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ÖNSÖZ
Söze, beni Çömlekçi'nin ellerinde kil çamuru olmami saglayan Tanriya sükretmekle baslamak
istiyorum. Ayrica çogu uçaklarda gerçeklestirilen yazilarimin anlasilir olmasinda büyük
gayretleri olan Vera Rector ve Corine Moser'e de tesekkür ediyorum. Gelinimiz Wendy'e
önerileri ve editörlügü için tesekkür ediyorum. Incil'den ayetler seçmeme yardimci olan
Tommy Thompson ve Loran Wimbish'e tesekkür ediyorum. Kitap kapagini düzenleyen
Chanti Downey'e tesekkür ederim. Son olarak herbirinize tekrar tesekkürler. Katkiniz kabul
edilen dualarinizdi.
Bu kitap ilk torunumuz Noah'a ithaf edilmistir. Bu kitapta Noah ona öyle hitap ettigi için
karim Judi "Nana" olarak, oglum Tom ise "Baban" olarak anilmaktadir.
Bu kitap üzerinde hemen hemen bir yil çalistik. Basladigim zaman Noah 1.5 yasinda ve tek
torunumuzdu. Bu kitap kendisine ve anne babasina 2000 Nisaninda Paskalya hediyesi olarak
verildiginde ikinci torunumuzun yolda oldugunu biliyorduk.
Bu kitap eger yayinlanirsa bütün geliri Kristine Marie Wells Burs Vakfinda toplanacak ve
ögretmenlik meslegini seçenleri destekleyecekti.
Cennetteki Yüce Tanrimiza hamdolsun.

Tom Wells
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BASLARKEN
MATTA 11:28 "EY BÜTÜN YORGUNLAR VE YÜKÜ AGIR OLANLAR!
BANA GELIN BEN SIZE HUZUR VERIRIM."
Noah bu kitabi ilk okudugunda ben hala yasiyorsam, konusacagimiz bir çok yeni konu
olacaktir ama ben bu hikayeyi o amaçla yazmiyorum. Bunu sana ve gelecekteki bütün
torunlarima yazmamin amaci sayisiz sevgi temaslari (Lütuf) ile birer birer beni bugünkü
kimligime getiren Tanri'yi kabul etmek ve sükran duymanin ne kadar önemli oldugunu
belirtmektir. Sen 5 - 6, bense 58 - 59 yasimda oldugumuzda sen benimle ilgili anilari
olusturmaya baslayacaksin. Bilmeni isterim ki, ben hatirladigin kisiligimi bir gecede ya da
kendi kendime kazanmadim. Umuyorum ki sen büyüdükçe sevginin temasi seni
sekillendirmeye baslayacaktir. Bu kelimelerle ve, Nana ve benimle geçirecegin süre içinde
sana verilen Lütuflardan birinin bizler olmasi için dua ediyorum.
Bu bölümlerin muhtesem bir katedrali insa eden yapi bölümleri gibi olmasi düsünülmüstür.
Tipki hayatlarimiz gibi bir Katedral de sirasiyla temel, duvarlar, çati ve kule gibi bölümlerin
olusmasiyla ortaya çikar. Bu yapi bölümleri yasamimizdaki mutluluklar, acilar, üzüntüler ve
umulmadik (en azindan bizim için) olaylar gibi bizi biz yaparlar. Yasamimizdaki temaslar da,
insa edilerek, Tanri'ya atfedilen bir sanat eserine dönüsen, essiz bir Katedral olan tas gibi, biz
de hep degisiriz (Ben güzel veya muhtesem degilim ama bir gün Tanri'ya atfedilmis olmayi
umuyorum).
Ayni seyi baska bir yoldan anlatmayi deneyeyim. (Nana bunu her zaman yaptigimi söylüyor.)
Insanlar Katedral'leri; Tanri insanlari insa ediyor. Bu onun Lütufuyla oluyor. Onun her
Lütufuna nail oldugumuzda bize sevgi ile temas edildigini ögrenmis bulunuyorum. Bu hikaye
Nana'nin veya benim hikayemiz degil, Tanrinin inayetiyle bizim O'nun ve baskalari için (Sen
dahil) sevginin temasi ile sekillendirmemizin hikayesidir. Tanri, Mesih Isa ve Kutsal Ruh usta
çömlekçilerdir. Bu hayat çarkinda döndükçe onlarin dokunuslariyla ancak onlarin gördügü ve
yarattigi bir saheserin ortaya çikmasina yardimci olmaliyiz.
Noah, sunu sakin unutma, sevginin temasi karsiliksizdir, çünkü bunu bize lütfeden, bedelini
çarmiha gerilerek ödemistir. Lütuf her yerde ve herkes tarafindan verilebilir. Lütfen almak ve
vermek için hazir ol.
Bu hikayeyi bitirdiginde, tüm bildiklerinin bir sevgi temasi ile tüm bildiklerini
degistirebilecegini anlayabilmen için dua ediyorum.
Amin.
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BIR SEVGI TEMASI
I TIMOTEYUS 1:14
"AMA RABBIMIZIN LÜTUFU, IMANLA VE
MESIH ISA'DA OLAN SEVGIYLE BIRLIKTE ÜZERIME BOL BOL DÖKÜLDÜ."
Hepimiz sevgi ile temas halindeyiz. Hiç kimse, hiçbir yerde ne kadar izole edilmis
olursa olsun sevginin temaslarindan kaçamaz. Böyle düsünmüyorsaniz, bana basit bir
çiçegin güzelligini, yagmurun temiz kokusunu, günesin sicakligindan zevk almayan
birisini gösterebilir misiniz? Bütün bunlar Cennetteki seven Tanri'miz tarafindan
gönderilen sevgi temaslaridir. Çogumuza sevgi özel bir sekilde temas etmistir ve bazen
bu temaslari bize sunduklari Lütuf ile de tanimlayamayiz. Lütuf bazen aklimizdan ve
kalbimizden bile gizlenebilir veya baska sekilde olabilir. Bu konuda düsün. Sunlari
bana nasil tanimlarsin :
Tanriya olan inancin
Kurtaricin Mesih Isa'ya olan inancin
Mesih Isa'nin hediyesi olan Kutsal Ruh
Sevgili, anlayisli, destekleyici, istekli ve sükredici bir es (Nana gibi)
Çok özel bir Lütuf olan çocuklar
Çok özel bir Lütuf olan torunlar
Her ihtiyacin oldugunda hazir olan gerçek ve özverili dostluklar
Ilham olan bir rahip ve sana kucak açan bir kilise ailesi
Bu özel ve kisiye has sevgi temasi listemiz sonsuza kadar gidebilir. Bu listeyi
uzatmamizi kisitlayan tek sey her temasin bir Lütuf oldugunun farkinda
olmayisimizdir.
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Bu sevgi temaslarini algiladigimizda, onlarla yasadigimizda, onlardan ögrendigimizde
ve onlar vasitasi ile degistigimizde, onlardan hep zevk almayi onlari anilarimizda
yasatarak, ve baskalariyla paylasarak elde ederiz. Biz de uzanip ne kadar zor olursa
olsun baskalarina dokundugumuzda tekrar sevgi temasina mazhar oluruz.
Noah, Tanrinin Lütufu benim için tanimasi ve kabul edilmesi zor bir kavram olmustu.
Vermekten her zaman mutlu oldum ve karsi Lütufu aldigimda kendimi rahatsiz
hissettim. Simdi Lütufun ne oldugunu bildigim için onu kabul etmeyi ögrendim.
Lütufu hep elimin altinda gibi görmemek için her zaman büyük çaba gösteriyorum.
II KORINTLILER 8:1
ISTIYORUZ."

"SIZE, TANRI'NIN LÜTUFUNDAN SÖZ ETMEK

Bunu yazarken, hayatimda bana sayamayacagim kadar çok temas gönderen Lütufun
senin de Lütufu tanimana yardimci olmasina dua ediyorum. Ne kadar kisa zamanda
tanirsan o kadar kisa zamanda Cennetteki Tanri'na sükretmeyi ögreneceksin.
(Büyükbaban bunu yeteri kadar sik yapmiyor). Sana gelen Lütufu baskalariyla
paylasmazsan da kalbim üzüntüyle dolacaktir Noah. Suna dikkat et : Sakin ola ki
Lütuf'un seni kendi budalaca eylemlerinin sonucundan kurtaracagini düsünme.
Bunu sana yazmamin nedeni, benim hayatimin Lütuf sayesinde yasanmasi ve sana bu
hikayeleri anlatmak için yaninda olamamam ihtimalidir. Simdi bunun hepsi dogru
degil, belki de sana hepsini anlatamayabilirim çünkü büyükbaban çabuk aglar ve, hem
aglayip hem konusamaz (Hiç bir zaman aglamanin bir erkegi küçülttügüne
inanmadim). Bana ihsan edilen temaslardan, Lütuflardan senin de ögrenmeni, beni
degil fakat yasanan Lütufu öncelikle ögrenmeni isterim. Çünkü mukaddes kitabi,
Lütufu sana açiklayabilecek kadar iyi bilmiyorum, bu hikayeler vasitasiyla sana
anlatmaya çalistigim "Bütün bildigim, sevginin temasi ile bütün bildigimin
degistigidir".
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BÖLÜM 1 : JOHN CLINE
II KORINTLILER 12:9 "LÜTUFUM
GÜÇSÜZLÜKLE TAMAMLANIR."

SANA

YETER

ÇÜNKÜ

GÜCÜM

Geçen 55 yil içinde kim oldugumu, ne olup ne olmadigimi ögrenmis bulunuyorum.
Çünkü bu sayisiz lütuflarin sonucunda ne olmadigima ve sahip olamadiklarima
üzülmektense ne olduguma ve sahip olduklarima sükrediyorum. Tabii ki hayatima
böyle baslamadim. Baban sana aile filmlerimizde beni gösterdiginde güzel bir çocuk
olmadigimi göreceksin. Belki de bu yüzden dikkat çekmek için çogu zaman yanlis
seyler yaptim. Noah, bilmeni isterim ki yaptigim birçok seyden kivanç duymuyorum
ve kesinlikle senin de benim gibi bencil ve aptalca davranmani istemiyorum. Hatirliyor
musun sana "Sana yapilan Lütufun seni budalaca davranislarinin sonucundan
korumasini bekleme" demistim? Tekerlekli iskemledeki, mezarliklardaki kalbi kirilmis
insanlar bunu zor yoldan ögrenmek zorunda kaldilar. Mesih Isa bize Tanri'yi
kiskirtmamamizi ve ona hamdetmemizi söyledi. Ayni zamanda bagislayici ve huzur
verici olarak bulunmayi vaad etti.
Yaptigim her berbat seyi sana anlatmayi planlamiyorum. Tevkif edilmek, çalmak,
yalan söylemek ve aldatmak kisinin kendi torununun bilmesini istedigi seyler
olmayabilir, ama bunlar beni ortaya çikaran temel taslariydi, ve sevginin temasi ile de
beni batirmadilar.
12 - 13 yasindayken bir yilda boyum 23 santim uzamisti. Boyum 2 metre kilom ise
70'ti. O kadar zayif ve orantisizdim ki, yan döndügümde ve dilimi çikardigimda ayakta
durmaya çalisan bir fermuara benziyordum. Daha da kötüsü berbat tavsan dislerim
vardi ve tel örgünün arkasindan bir misir koçanini tel örgüye dokunmadan
yiyebilirdim.
Okul baslangiçta benim için kolay degildi. Su anda okulda olsam büyük olasilikla
handikapli çocuklar sinifinda olurdum. O kadar yavas okuyordum ki sinifta yüksek
sesle okumaya kaldirildigimda utaniyordum. Okuma ödevimin digerlerine göre çok
uzun sürmesinden öyle nefret ediyordum ki, bu probleme bir çözüm aradim ve kisa
süre sonra baska imkanlar gelistirdim: hile yoluna saptim. Aldatma ve yalan hile ile
elele devam etti ve onlar basaramadiginda bu kez en güvenilir silahim yalakalik oldu.
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Bu, matematik hariç bütün derslerde geçerliydi. Matematik bende dogustan vardi ve
matematikte her zaman sinif birincisi oldum.
Çogu zaman dersimi çalismaktansa, çalismadan geçmek için neler yapmam gerektigine
daha çok zaman harcadim. O yastaki bir çok çocuk gibi dikkat çekmek istiyordum.
Benim problemim bunu yanlis yerde aramakti.
Babam ben 28 yasindayken öldü. Ne yazik ki hala çok genç ve egoizmle kör oldugum
için onun beni, kizkardesimi, agabeyimi ve annemi ne kadar çok sevdigini
farkedemedim. Aynen Mesih Isa gibi o beni bir karsilik veya tesekkür bekledigi için
sevmedi. Böyle yapmadigi da iyi oldu çünkü eger öyle olsaydi, tesekkür ve sükran
derecelendirilseydi herhalde "F" alirdim, yani en düsük notu … Bülug çagimda onu
çok hayal kirikligina ugratmis olmaliyim ama bunu gösterdigini hiç animsamiyorum.
Onun ve annemin sevgi dokunuslarina tesekkür tarzim paralarini çalmak, ve hemen her
konuda yalan söylemek oldu.
14 yasimda halter çalismaya basladigim Genç Hiristiyanlar Kulübü'nde, orada hayir
için görev yapan John Cline ile tanistim.
O benim gayretlerimden ne olmak istedigimi ve Cennetteki Babam ve öz babam gibi
ne olabilecegimi gördü. O üç yil zarfinda John bana ve en iyi arkadasim Tom Fugget'e
büyük ve saglam sevgisini verdi. Ayni zamanda bize agirlik kaldirarak vücudumuzu
gelistirmemizi ögretti. Haftada üç gece ve bütün Cumartesiler bizim orada oldugumuz
zamanlarda John da oradaydi. John kendisi de çok ciddi bir vücutçu idi. Mr. Universe
yarismasina katilmis fakat boyu sadece 155 cm oldugundan (ciddi olarak yarisabilmek
için en azindan 10 cm daha uzun olmasi gerekiyordu) elemeleri geçememisti. Bu
yarismadan seneler sonra bile mükemmel bir fizigi vardi. Ben 2 metre ve 75 kilo, (agiz
dolusu telle daha da çekici) arkadasim Tom ve John'la devamli çalisma beraberligimizi
gözünün önüne sen getir artik.
3 yil içinde John'un bazen kibar, bazen de çok kibar olmayan rehberliginde, Tom ve
ben güçlü vücutlara sahip olduk. Hayatimda ilk kez görüntümden memnundum.
Kendime güvenimi ve inancimi kazaniyordum. Daha da önemlisi John'dan ve onun
yasam tarzindan, yaptigim seylerin yanlis oldugunu ögrendim (yeni gücümden istifade
etmek, yalan söylemek, çalmak, aldatmak ve içki içmek). John'dan aldigim bu sevgi
dokunusu büyük bir itici güç oldu ve tam zamaniydi. Tanrinin zamanlamasi her zaman
mükemmeldir… ne yazik ki John beni yalnizca dogru kulvara koyabilmisti ama
gelecek yillarda bu kulvarin sik sik disina çikacaktim.
Çalistigim zaman gerçekten çok çalisirim. Bunu babamdan ögrendim. 13 yasinda bir
çocugun genelde yaptigi is olan gazete dagiticiligi yerine bahçe çimlerini budadigim ya
da karlarini küredigim devamli bir müsteri portföyüm vardi. Bir gün yogun bir kar
yagisi vardi ve kulüpte çalisma saatimiz olan saat alti sularinda yerdeki kar 30 santimi
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bulmustu ve yagmaya devam ediyordu. Okul da erken tatil olmustu ve ögleden sonrayi
Tom ile birlikte bizim evde geçirmistik. Annem önceden haber vermesek de eve gelen
arkadaslarimi agirlardi. Tom ile birlikte kulübe gittik.kar dindikten sonra, bütün gece
kürekle kar temizleyecektik. Kulübe geldigimizde John'un da orada olmasi bizim için
süpriz oldu. Içeriye girdigimizde küçük ve köhnemis masasinda oturuyor ve bir
albümdeki resimlere bakiyordu. O gece John vücutlarimiz yerine kalplerimize ve
beynimize hitap eden gerçek bir çalisma yapti. John 2. Dünya savasinda Almanya'daki
temerküz kamplarinin en korkunç iki tanesini kurtaran piyade birligine kameraman
olarak refakat ediyordu. PBS programinda, Schindler's List gibi filmlerde veya
Holocaust Müzesi'nin duvarlarinda gördügümüz görüntüleri, kendi makinesinin
objektifinden görmüs ve çekmisti.
Üç saat süre ile John'un anlattiklarini albümdeki birbirinden dehset verici resimlere
bakarak dinledik. John'un Tanri veya Mesih Isa'dan bahsettigini hatirlamiyorum, ama o
gece ben yasam ve ölüm üzerine ilk gerçek dersimi aldim. Tanrinin beni sevdigine ve
gelecegim için planlari olduguna ait izler o gece kalbimde yer etmisti. O gece Mesih
Isa'nin benimle olmadigi bir anin bile olmadiginin farkina vardim (oysa benim onunla
olmadigim o kadar çok an vardi ki). Ayrica o gece Mesih Isa (John vasitasi ile)
kalbime hiç unutmayacagim bir sevgi temasi birakti. "Tüm bildigim, sevgi temasi tüm
bildiklerimi ebediyen degistirmisti."
O gece John'dan ayrildigimizda Tom ve ben gördüklerimizi ve duygularimizi hiç
konusmadik. Bütün gece kar küredik (Herbirimiz 120 dolar kazandik, bu 1958'de
oldukça iyi bir meblagdi). O anda farkinda olmamama ragmen, o gece O'nun sevgi
temasi ile sekillenecek bütün bir hayatin baslangici idi.
40 yildan fazla bir süre John'un resimlerini ve bir soruyu kalbimde tasidim. 1999
Kasiminda yeni bir sevgi temasi, Iwona Drozdek, beni Polonya'da gezdirdi ve beni
Auschwitz temerküz kampina götürdü. Kalbimdeki soru suydu, "Bunlar olurken Tanri
neredeydi?" Sorum o gün cevabini buldu. O söz verdigi gibi oradaydi. O Onu
sevenlere huzur getirmisti. O kamplarin en korkunç olanindan içim huzur dolu olarak
ayrildim çünkü O'nun varligi hala oradaydi.
John artik yasamiyor. Bu hikayeyi esine göndermek istedim, ancak Vera adresini
istediginde esi nedense vermek istemedi. 5. ve 6. Sinifta hocam olan Bay Isserman ve
John ailemin disinda Tanrinin bana lütfettigini açiga çikaran ilk kisiler olmustur.
Baslangiçta, onlar bir risk alarak, karsiliginda tesekkür edecek veya karsilik olarak
yardimda bulunma imkani olmayan birisine el uzatan yabancilardi. Noah, Bay
Isserman'i ziyaret ettim ve ona tesekkür ettim. Ona ve dul bayan Cline'ye bunun bir
nüshasini gönderdim. Gösterdikleri yakinligin bir farklilik yarattigini ve bunun devam
ettirildigini gördüklerinde, hiç bir zaman beklemedikleri tesekkürleri almalari için dua
ediyorum.
8

9

Bölüm 2: Lala
I CORINTHIANS 1:4 "TANRI'NIN MESIH ISA'DA SIZE BAGISLADIGI
LÜTUFTAN ÖTÜRÜ SIZIN IÇIN HER ZAMAN TANRIMA SÜKREDIYORUM."
Sana Mesih Isa'nin benimle olmadigi bir an bile bulunmadigini söylemistim, ve simdi
anliyorum ki LALA, babaannem gençlik dönemimde beni Mesih Isa'ya takdim etti ve
O'nu kalbime ebediyen yerlestirdi. Sana ondan biraz daha bahsetmek istiyorum.
Lyle Wells senin büyük babaannendi; Büyük kelimesi onun bir anlamda yüce
insanligini anlatmakta yetersiz kalabilir. O ve büyükbabam üç çocuklari olduktan sonra
ayrilmislardi. Büyükbabam kendisine Wells firmasinin 1/8 hissesi miras kaldiktan
sonra, artik eglenme zamani oldugunu düsündü. Kendi istegi ile Lala diye çagirdigimiz
büyükannem, iki erkek ve bir kiz çocugunu pek de büyük bir kisi olmadigini
düsündügüm büyükbabamdan çok az bir yardim alarak büyüttü. Babamin
büyükbabamla iliskisi bu nedenle oldukça sinirli kalmisti.
Lala'nin büyük oglu Fritz o zaman tedavisi imkansiz olan Ostimolites hastaligina
yakalanmisti. Lala henüz 19 yasinda iken Fritz'i kaybetti. Geçen yillarda kizi Hope ve
babami benim de bulundugum bir cenaze töreni ile topraga verildigini gördüm. Lala
oldukça zor ve yalniz geçen yasaminda, ona ihtiyaç duydugumuzda özel sevgi temasi
ile bizimle her zaman birlikte olmustu. Anneanenizin size ilgisini gördükçe Lala'nin
kendi torunlarina olan ve bir karsilik beklemedigi sevgisini torunlari ile paylasmasini
hatirliyorm. Lala tipki Nana gibi dünya yikilsa bile umurunda olmadan torunlarindan
birisine konsantre olurdu ve onun için bu en önemli seydi.
Lala Memphis'teki oldukça kati ama inançli Methodist yuvasinda büyümüstü, ve
ögrendiklerini ve gözlemlediklerini çocuklarina ve torunlarina aktarmak için elinden
geleni yapmisti. Çocuklarinin kiliseye devam etmelerini saglamak onun için oldukça
zor olmaliydi. Hem Wells sülalesi Katolik'ti hem de o araba kullanmayi bile bilmeyen
bir yalniz ebeveyndi.
Lala en basit seyi bile (en azindan bana) çok özelmis gibi göstermeyi bilirdi. Onun
ayaginda sallanmak ya da bir Cumartesi birlikte otobüsle kasabaya inmek o ve onun
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özel sevgi temasi ile bambaska bir sey olurdu. Arada bir taksiye binerdik ve Lala bana
sanki özel soförlü bir Lumuzine bindigimi hissettirirdi. Ancak babam öldükten sonra
Lala'nin neden araba kullanmadiginin farkina vardim: Çünkü onun araba alacak maddi
gücü yoktu, ama o çok cömert bir insandi. Dört torununa verdigi hersey kendinden
kisilmis seylerdi. Onun nedenli kisitli imkanlarla yasadiginin farkina vardiginda çok
üzülmüstüm. Her çay içtigim zaman, çocuklugumda hasta oldugum zamanlar ve
Lala'nin ziyaretlerini hatirlarim. Torunlarindan birisinin hasta oldugunu ögrendiginde,
hava nasil olursa olsun tek odali dairesinden evimize kadar yürürdü. Bize çay ve
tarçinli tost yapar, ekmegin kenarini kesip dilimler, ve sonra uykuya dalincaya kadar
basucumuzda bazen saatlerce otururdu. Çogu kereler ben yerken bana yeni bir Timex
cep saati veya el feneri gibi özel hediyeler verirdi, ve bu benim kendimi daha iyi ve
özel hissetmemi saglardi.
Anne ve babami hayal kirikligina ugratmami pek önemsemezdim, dayaklari yalnizca
canimi yakardi ama Lala'yi üzdügümde kendimden nefret ederdim. O bizi dövdügünde
canimizi yakmamasi için kuru bir bez parçasi kullanirdi, ama canimiz yine de yanardi
(fiziksel anlamda degil). Onun beni dövmesine neden olan birsey yaptigim için
incinirdim ve onu üzdügüm için kendimden nefret ederdim. Hiç söz konusu etmedi,
ama bir Pazar sabahi kilisede olmam gerektigi bir zamanda babam beni bir tütüncü
dükkaninda yakaladiginda Lala'nin çok üzüldügünü tahmin ediyorum. Lala bana
kiliseye bagis olarak 50 sent verirdi. Bense kiliseye gider, orada oldugumu
kanitlamami saglayacak program kagidini alir, bir baska kapidan çikarak o para ile
Beckers tütüncü dükkaninda tilt oynamaya giderdim. Her oyuna 5 sent ödenirdi.
Babam beni orada buldugunda 45 sentim ve makinede de 35 bedava oyunum vardi.
Bana "arabaya bin" dediginde düsünmeksizin en yanlis cevabi verdim. Dükkanin bir
kösesinde, tilt makinesinin ayaklari, topun yavas yuvarlanmasi için, benim ayak
parmaklarimin üzerinde ona "biraz bekle 35 oyun sansim var" diye cevap verdim.
Sonra da bütün günü cevabima üzülerek geçirdim.
Lala'nin dogum günlerimizi çok özel bir gün haline getirmek için de yöntemleri vardi.
O her torununa on yasina gelinceye kadar her yil için bir dolar verirdi ama bunu çok
özel yapan sey baskaydi. Kendisi asla kumar oynamaz veya at yarisina gitmezdi, ama
yasimiza göre, verdigi paranin büyük bölümü at yarislarinda geçerli olan iki dolarlik
banknotlar halinde olurdu. Eger yasimiz yedi, ise iki dolarliklardan üç adet ve tek bir
dolar olurdu. O bize bu paralarin at yarisi kazanmakda kullanildiklari için ugurlu
olduklarini söylerdi. Senin yasaminda seni, Lala'nin bana olan etkisi gibi pozitif
etkileyebilmek için yeterli zamana sahip olmayi diliyorum.
Lala'yi ve onun sevgi temaslarini hatirlamak için her zaman iki dolarlik bir banknot
tasirim. Cüzdanimdan her para çikarisimda Tanri için nekadar özel oldugumu düsünür,
ve Lala'nin karsilik beklemeden verdigi sevgi için sükran duyarim. Onun bazen sartsiz
sevgi diye diye adlandirilan ekstra özel temaslarini tam olarak tarif etmem mümkün
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olmadi. Bunun sizin için bir benzerinin Nana'nin sana gösterdigi sevgi oldugunu
söyleyebilirim. Babanizin anneanelerinde olmadi ama Nana'nin Tanrinin huzurunda
O'nun senin için seçtigi kiz ile evlendiginde orada olmasi için dua ediyorum. Noah, bu
noktada yalnizca Nana'nin sana olan sevgisinin sartsiz sevginin tek örnegi oldugunu
düsünmeni istemiyorum. Tanrinin bize olan sevgisi karsiliksizdir ve en güzel örnegi de
O'nun hediyesi olan Mesih Isa'dir. Bir digeri ise Mesih Isa'nin sartsiz olarak senin,
benim ve herkes için çarmihta gönüllü olarak can vermesidir.
Babanin birinci yas günü için çektigimiz filmi seyrettiginde Lala'yi göreceksin. Daha
da iyisi babanin çektigi filmleri doldurdugum video kasetini bir aksam beraberce
seyredebiliriz. Seni Lala ile tanistiracagim. Belki babani bir yasindayken ayaginda
salladigini ve ona da 20 yil önce bana hissettirdigi özel duygulari tattirdigini
göreceksin. Lala bana karsiliksiz sevmenin örnegini göstermisti, ama ben Nana'nin bu
konuda Lala'yi geçtigini düsünüyorum. Onu seninle birlikte gördügümde kalbim nese
ve sevgiyle doluyor, ve Lala'nin karsilik beklemeden verdigi sevgiyi hatirliyorum.
Bunun bana bir Lütuf oldugunu biliyorum. Tipki Nana'nin sana olan sevgisinin bir
Lütuf oldugu gibi. Sen ve ben kutsandigimiz anneannelere sahip oldugumuz için çok
sansli iki erkegiz.
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Bölüm 3: Kutsal Ruh
I KORINTLILER 15:10 "AMA SIMDI NE ISEM, TANRI'NIN LÜTUFUYLA
ÖYLEYIM ONUN BANA OLAN LÜTUFU BOSA GITMEDI. "
Tanri'nin bize verdigi en büyük hediye Mesih Isa'nin kisiliginde Tanri'nin Kendisi'dir.
Mesih Isa bizleri o kadar çok seviyordu ki günahlarimizi Kendisi ile çarmiha götürdü
ve bize bagislanma ve kurtulusumuzu sagladi. Iste bu bir "Sevgi Temasi"! O Cennet'e
geri dönmeden önce bize bir dost, yardimci, yol gösterici ve O'nun sevgisinin sürekli
bir hatirlaticisini ikram etti. Bu son hediye birçok isimlerle anilir, ben onu Kutsal Ruh
olarak aniyorum. Bunu simdi biliyorum ama Kutsal Ruh yasamimda ilk kez yer
aldiginda bilmiyordum. Yasamimda bulunan bir seyi ilk hissettigimde bunun Tanri
oldugunu düsünmüstüm. Gerçekte öyle olmustur, Baba, Ogul ve Kutsal Ruh. Evet, üçü
bir kisilikte ama her biri yasamimizda degisik bir islev üstlenirler.
21 yasimdan önce dört kaza geçirdim ve herbiri de ölümcül olabilirdi. Birincisini sana
daha sonra anlatacagim (Ehliyetimi aldigim gün araba hurda olmustu). Ikincisi kiz
arkadasi, babasi ve bir diger genç ile yelkenli kullanirken oldu. Kiz arkadasimin anne
ve babasi Jenny'e davranislarim nedeni ile hakli olarak beni hiç sevmediler (Jenny sana
olan davranislarim için gerçekten üzgünüm. Bu, benim yasamimdaki yapmamis olmayi
istedigim çok az seyden birisi). Onlarin kizlarinin bir baska gençle arkadas olmasini
istediklerine inaniyorum. Eger ben de onlarin yerinde olsaydim ayni seyi düsünürdüm.
Aralikli olarak süren üç yillik beraberligimizde babasina insa ettigi tekne için yardim
teklif ettim (Yalakaliga devam). Hatirladigim kadariyla tekne 10 metre
uzunlugundaydi. Tekneyi evin bodrumunda yapiyordu, yeterli büyüklüge ulastiginda
bodrumun duvarinda büyük bir delik açtik ve tekneyi bir süre sonra tamamlanacagi
evin garajina tasidik. Babasina ne kadar yardimci olursam olayim kendimi bir türlü ona
sevdiremedim, annesini etkilemek için yemek pisirme veya temizlik yapmayi da ben
istemedim.
Babasi tekneyi suya ilk indirdiginde Jenny ile görüsmüyorduk. O yaz sonuna dogru
tekrar gçrüsmeye basladigimizda babasi beni yelkenli gezisine çagirdi (Belki de beni
kiyidan oldukça uzaklasinca suya atmayi planliyordu). Daha önce hiç yelkenli gezintisi
yapmamistim ama su üstünde veya içinde oldukça iyiydim belki de iyi bir yelkenci
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olsaydim babasi beni sevebilirdi. Marinaya gittigimizde bizden baska kimseler yoktu.
Bu bir uyari olmaliydi ama bizim istedigimiz sey mavi gökyüzü ve kuvvetli rüzgardi.
Hepimiz tekneye bindik ve can yeleklerimizi giymeden kiyidan açildik.
Kenosha'daki liman 30'lu yillarda doguya dogru giderek göle açilan birbirinden
yaklasik 100 metre açiklikta, iki dalgakiranli olarak insa edilmisti. Batidan gelen 30 40 mil hizinda bir rüzgar vardi ve hepimiz deneyimsiz denizcilerdik. Salmayi yerine
koymadan açilacak kadar deneyimsizdik. Denizcilik hakkinda birazcik bilginiz varsa
kazaya çanak tuttugumuzu bilirsiniz ve olanlar oldu. Tekne iki dalgakiranin arasindan
Michigan gölünün açik sularina top mermisi gibi firladi. Baslangiçta bu isin eglenceli
olacagini düsünüyordum ama dalgakiranin sonundaki sahil güvenlik kulesini geçerken
Jenny'nin babasi küçük tekne ikaz bayraginin dalgalandigini gördü ve geri dönmemiz
gerektigini anladi. O anda açiktaki dalgalarin 3 - 5 metre oldugunu görebiliyorduk.
Durum o kadar kötüydü ki sahil güvenlik bu rüzgar ve dalgalarda kimsenin açilacagini
tahmin edemezdi ve kulede bu nedenle kimseler yoktu. Dönüse geçmeye çalistigimizda
Michigan gölünde yarim mil açilmistik bile. Dönmeye basladigimizda yelkenler
rüzgara 90 derece ile bakiyordu, salma hala yukaridaydi ve teknemiz yan yatti.
Devrilirken yelken diregi Jenny'nin babasinin kafasina çarpti ve hepimiz suya düserken
onu tuttum. Daha ne oldugunu anlayamadan tekne ters dönmüstü ve biz çevresinde
mantar gibi batip çikiyorduk. Kimsenin üzerinde can yelegi yoktu, yelekler teknenin o
anda su altinda kalan kamarasindaydi ve içimizde yüzme bilen tek kisi bendim.
Herkesin tekne gövdesini ve Jenny'nin babasini tutmasini sagladim sonra suya dalarak
kamaradan üç canyelegi çikardim. Bu sirada rüzgar bizi açiga dogru sürüklemeye
devam ediyordu. Tekneye yaklasik 20 dakika tutunduktan sonra yardim getirmek için
kiyiya yüzmeye karar verdim (Bu hayatimin en büyük ve en son yanlisi olacakti).
Gömlegimi ve ayakkabilarimi çikartip tekneden ayrilacagim sirada bir dalganin
üzerinde yükseldik ve o anda bir sahil güvenlik botunun bize dogru geldigini gördüm.
O birkaç saniye de devrik tekne benden o kadar uzaklasmisti ki tekneye yüzerken
bütün enerjimi sarfettim. Tekneye ulastigimda Jenny'den gömlegimi alarak tekneye
tirmandim, gömlegi sallamaya ve bagirmaya basladim.
O gün botu görmemiz ve kiyiya ulasmamiz esnasinda birçok sey oldu. Lütuf ve sevgi
temasi o gün hepimizi korudu. Sarhos, kimsenin tanimadigi belki de yersiz yurtsuz bir
adam dalgakiranlardan birinin ucunda otururken bizim devrildigimizi görmüstü. Bu
adam hemen ayilmis ve Sahil Güvenlik istasyonuna kosmustu. Oradaki görevliyi bir
teknenin gerçekten ters döndügüne ikna etmek için dakikalarca dil dökmüstü. Onun
israri ile görevliler disari çikarak bizim teknenin marinadaki yerinin bos oldugunu
saptamislardi. Kurtarma botunu suya indirip ve bizi aramaya baslamislar. Bu kisi Sahil
Güvenlik teknesi hareket ettikten sonra oradan ayrilmis ve kayiplara karismisti. Bir
gün bize geldiginde Nana'dan sana gazete haberini ve ön sayfadaki resmimi
göstermesini iste, (Saniyorum hala sakliyordur). Benim bir kahraman oldugumu ve
hayatlar kurtardigimi söylediler. Ama bu dogru degil. Bu yabanci kiside sekillenen
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Sevgi Temasi o günün gerçek kahramaniydi. Herneyse, o günden sonra Jenny'nin
evinde çok iyi karsilandim.
Ister inan ister inanma kazalarimin birkaçi iki üç yil içinde ama Agustos'un ayni
gününde oldu… Zannediyorum ilk üç tanesi.
1962 Agustos'unda Nippersink Kulübünde yardimci golf hocasi olarak çalisiyordum.
Personel yatakhanesinden ayrilmis ve malzeme odasinin arkasindaki oda bana tahsis
edilmisti. Yatakhaneyi tanimadigim yedi kisi ile paylastiktan sonra kendi odamin
olmasi çok güzel birseydi. Banyoya gitmek için malzeme odasindan geçerek bodruma
inmeye de hiç aldirmiyordum.
Bir gece sabahin üçünde bir ses "kalk ve birseyler ye" dedi. Ayni anda bir elin beni
sarstigini hissettim. Tereddüt etmeden kalktim ve giyinmeden büfe tezgahina
yöneldim. Odadan tam çikarken büyük bir agaç dalinin yatagimin üstündeki cami
parçalayarak içeri girdigini gördüm. Pencerenin alti yatagimla ayni hizadaydi. Kirik
camdan giren rüzgar kapiyi aniden kapatmisti. Ne oldugunu görmek için kapiyi
zorlayarak açtim. Odaya girip isiklari yaktigimda yastigin paramparça oldugunu ve
büyük cam parçalarinin battaniye ve çarsafi delerek yataga saplandigini gördüm. Ben
ilk kez gerçekten bu varligin ve Kutsal Ruh'un yasamimda bir gerçek oldugunun
bilincine vardim. Sevgi Temasi bana dokundu… Ben sarsilmistim.
1964 yilinda babamlar Nippersink'te (çalistigim yer) ev aldiklarinda onlardan 1962
model bir Chevrolet Impala araba satin aldim. Bu kez eve tasindim. Kendi giris kapim
vardi ve istedigim saatte girip çikabiliyordum. Çogu geceler geç saatlere kadar disarida
kaliyordum. Babamin bir gece bana "Eger bir daha ben ise gittikten sonra gelirsen
kendine kalacak baska bir yer ara" dedigini hatirliyorum. Bu problemi çözümlemek
için roket bilimcisi olmak gerekmiyordu. Tek yapacagim sey babam 05.30'da ise gittigi
için saat 05.00'te evde olmakti. Bir gece (gerçekten sabah erken) çok aptalca ve yanlis
bir sey yaptim, oldukça içkili olarak araba kullandim. Bu benim yaptigim yanlislarin
en büyügü idi çünkü benim bencil, düsüncesiz ve aptalca davranisim baskalarini
tehlikeye atmisti. Kendini incitmen birsey ama günahsiz kisileri incitmen bir suçtur.
Yapmis oldugum seyin yanlis belki çok yanlis olmasina ragmen Kutsal Ruh oradaydi
ve ben arabaya bindigimde bana emniyet kemerimi baglamami söyledi. Daha önce hiç
yapmamistim ama bu kez hiç düsünmeden ve tereddüt etmeden bagladim. Fox River
köprüsünden 50 numarali otoyola çikarken uyuyakaldim. Arabam köprünün bati ucunu
geçer geçmez yoldan çikti. Arabam sarampole kayarken uyandim, sarampol o kadar
meyilliydi ki eger emniyet kemerim takili olmasaydi ben yan tarafa ve direksiyondan
uzaga firlayacaktim. Emniyet kemerim beni tuttugu için direksiyona sarildim ve
arabayi asagi ve sonra çukur boyunca yönlendirdikten sonra tekrar otoyola çikardim.
Noah, sana bu olaylari onlarla övündügüm için ya da Lütuf gücünün seni kendi
aptallik, bencillik ve magrurlugundan korumasini bekle diye anlatmiyorum. Seninle,
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Lütuf'un gizli ve haketmedigim gücünü paylasiyorum. Ayrica tecrübelerimi
okudugunda, Kutsal Ruh'un varligini kendi yasaminda daha kolay hissedeceksin.
Noah, büyükbabana bir iyilik yapacaksan lütfen sunu yap : Tanri'yi kiskirtma. Benim
yaptigim seyleri yaparak, kendini kendinden korumak için O'nun sevgi temasina
ihtiyaç olmasin.
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Bölüm 4 : Nana
II SELANIKLILER 2:16
"RABBIMIZ… BIZI SEVMIS OLUP…
HUZUR VERDI… VE LÜTUFUYLA SAGLAM BIR ÜMIT VERDI."

BIZE

Nana'yi ilk tanidigimda henüz 15 yasindaydim. Ikimiz de Hiristiyan Gençler
Kulübünün her Cuma tertipledigi dans gecesindeydik. Onu çok kalabalik dans pistinin
öbür tarafindayken gördüm. Beraber oldugum en iyi arkadasim Tom da onu benimle
ayni anda görmüstü. Nana kasabada yeniydi ve o zamana kadar gördügüm kizlarin en
güzeliydi. Onu gördügüm anda onun çok özel biri oldugunu hissettim ve ona karsi olan
hislerim su anda 40 yil öncesi kadar güçlü. Ne ben ne de arkadasim Tom'da randevu
istemek bir yana, onu dansa kaldiracak cesaretimiz yoktu. Ben de ona gittim ve
arkadasim Tom'un onunla çikmak istedigini söyledim. Bir sekilde, beceriksiz bir
giristen sonra o ve Tom'un arkadasliklari basladi ben de hep beraber bulusarak sirf ona
yakin olabilmek için Nana'nin en yakin arkadasiyla çikmaya basladim. Ancak bu böyle
yürürken arkadasina iyi davranmadim ve bu tabii Nana nezdinde bana iyi not
kazandirmadi.
Bir yil kadar sonra Tom ve Nana iliskisi sona erdiginde cesaretimi topladim ve ona
arkadaslik teklif ettim. Bana evet dediginde kulaklarima inanamadim. Ilk bulusmamiz
bir lise güres müsabakasinda oldu (Nana'ya göre bu bir kiz için güvenli bir ortamdi).
Bu benim bulundugum ilk ve tek güres müsabakasi idi. Nana'nin orada tehlikede
olmadigini hissetmesini saglayacak kadar uyanik degildim. Hangi nedense (belki "ben"
yapmadim) o yeri ve zamani ilk bulusmamiz için seçtim. Oraya gittikten kisa bir süre
sonra Nana'ya "Senin çocuklarimin annesi olmani istiyorum" dedim. O andaki tepkisini
veya cevabini hatirlamiyorum. Uzun yillar sonra bu olayi anlattigimda onun tepkisinin
"Hayret!" oldugunu söyledi. Seviyordum… Az kisiye ve de bir kez nasip olan özel bir
sevgiydi bu. Onun benim yasam boyunca hayatimin sevgisi olacagini biliyordum.
Onun da bu duygulari hissetmesi için biraz süre geçti. Sevgi temasi bana dokunmustu
ve Tanri'nin o gün herseyi kontrol ettigini biliyordum.
Üç dört ay süresince her gece bulstuk, beraber olmadigimiz hiç bir gece olmadi. O
dansetmeyi seviyordu. Bense müzigi duymuyor ve danstan nefret ediyordum. Dans
oldugu geceler Nana'yi dansta birakip dans bitinceye kadar bilardo salonunda bilardo
oynuyordum. Dans salonuna gidip onu bekler, çikinca onu evine birakmadan önce
birlikte birseyler yerdik. Kulaga pek romantik gelmese de ayri kalma hissimiz
birbirimize ve bireysel tercihlerimize güven ve saygimizin gelismesini sagladi. Ayrica
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yekdigerini severken kendimize özel ilgi alanlarimiz olmasina yardimci oldu. Içini
görmedikçe bilemezsin atasözü bir gerçek…
Lisede ögrenciligimiz süresince arkadasligimiz devam etti. Onun benimle arkadaslik
etme nedenini kimse anlayamamisti. Onlarin bildigi Tom bu kiza layik degildi, onlar
yalnizca Nana ile paylastigim Tom'u tanimiyorlardi. Nana'nin sevgi temasi beni
ebediyen degistirmisti.
Liseyi bitirdikten sonra ailemin üzülmesine ragmen üniversiteye gitmek istemedim
(Ailemin bana niçin ve nasil tahammül ettigini hiç bilemiyorum). Evimizden 30 mil
uzaktaki Nippersink Golf Kulübünde golf hoca yardimcisi olarak bir is buldum. O yaz
Nana ile bulusmaya devam ettik. Daha önceki dans ve bilardo ayriligi devam etti ama
gerçekte beraberdik. Benim de Nana'nin da arabasi yoktu ama tanidiklardan birinin
arabasini ödünç aldigimda haftada birkaç kez bulusuyorduk. Ama bu yetmiyordu, bir
arabam olmaliydi. O yil golf sezonu bittiginde araba almak için yeterli parayi
kazanmak ve bir sonraki yaz golf kulübünde yeterli parayi biriktirmek için Frank L.
Wells sirketinde çalismaya basladim. Ilk yaz golf kulübünde ayda 80 dolar ücrete ilave
olarak ders ücreti ve bahsis almistim. Ama sana Nana'nin beni degistirdigini
söylemistim. Eger Nana ile her gece bulusmak istemeseydim bir arabaya sahip olmayi
bu denli istemeyecektim ve bu amaçla bir makine operatörü olarak çalismayacaktim,
Nana ile paylastigimiz yasam gerçeklesmeyecekti. Ve seni tanimayacaktim.
Bulustugumuz ilk geceden bu yana bildigim seyi resmi hale getirmek için nisan
yüzügünü ne zaman aldigimi hatirlamiyorum ama bunu ona verdigimde bana hayir
demesinden çok korkuyordum. Ona güres müsabakasina gitmemizi teklif ettigimde
verdigi "Evet" cevabini yine verdi bana. O günden 9 Ekim 1965 tarihine kadar her
çiftte oldugu gibibizim de kavgalarimiz ve genelde benim hatalarimdan kaynaklanan
kisa ayriliklarimiz oldu. Gerçekten de öyleydi. Nisanimizi üç kez bozduk. Her
seferinde de benim yüzümden oldu. Sonuncusunda yüzügü bir rehinciye götürdüm ve
bir kol saati ile degistirdim. Tanri'ya O'nun bana duydugu sevgi nedeniyle bir Temmuz
gecesi Nana'ya tekrar evlenme teklif ettigimde bana evet demesini sagladigi için
sükran duyuyorum. Nana çok akilliydi, bana o gece evet demedi ama düsünecegini ve
bir sonraki aksam yemege çikmamizi ve bana teklifimi yinelememi söyledi. Onun bana
yüreginde evet dedigini zannediyordum ama bunu bana belli etmedi. Yemekte
teklifime tekrar evet dedi ama bu kez farkliydi ve bir tarih tespit etmistik. Nana'nin
bugüne kadar bir nisan yüzügü hiç olmadi ama 50. Evlenme yildönümümüzde ona bir
yüzük almayi planliyorum.
Evlendigimiz ilk günü asla unutmayacagim. Balayina çikacak paramiz yoktu. Pazartesi
ise gitmek zorundaydim. Nana ise Pazartesi izinli olacakti. O Pazar markete gittik ve
evde gerekli olacak herseyi bes market arabasina doldurduk. Biz alisveris yaparken
arabamiz çalinmisti ama bu o günü unutmamamin nedeni degildi (Nana bu gibi seyleri
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hatirladigimi düsünmez ama ben Nana'nin tanistigimiz ilk gece ne giydigini bile
söyleyebilirim). O günden kalan en önemli sey yasamimizin planlarini ve amaçlarini
yüksek sesle birbirimize söylememizdi. Ben çok çalisacak ve Nana'nin sahip olmayi
düsündügümüz alti çocugumuz ile evinde kalmasini saglamak için ne gerekiyorsa
yapacaktim (Sanki bu bizim elimizdeymis gibi). Yilda 9000 dolar kazanabilirsem bunu
yapacagimiza inaniyorduk. Alti yerine üç çocuk ile yetinmemiz disinda planimiza
sadik kaldik. Ben çok çalismaya gayret ettim ve Nana bir çocugun istiyebilecegi en iyi
anne ve bana benim düslerimin ötesinde bir es ve arkadas oldu.
Bu noktada sana o ilk gün nasil herseyi Tanri'ya havale ettigimizi ve yasamimizin
ondan sonraki bölümü için yaptigimiz plani O'na teslim ettigimizi sana söyleyebilmek
isterdim ama bu sana yalan söylemek olurdu. Bunu asla ama asla yapmayacagim. Bizi
Nana'nin daha önce onu vaftiz eden rahip evlendirdi. Sanssizligim bu kisinin beni de
tanimasiydi. Bir zamanlar kiziyla arkadaslik etmistim ve ona iyi davranmamistim. Bizi
evlendirirken Nana'nin daha iyi birine layik oldugunu düsünüp düsünmedigini asla
bilemeyecegim ama saniyorum düsünmüstür. Evlendikten sonra bu kilisede ayinlere
katildik ama kisa bir süre sonra kendisi emekli oldu ve bu Lutheran kilise Nana için
eski cazibesini yitirdi. Benim vaftiz oldugum Methodist kiliseye devam etmeyi denedik
ama Pazar günleri öglene kadar uyumak bize daha cazip geliyordu. Böylece kiliseye
gitmeyi durdurduk ve ben Tanri ve Mesih Isa'yi bir süs gibi orada durmak ama
kullanmamak için rafa kaldirdim. Ama diger süs esyalarin aksine Tanri ve Mesih Isa
en üst rafa konuldu en geriye itildi, gözümden, aklimdan ve üzülerek söylüyorum
kalbimden uzakta olarak…
Nana iki yil süre ile çalisti. Benim kazandigim ile geçindik ve onun kazancini son
kurusuna kadar biriktirdik. 11 ay sonra ilk evimizi aldik. Tamami 90 metrekareydi. Bir
yil sonra çocuk yapmaya karar verdik bir yil sonra baban dogdu. Wells sirketinde
haftada 68 saat çalisiyordum ve su anda da tek resmi belgem olan Makine Ustasi
sertifikasini aldim. Bu arada A sinifi golf hocasi oldum ama üyelik kaydi için gerekli
olan 200 dolari ödeyemedim. Evlenmeden hemen önce golf kulübünde bir çalisan degil
fakat bir üye olmayi kararlastirmistim. Isini ve hatta kariyerini birakan birisi ile
evlenmeye karar verdigi için Nana deli olmaliydi. Ama sanki o bizim her zaman iyi
olacagimizi biliyordu, içi inanç ve sevgi temasi ile doluydu.
Senin babanin ilk iki yilda bize verdigi sevincin yarisini annenin ve babanin yasamina
katmasina dua ettim. O gün belkemigimden ikinci kere ameliyat oldum (iki disk daha
alindi) ve Nana benden daha fazla üzüldügüne inandigim bir düsük yapti. Ona
gerektigi kadar sefkatli ve anlayisli olamadigim için hala üzülüyorum. Hiçbirsey
olmamis gibi davranmaya devam ettim ve Nana kisa bir süre sonra Kristine hamile
kaldi. O dogdugunda çok sevinçliydim ve dört çocuk daha istiyordum. Erkek ya da kiz
olmalari önemli degildi, çünkü bir oglumuz ve bir kizimiz zaten vardi.
Devam edecek…
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Bölüm 5 : Annem ve Babam
II KORINTLILER 4:15 "BÜTÜN
BUNLAR
SIZIN
YARARINIZADIR.
BÖYLELIKLE TANRI'NIN LÜTUFU ÇOGALIP DAHA BIRÇOKLARINA
ULASTIKÇA TANRI'NIN YÜCELIGI IÇIN SÜKRAN ARTSIN."
Nasil bir sevgi ve sabirlari varmis! Anne ve baba sizleri seviyorum.
Çogu zaman benimle gurur duymalari ve beni sevmeleri oldukça zordu ama bana bunu
hiç hissettirmediler. Hep uzun boylu ve 14 yasima kadar çok zayif biriydim. 6 - 7
yaslarinda berbat bir gözlügün sag caminin üzeri tembel göz problemimin tedavisi için
kaplanmisti. Ne görünüs ama (Canin iyice gülmek istediginde albümde benim o
günlerdeki resimlerime bakabilirsin).
Babam bir kalip ustasiydi. Saygideger bir meslekti ama yatirim yapmak veya para
biriktirmek için yeterli degildi. Babasi ve ailesinin maddi durumu iyiydi ama o bundan
yararlanmayi hiç düsünmedi. Anne ve babasinin bosanmasi ve babasi ile ailesinin
annesine olan davranislari onu babasindan sogutmustu. Yine de bundan emin degilim
çünkü annem, babam ve Lala bu konuda hiç konusmadilar. 1950 veya 1951 yilinda
babam Kaliforniya'ya yerleserek orada bir kalip atölyesi açmayi istedi, orada çok iyi
imkanlar oldugunu düsünüyordu ama patronu Mr. Lumberg onu Wells sirketi için
çalismaya ikna etti. Babamin ailesi bu yay makineleri üreten sirketi büyükbabasinin
zamaninda kurmuslardi.
Babam bu sirkette 1972 Mayisinda 55 yasinda emekli oluncaya kadar çalisti. 48
yasinda görme gücünü kaybetmeye basladi ve emekli oldugunda gözlerinin görme
gücü % 10'du. Onun ne gözlerinden ne de baska birseyden sikayet ettigini hiç
duymadim. Torunlarinin ne kadar güzel çocuklar oldugunu yeterince görebildigini de
bilemiyorum. Ama yasaminin son iki yilinda göremedigini biliyorum.
Ölümünden iki yil önce son kez geyik avina çiktik. Dokuz yasindayken onunla önce
sülün avina bir sonraki yil da geyik avina çikmistik. Ilk geyigimi 11 yasindayken
avlamistim ve babam geyigin kafasini duvara monte etmisti. Su anda evdeki alet
odasinda duruyor. Bir yil disinda her yil geyik avina çiktik ve çok iyi zaman geçirdik.
Babam ava çiktigimizda bana büyük biri gibi davranirdi. Bir gece köhne bir av
kulübesinde Tom Fox (bana onun adini vermisti) ile sobanin etrafinda dans edisini hiç
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unutmayacagim. Çürümüs döseme göçtügünde ikisinin birden yuvarlanmasina çok
gülmüstüm, ne geceydi ama.
Son ava gidisimizi hatirliyorum. Av sezonunun baslangiç günü her zaman oldugu gibi
gün dogmadan iki saat önce yola çiktik, oldukça bulutlu hava nedeniyle ortalik
simsiyahti. Babam önde yoldan iki mil uzakliktaki her zaman avlandigi tepeye gittik.
Ben de oradan yaklasik bir mil uzaklastim. Ben önce biraz bekleyip sonra dolasmaya
baslardim. Babam daima kendi tepesinde kalirdi. Orada 35 yil içinde 30 geyik vurdugu
için gezmemesi normaldi.
Avlanma saat 06.00'da baslardi, saat 09.00 sularinda kar yagmaya basladi. Rüzgar çikti
ve isi düsmeye basladi. Saat 10.00'da görüs mesafesi çok azaldi ve ben babamin
tepesine dogru yürümeye basladim. Ona 10 metre kadar yaklastigimda onu eli favori
tüfeginin namlusunda ayakta dururken gördüm, tüfegin dipçigi yarisina kadar kara
gömülmüstü (Dipçik ayaginin üzerindeydi). Tüfegin namlusunu tutan elinin üzerinde
onbes santim kar vardi. Babamin benim geldigimi gördügünden veya duydugundan
emin degildim. Onun yanina geldigimde "Gidelim, birsey göremiyorum ve üsüdüm"
dedim. Babamin o tepede hep hareketsiz olarak ayakta durdugunu bildigim için elinin
üstündeki kara sasirmadim. Ama daha sonra kesfettigim sey kalbimi parçaladi ve beni
babama daha öncesinden çok daha fazla yakinlastirdi. Tüfegini tasimak için aldim.
Arabayi çalistirmadan önce mermileri bosaltmak istedigimde tüfegin dolu olmadigini
gördüm. O gün babam iyi göremedigi ve neye ates ettiginden emin olamadigi için
tüfegini doldurmamisti. Geyik yerine bana ates etmekten korkmustu. Hiçbirseye ates
etmeyecegini bilerek orada bos tüfegi ile saatlerce dikilmisti. Avlanmanin onun için
öneminin her zaman bilincindeydim. Bu kez onun için benimle olmanin avdan daha
önemli oldugunu düsündüm. Yillarca birlikte avlandiktan sonra o gün ilk kez onu
Coffee gölü mevkiindeki tepeden arabaya götürdüm ve av kulübesine geri döndük. O
sabahtan daha sonra hiç söz etmedik, buna hala çok üzülüyorum. Oysa o günü tekrar
yasamak isterdim. Ertesi gün bir geyik vurdum. Babam gelmedi, kendisini iyi
hissetmedigini söyledi.
Bu satirlari yazdigimda o sabah orada bos bir tüfekle 4.5 saat dikilirken neler
düsündügünü merak ediyorum. Dua mi ediyordu ya da Tanri ile mi konusuyordu? Ikisi
de ayni seydir. Babam gerçek bir adamdi. Ancak ne yazik ki o öldükten çok sonra
bunun farkina varmistim.
Ben dokuz yasimdayken ayni caddede yüz yillik bir eve tasindik. On yil süresince evin
büyük bir bölümünün restorasyonunda ona yardimci oldum. Bu gerçekte avlanmanin
yanisira iyi geçindigimiz tek mesgaleydi. Ondan çok sey ögrendim. Gerçekte hayatta
en çok sey ögrendigim adamdi. Nana bana "kisi" degil "adam" demeyi ögretmisti.
Wells sirketine girdigimde bana bir makine ustasi, bir kalipçi, teknisyen, satis servis
teknisyeni, bir yönetici olmayi ögretti ve de en önemlisi o bana Tanri'nin verdigi
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yetenekleri gelistirme firsatini verdi. Ben çok sansli bir çocuktum. Ona yasadigi süre
içinde kendisini sansli hissettirecek seyler vermedim. Belki Cennetten bana bakarken
kendisini sansli ve gururlu hissediyordur, insallah öyledir.
Annem çok büyük bir anneydi, nerdeyse Nana kadar iyiydi. O da Nana gibi çok
güzeldi ve kendi istek ve ihtiyaçlarini en son düsünürdü. Çogu kez ona haber vermeden
yemege bir arkadas getirdigim olmustur. Kendisi bir gün önceden kalan seyleri yemek
pahasina misafire daima ikramda bulunurdu.
Onun parasini çalar ve sordugunda yalan söylerdim. Onu kaç kez hayal kirikligina
ugrattigimi ve daha kötüsü kalbini kirdigimi bilmiyorum ama o Mesih Isa veya müsrif
çocuk babasi gibi beni her zaman sever ve desteklerdi. Ona yalan söylememi ve hayal
kirikligina ugratmami hep müsamaha ile karsilardi.
Ben evlendikten sonra Nana'nin kendisini onun öz kizi gibi hissetmesini sagladi.
Babam ölmeden önce ve öldükten sonra bir çok hafta sonunu annemle birlikte geçirdik.
Bir keresinde Nana'ya 16 yasimda evden kaçtigimda biraktigim veda notunu okumasi
için verdi. O notu yillarca cüzdaninda tasimis ve bana bundan hiç söz etmemisti. Bu
bana bir süpriz olmustu bu da sana benim ne kadar aptal oldugumu gösterir çünkü her
anne böyle birseyi mutlaka saklar.
16 yasimda yalnizca aileme veda eden bu notu birakarak evden ayrildim. Bir nedeni
olmaksizin kendi yasamima baslamak üzere Florida'ya dogru yola çiktim. Geçimimi
insaatlarda çalisarak saglamayi planliyordum. Cebimde ailemin benim için yillarca
önce açmis oldugu hesapta birikmis 312 dolar vardi. O hesaba 18 yasindan önce
dokunmamam gerekirdi ama bankadaki memur bana yasimi sormadi tabii ben de
söylemedim. Neyse büyük bölümünü bir önceki kis kar küreyerek kazandigim bu para
için yalan söylemek zorunda kalmamistim.
Evden ayrilmamin nedeni ailemin bana kizmasi, cezalandirmasi veya bana haksiz
davranmasi degildi. Kiz arkadasimla iliskimiz bittigi için de kaçmiyordum. Ayrilis
nedenim kendi basima buyruk olmak istememdi. Kimsenin bana ne yapmami veya ne
zaman yapmami söylemesini istemiyordum. Okuldan sikilmistim, zor bölümleri
seçmeme karsin çok kolaydi, rekabet yoktu (Yalan söyleme, hile yapma ve yalakalik
metodlarimi çok gelistirmistim). Anne ve babama gelince onlari inciten yalanciligim,
hirsizligim ve dikkafaliligimin yanisira simdi de çocuklarinin nerede oldugunu ve ne
yaptigini bilememenin getirdigi üzüntüyle basbasa kalmalariydi.
Dört ay sonra küçük yastakilere (O zamanlar bira alma yasi 18'di) bira satmaktan
tutuklandim. O gece polisler babama telefon ederek kefalet ücretini havale edip
etmeyecegini ya da sabah beni almaya gelip gelmeyecegini sorduklarinda babam
onlara suçumu sormus onlar da söylemisler. O da onlara 15 yasimda oldugumu, suç
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olamayacagini söylemis. Beni eve götüren polisten iyi bir nasihat, daha sonra
babamdan da iyi bir nutuk dinledim (Keske o gece nezarette kalsaydim). Tezgahtarin
beni 18 yasinda zannettigini ve birayi öyle sattigini düsündügü için polise tesekkür
borçluyum. Eger beni arasalardi sahte hüviyetimi bulacaklardi.
Birkaç hafta sonra 16 yasima bastim ve üç hafta içinde sürücü imtihaninda üç kez
basarisiz olduktan sonra ehliyetimi aldim. Babam benim ilk kez araba kullanmam için
beni bir yere gönderdi. Çok yavas giden ve ön cama devamli su siçratan bir kamyonu
bir süre takip ettikten sonra ilk firsatta geçtim. Kullandigim araba Ford'un en büyük
motorunu tasiyan 1957 model bir Ford steysindi. Yokus asagi giderken kamyonu
solladigimda hiz göstergesi 150 kilometreyi gösteriyordu ve onun tozunu attim diye
düsünüyordum. Emniyet kemerim yoktu, o tarihte olup olmadigini da hatirlamiyorum.
Aslinda önemli de degildi çünkü zaten takmazdim. Seridime girmek için direksiyonu
biraz keskince çevirdim ve tecrübesizligim nedeniyle de yine sertçe toparlamaya
çalistim, araba yalpalamaya basladi, kontrolden çikti ve sarampole düserek üç defa
takla atti. Araba hareketsiz kaldiginda ben direksiyonu tutarak sirtim tavanda arkaüstü
yatiyordum ayaklarim da arabanin arkasina degiyordu. Tüm kaza boyunca tek bir
kalime söyledim (Burada söylemeyecegim fakat dört harfli ve"s" ile basliyor).
Sarampolden yukari çiktigimda kamyon sürücüsü iyi olup olmadigima bakti sonra da
beni yakindaki bir çiftlige götürdü. Ne oldugunu anlatmak için evi aradigimda telefona
babam çikti (Annemin telefonu açmasini isterdim). Sagligimi sordu ve ona iyi
oldugumu söyledim ama ona ayrintilardan ve arabanin hurda oldugundan
bahsetmedim. Annem ve babam hakli olarak bana kizmislardi. Simdi bir baba olarak
biliyorum ki nedeni araba degildi, bana ne olabilecegiydi. Arabayi gördüklerinde
yüzlerini görmeliydin ama eve gittigimde esas azar agabeyimden geldi. O aksam bir
kizla bulusacakti, tek bir arabamiz vardi ve ben hem arabayi hem de onun randevusunu
mahvetmistim.
Tekrar firarima dönelim. Lala ile birçok kez yaptigimiz gibi trenle Sikago'ya gittim.
Florida treninin kalkmasina çok zaman vardi. Tek basima beklemektense Devil's
gölünde tanistigim Sikago'da yasayan bir kiza telefon ettim (Arkadasim Tom ve ben
150 km otostop yaparak bes kurussuz, mayolarimizin üzerinde bir blucin ve tisört ile
oraya gitmistik. Oraya gelenlere çadir kurarak para kazanmis, üzerimize gazete örterek
yerlerde yatmistik. Sana bir gün balik tutmaya gittigimizde anlatirim bunu). Kiz
istasyona geldiginde beni eve dönmeye ikna etmeye çalisti. Basaramayinca o aksam
bizimkilere telefon ederek binecegim trenin ayrintilarini bildirmis. Onlar da tren
Tennesse'deki Jackson istasyonunda durdugunda polisin beni trenden indirmesini
sagladilar. Ben o sirada polis ortaya çikmasaydi bütün parami bir saat içinde
kaybedecegim bes alti kisi ile poker oynuyordum (Sandigim kadar iyi bir oyuncu
degilmisim). Polis beni yalnizca trenden indirmekle kalmadi kaybettigim parayi da
onlardan geri aldi. Karakola gittigimizde babami aradilar ve bizi konusturdular. Babam
bana eve dönmeye hazir olup olmadigimi sordu, ben hayir dedim, o da polis ile
22

23

görüsmek istedi ve hemen sonrasinda beni nezarete attilar, yastik olarak bir tuvalet
kagidi kullandim o gece. Onyedi saat sonra babam nezaretin parmaklarindan bana
bakiyordu. Bana tekrar eve gelmeye hazir olup olmadigimi sordu, ben yine hayir diye
cevapladim. Bu kez o bana "Iki seçenegin var, ya eve gel liseyi bitirinceye kadar bizim
kurallarimizla yasa ya da devlet bakim yurduna git ve orada oku" dedi. Seçimi
yapmam için çok zeki olmam gerekmiyordu. Eve giderken 17 saat süre ile pek
konusmadik.
Bunlari yazarken hayatimda ilk kez babamin o sirada neler düsündügünü gerçekten
merak ediyorum ve aklimdan çikaramiyorum. Bana gelmek için bütün gece tek basina
araba kullanmisti. Eger senin baban olsaydi neler düsünecegini simdi artik biliyorum.
Ayrica o gece eve geri dönerken benden araba kullanmami istemeyi düsünüp
düsünmedigini de merak ediyorum. Bütün yolculugu hiç dinlenmeden yapmisti.
Babami Kristine'de Neiman-Pick hastaligi oldugunu ögrendigimizden üç gün sonra
kaybettik. Öldügünde bu hastaligin senin babanda da bulunup bulunmadigini
bilmiyordu. Babani çok severdi. Bir gün sana bahsettigim filmleri seyrettiginde
babanin küçücük elini biraktiginda onun adimlarina bakarken veya o John Deere çim
kesicisinde yaninda otururken yüzündeki sevgi ifadesini görebilirsin.
Babam öldükten hemen sonra anneme geri kalan ömründe bakmaya karar verdim. Bu
1972'de idi, annemi 1994 yilinda kaybettik. 22 yil süresince bir anne ve ogulun
olabilecegince yakinligini yasadik, tipki Nana ve babanda oldugu gibi… Annem ve
ben beraber güldük, agladik, golf oynadik ve tatile çiktik (Bir ara Nana sana Kanada'ya
yaptigimiz balik avi gezimizi anlatsin).
Anneme bizimle yasamasini teklif ettim ama kabul etmedi. Geriye kalan yillarini
babamin ölmeden hemen önce insa ettigi Kuzey Wisconsin'deki evde geçirecekti.
Uzun soguk kislara ve sicak yazlara ragmen o evde yasadi. Degisik islerde çalisti ve
çocuklara can sikintisindan çalistigini söyledi. Babamin erken emekliligi ve zamansiz
ölümü annemi yeterli maddi destekten yoksun birakmisti. O da tipki Lala gibi ne kadar
az parasi oldugunu çocuklarinin bilmesini hiç istemedi. Birkaç yil sonra kendi babasi
öldügünde ona kimseye muhtaç olmayacak kadar para kalmisti. Artik o can sikintisini
gidermek için çalisacakti, gerçekten… Ona yalan söyleyen ve parasini çalan bu evlat
simdi onun parasinin ve hisse senetlerinin idaresini üstlenmisti. Annem bana onun
parasini istedigi gibi degerlendirmemi saglayacak bir vekalet vermisti. Yasaminin geri
kalan bölümünde benden bir kere bile hesap sormadi… Bu sevgi ve güveni ancak bir
anne gösterebilirdi.
Annem kanser oldugunu ölümünden bes yil önce ögrendi. Hiç yilmadan, benimle yalan
söyledigimde ugrastigi gibi, kanserle savasti. Bu sirada Lütuf onu Jim ile biraraya
getirdi. Jim ondan daha yasli idi ama saglikliydi. Ennemin evinden 25 kilometre uzakta
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yasiyordu ve birbirlerini sik sik görüyorlardi. Önceleri amaçlari hosça vakit geçirmekti
sonradan birbirlerini sevdiklerini anladilar. Bir Ekim ayi annem beni aradi, havanin
soguk oldugunu Jim'in evindeki kazanin bozuk oldugunu ve Jim'in kazani baharda
degistirecegini söyledi. Annem Jim onun evine tasinirsa bunu nasil karsilayacagimi
bilmek istiyordu. Annem 72 Jim ise 80 yasindaydi ve annem benden evli olmadigi
birisi ile yasamasina izin vermemi istiyordu. Evlenmenin bir sürü evrak isi çikaracagini
filan söylerken sözünü kestim ve ona benim ve Judie'nin çok mutlu olacagimizi
belirttim… Onlari Noel'de onun evinde birlikte ziyaret edecegimizi de söyledim. O
ilkbahar Jim'e kendi evindeki garaj kapisini takmasina yardim ederken ona neden
kendi evini çocuklarina birakip annem ile birlikte oturmadigini sordum. Jim de bana
eger annemden önce ölecegini bilse bunu yapacagini ama önce annem ölürse o zaman
gidecek yeri olmayacagini söyledi. Yasamlarinin sonuna gelmis kisilerin böyle seyleri
düsünmesi ve planlamasi üzücü birsey. Annemi senin annen ve baban evlenmeden
önce kaybettik ama onlar Jim'i dügüne davet ettiler. Onlardan dügünde çekilen grup
fotografinda Jim'i sana göstermelerini iste. Bütün yasamim boyunca, tipki Mesih Isa
gibi, ailemin beni sevdiklerini ve her zaman affetmeye ve sevmeye hazir olduklarini
biliyordum. Ama yasamimin ilk 45 yilinda anne ve babamin bana ve benim onlara
"Seni seviyorum" dedigimizi hatirlamiyorum. Herhalde bunun hep var oldugunu
düsünmüstük. Noah, lütfen sen bu yanlisi yapma. Kimsenin sevgisinin zaten var
oldugunu düsünme. Mesih Isa gibi gerçekten erkek ol. Onlara, özellikle esine
çocuklarina ve tabii büyüklerine onlari sevdigini söyle. Nana ve ben çocuklarimizi
yetistirirken bu hatayi yapmamaya özen gösterdik. Onlara her zaman onlari
sevdigimizi söyledik ve kucakladik. Baban üniversiteye basladigi gün onu yurda
birakisimizi hiç unutmayacagim. Baban annesini öptükten ve veda ettikten sonra bana
geldiginde elimi uzattim. Baban ise elimi iterek beni bütün gücüyle kucakladi ve beni
sevdigini söyledi. Bunu baskalarinin da duyduguna eminim ama baban buna önem
vermezdi. Sunu da biliyorum ki o andan sonra etrafta kim olursa olsun biz veda
ederken "Seni seviyorum" diyecektik. Senin de babana seni üniversiteye ilk
götürdügünde bunu yapman için dua ediyorum.
Anneme kanser teshisi kondugunda sevgimizi hiç yeterince ifade etmedigimiz
endisesine kapildim. Ayrica onun Mesih Isa'yi Kurtarici'si olarak kabul ettigini hiç
duymamis olmam beni daha da çok endiselendirdi. Babamin kilisede çalistigini
biliyordum ama annemi orada gördügümü hiç hatirlamiyordum. Çocuklugumuzda
kilise seçimi konusunda bizi serbest birakmislardi. Annemin ailesi Musevi babamin
ailesi ise Katolik'ti. Lala ise Methodist'ti. Kilisenin annem için önemli oldugunu
bildigimi hatirlamiyorum ama ömrünün son birkaç yilinda Wisconsin'deki evinin
civarindaki bir Methodist Kiliseye devam ettigini biliyordum. Bir gün ona bir mektup
yazdim ve mektubun sonunda ona Mesih Isa'yi Kurtarici'si olarak taniyip tanimadigini
sordum (Bu soruyu onun yüzüne karsi veya telefonda soracak cesaretim yoktu).
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Üç hafta geçti, telefonda birçok kez görüstük ama hala bir cevap alamamistim.
Sormaya da çok korkuyordum ve cevabinin hayir olacagini düsünüyordum. Anneme
sahitlik edecek cesaret ve yetenege sahip olup olmadigimi da bilmiyordum. Kansere
tutuldugundan bu yana dua ediyordum. Mesih Isa ile iliski kurmasini çok istiyordum
ama bunu ona söyleyecek cesaretim yoktu. Annemi hayal kirikligina ugratmaya
tahammülüm yoktu. Bir sonraki telefon görüsmemizin sonunda bana "Mektubunda
sordugun soruyu hatirliyor musun?" dedi ve cevabimi beklemeden "Cevabim evet"
dedi. Ve ben hiç düsünmeden hayatimda ilk kez ona "Seni seviyorum anne" dedim.
Telefonda uzun bir sessizlik oldu ve sonra bana hosçakal dedi. Beni isitmemis miydi?
Ona söyledigimi karsiliksiz birakmasi beni düs kirikligina ugratmisti ama ben de
vazgeçmeyecektim. Anneme onu sevdigimi söylemek çok güzel birseydi ve devam
edecektim. Ona bir telefon konusmamizin sonunda "Seni sevyorum anne" demeyi
kararlastirdim ve onun bana bir sonraki konusmamizin sonunda "Seni seviyorum Tom"
dedigini duydugumda agladim. O günden sonra annem ölünceye kadar her
görüsmemizi "Seni seviyorum" demeden bitirmedik. Ve bu sözler ben yatagimin
yanibasinda elini tutarken öldügünde birbirimize söyledigimiz son sözlerdi.
Bana mükemmel ebeveynler ihsan eden Lütuf babam ölünceye kadar ona onu
sevdigimi hiç söylemedigim halde beni huzurlu kilan saglayan ayni Lütuf oldu.
Anne ve baba sizi seviyorum…
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Bölüm 6: Duane
II SELANIKLILER 1:12 "TANRIMIZIN VE RAB ISA MESIH'IN LÜTUFUYLA
RABBIMIZ ISA'NIN ADI SIZDE YÜCELTILSIN."
1974 Ocak ayinda John Hensley ve ben Teksas eyaletinin Dallas kentindeki Leggett &
Platt fabrikasinda egitim yönetiyorduk. Egitim her Cumartesi sabahi saat 07.00 ile
12.00 arasindaydi. Bir grup makine operatörleri ve teknisyenlere Wells sirketi
tarafindan üretilen makinelerin çalistirma kurallarini ögretiyorduk. Katilim zorunluydu
ve buna katkisi olmasi yönünden fabrika müdürü Duane Potter de hepsine katiliyordu.
Cumartesi orada olmak için ben ve John Sikago'dan Cuma ögleden sonra ayriliyorduk.
Bu bize fabrikaya erken vararak çalismayi ve bir önceki egitimin sonuçlarini
gözlemleme imkani sagliyordu.
13 hafta süresince ben ve John Cuma gecelerini Teksas Ennis'te geçirdik. Duane ile ilk
egitimin baslamasindan önceki gece tanistim. Bizi o gece yemege davet etti, amaci
sanirim Larry Higgins'in gönderdigi bizlerin emrindeki kisileri egitecek ya da dejenere
edecek tipler olup olmadigimizi anlamakti. Amacinin ayrica seyahat eden ve ailesinden
ayri kalan kisileri biraz olsun rahatlatmak oldugunu saniyorum. Geçen 13 haftanin iki
gecesi disinda her Cuma gecesi Duane ve esi Ann ile birlikte olduk. Bizi evlerine ve
yasamlarina buyur ettiler, fistik ezmeli tost yaparken Ann'in tost makinesini bozdugum
halde…
Bu beraberligimiz esnasinda Duane ile çok siki dost oldugumuzu söyleyemem ama
egitim ve fabrikanin operasyonlari ile ilgili konusmalarimiz esnasinda ortak zamanimiz
çok oldu. Egitim bittiginde Nana ve ben Dallas'ta bir aksam yemegine davet edildik.
Bu Duane ve Ann ile Nana'nin ilk tanismalariydi. Yirmi yil sonra anneni ve babani
biraraya getiren Ann oldu… Bir sevgi temasi.
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Bir Persembe günü eve döndük ve Cuma günü normal çalismama devam ettim ama bu
Cuma ögleden sonra Teksas'a gitmeyecektim. Evde çocuklarimla oynayacaktim.
Cumartesi günü tam ise giderken Nana kucaginda Larry ile mutfaga geldi ve Larry'nin
iyi olmadigini söyledi. Onu kucagima aldim Nana da doktoru aradi ve doktor bizi
hastaneye çagirdi. Derhal yola çiktik. Insana her zaman çok yavas gelen evrak
islemlerinden sonra bir odaya alindik. Hemsire birsey getirmek için gittiginde Nana,
Larry ve ben odada yalnizdik. Nana Larry'i tutarken o birden spazmlar geçirmeye
basladi. Nana onu bana verdi, ben onu tutarken Nana önce ona bakti ve annelik
içgüdüsü ile durumun ciddiyetini hissederek benden birseyler yapmami istedi.
Yapabildigimiz tek sey oglumuzun öldügünü seyretmekti. Bizim için çok uzun ve aci
olan ölüm ani Larry için çok huzurlu bir andi sanki. Yardim için bagirmadan önce
orada ne kadar süre ile ayakta durdugumuzu hatirlamiyorum. Larry'nin ölümü apansiz
geliyordu. Veda etmek ve hiçbir zaman hazirlanamayacagini bilerek de olsa hazirlik
için zaman yoktu. Sonra kiyamet koptu. Hemsireler Larry'i benden almaya çalisirken
"Mavi Alarm" diye bagiriyorlardi. Bir doktor yetisti ve girtlak tüpü yerlestirildi, ama
bosuna. Larry ölmüstü. Ben 29, Nana 28. Baban 6, Kristine 4 yasindaydi ve Larry'i
zayiflatip ve ölümüne yol açan hastalik onda da vardi.
Hava tam da cenaze merasimi içindi sanki. Kar yagamayacak soguklukta ve kasvetli
bir gündü. Koyu bir sis havada geziniyordu. Çevremizde sevgi dolu, anlayisli aileler ve
arkadaslar vardi ama bizi teselli etmek için ne yapacaklarini bilemiyorlardi. Kimseyi
tanimiyordu ama Lala onlarin çocuklarinin cenazelerinde bulundugu için çogunu
taniyordu. Etrafimiz kalabalikti ama bir destek bulamiyorduk. Orada kimin olup
olmadigi Nana için önemli degildi. Benim için de.. Nana, baban, Kristine ve ben Boo
Boo'ya son kez veda ettik. Evet sen bu takma adi almistin sonradan. Bir sevgi temasi…
Larry'nin eline üzerinde "Tanri seni seviyor" yazili bir haç koydum. Tabutun kapagini
kapadik ve cenaze merasiminin baslamasini bekledigimiz salona geçtik.
Bekleme salonunun büyük caminin kenarinda ayakta tek basima bekliyor kimseyi hatta
kendimi bile teselli edemiyecegimi düsünüyordum. O esnada Tanri'dan yardim ve
destek istegimi de hatirlamiyorum. Hatirladigim tek sey yasamima son vermeyi
düsünmeye basladigimdi. Düsüncelerim böylesine bencildi. Evden kaçtigimda oldugu
gibi yalnizca kendimi düsünmeye baslamistim. O esnada iki sokak uzakliktaki bir kisi
dikkatimi çekti. Orada yasamima son vermeyi düsünürken caddede o havada basinda
sapka olmadan yürüyen kafadan kontak birini seyrediyordum. Yüzünü göremedim
önce sicak ve kuru kalabilmek için omuzlarini büzdügü ve ceketinin yakasini kaldirdigi
dikkatimi çekti. Sonra dikkatimi topladim ve yüzünü görmeye çalistim. Bu kisinin
Duane oldugunu farkettigimde ise aglamaya basladim. Geçen 72 saat süresince
gözpinarlarim kuruyuncaya kadar aglamistim ve artik hiçbir sey hissetmenin veya
aglamanin mümkün olmadigini düsünüyordum. Orada herkesten ayri ayakta dururken
geçen üç günde oldugu gibi katilircasina agliyordum. O anda eger Teksas'tan buraya
bu berbat havada beni teselli etmek için çok az tanidigim biri geliyorsa benim de
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Nana'yi ve iki çocugumuzu teselli edecek gücü göstermemin gerektigini düsündüm.
Ona Larry'nin ölümünü kimin haber verdigini hala bilmiyorum. Dokunakli bir temasti
bu…
O anda Tanri'nin Duane araciligi ile yüregime O'nun sevgisini temas ettirdigini ve bana
yasam gücü ve cesareti verdigini simdi artik biliyorum. Tanri'nin bizi gerçekten
sevdigini o anda anlamistim. Bize bu gücü verecekti ve daha da önemlisi Larry artik
O'nunla beraberdi.
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Bölüm 7: Nana (Devami)
ROMALILAR 5:2"
"IÇINDE BULUNDUGUMUZ
ARACILIGI ILE, IMANLA KAVUSTUK."

BU

LÜTUFA

MESIH

Kristine'i eve ilk getirdigimizde baban ona Pee Wee adini takmisti… Ben bu ismi
yasadigi sürece ve orta ögretimde arkadaslarinin yanindayken onun hosuna gitmedigi
halde hep kullandim. bugün bile onu düsünürken ona çogu kez Pee Wee diye hitap
ediyorum.
Ilk minik evimiz dördümüz için çok küçüktü. Mutfak masasinda otururken sobaya,
buzdolabina ve lavaboya uzanabiliyordum. Bir gece Nana'ya gelecekteki sekiz kisilik
ailemiz için bir ev dizayn etmeyi ve insa etmeyi önerdim. Baban için bir köpek
kulübesi ve bir oyuncak kutusu yapmistim, ev de insa edebilirdim (Noah, simdi
kullandigin oyuncak kutusu).
Birçok dostun yardimlari ile bir sene sonra kismen tamamlanmis 450 metrekare
kullanim alanli bes yatak odali ve üç banyolu bir eve tasindik. Kuyu, kanalizasyon ve
alçi isi disindaki islerde Nana'nin üvey babasi devamli ben de her gece ve hafta sonlari
çalisiyordum. Is üstünde egitim buydu iste! Evin on dönümlük agaçlikli bir arazisi ve
sonradan hobi odasi olacak büyük bir mahzeni vardi.
Eve 1972 yilinin Ocak ayinda tasindik ve yasamimda ikinci kez bir sesin bana "Sahip
olduklarin için Tanri'ya dua ve sükran zamani geldi. O'na hizmet et" dedigini isittim.
Bir sonraki Pazar günü hepimiz Methodist kilisesinde ayindeydik. Cemaate katildik ve
üç ay içinde Tanri'nin yönlendirdigi bu dostlar sayesinde ölüm vadisinden bu ilk
geçisimizde sevgi temasi Nana'yi ve beni gelecek üç yil süresince desteklemeye devam
etti (Chet ve Kathy sizi seviyoruz).
1972 Eylülünde, üçüncü çocugumuz Larry'nin (ismini Larry Hggins'ten almisti)
dogumundan bir hafta kadar sonra Nana Kristine'i bazi olagan asilar için doktora
götürdü. Kristine'i muayene ederken eli onun deformasyonlu göbegine (ona özel göbek
derdik) degdiginde doktorun yüzü bembeyaz olmus. Birseylerden süphelenmisti.
Bayan doktor bizi bazi testler için Kenosha'daki hastaneye gönderdi. Üç gün süren
testler sonunda Kristine'in ciger ve dalagindaki büyümenin sebebi anlasilamadi.
Doktorumuz bu kez bizi Sikago'daki Memorial Çocuk Hastanesinin hematoloji bölüm
29

30

baskani Dr. Perice'e gönderdi. Önce Kristine'de bir tür lösemi oldugunu düsündüler.
Yaklasik dört gün süren testler, röntgen ve kan analizlerine ragmen hastaliginin ne
oldugunu ortaya çikaracak bir ipucu elde edilemedi. Persembe günü Dr. Perice Cuma
günü için bir karaciger biyopsisi yapilacagini ve Kristine'i de (anlami her neyse)
Genetik Bölümüne havale edecegini söyledi.
Hastane odalari bir ebeveynin gece çocugu ile birlikte kalacagi sekilde dizayn
edilmisti. Nana kendisinin kalmasinda israr etti (Onun yapilmasi gereken bir seyin
yapilmasi için gerekli güç ve cesaretini hafife almamalisin). Kristine'i hiç yalniz
birakmadi. Ben 65 mil uzakliktaki hastaneye her gün gidip geliyordum, yüregimdeki
sikinti hep vardi ama en azindan görmüyordum devamli olarak, Nana ise hep oradaydi.
O Persembe gecesi eve ve Cuma sabahi erkenden hastaneye gidisim o ana kadarki en
uzun araba sürüsüm olmustur. Nana'nin yeterince problemi yokmus gibi o Persembe
günü üç yil evvel biraktigim sigara içmeye tekrar basladim. Nana içmemem için bana
yalvardi ama bir kere daha yalniz kendimi düsünüyordum. Kristine için kendisini ne
kadar kötü hissetse de Nana'nin içinde bana kendine özel sevgisi ile uzanacak kadar
sefkat mevcuttu. Eve giderken sigara içiyor ve Tanri'yla konusuyordum. Ikimizin de ne
söyledigimizi hatirlamiyorum ama o geceki içki ve sigaranin degil fakat olacaklar için
bu konusmanin bana güç verdigini biliyorum. Ayrica kilisedeki cemaatin dualari da
bize güç veriyordu. Biyolojik akrabalarimizin bizim için dua ettiklerini saniyordum
ama bize birsey söylediklerini hatirlamiyorum. (Birisi için yapabilecegin tek sey dua
etmekse ona onun için dua ettigini söyleme firsatini kaçirma. Dua kimse için küçük bir
hediye degildir. Gerçekte birisi için tek birsey yapabileceksen duayi herseye tercih et
çünkü hersey duadan sonra gelir. Bu sevgi temasi yapabilecegin herseyden daha fazla
yarar saglar. Bu sevgi temasi ile çok kez beraber oldum, bu temasi hissetmenin ne
kadar iyi oldugunu ve ondan ne kadar yararlanildigini biliyorum).
O Cuma günü iki yeni doktor ile tanistirildik. Dr. Nadler Genetik bölüm baskani ve Dr.
Kay onun asistaniydi, onlar da o hafta tanidigimiz diger doktorlar gibi Nana ve bana
orada yalnizca biz varmisiz gibi davrandilar. Daha da önemlisi Kristine kendi çocuklari
gibi davrandilar. Çogu Nana'ya, bana ve aile geçmisimize olmak üzere birçok soru
sordular (Ebeveynlerimizin saglik durumlari, büyükbabamizin ve onlarin anne
babalarinin nerede dogduklari vs).
Biyopsi problemsiz geçti. Kristine odasina döndügünde yarasini görmek istedim.
Küçük bir kesik muntazam yapistirilmis bir yara banti ile kapatilmisti. O gün testler,
rontgenler, kan örnekleri yoktu. Biz yalnizca biyopsi sonucu için bekledik.
Kristine ve ben o hafta ilk kez oyun odasina gittigimizde neselendik. Dogru
hatirliyorsam Kristine o gün en sevdigi seyi yemisti (McDonalds peynirli hamburger
ve kizarmis patates). Orada neden bulundugumuzu neredeyse unutmustuk.
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Cumartesi sabahi erkenden hastaneye döndüm. Test sonuçlari geldiginde orada olmak
istiyordum. Dr. Perice'in odaya gelisi günlerden Cumartesi olusu ve Kristine'in artik
onun hastasi olmayisi nedeniyle benim için süpriz oldu. Bu kez gülümsemiyordu. Ben
bir iskemlede oturuyordum, o da geldi ve benim yanima oturdu. Ben bu 60 yaslarinda
zayif nahif hanimin üçümüze de sefkat göstermesini seviyordum. Kristine artik onun
hastasi olmamasina ragmen onun bir Cumartesi günü gelmesi yalnizca biyopsi
sonuçlarini ögrenmek için degil yillar boyunca binlerce hastaya ve ebeveynlerine
gösterdigi sevgi ve sefkati bizim için de hissetmesiydi. O ayrica Kristine'in odasina
gelme ve biyopsi sonuçlarini bizimle paylasma cesaretini de göstermisti. O ayrica
bizim yorgunluk düzeyimizi ve o andaki akli durumumuzu da kontrol etmek istiyordu.
Bize Kristine'de Neiman-Pick hastaligi oldugunu açikladi. Bize Dr. Nadler ve Dr.
Kay'in bunun anlamini bize ayrintili olarak açiklayacagini ancak Kristine'in büyük bir
olasilikla ancak üç - bes yil ömrü kaldigini Mesih Isa'nin sefkatli bakislarini
andirircasina gözlerimin içine bakarak söyledi. Bilinen bir tedavi yoktu. Hastaligin
Kristine'in canini almasina hiçbir sey mani olamazdi. Ben agliyordum ve
gözyaslarimin arasindan hala onun gözlerini görüyordum. O eli dizimde yakinimda
oturmaya devam etti. Ona sanki Tanri'ya aglar gibi agladim ve "Evliligimizin Cennet'te
olduguna her zaman inandim" dedim. O da aglamaktan sismis gözlerime bakarak
"Öyledir ve Tanri kimseye tasiyamayacagi agirlikta haç vermez" dedi. O bu sözleri
söylerken sesinde öylesine bir kesinlik vardi ki ona bu sözler Tanri'nin kendi agzindan
söylenmiscesine inandim. Onu yalnizca gösterdigi sefkat için degil bana gerçek aci
dersimi gidermeme yardimci oldugu için de unutmayacagim. Bana verdigi sevgi temasi
acilar okulundaki ilk ders oldu ve üzgünüm ama hepimizin bu okula bir gün yolumuz
düsecektir. Lütfen acili birisine uzanarak ona kendinize özel sevgi temasinizi verme
firsatini hiç kaçirmayin. Nana'nin bana söyledigi bu önemli dersi sana da vermesi için
firsat bulmasina dua dua ediyorum : "Hayatimizin sonunda önemli olan ne kadar
çalistigimiz degildir. Önemli olan diger insanlara nasil davrandigimizdir". Tanri'miz ve
de Kurtaricimiz bunu biraz farkli olarak söyle ifade buyurmuslardi : "En küçük
kardeslerinize yaptiginiz davranis bana yapilmistir". Sevgi temasini paylasmak için hep
beklemede kal ve sana olacak temaslari baskalariyla paylasirken o ana kadar bütün
bildiklerin de degisecektir.
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Bölüm 8: Kristine (Pee Wee)
I PETRUS 5:10 "TÜM LÜTUFUN KAYNAGI OLAN TANRI KISA BIR SÜRE
ACI ÇEKMENIZDEN SONRA KENDISI SIZI YETKINLESTIRECEK,
PEKISTIRECEK, GÜÇLENDIRIP TEMELLENDIRECEK."
Doktor Nadler ve Kay ile görüsmemizden sonra eve döndük. Bana ve Nana'ya
Neiman-Pick hastaliginin ne oldugunu ve Kristine'in geleceginin ne olabilecegini
anlatmislardi. Bize söylediklerinin büyük bölümünün "onlarin en iyi tahmini"
oldugunu ve Dr. Nadler'in bu hastalik konusunda dünyanin önde gelen bir mütehassisi
olmasina karsin tespit edilen ancak 100 kadar hasta bulundugunu belirttiler. Biz ayrica
babanin ve henüz üç haftalik bir bebek olan Larry'nin de testlerinin yapilmasini istedik.
Neiman-Pick hastaliginin onlarda mevcut olup olmadiginin ya da ben ve Nana gibi
yalnizca tasiyici olup olmadiginin belirlenmesi için biyopsiye gerek yoktu. Sirtlarindan
alinacak küçük bir deri parçasi Washington kentinde özel bir laboratuara
gönderilecekti. Birkaç hafta içinde onlarda da bu hastaligin olup olmadigini
ögrenecektik. Nana aslinda biliyormus ama birsey söylemedi o esnada.
O gün hastaneden eve dönerken aklimda hep hastanedeki giris ve çikis islemleri
esnasinda hastane personelinden gördügümüz muamele vardi. Ayrilmadan önce hesabi
kapatmaya gittigimde personele bize sigortamizin olup olmadigini ya da nasil ödeme
yapacagimizi neden sormadiklarini sordum. Bana bunun önemli olmadigini çünkü
ödeme yapsak da yapmasak da ayni ihtimamin gösterilecegini söylediler. Kristine'i
muayene için Dr. Nadler'e her gidisimizde Nana ve benim ne kadar sansli oldugumuzu
düsünmüsümdür. Kristine'in üç bes yil daha yasayacagi için degil fakat hastaneden
sonra onu eve götürecegimiz için sansliydik. Tanistigimiz çocuk ve anne babalarin
çogu bu kadar sansli degillerdi. Bu hastane büyük problemleri olan çocuklar içindi.
Çogu zaman hastalar eve gitmek yerine Cennet'e gidiyorlardi. Evdeki çekilen filmleri
seyrettiginde hastaneden eve döndügümüz ilk günkü halimizi görebilirsin.
Üç gün sonra babam siddetli bir kalp krizi geçirdi ve öldü. Cenaze evinde yalnizken
ölümüne çok üzülmeme karsin hiç aglamadigimi farkettim, hiç gözyasim kalmamisti,
kupkuruydum.
Aradan iki ay geçmisti ve baban ile Larry'de Neiman-Pick olup olmadigi konusunda
bir haber gelmemisti. Dr. Kay'i her gün aramaya basladim (Nana'nin ne kadar
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endiselendigimi bilmesini istemedigim için ona bu telefonlardan bahsetmedim). 1972
Noelinden üç gün önce Dr. Kay beni isimden aradi ve sonuçlari bildirdi. Tanri'dan bu
haberi Nana'ya nasil iletecegim konusunda bana yol göstermesini diledim. Eve girdim,
erken gelmistim ve Nana ters bir sey oldugunu anlamisti (anneler daima bilir).
Aglamaya baslarken Nana'ya sarildim ve ona babanda hastalik olmadigini yalnizca
tasiyici oldugunu söylemeye çalistim. Ona Larry'nin hasta oldugunu söyledigimde
gözyaslarinin arasinda bana bakti ve yalnizca "biliyordum" dedi. Kendi kendime
dünyadaki 100 hastanin 2'si bu da bize Noel hediyesi dedim. Bebeklerimizin hastaligi
için ilk kez Tanri'yi suçlamanin esigine gelmistim. Ama O'nu suçlama ya da kendim
için üzülmenin esigine geldigimde Lütuf araciligi ile, Dr. Perice'nin "Tanri kimseye
tasiyamayacagi agirlikta bir haç vermez" sözleri geldi. Su sözleri onun sevgi temasina
eklemeyi ögrendim. "O'nun kendi ogluna bile" .
Günlerce, haftalarca, aylarca Lütuf hepimizin Neiman-Pick ile birlikte yasamamiza
yardimci oldu. Kilise ailemiz çok destek oldu. Babamin ölümü sonrasi anneme
yardimci olmaya basladim, benim veya problemlerimizin babamin kalp krizine neden
oldugunu ve bu nedenle beni suçladigini sik sik düsünüyordum ve öyle düsünmemis
olmasi için dua ediyordum. Nana ve ben baska çocuk yapmamaya karar verdik.
Neiman-Pick'li bir çocuk yapma ihtimali dörtte birdi. Iki tane bu hastaliga yakalanmis
çocugumuz vardi ve bir baska Neiman-Pick çocugunu kaldiramazdik.
34 yillik evliligimizde Nana ve benim yalnizca iki veya üç kez gerçek anlamda
anlasmazligimiz oldu. Iki tanesi evlenmeden öncekiler gibi benim hatamdi. Bu ise
kimsenin hatasi degildi. Ikimiz de kisirlastirma ameliyati istiyorduk. Nana yalnizca
kendisinin olmasinda israr ediyordu. Eger benden önce ölürse daha fazla çocugum
olsun istiyordu. Sonunda onun dedigi oldu.
1973 yili geldi ve geçti. O yil bütün çocuklarimiz vaftiz oldular. Senenin baslarinda
kilisede bir haftalik dini bir konferans vardi. Ayinin sona erdigi Pazar günü cemaate
hayatlarindaki sikinti ve problemleri mihraba getirmeleri söylendi. Onlari Tanri'nin
önüne serecek ve O'na devredecektik. Yükümüzü mihraba serdikten ve duayi
bitirdikten sonra mihraptan üzerinde "Tanri Seni Seviyor" yazili bir alüminyum haç
alacaktik. Bu haç o günkü "birak Tanri'ya gitsin" temasinin bir hatirlaticisi olacakti.
Kilisenin içi doluydu. Biz Dickow ailesiyle oturuyorduk. Nana ve ben ayaga kalkarak
mihraba ilk yürüyen çift olduk. Herkesin bizi seyrettigine ve orada gerektigi kadar
yalniz kalmamiza izin verdigine eminim. Nana ve ben haçlarimizi alarak yerlerimize
dönerken ve onlar mihraba gitmek için ayaga kalkarken dostlarimizin gözyaslarini
gördügümü hatirliyorum.
1974 bir baska hikaye olacakti. Ocak, Subat ve Mart ayinin büyük bölümünü kapsayan
ve 13 hafta süre ile tüm Cuma geceleri ve Cumartesileri evden ayri kalmama neden
olan bir egitim programini yeni bitirmistim. Nana ile birlikte çok ihtiyacimiz olan bir
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birliktelikten sonra eve dönmüstük. Onun 29. yasgününü kutluyorduk. Bir hafta sonra
da babanin altinci yasgününü kutlamistik. Eve döndükten sonra 9 Nisan 1974'te Amcan
Larry ebediyete intikal etti. Gizli Lütuf oradaydi. Mezar yeri seçimi, çocugumuzun
tabutunu seçmek, kilisede onun tabutunun önünde ayakta durmak ve iki çocugumu da
yanimizda görmek, bu benim neredeyse dizlerimin üzerine çökmeme neden olacakti
(Keske öyle olsaydi, dua etmek beni güçlendirirdi). Tabutu kapatmadan önce o Pazar
günü kilisede aldigimdan bu yana üzerimde tasidigim alüminyum haçi Larry'nin
küçücük minik eline koydum. Iste o andan sonra gerçekten önemi olan seylerin
kontrolünün bende olmadiginin farkina vardim.
Gelecek birkaç hafta aci çekmeyi ögrenmek için çaba üstüne çaba sarfederek geçti.
Larry ve Kristine'in yasayabilecekleri sürenin üç bes yil oldugu bize söylendigi halde
ölüm için hazir degildik. Aci çekmeyi kitaptan ya da baskalarini seyrederek ögrenmek
ise olasi degildi. Onun üstesinden gelmek ancak Lütuf'un seni bu safhadan geçici bile
olsa acini dindirerek ve gözyaslarini durdurarak geçirmesini beklemekle olabilir.
Onunla ancak Lütuf ve Lütuf'un yasamina hiç beklemedigin sekillerde getirecegi Sevgi
Temaslari ile basedebilirsin.
Bir Cumartesi ögleden sonra garaji temizlerken golden retriever köpegimizin tek
yavrusu Sandy, kosarak bana dogru geldi. Biz Nana ile konusuyorduk. Ben büyük bir
süpürge ile yerleri süpürürken o da kapida duruyordu. Sandy garajin zeminine
tuvaletini yapmisti ve ben pisligi temizledikten sonra yeri süpürüyordum. Yavru bana
mutlu ve istekli bir sekilde yaklastiginda sebepsiz yere kendimi kaybettim. Ansizin
infilak eden bir yanardag gibi yavruya hamle ettim. Savurdugum süpürge yan tarafina
isabet etti ve onu aninda öldürdü. Nana'ya baktim yüzündeki sok ifadesini
görebiliyordum. Ona "çözebilecegimiz bir sorun bulmaliyiz" dedim. Nana Larry'nin
ölümünden dolayi benden daha fazla problemliydi ancak henüz hiçbir seye
saldirmamisti. Babanin veya Kristine'in yaptigim bu korkunç seyi görmedikleri için
Tanri'ya dua ediyordum. Köpek yavrusunu gömdüm ve eve giderek Nana ile uzun
uzun konustuk.
Evlendigimiz ilk günde yaptigimiz gibi o ögleden sonra yeni planlar yaptik. Missouri
eyaletinin Carthage kentine tasinip yeni bir hayata baslayacaktik. Ben yeni bir is
bulmaliydim, Nana ise yeni dostlar, aile için alisveris edilecek yeni magazalar ve
hepimiz için yeni doktorlar bulmaliydi. O Pazar kilisede durumu açikladik. Pazartesi
günü isimden istifa ettim ve alti çocugumuz için insa ettigim evi satiliga çikardim. Bu
1974 Haziraninda oldu. Ekim ayinda Carthage'de Leggett & Platt'ta ise basladim ve
Sükran gününden önce yeni evimize tasindik. Terkettigimiz eski evimiz yeni evimizin
üç kati büyüklügündeydi. Bugün bunlari yazarken o zaman alti yasinda olan babanin
ve dört yasinda olan Kristine'in neler düsündügünü merak ediyorum. Baban bana artik
fakir miyiz diye sormustu. Tanri'ya sükürler olsun Lütuf oradaydi ve Tanri'nin kendi
usulü ve O'nun kendi zamanlamasiyla bize huzur getirmisti.
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Nana, baban, Kristine ve ben yeni yasamimizi yasamayi ögrendik. Normallesme bana
yeni ve atilimli bir ise sahip olmam nedeniyle Nana'dan önce geldi. Nana Larry'de
Neiman-Pick oldugunu herkesten çok önce biliyordu. Kristine'i hastaneden eve
getirdigimiz günden itibaren Nana Larry'i adeta rahmine geri koymaya çalisti.
Larry'nin düzgün yürüyemeyecegini bildigi halde onun minik ayaklarinin ve küçük
bacaklarinin zamanla düzelmesi için ortopedik gereçlerle bagli olmasina karsin ona
annelik etti ve aylarca onunla birlikte aci çekti. Iki çocuk ve bir kocanin normal
gereksinimlerini karsilama Nana'yi tam olmasa da normal bir yasama geri döndürdü…
çocugunu gömdükten sonra nasil bir yasamsa…
Kristine onu korumak ve bunun için herseyi ama herseyi her zaman yapacagim bir
varlikti. Bazen benim kendimi Larry'i sevmekten alikoyusumun kendimi gelecekteki
acidan korumak için koydugum bir savunma mekanizmasi olup olmadigini zaman
zaman düsünmüsümdür (Nana eger bunu yaptiysam Larry'e tam bir baba olamadigim
için lütfen beni affet). Bunu Larry'e yaptiysam Tanri biliyor Kristine yapmadim. O
benim kalbime sahip oldu, hala sahibidir ama sen de Noah (Tabii anne, baban ve Nana
da ama bir baska türlü). Birçok kereler Kristine'in yeryüzüne Tanri tarafindan bana
insancil, nazik, açik, mutlu, sartsiz seven, dürüst, hisli, kabul eden, bir hizmetkar, nasil
gülmek ve en önemlisi bencil olmamayi ögretmek için gönderildigine inaniyorum.
Tanri'nin Lütufu ayni zamanda Nana'yi, babani, Larry'i ve bir kismini sana simdi
anlatacagim bir melekler ordusunu hayatimi sekillendirmek için gönderdi. Tanri'nin
beni bu kadar çok sevdigine inaniyor musun? Bu O'nun Oglu ile basladi ve bugün de
devam ediyor. Henüz sekillenmedin ama O'nun bana gönderdigi çömlek ustasi Kristine
oldu. Lütuf ve O'nun sevgi temasi ile bu agirligi hiçbir zaman 40 kiloyu boyu 1.60'i
geçmeyecek olan çocuk benim üzerimde tam ve kesin bir kontrol oldu. O zaman ve
simdi ben onun bir hizmetkariyim. Kristine bir keresinde ona mutlufaktan birsey
getirmesini istedigimde bana "Ailem kölelere sahip olamayacak kadar fakir oldugu için
çocuk yaptilar" demisti. Tam tersi oldu. Ona ve onun verdigi sevgi temasina köle
olmayi sevdim ve hep öyle kalacagim.
Yasasaydi sen ve o birbirinizi çok sevebilirdiniz. Yüregimde ikinizi o divanin
kösesinde sen de tipki babanin senin yasinda yaptigi gibi yerde oturup televizyonda
Veggie masallarini seyrederken hayal ediyorum. Onu belki de güldürebilecegini
saniyorum.
Kristine dogdugunda simsiyah saçlari vardi. Birkaç ay sonra Nana onu yikarken hepsi
dökülüverdi. Cascavlak kalmisti. Saçlari sapsari ve çok güzel çikincaya kadar baban ve
ben ona "bilardo topu" diye hitap ettik. Takma adlar onu her zaman üzmüstü, onun için
Nana benim ve babanin bu takma isimleri devamli olarak bir sakalasma havasinda
kullanmamiza dikkat etti. Kristine eglenmeyi çok severdi. O bir de çevresindeki
herkesin onun zevk aldigi seylerden zevk almasini temin ederdi. Onunla yüzlerce kez
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bogustugumuzu ve gürestigimizi düsündügümde kalbim gözyaslariyla doluyor. Bunlari
yazarken seninle oynadigimiz, bogustugumuz ve gürestigimiz anlari düsünüyor
aglamaya basliyorum. O gülmeyi severdi ve o güldügünde onunla birlikte gülerdik.
Nesesi bulasiciydi ve yangin gibi herkesi sarardi.
Çocuklarin özellikle miniklerin birbirine ne denli hain davrandiklarini hepimiz biliriz.
Kristine'in yasi ilerledikçe onun "özel göbegi" adeta hamileymiscesine daha çok göze
çarpmaya basladi. Boyu da sinif arkadaslarina kiyasla giderek kisa görünmeye basladi
(Benim hissizligim ve aptalligim nedeniyle) onu arkadaslarinin yaninda Pee Wee diye
çagirmami istemezdi. Her okul yili basladiginda Nana Kristine'in durumunu
ögretmenlerine genellikle izah ederdi. Onlara Kristine'in fiziksel olarak neleri yapip
neleri yapamayacagini ayrintili olarak anlatirdi. En önemlisi onlara Kristine normal
biriymis gibi davranilmasi ve de okul görevlerinin yapilmasi gerektigi telkin edilirdi.
Nana çok güçlüydü. Onun tek bir sözü Kristine'in okul görevlerinin çok daha az
olmasina yeterliydi. Bu ise benim için ugrastigim seyler içerisinde en zoruydu. Onun
degerli ve kisitli yasam süresinin heba edilmesiydi. Bütün bunlari ögrenmeye neden
ihtiyaç duysundu? Matematikte tipki senin baban gibi çok zorlanmasi bunu onun için
çok daha zor kiliyordu. Matematik ev ödevini kontrol için bana getirdiginde çogu kere
ona yanlis oldugunu izah etmek nasil yapilacagini göstermek ve yeniden yapmasini
istemek zorunda kalirdim. Odadan çikarken aglamasi tekrar yapmak zorunda kaldigi
için degil fakat utandigi ve sikildigi içindi. Kendimden nefret ederdim. Onunla ben
bogusmali, güresmeliydik.
Kristine'in okulda fiziksel görünüsü nedeniyle arkadaslarinca girgira alindigini veya
taklit edildigini hiç sanmiyorum. Tüm kasabadan ögrencilerin bulundugu ortaokulda
bunun olmamasinda Lütufun katkisinin olduguna inaniyordum. Ayni ögrencilerin alti
yil süre ile birlikte devam ettikleri ve ögretmenlerin küçükleri yakindan takip ettigi
ilkokulda durum daha farkliydi. Ayrica kimsenin senin babani karsisina almak
istemediginde de eminim, bu da Lütufun devamiydi.
Babanla Kristine ne kadar kavga etseler de vurmak yasakti, Kristine arada bir babani
tokatlardi ama o kardesine asla vurmazdi. Babanin Kristine'i çocuklarin girgirindan
korudugunu biliyorum. Üzücü ama onu büyüklerin girgirindan korumaya Nana, baban,
ben hatta Lütufun bile yetersiz kaldigi zamanlar olurdu. Kisiler onu süzdügünde
farkina varirdi ve insanlar bunu çogu kez yaparlardi. Kristine'in buna cevabi ise bizi
özel birisine bakarken yakaladiginda böyle yapmamamizi hatirlatmak olurdu. O
kendisinin baskalarina duydugu sevgi temasi ile sizi mahçup ederdi. Baskalarina
Kristine'in yaptigi gibi Mesih Isa'nin gözleri ile bakmayi ne zaman ögrenecegiz?
Dr. Nadler ve Kay görüsmelerimiz sirasinda bize Kristine ve Larry'e normal çocuklar
gibi davranmamizi söylediler. Nana bunu benden daha iyi yapiyordu. Kristine'in
ögretmenleri de olaganüstü bir is beceriyorlardi. Onlarin Kristine'in "C" alabilmek için
bir çok ögrencinin "A" almak için çalistigi kadar çalistigini bildiklerinden eminim.
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Babanin iki yil önce kabiliyetini bildikleri bir ögrenci olmasi onlarin Kristine'den daha
fazla beklentileri olmasina yol açmisti. Bir defa hariç onlar Kristine her zaman ancak
hak ettigi kadar not vermislerdi.
Kristine 9. sinifta son ay okula hiç gidemedi. Derslerini yetistirmek için çok ugrasti ve
son gün notlarini almak ve dolabini bosaltmak amaciyla okula gitmek için israr etti.
Biz de tüm notlarinin müdür odasinda hazir olmasini sagladik. Ögrenciler gelmeden
önce dolabini bosaltmasina yardimci oldum ve ofise giderek karne zarflarini aldik. Eve
giderken açmak için sabirsizlaniyordu. O gün onun için Mayis ayinda Noel gibiydi,
Onu eve gidince zarflari Nana ve benim önümde açmaya ikna ettim. Evde bize önce
dersin adini sonra da aldigi notu okuyordu. Hepsini okumayi bitirdiginde tüm
derslerden "A" aldiginin farkina vardi. Çok mutlu ve heyecanliydi. Onun Nana'nin ve
su anda agladigim gibi benim neden agladigimizi bilmedigine eminim. Bu ve
Kristine'in okula gitmesi Tanri'nin Lütufu ve O'nun planiydi. Kristine'in özel sevgi
temaslarinin ögretmenlerine ulastigina eminim. Bu firsattan yararlanarak onlarin
herbirine Kristine verdikleri ve daha binlerce kisiye verecekleri sevgi temasi için
tesekkür etmek istiyorum. Bu kitabin bir bölümünü onlara ithaf ediyorum. Umuyorum
ki sevgi temasini ve bu temasin Lütuf kanaliyla oldugunu her zaman hatirlarlar. Lütfen
bunlari cömertçe kullanin…
1984 Noeli bizim için gerçekten hatirlanacak günlerden biriydi (Ne yazik ki böyle
günler azinlikta). Kristine hediyelere her zaman sevinmistir, ama Noel onun için çok
özeldi ve onun mutlu olma sirasiydi. Hediyelerin Noel agacinin altina konulmasini
sabirsizlikla bekledi. Hediyeler konulduktan sonra hepsini isimlere göre kümeledi.
Babanin o hediyeleri ayirdiktan sonra girgir olsun diye tekrar karistirdigini
hatirliyorum (onun sakalasma sekillerini sen de artik biliyorsun). Beklemek onun için
hediyeler kadar sevindiriciydi. Hediyenin büyüklügü veya degeri ne olursa olsun
Kristine çok heyecanli ve inanilmaz derecede mutlu olurdu. Tuhaf ama baban bir kez
hariç hiç öyle olmadi. O Noel Günü…
Nana ve ben baban ehliyetini aldiginda onun bir arabasi olmasini istemedik. Kendi
ailelerimizin aksine ona araba alacak maddi gücümüz vardi. Bos zamanlarinda hep
çalistigi için arabaya bakacak parasi da her zaman vardi. Birçok arkadasinin arabasi
olmasina karsin o bundan hiç ama hiç sikayet etmedi. Kristine 16 yasina geldiginde bir
araba alacaktik. Babana ise gelecek yil üniversiteye gittiginde bir araba almaya karar
vermistik. Kristine ve babana hep esit davranmaya çalisiyorduk. Kristine köpek
kulübelerini temizlemek zorunda hiç kalmadi, öte yandan baban da hiç giyecek
katlamadi. Ama soguk ve yagmurlu havalarda babanin köpek pisligini torbaya agzina
kadar doldururken bu esitligi bir türlü anlamadigina eminim.
Kristine, baban için çok özel olmasini düsündügümüz bu Noel'i planlarken bize yardim
etti. O gün rolünü o kadar iyi oynadi ki o günkü performansi için bir Oskar ödülü
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almaliydi. Bir baskasi için hazirlanan bir süprize en az o kisi kadar seviniyordu ve o
Noel babana ne olacagi konusunda en ufak bir ipucu bile vermedi. Noel'den önceki gün
kiliseden eve dönerken herkese garaj kapisinin bozuk oldugunu ve ön kapiyi
kullanmamiz gerektigini söyledim. Yatmadan önce video kamerayi üç ayak üzerinde
hazirladim. Ertesi sabah yillardir yaptigimiz gibi hediye paketlerimizi açmaya basladik.
Hediyeleri açmaya baslarken video kamerayi da çalistirdim. Kristine her zaman oldugu
gibi hediyeleri birer birer alip sahibine veriyordu. O hediyeleri sirasiyla (Önce Nana,
sonra ben, sonra baban seklinde) verirken kamera da bunlari kaydediyordu. Babana
yalnizca bir iki gömlek ve bir basketbol topu vardi. Bu videoyu seyrettiginde babanin
kendi hediye paketlerimizi açarken topu nasil bir siddet ve kizginlikla ziplattigini
göreceksin (o yil bizim hediyelerimiz pek çoktu). Özellikle ben ona garaja giderek
hediye kutularini ve kagitlarini doldurmak için bir çöp torbasi getirmesini
söyledigimde yüz ifadesine dikkatle bak. Daha sonra da çikan sesi dikkatle dinle. Biz
kamera ile kapiya gittik ve onu yepyeni Camaro arabasinin direksiyonuna geçerken
görüntüledik (Biz kilisedeyken bir arkadas arabayi garajimiza getirmis ve üzerine de
kocaman bir kurdele koymustu). Onu direksiyona oturup aglarken göreceksin, biz de
beraber…
Kristine'in liseye basladiginda özel ekipman takilmis bir arabaya ihtiyaci oldugunu
biliyorduk. Kristine emniyet kemeri takamazdi. Bunun nedeni kemer
takamayacagindan degil bir kaza aninda kemerin muhtemelen onun karacigerini ve
dalagini parçalayarak ölümüne sebep olmasiydi. Ayrica gaz ve fren pedallarina özel
ilaveler yapilarak onlara basabilmesini de temin etmek gerekiyordu. Bu da onun
babanin yaptigi gibi ailedeki arabalardan birisini kullanmasini imkansiz kiliyordu.
Kristine bir yil sonra 16 yasina basacakti bu nedenle (esitligi saglamak için) baban
henüz lisedeyken ona araba almayi düsünmüstük. Babanin üzerinden kocaman kirmizi
kurdele sarkan arabanin direksiyonda otururken yüzündeki ifadeyi çok güzel bir ani
olarak saklayacagim. Ona yazip arabada biraktigim mektubu okuyordu. Yanaklarindan
süzülen yaslar arabanin ön camindan sarkan kurdeledeki isiltilar gibi parliyordu (Ona
mektubu saklayip saklamadigini sor, eger Nana almadiysa mutlaka saklamistir). Birkaç
dakika sonra biz Nana ile ortaligi toplarken o Kristine ile gezmeye çikti. O güne kadar
ve o gün Kristine'in nese ve heyecani benim ve Nana için de çok özeldi. Arabayi satin
almaya beraber gitmistik. Ve sürprizimizi planlarken herseyi beraber düsünmüstük.
Kendi arabasi olsa bu kadar mutlu olamazdi diye düsünüyorum.
Ocak ayi en korkunç kabusumuzun da baslangici oldu. Nana Kristine'i kan tahlili de
gerektiren bir kontrol için doktora götürdü. Kristine bundan nefret ederdi. Doktor
Kristine'in kalbini dinlediginde yüzünde endise ve panik okunuyordu. Bu doktor
Kristine'i yillardir her yil üç kez kontrol ediyordu. Her kontrolden sonra sonuçlar
Kristine'deki Neiman-Pick hastaliginin takibi ve kayitlara islenmesi için Dr. Nadler ve
ekibine gönderiliyordu. Bize onun üç bes yil yasayabileceginin söylendigini
hatirliyorsundur. O simdi 15 yasindaydi. Neiman-Pick hastaligini arastiran birçok
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doktorlar onun dosyasindaki kayitlara inanmakta güçlük çekiyorlardi. Onu muayene
edenler de gördüklerine inanamiyorlardi. Denver'deki bir doktorun Kristine'in ne kadar
normal oldugunu gösteren kayitlara inanamadigi için Sikago'ya geldigini hatirliyorum.
Kristine sekiz yasindaydi ve doktorun ona alfabeyi tekrarlatmasini ve düz bir çizgi
üzerinde yürümesini istemesini aptallik diye düsünmüstü ama bunlari doktorun
hayretine ragmen kolayca yapmisti. Doktorun tanidigi Neiman-Pick hastasi çocuklar
sorulari düsünme ve cevaplama konusunda ciddi sekilde handikapliydilar. Beyindeki
sisme nedeniyle en basit seyleri bile yapmakta zorlaniyorlarmis.
Neiman-Pick anladigim kadari ile vücut tarafindan özümlenmesi gereken
karbonhidratlarin tamaminin veya bir bölümünün elemanlarina ayrilmasini engelleyen
bir hastaligin (veya problemin) ismi oluyor. Bunlardan özümsenemeyenler normal
olarak vücudun bir bölümünde depo ediliyor. Kristine'de bunlar karaciger ve dalakta
birikiyordu. Bazi çocuklarda fazlalik beyninde birikiyormus. Bize söylendigine göre
hastaligin kendisi, kanser gibi öldürücü degildi ama vücudu birçok yönden zayif
düsürüyor bir baska etkenin ölüm nedeni olmasina yol açiyordu. Larry kan
zehirlenmesinden ölmüstü ve onda da kizkardesi gibi yalniz karaciger ve dalakta
birikim mevcuttu.
Doktor Nana'ya Kristine'in kalbinde bir kan birikmesi oldugunu ve onun en fazla üç ay
yasayabilecegini söyledi. Okula devam edemiyecek kadar halsiz düsecegi için onu
okuldan almamiz gerektigini belirtti. O sabah Nana'ya daha neler söyledigini ya ben
unuttum ya da artik önemi yoktu. Konustugu ilk sözlerden sonrasi önemli degildi.
Nana bana bunlari söylediginde Kaliforniya'da bir is gezisindeydim, eve mümkün
olabildigince çabuk döndüm. Yol boyunca Nana'yi ve doktor ona bunlari söylediginde
neden yaninda olamadigimi düsündüm. Nasil yaptigini bilemiyorum ama Tanri'nin
Lütufu ile Kristine yaninda olarak Joplin'den eve kadar araba ile sag salim gidebilmisti.
Eve varir varmaz Dr. Nadler'i aradik. Ona söylediklerimize inanmadi, daha önce
Neiman-Pick'li bir hastanin kan birikimine bagli bir kalp rahatsizligi ile hiç
karsilasmamisti. Ertesi gün Joplin'deki doktor araciligi ile EKG (Elektrokardiyogram)
dahil bazi testler yapilmasini istedi. Testler tamamlandiginda Kristine'de kan
birikimine bagli bir kalp rahatsizligi oldugunu o da teyid etti. Onun veya bir baskasinin
bu rahatsizligin Kristine'in ölüm sebebi olmasini engelleyecek bir sey yapmasi
mümkün degildi.
Baban 14 yasindayken ikimiz ilk kez Wyoming'e avlanmaya gittik. Arabada giderken
ona kardesinde Neiman-Pick hastaligi oldugunu söyledim. Elimden geldigince bunun
anlamini izah ettim. Ona kardesinin ölüm nedenini, Kristine'in "özel göbegini" ve
mevcut durumunu izah ederken tam olarak neler söyledigimi hatirlamiyorum ama ona
bunu söyledigimi hiç unutmadim. Bu benim yasamimda sonradan "acaba söylemese
miydim" diye düsündügüm iki seyden biriydi (Biraz sonra sana öbürünü
söyleyecegim). Beni rahatlatan tek sey Nana'yi ve beni rahatlatan ayni Lütufun baban
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için de orada oldugu ve söylediklerimi duyma ve kabullenme ve kardesinin canini alan
ayni hastaligin kizkardesinde de oldugunu kabul etmesi için ona yardimci oldugunu
bilmekti.
Babana kalp rahatsizligindan ve Kristine'i okuldan alacagimizdan söz etmedik.
Annelerimize ve az sayida is arkadaslarima durumu anlattik. Geçen dört ay zarfinda
mümkün oldugunca normal yasamaya ancak babanin ve Kristine'in olmadigi
zamanlarda dua etmeye ve aglamaya özen gösterdik. Bu aylar süresince mesaimi kisa
tuttum ve seyahate çikmadim. Leggett & Platt'taki is arkadaslarima Nana ve bana
Kristine için zaman ayirmamiza ve içine düsecegimiz bosluga alismamiza imkan
tanidiklari için minnettarim.
Mart ayi geldi ve geçti. Nisan ayinda ben ve Nana Kristine'in doktorlari bir kez daha
yalanci çikaracagina inanmaya baslamistik ama yanildigimizi kisa bir süre sonra
anlayacaktik. Mayisin ilk gününden itibaren Kristine okula gidemeyecek kadar
halsizlesmisti ama ödevlerini yapmakta israr ediyordu. 9. siniftan liseye geçmek onun
için en önemli seydi. Ve o ödevlerinin hepsini yapti, en önemsizini bile. Bu kelimeleri
yazarken kendime olan kizginligimi yineliyorum. Onun dersleriyle ugrasmasini
engelleyecek birseyler yapmaliydim. Lütuf beni engelledi. Tanri Kristine'in 9. sinifini
bitirmesinin ne denli önemli oldugunu benden daha iyi biliyordu.
Sana daha önce onun ögretmenlerinden ona diger çocuklardan farkli davranmamalarini
istedigimizi söylemistim. Okulun son günü Kristine karnelerini almak ve dolabini
bosaltmak istedi. Kalabaliktan sakinmak için okula erken gittik. Kristine için
bacaklarinin derisinden akan sizintiyi absorbe etmek için gazlibezlerle sarili olmasi,
halsiz olmasi, hastaliktan bikmasi önemli degildi. O dolabini bosaltmak ve sinifini
geçerek gelecek Eylülde 10. sinifa devam hakki alip almadigini ögrenmek istiyordu. O
sirada kentte Kristine'i taniyan herkesin onun durumunu bildiginden emindim.
Kristine'in ögretmenlerinin ve ona yardimci olan herkesin Kristine not zarflarini
açtigindaki sevincini ve yeniden güçlenmesini paylasmalarini isterdim.
Kristine su içinde olmayi suda özel göbegi bir engel olmadigi için çok severdi ve
yüzme havuzunda saatlerce oynardi. Çevremizdeki yüzme havuzlari Mayis sonundan
önce açik degildi, ama Jim ve Jean Hunter'lar kendi özel havuzlarini kullanmamiza izin
veriyorlardi. Onu her zaman kullanabilirdik ve bunu hergün yapiyorduk. Kristine'in o
andaki durumuna göre bazen birkaç dakika, bazen birkaç saat oraya gidiyorduk. Biz
oradayken evde olsalar bile bunu hiç belli etmezlerdi, bizi görmek istemediklerinden
degil… O sürenin bizim için ne kadar önemli oldugunu ve yalniz kalirsak o anin
zevkini daha çok çikaracagimizi biliyorlardi. Kristine'in devamli olarak oksijen tüpüne
baglanmasindan önceleri tekerlekli iskemleye bir oksijen tüpü bagliyorduk. Nana ve
ben hemen her gün tekerlekli iskemleyi üç sokak ötedeki Hunter'larin havuzuna kadar
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itiyorduk. Kristine çok halsiz olmasina ragmen havuzdan çikmak istemezdi. Jim ve
Jean'a ve paylasma Lütuflarina tesekkür ediyorum.
Lütufa ragmen tekerlekli iskemlede bir çocuk gördügümde aglamadan edemem, bazen
disarida… Tekerlekli iskemlenin kimilerine ne kadar yararli oldugunu bildigim halde
Kristine'i bir tekerlekli iskemlede ittigimi hatirlattigi için kalbime verdigi acidan dolayi
nefret ediyorum.
Haziranin ikinci haftasinda kilisemize yeni bir rahip gelmisti. Standart prosedür olarak
giden rahibin gelen rahibe cemaatle ilgili bilgiler verdigine eminim. Carthage'deki ilk
gününde evimize geldi. Bana ve Nana'ya ilk sözü "Birlikte dua edelim" oldu. Jay
Proviance o gün bize huzur Lütufunu yüksek dozda ikram etmisti. Takip eden üç hafta
boyunca hergün birlikte dua ettik. Onun için de güç ve sabir diledigimiz halde bu
dualari yaparken babanin da bizimle olmamasi nedeniyle kendimi kötü hissediyorum.
O son ay süresince Kristine dört bes saatte bir uyuyakaliyordu ve geceleri de sik sik
uyaniyordu. Onun uyandiginda yalniz kalmamasi için odasi ile bizim odamizi bir
diafon cihazi ile baglamistik. Uyandiginda dügmeye basarak bizi haberdar etmesini
söyledik. O saatlerde "Smokem" adini verdigimiz bir iskambil oyunu oynardik ve
Kristine hep kazanirdi. Ben izin verdigim için degil, kendisi kazanirdi. Küçük bir
Lütufçuk… Bir gece ben kazanmaya karar verdim ve dört asi desteden çikarip
yastigimin altina sakladim, bu oyunda iki asin olarsa oldukça avantajliydin. Dört as
bendeydi ve onlari istedigim an oyuna sokabilecektim. Düsün kendi çocuguna hile
yapiyorsun. Noah, o gece ne ögrendim biliyor musun? Lütufun yenilemeyecegini
ögrendim. O kazandi. Oyundan sonra ona ne yaptigimi anlattigimda beraberce güldük.
O gecenin bizi ne kadar çok eglendirdigini düsündükçe mutlu oluyorum ve
gözyaslamin arasindan gülümsüyorum. Kristine bir gece saat 02.00'de beni uyandirdi
ve kagit oynamak isteyip istemedigimi sordu. Her zaman oldugu gibi "Evet" dedim
ona. Ama o hile yapisimdan sonra Kristine gülerek destedeki aslari sayardi. Ben de
gülerdim. Noah, seni çok sevdigim ve senin için herseyin yolunda gitmesini istememe
ragmen ayni gülüs ve anilarinin olmasi için eger bir gün oyun oynarsak seni
aldatmayacagimi garanti edemem. Ama o gece Kristine ile oldugu gibi bunu sana
söylemeye söz veriyorum.
Tüm Haziran ayi boyunca bes saat bile çalistigimi sanmiyorum. Harry, Felix, Duane ve
Henry'e daima minnettar kalacagim. Hiç sormadilar ve ben de hiçbirsey söylemedim.
Onlar ve diger çalisma arkadaslarim sonrasinda ve simdi, sessiz desteklerinin benim
için ne denli anlam tasidigini bilemezler. Debbie Leggett'in benim için yaptiklarini da
daima hatirlayacagim. Beni milyonlarca kisilik bir ordu gibi korudu. Heryer Lütuf
doluydu.
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1 Temmuz sabahi Kristine'in sirtini yattigi yerden sivazladiktan sonra mutfaga gittim
ve Nana ile babana Kristine'in o gün ölecegini söyledim. Nasil bildigimi bilmiyordum,
yalnizca biliyordum. Saniyorum onun ne kadar hasta oldugunu babana ilk kez
söylüyordum. Babanin ona daha önce söylemedigim için beni affettigini umuyorum.
Nana ve ben ikinci çocugumuzun ölüsünü görmek üzereydik. Baban da bir gün hayatta
yalniz kalacagini bilerek kizkardesinin ölümüne sahit olacakti. Baban henüz 17
yasindaydi. Lütuf onu benden daha duygulu yapmisti. Tekrar Kristine'in odasina
giderek bacaklarindaki sargilari degistirdim. Sonra babana ona gitmesini ve
kizkardesiyle istedigi kadar kalmasini söyledim. Onlarin neler konustugunu isitmek
için her fedakarligi yapabilirdim.
Onlar birarada iken disari çiktim, gökyüzüne baktim ve bildigim her ismini kullanarak
Tanri'ya haykirdim. Öfkeyle yaniyordum, 11 yil önce o küçük köpek yavrusuna
yaptigim gibi birseylere, birilerine saldirmak istiyordum. Eger o anda Tanri ortaya
çiksaydi, O'nu da belki öldürmeye çalisirdim. Nana disariya çikti. Birsey söylemeden
bana dogru yürüdü. Ne cesaretti. Kendimden geçtigimde neler yapabilecegimi
biliyordu ve ben o anda kendimi öylesine kaybetmistim ki ancak Tanri beni kendime
getirebilirdi. O bunu Nana araciligi ile yapti. Nana yanima geldi, ellerimi tuttu ve
aglamaktan sisen gözlerime bakarak "Bana degil ama Tanri'ya inan" dedi. Yalnizca bir
kez yasadigim huzur Nana'nin ellerinden içime akti ve öfkemi dindirdi. O anda
Tanri'nin benimle oldugunu biliyordum. Onun gücü bize destek olacak ve günü
beraberce karsilamamizi saglayacakti. O arada Kristine'in en iyi arkadasi Cindy geldi.
O gittikten sonra Nana ve ben Kristine'le iki saat geçirdik. O biz odasindayken öldü.
Ölümünün yakin oldugunu ona söyledigime esef ediyorum (Bu söylememis olmayi
istedigim ikinci olaydi). Çok korkmus olmaliydi. Hayatimda çok yanlislar yaptim.
Ama Lütuf onlari Isa'nin ellerine teslim edip, yanlislardan dolayi degil yanlislara
ragmen yoluma devam etmemi sagladi. O simdi o yükleri benim için tasiyor.
Kristine'in son sözleri "Bana yardim et" oldu. Bu ana kadar onun bu sözleri bana ve
Nana'ya söyledigini düsündüm. Lütuf su anda kalbimde, o, ben ve Nana ile degil
Mesih Isa ile konusuyordu.
Kristine'in vefatinin ertesi günü Lütuf'un da yardimi ile Jay Proviance bizi Kristine
Marie Wells Burs Vakfini kurmaya ikna etti. Kristine her zaman ögretmen olmayi
istemisti. Evimiz bizi teselli etmek isteyen dostlarla doluydu. Sevgi temasi heryerdeydi
ama ben kendi kabuguma çekilmistim.
Harry ve Doris Greninger bize (önce Nana'ya) bir kitap verdiler. Traeks of a Fellow
Struggler. Bu kitap Nana'ya büyük bir huzur verdi (Cenaze merasimi için Kenosha'ya
uçarken bu kitabi sanirim üç kez okumustu).
Mutfak tezgahinda tek basima oturuyordum. Nana ve ziyaretçilerimiz salonda ve
oturma odasindaydilar. Jay üç kez yanima geldi ve bana ziyaretçilerin Kristine'in
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anisina ne yapabileceklerini, ne verebileceklerini sorduklarini söyledi, bu fikri üç kez
reddettim. Bu kez bana burs vakfindan sözettiginde bir baska sevgi temasi Kristine'in
kendi temasinin baskalari araciligi ile ebediyen sürecegini görmemi sagladi. Bu
nedenle "Titanic" filminin müzigi her dinleyisimde kalbimi gözyaslari ve nese ile
doldurur. Kristine'in kalbi hep ve ebediyen çarpacak artik.
Kristine'in tabutunu ölümünden iki ay önce seçmistim. Güzelim bembeyaz… Öldükten
sonra onu ve en sevdigi beyaz elbisesini cenaze evine tasidik. Tabut Kenosha'daki
mezarliga geldiginde Nana, baban ve ben kapagi açarak Kristine son kez baktik. Orada
dururken Nana cüzdanini açti ve Lay Witness Pazar ayininde aldigi haçi çikardi ve
tabutu kapamadan önce Kristine'in eline koymam için bana uzatti. Kristine Kenosha'da
kardesi Larry'nin yaninda defnedildi. Nana ve ben de onlarin yanina defnedilecegiz.
Eger oraya giderseniz ayni tipte üç mezar tasi göreceksiniz. Larry'ninkinde
"Bebegimiz", Kristine'inkinde "Kizimiz" ve bizimkinde ise "Ve simdi niçin oldugunu
bilecegiz" yazacak.
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Bölüm 9: Eddie
II KORINTLILER 9:8

"TANRI SIZE HER NIMETI ARTTIRACAK GÜÇTEDIR."

Kenosha'da otururken ögle yemeginden sonra isyerime dönüyordum. Hastanenin park
yerinden geçerken bir kisinin arabanin içinde direksiyona yigili oldugunu gördüm.
Arabanin camina vurarak iyi olup olmadigini sordum. Yine hareketsizdi. Önce ölmüs
olabilecegini düsündüm. Sonra o bana bakti ve "Karim hasta ve ben ona yardimci
olamiyorum" dedi. Biraz konustuktan sonra onun normale döndügünü hissettim ve
yoluma devam ettim.
Bu bildigim en derin dostluklardan birinin baslangiciydi. Ed Chernic'i tekrar görüsüm
Wells sirketinde oldu. Bizden kendi isyeri için kullanilmis bir makine almak için
gelmisti. Geçen birkaç ay süresince Wells sirketinde birkaç kez görüstük, bize fason is
yapiyor ve bizim için baska fasoncular buluyordu. Isimiz çok yogundu tüm fabrika
personeli haftada 50-60 saat çalisiyorduk. Bes alti yil süresince fabrikada çalisirken
beni habersizce görmeye gelirdi. Ne kadar mesgul ve kotamin gerisinde de olsam bir
sevgi temasi bize zaman tahsis ederdi. Birlikte ögle yemegi yerdik ve o bana hayatini
anlatirdi. Bu hayat hikayeleri ve onun bunlari yasama geçirmis olusu beni çok
etkilerdi. Hayat derslerini o an olmuscasina yasar ve ögrenirdim. Onlarda veriler sözler
ve umutlar doluydu. Eddie "Asagi" kelimesini bilmezdi. Daima "Yukari". Fincani asla
yari bos degildi, daima yari doluydu.
Eddie (baban ve Kristine onu böyle çagirirlardi) takvim kadar yasli oldugunu söylerdi.
Avusturya'da dogmus ve 1909 yilinda Amerika'ya göç etmisti. Beraberligimiz
ilerledikçe birbirimizi daha da çok seviyorduk. Bir gün esi Mary yokken onu evimize
aksam yemegine davet ettim. Kristine ve Eddie birbirlerini görür görmez sevmislerdi
ve onun Kristine'in Neiman-Pick hastaligindan haberi yoktu. Yemek zamanina kadar
birlikte çocuklar gibi oynadilar. Nana da onu Kristine ona çok çabuk isindigi için
sevmisti. O beraberken tüm dikkatini bana, Nana'ya veya televizyona degil Kristine ve
babana yöneltirdi. Eddie neyin çok önemli oldugunu biliyordu. O gelecek yillar
süresince babanin ve Kristine'in hiç sahip olmadiklari büyükbabalari yerine geçecekti.
Devam etmeden Noah, onu çocuklarimizla birlikte seyrederken sana iyi bir büyükbaba
olmayi da ögrendigimi söylemek istiyorum.
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Karisi öldügünde Eddie kendini kaybetti. Dört çocugu vardi üçü evinden 15 kilometre
uzakta yasiyorlardi. Hiç söylemese de onun kendisini yalniz hissettigini biliyordum.
Eddie ve karisi kiliseye gitmezlerdi. Evinde birlikte oturup onun kirk yillik evlilik
hikayesini dinlerken ve çocuklari yatak odasinda esinin tahvillerini ve esyalarini
paylasirken ona Tanri'ya inanip inanmadigini sordum. Bu soruyu birisine ilk kez
soruyordum. Belki de sorumu biraz çekinerek sormustum o bunu cevapsiz birakti ve
baska seylerden konusmaya basladi.
Artik yalniz kaldigi için onu evimize daha sik davet etmeye baslamistik.bu bizi
birbirimize bir aile ferdi gibi daha çok yakinlastirdi. Birbirimizden bekledigimiz tek
sey arkadaslik ve dostluktu. 1972 veya 1973 yilinda onu bizimle kiliseye gelmeye
davet ettik. Baslangiçta çok rahat degildi ama bir süre sonra çok iyi intibak etti ve
cemaatin diger üyeleriyle de kaynasti. Bizi degil ama Eddie'yi birçok ögleden sonralari
Dickow'lara davet ettiklerini animsiyorum. Kilisede o daima Kristine'in yaninda oturur
ve ayini büyük bir dikkatle dinlerdi. Bazen kiliseden sonra ögle yemeginde ayini
tartisirdik. Eddie biz oradan tasinincaya kadar bütün tatillerini bizimle geçirdi.
Çocuklarinin, ben aksini arzu etsem de, buna pek aldirdiklarini sanmiyorum.
1974 yili Sükran Gününden hemen önce Carthage'e tasindik. Kristine'in ölümünden
önce bunun bizimle birlikte olmadigi tek Sükran Günü ve Noel oldugunu
zannediyorum. Çektigimiz filmleri seyrederken Eddie'yi hemen taniyacaksin. Dikkatini
onun eksik ön dislerine ya da trassiz olusuna degil gözlerindeki zeka ve sevgi ifadesine
topla.
Nana Eddie'nin öz kizi gibiydi. Nana ona Noel veya dogum gününde aldigi elbiseleri
seçmek için daima yeterince zaman ayirirdi. Bunlarin onun yil boyunca aldigi tek
elbiseler oldugunu düsünüyorum. Nana ona daima sevdigi tatlilari ve yemeklei
hazirlardi. Nana ona bir keresinde üzerinde "Engeller ve atlama taslari arasindaki tek
fark onlari nasil algiladigindir" yazili bir plaket hediye etmisti. Eddie öldükten sonra
bu plaketi çocuklarindan istemis ve evet cevabini alinca çok sevinmistim. Nana'dan o
plaketi ve Noel'de plaketi ona verirken çekilen resmi sana göstermesini iste lütfen.
Babanin da bunlari Nana ve benden sonra saklayacagini umuyorum.
Eddie'den Carthage'e tasinmasini istemistik. Ayri olmamiz onun için zordu, biz de onu
ve yasamimiza renk katmasini özlüyorduk. Yazik ki o Kenosha'da kalmayi tercih etti.
Belki de onu Nana'nin annesi ile basgöz etmeyi düsündügümüzü sanmisti ama bu da
bizlere sakalasma malzemesi olacakti. Ben aslinda onun bize yük olmaktan korktuguna
inaniyorum. O her yil bir iki ayini Carthage'de geçirirdi ve ben her Kenosha'ya
gidisimde onu mutlaka ziyaret eder ve birçok geceler onda misafir kalirdim. Bu da
sana bir baska zaman anlatacagim ayri bir hikaye…
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Eddie tipki Lala ve Nana gibi bana sartsiz sevmenin ne oldugunu Nana'ya, bana,
babana ve Kristine olan sevgisiyle gösterdi. Eddie'nin sigara ve içki içtigine kötü bir
kelime veya yalan söyledigine hiç rastlamadim. O tanidigim en zeki ve arif kisilerden
birisiydi. Görünüsü ve yasam tarzi basariyi yansitmazdi (hurda dolu eski arabalar,
hurda makineler ve eski forkliftler doluydu evinin çevresi). Öldügünde 10.000
dolardan daha az parasi olmasina ragmen o tanidigim en zengin ve basarili kisilerden
birisiydi benim için. Bana dört kez milyoner oldugunu ve servetini her seferinde
yitirdigini anlatti. Çok özel makine atölyelerine sahip olmustu ve Northwestern
Üniversitesinde makine profesörü olarak kariyeri vardi. Eddie bana geçen yillar
süresince "oyunun devamini görmek için" 100'den fazla is degistirdigini anlatmisti.
Bana onlarin çogunu, ailesinin tasinmalarini, herseye birçok kez yeniden basladigini da
anlatmisti.
Bir keresinde Kristine'i yillik kontrolü için Detroit'e Dr. Nadler'e götürecektik.
Eddie'den de bizimle gelmesini istedik. Orada iken Henry Ford Müzesini ve Greenfield
Köyünü ziyaret ettik. Seni de oraya götürmek için sabirsizlaniyorum. Oraya
gittigimizde Eddie'nin o gün anlattigi hikayelerden hatirlayabildiklerimi sana tekrar
edecegim. Yasami boyunca sayisiz teknolojik degisiklikler olmustu ve bunlarin
birçogu Henry Ford Müzesinde sergileniyordu. Çok yoruldugu için ikinci gün ona bir
tekerlekli iskemle kiraladim ama o hikayelerini anlatmaya devam etti. Greenfield
Köyünde hepimiz onu sirayla itmistik.
Eddie 1988 yilinda öldü. Kristine öldükten sonra çok degismisti. Kristine'i gömerken o
da oradaydi ve sanki o gün ondan birseyler de gömülmüstü. Takip eden üç yil boyunca
giderek unutkan olmaya basladi ama bunu bilecek kadar da zekiydi. Bu onu
endiselendiriyordu. Carthage'e bir daha hiç gelmedi ama ben onun evine birçok kez
misafir oldum, bazen kanepede uyurdum, bazen de o kanepede uyur, yatagini bana
verirdi.
Eddie'ye çocuklari bana cenaze evinde Eddie için bir konusma yapmami istediklerinde
oldugum kadar hiç yakin olmamistim. Rahip yoktu… Eddie'ye yalnizca ben veda
ediyordum. Çocuklarina ve oradaki az sayida arkadaslarina onun gerçek bir Hiristiyan
ve Tanri'mizin bir kulu olduguna olan inancimi belirttim. Hiristiyanligini herkes
görsün diye bir elbise gibi tasimazdi… onu yasardi. Onun sevgisi, benim ailem ve
baskalari ile ilgilenmesi Hiristiyanliginin bir kanitiydi. Dis görünüsünün altinda
herkesin göremedigi ama her sözü ve davranisinda ortaya çikan nazik sevgi temasi
mevcuttu. Sizleri ve digerlerini çok daha iyi sevebiliyorsam bu Eddie'nin bana ögrettigi
sevgi örnegi ve tipki Lala gibi herseyde ve herkeste iyi birseyler bulma çabasindandir.
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Bölüm 10 : Baban ve Annen
I PETRUS 1:13 "ÜMIDINIZI TÜMÜYLE ISA MESIH'IN GÖRÜNMESIYLE
SIZE SAGLANACAK OLAN LÜTUFA BAGLAYIN."
Bu Lütufu yazilarinda belirtilen sevgi temaslarinin hiçbirisi bana ve Nana'ya annen ve
babandan gelen temaslardan bahsetmeden tamamlanmis olmayacaktir. Onlar sana (ve
belki senin kardeslerine) kendi anilarini anlatacaklardir, bunu onlara birakiyorum.
Eger Tanri bana benim istedigim gibi bir ogul seçme, ve onun istedigim gibi
büyümesini, ögrenmesini ve bir erkek olma imkanini verseydi Tanri'nin yaptigindan
daha iyisini yapamazdim. Babani herkesten çok sevdim (Nana'ya duydugumun baska
bir sevgi oldugunu hatirla). Onunla ne kadar gurur duydugumu belirtecek kelime
bulamiyorum. Ama (belki de çogu kere) ona farkli muamele ediyorum. Bu ne tür bir
sevgi? Tanrim neden sevdigim kisilere böyle ters davraniyorum? Digerleri de böyle mi
yapiyor? Daha insafli olmaliyiz. Beni affet Spunk.
Babana lise bitirme ödülünü verirken bir mektup yazmistim. Eger onda ise seninle
paylasmasini iste. Eger saklamadiysa belki hatirlayacak ve sana ondan söz edecektir.
Bu mektubun onun için bana oldugu kadar önemli olmasini diliyorum. Ertesi yil
üniversitede ikinci sinifta okumak için evden ayrilirken ona bir kitap verdim. "Incil ile
bir yil". O yola çikarken kitabin sayfalarinda Isa Mesih'i yeniden kesfetmesi için dua
ettim. Ilk yilinda bazi tereddütleri vardi. Kaybettiklerini ve ailenin çektiklerini
düsünürsek onu ayiplamamamiz gerekirdi. Tanri'nin varligini bile sorgulamis
olabilirdi. Ben endiseliydim ama Nana hiç süpheye düsmedi. Nana ve ben "Raiders of
the Lost Ark" filmini görmeye gidinceye kadar bundan emin degildim. Filmin sonunda
filmin kahramaninin bir ayinde kullanilan metal içki kupalari arasinda bir ölüm kalim
seçimi yaparak Isa'nin son yemeginde kullandigi kupayi seçmesi gerekiyordu. Seçimini
yaptiktan sonra hareketlilik ve müzik birden hizlandi çünkü aktör hayatini kurtaran
seçimi yapmisti. Nana bana birsey fisildadi ve ben aglamaya basladim. O andan sonra
filmin sonunu hatirlamiyorum. Bende video filmi var ve bir gün sen ve ben onu sonuna
kadar seyredebiliriz. Nana ve baban filmi bir hafta önce seyrettiler ve aktör bir güzel
kupadan digerine bakarken baban dogru olani gösteriverdi. Bense, kadehlerdeki
ayrintiyi hiç görememistim. Baban ise ayrintiyi aninda farketti. O dogru olani seçti
çünkü o kupa en gösterissiz olani idi. Isa'nin seçecegi de buydu. Onun kalbi Mesih
Isa'nin kalbi ile ayni dogrultudaydi.
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Onun Incil ile Bir Yil kitabini bitirip bitirmedigini bilmiyorum ama Mesih Isa'nin
hayatinda oldugunu ve onun yasaminda yer aldigini (anneanneninkinde de ve onun bu
konuda çok çaba gösterdigini biliyorum) biliyorum. Senin Isa'ya dua ettigini gördükçe
ve sen Mesih Isa'ya Noel yemegimizde "Happy Birthday" sarkisini söylediginde O'nun
senin aile hayatinin içinde oldugunu görüyorum.
Noah, sana ben büyürken anneme, babama, kardeslerime ve birçok arkadasima yalan
söyledigimi anlatmistim. Sükürler olsun ki Nana'nin sevgi temasi ile Tom ve Kristine
benden yalancilik geni geçmedi (eger böyle birsey varsa). Baban 12 Kristine 10
yasindayken bir aksam Nana ve ben onlari topladik ve hatirladigim kadariyla söyle bir
anlasma yaptik : "Her ikinizden de daima dogruyu söylemenizi istiyoruz, sonuçlari ne
olursa olsun". Baban bana onunla gurur duyacagim birçok sey verdi, hava izcisi olusu,
basketbol takiminda ribaunt ve sayi krali olmasi, üniversiteyi bitirdikten sonra master
yapmasi gibi… Ama benim babanla en çok gurur duydugum anilardan birisi onun
üniversitede iken siradan bir adim ileriye çikarak yapmis oldugu bir yanlisi
söylemesiydi. Okul yönetimince verilen cezayi kabul etti. 13 veya 15 kisinin birlikte
isledikleri bir suçtu ama yalnizca baban dogruyu söylemisti. Babanla ve Kristine ile bu
anlasmayi yaptigimiz için çok mutluyum. Nana ve benim duyduklarimiz bizi her
zaman mutlu etmedi ama gerçegin bu oldugunu hep bildik (Bu hikayenin devami var
ve babanin bir gün sana anlatacagini umuyorum). Ebeveynler için bu büyük bir huzur
kaynagidir. Gerçegin temasi çok dokunaklidir.
1992 yili Sükran Gününden hemen önce baban anneni yasamimiza getirdiginde Tanri
bana ikinci bir kiz evlat vermis gibiydi. Sana ondan bahsetmeme ya da sana böyle bir
annen oldugu için ne kadar sansli oldugunu söylememe gerek yok. Bu yazdiklarimi
okudugunda kelimelerin anlattigindan daha fazlasini biliyor olacaksin. Sana söylemek
istedigim sey annenin kendine özgü sevgi temasi ile kutsanmis oldugudur. Onu
seyrettigimde, seni kucaklarken, sana ders çalistirirken ve hatta Noah'ina "Hayir"
derken ondan sevgi tastigini görebiliyorum. O adina "Annelik" denilen sevgi temasina
mazhar olmus ve ve o da kendi tarzi ile Nana'nin tarzindan farkli fakat esdegerde bir
çalisma içinde görevlerini yerine getiriyor. Evet, ikisinin de annelik yapmasi farkli,
çünkü Tanri böyle uygun görüyor…
Annen bana "When The Last Acorn is Found" isimli kitabi ve her yil Noel agacinin
altinda duran Noel Süsü gibi kalbimi isitan hediyeler verdi. Bu hediyeleri babanin ve
Kristine'in Noel'de bana verdikleri kartlar gibi sakliyorum. Bu hediyeleri o kadar çok
sevdim ki ben de bunlardan arkadaslarima dagittim. Annenin temasi böylece birçok
kisilere iletilmis oldu. Onun için Tanri'ya yeterince tesekkür edemedigimi
düsünüyorum. TANRIM SANA SÜKREDIYORUM.
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Bölüm 11 : Temas'lar
Vera
IBRANILER 4:16 "BIZE YARDIM EDECEK LÜTUFA KAVUSMAK
TANRI'NIN LÜTUF TAHTINA CESARETLE YAKLASALIM."

IÇIN

Tanri'ya ve Vera'ya yeterince tesekkür edemesem de Vera'nin yasaminda beraber
oldugu herkes kendini çok sansli hissetmelidir. Kalbim Nana'ya ait ve bunu ona ölüm
bizi ayirincaya kadar adadim. Vera ise kalbimde arkadaslarimin en iyisi için ayirdigim
özel bir yere sahip. Öylesine arkadaslar ki onlarla herseyi paylasabilirsin ve onlar seni
hala sartsiz olarak sevmeye devam ederler. Vera, Eddie ve Mesih Isa gibi dostlar senin
kim oldugunu bilir, seni oldugun gibi sever, ve senin olmak istedigin kisi olman için
sana her zaman yardim ederler.
Vera bir dost olarak yasamimdaki potansiyeli doldurmam için bana yardimci oldu.
Geçen 13 yil içinde benim dostum olusunun disinda;
- Ruhsal bir yol gösterici oldu, Mesih Isa'yi çok degisik kimliklerde ögrenmemi
sagladi.
- Dertlesecek bir kisi oldu, beni istekle dinledi ve birçok kez benim istedigim cevap
olmadigini bilse de dogru cevaplari verdi.
- Çok iyi yapilan islerde övüncün fazlasini baskalarina isteyerek birakti.
- Övüncün benim hak ettigimden fazlasini almami temin etti.
- Zamanini, destegini ve anlayisini esirgemedi.
- Yapmak istemediklerimi severek yapti (bir seferinde de yapamadigimi).
- Dertlesecek veya destek alacak birisine ihtiyaci oldugunda beni seçti.
Sekreterim Debbie Leggett çalismak yerine evinde çocugu ile ilgilenmeyi seçtiginde
ihtiyacim olan yardimciyi bulmak için iki yil süre ile çirpindim durdum. Yine bir is
mülakati için hazirlanirken Vera ofisime geldi ve birbirimize tanistirildik. Ofis
yöneticisi Jane, Vera'nin benim "istedigim kisi" oldugunu düsünmüs ve benim onunla
görüsmemi istemisti. Ben iyi mülakat yapamam ve yerinde sorular sormasini da pek
bilmem. Vera çok profesyonelce giyinmisti ve bana elini uzatarak "Merhaba, benim
adim Vera" dedi. Onu ise alacagimi o anda hissettim ama ona "kisisel islerimi takip
etme konusunda ne düsünürsün?" dedim. O da bana "eger sen bu konularda bir ogre
(insan eti yiyen bir canavar) gibi davranmazsan olabilir" dedi. Ogre'nin anlamini
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bilmedigim için ne oldugunu sordugumda bana o bir " !@$#^&$## "dir diye cevap
verdi. Ona "ise alindin" dedim. Kisa bir süre sonra bankaya gittik ve onun adini hesap
imza kartima islettim. Hesap ekstrelerime hiç bakmadim, yaptigi isi kontrol etmedimve
ona güvendigim için hiç pisman olmadim. Bu bir sevgi temasinin baslamasiydi ve
temas devam edecekti.
Vera ile benim iliskimizin büyük bölümü onun inisiyatifinde ve bu konuda arzu ettigini
söyleyebilir. Sana onun benim hakettigimden fazla övüncü almami sagladigini
söylemistim. Bir örnek vereyim. Trucks of a Fellow Struggler isimli kitap Kristine'in
ölümünden sonra bana ve Nana'ya büyük huzur vermisti ve bu kitabin baskisi
tükenmisti. Bu kitaptan belki 100 kadar hediye etmistik ve Vera benim için bu kitabin
aci çeken insanlara yardimci olmak yönünden ne kadar anlam tasidigini biliyordu.
Vera, kitabin yazarindan izin alarak bizdeki tek kopyayi alarak ve bilgisayarina geçirdi
ve ben bu huzur veren hikayeyi baskalari ile paylasmaya devam ettim. Onun ihtimami
yalniz benim için degil fakat aci çektigini bile bilmedigi baskalari için bir sevgi temasi
olmustur.
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Larry Higgins
JOHN 1:16 "ONUN BEREKETINDEN BIZE LÜTUF ÜSTÜNE LÜTUF GELDI."
Noah, Larry de John Cline ve Mr. Isserman gibi insanin yasaminda bir temasa ihtiyaci
oldugunda dogru zamanda gelen özel bir sevgi temasiydi. Hatirlarsan O'nun
zamanlamasinin her zaman mükemmel oldugunu sana söylemistim, bunlar rastlantilar
degildir, O'nun hayatimiza girmesidir. "Tanrisal rastlantilar".
1963 veya 1964'te Larry'i ilk kez tanidim. Sekiz yil sonra üçüncü çocugumuza onun
adini verecegimizi hiç düsünmemistim. Sabahin saat dördünde yatagimin yanindaki
pencereye atilan taslarla uyandim (Agaç dalinin parçaladigi pencere idi). Bu sesin beni
ne kadar ürküttügünü tahmin edersin. Disari baktigimda bunu firtinanin degil babam ve
bir diger kisinin yaptigini gördüm. Benim uyandigimi görünce "Bize kahvalti hazirlar
misin?" diye bagirdilar. Onlari içeriye buyur ettim. Bütün gece uyumamislardi ve bir
parti golf oynamadan önce karinlarini doyurmak istiyorlardi. Larry ile böyle tanistim.
Babam onun Missouri Carthage'de Steadley sirketinde çalistigini ve Wells sirketinin
iyi bir müsterisi oldugunu söyledi. Onlara kahvalti hazirladim ve gün isidiginda golf
arabasi ile oynamaya çiktilar. Onlar uzaklasirken arabanin en uzak yerde bozulmasini
ve tüm golf ekipmanlarini kulüp binasina kadar tasimalarini diliyordum (uykumu
mahvetmislerdi).
Larry'i ondan sonra ikinci kez ben Wells sirketinde delgi presinde çalisirken gördüm.
Birisi oturdugum tabureyi tekmeledi ve kim oldugunu görmek için döndügümde Larry
bana "Bir daha seni delgi presinde çalisirken görmek istemiyorum, senin daha önemli
seyler yapman gerekir" dedi. Wells sirketinde bir süredir çalisiyordum. Larry'nin
sirketi hakkinda çok az sey biliyordum. Onun hakkinda çok hikayeler dinlemistim, o
bir tür efsaneydi. Tanistigimiz iki kez benim için bir uyanisti ama efsanenin farkina
varamamistim henüz.
Gelecek üç yil süresince Larry ile oldukça beraber oldugum deney projelerinde ve
servis görevlerinde çalistim. Ondan çok sey ögrendim. Larry kolay hoslanilan ve
sevilen ama anlasilmasi imkansiz ve ne yapacagi belli olmayan biriydi. "Larry"
hikayelerinden uzun uzun bahsetmek istemiyorum, o kadar çok var ki, ama bana
Larry'i her zaman sevdiren birisini anlatacagim. Senin de seni sevecek ve
yönlendirecek bir "Larry"in olmasini diliyorum.
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Oglumuz Larry öldügünde Larry ile esi, Nana ve bana büyük bir huzur kaynagi oldu.
Larry Leggett ve Platt'a çalismaya basladigimda da bana yardim etmisti. Larry'nin bu
özverili temaslarina minnettarim. Isimde çalistigim ve hayatta oldugum sürece onu
sevecek ve onu düsünecegim. Larry'nin en degerli temaslarindan bir tanesi Kristine'in
tabutunun Ozark havayollari ile Joplin'den Milwaukee'ye en iyi sekilde tasinmasini
organize etmesidir. St. Louis havaalaninda yapilacak transferi takip etmek için o uçak
ile kendisi de seyahat etti. Cenaze evi sorumlularinin da uçagi karsilamasini ve
cenazenin mezarliga zamaninda getirilmesini sagladi. Ona o sirada tesekkür
edemediysem de herkese bu özverili nezaket davranisinin arkadasligin ne oldugunu
belirten bir örnek oldugunu herkese söylemek istiyorum. Muhtaç olan bir kisiye
yalnizca dostlarinin yapabilecegi her ne ise yapabilmek. Herhangi bir anda muhtaç
olabiliriz. Istenmeden arkadasligin geregini yapmak ve neye malolacagini
düsünmemek, iste yasam bu… Seni seviyorum Larry. Bana verdigini iletecegime
güven.
TESEKKÜR EDERIM.
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Kathy
EFESLILER 2:8 "IMAN YOLUYLA, LÜTUFLA KURTULDUNUZ. BU SIZIN
BASARINIZ DEGIL, TANRI'NIN ARMAGANIDIR."
Kathy Cui'yi Philip Shen ile birlikte üç dört ay öncesinde kiraladigimiz Sanghay'daki
yeni fabrikamizi ziyaret ettigimde tanidim. Philip beni o günlerde Sanghay'da tek
çalisanimiz olan Kathy ile tanistirdiktan sonra o aksam tekrar bulusmak üzere bir
toplantiya katilmak üzere ayrildi. Kathy bana kilavuzluk ve tercümanlik yapacakti.
Philip ayrildiktan sonra Kathy'nin de Sanghay'da benim gibi yabanci oldugunu
farkettim. Aylardan Aralik'ti ve hava gerçekten çok soguktu. Yünlü takim elbisemin
altinda soguktan koruyucu uzun iç çamasiri, içi takviyeli bir paltom ve eldivenlerim
vardi. Fabrikamiz olacak bos binaya girdim, ve ne olacagini, Çin için ne
yapabilecegimizi, Leggett ve Platt'in da Çin için ne anlam tasiyacagini düsünmeye,
planlamaya ve düslemeye basladim. Orada duramayacak kadar üsüdügümde yine çok
soguk olan ofise geri döndüm. Küçük elektrikli isiticinin soguk ortami kirmada hiçbir
yarari yoktu. Çiplak duvarlara baktim. Ortam soguktu ve yalnizca iki priz vardi. Kathy
bir çaydanlik su isitmisti, prizlerden birine elektrikli isitici digerine bilgisayar bagliydi
(Öylesine bir teknolojik kontrast). Kathy elektrikli isiticida isittigi çorbayi içiyordu.
Bana çay ikram etti ve ben isiticiya yakin bir koliye oturarak üstümü çikarmadan çayi
içtim. Kathy çorbasini bitirince ona sorular sormaya basladim.
"Leggett ve Platt'a ne zamandir çalisiyorsun?" Dört bes ay diye cevap verdi. "Bizimle
çalisman nasil oldu?" Babasinin Philip ile bir sene kadar önce bir fuarda tanistigini
söyledi. Babasinin Mogolistan'da küçük bir mobilya isletmesi varmis ve kizinin bir
Amerikan sirketinde çalismasini arzu ediyormus. O sirada bizim ofisimiz
Beijing'deydi, Kathy mulakat için oraya gitmis, ise alinmis daha sonra ofisimiz
Sanghay'a tasininca o da Sanghay'a gelmis. Onun yabanci bir sehire tasinmasinin
büyük bir cesaret oldugunu düsündüm, hem de iki kez… Tasinmak herkes için zor bir
istir ama Çin'de bu is tarifi gerçekten zor bir eylemdir. On-onbes milyon nufuslu
kimseyi tanimadiginiz bir sehire tasinmanin, kendinize kalacak bir yer bulmanin ve ise
gidip gelecek vasitayi ayarlamanin zorlugunu düsünebiliyor musunuz (Kathy'nin
Çin'de genellikle oldugu gibi bir arabasi yoktu, problem degil çünkü araba kullanmayi
da bilmiyordu). Bunu üstelik iki kez yapmak zorunda kalmisti. Ne cesaret ama! Bu
atilimlari yapmak güç ve kendine güven isterdi…
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Kathy bir taksi çagirdi ve Sanghay'in merkezine dogru yola çiktik. Yol üzerinde
kendisine birseyler alacagi apartman dairesinin civarinda durduk. Evine giden yol
çöplerle kapliydi. O anda Kristine'i is kariyerine baslarken bu sartlarda tahayyül ettim.
Yasasaydi o da Kathy ile ayni yaslarda olacakti. Bölge göz alabildigince 15 katli
boyasiz binalarla kapliydi. Her katta yaklasik on kadar küçük daire vardi ve hepsinin
pasli demir parmaklikla örtülü küçük birer balkonu mevcuttu. En üst dairelerdeki
balkonlarin da parmaklikli olusu beni hayrete düsürmüstü. En çaresiz hirsiz bile oraya
tirmanamazdi ve tirmansa bile bu evlerde çalinacak birseyler bulunacagindan
süpheliydim. Kathy'nin böyle bir yerde yasamasi beni rahatsiz etmisti.
Hava çok soguk oldugu için disarida pek kimseler yoktu. Disarida olanlar da bir anlam
ve amaçla hareket ediyorlar, zaman ve enerji israfindan kaçiniyor gibiydiler. Kathy'i
beklerken taksiden inip biraz yürümeyi düsündüm. Varligim disardakilerin merakini
çekmisti. Herhalde bu sokakta yürüyen tek Batili ben olmaliydim. Yürürken her
dairenin sokaga bakan tek penceresinden içeriye baktim (Ikinci pencere balkona
bakiyordu). Pencerelerin gerisinde ve balkonlarda saksilar, bambu çubuklara asili
çamasirlar ve her türlü ivir zivir vardi. Pencerelerden bakildiginda içerisinin tek ampul
ile aydinlatildigi, çok az mobilya bulundugu ve duvarlarin disarisi gibi boyasiz beton
oldugu görülüyordu. Bu esnada Kathy bana gelip gidelim dediginde taksiden 100
metre uzaklasmistim. Taksiye giderken içimdeki Kutsal Ruh oldugunu bildigim küçük
ses bir saat süresince konusmami devam ettirdi.
Kathy'e babasinin onu oturdugu yerin durumunu bilip bilmedigini sordum. Hayir dedi.
Ona yalan söylemis, oturdugu yeri oldugundan farkli tarif etmisti. Anne ve babasinin
kendisi için endiselenmesini veya ona para göndermek için kisitli imkanlarini
zorlamalarini istememisti. Arkadassiz ve parasiz olma cesaretini göstermisti ve ayni
zamanda 1.2 milyar nufuslu bir ülkede kendisine yardim edebilecek yalnizca iki
kisiden yardim istemeyecek kadar da özveriliydi. Taksiye döndügümüzde yalanin
mazereti olmayacagini ama benim aileme söyledigim yalanlarla Kathy'nin kendi
ailesine söyledikleri arasinda çok büyük bir farklilik oldugunu düsündüm. Kristine'in
bu sartlarda yasayabilecegini düsündügümde ise aglayacak gibi oldum. Kathy'e
kendisini güvende hissedip hissetmedigini sordugumda bana "Hayir" cevabini verdi.
Ben de ona bugünden itibaren orada kalmayacagini esyalarini da yarin tasiyabilecegini
söyledim. Bu geceyi fabrikamiza yakin bir otelde geçirecekti. Teklifimi red etmeye
çalisti. Ama bu bir teklif degildi ve mutlaka olacakti. Soförün bizi otele götürmesi için
israr ettim. Kathy'e bu sabah Philip ile birlikte Çin'li elemanlarimizi egitmek için
gelecek teknisyenler için bir daire aradigimizi söyledim. Orada Kathy için de banyolu
bir daire kiraladim ve Guangzhou'lu teknisyenimiz Sunny'nin ertesi gün Kathy'nin
tasinmasina yardim etmesini sagladim.

54

55

Taksi ile tekrar Sanghay'in merkezine giderken Kathy'e ismini nereden aldigini
sordum, o da bana bati isimli Çinlilerin çoguna bu isimlerin okuldaki ingilizce
ögretmenleri tarafindan verildigini söyledi. Sonralari Kathy bana ingilizceyi bir çesit
misyoner okulunda ögrendigini söyleyince içimdeki küçük ses beni ona Isa Mesih'i
taniyip tanimadigini sormaya zorladi. Verdigi cevabi hiç unutmayacagim. "Onu
aklimda biliyorum ama kalbimde degil". Ona Isa üzerine daha fazla bilgi almayi
isteyip istemedigini sormadan çantamda bulunan ve bana sevgili Hiristiyan Kardesim
Bruce Vaughn tarafindan verilen New Testament kitabinda ona Isa ile ilgili birkaç fasil
gösterdim ve bunlari o gece okumasini istedim. Ona bu konuda daha konusacagimizi
ve olabilecek sorularini da cevaplandiracagimi söyledim.
O gün Philip avukat yazihanesinde iken ben sehirde gezindim ve alisveris yaptim.
Aldiklarimin arasinda Kathy'nin yeni evi için bir su isiticisi da vardi. Nedenini asla
anlayamadigim bir sekilde, dairesinde bir soba ve bir buzdolabi vardi ama su isiticisi
yoktu. Kathy ona yaptigim her yardim önerisine karsi çikti ama ben ona kendi öz kizim
bu sartlarda yasasaydi geceleri asla uyuyamayacagimi söyledim. Ona Kristine'in artik
yasamadigini ama benim bir baskasinin kizina yardim edebilecegimi söyledim. Artik
itiraz etmedi.
Bu bir kisinin Isa Mesih'e gelisinin baslangicini görmekti. Iki sene süre ile Çin'e
yaptigim gezilerde Kathy'i birçok kereler gördüm. Isa ve Kathy'nin muntazaman
okudugu Incil'deki hikayeler üzerinde konusuyorduk. Seyahatlerimin arasinda Vera da
Kathy'i telefon, faks ve e-posta mesajlar ile tesvik ediyordu. Kathy bana Incil'i
ingilizce oldugu için anlamakta güçlük çektigini söylediginde ona bir Hiristiyan
kitabevinden bes tane Çince New Testament almasina yeterli para verdim. Kathy de bu
kitaplari millerce ötede bir kilise araciligiyla satinaldi. Bir kilise mensubu kitaplari o
aksam yemek yedigimiz lokantaya getirdi. O günden sonra Kathy Isa'yi daha yakindan
tanidi. Vera ile aramiza yeni katilan inançli Hiristiyan Lillian yasayan Isa'yi Kathy'nin
günlük yasamina soktular.
Kathy 1998 yilinda bir grup Çinli müsterimize tercümanlik yapmak üzere Carthage'e
geldi. Gelmeden önce ona Isa'yi kabul ve Kurtarici olarak görmeye ve vaftiz olmaya
hazir olup olmadigini sordum. Kabul ederse Vera veya ben bunu düzenleyecektik.
Rahibim Rusty Maggard Kathy ile mülakat yapmayi ve hazir olduguna inanirsa onu
vaftiz etmeyi kabul etti. O gün geldiginde Kathy'e bu törende yalniz bulunmayi ya da
bizden birkaç kisinin gelmesini tercih edip etmedigini sorduk (Vera ve ben birlikte
olmamizi isteyecegini umuyorduk). Kathy'nin ilk endisesi daha önce hiç tanimadigi
rahibin onu vaftiz etmekten imtina edecegi oldu. Bu ihtimali düsünerek bizim de orada
olmamizi istedi. Kathy rahip Rusty ile odasinda görüsürken biz içeride bekledik.
Yaklasik 30 dakika sonra birlikte çiktilar ve bize birsey söylemeden Rusty'nin duaya
basladigi vaftiz bölümüne geçtiler. Baban, Kristine teyzen ve Larry amcan, baban dört
yasindayken hep birlikte vaftiz olmuslardi. Onlarinki ve seninki bir kilisede sahit
oldugum en güzel anlardi süphesiz… Tanri'nin ve Rusty'nin önünde diz çökmüs
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Kathy'i seyrederken güzelligi ve sevginin temasini daha önce olmadigi kadar iyi
gördüm. Bu bir yetiskinin Isa Mesih'e gelisini ilk görüsümdü. Orada, en zayif
konumda, dizlerinin üzerinde Isa'nin güç ve Lütufunun ona erdigini ve aktigini
görebilirdiniz. Orada Isa'nin çarmihta söyledigi son sözlerini hatirlayarak agladim
"Hersey sona erdi". Simdi Kathy için de hersey sona ermisti. Nereye giderse gitsin,
basina ne gelirse gelsin o artik asla yalniz degildi. Isa Mesih onun kalbine sevgi
temasinin O'na özgü versiyonunu yerlestirmisti… O'nu soranlara O'nun hediyesi:
Kutsal Ruh.
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Harry
ROMALILAR 5:15
"ISA MESIH'IN LÜTUFUYLA
BIRÇOKLARI YARARINA DAHA DA ÇOGALDI".

VERILEN

BAGIS

Isim hakkinda bildigim herseyi, is hayatini ve isimde çalismayi dört kisiye borçluyum:
babam, John De Santis, Larry Higgins ve Harry Cornell. Kendilerine sükran duydugum
diger büyükbaban Felix gibi baskalari da var. çok aptalca birsey yapmaya
hazirlandigim sirada onun elyazisiyla yazdigi "Yuvana hosgeldin" notunu asla
unutamam (Bir gün bu uzun hikayeyi sana sakin bir balik avinda anlatirim).
Harry Cornell'i 1972 yilinda tanidim. Ilk müsterek ögle yemegimizde bana yeni Wells
otomatik yay makinesini en iyi sekilde çalistirmak için Leggett ve Platt'a neler
yapilmasi gerektigini sormustu. Bugüne kadar beni (ve sayisiz baskalarini) isin
tamamlanmasi için zamanlarinin %110, %120'sini vermesini, her imkanin zorlanmasini
ve Tanri'nin bize verdigi bütün yetenekleri sonuna kadar kullanmamizi temin etti. O
her zaman ben ve benim gibi siradan kisilerin motive edilerek siradisi sonuçlar elde
edilmesini sagladi.
Harry'nin kendi özellikleri ile yogrulmus bir kisi oldugunu biliyorum. Ama ayni
zamanda (o söylememi istemese de) onun çok derin, yasayan, hizmet eden ve paylasan
bir Hiristiyan oldugunu da biliyorum. Harry bana çok kez ve degisik sekillerdeki
sevgisiyle dokundu… Kimi kereler kalbiyle, kiminde ayagi ile… Bu temaslar ancak ve
ancak bir dostun ya da bazi kereler bir babanin kalbinden gelebilirdi.
Eger bir gün birisi üniversiteye bir saat bile gitmemis bir lise mezununun nasil 50'den
fazla patenti oldugunu, baskan yardimciligina yükseldigini, bir Fortune 500 firmasinda
üst düzey yönetici oldugunu ve Leggett ve Platt firmasinin basarisina katkisi oldugunu
sorarsa onlara bunun Tanri'nin ve Harry'nin basarisi oldugunu söyle. Büyükbabanin
degil. Onlara bana yolu gösterdikleri ve baskalari ile paylasmayi ögrettikleri için ayrica
tesekkür ederim.
Bu inanilmaz sevgi temasi için sükürler olsun ve tesekkürler Harry.
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Chiara
LUKA 2:40 "ÇOCUK
BÜYÜYOR,
GÜÇLENIYOR
VE
BILGELIKTE
YETKINLESIYORDU. TANRI'NIN LÜTUFU ONUN ÜZERINEYDI".
Kristine öldügünde kalbimin etrafina bir mil yüksekliginde ve bir mil kalinliginda bir
duvar çekmistim. Nana'nin veya babanin oradan disari çikmasini ve daha önemlisi hiç
kimsenin özellikle küçük bir kizin içine girmesini engellemek istiyordum. O günlerde
sevgiyi yasaklarsam sevme ile birlikte gelen aciyi da önleyebilirim diye düsünmek
bana mantikli geliyordu. Noah, yanilmisim, sevgi ile gelebilen aci için degil, duvar
konusunda yanilmisim.
Sen 1998 Ocak aynda dogdun ve hiçbir duvar ne kadar yüksek ve kalin olursa olsun
seni engelleyemezdi. Senin bir tebessümün veya kucaklaman o duvari sihirbaz gibi yok
etmeye yeterdi ama bu sansi senden önce birisi senin için kullandi. 1998 Ekiminde
annen, baban ile birlikte bir Italyan ailesi ile tatil yaptik. Onlari davet ettigimizde
kizlari Chiara'yi da getireceklerini bilmiyorduk. Onu havaalaninda gördügümüzde
bizim için süpriz oldu ama bu küçük kiz 48 saat içinde kalbimdeki duvari Samson gibi
paramparça etti. O ancak birkaç kelime ingilizce ama ciltlerce sevgi konusuyordu.
Bu yedi yasindaki kiz bir hafta içinde kalbimi kazanmisti, birçok yönüyle Kristine gibi.
Bir sonraki yaz Chiara Nana ve benimle alti hafta geçirmeyi kabul etti (Tabii ailesinin
rizasi ile). Bu alti hafta bana bir kismini bildigim ama unuttugum çok sey ögretti. Bir
çocukla nasil oynanir, bir çocuk nasil oynar ve o esnada baska bir sey yapmamaya
nasil özen gösterilir gibi… Chiara'nin temasinin bana en büyük hediyesi bir çocugu
sevmenin nesesi ve bir çocugun seni sevmesinin ve bunu sana söylemesinin getirdigi
bütünlesme duygusuydu. Bu hislerin ne kadar güzel oldugunu baban, Kristine ve Larry
henüz çocukken sevgilerini benimle paylastiklarindan bu yana unutmustum.
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Kokan Yasli Hanim
II KORINTLILER 1:12 "INSAN BILGELIGI ILE DEGIL TANRI'NIN LÜTUFU
ILE".
Noah bu hikayede bize Isa tarafindan verilen ve devamli olarak birlikte oldugumuz
dost, Kutsal Ruh'tan bir çok kez söz ettim. Isa'nin sevgi temasi olan bu hediye ve Lütuf
karsiliksizdir… onlari buldugumuz, onlari hak ettigimiz ve de asla onlari elde etmek
için çalistigimizdan degil… Onu ancak Isa'nin kendisi hediye edebilir çünkü o bunun
bedelini bizim için çarmihta ödemisti. Sana hayatimda Isa'nin benimle olmadigi bir an
bile bulunmadigini söylemistim (Benim O'nunla olmadigim zamanlar çok oldu) ve
Tanri'nin kim oldugunu anlamakta hiç güçlük çekmedim ama Kutsal Ruh hakkinda hiç
bilgim yoktu. Bunu ögrenememistim.
Sana Kutsal Ruh hakkinda ikisi de uçakta geçen iki hikaye anlatacagim. Birincisi
Kutsal Ruh'u nasil gerçekten tanidigimi ikinci hikaye de Kutsal Ruh'un beni bana
ragmen nasil kullandigi ile ilgili…
Yillar önce kapasitesinden fazla bilet satilmis bir uçaga binmistim. Daha da kötüsü
oturdugum koltuk ortadaydi. Senin de bildigin gibi orta koltuga pek sigamam. Uçagin
kalkisi rötarliydi ve ben orada oturdukça iki yanimdaki kisilerden, hosteslerden,
havayolundan ve gözüme ilisen herseyden nefret etmeye basladim. Gerçekte yerimin
darligi, çok sisman olusum nedeniyle koltuga sigmayisim onlarin suçu degildi ama bu
benim kizginligimi yenmemi saglamiyordu. Orada kendime aciyarak ve geçen her
dakika daha kizgin hale gelerek oturuyordum. Orada öylece otururken kafamda bir
sesin Incil'imi okumami söyledigini duydum. Bu sözler birkaç kez tekrarlandiktan
sonra kollarimi açarak iki yanimdaki beyleri ittim ve egilerek önümdeki siranin altinda
bulunan çantama uzandim.
Incil'imi elime aldigimda uçak kalkmisti, hostesler yemek servisi yapiyordu ve uçagin
arka tarafina giderek rahatça ayakta durma sansim yoktu. Incil'imde en son okudugum
bölümü açtim ve John, Bölüm 20'deki su kelimelere geldim "O onlara nefes etti ve
onlara Kutsal Ruh'u alin" dedi. Bu kelimeleri okur okumaz Arsimet'in yaptigi gibi
"Evreka" diye bagirdim. On metre civarimdaki herkes bu çilginin simdi ne yapacagini
ne söyleyecegini merak etmis olmaliydi. Her iki yanimda oturanlar eger imkan olsaydi
yanimdan kaçarlardi. Bu kelimeyi daha önce kullandigimi hatirlamiyorum (Bu hikaye
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disinda) bundan sonrada kullanmadim. Ama o anda o sevinçle agzimdan çikan kelime
bu olmustu. Artik bir üzüntü partisinin bas konugu degildim. Çok sevinçliydim. Iste o
anda Tanri, Isa Mesih ve Kutsal Ruh arasindaki fiziksel iliskiyi kurabilmistim.
Cennetteki Tanri ile Isa Mesih'in sahsinda yaratilmis Tanri arasindaki iliskiyi tahayyül
etmek benim için kolay olmustu ama Kutsal Ruh'un bu iliskideki yerini hayal
edememistim. O kelimeleri okur okumaz Kutsal Ruh'un kurtaricimizin nefesi ile
Tanri'ya olan iliskisini bulmus oldum. Kutsal Ruh bize Isa'nin ikinci hediyesiydi
(Birincisi bizler için çarmiha gerilmesiydi).
Pazar günleri bir okulda verdigim derste ögrenciler ile paylastigim bir diger uçak
hikayesini sana anlatmak istiyorum. Bu ögrencilerden birisi liseden mezun olduktan
birkaç yil sonra Carthage geldiginde benim sinifima ugradi ve ben o gün bu hikayeyi
tekrar anlattim. Bitirdigimde John bunu yazmami ve yazili olursa baskalarininda
kendisi gibi bundan yararlanacagini bana söyledi. Ben yaziya "Problemlerin Oldugunu
Düsünüyorsan Pembe ve Gri Renkli Esofmanli Kokan Yasli Hanim'i Hatirla" basligini
koydum.
Saat 04.00'te Carthage'den berrak ve soguk bir sabah Springfield'den St Louis'e saat
06.00'da kalkan uçaga binmek üzere hareket ettim. Uçak Springfield'den kalktiginda
(koridor koltugunda oturuyordum) gökyüzü masmaviydi ve St Louise'e yaklasirken
nefis bir gündogusu seyrettim. Indigimizde pencereden disari baktigimda pist disinda
heryerin yarim metre karla kapli oldugunu hayretle gördüm. Anlasildigi kadariyla bir
kar firtinasi bir önceki gün ve gece boyunca Carthage ve Springfield'e ugramamis ama
St Louise epeyi kar yagdirmisti. Binecegim uçak simdiden üç saat rotarliydi ama ne
zaman kalkacagi da belli degildi. Bekledikçe sinirlendim ve kizginligim giderek artti.
Seyahatimi bir gün sonraya alabilir ve Amerikanin dogu kesimini felç eden bu kar
firtinasindan etkilenmeyebilirdim. Burada bekleyecegime ofisimde verimli olabilirdim.
Oysa ben bu kalabalik havaalaninda bir aptal uçagi beklemek zorundaydim. Kavga
çikarmaya hazirdim! Sonunda uçaga binis anonsu yapildi ve sans eseri en önde üstelik
yanindaki koltuk bos olan bir koridor koltuguna yerlestim. Yanimdaki koltuga
evraklarimi yayip çalismaya baslayabilecektim. Ama kapilar kapanmadan hemen önce
iki görevlinin yardimiyla gri pembeli esofman giymis yorgun bir hanim uçaga
bindirildi. Tahmin edin nereye oturdu? Bildiniz, benim yanimdaki bos koltuga…
Kapilar kapandi, uçak 15-20 metre geriye gitti ve motorlari stop etti. Bu kez "Evreka"
çigligi yoktu. Pilotun sesi, bir trafik sikisikligi nedeniyle en az 90 dakika beklemek
zorunda oldugumuzu anons ettiginde sinirden kendimi kaybetmek üzereydim. Simdi
bana hiçbir zarari dokunmamis bu ufak tefek yasli hanim bütün kizginligimin hedefi
olmustu. Yalnizca bana ait olan bos koltugu isgal etmekle kalmamis olan bu hanim
inanilmayacak kadar da kötü kokuyordu. Ne çalisacak bir yer ne de konusacak birisi.
Yani iste pis kokuyordu, konusacak ortak bir konumuz nasil olabilirdi ki?
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Yan gözle baktigimda koltuk kemerini baglamakta zorluk çektigini görüyordum ama
yardimci olmayi düsünmedim bile. Kötü hava ve yikanmayi düsünmemis olan bu
kadin günümü zehir etmisti, ona neden yardim edecektim ki? O anda ayni sakin ses
geri döndü ve bana "Ona yardim teklif et" dedi. Bunu kafamin içinde ses ile benim
aramda sessiz bir tartisma takip etti. Bunun birkaç saniyeden fazla sürmedigine
emindim ama bana daha uzun gibi geldi. Ona yardimci olmak istedigimi söyledigimde
ise cevabi "Hayir" oldu. Kendi kendime çok iyi dedim simdi kendi kendime acimaya
devam edebilir ve artik onu unutabilirdim. Fakat ses tekrar geri geldi ve "Ona tekrar
sor" dedi. Kafamda yine kisa bir tartisma oldu ve ben yine kaybettim. "Koltuk
kemerinizi takmaniza yardimci olabilir miyim?". Cevap yine "Hayir" oldu. Kendi
kendime ona iki kere yardim teklif ettim ikisinde de hayir dedi artik ses ile isim bitti
diye düsündüm. Ama ses benim terar sorabilecegimi biliyordu ve bana yine sormami
söyledi. Tekrar sordum ve bu kez "Evet" cevabi alinca hayal kirikligina ugradim.
Kemerini ayarladim, düzelttim ve bagladim. Tesekkür ya da tek kelime etmedi bana.
Tam bu iliskinin bittigini düsünürken sesin varligini unutmustum. Sesten tekrar
komutumu aldim ve "Iyi misiniz?" diye sordum. Cevap yoktu. Sesin dürtüklemesiyle
tekrar sordum. Bu kez derin bir nefes aldi, içini çekti ve "Hayir" dedi. Simdi ben
kendimi balik yemi kutusunu açmis ama balik avlamak istemeyen birisi gibi
hissediyordum. Dürüst olalim çogu kez insanlara nezaket geregi nasil olduklarini
sordugumuzda onlardan "çok iyiyim" cevabini duymak isteriz. Onlara yalnizca nazik
olmayi isteriz, problemlerini dinlemeyi degil. Bu da o sorulardan biriydi, gerçekte
nazik veya kibar olmak degildi amacim, bana söyleneni yapiyordum. Ama ses yine
galip geldi ve ona "Yardimci olabilir miyim?" dedim.
Hanimin hikayesi bir gün önce baslamisti. Kendisi ve kocasi Boston'da beyin
kanserinden ölmek üzere olan kizlari ile birlikte olabilmek için Dallas'tan yola
çikmislardi. St Louise geldiklerinde alan kar firtinasi sebebiyle kapanmisti. Bu yasli ve
üzüntülü çift Boston'da son saatlerini yasayan kizlari ile beraber olmak yerine bu
havaalaninda mahsur kalmislardi. Kocasi ile beraber beklerken kocasinin ani bir kalp
krizi geçirdigini ve aninda yasamini yitirdigini bana anlatti. Cebinde çok az bir para ile
yalnizca kendilerini ve kötü havanin planlarini aksattigini düsünen binlerce insanin
önünden geçtigi bu bayanin durumunu düsünebiliyor musunuz? Yardim isteyebilecegi
kimse yoktu ve kimse de ona yardimci olmayi düsünmüyordu.
Saglik görevlileri geldiginde dogan karisikligi ve olayi seyredenleri gözünde
canlandirabilirsin. Kocasini bir hastaneye kaldirmislar, ölümü anons edilmis ve bir
cenaze evine haber verilmis. Bu gri pembe esofmanli yasli hanim bütün geceyi
uykusuz, formlari doldurmak ve cenaze evi ile islemleri yürütmekle geçirmisti. Daha
sonra havaalanina geri dönmüs ve durumunu ögrenmek için kizinin evini aradiginda
telefona torunu çikmis ve annesinin bir saat önce öldügünü söylemisti. Saatler önce
olan bu telefon konusmasindan sonra havaalaninda bekliyor ve Boston'a giderek
kizinin cenaze hazirliklarini yapmasi gerekiyordu. O konustukça algiladigim koku
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azalmaya basladi. Hikayesini bitirdiginde onun için yapmayacagim hiçbir sey yoktu.
Kendimi o anda ona kendi öz annem kadar yakin hissediyordum. Ona Isa Mesih'in
kalbinde olup olmadigini sordum. Oturdugundan bu yana ilk kez his dolu bir sesle ve
tereddüt etmeden "Evet" dedi. Ona kizinin Isa Mesih'in bilincinde olup olmadigini
sordugumda yine "Evet" dedi ve bir Hiristiyan anne gururu ile kizinin Tanri'yi ne kadar
sevdigini, kaderi ve kanser hastaligina olan tevekkülünü anlatti. Bir saat süre ile
birbirimizden konustuk ben de ona oglumuz Tom ve Cennet'teki iki çocugumuzu
anlattim.
Ona kocasinin Isa Mesih'i kabul edip etmedigini sordugumda yüzündeki ifade
üzüntüye dönüstü ve sanmadigini söyledi. Onun birkaç kez televizyonda konusan bir
rahibi dinlerken gördügünü ama onun Isa'yi kurtaricisi olarak tanidigini kendisine hiç
söylemedigini anlatti.
Uçaga binisimden bu yana iki saatten fazla geçmisti. Oturdugumuz yerde uçagin
kalkisini bekledigimizi unutmustum. Sonunda motorlar çalisti ve uçak havalanirken o
basini omuzuma koyarak uykuya daldi. Boston'a geldigimizde onu uyandirdim ve
uçaktan inmesine yardim ettim. Onu nereye isterse götürebilecegimi söyledim ama
torunu onu karsilamaya gelmisti. Birbirimizin adini bile bilmeden kucaklastik ve
vedalastik, yekdigerimizin kalbini çok iyi taniyorduk.
Pembe gri esofmanli hanimin hayatima girmesine sükran duyuyorum. O sesi de
seviyorum. Tartismayi kisa kesmeyi ve söyleneni daha çabuk yapmayi ögreniyorum.
Isa Mesih'e onunla karsilastigimda onun bana bir hediye olan sesine tesekkür etmek
için sabirsizlaniyorum. Aklimizin ve kalbimizin daima açik olmasi ve sesi isitmeye ve
gerekeni yapmaya hazir olmamiz için dua ediyorum.
ROMALILAR 15:15
"TANRI'NIN BANA BAGISLADIGI LÜTUFLA BAZI
NOKTALARI HATIRLATMAK IÇIN SIZE YAZMA CESARETINI GÖSTERDIM."
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Bölüm 12: Birlikte Bitirirken
ISAIAH 40:29-31 "O ZAYIFLARA GÜÇ VERDI, HEYBETLI OLMAYANLARIN
GÜCÜNÜ ARTTIRDI. GENÇLER BILE YORGUN DÜSÜP BAYILIRLAR VE
GENÇLER TAMAMIYLE PES EDEBILIRLER: FAKAT ONLAR TANRI'NIN
GÜÇLERINI YENILEMESINI BEKLEMELIDIRLER; ONLARA KARTALLAR
GIBI KANAT TAKILACAKTIR; ONLAR YORULMADAN KOSACAKLAR,
YÜRÜYECEKLER VE BAYILMAYACAKLARDIR."
Noah bu sayfalar sana ömrümün çogu yillari sensiz olan bölümünü anlatti. Baban,
Kristine ve Larry'nin yasamimiza girdigi gibi (Benim ve Nana'nin) sen de bir gün
bitecek ve tüm bildiklerimizi yeniden degistirecek olan gelecegimizin bir bölümüsün.
Sen inanilmasi güç bir sevgi temasi ve kesinlikle Lütuf'un yasayan bir timsalisin.
Sana (ve tabii erkek ve kizkardeslerine) Lütuf nedeniyle ve onun vasitasiyla yasanmis
bir hayatin örnek aldigi Lütufun gerçek anlamini sana ögretmeye çalistim. Senin
sunlari bir saniye bile düsünmeyecegini ümit ediyorum :
- Hakkim olandan fazlasini aldim.
- Hakki olanin payini aldim.
- Nana hakki olani almadi (Bunu Nana'ya birakiyorum, dogrusu da budur, gerektigi
zamanda kendi hikayelerini seninle paylasacaktir).
- Herhangi bir kisi birbirimize temas ettigimizde gerekli olan Lütuf miktarindan daha
azini aldi.
Sevgi dokunusu ile her lütuflandirildigimizda bu ona ihtiyacimiz oldugunu
düsündügümüz veya istedigimiz için olmayabilir. Ne yazik ki bana olan sevgi
temaslarinda çogu kere yeterince mutlu ve sükran duyucu olamadim. Acindirma
partisine seref konugu olarak katilmak çok kolaydir.
Çogu kere sevgi temasini taniyamadim. Çogu kereler tepkim "çok az, çok geç", "çok
fazla, çok erken" veya "simdi degil Tanrim, henüz hazir degilim" seklinde oldu. Daha
kötüsü ise bir temasin içerigini anlayamamakti. Tanri'nin verdigi hak edilmeyen ve
layik olmadigim bir hediye. Sükran duyacagima sorguladim, direnç gösterdim ve
yasamimda olan her güzel sey için kendi kendime böbürlendim. Noah iyi haber su ki
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sorgulamamayi ve direnç göstermemeyi ögrendim. Ödül geldiginde de kabul ve sükran
duymayi da ögrendim.
1995 yilinda Kristine'in ölümünden 10 yil sonra O'nun sevgi temasindan aldigim
dersleri ile (ve hep devam edecek) basladigim ve bildigim herseyin degistigini ve
daima degisecegini ögrenmeye basladigim için sükran duyuyorum.
Baban ve ben Malcolm Markus (O senin taniman için sabirsizlandigim bir baska
temastir) ile oglu Adam ile birlikte balik avi için British Columbia'sina uçacaktik. Bu
yolculugu bir yildir planlamistik. Hareketimizden iki gün önce Nana'nin bogazi
agrimaya basladi ve o da Dr. Edwards'i arayarak ilaç istedi. Temas isi ele aldi. Dr.
Edwards onu görmeden ilaç vermeyecegini söyleyince o da doktorun ofisine gitti.
O gece eve döndügümde Nana Dr. Edwards'in evinde benden telefon bekledigini
söyledi. Telefon ettigim Dr. Edwards bana Nana'nin kalbinde bir kan pihtilasmasi
problemi oldugunu söyledi. O gün gerekli testleri yapmisti (Nana ise isyerimde bana
bu durumu bildirmemisti). Dr. Edwards Nana'yi ertesi gün Dr. Moore'in muayene
edecegini ve eger birseyler yapilmazsa Nana'yi yil sonuna kadar kaybedebilecegimizi
söyledi. Temas 1.
Ertesi gün Dr. Moore'un ofisine gittik. Nana yillar önce onun esi ile tenis oynamisti.
Ben de Dr. Moore ile bir Camino hafta sonu toplantisina katilmis ama onu o zamandan
beri görmemistim, beni hatirlayacagini da sanmiyordum. Ofisinin bir odasinda Nana ve
ben beklerken Dr. Moore odaya girdi biz kendimizi takdim için ayaga kalktigimizda
bana gülümseyerek "Seni hatirliyorum" dedi. Daha sonra beni kucakladi ve Nana'ya
dönerek iki elini de tuttu ve ona "Biz seni sagligina kavusturacagiz" dedi. "Biz"
kelimesini söyleyis tarzindan "Biz" kelimesi ile ne kastettigini anlamistik. Elele
tutusmamizi istedi ve bize "TANRI'nin" onun ellerine beceri, kafasinin içine de bilgi
ve deneyim yerlestirdigini söyledi. Daha sonra birlikte dua ettik. Temas 2.
Ofisinde yaptigi ve Dr. Moore'un bulgularini dogrulayan birçok testten sonra Nana'nin
tekerlekli iskemlesini ofis bloku ile hastane arasindaki yeralti koridorundan iterek
hastaneye geçtik. Daha önce asistani Rob'a telefon etmis ve Nana'nin odasini
hazirlatmisti. Bizimle yaklasik bir saat kadar kaldi, Nana herseyin onun nezaretinde
olmasini ve Joplin'de yapilacak ameliyatin da Dr. Graham tarafindan yapilmasini
istedi.
Nana'nin akcigerleri kalp problemi nedeniyle siviyla dolmustu ve hastanede kaldigi 11
gün süresince bu sivi alindi ve vücudu güçlendi. Noah, 12 gün önce Dr. Edwards ona
problemini söylediginde doktora, bu isin acil olup olmadigini acil degilse biz babanla
balik avi için seyahate çiktigimizda tedavi olmayi düsündügünü söylemisti. Aslinda o
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kendisini iyi hissederek "Y"de çalismaya devam etmisti. Kalp rahatsizliginin
ciddiyetini bildigi halde seyahatimizi kendisi için iptal etmemizi istememisti.
Nana ameliyattan bir hafta önce yine dinlenmek için eve geldi. Annen ve baban
bizimle beraber olmak için Minneapolis'ten geldiler. Nana Dr. Edwards'tan hastaliginin
teshisini duydugundan bu yana çok huzurluydu. Ama ben degildim. Hiçbirimiz onun
ameliyattan sag çikmasini beklemiyorduk. Çocuklugunda geçirdigi Romatizmal
hastalik nedeniyle kalbi büyümüs ve kalbindeki mitro kapakçigi yillarca tahribata
ugramisti. Artik her sabah isten önce hastaneye giderek Nana ile bir saat geçiriyor ve
sonra ise gidiyordum ama ofiste de pek bir sey yapamiyordum. Nana'nin hastanede
yattigi ilk gece evde onsuz olmak bana çok dokunmustu. Benim üzgün oldugumu
tahmin eden bir dost aradi ve on dakika sonra eve geldi. Mutfakta tek bir isik
yaniyordu. Nana isiklarin hep açik olmasini severdi ama o olmadigi için yakmamistim
hepsini. Bende bir saat kadar kaldi (Tesekkür ederim Jay). Yataga Nana'siz gittigimde
bu yalnizligin belki de devamli olacagini düsündüm. Bu sekilde geçen bir diger gün ve
geceden sonra ertesi gün ofiste çok huzursuz oldugumu farkettim.
Eve giderek çimleri kesmeyi düsündüm. Bu kez Tanri'ya bagiramadim. Bu kez Nana
ve kendime "Tanri'nin dedigi olur" olgusunu yürütmek için güç ve huzur diledim.
Duamin Nana için kabul edildigini biliyordum ama yine de çok endiseliydim.
Herseyden çok sevdigim bir kisinin, benim en iyi dostumun, on yil önce kizimizin
canini alan ayni nedenle ölüme gitmesi düsüncesini kafamdan atamiyordum.
O gün hava çok sicakti. Çimleri keserken aglamaya ve dua etmeye basladim. Bir
yandan terliyor bir yandan agliyordum yanaklarim suya batmis gibiydi. Ben dua
etmeyi sürdürürken o tanidik ses duami kesti ve bana "Zafer kazanildi. Eger ölürse Isa
ile beraber olacak. Eger yasarsa o Isa ile beraber olacak" dedi. On yil önce Nana'nin
ellerinden bana geçen huzur yerine simdi Nana ve benim için sevinç gözyaslari vardi.
Ameliyattan önceki bir hafta süresince Nana ile birlikte olduk, neselendik, güldük,
agladik ve birlikte dua ettik. Ikimiz de huzur içindeydik. Temas 3.
Bu kez Nana'yi ameliyata götürürlerken ben de birlikte yürüdüm. Holün sonunda onun
ameliyat bölümüne benim de bekleme salonuna ayrilmazdan önce tekerlekli sedyeyi
durdurdum, egilerek onu öptüm ve onu sevdigimi söyledim. Hemsireye Nana'ya birsey
verebilir miyim diye sordum, Dr. Graham da oradaydi, verecegim seyi bir kolye gibi
boynuna takamazdim çünkü gögsü açilacak ve kalbinde bir kapakçik degistirilecek
digeri de onarilacakti. Dr. Graham bana "Evet" dedi. Hemsire küçük poseti aldi ve
Nana'nin bacagina bantladi. Bu gümüs bir Celtic haçiydi, üzerinde "Tanri'nin dedigi
olur" sözcükleri ile bir balik vardi. Nana'nin on yil önce bana söyledigi ve bana
Kristine'in ölümüne katlanma huzuru ve gücü veren kelimeler simdi bes saatlik
ameliyat ve iki günlük yogun bakim süresince Nana ile birlikte olacakti. O haçin hala
Nana'da olduguna inaniyorum, onu belki bir gün sana verecektir.
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Iste Noah, bu bir Lütuf… bazen görmesi kolay, çogu kereler gizli. Her iki sekilde de o
Tanri'nin Kendisinden gelen bir sevgi temasi…
Bu son birkaç kelimeyi yazarken annenin hamile oldugunu biliyorum. Bu sonbahar bir
kiz veya erkek kardesin olacak. Sevgi temasi dokunmaya hep devam edecek…
Bildigim tek sey her sevgi temasinin o ana kadar ögrendigim herseyi degistirdigidir.
Tek bir seyin disinda: Tanri seni seviyor, Tanri beni seviyor, Tanri hepimizi esit olarak
sever ve onun Lütuf'u hepimize yeter.
ONUN HUZURU SIMDI VE EBEDIYEN SENINLE OLSUN.
AMIN.
MATTA 11:28-30
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