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BİZ ÖLÜNCE DİRİLİRİZ

“B

iz dervişiz, ölünce diriliriz” dedi ve gözlerini
kapatıp başını önüne eğdi Şeyh Efendi. Aslında onun bu halini gören de yoktu. Henüz
yeni başlamış olan sohbeti sanki nefes almadan dinleyenler, sohbet başladıktan kısa süre sonra dizleri gibi bellerini de bükmüş, kafalarını kalplerine yaklaştırmış, gözlerini
kapatmış dinliyor ve içten içe dinleniyorlardı.
Cümleler arasında uzun süren sessizliğin, tane tane anlatılan konuları sindirmek ve kulaklarından kalplerine indirmek için bilinçli bir ara olduğunu biliyorlardı. “Sohbet
söz satmak değil, kalbe kanca atmaktır” demişti şeyhleri
daha önce. “Kalpten kalbe çalınan sahabe mayasıdır sohbet” demişti bir başka sohbetinde. “Ses yükseltilmez sohbette, söz yükseltilir ve gönül yüceltilir” demişti yine bir
kez. “Sohbet, kâl değil hâl ve halâvettir” demişti bir başka
sefer. Bunları bilen dervişler en çok “Biz ölünce diriliriz”
sözüne takılı kalmışlardı.
Uzun yoldan gelen bu derviş grubu, duydukları her kelimeyi kalplerine yazmak istiyorlardı. Ama bu sefer sessizlik alışık olduklarından daha uzun sürmüştü. Bu nedenle
birer birer başlarını belli belirsiz kaldırarak şeyhin kulağına sessizce ama heyecanla bir şeyler fısıldayan kişiyi merak etmeye başladılar.
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ardin’den doğu yönüne doğru yol alan arabada dede ve torun tatlı bir sohbete dalmışlardı. Rezzan Bey, ortaokulda okuyan torunu Muammer’le onun isteği üzerine Deyrulzafaran
Manastırı’nı görmeye gidiyorlardı. Şehrin çıkışında yılan
gibi kıvrılan yoldan sola doğru döndükten kısa süre sonra kilisenin önüne vardılar ve aracı park ettiler. Muammer
dedesinden önce indi arabadan ve onun arabayı kilitlemesini görmek için hemen arabanın sol yanına geçti. Araba
sürmeye merak saldığından bir süredir, neler yapıldığını
izliyordu dikkatlice. Anahtarı el çantasına koyan dedesinin
sağ elinden tuttu ve salına salına yürümeye başladı.
Rezzan Bey, torunu Muammer’i sürekli camiye götürür
ve dönüşte ona leblebi, badem ve karpuz çekirdeği alırdı.
Bugün ilk defa bir kiliseye gidiyorlardı. Rezzan Bey bunları
düşünürken, çıkışta yine onu sevindireyim diye karar aldı
içinden. Ana giriş kapısına geldiklerinde, kilisenin önünde duran bir genç misafirleri yanına davet etti. Ziyaretçiler
toplandığında, onlara rehberlik yapacağını söyledi ve önce
kendisini tanıtmakla başladı işe:
“Ben de Süryaniyim yani Hristiyanım. Mardinliyim ve
Mardin’de Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Haftada iki
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uammer, kiliseden döndükten sonra amca çocuklarına yaşadıklarını anlatmış ve onlara da
yemekten sonra dedesinin hikâye anlatacağını söylemişti. Bu nedenle akşam yemeğinden sonra Rezzan Bey’in dede evi, kısa sürede neşelenmeye başlamıştı. Mayıs ayının en güzel günlerinden biriydi. Rezzan Bey,
Muammer’in organizasyonu üzerine önü açık ve Mezopotamya ovasını seyreden baba yadigârı taş evin geniş balkonuna kilimler serdirmişti. Daha da önemlisi semaver çayı
demletmişti. Onun için, en mutlu günlerden biriydi. Çocukları, selam verdikten sonra dışarı çıkmış, gelinleri bir
araya gelmiş, dört torunu başına toplanmıştı.
Dolunay bile öyle parlaktı ki sanki o da hikâye dinlemek için balkona gelmek istiyordu. Ilık ılık esen meltem ve
demli çay torunlarla buluşunca Rezzan Bey’in keyfi daha da
artmıştı. Torunlar yeni doğmuş güvercin yavrularının annelerinin ağzına bakması gibi dedelerinin ağzına bakıyordu.
Rezzan Bey torunlarına ders vermek için Süryani komşusu Robert’i de davet etmişti. Robert’i çocuklar da tanıyordu
dedelerine geldikçe gördükleri için. Ancak ikinci bir misafir daha vardı. Onu ilk defa görüyorlardı. Robert, Rezzan
Bey’in sol yanında, diğer misafir ise sağında oturmuştu.

