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Türkiye Musevi Cemaati Hahambaþý
Rav Ýzak Haleva’ya metindeki terimlerin
çevirisine yardýmlarý için teþekkür ederiz.
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“Etrafýnda adam yoksa, sen adam olmaya çalýþ.”
HÝLLEL, Pirké Avoth 2, 6.
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Bilir misin ne derlerdi, o zaman? Derlerdi ki: Bir anne,
çocuðunun çýðlýklarýný ne zaman duysa tanýrmýþ. Yavrusu
denizdeyken, rüzgârýn ne yönden estiðini bilirmiþ, üstelik ken
disi karada olsa bile. Çocuðu susamýþsa onun da aðzý kurur
muþ, fersah fersah uzak olsalar bile. Çocuk açlýk çekerse, anne
sinin midesi yanarmýþ. Rivayete göre, bir oðlan da annesini
nasýl bulacaðýný hep sezermiþ. Ama beni en çok çarpan, ölüm
hakkýnda söyledikleri oldu. Demelerine bakarsan bir anne
çocuðunun güvende olduðunu bilmeden ölemezmiþ, uykudan
bahseder gibi bahsediyorlardý ölümden. Güvende derken neyi
kastettiklerini de bilmek lazým. Bana anlattýklarý þu: Çocuk
tehlikedeyse, anne beklermiþ, bir tanesinin kendini kurtar
masýný beklermiþ, ve denizdeyse eðer, karaya ayak basmasýný,
korkunç canavarlar peþindeyse, saldýramayacaklarý kadar
uzaða kaçmasýný beklermiþ. Ve onu son bir kez görmese bile olur
muþ. Hayýr, hissedermiþ artýk canýna zarar gelmeyeceðini. O
zaman son bir kez gülümser ve gidiverirmiþ iþte. Ve çocuk iþleri
ni yoluna koymayý beceremezse, demek istiyorum ki, annesinin
dualarýna ve kendi maharetine raðmen hayatý hâlâ zor ve teh
likeliyse, o zaman... o zaman, annesini ölümsüzlüðe mahkûm
edermiþ. Neyse; ben söyleyenlerin yalancýsýyým.
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Yol
Eliyezer gözlerini toprak patikadan ayýrmýyordu. Yanlýþ bir
yere basýp bileðini burkmaktan, sendeleyip elindeki bohçayý
düþürmekten korkuyordu. Rum bir aile doðacak çocuklarý için
ona bebek takýmlarý sipariþ etmiþti – doðumu gelecek hafta
bekliyorlardý. En iyisinden, bembeyaz Mýsýr pamuðundan
hazýrladýðý örtülerin her köþesine, yanýnda çalýþan kýzlardan
birine sýrma ipten bir haç iþletmiþti, öyle ýsmarlamýþlardý.
Bohça aðýrdý. Anneleri bilirsiniz. Çocuklarý için her þeyi
isterler, fazlasý olsun eksiði olmasýn derler. Mesele þu ki, çocuk
larýn üstü baþý deðiþmek ister, hem de sýk sýk. Kundak bezleri
nin yýkanmasý, güneþte kurumasý zaman alýr... Tabii bebeðin
poposunu açýp kül dolu bir yataða yatýrmak da var. Ama efsa
neyle filan ilgisi olmayan eski bir hikâye dolaþýyordu þehirde,
külün altýnda sönmeden kalmýþ bir çalý parçasý hakkýnda kor
kunç bir hikâye – hem bebek, hem de koca mahalle cayýr cayýr
yanmýþ. Ondan beri anneler bu atadan kalma yönteme güvene
mez olmuþtu, ne kadar pratik olursa olsun. O gün bu gündür,
hepsi bir faciayý göze almaktansa daha fazla kundak bezini ve
daha fazla çalýþmayý tercih ediyordu.
Boðaz kýyýlarýndan Galata Kulesi’ne çýkan dar sokaklar
çok dikti ve arkaüstü düþmeden bir sýçrayýþta dört-beþ basa
mak birden çýkabilmek için bütün çevikliðini, esnekliðini
konuþturmak zorunda kalýyordu satýcý. Arada bir soluklanmak
için duruyor, sonra yeniden yola koyuluyordu. Ceneviz kulesi
ne giden yokuþa tam girecekti ki, yolun kapalý olduðunu gördü.
Sultan’ýn iki zabiti orada bir çeþme inþa edildiðini söyleyerek
gelenleri baþka yola yönlendiriyordu.
Eliyezer gülümsedi. Ýlk kez istenmiyordu ondan yolunu
deðiþtirmesi, kuþkusuz son kez de olmayacaktý. Halkýnýn kade
ri tam da bu deðil miydi? Sýðýnacak bir yer ve huzur peþinde
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kim bilir kaç kez dünyanýn bütün yollarýna, çil yavrusu gibi
saçýlmýþlardý. Bazýlarý aradýklarýný Ýspanya’da nihayet buldu
ðunu sanmýþtý. Merhametsizce zulme uðramadan önce bin yýldan fazla yaþamamýþlar mýydý orada?
Bir hükümdar, bir tek hükümdar il
gi
len
miþ
ti o za
man
kaderleriyle: II. Bayezid, Allah adýný baðýþlasýn, yüce Osmanlý
Ýmparatorluðu’nun Sultaný. Hallerine hem üzülmüþ hem
kýzmýþ, imparatorluðunun kapýlarýný açmýþtý. Ýspanyol Yahudi
lerinin burada diledikleri gibi yaþayabileceklerini, ibadet ede
bileceklerini ve mesleklerini icra edebileceklerini ilan etmiþti.
Hiç rahatsýz edilmeyeceklerdi. Dahasý, himaye edileceklerdi.
Kristof Kolomb’unkilere benzeyen karavelalarla gelmiþ
lerdi buraya, bazýlarýný Sultan bizzat tutmuþtu. On binlerce
erkek, kadýn ve çocuk, sahiplendikleri topraklarý terk ettikleri
için kýrgýn, her þe
ye karþýn ha
yat
ta ol
duk
larý için mut
lu ve
onlarý kurtarmaya karar veren Sultan’a sonsuza dek minnettar
dýlar.
Ýstanbul.
Neredeyse iki yüz yýldýr, mutluydular burada, refah içinde
yaþýyor ve saygý görüyorlardý.
Kulenin dibine vardýðýnda, Eliyezer hemen yanýndaki
caminin ilk minaresinin solundan baþlayarak evleri saydý, bir
kapýyý itti, dar bir geçitten geçerek iki katlý, büyük, ahþap bir
konaða vardý. Kapýyý çaldý, gencecik, hatta çocuk denecek yaþ
ta bir hizmetçi onu hemen içeri buyur etti. Ýçeri girince onu üst
kata çýkardý kýz. Evin hanýmý oradaydý, kalýn bir döþeðe uzanmýþ, ayak
larýný üst üste kon
muþ iki büyük yastýðýn üze
ri
ne
uzatmýþtý, yüzü þiþ, gözleri acý doluydu. Karný, týpký oturduðu
evin inþa edildiði tepe gibi göðe bakýyordu. Hafifçe eðilen satý
cýya zayýf bir gülümsemeyle karþýlýk verdi.
Hizmetçi bohçayý açtý. Parmaklarýnýn ucuyla dokunup o
incecik dokunmuþ, ipeksi ama bir o kadar da dayanýklý pamu
ðu his
set
sin di
ye örtüle
ri Ati
na’ya uzattý. Genç kýz örtüle
ri
büyük bir özen ve dikkatle tek tek açtýkça, el iþçiliðinin kalite
sine hayran kalýyordu. Coþkusu ve sevinci müstakbel annenin
kinden katbekat fazlaydý. O büyük bir yorgunluðun pençesin
deydi ve ani, þiddetli sancýlar yüzünden sözleri hiç durmadan
býçak gibi keskin çýðlýklarla kesiliyordu.
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Çýðlýklarý Eliyezer’i yerinden sýçratýyordu. Her seferinde
hizmetçi ona dönüyor, eliyle yatýþtýrýp oturmasýný söylüyordu.
Eliyezer de tekrar oturuyordu. Açýlýp sergilenen her parça için,
baþýný hafifçe sallayarak çarþafçýya memnuniyetini gösteriyor
du Atina. Hizmetçi çarþaflarý göstermeyi bitirdiðinde, hanýmý
kulaðýna bir þey fýsýldadý. Bunun üzerine genç kýz baþka bir
odaya gitti. Eliyezer kýsa ve keskin bir çýðlýkla yerinden sýçra
dýysa da, derhal yerine oturdu.
Az sonra hizmetçi sol avcunda, içinde bir altýn olan iþleme
li, küçük bir ipek kese, sað elinde soðuk suyla dolu bir testiyle
geri geldi. Testiyi Yahudi’ye uzattý, o da kana kana susuzluðunu
giderdi. Hizmetçi bu kez de keseyi verdi. Çarþafçý baþýyla Ati
na’yý selamladý, o da kaþlarýný oynatarak karþýlýk verdi. Adam
evin kapýsýný itip çýktý. Görevini tamamlamýþtý.
Dýþarýya adým attýðýnda, aðaçlarýn, kubbelerin, minarele
rin, tepelerin, bahçelerin görüntüsüyle çarpýldý bir an. Tam kar
þýda, öbür yakada Sultan’ýn uçsuz bucaksýz sarayý, olanca haþ
metiyle göðe yükseliyordu. Boðaz, kayýp Sefarad’a yaraþýr bir
güneþin altýnda binlerce parýltý saçýyordu. Ýnsan baktýðý her
yerde, sadece güzellik, ýþýk ve harikalar görüyordu.
Lamý cimi yok, dünyanýn en güzel þehriydi burasý.

Boðaz Çocuðu

15/2

Doðum
Çarþaflar hazýrdý, artýk gelebilirdi bebek. Zaten o da fazla
bekletmedi. Sancýlar birden sýklaþtý ve dayanýlmaz hale geldi.
Kadýn aðlýyor, baðýrýyor, soluðu kesiliyordu, öylesine yanýyordu
caný. Hizmetçi kýz þaþkýnlýk içinde komþulara koþtu, onlar da
telaþla yan komþunun kapýsýný çaldýlar, duyduk duymadýk
demeyin, Rum kadýn doðurdu doðuracak. Bir tavuðun haþlan
masýna yetecek süre içinde, Konstantin Nikolayos’un karýsý
Atina’nýn rahminden çocuðun çýkmasýnýn an meselesi olduðu
ve Konstantin’in hemen bir ebe bulup gelmesi çünkü göbek
baðýnýn tek baþýna kopamayacaðý haberi evden eve, sokaktan
sokaða, Balat’tan Cibali’ye yayýldý. Hem kadýn dediðin, ilgi
ister biraz. Alnýna soðuk bez koyacaksýn, elini tutacaksýn, cesa
ret vereceksin ki, mecbur kalýrsa kendi iþini kendi görebilsin.
Yaklaþan akþamýn hayhuyunda, birden bu küçük kalaba
lýk Atina’nýn evde bir baþýna kaldýðýný anladý.
Kadýný erkeði itiþerek Galata’daki eve koþtular. Kadýncaðý
zýn suyu gelmiþ, gözleri korkudan yuvalarýndan uðramýþtý.
Ziyaretçilerin dörtte üçü, Rum kadýna destek olacak, yardým
edecek, cesaret verecek yeterince insan olduðunu görüp rahat
ladýlar, müstakbel babaya hayýrlý olsun deyip kendi evlerine
döndüler.
Ge
ri
ye yan oda
da, bir düzi
ne in
sancýk kalmýþtý. Gel
sin
rezene çaylarý, gitsin kahveler. Kurulduklarý sedirler, her köþesi
gümüþ nakýþlý, Þam iþi koca dikdörtgen minderlerle kaplýydý.
Nikolayos’un ilk çocuðuydu bu. Umudu bir oðlandý. Doðruyu
söylemek gerekirse, bundan hiç þüphesi yoktu: Kýz kardeþleri
nin ve ihtiyar anasýnýn demesine göre, karýsýnýn karnýnýn þek
linden belliymiþ. “Nah þöyle çýkmýþ”tý karný, kadýncaðýz sýrtüs
tü yatarken neredeyse göðe merdiven dayamýþ gibi oluyordu;
bu kadar uzun, sipsivri bir karýndan çýksa çýksa oðlan çýkardý,
16

o kadar. Gebeliðin beþinci ayýndan itibaren aile içinde dönen
bu laflar Rum efendinin göðsünü kabartmýþtý. Bir oðlan. Adýný
yaþatacak bir oðlan!
Elindeki bakýr tepsinin içine, bir tahta çubuða dizdiði
kurabiyeleriyle sokaklarý arþýnlayan tatlýcý da hemen Nikola
yos’a koþmuþ, bütün tuzlu kurabiyelerini satmýþtý. Ama bir
oðulun doðumunda bu kadarý yeter miydi hiç; hizmetçi kýz
þimdi telaþ içinde, dövülmüþ fýndýk ve taze bademle kurabiye
piþirmeye çalýþýyordu; Nikolayos’un büyük büyükannesi, dile
kolay, neredeyse yüz yýl önce Trabzon’dan gelirken getirmiþti
bu tarifi.
Ebenin de gayretleriyle doðum baþlamýþtý. Dayanýlýr gibi
deðildi sancý, Atina’yý acý acý baðýrtýyordu.
“Yapamayacaðým!” diye baðýrýyordu. “Beceremeyeceðim!”
“Bütün kadýnlar becerir, Atina. Senin ne farkýn varmýþ...”
Atina bir çýðlýk daha attý, uzadý, uzadý. Ebe kadýn sinirlendi
biraz. Þart mýydý bu kadar patýrtý etmek? Müstakbel annenin
yüzüne eðilip yanaðýna bir tokat yapýþtýrdý. Atina þaþkýn
þaþkýn, þiþ elini yüzüne götürdü.
Bunun üzerine ebe þöyle bir yan baktý Atina’ya, sonra elini
kaldýrdý tehditkâr bir havayla. Sýkýysa baðýr bakalým bir daha,
yersin gene tokadý, diyordu gözleri. Ýyi ama, Atina nasýl baðýr
masýndý? Kasýklarýna inen çocuk canýný yakýyordu, çaresizdi...
Baðýrmamak elinde deðildi. Ýstersem baðýrýrým, diye geçirdi
içinden. Þu ihtiyar ebe karý, niye caný burnundayken onunla
takýþýyordu ki? Sancý tekrar baþlayýnca feryatlar bu sefer iyice
göðü tuttu. Ebe, Rum kadýna bir tokat daha aþketti.
“Aklýn ermedi mi daha!” diye baðýrdý.
Atina haykýrdý.
“Rahat býrak beni!”
Ve birden, sancý geçiverdi. Atina çekinerek ebeye baktý.
Sancý biraz ara vermiþti muhakkak, az sonra eskisinden beter
bastýracaktý gene.
Ama hayýr. Tekrar baþlamadý.
“Bu normal mi?” diye sordu Atina.
“Neymiþ o?”
Atina þaþkýndý.
“Bilmem,” diye yanýtladý Atina. “Sancým geçti.”
O anda kasýklarýnda tuhaf bir hareket sezdi. Bebek anne
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sine yardým etmesi gerektiðini, kadýnýn bu iþi tek baþýna bece
remeyeceðini anlamýþ mýydý yoksa? Çocuk elleriyle kendine
yol açmýþ, sonra da küçük bir kâþif gibi, sevgili annesini kurtar
mak için, üstelik onun ýkýnýp sýkýnmasýna bile gerek kalmadan,
rahminden süzülüp çýkmýþtý. Buruþuk suratlý, sarýmsý tenli,
incecik tüylerle kaplý bu küçücük þeyin karþýsýnda Atina aptal
laþtý, soluðu kesildi. Bebek bir an etrafýna bakýnýr gibi oldu ve
baðýrmaya baþladý.
“Bak Allah’ýn iþine!” diye haykýrdý ebe.
Atina da bir çýðlýk kopardý:
“Yavrum!”
O geç
miþ ve ge
le
cek
ti, için
de öbür yüzyýla uza
nan bir
hayat taþýyordu, tükenmiþliklerin, acýlarýn, yolculuklarýn,
göçlerin, heyecanlarýn izini taþýyacaktý kendinde. Dünyalarý
birleþtiren bir çizgiydi o, elinde defter taþýyan ve sadece bir say
fasýný dolduracak olan kiþiydi, doðumundan bir saniye önce
henüz gelecek olan annesini bir anda geçmiþe atmýþtý. Kendi
çocuklarý olacaktý, sonra onlarýn çocuklarý ve bizi uzaða götüre
cekti bu, çok uzaða, belki 20. yüzyýl kadar uzaða! Atina nasýl da
yana yana seviyordu çocuðunu, nasýl da seviyordu! Onu alýp
baðrýna, yüreðine basmak için kollarýný uzattý – ayrýlýðýn boþlu
ðu bastýrmasýn hemen, karnýndaki sýcaklýðý sürsün biraz. Evet,
az önce, daha birkaç dakika önce kurtulmak istemiþti ondan,
korkunç sancýlar yüzünden; ama hayýr, þimdi onlarý hiç ayýrmasýnlar istiyordu, Atina onu çok seviyordu, daha þimdiden
dünyalar kadar seviyordu ve her zaman da sevecekti! Ciðerpa
resine sevgiyle kollarýný uzattý, ama o an odaya giren kocasý
narin çocuðu ondan önce kaptý. Elleri boþluða uzanan anne
sersemledi. O sýrada kocasýnýn sesi geldi kulaðýna:
“Erkek! Bir oðlum oldu!”
Ebe kadýn bir darbede göbek baðýný kesti, sonra elini bebe
ðin çýktýðý yere daldýrýp lohusayý keseden ‘kurtarmak’ için kar
nýnýn içini karýþtýrdý; öyle dayanýlmaz bir duyguydu ki bu, Ati
na tekrar çýðlýðý bastý.
Ve sonra hiçbir þey olmadý. Atina bebeðinin mýzýklandýðýný
duyuyordu, ama bundan baþka ne bir gülüþ, ne kimseden tek
bir söz vardý, hiç. Neden genellikle çenesi hiç durmayan Kons
tantin’in aðzýný býçak açmýyordu?
Atina yorgunluktan bitmiþti. Öyle ya da böyle, hiçbir þey
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umurunda deðildi. Yeter ki Konstantin çocuðunu çabuk ona
getirsin. Küçük bir oðlan. Küçücük bir oðlan. Tenine, yüreðine
bastýrsýn. Onu bir kucaðýna alabilse! Bekliyordu. Hayatý donup
kalmýþ gibiydi. Getirsinler bebeði, Atina da ona sevgisini, sütü
nü, bakýþlarýný, ana þefkatini versin. Bir oðlan, dünyalar güzeli
küçük bir oðlan. “Bebeðim!” diye baðýrýyordu Atina. “Bebeðimi
getirin bana!”
Yan odada Konstantin, alý al moru mor ebe kadýnýn karþý
sýnda, bebeði ileri uzatmýþ duruyordu. Gözleri çocuðun cinsel
organýna yapýþýp kalmýþtý adeta.
“Bu niye benim oðlumun baþýna geldi?”
“Nereden bileyim?” diye kekeledi ebe.
“Bu bir lanet!”
“Öyle deme paþam,” dedi yaþlý kadýn.
Baba tekrarlayýp duruyordu:
“Bu bir lanet!”
“Oðlunuz nurtopu gibi maþallah.”
Baba seri bir þekilde, kýlý bile kýpýrdamadan Eliyezer’in
örtüleriyle, en iyisinden Mýsýr pamuðundan yapýlmýþ, yepyeni,
mis gibi örtülerle sardý bebeði; aðlayýp duruyordu oðlancýk;
çünkü acýkmýþtý, anne sütü istiyordu. Ýstediðini vermedikleri
sürece böyle sýzlanmaya devam edecekti, hatta giderek sesi
yükselecekti.
“Çocuklar Allah vergisidir,” diye kekeledi yaþlý kadýn.
“Seninkinin böyle olmasý da Allah’ýn takdiri.”
“Allah mý? Ne diyorsun sen, kadýn? Benim Allahým böyle
olmasýný istemiþ olamaz!”
Rum Konstantin bebeði ebenin kollarýna terk etti, gidip
onu “caný nereye isterse oraya” býrakmasýný emretti, çünkü
kendisi istemiyordu. Ebe, sert bir ifadeyle baþýný sallayarak
çocuðu kollarýna aldý. Konstantin’in bunu yapmaya hakký yok
tu. Ne anneye, ne çocuða. Önemli deðildi bu, hiç önemli deðil
di! Bu bebek onundu, gerisi yalandý. Ebe alçak sesle mýrýldanýp
dururken –aman Atina duymasýn, sakýn duymasýn–, bebeði
örtülerle sardýkça sarýyordu, sanki üstünü kalýnlaþtýrýrsa onu
koruyabilecekmiþ, hayata karþý bir kabukla donatabilecekmiþ
gibi. Birkaç saniye içinde bebecik tamamen tutsaktý artýk. Elini
kolunu hiç oynatamýyordu, engellenmiþ olmanýn, hak ettiði
sýcak karþýlamayý bulamamýþ olmanýn korkunç acýsý içindeydi.
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Konstantin ebenin uyarýlarýndan hiç hoþlanmamýþtý, bunu ona
söyledi de.
Bunun üzerine ebe çocuðu, az önce yýkanmýþ bir top kývýrcýk salatanýn suyunu silkeler gibi sallamaya baþladý. Hayýr, onu
sallamýyordu; kendi de bütün bedeniyle, þaþkýn þaþkýn onunla
birlikte sallanýyordu; bebek gibi açlýktan deðilse de, korkudan
ölmek üzereydi o da.
Küçüktü, ufacýktý. Yeni doðmuþtu ve daha þimdiden insan
larýn kötü niyetinden korumak mý gerekecekti onu?
Konstantin Nikolayos genç hizmetçinin adýný öyle bir
haykýrdý ki, bebecik dehþetten bir an aðlamayý bile unuttu. Ama
sadece bir an. Ardýndan tekrar inlemeye baþladý – herkesinki
gibiydi inlemeleri, ama aslýnda kimselerinkine benzemiyordu.
Eyet titreyerek geldi, elleri kurabiye hamuruna batmýþtý. Bal,
taze yumurta, dövülmüþ ceviz ve bademden ibaretti hamur. Son
anda, tam hepsini karýþtýrmadan önce birinin getirdiði porta
kal çiçeðinden eklemiþti biraz, bebekleri sakinleþtirirmiþ dedik
lerine göre. Tarif biraz deðiþmiþti böylece, ama kendini tutama
mýþtý Eyet, öyle güzel kokuyordu ki, sanki Tanrý’nýn bir lütfuy
du. Tek bir damlacýk; kimse fark etmezdi.
So
luk so
lu
ða çýrpýnýp du
ran an
ne, oda
da yalnýz baþýna
kalmýþtý. Çocuðundan koparýlmýþ olmanýn acýsý yüreðini daðla
mýþtý; cesaretini toplayýp usulca bir dizini oynattý, kývýrdý, sonra
ötekini; ve nihayet iki ayaðýný yere bastý. Yataktan iyi kötü des
tek aldý, bir masaya sýký sýký tutunarak ayaða kalktý. Yavrusunu
bulmasý lazýmdý. En tatlý sesiyle mýrýldanarak kapýyý itti: “Yav
rum, nerdesin yavrum?” “Pedimu? Pu ise pedimu?” Neþesi ye
rine geliyordu. Birkaç saniye sonra, bebeðini baðrýna basacak
tý. Nasýl da özlemiþti onu þimdiden. Þu Konstantin onu kaçýr
makla ne büyük hainlik etmiþti.
Nikolayos çocuðu ebenin ellerinden koparýp hizmetçinin
yapýþ yapýþ, pürtüklü ellerine býraktý, böylece Eliyezer’in
örtülerine badem ve portakal çiçeði kokusu bulaþtý.
Eyet bu bebeði alýp istediði yere götürecekti, neresi olursa
olsun, yeter ki uzak, çok uzak olsun.
Zavallý hizmetçi anlayamýyordu. Zavallý hizmetçi hiçbir
þey anlamýyordu. Korkunç bir þey, rezilce bir þey oluyordu, ama
ne?
“Bebeðim? Hanimiþ benim bebeðim?” deyip duruyordu
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Atina.
Anne salona giden merdivene doðru ilerlerken, birdenbire
göðsünde kuþ gibi çýrpýnan yüreðine sanki ikinci yürek eklen
miþ gibi oldu, bu seferki karnýndaydý, üstelik öbüründen daha
hýzlý çarpýyordu, çok daha hýzlý, giderek daha hýzlý ve þiddetli.
Bebeðe bir þey olmuþtu. Neredeydi? Atina ona süt verecekti!
Yapmasý gereken buydu, onu beslemek! Doða böyle uygun görmüþtü! Ve bir de onu göðsüne bastýracaktý, hâlâ sinesine yasla
mýþ deðildi onu. Bebek onu yardýma çaðýrýyordu, Atina bunu
hissediyordu. Yok yok, hayal görüyordu herhalde. Sanki benli
ðinde dev bir uçurum keþfetmiþ gibi, birden baþý döndü.
Az kalsýn bayýlýyordu, ama bütün gücüyle merdivenin kay
gan týrabzanýna tutundu. O merdivenden son sürat inmeliydi.
Bebeði tehlikedeydi. Artýk bundan emindi Atina. Düþmeyesin
sakýn. Dik durasýn. Bebeði yalnýz o kurtarabilirdi.
Kan ter içinde saçlarý, sýrtýnda kanlý geceliðiyle salonun
kapýsýný açtý Atina. Görülmesi mekruh olandý o, hele o halde.
Bakýþlarýyla içeridekileri taradý, ama çocuðunu bulamadý. Hep
si ona döndüler ve kocasý konuþtu:
“Bir terslik oldu. Artýk bebek yok.”
O an, içeridekilerden üzgün bir mýrýltý yükseldi. Upuzun
bir “ah”, yerini hemen aðýr bir sessizliðe býraktý. Ve sonra kor
kunç bir gürültü duyuldu, bir sandalyeyi kýrarak yere yuvarla
nan bir kütleden gelen bir gürültü.
O gün Konstantin Nikolayos, Muhammed ümmetinden
deðil de bir Hýristiyan olmasýna raðmen, çocuðun annesinin
gönderilmesine, açýkçasý sokaða atýlmasýna karar verdi. “Bu”
bir kere olduysa, gene olabilirdi. Ve “bu”, kesinlikle kabul edi
le
mez
di. Bi
zi Ya
hu
di mi sansýnlar? Sapýna ka
dar Rum olan
Nikolayos bunu kabul edemezdi. Tepeden týrnaða nefret ve
iðrenme doluydu, bir vakitler güzel sayýlabilecek yüzünden
þimdi çirkinlik akýyordu.
Dostlarý ve yakýnlarý gittikten sonra Konstantin Nikolayos,
Atina’yý Haliç’in ötesine, Boðaz kýyýsýndaki boþ arazilerden
birine taþýyacak birkaç adam buldu.
Yerde uzanmýþ yatan, her þeyini kaybetmiþ olan Atina’yý.
Ama yaþýyordu. Demek ki yavrusu da yaþýyor olabilirdi.
Bebeðin baþýna bir iþ gelmiþ olsa, Tanrý onu niye hayatta tut
sundu ki? Atina, aklýný kaçýrmamak için bu düþünceye sarýldý.
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Delilik, acýya katlanmanýn yollarýndan biri deðil miydi? Tan
rý’nýn bir icadý deðil miydi o da? Keþke ayaklarýnýn altýndaki
topraktan kurtulup havalanabilseydi.
Üç yaþýnda öksüz kaldýðýndan gidecek yeri yoktu, o da,
olduðu yerde durup Tanrý’yý beklemeye karar verdi. Bir tek
Tanrý kurtarabilirdi Atina’yý. Yani, çocuðunu geri getirebilirdi.
Ya da en azýndan oðlaný koruyabilirdi. Ve iþte bunun için, þimdi
deliler gibi dua ediyordu Atina.
Ýyi insanlarýn eline düþsün. Kötülerden uzak olsun. Tehli
kelerden uzak olsun. Bahtý açýk olsun. Ekmeksiz kalmasýn.
Güçlü kuvvetli, saðlýklý büyüsün. Koruyanlarý olsun.
Avaz avaz dua ediyor, bir taraftan da kendini tutamayarak
hüngür hüngür aðlýyordu.
Demek ki bu dünyada iki türlü öksüzlük vardý, ya kökünden kopuyordu insan ya dalýndan.
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