Gülsüm ve Oğuzcan’a…
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Kerpiçli Köyü
Ayşe Hatun’un neden öldüğünü kimse bilmiyordu. Dünya ahret kocası, peygamber torunu Şeyh Emir Hurşid Efendi Hazretleri’ne göre vadesi yetmişti.
Efendi’nin sağ kolu Salih Hoca, yaşlı kadının kalpten gittiğinden emindi. Tekkenin maişetinden sorumlu Kasım Hoca ise çekemeyenlerin Ayşe
Hatun’a beddua ettiğini düşünüyordu.
Mezarlıktaki hocalar, Efendi ayrıldıktan sonra da Yasin okumaya devam
ettiler. Sıcak Ağustos gününde, altında durdukları akasya ağaçlarının gölgesinden çıkmak işlerine gelmiyordu. Burunlarını çekerek ağlar gibi yaptılar,
sureleri uzattıkça uzattılar. Sayelerinde kadıncağızın günahlarının bir kısmı
af olacak, belki Cennet’te Firdevs-i Âlâ mertebesine* erişecekti. Şu sebepten veya bu sebepten fark etmez, öbür dünyaya göçen Ayşe Hatun’un mübarek ruhunun duaya ihtiyacı vardı. Muhtemelen şu anda bir melek -belki birden fazlası- mezarlığın üzerinde, ya da daha yukarıda bulutların üzerinde bir
yerde, ellerinde defter kalem aşağıdan yukarı yükselen duaları tetkik ediyor,
hatalı kıraat edilenleri doğru olanlardan, canıyürekten okunanları sadece
dudak oynatanların çıkardığı anlaşılmaz mırıltılardan ayırmaya çalışıyordu.
Kerpiçli Mezarlığı köyün batısındaki tepeye kurulmuştu. Güneş dağın
arkasına iner inmez sırttan aşağı hafif bir esinti indi. Serseri bir alakarga
kuyruğunu titreterek bir mezar taşından diğerine uçtu. Ağustos böcekleri
birkaç dakikalığına ötmelerine ara verdiler. Esintiyi, dua okuyanlar da hissetmişlerdi, gaipten bir emir almışlar gibi hepsi aynı anda elleriyle yüzlerini
sıvazlayıp yerlerinden doğruldular. Vazife tamamlanmıştı, çocuğunu öğlen
uykusuna yatırmış bir annenin huzuruyla mezarlıktan çıkmaya başladılar.
Cemaatin ayaklandığını gören dilenciler üç beş kuruş fazla sadaka alabilmek için becerebildikleri en acıklı yüz ifadelerini takındılar. Hacı dedelerin

* Firdevs-i Âlâ: Cennet’in en muteber katı. İslam inancına göre Cennet’in katları vardır. “Allah’dan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin... Çünkü Firdevs, Cennet’in ortası ve
Cennet’in en yükseğidir. Firdevs’ten Cennet nehirleri doğar”. (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı
Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Cihad 4.)
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dilencilerle oyalanacak vakti yoktu, ellerinde bastonlar, gerilen idrar torbalarını boşaltmak için uygun bir yer aramaya başladılar. Bu arada muhtarı
çekiştirmeyi de ihmal etmediler. “Şerefsiz, her yere para harcıyor, mezarlığa
gelince kalmadı diyor” dedi biri. “Ölenler oy veremiyor, ondan” diyerek arkadaşını tasdik etti diğeri.
Mezarlıktan çıkanların köye doğru yürümeye başlamadan önce birbirlerine başsağlığı dilemeleri âdettendi. El sıkışırken aşağıdaki manzaranın
tadını çıkarmaya çalıştılar. Bulundukları yerden evlerini kuş bakışı görebiliyorlardı. Köyün tam ortasındaki büyük caminin yeşil minaresi, gökyüzüne uzanan, ucu sivriltilmiş bir kaleme benziyordu. Şu üzerinde odun yığını
olan, Recep’in fakirhanesi, kaysı kurutulan dam, Muhtar’ın evi, yıkık dökük
kerpiç evlerin arasında kale gibi duran iki katlı Taş Ev de ruhuna dua yolladıkları rahmetli Ayşe Hatun’un eviydi.
Nihayet selamlaşmalar da bitti, fundalıkların içinden sarı bir yılan gibi
kıvrılarak aşağı inen toprak yoldan köye doğru yürümeye başladılar. Önce
Hurşid Efendi’nin büyük babasının yaptırdığı yeşil minareli camiye gittiler.
Namaz kıldıktan sonra, jandarma komutanının özel izniyle birkaç günlüğüne hizmete açılan alt kattaki aş evine inip her derde deva bulgur çorbasından içtiler. Sıra Efendi’lerine taziyetlerini sunmaya gelmişti. Şeyh Hurşid
Efendi’nin ailesiyle birlikte yaşadığı Taş Ev’e doğru yöneldiler.
Bir arada dolaşmamalarını tembih ettikleri müritlerin Efendi’nin evinin
önünde toplandıklarını gören hizmetliler telaşlandılar. Hemen bahçe kapısını açıp kalabalığı içeri aldılar. Komutanın dikkatini çekmek istemezlerdi.
Her ne kadar son seçimde Efendi’nin özel gayretiyle sandıktan CHP çıkmışsa da askerlerin gözlerinin üzerlerinde olduğunu biliyorlardı.
Arka bahçeye giren sofular, içinde kaymak parçaları yüzen soğuk ayranlarını içtikten sonra arka kapıdan Taş Ev’e alındılar. Eskiden Nakşibendî
tekkesi olan bina için, 1925 yılında tekke ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili
kanunla yıkım kararı çıkmış, Hurşid Efendi’nin rahmetli babası, binanın
şahsi malı olduğunu ispat ederek yıkımı engellemişti. Kesme taş ve mermer
bloklardan inşa edilmiş iki katlı bina adı bilinmeyen Ermeni bir usta tarafından yapılmıştı. Ana kapının iki yanındaki sütunların Suriye’den getirildiği
söyleniyordu. Geçen yıllar boyunca ağza alınmayan tekke sözcüğünün yerini
“Taş Ev” almıştı ama müritler bu iki katlı binanın aslında gizli bir ibadethane olduğunu biliyorlardı.
Köyün erkekleri, ikinci kattaki muhabbet meydanına* çıkıp Efendi’nin
* Tekkelerde cemaatin toplu zikir ayini yaptığı, şeyhin müritlerini toplu olarak kabul ettiği büyük salon.
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eteğini öpmek için sıraya girerken, arka kapıdan içeri giren kadınlar haremde toplandılar. Hurşid Efendi’nin gürültüden hoşlanmadığını bildikleri
için kaynanasının yanında kocasından dayak yiyen gelinler gibi ağlarken
seslerini yükseltmemeye özellikle dikkat ettiler.
Hurşid Efendi’nin gözlerinden yaş aktığı daha önce hiç görülmemişti.
Karısını çok severdi ama bu kadar üzülmesinin asıl nedeni oğullarının küçük yaşta öksüz kalmasıydı. Şu anda, gözleri yarı kapalı dua mırıldanırken
de aklı çocuklarındaydı. Etrafındakiler tekrar evlenmesini istediğinde kabul
etmeyecek, çocuklarına hem analık hem babalık yapacaktı. Kendisi gibi
uysal ve çalışkan bir mizacı olan büyük oğlu Muhammed Abdulbaki’nin
sorun çıkaracağını sanmıyordu. Daha sekiz yaşında olmasına rağmen hem
Türkçe’yi hem Arapça’yı öğrenmişti. Yaramazlığı ile konak ahalisini canından bezdiren küçük Vakkas’la ilgili şüpheleri vardı; afacan oğlan bir türlü
disipline girmiyor, kulağı çekilmekten kiraz kırmızısı bir renk alana kadar
yaramazlık yapıyor, derslerde geri kalmasının hıncını ağabeyini güreşte yıkarak alıyordu.
Yatsı namazından sonra rüzgâr birden durdu, hava basıklaştı. Gaz lambalarının yaydığı ısı, Ağustos sıcağına eklenince büyük salon sıcaktan durulmaz oldu. Müritlerinin başsağlığı dileklerini kabul eden Hurşid Efendi’nin
üzerine garip bir ağırlık çökmüştü, pencerelerin karşılıklı açılmasını istedi. Sonra gözlerini kapıya çevirdi; insanlar akşamın bu vaktinde hâlâ içeri
girmek için birbirlerini eziyorlardı. Şu anda aşağıda, haremde, çocuklarının yanında olmayı isterdi. Başını, sağ yanında el pençe divan duran Salih
Hoca’ya doğru çevirdi.
“Çocuklar nerede?”
“Kadınların yanındalar.”
“Onları buraya getir” dedi Hurşid Efendi. “Madem ben gidemiyorum bari
onlar gelsin…”
Salih Hoca elleri göbeğine bağlı geri geri salondan çıktı. Kırk yaşlarında,
ortadan uzun boylu, hafif göbekli bir adamdı. Köylüler tarafından sevilirdi.
Herkesin dilinde Mûtezile Mezhebi’ne* yakınlık duyduğu için El-Ezher’den**
atıldığı söylentisi vardı. Mısır’dan döndükten sonra bir süre orada burada

* Mûtezile Mezhebi: Akılcılığı savunan bir mezhep. İslam felsefesinde Akliyyûn adıyla
anılırlar. Mûtezile’ciler insanoğlunun, yaptığı hareketlerde tamamen hür olduğuna inanır,
kaderi yadsırlar. Mûtezile inancına göre kişi kendi fiillerini Allah’ın bahşettiği yaratma
kudretiyle kendisi yaratır. Mucizeyi ve evrende akıl dışı bir olgunun gerçekleşebileceğini
kabul etmedikleri için Sünniler tarafından sapkın olarak kabul edilmişlerdir.
** El-Ezher: Kahire’de bulunan, İslam dünyasında oldukça önemli bir gücü olduğu kabul
edilen, dinî esaslara göre eğitim veren, dünyanın en eski üniversitelerinden biri.
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dolaşmış, Hurşid Efendi’nin sohbetlerini dinledikten sonra müridi olmak
için izin istemişti.
Küçük Muhammed mezarlıktan döndüğünden bu yana yüklüğün dibindeki minderin üzerindeydi. Rahmetli annesinin oturduğu köşeyi kaptığı için
mutluydu. Sabah uyanır uyanmaz da onun ördüğü, boynu nakışlı çorabı giymişti. Parmağını çorabın boğazındaki gözeneklerden birine sokup çevirmeye
başladı. İkide bir burnunu çekiyor, somurtuk bir yüz ifadesiyle çorabındaki
deliği -neden olduğunu bilmeden- büyültmeye çalışırken bir yandan, kalın
kaşlarının altından etrafı izliyordu. Kadınların ağladığını görünce gözleri
dolar gibi oldu ama ağlamayacaktı. Fısıltıların bir kısmı kulağına geliyordu.
“Büyük oğlan şu mu?”
“Evet, o. Annesine çok düşkündü yavrucak. Pek akıllıdır, iki kere hatim
indirdi.”
“Küçük oğlan nerede?”
“Aha şurada… Nezihe ablanın kucağındaki…”
“Maşşallah gürbüz çocukmuş…”
Muhammed Abdulbaki gözlerini kardeşine çevirdi. Gürbüz çocuk kadınların kucağından inmemekte kararlıydı. Kendisinden iki yaş küçük olmasına rağmen daha iri olmasının ve kadınların onu bu kadar sevmesinin
nedenini bilmiyordu. Belki şişko olduğu için diye geçirdi aklından. Küçük
olmasına rağmen güreşte kendisini yenmesinin nedeni de şişko olmasıydı.
Kadınlardan birinin kollarını iki yana açarak Vakkas’a doğru yürüdüğünü
gördü. Gözlerini kaparken, “Onun kucağına gitmeyecek” diye tahminde bulundu. Gözlerini açtı. Dediği çıkmıştı, küçük Vakkas, elini Nezihe ablasının
boynuna doladı, başını öbür tarafa çevirdi. Yeni talibini beğenmemişti. Abdulbaki can sıkıntısını giderecek bir oyun bulduğu için sevinçliydi. Kadınlar
kardeşini almak için yaklaştığında gözlerini kapayıp tahminde bulunmaya
başladı. Gidecek, gitmeyecek… Kadınlar farkında değildi ama kardeşi sadece güzel ve büyük memeli kadınların kucağına gidiyordu. Beşinci tahmini
de doğru çıktığı için kendini kutlarken kapı vuruldu. Sadece erkekler haremin kapısına vururdu. Kadınlardan biri dolağını yüzüne çekip kapıyı araladı. Salih Hoca’nın sesini duyan Abdulbaki dikkat kesildi. En az birkaç gün
ders yapmayacaklarını sanıyordu. Hoca ile konuşan kadın dönüp çocuklara
baktı, sonra bir şeyler daha konuştular. “İnşallah beni derse çağırıyordur”
diye geçirdi içinden Abdulbaki. Kadınlarla oturmaktan sıkılmıştı. “Efendi
Hazretleri sizi yanına istiyormuş” diye seslendi kadın çocuklara dönüp. Abdulbaki sevinçle yerinden doğruldu. Küçük Vakkas, başını Nezihe ablasının
memelerinin arasına gömüp gitmek istemediğini söyledi ama emir büyük
yerden geldiği için Salih Hoca’nın ellerine teslim edilmekten kurtulamadı.
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“Nereye gidiyoruz?” diye sordu Abdulbaki, hocasının elini tutarken.
“Baban sizi yanına çağırdı.”
“Bizim muhabbet meydanına çıkmamızın günah olduğunu söylemiştiniz?”
Salih Hoca, küçük öğrencisinin başını okşadı.
“Baban kendisi çağırdığı için günah olmaz.”
Diğer eliyle yukarı çıkmamak için direnen Vakkas’ı çekiştiriyordu. Merdivenlerde sıralanmış sofuların arasından kendilerine yer açtılar. Abdulbaki
daha önce hiç görmediği, ancak hakkında çok şey işittiği büyük salonu merak ediyordu. Salih Hoca, kalabalık koridorda ilerleyebilmek için Vakkas’ı
kucağına aldı. Sofular, Şeyh Efendi’nin veletlerine yol vermek için ellerinden geldiği kadar ezilip büzüldüler. Kapıda Kasım Hoca tarafından karşılandılar. Meydana giriş çıkışın düzenini sağlamak onun göreviydi. Çökmeleri
için yanında yer gösterdi.
Kasım Hoca’nın ünü şifacılığından geliyordu. En ince ayrıntılarına kadar
bütün hastalıkların ve ilaçlarının yazılı olduğu kara kaplı kitabının dünyada
bir eşi yoktu. Şifaya gelenlere, “Söyleyin bakalım” diyordu, “Kancık büyüyü
kaldırmak için sıcak kaplumbağa kanı, sabah ezanından önce mi, yoksa yatsı
namazından hemen sonra mı içilmeli?” Onlar ağızları açık dinlerken ilave
ediyordu: “Sakın yanlış anlamayın, ben sihir, büyü yapmam. Allah korusun,
o işler cehennemlik günahtır. Amma velâkin büyüleri çözmekte üzerime
yoktur...”
Hizmetlilerin, ıslak ayağa giyilen yün çorap kokusunu bastırmak için gül
suyuna kuvvet vermesi büyük salondaki havayı daha da ağırlaştırmıştı. Salih Hoca, yere diz çöküp Abdulbaki’yi önüne aldı. Hurşid Efendi karşıdan
oğullarını görebilirdi artık. Kasım Hoca küçük Vakkas’ı daha çok seviyordu.
Cübbesinin cebinden çıkardığı leblebileri ağabeyine göstermeden Vakkas’ın
eline sıkıştırdı. Küçük çocuğun ders çalışmak yerine yaramazlık yaparak Salih Hoca’yı kızdırmasına bayılıyordu.
Muhammed Abdulbaki sofuların çoğunlukta olduğu bir toplulukta nasıl
davranması gerektiğini biliyordu; dizlerinin üzerine çöküp gözlerini yere çevirdi. Salonun arkasından gelen ney sesinin ritmine uyarak öne arkaya salınmaya başladı. Neye eşlik eden kudümün tok sesi hoşuna gidiyordu. İki çalgı
aletinin dışında önceden hiç işitmediği bir ses daha olduğunu fark etti. Müzisyenler hep birlikte annesinin çok sevdiği ilahiyi terennüm ediyorlardı.
Yer kazılır derin olur
Kazıldıkça serin olur
İçine giren kaybolur
Ah kabrimin ilk gecesi.
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Hizmetlilerden biri çocuklara soğuk şerbet getirdi. Muhammed Abdulbaki
kalaylı bakır tası dudağına götürürken karşısındaki divanda oturan babasına
baktı. Salih Hoca, Şeyh babalarının yüzüne bakmalarının kendi çocukları
için günah olmayacağını söylemişti. Hurşid Efendi başındaki yeşil sarığın
üzerine sardığı beyaz risalenin ucunu kalbinin üzerine sallandırmıştı. Altına
serili kara postun üzerinde tahtında oturan haşmetli bir padişah gibi görünüyordu. Muhammed gözlerini kardeşine çevirdi, Vakkas’ın da kendisine
baktığını görünce gülümsedi. Salih Hoca’nın, ikisinden birinin gelecekte
oturacağını söylediği şeyhlik postunu ikisi de ilk defa görüyordu.*
Muhabbet meydanının yüksek ahşap çatısını ağaç gövdelerinden yapılmış kalın dikmeler taşıyordu. Tavan, biraz eskilikten biraz bakımsızlıktan üç
dört yerden bel vermişti. Sıkış tıkış, diz dize oturmuş, başları takkeli sarıklı
dervişler gözleri önlerinde sessizce dualar mırıldanıyorlardı. Kapıdan giren
sofular hemen dizlerinin üzerine çöküyor, sonra emekleyerek babasının
önüne kadar gidiyor, bazıları kara postu, bazıları cübbesinin eteğini, bazıları
da ayağındaki mesti öpüyordu.
Babasının kendisine bakarak gülümsediğini fark eden Muhammed’in
içinden ona doğru koşmak geldi. Haremde kucağına oturabildiğine göre
belki burada da oturabilirdi. Salih Hoca küçük çocuğun niyetini anlamıştı,
kolunu sıktı. Mesajı alan Abdulbaki yerinden kımıldamadı. Belki şu müzik aletleriyle ilgilenmesi daha iyi olurdu; dizlerinin üzerinde doğrulup ney
sesinin geldiği tarafa baktı. Daha önce duymadığı ses, neyzenin yanındaki
müzisyenden geliyordu. İnce sakallı, gençten bir adam kucağında tuttuğu
yuvarlak gövdeli aletin tellerine vuruyordu.
Bizim evler ıssız kalmış
Yavrularım öksüz kalmış
Sizlerden ayrılmak varmış
Ah kabrimin ilk gecesi.
Muhammed yavaşça hocasının koluna dokundu.
“O adam ne çalıyor?”
Salih Hoca parmağını dudağına götürüp yavaş konuşması için ikaz etti.
“Ut çalıyor.”
* Şeyhin üzerine oturduğu, tüyleri alınmamış hayvan derisi. Koyun, keçi, geyik ya da ceylan derisi olabilir. Secde üzerine konur ve şeyhin hangi tarikattan olduğuna işaret eder.
Peygamberler, ashab, on iki imam, şeyhler ve fukara dervişler için posta oturmak sünnettir
ve mürşidlik makamının alametidir.
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“Ben de çalabilir miyim?”
Salih Hoca’dan önce diğer yanında oturan Kasım Hoca cevap verdi. “Ut
çalmak mekruhtur.”
Salih Hoca din kardeşine ters ters baktı. Sonra Abdulbaki’nin başını
okşadı. “Çalabilirsin tabii… Yarın babana sorar, izin verirse İstanbul’dan
bir tane getirtiriz.”
Kasım Hoca cevaptan hoşlanmamıştı. “Ut çalmak mekruhtur” dedi tekrar üstüne basarak. Sonra cebinden çıkardığı beyaz takkeyi önünde oturan
küçük Vakkas’ın başına taktı. “Allah’ın askerleri çalgı çalmaz.”
Namaz takkesi tombik yanaklı Vakkas’a çok yakışmıştı. Etraftaki dervişler gülümsediler, “Maşallah pek güzel oldu” diyerek takdirlerini gösterdiler.
Muhammed kardeşini kıskanmıştı. Kendi hocasına döndü.
“Ben de Allah’ın askeri olmak istiyorum.”
Salih Hoca’nın yüzünde sıkıntılı bir ifade belirdi. Kasım Hoca’ya sadece
onun fark edebileceği bir bakış attı. Sonra Muhammed’in başını okşadı.
“Asker olmana gerek yok, Allah’ın sevgili kulu olmak bize yeter.”
Gözlerini babasının üzerinde oturduğu kara posttan ayıramayan Vakkas
tartışmanın farkında değildi. O da hocasına dönüp “Sofular neden kara postu öpüyorlar?” diye sordu.
“Bir zamanlar Peygamber Efendi’miz de o posta oturmuş, onun için öpüyorlar” diye cevapladı Kasım Hoca.
“Babam da peygamber mi?”
Kasım Hoca gülümsedi. “Bir bakıma öyle sayılır, baban bizim şeyhimiz…”
“Ben de posta oturabilir miyim?”
“İlerde şeyh olursan oturursun” diye cevap verdi Kasım Hoca, yan gözle
Salih Hoca’ya bakarak. “Sen çalgı çalmayacak, Allah’ın askeri olacaksın. O
zaman postun üzerine biner, istediğin yere gidersin…”
Duyduğu şeyler Abdulbaki’nin dikkatini çekmişti. Bu gidişle bütün iyi şeylere kardeşi sahip olacaktı. Yandan konuşmaya karıştı. “Uçan halı gibi mi?”
“Evet, uçan halı gibi” diye cevap verdi Kasım Hoca. “Hazreti Peygamber
Efendimiz gökyüzüne bu postun üzerinde çıktı. Beş kerrubiyyun meleği postun beş köşesini tuttu, yetmiş bin perdeyi geçip huzura çıktılar.”
“Babam da gökyüzüne uçuyor mu?” Bu sefer Vakkas sormuştu.
“Uçuyor” dedi Kasım Hoca tereddüt etmeden.
Abdulbaki, doğru mu söylüyor gibilerinden kendi hocasına baktı. Başını
“hayır” anlamında iki yana salladığını görünce, gözlerini tekrar müzisyenlere çevirdi.
Salih Hoca’nın baş salladığını gören Kasım Hoca’nın suratı asıldı. Ne
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yazık ki şeyhinin uçtuğundan şüphe eden bir hoca ile aynı tekkede bulunuyordu. Bu konuyu yarın Hurşid Efendi’ye açacaktı.
Muhammed Abdulbaki o gece rüyasında gökyüzünden dünyaya bir ışık
huzmesinin indiğini gördü. Işık seli, oturma odasındaki minderinde oturan
annesini içine aldı. Ayşe Hatun ayağa kalktı, Muhammed’in kendisine baktığını görünce gülümsedi, “Ayrılık vakti geldi, benim artık gitmem gerekiyor…” dedi.
Muhammed ayaklarını yatağından aşağı sallandırdı.
“Ben de seninle gelmek istiyorum anne” dedi.
Ayşe Hatun sadece gülümsedi… Sonra ışık huzmesinin içinde gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Muhammed ağlamaya başladı; annesi yavaş
yavaş gökyüzüne doğru uzaklaşıyordu. Birden Kasım Hoca’nın posta binerek
istediği yere uçabileceğini söylediği geldi aklına. Üst kata çıkıp posta binebilir, annesine yetişebilirdi.
Gözlerini açtığında kendini yatağında oturuyor buldu. Ellerini öne doğru
uzatmıştı. Bir an rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunu bilemedi.
Annesi biraz önce bir ışık huzmesinin içinde tam şurada duruyordu, ellerini
kendisine uzatmış, gülümsemişti. Etrafına bakındı. Küçük Vakkas pencerenin altındaki yatakta Nezihe ablasının koynunda yatıyordu. Sessizce yukarı
çıkıp posta binebilir, pencere açıksa annesi uzaklaşmadan ona yetişebilirdi.
Yavaşça yataktan indi, parmaklarının ucunda kapıya doğru yürüdü.
“Nereye?”
Kardeşi uyanmış kendisine bakıyordu. Bir an çişe gittiğini söylemeyi düşündü. Sonra Salih Hoca’nın, yalanın küçüğü büyüğü olmaz, dediği geldi
aklına. İşaret parmağıyla tavanı işaret etti.
“Yukarı…”
Vakkas yavaşça yataktan indi. İki kardeş arka arkaya merdivenlerden
çıktılar. Koridorda yürürken ikisinin de kalbi yerinden çıkacakmış gibi
atıyordu. Muhabbet meydanının kapısı açıktı. Mumlar söndürülmüş, dört
köşede birer gaz lambası açık bırakılmıştı. Sihirli post, divanın üzerinde,
uçmaya hazır, binicisini bekliyordu. İki kardeş bir an göz göze geldiler, sonra
divana doğru koşmaya başladılar. Postun üzerine önce Abdulbaki, hemen
arkasından Vakkas çıktı. Vakkas, ağabeyini aşağı atacağından emindi, var
gücüyle yumruğunu salladı ama isabet ettiremedi. Kendi yumruğunun savurmasıyla divandan aşağı düşerken alnını kenarda duran tebere çarptı.
Askerliğini sıhhiye olarak yapan Bekir Hoca sabaha karşı eve gelip Vakkas’ın
alnına üç dikiş attı. Abdulbaki yaralanmamıştı ama kendini çok kötü hisse-
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diyordu. Bir kere kardeşinin alnındaki yara izinin hiçbir zaman kaybolmayacağını öğrenmişti. İkincisi annesine kavuşma şansını kaçırmıştı. Her şeye
kendisi neden olmuştu. Yukarı çıkarken daha sessiz olsaydı bunlar olmazdı.
Salih Hoca ertesi gün iki çocuğu ellerinden tutup babalarının huzuruna
çıkardı.
Hurşid Efendi kapının önünde burunlarını çekip duran çocuklarına baktı. Daha önce de yüzlerce kez kavga etmişlerdi ama bu farklıydı.
“Yanıma gelin bakayım.”
Çocuklar gözlerini yerden ayırmadan babalarına yaklaştılar. Efendi’nin
yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Ellerini dizlerinin üzerine koyup öne doğru eğildi. “Post kavgasına biraz erken başladınız çocuklar.”
Muhammed sesini çıkarmadı. Kardeşi de babası da kendisini yanlış anlamıştı. Postu değil, annesini istemişti. Hurşid Efendi başını iki yana salladı.
Rahmetli karısı hayatta olsaydı kesinlikle böyle bir kaza olmazdı.
“Anlatın bakalım nasıl oldu bu kavga?” diye sordu.
Çocuklar gözlerini önlerinden ayırmadılar. Vakkas iç çekerek ağlamaya devam etti. Canı yanan kendisi olduğuna göre cezayı ağabeyi almalıydı.
Dudaklarını büzdü, işaret parmağını ağabeyine çevirdi. “O demirle bana
vurdu.”
Başlar Abdulbaki’ye çevrildi. Gözleri hâlâ önündeydi.
Hurşid Efendi ile Salih Hoca göz göze geldiler. İkisi de Abdulbaki’nin
kardeşine vurmayacağını biliyordu.

2

Oxford
Sakallı adamın yaklaştığını gören görevliler kulübeden çıkıp kapının iki yanındaki yerlerini aldılar. Christ Church Koleji’nin kuzey cephesinden giren
çıkanı kontrol etmek onların göreviydi. Muhammed Abdulbaki bekçilerin
hareketinin kimlik sorma anlamına geldiğini biliyordu, tam önlerine gelince durdu. Diz yerleri bollaşmış gri pantolonunun altına marketten alınmış
ucuzundan siyah bir çift makosen, üzerine, önden fermuarlı, yağmurluğa
benzeyen lacivert bir pardösü giymişti. Boyu sağındaki uzun boylu görevlinin ancak omzuna geliyordu. Bu kapıdan belki on bininci geçişi olmasına
rağmen her seferinde bir yabancı muamelesi görüyor, bekçiler suratına kendisini ilk defa görüyorlarmış gibi bakıyorlardı. Bir İngiliz olsaydı böyle davranmayacaklarından emindi. Canı sıkkın, üzerinde Muhammed Abdulbaki
Kaya-Turkey-Science-Academic Personel yazılı kimliği nöbetçiye uzattı.
Nöbetçi okuma özürlüymüş gibi gözlerini kısarak dikkatle baktı. Bir süre
sağ kulağındaki küpeyle oynadıktan sonra elinin tersiyle geç işareti yaptı.
Muhammed içeri girerken durdu, adamın tavrı ağırına gitmişti. Uzun boylu
züppe kendisine bu üniversitenin bir öğretim üyesi gibi değil, bedava yemek için içeri girmeye çalışan alkolik gençlerden biri gibi davranmıştı. Geri
döndü.
“Her giriş çıkışımda kimlik sormaktan vazgeçmeyecek misiniz?” diye sordu sertçe.
Beklenmedik soru bekçileri şaşırtmıştı. Kısa boylu olanı bir kaşını havaya kaldırdı, küçümser bir ifadeyle, “Biz sadece görevimizi yapıyoruz” dedi.
“İzin verirseniz ben de gidip görevimi yapacağım” dedi Muhammed, sesinin tonunu daha da yükselterek. “Bu kapıdan elimdeki bu ağır çantayla
günde en az dört kez geçiyorum, beni durdurduğunuz için her seferinde üç
dakikadan günde on iki dakika kaybediyorum, haftada 72, ayda 2016, yılda
24192 dakika, beş yılda 2016 saat eder. Şunu unutmayın ki Türk olmama
rağmen benim maaşımı da aynı sizin maaşlarınız gibi İngiliz hükümeti ödüyor. Düşünüyorum da geçen beş yıl boyunca üniversitenin hizmetinde geçireceğim 84 günümü çaldınız.”
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Bir çırpıda ağzından çıkıveren sözler Muhammed’i de şaşırtmıştı. Sonra
başladığı oyunu bitirmeye karar verdi. Sağ elini çenesine götürdü, yüzüne
düşünceli bir ifade takındı. İşaret parmağını uzun boylu olanın yüzüne doğru
salladı.
“Bu yaptığınızın bir cezası olmalı. Fakülte direktörüne gerekeni söyleyeceğim.” Nöbetçiler, suratlarında şaşkın bir ifadeyle iki yana çekildiler. Kısa
boylu olanı kekeleyerek birkaç özür sözcüğü mırıldandı. Muhammed Abdulbaki, adamların arka arkaya sıraladığı rakamlardan mı etkilendiğini, yoksa
şikâyet edileceklerinden mi korktuklarını bilemedi. “Keşke daha önce akıl
etseydim efelenmeyi” diye düşündü aralarından geçerken. “Beş yıl ikinci sınıf
insan muamelesi gör, doktoranın bitmesine altı ay kala kahramanlık yap.”
Ana binaya doğru başı dik, göğsü ilerde ilerlerken bütün İngiltere’yi dize
getirmiş gibi hissediyordu kendini. Derin bir nefes alıp henüz sabah serinliğini yitirmemiş Oxford sisini içine çekti. İç avludaki yeşil çimlerin üzerinde
birbirini kovalayan minik serçeler bu sabah her zamankinden daha neşeliydi. Aynı anda, gülümsediğini fark etti. Karşı binadan bakan biri kendi kendine güldüğünü düşünebilirdi. Bütün bu olanları aynı evi paylaştığı Ali’ye
anlatmalıydı. Onun bu küçük tartışmayı, Oxford tarihinde Hıristiyanlığa
karşı kazanılmış en büyük zaferlerden biri olarak kabul edeceği aklına gelince tekrar gülümsedi. “O kadar da değil canım” diyecekti ona. “Abartma.
Tamam, nöbetçilerin ağzının payını verdiğimi kabul ediyorum ama...”
Muhammed Abdulbaki’nin kalın kaşları, siyah dalgalı saçları, beyaz teni
ile hoş bir tezat oluşturuyordu. Geniş omuzlu, ortadan uzun boylu, yakışıklı
bir gençti. Golden Cross alışveriş merkezindeki turistik eşya satıcıları onu
ilk gördüklerinde İtalyan olduğunu sanmış, aksanını işitince bu sefer Lübnanlı olduğu düşünmüşlerdi. Geniş bir alnı, kemerli bir burnu ve dış köşelerinden yukarı doğru çekilmiş gibi duran kalkık kaşları vardı. Bölümündeki
sekreter kız onu ilk gördüğünde kıkırdayarak -o an bir Müslüman olduğunu
bilmiyordu- sakalını kestiği takdirde Ömer Şerif ’e benzeyeceğini söylemiş,
sonra bir gün tesadüfen odasına girdiğinde namaz kılarken görünce yaptığı
benzetmeyi unutmaya karar vermişti.
Nöbetçileri direktöre şikâyet etmeyi aklından bile geçirmedi Muhammed. Daha odasına girerken kapıdaki tartışmayı unutmuştu. Her zaman
yaptığı gibi önce şömineyi yaktı, sonra masasının üzerinde okunmayı bekleyen araştırma notlarının arasına gömüldü. Bütün gününü geçirdiği bu oda,
tavana kadar yükselen kitaplıklarıyla bir çalışma odasından çok küçük bir
kütüphaneye benziyordu.
Akşam çıkışta nöbetçilerin kulübenin içinden kendisine selam verdiklerini görünce sabahki olayı hatırlayıp gülümsedi. Başından geçenleri Ali’ye
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anlatmak için sabırsızlanıyordu. Ne yazık ki bu akşam şehrin öbür ucundaki
Radcliff’e gitmek zorundaydı. Kolejin kütüphanesinde bulamadığı bir kitaba
bakacak, eve de geç dönecekti. Tek tesellisi, uzun zamandır görme fırsatı
bulamadığı, Oxford’un bu ünlü kütüphanesini görecek olmasıydı. Ali’nin
akşam yemeğine Tahran usulü mercimekli yahni pişireceğini hatırlayınca
adımlarını sıklaştırdı. Fazla geç kalmazsa yemeği soğuttuğu suçlamasına maruz kalmazdı.
Yağmur atıştırmaya başlamıştı. Otobüs durağına ulaşmak için son elli
metreyi koşmak zorunda kaldı. Durağın içinde, ellerinde alışveriş torbalarıyla üç dört kişi bekliyordu. En arkada, sanki etrafta başka insan yokmuş
gibi kendilerinden geçmiş, öpüşen bir çift vardı. Başını çevirirken delikanlının koluyla kızın kalçasını kendine doğru çektiğini gördü. Sanki öpüşen
kendisiymiş gibi içi bir hoş olmuştu. Neticede bu edepsizliği yapan kendisi
olmadığına göre günaha girmiş olmazdı ama... Yoksa olur muydu? Yakasını kaldırdı, yağan yağmura aldırmadan durağın dışına çıktı. “... hatîetuhu
fe ulâike ashâbun nâr”*. Bu iki genç evlerine gittiklerinde sevişmeye devam
edecek, sonra da sabaha kadar birbirlerine sarılarak uyuyacaklardı. Bu sırada
kendisi bekâr yatağında bir yandan bir yana dönüyor olacaktı ama olsun…
Onlar bu dünyada yaptıklarının hesabını öbür dünyada vereceklerdi... Yağmur hızlandı mı ne? İşte otobüs geliyordu. Şoför usta bir manevrayla kaldırıma yanaştı. Muhammed’in aklına Oxford’a geldiği ilk günler geldi. Çamurlu
İstanbul caddelerinin kazandırdığı alışkanlıkla otobüs durağa her yaklaştığında üzerine su sıçrayacak korkusuyla geri kaçmıştı. Tok bir tıslama sesiyle
kapılar açıldı. En son Muhammed bindi. Hâlâ öpüşmeye devam eden genç
çiftin gelmeye niyetli olmadıkları anlaşılınca kapılar kapandı.
Lacivert üniformalı servis şoförü Bodleian kütüphanesinin adını duyunca, doğru araca bindiniz, anlamında başını salladı. Muhammed, yarısı
boş otobüste arkaya doğru yürürken yanındaki koltuğa oturacağı ümidiyle
kendisine gülümseyen kızı görmezden geldi. Geçen beş yıl süresince iffetini
korumuş, Allah’ın izniyle günah hanesine not düşürmemek için olağanüstü bir gayret göstermişti. Yerine otururken aklından hesap yaptı çabucak;
Bodleian buradan en fazla on dakika sürerdi, kütüphaneye girip çıkması da
yarım saat sürse en fazla bir saat içinde eve dönmüş olurdu. Elini karnına
bastırdı. Mercimekli yahni için biraz daha beklemesi gerekiyordu. Yılın üç
ayı oruç tutan biri için bir saatin lafı mı olur, diye geçirdi içinden.
Muhammed Abdulbaki son iki yıldır Oxford’un merkezinde küçük bir
* Kur’an-ı Kerim, Bakara suresi, 81. ayet: “Kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış olan
kimseler cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Dinayet İşleri tefsiri)
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apartman dairesinde kalıyordu. Daha büyük bir dairede kalabilecek maddi imkânı olmasına rağmen israf haramdır öğretisiyle yetişmiş biri olarak
mümkün olduğunca mütevazı bir yaşam sürmeye çalışıyordu. Yabancı bir
ülkede -hele de İngiltere’de- kalınan yerden daha önemlisinin odayı paylaşmak zorunda olduğun kişi olduğunu acı bir tecrübeyle öğrenmişti. Daha
önceki oda arkadaşı İspanyol bir doktora öğrencisiydi. Daireye taşındığı gün
yüzüne karşı açıkça Müslümanlara sempati duymadığını, dairenin kirasını
tek başına verecek maddi gücü oluncaya kadar kendisine katlanacağını söylemişti. Şehre eğitim döneminin tam ortasında -o tarihte bütün apartmanlar doludur- gelen Muhammed’in arkasını dönüp gitme gibi bir seçeneği
olmamıştı. Oda arkadaşını rahatsız etmemek, biraz da onun Müslümanlarla
ilgili kötü ön yargısını değiştirmek için elinden gelen gayreti göstermişti.
Örneğin onun evde olduğu saatlerde gürültü olmasın diye çok sevdiği udunu çalmamıştı. Her gün birkaç sayfa okumayı âdet edindiği Kur’an-ı Kerim’i
yüksek sesle kıraat etmiyor, abdest aldıktan sonra banyoyu kuru bırakmak
için elinde havluyla en az on dakika yerleri siliyor, kokmasın diye yemeklerde soğan, sarmısak kullanmıyor, namazını salonda değil, kapıyı kapatarak
kendi odasında kılıyordu. Sonuç? İspanyol, yaptığı onca fedakârlığı fark etmemişti bile. Dahası, salondaki müzik setinin sesini sonuna kadar açmış,
sabahtan akşama kadar kilise korolarından ilahiler çalmıştı. Hafta sonları
geç saatlere kadar devam eden kızlı erkekli partiler bir başka sorundu. En
zoru da gece tuvalete kalktığında etrafta sızmış kadınlı erkekli yarı çıplak
insanların üzerinden atlayarak banyoya gitmek olmuştu. Bir gözü göz zinası
yapma ve günaha girme korkusuyla kapanırken diğer gözü cinsel arzuları
tavana vurmuş otuz yaşında bir erkeğin farkındalığı ile açılıyor, düşe kalka
tuvaletin yolunu zor buluyordu. Belki adamın ilk gün kendisine söyledikleri
yüzünden, belki dinleye dinleye artık mırıldanmaya başladığı kilise müziğinden hoşlandığını fark etmenin verdiği korkuyla birinci yılın sonunda fakülte kantininin duvarına iliştirilmiş ilanı görünce çok sevinmişti.
“Değişim programı çerçevesinde iki yıl Oxford’da kalacağım. İranlı’yım. Bir
oda arkadaşı arıyorum - Ali Tebbah”.
Aynı akşam ilanın altında yazan numaraya telefon etmiş, İngilizce’yi
Acem aksanıyla konuşan Ali Tebbah, Türk olduğunu öğrenince bir an duraksamış, sonra isterse evi görebileceğini söylemişti. Apartman dairesine giren Muhammed’in gözüne çarpan ilk şey masanın üstündeki minik davullar
olmuştu. “Kudümü sen mi çalıyorsun?” sorusuna “Evet” cevabını alınca daha
fazla düşünmeden, “Bu gece taşınabilir miyim?” diye sormuştu. İkinci “evet”
cevabından sonra, geldiği taksiyle eve dönmüş, iki rekât şükür namazını takiben eşyalarını toplayarak İspanyol’a veda etmeden evden ayrılmıştı.
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Farklı kolejlere gitmelerine rağmen -Tebbah fizik lisansı yapıyordu- o
gün bugün aynı evde kalıyorlardı. Azeri asıllı olan Ali, Muhammed’den
daha zayıf, boyu da neredeyse bir karış daha uzundu. Siyah kıvırcık saçları,
her zaman gülen bir yüzü vardı. Koyu kirpikleri, gözlerine kalemle sürme
çekilmiş görüntüsü veriyordu. İlk karşılaştıkları gün müstakbel oda arkadaşının gözlerine baktığını görünce, “Sen sormadan ben söyleyeyim” demişti.
“Bir, gözlerime sürme çekmedim; iki, homoseksüel değilim; üç, kızlarla aram
çok iyidir.”
Gerçekten de kızlarla arasının iyi olduğu bir hafta geçmeden ortaya çıkmış, hatta küçük çapta bir krize neden olmuştu. Üniversiteden eve döndüğünde salonda yarı çıplak bir kızın dolaştığı gören Muhammed şaşırmış,
hemen odasına kapanıp kızın gittiğinden emin oluncaya kadar dışarı çıkmamıştı. İki gün sonra kanepede, bu sefer sarışın bir kızın kitap okuduğunu
görünce bu evde daha fazla kalamayacağına karar vermişti. Muhammed’in
valizlerini toplamaya başladığını gören Ali Tebbah, çıplak yakalanan kız
değil de kendisiymiş gibi yüzünde mahcup bir ifadeyle kapısını açmış, arkadaşlığından çok memnun olduğunu, gitmesini istemediğini söylemiş, hemen arkasından, aynı evde kalacaklarsa birbirlerinin dinî inançlarına saygı
göstermeleri gerektiğini ilave etmişti. O güne kadar selamünaleyküm, aleykümselam dışında fazla konuşmadığı oda arkadaşının bu samimi yaklaşımı
Muhammed’in hoşuna gitmişti. Arkadaşına, “Benim dinî inancım çıplak
kadınlarla aynı evde yaşamamı engelliyor” demiş, Ali Tebbah da, “İyi ama
onlar benim karılarım” diye cevap vermişti. Arkadaşının kendisiyle alay ettiğini düşünen Muhammed onun ciddi olduğunu fark edince, “Nasıl yani?”
diye sormuş, Ali Tebbah gülümseyerek bağlı olduğu Şia mezhebindeki nikâh
al-mut’ah* uygulamasının kendisine bu hakkı verdiğini söylemişti. “İkimiz
de Müslümanız ama mezheplerimiz farklı. Salı günü gördüğün kız birinci
karım Ayşe idi. Bu hafta sonu onu boş edip Necla ile evlendim.” Muhammed, muta nikâhı hakkında kabaca da olsa bir şeyler biliyordu. Birbirlerinin
inanışlarına saygı duyma fikrine de katılıyordu. Daha önemlisi sömestre ortasında tekrar ev aramak istemiyordu. Ali’nin anlaşma önerisini bir şartla
* Mut’a nikâhı ya da muta nikâhı İslamiyet’in ilk yıllarından kalan ve Şia’nın birçok mezhebinde ve Rafizilik’te hâlen uygulanan bir nikâh şeklidir. Bazı kaynaklarda Acem nikâhı
(İran’da uygulandığı için) ya da muvakkat nikâh (geçici nikâh) denir. Erkek, rızası olan bir
kadınla belirli bir ücret karşılığında anlaşarak, belirli bir süreliğine evlenir. Muta nikâhı,
Sünnilikte ve Anadolu Aleviliğinde uygulanmaz. Şiiler muta nikâhı konusunda Nisa suresinin 24. ayetini delil olarak sunarlar: “(Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli
kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanları ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini
verip) istemeniz size helal kılındı.” (Diyanet İşleri tefsiri.)
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kabul etti: Ali kız arkadaşlarını, kendi deyimiyle bir süreliğine nikâh kıydığı
karılarını eve getirebilecek ama salon, mutfak gibi ortak alanlarda edebe
uygun giyinmelerini sağlayacaktı. Bu konuşma sırasında Ali’nin “Seks ihtiyacını sen nasıl gideriyorsun?” sorusunu Muhammed duymazlıktan gelmişti.
Babası Hurşid Efendi onu İngiltere’ye kızlarla gönül eğlendirmesi için değil,
iyi bir eğitim alması için göndermişti. İşe yaramadığını bildiği hâlde, edepsiz
rüyalar görmemek için gün boyu üniversitedeki kızlardan uzak durmaya çalışıyor, geceleri yatmadan önce üç kez “Allahümme innî es’elüke rü’ya sâlihaten,
sâdikaten gayra kâzibetin, nâfiaten ğayra dârratin”* duasını okuyordu. Buna
rağmen gündüz karşılaştığı dişi mahlûkatlar, kolej servisinde hep yanına
oturmaya çalışan, dişleri telli kızdan tutun alışveriş yaptığı marketteki sivilceli şişko kasiyere kadar geceleri sırayla rüyasına girip Kama Sutra kitaplarında bile olmayan pozisyonları denemeye zorluyorlardı.
Takip eden günlerde, Ali’nin gizlemeye gerek görmediği, Şia olmayan
Müslümanlar hakkındaki olumsuz düşünceleri, örneğin “Bir Türk’ün hadis
ve fıkıh ilminde bir İranlı ile yarışamayacağı” fikri sabiti kısa sürede değişmişti. Oda arkadaşının Farsça gramer bilgisine hayran olan Ali, ikinci
ayın sonunda onun hem Tahran’daki din âlimleriyle boy ölçüşecek büyük
bir din âlimi hem de Ümmü Gülsüm’ün arkasında çalacak kadar büyük bir
udi olduğunu düşünüyordu. Ali’nin bütün bu bilgileri nereden öğrendiğini
sormasından bıkan Muhammed, bir din âliminin oğlu olduğunu, Arapça’yı
da liseyi okuduğu Suriye’de öğrendiğini söylemek zorunda kaldı. Sonraki
günler, dostluklarını daha da pekiştirdi. Ali Tebbah “İmam Muhammad”
diye hitap ettiği oda arkadaşına çok hürmet ediyor, ona Azeri Türkçe’siyle
“Muhtaram ağabeyim” diyordu. Her fırsatta Müslüman olduğunu söyleyen
Ali’nin, bir iki kez arkadaşının hatırı için gittiği cuma namazı sayılmazsa,
namazla, oruçla, kısaca ibadetin hiçbir şekliyle arası yoktu. Buna karşılık
kudümüyle semah çalmak, ilahi müzikleri yapmak çok hoşuna gidiyordu.
Muhammed’in çalışmadığı gecelerde, komşuları rahatsız etmemeye özen
göstererek müzik yapmaya başladılar. Birkaç ay sonra işi daha da ilerleterek,
Stanley Street’deki mescidin meşk âlemlerine katılmaya başladılar. Akşam
namazından sonra Bangladeşli İmam Tahir Efendi’nin zikir çemberine katılıyor, çalgılarıyla ilahi söyleyenlere eşlik ediyorlardı.
Otobüs Bodleian kütüphanesinin tam önünde durdu. Muhammed 14.
yüzyılda yapılmış tarihî binaya hayran kaldı. Kare şeklinde inşa edilmiş yapı,
kütüphane olmanın dışında resim heykel müzesi olarak da kullanılıyordu.
* “Allah’ım, Senden iyi, doğru olup yalan çıkmayan, faydalı olup zararı bulunmayan bir
rüya göstermeni istiyorum.”
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Kapıdaki görevliye aradığı kitabı nerede bulabileceğini sordu. İkinci kat
kuzey koridoru, cevabını alınca merdivenlerden bir üst kata çıktı. Birinci
kapıyı henüz geçmişti ki olduğu yere çakılıp kaldı. Bakışları soldaki camlı
bölmenin arkasına sabitlenmişti. Kütüphanenin yuvarlak penceresinden
içeri giren soluk ışık huzmesi bir meleğin yüzünü aydınlatıyordu. Kırmızı
kazaklı sarışın kız, koyu renk maun bir masanın arkasında, sanki bir ressama poz veriyormuş gibi kımıldamadan oturuyordu. Muhammed kendini
Rembrandt’ın bir tablosuna bakıyormuş gibi hissetti. Genç kız, izlendiğinden habersiz saçlarını açtı, tokasını ağzına aldı, sırtı dimdik, başını iki yana
sallayarak saçlarını dalgalandırdı, sonra boynundaki fuları kıvrak bir el hareketiyle çözüp saçlarına bağladı. Bu son hareket, Muhammed Abdulbaki’yi
daldığı uykudan uyandırdı, gözleri masanın arkasındaki güzellikte, kapıya
doğru birkaç adım attı ve... “Ah!”
Acıyla bağırarak elini başına götürdü. Dışarı çıkan öğrenciyi görmemiş,
kapının ahşap kanadı tam alnına çarpmıştı.
“Üzgünüm...” diye bağırdı, koşarak dışarı çıkan genç. Belli ki acelesi vardı.
“Önemi yok, ben iyiyim” diye arkasından seslendi Muhammed. Kızın
kendisine gülümsediğini fark edince elini alnından çekti. Kim bilir aynı durum daha önce kaç kişinin başına gelmişti. Gözlerinden gelen yaşa engel
olmaya çalışarak masaya yaklaştı, elindeki kâğıdı uzattı.
“Geçmiş olsun” diye gülümsedi kız kâğıdı alırken. Sonra zarif bir hareketle ayağa kalkıp kapının genç adamın başında yaptığı hasarı yakından
görmek için öne eğildi. Muhammed, açık mavi gözlerin kendisine gösterdiği
ilgiden şaşkın, gülümsedi. “Teşekkür ederim. Hafifçe çarptı sadece...”
“Pek hafife benzemiyor” dedi genç kız. Yüzünde, yabancı adamın hislerini rencide etmeyecek, ancak kazanın kendi güzelliği yüzünden meydana
geldiğinin farkında olduğunu gösteren bir ifade vardı.
“İranlı mısınız?”
“Hayır... Türk’üm” diye cevap verdi Muhammed. Alnının acısını unutmuştu. Pembe yanaklar ve dudaklar... Evet, kırmızı dudakları çok güzeldi.
Hayır, hayır, beyaz cildi... Yoksa gözleri mi?
Kız kâğıdı geri uzatırken güldü. “Türko ha... Türkiye. Güzel ülke...”
“Gittiniz mi hiç?”
“Hayır, ama Boğaziçi’nin resimlerini gördüm. Köprüde balık tutan adamlar ve bir de kulenin arkasında batan kızıl bir güneş vardı.”
Muhammed, yabancı ülkede bir hemşerisiyle karşılaşmış gibi sevinmişti.
“Bahsettiğiniz köprünün adı Karaköy Köprüsü” dedi biraz gururla. “Ben de
orada balık tuttum.”
Güzel kız ellerini iki yana açtı. “Bir gün mutlaka gideceğim. Aradığınız
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kitabı bulmak için ikinci koridora girin. Sol sırada, en son kitaplığın orta
gözünde bulacaksınız.”
“Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim” dedi uzaklaşırken. Karaköy
Köprüsü’nde hiç balık tutmamıştı oysa. “Allah affetsin, yalan söyledim”
diye mırıldandı. Önemli bir şey değildi ama sırf kızla konuşabilmek için…
Elinde kâğıt, rafların arasında sanki rüyadaymış gibi yürüyordu. Aklındaki
her şey uçup gitmişti. Buraya neden geldiğini hatırlamıyordu. Belki de kapı
düşündüğünden sert çarpmıştı başına. Bulduğu ilk koltuğa oturup kendini
toplamaya çalıştı. Kızın oturduğu tarafa doğru kaçamak bir bakış attı. Bir
öğrenciyle ilgileniyordu. Evet, kesinlikle çok “güzel”di, ama bu kelime yüreğinin neden yerinden çıkacakmış gibi attığını açıklamıyordu. Beş yıldır
İngiltere’deydi. Bu süre içinde çok sayıda güzel kız görmüş, hiçbirinden bu
kadar etkilenmemişti. Burada böyle saatlerce oturamazdı. Kalkıp rafların
arasında dolaşmaya başladı; kitabı kızın söylediği yerde, en son bölmenin
orta gözünde buldu. Sayfalarını karıştırırken aklı hâlâ kızdaydı. Bu kadar
etkilenmesinin nedeni tatlı gülümsemesi, bakışlarındaki masum ifade olabilirdi. Birazdan kapıdan çıkarken onu tekrar göreceği geldi aklına. Duvardaki
boy aynasına ilişti gözü. Gömleğinin yakasını düzeltti. Keşke üzerine daha
iyi bir şey giymiş olsaydı. Sonra kütüphane çalışanlarının, kılık kıyafetine
önem vermeyen bilim adamlarına alışkın oldukları geldi aklına. Kapıya doğru yürürken yüzündeki ifadeye, Nobel ödülünü kıl payı kaybetmiş bir bilim
adamı havası vermeye çalıştı. Heyhat, maun masanın önünde kendisini bir
hayal kırıklığı bekliyor, güzel kızın koltuğunda yaşlı bir kadın oturuyordu.
“Affedersiniz, biraz önce burada bir bayan vardı.”
Kadın, başını öne eğerek gözlüklerinin üzerinden Muhammed’e baktı.
Dudaklarının alt ve üst kenarlarına kırmızı ruj sürmüş, sonra bu desteğin
yeteri kadar dikkat çekici olmadığına karar vermiş olmalı ki üst göz kapaklarını da gök mavisi farla boyamıştı. Bu hâliyle sandalyesine oturduğu kızın
yerini fazlasıyla doldurduğundan emindi. Gülümseyerek, “Onun mesaisi bitti” dedi. “Buyurun ben yardımcı olayım.”
“Bana aradığım kitabı sol sırada, son kitaplığın orta gözünde bulacağımı
söylemişti.”
“Bulamadınız mı?” diye sordu kadın kaşlarını kaldırarak. Muhammed ne
diyeceğini bilemedi bir an. “Hayır” diye kekeledi. “Buldum.”
Yüzü kızarmış, mahcup olmuştu. “Ben sadece kendisine teşekkür etmek
istemiştim.”
“Ben teşekkürünüzü iletirim genç adam. Kim diyeyim?”
“Türko diyin.”
“Tamam Türko.”
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Dışarı çıkarken aptal gibi hissediyordu kendini. Adını sorsaydım keşke,
diye mırıldandı.
Eve döndüğünde hâlâ kendine gelememişti. İçeri girer girmez portmantodaki aynada alnına baktı. Kapının çarptığı yerde küçük bir şişlik vardı.
Kız tam şuraya dokunmuştu. Eliyle... Ali’nin salondan gelen ve acele etmesini isteyen sesini duyunca kendine geldi. Mercimekli yahni aklından
çıkıp gitmişti. Üzerini değiştirdi. Abdest alıp kaçırdığı akşam namazını kaza
etti. Yemek masasına otururken aklı hâlâ kütüphanedeydi. Ali’nin, yemeğin soğuması nedeniyle lezzetinin kaybolduğu yolundaki şikâyetlerini sesini
çıkarmadan dinledi. İlk kaşığın arkasından duymaya alışkın olduğu övgüleri
alamayan Ali Tebbah arkadaşına bir hâller olduğunu anlamıştı. Belki de
fakültede ters giden bir şeyler vardı. Bir kaşını kaldırıp sordu.
“Ne oldu, yahniyi beğenmedin mi?”
Muhammed ne yediğinin farkında değildi.
“Eline sağlık ya Ali, beğenmez olur muyum hiç” diye cevap verdi. Sonra
Ali’nin şüphelendiğini fark edince bir açıklama yapmasının daha doğru olacağını düşündü. Elini başına götürdü, “Kusura bakma bugün küçük bir kaza
geçirdim de... Başımı kapıya çarptım...”
Aslında o anda, yarın kütüphaneye sabah mı, yoksa öğleden sonra mı
gitmesinin daha iyi olacağını düşünüyordu. Kız sabah vardiyasında çalışıyor olmalıydı. Öyleyse öğleden sonra 3’te mesaisinin bitmesi gerekirdi, oysa
kendisi gittiğinde saat neredeyse 6’ydı. Ali’nin mazeretini kabul edip etmediğiyle ilgilenmeden sofrayı topladı. Bulaşıkları yıkarken salonda purosunu
yakmakla meşgul olan arkadaşına seslendi.
“Bodleian kütüphanesine gittin mi hiç?”
Ali Tebbah elinde puro, yüzünde şaşkın bir ifadeyle kapıda belirdi. Arkadaşına şimdiye kadar en az yüz kez Bodleian kütüphanesini anlatmış, taş
binanın ne kadar gösterişli olduğundan, mutlaka görmesi gerektiğinden
bahsetmişti.
“Beni hiç dinlemediğin bir kez daha ortaya çıktı. O kolejde okuduğumu
unuttun mu sen?”
Muhammed ne diyeceğini bilemedi bir an. Sonra arkadaşının şaşkın bir
biçimde kendisine baktığını görünce anlatmaya karar verdi.
“Bugün bir kitap bakmak için sizin kütüphaneye gittim.”
“Eeee...”
“Kütüphanede çalışan kızlardan birine âşık oldum.”
Ali Tebbah az kalsın elindeki tabağı yere düşürecekti. Aşk sözcüğünü
günde beş vakit namaz kılan, kızlardan bahsedince yüzü kızaran Muhammed
gibi bir sofunun ağzından işiteceği hiç aklında gelmemişti.
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“Nesini beğendin bu kızın?” diye sordu.
Muhammed yaramazlık yaparken suçüstü yakalanmış bir çocuk gibiydi.
“Tam olarak bilmiyorum” dedi. “İlk gördüğüm anda aklıma ne geldi biliyor musun?”
“Ne geldi?”
“Onun bir melek olabileceğini düşündüm. Bir meleği anlatamazsın ama
‘melek’ dediğinde herkes bilir ki salt güzellik dışında bir olağanüstülük vardır. İlla anlatmamı istiyorsan, gözleri çok güzel, açık mavi... Bir de kırmızı
dudakları… Gülerken... Sanki bir gül gibi gülüyor.”
“Çiçekler güler mi Muhammad gardaş?”
“Yani demek istiyorum ki, güldüğü zaman güller açıyor gibi oluyor. Bu
daha iyi oldu galiba.”
“Anlaşıldı, sen âşık olmuşsun” diyerek arkadaşının sözünü kesti Ali Tebbah. Purosundan bir nefes çekti. “Hangi salonda bu güzel kız bakalım?”
“Neden sordun?”
“Aynı fakültede olduğumuza göre yarın sabah gidip bu şanslı kızı görebilirim.”
Muhammed bulaşığı bitirmişti. Son tabağı da kurulayarak, rafa yerleştirdi.
“Onu görmene gerek yok. İkimiz de biliyoruz ki öyle bir kız benim gibi
birine yüz vermez.”
Ali Tebbah içine çektiği dumanı havaya üfledi, bu sefer halka yapmayı
becermişti. “Kim demiş sana yüz vermez diye, İngiliz kızlar esmer erkeklere
bayılır. Bütün mesele, nasıl yaklaşacağını bilmen...”
Küçük bir umut ışığı yanıp söndü Muhammed’in kalbinde. Bu kadar güzel bir kızı yalnız bırakmazlardı. Parmağında yüzük yoktu ama…
“İkinci katta... Kuzey cephesinde kilise pencereleri gibi yuvarlak camları
olan bir salonda çalışıyor.”
“Anladım, büyük salon” diye cevap verdi Ali gülerek.
“Yarın ilk işim yengemizi görmek olacak. Bakalım kimmiş, kimin nesiymiş, imam Muhammad’ıma layık biri miymiş?”
Muhammed Abdulbaki o gece yarısı birden uyandı. Beyninde muhayyerkürdî
bir şarkının nağmeleri, gözlerinin önünde kütüphanedeki güzel kızın hayali
dolaşıyordu. Hayırdır inşallah, diye mırıldandı. Mutfağa giderek, birkaç yudum su içti, sonra salona geçip udunu eline aldı.
Bir kızıl goncaya benzer dudağın,
Açılan tek gülüsün sen bu bağın,
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Kurulur kalplere sevda otağın,
Kim bilir hangi gönüldür dudağın.
Bir ses işitip başını kaldırdığında aynı parçayı kim bilir kaçıncı kez çalıyordu.Ali Tebbah, saç sakal karışmış, bir eli kapının pervazında gülerek kendisine bakıyordu.
“Hayırdır Muhammed gardaş? Gecenin bu vaktinde…”
Daha önce başına böyle bir şey gelmemişti Muhammed’in. O gece sabaha karşı hiç beklemediği birini daha gördü rüyasında. Gözlerine mavi far
sürmüş yaşlı kütüphane görevlisi, üzerinde kısa bir gecelikle peşine düşmüştü. Korkuyla gözlerini açtığında gün ağarmak üzereydi. Sabah namazında
ellerini gökyüzüne açıp yeni doğan günün sadece kendisi için değil, bu dünyadaki Ümmet-i Müslüman’a hayırlar getirmesini diledi. Kütüphanede gördüğü kızla ilgili bir dilekte bulunup bulunmama konusunda tereddüt etti,
sonunda şimdilik erken olacağına karar verdi.
Muhammed Abdulbaki, son iki yıldır üniversitenin yürüttüğü bir araştırma
projesinde başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Hem Ortadoğulu hem de
İngiliz öğrenciler tarafından çok seviliyor, derslerinde sınıfta boş yer kalmıyordu. Profesör Herris’in onca İngiliz adayın arasından kendisini seçmesi
gururunu okşamıştı. Belki o yüzden, belki bir Müslüman’ın da bilimsel araştırma yapabileceğini ispat etme arzusuyla bölümdeki diğer doktora öğrencilerinden daha fazla çalışıyordu. Babası kendisini İngiltere’ye yolcu ederken
gözlerinin içine bakmış, “Dünyayı parmağında oynatmış kâfir İngiliz’in örf
adetlerini, dilini bilmek, Şeriat-ı İslam’ın geleceği açısından çok önemlidir”
demişti. “Onların arasına gir ve nasıl yaşadıklarını tetkik et. Doğrularını
öğren, yanlışlarından ders al.”
Kolejin kapısına geldiğinde nöbetçilerin dışarı çıkmadığını fark etti.
Camdan ona bakarak selam verdiklerini görünce gülümseyerek el salladı.
Arkasından “huysuz Türk” denilmesini istemiyordu. Büyük avluyu hızlı
adımlarla geçip ana binadaki odasına yürüdü. Masasında otururken gözleri
önündeki raporlarda, aklı kütüphanedeki kızdaydı. Mavi gözler, dalgalı saçlar gözlerinin önünden gitmiyordu. Kalemini masaya bırakarak başını ellerinin arasına aldı. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti kendini. Ali Tebbah’ın
söylediklerine inanmayı çok isterdi ama o kızla ortak bir gelecekleri olması
mümkün değildi. Şöminenin üzerindeki duvar saatine baktı. Öğlen yemeği
için eve dönmek yerine Bodleian’a gidebilir, birkaç dakikalığına da olsa onu
görebilirdi. Sonra? Çekmecesinden beyaz bir kâğıt çıkardı. Avantajlarını ve
dezavantajlarını yazacaktı. İçinden çıkamadığı bir sorunla karşılaştığında
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bunu yapardı. Dezavantajları başlığının altına “lisan” yazdı. İngilizce’si çok
iyiydi ama aksanı belli oluyordu. Daha önemlisi İngilizce espri yapmakta
zorlanıyordu. Ali Tebbah, kızların kalbini kazanmak için onları güldürmek
gerektiğini söylerdi hep. “Başımı kapıya bir daha vursam güler mi acaba?”
diye geçirdi aklından. Sonra, “Bu hâllere düşecek adam mıydın sen Muhammed” diye mırıldandı. Kendi hâline hayret ediyordu ama gerçek ortadaydı.
Şu anda onun yanında olmak için yapamayacağı şey yoktu. Avantaj kısmına ne yazabilirdi acaba? Yakışıklıyım, diye yazdı. Sekreter kız, ilk geldiği
gün Ömer Şerif’e benzediğini söylemişti. Sonra hemen çizdi üstünü. Oxford, kendisinden yakışıklı, uzun boylu İngiliz erkekleriyle doluydu. “Ama
ben esmerim.” Tebbah, İngiliz kızlarının esmer erkeklerden hoşlandıklarını
söyleyip duruyordu. Yakışıklılığının bir avantaj olup olmayacağı konusunda karar veremeyince kâğıdı yırtıp ayağa kalktı. Öyle ya da böyle şansını
denemek zorundaydı. Masasını toplamadan dışarı çıktı. Duraktaki adam
Bodleian’a gidecek otobüs servisi için beklemesi gerektiğini söyleyince yürümeye karar verdi. Bir gözü güneşin önünü kapamaya çalışan arsız bulutlarda,
yağmurluğunu almadığı için kendine kızarak hızlı adımlarla St. Altadetes
Caddesi’nden kuzeye yürüdü. Kıza ne söyleyeceğini hâlâ bilmiyordu. Aslına
bakılırsa karşılaştığında konuşacak cesareti bulacağından da emin değildi.
Golden Cross alışveriş merkezinin önünden geçerken sepetinde kırmızı güller olan yaşlı bir kadın gördü.
“Bir kızıl goncaya benzer dudağın.”
Yaşlı kadın esmer delikanlının ne dediğini anlamamıştı. Muhammed,
güllerin en kırmızı olanını seçti.
High Street’e geldiğinde aklı hâlâ karışıktı. Kırmızı gülün, modası geçmiş
basit bir jest olarak görülme ihtimali çok yüksekti. Etraftan görülme riski
de cabası… Yol beklediğinden kısa sürmüştü. Kütüphanenin önüne gelince
içeri giremedi. Adını bile bilmediği güzel kız içerde miydi acaba? Kolej’in
önündeki geniş caddede aşağı yukarı yürürken siyah çizmeli, burnuna halka
taktırmış deri ceketli bir kız elindeki güle talip oldu. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Merdivenlerin önünden beşinci geçişinde kapıdaki nöbetçinin ona
ters ters baktığını fark etti. Bir tur daha atarsa polise telefon edecekmiş gibi
bir hâli vardı. “Bismillahirrahmanirrrahim” diyerek merdivenlere yöneldi.
Kararını vermişti, gülü kıza uzatırken çok güzel olduğunu söyleyecek, akşam
birlikte yemek yiyip yiyemeyeceklerini soracaktı. Bu kadar basit... Derin bir
nefes alıp kapıdan içeri girdi. Merdivenlerden çıktı, ikinci kat koridoruna
geldiğinde heyecandan kalbi duracak gibiydi. İşte orada, masanın arkasındaydı, önündeki kâğıda bir şeyler yazıyordu ve gene çok güzeldi. Bu sefer
kapıyı dikkatle açtı.
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“İyi günler.”
Mavi gözlü kız başını kaldırdı ve gülümsedi. “Türko... Kitabı mı getirdiniz?”
Gonca gülü kitabın arasına koymuştu. “Evet, kitabı dün almıştım.”
Mavi gözlü kız gülü fark edince gülümsedi. “Çok teşekkür ederim. Uzun
zamandır çiçek almamıştım. İngiliz erkekler gittikçe daha kaba oluyorlar.”
Genç adam büyülenmiş gibi kızı seyrediyordu. Mavi gözlü kız gülü masasındaki vazoya koydu.
“Yeni bir kitap mı alacaktınız?”
“Evet” diye cevap verdi Muhammed, heyecanını gizlemeye çalışarak.
Kütüphane pek sıcak sayılmazdı ama ter içinde kalmıştı.
“Siz zahmet etmeyin, kitabın nerede olduğunu biliyorum.”
Kendi kendine kızarak raflara doğru yürüdü. Ne kıza güzelliğinden bahsedebilmiş ne de yemeğe çıkmayı teklif edebilmişti. Belirli bir kitabı arıyormuş gibi koridorlarda dolaştı bir süre. Sonra sehpaların üzerine bırakılmış
dergilerden birini seçip kızı görebileceği bir masaya oturdu. Güzel kız kırmızı gülden de kendisinden de etkilenmişe benzemiyordu; önce kitap isteyen
bir öğrenciyle ilgilendi, sonra sakallı bir öğretim üyesine gülerek bir şeyler
anlattı. Oturduğu yerden genç kızın ince belini, uzun bacaklarını görebiliyordu. Bugün soluk sarı bir bluz giymişti. Zeytin yeşili eteği tam dizlerinin
hizasındaydı. Altında etek rengine uygun bir çorap vardı. Katolik kızların
açık saçık giyinmemeye dikkat ettiklerini biliyordu. Aynı anda Katolik bir
kızın bir yabancıyla yemeğe çıkmayabileceği geldi aklına. Büyük bir ihtimalle vaktini boşa harcıyordu. Bunu bilmesine rağmen her gün buraya gelebilir,
şu an olduğu gibi saatlerce bu güzelliği seyredebilirdi. Çan sesleri mesaisinin
başlamak üzerine olduğunu hatırlattı. Ayağa kalktı, ne pahasına olursa olsun onunla konuşacaktı. Raftaki kitaplardan rastgele bir tane çekip masaya
yürüdü, kaydetmesi için kıza uzattı. Kız, yüzünde aynı tatlı gülümsemeyle
kitabı eline alıp adına baktı.
“Bonobo Şempanzelerinde Seks Özgürlüğü... Hım… İlginç... Siz kitabın
maymunlar kısmıyla mı ilgileniyorsunuz seks kısmıyla mı?”
Muhammed’in yüzü kıpkırmızı olmuş, ne söyleyeceğini unutmuştu. Kitabın adına bakmayı akıl etmediği için kızdı kendine.
“Biyoloji doktorası yapıyorum” diye kekeledi. “Bizim bölüm için...”
“Anlıyorum” dedi kız gülümseyerek. “Ne zaman geri getireceksiniz?”
“Yarın.”
“Bu gece size uyku yok desenize... İyi günler. Gül için tekrar teşekkür
ederim.”
Kütüphanenin merdivenlerinden inerken bildiği bütün küfürleri arka arkaya sıraladı Muhammed. Kız seks manyağı olduğunu düşünmüş olmalıydı.
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Acaba içeri girip her şeyi anlatsa, seni gördüğüm andan beri başka bir şey
düşünemiyorum, kütüphaneye girene kadar yağmurun altında beş tur attım,
dese... Ya da kısaca sensiz yaşayamam dese... Yağmur daha da hızlanmıştı.
Beş yıldır ilk defa öğlen paydosundan sonra üniversiteye geç dönüyordu.
İranlı Ali hemen ertesi gün kütüphaneye gidip kızın adını öğrenmişti: Jasmine. Güzel olduğu konusunda arkadaşıyla aynı fikirdeydi. Gene de Muhammed, “Güzel değil, çok güzel” dedikçe itiraz ediyor, “Bir gün İran’a gelirsen
sana güzel kız neymiş gösteririm” diyordu. Ali Tebbah’ın başka haberleri de
vardı: Kızın babası bir zamanlar aynı kütüphanede hademe olarak çalışmış,
emekli olduktan iki yıl sonra vefat etmişti. Hademe sözcüğünü kullanırken
eliyle yerleri süpürme hareketi yaptığını görmezden geldi Muhammed. Ali
Tebbah, ona hitap ettiği şekliyle, “İmam Mohammad”ın geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındaydı. Bir yandan gelecekte, yani arkadaşı
bu kızdan hevesini aldıktan sonra birlikte çapkınlık yapabileceklerini hesaplayarak seviniyor, diğer yandan saf ve karşı cinsle ilişkiler konusunda
deneyimsiz olan dostunun hayal kırıklığı yaşayabileceğini düşünerek onu
uyarmaya çalışıyordu. Lafı döndürüp dolaştırıp Hıristiyan bir kızla birlikte
olmanın zorluklarına getirdi. Yüzüne ciddi bir ifade takınarak, “Biz Şiiler bu
konuda daha hoş görülüyüz. Bildiğim kadarıyla sizinkiler yabancıyla evliliğe
hoş gözle bakmıyorlar. Hıristiyan bir kızla evlenirsen şeyh baban ne der?”
diye sordu. Muhammed babasının bu konuda gereken anlayışı göstereceğinden emin olduğunu söyleyerek arkadaşını şaşırttı.
“Müslüman olmayı kabul ettikten sonra mesele yok. Şeyh babam bir yabancıyla evlenmeme hayır demez.”
Akşam sohbetlerinin tek konusu mavi gözlü güzel kız olmuştu. Ali, arkadaşındaki değişimden memnundu. Akşamları, “İslam ülkeleri neden geri
kaldı?” ya da “Peygamber Efendimiz’in Necid’e yaptığı seferde Ayşe anamıza
kimler iftira attı?” konulu tartışmalar yapmak yerine herkes gibi havaların
soğuduğundan, derslerin çok zor olduğundan ya da İngiliz kızların -tabii
Jasmine’in dışındakilerin- soğuk olduğundan bahsediyorlardı. Muhammed’in
utla çaldığı parçalar da değişmiş, ağır ilahilerin yerini romantik Türk sanat
müziği ve hafif batı müziği parçaları almıştı.
“Love Story. Oooo... Utla çaldığın parçaya bak. Anlaşıldı, İmam Mohammad âşık...”
“Âşık mıyım?”
“Evet, hem de sırılsıklam âşıksın.”
İki hafta hızla geçti.
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Muhammed’in her günü bir öncekinin aynıydı. Üniversiteye gidiyor,
öğlen olunca sanki ikinci bir işe gidiyormuş gibi Bodleian kütüphanesine giden otobüse biniyordu. Bu arada gül satan kadına uğramayı ihmal etmiyordu. Kırmızı bir gonca, otobüs, merdivenler, on iki basamak ve ikinci kat...
Her seferinde elinde bir gül ve bir kitapla Jasmine’in çalıştığı salona giriyor,
gülle birlikte bir gün önce aldığı kitabı adına bile bakmadan genç kıza geri
veriyor, bir süre kitapların arasında vakit geçirdikten sonra aldığı yeni kitabın kaydını yaptırıp kütüphaneden ayrılıyordu.
“Kaç gül götürdün şimdiye kadar?” diye sordu bir gün Ali.
“16.”
“Cumartesi Pazar sayılmazsa her gün bir gül.”
“İzin günü Cuma, Cumartesi çalışıyor.”
“Daha kaç tane götürmeyi düşünüyorsun?”
Muhammed cevap vermedi. Bunu düşünmemişti. Ali Tebbah arkadaşının ciddi bir adım atma zamanının çoktan geldiğine inanıyor, “Biz İranlılar
işi böyle uzatmayız” diyordu. “Beni örnek almalısın, Oxford’a geldiğimden
beri en az on kıza arkadaşlık teklif ettim.”
Muhammed, Ali’nin muta nikâhı kıydığı İranlı kız arkadaşlarını biliyordu. Gene de sordu. “İngiliz kızlardan mı bahsediyorsun?”
“Evet, İngiliz…”
“Kaçı kabul etti?”
“Hiçbiri, ama olsun. Bu işler böyle olur. Yavaş yavaş öğrendiğimi fark
ediyorum.”
Muhammed gülmemek için dudaklarını ısırdı ama Ali fark etmişti.
“Gül bakalım sen, yakında bu ev birbirinden güzel İngiliz kızlarla dolarsa
şikâyet etmek yok.”
“Söz, etmem.”
Ali Tebbah arkadaşının yanlış yolda olduğundan emindi. “Kız senin deli
olduğunu düşünüyor olmalı” diyordu. “Bu gidişle yakında kendini sapıklık
suçlamasıyla karakolda bulacak ve şansını tamamen kaybedeceksin. Gülleri
verince sana ne diyor?”
“Teşekkür edip önündeki vazoya koyuyor.”
“Başka bir şey söylemiyor mu?”
“Hayır söylemiyor... Kütüphaneye her gidişimde bu sefer onu yemeğe
davet edeceğime dair kendime söz veriyorum. Sonra onu görünce dilim tutuluyor, kütüphaneyi dolaşıp bir kitap alıp çıkıyorum.”
Ali’nin gözlerinin önüne, Muhammed’in elinde kitap, kütüphanede aşağı yukarı gezindiği gelince gülmeye başlıyordu.
“Kız senin ya deli olduğunu ya da alışveriş merkezinde çiçekçi olduğunu
düşünüyordur.”
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Muhammed de komik bir duruma düştüğünün farkındaydı. Daha önce
böyle bir şey başına gelmemişti. Yanlış bir şey yapma korkusu harekete geçmesini engelliyordu. Kıza açılamamasının nedeni, arkadaşı Ali’nin başına
oldukça sık olarak gelen bir şeydi: Hayır cevabı almaktan korkuyordu. O
zaman her şey biter, bir daha onu görmeye de gidemezdi. Gene de oda arkadaşına hak vermemesi mümkün değildi. Genç kıza olan tutkusu hayatını
altüst etmişti. Düzenli olarak başka bir üniversitenin kütüphanesine gitmesi
bölüm sekreterinin bile dikkatini çekmiş, öğlen tatilini uzattığı günlerden
birinde alaycı bir ses tonuyla, “Bir liste verirseniz istediğiniz kitapları kütüphanemize alırız. Böylece her gün Bodleian’a kadar yorulmak zorunda kalmazsınız” demişti.
Ali’nin gittikçe dozu artan ısrarları Haziran ayının ilk haftası biterken sonuç verdi ve Muhammed ertesi gün kızla konuşmak için arkadaşına söz verdi. O gece heyecandan doğru dürüst uyuyamadı. Sabah erkenden duşunu
aldı, namazını kıldı. Bahtını açık etmesi, kendini iyilerle karşılaştırması için
Allah’a dua etti. Sonra babasının yola çıkarken valizine koydurduğu beyaz
keten gömleği giydi. Hava durumunu öğrenmek için birkaç dakika televizyona baktı, yağış olmadığını görünce sevindi. Evden çıkarken yatak odasından Ali’nin horultusu geliyordu. Onun gibi rahat bir insan olmak için çok
şey verirdi ama Allah kendisini farklı yaratmıştı.
Yemek davetini akşam karanlığında, iş çıkışında, kütüphanenin önünde yapmaya karar vermişti. Oxford’un sisli karanlığında heyecanını gizlemesi daha kolay olacaktı. Sıradan bir günmüş gibi Kolej’e gitti ama aklı
Jasmine’deydi. Heyecanını yenmek için kendini yazmakta olduğu makaleye
vermeye çalıştı. Sekreter kız ilk defa üzerinde gördüğü keten gömleğini göstererek bir şeyler söyleyip güldü. Gömleğin üzerinde iyi durmadığından ya
da düğmelerinden birinin kopmuş olacağından şüphelenerek aynaya baktı.
Jasmine’in mesaisi tam 18.00’de bitiyordu. Yarım saat emniyet payı vererek
17.30’da Bodleian’ın önünde olmaya karar verdi. O saatte hava çoktan kararmış, hemen karşıdaki Radcliff’in ışıkları yanmış olurdu. Tarihî binanın
önünde bekleyecek, Jasmine kütüphanenin merdivenlerinden inerken birden karşısına çıkıp elindeki kırmızı gülleri -yirmi bir kırmızı gül almıştı- uzatacak ve yemeğe davet edecekti.
Christ Church’den çıkarken kapıdaki nöbetçilere gülümsedi. Bugün herkesin ama herkesin iyi dileklerine ihtiyacı vardı. Hava bir Oxfordlu’yu bile
şaşırtacak kadar sıcaktı. Esmer delikanlının her gün bir gül satın almasına
alışmış yaşlı kadın, yirmi bir gülü duyunca olağanüstü bir şeyler olacağını
anlayarak, gülümsedi. Bu sefer Bodleian’a taksiyle gitti Muhammed. Elinde
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güllerle, sıcak havanın arkasından sürpriz bir yağmur gelmemesi için dua
ederek bekleyeceği yere geçti. Binadan çıkan kalabalık bir turist kafilesi
önünden geçti. Elindeki güllere bakarak güldüklerini görünce mermer sütunlardan birinin arkasına gizlendi. Buradan kütüphanenin merdivenlerini
görebiliyordu. On dakika var. Beş... Ve nihayet... İşte geliyor. Bu elbisesini
daha önce görmemişti. Allah’ım ne kadar güzeldi...
“Sonra?” diye sordu Ali Tebbah.
“Sonra Jasmine merdivenlerden aşağı inerken nereden çıktığını anlamadığım genç bir adam onu karşılamak için yukarı çıktı. Tam ortada buluştular.”
Muhammed eve yağmurdan sırılsıklam olmuş bir hâlde dönmüştü. Ali,
arkadaşının yüzündeki ifadeden ters giden bir şeyler olduğunu fark etmiş,
neler olduğunu sormak için üstünü değişmesini beklemişti.
“Belki kızın kardeşidir.”
Muhammed başını salladı. Sırtında battaniye, kaloriferin yanındaki koltuğa oturmuş titriyor, daha doğrusu boş gözlerle etrafına bakıyordu. Sanki
ağır bir hastalığa yakalanmış gibiydi. Tekrar, hayır anlamında başını salladı.
“Jasmine onun beline sarıldı... Öpüştüler.”
Anladım, der gibi başını salladı Ali. “Nasıl biriydi?”
“Yüzünü iyi göremedim ama uzun saçlı, yakışıklı bir gençti.”
“Kız seni gördü mü?”
Muhammed başını önüne eğdi. Evet, görmüştü, orada büyük mermer
sütunun hemen yanında, elinde bir demet gül beklerken görülmemesi imkânsızdı.
Ali konuyu değiştirmek istedi. İlk günden beri bundan korkuyordu işte.
İngiliz kızlar farklıydı. Bunu Muhammed’e anlatmaya çalışmıştı ama dinletememişti. “Bazı şeyler yaşanmadan öğrenilmiyor” diye mırıldandı, arkadaşına duyurmamaya çalışarak.
“Sen gelmeyeceksin diye yemek yapmamıştım bu akşam. İstersen...”
“İstemem” dedi Muhammed. “Canım bir şey yemek istemiyor.”
Ali Tebbah, omuzları düşmüş, öylece odasına giden Muhammed’e baktı.
“Gülleri ne yapayım?” diye seslendi arkasından.
Cevap gelmedi içerden. Adı gibi biliyordu ki arkadaşı radyoyu açıp BBC
Türkçe haberleri dinleyecekti. Geçen yıl büyükannesinin vefat haberini aldığında da böyle yapmıştı. Çok geçmeden, önce radyonun cızırtısı, sonra
spikerin monoton sesi geldi içerden.
“Dün İstanbul Kadıköy meydanında polislerin, sayıları binleri aşan işçiler üzerine açtığı ateş sonucu üç işçi, bir esnaf ve bir de polis yaşamını yitirdi,
yüzlerce işçi yaralandı. Sıkıyönetim ilanına ve işverenlerin işbaşı yapılması
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konusunda askerleri yardıma çağırmasına rağmen birçok işyerinde direnişler
sürdü.”
Ali Tebbah, o gece sabaha karşı salondan gelen ut sesiyle uyandı. Önce
arkadaşının yanına gitmeyi düşündü, sonra vazgeçti. Şarkının sözlerini anlamıyordu ama içindeki hüznü hissediyordu.
Dil Harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
Bir teselli ver gelip bâri dil-i nâ-şâdıma
Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdâdıma
Dini ayrı kâfir olsa rahmeder feryâdıma.
Yaz çabuk geçti. Eylül soğuk ve yağmurla birlikte geldi.
Muhammed Abdulbaki, başarısız hamlesinden sonraki iki gün kırk dereceye varan ateşle yatağından çıkamadı. Kızı, erkek arkadaşıyla sarmaş dolaş
gördüğü andan sonra ne yaptığını tam olarak hatırlamıyordu. Jasmine ile
sevgilisinin arkasından bakarken yağmurun yağmaya başladığını hatırlıyordu, o kadar. Eve dönerken neden bir arabaya binmediğini, elindeki gülleri
neden bir çöp tenekesine atmadığını da bilmiyordu. Üçüncü gün, ateşi biraz
düşer gibi olunca üniversitedeki odasına, masasının başına döndü. Daha çok
çalışarak olanları unutabileceğini düşünmüştü ama çok geçmeden yanıldığını anlayacaktı. Sabah bir robot gibi kalkıp duşunu alıyor, namazını kılıyor
sonra Kolej’e gidip geç vakitlere kadar çalışıyordu. Ali Tebbah’ın eve davet
ettiği İranlı arkadaşlarıyla yaptığı zoraki -ve oldukça kısa- sohbetler dışında
kimseyle konuşmuyordu. Artık Cuma akşamları mescitte yapılan meşklere
de katılmıyordu. Caminin Bangladeşli imamına, elindeki projeyi bitirmesi
gerektiğini söylemişti. Arkadaşının birkaç gün içinde eski hâline döneceğini sanan Ali Tebbah, iki ay geçmesine rağmen herhangi bir değişiklik
görmeyince bir şeyler yapmaya karar verdi. Kız arkadaşları Muhammed’e
Jasmine’i unutturacak, daha güzel bir kız bulabilirdi. Çöpçatanlık çalışmaları bir işe yaramadı. Muhammed kimseyle ilgilenmiyor, tanıştırdıkları kız ne
kadar güzel olursa olsun kibarca merhaba dedikten sonra, bitirmesi gereken
bir yazısı olduğunu söyleyerek izin istiyordu. Onun eski hâline dönmesinden
ümit kesen Ali, çöpçatanlık faaliyetine son verip işi oluruna bıraktı. Arkadaşının uduyla çaldığı, her biri diğerinden hüzünlü parçalara kudümüyle
eşlik etmekten başka elinden gelen bir şey yoktu. Birkaç parçayı o kadar çok
çaldılar ki Ali Tebbah bile hatasız söyler oldu.
Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr yâr bana n’oldu
Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.
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Ayın ortasında Oxford’a yeni lisans öğrencileri geldi. Dünyanın dört bir
köşesinden bine yakın talebe okulları doldurdu. Ali Tebbah, Orta Doğu’dan
gelen Müslüman öğrencilerin birbirleriyle tanışması için düzenlenen geceye Muhammed’i de davet etti. Cevabın hayır olacağını bildiği için planını
önceden yapmıştı.
“Birlik başkanı geçen yıl açılışta verdiğimiz konserin aynısını vermemizi
istiyor” diye başladı söze. “Biliyorsun, yönetim kuruluna girmem için onun
onayı gerekiyor. Sen ut çalmazsan benim kudümü kimse dinlemez. Başkanın gözündeki itibarım sana bağlı…”
Muhammed kendini partide insanları eğlendirmeye hazır hissetmiyordu, cevap vermeden odasına geçti. Yakında bir daha dönmemek üzere
İngiltere’den ayrılacaktı zaten. Doğup büyüdüğü Kerpiçli’yi özlemişti. Yılbaşında köyünde olacağını düşününce sevinç ve hüzün karışımı bir duygu
kapladı içini. Bu sene Londra’nın ışıklı sokaklarını, Picadilly Meydanı’nda
yapılan kutlamaları izleyemeyecekti. İngiltere’yi özleyecek miydi acaba?
Geldiği yıl Türkiye’nin nasıl burnunda tüttüğü geldi aklına. Buraya gelince
oraları nasıl unuttuysa Oxford’u da öyle unutur, birkaç aya varmadan memleket havasına alışırdı. Jasmine’i de unutur muydu? Göğsünün sıkıldığını
hissetti birden, onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyordu. Başka şeyler
düşünmeye, sarışın kızın hayalini gözlerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı.
Hem babasından gelen son mektupta artık dönmesini istiyormuş gibi bir
izlenim edinmişti. Yaşlı adam, kardeşi Vakkas’tan şikâyetleniyordu biraz.
Kendisi kariyer peşinde koşarken kardeşi üçüncü evliliğini yapmış, çocuğunun annesi geçen yıl vefat edince bir kez daha evlenmişti. Büfenin üzerindeki kenarları tırtıllı siyah beyaz resim yeğeninin okula başladığı gün çekilmişti. Küçük Zehra’nın üzerinde siyah ilkokul önlüğü, başında kocaman
beyaz bir kurdele vardı. Ayağının sakat olduğunu gizlemek için sol ayağının
parmak ucuna basmıştı.
“Haydi Muhammad, bizim kızlara gecede seninle birlikte çalacağımızı
söyledim.” Ali Tebbah kapısına vuruyordu, evet demeden peşini bırakmayacağını biliyordu.
“Tamam, geleceğim” diye seslendi içerden. “Yalnız iki şartım var. Birincisi, beni kimseyle tanıştırmayacaksın. İkincisi, işim biter bitmez eve döneceğim.”
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Muta Nikâhı
Tanışma partisi Magdalen Köprüsü’nün yanındaki botanik bahçesinde yapılıyordu. Salonda yüze yakın öğrenci vardı. Yerden bir metre kadar yükseltilmiş bir platform sahne olarak düzenlenmiş, her tarafa renkli balonlar, fenerler asılmıştı. Muhammed, Ali Tebbah’ın son hamlesini de boşa çıkardı,
tanıştırıldığı kıza, udunu akort etmek için sessiz bir yere ihtiyacı olduğunu
söyleyerek, salonun en arkasına kaçtı.
Program başlar başlamaz sahneye sesinden çok vücuduna güvendiği belli
olan Libyalı bir kız çıktı. Göğüslerini cömertçe sergileyen renkli pullarla süslü yöresel bir kıyafet giymişti. Seyirciler, playback söylediği şarkıya eşlik etmeye çalışınca kulakları sağır eden bir gürültü ortaya çıktı. Hemen arkasından Oxford’da okuyan Türk öğrencilerin kurduğu folklor ekibi sahne aldı.
Muhammed’le Ali sahneye çıkmadan önce sunucu kısa bir anons yaptı. “Huzurlarınızda ünlü İranlı kudümzen Ali Tebbah ve Türkiye’den udi
Muhammed Abdulbaki Kaya...” Arka sıralardan cılız birkaç alkış işitildi.
İşini bir an önce bitirmek isteyen Muhammed sandalyeye oturdu, mikrofonu önüne çekti, akordu bir kez daha kontrol etti. Salonda çok gürültü
vardı. Bir eli udunun burguluğunda, kaşlarını çatıp seyircilere bakarken donakaldı. Jasmine, hani şu sevdiği kız, hani şu kendisine kâbuslar gördüren,
işe giderken, şu arabanın önüne atlasam mı acaba, diye düşündüren kız, en
ön sırada gülümseyerek kendisine bakıyordu. Yanındaki koltukta kütüphanedeki mesai arkadaşı, mavi farlı kadın oturuyordu. Jasmine’in yaşlı kadına
kendisini gösterdiğini gören Muhammed başını öne eğdi; heyecandan boğazı kurumuştu.
Ali Tebbah kırmızı şalvarının üzerine İran işi olduğunu söylediği sırma
işlemeli bir cepken giymişti. Muhammed’in yanında bir assolist gibi duruyordu. İşaret parmağıyla birkaç kez mikrofona vurarak ses kontrolü yaptı.
Salondaki bütün kızların kendisine baktığından emindi. Çılgınca alkışlayan
İranlı öğrencilere el salladıktan sonra kudüm çubuklarını davulların üzerinde becerikli hareketlerle gezdirerek dört dörtlük bir ritimle açılışı yaptı.
Muhammed’in kendisine katılmadığını fark edince şaşırdı. Arkadaşı, başı
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önünde hâlâ udunu akort etmeye çalışıyordu. Ellerinin titrediğini görünce
telaşlandı. Yoksa hasta mıydı? Kulağına doğru eğildi.
“Başlayalım mı ahi?”
Muhammed’den ses gelmedi. Ali Tebbah arkadaşını omzundan tutup
sarstı. “Ne oldu Muhammed kardeş, çalıyor muyuz?”
Ve başladılar...
Davul sesinden sıkılmış izleyiciler udun kulağa hoş gelen yumuşak tınısını işitince sustular. Çok geçmeden kulaklarla birlikte gönüller de açıldı.
İkinci, üçüncü parça derken salon büyük bir sessizliğe gömüldü. Daha önce
bu kadar güzel bir ut resitali dinlememişlerdi. Kendilerini sakin bir denizin
üzerinde göğüslerini rüzgâra açmış, uçuyor gibi hissettiler. Ali Tebbah şaşkınlık içindeydi; bir an önce şu iş bitse de eve dönsek diye mızıldanan arkadaşına bir hâller olmuş, İmam Muhammed ustalığını göstermeye başlamıştı.
Önce Mısır semalarında dolaştılar, Arap melodilerinin kanatlarında çölleri
aşıp vahaları geçtikten sonra Anadolu’ya geldiler. Udun kıvrak ritmi bütün
salonu doldurdu. Derken az sayıdaki Türk öğrenciler arka sıradan şarkılara
eşlik etmeye başladılar. Aşk şarkıları, bir süre sonra yerini hareketli parçalara bıraktı. İşte eğlence zamanı... Herkes mutlu olmalı, herkes sevdiğine
kavuşmalı... Muhammed’in hünerli parmakları telin üzerinde hızla gidip
geldikçe seyirciler coştular. Çok geçmeden bütün salon ayağa kalktı, hep
birlikte kendilerinden geçmiş bir hâlde göbek atmaya başladılar.
Birlik başkanı iki eli havada sahneye çıkana kadar durmadılar. Adamcağız saatin çok geç olduğu konusunda uyarmasa, daha devam edeceklerdi. İki
kız ellerinde çiçeklerle başkanın peşinden koşturdular. Mikrofonu eline alan
başkan bir süre ceketinin düğmesiyle uğraştı, göbeği önünü kapatmasına izin
vermeyince vazgeçti. Alkolü fazla kaçırmış gibiydi. Arap sanatçıların bile bu
kadar güzel ut çalmadığından bahsederek Muhammed’e övgüler düzdükten
sonra Ali’yi kutladı, boks şampiyonu gibi bir elini havaya kaldırdı, sonra her
ikisine de çiçeklerini verdi. Salon alkıştan, ıslık seslerinden inliyordu.
Muhammed sahneden inerken hangi yöne doğru gideceğini düşünüyordu. Geçen saatler boyunca bir kez bile gözünü udundan ayırmamış, çalmaktan kolları uyuşmuş, terden sırılsıklam olmuştu. Jasmine hâlâ orada oturuyor
muydu acaba? Yanına gitse... Belki de hatırlamazdı bile onu. Ama yanındaki arkadaşına kendisini gösterirken gülümsediğinden emindi. Muhtemelen
ona, “Şu ut çalan genci görüyor musunuz, bir zamanlar bana âşık olmuştu,
zavallı her gün elinde kırmızı bir gülle kütüphaneye geliyordu” demişti. En
iyisi eve dönmek, olanı biteni unutmaya çalışmaktı. Onu son bir kez daha
görse, güzel gözlerine son bir kez daha baksa… Başını çevirdi. Jasmine’in
biraz önce oturduğu sandalye boştu. Yoksa hayal mi görmüştü? Hayır, tam
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şuradaydı biraz önce. Yanında, gözlerine mavi far sürmüş yaşlı kadın vardı.
Büyük bir hayal kırıklığı kaplamıştı içini. Udunu kılıfına yerleştirdi. Buraya
kadar. Konser bitmişti.
“Türko. Kırmızı gülleri ne yaptın?”
Muhammed heyecanla döndü. Jasmine yanı başında kendisine gülümsüyordu. Demek hayal görmemişti.
“Evdeki vazoya koydum” dedi sevincini gizlemeye çalışarak.
“Yarın onları bana getir lütfen” dedi Jasmine gülümseyerek. “İşten tam
altıyı on geçe çıkıyorum.”
Muhammed’in elinde gene yirmi bir gül vardı. Yirmi bir kırmızı gonca gül...
Geçen üç ayı yaşanmamış kabul edecekti. Kiraladığı arabayı kütüphanenin otoparkına çekti. Bu sefer karşı kaldırımda, sütunların arkasına saklanarak değil, açıkta bekleyecekti onu. Bütün gün acaba gülleri merdivenlerde
mi versem, yoksa aşağı inmesini mi beklesem diye düşünüp durmuş, sonunda
aşağıda beklemenin daha doğru olacağına karar vermişti. Jasmine’in kapıdan çıktığını görünce dayanamayıp merdivenlerden yukarı yürümeye başladı. Jasmine her zamanki gibi çok güzeldi, gülleri alırken teşekkür etti. Mutlu
olduğu her hâlinden belliydi. Gene de yüzüne dikkatli bakan biri onun biraz
tedirgin olduğunu hissederdi. İngiliz kızlar kendi aralarında Ortadoğuluların
kız arkadaşlarıyla ilişkilerinde nerede duracaklarını bilemediklerini konuşurlardı. Bu yüzden şimdiye kadar yabancılarla çıkmamaya dikkat etmişti
ama bu Türko’yu görür görmez sevmiş, dalgalı siyah saçları, iri gözleri aklından çıkmamıştı.
“Teşekkür ederim. Hiç bu kadar çok gül almamıştım.”
Arabada giderken fazla konuşmadılar. Ali sabaha kadar hiç durmadan
Muhammed’in kafasını ütülemiş, genç âşığa kendi aklınca taktikler vermişti. Ona kalsa arabaya biner binmez Jasmine’in gözlerine bakarak, “Bugün ne
kadar güzelsiniz” ya da “Sizin kadar güzel bir kız görmedim” demesi gerekiyordu. Sessizlik biraz uzun sürünce gözünü yoldan ayırmadan kütüphanede
işlerin nasıl gittiğini sordu. Jasmine de muhtemelen aynı düşünce ile yorucu
olduğunu söyledi, güllerin çok güzel olduğunu tekrar etti.
Muhammed bir önceki günü Jasmine’i nereye götüreceğini düşünerek geçirmişti. Bir Türk restoranı iyi olurdu ama şehirde Türklerin işlettiği tek yer,
masalarında naylon örtüler serili olan ucuz bir dönerciydi. Muhammed’in
şehir rehberinde, alkolsüz bir restoran aradığını gören Ali Tebbah, bu işleri
çok iyi bilen çapkın delikanlı olarak, “Kızı Al-Shami’ye götürmelisin” demişti. “Restoranı güler yüzlü bir Lübnanlı işletiyor, hem yemekleri harika
hem de müzikli. Sen içki içmezsin, olur biter.”

40

Baker Caddesi’nden sola dönüp ara sokağa park ettiler. Al-Shami’nin
restoranı şehir merkezinde üç katlı eski bir binanın giriş katındaydı. Muhammed kontağı kapar kapamaz Jasmine’in kapısına koştu. İlk defa bir kızla
yemeğe çıktığı her hâlinden belliydi.
Restoranın sonradan beyaza boyanan dış cephesi oldukça çirkindi. İç duvarları kaplayan eski kırmızı tuğlaların olduğu gibi muhafaza edilmesi restorana
sıcak bir hava vermişti. Loş bir ışıkla aydınlatılmış küçük masalara kırmızılı
beyazlı ekose örtüler serilmiş, mumlukların yanındaki küçük vazolara taze
papatyalar konmuştu. Arka taraftaki uzun masanın iki tarafına oturmuş 2025 kişilik bir grup dışında içerisi boş sayılırdı. Hoparlörden buğulu bir ney
sesi geliyordu. Şef garson genç çifti eğilerek karşıladı, yerlerini gösterirken
gevezeliğe başladı. Arkadaki kalabalık grubun, aralarındaki bir çiftin 30. evlilik yıldönümünü kutlayan Lübnanlılar olduğunu öğrendiler.
“Birazdan göbek atmaya başlarlar” dedi şef garson. “Biz Araplar oynamayı çok severiz. Biraz gürültü yaparlarsa bizi bağışlar mısınız?”
“Bizce sorun yok” demek zorunda kaldı Muhammed, bozulduğunu belli
etmemeye çalışarak. Buraya sessiz, romantik bir gece geçirmek için gelmişlerdi güya. Dönünce Ali’ye bunun hesabını soracaktı.
Muhammed’in Arapça’sına hayran kalan şef garson onun bir Türk olduğuna inanamadı. Muhammed, adamın yanlarından ayrılmasıyla derin bir
nefes aldı. Tam baş başa kaldık artık derken bu sefer restoranın sahibi şişko
Shami göbeğini titreterek yanlarına geldi. Ali’nin dediği gibi neşeli bir adama benziyordu. Yuvarlak bir yüzü, vücuduna sonradan takılmış gibi duran
şişman kolları, kısa tombul parmakları vardı. Her iki elinin parmaklarına iri
taşlı yüzükler takmıştı. Kalın kemeri, koca göbeğini yerkürenin etrafındaki
ekvator gibi ikiye ayırıyordu. Genç çiftin ellerini hararetle sıkarken mutfak
kapısının önünde gülerek onları izleyen şişman kadını gösterdi. “O benim
karım.” Birlikte karısına el salladılar. Al-Shami’nin İngilizce’si oldukça iyiydi. Jasmine’e nerede çalıştığını sordu. Sonra Bodleian kütüphanesinin ne
kadar güzel bir yapı olduğu hakkında konuştular. Adam her cümleden sonra
elindeki mendille terli alnını siliyor, hemen arkasından kısa bir kahkaha
atıyordu. Muhammed onun, “Sizin kadar iyi çalamıyorum ama benim de
bir udum var” demesinden Ali’nin, kendileri gelmeden önce Al-Shami’yi
aradığını anladı.
Sonunda yemeğe başlayabildiler. Jasmine en çok humusu beğendi. Vejetaryen olduğunu, et yemeyeceğini söyleyince özel bir menü hazırlandı
onun için. Bu arada birileri uzun masada evlilik yıldönümü kutlayanlara
Muhammed’in bir udi olduğunu fısıldamıştı. Alkolün etkisiyle neşelenen
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grup üyelerinden biri ayağa kalkıp alkışlayarak genç çifti masalarına davet
etti. Muhammed’in korktuğu başına gelmişti, elini göğsüne götürüp teşekkür etti. Yerinden kalkmamaya kararlıydı. Jasmine’in mavi gözlerine bakmak, ona kendinden bahsetmek, sonra da onun kendisi hakkında anlattıklarını dinlemek istiyordu. Çok geçmeden beyaz saçlı bir kadın yanlarına
geldi, Muhammed ile Jasmine’e bakarak kadehini genç sevgililer için kaldırmak istediğini söyledi. “Genç sevgililer ha, daha adımı bile söyleyemedim
ona” diye düşündü Muhammed. Jasmine genç adamın mahcubiyetini fark
etmişti, kadehini kaldırarak kadına teşekkür etti. Muhammed’in kaçacak
yeri kalmamıştı, belki birkaç dakikalığına masalarına uğrayıp gönüllerini
aldıktan sonra gene baş başa kalabilirlerdi. Birlikte arka masaya geçtiler.
Aynı anda nereden çıktığı anlaşılmayan ut elden ele dolaşıp Muhammed’in
kucağına geldi. “Sadece bir parça” dedi Al-Shami sırıtarak. Nereden çıkmıştı bu adam. Herkesin bildiği ortak parçalardan başladı Muhammed.
Derken sesi güzel olanlar ortaya çıkmaya başladı. Muhammed Lübnanlıların Zeki Müren’in bütün şarkılarını bildiğini fark edince şaşırdı. Lübnanlı kadınlar Jasmine’e göbek atmayı öğretmekte kararlıydılar. Genç kız ne
olduğunu anlamadan kollarından tutulup ortaya sürükleniverdi. Kadınlardan biri Jasmine’i kolundan tuttu, sesini duyurmak için bağıra bağıra, bir
Türk’le evlenmek istiyorsa iyi göbek atmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Muhammed’le Jasmine birbirlerine bakıp güldüler. “Biraz hızlı gitmiyor muyuz?” diye sordu Jasmine. Tam yeteri kadar oynadılar, artık otururlar diye
düşünürken restoranın ışıkları karardı, hafif bir dans müziği çalmaya başladı.
Herkes karşısındakine sarıldı. Muhammed şaşırmıştı; Jasmine, genç adamın
udunu alıp garsona uzattı, ellerinden tutarak piste çekti, kollarını boynuna
sardı. Muhammed biraz çekinerek ellerini genç kızın beline koydu.
“Ben dans etmeyi bilmem.”
“Ben iyi bilirim” dedi Jasmine. “Sana öğretirim.”
Muhammed düşündüğünden çabuk öğrendi. Kırk yıldır tanışıyormuş,
doğdukları günden beri âşıklarmış gibi birbirlerine sarıldılar. Jasmine başını
Muhammed’in göğsüne yasladı. Her şey çok ama çok güzeldi...
Gece yarısını biraz geçe yaşlı çiftler gitmek için ayağa kalktılar. “Bu kadar güzel bir gece geçirmemiştik” diyerek Muhammed’e teşekkür ettiler.
Nihayet baş başa kalmışlardı. Jasmine iki kadeh şaraptan sonra çakır keyif
olmuştu, Muhammed’in başı ise mutluluktan dönüyordu. Kırmızı güllerden
ve kütüphaneye geldiği ilk gün başını kapıya nasıl çarptığından bahsederek
gülüştüler. Muhammed, Jasmine şişliğin yerinde durup durmadığını anlamak için alnına uzandığında genç kızın elini tuttu. Birdenbire olmuş, nasıl
cesaret ettiğine kendi de şaşmıştı. Sonra okuldan, işlerinden ve hayattan
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konuştular. Jasmine şehrin kuzeyinde küçük bir evde yalnız yaşıyordu ve
Londra’da bir huzurevinde kalan yaşlı annesinden başka kimsesi yoktu.
Muhammed’in çenesi açılmıştı. Biraz Türkiye’den, Şeyh babasının yaşadığı
Kerpiçli Köyü’nden, kardeşi Vakkas’ın üç karısı olduğundan, İstanbul’dan,
Boğaz’dan, Topkapı Sarayı’ndan, biraz da Christ Church Koleji’nde üzerinde çalıştığı projeden bahsetti. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadılar. Garsonların tezgâhın arkasında uyuklamaya başladığını fark edince kalktılar.
Muhammed Jasmine’i evine bıraktı. Genç kız arabadan inerken, “Yukarı
gelmek ister misin?” diye sordu. Gözlerindeki içten ifade, daveti, âdet yerini
bulsun diye yapmadığını gösteriyordu. Muhammed’in tereddüt ettiğini fark
edince şaşırdı, sonra gülümseyerek, “Belki başka bir zaman” dedi. Sonra yanağına hızlı bir öpücük kondurup arabadan indi.
Muhammed eve döndüğünde karışık duygular içindeydi. Acaba davete
icabet edip yukarı çıksa mıydı? Jasmine kendisi hakkında ne düşünmüştü?
Bir yanı mutluluktan göklere uçuyor öbür yanı büyük günahın kıyısından
dönmüş olmanın heyecanını yaşıyordu. Yatsı namazını kılarken ellerini gökyüzüne kaldırarak Allah’tan kendisini bağışlamasını diledi. Bu gece yaptığı
affedilmez derecede büyük bir günah değildi ama kendisi gibi dini bütün bir
Müslüman’ın kadınlara karşı daha dikkatli olması gerekirdi. O gece rüyasında babasını gördü. Yaşlı adam, gözleri yarı kapalı huşu içinde tespih çekiyordu. Oğlunu görünce gülümsedi, eliyle üzerinde oturduğu postu gösterdi. “Bu
makama herkesin oturamayacağını biliyorsun değil mi?” diye sordu. Sıkıntıyla gözlerini açan Muhammed, “Hayırdır inşallah” diye mırıldandı.
Ertesi gün işe giderken hâlâ gördüğü rüyanın etkisindeydi. Bir yıl önce biri
çıkıp da bir İngiliz kızına âşık olacağını söylese gülerdi. Bir gece önce dans
ederken Jasmine’le birbirlerine nasıl sarıldıkları ve ne kadar mutlu oldukları
geldi aklına. Şimdi ne olacaktı? Fazla bir seçeneği yoktu, ya bir günahkâr
olma pahasına ilişkisini devam ettirecek ya da aşkını kalbine gömecekti. Salih Hoca’nın kendisini yolcu ederken söyledikleri geldi aklına. Tam otobüse
binerken kulağına eğilmiş, “Babanız gâvur memleketinde nefsinize hâkim
olacağınızdan, şeytana uymayacağınızdan emin olduğunu söylememi istedi”
demişti. Belki de en doğrusu Jasmine’i bir daha aramamak olacaktı.
Sonraki üç gün boyunca işten çıkar çıkmaz doğru eve geldi. Namaz kılıyor, Kur’an-ı Kerim okuyor, dua ediyor, Jasmine’i düşünmemeye çalışıyordu.
Onu aklından çıkarıp atamayacağını anlaması için üç koca günün geçmesi
gerekti. Genç kızın mavi gözlerini, kırmızı dudaklarını, tatlı gülüşünü bir
türlü unutamıyor, namaza durduğunda bile gözlerinin önüne geliyor, her
seferinde tövbe istiğfar edip yeniden başlamak zorunda kalıyordu.
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Ali Tebbah, oda arkadaşındaki garipliği fark etmişti. Kızla çıktıklarının
ertesi günü Al-Shami ile görüşmüş ve genç çiftin restoranda çok güzel vakit
geçirdiklerini öğrenmişti. O zaman bu düşünceli hâlin nedeni neydi? Her
şeyi kendisiyle paylaşan arkadaşı neden susuyordu? Merak etmesine rağmen
Muhammed kendisi konuyu açana kadar bir şey sormamaya karar verdi.
O gece yemekten sonra kahvelerini içerken önce Kraliçe’nin Oxford gezisinden, sonra şehir merkezinde yapımına başlanan yeni cami inşaatından
söz ettiler. İkisi de asıl konudan uzak duruyor, bu yüzden sohbet bir türlü
ilerlemiyordu. Ali Tebbah en sonunda dayanamayıp sordu.
“Jasmine nasıl?”
“Bilmem, onunla görüşmüyorum.”
Ali Tebbah şaşırmıştı. “Ne yani o geceden sonra bir daha aramadın mı?”
“Aramadım” diye cevap verdi Muhammed. Sonra da açıklama yapma ihtiyacı hissetti. “Bugüne kadar hep günahtan uzak durmaya çalıştım. Şimdi ayağımın altında yerin kaydığını, savunduğum değerlerin tehlikeye girdiğini hissediyorum. Bir yandan onu aklımdan çıkaramıyorum bir yandan korkuyorum.”
Ali Tebbah sesini çıkarmadan Muhammed’in anlattıklarını dinledi. Arkadaşı, Al-Shami’de geçirdikleri geceyi anlatırken sanki yıllar önce olmuş
bir olaydan bahsediyor gibiydi. Lübnanlı müşterilerle birlikte şarkı söylemişlerdi. Arap kadınlar Jasmine’e zorla göbek atmayı öğretmişlerdi.
“Sonra birden ortalık karardı, romantik bir dans müziği çalmaya başladı.
Herkes birbirine sarıldı. Biz de birbirimize... Nasıl oldu anlamadım.”
“Orda yoktum ama gecenin programını ben yaptım” dedi Ali Tebbah.
Güldüler. Muhammed geç vakte kadar restoranda oturduklarını, sonra
onu evine götürdüğünü anlattı. Ali Tebbah ellerini birbirine vurarak ayağa
fırladı. “Vay vay vay… İmam Muhammed bekâreti bozdu desene.”
Muhammed başını salladı. “Yukarı çıkmadım. Zaten beni evine seks yapmaya değil, kahve içmeye davet etti.”
“Eminim öyledir” diye gülerek sözünü kesti Ali Tebbah. Yüzüne bir Kazanova ifadesi takındı. “İngiliz kızları seks yapmadan duramaz. Eğer onunla
çıkacaksan…”
Muhammed başını salladı. “Bu yüzden onu aramamaya karar verdim. Son
üç günüm çok kötü geçti. Jasmine’in hayali gözlerimin önünden gitmiyor.
Acaba diyorum, onunla açık açık konuşsam. Dinimizde nikâhsız beraber
olmanın çok büyük günah olduğunu söylesem.”
Ali başını salladı. Birinin Muhammed’in gözünü açması, gerçekleri ona
göstermesi gerekiyordu.
“Bak, Muhammed Ağabey” dedi. “İngiltere’de, yukarı gel kahve içelim,
ne anlama gelir biliyor musun? Gel, güreş tutalım anlamına gelir. Sen cevap
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olarak ona ne dedin? Hayır, gelemem dedin. Şuraya yazıyorum bu kız bir
haftaya kalmaz seni bırakır. Tabii şu ana kadar bırakmadıysa...”
Muhammed huzursuzca kımıldadı yerinde. Ali Tebbah haklıydı. Jasmine’i
görmeyi çok istiyordu ama sonra? Bunca yıldır kıyasıya eleştirdiği günahkârlar
ordusuna katılmak istemiyordu. Beş yıl iffetini nasıl koruduysa kalan son altı
ay da öyle koruyacak, memleketine İngiltere’ye geldiği günkü gibi temiz dönecekti. Tam ayağa kalkacakken Ali Tebbah kolunu tuttu.
“Dur. Sana bir arkadaş yardımı yapacağım, hem günaha girmeyeceksin
hem de Jasmine’e kavuşacaksın.”
Muhammed gülümsedi. “Nasıl olacak bu iş?”
Ali’nin şaka yapar gibi bir hâli yoktu. “Sana da bizim yaptığımız muta
nikâhından yapacağız” dedi. Sonra Muhammed’in itiraz etmesine fırsat bırakmadan odasına koştu, elinde birkaç kitapla geri geldi.
“Gel yanıma otur. Siz Sünniler diğer mezheplerden olanları Müslüman
saymazsınız ama ben seni ikna edeceğimi sanıyorum. Önce Kur’an-ı Kerim’i
açalım, Mut’a ayetini oku.”
Kitabı Muhammed’e uzattı. Parmağını okumasını istediği satırın üzerine
koymuştu. Muhammed ayeti aşağı yukarı hatırlıyordu.
“O hâlde ne zaman onlarla Mut’a nikâhı yaptınızsa ücretlerini bir farz olarak
verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size bir günah yoktur.*”
Ali, gördün mü der gibi baktı arkadaşına.
“Kız razı olduktan ve mehir ücretinde anlaştıktan sonra hiçbir sakıncası
yok. Jasmine’le seni muta nikâhı ile evlendirelim, sorunu çözelim.”
Muhammed tereddüt içindeydi. Şeyh babası böyle bir uygulamayı asla
doğru bulmazdı. “Muta uygulaması küffar üzerine sefere giden ve kadınsız
kalan askerler içindi” diye itiraz etti.
Ali Tebbah dersine iyi çalışmıştı. “Sen burada ne yapıyorsun?” diye sordu. “İngiltere’de çalışmak da bir tür küffarla savaşmak değil mi? Üniversitenin kapısındaki nöbetçilerin sana nasıl davrandığını unuttun mu? Otuz
yaşına gelmişsin ve hâlâ kadınsız yaşamaya çalışıyorsun. Her sabah gusül
abdesti aldığını fark etmedim mi sanıyorsun? Allah’ın, senin gibi halis bir
kulunun böyle eziyet çekmesini ister mi?”
Ali Tebbah, Muhammed’in bugüne kadar öğrendiklerinden farklı şeyler
söylüyordu. Kendini iki kolundan farklı yönlere doğru çekiliyormuş gibi hissetti. Aldığı eğitim Ali’ye inanmamasını, gönlü ise inanmasını söylüyordu.
Ali, arkadaşının tereddütte kaldığını sezmişti, hemen diğer kitabı aldı
eline. Sayfalarını karıştırdı.
* Kur’an-ı Kerim, Nisa suresi, 24. ayet.
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“İşte burada. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de peygamberin muta
nikâhını onayladığına dair pek çok hadis var. Şurayı okur musun?”
Muhammed kitapları aldı. Sonraki birkaç dakikayı sessizlik içinde geçirdiler. Muhammed arkadaşının gösterdiği yerleri okurken Ali de ertesi günün programını yapmaya başlamıştı.
“Yarın ilk işin Jasmine’e gitmek olacak. Ona iyi bir mazeret uydur. Sonra
sıra nikâh işine gelecek. En iyisi buraya, eve davet etmen olacak. Ben de
bizim caminin hocasını çağıracağım. Sana bir yıllık nikâh kıyarız. Bu süre
içinde onu Müslüman olmaya ikna edersin herhâlde.”
Her şey Ali Tebbah’ın planladığı gibi oldu.
Jasmine, Muhammed’in, oda arkadaşıyla tanışma ve birlikte Türk yemekleri yeme davetini memnuniyetle kabul etti. Neden üç gün boyunca
onu aramadığını sormadı. Ali, genç çiftin unutulmayacak bir gece geçirmesi için gereken hazırlıkları yapmış, küçük apartman dairesini romantik bir
restorana çevirmişti. Ali’nin arkadaşı olan hoca, 40 yaşlarında, pos bıyıklı,
üniversiteyi Oxford’da bitirmiş bir din adamıydı. Jasmine gelmeden önce
Muhammed’e nikâh el mut’ah’ı nasıl kıyacaklarını anlattı. Şimdiye kadar
sadece bir kez yemeğe çıktıklarını öğrenince kıza muta nikâhından bahsetmemenin daha akıllıca olacağını söyledi. “Bu nikâhtan Allah’ın haberinin
olması daha önemli, sen sonra uygun bir zamanda kıza söylersin.”
Ali, nikâhtan sonrasını bile planlamış, Muhammed’le Jasmine’in baş
başa kaldıklarında dinleyecekleri müzik parçalarını sıraya dizmişti. Jasmine’i
beklerken İngiliz kızların en çok nerelerinden öpülmekten hoşlandığına
dair küçük bir konferans verdi. Jasmine, sanki nikâh kıyılacağını biliyormuş,
olanın bitenin farkındaymış gibi beyaz bir bluz giymişti üzerine. Soğuk bir
İngiliz kızıyla karşılaşmayı bekleyen ev ahalisi genç kıza çabucak ısınıverdi.
Ali’nin İranlı kız arkadaşı Ali gibi eğlenceyi çok seviyordu. Yemek yerken
İngilizlerle Ortadoğulular arasındaki farkları vurgulayan fıkralar anlatıp gülüştüler. Ali bu gece için özel bir şarap almıştı. Muhammed içmedi ama
diğerleri memnuniyetle kadeh kaldırdılar. Tatlının arkasından Ali ayağa
kalktı, Jasmine ile Muhammed’i işaret ederek, herkesin sessiz olmasını, Haydar Hoca’nın yeni başlayan arkadaşlıkları kutsamak için bir dua okuyacağını
söyledi. Jasmine, yabancı uyruklu öğrencilerin yaptığı otantik törenlere alışıktı. Gecenin kendisi için düzenlendiğini öğrenince daha da heyecanlandı.
Haydar Hoca yüzünde ciddi bir ifadeyle Jasmine’e döndü.
“Ali kardeşimin dediği gibi, şimdi senin Muhammed’le olan arkadaşlık
ilişkini kutsayacağım. Sence bir mahsur var mı?”
“Tabii ki yok” diye cevap verdi Jasmine gülerek. “Bu Türko’yu çok seviyorum.”
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“O zaman yan yana karşıma geçin bakalım. Muhammed sen de yanında
dur sevgilinin.”
Kılıç törenindeki şövalyeler gibi dizlerinin üzerinde yan yana durdular.
Fonda sevgiden ve aşktan bahseden Farsça bir parça çalıyordu. Hep birlikte
kadehlerini sağlık ve mutluluğa kaldırdılar. Jasmine için her şey çok değişikti. Yanında oturan bu sakallı ve utangaç adamı sevmeye başladığını hissediyordu. İngiliz erkekleri gibi soğuk ve bencil değildi. Kendisine bakarken
gözlerinin içi gülüyordu. Hepsinden önemlisi, onun yanında kendini mutlu
hissediyordu. Bir evlilik törenine katıldığından habersiz, hemen yanında
oturan ve onu büyük bir hayranlıkla izleyen Muhammed’in elini tuttu.
Haydar Hoca yemeğin sonuna kadar arka arkaya Arapça dualar okuyup
durdu, en sonunda Muhammed’e dönerek, fısıldadı. “Kıza mehiri versene.”
Muhammed heyecanlı, daha önce Ali ile konuştukları gibi bir peni çıkardı cebinden. Arkadaşının tereddüt ettiğini gören Ali parayı elinden alıp
Jasmine’e uzattı. “Bu sana Muhammed’in hediyesi. Sakın kaybetme.”
Jasmine bir peniyi bu garip törenin bir hatırası olarak alıp çantasına koydu.
Göbek atmadan düğün olmazdı; müzik setine oyun havaları koyup hep
birlikte oynadılar. Jasmine dansa kabiliyetini gösterdi, ikinci denemesi olmasına rağmen bir Arap kızı kadar iyi göbek attığını kabul ettiler.
Nikâh töreni tamamlanmış, hocanın işi bitmiş, gelinle damadın baş başa
kalma zamanı gelmişti. Ali, Muhammed’e göz kırptı. Sonra hocaya işaret
etti. Başka bir yere sözleri olduğunu söyleyerek birlikte ayrıldılar.
Muhammed’le Jasmine nihayet yalnız kalmışlardı. Bir süre divanda el
ele oturup müzik dinlediler. Jasmine’in müzik tarihiyle ilgili bir kitaptan
bahsetmesi Muhammed’in hoşuna gitti; Türk musikisi ile Batı musikisini
kıyasladılar. Sonra, nasıl olduğunu anlamadan öpüşmeye başladılar. Jasmine
genç adamın heyecanını fark etmişti. Yavaşça ayağa kalktı, müziğin ritmine
uyarak ağır hareketlerle bluzunu çıkarmaya başladı. Sutyenini çıkarınca dipdiri beyaz göğüsleri ortaya çıktı. Muhammed’in utangaç bakışları Jasmine’i
gülümsetti. Eliyle genç adamın pantolonunu işaret etti. “Elbiseyle sevişmeyi
düşünmüyorsun herhâlde?” Muhammed utangaç, soyunmaya başladı. Aslına bakılırsa günlerdir Jasmine’i hayal ediyordu ve dayanacak hâli kalmamıştı. Gömleğini yırtarcasına çıkardı üzerinden, o kadar ki düğmelerden biri
kopup havaya uçtu. Ali Tebbah haklı çıkmıştı. Genç adam frenleri boşalmış
bir kamyon gibi genç kızın üzerine atıldı. Kadınsız geçen yıllarının acısını
çıkarmakta kararlıydı. Genç kızın kırmızı dudaklarını dudaklarının arasına
aldı, ellerini göğüslerine götürdü...
“Dur” dedi Jasmine gülümseyerek. “Acele yok, sana her şeyi öğreteceğim.”

47

Ne Jasmine evine taşınması için ısrar etmiş ne de Muhammed seninle kalabilir miyim diye sormuştu; her şey kendiliğinden olmuştu. Sanki böyle
olması şartmış, doğru olan buymuş ve başka bir biçimde olması mümkün
değilmiş gibi...
Muhammed’in, Ali’nin yanından taşınması iki arkadaşa oldukça zor geldi. Vedalaşırken gözlerinin dolduğunu birbirlerine göstermemeye çalıştılar.
Her Cuma akşamı İslamic Center’daki ilahi gecelerinde buluşup müzik yapmak için birbirlerine söz verdiler.
Jasmine’in kaldığı ev, şehrin neredeyse öbür ucunda, bahçeli bir giriş
katıydı. Bir oda ve açık mutfaklı bir salondan ibaret küçük daire iki kişi
için uygundu ama evde üçüncü bir canlı daha vardı. Jasmine, göğsünde iri
kahverengi lekeler olan Spaniel cinsi köpeği Lucky’i Londra’da bir veterinerden aldığını söylemişti ama Muhammed onun, kendisine havlamaktan
başka hiçbir özelliği olmayan bir sokak köpeği olduğundan emindi. Hayvanın Jasmine’i kıskanması, yanına her yaklaştığında dişlerini göstermesi
zaten köpeklerle arası iyi olmayan Muhammed’i daha da huzursuz etmişti.
Köpeğin yatak odasına girmemesi konusunda anlaşarak sorunu çözdüler. Ertesi sabah Jasmine’in yatağında birbirlerine sarılmış olarak uyandıklarında
sanki on yıldır birlikte yaşıyorlarmış gibiydiler.
Birinci haftanın sonunda Jasmine’nin bir geceliğine Londra’ya, annesine gitmesi gerekti. Köpeğin bakımı Muhammed’in üstüne kalmıştı. O gece
yanına fazla yaklaşmadan yemeğini verdi, sonra yatak odasına geçip aradaki
kapıyı sıkıca kapadı. Ertesi gün Pazar’dı ve köpeği dışarı çıkarmak zorundaydı. Biraz korkarak tasmayı boynuna taktı. Jasmine sinagogun arkasındaki
şehir parkına gidebileceklerini söylemişti.
Parkta, Muhammed’in dikkatini çeken ilk şey akasya ağaçları oldu. Kerpiçli’de mezarlığın olduğu tepedeki akasya ağaçlarını hatırlamıştı. Köpekle
birlikte gölün etrafındaki ilk turlarını atarken oldukça resmîydiler. Muhammed mümkün olduğu kadar hayvandan uzak durmaya çalışıyordu. Yürüyüş
bitince bir banka oturup kitabını çıkardı, okumaya başladı. Birinci sayfayı
bitirirken köpeğin dikkatle kendisine baktığını fark etti. Rahatsız olmuştu.
Mendebur hayvan biraz yanından uzaklaşsa, kendisi de şöyle rahat rahat
kitabını okusa ne güzel olacaktı. Etrafta kimsecikler olmadığını görünce köpeğin tasmasını çıkardı.
“Haydi git etrafta dolaş biraz.”
Lucky yerinden kımıldamamakta kararlıydı. Muhammed, yerden bir
sopa parçası bulup ileri doğru attı. Köpeğin ok gibi uzaklaştığını görünce
keyifle kitabını açtı. Lucky, sanki dünyanın geleceği onun sopayı bulup getirmesine bağlıymış gibi büyük bir sevinçle çimlerin üzerinde koştu. İki da-
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kika geçmeden ağzında sopayla Muhammed’in önündeydi. Gözlerini genç
adama dikip beklemeye başladı. Muhammed bir süre köpeği görmezden geldi. Lucky dili bir karış dışarıda, sopanın ikinci kez fırlatılmasını bekliyordu.
Muhammed’in oralı olmadığını görünce kuyruğunu sallamaya, ağlamaya
benzer garip sesler çıkarmaya başladı. Muhammed çaresiz, sopayı yerden
alıp bu sefer gücünün yettiği kadar uzağa fırlattı. Lucky, ikinci kez büyük
bir mutlulukla sopanın peşine koştu. Ne kadar sevimliydi... Muhammed kitabını kapayıp çantasına koydu. İki kez atan üçüncüyü de atardı. Köpeğin
dost canlısı hâli hoşuna gitmişti. Biraz da kovalamaca oynasak mı? Parkın
müdavimleri, gölün etrafında koşarak kovalamaca oynayan adamla köpeği
gülümseyerek izlediler.
Saatler sonra eve dönerlerken ikisi de yorulmuştu. Muhammed marketten etli bir kemik parçası aldı. O güne kadar kuru mamaya talim eden Lucky
ziyafete bayıldı. Jasmine akşam eve döndüğünde köpeğini Muhammed’in
kucağında yatarken bulunca gözlerine inanamadı. Hayvan başını kaldırıp
eski sahibine şöyle bir baktı, sonra yatmaya devam etti.
Jasmine, Muhammed’in doymak bilmeyen açlığından memnundu. Hemen
her gece sevişiyorlardı. Erkeğinin bir tanecik sevgilisi olduğunu hissetmek
genç kıza büyük bir mutluluk veriyordu. Türko, İngiliz erkeklerinden çok
farklıydı. Gözlerinden, kendisine bakışından biliyordu ki daha önce hiçbir
kızla yatmamış, başka bir aşk tatmamış olan bu adam ölene kadar kendisini
sevecekti. Onun seks konusundaki acemiliği de hoşuna gidiyordu. Azgın
ama deneyimsiz Türko’ya sevişmenin inceliklerini öğretirken öğrencisine okumayı öğreten bir öğretmen gibiydi. Bir gün kendisine kırmızı ipek
bir şalvar ve sırma işlemeli bir cepken satın aldı. Bütün gününü çarşıdaki
dükkânları dolaşarak geçirmiş, giysilerle birlikte bir de tef almıştı. Suriyeli
dükkân sahibinden Muhammed’in hoşuna gideceğini düşündüğü sihirli bir
cümle de öğrenmişti. Akşam yemekten sonra müzik setine Türkçe bir oyun
havası koydu. Muhammed’den ışıkları söndürmesini istedi. Önce müziğin
ritmine uyan beyaz zarif kolları görüldü kapının açıklığında, sonra mum ışığında parlayan sütbeyazı bacakları... Koluna kocaman bilezikler, parmaklarına şık-şık ziller takmıştı. Ağır hareketlerle dans ederek salona girdi, bir
yılan gibi kıvrıldı, geriye doğru yattı, öne doğru eğildi. Sonra kendi etrafında
çılgınca dönmeye başladı… Döndü döndü... Ve gelip kucağına yattı.
“Ben olmak senin cariye?”
Suriyeli’den öğrendiği sihirli cümle Muhammed’i güldürdü. Yorgunluktan bitap düşünceye kadar seviştiler.
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Muhammed, ilk buluştukları günün ay dönümünde sevgilisine bir sürpriz
yaptı. Birlikte Al-Shami’ye yemeğe gittiler. Masalarında yirmi bir kırmızı
gül vardı. Şişko Lübnanlı genç çiftin unutamayacakları bir gece geçirmesi
için elinden geleni yaptı. Sabaha karşı evlerine dönerken her ayın on birinde Al-Shami’ye gelmeye karar verdiler.
Muhammed, hayatı baştan aşağı değişmiş olmasına rağmen, beş vakit
namazını kılıyor, elini gökyüzüne her açtığında esirgeyen ve bağışlayan
Allah’tan günahlarını affetmesini, sevdiği kadını İslam nuru ile aydınlatmasını niyaz ediyordu. Jasmine’in Katolik aile ortamında yetişmiş olmasına
rağmen kiliseye gitmemesi dikkatini çekmişti. Bir kez Kur’an’daki mucizelerden bahsederek konuyu açmaya çalıştı, Jasmine’in din hakkında konuşmaya istekli olmadığını fark edince ısrar etmedi.
Jasmine’nin evi, aynı çalıştığı kütüphane gibi kitap doluydu. Seks dışında birlikte zevk alarak yaptıkları ikinci şey kitap okumaktı. Muhammed
bitmekte olan projesi üzerinde çalışırken Jasmine eline bir kitap alıp koltuğuna gömülüyordu. Hava soğuduğunda şömineyi yakıyorlardı. Bu huzurlu
ortam Lucky’nin de hoşuna gidiyor, tam ortalarında bir yere yatıp kafasını
bir o yana bir bu yana çevirerek, sanki eski sahibini mi yoksa kendisine
kemik veren adamı mı daha çok sevdiğine karar vermeye çalışıyordu. Her
Pazar, içinde göl olan parka yürüyüşe gitmeyi alışkanlık hâline getirmişlerdi.
Onlar el ele akasya ağaçlarının arasında yürürken Lucky önlerinden koşarak
gidiyor, bazen burnuna gelen bir kokunun peşine takılıp beş on dakikalığına
gözden kayboluyordu. Jasmine gölün kıyısındaki güvercinlere yem vermeyi
çok seviyordu. Bazen banka oturup evden getirdikleri ekmek parçalarıyla
kuşları doyuruyorlardı.
Bir hafta sonu köpeği Ali Tebbah’a emanet edip Londra’ya gittiler. Jasmine kırmızı bir elbise giymiş, başına geniş kenarlı hasır bir şapka takmıştı.
Önce Westminster Manastırı’nı gezdiler, sonra iki katlı otobüslerden birine
binip Big Ben saat kulesinin önüne geldiler. Polaroid makinelerle turistlerin resmini çeken şipşakçıya poz verdiler. Jasmine, sevgilisinin koluna girdi.
Muhammed elini, Jasmine’in elinin üzerine koyarken, evli bir çift gibiyiz,
diye geçirdi aklından. Evet, onunla evlenmek, hayatının sonuna kadar
onunla yan yana olmak istiyordu. Şu an evlilik teklif edebilirdi ona. Tam
nasıl söyleyeceğini düşünürken babası geldi aklına. Sanki ateşe dokunmuş
gibi geri çekti elini. Sarışın, kısa etekli bir İngiliz kızına sarıldığını görse
sekte-i kalpten giderdi. Jasmine, Muhammed’in tek başına bir iki poz resim
çektirme isteğini anlayışla karşıladı. Muhammed sağ elini cebine soktu, yüzüne ciddi bir ifade takındı. Kol kola girip fotoğrafçının uzattığı resimlere
baktılar. Jasmine çok güzel çıkmıştı. Muhammed kendi yüzündeki donuk ve
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kararsız ifadenin nedenini biliyordu. O anda genç kıza evlilik teklif etmesi
hâlinde başına gelecekleri düşünüyordu. Güya tek başına diye çektirdiği resim pek de tek başına olmamış, fotoğrafçı kenardan Jasmine’i de kameranın
görüş açısına sokmuştu. Genç kız, bir eli rüzgârdan uçuşan kırmızı eteğinde,
diğer eli şapkasında, meydanda dolaşan bir turiste benziyordu. Öğleden sonra şehir merkezine döndüklerinde büyük postaneye uğradılar. Muhammed
resminin arkasına “Muhterem Peder Beyime, Cenabı Allah’tan uzun ömürler
diler, hürmet ve saygı ile ellerinizden öperim” yazdı. Kardeşi Vakkas’a göndereceği resmin arkasına ne yazacağına bir türlü karar veremedi. Türkiye’ye
son ziyaretinde gene önemsiz bir şey yüzünden tartışmışlardı. Birden yeğeni Zehra’ya bir not yazabileceği geldi aklına. “Sevgili yeğenim Zehra, inşallah
sen de bir gün üniversiteyi bitirip Londra’ya gelirsin... Kardeşimin gözlerinden
öperim.” Jasmine kapıda akşam yemeğine geç kaldıklarını işaret ediyordu.
Zarfları pasta kutusuna attı.
Muhammed, Jasmine’in dini inancına gösterdiği anlayıştan memnundu. Bir
keresinde namaz kılacağını anlayınca seccadesini kendi elleriyle yere sermişti. İslam dini hakkındaki bilgisinin kısıtlı olması küçük sorunlara neden
olmuyor değildi. Örneğin Muhammed huşu içinde namaz kılarken etrafında
anadan üryan dolaşabiliyordu. Aklı başından giden Muhammed’in namazı
sakil oluyor, tövbe duaları okuyup baştan başlıyordu.
Türkiye, Jasmine’in ilgi duyduğu konuların başında geliyordu. Başta İstanbul olmak üzere Muhammed’in memleketiyle ilgili anlattıklarını dikkatle dinliyordu. Muhammed bu ilgiden onun kendisiyle birlikte Türkiye’ye
gelebileceği sonucunu çıkarmıştı. Bir Türk’le evlenip hayatının geri kalan
kısmını Türkiye’de geçiren İngiliz kadınlar çoktu. Kerpiçli Köyü yaşamaları için pek uygun olmayabilirdi ama şehirde pekâlâ yaşayabilir, İstanbul’da
mutlu bir hayat kurabilirlerdi.
Aralık ayı başında iki yıldır üzerinde çalıştıkları proje bitti. Muhammed bir
dönüm noktasındaydı, ya bölüm başkanının kalması yolundaki isteğini kabul ederek yeni başlayacak projede görev alacak ya da Jasmine ile birlikte
Türkiye’ye dönecekti.
Bir öğlen tatili sonrası Kolej’e döndüğünde bölüm sekreteri, bir arkadaşının telefonla not bıraktığını söyledi. Ali Tebbah, akşam iş çıkışı eve
uğramasını istiyordu. Muhammed arkadaşına karşı mahcuptu. Uzun zamandır yanına uğramamış, mescitte yapılan meşk gecelerine gitmeyi de ihmal
etmişti. Jasmine’i arayıp iş çıkışı Ali’ye uğrayacağını, gecikirse merak etmemesini söyledi.
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Ali Tebbah eski oda arkadaşını karşısında görünce çok sevindi. Birbirlerine
sarıldılar. Muhammed’deki tek değişiklik birkaç gün önce kestiği sakalıydı.
Ali, Jasmine’in hatırını sorduktan sonra ikisini evine yemeğe davet etti.
Muhammed, bir aile gibi yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Ali
Tebbah sakalını işaret edince biraz mahcup başını öne eğdi.
“Jasmine sakalsız hâlimi merak etti, onu kıramadım.”
“İyi yapmışsın” dedi Ali. “Böyle çok daha yakışıklı olmuşsun.”
Ali’nin çalışma masasının üstü kitaplarla doluydu. Sınavların yakında
başlayacağını söyledi. Buna rağmen arkadaşı gelecek diye yemek yapmıştı.
“Senin için İran pilavı yaptım” dedi sofrayı kurarken. Muhammed arkadaşına yardım ederken son günlerde aklından hiç çıkmayan konuyu açtı.
“Jasmine’e evlenme teklif edeceğim.”
“Ben sizi evlendirdiğimi sanıyordum” dedi Ali gülerek.
“Öyle değil” diye cevap verdi Muhammed gülerek. “Bildiğimiz ciddi evlilikten bahsediyorum, hayat boyu birlikte olmaktan, bir yastıkta kocamaktan. Birlikte Türkiye’ye gideceğiz.”
Muhammed yemek boyunca Jasmine’in ne kadar iyi bir kız olduğundan
ve birbirlerini ne çok sevdiklerinden bahsetti. Eski günlerde olduğu gibi birlikte sofrayı topladılar. Ali Tebbah purosunu yaktı, Türk kahvesi pişirirken,
“Az daha unutuyordum” diye bağırdı mutfaktan. Arkadaşını neden çağırdığı
yeni aklına gelmişti. “Dün akşam seni Türkiya’dan aradılar.”
Muhammed, “Hayırdır inşallah” dedi içinden. Babasına yazdığı son mektupta evini değiştirdiğini söylemiş ama telefonunu yazmayı unutmuştu.
“Kim aradı, not aldın mı?” diye sordu merakla.
“Not almama gerek yok. Arayanı unutmam, çünkü benim amcamın adı
da Salih.”
Muhammed’in endişesi daha da arttı. “Demek Salih Hoca aradı. Ne
dedi?”
“Bir saat içinde tekrar arayacak. Şimdi çalar tele...”
Lafını bitirmeden telefon çaldı. Muhammed hemen kaldırdı ahizeyi.
“Alo...”
“Muhammed sen misin?” Ahizenin öbür ucunda Salih Hoca vardı.
“Benim Salih Hoca’m, hayırdır?”
“Hayır, hayır, meraklanma. Efendi Hazretleri sesini duymak istedi.”
Muhammed derin bir nefes aldı. Yüreği küt küt atıyordu. Bir süre cızırtılar geldi ahizeden. Telefon kesilir gibi oldu, sonra ses tekrar geldi.
“Oğlum Muhammed, sen misin?”
“Benim baba, nasılsın?”
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“Allah’ıma şükür iyiyim. Sen nasılsın?” Sesi çok garip geliyordu babasının. Belki Türkiye’deki telefon hatlarının bozukluğundan...
“Allah razı olsun babacığım, sıhhatin için duacıyım. Size resim yollamıştım, aldınız mı?”
Sesler tekrar kesildi. “Alo, alo...”
“Benim, Salih.” Telefonu tekrar Salih Efendi almıştı. Daha hatırını bile
soramamıştı babasının.
“Muhammed Bey, bu yaz gelmediniz Türkiye’ye.”
Muhammed’in yüreği cız etti birden. Jasmine’i bırakıp gidememişti. Gerçi son mektubunda gelmeyeceğini yazmıştı ama. Demek babası çok özlemişti kendisini.
“Gelemedim. Dersler, proje... Biliyorsun çok önemli. Bölüm başkanı
beni yardımcısı yaptı. Proje bitti, çok yakında geleceğim inşallah.”
Karşıdan ses gelmedi bir süre. Hat kapandı mı, diye düşünürken Salih
Hoca’nın sesi duyuldu tekrar. “Muhammed Bey, babanız sizi çağırıyor.”
Ne demekti bu şimdi? Mutlaka bir şeyler olmuştu.
“Gelirim tabii. Ne zaman emrediyor?”
“Ne kadar çabuk gelirseniz o kadar iyi olur, diyor.”
Muhammed Salih Hoca’nın ses tonunu beğenmemişti. Kendisi söylemediğine göre neden çağırdıklarını sormak yakışık almazdı.
“Pazartesi, en geç Salı uçarım. Olur mu?”
Sessizlik... Salih Hoca neyi düşünüyordu acaba? Biraz geç de olsa cevap
geldi. “Olur inşallah. Allaha emanet ol.”
“Allah razı olsun. Buradan bir isteğiniz var mı?”
“Yok, hamdolsun, siz sağ salim gelin, yeter.”
Muhammed kapanan telefondan gelen metalik sesi dinledi bir süre. Bir
şeyler olmuştu ama ne? Sakın ihtilal filan olmasın gene. Hemen eski odasına koşup radyoyu açtı, BBC Türkçe servisini buldu.
“Ankara’da Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu ve Dev-Genç
üyesi iki genç Ülkü Ocaklılar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Nail
Karaçam hastaneye kaldırılırken yolda öldü.”
Değişen bir şey yoktu. Belki Kerpiçli Köyü’nde bir şeyler olmuştu. Hükümet Şeyh babasına ilişmemeye dikkat ediyordu ama kardeşi bir düşüncesizlik yapmış olabilirdi. Ali Tebbah arkadaşının yüzündeki ifadeden ters giden
bir şeyler olduğunu sezmişti. “Ne oldu ahi?” diye sordu.
“Bilmiyorum. Beni acele Türkiye’ye çağırıyorlar.”
“Hemen mi?”
“Salı günü döneceğimi söyledim.”
Ali Tebbah ellerini arkadaşının omzuna koyup üzülmemesini söyledi.
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Sonra bir süre Oxford’dan ve Ali’nin kız arkadaşlarından bahsettiler. Gitme
vakti gelince Muhammed ayağa kalktı, tam kapıdan çıkarken aklına bir şey
gelmiş gibi durdu. “Ali kardeşim, Salı günü nikâh şahidim olur musun?”
“Yarın mı?” diye hayretle sordu Ali.
“Öbür gün yola çıkacağımıza göre hemen evlenmeliyiz” diye cevap verdi
Muhammed. “Ben şimdi camiye gider İmam Tahir ile konuşurum. Sen öğlen paydosunda camide ol.”
Muhammed, arkadaşının evinden çıkarken ertesi gün ne yapacağını düşünüyordu. Babasıyla konuşması iyi olmuş, mübareğin Allah vergisi yumuşak
sesi içindeki sıkıntıyı biraz olsun dağıtmıştı. Camiye giderken otobüsle iki
aktarma yaptı. Gelen telefon hayırlı bir işe vesile olmuş, uzun süredir düşündüğü evlilik konusundaki kararını kesinleştirmişti. “Bugüne kadar beklemem hataydı” diye düşündü camiye girerken. Havuzlu bahçeyi boydan boya
geçti. Girişte ayakkabılarını çıkarıp üst kata, imamın odasına çıktı.
Bangladeşli İmam Hacı Tahir masasının üzerine eğilmiş Arapça bir belgeyi temize çekiyordu. Muhammed’den birkaç dakika izin istedi. Zikir gecelerinde ut çalan delikanlıyı iyi tanıyordu. Sessiz, efendi, hepsinden önemlisi
camiye yaptığı bağışlarda cömertti. Sayfayı bitirince kalemi yanına koyup
arkasına yaslandı. Muhammed’in ricasını duyunca kaşlarından biri havaya
kalktı. Hemşerisi Pakistanlı delikanlılar da aynı bu Türk gibi İngiliz kızlarıyla evlenmek istiyorlardı. Sakalını neden kestiği belli olmuştu. Cuma
hutbelerinde kaç kere cemaati uyarmış, erkeklerin, Müslüman kızlarla evlenmelerinin daha efdal olduğunu söylemişti ama dinleyen kim. İslam ahlakıyla yetişmiş onca kız varken -kendi kızı da hâlâ bekârdı- bir Hıristiyan’la
evlenmek istemelerinin nedenini bilmiyordu. Başını öne eğdi, gözlüklerinin
üzerinden bakarak sordu. “İyi düşündün mü?”
“Evet” dedi Muhammed kendinden emin. “Zaten muta nikâhı yapmıştık, bir süredir birlikte yaşıyoruz.”
İmam Tahir elini masaya vurdu. İranlıların başının altından çıkıyordu
bunlar. “Bak oğlum, senin için söylemiyorum ama bu İngiliz kızlar oralarını
buralarını açarak gençlerimizin aklını çeliyorlar. Onun bedenine kapılmadığından, şehevi hislerinin esiri olmadığından emin misin?”
Muhammed sinirlendiğini belli etmemeye çalıştı. “Eminim.”
“Peki, dinimizin kâfir kadınlarla evlenmeyi kesin olarak yasakladığını
biliyor musun?”*
* Kur’an-ı Kerim, Bakara suresi, 221. ayet: “Müşrik (Müslüman olmayan) kadınları, iman
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“Biliyorum, Jasmine Müslüman olacak.”
İmam Tahir sesini çıkarmadan bir süre daha gözlüklerinin üzerinden
Muhammed’e baktı. Sonra masada duran kitaplardan birini açıp İngiltere’deki
boşanma oranlarını gösteren renkli grafiği gösterdi. Çizimin yanındaki resimler ırkları gösteriyordu. Müslüman olanların hepsinin başına sarık, Hıristiyan
olanların gövdesine haç işareti çizilmişti. Kitabı Muhammed’e uzattı. “Bizim
üniversitenin yaptığı bir araştırma. Bu sayfada İngilizlerin göçmenlerle yaptıkları evliliklerin boşanma oranları var. Normal evliliklerin üç misli...”
Muhammed kitaba şöyle uzaktan bakmakla yetindi. İmam, ilk gördüğü
İngiliz kızına âşık olan toy bir genç olduğunu düşünüyordu.
Hacı Tahir ümidini kesmişti, kitabı yerine koyarken gerilen havayı yumuşatma ihtiyacı hissetti. “İşin öbür tarafından bakacak olursak bir kâfiri
Müslüman yapmanın kazandıracağı sevabı da unutmamak lazım. Peygamber
Efendimiz Sallalahu Aleyhi Vesselam buyurmuştur ki eğer bir Hıristiyan
Müslüman olur, Müslümanlığı da güzel olursa, Allah-u Teâlâ daha önce
işlemiş olduğu bütün kötülükleri örter. Bundan sonra her bir iyiliğe karşılık
on mislinden yedi yüz misline kadar mükâfat verir.”
Muhammed konuşmanın uzamasından sıkılmıştı. Daha çarşıya gidip yüzük alacaktı. “Yarın öğlen paydosunda burada olsak olur mu?” diye sordu.
“Öğlen paydosunda mı?” Teklif İmam Tahir’in hoşuna gitmemişti. Mesai saatleri dışındaki çalışma için ayrı bir ücret ödenmiyordu. İmamın tereddüt ettiğini gören Muhammed, “Camiye bağış gerekiyorsa yaparım” deme
ihtiyacı hissetti.
Bağış sözcüğü İmam Tahir’in gözlerini açtı. Ayağa kalkıp Muhammed’in
elini sıktı. “Sonra söylemedin deme. Mesai dışında kıydığımız her nikâh için
yüz pound alıyoruz. Biliyorsun yeni cami inşaatımız yakında başlıyor.”
“Tamamdır” diye cevap verdi Muhammed. Dışarı çıkarken imam Tahir
arkasından seslenmeye devam etti.
“Allah’ın izniyle Oxford’a İngiltere’nin en güzel camisini yapacağız.
Muhammed o sabah hayatı boyunca unutamayacağı bir güne uyandı. Her
zamanki gibi otobüse binip üniversiteye gitti. Beş yıldır resmî tatiller dışında bir gün bile aksatmadan gidip geldiği Kolej’e son gidişiydi bu. Odasına
etmedikçe nikâhlamayın. Bir müşrik kadın, sizin hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir
cariye herhâlde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikâh ettirmeyin. Bir müşrik, sizin hoşunuza gitse bile, mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır.
Onlar sizi ateşe davet ederler, Allah ise, kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor
ve âyetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup, öğüt alırlar.” (Elmalılı
tefsiri.)
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geçer geçmez eşyalarını toplamaya başladı, özel eşyalarını bir kutuya koydu.
Bölüm sekreterine gidip yarın Türkiye’ye döneceğini, kendisi gittikten sonra
kitaplarını kolileyip vereceği adrese göndermesini rica etti. Sonra bölüm başkanını ziyaret etti. İki gün sonra ayrılacağı haberi herkes için büyük sürpriz
oldu. Profesör Herris ayrılık kararına çok üzüldüğünü söyledi. Bir veda partisi
düzenlemek için o kadar çok ısrar etti ki Muhammed kabul etmek zorunda
kaldı. Jasmine, evlendikleri günün gecesini üniversitedeki sıkıcı bir veda partisinde geçirmek istemeyebilirdi. Sonra veda partisini bir düğün töreni hâline
dönüştürebilecekleri aklına gelince neşesi yerine geldi. Ali bu organizasyonun altından kalkardı. Hemen telefona sarıldı. Ali kudümüyle birlikte gelmeyi kabul etti. Al-Sabah’la konuşup gece için özel içli köfte ısmarladılar.
Muhammed camiye gitmek için taksiye binerken hava birden kapandı,
gökyüzünde kara bulutlar belirdi. Oxfordluların ay başından beri beklediği
kar bir türlü yağmamış, dondurucu bir soğuk günlerdir havayı esir almıştı.
Paltosunun altına kazak giymekle akıllılık ettiğini düşündü. Eli, cebindeki
yüzük kutusuna dokununca gülümsedi. Dün camiden çıkar çıkmaz alışveriş
merkezine gitmiş, müstakbel eşine zümrüt taşlı bir yüzük almıştı.
Camiye geldiğinde Ali ile Hoca Tahir’i hararetli bir tartışmanın ortasında buldu. Hoca uzun bir süredir ortalıkta görülmeyen Ali’ye Cuma namazının öneminden bahsediyor, Ali de kendince mazeretler uydurmaya çalışıyordu. En iyisinin tartışmaya karışmamak olacağını düşünen Muhammed
Jasmine’i karşılamak için bahçeye çıktı. Telefonda Stanford Caddesi’ndeki
camiye gelmesini isterken neden çağırdığını özellikle söylememiş, bir sürprizim var demişti.
Hava daha da mı soğumuştu ne. Ellerini ağzına götürüp hohlarken küçük
süs havuzunun etrafındaki güvercinlere ilişti gözü. Erkek güvercin boyun
tüylerini kabartıp kanadını açıyor, bir yanına doğru hafifçe yatarak gözüne
kestirdiği dişinin etrafında dönüyordu. Muhammed Jasmine’in bahçe kapısından girdiğini görünce heyecanlandı. Küf yeşili paltosunun altına kot
pantolon giymiş, boynuna beyaz bir atkı sarmıştı. Türkiye’ye gideceklerini
duyunca sevinçten boynuna sarılacağından emindi. Acaba evlilik teklifini
burada, bahçede yapsa nasıl olurdu? İlerde çocuklarına, “Annenize minik
bir havuzun önündeki bankta evlenme teklif ettim” diyecekti. Yüzünde muzip bir gülümsemeyle sevgilisine doğru yürüdü. Birbirlerine sarıldılar. Küçük
bir öpücük, soğuk Aralık gününde nefesleri birbirine karıştırdı.
“Rahat geldin mi?”
“Otobüsten bir durak önce indim” diye cevap verdi Jasmine. “Yanlış indiğimi fark ettiğimde otobüs hareket etmişti. Buraya kadar yürümek zorunda
kaldım.”
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“Bankta oturalım mı biraz?” dedi Muhammed, heyecanını yenmeye çalışarak. “Sen güvercinleri seversin.”
Ürken kuşlar kanat çırpıp biraz öteye kondular. Erkek güvercin dişisine
doğru yeni bir hamle yaptı. Dişi güvercin birden arkasını dönüp erkeğini şaşırttı. Jasmine birbirlerine kur yapan kuşlara bakıp güldü. Sonra geri dönüp
bankta oturan Muhammed’in yanına ilişti. Elini erkeğinin beline sardı.
“Çok üşüyorum, çabuk söyle bakalım sürprizin neymiş?”
Vakit gelmişti. Muhammed elini cebine attı, küçük kutuyu çıkardı. Parmakları soğuktan tutmaz olmuştu. Belki de heyecandan öyle hissediyordu.
Bankın yanına diz çöktü, kutudan çıkardığı yeşil zümrütlü alyansı sevdiği
kıza uzattı. “Benimle evlenir misin Jasmine?”
Jasmine’in gözlerinde şaşkınlık vardı. Gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu onun için. Muhammed’e sevgiyle baktı, sonra parmaklarını önünde
diz çökmüş sevgilisinin saçlarının arasında dolaştırdı. Onu çok seviyordu,
yüzünü avuçları arasına aldı, dudaklarına bir öpücük kondurdu.
“Evet demeden önce sevgilimin bu teklifi neden bir caminin bahçesinde
yaptığını öğrenmek istiyorum. Yoksa beni soğuktan öldürmek mi istiyorsun?”
“Elbette hayır” dedi Muhammed gülümseyerek. “Tahir Hoca içerde bizi
bekliyor. Birazdan nikâhımızı kıyacak.”
Jasmine gözlerini camiye çevirdi. Tahir Hoca kapının önüne çıkmıştı.
Genç çiftin kendisine doğru baktığını görünce el salladı. Biraz daha beklerse
ücretini artıracaktı.
Jasmine semavi dinlerin evlilik kurallarını biliyordu. Muhammed’le birlikte yaşamaya başladığından bu yana İslam dini hakkında çok şey okumuştu. Sevdiği adamın gözlerinin içine bakarak, “Benden Müslüman olmamı
istemeyeceksin umarım” dedi.
Muhammed cevap vermedi. Bu soru hayallerinin içinde yoktu. Sevdiği
kız yüzüğü alacak, boynuna sarılacak, ne kadar mutlu olduğunu söyleyecek
ve hayatlarının sonuna kadar mutlu olacaklardı. Dün gece onunla konuşmadığına pişman oldu birden. Önceden konuyu açıp Muhammed’in son
peygamber, İslam dininin hak dini olduğu konusunda onu ikna etmiş olsaydı daha iyi olurdu. Jasmine’in yüzünde buruk bir gülümseme vardı. Elini
Muhammed’in elinin üzerine koydu.
“Beni yanlış anlama” dedi. “Senin karın olmayı hayatımda hiçbir şeyi
istemediğim kadar çok istiyorum.”
Muhammed’in gözleri aydınlandı. Bir an sanmıştı ki…
Jasmine devam etti. “Ama bir şeyi bilmen gerekli... Ben dinlere inanmıyorum. Beni yanlış anlama, yalnız Müslümanlığa değil, hiçbir dine inanmıyorum... Ben bir ateistim.”
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Muhammed geri çekti elini. “Ateist mi? ” diye kekeledi.
Jasmine gülümsedi. Sanki sıradan bir şeyden, örneğin şu önlerinde duran
havuzdan ya da çimlerin üzerinde oynaşan güvercinlerden bahsediyordu.
“Evet, uzun bir süredir dinlere inanmıyorum. Bir tanrı olduğundan da
emin değilim. Bazen var gibi geliyor, bazen de hayır yok, diyorum.”
Muhammed banka, Jasmine’in yanına oturdu. Genç kız, Muhammed’in
elini tuttu. “Sana evet demeden önce bunu bilmenin doğru olacağını düşündüm. Gene de benimle evlenmek istersen büyük bir memnuniyetle kabul ederim. Sırf seninle evlenmek için, inanmadığım hâlde senin dinine
girdiğimi söylersem kendime olan saygımı kaybederim.”
Bir süre konuşmadan birbirlerine kur yapan güvercinlere baktılar.
Bir dinsizle evlenmek... Bu Muhammed’in asla yapamayacağı bir şeydi.
Arkasını dönüp camiye doğru baktı. Ali Tebbah caminin önünde İmam
Tahir’le tartışıyordu.
Jasmine’in gözleri Muhammed’in avucundaki yüzüğe gitti, yavaşça uzanıp açık olan parmaklarını kapadı.
“Dilerim bu yüzüğü seni benden çok seven bir kıza verirsin.”
Caminin bahçesine çarşaflı bir kadınla küçük bir çocuk girdi. Çocuk elinde
plastik bir tabancayla yalancıktan ateş ederek havuza doğru koştu. Erkek güvercin yaklaşan tehlikeyi görmüştü, dişisine kur yapmayı bırakıp kara bulutlara
doğru uçtu. Diğer güvercinler gürültüyle kanat çırparak erkeği takip ettiler.
Aynı anda yılın ilk kar taneleri Oxford’a düşmeye başladı.

