
96

ÖYKÜ

TÜRK DİLİ EYLÜL 2022  Yıl: 71  Sayı: 849

Sıradan bir günün sabahıydı. Hayatında yapacağı değişiklikler için 
yeni şeylerin olmasına ihtiyaç duydu. Üzerinde doğaya aykırı yeşil kı-
yafeti vardı. Çürümeye yüz tutmuş bu rengin ne anlama geldiğini, 
onun yağmurlu dünyasında gökkuşağının ne vakit açtığını ancak 
kendisi bilebilirdi. Elinde bastona pek benzemeyen sopası, sırtındaki 
kamburunu bir nebze de olsa hafifletiyordu. Yılların eskittiği, esnek-
liğini kaybettiği kaslarının bir gün sırtında yapışıp kalacağını tah-
min edememişti. İnsanoğlu, buna dervişler de dâhil eskimeyeceğini 
sanarak toprakla boy ölçüşür. O da bu yanılgıya kapıldı. Her bahar 
gelişinde içinde kurumakta olan yaşam ağacı yeşerip tazelenecek 
sandı.  Hâlbuki mevsimlerin döngüsü bedeni üzerinde tuhaf oyunlar 
oynamaktaydı. Bu oyunun kaybedeni ve kazananı yoktu. Yaşını hayli 
almasına rağmen zihninde cevaplayamadığı birçok soru vardı. Bu su-
allerin yanıtını uzaklarda bulabileceğine kanaat getirdi. İçindeki 
kuşku büyüdükçe duygularını bütünüyle ele geçiriyordu. Hiçbir şey 

-buna nesneler de dâhil- kesinlik kazanmamıştı zihninde. Kötünün 
içindeki iyilikle, iyinin içindeki kötülüğü teraziye koyma şansı olsa 
kefelerin eşit geleceğinden emindi. Şu hayatta her sıkıntıyla baş et-
mesine rağmen korkularına yenik düşüyordu. Ellerini açarak Tan-
rı’dan yardım istedi. Yalvardı, yakardı. Bir işaret bekledi fakat evren-
de herhangi bir değişim göremedi. Sırt çantasına su kutusuyla birkaç 
uzun ömürlü yiyecek koydu. Rotasını çizemezdi çünkü gideceği yönü 
kestiremiyordu. “Dervişler kuş misali nereye konar, nereye göçer bi-
linmez.” diye mırıldandı. Kuzeye gitmeyeceği kesindi. Havası kadar 
insanının da soğuk olduğu yanılgısına kapılmıştı. Bu düşüncelerinin 
ermişlik ilkelerine aykırı olduğunu düşünerek sustu. Bu ilelebet ses-
siz kalacağı anlamına mı geliyordu bilinmez. Bunun yanı sıra kuzey 
rüzgârının sesinden şiddetle nefret eder, kapıdan bacadan sokmazdı 
içeriye. Yiyeceklerden arta kalan bölüme dönüp dönüp okuduğu fa-
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kat sonunu bir türlü getiremediği kitabını yerleştirdi. Bu merak onu hayata 
bağlıyordu besbelli. Yaşamının sırrı son sayfada çözülecekti fakat hikâyenin 
sonu yaklaştığında dehşetli bir korkuya kapılıyordu. Çocukken yaşadığı şim-
şek korkusundan apayrı bir şeydi. Şimşeğin gökyüzünde çalkalanan görüntü-
sünden korkarak annesinin eteğine yapıştığı zamanı hatırladı. Şimdi öldürü-
cü ateş içinde dolaşıyor, tehlikeli ışıklar saçıyordu.  Adını koyamadığı, kesin-
leşmemiş bu duyguyu kimselere tarif edemiyordu. Anlatabilse hafifleyecekti 
fakat o sustu. Aradığı şeyin uzaklarda olduğu gerçeği yerleşmişti kalbine. Bü-
tün hekimler toplansa bunun bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlatsalar 
inanmayacak, zaafları onu günü geldiğinde Tanrı’ya ortaklıkla suçladığı falcı-
ya kadar götürecekti. Dervişin ruhu, isteklerinin sonu gelmeyen mızmız bir 
çocuktu. Hangi oyuncağı alırsa alsın memnun edemiyordu. Nefsinin arzuları-
na dervişlerin dünyasında yer yoktu. Bu istekleri onu yüce makama çıkmasını 
engelliyordu. Sabah olmak üzereydi. Sokak lambaları bir bir sönüyordu. Usta-
nın kafasında gezinen düşünceler korkusunu artırdı. İçinden şu sözcükleri 
mırıldandı. “Ah! Cezası kesilmemiş ilkbahar yağmurları. Tanrı’dan başka kim-
se işitmedi sesini.” Benliği ütopik bir şehir inşa ederken ayakları topuklarına 
varana dek çamurun içindeydi. Yürüyordu. Gölgesi hava şartlarına göre uzu-
yor, kısalıyor fakat korkuları gibi peşini bırakmıyordu. Dört yolun başına gel-
diğinde duraksadı. Seçeneğin ikiden fazla olmasına canı hayli sıkılmıştı. Üste-
lik yönler arası benzerlik söz konusu değildi. Korktuğunda beyni hızlı karar 
alma yeteneğine sahipti. Doğuya yöneldi. Batıya giderse rehavete kapılacağını 
biliyordu. Gevşeklik dervişlere göre değildi. Güneydeki zeytinlikler canlandı 
gözünde. Hayır, dedi. İçinde peyda olan bu korkuya sebep olan şey iri bir zeytin 
çekirdeğiydi. Toprakla bütünleşince ağaca dönüşüp ürün vermesi kendisinin 
yaratıcıya olan yakınlığını sorgulatmıştı. Zeytin, dervişin gözünde sıradan bir 
şey değil maddenin özü, doğasıydı. İnandığı kutsal kitabında üzerine yemin 
edilen bir varoluştu.  Nefsiyle imtihanı büyüktü. Her yerde karşısına çıkıyor, 
olur olmaz şeyler fısıldıyordu kulağına. Kararlı adımlarla gitmek istediği fakat 
bilmediği yere doğru yola koyuldu. Çok geçmeden içinde kuşların uçmadığı 
garip bir memlekete geldi. Beldenin yabancısı olduğu kolayca anlaşılıyordu. 
Gözü yolun solundaki kaplumbağaya çarptı. Uygun bir yol arkadaşı olmadığı 
muhakkaktı. Kaplumbağanın minik adımlarını hesapladı. Hız, zaman ve yol 
problemlerini unutmuştu. A şehrinden yola çıkmıştı fakat gideceği yer bilin-
mezliğin ta kendisiydi. Nasıl bitecekti bu yolculuk, dedi. Hava sıcaktı, küf yeşi-
li cübbesi sırtına yapışmış bir yosundu. Ya sabır, deyip arkadaşına arkasında 
bırakarak devam etti yoluna. Duygusallığa yer yoktu, öyle söylemişti üstadı. 
Gölgesi güneşin karşısında küçülerek tanınmaz hâle gelen kardan adam gibi 
kısalmış, yerle bir olmuştu. Şimdi ağaca ihtiyacı vardı. Sırtını yaslayacak, su-
suzluğunu giderecek, sonunu getiremediği kitabına dönecekti. Nihayet soluk-
lanacağı büyük bir ağacın dibine oturdu. Türünü sorgulamaya niyeti yoktu. 
Yapraklarının yeşil ve iri olması yeterliydi. Açlığını, susuzluğunu bir kenara 
itti. Zihnindeki düşüncelerle üzerindeki kıyafetlerin uyumsuzluğu tadını ka-



98 TÜRK DİLİ EYLÜL 2022

çırmıştı. Ön yargıyla bakıyordu kendine. Ruhuyla tanışmayı ertelediği, ona 
uzaklardan bakmakla yetindiği su götürmez gerçekti. Aynı amaca yönelik so-
rular dolaşıp duruyordu kafasında. Ağırlık çöktü göz kapaklarına. Vakitsiz uy-
kunun sinyalleri olabilirdi elbet. Onca yol yürümüştü, dile kolaydı. Ağaçtan 
dökülen yapraklar yumuşamış, serilmişti altına. Doğa misafirini ağırlıyordu. 
Çok geçmeden uykuya daldı. Şimdi ikindi sessizliğinde sandalın üzerinde sal-
lanıyor, rüzgâr onu batı yönüne savuruyordu. Direncini kaybetmiş, acıkmıştı. 
Annesinin hazırladığı tuzlu çörekler hayli susatmıştı fakat elini attığı çeşme-
ler kuruyor, dervişten suyunu esirgiyordu. “Eyvah!” dedi.  O sırada sürüsün-
den kopan bir arı sağ işaret parmağını sokmasıyla acı içinde uyandı. Arı, sesin-
de dünyayı kale almayan bir vızıltıyla uzaklaştı. Derviş tükürüğüyle ıslattığı 
topraktan bir parça alarak şişliğin üzerine yamadı. İçindeki zehri toprağa bı-
raktı. Orada bir daha hiçbir bitki yetişmeyecek, lanetli bölge olarak anılacaktı. 
Yapraklara düşen çiğ taneleri dervişin üzerinden bir gece geçtiğini kanıtlıyor-
du. Ömrühayatında ilk defa dinî ritüellerini elinde olmayan sebepten ötürü 
aksatmıştı. Tanrı’ya karşı mahcup hissetti kendini. Göğsü daraldı. Aradığı şe-
yin uğruna elindeki değerleri kaybetmeye başlamıştı. Çantasını sırtladığı gibi 
yola koyuldu. Geniş yolun sonuna geldiğinde yol ikiye ayrılıyordu. Nereye sa-
pacağını şaşırdı. İki yolu birbirinden ayıran en ufak bir ayrıntı aradı, yoktu. 
Aklı giderek bulanıklaşıyor, karar yetisini elinden alıyordu. Efendisinin “Tesli-
miyeti elinden bırakmayasın.” diye ettiği nasihatini unuttu. Güneşi soluna 
alarak bir yol seçmeye karar verdi. Epeyce yürüdükten sonra bir at sürüsüne 
rastladı. Cüsseli bir seyis korkusuzca gözlerini dervişe dikti. Siyah köpeği efen-
disinin eteğine yapışmış, saldırı emri bekliyordu. Derviş gözünü besili güm-
rah atlardan alamadı. Hâlbuki onun felsefesinde atların makbul olanı salma 
ve eğersiz olanıydı. Köpek küçük bir hata arıyordu. Dişlerinin gıcırtısı dervişin 
ölüm korkusunu yeniden hissettirdi. Seyis aynı zamanda bir falcıydı. Dervişin 
avuç içine başparmağını bastırarak sönmekte olan yıldızının bataklığa yansı-
masını izledi. Koca bir tas at sütünü ona uzattı. Hâlbuki dergâhta nefsi şımar-
tan yiyecekler yasaktı. Sütün lezzeti asıl amacını unutturdu. Seyisle vedalaşıp 
güneşi yeniden sol tarafına alarak yola düştü. At bakıcısı dervişin arkasından 
gülümsedi. Bu gülüşte beyhude bir ömrün hiçliği vardı. Derviş güneşin sağın-
da kaldığının hesabını yapamamıştı. Çok geçmeden kendini batı yönünde bul-
du. Yalnız yolunu değil, yönünü de şaşırmıştı. Dönüş için çok geçti artık. Ayak-
ları su toplamış, kabarcıklar olmuştu. Serinleyecek, geceyi geçirecek bir yer 
aradı. Koca düzlüğü dik açıyla kesen bir ağaç gördü. Rahatlamıştı şimdi. Yak-
laştıkça bir zeytin ağacı olduğunu fark etti. İçindeki mutluluk kuş olup uçtu. 
Efendisi zeytin ağacının kutsal olduğunu, altında uyumamasını tembihlemiş-
ti. Bu üçüncü yasağı bozuyordu. Kitabını çıkararak son sayfasını okumaya ka-
rar verdi. Aniden bastıran yağmur kitaptan geriye dönüşü imkânsız bir son 
bırakmıştı. Ürperdi, üşüdü. İçinde onu buralara getiren korkunun ölüm olaca-
ğını anladı. Oysa efendisi gerçek inancın korku barındırmayacağını defalarca 
söylemişti. Kışın dergâha kırdığı odunları, yaktığı sobayı son kez düşündü. Aç-
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lıktan nefesi kokuyordu. Elini uzatarak ağacın yere yakın dalından bir zeytin 
kopardı. Zeytinin olgunlaşmamış eti dişlerinin arasına, çekirdeği ise boğazına 
takıldı. Öksürdü, hamle yaptı. Acısı gözyaşlarına karışarak sakalına düştü. Sa-
bah olmuştu. Batının hafif ılık rüzgârı cübbesini dalgalandırıyor, doğaya karı-
şacak günü bekliyordu.


