.

t a K u l e s i n‘ e
Ga la
bakan ev

Rafet Bey fizik ö¤retmeniydi. “Fizik nedir?” diye
merak edenlere, “Fizik, hareketin yasalar›yla u¤raﬂ›r,” derdi. Sonra da eklerdi: “Hareketin yasalar› beni ilgilendirir, ama hareket etmek asla! Hiç
hareket etmeden y›llarca yaﬂayabilirim.”
Gerçekten de öyleydi. Rafet Bey, gününün
önemli bir bölümünü, Galata Kulesi’ne bakan
odas›nda kitap okuyarak geçirirdi.
9
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si vard› onda. Hiç tan›ﬂma ihtimali olmayan insanlarla küsüp, bar›ﬂabilirdi.
Emre’nin sorular› eksik olmazd›.
“Yerçekimi nedir?”
“Uçaklar nas›l havada kal›yor?”
“Karadelik her ﬂeyi yutar m›?”
“Evrenin sonu var m›?”
Böyle sorular›n›n ard› arkas› kesilmezdi.
Rafet Bey’se, b›kmadan usanmadan, bütün
sorular› tek tek cevaplard›.

O¤lu Emre ise afacand›. Merakl›yd›. Mucitti.
Telden arabalar yapard›. Uzaktan kumandal› model uçaklar, oyuncak tren ve otomobiller, en büyük merak›yd›. Evin bütün odalar›n› dolaﬂan bir
treni vard›. ‹nternet delisiydi. Bu yolla binlerce
arkadaﬂ edinmiﬂti. Afrika’dan Amerika’ya, hiç tan›mad›¤› insanlarla saatlerce yaz›ﬂabilme beceri10
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Tuhaft›r; Emre’den iki yaﬂ küçük kardeﬂi
Hülya, a¤abeyinin oyuncaklar›n› k›skanmazd›.
“Onun treni var, benim niye yok?” ya da “Ben de
model uçak, bilgisayar istiyorum!” diye tutturmazd›. ‹nternet merak› hiç mi hiç yoktu. “‹letiﬂim
ça¤›nda yaﬂ›yoruz,” diyenlere güler; “Ben mesajlar›m› güvercinlerimle iletmeyi tercih ediyorum,” derdi.
‹nanmayacaks›n›z ama, küçük Hülya’n›n
dört tane beyaz güvercini vard›. Apartman›n Bo¤az ve kule manzaral› teras›nda onlar› besler ve
e¤itirdi. Bo¤az’›n karﬂ› yakas›ndaki arkadaﬂlar›na
bile güvercinleriyle mektup gönderebilirdi. Mahallelinin ﬂikâyetlerini güvercinleriyle belediyeye
iletebilirdi. Güvercinlerle gelen mektuplar, belediye çal›ﬂanlar›n›n e¤lence ve merak kayna¤›yd›.
Onlara, normal yollarla gelen dilekçelere yapt›klar› gibi nazlanmazlard›. Mahallelinin isteklerini
ﬂ›p diye yerine getirirlerdi.
Hülya bir seferinde hastalan›p okula gidemeyince, güverciniyle haber gönderip, s›n›ftakileri
kendisine hayran b›rakm›ﬂt›. Ö¤retmen yoklama

yapt›¤› s›rada beyaz güvercin pencerenin cam›n› t›klatm›ﬂ, Hülya’n›n mektubunu getirmiﬂti.
Hülya, do¤um günlerinde kendisi için hediye istemezdi. Bir keresinde, “Ne istersin?” sorusuna, “Kedi mamas›!” diye cevap vermiﬂti. Çünkü
akl› fikri, mahalledeki, hatta koca ‹stanbul’daki
kediler, köpekler ve kuﬂlardayd›. Evdeyken, duvarlar›n d›ﬂ›ndaki hayvanlar› tek tek hissederdi.
Geceleri yatt›¤›nda ﬂehrin hayvanlar›yla birlikte
uyur, sabahleyin onlarla uyan›rd›. Seslerden ﬂöyle sonuçlar ç›kar›rd›:

12

13

BEH‹Ç AK

“Mart› annesini ça¤›r›yor!”
“Köpek ac›km›ﬂ!”
“Serçeler birbirini k›skan›yor!”
“Galata’n›n tembel mart›s› horulduyor!”
Yatt›¤› yerden, Bo¤az’daki yelkovan kuﬂlar›n›n kanatlar›n›n suya de¤iﬂini bile duyard› o!
Kuﬂkusuz, Hülya’n›n bu merak›nda, veteriner hekim olan annesi Sevgi Han›m’›n da büyük
pay› vard›.
Sevgi Han›m’›n “T›rm›k” adl› veteriner klini¤i, birkaç sokak ileride, eski bir ‹talyan apartman›n›n en alt kat›ndayd›.
Muayenehane; ﬂeker hastas› kediler, kanad› k›r›k yavru mart›lar, yaral› bal›klar, kalbi k›r›lm›ﬂ köpeklerle doluydu. Ço¤u, küçük Hülya’
n›n sokaktan toplad›¤› hayvanlard›. Sevgi Han›m
bu durumdan ﬂikâyetçi de¤ildi. Hülya’n›n getirdi¤i sokak hayvanlar›n›n hepsini tedavi etmeye
çal›ﬂ›rd›. Rafet Bey’se, yaral› hayvanlar›n görüntüsüne dayanamad›¤›ndan, Sevgi Han›m’›n klini¤ine pek u¤ramazd›.
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Rafet Bey, her konuya iyimser bir ﬂekilde bakmaya çal›ﬂ›rd›. Ona göre her ﬂey iyiye do¤ru giderdi. Kötü olan ﬂeyleri hiç görmez ya da görmek istemezdi.
“Bilim geliﬂiyor, dünya iyiye do¤ru gidiyor.
Aman sak›n ha, ikide bir kötü ﬂeylerden söz ederek moralimizi bozmayal›m!” deyip dururdu.
Evde, hasta hayvanlardan konuﬂmay› yasak15

