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SİGARANIN AKİBETİ

 -Babam bir gün okula beni ziyarete gelmişti.Üç yıldır bıraktığı sigarayı öğretmen arkadaşların
da bırakmasını istiyordu.
 Bu sırada sigara içen bir arkadaşa dönerek şöyle dedi:
 İçmeyin şu mereti,ben 50 yıldır içtim bir şey anlamadım.
 İçerisi sessizleşti ve sigara içen arkadaş biraz mahcublaştı.
 Ben de hem bu sessizliği bozmak hem de arkadaşı mahcubluktan kurtarmak amacıyla babama
dönerek şöyle dedim:
 -Peki baba,hem 50 yıldır kullandım,bir şey anlamadın diyorsun,hem de anlamadığın bir şeyi
neden 50 yıldır kullanıyor ve bunda da ısrar ediyorsun.
 Bu sefer susan babam oldu ve arkadaşlarda bir tebessüm oluşarak eski havasına döndü.
 İşte sigara 50 yıldır ne olduğu anlaşılamadığı halde kullanılan bir meret…

-Babamın ölümünden üç gün önce ağırlaşmasından dolayı hastaneye kaldırdık.Nefes almakta
zorlanıyordu.Doktor ciğerinin filmini çekip filem bakmaya başladı.Ben de yanındaydım.Doktor bir
filme bakıyor,bir şaşkınlıkla kafasını sallıyor,hareketleriyle bir yanlışlığı anlamaya çalışıyordu.
 Film bembeyazdı,bir şey görünmüyordu.Doktora ne olduğunu sordum.Ciğerlerin
olmadığını,suya dönüşmüş olduğundan dolayı görünmediğini ifade etti.Hastayı yapılacak bir şey
olmadığından dolayı götürmemizi söyledi.

 -Amcam anlatıyor:
 Fotoğrafcı dükkanımda otururken bir müşterim arabada oturmuş bana seslenerek gelmemi
söylüyordu.Ben onun elinde tesbih,boydan bir resmini çekmiştim.Tığ gibi bir delikanlıydı.
 Gel işte dedi.Ben gelemem.
 Kalkıp arabaya gittim,arabada oturmuş,göbekten aşağısı yoktu.Şaşırmıştım ancak üzülmemesi
için de bir şey soramamıştım.
 Bana o eski çektirdiğim fotoğraftan 12 tane yap dedi.
 Ben de birkaç gün sonra gelip almasını söyledim.
 Gitti ve dediğim günde gelerek fotoğraflarını alıp gitti.
 Aradan geçen bir iki ay içerisinde yanında biri sekiz diğeri on iki yaşında iki çocukla beraber
geldi.
 Bunu kucaklayarak stüdyoya getirdiler.Her iki oğluyla,sonra her biriyle ayrı ayrı ve sonra da
kendisi tek başına fotoğraf çektirdi.
 Bir hafta sonra gelip almasını söyledim.Parasını ödedi ve gitti.
 Aradan iki ay geçmesine rağmen gelmemişti.Köylüsünden birisini görüp sebebini sorduğumda
aldırış etmeyen köylüsü;
 Ne ben söyleyeyim ne de sen sor diyerek cevab vermeden gitti.
 Bir müddet sonra adamın büyük oğlu gelerek fotoğraflarını istedi.
 Bende babasının neden gelmediğini ve niçin geciktiklerini,babasının neden iki bacağının kesik
olduğunu sorunca çocuk başladı anlatmaya;
 -Amca babam sigara içerdi.Sigara içtiğinden dolayı önce sağ ayak parmağını kestiler.Doktorlar
sigarayı bırakmasını söyledikleri halde o içmeye devam etti.Bu sefer bilekten,daha sonra dizden
ve daha sonra da kalçadan kestiler.
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 Babam ısrarına ve inadına devam etti.Doktorlar içmesi halinde öbür bacağını da kaybedeceğini
söylemelerine rağmen içmeye devam etti.Böylece sol bacağında da başlayan kangren sonucu
parmağını,dizini ve sonra da kalçasından kesilerek iki bacağını kaybetti.
 Babam sigarayı bırakmıştı.Çünkü artık yine içmesi halinde hayatını kaybedeceğini
söylemişlerdi.
 Geçen fotoğraf çektirmeye geldiğimiz günde komşu köye taziyeye gitmiştik.Orada bulunan
arkadaşları ısrar ederek babama bir sigara veriyorlar.Çoktandır bırakmış olan babam ısrarlar
sonucu bir-iki derken üç sigarayı orada içiyor.Hemen rahatsızlanması üzerine babamı doktora
götürüyorlar.Doktor kendisine kızıp yine uyarıyor ve babama ilaç yazarak gönderiyor.Babam
eve gelince bize şöyle dedi;
 -Ben herhalde öleceğim,beni hemen fotoğrafcıya götürün dedi ve sana gelmiştik. Fotoğraf
çektirip eve geldiğimizde babam akşam ağırlaştı,doktora yetiştiremeden vefat etti.

 -Hamid hocanın babası da ölümünden son üç gün önceye kadat sigara içmeye devam
ediyordu.
 Sigara içmeden dolayı konuşamaz olunca doktorlar boğazını delip oradan nefes almasını
sağladılar.
 İçmeye devam etti.
 Bu sefer karnından bir delik açarak oradan beslenmesi için bir delik açmak mecburiyetinde
kaldılar çünkü ağzından yemekleri yiyemez hale gelmişti.
 Bu delikler kâfi gelmemiş ve bir de sol tarafından bir delik açmışlardı.Vücut adeta delik deşik
olmuştu.Ancak bir türlü hastane ve ilaçlardan kurtulamıyordu.
 Ölümüne üç gün kalaya kadar içmeye devam ediyor ve çok yaşlı olmaması,altmış yaşlarında
olmasına rağmen bunda sıkıntıyla vefat ediyordu.
 Hem sıkıntıyı yaşadı ve hem de yaşattı.

 -Kayınbabası kendisinin ifadesiyle deve gibi adamdı.İri yarı bir vücuda sahipti.Çok sigara
içerdi.O da kaçak sigarayı kalın kalın sarar ve öyle içerdi.
 Ömrünün son üç ayında yatağa mahkum olmuş ve o deve gibi adamdan geriye sadece bir
iskelet kalmıştı.
 Kollar ve bacaklar ve yüz adeta etsiz birer kemikten ibaretti.
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