiir	biçiminde	alt	alta	sıralanan	sözcükler	yer	alıyordu.	Amaşiirden	çok	özdeyişleri	andırıyordu	bu
cümleler.	Angelina	hiç	duraksamadan	çevirmeye	başladı.Belli	ki	ilk	kez	karşılaşmıyordu	bu	sözcüklerle;	yoksa	bu	kadar	hızlı,	bu	kadar	doğru	çeviremezdi.Ya	olduğun	gibi	görün	/	Ya	göründüğün	gibi	ol	/	Şefkatte,	merhamette	güneş	gibi	ol	/	Ayıplarıörtmekte	gece	gibi	ol	/Keremde,	cömertlikte	akarsu	gibi	ol	/	Tevazuda,	mahviyette	toprak	gibi	ol	/
Hoşgörüde	deniz	gibi	ol/	Öfkede,	asabiyette	ölügibi	ol	/	Ya	olduğun	gibi	görün,	ya	göründüğün	gibi	ol.	Çeviriyi	bitirince	huzurlu	bir	gülümsemebelirdi	dudaklarında."Hatırladınız	mı,	daha	önce	de	okumuştuk	Rumi'nin	bu	sözlerini."	Gruptakiler	başlarını	sallayarakonayladılar	onu.	Elinde	işlemeli	baston	tutan,	şık	giyimli	top	sakallı	bir	adam,	dizeleri
gösterereksordu:"Yazı	Türkçe	mi,	Farsça	mı?"	Anlayışlı	bir	öğretmen	gibi	sabırla	açıkladı	Angelina."Türkçe,	Fars	alfabesi	farklıdır.	Ama	metnin	orjinali	Farsça	olmalı.	Rumi	şiirlerini	Fars	dilindekaleme	aldırırdı."	Angelina	sadece	bir	rehber	değildi	galiba.	Sanırım	bu	küçük	grubun	bir	tür	dinselwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comönderiydi.	Baksanıza	kadın	çeviri	yapabilecek	kadar	iyi	biliyordu	Türkçeyi.	Muhtemelen	Farsçadaçalışmıştır.	Tuhaf,	Rumi	hâlâ	Batılıları	etkilemeyi	sürdürüyordu	demek.	Oysa	ben	ondanetkilenenlerin	sadece	Müslüman	mistikler	ya	da	annem	gibi	bir	zamanın	isyancı	hippileri	veyamarjinal	kişiler	olduklarını	sanırdım.	Oysa
karşımdakiler	ingiliz	orta	sınıfına	mensup,	durmuşoturmuş	insanlardı.	Grubun	en	arka	sırasında	yer	alan	iriyarı,	kızıl	saçlı	adamın	da	biletini	aldığınıgören	Angelina,	yavrularının	kaybolmasından	korkan	anaç	bir	tavuk	gibi	ilgiyle	çevresine	bakındı."Tamam	mıyız,	herkes	aldı	mı	biletini?"İngiliz	yaşlılar	grubu,	sanki	ilkokul	çocukları	gibi	biletlerini	havaya
kaldırdılar.	Angelina	durumdanmemnun	eliyle	geçiş	turnikelerini	gösterdi."Şimdi	bu	kapıdan	bahçeye	gireceğiz.	Ama	önce	kısa	bir	bilgi	vermek	istiyorum."	Eliyle	kapıyıgösterdi.	"Buranın	adı	Dervişan	Kapısı'dır.	Gördüğünüz	gibi	müzenin	ana	girişi	olan	bu	kapıdan	birzamanlar	dervişler	girdikleri	için	bu	adı	almıştır.	Ayrıca	bunun	gibi	üç	kapı	daha	var.
'ÇelebiyanKapısı',	'Küstahan	Kapısı'	ve	'Hamüşan	Kapısı'.	Çelebiyan	Kapısı	adını	Rumi'nin	soyundanalmaktadır.	Rumi'nin	erkek	tarafından	gelme	erkek	evlatlarına	'Çelebi',	hanım	tarafından	gelmeevlatlarına	da	'Ühas	Çelebi'	denilmektedir.	Rumi'nin	bu	türbeye	defnedilmesinin	ardından	aile	buçevrede	konaklar,	evler	almıştır.	Çelebi	Kapısı	bu	evlerin
bulunduğu	yöne	bakan	kapıdır.	'KüstahanKapısı'	ardı	ardına	yanlışlar	yapan,	kendini	düzeltmek	için	çaba	göstermeyen	dervişler	içinyapılmıştır.	Onlar,	dergâhtan	uzaklaştırıldıklarında,	kimse	görmesin	diye	akşam	namazından	sonrakaranlık	çökünce	çıkarlarmış	bu	kapıdan.	Hamüşan	Kapısı	ise	bu	sabah	gezdiğimiz	bin	yıllık	ÜçlerMezarlığı'na	bakar.
Mevlevilikte	mezarlığa	Hamüşan	yani	suskunlar	mekânı	denir.	Bu	yüzden	okapının	adı	Hamüşan	olarak	anılmaktadır."	Bu	kadar	ayrıntıyı	bildirine	göre	Angelina	kesinlikle	bugrubun	ruhani	önderiydi.	Şu	anda	da	grubuna	kutsal	bir	gezi	yaptırıyor	olmalıydı.	Belki	ben	debilgilerinden	yararlanabilirdim.	Biraz	peşlerine	takılsam	iyi	olacaktı.	Gişedeki
görevliden	tek	kişilikbilet	isteyinceye	kadar	hızla	geçti	bu	fırsatçı	düşünce	aklımdan.	Gişedeki	ince	bıyıklı,	genç	görevlibiletimi	uzatırken	onlar	çoktan	bahçedeki	tarihi	şadırvanın	önünde	yerlerini	almışlardı.	Yer	yer	ikiliüçlü	mezarların	bulunduğu,	zemini	beyaz	mermerlerle	kaplıbahçe	oldukça	kalabalıktı.	Anadolu	güneşinin	yakıcı	sıcağına	aldırmadan
sabırla	Angelina'nınyapacağı	açıklamaları	bekleyen	bizim	ingilizlerin	dışında	tespit	edebildiğim	kadarıyla	biri	Alman,öteki	Japon	iki	turist	topluluğu	daha	vardı,	ayrıca	ikişer	üçer	kişilik	küçük	gruplar	halinde	dolaşanTürkiyeli	ziyaretçiler.	Bahçenin	kalabalık	olması	işime	yaramıştı,	ingiliz	gruptaki	irlanda	kökenliolduğunu	tahmin	ettiğim	iriyarı,	kızıl	saçlı
adamın	arkasına	gizlenerek	Angelina'yı	dinlemeyebaşladım."Şimdi	bu	türbenin	bulunduğu	alanı	bir	gül	bahçesi	olarak	düşünün."	Vatandaşlarımın	hepsi	başınıçevirip	türbeye	baktı."Her	yanda	renkleri	gözlerinizi	alan	kırmızı,	pembe,	sarı,	beyaz	güller,	rüzgârın	üzerinize	savurduğumis	gibi	kokuyu	içinize	çekin."	Kalabalıktan,	sanki	gerçekten	de
kokularını	duymuş,	renklerinigörmüş	gibi	hayranlık	belirten	bir	ses	yükseldi.	Angelina,	ekibinin	duyarlılığından	memnundu."Evet,	yedi	yüz	küsur	yıl	önce	burası	Selçuklu	Sarayı'nın	gül	bahçesiydi.	Mevlânâ	Celaleddin'inbabası	Sultanü'l-Ulema	Bahaeddin	Veled	yaşama	gözlerini	yumunca,	bu	gül	bahçesine	defnedildi.Babasının	ölümünün	ardından	onu
sevenler	Rumi'nin	huzuruna	vardılar.'Sultanü'l-Ulema	Hazretleri'nin	mezarının	üzerine	bir	türbe	yaptırmak	istiyoruz'	diyerek	izinistediler.Rumi	bu	kişilere	teşekkür	ettikten	sonra	şöyle	dedi:'A	dostlar,	söyleyin	gökkubbeden	daha	iyi	bir	türbe	var	mıdır?'Bu	sözler	üzerine	dostları	tekliflerini	geri	çektiler.	Ama	aradan	yıllar	geçip,	Muhammed
Celaleddinwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comRumi	de	1273	yılında	ölünce,	oğlu	Sultan	Veled,	babasının	mezarı	üzerine	türbe	yapılmasına	razıoldu.	Böylece	"Kubbe-i	Hadra"	yani	"Yeşil	Kubbe"	olarak	adlandırılan	türbe,	dört	fil	ayağınabenzeyen	dört	kalın	sütun	üzerine	Tebrizli	Mimar	Bedrettin	tarafından	inşa
edildi.	O	tarihten	sonraRumi'nin	ailesi	ve	çevresindeki	dostları	bu	türbeye	defnedildi.	Evet,	şimdi	içeri	girelim,	BüyükRumi'nin	türbesini	yakından	görelim."	Türbenin	kapısına	yaklaşınca	kalabalık	yoğunlaşmayabaşladı;	çünkü	ziyaretçiler	ayaklanna	plastik	galoş	takmak	zorundaydılar;	bu	da	zaman	alıyor,	kapıönünde	birikmelere	yol	açıyordu.
Okarmaşada	geride	kaldım.	Neden	sonra	türbenin	kapısından	içeri	girdiğimde,	eskimiş	kumaş,	toprakve	ahşap	kokusuyla	birlikle	derinlerden	gelen	bir	ney	sesi	karşıladı	beni.	Sarı	bir	ışıkla	aydınlanan,sanki	duvarları	altından	bir	odaya	girdim.	Duvarlarda	babamın	yazmaya	çalıştığı	Arapça	ve	Farsçasözcüklerin	en	mükemmel	örnekleri	sergileniyordu.
Angelina	grubunu	az	ilerde,	gümüş	bir	kapınınönünde	toplamıştı.	Usulca	yanlarına	yaklaştım.	Bu	makam	âşıkların	kâbesidir.	/	Buraya	noksangelen	tamamlanır.	Gümüş	kapının	üzerindeki	elyazması	metni,	arkadaşlarının	anlayabileceği	halegetiriyordu	Angelina."Bu	sözler	Molla	Cami'ye	ait"	dedi	sadece	çevresindekilerin	duyabileceği	kadar	yavaş	bir
sesle."Anlamının	derinliği	kadar	biçimiyle	de	gönüllerde	haklı	bir	yer	eden	bu	benzersiz	güzelliktekiyazı,	ünlü	hattatlardan	Yesarizade	Mustafa	İzzet	Efendi'nin	kaleminden	çıkmış.""Noksan	gelen	tamamlanır,	ne	demek?"	diye	sordu	elinde	bastonu	olan	top	sakallı	adam.	"Yaniburası	büyülü	bir	yer	mi?	Bu	ışıklı	mekân	eksiklerimizi	mi	giderecek?"Güldü
Angelina,	ama	hiç	de	küçümser	gibi	bir	hali	yoktu.	Bu	ifadeyi	çok	iyi	tanıyordum;	babamın,Şah	Nesim'in,	Rumi'nin	ve	Şems'in	yüzünde	de	aynı	ifadeyi	görmüş,	aynı	anlamı	okumuştum.Sorulan	soru	ne	kadar	saçma	gelse	de	ciddiye	alıp	açıklamak	gerektiğini	düşünen	insanların	sakinve	sabırlı	tavrı	vardı	hepsinde."Öncelikle	şunu	açıklığa	kavuşturalım"
diyerek	arkadaşının	kafasındaki	karışıklığı	gidermeye	çalıştıAngelina.	"Molla	Cami	adındaki	iranlı	ulema,	'Buraya	gelen'	derken	türbeyi	ziyaret	edenlerden	sözetmiyor.	'Dergâha	gelenlerden,	yani	hakikati	arayan	âşıklardan	söz	ediyor.	Yani	bir	kez	bu	mekânagirince,	türbede	yatan	kutsal	ölüler	bir	mucize	gerçekleştirerek,	büyük	sırrı
kulaklarınızafısıldayacak,	sizleri	birer	kâmil	insan	haline	getirecek	demiyor.	Kâmil	insan	olmak	o	kadar	kolaydeğil.	Çile	doldurmak,	hak	derdinin	taşıyıcısı,	ilahi	aşkın	yorulmaz	yolcusu	olmak	gerek..."	Büyüksır,	hakikat,	ilahi	aşk,	kâmil	insan,	çile	doldurmak...	Daha	önceleri	babamdan,	Şah	Nesim'den	verüyalarımdaki	Ru-mi'den,	Şems'ten	duyduğum
sözleri	dile	getirmişti	Angelina.	Ama	ben	de	tıpkı	topsakallı	yaşlı	adam	gibi	hala	anlamını	kavrayamamıştım	bu	sözlerin.	Yeni	bir	soruyla	karşılaşmayanAngelina	gümüş	kapıdan	geçerek	türbenin	içine	yürüdü.	Meraklı	arkadaşlarıyla	birlikte	ben	detakıldım	peşine.	Türbeye	girince	altın	rengi	ışık	iyice	süzüldü,	koyulaştı,	bal	rengine	dönüştü.	Genişsalonda
ilk	gözüme	çarpan	iki	tarafta	yan	yana,	art	arda	sıralanan	üzerleri	atlas	kumaşlarla	örtülmüşsandukalar	oldu.	O	zaman	hatırladım,	evet,	babam	beni	buraya	getirmişti.	Küçük	bir	kızkenmezarlıklardan	çok	korkmama	rağmen,	üzerlerinde	beyazlı	yeşilli	sarıkların	bulunduğu	yüze	yakınsandukasıyla	küçük	bir	mezarlığı	andıran	bu	ışıklı	mekânıgördüğümde
hiç	korkmamıştım.	Bırakın	korkmayı,	kendimi	bir	masal	âleminde	sanmıştım;	babamınanlattığı	hikâyelerin	yaşandığıDoğu	saraylarından	birinin	en	görkemli	salonunda.	Tavandan	sarkan	avizeler,	sandukalarınyanlarındaki	şamdanlar,	türbeyi	taşıyan	dört	fil	ayağı	sütunun	üzerinde	halı	gibi	işlenmiş	kırmızı,kahverengi,	sarı	renkli	desenler,	sandukaları
kaplayan	atlas	kumaşlarda	altın	simlerle	işlenmiş	türlüçeşit	çiçekler,	bu	büyüleyici	ortamı	tamamlayan	ilginç	harfler,	anlamını	bilmediğim	Kuran	ayetleri,ne	dediğini	anlamadığım	şiirler,	ilk	gelişimden	bu	yana	geçen	onlarca	yıl	içinde	hiç	değişmemiş,belki	de	sonsuza	kadar	değişmeden	hüküm	sürecek	o	etkileyici,	mistik	atmosfer.	Angelina'mnokuduğu
dizeler	pekiştirdi	hissettiklerimi.	Gel,	gel,	ne	olursan	ol	yine	gel	/	îster	kâfir	ol,	ister	ateşewww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comtap,	ister	puta	/	Ne	olursan	ol,	yine	gel	/	îster	yüz	kere	tövbe	etmiş	ol	/	îster	yüz	kere	bozmuş	oltövbeni	/	Ümitsizlik	kapısıdeğil	bu	kapı	/	Gel	ne	olursan	ol	yine	gel.Çok	eski,	çok	bildik	bir
duanın	hiçbir	zaman	unutulmayacak	sözleri	gibiydi	bu	dizeler.	Kaç	kezişittim	bu	şiiri	babamdan,	kaçkez	ezberlemeye	çalıştım.	Şimdi	dinlediğimde	bile	beni	etkiliyor.	Ama	içerinin	serinliğine	rağmendışarıdaki	sıcağın	izlerini,	hâlâkırmızı	yanaklarında	taşıyan	kısa	saçlı	tombul	teyze	benim	gibi	düşünmüyor	olacak	ki:"Kâfir	sözünü	beğenmedim"	diye
cesaretle	dile	getirdi	görüşlerini.	"Kim	o	kâfir,	Hıristiyanlar	mı,Yahudiler	mi,	yoksa	dini	inancıolmayan	kişiler	mi?	Ateşe	tapanı,	puta	tapanı	küçümseyen	bir	yan	var	bu	şiirde.	Hiç	hoş	değil.	Geldediği	yer	neresi?	Rumi'nin	kendi	inancı	mı?	Ya	ben	Tanrıtanımazlığımla	gelirsem,	yani	inan-cımıdeğiştirmeden	gelmeye	kalkarsam,	bana	yine	yer	var	mı	bu
hoşgörü	kabesinde?"Angelina'nın	dinginliği	hiç	etkilemedi	bu	sözler;	başı	dik,	gözlerinde	kendi	kendine	yeten	insanlarıngüveniyle:"Senin	söylediğin	yerlere	takılmadım	ben"	diye	mırıldandı."Kâfir	derken	belki	kendi	inancından	olmayan	kişileri	kastediyor,	ama	onları	aşağılamak	yerinekendi	sofrasına	çağınyor.	Dikkat	edersen	bu	sözlerde	dayatma	yok,
benim	düşüncemi	kabuledeceksin	de	yok.	'Benim	dinim	aşktır'	der	Rumi.	O	aşk,	hangi	dinden	olursa	olsun	bütün	insanlarıbirleştirecek	ortak	paydadır."	Siyah	gözlerindeki	kuşku	bulutları	dağılmamıştı	tombul	teyzenin,	amaAngelina	daha	fazla	açıklama	yapmaya	gerek	duymadan	salonun	sonuna	doğru	yürüdü.	Ve	hepbirlikte	biz	de	peşi	sıra	sürüklendik.
Angelina	salonun	sağ	köşesine	gelince	yüzünü	bize	dönerekdurdu.	Sağ	eliyle,	üzerinde	iki	sarık	bulunan,	sim	işlemeli	atlas	kumaşla	örtülü	iki	sandukayıgösterdi."Bu	sandukalar	Mevlânâ	Celaleddin	Rumi	ile	oğlu	Sultan	Veled'e	aittir."	Sultan	Veled	şu	asiolmayan	büyük	oğuldu,	Şems'in	karşısında	bir	genç	kız	gibi	utanç	içinde	ürperen	saygılı
çocuk.Ötekinin	mezarı	neredeydi	acaba?	Adı	Alaeddin	olanın...	Hani	şu	Kimya'nın	peşinden	ayrılmadığıdeli	dolu	gencinki?"Atlas	kumaşların	altında	iki	mermer	sanduka	var.	Bu	sandukaları	1565	yılında	MuhteşemSüleyman	yaptırmış."	Arka	taraftaki	görkemli	ahşap	sandukalardan	birini	gösterdi."Bu	sandukanın	altında	ise	Mevlânâ'nın	babası	Sultanü'1-
Ulema	Bahaeddin	Veled	yatmaktadır."Mavi	gözlerine	yansıyan	altın	sarısı	ışıklar	tuhaf	bir	gizem	katmıştı	yüzüne.	"Aslında	bu	ahşapsanduka,	Mevlânâ	Celaleddin	Rumi'nin	sandukasıydı.	Rumi	vefat	edince,	onu	defnetmek	içinbabasının	yanına	getirdiler.	Ve	oğlunun	geldiğini	hisseden	baba	Sultanü'l-Ulema	Bahaeddin	Veled,büyük	bir	saygıyla	mezarında
doğrularak	onu	selamladı."	Gruptakilerin	bu	söylenceye	itirazedeceklerini	düşündüm,	yapmadılar	ama	az	önceki	sorularına	doyurucu	yanıtlar	alamayan	tombulteyze:"Neden	Şems-i	Tebrizi'nin	mezarı	Rumi'nin	yanında	değil?"	diye	sordu	merakla.	"Rumi	en	güzelşiirlerini	ona	yazmış,	neden	yaşamındaki	en	önemli	insan	başka	bir	türbede	yatıyor?"
Grubun	enaykırı	üyesi	olan	bu	tombul	teyzeyi	sevmeye	başlamıştım.	Benim	daha	önce	düşündüğüm	sorularıdile	getiriyordu.	Büyük	bir	merakla	Angelina'nın	söyleyeceklerini	dinlemeye	ha-zırlandım	amagrubun	lideri	sanki	soruyu	duymamış	gibi:"Başkaları	da	burayı	görmek	isliyorlar"	diyerek	eliyle	öteki	taral'laki	eşyaların,	kitaplarınsergilendiği	salonu
gösterdi.	"Şöyle	Semahane	bölümüne	geçelim,	orada	daha	rahat	konuşuruz."	Page	2	www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comBelki	de	işine	gelmiyordu	böyle	davranması.Şakayla	karışık	takıldı.	"Ee	niye	içmiyorsun	Mennan.	Miss	Karen'a	beğendirdiğimiz	çayı,	sanabeğendiremedik	mi?"	Mennan	koltuğunda
toparlandı,	göz	ucuyla	bana	baktıktan	sonra,	"Yok	Ziya"dedi	mahcup	bir	tavırla,	"beğenmemek	ne	demek.	Soğusun	diye	bekliyorum.	Baksana	durduğumyerde	terliyorum	zaten.""Soğuk	bir	soda	söyleyeyim	mi?""Yok,	yok	istemez.	Ben	böyle	iyiyim."Konuyu	değiştirmek	için	en	iyi	zamandı.	Artık	iş	konuşmaya	başlamalıydık,	ama	kahvesinden	biryudum
daha	alan	Ziya	buna	izin	vermedi."Merak	ettim,	şu	sakallı	adamı,	ilk	nerede	gördünüz?"	Hiçyadırgamadım	sorusunu.Elbette	lafı	ya	sakalı	adama	ya	da	yüzüğe	getirecek,	konuyu	yeniden	açacaktı.	Çünkü	bu	konuşma-ların	hepsi	gerekirse	ilerde	bana	karşı	kullanılacaktı."Bilmiyorum"	dedim	elimdeki	fincanı	sehpaya	koyarken,"bir	parkın	önünde.	Bir	de
cami	vardı."Mennan	konuşmaya	hiç	istekli	değildi.	Ziya	sormasa	belki	ağzını	bile	açmayacaktı."Neresi	orası	Mennan?""Şems-i	Tebrizi	Hazretleri'nin	türbesi."Gizemli	bir	ifade	belirdi	Ziya'nın	yüzünde."Şems-i	Tebrizi	ha..."	diye	mırıldandı.	Bakışlarını	bana	dikmiş,	bir	an	olsun	ayırmıyordu.	"Şems-iTebrizi'nin	kim	olduğunu	biliyor	musunuz	Miss
Karen?"Düşündüm,	dün	caminin	tabelasında	bu	adı	gördüğümde	de	düşünmüştüm.	Bu	ismi	daha	önceduymuş	olmalıydım.	Tabii	babam	anlatmıştır.	Başka	kim	anlatacaktı?"Hatırlamıyorum"	dedim	omuz	silkerek.	"Bir	derviş	olmalı."	Düşünceli	bir	halde	başını	salladı."Bir	derviş,	ama	çok	önemli	bir	derviş.	Mevlâna'yı	Mevlânâyapan	adam	da
diyebiliriz.""Büyük	adammış.	Peki	neden	Şems-i	Tebrizi'yi	tanımam	gerekiyor."Bozulduğumu	sanmış	olacak	ki	hemen	savunmaya	geçti."Tanımanız	gerekmiyor."Anlatacaktı,vazgeçti,kararsızkalmıştı."Tanımanızgerekmiyor	da..."	"Evet..."Niye	böyle	ikircim	içinde	bu	adam?	"Bir	raslantı	olmuşaslında."	"Nasıl	bir	raslantı?"www.soncemre.com	Soncemre
Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Şimdi	sizin	ikinci	adınız	Kimya	ya.	Bize	gelen	bilgilerde	Karen	Kimya	Greenwood	diye	geçiyoradınız."	"Doğru.""Şems-i	Tebrizi'nin	kansının	adı	da	Kimya'ydı.	Mevlânâ'nın	evlatlığı	olan	Kimya..."Kanım	donar	gibi	oldu.	"Kimya,	Kimya	Hanım..."	diyen	o	ses	yeniden	çınladı	kulaklarımda.Kendimi	bıraksam
dünden	beri	yaşadığım	bütün	o	kâbuslar	yeniden	üzerime	çullanacaktı.	Onlarınamacı	da	bu	olmalıydı,	ikisi	de	gözlerini	dikmiş	merakla	bakıyorlardı.	Sözlerinin	beni	nasıletkilediğini	görmek	istiyorlardı."Ne	var	bunda?	Babam	Kimya	ismini	çok	sevdiği	için	bana	da	bu	adı	vermiş.""Ben	de	bir	şey	var	demiyorum	zaten.	Sadece	tuhaf	bir	raslantı."	Raslantı
filan	değil,	öncedentasarladığınız	bir	oyun	diye	ge-çirdim	içimden.	Beni	delirtmek	için	başvurduğunuz	alçakça	bir	entrika.	Ben	suskun	kalınca,	Ziyakuşkulandığımı	mıdüşündü	nedir?"Orada	ne	işiniz	vardı?"	diyerek	Mennan'a	dündü."Yolunuzun	üstünde	değil	ki	Şems	Hazretleri'nin	türbesi?""Miss	Karen	bir	evi	arıyordu.	Bahçeli,	büyük	bir	ev."	Duraksadı.
Yine	onu	yalanlayacağımıdüşünmüş	olacak	ki	bana	onaylatma	gereği	duydu.	"Yanlış	bir	şey	söylemiyorum	değil	mi	MissKaren?	Öyle	bir	yeri	arıyordunuz."	Halimden	çok	memnunmuşum	gibi	gülümsedim."Doğru	söylüyorsunuz	Mennan	Bey.	Geniş	bir	bahçesi	olan	büyük	bir	evi	arıyordum."	Ziya'yadöndüm.	"Konya'ya	ilk	geldiğimde	gitmiştik	o
eve.""Babanızın	evi	mi?"Babamhakkındakonuşmasınabileöfkelenmemeyibaşardığıma	göre	doğru	yoldaydım."Bilmiyorum"	diye	sürdürdüm.	"Aslında	evden	çok	dini	bir	merkeze	benziyordu."O	sinir	bozucu	güveniyle	başım	salladı."Mevlevi	Dergâhı.	İsterseniz	götürürüm	sizi	oraya.""Çok	memnun	olurum"	dedim,	o	evi	görmeyi	gerçekten	istiyordum.	"Siz
nereden	biliyorsunuzorayı?"	Hafif	sararmış,	iri	dişlerini	göstererek	gülümsedi."Söylemiştim	ya	benim	babam	da	Mevlevidir.	Belki	babanız	bahsetmiştir,	adı	İzzet...	Kuyumcuİzzet	Efendi	derler,	yıllardır	gümüş	işiyle	uğraştı.	Babanız	Poyraz	Efendi'yi	tanıyan	da	o.	Uzunyıllar	aynı	dergâhın	kapısınıaşındırmışlar,	isterseniz,	babamla	tanıştırırım
sizi.""Vaktimiz	olursa..."	dedim	artık	aile	konusunu	kapatıp	işe	dönmenin	zamanı	gelmişti."Biraz	da	yangın	hakkında	konuşalım	mı?"İşaret	parmağını	kibarca	havaya	kaldırdı	Ziya.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Konuşalım,	ama	merak	ettiğim	bir	konu	var.	Babanız	hâlâsizinle	birlikte	mi?	En	son	yirmi
küsur	yıl	önce	karşılaşmışlar	babamla.	Bir	daha	hiç	görmediğinisöyledi.""Niye	sordunuz?"Sesim	tam	istediğim	gibi	çıkmıştı;	soğuk,	uzak,	resmi.	Yüzündeki	güven	tuzla	buz	oldu."Özür	dilerim"	dedi,	"beni	yanlış	anlamayın	lütfen.	Aslında	merak	ettiğim	kendi	babam.	Onuanlamak	için	babanızısoruyorum.''"Öyle	mi?""İnanın	öyle.	Babam	Konya'nın	en	usta
kuyumcularından	biriydi.	Onun	çırakları	bile	bugün	şehrin	en	zengin	insanlarıoldular,	ama	o	kırk	yıl	önce	nasılsa	şimdi	de	öyle."	Manidar	bir	bakışla	süzdüm."Ama	gördüğüm	kadarıyla	sizin	mali	durumunuz	hiç	de	kötüdeğil."Sağ	eli,	kusursuz	kesimli	ceketinin	pahalı	kumaşını	okşadıusulca."Şükür	değil,	Osman	Dedem	sayesinde."	Duraksadı.	"Osman
Dedem,	annemin	babasıdır.	Babamtarafı	hep	çulsuz	olmuş.	Osman	Dedem	olmasaydı	biz	de	yoksulluk	içinde	yüzüyor	olurduk.	Allahrahmet	eylesin,	çok	akıllı	bir	adamdı	Osman	Dedem.	Peynir	ticaretiyle	uğraşırdı,	iyi	bir	işadamıydı.Ben	onun	geleneğini	sürdürüyorum.""İnsanların	seçimleri..."	dedim,	"babanız	dini	seçmiş."	Hemen	karşı	çıktı."Olur	mu
canım,	Osman	Dedem	de	beş	vakit	namazında	niyazındaydı.	Biz	de	Müslümanızelhamdülüllah.	Yok,	dinle	ilgili	değil,	bu	adamların	mayası	başka.""Meşrebi"	diye	düzeltti	bizim	küskün	Mennan.	"Yani	kişiliği,	duygusu,	düşüncesi,	anlayışı,davranışı..."Başıyla	hemşehrisini	göstererek	alaycı	güldü	Ziya."Eski	hoca	ya,	bizden	daha	iyi	bilir	bu	konuları...	Neyse
merak	ettiğim	konu	bu	işte.	Babam	hâlâeski	evinde,	eski	koltuğunda	oturur,	hâlâ	aynı	kitapların	sayfalarını	çevirir,	aşka	gelince	aynı	şiirleriokur,	hâlâ	aynı	dergâha	gider.	Tamam	kötü	bir	şey	değil	yaptığı	ama,	her	gün	aynı	şeyleriyapmaktan	sıkılmaz	mı	insan?	Bunu	anlamak	için	babanızısordum.""Kendi	babanıza	niye	sormuyorsunuz?"Umutsuzca
baktı."Sormadım	mı	zannediyorsunuz?	Hem	de	defalarca.	Hep	aynı	yanıtı	verdi:	'Benden	cevap	beklemegüzel	evladım'dedi.	'Cevaplar	burnumuzun	dibinde,	ama	onları	görecek	göz	nerede?'Mennan	kendini	tutamayarak	kıkırdadı.	Ziya	ters	ters	baktı,	ama	bir	şey	söylemedi,	bana	döndüyine."Babam	ile	Poyraz	Efendi,	tarikat	arkadaşlığı	yapmışlar,	yol
kardeşi	olmuşlar.	Merak	ettim	acabawww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.combabanız	da	benimki	gibi	mi	diye."Tarikat	arkadaşlığı,	yol	kardeşi	derken	tam	olarak	neyi	kastettiğini	bilmiyordum,	ama	Ziya'nınsözlerini	içten	bulmuştum,	yanıtlamakta	salanca	görmedim."Muhtemelen	o	da	babanıza	benzer.	Artık	bizimle



birlikte	de-ğil."	Emin	olmasam	da	inandığım	şeyi	onunla	paylaştım."Pakistan'da	yaşıyor.	Sağlığı	yerinde,	sizin	babanız	gibi	her	gün	benzer	şeyleri	yapıyor,	ama	o	dagayet	mutlu."	Alt	dudağını	aşağıya	sarkıtarak	dalgın	söylendi."Acayip	adamlar	bunlar.	Türlerinin	son	temsilcileri..."	Çözümsüz	bir	sorunla	karşılaşmış	gibi	birsüre	öylece	kaldı,	çok	sürmedi,
kahvesinden	son	bir	yudum	alarak	canlandı."Evet,	artık	iş	konuşmaya	başlayabiliriz."Bu	kez	ben	durdurdum	onu."Bir	saniye	lütfen."	Çantamdan	dizüstü	bilgisayarımıçıkardım.	Açtım.	Ikonion	dosyasını	buldum.	"Evet,	işte	burada.	Serhad	Gökgöz,	NeziheBostancıoğlu,	Kadir	Gemelek..."Ziya'nınyüzügölgelenmeyebaşlamıştı,aldırmadan	sözlerimi
sürdürdüm.	"Bu	insanlarla	görüşmem	gerek."	Neden	diye	sormasına	fırsatvermeden	açıkladım."Yangını	gören	insanlar	bunlarmış.	Polis	ifadelerini	de	okudum.	Ama	olayı	yaşayan	insanlardanöğrenmekte	yarar	var.""Tabii"	dedi	Ziya	arkasına	yaslanırken,	"Serhad	ile	Nezihe,	Yakut	Otel'in	personelidir,	onlarlagörüşmenizi	sağlarız.	Ne	yazık	ki	Kadir
Gemelek	artık	bizde	çalışmıyor.	Yangından	yaralı	olarakkurtuldu.	Tazminatını	fazlasıyla	verdik,	ama	olay	sırasında	çok	korkmuş.	Nasıl	söyleyeyim	aklı	pekyerinde	değil.""Ben	bulurum	onu"	diye	atıldı	Mennan.	Hayret,	dili	yeniden	açılmıştı."Çocuklukarkadaşımdır,aynımahalledebüyüdük."Ziya	iğneleyici	bir	bakış	attı	Mennan'a."Bulursun,	ben	de
bulurum.	Onu	demiyorum."	Bana	döndü."Kadir	ne	söylediğinin	farkında	değil.	Sözlerine	fazla	itibar	etmemenizi	öneririm.	Saçma	sapankonuşuyor."Neler	anlatıyor	diye	soracaktım	ki	Ziya	kendiliğinden	açıkladı."Yakut	Oteli	uzaylıların	yaktığını	söylüyor.	Kafasında	antenler	olan	bir	adamın	çamaşırhaneyewww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comgirdiğini,	bütün	ütüleri	fişe	soktuğunu	söylüyor.""Güzel	hikâyeymiş"	diye	mırıldandım	neşeyle.	"Uzaylıların	yangını	niye	çıkardığını	da	söyledimi?""Söyledi.	Otelin	ışıklan	onları	yanıltıyormuş,	ufolarınıindirecek	yer	bulamıyorlarmış.""ZavallıKadirkendindedeğildi"diyerekonayladıhemşehrisinin	sözlerini	Mennan.	"Saçma
sapan	konuşuyordu	hastanede.	Ama	doktorlardüzeleceğini	söylemişlerdi.	Ben	de	ne	zamandır	görmedim	onu.""Size	de	görüşmenizi	önermem"	diye	akıl	verdi	Ziya.	"Siz	bilirsiniz	ama	onunla	görüşmek	vaktiniziboş	harcamak	olur."Demek	ki	kesinlikle	görüşmem	gereken	biriydi,	bu	uzaylılarıgören	Kadir."Öteki	iki	personel"	dedim	bilgisayarıma	yeniden
göz	atarak."Serhad	Gökgöz	ile..."Ziya	tamamladı."Nezihe	Bostancıoğlu.	İkisi	de	hâlâ	bizim	personelimiz.	Ne	zaman	istersenizonlarla	görüşebilirsiniz.""Teşekkür	ederim."	Ziya'ya	minnetle	baktım.	"Bana	çok	yardımcı	oluyorsunuz.""Benim	için	bir	zevk,	hepimiz	aynı	gemideyiz.	Ben	kazanmalıyım	ki	siz	de	kazanasınız,	sizkazanmalısınız	ki	ben	de
kazanabileyim."Beğeni	dolu	bir	ifade	yerleştirdim	gözlerime."Profesyonelce	düşünmeniz	ne	kadar	güzel.	Birçok	müşteri	bizden	çekinir.	Oysa	sizin	de	dediğinizgibi	hepimiz	aynıgemideyiz.	Bu	düşüncenizi	takdir	ettiğimi	söylemek	zorundayım.	Ancak	sizden	bir	ricam	dahaolacak,	şu	iki	personelinizi	olay	yerine	gönderir	misiniz?"Tıpkı	Mennan	gibi	o	da
hayrete	düşmüştü."Olay	yerine	mi?	Neden?""Gördüklerini,	yaşadıklarını	olay	yerinde	anlatmalarınıistiyorum.	Böylece	olay	gözümde	daha	kolay	canlanıyor.	Dolayısıyla	yazacağım	rapor	da	dahagerçekçi	oluyor.	Tabii	Londra'dakiler	de	tazminat	çekini	daha	kolay	imzalıyor."	Memnuniyetle	ışıdıZiya'nın	esmer	yüzü."İlginize	teşekkür	ederim.	Aslında	bu
mesele	ne	kadar	çabuk	çözülürse,	işimiz	de	o	kadarkolaylaşacak.	Koca	tesis	yıkıntıya	dönüştü,	yeniden	hizmete	sokulmayı	bekliyor.	Her	an,	her	dakikapara	kaybediyoruz.	Ne	kadar	çabuk	hallederseniz,	size	o	kadar	minnettar	kalırız."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comŞimdi	rüşvet	teklif	edecek	diye	düşündüm
ama	gülümseyerek"Hiç	merak	etmeyin"	dedi.	"Serhad	ile	Nezihe'yi	olay	yerine	göndereceğim."12"Ölenlerin	ruhuna,	Allah	rızası	için	El	Fatiha."Yakut	Otel,	kentin	kuzeyinde	yeni	açılmış	geniş	bir	caddenin	üzerindeydi.	Bahçesi,	yüzme	havuzu,destek	binalarıyla	birlikte	toplam	üç	bin	beş	yüz	metrekarelik	alan	üzerine	kurulmuş	olan	Konya'nınbu	en	güzel
oteli	şimdi	kavruk	bir	bina	iskeleti	gibi	dikiliyordu	karşımızda.	Ahşapları	kömür	olmuşpencereler,	siyah	bir	isle	kaplanmış	odalar,	ısının	etkisiyle	eğilmiş	metaller,	erimiş	boyalar,	kararmışcam	parçalan.	Dokuz	katın	dokuzu	da	yanmıştı.	Eğer	otel	tadilatta	olmasaydı	iki	kişi	değil,	onlarcainsan	ölebilirdi.	Malezya'da	böyle	bir	otel	yangını	davası	vardı.	On
bir	katlı	otelin	sadece	üsttekidört	katının	yanmasına	rağmen	on	yedi	kişi	ölmüştü.	Beşi	yanarak,	on	ikisi	dumandan	boğularak.Yakut	Otel'in	tadilatta	olması	büyük	şanstı.	Serhad	ile	Nezihe	gelmeden	önce	Mennan'la	otelinyıkıntılarını	dolaşmış,	ama	bu	mezbelelikte	ne	bir	kanıt,	ne	de	bir	ipucu	bulabilmiştik.	İçerininyanmış	ahşap,	boya,	plastik	karışımı
ağır	kokusuna	daha	fazla	dayanamayarak	kendimizi	dışarıatmamızın	üzerinden	çok	geçmeden	lacivert	bir	Mercedes	beş	altı	metre	ötemizde	durdu,	içinden	ikigenç	adam	ile	orta	yaşlı	bir	kadın	indi.	Genç	adamlardan	arabayı	kullananı	iriyarıydı,	saçınıtümüyle	kazıtmıştı,	gözlerinde	dış	camı	ayna	gibi	olan	bir	güneş	gözlüğü	vardı,	ama	daha	ilginçolanı,
bu	sıcak	havaya	rağmen	ellerindeki	süet	kahverengi	eldivenlerdi.	Zaten	yanımıza	dayaklaşmadı,	uzaktan	eldivenin	içindeki	sağ	elini	sallayarak	bizi	selamladı.	Karşılık	vermedim,Mennan	başınıusulca	eğerek	selamı	aldı.	Ardından	adam	tuhaf	bir	şey	yaptı.	Arka	cebinden	çıkardığı	bezleMercedes'in	kapı
kollarınıtemizlemeyebaşladı.Mennandişlerininarasından:"Manyak"	diye	mırıldandı.	Kendisine	baktığımı	fark	edince	fısıltıyla	açıkladı."Bu	Cavit	temizlik	manyağıdır.	Eldiveni	de	o	se-hepten	takıyor.	Kir	bulaşmasın	diye."Aslında	fısıltıyla	konuşmasına	hiç	gerek	yoktu,	bize	yaklaşan	öteki	adamın	gözü	Mennan'ınarabasındaydı.	Sağ	eliyle	siyah	Mercedes'in
kaportasına	hayranlıkla	dokunduktan	sonra:"Bu	arabayı	nereden	buldun	Mennan	Bey?"	diye	sordu	yılışık	bir	tavırla.	"Pek	afiliymiş.	İşleryolunda	ha?"	Nasıl	yani?	Mennan	arabayı	yeni	mi	almıştı?	Belki	de	Ziya'nın,	yetkili	acentemizebize	yaptığı	ihanet	karşılığıverdiği	bir	ödüldü.	Bu	konuyu	da	araştırsam	iyi	olacaktı.	Mennan	da	rahatsız	olmuştu	genç
adamınsözlerinden.	Pisliğe	bakar	gibi	bakarak:"Seni	alakadar	etmez,	işine	bak"	dedi	sonra	bana	döndü.	"Bu	arkadaş	Serhad"	diye	tanıttı.	"SerhadGökgöz,	bu	hanım	da	Nezihe.	Nezihe	Bostancıoğlu."Zayıf,	kara	kuru	bir	kadındı	Nezihe.	Lacivert	bir	eşarbın	çevrelediği	incecik	yüzünden	yıllarınbezginliği,	yorgunluğu	akıyor,	kestane	rengi	gözleri,	çıkık
elmacık	kemiklerinin	üzerinden	bir	parçaürkek	ama	daha	çok	kuşkuyla	bakıyordu.	Serhad	gençti,	yirmi	beşlerinde	filan.	Kıvırcık	saçlarınıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comkısacık	kestirmişti,	gömleğinin	açık	yakasından	tüysüz	göğsündesallananmuskasekimdebirmadalyongörünüyordu.	Ellerini	pantolonunun
ceplerine	sokmuş,	griye	çalan	mavi	gözlerinde	umursamaz,neredeyse	küstah	bir	ifadeyle,	geldik	işte,	sor	ne	soracaksan	der	gibi	dikiliyordu	karşımda."Geldiğiniz	için	teşekkür	ederim"	diyerek	başladım	söze."Sanırım	niye	geldiğinizi	biliyorsunuzdur.""Bilmiyoruz"	dedi	Serhad.	Konuşurken	sağ	elini	cebinden	çıkarmıştı.	"Ziya	Abi,	gidin	dedi,	geldik.""He"
diye	başını	öne	doğru	salladı	Nezihe,	"Allah	ondan	razıolsun,	Ziya	Bey	gidin	dedi,	geldik."Tam	düşündüğüm	gibiydi,	ikisi	de	Ziya	Bey'in	ezberlettiği	sözleri	söyleyeceklerdi.	Beni	şaşırtanMennan	oldu.	Gözlerini	Serhad'ın	suratına	dikerek,"Artık	Ziya	Bey'i	unutun"	diye	söylendi.	Kısa,	kütüz	bacaklarının	üzerinde	dimdik	durmuş,	ellerinibeline	dayamıştı.
"Burada	artık	Ziya	Bey	yok,	kanun	var."	Eliyle	arkadaki	yıkıntıyı	gösterdi.	"Şuotelin	haline	bakın.	Cayır	cayır	yanmış	güzelim	bina.	Milli	servet,	bu.	Üstelik	iki	de	insan	öldü.	Evi,ailesi	olan	sizin	gibi,	bizim	gibi	iki	insan...	Miss	Karen	bu	soruşturma	için	ta	Londra'dan	kalktıgeldi.	Bu	iş	çok	ciddi.	Bak	sizi	peşinen	uyarayım,	eğer	yalan,	yanlış	bir	şey
söylerseniz..."Neden	bu	kadar	sert	çıktığım	anlayamadım,	Serhad'ın	Merce-des'le	ilgili	sözlerinin	intikamım	mı	almak	istiyordu?	Ama	Serhad	öyle	kolay	boyun	eğecek	biradama	benzemiyordu."Niye	öyle	söylüyorsun	Mennan	Bey"	diye	kesti	sözünü.	"Ne	zaman	yalan	yanlış	konuştuğumuzugördün?	Ayıp	oluyor	ama	yabancı	hanımın	önünde."	Tuhaf	şey,
yabancı	hanım	demesi	ağrıma	gitti,bunu	yaptığıma	kendim	de	şaşarak,"Ben	yabancı	değilim"	dedim.	Doğrudan	Serhad	denen	oğlanın	kirpiksiz,	çipil	gözlerinin	içinebaktım.	"Ben	de	Konyalı	sayılırım.	Babam	daha	siz	doğmadan	bu	sokaklarda	dolaşıyordu.""O	Konyalı	değil	ki"	diye	beni	destekledi	Mennan."Antalya'dan	geldi	buraya.	Bizimle	hiç	alakası
yok."	Serhad	nefretle	baktı	Mennan'a,	şimdi	üzerineatlayacak	diye	korktum.	Korktuğum	gibi	olmadı.	Bakışlarını	bana	çevirdi."Kusura	bakmayın	Karen	Hanım"	dedi,	gözlerindeki	meydan	okumanın	yerini	zorunlu	bir	saygıalmıştı.	"Size	lafım	yok.	Mennan	Bey	yanlış	konuştu,	onu	için	öyle	söyledim."	Mennan	karşılıkverecekti,	kaş	göz	işareti	yaparak
durdurdumonu.Nedenbukadarsinirleniyordu,www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comanlayamamıştım.	Ortalıkta	abartacak	bir	durum	yoktu.	Tamam	bu	yeniyetme	biraz	terbiyesizdi,	amaşu	ana	kadar	yanlış	bir	davranışta	bulunmamıştı.	Yoksa	bu	tartışma	da	bir	düzen	miydi?	Mennan,beni	savunuyormuş	gibi	yaparak
özellikle	bur	gerginlik	mi	yaratmak	istiyordu?	Aramızda	böyle	biranlaşmazlık	doğarsa	Serhad	ile	Nezihe,	bizimle	konuşmaktan	vazgeçebilirdi.	Ziya	ile	Mennan'ınyeni	planıbu	muydu?	İyi	de	bu	tezgâhı	ne	zaman	kurmuş	olabilirlerdi	ki?	Ikonion	Turizm'den	ayrıldıktansonra	Mennan'ın	ofisine	gitmiştik.EskiSelçukluhükümdarlarınınsarayınınbulunduğu
Alaeddin	Tepesi'nin	yakınlarında,	mütevazı	bir	apartman	dairesindeydi	yetkiliacentemiz.	Orada,	Londra'ya	gelmeyen	belgelere	göz	atmıştım	birkaç	saat.	Mennan	yanımdan	hiçayrılmamıştı.	Ardında	da	kaldığım	otele	dönmüş,	yangın	yerinde	araştırma	yapmak	için	uygungiysiler	geçirmiştim	üzerime.	Yarım	saat	kadar	sürmüştü	bu.	Evet,	işte	o	arada
telefonla	konuşaraktezgâhlamışolabilirlerdi	bu	planı...	Böyle	inceden	niceye	tasarlayarak,	bunu	yapmış	olabilirler	miydi	gerçekten?Hepsi	mi	oyuncuydu	bu	adamların?	Mennan'ı	süzdüm,	bendençekindiği	için	şimdilik	dışa	vuramasa	da	öfkesinin	ilk	fırsatta	patlayacağı	kesindi.	Belki	deSerhad'la	kişisel	bir	meselesi	vardı.	Öyle	ya	da	böyle,	nedeni	ne
olursa	olsun,	bu	soruşturmayıengelleyecek	bir	gerilime	izin	veremezdim.	Mennan'ın,	nerdeyse	yarı	yaşındaki	Serhad'la	ağızdalaşına	girmesine	fırsat	tanımadan:"Serhad	Bey	bize	yardımcı	olmaya	çalışıyor"	dedim.	Çatılmış	ince	kaşlarının	altındaki	açık	renkgözlerini	sinirli	sinirli	kırparak:"Ben	de	onu	diyorum	Karen	Hanım"	diye	atıldı	muska	madalyonlu
yeniyetme.	"Biz	dürüstinsanlarız.	Bizde	hile,	hurda	yoktur.	Ne	gördüysek,	ne	biliyorsak,	hepsini	anlatmaya	hazırız.	Yoksagelir	miydik	buraya?"Nezihe	yine	başını	öne	doğru	salladı."He,	gelir	miydik	hiç?"Serhadtartışmanınheyecanınakapılmışsözlerinisürdürüyordu."Yok	kanunmuş,	yok	bilmem	neymiş,	bunlarla	bizi	korkutmaya	ne	gerek	var?"Belki	de
haklıydı,	daha	konuşmanın	başında	tehdit	etmeye	başlamıştık	onları.	Anlamsız	yere	sertçıkmıştı	Mennan.	Yok,	yok	bunlar	Ziya'yla	bir	entrika	çeviriyorlardı.	Bundan	soma	inisiyatifi	aslayetkili	acentemize	bırakmamaya	karar	vererek:"Haklısınız,	bunlara	hiç	gerek	yok"	diyerek	toparladım."Demek	ki	birbirimizi	yanlış	anlamışız.	Ama	İngilizlerin	bir	lafı
vardır,	sonu	iyi	gelsin.	Sorunuwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comçözdüğümüze	göre	işimize	bakabiliriz."Kimseden	itiraz	gelmeyince	çantadan	el	kamerasınıçıkardım.	Nezihe	kamerayı	görür	görmez	irkildi."O	da	ne	öyle?""Kamera,konuşurkensizikamerayaalacağım.Anlattıklarınızı	unutmamak	için.""Filme	mi
çekecen	beni?"	"Evet,	öyle	de	diyebiliriz."	Sanki	çekime	başlamışım	gibi	eliyle	yüzünükapatarak,	kameradan	uzaklaştı."Aman	yok,	beni	filme	neyin	çekmeyin.""Çekinecek	bir	şey	yok	ki,	merak	etmeyin	televizyona	filan	çıkmayacaksınız.Sadece	ben	bakacağım...""Yok,	ben	heyecanlanırım.	Ben	ona	konuşamam.""Korkma	bacım"	diyerek	Mennan	yetişti
yardımıma"Bildiğin	kamera	yav.	Fotoğraf	makinesi	gibi	bir	şey.	Sen	konuşmana	bak.""Olmaz"	dedi	başını	inatla	geri	atarak.	"Vallahi	olmaz.	Öyle	kameraya	neyin	konuşamam	ben."Serhad	bile	kadının	anlamsız	nazlanmasına	dayanamadı."Uzatma	abla"	dedi	yatıştırmak	için.	"Altı	üstü	bir	kamera.	Neyinden	çekiniyorsun?""Olmaz	dedim	Serhad,	ben
kendimi	bilmiyo	muyum?	Geçen	sene	şu	sakallı	televizyoncu	abigeldiğinde	de	konuşamadım	ya...Otelimizi	tanıtacaktı	da	çamaşırcı	Hasibe	konuşmuştu	hani."	Kadın	kararlıydı,	çekimyaptırmayacaktı."O	zaman	şöyle	yapalım"	dedim	onu	daha	fazla	ürkütmemek	için.	"Sizi	kameraya	çekmeyelim,	amasesinizi	kaydedelim."	Hemen	kabul	etmedi,	yoksa	onu
kandırıyor	muydum."Yani	görünmeyeceğim	değil	mi?""Görünmeyeceksiniz,	sadece	konuşacaksınız."	Bana	güvenmiyordu,	yardım	dileyen	gözlerlearkadaşına	baktı."Merak	etme	Nezihe	Abla"	dedi	Serhad.	"Filme	filan	çekilmeyeceksin.	Karen	Hanım	söz	verdiişte.""İyi	o	zaman."	Yine	de	endişesi	geçmemişti.	Bana	bakarak	söylendi.	"Ama	bak
çekerseniz...""Çekmeyeceğiz,	izniniz	olmadan	kameraya	çekemeyiz.""iznim	yok"	diye	tekrarladı.	"Beni	çekmeyin.""Sadece	sesinizi	kaydedeceğiz.""Teybe	mi?"www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Teybe"Uysalca	başını	yana	eğdi.	"Tamam,	teybe	olur."	Kamerayı	yerine	koyup,	kayıt	cihazını	çıkardım.Sonunda	işe
başlayabilecektim.Kayıt	tuşuna	basarak:"Konya	Yakut	Otel	Yangını	Davası..."	diye	dosya	başlığım	söyledim.	"Yanımızda	iki	görgü	tanığıvar.	Serhad	Gökgöz	ile	Nezihe	Bostancıoğlu."Nezihe'nin	yine	sorun	çıkarmasından	çekindiğim	için	kayıt	cihazını	önce	Serhad'a	uzattım."Oteldeki	göreviniz?"	"Alt	katların	güvenlik	amiriydim."	"Yangın	çıktığında	otelde
miydiniz?""Oteldeydim.	Resepsiyonda	çay	içiyordum.""Yalnız	mı?""Yalnız,	tek	başıma.	Otel	tadilattaydı,	ertesi	gün	boyacılar	gelecekti.	Otelde	beş	kişiydik.	Kadir	Abi,rahmetli	Mecit	ile	Hüseyin	bir	de	Nezihe	Abla."Kadın	yine	başını	öne	doğru	sallayarak	onayladı	onu."He,	beş	kişiydik"Kayıt	cihazını	kapattım.	Neler	oluyordu,	önce	bana	sonra	birbirlerine
baktılar.Şaşkınlıkta	Mennan'ın	da	onlardan	kalır	yanı	yoktu.	Ne	yapmak	istiyordu	bu	yabancı	kadın	böyle?Niyetimi	basit	sözcüklerle	açıkladım."Binanıniçinegirebilirmiyiz?Yangınsırasındayaşadıklarınızıyerinde	göstererek	.anlatırsanız	daha	iyi	olacak."	Serhad'ın	gözlerinde	soru	dolu	bir	ifade	belirdi.Karşıçıkamayacağı	iki	sözcüğü	söyleyerek	sürdürdüm
ricamı."Ziya	Bey'le	de	böyle	konuşmuştuk	zaten.	Otelin	içine	girerek	anlatacaktınız	başınıza	gelenleri."Yılışık	bir	gülümseme	belirdi	Serhad'ın	kansız,	ince	dudaklarında."Bizim	için	sorun	yok.	Ama	bina	moloz,	cam	dolu.	Sizin	bir	yerinizi	kesmenizi	istemem.""Bir	yerinizi"	sözcüklerinin	üzerine	basa	basa	konuşmuştu.	Kendini	mafya	sanan	bu	zibidinin
nedemek	istediğini	anlayacak	kadar	Türkçeye	hâkimdim.	Londra'da	bir	Türk	şirketinde	sekreterlikyaptığım	sıralar,	birlikte	çalıştığımız	Türkân	Abla	öğretmişti	bu	dilin	gizli	anlamlarım,	argolarını.Türkân	Abla'nın	ağzı	o	kadar	bozuktu	ki,	erkek	Türkân	derlerdi	ona.	"Bir	dilin	küfürlerinibilmiyorsan,	o	dili	öğrendim	sayma	kendini"	derdi.	Eğer	bugün
Türkçeyi	İngilizce	kadar	iyikonuşabiliyor,	yazabiliyorsam,	bunu	babamdan	çok	Türkân	Abla'ya	borçluyum.	Serhad	denendallamanın	-bu	lafı	da	Türkân	Ablam	öğretmişti	bana,	ki	Türkçenin	en	hoşuma	giden	argosözcüklerden	biridir	ne	demek	istediğini	bal	gibi	anlamama	rağmen	cahil	İngiliz	kadınım	oynamakişime	geldi."Teşekkür	ederim,	beni
düşündüğünüz	için"	dedim	ciddiyetimi	bozmadan.	"Çok	kibarsınız,	ama	benwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comböyle	yerlerde	gezmeye	alışkınım.	Mesleğin	cilveleri	işte.	Sizin	için	sorun	olmadığına	göre,sohbetimize	içerde	devam	edebiliriz."Girmem	filan	diye	tutturur	diye	Nezihe'ye	sormadım	bile.	Onun	da
peşimize	düşüp	gelmesiniumuyordum.	Yaptı.	Ama	yangın	yerine	girerken	durdu.	Bakışları	üçümüzün	yüzünde	gezindi."Allah	rızası	için	ölenlerin	ruhuna	El	Fatiha"	dedi.	Nezihe	ve	Mennan	Arapça	sözcükler	fısıldamayabaşladılar,	Serhad	duayı	bilmiyordu	ama	biliyormuş	gibi	dudaklarınıkıpırdatıyordu.	Ben	avuçlarımı	onlar	gibi	usulca	yukarıçevirmekle
yetindim.	Çok	kısa	bir	duaydı,	üçü	de	ardı	ardına"Âmin"	diyerek	ellerini	yüzlerine	sürdüler,	ben	yapmadım."Huzur	içinde	uyusunlar"	demekle	yetindim.Metal	parçacıklarına,	cam	kırıklarına	basmamak	için	büyük	bir	dikkatle,	âdeta	parmaklarımızınucunda	yeniden	yürümeye;	başladık.	Bir	zamanlar	otelin	lobisi	olan	geniş	bir	alana	geldiğimizde,üzgün
gözlerle	etrafa	bakman	Mennan	daha	biraz	önce;	burayı	görmüş	olmasına	rağmen	kederlemırıldandı."Yazık	be,	çok	yazık.	Canım	otelin	haline	bak."	Resepsiyonun	bulunduğu	yer	olduğunu	tahminettiğim	metal	yığınını	gösterdi.	Defalarca	gelmiştim	buraya.	En	son	da	Mr.	Simon'la	gelmiştik."şimdi	bana	bakarak	açıklıyordu."Yemeklerine	bayılmıştı	Mr.
Simon,	gece	de	burada	konaklamıştı	zaten."	Yeşil	gözleri	yenidenyanmış	lobiyi	taradı.	"Yazık	be,	çok	yazık."Mennan'ın	sızlanmasıyla	kaybedecek	vakit	yoktu.	Dışarının	sıcağı	mı,	ağzımıza	burnumuza	dolanküller	mi,	genzimizi	yakan	şu	pis	koku	mu,	belki	hepsi	birden	havayıağırlaştırıyor,	soluk	almamızı	güçleştiriyordu.	Kayıt	cihazınıaçarak	Serhad'a
uzattım."Evet,	yangın	anında	nerede	oturuyordunuz?"	Yanıt	yerine	eliyle	başımızın	üstünü	gösterdi."Burada	durmayalım,	avize	düşebilir."Başımı	kaldırınca	tam	tepemizde	lambaları	patlamış,	camlan	simsiyah	olmuş	devasa	bir	avizeylekarşılaştım.	Serhad	haklıydı	her	an	üzerimize	düşebilirdi.	Birkaç	metre	sağa	kaydık."Sanırım	burası	güvenli"	dedim
kayıt	cihazını	yeniden	uzatırken.	"Evet,	olay	sırasında	neredeoturuyordunuz?"	Sanki	yangın	çıkmamış	da	lobi	eski	halindeymiş	gibi	hiçduraksamadan,	eliyle	sağ	tarafı	gösterdi."Şurada,	koltukların	olduğu	yerde."Koltukların	olduğu	yerde	şimdi	sadece	yanmış	plastiklerin	eriyerek	üzerlerine	yapıştığı	enli	metalçubuklar	vardı."Yani	resepsiyon	masasının
tam	karşısında.	Yangın	çıktığınınasıl	fark	ettiniz?"Komik	bir	şey	söylemişim	gibi	güldü."Nasıl	fark	etmeyeyim,	bomba	gibi	patladı."	Olayın	ayrıntılarını	raporlarda	okumuştum,	ama	bir	deondan	duymak	istiyordum."Ne	patladı?"www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Tiner	bidonları.""Tiner	bidonlarının	ne	işi	vardı
otelde?""Anlattım	ya,	otel	tadilattaydı.	Boya	yapılacaktı,	tiner	bidonları	boya	kutuları	hepsi	aynı	odadaydı.Hepsi	tutuşmuş.	Patlama	o	kadar	şiddetliydi	ki	deprem	olmuş	gibi	oturduğum	koltuk	öne	doğrusavruldu.	Sarsıntının	şiddetinden	elimdeki	çay	bardağı	yere	düştü	tuzla	buz	oldu."Nezihe'ye	döndüm."Ya	siz,	patlama	olduğu	sırada	siz	neredeydiniz?"
Hazırlıksız	yakalanan	kadıncağız:	"Ben...	benmi?.."	diye	kekeledi."Evet,	siz.	O	sırada	oteldeymişsiniz..."Kahverengi	gözlerini	kaçırarak	yanıtladı."Oteldeydik.	Ütü	odasında.	Rahmetli	Mecit,	Hüseyin,	bir	de	ben.	Kadir	Abi	yoktu	yanımızda.Ütülerin,	masaların	üzerini	naylonla	kaplıyorduk.	Ertesi	gün	boya	yapacaklardı	ya,	ortalık	batmasındiye.""Nasıl	fark
ettiniz	yangın	çıktığını?"Deminden	beri	benden	kaçırdığı	gözlerini	nihayet	yüzüme	çevirdi,	konuşmanın	verdiği	heyecannihayet	utangaçlığınıbastırmıştı."Mecit	kokuyu	aldı.	'Bir	şey	yanıyor'	dedi.	Hüseyin	ile	ben	önce	anlamadık,	sonra	biz	de	duydukkokuyu.	Nur	içinde	yatsın,	Mecit	gençti,	ayağına	tezdi.	'Gidip	bir	bakalım	şuna'diyerek	yan	odaya	seyirtti,
Hüseyin	de	peşinden,	tam	kapıyıaçacakken	kıyamet	koptu.	Öyle	böyle	değil.	Sanki	toprak	yarıldı	da	yerin	altı,	üstüne	çıktı.	Yığılıpkalmışım.	Mecit	ile	Hüseyinoradarahmetliolmuş,benimüstümeçamaşırhanenin	kapısı	düşmese	ben	de	sizlere	ömür.""Peki	sizi	kim	kurtardı	yangından?"Gözlerinden	mahcup	bir	parıltı	geçti;	sanırım	ölmediği	için	hem
seviniyor,	hem	de	utanıyordu."Kadir	Abi	kurtarmış.	Patlamayı	duyunca	yetişmiş,	sırtlayıp	çıkarmış	beni	dışarı."Raporlarda	bu	bilgi	yoktu	işte.	Yanlış	anlamadığımdan	emin	olmak	için	sordum."Kadir	Gemelek	mi?	Yangında	yaralanan	diğer	kişi.""He,	Kadir	Abi	bizim	ekibin	başıdır.	Bu	işi	de	o	bulmuştu	bana.	Allah	ondan	razı	olsun	çok	iyiadamdır.	Eğer
Kadir	Abi	olmasaydı,	ben	de	Mecit	ve	Hüseyin	gibi	Hakk'ın	rahmetine	kavuşmuştumçoktan.""Kadir	de	yaralanmış.	Sizi	dışarı	taşırken	mi	oldu	bu	iş?""Bilmiyorum	ki	abla"	dedi	Nezihe	incecik	boyunu	bükerek.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Ben	bayılmışım,	bir	şey	görmedim	ki."Benden	en	az	yirmi	yaş
büyük	bir	kadının	saygı	gereği	bana	abla	demesi	içime	dokundu.	Bu	kadınısevmeye	başlamıştım	galiba."Yok	taşırken	olmadı"	diyen	Serhad'ın	sözleriyle	yeniden	döndük	konuya.	"Nezihe	Abla'yıçıkardıktan	sonra	Kadir	yeniden	içeri	daldı,	işte	o	zaman	yaralandı.""Yani	Nezihe	Hanımı	dışarı	çıkardığında	siz	Kadiri	gördünüz.""Gördüm	tabii.	Hatta	'Abi
girme'	dedim.	Dinlemedi,	'Sen	Nezihe'ye	bak,	Mecit	ile	Hüseyin'içıkaracam	dedi.""Gözü	kara	adamdır	Kadir"	diyen	Mennan	da	katıldıkonuşmaya."Çocukluk	arkadaşım	diye	söylemiyorum,	mangal	gibi	bir	yüreği	vardır	Kadirimin."Sesi	titriyordu,	duygulanmış	gibiydi,	yanlış	mı	algılıyordum,	yokgerçektendeetkilenmiştiMennan.Neredeysenemlenmiş
gözlerinden	ilk	damlalar	düşecekti	yangın	yerinin	tozveküllekaplızeminine.Yetkiliacentemiziduygusallığıyla	baş	başa	bırakıp,	Serhad'a	döndüm	yeniden."Siz	ne	yapıyordunuz	o	sırada?"Onu	suçlamak	gibi	bir	niyetim	olmamasına	rağmen,	alındı."Ne	yapacağım"	dedi	azarlar	gibi	bir	sesle.	"Nezihe	Abla'ya	yardım	ediyordum.	Kadın	başındanyaralanmıştı,
yüzü	gözükan	içindeydi.""He"	dedi	Nezihe	yine	başını	sallayarak,	"yüzüm	gözüm	kan	içindeydi.""Hemen	itfaiyeye	haber	vermediniz	yani?"	"Başta	biraz	şaşırdım	tabii.	İnsan	böyle	olaylara	alışıkolmayınca."	Fırsatım	buldu	ya	Mennan	yine	soktu	lafı.	"Panikledim	desene	şuna.""Evet	panikledim	n'olmuş.	Sen	olsan	ne	yapardın	acaba?"	Yine	ağız	dalaşına
başlayacaklardı,	fırsatvermedim."İtfaiyeyi	ne	zaman	aradınız?""Kendimi	toparlar	toparlamaz	aradım.	Çok	geçmedi	yani.	Zaten	Nezihe	Abla	da	kendine	gelmeyewww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.combaşlamıştı.""Ama	itfaiye	yetkilileri	yangının	çıkışından	bir	saat	sonra	bize	haber	verildi	diyorlar."İnce	kaşları	iyice
çatıldı,	bizim	Mennan'ınkinden	daha	iri	ter	damlaları	belirdi	alnında."Çünkü"	dedi	yutkunarak,	"çünkü	patlama	yangından	çok	sonra	olmuştu."Olanı	biteni	ayrıntısına	kadar	bilmeme	rağmen,	yüzüme	meraklı	bir	ifade	yerleştirerek	sordum."Öyle	mi?	Bunu	bilmiyordum	işte."Raporları	okuduğumu	bildiğinden	yalan	söylediğimin	farkında	olan	Mennan
yadırgayan	gözlerlebeni	süzdü,	şimdi	açık	verecek	ya	da	Serhad'ın	işine	yarayacak	bir	laf	edecek	diye;	düşündüm,hayret	yapmadı.	İstifini	bozmadan	dinlemeyi	sürdürdü."Tabii"	diye	açıkladı	Serhad,	önemli	bir	iş	yaptığından	emin	olarak.	"Yangın	depo	bölümündeçıkıyor.	Yani	boya	ile	tinerlerin	konulduğu	odanın	hemen	yanında.	Prizdeki	elektrik
kontağından.Önce	yerdeki	halı	tutuşuyor,	sonra	perdeler,	yatak	örtülerifilan.	Oradan	da	boya	ile	tinerlerin	bulunduğu	çamaşır	odasına	sıçrıyor.	Ve	tutuşan	tiner	bidonlarıbomba	gibi	patlıyor.	Yani	yangının	çıktığı	oda	başka,	tinerlerin	patladığıyer	başka.	Aradan	epeyce	bir	zaman	geçmiş,	itfaiyeciler	yangının	çıktığı	saati	hesaplayarak	bize	geçbilgi	verildi
diyorlar.""Koku	filan	duymadınız	mı?	Yani	patlamadan	önce.""Yok	nasıl	duyayım,	yangın	bir	kat	altta."Sinirleri	bozulmaya	başlamıştı.	Evet,	bu	iyiydi	işte,	üzerine	gitmek	yararlı	olacaktı,	biraz	dahaöfkelenirse	kontrolükaybeder	gizlemek	istediği	bilgileri	de	ağzından	kaçırabilirdi."Ne	bileyim	koku	havalandırmadan	filan	sızabilir	de."	Kesin	bir	tavırla
reddetti."Hayır,	ben	koku	filan	duymadım""Yine	de	itfaiyenin	olay	yerine	gelmesi	epeyce	uzun	sürmüş."Gri	gözleri	alev	alev	yanmaya	başlamıştı"Gecenin	o	saatinde	Konya'da	trafik	varsa	benim	suçum	mu?""Ben	sizi	suçlamıyorum	ki"	dedim	sakin	bir	ses	tonuyla."Sadece	olayın	nasıl	olduğunu	anlamaya	çalışıyorum.	Oyüzden	öğrenmek	istiyorum
ayrıntıları.	Bu	kadar	ince	eleyip	sık	dokumamın	nedeni	bu."	Soranbakışlarımı	terden	sırılsıklam	olmuş	yüzüne	diktim,	"itfaiyeye	haber	verdikten	sonra	ne	yaptınız?""Ambulansı	aradım,	yaralılar	var	dedim."Öyle	olmadığını	bildiğim	halde	özellikle	sordum."Kadir'i	içeriden	çıkarmıştınız	yani?"Gri	gözlerindeki	parıltı	gölgelendi."Kadir'i	ben	çıkarmadım,
itfaiyeciler	kurtardı.""Yani	Kadir'i	öylece	bıraktınız	mı	içerde?"	Bakışlarını	kaçırarak,	kendisinin	de	inanmadığı	bir	yanıtverdi."Nezihe	Abla'yı	yalnız	bırakmak	istemedim."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Yüreğim	yemedi	desene	şuna."Uyanlarıma	rağmen	Mennan	dayanamayıp	araya	girmişti	yine,	iyice
sinirlendirip	kaçıracaktı	buinsanları	sonunda.	Hayret	Serhad	bu	defa	bozulmadı,	kendini	suçlu	hissederek	savunmaya	geçti."Ardından	gitmeye	gayret	ettim,	her	tarafı	alev	sarmıştı,	giremedim.""Ama	itfaiyeciler	girdi"	dedi	Mennan,	eline	güçlü	bir	koz	geçirmenin	verdiği	cesaretle.	"Seningiremediğin	yere	girdiler.	Bizim	Kadir'i	sağ	salim	dışarı	çıkardılar.
Belki	sen	daha	önceden	girsen,;Kadir	şimdi	daha	iyi	olacaktı."	Köşeye	sıkışmış	gibiydi	Serhad."Onlar	işi	biliyorlar...	Ben	nereden	bileyim	yangından	adam	nasıl	kurtarılır?"Küçümseyen	gözlerle	baktı	Mennan:"Tüh	ulan	kalıbına"	diye	söylendi,	"bir	de	delikanlıyım	diye	dolaşıyorsun."Bu	sözler	bardağı	taşıran	son	damla	oldu,	Serhad	öfkeyle	dikildi
Mennan'ın	karşısına.	"Ne	diyorsunlan	sen"	diye	gürledi.	"N'olmuş	benim	delikanlılığıma?	Yaşına	hürmeten	bey	deyip	duruyorum,	bakfena	olur	sonra."Mennan	gerilemedi:	iri	gövdesinden	beklenmeyen	bir	çeviklikle	kavgacı	bir	horoz	gibi	dikildi	budelibozuk	gencin	karşısına."N'aparsın	lan?	Elinden	geleni	ardına	koyma.	Gel	lan,	gel	bakalım,	ne
yapacaksın?"Biraz	daha	geç	kalsam	gireceklerdi	birbirlerine."Ne	yapıyorsunuz	siz?"	Sesim	yeterince	güçlü	değildi,	ama	etkili	oldu.	Konya'nın	göbeğinde	biringiliz	kadından	böyle	bir	tepki	beklemiyor	olacaklar	ki	ikisi	de	durdu.	"Kendinize	gelin."	Mennankem	küm	edecek	oldu,	ilgilenmeden	ötekine	döndüm.	"Bana	bakın	Serhad	Bey.	Sorularımı
doğrudürüst	cevaplayacaksanız,	cevaplayın,	yapmayacaksanız,	gidin.	Ziya	Bey'den	öğrenirim	olayıngerisini	nasıl	olsa."	Ziya	Bey	lafını	duyunca	sıkılı	yumrukları	açıldı,	omuzlarıdüştü."Kusura	bakmayın"	dedi	bakışlarını	kaçırarak,	"benim	hiçbir	suçum	yok	bu	işte.	Ama	herkes	benisuçluyor.	Ziya	Bey	bile	üstüme	geldi.	Ben	nasıl	fark	edeyim	ki	depoda
çıkan	yangını.	Elimdengeleni	yaptım	işte.	Herkese	haber	verdim.	Daha	ne	yapayım?	Kadir	Abi'ye	gitme	dedim,	gitti.	Bende	içeri	girip	ölse	miydim?"İsyanı	içtendi,	lobinin	moral	bozan	görüntüsü,	boğucu	havasısadece	onu	değil,	hepimizi	gerginleştirmişti."Sakin	olun"	diyerek	herkesi	yatıştırmaya	çalıştım	yeniden.	Birbirimize	bağırıp	çağırarak	bir
sonuçalamayız.	Birbirimizi	dinlemeyi	öğrenelim."İtiraz	genç	oğlandan	değil,	bizim	mülayim	görünüşlü	Mennan'dan	geldi."Nasıl	sakin	olalım	Miss	Karen"	dedi	kan	çanağına	dönmüşgözlerini	yüzüme	dikerek.	"Adam,	en	yakın	arkadaşımıölüme	terk	etmiş."Yok,	artık	anlamıştım	kesinlikle	soruşturmayı	sabote	etmek	istiyordu	bu	adam."Neden
anlamıyorsunuz	Mennan	Bey"	diye	bağırdım.	"Şu	anda	arkadaşınız	için	yapabileceğimiz	birşey	yok.	Bir	soruşturma	yü-rütmeye	çalışıyorum	burada.	Lütfen	dilinizi	tutun	artık.	Tutmayacaksanız	da	buyrun	bizi	dışarıdabekleyin."	Suratı	kıpkırmızı	oldu,	ama	yanımızdan	ayrılmadı.	Ziya	ne	olursa	olsun,	onları	yalnızwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.combırakmayacaksın	diye	uyarmışolmalıydı.	Yeniden	Serhad'a	döndüm."Evet,	Serhad	Bey,	siz	kaldığımız	yerden...""Yok"	dedi	kararlı	bir	tavırla	başını	sallayarak,	"ben	artık	konuşmak	istemiyorum."	Mennan'ı	işaretetti.	"Biraz	daha	burda	durursam	başım	belaya	girecek...	Ziya	Abi'ye	de	ne	söylerseniz	söyleyin."Döndü,
çıkışa	yürüdü.	Uzaklaşmakta	olan	Serhad'ın	ardından	baktım	çaresizce.	Birkaç	adım	attıktansonra	durdu,	başınıçevirdi.	Ne	yapacağını	bilemeden	öylece	dikilen	Nezihe'ye	seslendi:"Geliyor	musun	Abla?"Nezihe	göz	göze	gelmekten	kaçınır	gibi	yüzüme	baktıktan	sonra:	"He,	geliyorum"	dedi	aceleyle,"geliyorum	ya."	Başını	öne	doğru	sallamayı
unutmamıştı	yine.13"Tatlı	bir	ömür	gibi	gitmeye	niyetlendin"Elimde	kayıt	cihazıyla	öylece	kalakalmıştım	otelin	yıkıntılarının	arasında.	İçerisinin	sıcağı	daha	daartmışgibiydi,	sanki	koku	genzimi	daha	çok	yakıyor,	uçuşan	kül	zerrecikleri	soluk	almamı	iyicegüçleştiriyordu.	Alnında	biriken	terleri	kurulamayı	bile	unutarak	karşımda	dikilen	Mennan'a
baktım."Tebrik	ederim"	dedim	öfkeyle	soluyarak,	"Başardınız.	Sonunda	soruşturmayı	yarıda	bıraktırdınız.""Ama,	ama,	ben	böyle	olsun	istemedim."Onu	dinlemeye	katlanamıyordum."Lütfen	bir	de	açıklama	yapmaya	kalkmayın."	Biraz	daha	konuşursam,	kendimi	kaybedeceğimden,bağırıp	çağırmaya	başlayacağımdan,	Ziya'yla	ne	işler	çeviriyorsunuz
diyerek,	bildiğim	bilmediğimkuşkulu	ne	varsa	sayıp	dökeceğimden	korkuyordum.	Döndüm	çıkışa	yürüdüm."Bir	dakika,	bir	dakika	Miss	Karen"	diyerek	yetişti	ardımdan.	"Bakın,	yanlış	bir	şey	yaptıysam	özürdilerim.	Ama	o	Serhad	denen	iti	gördünüz.	Daha	arabadan	iner	inmez	sataşmaya	başladı
bana."Yüzünebilebakmadanbaşımısalladım."Boşunakonuşuyorsunuz.	Artık	bu	konuyu	tartışmak	istemiyorum.""Ama..."Cep	telefonum	tam	zamanında	yetişti	yardımıma.	Mennan'ın	söyleyeceklerini	beklemedentelefonumu	çıkardım.	Arayan	Nigel'dı.	İçimden	ona	teşekkürler	ederek	dokundum	konuşmatuşuna..."Alo	Nigel...	Alo..	Merhaba"Konuşurken
yürümeyi	de	sürdürdüm,	hemen	kurtulmalıydım	bu	yangın	yerinden.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Merhaba	tatlım.	Nasıl	gidiyor?""Eh	işte"	diye	söylendim.	Bir	adım	geriden	beni	izleyen	Mennan'a	göz	ucuyla	baktım,	ingilizceanlıyorsa	da	anlasındı,	açıkça	şikâyet	ettim.	"Ben	toparlamaya	çalışıyorum,
birileri	dağıtıyor."	Nigelhemen	anladı	ses	tonumdan."Oo	sinirliyiz	bakıyorum.	Kim	kızdırmış	benim	dişi	kaplanımı?""Boş	ver	şimdi...	Sen	ne	yapıyorsun?"Neşeyle	fısıldadı:"Şiir	okuyorum."Duyduğuma	inanamadım.	Bizim	Nigel,	Harley	Street'teki	kliniğinde	oturmuş	bir	şiir	kitabınınsayfalarını	çeviriyor."Sen	şiir	sevmezsin	ki!"	diye
söylendim."Sevmediğimi	nereden	çıkardın?""Bana	hiç	şiir	okumadın."Bir	süre	suskun	kaldı.	Hatırlamaya	uğraşıyordu."Emin	misin?	Okumadın	mı?"Sitem	dolu	bir	sesle	yanıtladım."Okusaydın	unutmazdım.	Aldığın	ilk	çiçeği,	verdiğin	ilk	hediyeyi	unutmadığım	gibi.""Hum,	eşeklik	etmişiz."	Duraksadı.	"Ama	sana	hiç	şiir	okumamış	olmam,	şiir	sevmediğim
anlamınagelmez."	Ciddi	gibiydi	ama	karşımdaki	Nigel	olunca	inanmak	zordu."Nigel	dalga	geçmiyorsun	değil	mi?""Niye	inanmıyorsun	yav,	sahiden	şiir	okuyorum.	Sabahki	ameliyattan	sonra	başka	işim	kalmadı.Ayağımı	masamın	üzerine	uzattım,	kitabımın	sayfalarını	çeviriyorum.""Ne	kitabı?""Seçme	şiirler.""Anladım	da	yazan	kim?"Bir	an	suskunluk
oldu."Önce	şiiri	okuyayım"	dedi	gizemli	bir	sesle.	"Belki	sen	bilirsin	yazanı."Şu	absürdlüğe	bakın,	birkaç	saniye	önce	iş	nedeniyle	bir	adamıazarlamışken,	şimdi	Londra'daki	sevgilimin	sesinden	şiir	dinleyecektim.	Üstelik	sonunda	şairini	debilmem	gerekiyordu.	Aslında	Nigel'a	daha	sonra	ara	desem,	kırılmazdı.	Ama	şu	anda	çok	güzel	birruh	hali
içindeydi.	Şiir	okurken	aklına	gelmiştim.	Belli	ki	duygulanmıştı,	beni	hatırlamıştı.	Dahasonra	ara	dersem	bu	ruh	halini	kaybedecekti.	Ona	bunu	yapamazdım."Tamam"	dedim	kaçan	neşemi	toplamaya	çalışarak,	"dinliyorum	ama	bir	saniye	bekle.	Şu	anda	biryıkıntının	ortasındayım.	Birkaç	adım	sonra	dışarıda.olacağım.	Sen	şiiri	okurken	gökyüzünü
görmekistiyorum.""Vay"	diye	haykırdı	heyecanla,	"demek	gökyüzünü	görmek	isliyorsun.	Bak	sen	de	şiir	gibi	konuştunşimdi.""Dalga	geçme,	bulunduğum	yer	korkunç,	dünyanın	en	güzel	şiiri	bile	etkisiz	kalır	burada.	Tabiikorku	şiiri	değilse,	ama	gotik	olmayanından."	Kahkahalarla	gülmeye	başladı	Nigel.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile
„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Ömürsün	Karen,	seni	bunun	için	seviyorum	işte.	En	kötü	anlarda	bile	şaka	yapabildiğin	için.""Sadece	bunun	için	mi?""Hayır,	öfkelendiğin	anda	gerçek	bir	yırtıcıya	dönüştüğün	için	de.	Hem	de	hiç	kimse	senden	bunuummazken.	Bir	de	çok	güzel	öpüştüğün	için.	Bir	de...""Tamam,	tamam	anladık."Sonunda	adımımı
dışarı	atabilmiştim.	O	boğucu	havadan,	iğrençkokudan	kurtulur	kurtulmaz	derin	bir	nefes	aldım."Çıktın	galiba"	diye	sordu	zeki	sevgilim,	"şimdi	görüyor	musun	gökyüzünü?"Aslında	bakışlarım	gökyüzünden	önce	geniş	caddede	uzaklaşmakta	olan	lacivert	Mercedes'etakılmıştı.	Dönüp	işte	marifetin	der	gibi	Mennan'a	baktım.	Başını	öne	eğdi.	Ondan
uzaklaşırkensesime	tatlı	bir	tını	katarak	mırıldandım."Görüyorum.	Masmavi,	yer	yer	beyaz	bulutlar	var.	İnanmazsın	bulutun	biri	senin	yüzünün	siluetinebenziyor."Kocaman	bir	kahkaha	attı."Kar	gibi	beyaz	bir	bulutu,	bir	zenciye	benzetmek."	Kendine	zenci	demekten	çok	hoşlanırdı	Nigel.Özellikle	de	Anglosakson	kökenli	Londralıların	yanında."Rengin
benziyor	demedim	ki,	siluetin	benziyor.""Hepsi	aynı	kapıya	çıkar.	Anlaşılan	burayı	çok	özlemişsin.	Ama	bugün	daha	iyi	geliyor	sesin."Şaşkınlıkla	mırıldandım:"Daha	mı	iyi	geliyor?""Daha	iyi"	dedi	söylediğinin	doğruluğundan	emin	olan	birinin	güven	veren	sesiyle.	"Tamamöfkelisin	ama	dün	gece	yıkılmış	gibiydin.	Yalnız,	kimsesiz	kalmış	bir	çocuk	gibi."
Ne	kadar	da	iyitanıyordu	beni."Şimdi	ne	istediğini	bilen,	ama	amacına	ulaşamadığı	için	sinirlenen	güçlü	bir	yetişkin	gibisin"	diyeaçıkladı.	"Hatta	hırslı	bir	yetişkin	gibi."	Sesinde	eleştirel	bir	tını	belirmişi!	Zaman	zaman	işimekendimi	fazla	kaptırmakla	suçlardı	beni.	"Değmez"	derdi,	"aklına,	yüreğine	yazık.	Kendini	bu	kadaryıpratma.	Biz	çalışmak	için
değil,	eğlenmek	için	geldik	bu	dünyaya."	Nigel'a	hak	verirdim	ama	yinede	işe	kaptırmaktan	alamazdım	kendimi.	Şimdi	de	öyle	oluyordu	galiba?	Daha	dün,	beni	Konya'yagetirttiği	için	lanetler	okuduğum	bir	soruşturma	uğruna	bugün	kıran	kırana	bir	mücadeleyegirişmiştim.	Nigel	haklıydı	abartmamakta	yarar	vardı.	Öte	yandan	görevimi	de
yapmakzorundaydım.	Galiba	bütün	mesele	sınırım	bilmekteydi."Ne	oldu,	niye	sustun?"	dedi	Nigel'ın	sesi.	"Alındın	mı	yoksa?""Yok	canım,	niye	alınacağım.	Doğru	söylüyorsun.	Sustum,	çünkü	senin	şiiri	okumanı	bekliyorum.""İyi,	dinle	o	zaman,	ama	şairini	sen	bulacaksın	sonunda.	Başlıyorum:	Tatlı	bir	ömür	gibi	gitmeyeniyetlendinAyrılık	atını	eğerledin
inadına.Git,	yeni	ülkeler	gör,	büyülü	diyarlarda	gez.Ama	benimle	eğleştiğin	toprakları	da	unutma,	hatırla	emi!Gittin	ey	sevgili	şimdi	yollardasınAyın	değirmisini	başına	yastık	yapmış	uyumaktasınwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comgüzel	uykular,	renkli	düşler	seninle	olsunama	bir	zamanlar	dizlerimde	yattığını
da	unutma,	hatırla	emi.	Şiir	o	kadar	güzeldi	ki,	nefesimkesilmişti.	Öylece	kaldım.	Nigel'ın	da	sesi	çıkmıyordu.	Belki	de	ayrılıkla	ilgili	olduğu	için	ikimizide	derinden	çarpmıştı	şiir."Çok	güzelmiş"	diyebildim	sonunda,	"olağanüstü	bir	şiir.""Muhtemelen	orijinali	daha	güzeldir.""Yani	şair	İngilizce	yazmıyordu.	Dikkat	et,	ipucu	veriyorsun."	Küçük	bir	gülüş
yuvarlandı	telefonunöteki	ucundan:"Bence	şairim	de	biliyorsun."Ne	ima	ediyordu	bu	şimdi?"Hayır,	bilmiyorum,	ilk	kez	duyuyorum	bu	şiiri.""Olamaz.	Mutlaka	bilmen	gerek."Niye	öyle	düşünüyordu?"Yoksa	Türk	mü	bu	şair?"Sesini	yarışma	sunan	spikerlerinkine	benzeterek	tüyolar	ver	meye	başladı."Orası	tartışmalı.	Etnik	kökeninin	Türk	olduğu
söyleniyor,	üstelik	çocukluk	yılları	hariç	Türkiye'deyaşamış,	daha	doğrusu	Anadolu'da,	Ama	eserlerini	Farsça	yazıyormuş.""Farsça	mı?	Ömer	Hayyam	mı?"Düşkırıklığına	bulanmış	bir	sesle	söylendi:"Anadolu'da	yaşamış	diyorum	hanımefendi.	Anadolu'nun	göbeğinde."	Bakışlarım	az	ötemdedümdüz	uzanan	Konya'ya	çevrildi.	Ansızın	gözümün	önündeki
perde	kalktı."Yoksa	Rumi	mi?""İşte	bu	kadar.	Bravo	bildiniz,	evet,	şairimizin	adı	Mevlânâ	Celaleddin	Rumi"	diye	bağırdı	sunucurolünü	sürdürerek.	"Ama	itiraf	etmeliyim	ki	bayan,	daha	şiirin	ilk	dizesinde	onu	tanıyacağınızısanmıştım.	Eminim	babanız	size	ondan	bahsetmiştir."	Bahsetmişti,	hem	de	defalarca.	Bazı	şiirlerinide	hatırlıyordum	üstelik.	Ama	en
yaygın	olanlarını.	En	çok	sevdiğim	şiiri	ise,	annemle	babamınüzerinde	saatlerce	tartıştıkları	şu	dizelerdi.	Her	gün	bir	yerden	göçmek	ne	iyi	her	günbir	yere	konmak	re	güzel	bulanmadandonmadan	akmak	ne	hoş	dünle	berabergitti	cancağızım	ne	kadar	söz	varsa	düneait	Şimdi	yeni	şeyler	söylemek	lazım.Annem	de	çok	severdi	bu	şiiri	ama	"bulanmadan,
donmadan	akmak"	kısmına	katılmazdı."Yeryüzünün	bütün	akan	suları	bulanır,	geçtiği	yerlerin	kiri,	pası,	çamura,	suyun	saydamlığınıbozar.	Kış	güçlüyse	donar.	Önemli	olan	bulanmamak,	donmamak	değil,	akmaktır.	Su	akabildiğisürece,	yeniden	temizlenmek,	soğuğun	donduruculuğundan	kurtulmak	umudu	vardır.	Kimse	saf,kimse	masum	değildir.
Yaşayan	kirlenir;	önemli	olan	safiyeti,	masumiyeti	yaşamın	amacı	halinegetirmektir.	Aslolan	yaşamdır.	Yaşam	olduğu	sürece	saf	olmak,	masum	olmak	umudu	da	vardır."Babam	bu	düşünceye	karşı	çıkmıştı.	"Suyun	özü	temizdir"	demişti,"insanın	özü	de.	Önemli	olan,	bunca	kötülüğe,	bunca	zalimliğe,	açgözlülüğe	karşı	özümüzükoruyabilmek.	Dünyanın	en
zor	işi	bu.	Gündelik	hayat	acımasızlık	çarkı	üzerinde	dönüyor.	Bizi	owww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.commasum	özümüzden	uzaklaştırmak	için	hayat	birbirinden	parıltılı	ilişkiler	sunuyor:	Yalanla,sahtekârlıkla,	bencillikle	cilalanmış	ilişkiler.	Nefsimizin	iştahını	kabartacak	renkli	oyuncaklar.Ruhu-muzu	köle	edip,
aklımızı	bedenimizin	emrine	sokmak	için.	İşte	buna	karşı	uyarıyor	biziMevlânâ	Hazretleri.	Ve	kirlenmemiş	olana,	bulanmayana,	donmayana	övgü	düzüyor."	Tartışmauzlaşma	olmadan	sona	ermişti.	Ben	kime	hak	verdiğimi	hatırlamıyorum,	ama	o	günden	sonra	bu	şiirhep	aklımda	kalmıştı.	Benim	bu	şiiri	hatırlamam	normaldi,	asıl	ilginç	olan	Nigel'in
Mevlânâ'yıkeşfetmesiydi."Şimdi	söyle	bakalım"	diye	seslendim	telefonun	mikrofonuna."Nereden	geldi	aklına	Mevlânâ?""Nereden	gelecek,	senden.	Dün	geceki	konuşmamızdan	sonra	internetten	Konya'yı	araştırdım.	En	azKonya	kadar	Rumi	bilgisiyle	karşılaştım.	Merak	ettim,	Camden'daki	şu	büyük	kitapçıya	gittim,Seçme	şiirlerini	aldım.""Gerçekten
şaşırttın	beni.	Seçtiğin	şiir	de	çok	güzeldi."	iğneleyici	bir	sesle	yakındı."Bir	de	şiir	sevmediğimi	söylüyordun.","Ne	bileyim	sevdiğini	söylemedin	ki.""Her	şeyin	bir	zamanı	vardır."İkimiz	de	sustuk.	Bakışlarım	arabasının	başında	telefon	konuşmamı	bitirmemi	bekleyen	Mennan'akaydı.	Baktığımı	görünce,	toparlandı,	gülümsemeye	çalıştı.	Ona	hâlâ
kızgındım,	ama	bu	kezkaçırmadım	bakışlarımı,	gülümser	gibi	bile	oldum.	Sonra	yeniden	telefonuma	döndüm."Teşekkür	ederim	Nigel.	Gerçekten	çok	iyi	geldi.	Hep	böyle	güzel	sürprizler	yap,	her	zaman	şiirokumasan	da	beni	sık	sık	ara,	emi."Hemen	havaya	girdi,	başladı	şiirdeki	gibi	konuşmaya."Yaparım.	Ama	sen	de	sigorta	poliçeleriyle	uğraşırken,
arada	bir	de	olsa	beni	hatırla,	bu	zencisevgilim	unutma	emi!"	Sevinçle	mırıldandım:"Merak	etme,	istesem	de	unutamam.	Seni	çok	seviyorum	Nigel.""Ben	de	seni	seviyorum	Karen	Kimya	Greemvood."	Kimya	mı?	Tanıştığımızdan	beri	ilk	kez	Kimyadiyordu	bana."Niye	öyle	söyledin?"Şaşkın	mırıldandı."Nasıl?""Neden	Kimya	dedin?""Adın	öyle	olduğu	için.
Yoksa	yanlış	bir	şey	mi	söyledim?"	Nigel'a,	tuhaf	bir	adam	da	beni	Kimyadiye	çağırıyor	diyecek	halim	yoktu."Sadece	tuhafıma	gitti	biraz.	Sen	bu	adımı	hiç	kullanmazdın	da,	Mevlana'yı	okuyunca	etkilendinherhalde.""Etkilenmemek	elde	değil	ki.	Neyse	seni	daha	fazla	tutmayayım,	sanırım	bir	tartışmanınortasındaydın.	Artık	kavgana	dönmelisin.	Ama	beni
dinlersen,	fazla	önemseme.	Hatta	Rumi'ninkitaplarından	birini	al,	okumaya	başla.	Eminim	çok	iyi	gelecektir.""Denerim"	dedim	telefonu	kapatacaktım	ki,	annemi	hatırladım.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Nigel	biliyor	musun,	Matthew	Amca	ölmüş.""Kurtulmuş"	dedi	doktorlara	özgü	o	katı	tavırla.	"Yaşadığı
her	an,	her	dakika	acı	çekiyordu.Kurtulmuş	zavallı.""Ben	de	anneme	öyle	söyledim,	ama	onun	kabul	etmesi	zor	tabii.	Dün	çok	üzgün	geliyordu	sesi.Kaygılandım.	Ben	de	yokum,	çok	yalnız	hissediyordur	kendini.	Şey	diyorum	Nigel,	annemi	biraraşan.	Seni	sever,	sesini	duymak	hoşuna	gidecektir.""Tabii	canım,	hiç	merak	etme	hemen	ararım.	Hatta	gelirse
bu	akşam	yemeğe	çıkarırım	onu."Annem	çok	hoşlanırdı	Nigel'dan.	Erkek	arkadaşlarım	arasında	en	çok	sevdiği	kişi	kesinlikle	oydu.Siyahi	olmasından	değil,	ki	bu	da	önemli	bir	ölçüttü	annem	için.	Aykırı	olan	ne	kadar	davranışvarsa,	kadın	hepsine	meyilliydi.	Kendisi	gibi	Anglosakson	kültürüne	taban	tabana	zıt	kültürdengelen	bir	Türk'le	evlenmemiştim
belki,	ama	dedeleri	Karayiplerden	köle	olarak	getirilmiş	bir	siyahide	fena	seçim	değildi.	Ama	Nigel'ı	sevmesinin	gerçek	nedeni,	bu	uzun	boylu	siyahinin	onunlayakından	ilgilenmesiydi.	Gerçekten	de	annemin	abuk	sabuk	konuşmalarına	saatlerce	dayanabilentek	erkek	arkadaşım	Nigel'dı.	îşin	tuhafı	bunu	kibarlıktan	yapmıyordu,	gerçekten	de
ilginçbuluyordu	annemin	anlattıklarını.	Öyle	iyi	anlaşıyorlardı	ki,	eğer	bir	gün	Nigel'la	ben	ayrılsam	bileonların	iki	dost	olarak	görüşmeye	devam	edeceklerine	inanıyordum.	Tabii	annem	bebek	konusunuöğrense	tavrı	ne	olurdu	bilmiyorum.	Çünkü	son	iki	yıldır	en	büyük	hayali	torununu	kucağınaalmaktı."Simsiyah	gözleri	senin	gibi	derin	derin	bakan	bir
kız	çocuğu	istiyorum"	diyordu.	Evet,	çocuğuncinsiyetini	de	kendisi	belirlemişti.	Bebek	mutlaka	kız	olacaktı.	Ama	şimdi	hamile	kaldığımıöğrense,	Nigel'ın	da	çocuğu	istemediğini	duysa	bunu	nasıl	karşılardı	kestirmek	zordu.	Büyükolasılıkla	Nigel'a	kızar,"Boş	ver	o	hedonist	cerrahın	söylediklerini,	sen	kızı	doğur"	derdi.	Belki	de	orta	yolu	bulmak
içinNigel'ı	iknaya	çalışır,	"Karen	doğursun	ben	bakarım,	siz	de	istediğiniz	yerde	gezer	tozarsınız"	derdi.Evet	galiba	böyle	derdi.	Böylece	hem	torunu	ona	kalır,	hem	de	bize	yardım	etmiş	olurdu.	Amaşimdi	yardıma	ihtiyacı	olan	oydu.	Nigel'ın	sözleri	beni	rahatlatmıştı."Teşekkür	ederim	Nigel.	Annemin	yemeğe	çıkacağını	sanmıyorum,	ama	sen	yine	de
teklif	et.""Merak	etme,	ben	Susan'la	ilgilenirim.	Hadi,	sen	artık	işine	dön.	Ama	sinirlenme	tamam	mı?	Hoşçakal"."Tamam,	hoşça	kal."Telefonu	kapatırken,	otel	yıkıntısında	yitirdiğim	huzuru	yeniden	bulmuş	gibiydim.	Mennan'aduyduğum	kızgınlık	bile	azalmıştı.	Zaten	kızarak	neyi	çözecektim	ki?	Olanları	yeniden	gözdengeçirmeli,	belki	yeni	bir	başlangıç
yapmalıydım.	Ama	hep	kendime	telkin	ettiğim	gibisoğukkanlılığımı	yitirmeden,	gerginlik	ve	korkunun	aklımı	ele	geçirmesine	izin	vermeden.Konya'nın	kuru,	sıcak	havasını	içime	çekerek,	Mennan'ın	önünde	tedirginlik	içinde	beklediği	devasaotel	iskeletine	yürüdüm	yeniden.14"...	o	tuhaf	adam	ateşten	bir	Medusa	halinegeliyordu."Her	adımda	biraz	daha
artıyordu	koku.	Kulaklarımda	giderek	yoğunlaşan	bir	basınç	hissediyordum.Yangın	yerindeki	duvarlar	üstümüze	üstümüze	geliyor,	sanki	tavan	usulca	aşağı	doğru	iniyordu.Belki	de	bu	yüzden	adımlarımızı	hızlandırarak,	yangının	paçavralara	çevirdiği	halıların	üzerindengeçip	dar	bir	merdivene	ulaştık.	Her	tarafta	kırmızı	bir	ışık	vardı.	Güneş	ışınları
kararmışwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comcamlardan	geçerken	kızıla	dönüşüyor	olmalıydı.	Bir	adım	önümde	yürüyen	Mennan'ın	bütün	bedenibu	kırmızı	ışık	tarafından	ele	geçirilmiş	gibiydi.	Dalgalı	saçları,	gömleğinin	yakasından	taşantombul	ensesi,	gömleğinin	yakası,	iri	elleri,	sağ	avucunda	tutuğu	nemli
mendili,	bedenine	birnumara	büyük	olduğunu	düşündüğüm	pantolonu,	rugan	ayakkabıları,	Mennan'ı	Mennan	yapan	nevarsa	hepsi	kızıla	boyanmıştı."Buradan"	diyerek	hafifçe	döndü.	Geniş	alnı,	basık	burnu,	kaşları,	yarı	aralık	ağzında	panldayandişleri,	gamzeli	çenesi	yani	bütün	yüzü	kızıllar	içindeydi.	Dışarıdaki	güneş	yangın	yerini	yenidenalevler
içinde	bırakmıştı.	Mennan'ın	kırmızı	tombul	parmağıaşağıya	inen	merdivenleri	gösteriyordu."Buradan	ineceğiz"	diyerek	yineledi.Ahşabı	yanmış	tırabzanları,	delik	deşik	halı	parçacıklanyla	kaplıbasamakları,	duvarları	kırmızı,	dar	merdivenlerden	inmeye	başladık.	Camları	puslanmış	pencereler,sırları	açığa	çıkmış	aynalar,	boyaları	akmış	tablolar,
sıcaklığın	tuhaf	biçimler	verdiği	plastikçiçekler,	her	tarafta	alevlerin	izleri.	Her	basamakta	biraz	daha	artıyordu	sıcaklık.	Gözleriminyanmaya	başladığını	hissettim.	Sanki	alt	katlarda	bir	yerlerde	yangın	hâlâ	devam	ediyordu.	Mennanhiç	etkilenmemiş	gibi	büyük	bir	gayretle	iniyordu	merdivenlerden.	Onun	kadar	hızlıilerleyemediğim	için	arada	bir	dönüp
bana	bakıyordu.	Her	dönüp	baktığında	yüzündeki	eziklik	birazdaha	azalıyor,	kırmızı	gözlerindeki	parıltı	daha	ürkütücü	bir	hal	alıyordu.Merdiven	uzun	bir	koridora	indirdi	bizi.	Vişneçürüğü	rengindeki	halıya	adımımı	atar	atmazkırmızılık	bitti.	Şaşkınlıkla	çevreye	bakındım.	Hayret,	alevler	bu	koridora	hiç	uğramamış	gibiydi.Ne	çağla	rengi	duvarlarda	bir
is,	ne	yerdeki	vişneçürüğü	halıda	bir	yanık.	Sanki	otelin	yangınçıkmadan	önceki	haline	geri	dönmüştüm.	Gözlerim,	uzayıp	giden	koridorun	sonunu	görmek	içinboşuna	uğraştı.	Yok,	bu	koridor	sonsuza	kadar	uzanıyor	gibiydi.	Belki	de	otelin	altını	boydan	boyakateden	bir	geçitti	burası.	Nasıl	olmuşda	yangından	kurtulmuştu	acaba?	Aklımdan	bunlar
geçerken,	karşılıklı	duvarlara	eşit	aralıklarlayerleştirilen	siyah	lekeler	dikkatimi	çekti.	Yaklaşınca	anladım,	leke	değil,	fotoğraftı	bunlar.Bakışlarım	soldan	ikinciye	takıldı.	Big	Ben'i	görür	gibi	oldum.	Yaklaştım,	evet	bizim	tarihi	saatkulesi.	Bu	ilginç	işte.	Konya'da-ki	bir	otelin	koridorlarında	bir	Londra	fotoğrafı.	Hayır	bir	değil,yandaki	fotoğraf	da	benim
şehrimde	çekilmişti.	Trafalgar	Meydanıdeğil	mi	burası?	Evet,	üstelik	fotoğraf	yeniydi.	Arkada	bir	ay	önce	açılan	bir	resim	galerisinintabelası	görünüyordu.	Fotoğrafların	siyah	beyaz	olması	sanatçının	seçimiydi	demek.	Yanındakifotoğrafa	geçtim.	Ama	burası	Muswell	Hill'di.	Benim	yaşadığım	semt.	Yürümeyi	bırakıp	resminyanında	durdum.	Tabii,	işte	şu
soldaki	de	oturduğum	apartman.	Binanın	önünde	dikilen	kişi	de	yankomşum	yaşlı	Scott'tan	başkası	değil.	Neler	oluyordu	anlayamamıştım,	ayaklarım	beni	bir	sonrakiresme	taşıdı.	Aman	Tanrım,	bu	benim	dairemin	fotoğrafıydı.	Sokağa	bakan	odalarımın	perdelerikapalıydı,	mutfak	hariç.	Fotoğraf	çok	netti,	mutfağımın	içi	olduğu	gibi	görünüyordu.	Ben
deoradaydım;	tezgâhın	başında	ayakta	duruyordum;	büyük	olasılıkla	yemek	yapıyordum,	geride	birkişi	daha	vardı,	Nigel	olmalıydı.	Resme	yakından	baletim,	seçemedim,	yüzü	gölgede	kalıyordu.Belki	ötekinde...	Yanılmamıştım,	öteki	fotoğraf,	sadece	mutfağımı	gösteriyordu.	Hayır,	yemekyapmıyordum	tezgâhtaki	bulaşıkları	toparlıyordum.	Yemek
sonrasıolmalı,	Nigel	da	geride	içkisini	yudumluyordu.	Ona	baktım.	Hayır,	arkamda	duran	kişi	Nigeldeğildi.	O	adamdı;	siyah	giysiler	içindeki,	siyah	sakallı	adam.	Bana	yüzüğü	veren	adam."Niye	şaşırdın?"	diye	bir	ses	geldi	arkamdan.	Önce	Mennan	soruyor	sandım.	Döndüm,	değildi,	oadamdı.	Gözleri	yüzümde	yine	dimdik	duruyordu	karşımda.	Ama	artık
siyahlar	içinde	değildi,giderek	koyulaşan	bir	kızıllık	kaplamıştı	her	yanını.	Saçı,	sakalları	uzun	giysileri,	çekik	gözleri	bilekıpkırmızıydı.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Yangını	arıyordun	işte	buldun."Ellerini	bana	doğru	uzatmıştı,	parmakları	alevler	içindeydi.	Korkuyla	geri	çekildim.	"Korkma"	dedi,"gerçeği
anyordun,	onu	sana	getirdim."Sanki	beni	ikna	etmek	istermiş	gibi	artık	bir	meşaleye	dönüşmüşsağ	eliyle	yüzüne	dokundu,	sakallan	tutuştu,	ardından	saçları.	Tutuşan	saçlar,	sakallar	alevdenyılanlara	dönüşüyor;	o	tuhaf	adam	ateşten	bir	medusa	haline	geliyordu.	Kendisine	bakan	herkesitaşa	çeviren	Medusa.	Dehşet	içindeydim;	kaçmak	istiyordum,	bu
lanetli	koridordan	çıkmakistiyordum	ama	yapamıyor-dum.	Yüzüme	dikilen	ateşten	gözler	beni	büyülüyor,	bırakın	adımatmamı,	kıpırdamama	bile	izin	vermiyordu.	Böyle	çaresiz,	böyle	eli	kolu	görünmez	iplerlebağlanmış	bir	halde	beklerken	o	alevden	Medusa	ağır	ağır	bana	yaklaşıyordu.	Vişneçürüğü	halı,duvardaki	ahşap	çerçeveler,	fotoğraflardaki
Londra,	çağla	yeşili	duvar	geçtiği	her	yer	tutuşuyor,koridor	bir	cehenneme	dönüşüyordu.	Yüzümdeki	ter	kurumaya,	derim	gerilmeye,	gözlerimin	aklanbuhar	olup	uçmaya	başlamıştı.	Kulaklarımdaki	basınç	dayanılmaz	bir	hal	almıştı,	yangınınuğramadığını	sandığım	bu	koridor	da	o	tuhaf	kırmızılığın	egemenliğine	girmişti	artık.	AteştenMedusa	alevler
içindeki	parmağını	yüzüme	uzatırken	duydum	sesi."Allahu	ekber,	Allahu	ekber..."Gözlerimi	açtığımda	kan	ter	içinde	kalmıştım,	yangın,	kızıllık	kaybolmuştu	ama	ses,	odamdayankılanmaya	devam	ediyordu."Allahu	ekber,	Allahu	ekber..."Kâbus	bitmiş	miydi,	yoksa	sürüyor	muydu,	anlayamadım.	Kulak	kabartıp	dinledim."Eşhedü	enla	ilahe	illallah..."Hayır,
bu	gerçekti.	Ses	karşıdaki	Sultan	Selim	Camii'nden	geliyordu,	dün	lastik	patladığında	sakallıadamı	görmeden	önce	duyduğum	Arapça	sözlerdi	bunlar.	Müslümanlan	akşam	ibadeti	için	camiyeçağıran	ezan.	Demek	ki	dün	sakallı	adamı	bu	saatlerde	görmüştüm.	Ortalık	karardıktan	sonra,	evetonu	hiç	gündüz	görmedim.	Hep	geceleri	karşıma	çıkmasının	bir
anlamı	mı	var?	Çoktan	unutmuşolmam	gerektiği	halde,	babamın	kim	bilir	hangi	tarihte	söyledikleri	geldi	aklıma.	"İki	âlem	vardır:îlki	varlık	âlemi,	ikincisi	mana	âlemi.	Varlık	âlemi	gündüz	gibidir,	olanı	biteni	açıkça	görürsün,kendini	kolayca	ele	verir.	Mana	âlemi	ise	gece	gibidir,	onu	bulmak	için	mutlaka	gönül	ışığınıyakman	gerekir."	Gönül	ışığını	değil,
tam	tersine	akıl	ışığını	yakmam	gerekiyordu.	Zi-ya	ileMennan	açıkça	oynuyordu	benimle.	Hepsi,	her	şey	ustaca	düzenlenmiş	bir	tezgâhtı,	iyi	de	rüyamınasıl	belirleyebilirlerdi	ki?Bugün	yiyeceklerime	ilaç	katabilecekleri	fırsatları	bile	olmadı.	Mennan'la	gezerken,	benim	seçtiğimlokantada	yemek	yedik.	Sadece	İkonion	Türizm'deki	çayıma	bir	şeyler
karıştırmış	olabilirler,	amaonun	da	bu	kadar	etkili	olabileceğini	sanmıyorum.	Son	gördüğüm	kâbus,	gün	boyu	yaşadıklarımlailgili	olmalı.	Tabii	yangın	yeri,	Medusa,	Mennan'a	duyduğum	kuşku,	hatta	Nigel'ın	Londra'danaraması,	hepsi	birleşerek	tuhaf	bir	kâbusa	sürükledi	beni.	Belki	de	içime	atmamalıydım,	hakkındane	düşünüyorsam	Mennan'ın	yüzüne
söylemeliydim...	Söylemeli	miydim?	Böylece	bir	çuval	inciriberbat	etmiş	olurdum.	Hayır,	ketum	olmam	gerekiyordu.	Şu	aşamada	kimseye	bir	şey	söyleyemem,daha	değil.	Şimdi	sabırlı	olma	zamanı.	Güçlü	olmam	gerekiyor.	Bugün	de	doğru	olanı	yaptım.Yangın	yerinde	araştırma	yapmamak	yerinde	bir	karardı.	Yorulmuştum,	düşünmeye,	yalnız
kalmayaihtiyacım	vardı.	Otelime	dönmek	çok	mantıklıydı.	Mantıklıydı	da	yine	de	kurtulamamıştım	kâbusgörmekten.	Sahi	o	sakallı	adam	"Gerçeği	arıyordun	onu	sana	getirdim"	demekle	neyi	anlatmakistiyordu?Yangını	kendisinin	çıkardığını	mı	söylemek	istiyordu?	Çok	mantıksız,	uykunun	denetimsiz	bıraktığıbilinçaltımın	bana	oynadığı	bir	oyun	işte.	Ya
dün	akşam	olanlar?	Onu	gördüğümde	uyumuyordum.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comYüzüğü	bana	verirken,	"Senin	olanı	sana	getirdim"	demişti.	Dün	de,	bugün	de	söylediği	ortak	birsözcük	vardı:"Korkma."	Bugünkü	kâbusumun	bütün	dehşet	verici	atmosferine	rağmen	sakallı	adamın	ne	sesinde,ne	de
gözlerinde	bir	tehdit	yoktu.	Ondan	korkmuyordum	ama	yaşadıklarım	korkunçtu.	Kimdi	buadam?	Ya	da	kim	olmaya	çalışıyordu?	Dün	önünde	lastiğin	patladığı	cami	Şems-i	Tebrizi	diye	birdervişin	adına	yaptırılmış.	Sadece	cami	değildi,	ne	yazıyordu	tabelada.	"Şems-i-Tebrizi	Camii	veTürbesi."	Hem	camiymiş,	hem	de	mezar.	Ne	yani,	o	sakallıadam,
kendini	Şems-i	Tebrizi	mi	sanıyor?	iyi	de	Şems-i	Tebrizi	kim?	Mevlânâ'nın	hocasıymış.	Ziyaöyle	demedi	mi?	Şems-i	Tebrizi	olmasaymış,	Mevlânâ	sıradan	bir	din	âlimi	olarak	kalırmış.	Nedemek	şimdi	bu?	Babam	olsa	hepsini	anlatırdı,	ama	yok.	Kim	bilir	nerede?	Ve	beni	asıl	ilgilendirenmesele,	Şems'in	Mevlânâ'nın	hocası	olması	değil	de,	Kimya'nın	kocası
olması.	Kimya	daMevlânâ'nın	evlatlığıymış	zaten.	İyi	de	bütün	bunların	benimle	ne	ilgisi	var?	Bir	ilgisi	yok	da,	şuSemş	denen	adam,	"Kimya,	Kimya"	diye	seslenip	duruyor	bana.	Hepsi	tezgâh,	hepsi	benikorkutmak	için?	Ya,	uçakta	beni	Kimya	diye	çağıran	ses?	Ne	Konya'ya	inmiş-tik,	ne	Mennan'latanışmıştım,	ne	de	Ziya'yla...	Tamam	kâbus	işte,	babamla
ilgili	yıllardır	bastırdığım	duyguların	bir	anda	uyanıp	zihnime	hücum	etmesi.	Evet,mutlaka	böyle	oldu,	böyle	olmasıgerekiyor;	çünkü	mantıklı	olan	bu.	Bir	sonuca	ulaşmış	olmak	be	ni	rahatlatmalıydı,	ama	olmadı.Kendimce	bir	açıklama	bulmuşolmama	rağmen	kafamda	sorular	uçuşmayı	sürdürüyordu.Yataktan	kalktım,	bilgisayarımı	açtım.	Şu	Şems-i
Tebrizi'yi	bir	de	ben	araştırsam	fena	olmayacaktı.Birkaçdakika	sonra	Şems-i	Tebrizi	hakkında	onlarca	dosya	belirdi	bilgisayarımın	ekranında.	Asıl	adıŞemseddin	Muhammed'di.	Tebriz'de	doğmuştu,	Konya'dan	yüzlerce	kilometre	ötede.	Doğum	tarihihakkında	bilgiler	kesin	değildi	ama	yazarların	çoğu	1185	yılında	doğmuş	olabileceğini	söylüyordu.Daha
çocukluk	çağlarında	mistik	düşüncelere	eğilim	göstermeye	başlamıştı.	Metinlerden	birindeçocukluk	dönemi	kendi	ağzından	şöyle	anlatılmaktaydı.Henüz	ergenlik	çağma	girmemiştim.	Aşk	deryasınadaldım	mı	kırk	gün,	kırk	gece	bir	şey	yemez,	her	türlüistekten	kesilirdim.	Günlerce,	gecelerce	açlığa	susuzluğa
katlanırdım.Budurumugörenzavallıbabamkaygılanmaya	başlamıştı."Oğlum	deli	değilsin	ama	halin	bir	tuhaf,	senin	bu	davranışlarından	hiçbir	şey	anlamıyorum.	Bununsonu	nereye	varacak?"	diye	bana	çıkıştı.Ona	şu	cevabı	verdim:"Baba,	bizim	ilişkimiz	şu	hikâyedeki	misale	benziyor.	Bir	tavuğun	altına	tavuk	yumurtalarıylabirlikte	bir	de	kaz	yumurtası
koymuşlar.	Vakit	erişmiş	civcivler	çıkmış,	biraz	palazlanınca	analarınınardına	düşerek	göl	kenarına	inmişler.	Öteki	civcivler	eşelenirken,	kaz	yumurtasından	çıkan	yavruwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comhemen	kendini	suya	atmış,	bunu	gören	ana	tavuk,	eyvah	yavrum	boğulacak	diyerek	çırpınmayabaşlamış.
Halbuki	kaz	yavrusu,	neşe	içinde	suda	yüzmekteymiş.	îşte	senin	ile	ben	de	böyleyiz.	Eybabacığım,	ben	yüzebileceğim	bir	deniz	arıyorum.	Benim	yurdum	işte	o	denizdir,	halim	de	denizsizyapamayan	deniz	kuşunun	halidir.	Eğer	sen	benim	gibiysen	gel	birlikte	yüzelim	ama	değilsen	gitkümes	hayvanlarına	karış."	Ne	kadar	da	kendine	güveniyordu	bu
adam.	Babasını	nasıl	daküçümsüyordu,üstelikbunusöylemektendeçekinmiyordu.	Bana	yüzüğü	veren	sakallı	adamı	gözümün	önüne	getirmeye	çalıştım.	Nazik	olmayaçalışıyordu,	ama	onda	da	vardı	aynı	güven.	Dünyanın	bütün	sırlarına	ermişgibi	sakin,	artık	beni	hiçbir	olay,hiçbir	kimse	şaşırtamaz	dercesine	umursamazca	bakıyordu	insana.	Aslında	bu
ilgisiz	yüz	ifadesini,bu	aldırmaz	tavrıtanıyordum:	Babamın	arkadaşı,	can	yoldaşı,	uğruna	bizi	terk	edip	gittiği	Pakistanlı	Şah	Nesim	deböyleydi.	Hayır,	asla	kaba	davranmazdı	kimseye,	hatta	ilgi	gösterirdi.	Her	karşılaşmamızda	mutlakagülümserdi,	yakınımda	duruyorsa	saçlarımı	okşardı,	derslerimi	sorardı,	ama	bir	şey	vardı,
sesinintonumu,gözlerindekisolgunpırıltımı,davranışlarındaki	çekingenlik	mi,	ne	yapar	eder,	aramızdaki	uzaklığı	hissettirirdi	bana.	Sanki	obizden	biri	değildi,	başka	bir	dünyadan	gelmiş	gibi	hareketlerimize,	alışkanlıklarımıza,davranışlarımıza,	hissettirmemeye	çalışsa	da	küçümseyerek	bakardı.	Babam	onun	gibi	değildi,birine	gülümsediğinde	gerçekten
gülümserdi,sarıldığındabütüniçtenliğiylesarılırdı,	sevgisini	araya	hiçbir	engel	koymadan	gösterirdi.	Ama	yine	de	Şah	Nesim	deyince	akansular	durur,	babamın	bütün	ilgisi	onun	üzerinde	toplanır,	ne	ben	ne	de	annem	umrunda	olurdu.Hiçbir	zaman	anlayamadığım	bir	ilişkiydi	bu.	Sanırım	Şah	Nesim	de	Şems-i	Tebrizi	gibi	biriydi	yada	öyle	olmaya
çalışıyordu.Bakışlarını	yeniden	bilgisayarımın	ekranına	kaydı.	Şems-i	Teb-rizi'nin	Arapça	ve	Farsça	bildiği,	buiki	dilin	de	edebiyatını	yakından	tanıdığı,	ayrıca	simya,	astronomi,	mantık,	felsefe	ve	tabii	dineğitimi	aldığı	yazmaktaydı.	Şems'in	ilk	mürşidi	-yani	öğretmeni-sepet	ören	Ebubekir	adlıbir	şeyhti.	Şems'in	aklı,	gönlü,	gözü	mistik	bilgiye	öylesine
açtı	ki,	öğrendikçe	öğrenesi	geliyor,bildiklerinin	yerine	yenilerini	koymak	için	yanıp	tutuşuyordu.	Kısa	sürede	büyük	bir	olgunlukderecesine	ulaştığından	halk	ona	"Kâmil-i	Tebrizi"	adını	vermişti.	Yani	Tebrizin	örnek	insanı.	Amawww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comŞems	öğrendikçe,	şeyhinin	bilgileri	ona	az
gelmeye,	Ebubekir	ona	yetme-meye	başlamıştı.	Budurumu	da	şöyle	anlatıyordu	Şems:O	Şeyh	Ebubekir	Sellebaf	in	sarhoşluğu	Tanrı'dandı.	Ama	o	kutsal	sarhoşluktan	sonra	gelen	ayıklıkonda	yoktu.Şems	sadece	sarhoşluk	anını	değil,	ayık	zamanları	da	dahil,	her	anını	mistik	aşkın	denizindeyüzerek	geçirmek	istiyordu.	Sanırım	bir	tür	doyumsuzluk	ya	da
uyumsuzluk	durumu.	Annem	debabam	için	aynı	şeyi	söylememiş	miydi?"O	müzmin	bir	uyumsuz.	Sadece	bizim	yanımızda	değil,	nereye	giderse	gitsin	yaşadıkları	onayetmeyecek,	asla	doyum	bulamayacak.	Ama	daha	kötüsü	o	bunun	farkında	değil."	Babam	nasıl	bizibırakıp	gittiyse,	Şems	de	sonunda	şeyhinden	ayrılıp	kendini	yollara	vurmuştu.	Yaşamı	bo-
yuncagezgin	bir	derviş	olmuş	bu	yüzden	ona	Şemseddin-i	Perende	yani	Uçan	Şemseddin	demişlerdi,İranlı	bir	tarihçinin	yazdığı	makalede	Şems'in	arayışının	MevlânâCelaleddin	Rumi'yle	karşılaşıncaya	kadar	sürdüğünü	yazıyor.	Konya'da	bulduğu	Mevlânâ,	bugezgin	derviş	için	yaşamının	doruk	noktası	ve	finali	olmuştu.	Dün	gece	rüyamda	geçen	bir
ismihatırladım:	Muhammed	Celaleddin.	Evet,	dolunayın	altında	ellerini	açmış,	dilekte	bulunan	sakallıadamın	sorusunu	yanıtlayan	ses,	"İstediğin	can,	herkesin	gözünden	saklı,	güzel	ve	mağfirete	nailolmuş,	Belhli	Sultanü'1-Ule-ma	Baha	Veled'in	oğlu	Muhammed	Celaleddin'dir"	diyordu.	Yani	Mevlâna'dan	söz	ediyordu.	O	zaman	bu	sakallı	adam
gerçekten	de	Şems	miydi	yani?Yine	kafam	karışmaya	başlamıştı.	Ziya,	Şems'i	anlatırken	Mev-lânâ'yı	Mevlânâ	yapan	kişi	dememişmiydi?	Oysa,	Şems	hakkında	bulduğum	bütün	yazılar	da	Mevlânâ	öne	çıkıyordu.	Herkes	Mev-lânâ'ya	övgüler	yağdırıyor,	Şems	ise	hep	gölgede,	hep	ikinci	adam	gibi	kalıyordu.	En	iyisi	bukonuyu	Ziya'nın	babasıyla
konuşmaktı.	Ne	yani	buluşacak	mıyım	adamla?	İyi	olmaz	mı?	Adam	bukonuda	uzmanmış,	merak	ettiğim	soruların	yanıtlarını	bulmuş	olurdum.	Şems	hakkında	mı,	babamhakkında	mı?	Evet,	asıl	mesele	buydu	işte.	Şems'i	mi	merak	ediyordum,	yoksa	babamı	mı?Anadolu'nun	göbeğindeki	bu	eski	şehirde	bir	otel	yangınını	mısoruşturuyordum,	yoksa
yıllardır	tek	bir	satır	mektup,	bir	tek	haber	bile	yollamayan	babamın	başınagelenleri	mi	öğrenmeye	çalışıyordum?	Şems	sandığım	adamla	ilgili	gördüğüm	rüyalar,	halisünas-yonlar	yoksa	bunların	Ziya	ve	Mennan'la	bir	ilgisi	yok	muydu?	Ya	şu	kanayan	yüzük?	Bu	sorularınyanıtları	yoktu.Yeniden	bilgisayarımın	ekranındaki	"Şems	ile	MevlânâBuluşması"
başlıklı	yazıya	dönecektim	ki	odadaki	telefon	çalmaya	başladı.	Eyvah,	Mennan	olmalı.Ayrılırken	kendimi	iyi	hissetmediğimi	söyleyerek,	bu	akşamki	yemekten	kurtulmak	istemiştim,	amaikna	edememiştim	demek	ki.	Bugün	canımı	sıktı	ya,	bir	tür	özür	dilemek	istiyor.	Ama	benim	onunlauğraşacak	halim	yok.	Telefonu	aç-masam,	iyice	merak	eder	otele
gelir.	Çaresiz	ahizeye	uzandım."Alo...""Alo	Miss	Karen."Hayır	bu	Mennan'ın	sesi	değil,	tanıdık	biri	ama	hemen	çıkaramadım.	Anlamış	olacak	ki	açıkladı."Benim	Ziya...	İkonion	Turizm...""Ziya	Bey?	Nasılsınız?""Teşekkür	ederim,	iyiyim.	Siz	nasılsınız?""İyiyim,	iyiyim.	Buynın	nasıl	yardımcı	olabilirim?""Rica	ederim.	Bizim	Serhad	bugün	kabalık	etmiş	biraz.
Görüşmeyi	yarıda	bırakmış.	Az	önceduydum,	çokwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsinirlendim.""Önemli	değil,	ama	neden	öyle	davrandı	anlayamadım."	Manidar	bir	gülüş	duyuldu	telefonun	ötekiucundan."Sizinle	ilgili	değil,	Mennan'la	aralarında	bir	sorun	var."	Yine	ne	numaralar	çeviriyordu
bunlar,meraklanmış	gibi	sordum:"Öyle	mi?	İşle	ilgili	bir	konu	mu?""Yok	canım,	işle	değil,	aşkla	ilgili."Şaşkınlıkla	mırıldandım."Aşk	mı?""Serhad	geçen	yıl	Mennan'ın	kızı	Hülya'yla	evlenmek	istedi.	Kız	da	Serhad'ı	seviyormuş	ama	babasıvermedi.	Ben	kızımı	üniversiteye	yollayacağım	dedi.	O	gün	bugün,	birbirlerinden	hiç	hoşlanmazlar.Yani	olan	bitenin
ne	yangın	soruşturmasıyla,	ne	de	sizinle	ilgisi	var."Sözleri	her	zamanki	gibi	kuşku	vericiydi,	yine	de	güldüm."Anlıyorum,	ben	de	Serhad'ın	biraz	kaçık	olduğunu	düşünmeye	başlamıştım.""Serseri	gibi	görünür"	dedi	kısa	bir	sessizliğin	ardından,"deli	doludur	ama	iyi	biridir	aslında.	Çok	beceriklidir,	çok	da	sadık.	O	yüzden	tutuyorum	yanımda.""Lütfen"
dedim	şakacı	bir	ses	tonuyla,	"açıklama	yapmak	zorunda	değilsiniz.	Şirketimiz,müşterilerimizin	kadro	politikasıyla	ilgilenmiyor."Yüksek	sesle	güldü."Teşekkür	ederim,	çok	anlayışlısınız.""Rica	ederim	sadece	yetki	alanlarım	içinde	kalmaya	çalışıyorum.	Ben	de	sizi	arayacaktım.	Babanızıne	zaman	görebilirim?	Hani	tanıştırırım	demiştiniz	ya.""Elbette,	ne
zaman	isterseniz,	mesela	yarın	sabah..."	Yarın	Kadir	Gemelek	adındaki	tanığı	görmeyegidecektim,	hani	şu	yangını	uzaylıların	çıkardığını	söyleyen	kişiyi."Öğleden	sonra	desek.""Güzel,	üç	gibi	benim	ofisimde.""Anlaştık.	İyi	akşamlar.""İyi	akşamlar."Telefonu	kapatırken	yanılmış	olabilir	miyim	diye	geçirdim	aklımdan.	Serhad	ile	Mennan'ınkapışmasını
görüşmeyi	sabote	etmek	için	tezgâhlanmış	bir	oyun	olduğunu	sanmıştım.	Oysaçatışmanın	nedeni	Mennan'ın	kızıymış.	Bu	kadar	basit	olabilir	mi?	Eğer	öyledeğilse	Ziya'nın	bu	kadar	küçük	ayrıntıları	bile	planlayacak	kadar	karmaşık	bir	komplo	kurduğunainanmak	zorundaydım	ki,	aslında	bu	da.	pek	akla	yatkın	değildi.	Mesleki	deformasyon	yine
kendinigöstermeye	mi	başlamıştı?	Strese	dayalı	paranoya.	Herkesten,	her	şeyden	kuşku	duymak,	hergelişmeyi	yürüttüğüm	soruşturmaya	bağlamak.	Sigorta	şirketinin	psikoloğu	ve	aile	dostumuzOliver'm	sözleriydi	bunlar.	İki	yıl	önce	Manchester'daki	bir	elmas	hırsızlığıolayım	soruştururken	işi	iyice	abartmış,	adamın	karısınıöldürmüş	olabileceğini	iddia
etmiştim.	O	kadar	çok	inanıyordum	ki	söylediklerime,	kadın	bir	haftasonra	Mayorka'dan	çıkıp	gelince	şaşkınlıktan	donakalmıştım.	Ama	yine.	ikna	olmamıştım,bıraksalar	kadının,	adamın	karısıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comolmadığım	kanıtlamaya	çalışacaktım,	bereket	Simon	davayıuygun	bir	şekilde
toparlamış,	beni	de	sevgili	psikoloğumuz	Oliver'inmuayenehanesineyollamıştı.Tatilyapmamıönermişti	Oli-ver,	ama	istersem	hafif	bir	antidepresan	da	verebilirmiş.	Aldım	ama	kullanmadım,Nigel'la	çıktığımız	Tunus	gezisi	bütün	sorunlarımdan	kurtarmıştı	beni.	Hayır,	şimdi	de	ilaçkullanmayacaktım.	Kendimi	gayet	iyi	hissediyordum.	Nigel'ın	söylediği	gibi
dünkü	karamsarlıktankurtulmuştum,	tamam	hâlâ	biraz	gergindim,	şu	kâbus	gibi	rüyalardan	olmalıydı	ama	kesinlikle	artıkdaha	iyiydim.	Ben	de	bu	kâbusların	çocukluğumla	filan	ilgisi	vardı.	Dokuz	yaşına	kadar	uykumdayürüdüğümü	söylerdi	annem.	Bir	keresinde	bahçedeki	havuzun	kenarında	bulmuşlar	beni,	birkeresinde	de	babanım	Konya'dan
getirdiği	rahlesinin	başında;	sanki	okuyormuş	gibi	Kuran'ınsayfalarına	bakarak,	dudaklarımı	kıpırdatıyormuşum...	Bunlar	da	gösteriyordu	ki	öyle	kaya	gibisağlam	sinirlere	sahip	filan	değildim.	O	güçlügörüntümün	arkasında	belki	de	zayıf	bir	kişilik	yatıyordu.	Anneme	söylesem	asla	katılmazdı	bugörüşe	ama	neyse.	Sanırım	şimdi	de	aynı	şey	oluyordu.
Uyanıkken	yaşadığım	gerginliğin	etkisigözlerimi	kapayınca	kâbus	olarak	çıkıyordu	karşıma.	En	doğrusu	Oliver'in	söylediği	gibi	rahatolmaya	çalışmak,	olabildiğince	kafayı	takmamaktı.	Sonuçta	bu	bir	işti,	başarısız	olsam	biledünyanın	sonu	değildi.	Daha	önce	başarılı	olduğum	sayısız	işe	saysındı	şirket.	Böyle	düşününcekamımın	acıktığını	hissettim.	Oda
servisini	arayıp	yemek	istemek	geçti	içimden.	Hemen	vazgeçtim,tamam	geçici	bir	paranoya	yaşıyor	olabilirdim,	yine	de	işi	sağlam	tutmakta	yarar	vardı.	Bu	geceyemeği	dışarıda	yiyecektim.15"Çünkü	sırlar,	sabır	denizinin	dibinde	saklıdır."	Fırın	kebabı	oldukça	lezzetliydi;	bamya	çorbası	gibiKonya'nın	özel	yemeklerindenmiş.	Hiç	duymamıştım	adını;
zaten	babam	etli,	yağlı,	ağır	yemekleripek	sevmezdi.	Fırın	kebabı	da	öyle	hafif	bir	yemek	sayılmazdı.	Ama	daha	kötüsüyemeğin	yanında	sadece	kuru	soğan	vermeleriydi.	Fırın	kebabı	böyle	servis	ediliyormuş.	Neyse	kiısrarlarıma	dayanamayan	genç	garson,	Türkçe	konuşan	bu	İngiliz	kadına	bir	ayrıcalık	yapıp,domates,	salatalıktan	oluşan	söğüş
tabağıhazırlatma	inceliğini	gösterdi.	Salatayı	silip	süpür-sem	de	fırın	kebabının	yansı	tabağımda	kalmıştı.Ama	yemeğin	ardından	gelen	Türk	kahvesine	diyecek	yoktu.	Dumanıüstünde,	köpüğü	yerinde,	telvesi	kıvamında,	zarif	bir	fincanın	içinde,	yanında	çifte	kavrulmuşlokumla,	akşam	yemeğinin	gerçek	armağanı	gibiydi.	İçmeden	önce	enfes	kokusunu
içime	çektim.Annem	çok	sever	Türk	kahvesini,	babam	ise	kendi	ülkesinin	geleneksel	içeceği	olduğu	halde	pekhoşlanmazdı.	Onun	tutkusu	yemekten	sonra	içtiği	demli	çaydı.	Tabii	tek	damla	süt	koymazdı	içine.Annemin	otuz	altı	yıl	önce	geldiği	bu	şehirde	pek	çok	şey	ilgisini	çekmişti.	Selçukluların	taş,	ahşapişçiliği,	eski	medreseler,	kerpiç	evler,	ney,
sema,	Türk	kahvesi	ve	tabii	bunların	hepsini	sevmesineneden	olan	bir	adam:	Babam.	Ziya'nın	deyimiyle	semazen	Poyraz	Efendi.	Zamanla	neyden	bıkmıştıannem,	semadan	da,	artık	babamıda	sevmediğini	söylüyordu	ama	yalandı.	Ne	ondan	vazgeçebilmişti,ne	de	Türk	kahvesinden.	Selçuklumotifleriyle	süslü,	turkuvaz	renkli	fincanlar	getirtirdi
İstanbul'dan,	bakır	cezveler,	nakışlı	küçüktepsiler.	Az	ateşte	ağır	ağır	pişirirdi	kahvesini.	Köpüğü,	kokusu,	telvesi	mükemmel	olmalıydı.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comOlmazsa,	hiç	duraksamadan	döker	yemden	pişirirdi.	Ta	ki	kıvamını	tutturuncaya	kadar.	Annemi,çok	sevdiği	teyzesinden	miras	kalan	mor
berjer	koltukta	sağaya-ğını	altına	alarak	kahve	içerken	gördüğümde,	onun	bir	İngiliz	değil	de,	Anadolulu	bir	kadınolduğunu	düşünürdüm.	Birini	sevmek	onu	kültürüyle	birlikte	sevmektir,	derdi	annem.	Bu	sözlerindoğru	olmadığının	kanıtı	ise	bizzat	kendisiydi.	Her	ne	kadar	Türk	kahvesine	hâlâ	bayılıyorsa	da,ney	ve	semadan	artık	nefret	ediyordu.	Oysa
babama	yıldırım	aşkıyla	vurulmasının	nedeni,	şimdinefret	ettiği	ney	ve	semaydı.	Otuz	altı	yıl	önce,	tükenmiş,	ilginçliğini	yitirmiş,	kendini	tekrar	edenAvrupa	kültüründen	kaçmak,	kadim	inançlardan	yeni	bir	yaşam	doğar	mı	sorusuna	yanıt	aramakiçin	çıktığıHindistan-Nepal	yolculuğundan	dönerken	bir	arkadaşının	aklına	uyarak	Konya'ya
uğramıştı.Katmandu'daki	eski	Budist	ve	Hindu	tapınaklarından	sonra	Anadolu'nun	göbeğindeki	bu	güneşlikentte	gittikleri	Mevlevi	dergâhında	gördükleri	sema	töreni	onları	derinden	etkilemekle	kalmamış,annem	gönlünü	sema	dönen	zayıf,	orta	boylu	gençadama	kaptırmıştı."Dans	etmiyor,	neyden	çıkan	o	zarif	sesin	rüzgârına	kendini	bırakmış	sema
alanında	âdetauçuyordu.	Ama	beni	etkileyen	babanın	kusursuz	dansı	değildi,	göz	kapaklarının	bir	anaralanmasıyla	gördüğüm	o	kederdi."Ancak	aradan	yıllar	geçmişti,	artık	annem	ney	sesi	duymaya	dayanamıyordu.	Babam	yanındanayıramadığı	bu	müzik	aletine	uzandığında,	kendini	hemen	evin	dışına	atıyordu."Evet,	ben	de	seviyorum	neyin	içli	sesini
ama	yeryüzünde	başka	müzik	enstürmanları	da	var.	Tamon	iki	yıldır	bu	müziği	çalıp	duruyor	baban,	tam	on	iki	yıldır	bu	müziği	dinliyor.	Sadece	ney	çalıp,ney	dinleyerek	yaşanmaz	ki!"	Bir	zamanlar,	bu	enstrümanın	sesini	duymak	için	yanıp	tutuşaneşinin,	artık	değişen	müzik	zevki	karşısında	babamın	ne	dediğini	hatırlamıyorum.	Büyük	olasılıklahiçbir
şey	söylememiştir,	ama	ney	çalmaktan	da	hiçbir	zaman	vazgeçmemişti.	Geçemezdi,	çünkübabam	için	ney,	sadece	bir	müzik	aleti	değil,	inancının	ayrılmaz	bir	parçasıydı.	Neyin	ilk	insana,Âdem'e	benzediğini	söylerdi,	babam."Allah	Baba,	Hazreti	Âdem'i	topraktan	yarattı.	Önce	bir	heykel	gibi	cansızdı	Âdem,	ne	zaman	kiTanrı	Baba	onun	burnuna	yaşam
nefesini	üfledi,	o	zaman	canlandı.	Ama	sadece	canlanmadı,	içineüflenen	nefesle	birlikte	Tanrısal	ruh	ona	geçmiş	oldu.	Ney	de	öyledir	işte,	sıradan	bir	kamış	olan	bualet	eğer	usta	bir	neyzen	tarafından	üflenirse	muhteşem	güzellikte	kutsal	bir	ses	çıkartır.	Tıpkıiçindeki	Tanrı	ruhunu	keşfeden	insan	gibi."Ama	annem	artık	ne	bu	muhteşem	sesi	duymak
istiyordu,	ne	de	içindeki	Tanrı	ruhunu	keşfetmemertebesine	ulaştığı	varsayılan	Şah	Nesim'i	evimizde	görmek.	Babamı	seviyordu	sevmesine	-belkio	sıralar	bundan	bile	emin	değildi-ama	artık	onun	kültürüne	eski	bağlılığı	duymuyordu.	Otuz	küsuryıl	önce	geldiği	Konya'dan	artık	sevdiği	bir	tek	şey	kalmıştı:	Türk	kahvesi.	Bazen	annem	Türkkahvesinden
bıktığında	babamı	sevmekten	de	vazgeçecek	diye	düşünürdüm.	Ama	bugüne	kadarvazgeçmedi,	bundan	sonra	da	biraz	zor	gözüküyor.	Bana	gelince	annem	gibi	tiryaki	olmasam	daarada	bir	Türk	kahvesi	içmek	hoşuma	gider.	Hele	fırın	kebabı	gibi	yağlı	bir	et	yemeğinin	ardındaniçildiğinde	enfes	oluyordu	doğrusu.Restoranın	önündeki	tartışmayı
kahvemden	ikinci	yudumu	alırken	fark	ettim.	Genç	garson	elindebir	tabak	yemekle	dükkânın	önünde	dikilmiş	bağırıyordu."Ne	biçim	bir	adamsın	sen	ya!	Kötülük	mü	ettik,	çorbanın	içine	biraz	et	koyduk.	Karnın	doysun,yüzüne	biraz	kan	gelsin	diye.""Senden	et	koymanı	isteyen	mi	oldu"	diye	yanıtladı	adam.	Kapının	önünde,	sırtı	bana	dönük
olarakduruyordu,	üzerinde	uzun,	siyah	pardösüye	benzer	bir	giysi	vardı.	Şalvarı	andıran	koyu	renkli,	eskiwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.combir	pantolon	giymişti,	ayaklarına	ham	deriden	kahverengi	bir	çarık	geçirmişti.	Sokaklarda	yatan	birevsiz	ya	da	bir	dilenci	olmalıydı.	Ama	konuşması	hiç	de	onlara
benzemiyordu."Sen	kimsin	ki"	diye	çıkıştı	garsona..	"Sana	kim	söyledi	çorbamın	içine	et	koy	diye?"	Kasanınbaşında	oturan,	restoranın	asık	suratlı	sahibi	de	rahatsız	olmuştu	tartışmadan,	kalın	camlıgözlüklerini	kaşlarına	doğru	iterek	kalktı	yerinden,	iri	bedenini	kısa	ayaklarının	üzerindesürükleyerek	kapıya	çıktı."N'oluyor	burada?"	Garsona	mı,	yoksa
adama	mı	bağırdığı	belli	değildi.	"Mesele	ne?"Garson	öfkeden	kızarmış	yüzünü	patronuna	çevirdi."Bir	şey	yok	Rahmi	Usta"	diye	açıklamaya	çalıştı.	Patronunun	kapıya	kadar	gelmesi	iyice	canınısıkmıştı.	Tartıştığı	adamı	eliyle	göstererek	açıklamaya	çalıştı.	"Bu	ihtiyar	her	akşam	elinde	butabakla	gelir,	bizden	çorba	alır.	Yağsız,	etsiz	en	ucuzundan.	Bu
akşam	acıdım,	çorbasının	içine	birazet	koydum.	Kıyameti	kopardı."	Patron	hışımla	müşterisine	döndü."Baba"	diye	söylendi,	"daha	ne	istiyorsun?	Çocuk	iyilik	etmişsana.	Niye	mesele	çıkarıyorsun	dükkânın	önünde?""Ben	senin	baban	değilim"	diye	gürledi	adam,	"kimsenin	de	iyiliğine	ihtiyacım	yok.	Paramla	çorbaistiyorum,	canım	çekse	et	de	isterdim.
Sizin	vazifeniz	müşteriye	hizmet	etmek.	Çorbam	etsiz,	yağsızolacak	diyorsam,	öyle	olacak."Patron	şimdi	müşteriyi	azarlayacak	diye	bekledim,	yok	yapmadı,	adamın	yüzüne	baktı,	bir	adımgeri	attı.	Sanki	gördüğü	bir	şey	öfkesini	söndürmüştü.	Adama	bir	daha	bakmamaya	özen	göstererekgarsona	döndü."Tamam,	uzatma,	ne	istiyorsa	ver	gitsin."Ama
adam	öfkeyle	homurdandı."İstemiyorum,	çorbayı	boşalt,	tabağımı	ver	yeter."	Garson	ya	sabır	gibilerden	başını	salladı.	Patronkonuşmasına	izin	vermedi."Ne	istiyorsa	yap.	Dövüş,	dava	istemiyorum	dükkanın	önünde."	Garson	sıkıntıyla	oflayarak	elindekitabakla	içeri	girdi."Ey	Allahım,	bütün	deliler	de	gelir	bizi	bulur."	Gösterişsiz	ahşap	masaların
arasından	geçip	mutfağayöneldi.	Bakışlarım	kapıdaki	adama	takılmıştı,	ama	hâlâ	yüzünü	göremiyordum.	Sırtı	dükkânadönük,	sessizce	tabağının	boşaltılmasınıbekliyordu.	Garson	boş	tabağı	getirinceye	kadar	da	öylece	kaldı.	Hâlâ	sinirle	kendi	kendinesöylenen	garson	yeniden	kapıya	gelip	boş	tabağı	uzatınca:"Bak	delikanlı"	dedi	adam,	"sadece	kendi
bildiğini	doğru	sanma.	Ne	kadar	acayip	görünse	debaşkalarının	isteklerine	saygıgöster.	Anlamasan	da	bir	bildiği	var	elbet	de.	Kimseyi	düşkün	sanma."Yatışmış	gibiydi,	bilgisini	paylaşmak	isteyen	bir	yetişkin	gibi	yumuşak	çıkıyordu	sesi,	ama	zatenöfkesi	burnuna	gelmiş	olan	garsonu	zıvanadan	çıkarmaya	yetti	bu	sözler."Şuna	bak	yav,	bir	de	akıl	veriyor.
İyilik	yapalım	bize	hakaret	et.	Sonra	da	karşıma	geç	ahkâm	kes."Sertçe	uzattı	tabağı.	"Al	şunu	da	git	buradan.	Bir	daha	da	sakın	uğrayayım	deme."	Hayret	hiçkızmadı	adam,	sadece	üzülmüş	gibi	başını	salladı."Ne	dediğini	bilmiyorsun.	Ben	yüzyıllardır	bu	dükkândan	çorba	içerim."Evet,	evet	yanlış	duymamıştım	"Ben	yüzyıllardır	bu	dükkândan	çorba
içerim"	demişti,	zavallıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comgerçekten	de	keçileri	kaçırmış	olmalıydı.	Ama	son	derece	sakin	bir	tavırla	sürdürüyordukonuşmasını."Eğer	ben	buraya	uğramazsam	ne	betiniz	kalır,	ne	de	bereketiniz."	Tabağı	alırken	hafifçe	döndü,ama	hâlâ	yüzünü	tam	olarak	göremiyordum.	Garson
karşılık	verecek	oldu,	ama	yaşlı	adam	sesiniyükselterek	susturdu	onu.	"Sakın	ağzını	açma,	sakın	bana	kızma.	Senin	kızgınlığın	benim	öfkemiuyandırır.	O	zaman,	ne	kü-für	kalır,	ne	hayır,	ne	sen	kalırsın,	ne	de	bu	dükkân."	Tıpkı	patronu	gibigarson	da	bir	adım	geriledi.	Yüzünde	korkuya	benzer	bir	ifade	belirmişti.	Genç	gözlerindeki	ışıksolgunlaştı,	tenine
ince	bir	gölge	düştü.	Birkaç	adım	daha	geriledi,	adama	bir	kez	daha	baktıktansonra	tek	söz	etmeden	döndü,	restorana	girdi.	îki	yetişkin	adam,	üstelik	biri	restoranın	sahibi,sokakta	yatan	yaşlıbir	meczuptan	korkuyordu.	İyice	merak	etmeye	başlamıştım	bu	yaşlı	adamı.	İşte	tam	o	anda	başınıçevirdi.	Ve	onun	doğuştan	sürmeli	siyah	gözlerini	gördüm.
Evet,	oydu,	daha	bir	saat	önce	rüyamdagördüğüm	uzun	sakallı,	siyah	giysili,	gizemli	adam.	Gözlerini	yüzüme	dikmişti,	az	önceki	öfkedeneser	yoktu	yüzünde;	yine	yardım	dilermiş	gibi	bakıyordu.	Şimdi	yanıma	gelecek	diye	düşündümheyecanla.	Yapmadı,	sanki	beni	hiç	tanımıyormuş	gibi	başını	çevirdi,	dükkânın	önünden	uzaklaştı.Karar	vermem	çok
sürmedi.	Şu	ana	kadar	hep	o	peşimden	gelmişti,	belki	de	sıra	artık	bendeydi.Hâlâ	dumanı	tüten	kahvemi	öylece	bırakıp,	kasaya	yöneldim.	Restoran	sahibi	ile	garsonun	şaşkınbakışlarına	aldırmadan	aceleyle	hesabı	ödeyerek	dışarı	fırladım.	Adam	sağyöne	gitmişti,	ben	de	o	tarafa	döndüm.	Hızlı	adımlarla	yürümeye	başladım.	Bir	yandan	dakaldırımdaki
kalabalığın	arasından	onu	görmeye	çalışıyordum.	Ama	hareket	eden	insanlarınarasında	onun	kırçıl	saçlı	başını	göremiyordum.	Caddenin	öteki	tarafına	mıgeçmişti	yoksa?	Karşıda	Alaeddin	Tepesi	denen	park	alanı	vardı.	Ama	gizemli	adam	oradakikalabalığın	içinde	de	yoktu.	Adımlarımı	biraz	daha	açtım.	Kaldırım	sağa	dönen	bir	caddeyebağlandı.
Caddeye	girdim,	işte	oradaydı.	İnsanların	arasında	öfkeli	adımlarla	yürüyordu.	Biraz	dahahızlandım,	nerdeyse	koşmaya	başlamıştım	ama	gözlerim	onun	üzerindeydi;	durduğunu	gördüm.Öylece	olduğu	yerde	kalmıştı.	Ben	de	durdum.	Döndü,	kara	gözlerini	yeniden	gördüm,	aramızda	enaz	on	metre	olmasına	rağmen,	ona	doğru	çekildiğimi	hissettim	aynı



anda	büyük	bir	parlamagözlerimi	yaktı.	Sanki	sessiz	bir	patlama	olmuş	gibiydi.	Apansız	kararmıştı	ortalık.	Ne	sokaklambaları,	ne	dükkânların	ışıkları,	ne	caddeden	akan	otomobillerin	farları,	ne	kadar	ışık	varsa,	obüyük	parlama	tarafından	emilmiş,	her	yer	zifiri	bir	karanlığa	bürünmüştü.	Kaybolan	sadece	ışıklardeğildi,	sesler	de	gitmişti.	Az	önce
şakalaşan	iki	genç,	müşterilerini	içeri	buyur	eden	tombul	yanaklıtatlıcı,	dükkânını	kapatan	kırtasiyecinin	aşağıindirdiği	kepenginin	sesi,	otomobillerin	gürültüsü,	şehirin	uğultusu,	hiçbiri	yoktu	artık.	Her	yerdederin	bir	sessizlik.	Durduğum	yerde	öylece	kala	kalmıştım.	Ne	nereye	gideceğimi	kestire-biliyordum,	ne	de	kime	sesleneceğimi.	O	anda	fark
ettim	ışıltıyı.	Gecenin	karanlığında	kömürlerinarasına	sıkışmış	bir	elmas	parıltısı	gibi	minicikti,	güneşini	yitirmiş	gökyüzünde,	ben	buradayımdiyen	küçük	bir	yıldız	gibi	inatla	ışıldıyordu.	Ona	doğru	yürüdüm.	İlk	ışık,	ilk	insanı	nasıl	kendineçektiyse,	ben	de	aynı	çekim	gücüyle	ilerledim.	Her	adımda	ışık	biraz	daha	belirginleşti,	her	adımdaışık	biraz	daha
beni	kendine	çekti,	her	adımda	merakım	biraz	daha	depreşti.	Kaç	adım	attığımıbilmiyorum	ama	artık	gözlerimin	önündeydi.	Kıpırtısız,	sessizce,	ışımayı	sürdürerek	sanki	benibekliyor	gibiydi.	İyi	de	neydi	bu?	Gözlerimin	yetmediğini	anlayınca,	elimi	uzattım;	dokununca	buışığın	ne	olduğunu	anlarım	sandım.	Önce	bir	ele	dokundu	elim.	Sıcak,	derisi
kırışmış,	kemikli	birele.	Hemen	geri	çektim.	Ses	o	anda	geldi."Korkma.	Senin	olanı	sana	getirdim."Evet,	bu	onun	sesiydi;	yüzünü	göremesem	de	karşımda	yine	o	vardı.	Cesaretimi	toparladım	ışığayeniden	uzandım.	Parmaklarım	sert	bir	nesneye	dokundu,	sanki	canlıymış	gibi	ılık	bir	taşa.Görmesem	de	anladım,	bu	o	yüzüktü.	Kahverengi	taşlı,
gümüşwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comyüzük.	Yaralanmış	bir	insan	gibi	kanayan	yüzük.	Tuhaftır	yüzüğe	dokununca	kendimi	daha	iyihissettim,	daha	bir	güvenli,	daha	bir	özgür.	Onu	aldım,	sağ	elimin	yüzük	parmağına	taktım.Karanlık	açılmaya	başladı."Senin	olanı	kimseye	verme.	Senin	olan	başkasına
haramdır."	Başımı	kaldırdım,	aydınlanankaranlığın	içinde	gizemli	adanıduruyordu.	İlk	kez	ürkmeden,	heyecanlanmadan,	dimdik	baktım	o	tuhaf	adamın	yüzüne."Senin	olandan	ayrılma	Kimya	Hanım"	diye	sürdürdü	sözlerini."Senin	olan	sana	aittir.""Ben	Kimya	değilim"	diye	söylendim.Keder	yüklü	bulutlar	geçti	siyah	gözlerinden."Biliyorum."	Sesi
kısılmış,	kötü	bir	anıyı	hatırlamış	gibi	teninin	rengi	solmuştu.	"İstesen	deolamazsın	zaten."	Rahatlamam	gerekirdi,	ama	aşağılanmış	gibi	hissettim	kendimi."Neyse"	diye	geçiştirerek	parmağımdaki	yüzüğü	gösterdim."Bu	yüzüğü	niye	veriyorsunuz	bana?"Gözlerini	yüzüğe	dikerek	mırıldandı."O	yüzük	sana	hakikati	öğretecek.""Hakikati?	Yani	yangını	kimin
çıkardığını	mı?"	Derin	bir	hayal	kırıklığı	belirdi	gözlerinde,	bununasıl	düşünebilirsin	dercesine	sarktı	altdudağı."Yangını	kimin	çıkardığı	hakikatle	ilgili	değil.""Ya	neyle	ilgili?"Ağzına	değdiği	için	tiksinmiş	gibi	söylendi.'Parayla	ilgili.	Sen,	iblislerin	cirit	attığı	o	yangın	yerinde	hakikati	arıyorsun,	parayı	arıyorsun.Hakikat	paradan	daha	değerlidir.	Zaten
allak	bulak	olan	kafam	çorba	kazanına	dönmüştü,	açıkçasordum:"Peki	hakikat	nedir	o	zaman?"Duraksadı,	öğrencisini	anlamak	isteyen	bir	öğretmenin	deneyimli	gözleriyle	süzdü	beni."Öğrenmeye	hazır	mısın?""Hazırım."Şimdi	dudaklarında	sahiden	o	gizemli	gülümseme	belirmişti."Hiç	kimse	tam	olarak	hazır	değildir.	Hazır	olup	olmadığımızıhakikatle
karşılaştığımızda	anlarız	ancak."Ne	söylesem	karşı	çıkıyordu,	canım	sıkılmaya	başlamıştı."Başkalarını	bilmem	ama	ben	hazırım"	diye	söylendim	inatla."Buyrun	sizi	dinliyorum."Konuşmadan	önce	azarlar	gibi	baktı	yüzüme."Sabırsızsın."	Sanki	söylediklerini	anlamam	çok	zormuş	gibi	açıklamaya	başladı.	"Oysa	bütünmahlukat	sabrın	ipliğiyle	bağlıdır
birbirine.	Dünya	sabırla	döner.	Çünkü	güneşin	de,	ayın	da	zamanaihtiyacı	vardır.	Sabırlı	ol.	Büyük	sırlara	ermek	için	sabır	denizinde	yüzmeyi	öğrenmen	lazım.	Çünküwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsırlar,	sabır	denizinin	dibinde	saklıdır.""Tamam	sabırlı	olacağım"	dedim	boyun	eğerek,	"en	azından
deneyeceğim."Yüzü	aydınlandı,	sağ	eliyle	sakalını	sıvazladı."Aferin,	uyumlu	ol"	dedi.	"Uyum	güzelliktir.	Uyum,	suyun	özelliğidir.	Su,	sabrın	simgesi,istiridyenin	yurdudur.	Su	olmasaydı,	inci	de	olmazdı.	Sabırlı	ol	ki	istiridye	gibi	inciler	yapasın."Tuhaf	bir	Türkçeyle	konuşuyordu,	Shakespeare	İngilizcesi	gibi	ama	her	şey	o	kadar	olağandışıydıki,	bu	gizemli
adamın	takılacağım	en	son	özelliği	dili	olurdu."Merak	etmeyin	uyumlu	olacağım.	Evet,	buyrun	sizi	dinliyorum."	Hayretle	yüzüme	baktı."Dinliyor	musun?"	Anlamaya	çalışır	gibiydi.	"Hakikati	benim	sözlerimle	öğreneceğim	misanıyorsun?"Bütün	içtenliğimle	sordum."Başka	türlü	nasıl	öğrenebilirim	ki?"Sen	bu	işi	öğrenemeyeceksin	der	gibi	baktı."Sözler
hakikat	değildir,	ağzımızdan	çıkan	seslerdir.	Yeryüzü-nün	gelmiş	geçmiş	en	yetenekli	sözustaları	dahi	yaşamın	en	basit	anlarını	bile	bize	gerektiği	gibi	anlatamaz.	Renkleri	gösteremez,kokuyu	duyuramaz,	dokunuşun	verdiği	hazzı	hissettiremez,	sesleri	işittiremez,	yiyecekleritattıramaz,	diyelim	ki	bir	mucize	oldu	bunları	yaptı;	ama	insanların	ruhunda
olup	biteni	aktaramaz.Belki	akıl	yürütür.	Belki	gürbüz	düşüncesini	aklın	üç	ayağından	biri	olan	mantığın	üzerine	bindiripzihnin	sonsuz	ufuklarında	keyfince	gezdirir,	ama	insan	ruhunun	an	be	an	değişen	halini	aslagerektiği	gibi	anlatamaz."Bedenimi	ele	geçiren	umutsuzluğu	fark	etmiş	olacak	ki:	"Ama	karamsarlığa	kapılma"	dedi,	"sözünanlatamadığını
yaşam	anlatır.	Hakikati	öğrenmek	için	söze	değil,	yaşamaya	ihtiyaç	vardır."	Artıkipin	ucunu	iyice	kaçırmıştım,	gözlerindeki	o	yargılayan,	eleştiren,	öğreten	bakışla	karşılaşmamakiçin	soru	bile	sormak	istemiyordum,	ama	sormadan	da	anlamam	olanaksızdı.	"Yani	bütün	bunlarıyaşamam	mı	gerekiyor?"	"Evet"	dedi	hüküm	bildiren	bir	sesle.	"Yaşaman
gerekiyor."	Gözlerimdekisoru	dolu	ifadenin	kaybolmadığını	görünce	daha	fazla	uzatmadı,	gülümsedi.	İlk	kez	bir	çocuk	gibihiçbir	anlam,	hiçbir	ifade,	hiçbir	kaygı	yüklemeden	geniş	ve	rahat	gülümsedi.	O	gizemli,	korkutucuadamın	dudaklarının	arasından	bir	çocuğunki	gibi	minik	dişleri	görünüyordu.	Ben	de	gülümsedim,hiçbir	şey	söylemeden	elini	bana
uzattı."Mademki	hazırsın.	Mademki	vaktidir,	gel.	Gel	ve	yaşa."	Uzattığı	eli	tuttum,	ortalık	ansızınaydınlanıverdi.16"Gözlerimin	siyahında	dans	eden	dostumunhayalini	gör."Hayır,	ışıklar	gelmemişti,	gün	doğmuştu	kentin	ortasına.	Tıpkıyıllar	önce	babamla	ilk	kez	geldiğimiz	gündeki	gibi	tatlı	bal	rengi	bir	ışık	vardı	her	yanda.	Sankigüneş	daha	insaflıydı,
daha	sevecen.	Sadece	güneş	mi,	rüzgâr	da	öyle;	ince	bir	esinti	uzak	dağlarıneteklerinden	topladığı	yağmur	kokusunu	savuruyordu	her	yana.	Ahşap	payandalarla	güçlendirilmişkerpiç	duvarların	arkasındaki	bahçelerden	kuş	sesleri	geliyordu.	Evet,	duvarlar	kerpiçtendi	ya	dataştan,	yollar	topraktı;	ne	asfalt	vardı,	ne	çimento.	Sokak	sakindi,	tek	bir	araç
bile	gözeçarpmıyordu;	karşıdaki	hanın	önüne	bağlanmış	biri	kahverengi,	öteki	beyaz	iki	at	sağrılarına	konansinekleri	kovalamak	için	kuyruklarını	oynatıp	duruyorlardı,	yandaki	ahşap	kapının	önündeyaşlılıktan	tüyleri	dökülmüş	bir	çoban	köpeği	uyuyordu,	yükle	dolu	heybelerin	altında	ezilen	kırçılwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comtüylü	bir	eşek	ve	başları	sarıklı,	çoğu	yakasız	gömlek	ve	koyu	renkli	şalvarlar	giymiş	yaşlı	mı,	gençmi	olduğu	anlaşılamayan	erkekler.	İyi	de	burası	neresiydi?	Ne	olmuştu?	Ben	nereye	gelmiştim?Şaşkınlık	ve	telaş	içinde	etrafa	bakarak	olan	biteni	anlamaya	çalıştım.	Bakışlarım	sağ	taraftakitepede	heybetle	dikilen	kalın	duvarlı
saraya	kaydı.	Nakışlı	taş	kapısının	önünde	uzun	mızrakları,zırhlı	giysilerinin	kemerlerindeki	enli	kılıçlarıyla	sekiz	askerin	beklediği	bu	kale,	Selçuklu	sarayımıydı?	Yani	az	önce	önünden	geçtiğim	Alaeddin	Tepesi	miydi	bu	görkemli	saray?	Panik	içindeetrafa	baktım.	Neler	oluyordu?	Selçuklu	dönemine	geri	mi	gitmiştim?	Yanıtı	arkamdaki
bakırcıdükkânının	duvarına	dayanmış,	kalaylı	büyük	tepsinin	içindeki	bizim	siyahlar	giymiş,	tuhaf	dervişingörüntüsü	verdi."Hakikati	öğrenmeye	hazırım	diyenin	şaşırmaya	hakkı	yoktur."	Haklıydı,	kendi	sözlerimlevurmuştu	beni.	Şaşırmayacaktım	şa-şırmamasına	ama,	eğer	Selçuklu	dönemine	gittiysem,	buinsanlar	yedi	yüz	küsur	yıl	öncesinden	gelen
benim	gibi	bir	kadını	nasıl	karşılayacaklardı?Üzerimdeki	deri	ceket,	kot	pantolon,	çantam..."Korkma"	dedi	kalaylı	bakır	tepsideki	sakallı	adam,	"artık	ne	Karen	var,	ne	Kimya.	Unut	artıkonları.	Allah'ın	gizli	sevgililerinden	biriyle	buluşmak	için	binlerce	fersah	yoldan	gelen	Şems-iTebrizi	var	sadece."Ama	tuhaf	olan	o	konuşurken	benim	dudaklarımın	da
kıpırdamasıydı.	Sanki	o	değil	de	benkonuşuyordum.	Korkuyla	giysilerime	baktım,	kara	bir	keçe	vardı	üzerimde,	ayağımda	ham	deridenyapılma	bir	çarık,	ellerim	esmerleşmiş,	irileşmişti.	Doğru	söylüyordu,	bedenim	Şems'e	dönüşmüştü,ama	o	ruhumu	da	istiyordu."Unut"	diye	yineledi	saçlarımda	dolaşan	esinti	gibi	yumuşak	bir	sesle,	"...	unut	ne	varsa	bu
yaşlıdünyadan	aldığın.	Bilmediğin	bir	hayat	bekliyor	seni,	yedi	yüz	küsur	yıl	daha	genç	bir	dünya.Benzersiz	bir	tecrübe	yaşayacaksın	bu	evliyalar	kentinde,	görülmeyeni	görecek,	bilinmeyenibileceksin.	İzin	ver,	yedi	yüz	yıl	daha	az	kirlenmiş	bu	şehir	öğretsin	sana	olanları,	izin	ver	yeni	birruhla	kaplansın	için.	Karen	yahut	Şems	ne	fark	eder,	aynı	çamur
değil	mi	hepimizin	mayası,	aynınefesle	can	bulmadı	mı	bedenimiz?Artık	Londra'dan	gelen	o	kadını	unut,	tatlı	bir	gülümseyiş	gibi	arala	gönlünün	kapılarını	Tebrizli	buyoksul	dervişe."	Ve	onun	dediği	oldu,	bakır	tepsideki	görüntüme	yeniden	baktığımda,	kara	keçeleriçindeki,	gözleri	doğuştan	sürmeli,	siyah	sakallı	adamı	yadırgamadım.	Çünkü	ben	oydum.
Çünküben	artık	Karen	Kimya	Greenwood	değil,	Melek	Dad	oğlu	Ali'nin	oğlu	Muhammed	Şemseddin'dim.Çünkü	ben	namı	diğer	Şems-i	Tebrizi,	namı	diğer	Kâmil-i	Tebrizi,	namı	diğer	Şems-i	Perende'ydim.Ben	gezgin	bir	derviştim	ki,	ömrümü	o	büyük	sırrı	bulmaya	adayayım,	buldukça	yenidenkaybedeyim,	kaybettikçe	eskisinden	daha	büyük	bir	tutkuyla
yeniden	peşine	düşeyim.	Ben	gezginbir	derviştim	ki;	Tanrı	sırrını	bulmak	için	yakaladığım	ipucunun	peşinden	günler	geceler	boyuncayürümüş,	çölün	sıcağına,	dağın	sert	rüzgârlarına	dayanmış,	Konya'nın	san	düzlüğüne	inmiştim.Bana	muştulananıgörmek,	bana	vaat	edileni	bulmak,	yıllar	süren	hasreti	dindirmek	için.Onu	bana	vaat	eden	demişti
ki:"Aradığın	sevgili	herkesin	gözünden	saklı,	güzel	ve	mağfirete	nail	olmuş	can,	Belhli	Sultanü'l-Ulema	Baha	Veled'in	oğlu	Muhammed	Celaleddin'dir."	Ben	de,	onu,	bana	vaat	edene	demiştim	ki:"Ey	göğü	ve	yeri	yaratan,	ey	kadir	ve	mutlak	olan.	O	sevgilinin	mübarek	yüzünü	bana	göster!"Onu,	bana	vaat	eden	demişti	ki:"Buna	teşekkür	borcu	olarak	ne
verirsin?"Hiç	düşünmeden	uzatmıştım	boynumu.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Başımı!"Onu,	bana	vaat	eden	demişti	ki."Mana	budur	işte.	Aşk	budur.	Aşkın	tek	bedeli	vardır,	o	da	candır-.	Ölümle	kutsanmayan	aşk,	aşkdeğildir.	Bundan	böyle	Baha	Veled'in	oğlu	Muhammed	Celaleddin	sana	helaldir.	Git	ve
onu	bul.	Git,onu	bul,	ama	bize	verdiğin	sözü	de	unutma."	Onu,	bana	vaat	eden	böyle	deyince,	silkindim	kalktımyoksul	odamdaki	eski	seccademin	üzerinden.	"Bizim	her	sözümüzde	bir	hikmet	vardır"	deyişineuyarak	düştüm	yollara.	Ama	hep	engeller	girdi	araya,	dağlar,	denizler,	şehirler,	medreseler,dergâhlar,	insanlar.	Uzadıkça	uzadı	ayrılık.	Ve	onu
bana	vaat	eden	hatırlatmak	için	andımı,	bir	kezdaha	karşılaştırdı	bizi.Şam	şehrinde	bir	vakit,	kendini	bilmez	halkın	arasında	kendimi	bilmez	bir	halde	gezerken,	bir	eldokundu	elime.	Baktım	renksiz	giysiler	içinde	ışıklar	saçan	bir	beden.	Baktım,	Baha	Veled'in	oğluMuhammed	Celaleddin.	Ellerimi	avuçlarının	arasına	aldı,	"Ey	dünya	sarrafı	beni	anla"
diyefısıldadı.	Yekpare	bir	kayaya	dönüşmüş	gibi	kımıldayamadan	öylece	kaldım	karşısında.	Bir	kezdaha	açtı	mübarek	ağzını.	"Ey	mana	âleminin	sarrafı,	beni	bul"	diye	fısıldadı.	Hoş	kokulu	ılık	nefesiyüzümün	pasını	sildi,	gözlerimin	yorgunluğunu	aldı,	tenimi	bahar	yağmuru	sonrası	tazelenen	gülyaprakları	gibi	dinçleştirdi.	Onun	yüzü,	onun	sözleri	bir
çocuğa	çevirdi	beni,	ruhumu	yudu	arıttı,saflığımı	mübarek	kıldı.	Bu	hoş	rüya	âleminden	gözlerimi	açıp	da	kendime	gelinceye	kadar,	o	güzelyüzlü,	güzel	sözlü	Tanrı	dostu	kaybolup	gitmişti.	Ama	artık	kaybolup	gideni	bulma	vakti	gelmişti.Bana	vaat	edilen	yerine	gelmeliydi	ki,	verdiğim	sözü	tutmam	için	yaşanacak	olaylar	da	ardı	ardınasıralansın.
Heyecanını	yitiren	bu	dünya	yepyeni	bir	manayla	yeniden	çoğalsın.	Gözlerimi	PembeFüruşan	Medresesi'nin	yönüne	çevirdim	ve	bekledim.	Bekledim	çünkü	bize	"Gözlerimin	siyahındadans	eden	dostumun	hayalini	gör"	denmişti.	Bekledim,	çünkü	bize	vaat	edi-	len	güzel	dost,Muhammed	Celaleddin	bu	vakitlerde	verdiği	dersi	tamamlayarak	Pembe
Füruşan	Medresesi'ndenayrılıp	bu	yoldan	evine	gidecekti.	Beklerken	bir	gölge	düştü	yüzüme."Allah'ın	huzuru	ve	saadeti	üzerine	olsun."	Baktım,	önünde	durduğum	bakırcı	dükkânının	sahibi.Sağ	elimi	kalbimin	üzerine	koyarak	hafifçe	öne	eğildim."Allah'ın	bereketi	ve	zenginliği	de	senin	üzerine	olsun."	Bakır	kalaylamaktan	kararmış	eliyledükkânın
önündeki	iki	küçük	ahşap	kürsüden	birini	gösterdi."Ayakta	dikilme	yabancı,	gel	şöyle	otur."Onunla	gevezelik	edecek	vakit	değildi."Misafirperverliğin	için	sağ	ol"	dedim	edeplice.	"Ama	oturacak	halim	yoktur.	Beklediğim	gelmeküzere."Gülümsedi,	ablak	yüzünde	derin	bir	bıçak	kesiği	gibi	duran	ağzıaralandı,	alttan	ikisi	eksik	sarı	dişleri	çıktı
ortaya."Ayakta	durursan	daha	mı	tez	gelecek	sanırsın	beklediğin?"	Belli	ki	tecrübesiz	bir	seyyah	sanmıştıbeni.	Adam	azarı	hak	etmişti	doğrusu,	yine	de	anlayacağı	dilden	konuştum."Tez	gelmez	elbet"	dedim	ben	de	gülümseyerek,	"ama	eğer	gösterdiğin	kürsüye	oturursam	onubeklemenin	zevkini	seninle	paylaşmış	olurum.	Oysa	o	zevk	sadece	bana
bahşedilmiştir."	Kirpiksiz,Moğol	gözleri	merakla	ışıldadı.	Eyvah,	bu	zevzek	peşimi	bırakmayacaktı."Kimdir	acaba	beklediğin?""Ben	de	bilmiyorum"	diye	tersledim,	"geldiğinde	öğreneceğiz	kim	olduğunu."Onunla	eğleniyor	muydum?"O	nasıl	iştir	öyle,	kişioğlu	kimi	beklediğini	bilmez	mi?"www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.com"Aklını	başında	taşıyan,	kimi	beklediğini	bilir,	ama	aklını	gönlüne	hapseden,	kimi	beklediğininereden	bilsin."	Bakırcı	kahkahalarla	gülmeye	başladı."Sevdim	seni	yabancı"	diye	söylendi.	"Eğlenceli	adamsın	vesselam.""Sen	daha	eğlencelisin	ama	farkında	değilsin."	Onu	övüyor	muydum,	yeriyor	muydum,anlamamıştı.	Cam	sıkıldı."Var
git	artık	yabancı"	dedi	suratım	asarak,	"suyun	üstüne	nakışçizdiğin	yeter.	Oyalama,	var	git	buradan.""Gidemem"	dedim	kararlı	bir	tavırla.	"İstesem	de	yapamam.	Dükkânının	önü	de,	dükkânın	da,	sende,	ben	de,	şu	gökyüzünde	ışıldayan	güneş	de,	hepsi	onu	bekliyor.	Herkes,	onun	için	buradabulunuyor."Kirpiksiz	çekik	gözlerin	öfkeyle	parladığını
gördüm."Bre	densiz"	diye	gürleyecek	oldu,	birden	bakışları	uzakta	bir	noktaya	takıldı,	söyleyeceği	sözlerigizlemek	istercesine	yutkun-du.	"Bre	divane,	git	belanı	benden	bulma..."	Baktığı	yöne	döndüm	veonu	gördüm.	Geliyordu.	Bir	katırın	üzerine	binmişti,	başında	gösterişsiz	bir	sarık,	sırtında	koyu	renkince	bir-cüppe	vardı.	Ağır	ağır	ilerleyen	katırın
üzerinde	hafifçe	öne	doğru	sallanıyordu.	Etrafı	yedikişilik	genç	bir	mürit	topluluğu	tarafından	çevrilmişti.	Ona	bir	zarar	gelmesinden	korktukları	içinmi,	yoksa	onun	nurlu	yüzünden	biraz	daha	istifade	etmek	için	mi,	bilinmez	katırın	adımlarına	ayakuydurmuş,	şeyhlerinin	etrafında	dönerek	ağır	ağır	ilerliyorlardı.	Bizim	sinirli	bakırcı	ustası,Tanrı'nın	saklı
sevgilisi	Muhammed	Celaleddin'i	görünce	kötülükten	düşmüş,	küfrünü	içinegömmüştü.	Beni	unutmuş,	küçük	bir	kovuğu	andıran	ağzı	hayranlıkla	yan	yarıya	açılmış,	Konya'nınen	mübarek	evladının	önünden	geçişini	izliyordu.	Onu	saydığımıbilsin	diye,	ayrılırken	omzuna	dokundum."Gördün	mü	işte	geldi	beklediğim,	onu	görmeseydim,	onu	beklediğimi
nereden	bilecektim?"	Biçarebakırcının	dur	demesine	fırsat	vermeden	katırın	önüne	attım	kendimi.	Yedi	müridin	yedisi	de	dikildikarşıma.	"Kimdi	bu	kara	keçeler	giymiş,	kara	saçlı,	kara	sakallı,	kara	gözlü	adam?	Eğer	gönlü	dekaraysa,	giyitleri,	teni,	saçı	sakalı	gibi,	vay	halimize"	diyerek	genç	bedenlerini	duvar	ettilerpirlerinin	önüne.	Celaleddin	durgun
ve	duru	bir	su	gibi	sakindi.	Şöyle	bir	baktıyüzüme,	bir	nur	şavkıdı	geçti	günün	ortasından.	Celaleddin	baktıyüzüme,	açılmak	için	ertesi	sabahı	bekleyen	sonbahar	goncalarıgümrah	birer	gül	haline	geldi	Konya'nın	bahçelerinde.	Celaleddin	baktı	yüzüme,	yanaklarına	birergamze	düştü	ana	karnındaki	çocukların.	Celaleddin	baktı	yüzüme	ve	ellerini
kaldırarak	müritlerine"Bırakın"	dedi	sadece.	Çünkü	görür	görmez	bilmişti	beni,	görür	görmez	anlamıştı	niye	geldiğimiama	ne	gülümsemiş,	ne	tatlı	bir	söz	dökülmüştü	dudaklarından.	Sadece	"bırakın"	demiştimüritlerine.	Çünkü	dünya	bir	imtihandır	diye	buyrulmuştu.	Cahillik	engelinden	atlayamayan,	bilgiyükünü	taşıyamaz.	Yedi	müridin	kenetlenmiş
genç	gövdesi	çözüldü,	Ermeni	ustaların	yaptığıduvarlar	nasıl	çözülürse	birbirinden.	Aşılmaz	bir	kale	kapısından	geçer	gibi	yürüdüm	aralarından.Gözlerim	Celalleddin'in	gözlerinde	yaklaştım	Allah'ın	yeryüzündeki	en	umutlu	dostuna."Ey	Müslümanların	imamı"	dedim	saygıyla	yakalayarak	katırının	yularını.	"Sana	bir	sualim	var.Ben	çözemedim.
Horasan'ı,	Semerkand'ı,	Şam'ı	gezdim,	Bağdat'ı	gezdim,	çözen	birini	de	göre-medim.	Seni	salık	verdiler.	Belki	sen	çözersin	diye	şehir	ler	in	en	eskisine	geldim.""Buyur	seyyahların	piri"	dedi	ince	sakalını	sıvazlayarak,	"mademki	onca	şehir	içinde	bizimkiniseçtin,	mademki	uzun	yolların	kahrını	çekerek	bize	eriştin,	o	zaman	biz	de	saçalım	sana
gönülkuyumuzdaki	bilgi	dağarcığını.	Neymiş	bakalım,	sor	sualini."	Sözler	dudaklarından	dökülürkenyüzünde	ne	bir	tereddüt	vardı,	ne	de	bir	şüphe.	Sanki	daha	ben	ağzımı	açmadan	biliyordu,	hemwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comsoracağım	suali,	hem	vereceği	cevabı.	Ben	de	ona	uydum,	aklımdaki	suali
cevaplanması	dileğiyle:"Şimdi	söyle	bana	mana	âleminin	sarrafı"	dedim	bütün	saflığımla.	"Tanrı	dostu,	büyük	âlimBistamlı	Bayezid	mi	büyüktür,	yoksa	Hazreti	Muhammed	mi?"Güzel	kaşları	çatıldı	Celaleddin'in.	Yok,	bu	kadarını	tahmin	etmemişti,	benden	başka	hangi	delikalkışırdı	bir	din	âlimi	ile	yeryüzünün	müjdesi	Muhammed	Mustafa'yı
kıyaslamaya."Bu	nasıl	sualdir?"	diye	gürledi	her	daim	doğruluk	buyuran	sesi.	Bir	titreme	aldı	beni	gün	ortasında,güneş	altında.	Al	bastı	kara	yanağımı,	tutuştu	kafatasımın	içindeki	et	parçası,	ürkek	bir	serçeyedönüştü	iman	tahtamın	altındaki	yürek.	Korktum,	hiç	kimseden	korkmayan	ben.	Kuşkuya	düştümkendimden,	şeyhlerin	en	büyüğüMuhiddin	İbn-i
Arabi'nin	sözlerine	bile	gönül	indirmeyen	ben.	Celaleddin	hiç	aldırmadı	halime."Bu	nasıl	sualdir?"	diye	yineledi.	"Kuşku	yok	ki,	Allah'ın	elçisi	Muhammed	Hazretleriyaratılmışların	en	büyüğüdür.	Burada	Bayezid'in	lafı	mı	olur?"	O	açıklarken	zaten	bildiklerimi	bende	bir	parça	toparladım.	Korkumun	sesimi	ele	geçirmesine	müsade	etmemek	için	hemen
itirazımıyetiştirdim."Öyle	diyorsun	da	Peygamber	bu	kadar	büyüklüğüyle,	'Ey	Allahım	biz	seni	tam	anlamıylabilemedik'	derken,	Bistamlı	Bayezid,'Kendimi	tenzih	ederim,	benim	şanım	ne	kadar	büyüktür	ki,	bilinmesi	gerekenleri	tıpkı	gerektiğigibi	bildim.	Ben	sultanların	sultanıyım'	diyor.Celaleddin	gözlerindeki	öfke	kayboldu,	beni	anladı	ve
bakışlarıcennet	ışıltılarıyla	doldu.	Artık	mutluluğunu	gizleyemez	bir	hale	gelmişti	ama	cevabı	vermekten	degeri	durmadı."Bazı	insanların	gönül	dağarcığı	küçüktür,	bir	testi	suyla	doyar,	bazılarınınki	ise	sonsuzdur,okyanuslar	bile	onların	susuzluğunu	gideremez.	Bayezid	susuzluğunu	bir	yudum	suyla	giderdi	veövü-nerek	suya	kandığından	dem	vurdu.
Hazreti	Mustafa'ya,	gelince	(selam	onun	üzerine	olsun)	omüthiş	bir	kanmazlık	hastalığına	tutulmuştu.	Sular	içinde	susuzluktan	kavruluyordu.	O	her	gün,daha	çok	görüyor,	daha	çok	anlıyor,	daha	çok	biliyordu,	ama	gördükçe,	görecekleri	artıyor,	bildikçebilmedikleri	çoğalıyor,	anladıkça	anlamadıkları	büyüyordu.	Bu	sebeptendir	ki,	'Biz	seni
layıkıylabilemedik'	diye	buyurmuştur."	Gözlerimden	süzülen	yaşları	silmeye	bile	fırsat	bulamadım.	İştebuydu	Âdem	Hazretleri'nden	bu	yana	aradığım	âdem.	İşte	buydu	dört	iklim,	yedi	kıtadabulamadığım.	İşte	buydu	bana	vaat	edilen.	İşte	buydu	Allah'ın	gizli	sevgililerinin	en	kutsalı."Allaaah!"	diye	bir	çığlık	yükseldi.	Gırtlağımdan	mı?	Aklımdan	mı?
Gönlümden	mi?	Benden	mi?Yoksa	kimden?17"îki	denizin	buluştuğu	yer.""Kimya...	Karen	Kimya...	Miss	Karen..."Karanlıkta	biri	adımı	söylüyordu.	Ses	uzaktı,	derin	bir	kuyunun	içinden	gelirmiş	gibi	uğultuluydu.Gözkapaklarımıaraladım,	beyaz	bir	ışık	çarptı	yüzüme.	Beyaz,	çiğ	bir	ışık	yaktı	gözlerimi.	Kapadım."Miss	Karen...	Miss	Karen..."Ses	artık
uğultusundan	kurtulmuştu,	uzaktan	değil	yakından	geliyordu,	üstelik	tanıdıktı."Kendine	geliyor"	dedi	hiç	işitmediğim	başka	bir	ses.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Çekilin	nefes	alsın	biraz."Yeniden	araladım	kirpiklerimi.	Işık	bu	defa	daha	az	yaktıgözlerimi.	Başucumda	beyaz	önlüklü	bir	adam	vardı,	hemen
ardında	Mennan'ın	endişeli	yüzügörünüyordu.	Adamın	uyarısına	aldırmadan	yaklaştı	tombul	iş	arkadaşım."Miss	Karen...	Miss	Karen	iyi	misiniz?"Yüzü	gibi	sesi	de	gergindi.	Beyaz	ışığın	egemen	olduğu	odaya	baktım.	Resimsiz,	dolapsız,	dekorsuzçırılçıplak	kül	rengi	duvarlar.	Ağır	bir	ilaç	kokusu	geliyordu	bir	yerlerden.	Baktım,	sağ	kolumabağlanmış	bir
serum	şişesi."Nerdeyim	ben?""Polikliniktesiniz,	baygınlık	geçirdiniz"	dedi	önlüklü	adam	aksanlı	bir	Ingilizceyle.	Neden	İngilizcekonuşuyordu	bu	adam?	Gerçekten	burası	neresiydi?"Ne	polikliniği,	ne	baygınlığı?	Nereye	getirdiniz	beni?"	Sözler	ağzımdan	çıkarken	ben	de	İngilizcekonuştuğumu	fark	ettim.	Ayılırken	kendiliğimden	anadilimde	konuşmaya
başlamıştan	demek.	İriparmaklarını	çaresizce	birbirine	geçirerek	anadilinde	açıkladı	Mennan:"Küçük	bir	hastanedesiniz.	Kaldırımda	baygın	yatarken	bul.	muşlar	sizi.	Ne	kadar	baygınkaldığınızı	bilmiyoruz."	O	konuşurken,	yaşadıklarım	yeniden	gözümün	önünde	canlanıverdi.Restoranın	önündeki	ağız	dalaşı,	sakallı	adamıgörmem	peşi	sıra	koşturmam,
elektriklerin	kesilmesi	ve	Şems'e	dönüşmem.	Evet,	gerçekten	dekendimi	onun	gibi	hissetmiştim.	Hissetmek	mi,	hayır	bizzat	Şems-i	Tebrizi	olmuştum,	ne	Karenkalmıştı	ne	bugünkü	dünya.	Tuhaf	olan	şimdi	de	Şems'in	yaşadıklarını	olduğu	gibi	hatırlamamdı.Katırın	üzerindeki	adamın	insanı	bilinmeyen	bir	güzelliğe	çağıran	ışıltılı	gözleri	aklımdan
hiççıkmıyordu.	En	son"Allah!"	diye	çığlık	atarak	bayılmıştım	ya	da	Şems	bayılmıştıya	da	ikimiz	birden.	Ondan	sonrası	karanlıktı	işte."Kimse	saldırganı	da	görmemiş"	diyen	Mennan'ın	sözleriyle	irkildim.	"Her	taraf	karanlıkmış	tabii.""Ne	saldırganı?"	diyerek	yattığım	yerden	doğrulmaya	çalıştım.	Artık	ben	de	Türkçe	konuşuyordum."Ne	diyorsunuz
siz?"Önlüklü	adam,	usulca	omuzlarımdan	yakalayarak	engel	oldu	bana.	Doğrulunca	yüzünü	yakındangördüm;	solgun	yeşil	gözleri	vardı	ve	burnunun	sağ	kanadının	hemen	dibinde	kocaman	kahverengibir	et	beni.	Son	olarak	beyaz	önlüğünün	cebinin	üstüne	asılı	kimlik	kartını	okuyabildim.	Dr.	BülentAslan."Ani	hareketler	yapmazsanız	iyi	olur"	dedi.	Artık
o	da	Türkçe	konuşuyordu."Yavaş	hareket	edin	lütfen."Yeniden	yatağa	uzandım	ama	içimde	büyüyen	paniğe	engel	olamıyordum."Ne	oldu	bana?	Neyim	var?"Mennan'a	bakarak	sormuştum,	Doktor	Bülent	ondan	önce	davrandı."Önemli	bir	şeyiniz	yok	aslında.	Sadece	düşmüşsünüz,	başınızın	herhangi	bir	yerinde	yara	bere	deyok.	Boynunuz	incinmiş	biraz.
Bebek	de	gayet	iyi.	Hiçbir	sorun	yok."	Evet,	artık	düşünmemgereken	bir	de	bebek	vardı	değil	mi?Hâlâ	alışamamıştım	hamile	olduğuma.	Ama	bebeğin	iyi	olduğuna	sevindim."Aslında	bayılmış	olmanız	tuhaf'	diye	sürdürdü	Doktor	Bülent.	"Belki	bir	şoka	girdiniz.	Gerekliwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comtetkikleri	yaptık,	kaygılanacak	bir	durum	yok.	Serum	bağladık,	birazdan	kendinize	gelirsiniz."Gerçekte	ne	olmuştu	bana?	Kendine	Şems	diyen	o	adamla	yedi	yüz	küsur	yıl	öncesine	gitmişmiydim?	Yoksa	gittiğim	lokantada	yediğim	fırın	kebabına,	salataya	bir	şeyler	mi	katmışlardı...	Dahaneler?	Bütün	Konya	sözleşmiş	gibi	yediğime,
içtiğime	ilaç	katarak	ha-lüsinasyon	görmemi	mi	istiyordu?	Paranoyanın	bu	kadarı	da	fazlaydı.	Fazlaydı	ama,	yayaşadıklarım	hangi	akla	mantığa	sığardı?	Bir	de	saldırıdan	bahsediyorlardı,	öyle	bir	şeyhatırlamıyordum."Saldırı	dediniz"	diye	Mennan'a	baktım.	"Ne	saldırısı?"	Tombul	yüzü	sıkıntıyla	karardı."Elektrikler	kesildiğinde	birinin	size	saldırmış
olabileceğini	düşünüyoruz.""Elektrikler..."	diye	söylendim	heyecanla.	"Gerçekten	de	elektrikler	kesildi	değil	mi?"Yine	tuhaf	tuhaf	konuşmaya	başladı	bu	kadın	der	gibi	baktıyüzüme."Kesildi	tabii,	şehir	trafosunda	büyük	bir	arıza	çıkmış.	Konya'nın	büyük	bir	kısmı	karanlıkta	kaldı.Herhalde	o	sırada	ayağınız	bir	yere	takıldı	düştünüz.	Ya	da..."	Sözlerini	ben
tamamladım."Ya	da	karanlıkta	biri	bana	saldırdı."Sanki	bu	düşünce	ona	ait	değilmiş	gibi	gözlerini	iri	iri	açarak	sordu:	"Öyle	mi	oldu?"Ne	söyleyecektim	şimdi	bu	adama?	Neler	olduğunu	ben	de	bilmiyordum	ki.	Yedi	yüz	küsur	yılöncesine	giderek,	Şems-i	Tebrizi	ile	Mevlânâ	Celaleddin	Rumi'nin	buluşmasına	tanıklık	ettim,üstelik	bir	ruh	göçü	yaşayarak,
bu	buluşmada	Şems-i	Tebrizi'ye	dönüştüm	desem,	hiç	duraksamadanbu	kadın	kafayı	yemiş	derdi.	Doktorumuz	da	hemen	onaylardı;	normal,	kafasını	çarptı	ya,	travmageçiriyor	diye.	"Hayır..."	dedim	başımı	sallayarak.	Kıpırdayınca	derin	bir	acı	hissettim	ensemde."Ahh.""İyi	misiniz?"Doktor	Bülent'ti	soran.	Sakindi,	mesleki	bir	ilgiyle	bakıyordu
yüzüme."İyiyim."	Hareketsiz	kalınca	acı	geçmişti.	"Şimdi	daha	iyiyim.""Canınızın	yanması	normal.	İyileşmesi	birkaç	gün	sürer.	Size	ağn	kesici	bir	hap	verdim.""İlaç	bende"	diyerek	araya	girdi	Mennan	ama	sağlık	durumumdan	çok	başıma	neler	geldiğiyleilgiliydi.	"Miss	Karen,	nasıl	düştüğünüzü	hatırlıyor	musunuz?""Hatırlamıyorum"	dedim	başımı
kıpırdatmamaya	özen	göstererek,	"elektriklerin	kesildiğinihatırlıyorum	sadece.	Ansızın	bütün	dünya	karardı.	Hiçbir	şey	görmedim,	düştüğümü	ya	da	birininbana	vurduğunu	bile	hissetmedim.	Gözümü	açtığımda	buradaydım."Mennan	bir	günlük	sakalın	gölgelediği	çenesini	kaşıdı,"Sizi	baygın	buldukları	yer	de	ilginç"	dedi.	Aklının	bir	konuya	takıldığı
belliydi.	Ama	konuya	nasılgireceğini	bilemiyor	gibiydi.	Yine	de	kendini	tutamayarak	açıkladı.	"Oraya	Merec-el	Bahreyn,diyorlar.""Ne?"Heyecan	içinde,	âdeta	kutsal	bir	sözcük	söylermiş	gibi,"Merec-el	Bahreyn"	diye	yineledi.	"Yani	iki	denizin	buluştuğu	yer.	Aslında	bu	deyim	Kuran'dageçer.	'Yaradan,	acı	ve	tatlı	sulu	iki	denizi	buluşturdu'	denmektedir.
Kuran'dan	esinlenenler	deŞems-i	Tebrizi	ile	Mevlânâ'nın	Konya'da	ilk	karşılaştığı	noktayawww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com'Merec-el	Bahreyn'	demişler."Eğer	o	buluşmayı	bizzat	yaşamasaydım,	yine	bir	numara	çeviriyor	bunlar	diyerek	akla	dayalı	birneden	arardım,	ama	kahretsin,	o	saçmalıkların	hepsini
gözlerimle	görmüş,	kulaklarımla	duymuş,olan	biten	her	şeyi	ta	içimde	hissetmiştim.	Yaşadığım	sıradışı	olayın	gerçek	olduğunun	kanıtınısunan	Mennan'a	bu	yüzden	karşı	çıkamadım.	Benim	yerime	beyaz	önlüklü	doktorumuz	yaptı	bu	işi."Ne	ilgisi	var"	diyerek	ters	ters	baktı.	"Yüzlerce	yıl	önce	olmuşbir	olayla	Miss	Karen'ın	bayılması	arasında	nasıl	bir
bağlantı	olabilir?"	Mennan'ın	yine	inadıtutmuştu,	adamı	ikna	etmeye	çalıştı."Öyle	demeyin	Doktor	Bey,	Miss	Karen	Konya'ya	ilk	geldiğinde	Şems-i	Tebrizi	Hazretleri'nintürbesinin	önünde	lastiğimiz	patladı."	Doktorun	dudaklarında	küçümseyen	bir	ifade	belirdi."Lütfen"	diye	kesti	sözünü,	"hangi	çağda	yaşıyoruz.	Kendi	kendinize	hayaller	kurarak
hastamızın	dakafasını	karıştırmayın."	Bana	bakarak	sürdürdü	sözlerini.	"Bunlar	saçma	sapan	laflar	Miss	Karen.Olayın	açıklaması	son	derece	basit.	Belli	ki	elektriklerin	kesilmesini	fırsat	bilen	bir	kapkaççıçantanızı	çalmak	istedi.	Çantayı	çekerken	dengeniz	bozuldu	yere	düştünüz."	Çanta	mı,	ne	diyordubu	adam?	Kaygıyla	etrafa	bakındım."Çantam,
çantam	mı	çalındı?"Sanki	kendisi	almış	gibi	yüzü	kıpkırmızı	oldu	Mennan'ın."Çantanızı	bulduk.	İplikçi	Camii'nin	bahçesine	atılmış	ama...""Ama...""Ne	yazık	ki,	cüzdanınız	ve	pasaportunuz	içinde	yoktu."	İşte	bu	şahaneydi.	Yabancı	bir	ülkeyegittiğimde	en	çok	korktuğum	şey	sonunda	başıma	gelmişti,	pasaportsuz	kalmıştım.	Bir	an	önceİngiliz
Konsolosluğu'yla	bağlantı	kurup,	yeni	pasaport	ya	da	bir	uçuş	belgesi	istemeliydim.	Belkihemen	aramalıydım	onla-rı.	Cep	telefonum	neredeydi	acaba?	Aklıma	gelen	olasılık	fena	haldecanımı	sıktı.	Endişeyle	söylendim."Cep	telefonum,	yoksa	o	da	mı?"Mennan	güzel	bir	sürpriz	verir	gibi	çocukça	gülümsedi."Merak	etmeyin,	telefonunuzu	ceketinizin
cebinde	bulduk."	Derin	bir	"Oh!"	çektim.	"Bu	iyi	haberişte."	Hiç	değilse	telefonum	yanımdaydı	ama	pasaportu	düşününce	yine	panikledim.	Doktorunuyarısını	unutarak	doğruldum."Ama	pasaportum,	onu	bulmamız	gerek.""Polis	araştırıyor"	diye	yatıştırmaya	çalıştı	beni	Mennan.	"Şu	anda	şehri	didik	didik	arıyorlar.	Zatenbana	da	onlar	haber	verdi.
Çantanızda	kartımı	bulmuşlar."İş	polise	kaldıysa	durum	kötüydü.	Çalınanların	bulunması	günler	sürebilirdi,	hemen	otele	gidipİngiliz	yetkililerle	temasa	geçmeliydim,	belki	de	Simon'a	haber	vermeliydim,	evet	o,	daha	kolayhallederdi	bu	işi.	Bakışlarım	serum	takılı	sağ	elime	kaydı.	Parmaklarım	çıplaktı.	Yüzük.	Evet,yüzükte	yoktu.	Belki	de	serum
bağlarken	çıkarmışlardı	yüzüğü.	Umutla	doktora	döndüm."Yüzük,	sağ	elimde	gümüş	bir	yüzük	olmalıydı."	Doktor	Bülent	ne	dediğimi	anlamamıştı	bile,Mennan	ise	anında	pür	dikkat	kesilmişti."Şu	kanayan	yüzük	mü?"Nasıl	da	kaptırmıştı	kendini	olayın	akışına,	az	önce	başıma	gelenleri	yaşamamış	olsam,	tıpkı	busabahki	gibi	o	yüzük	kanamıyor,	boyası
akmıştı	derdim	ama	artık	bunu	söyleyemiyordum.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Evet,	yüzük	parmağımdaydı."Kanayan	yüzük,	iki	denizin	buluşması,	Şems-i	Tebrizi,	bizim	doktorun	kafası	iyice	karışmıştı."Siz	iyi	misiniz?"	diye	sordu	asık	bir	suratla.	Kibarlığından	aklınızı	kaçırmış	gibi
konuşuyorsunuzdiyemiyordu.	"Başınız	filan	dönmüyor	değil	mi?""Yok,	yok	iyiyim.	İyiyim	de	yüzüğüm...	Çok	sevdiğim	bir	yüzüktü	onu	da	çalmışlar.""Üzüldüm"	dedi	doktor	artık	benden	de	Mennan'ın	tuhaf	konuşmalarından	da	sıkılmıştı.	"Banaihtiyacınız	yoksa	odama	geçeceğim.""Teşekkür	ederiz"	dedim	dudaklarımda	minnettar	bir	gülümsemeyle.	"Tabii
gidebilirsiniz,	peki	benne	zaman	çıkacağım?"	Sanki	bakışlarıyla	durumumu	anlayacakmış	gibi	şöyle	bir	süzdübeni."Kendinizi	iyi	hissediyorsanız,	serumunuz	bitince	çıkabilirsi-riz.	Ama	dışarıda	ifadenizi	almak	içinbir	polis	memuru	bekliyor.	Otelinize	gidince	de	lütfen	yavaş	hareket	edin."	Cebinden	çıkardığıkartı	uzattı.	"Eğer	mideniz	bulanırsa	ya	da
kendinizi	kötü	hissederseniz	hemen	arayın."	Benimyerime	Mennan	aldı	kartı	ve	benim	yerime	yanıtladıdoktoru."Merak	etmeyin,	inşallah	bir	şey	olmayacak,	ama	olursa	hemen	sizi	ararız."Odada	ikimiz	kalınca:"Neyse	ki	bir	şeyiniz	yok	Miss	Karen"	dedi	Mennan.	Gerginliği	odadan	çıkan	doktorla	birliktekaybolmuş	gibiydi.	Hani	yabancılar	gider	de
yakınlarınızla	birlikte	kaldığınızda	içinizde	derin	birrahatlık	hissedersiniz	ya,	sanırım	o	da	şu	anda	öyle	hissediyordu.	Benim	de	aynı	halde	olduğumudüşünüyor	olmalı	ki,	sırrımıonunla	paylaşacağımı	sandı.	"Sahiden	ne	olup	bittiğini	hatırlamıyor	musunuz?""Hatırlamıyorum.	Hatırlamam	mı	gerek.""Hayır...	Yani	belki	size	saldıran	kişiyi	görmüşsünüzdür.
Belki	tanıdığınız	biridir."Ne	ima	etmek	istiyordu	bu	şimdi."Nasıl	tanıdık	biri?	Bildiğiniz	bir	şey	mi	var?""Yok	canım	nereden	olsun?"Ama	bildiği,	en	azından	aklını	kurcalayan	bir	şey	olduğundan	emindim.	Yanılmıyordum,	çokbekletmeden	açıkladı."Aslında	birinden	kuşkulanıyorum.	Bu	öğleden	sonraki	konuşmayı	hatırladım	da.""Hangi
konuşmayı?""Yangın	yerindekini...	Yakut	Otel'e	gittik	ya	öğleden	sonra.""Eee..""Serhad	denen	şu	serseri,	hani	bize	sinirlendi	ya.""Yani,	o	mu	saldırdı	bana	diyorsun?"Alt	dudağını	çiğnemeye	başlamıştı."Ziya	Bey	dürüst	insandır,	ona	sözüm	yok	ama	bu	Serhad	tam	bir	pisliktir.	Yanındaki	Kel	Cavit	deöyle."	Hatırlamadığımı	sanarak	açıkladı.	"Hani
Mercedes'in	kapı	kollarını	silen	şu	temizlikwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.commanyağı.	İkisi	de	güvenilir	adamlar	değiller.	Her	şey	beklenir	onlardan.	Yani	diyorum,	sizesinirlenince..."	Beni	de	bahane	ederek	Serhad'dan	intikam	almaya	mı	çalışıyordu,	yoksa	gerçekteninanıyor	muydu	söylediklerine?	Ayrıca
hiçde	mantık	dışı	değildi	sözleri.	Her	ne	kadar	hâlâ	Ziya	Bey'i	korumaya	çalışsa	da	bu	geceki	saldırıyı,-tabii	böyle	bir	saldın	ol-duysa-Serhad	ya	da	öteki	adamın	yapmış	olması	pekâla,	müm	kündü..	Benikorkutup,	Konya'dan	uzaklaşmamı	sağlamak	istemişolabilirlerdi.	Bu	durumda	onun	Ziya'nın	adamı	olmadığını	kabul	etmem	gerekiyordu.
DönüpMennan'a	baktım.	Başından	beri	boşyere	mi	kuşkulanmıştım	bu	adamdan?	Karar	vermek	zordu."Sanmıyorum"	diye	yanıtladım	Mennan'ı.	"Öyle	olsa	bile	ben	kimseyi	görmedim.	Ne	Serhad'ı,	nede	yanındaki	Cavit'i?	Neler	olup	bittiğini	bilmiyorum.	Ve	çok	yorgunum.	Artık	bir	şey	düşünmekistemiyorum."	Bakışlarım	son	damlaları	düşmekte	olan
serum	şişesine	kaydı."Şu	meret	bitse	de	gitsek"	diye	mırıldandım.	Konunun	değişmesinden	hoşlanmamıştı.	Serhad'ısuçlasaydım	eminim	çok	memnun	olacaktı.	Ama	onu	mutlu	etmek	için	birilerine	iftira	atacak	halimyoktu.	"Sahi,	polikliniğin	ücretini	nereye	ödeyeceğiz?"	diye	sordum.Yüzünde	yaramazlık	yapmış	çocuklarınla	gibi	muzip	bir	ifade	belirdi,
işbilir	birinin	özgüveniyle	sağelini	usulca	kaldırarak	yanıtladı	sözlerimi."Merak	etmeyin	o	iş	halledildi."Türklerin	hiç	anlamadığım	özelliklerinden	biriydi	bu.	Hiç	gereği	yokken	sizin	için	fedakârlıkyapacak,	bir	şey	ikram	edecek	ya	da	burada	olduğu	gibi	illa	faturayı	o	ödeyecek.	İçlerinden	gelenbir	iyilik	dürtüsü	mü?	Yoksa	gösteriş	için	yapılan	sahte	bir
bonkörlük	mü?	Mennan'ın	yeşilgözlerindeki	masum	ifade	sanki	ikinci	seçeneğin	doğru	olduğunu	söylüyordu,	öyle	ya	da	böylebenim	tedavi	masraflarımı	onun	ödemesine	izin	veremezdim."Olmaz	Mennan	Bey"	dedim	kesin	bir	tavırla.	"Kabul	edemem.	Hem	masraflarımın	hepsi	şirkettarafından	ödeniyor.	Siz	sigorta	şirketinden	daha	mı
zenginsiniz?"Alnındaki	ter	damlalarım	mendiliyle	kurularken	yanıtladı."Ama,	siz,	benim	misafirimsiniz."Olanlar	sinirlerimi	bozmuştu,	hiç	gerek	yokken	çıkışmaya	başladım."Hayır,	ben	kimsenin	misafiri	değilim."	Kaşlarım	çatılmış,	yüzüm	gerilmişti.	"Ben,	buraya	bir	işiçin	geldim.	Teşekkür	ederim	bana	çok	yardımcı	oldunuz,	ama	siz	de	işinizi
yapıyorsunuz."Bakışlarını	kaçırdı,	uysalca	teslim	oldu."Peki,	faturayı	sonra	veririm	size."Al	al	olmuş	tombul	yanakları	üzüntüyle	yana	sarkmıştı.	Üzüldüm	kaba	davrandığıma."Sağ	olun	Mennan	Bey.	Zaten	şu	anda	istesem	de	ödeyemem.	Biliyorsunuz	cüzdanım	çalındı.	Sonrahesaplaşırız."	Gülümseyerek	omzuna	dokundum.	"Hem	bana	hâlâ	bir	akşam
yemeği	borcunuz	var.Unuttum	sanmayın	sakın."	Hemen	geçti	alınganlığı,	yüzü	ışıdı."Ne	zaman	isterseniz."	Gözlerindeki	parıltı	arttı,	iyice	uçarılaştı.	"Hatta	açsanız	şimdi...""Yok,	yok	teşekkür	ederim,	karnım	tok.	Daha	sonra."	Her	zamanki	ivecenliğiyle	toparlandı."Ben	gidip	dışardaki	polis	memuruyla	bir	konuşayım.	Sizi	yormadan	şu	ifade	işini
halledelim.Sonra	da	otele	döneriz."	18"insanoğlunun	en	büyük	sırrı	beyindir."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comKaranlığa	bürünmüş	Konya'nın	insanlardan,	araçlardan	arınmış,	sessiz	caddelerinden	geçerek	otelevardığımızda	vakit	gece-yarısınıbulmuştu.	Arabada	cep	telefonumdan	Simon'ı	aramış	durumu
anlatmıştım.	Kaygılanmıştı;	sestonunda	bir	parça	suçluluk	duygusu	bile	hissetmiştim."Merak	etme"	demişti,	"yarın	sabah	başkonsolosluğu	arar,	sana	yeni	bir	pasaport	hazırlamaları	içinbaşvuruda	bulunurum...	Sen	iyisin	değil	mi?""İdare	eder"	demiştim,	"doktor	gerekenleri	yaptı."	Eğer	kendini	kötü	hissediyorsan	işi	bırak	gel,demesini	beklemiştim	ama
söylemedi.	Hiçbir	zaman	söylemezdi,	iş	işti;	yapılmasıgereken	yapılmalıydı.	Gerçi	Simon,	"Bu	iş	tehlikeli	olmaya	başladı,	hemen	Londra'ya	dön	dese"yapar	mıydım,	bilmiyorum.	Evet,	garip	olaylar	dönüyordu	etrafımda,	evet,	neler	olup	bittiğinianlayamıyordum,	evet,	korkuyordum.	Yine	de	olanlar	tuhaf	bir	şekilde	ilgimi	çekiyor,	bütün	bunlarnereye
varacak	diye	merak	etmekten	kendimi	alamıyordum.	Üstelik,	nasıl	olduğunu	henüzçözemesem	de	bu	yaşananların	bir	şekilde	babamla	ilgisi	olduğunu	hissediyordum.Otelin	kapısında	Mennan'ın,	"İsterseniz	ben	de	bir	oda	tutayım,	ihtiyacınız	olursa	yanınızda	olmamda	yarar	var"	demesine	aldırmadan,	onu	evine	yolladıktan	sonra	resepsiyona	yöneldim.
Dün	gecekimeraklı	görevli	vardı	yine."Hoş	geldiniz	Miss	Karen"	dedi	gözlerini	ilgiyle	yüzüme	dikerek.	"Umarım	gününüz	iyi	geçmiştir."Soğuk	bir	gülümsemeyle:"İyi	geçti,	teşekkür	ederim"	diyerek	aceleyle	asansöre	yöneldim.	Yukarı	çıkıp,	koridorunalacakaranlığında	anahtarı	odamın	kili-dine	sokarken	bir	ürperti	dalgası	kapladı	bedenimi.	Ya	içerdeo
siyahlar	giymiş	dervişin	sesini	yeniden	duyarsam,	ya	yine	aynı	kâbusları	görürsem?	Odaya	girsemmi,	girmesem	mi?	Kararsız	kaldım;	keşke	Mennan'ı	göndermeseydim	diye	düşündüm.	Yok	dahaneler,	oldu	olacak	adamı	yatağıma	alıp	yatsaydım.	Kötü	düşünceleri	kafamdan	uzaklaştırmayaçalışarak	çevirdim	anahtarı.	Sessizce	açıldı	kapı.	Oda	karanlık
değildi;	Sultan	Selim	Camii'denyansıyan	san	ışık,	içeriyi	belli	belirsiz	aydınlatıyor,	yemeğe	çıkarken	öylece	bıraktığım	dağınıkyatak,	simsiyah	bir	boşluk	gibi	görünen	ayna,	üzerinde	bilgisayarımın	durduğu	küçük	masa	olduğugibi	seçiliyordu.	Yine	de	kapıyı	kapatmadan	önce	ışıklan	yaktım.	Bütün	ıssızlığı	ve	kederiyle	ortayaçıkıverdi	oda.	Ne	kadar
gösterişli,	ne	kadar	iyi	döşenmiş	olsa	da	bütün	otel	odalarının	ortakyazgısıdır	bu	ıssızlık,	bu	insanın	içine	işleyen	keder.	Ama	şu	anda	bu	tatsız	atmosfer	umurumda	biledeğildi.	İçimdeki	korku	o	kadar	yoğundu	ki,	odanın	ışıklarını	yakmış	olmam	beni	rahatlatmadı,banyoya	geçtim,	hemen	elektrik	düğmesine	dokundum.	Bomboştu,	duvardaki	beyaz
fayanslar	kadarsoğuktu,	duyulan	tek	ses,	kim	bilir	hangi	odada	banyo	yapan	bir	müşterinin	kullandığı	suyunborulardan	akan	boğuk	gürültüsüydü.	Banyonun	ışığını	kapatmadan	odaya	döndüm.	Artık	kendimigüvende	hissediyordum.	Bir	de	şu	boynumu	her	kıpırdatışımda	bütün	bedenime	yayılan	ağrıolmasa.	Başım	da	dönmeye	başlamıştı.	Hemen	yatağa
uzandım.	Şimdi	kendimi	daha	iyihissediyordum.	Ama	çok	sürmedi	yine	Şems'i	hatırladım.	Bu	gece	onunla	yaşadıklarını	ya	da	onunbana	yaşattıklarını.	Sakince	düşünmeye	çalıştım.	Gerçekten	de	öyle	mi	olmuştu?	Her	şeyelektriklerin	kesilmesiyle	başlamıştı.	Her	tarafın	zifiri	karanlığa	büründüğü	an,	benim	kendimdengeçtiğim	andı.	Çantamın	çalındığı,
benim	düşüp	bayıldığım	an.	işte	o	baygınlık	anımda	da	hayaldünyamda	Şems	ile	Mevlânâ'yı	buluşturuvermiştim.	Bunu	nasıl	yapabilirdim	ki?	Onların	ilk	keznerede,	nasıl	buluştuklarını,	birbirlerine	ne	söylediklerini	bile	bilmiyordum.	Bilmiyor	muydum?Babam	anlatmış	olamaz	mıydı?	Belki	de	kullanmadığım	için	bu	bilgileri	unutmuş,	ama	Konya'yagelince
de	öğrendiklerimi	yeniden	hatırlamıştım.	Bayıldığım	anda	da	babamın	anlattıklarıbelleğimde	yeniden	uyanmıştı.	İnsan	beyninin	gizeminin	tümüyle	çözülememiş	olduğundan	sözetmiyor	muydu	annem?"İnsanoğlunun	en	büyük	sırrı	beynidir.	Beynin	çalışma	biçimi	ve	kapasitesi	tümüylebilinmemektedir.	Genlerimizden	gelen	bilgiler,	duyularımızla
algıladıklarımız,	deneyimlerlewww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comöğrendiğimiz	milyonlarca	bilginin	ne	kadarının	farkındayız?	Duyduğumuz,	gördüğümüz,hissettiğimiz,	tattığımız,	dokunarak	farkına	vardığımız,	bilgilerden	sıkça	kullanmadıklarımız	nerededııruyor?	Zihnimiz	bunların	ne	kadarını	siliyor,	ne
kadarını	depoluyor?	işte	büyük	bulmaca."	Negeçmişten	gelen	Şems-i	Tebrizi,	ne	otel	yangınından	yüklütazminat	koparmak	peşinde	olan	Ziya	ve	adamları,	ne	de	bizim	sinirlendikçe	şıpır	şıpır	terleyenMennan,	belki	de	olanların	tek	sorumlusu	bendim,	benim	şu	karmaşık	beynimdi.	Beynimiz	nekadarıbilincimizin	denetimindeydi	ya	da	bilinçaltımızın	veya
güdülerimizin?	İşte	annemin	bahsettiğibüyük	bulmacanın	ayrıntıları.	Birden	rahatladım.	Çünkü	artık	mantıklı	bir	açıklama	vardı	elimde.Ama	bir	dakika...	Bu	durumda	Ziya	masum	mu	oluyordu?	Elbette	hayır,	o	başka	bir	konu.	En	inceayrıntısına	kadar	soruşturulmasıgerekiyordu.	Hatta	bizim	Mennan	bile	suçlu	olabilirdi.	Yarın,	yangını	uzaylılar	çıkardı
diyen	şuKadir	adındaki	işçiyle	görüşmek	bu	yüzden	çok	önemliydi.	Aklını	kaçırmış	olsa	bile	Kadir	artıkZiya'nın	adamı	değildi.	Nezihe	ile	Serhad'ın	saklamaya	çalıştığı	bir	bilgi	varsa	ondan	öğrenebilirdik.Bakışlarım	çamuru	kurumuş	toz	içindeki	kot	pantolonuma	kaydı,	deri	ceketimin	de	ondan	farkıyoktu.	Yavaşça	yataktan	doğruldum,	üzerimdekileri
çıkardım.	Banyoya	geçtim,	duş	almak	niyetindeydim.	Ya	kendimi	kaybeder	de	düşersem	diye	çekinerek,	vazgeçtim.	Duşu	sabah	alırdım,sadece	yüzümü,	ellerimi,	ayaklarımı	yıkamakla	yetindim.	Yeniden	odaya	döndüm,	pijamalarımıgiydim	ama	uykum	yoktu.	Doktorun	verdiği	ağrı	kesici	haplardan	içsem,	uyumama	da	yardımederdi.	Çantama	uzandım,
ilaç	şişesini	çıkardım,	hapları	avcuma	döktüm,	ansızın	bebek	aklımageldi.	Ya	ağrı	kesici	ona	zarar	verirse?	Hiç	düşünmeden	hapları	yerine	koydum.	Ne	yapıyordumben?	Sahiden	doğuracak	mıydım	bu	bebeği?	Bebek	derken	bile	kendimi	yabancı	hissediyordum,	öteyandan	kürtajı	düşünmek	korkunçtu,	ilk	kürtaj	olduğumda	da	kendimi	çok	kötü
hissetmiştim.Bacaklarımın	arasında,	karnımda,	kalbimde,	kafatasımın	içinde	kocaman	bir	boşluk.	Çok	gençtim	ozamanlar,	çok	deneyimsiz	ama	daha	güçlü.	Şimdi	daha	fazla	yaralanacakmışım	gibi	geliyor	bana,daha	fazla	incinecekmişim	gibi.	Belkide	bu	yüzden	daha	çok	korkuyorum.	Fakat	önünde	sonundabir	karar	vermem	gerekiyor.	Londra'ya
döndüğümde	Nigel'a	açıklayacağım	bir	karar.	Belki	deilişkimizi	derinden	etkileyecek	bir	karar.	Telefonun	sesiyle	bölündü	can	sıkıcı	düşüncelerim.Mennan	mı	arıyordu?	Açtım;	annemin	neşeli	sesi	çınladı	kulaklarımda."Alo	Karen?""Alo	Anne,	iyi	misin?""İyiyim,	iyiyim.	Uyandırmadım	değil	mi?"	Sorusunu	yanıtlamama	fırsat	bile	vermeden
sürdürdüsözlerini.	"Senin	şu	Nigel	muhteşem	bir	insan.	Bak	söylüyorum,	onu	kaçınrsan	seni	asla	affetmem.""Merak	etme	anneciğim	kaçırmaya	niyetim	yok.	Tabii	o	beni	istemezse...""Saçmalama,	sana	deli	gibi	âşık.	Akşamüzeri	beni	aradı.	Bil	bakalım	ne	dedi?"	Aferin	Nigel'a,	vakitgeçirmeden	yemeğe	çağırmış	olmalıydıannemi,	tabii	bilmezliğe
vurdum."Ne	dedi?""Yemeğe	davet	etti.	Hem	de	şu	çok	sevdiğim	kulübe	götürecek.	Hani	en	son	seninle	gitmiştik	ya...""Klüp	606	mı?""Evet,	şu	Chelsea'deki	yer.	Hâlâ	o	Fransız	aşçı	var	değil	mi	mutfağın	başında?""Epeydir	gitmedik	ama	sanırım	orada."Neşeyle	kıkırdadı.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.com"Yokluğunda	seni	de	çekiştiririz	biraz."Ne	olmuştu	anneme	böyle?	Nerden	geliyordu	bu	neşe?	Çok	sürmedi	anlamam."Anne	kafayı	mı	çektin	sen?"Yaramaz	bir	çocuk	gibi	kısık	sesle	güldü."Kim?	Ben	mi?	İftira	etme	yaşlı	annene.""Hani	içmeyecektin.	Doktor	yasaklamıştı	sana."	Sesi	ansızın	ciddileşti."Doktorların	canı	cehenneme"
diye	gürledi.	"Matt'e	bir	sürü	şeyi	yasakladılar.	Ne	oldu?	Üç	ay	fazlayaşadı.	Ona	da	yaşamak	denirse.	Hastane	köşelerinde	süründü	zavallı.	Ama	o	çok	sevdiği	purosunubile	son	bir	kez	içemeden	gitti.	Bana	doktorlardan	söz	etme	Karen.	Onların	bir	bok	bildikleri	yok.Hem	fazla	içmiyorum	ki,	iki	kadehçik."Pek	öyle	iki	kadehlik	bir	sarhoşluğa	benzemiyordu
bu.	Şeker	hastasıydı	annem,	üstelik	yüksektansiyonu	da	vardı.	En	son	kalp	büyümesi	teşhisi	koymuştu	doktorlar."Anneciğim	niye	böyle	yapıyorsun?	İntihar	etmek	gibi	bir	şey	bu.	Kendini	ağır	ağır	öldürüyorsun."Küskün,	kırgın	mırıldandı."Belki	birden	yapamadığımdandır."Bu	halimde	bir	de	onunla	uğraşmak	zorundaydım."Böyle	konuşma	lütfen"	diye
çıkıştım.	"Niye	intihar	edecekmişsin?	Ne	derdin	var?""Ne	derdim	olacak?"	Sesi	isyan	yüklüydü.	"Görmüyor	musun	sevdiğim	insanlar	birer	birer	bırakıpgidiyor	beni.	Önce	baban,	sonra	Mutt,	tek	başıma	kaldım	şu	koca	dünyada.""Tek	başına	olur	mu?	Ben	varım	ya.""Sen...	Sen	şahane	bir	kızsın	ama	senin	kendi	hayatın	var.	Onu	yaşamalısın.	Artık	ta
Konyalardanbeni	düşünmeyi	bırak"	iyice	duygusallaşmıştı	sesi,	neredeyse	ağlayacaktı.	Nesi	vardı	bu	kadının?"Ne	demek	istiyorsun	anne?""Nigel'a	beni	yemeğe	davet	etmesini	söylemedim	deme	sakın.	Bunu	anlamayacak	kadaryaşlanmadım	daha.""Tabii	söylemedim...""Karen	yapma!	Yalan	söylemeyi	bile	beceremiyorsun.	Hiç	beceremedin	zaten.	Bu
tarafın	babanaçekmiş.	Nigel'a	beni	aramasınısen	söyledin.	Üstelik	iyi	de	yaptın.	Aklına	gelse	eminim	Nigel	kendiliğinden	çağırırdı.	Amaerkekleri	bilirsin,	biraz	hıyar	olurlar.	Hatırlatmak	gerekir,	sen	de	hatırlatmışsın,	inkâr	etme	şimdi.Hem	hoşuma	da	gitti	teklifi.	Bilirsin	senin	yakışıklı	zencini	severim.	Şaka	bir	yana	iyi	adamdırNigel.	Günümüzde	az
bulunur	türden	bir	adam.""Anneciğim	lütfen	içme"	diye	yalvardım.	"Kendin	için	yapmıyorsan,	benim	için	yap.	Bak,	çoküzülüyorum.""Üzülecek	bir	şey	yok	tatlım"	dedi	sesine	metin	bir	ton	vermeye	çalışarak,	"Ben	iyiyim.	Çok	daiçmedim.	Gerçekten,	hepi	topu	iki	bardak.	Tamam,	dört	diyelim.	Daha	fazla	değil.	Ve	artıkiçmeyeceğim.	Telefonu	kapatınca
kafayı	vurup	yatacağım.	Ee	sen	ne	yapıyorsun?	Nasıl	gidiyorKonya	maceran?	Çok	değişmiş	mi	o	mistik	şehir?"Sesi	özlem	yüklüydü,	eski	günleri	hatırlamış	olmalıydı."Değişmiş	galiba.	Geniş	caddeler	açmışlar,	bazı	yerlerde	yüksek	binalar	var."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.com"Her	şeyi	öldürüyorlar"	diye
mırıldandı	umutsuzca,	"eskinin	bütün	güzelliklerini	öldürüyorlar.Üstelik	bunu	dünyanın	her	yerinde	yapıyorlar.	Hoyratça,	acımasızca,	barbarca.	Birileri	çıksa	dadünyayı	insanlardan	kurtarsa	diye	düşünüyorum	bazen.	Biri	çıksa	da	şu	güzelim	yeryüzünüelimizden	alsa.""Yok,	Konya	o	kadar	kötü	değil	aslında.	Eski	yapıların	önemli	bir	kısmını	korumuşlar.
Geniş,aydınlık	caddeleri	var.	MevlânâTürbesi'ne	sahip	çıkmışlar,	önündeki	camiye	de.""Dergâh	duruyor	mu?"Babamla	birlikte	gittiğimiz	bahçesinde	sarıklı	mezar	taşlarının	bulunduğu	evden	bahsediyorolmalıydı,	ama	onu	konuşturmak	için	anlamamazlıktan	geldim."Hangi	dergâh?""Hatırlamıyor	musun?	Babanın	evi	olan	dergâh.	Mevlevihane.	Babanı	ilk
orada	görmüştüm.	Oradadans	ederdi."Mennan'ın	sözlerini	hatırladım:	"Mevleviler	semaya	dans	denmesini	sevmezler"	demişti."Sema	mı	demek	istiyorsun?"Yapmacık	bir	tavırla	beni	taklit	ederek	söylendi."Sema	demek	istiyorum."	Sesinde	tatlı	bir	sevinç	belirmişti."Babasının	kızı.	Poyraz	da	bozulurdu	semaya	dans	dememe.""Ben	de	o	dergâhı	gördüm
mü	anne?	Ciddi	soruyorum,	hatırlamıyorum	da.""Görmedin	mi?	Ne	bileyim	tatlım,	biz	birlikte	Konya'ya	hiç	gitmedik	ki.	Ama	baban	mutlakagötürmüştür	seni.	Çünkü	onun	evi	orasıydı.""Evi	mi?""Evet,	onun	gerçek	evi	orasıydı.	Bunu	da	hatırlamıyorum	deme	sakın."Suskun	kalınca,	yapmacıktan	küçük	bir	çığlık	attı."Ay	Karen,	sen	benden	önce
bunayacaksın	kızım.	Hani	babanıküçük	bir	bebekken	o	dergâhın	kapısına	bırakmışlar...	Hatırladın	mı?"Hayır,	gerçekten	hatırlamıyordum,	galiba	bilinçaltını	babama	ait	kimi	bilgileri	silip	atmıştı	ya	da	okadar	derinlere	itmişti	ki	ancak	bilincimi	yitirdiğimde	su	yüzüne	çıkabiliyorlardı."Belki	biraz	anlatırsan	aklıma	gelir."Sesimden	samimi	olduğumu
anladı."Tuhaf	diye	mırıldandı	şaşkınlıkla,	"nasıl	hatırlamazsın.	Defalarca	konuşulmuştur	bu	konu.	Babanınismi	de	oradan	gelir.""Nereden	gelir?""Sahiden	hatırlamıyorsun.	Tuhaf!"Öyleydi	ama	bunu	duymak	hiçbir	sorunu	çözmediği	gibi,	hiç	de	hoşuma	gitmiyordu."Tuhaf	ama	unutmuşum	işte"	diye	söylendim.	"Nerden	geliyormuş	babamın	ismi,	anlat
daöğreneyim	bari.""Tamam,	tamam	anlatıyorum."www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comSanki	ayılmış	gibiydi.	Belki	de	doğru	söylüyordu,	gerçekten	de	çok	içmemişti."Şimdi,	baban	daha	bebekken,	ailesi	kim	bilir	hangi	nedenden	dolayı,	onu	bir	sepetin	içindedergâhın	önüne	bırakmış.	Aralığın	son
günleriymiş.Korkunç	bir	soğuk	varmış	dışarda.	Eğer	talihsizbebek	bir	saat	daha	kalsa,	donup	ölünmüş.	Ama	nereden	bilinmez	bir	poyraz	rüzgârı	çıkmış.	Vebaşlamış	dergâhın	tahta	kapısınıdövmeye.	Acele	yardım	isteyen	biri	gibi	telaşla	ve	sertçe	vuruyormuş	kapıya,	içerdeki	dervişlerdenbiri	sesi	duymuş.	Gerçekten	de	kapıda	biri	var	sanmış.	Kapıyı
açmış	ki,	sepetin	içinde	minicik	birbebek.	Yani	senin	baban.	Derviş	hemen	almış	bebeği	içeri.	Olayıduyan	dergâhtakiler	bu	bebek	bizim	uğurumuzdur	demişler.	Hikmet	adında	bir	şeyh	babana	sahipçıkmış,	onu	oğlu	gibi	büyütmüş.	Ve	onu	kurtaran	rüzgâra	saygılarını	göstermek	için	de	babanınadını	Poyraz	koymuşlar."Evet,	hayal	meyal	bir	şeyler
hatırlar	gibi	oldum,	hatırlamak	değil	de	bölük	pörçük	fotoğraflar	geçtigözümün	önünden,	incecik	yağan	karı	bir	kamçı	gibi	savuran	sert	bir	rüzgâr.	Yaptığı	işten	utandığıiçin	yüzünü	sadece	insanlardan	değil,	kardan	da,	rüzgârdan	da	saklayan	bir	adam;	bebeğin	babası.Sepetin	içinde,	bu	acımasız	dünyadan	da,	onu	terk	etmeye	hazırlanan	babasından	da,
kendiçaresizliğinden	de	habersiz	uyuyan	bir	bebek,	insanların	yaptığı	kötülüğe	öfkelendiğinden	midir,yoksa	bebeği	kurtarmak	istediğinden	midir,	bütün	gücüyle	kapıya	saldıran	deli	bir	rüzgâr.	KüçükPoyraz'ı	kurtaran,	bir	anlamda	bana	bu	hayatı	armağan	eden	rüzgâr.	Kapıyı	açıp	ayaklarınınucundaki	sepette	bir	bebek	bulan	aydınlık	yüzlü	bir
derviş."Babam	büyüyüp	olanları	öğrendiğinde	kim	bilir	nasıl	üzülmüştür"	diye	söylendim."Üzülmüştür	herhalde"	diye	onayladı	annem.	"Ama	bu	meseleyi	dert	ettiğini	hiç	görmedim.	Hattaşakaymış	gibi	söylese	de,	biraz	övünürdü	galiba.	'Ben,	Musa	Peygamber	gibi	sepet	içinde	keşfeçıkmışım	dünyayı,	sizin	gibi	ana	kucağında	değil'	Belki	de	böyle
söyleyerek	başa	çıkmayaçalışıyordu	acısıyla.	Terk	edilmek	kötü	tabii."	Annem	sarhoşken	bunu	söylememeliydim,	kendimitutamadım."Ama"	dedim,	"Sonunda	o	da	bizi	terk	etti."	Kısa	bir	sessizlik	oldu;	derin,	ürkütücü,	umutsuz	birsessizlik."Öyle	yaptı...	Tanrı'nın	cezası	herif	bizi	bırakıp	gitti..."	Bir	şey	demedim,	istemediğimden	değil,	nediyeceğimi
bilemediğimden."Yine	de	kötü	düşünme"	dedi	burnunu	çekerek,	işte	sonunda	ağlatmayı	başarmıştım	kadını.	"Kötüşey	söyleme,	eminim	kendince	bir	nedeni	vardı.""Evet	vardır"	dedim	içimde	baş	kaldıran	öfkeyi	bastırmaya	çalışarak,	"eminim	onu	bebekkendergâhın	kapısına	bırakanların	da	kendince	bir	nedeni	vardı."19"Kendini	bilen	Allah'ını
bilir."Annemin	telefonundan	sonra	uykum	iyice	kaçtı.	Bilgisayarımıaçtım,	bugünkü	görüşmelerimin	notlarını	yazdım.	Kayıt	cihazınıçalıştırıp,	Serhad	ile	Nezihe'nin	neler	söylediklerini	dinledim.	Aslında	önemli	bir	çelişki	yoktu.	İkinokta	dikkatimi	çekmişti,	ilki,	Kadir'in	Nezihe'yi	yangından	kurtarması,	ikincisi	ise	yeniden	yangınbölgesine	giren	Kadir'i,
Serhad'ın	değil	de	itfaiyenin	kurtarması.	Bu	iki	olay	da	ifadelerde	yeralmıyordu.	Önemli	olmayabilirdi,	ama	araştırmakta	yarar	vardı.	Gizem	çoğu	zaman	önemsizmişgibi	görünen	küçük	olayların	bir	araya	gelmesiyle	çözülürdü.	Yarın	sabahki	görüşmede	KadirGemelek'e	bu	iki	konuyu	sormak	yararlıwww.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!
www.kelamdenizi.comolabilirdi.	Tabii	sorularımı	anlayabilir	ve	mantıklı	yanıtlar	verebilirse.	Kayıt	cihazını	susturdum,bilgisayarımı	kapattım,	artık	dinlenmeliydim,	yarın	zorlu	bir	gün	beni	bekliyordu.	Ama	uykunerede?	Işıklan	kapatıp,	yatağa	uzandım.	Şems	ile	Mevlânâ'nın	buluşması	beliriverdi	gözleriminönünde.	İkisi	için	de	bu	bir	raslantı	değil,
önceden	ayarlanmış	bir	buluşma	gibiydi.	Buluşmayıayarlayan	da	Tanrı'dan	başkası	değildi.	Ama	ilk	dilek	Şems'ten	gelmişti.	Dün	gece	rüyamdagördüğüm	gibi	Şems,	Tanrı'dan	gizli	sevgililerinden	birinin	yüzünü	kendisine	göstermesiniistemişti.	Üstelik	bedel	olarak	da	ortaya	kendi	başını	koyarak.	Öte	yandan	Mevlânâ	da	habersizdeğildi	bu	işten.	Öyle
olsa	buluşmadan	yıllar	önce	Şam'da	Şems'in	karşısına	çıkar,	"Ey	manaâleminin	sarrafı,	beni	bul"	der	miydi?	Bir	yazgıya	benziyordu.	Her	adımı,	her	bölümü	ve	finaliönceden	belli	olan;	değişmeyen,	değiştirilemeyen	sadece	boyun	eğilen	bir	yazgı.	Şems,	Mevlânâ'yabakarken	nasıl	büyük	bir	sevgiyle,	nasıl	büyük	bir	mutlulukla,	nasıl	uçarı	bir	coşkunlukla
dolmuştuyüreği.	Ben	bile	Nigel'a	bakarken	onun	kadar	etkilenmiyor,	onun	kadar	heyecanlanmıyor,kendimden	geçmi-yordum.	Nasıl	bir	sevgiydi	bu?	Ya	Mevlânâ	Celaleddin	Rumi	o	ne	lerhissediyordu	acaba?	Katırın	üzerindeki	adamın	ışıltılar	içindeki	gözlerini	hatırladım.	Onun	haliŞems'ten	daha	beterdi;	bir	tür	kendinden	geçmişlik,	bir	tür	esriklik	anım
yaşıyordu.	İki	adamınbirbirine	hissettiği	bu	güçlü	duyguyu	nasıl	adlandırmalıydı?	Nasıl	bir	bağlılıktı	bu,	nasıl	bir	tutku?Tıpkı	babam	ile	Şah	Nesim	gibi.	Şah	Nesim'i	görünce	tıpkı	Mevlânâ'nın	gözlerindeki	parıltıyabenzer	ışıltılar	geçiyordu	babanım	gözlerinden.	Ne	bana,	ne	de	anneme	bakarken	öyle	tutkuylaparlamıyordu	gözleri.	Şah	Nesim'le
konuşurken	duyduğu	heyecanı	hiç	kimse	veremiyordu	ona.Evet,	Şah	Nesim,	Şems-i	Tebrizi'ydi,	babamsa	Muhammed	Celaleddin.	Bu	hikâyede	ne	annemin,	nede	benim	hiçbir	önemimiz	yoktu.	Oyüzden	içi	sızlamadan	bırakıp	gitti	bizi.	Kim	bilir	Şems	ile	Mevlânâ	da	nelerden,	kimlerdenvazgeçtiler	aşkları	için?	Örneğin	şu	Kimya,	Mevlânâ	neden
evlendirmişti	evlatlığını	Şems'le?	Dahada	önemlisi	yaşamını	Allah'ın	sırlarını	bulmaya	adayan	Şems	gibi	bir	sufi,	nasıl	olmuştu	daevlenmişti	gencecik	bir	kızla?Sorular,	yanıtsızlığı	kadimleşerek	lanetli	sırlara	dönüşmüş	sorular;	bildiğim	ne	varsa	hepsindenkuşku	duymama	yol	açan	sorular,	beynime	üşüşerek	aklımı	karıştıran	sorular.	Yok,	bu
gecesorulardan	kurtaramayacaktım	kendimi.	Bu	gece	uyku	yoktu	bana.	Yatakta	doğruldum.	Biryerlerden	uğultu	halinde	açık	bir	televizyonun	sesi	geliyordu.	İyi	fikirdi,	ben	neden	televizyonizlemiyordum.	Komodinin	üzerinde	duran	kumanda	aletine	uzandım.	Önce	birbirine	karışmışrenkler	belirdi	televizyonun	ekranında.	Görüntünün	normal	rengini
alması	için	bir	dakika	kadarbeklemek	zorunda	kaldım.	Tanımadığım	kadınlar,	tanımadığım	erkeklerin	görüntüsü	belirmeyebaşladı	ekranda.	Galiba	bunlar	Türkiye'nin	şarkıcıları,	aktörleri,	aktristleri	yani	ünlüleriydi.	Üstüstedizilmişbardakları	düşürmeden,	alttan	birini	çekmeye	çalışıyorlardı.	Arkada	da	heyecanlı	bir	gerilim	müziğiçalıyordu.	Hemen
değiştirdim;	belki	bin	kere	izlediğim	Yurttaş	Kane	filminin	çok	kötü	bir	kopyasıçıktı	karşıma.	Onu	da	geçtim.	Bu	kez	bir	dizi	film	vardı	ekranda.	Kamera	öyle	hareketliydi	ki	birazdaha	izle-sem	başım	yeniden	dönmeye	başlayacaktı.	Yine	bastım	kumanda	aletinin	tuşuna.	Önce	birney	sesi	doldurdu	odayı,	sonra	görüntübelirdi.	Şu	anda	yattığım	yatağın	en
fazla	iki	yüz	metre	ötesindeki	bir	görüntü:	Mevlânânın	türbesi.Kamera	türbenin	kapısından	geçerek	içeri	girerken,	atmosfere	uygun	olsun	diye	sesine	ilahi	bir	tonvermeye	çalışan	erkek	sunucu	şiire	benzeyen	sözler	mırıldanmaya	başladı:	Ey	sırrı	araştıran	kişiC'an	var	can	içinde,	kalbine	inde	araSen	kendi	özünü	kendinde	araEy	sırrı	araştıran	kişi	her
yerde	araLakin	o	değil	dışarıda	kendi	içinde	ara.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comŞiirle	birlikte	kamera	da	türbenin	içine	girmişti.	Sarı	kırmızı	ışıklarla	aydınlanan	türbede	yan	yana,ardı	ardına	üzerlerine	birbirinden	güzel	yazılar	nakşedilmiş	mezarlar	uzanıyordu.O	sırrın	ne	olduğunu	ikisinden	başkası
bilemedi"	diye	anlatmaya	başladı	şiirin	ardından	sunucu."İkisi	de	yıllardır	birbirini	arıyordu.	İkisi	de	yıllardır	buluşmanın	ateşiyle	yanıyordu.	Belki	sırlarınıpaylaşmak	için,	belki	iki	parçaya	ayrılmış	tek	bir	sırrı	birleştirerek	hakikati	öğrenmek	için.Şimdi	kamera,	türbeden	çıkmış,	Konya'nın	karanlık	kaldırımlarında	adım	adım	ilerliyordu.	Bir	yeregeldi
durdu.	Durduğu	yerde	sabah	oldu.	Ben	burayı	tanıyordum.	Burası	Mennan'ın	Merec	ElBahreyn	yani	iki	denizin	buluştuğu	yer	dediği	noktaydı.Şems'in	Allah	diyerek	yere	yığıldığı	yer"	diye	anlatısını	sürdürdütelevizyondaki	sunucu.	"Uyandığında	başucunda	Mevlânâ	Hazretleri	vardı.	Allah'ın	gizlisevgililerinden	birinin	dizlerinde	açmıştı	gözlerini.	İki
büyük	derviş,	iki	Allah	dostu	birbirlerinesımsıkı	sarıldılar.	Dünya	nın	kirinden,	gürültüsünden,	zulmünden	ışıksız	bir	odanın	ıssızlığınasığındılar.	Günler,	haftalar,	aylar	boyunca	bir	odada	iki	kişilik	yalnız	lığı	yaşadılar.	Günler	sonrakapı	açılıp,	ikisi	de	dünyaya	merhaba	de	diğinde	ne	Şems	eski	Şems'ti,	ne	Celaleddin	eskiCelaleddin.	Namazı,	vaazı,
medresedeki	derslerini	bıraktı	Mevlânâ.	Aşka	bulanmış,	içme	den	sarhoşolmuş	bir	halde	karşılaştığı	canlı	cansız	herkese	aşkı	an	latmaya	başladı.	Yağmur	bekleyen	kuruotlara,	gökyüzündeki	yağmu	ra,	yağmurun	ıslattığı	incir	ağacına,	incire	tırmanan	tırtıla,	tırtılın	peşindeki	serçeye,	serçenin	yuvasını	yaptığı	kagir	evlere,	kagir	evleri	süsleyen	güllere,
gülün	derdinedüşen	bülbüle,	bülbülün	peşindeki	at	macaya,	atmacayı	evcilleştiren	beylere,	beylerin	konuk	olduğusara	ya.	Ne	varsa	gördüğü,	dokunduğu,	tattığı,	kokladığı,	işittiği,	hepsine	aşkı	anlattı.	Yürümeyiyeni	öğrenen	bir	çocuk	nasıl	yeni	yeteneğini	göstermek	için	yanıp	tutuşursa	aynı	coşkuyla	döküldüdilinden	aşka	dair	sözcükler.	Aynı	coşkuyla
emekleye,	sendeleye,	yepyeni	bir	heye	canla	dolaştı	bueski	şehrin	sokaklarında.Kamera	yeniden	hareketlenmişli,	bir	parkın	içinde	dolaşıyordu	şimdi.	Çok	büyük	değil	ama	açık,ferah	bir	park.	Huniyi	daha	önce	görmüştüm.	Derken	kamera	parkın	içindeki	küçük	camiye	yaklaştı.Tabii	ya,	burası	Şems-i	Tebrizi	Camii	ve	Türbesi'ydi.	Her	şeyin	başladığı	yer.
Kamera	camininkapısına	doğru	ilerlerken,	sunucu	iyice	duygusallaşmış	bir	sesle	anlatıyordu:	"Şems	de	ayrılmıyorduMevlânâ'nın	yanından.	Evliyalar	şehri	büyük	bir	dervişe	daha	kavuşmuştu."Televizyondaki	görüntü	bozulur	gibi	oldu,	yeniden	düzeldiğinde	caminin	kapısında	siyahlargiyinmiş	biri	adam	belirmişti.	Kamera	siyahlar	giymiş,	sakallı	adama
yaklaşırken	sunucununağzından	şu	sözler	dökülüyordu."Onlar	mutluydu,	insanlar	mutluydu,	bütün	bir	şehir	mutluydu.""Bu	yalan!"	diyerek	sağ	elini	havaya	kaldırdı	televizyondaki	siyahlı	adam.	Aynı	anda	sesi	kesildisunucunun.	Artık	kamera	siyah	giysili,	siyah	sakallı	adamı	gösteriyordu.	Oydu,	Konya'dakikâbuslarımın	değişmeyen	kahramanı:	Şems-i
Tebrizi	ya	da	benim	sevdiğim	unvanıyla	Şems-iPerende.	"Yalan	söylüyorlar"	diye	gürledi.	"İnanma	onlara,	öyle	olmadı."	Evet,	bana	sesleniyordu.www.soncemre.com	Soncemre	Platform	ile	„OKU“mak!	www.kelamdenizi.comGözleri	gözlerimin	içindeydi,	elleri	bana	doğru	açılmıştı.	Ne	yapmış,	etmiş	milyonlarca	insanınizlediği	televizyon	yayınını	bana
seslenmek	için	kullanmayı	başarmıştı.	Ve	tuhaftır,	korkmuyordum,ürpermemiştim	bile.	Daha	az	önce	beynin	sırlarıyla	ilgili	yürüttüğüm	tahminler,	bu	hayalleri	nedengördüğüme	dair	bulduğum	gerekçeler	bir	anda	yok	olmuştu.	Aklım	âdeta	gönüllü	olarak	kenaraçekilmiş,	meydanı	bilinçaltımın	egemenliğine	bırakmıştı.	Artık	güdülerim	yol
veriyordudüşüncelerime.	En	önde	yürüyen	güdüm	ise	meraktı.	Bu	yüzden	büyük	bir	ilgiyle	dinledim	Şems'insözlerini."Kimse	mutlu	olmadı"	diye	sürdürdü	kaşlarını	çatarak.	"Ne	sultan,	ne	askerler,	ne	ulemalar,	ne	dehalk.	Gördükleri	andan	itibaren	hoşlanmadılar	benden.	Hepsi	nefret	etti,	hepsi	Konya'dan	gitmemiistedi.	Ellerinden	gelse	bir	kaşık	suda
boğarlardı	beni.	Hüdavendigâr	ile	bir	de	büyük	oğluBahaeddin	hariç."	Kendi	cesaretime	kendim	de	şaşarak	sordum:"Hüdavendigâr	da	kim?""Kim	olacak	Muhammed	Celaleddin.""Onu	Hüdavendigâr	diye	mi	çağırıyordunuz?""Ben	değil,	babası	Belhli	Muhammed	Bahaeddin	Veled,	namıdiğer	Sultanü'l-Ulema.	Babasının	söylediği	ne	varsa,	unutmasınısalık
verdim	ona.	Ama	babasının	seslendiği	gibi	seslenmekten	de	geri	durmadım,	Çünkü	ben	desevmiştim	Hüdavendigar	adını."	Geçmişi	hatırlamak	sanki	onu	dalgınlaştırmıştı.	Türbesinin	önündebir	süre	öylece	sessiz	durdu."Neden?"	diye	sordum	kederini	paylaşan	bir	sesle,	"neden	istemediler	sizi?"	Bakışlarını	yüzümedikti.	Sanki	bu	olaylar	daha	bu	sabah
olmuşgibi	taze	bir	hüzünle	gölgelenmişti	esmer	yüzü."Anlamadılar.	Onlar	anlamadıklarını	kötü	sayarlar.	Ulemalarınıellerinden	alacağımı	sandılar.	Oysa	ben	Celalleddin'i	dünyanın	sultanı	yapmaya	gelmiştim.	Babasıgibi	sadece	o	zamanın	değil,	gelmiş	geçmiş	bütün	zamanların	sultanı.	Ama	anlamadılar,	çünküonların	din	diye	bildikleri	küfürdü.	İbadet
diye	bildikleri	günah,	insan	eti	yiyorlardı,	insan	kanıiçiyorlardı,	üstelik	bunu	Allah	adına	yapıyorlardı.	Din	zannettikleri,	kitapta	yazılanları	harfiyenyerine	getirmekti,	sanki	yaradanın	gönüllü	kölelere	ihtiyacı	varmış	gibi.	İbadet	zannettiklerihoşgörüsüzlüktü,	sanki	Yaradan	nefretten	hoşlanırmış	gibi.	İnanç	zannettikleri	onların	kurtuluşgarantisiydi	her	iki
cihanda,	tövbe	tövbe	sanki	Yaradan	tüccarmış	gibi.""Ya	Mevlânâ?	O	ne	diyordu	olanlara?""Hüdavendigâr	mı?	Onun	meşrebi	başkaydı.	Onun	toprağı	yumuşak	yerden	alınmıştı,	suyu	göllerinen	tatlısından,	soluğu	rüzgârların	en	uysalından;	onda	umut	vardı,	kuşku	yoktu,	onda	hoşgörü	vardı,öfke	yoktu,	onda	sevgi	vardı,	düşmanlık	yoktu.	Gönlümde	kendi
görüntüsünü	görünce	aklı	başındangitmişti.	Yıllardır	sandıkta	beklemiş	bir	isyan	bayrağı	gibi	rüzgârı	görür	görmez	dalgalanmayabaşlamıştı	bu	eski	şehrin	taş	sokaklarında.	Ne	sarayıumursar	olmuştu,	ne	ulemaları,	ne	de	halkı.	Aklını,	mantığını	bir	kutuya	gizleyerek,	savurup	atmıştıuçurumların	en	derinine.	Sadece	gönülden	oluşmuş	bir	adama
dönüşmüştü.	Bu	yüzden	her	sözüşiirdi,	her	adımı	güzellik,	her	dokunuşu	keramet.""Ya	sizin	meşrebiniz?"Yanıtlamadan	önce	düşünceli	bir	halde	sakallarını	sıvazladı."Hüdavendigâr'ın	sadece	güzelliği	vardır,	benim	ise	hem	güzelliğim,	hem	çirkinliğim.	O	benim
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