veda

SEVGİLİ BABAMI, TEK GERÇEK ARKADAŞIMI, SIRDAŞIMI EN
SONUNDA KÜÇÜCÜK BİR YERDE, ANLAMSIZ BİR ÇUKURDA, FAKAT
HEP İSTEDİĞİ GİBİ GENÇ YAŞTA KAYBETTİĞİ ANNESİNİN YANINA
BIRAKIYORUM. Asl nda onu deºil bedenini b rak yorum.
Sanki hissetmiç gibi “Gçler yoºun, bu hafta gidemem.
Hadi yar n gidelim, aºaçlar götürelim, ekelim,
budayal m” dedi bana, her zamanki gibi sert bir çekilde.
Cumartesi günü yola ç kt k, yine güneçi görünce
dayanamad . Feribotta her zamanki gibi yatt güneçin
alt na babam. Gki saat sonra babam gördüºümüzde
eçimle, “Uff! Ne kadar yanm çs n!” dedik. Avça’ya vard k.
Bahç van arkadaç m zla beraber aºaçlar budad k, yeni
fidanlar ektik. Bahç van evin dibindeki bir aºac , evin
duvar n çatlatt º için kesmek istedi. “Onlar Miçel abiden
emanet. Dokundurtmayacaks n, kimseye elletme, kimse
kesmesin” dedi. Akçam oldu, babama son kez ellerimle
mangal yapt m. En sevdiºi çeyleri fazlas yla yedi; ac l
tavuk çiç. En önemlisi dede olacaº n öºrendi. Her çey
öyle güzeldi, masal gibiydi, çok mutluyduk.
Ve o pazar günü geldi. Babam, ben ve eçim kahvalt
ettik. Annemle konuçtu, uyuyan kardeçimi uyand rd ,
her çey öyle süper, güzeldi ki. “Annen de kay s istiyor,
git fidan al gel” dedi. Saat 15.03’de o an geldi. Benim
can m aslan babam ayakta duram yordu. Beni bile
görmüyordu. Felç geçirmiçti. O daº gibi adam, dev
babam ayakta deºil durmak konuçam yordu bile.
Harzem abi, Buºra abi, Nadir abi, Hasan abi ve daha
hat rlayamad º m bir çok vefal dostum anbean
yard m yla en doºru çekilde, pazar günü önce
Band rma, sonra Bursa’ya vard k. Yoºun bak mda
kald parçam. Sonra gene aslanlar gibi ç kt odas na.

Ama doktor
abilerim
kontrol için
geldiklerinde
hep sol taraf nda
güçsüzlük, felç kalm çt galiba.
Her kontrolden sonra gözlerime bak yordu; “Boynum,
boynumu s k, kafam ov” diyordu. Resmen, “Ben
bu halde yaçamam” der gibi göz bebeklerimin içine
bak yordu dev babam. Sonra uyudu. Gece, uyurken
gülerek aram zdan ayr ld . Yemin ederim morgda,
yolda, gasil hanede hep gülüyordu. B y klar n her
yukar diktiºimde gülüyordu. Hiç kimseye muhtaç
etmeden kalbini daha fazla zorlamad . B rakt ve
eminimki kendini o halde göstermeden, yüzünde
tebessümle aram zdan ayr ld . Babam yine aslan gibi,
taç gibi pala b y klar yla, o anlams z çukura, annesinin
yan na b rakt m.
Babam n tüm arkadaçlar na, onu son gününde yaln z
b rakmad º için teçekkür ederim. “Gnanmak m , sab r
m , ac m ?” bilmiyorum. Bu duygunun ne olduºunu
bilmiyorum, nas l geçeceºini de! Babam ellerimle
götürdüm Avça’ya. Sonra yolda bir tabutun içinde
geri getirdim. Burada küçücük bir yere b rakt m.
Benim daº m, hayat mdaki tek insan , küçük bir
çukurda b rakt m. Sizlerin desteºi olmasa, inan n
her çey çok daha zor olurdu. Herkese, Musa Avyüzen
ad na, bu zor günlerimizde yan m zda olduºunuz için
çok teçekkür ederim.
Burak Avyüzen

