İNCECİKTEN BİR KAR YAĞAR 7.BÖLÜM
Onur Çetin tarafından yazıldı.
Çarşamba, 24 Ekim 2012 16:49 - Son Güncelleme Çarşamba, 24 Ekim 2012 21:34

Aradan uzun bir zaman geçti.Ben her zamanki gibi meyhane'de oturup çayımı
yudumluyordum.Yanımdaki sandalye'nin geriye doğru çekilmesiyle kendime
geldim.Niyazi'ydi.Niyazi:

&quot;-Nerdesin?Merak ettim.&quot;Merak etmek bir insanı.Düşünmek
O'nu.Hemde bu acılı gününde iş mi?Acısını daha yürekten hissetmesi için
mi?Bıraksınlar,beni.Kimse olmasın yanımda.Tutunacak bir dalım olmasa...Ölüversem şuracıkta
ne olacak?Bir yudum daha alıyorum çayımdan:

&quot;-Elif'in nikahı bugün.&quot;Niyazi:

&quot;-Unut oğlum,artık o kızı.&quot;Hışımla kalkıyorum masadan.Denize doğru
bakıyorum.Sandalye devriliyor,yere düşüyor.Deniz pis bugün.Meyhane pis,İstanbul pis
be...Havada pis bir koku var.Ve acayip bir
rüzgar.Bakıyorum,Niyazi'ye...Unutmak;ha?Neden?Neden kimse anlamıyor beni:

&quot;-Git buradan.Rahat bırakın beni.İstemiyorum sizi.Elif evleniyor be ;Elif.Git
buradan.&quot;Gidiyor Niyazi.Bense sandalye'ye oturup gözyaşlarımla boğuşuyorum.Sonra
oturduğum sandalye'nin sağına kayıyor,gözlerim.Birkaç meyve ve meyveleri soymak için sert bir
bıçak.Alıp montum'un içine koyuyorum.Ne yapacaksın Allah aşkına Ömer,bu bıçakla?Elif'i
öldüreceksin.Kıyabilecek misin O'na?Elif'e kıyılır mı?Başkası'nın olacak.Başkası sevecek.O'nun
mutluluğu seni mutlu etmesi lazım.Ama yok;olmuyor işte.Mutlu etmiyor seni.Hep böyle üzgün
olup bir ömür boyu ağlayacak mısın?Bunun bir çözümü olmalı.Elif'i ölürmek;yok etmek bir
kurtuluş mu?Hayır,Ömer.Bir kurtuluş değil.Öldürdün,diyelim.Her gece yatağına yatıp gözlerini
kapadığında;Elif'in yüzünü görmeyecek misin?Her gec eyatağından fırlayıp O'nun ismini
haykırmayacak mısın?Hayır.Olmaz.Olamaz be.Elif ölemez.O'nun yerine sen öl be...Nasıl böyle
şeyler düşünebiliyorsun?Aşağılık;Ömer.Evet,sen bir aşağılık'sın.Sen kendini öldür.Ne
oldu?Korktun mu ölümden?Kalbin küt küt attı mı?Yo;korku değil içimdeki.Cehennem'de değil
be..O'nu bir daha görememek,sesini duyamamak,kokusunu içine çekememek korkusu.
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Bunları düşüne düşüne &quot;Üsküdar Evlendirme Dairesi Ve Nikah Salonu&quot;na
gelmişim zaten.Hızla ve hışımla giriyorum daire'ye.Çok şükür;çok şükür be ...Nikah daha
kıyılmamış.Çok şükür mü?Onlar üzülecek diye mi?Göz atıyorum içeri'ye.Elif ve Hüseyin
ayakta.Elif'in üstünde bembeyaz bir gelinlik.Sanki nur yüzüyle oda'yı
ısıtıyor.Gülümsüyor.Bembeyaz dişleri.Birkaç kişide Onlar'la birlikte
ayakta...İniyorum,merdivenleri.Kimse görmüyor beni.Nasıl görsünler ki?Okadar mutlular ve
mesutlar.Hüseyin'in arkasından yaklaşıyorum.Montumun içine sokyuğum bıçağı çıkartarak
saplıyorum.Hızlıca ve sertçe.Bembeyaz gömleği kan oluyor ,o zaman.Sağ elimdeki bıçağa
koyuyorum.Hüseyin yere düşerken sol elimi sımsıkı tutuyor ve yere düşüyor.Ellerimden kayıyor
elleri.Gözlerim kan çanağı oluyor o zaman.Etrafa bakıyorum.Elif'in yüzü çarpıyor yüzüme.Yüzü
buz gibi.Ve korku dolu.Bıçak kayıyor ,ellerimden.Yere düşüyor.Ve sonra Hüseyin'i bıçaklarken
Elif'in sesi çınlıyor kulaklarımda:

&quot;-Dur.Ömer yapma.Ömer yapma.&quot;
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