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DÜNYA NÖBETİ
D

Gerçek, Kurgu’dan daha acayiptir, çünkü Kurgu, ola-
bilirlikleri gözetmek durumundadır; gerçeğin öyle bir 
zorunluluğu yoktur.11

Mark Twain

Gökyüzü ben bakmazken bulutlanmış olmalı; güzelim yıldız-
lar kaybolmuş, buz çölü zifirî karanlığa bürünmüştü. Dışardan, 
trenin camlarının saydam olduklarını bildiren en ufak bir ışık 
gelmiyordu. Kompartımanın zayıf lambası, buz tutmuş pencere-
yi gecenin karanlığı ile sırlayıp tek yönlü aynaya dönüştürünce, 
dünyayla irtibatımız tümden kesildi. O gece o trende, yeryüzün-

1 “Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to 
possibilities; Truth isn’t.”
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de Kotlas-Moskova yolcularından başka hiçbir canlı yokmuş gibi 
oldu.

Nade ve Kızıl Winkler’ın kompartımanları karanlık ve sessiz-
diler. Portakal saçlı kadın, bahriyeli, Dr. Isaiah, diğer yolcular, 
herkes; Aleksî ile beni nöbete bırakmış, ışıklarını kapatmış, 
uyumuşlardı. “Dünya nöbeti” der, gülerdik, “Sanki biz uyursak 
insanlığın başına bir şeyler gelecek!”

Der, gülerdik ama uykusuzluğun kıymetini bilen insanlardık; 
vazgeçmez, vazgeçemezdik; sabahlara kadar oturup, Tanrı’yı, 
bilgiyi, ruhu, hayatı, aşkı kollamaktan.

Dünya nöbetini birbirimize bıraktığımız da olurdu, çoğun-
lukla da ben Aleksî’ye bırakırdım; zira, ıssız, dur durak bilmez, 
sınır tanımaz Rusya’da boş ve anlamsız olduğu duygusuna ka-
pıldığım, korktuğum, cenin misali kendime katlanmak, başımı 
yorganın sıcağına gömmek, her şeyin ve hiçbir şeyin ortasında 
olmamak, oynamamak istediğim çok olmuştur. Ne ki, karanlıkta 
huzur bulmak da harcım değildi. Aziz dostumun pencerenin 
siyah aynasına yansıyan narin suretinin ötesinde, ıssızdan kurtul-
mamızın yakın olduğunu gösteren bir şeyler, bir işaret bakındı-
ğımı hatırlıyorum.

“Peki, sen? Sen farmason musun, Alyôşa?”
“Beni bir tür Müslüman olarak düşün, olsun bitsin.”
“Bu, Tolstoy! Tolstoy böyle demişti!”

Ufukta bulutların gölgeleri bile yoktu. Bir an, bir şey olacak, 
biteviye ıssızdan çıkamayacağız korkusuna kapıldığımı biliyo-
rum.

“Başka bir tren geçmez mi hiç? El sallayabileceğimiz herhangi 
bir katar, bir yük treni yok mudur?!”

Cevap verdiyse de duymadım. Düşünüyordum: Sen ki, Hıris-
tiyan ülkülerine, Mesih’in öğretisine her şeyden çok değer verirsin...
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“Bana bir açıklama borçlu olduğunun farkındasın, değil mi?”
Belli belirsiz bir baş hareketiyle haklı olduğumu teslim etti 

ama trenin takırtılarını, metalik cayırtıları, ilk kez duyuyormuş 
gibi dinlemeye durdu. Epey bir aradan sonra,

“Saydım, altı kuşetli, üç yataklı vagon bağlamışlar. Öyle uzun 
ki, istasyonlarda iki kez durmak zorunda kalıyoruz. Bir, katarın 
başındaki; iki, sonundaki vagonlar için...”

“So?”
“So!..” Gülümsedi, “So, İslam’ın en azından dış görünüşü 

itibariyle Ortodoks Kilisesi’nden daha üstün durduğundan şüp-
hem yok. Müslümanlıkla Ortodoksluk arasında seçim yapmak 
durumunda olan aklıselim sahibi birisinin İslam’ı seçmesini 
anlayışla karşılarım. Teslis, kefaret, Aşairabbani, vaftiz, azizler 
ve ikonaları gibi karmaşık ve anlaşılmaz bir İlâhiyat yerine; tek 
doktrin, tek akîde, tek Allah ve O’nun Resulü... Her halükârda 
daha akılcı bir seçim olurdu.”

Nereden aklıma geldi bilmiyorum, padişahın atı kendisine 
baktığı için övünen adamın hikâyesini hatırladım; kendimi 
adamla, Aleksî’yi padişahla özdeşleştirdim, zihnimdeki padişah 
imajı da kibirli bir Batı entelektüeli!

“Üstünlük taslıyorsun, Aleksî! Bana bunu yapma!”
Savunmaya geçmesine izin vermek, cepheleşmeyi kışkır-

tabilirdi; Aleksî’yi entelektüel bir hasım değil, yanında hiçbir 
çekinceyi kollamadan yüksek sesle düşünebileceğim bir ruh iki-
zim olarak muhafaza etmek istiyordum, Madam Zelenskaya’nın 
tabiriyle frene bastım.

“Hıristiyanlar, Kutsal Kitap’la ne kadar yetindilerse, Müslü-
manlar da Kuran’la o kadar yetindiler,” dedim, “Hıristiyanlık ne 
kadar yekpare bir bütünse, İslam da o kadar yekpare bir bütün. 
İslam da Budizm kadar kişisel, Bolşevizm kadar toplumsal, 
hatta ruhaniyatsız olabiliyor. Seni temin ederim, dostum, İmam 
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Hasan’ın katili Muaviye bin Hind, Stalin’den daha inançsız 
değildi. So! Senin yerinde olsam, muhtedi adayına kimden el 
alacağına özen göstermesini önerirdim, Aleksî. Peder Andrey 
Dimitriyeviç’in elinden kaçarken, Molla Azam Tarık’ın eline 
düşebilir çünkü.”

Molla Azam Tarık dediğim, Pakistan’daki Sipah-i Sahaba* 
isimli Şii-karşıtı Vahabi örgütün reisi, oğluna Muaviye’nin adını 
veren adam. O günlerde,** Pencap’ta yetmiş üç Şii’nin öldüğü, 
üç yüzden fazlasının yaralandığı katliamın sorumlusu olarak Rus 
basınında manşetlerden inmiyordu.

“Bu dağınıklık seni rahatsız etmiyor mu?” sorusu trenin 
ışıklarının göz kırptığı bir ana denk geldi, yüzündeki ifadeyi gö-
remedim. Sesinin fısıldar gibi çıkmış olmasını da değerlendire-
medim. Şimdi düşünüyorum da, yaşam şartlarının oluşmadığı bir 
dünya ile yollarını ayırma noktasına gelmiş bir adama Muaviye’yi 
hatırlatmasam da olurmuş. Bilemedim.

Başımı salladım,
“Görelim Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler.”

Birbirimize bu kadar yakın olmasaydık ya da Aleksî pravda’ya 
tutkuyla adanmış bir adam olmasaydı, Sipah-i Sahaba’nınki gibi 
inanç kaynaklı kitle katliamlarına kayıtsız kaldığımı düşünür, 
hatta belki de beni Morley’lerin, Ankerberg’lerin2 yaptıkları 
gibi, şehadet iştiyakıyla suçlar, kalkar giderdi. Ama Aleksî, aziz 
Aleksî, anlamayı tercih etti,

* Sahabe’nin Sipahileri.
** 1997.
2 Robert Morey (1908-1992). İngiliz aktörü, özellikle de Müslümanlara karşı ırk-

çı tutumuyla tanınır; John Ankerberg, ilahiyat doktoru, kendi Hıristiyan dünya 
görüşü dışındaki tüm kurumlara tutumundan dolayı “yıkım uzmanı” olarak ta-
nınır.


