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FAHRETTİN 

Fahrettin mi? Adı böyle mi? Evet, öyle, ama 

Allah'tan edebiyata düşkün insanların sayısı 

ülkemizde, belki de dünyada da hayli az. Benim bu 

gerçek insan çizgisini rahatça anlatabilmemde 

bunun önemli bir payı var. Benim bu hikâyemi, 

daha doğrusu bu gerçek insan anlatısını okuyacak 

o kadar az sayıda insan olacak ki... Bunların İçinde 

Fahrettin’i tanımaları İhtimali olan kimselerin sayısı 

da çok az olacak elbette. O hâlde bu gerçek insanı 

gerçek ismiyle anlatmamda hiçbir sakınca yok. 

Benim hikâyemi okuyup da Fahrettin'i önünden 

geçerken gören kimse olmayacak. Fahrettin’e bir 

haksızlık yapmakta değilim. 

Fahrettin bir eskici. Hani şu her semtte rastlanan, 

her semtten geçen büyük ahşap tablalı, kalın 

bisiklet lâstikli, üç tekerlekli arabaları süren 

eskicilerden birisi. Bu arabalar her semtteki hemen 

her sokaktan geçerler. Bunları sürmekte olan 

eskicilerin de neredeyse tamamı ya Niğdeli ya da 

Nevşehirlidir. Ama Fahrettin Erzurumlu, Onu epey 

zamandır tanıyorum; zayıf, orta boylu, esmer bir 

adam. Biraz sarsılarak yürüyor. Hayli uzak ve 



soğuk bakıyor. Öyle ki, çevresindeki insanların 

dünyasına hızla girmeye hazır be- 



nim gibi bir insan için bile itici sayılabilecek bir 

duraklatma alanı yaratabiliyor. 

Yine de Fahrettin’le birbirimizin farkına vardığımız 

ve bir mükâlemeye zorlandığımız bir an geldi. 

Bakkalda onun arkasında sıramı beklerken bana 

bir şeyler söylemesi gereken bir an zuhur etti. 

Konuşması dikkatle dinlenildiği zaman bile çok az 

anlaşılabiliyordu. O da, kabaca ve tahmine dayalı 

olarak... insanlara sıcak şekilde yaklaşmaya 

hazırdım ama öte yandan sabırlı biri de değildim. 

Bu yüzden Fahrettin’le seyrek olan 

rastlaşmalarımızda aramızda birkaç cümleden 

fazlası geçmiyordu. Onu konuşmaya çekmek de 

zordu aslında. Zayıf, orta boylu, esmer, uzun yüzlü, 

denetimsiz hareketleri sebebiyle birçok kere ağır 

şekilde yüklü bulunan eskici arabasını 

itemeyecekmiş hissine kapıldığınız, ağzında bazen 

sigara bulunan orta yaşı hafif geçmiş bir erkekti 

Fahrettin. Çoğu zaman yalnızdı. Nadiren birisimle 

çok kısa bir iki lâf ettiğine şahit oluyordum. Onun 

kelimelerini çözebiliyorlar mıydı acaba? Zorlukla 

geçinen birisi olarak onun, kendisine yeni 

dostluklar ve sonuçta belki daha rahat çalışma 



imkânları sağlayacak şekilde çevresindeki daha 

şehirli kişilerle daha sıcak ilişkiler için çaba 

gösteriyor olması asıl beklenecek durumdu. Ama 

o, hiç bu tarz bir yaklaşım içinde gözükmüyordu. 

Bana ilk hitabı bir bakkalın önünde ikimiz de 

beklerken yüzünde soğuk bir ifadeyle, kendini 

zoraki bir iki kelime söylemeye mecbur hissettiği bir 

anda oldu. Birkaç kere tekrarladıktan sonra ancak 

anlayabilmiştim söylediklerini. Ama zihinsel 

durumu ve hayatı algılayışı hakkında esaslı bir 

izlenim edinememiştim bu ilk konuşmadan. Daha 

sonra, kendisiyle bir hayli aşinalık peydahladıktan 

sonra ise onun dünyayı kavrayışının hayli 

uzağında bulunduğumu fark etmiştim. Evet, o bir 

yabancıydı bu dünyada. Herkes bir  



parça yabancıdır yeryüzü sokaklarında ama 

bazıları daha bir yabancıdır. Onun hayattan ve 

insanlardan ne anladığını kavramam hiçbir zaman 

mümkün olmayacaktı. 

Bir gün Fahrettin’i arabasıyla önümden geçerken 

civardaki bir lokantada yemeğe davet ettim. İnsan 

bunu hep yapmıştır. Kısa süreli iyilik yapma 

atakları... iç dünyadaki bazı küçük rahatsızlıklardan 

sıyrılma çabaları ile ilgili dokunuşlar... Dünyadaki 

konumundan rahatsızlık duyan bir ruhun sistemsiz 

itilişleri... Beklediğim onun davetimi hemen kabul 

etmesiydi. Ama öyle olmadı. Fahrettin 

gelemeyeceğini söyleyiverdi. Ağzını çarpıtarak, 

boğuk bir sesle, kafasını reddin dışında hiçbir 

anlama çekilemeyecek şekilde sallayarak yaptı 

bunu. Arabasını da ağır ağır önümden sürerek 

uzaklaşmaya başladı. Haklıydı aslında. Henüz 

kendisiyle vasat düzeyde bile bir dostluk 

kuramadığınız başka bir sosyal sınıftan bir kişiye 

yönelttiğiniz bir cemile, tarafsız bir gözle bakılsa, 

ne anlama gelirdi ki? Fahrettin’in bende ortaya 

çıkmaya başladığından çabuk ve kâba bir ilk 

izlenimle kuşkulandığı üstünlük duygusu 



mevzuunda ben de kendimden emin olamazdım. 

Bana çok doğal gelen bu eğilim tamamen masum 

ve adaletli bir tavır alış sayılır mıydı? En 

törpülenmiş, haddini bilme çabasındaki ruhlarda 

bile üstünlük duygusu ihtiyacı bir yaratılış gerçeği 

miydi? İyilikten maraz doğduğu şeklindeki insan 

tecrübeleri aslında insanın içindeki, ne kadar 

küçültülseler de bir türlü yok edilemeyen kir 

noktalarından arınamayışından doğmakta değil 

miydi? 

Arkasından bakarken kısa bir an içinde Fahrettin’i 

haklı buldum. Onu yemeğe davet edişim sonunda 

ikimizde de bir rahatsızlık oluşturmuştu. 

■ Fahrettin’e daha sonraki günlerde yine rastladım. 

Bana 



karşı soğuk davranmadı. Anlayamadığım konuşmalarına 

tahminlerle karşılık vermeye çabalıyordum. Çok da başarı- 

sız sayılmazdım. Demek ki, kendisine biraz da alışmıştım. 

Ve bir Ramazan günü iftara davetimi Fahrettin beklemedi- 

ğim kadar kolay bir şekilde kabul etti. Anlaşılan kendisin- 

de bulunduğunu düşündüğüm katılıktan bir an için uzaklaş- 

mıştı. Ya da aslında belki böyle bir katılık taşımıyordu için- 

de. İftarda sözüm ona bir şeyler konuştuk. Aslında birbiri- 

mizden pek bir şey anlıyor değildik ama böylesi de müm- 

kündü ve gayri insanî falan da değildi. Herkesin iyi niyetli 

olduğu anlardaki abuk sabuk sohbetler de insanca bir de- 

ğer taşırdı elbette. 

Fahrettin’in insanlardan sandığım kadar kopuk yaşamadığı- 

na da daha sonraki günlerde şahit oldum. Bir kıraathane- 

nin önünden geçerken camdan gördüğüm Fahrettin nadir 

rastlanan gülümsemelerinden birini takınmış ve ayakta el- 

leri cebinde olarak, bir masada oturmakta olan birisine bir 

şeyler anlatıyordu. Daha sonra bir başka masaya yürüyüp 

oradakilerle de konuşmaya başladı. Durup biraz izledim. 

Ama beni fark etmesine İzin vermeden de uzaklaştım. Da- 

ha sonraki günlerde Fahrettin hakkında sağdan soldan bil- 

gi toplamaya çalıştım. Meselâ, uğradığı bir bakkala onu 

sordum. Adam, onun kendisinden alış veriş yaptığını söyle- 

di. Fahrettin hesap kitapta çok güvenilecek birisiymiş. Ba- 

zen kendisinden borç aldığı da olurmuş ama en kısa za- 



manda borcunu ödermiş. Bakkal daha sonra anlatmayı ke- 

sip benim Fahrettin’le bir sorun yaşayıp yaşamadığımı sor- 

du. Ona böyle bir şey olmadığını, yalnızca Fahrettin’i kendi 

hayata bakış noktamdan ilginç bir insan olarak gördüğüm . 

için hakkında bilgi edinmeye çalıştığımı söyledim. Fahret- 

tin’i diğer eskicilere de sordum. Niğdeli olanlar hep birlikte 

tek katlı büyük bir barakada kalıyorlardı ama Fahrettin ne- 



dense bitişikteki çok küçük bir kulübede tek başına kalmaktaydı. Birtakım 

başka kişiler de Fahrettin’in müthiş dürüst olduğunu, bazense kızıp 

köpürdüğünü ve çok karışık şekilde bağırıp çağırdığını anlatıyorlardı. Tepkileri 

kimi zaman beklenmedik şekilde gelişebiliyordu. Anlaşılan Fahrettin’in kendi 

uzak dünyasına ait farklı ilke ve ölçüleri vardı. 

Acaba Fahrettin kadınlar konusunda ne düşünüyordu? Hayatında bir kadın 

bulunmuş muydu? Zaman zaman kendisini çok yalnız hissetmekte miydi? 

İstanbul’da iki ağabeyi olduğunu ve seyrek de olsa onları ziyaret ettiğini de 

Öğrenmiştim. Aslında ailevî bağlantılardan tamamen uzaklaşmış değildi. Ama 

mutsuz olmadığını ve mutluluk konusunda toplumda yaygın tasavvurları ve 

fikirleri de kendisine anlatılsalar dünyasına uygulanamaz bulacağını tahmin 

ettiğim bu çalışkan ve dürüst insan bende neden bir acıma duygusu 

yaratıyordu? Yaşama sevinci için gerekli olduklarını modern hayatın bize kabul 

ettirdiği çerçevelerin dışındaki var oluşlar konusundaki kuşkum sürmekteydi 

anlaşılan. 

Fahrettin rahat konuşamayan bir insandı. Sosyal biri sayılmazdı. Yakışıklı 

değildi. Çok zor geçiniyordu. Herhangi bir kurumdan bir garantisi yoktu. Onu 

fazla sevimli bulamazdınız. Bakışları uzak ve soğuktu. Ama bunlara rağmen 

hayata çok tabii bir şekilde tutunmuştu. Mutlu olup olmadığını aklına bile 

getirmiyordu. Sağlıklıydı ve özgürdü. Hayatın gücünü iyi temsil eden birisiydi. 

Yapmacıklı değildi. Hayatın ta kendisiydi. 

içinde kendisinden bahsettiğim hikâye kitabım yayımlandıktan sonra Fahrettin’i 

görmez oldum. Hayır, aslında baştan söylediğim gibi ne o, ne de onu 

tanıyanlar kitabımı okumamışlardı. Ondan bahsettiğimi fark eden tek kişi 

olmamıştı. Ama yine de büyü bozulmuştu. Benim davranışım 



"Hayatın Üst Yönetimi” tarafından adaletsiz bulunmuş olabilirdi. En doğal 

mecralarında akmakta olan hayatların birtakım yazıcılar tarafından kapı 

aralıklarından, pencere kenarlarından seyredilip hikâye, roman hazırlamakta 

kullanılması çok da adaletli bir iş sayılmazdı belki. Bu seferki ceza da bu 

olmuştu zannederim. Sonunda da beni farklı hayat gerçekleri ile eğitecek bir 

temas noktasından mahrum bırakılmıştım...Fahrettinlere rastlamak ve onlarla 

dostluk kurmak kolay işlerden değildir aslında...Fahrettinler çokturlar ama 

birdeki sislerin arkasında kaybolur giderler. Çünkü hayatın en büyük damarları 

sırlarını koruyacaklardır... 

Fakat bir dakika! Başka bir ihtimal daha yok muydu? Fahrettin’i kaybettim mi 

dersiniz? Hayır, böyle olmadı. Ben eskicinin ismini değiştirmiştim. Yani 

bahsettiğim insanın ismi Fahrettin değildi. Böylece büyü bozulmadı. Hikâye 

hayattan uzaklaştırılıp ait olduğu yere hapsedildi. Edebiyatın asıl ödevi 

varlıklara saygı duymaktır. Bunun karşılığını da almış bulunuyorum: 

Fahrettin’le dostluğum devam ediyor. Sık sık rastlaşıyoruz. Ondan çok şeyler 

öğreniyorum. 



UZAKTAN KUMANDA 

Kendisinde unuttuğum bir evrakı almak için.Cevat isimli arkadaşımın evine 

gittiğimde saat akşamın yedisi sıralarıydı. Hava kararmıştı. Evli ve iki çocuklu 

bu arkadaşımın evine seyrek uğrardım. Çünkü bekârdım ve aile ziyaretlerinde 

kendimi çok rahat hissetmiyordum. Ama onunla esaslı bir dostluğumuz 

bulunduğundan rahat ve teklifsiz girip çıkabileceğim bir evdi arkadaşımın 

üçüncü kattaki dairesi. Kapıyı Cevat açtı. Beni görünce de çok sevindi. 

Varlığım genellikle ağırlık vermez, yeni renkler ve sıcaklıklar taşıdığım anlar 

daha fazladır. 

_ “Evimizin yolunu epeydir unutmuştun. Nasıl oldu?” 

_ “Yarın bana lâzım olan listeyi senin dosyana koymuş olduğumu sonradan 

hatırladım. Neyse ki çabuk uyandım. Yoksa yarın hiçbir iş yapamayacaktım.” 

_ “Yani liste şu anda benim çantamda mı?" 

_ “Evet, öyle...” 

_ "Bir bakıma sana iyi oldu. Buraya gelmeye mecbur oldun. Bir aile sofrasına 

da oturursun artık.” 

_ "Niye oturmayayım? Yengemizin yemeklerini bilirim. Senin sandığın kadar 

nazlı bir adam da değilimdir aslında.” 



{ 

Ayakkabılarımı çıkardım ve Cevat’ın verdiği terlikleri giyerek salona doğru 

yürüdüm. Salona geçince sonradan isminin Semiha olduğunu öğrendiğim 

genç bir kızı arkadaşımın dördüncü sınıftaki oğlunu ders çalıştırıyor buldum. 

Arkadaşım da beni bu genç kızla tanıştırdı. Semiha üst katlarında oturan 

ailenin lise mezunu kızıymış ve arada bir arkadaşımın oğlunu ders çalıştırmak 

için aşağı inermiş. Hafif kumral, benim hoşuma giden şekilde kısa saçlı, orta 

boylu, sağlıklı ve güzelce bir genç kızdı. Yirmi iki yirmi üç yaşlarında 

gösteriyordu. Genişçe koyu renk bir pantolonun üzerine kazak ve yelek 

giyinmişti. Bunlar da kendisine yakışmıştı. 

Arkadaşımın eşi de beni gördüğüne sevinmişti. 

_ "Aman ne iyi yaptınız! Çocuklar da sizi severler. Yemeğe fazla bir şey yok 

ama artık Allah ne verdiyse...” 

_ “Sizin güzel yemeklerinizi bilirim yenge? Bir aile sofrasına oturmayalı da 

epey oldu doğrusu.” 

_ “Seni kötü bekâr! Seni baş göz etmeye çalışıyoruz ama hiç oralı olduğun 

yok.” 

_ “O işleri karıştırma. Hem Cevat da bana evliliği fazla tavsiye etmiyor!” 

_ “Bak haine! Ben şimdi ona sorarım!..” 

Cevat ve eşiyle bir süre salonda sohbet ettik. Bu esnada Semiha da köşedeki 

masada Cevat’ın oğluna ders çalıştırmaya devam ediyordu. Sonra da önce 

hanımı, peşinden de yemek yapmaktan ve sofra kurmaktan zevk aldığını 

bildiğim Cevat izin isteyerek mutfağa geçmek üzere kalktılar. Salonda Semiha, 

Cevat’ın oğlu ve ben kalmıştık. Kısa bir süre sonra ders de bitti ve Semiha 

masadan kalkarak o sırada kapalı bulunan televizyonun karşısındaki büyük 



koltuğa oturdu. 



Dersi sona erdirip masadan kalkışı, birkaç adımlık yürüyüşü, koltuğa oturuşu 

ye bu kısa anlar içinde bedeninde beliren diğer hareket, bükülüş ve 

şekillenişler içime birden bir sıcaklık yaydı. Semiha’yı birden sevimli 

bulmuştum. Bu çekimin tam sebebini bilemezdim. Çünkü mekândaki bu yer 

tutuşun ve bir daha hiçbir zaman tekrarlanmayacak olan bir ana serilen beden 

hareketliliğinin üstünü zaman hemen çimentosu ile örtmüştü. Masadan kalkışı 

ve koltuğa oturuşu arasındaki kısa sürede onu izlemiyor da olabilirdim. 

Hareketlerinin bakış açımın tam içinde kalmasıyla bedenin bükülüşlerinin 

kendilerini algılarıma tamamıyla teslim edişleri sadece bir tesadüftü. O esnada 

aklımda başka şeyler bulunabilir ve meselâ cebimden çıkarmış olduğum bir 

kâğıda bakmakta olabilirdim. Ama ne olmuşsa olmuş, bitmiş ve o anda gerçek 

şöyle şekillenmişti: Masadayken, ders çalıştırırken, beni selâmlarken değil 

ama şimdi ondan hoşlanıyordum. 

Derslerle ilgili bir şey söyleyerek lâfı ben açtım. Konuşmaya başladık. Ses tonu 

ve kelimeleri seçiş tarzı da ruhuma hoş işaretler yolladı. Otuz yaşındaydım. 

Birbirimize uygun yaşlardaydık. Onu kendime bir eş olarak düşünebilirdim. 

Semiha liseden sonra açık öğretimi bitirmişti. Bir süre bir firmanın muhasebe 

bölümünde çalışmıştı ama sonra ortaya çıkan şartları beğenmediğinden 

oradan ayrılmıştı. Birkaç aydır çalışmıyordu. Babası da zaten çok uygun bir iş 

bulunamıyorsa Semiha’nın çalışmasına taraftar değildi. O da evde oturuyordu. 

Sonra Semiha beni sordu: 

_ "Hangi işle meşgulsünüz?” 

_ “Piyasaya kasalı kamyonla gıda maddesi dağıtıyorum.” 

Çok kısa bir süre durakladı. Ama ben onun o anda bir ha- 

il 



 

yal kırıklığından geçmekte olduğunu hissettim. Aramızdaki konuşma canlı 

başlamıştı ama bundan sonrasının nasıl gelişeceği pek belli değildi. Üzerimde 

sade bir İş kıyafeti vardı. Piyasaya mal dağıttığım kamyondan kısa bir süre 

önce inmiştim. Fiziksel görünüş olarak da gösterişsizdim. Kısa boyluydum; 

bacaklarım hafif çarpıktı, çenem öne çıkıktı, kulaklarım biraz büyük ve 

biçimsizdi. Ses tonum da hayli kısık ve İnceydi. Semiha benimle bir süre daha 

konuştuysa da hakkımda başka bir şey öğrenmesine gerek kalmadığını 

düşündüğünü anladım. Bir kamyonda şoförlük yapan ve dükkânlara mal 

taşıyan, yani bedeniyle çalışan bir kişinin ilgi çekecek bir insan olması ihtimali 

azdı ona göre belki. Nitekim de birkaç ilgi ve nezaket cümlesinden sonra sustu 

ve önce yanında bulduğu televizyonun uzaktan kumandası ile oynamaya 

başladı. Sonra da büyük koltuktan kalkıp tam karşısındaki televizyonu açtı. 

Tekrar koltuğa oturdu. Çeşitli programlar arasında geçişler yapmaya başladı* 

Bu arada arkadaşım ve eşi de mutfakla salon arasında gidip gelerek sofrayı 

kurmaya başlamışlardı. Bir iki kısa soru sorarak Semiha ile konuşmaya 

çalıştımsa da bizi bir araya getiren zamanın çatısı artık çökmüştü; zorlamayla 

bir yere varamayacağım iyice belli oluyordu. Kendisine İstanbul’daki önemli bir 

üniversitenin matematik bölümü mezunu olduğumu, babama ait olan ve birkaç 

şubesi bulunan büyükçe bir firmanın kamyonlarından birinde kendi İsteğimle 

çalışmakta bulunduğumu söylemem için ortada hiçbir sebep yoktu. 

Gözleri televizyonda, eli uzakta kumanda ile meşgulken bacaklarını sıra ile 

öne arkaya aldığı oluyordu. Ona hiç fark ettirmeden terlik içindeki ayaklarına 

ve ayak bileklerine hızlı bakışlar fırlatıyordum. Bir genç kadın ayaklarını 

unutmuşken onlarda doğal olarak ortaya çıkan yer ve açı 



değiştirmelerden bazı kişilik sırlarının dışarıya sızdığını düşünüyordum. 

Sağlıklı ve biçimli ayak bilekleri ve ayakların anlar içindeki doğal tepkileri; 

çekilip ileri çıkışları...Bu kısa alanlı ve kısa süreli hareketler ruh durumuna 

ilişkin işaretlerdi: Semiha salondaki birlikteliğimizden sıkılmaya başlamıştı. 

Küçük gerginlikler güzel ayakların hareketleriyle dışarı atılmaya çalışılıyordu 

belki. Ama bir kurtarıcı vardı : Uzaktan kumanda. Birkaç televizyon görüntüsü, 

uzaktan kumandanın eli meşgul edişi ve uzaklaşma... Semiha beni unutmuştu. 

Televizyondaki programlara çevirmişti dikkatini. Uzaktan kumanda yumuşak 

bir itaatle onun değişiklik arzularına hemen cevap verdiğinden şimdi ona 

benden çok daha yakındı ve onun güzel avucunun sıcaklığını benden çok 

daha fazla hak ediyordu. Uzaktan kumandanın insandan daha güçlü olduğu 

anlar da vardı demek ki... 

Uzaktan kumanda genç kızın benim tarafımda bulunan sağ elindeydi. 

Aramızda dört metre kadar bir mesafe vardı. O, üç kişilik büyük koltuğun 

yakınımda olan kenarında, bana tam profilini sunmuş olarak oturmaktaydı. 

Ben tek kişilik bir koltukta oturuyordum; genç kız ve oturduğu yerdeki yakın 

çevresi doğal olarak tam benim bakış açımın ortasında bulunmaktaydı. 

Semiha, ben fark ettirmeden onu seyrederken tam karşısındaki büyükçe 

televizyonun kanalları arasında elindeki uzaktan kumanda ile geçişler yaparak 

vakit geçirmekteydi. Genç bir kızın dünyasına girmek bir bakıma çok kolay, bir 

bakıma çok zordu. Benden birden kopuşu aslında biraz da beklenmedik bir 

şeydi. Bir anda kararını vermişti. Kendince çok rasyonel davranmıştı. 

Uzatmanın gereği yoktu. Bende onun bekledikleri kesinlikle bulunmuyordu. 

Onu durdurmama fırsat vermeden hızla uzaklaşmıştı. Onun aslında iyi niyetli, 

sakin, ruh dengesi yerinde ve bana uygun bir insan olduğunu biliyordum ama 



kendisine 



 \ 

ulaşabilmek İçin yapabileceğim hiçbir şey artık yoktu. Bana yönelmiş olan 

algıları birtakım uçlarındaki giriş noktalarının dayanıksızlıkları yüzünden çabuk 

yorulmuşlardı. Belki de birkaç saniyelik bir sabırsızlık yüzünden hayatlarımızın 

kesişmesi şansı kaybolmuştu. Halbuki biraz daha sabretmiş olsaydı onun da 

bana karşı bir sıcaklık duymasını sağlayabilirdim. 

Uzaktan kumandanın tuşları arasında gidip geliyordu Semi-  

ha’nın parmakları. Konuşmuyordu. Zaten de arkadaşım artık salondaydı ve 

bana lâf atmaya başlamıştı. Masanın hazırlanması bitmek üzereydi. Ona 

dönmeyip Semiha’yla konuşmaya Çalışmam hoş kaçmazdı. Ben onun 

dikkatinden tamamen çıkmıştım belki. Her şey çok küçük ve basit etkilerle 

şekilleniyordu bazen. Yani meselâ, Semiha o büyük koltuğa oturduğunda 

uzaktan kumandayı hemen yanında bulmasaydı belki benimle biraz daha fazla 

oyalanmayı düşünebilirdi. Ama televizyonun ve koltuğun yerini, uzaktan 

kumandanın hemen orada bulunmasını bu çözülüşün sebebi saymak da doğru 

olur muydu? Her anımızda birtakım nesnelerle temasta değil miydik? 

Nesnelerin bizi durdurmasına ve saptırmasına farkına varmadan kapılmamız 

önemli bir kişilik zaafı sayılmaz mıydı? 

Yemek güle oynaya yendi. Önce Semiha izin isteyip kalktı yemekten. Bizi 

selâmlayıp ayrıldı. Ben yemekten sonra da 

biraz oturdum Cevat’la. Zaman zaman da Semiha’nın oturmuş olduğu koltuğa 

bakıp düşünüyordum. Farklı bir akşam yemeği olmuştu bu benim için. İzin 

isteyip ayrılırken de son bir defa koltuğun üzerinde durmakta olan uzaktan 

kumandaya baktım. Başka evlerin başka salonlarındaki koltuklarda da belki 

birtakım çözülüşler masum ve tarafsız uzaktan kumandalarda ellerin 



dolaşması ile o anda başlıyordu... 
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ÜŞENMEYLE OLUR MU ABİCİM? 

Cevat tavla oynamaya devam ederken bana fikrini söyledi: 

“Rauf’u fazla dinlemeyeceksin kardeşim. Adam resmen sinir bozuyor.” 

Bir önceki akşam kahvede futbolla ilgili bir tartışma sırasında gene saçma 

sapan iddialaşmalarda bulunulmuştu. Bu arada Cevat da ölçüsüz bir şekilde 

kaba benzetmeler yapmaya, bağırıp çağırarak, hatta bazen hakaretler 

yağdırarak karşısındakileri susturmaya çalışınca birden Rauf’u karşısında 

bulmuştu. Rauf futbol muhabbetlerini pek sevmezdi ve açıkçası bu konular 

açılınca sıkılır, kalkar uzaklaşırdı. Ama bu kez oradaydı ve konuşulanlara da 

kulak kabartmıştı anlaşılan. İnsanların birbirlerini kırmaktan çekinmedikleri bir 

söz teatisi ortamı doğunca da kendisini tutamamıştı. Adam adeta bir mantık 

cümleleri virtüözüydü. İki üç cümle ile kendisine de lâf yetiştirmeye çalışan 

Cevat’ı perişan etmişti. Cevat’ın, düştüğü müşkül durumu unutması zor 

olacaktı. 

Rauf’un bazı lâfları bana da kıymık gibi batmaktaydı ama ona haksızlık yapmak 

da istemiyordum. Aslında onun kafa 



yapısı bize ters düştüğünden böyle oluyordu. Rauf fazla konuşan biri de değildi. 

Onu biz zorluyorduk konuşmaya daha çok. Çok dürüst ve samimi bir adam 

olduğundan da düşüncelerini eğip bükmeden söylüyordu. Başkasından bu 

kadar az etkilenen bir kişiye İnsan çok nadiren rastlayabilir. Rauf’un belli 

doğruları ve ilkeleri vardı ve o bunları tartışmaya gerek görmezdi. Hayatı çok 

karışık bir olay olarak da algılamıyordu. Onun katılığının mantığını, tereddütsüz 

benimsediği doğrularının boyutlarını ve sivri köşelerini kavramakta İnsan zorluk 

çekmezdi. Kendine ait farklı bir düzlemde oluşturduğu sarsılmaz bir 

rasyonaliteyi çabucak fark ederdiniz. Bu orta üçten ayrılma adamın dünyasında 

bir tutarsızlık bulamadığınızı kendi kendinize İtiraf zorunda kalırdınız sonunda. 

Onun karşısında kendi hayat tezlerinizin zayıf kaldığını hissederdiniz. Belki o da 

bu yüzden kimseyle oturup uzun boylu tartışmazdı. Bunu tamamen bilinçli 

yapıyor da olmayabilirdi. Ama herhâlde karşıdaki kişi ile dengeli bir tartışma 

ortamının kurulamayacağını hissediyordu ve insanlara sevimsiz görünmek de 

istemiyordu. 

Rauf bir ilçedeki nüfus müdürlüğünde çalışıyor. Öyle bir insan memurluk 

hayatını başladığı yerde bitirir. Kimse ile arasında uzun boylu kötü bir durum 

olmamıştır. Belki işine bir gün bile geç kalmamıştır. Hiçbir bıkkınlık içinde 

görünmeden, hep aynı ruh durumu ile, aynı ölçülü ilişkilerle oradaki yıllarını 

geçirmektedir. Rauf şu anda 44 - 45 yaşlarında olmalı. Uzun boylu, zayıf, 

esmer, elleri dikkati çekecek kadar büyük olan biri. Onu düşündüğünüz zaman 

kafanızda en çok beliren hâli, kışın üzerinden hiç çıkarmadığı eski koyu renk 

paltosu ile olanıdır. Yolda uzun adımlarla oldukça hızlı yürür. Belli engellerden 



sıyrılır gibi zarif bir çeviklikle yürür. Hiç fark ettirmeden böylesine birden yok 

olan bir 
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adama hiç rastlamadım. Meselâ, kahvede hep böyle olur: yanınızdadır, başınızı 

çevirip bir tarafa bakarsınız, gözleriniz biraz dalar ve başınızı tekrar eski 

durumunuza getirirsiniz; sonra bir de fark edersiniz ki, Rauf oturduğu yerde 

yoktur. Üstelik kahvede de yoktur. 

Rauf içki, sigara içmez. Elindeki küçük bir kese kâğıdından fındık, ceviz, kuru 

üzüm, kuru incir atıştırdığını sıkça görebilirsiniz. İstanbul, Fatih doğumludur. 

Dedeleri de İstanbulludur. Sağlıklı bir bünyesi vardır. Güçlü bir erkek olduğunu 

fark ettiğim tek sahne onun bir manavda alış veriş yaparken hemen yandaki 

kaldırımda yaşlı bir adamı itip kakmakta olan iri yarı bir taksi şoförünü aniden 

dönüp bir itişte metrelerce uzağa savurmasıydı. Genç bir adam olan şoförün bu 

güçlü itişten sonra kendisini çok dengesiz şekilde zayıf bulduğunu görmüştüm. 

Adam ayağa kalkıp Rauf’a kısaca biraz bakmış, onunla aralarında birkaç metre 

varken biraz bakışmışlar, sonra o kaldırıma yaklaştırdığı arabasına binip tek 

kelime söylemeden oradan uzaklaşmıştı. Rauf’un şoföre o andaki müthiş hırslı 

bakışı beni korkutmuştu. Rauf’un karıştığını hatırladığım tek şiddet olayı da bu- 

dur. O günlerde kendisini fazla tanımıyordum. Yıllar sonra hatırlattığımda da bu 

olayın Rauf’u uzun zaman huzursuz ettiğini öğrenmiştim. Rauf yanlış 

davrandığını düşünüyordu. Neden kendisini o kadar kaybettiğini 

anlayamadığını söylüyordu. Yaşlı adamı da, şoförü de tanımıyordu. Onların 

aralarındaki çekişmenin mahiyetini bilmiyordu. Şiddete başvurması çok yanlış 

olmuştu. Ama belki de yaşlı insanın yüzündeki bir acı ifade onu böyle bir 

tepkiye itmişti. 

Peki, bu kadar tutarlı, sakin, soğukkanlı, mantıklı bir adam neden üniversiteyi 



okumamıştır? Buna kendim bir sebep bulamamıştım. Rauf’a sordum. Anlattı. 

Çok parlak bir öğrenci değilmiş ama sınıflarını da geçiyormuş. Sonra lise 



İki de ağır bir hastalık geçirip bir yıl kaybetmiş. Ertesi sene de Davutpaşa’ya 

taşınmışlar. İhtimal o yaşta iken daha sonraki yıllarda ağır ağır edindiği hayat 

görüşü ve kişilik yapısı henüz oluşmamış bulunuyordu. Davutpaşa’da 

kaydolduğu okuldaki sınıfına ve öğretmenlerine pek ısınamamış. Okula 

alışmaya çalışırken hastalığı da tekrar nüksetmiş. Uzun süren bir nekahet 

dönemi geçirmiş ve bu arada okuldan da tamamen kopmuş. Bir süre sonra da 

evde sıkıldığından ve sahibi ile de bir tanışıklığı bulunduğundan evlerinin 

yakınındaki bir mobilyacıda çalışmaya başlamış. Zaten ahşapla uğraşmayı 

severmiş. Mobilyacıda çalışırken eski öğretmenlerinden birinin teşviki ile liseyi 

dışarıdan bitirmiş. Üniversite imtihanına da girmiş. Ama derslerle bağlantısını 

yoğun şekilde kuramadığı için başarılı olamamış. Kendisini üniversiteye girmek 

için fazla zorlamaya da gerek görmemiş. Mobilyacıda dört beş yıl çalıştıktan 

sonra da babasının bir arkadaşının tavsiyesi ile imtihana girmiş ve bin nüfus 

müdürlüğünde memur olarak göreve başlamış. 

Rauf’la üniversitede öğrenci olduğum sıralarda tanıştım. Benim zaman zaman 

uğradığım kahvehaneye o da geliyordu. Kendisiyle kâğıt ve tavla oynadığımız 

da oldu. Ama o sonraları oyunları çok aza indirdi. Ancak kendisine çok ısrar 

edilirse ve o olmadan da oyun kurulamıyorsa oyuna oturur olmuştu. Beş vakit 

namaza da başlamıştı. Kahvede kısa bir süre masa kenarında oturarak kalır, bir 

çay içer, ezan okununca da kalkar giderdi. Kendisine çay ısmarlamak da zordu 

aslında. .İkramları pek kabul etmek İstemezdi. Kahvede oturduğu masadaki 

oyunu konuşmadan seyreder, arada bir eğilip yanındaki oyuncuların ellerine 

bakardı. Kâğıt oyunlarının çoğunu da bildiği anlaşılıyordu. Bir keresinde beni 



çok şaşırttı: Kahvede ilk defa gördüğüm insan- 



tarla briç oynuyordu. Esaslı bir oyuncu sayılmazdı ama öyle çok acemi bir 

durumu da yoktu. Kahveye ilk defa uğramış olan gençler briç oynamaya 

başlamışlarmış. Rauf da seyrediyor- muş. Sonra içlerinden birisi cep 

telefonundan aranıp kalkınca diğerleri Rauf’a dönüp oyunu seyrettiğine göre 

briç bildiğini düşündüklerini, oyuna onun devam etmesini istediklerini 

söylemişler. Rauf briçi az bildiğini söylediğinde de bunun önem taşımadığını, 

vakti varsa kendisiyle oynamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtmişler. Vakti 

olduğundan o da oyuna oturmuş. Briçi ne zaman Öğrenmişti, nerede 

öğrenmişti? Sorduğumda mobilyacıda çalışırken dekorasyon ve tadilât işleri için 

zengin bir adamın villasında uzunca bir süre ustasıyla çalıştıklarını, bazen geç 

saatlere kadar orada kaldıklarını, villa sahibinin komşu villalardan gelenlerle her 

akşam yemeğinden sonra briç oynadığını, kendisinin de davet edildikleri 

yemeklerden sonra çaylarını içerken oyunları izlediğini, sıcak bir insan olan villa 

sahibinin de bir süre sonra kendisine küçük bir briç öğrenme kitabı hediye 

ettiğini, onu birkaç kere okuduğunu ama çok az oyun oynadığını ve o gün de 

tesadüfen oyuna oturmak mecburiyetinde kaldığını söylemişti. 

Kendi hayat çizgisinden bu kadar emin olmasına ve çevresinden pek az 

etkilenmesine rağmen Rauf, kendilerini tanısın tanımasın, insanların isteklerine 

hep olumlu cevaplar ve tepkiler vermeye çalışıyordu. 

Beni çok şaşırtan durumlardan biri de Rauf'a bir bankanın önünde bir yabancı 

ile İngilizce konuşurken rastlamam olmuştu. Beni yanlarından geçerken 

görünce yabancıya göstermişti, "He speaks English bette than me.” demişti. 

Bunun üzerine turistle ben konuşup ona aradığı yeri tarif etmiştim. Sonra da 



Rauf’a İngilizceyi ne zaman öğrendiğini sormuştum. Onu günlük 

konuşmalardan çok daha ilerisine 



götürebilecek kadar İngilizce bildiğini fark etmiştim. Okulda İngilizcesi çok 

iyiymiş. O yıllardan kalma ders kitaplarını ve sözlükleri saklıyormuş. Zaman 

zaman da bunlardan ve başka yardımcı kitaplardan İngilizce çalışıyormuş. 

Her an Rauf'un sizi şaşırtan bir cephesiyle karşılaşabilirdiniz. Neyi ne kadar 

bildiğini tahmin etmek zordu. Ona elinde bir gazete veya bir romanla 

rastladığınız olurdu ama muazzam okumalar içinde olduğunu da 

sanmıyordum. Benim için o bir bilge idi; ama oturup saatlerce felsefe, 

sosyoloji, psikoloji, tarih, mantık kitapları okuyarak bu duruma geldiğini de hiç 

sanmıyordum... Yoksa okuyor muydu?.. Ama söz aramızda, kitap 

kurtlarından pek bilge adam çıkmaz. Benim gözlemim budur. Kitabın 

yumuşatamadığı ruhlar çoğunluktadır. Okurlar, okurlar, okurlar; bir de 

bakarsınız ki kendilerinden başkasını tanımaz hâle gelmişler... Rauf, farklı 

kaynaklardan gelen bilgilerle bu kişiliği kazanmış olabilirdi. 

t 

Gene kahvede birlikte olduğumuz bir gün bir deprem meydana gelmişti. Epey 

sallanmıştık. İlk etki anından itibaren insanlar masalardan fırlamışlar, kapıya 

koşmuşlardı. Ben Rauf’un yakınındaydım. Kalkıp hızla kapıya koştum. Bir 

kenarda oturmuş televizyon seyretmekte olan Rauf ise hemen bir tepki 

vermemişti. Yanındaydım, birbirimize bakmıştık. Sakin bir yüz ifadesi vardı. 

Yerinden çabuk kalktı sayılır, ama kahveyi en son o terk etmişti. Neden böyle 

davrandığını sorduğumda, “Hepimiz aynı anda kapıya saldırmış olsaydık 

zaten kimse dışarıya çıkamazdı.” şeklinde cevap verdi. 

'Evet ama, adamı biz zorluyoruz konuşmaya. Yahut bir olayın çok içindeyse 



mecburiyetten bir şeyler söylüyor.” 



dedim Cevat’a. 

Son defasında da böyle olmuştu. Kahveye birtakım elektronik aletler, saatler 

ve süs eşyaları satan bir satıcı gelmişti. Nasıl olmuşsa olmuş, bir masadaki 

kişilere mallarını tanıtırken onunla oradaki bir genç arasında sert sözler 

geçmiş, daha sonra da iş itişmeye kadar ilerlemişti. Cevat’la ben satıcının 

sevimsiz hareket ettiğine kanaat getirdiğimiz için ona önce sözle sonra da 

biraz iterek yüklenmiştik. O esnada satıcının bir masanın köşesine koyduğu 

tablasındaki birkaç malı da sağa sola saçılmıştı. Olay yatıştırılıp satıcı dışarı 

çıkarıldıktan sonra Cevat kahvede oturmakta olan Rauf’a dönerek sertçe,” 

Taş kesilmiş gibi orada oturuyorsun. Ne garip, tepkisiz adamsın! Burnunun 

dibinde olay oluyor, hemen müdahale edecek durumdasın ama sen yerinden 

kıpırdamıyorsun! O satıcıyı hemen defet- meliydin!” demişti. Rauf Cevat’a 

sakin ve soğuk bir şekilde bir iki saniye bakmış ve yüzündeki ifade hiç 

değişmeden konuşmuştu: 

_ “Kalp kırdınız, günaha girdiniz!” Cevat şaşırmıştı: 

_ "Ne, sen şimdi bizi mi suçluyorsun? Adama bak, ne diyor!” 

Rauf oturduğu yerden sakin şekilde ayağa kalktı. 

_ “Sen işi anlamamışsın. Ben seninle tartışmam. Adam kahveye satış yapıp 

ekmek parası kazanmak için girdi. Neden kavga etmek istesin? Yanlış kelime 

kullanıp haksız duruma geçmesi de aslında mühim değil. O burada misafir 

sayılırdı. Sonunda malının bir kısmı da yerlere saçıldı. Belki de zarara girdi. 

Tabii ki kalbi de kırıldı. En kötüsü de bu!” Rauf bunları söyledikten sonra da 

kahveden çıktı. Cevat bozulmuştu. 



_ "Adama bak, yabancıya hal veriyor!” Rauf’u severdi ama arkasından 

konuşmaya devam etti. Cevat’ın onun peşinden uzun uzun bu kadar lâf 

etmesi kendisini çok iyi duygular içinde bulmamasındandı biraz da. Çünkü 

ben de öyle hissediyordum. Rauf aslında haklıydı. İşin insanı sıkan bir diğer 

yanı da Rauf’un neredeyse her zaman haklı olmasıydı. Bu İnsanı 

şaşırtıyordu. Şu sade, sıradan adam her seferinde bizi sarsıyordu. Belki de 

kahvedeki herkes onun gibi olmak, onun gibi davranmak İsterdi. 

Ne siz, ne de ben bu kadar yapmacıksız bir İnsana rastla- mamışızdır. O 

kadar kendisi olabilmek belki psikoloji kitaplarına göre de mümkün olmayan 

bir durumdur. Kimseye imrenmiyor, kimseyi kıskanmıyor, kimse için kötülük 

düşünmüyor, hep samimi davranıyor, içinden geleni söylüyor; içinden de 

güzel şeyler geçiriyor! Bu kadarı herhâlde mümkün değildir ve olmamıştır da. 

Rauf da insandır; içinden kinler, kötü duygular geçtiği olmuştur. Ama işte bizi, 

kendisinin bu kadar arınmış olduğunu düşündürecek kadar müthiş şekilde 

etkisine almış bulunuyor. Rauf genel olarak geçmiş olayları tekrar 

irdelemezdi. Bu satıcı hadisesinden de daha sonra hiç bahsetmedi. Olaydan 

bir süre sonra çoğumuzun onun haklı olduğunu kabul ettiğimizi duymaya bile 

ihtiyacı yoktu sanırım. Dünya onu haksız bulsa da hiç etkilenmezdi ihtimal ki. 

Vicdanen öyle rahat ve kendisiyle barış içindeydi ki... 

Rauf bekârdır. Hiç evlenmedi. Gerçi kendisiyle, o konulara uzun boylu girecek 

kadar derinden bir yakınlığım da olmadı ama evlenmeye fazla teşebbüs 

ettiğini de sanmıyorum. Öyle seziyorum. Rauf alt düzeyde bir devlet memuru. 

Geliri çok sınırlı. Ek kazançlar için çok zaman gereken hareketli bir kişiliği ve 



esnek bir karakteri de yok. Annesi ile birlikte, tamamı kendilerine ait hayli 

bakımsız, üç katlı yığma bir 



apartmanın giriş dairesinde oturuyor. Annesi baş örtülü, nurlu, güler yüzlü, 

enerjik bir kadın. Evlerine sadece iki kere girmişimdir. Bir kere kendisine 

bırakılan bir emaneti vermek için, bir kere de bir kitap almak için. İkisinde de 

içeri davet edilmiştim. Bana çay ikram edilmişti. Evleri çok sade ve basit 

döşenmişti. Eski birkaç koltuk, küçük halılar, eskice bir televizyon, yıpranmış 

bir masa, büyük bir kitaplık... Ama ev çok temiz, derli toplu ve güzel 

kokuluydu... Üstteki iki katta da tekstil sektöründe işçi olarak çalışmakta olan 

evli iki ağabeyi oturuyor. Bu durumda belki bir aile kursa geçinme sorunları 

olacağını düşünmüş olabilir. Aslında boylu poslu, yakışıklı bu adama yakınlık 

duyacak pek çok kız da vardır muhakkak. Ama Rauf’un kadınlar konusundaki 

hissiyatını bilmek hiç mümkün değil. Bu konuları hiç konuşmaz. Yalnız 

benimle değil, hiç kimseyle konuşmaz. Zaten bir kimseyle çok ileri düzeyde 

bir sır paylaşma ruh hâli onda yoktur. Onun doğal durumudur bu. Kimseye 

açılamama, dertlerini paylaşamadığı için gerilim içinde olma gibi tutukluklar 

ona göre değildir. Bu yüzden içinde bulunduğu herhangi bir insanlık 

durumunun onda bir bunalıma yol açması pek söz konusu değildir sanırım. 

Kafasında her şeyi ölçüp tartıp biçmiştir. Dindar bir insan olduğu için de 

gerçekleşmeyen hayat tabloları için “Nasip” demiş geçmiştir. Bu kadar 

mantıklı, makul ve dindar... Olayları, kişiliğinin bir yüzeyi olan kabuller 

listesine göre çok sistemli bir değerlendirmeye tabi tuttuğunu insan fark 

ediyor. Hatta bu onda bir matematik işlemler ağı ile hareket şekline 

dönüşmüş. Bir yönüyle tamamen akılcı davranıyor; onun ruh dünyasında 

tereddüt ve boşluğa hiç yer yok. Öte yandan dinin getirdiği çerçeveyi de 



tamamen benimsemiş durumda, ilk anda insana ortada bir çelişki varmış gibi 

gelse de bu tablonun tümü onda tam bir tutarlılık olarak ortaya çıkıyor. 



 

Rauf’a kendisini tanıdığımdan-beri ancak iki üç kere bir kadınla bir arada 

bulunduğu bir sırada rastlamışımda. Sonuncusunun üzerinden sekiz on sene 

geçmiştir sanırım. Beyoğlu’ndaki bir pastanede güzel bir hanımla oturduğu 

sırada onu görmüştüm. Selâmlaşmıştık. Ben birkaç masa ötedeydim. Oradan 

onlara ara sıra kaçamak bakışlar fırlatmıştım. Tanıdığım Rauf’tan başkası 

değildi: Sakin, yapmacıksız, doğal, ölçülü... İnsan biraz bükülür kardeşim! 

Karşısındaki genç hanımın onu ilginç bulması nasıl mümkün olabilirdi? Birden 

içimden şu kanaat hızlı olarak geçti: Bir kadının Rauf’u anlaması mümkün 

değildir. O, onlar için çok uzak bir dünyadır. Onun hayat geometrisi çok kesin 

ve serttir. Hep naziktir, ölçülüdür, yumuşak davranır ama kadınların çoğunun 

beklediğini düşündüğüm, gerçeklerin zamanı gelince biraz çarpıtılması ve 

kişinin kendi dünyasına indirilirken bir rahatlık sağlayacak biçimde 

dönüştürülmesine Rauf çok uzak kalır. Pastanenin o masasındaki hava o 

genç hanımın pek de iyi vakit geçirmemekte olduğunu gösteriyordu. Kaçıncı 

görüşmeleriydi bilmiyorum ama bunun son görüşmeleri olabileceğine ilişkin 

işaretler az değildi... Lise mezunu bir adam... Sosyal temsil düzeyi 

bakımından bir kadın için cazip gözükmeyen bir kişilik rengi ; genel bir 

hareketsizlik... Annesi ile dar bir sokaktaki küçük bir apartman dairesinde 

oturmakta olan düşük maaşlı bir memur... Evet, hoş yapılı, yakışıklı bir adam 

ama hayatın gerçekleri de oturdukları yerde durmazlar, sık sık insanı ziyarete 

gelirler...Rauf’un kadınlara karşı kullanabileceği bir silâhı hemen hemen 

yoktu. Karşı cinsle ilişkiler için yeni bir davranış tarzı benimsemesi hiç 



mümkün değildi. Hayatın garipliğine bakınız: Erkeklerin dünyasında bu kadar 

güçlü olan bir adam kadınların dünyasında yok olup gidiyordu... Eee, ne 

yapalım, bu da işte Allah’ın bir adaleti ve yazısı... 



"Palavradan mamul bir herif" olmak bazen kadınların dünyasında çok işe 

yarıyor. Değişken kişilikli, tamamen değil ama yer yer tutarsız, ilişkileri karışık 

tonda, havadan hafif ve anlaşılmama perdesinin arkasında her boşluğu 

dolduran kokusuz ve renksiz bir basitlik gazı tabanlı erkek markaları 

kadınların ve bilhassa genç kızların dünyasında daha iyi iş yapabilir şeklinde 

bir kanaat bende de yer etmiştir. 

Rauf’un sakin ve rahat hâli, huzurlu ruh manzarası onu tanıyanlarda bir 

kıskançlık, bir gıpta duygusu uyandırmıştır. İnsanlarda ihtimâl ki ona karşı 

küçük, masum hınçlar da yer almaktadır. Hemen hemen herkes ona bir 

ölçüde hayrandır ama, aslında Rauf insanı bir parça sinirlendirmektedir de. 

Bu yüzden ben onun kadınlar karşısındaki biraz da komik bu durumuna bir 

parça memnun da olmuşumdur. Neydi bu adam karşısında bizim çektiğimiz 

canım... Rauf bir gün Cevat’ı bir kere daha perişan etmişti. Cevat bir konut 

kooperatifindeki daire paylaşma kurasını kahvede anlatırken,” İşe bak, 

manzaralı daire o herife çıktı! "demiş durmuştu. Kenarda oturmakta olan Rauf 

birden lâfa karıştı ve: “Ne fark eder? O dairede şimdi senin, benim gibi bir kul; 

bir insan evlâdı oturacak.” deyiverdi. Bu mantık Cevat’ı elbette çileden 

çıkarmıştı. Ama içimizden bunun çok İnsanca ve olgun bir yaklaşım olduğunu 

o anda hangimiz geçirmedik ki... 

Bir zaman sonra, kafam Rauf’un hiç tahmin edemeyeceği kadar onunla 

meşgul olmaya başlayınca kendimce ilginç bir adlandırma yaptım: Vicdan 

Azabı Rauf... Rauf en çok da insandaki, “Vicdan” kelimesi ile karşılamaya 

çalıştığımız, genel olarak herkeste farklı şekilde yer almakta ve işlev 



görmekte olan bir olgu değerlendirme, kayıt ve manevî bilgi işleme 

merkezinde titreşimler yaratmakta olan bir  



yayın kaynağıydı. Her insanda farklı ölçülerde, ama mutlaka yer alan küçük 

yalanlar, abartmalar, riyakârlıklar, hileler, haksızlıkları görmezden gelmeler 

Rauf’tan çok çekiyorlardı. İnsanlar onları vicdanlarında çok fazla rahatsız da 

olmadan uzun süre taşıyabilirlerdi belki. Ama Rauf içinizde bulundurmakta 

olduğunuz bu kirli bölgeleri, yalnız kendisine mahsus kılınmış hafif darbelerle 

sizi rahatsız eden, sancı üreten merkezler hâline sokabiliyordu. O bir parça 

lâfa karışmışsa eski rahatlığınız kayboluyordu; uyumaya terk ettiğiniz 

duyarlılıklarınız birden canlanıp sizinle boğuşmaya başlıyorlardı. Rauf 

vicdanınızı size isyan ettiriyordu. Ruhunuzdaki bu denetleyicinin gücünü Rauf 

ortaya çıkarıyordu. Rauf, vicdan azabı Rauf... 

Rauf’la derin bir dostluğumuz yoktu. Zaten olamazdı da. Benim kendisiyle 

uzaktan uzağa bu kadar ilgilendiğimi ve onun etkisinde kaldığımı bilmesini de 

istemezdim doğrusu. Ama bunu ona anlatsaydım da, eminim ki, bundan 

önemli sonuçlar çıkarmazdı. Onun kendisini büyük görmesini sağlamanın 

hiçbir şekilde mümkün olmadığını hissediyordum. Hep haklı olduğunun o 

zaten bilincindeydi sanırım. Diğer insanların, aslında da diğer erkeklerin, onun 

yanında kendilerini bir parça çocuksu buluyor olmaları onun çizgisini 

değiştirmesine sebep olacak bir veri değildi. Yıllar boyunca kendi gücünü 

tartmış, denemiş ve öğrenmiş olmasına rağmen; bütün gelişmelerden sonra 

da, o hep aynı Rauftu ki, bu da başlı başına büyük bir hâdiseydi. Rauf gizli bir 

merkez tarafından görevlendirilmiş gibiydi. Hep doğru olanı, makul olanı, 

insanca olanı ve üstelik bunların doğal sonucu olmadığı hâlde anlaşılmaz 

şekilde mantıklı olanı savunan insan cisimli bir farklı canlı... Belki de o bir 



makine ya da bir robottu. Ama hiçbir şekilde onu bir ermiş gibi görmüyordum. 

O da sırasında gülünç durumlara düşebiliyordu 
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 Meselâ, kötü giyinen bir adamdı. Çoklarının imreneceği vücut ve organ 

oranlarına sahip olmasına rağmen giydikleri üzerinde hep biraz iğreti dururdu. 

Renklerin uyumlarına pek dikkat etmezdi. Belki de piyasadaki en kötü 

kravatları seçerdi. Onları da biçimsiz bağlardı. Bu durumun belki de 

farkındaydı, çünkü mesai saatleri dışında onu hemen hemen hiç kravatlı 

göremezdiniz. Mobilyacıda çalışırken ustası ona ev elektrik tesisatı hakkında 

bilgi vermiş, kendisi de bunu geliştirmişti. Evlerindeki elektrik tesisatı ile ilgili 

işleri kendisi yapıyordu; hiçbir isteği de geri çeviremediğin- den sık sık 

komşularının bazı elektrik tesisatı işlerini de yapmakta olduğunu bana 

kahvedeki arkadaşlar söylemişlerdi. Mobilyacıda iken ustasının teşvikiyle bir 

süre uğraşıp sürücü ehliyeti de almıştı ama ustası bazı tecrübelerden sonra 

onun iyi araç kullanamadığına kanaat getirmişti. Otomobil sahibi olması 

geçim şartlarından dolayı zaten oldukça zordu. Bu konuda çok hevesli 

olduğunu da sanmıyorum. Otomobil kullanmaktaki yeteneklerinin sınırlı 

olduğunu ve bu şehrin trafiğine uyum sağlamakta hayli zorlanacağını o da 

fark ediyordu muhakkak ki. Dedim ya, çok mantıklı, gerçekçi ve belli zaaflarını 

paniğe kapılmadan tabii insanlık durumları olarak kabul edecek olgunlukta bir 

kişiydi o... 

Ama Rauf benim hayat çizgimde yeni bir şuuru, hayata çok farklı bakmama 

yol açan önemli bir ayılma anını asıl birkaç kere ondan işittiğim kısa bir cümle 

ile yarattı: “Üşenmeyle olur mu abicim!” 

Bu cümle Türkçede şu fikirleri anlatıyordu: üşenmekle bir iş görülmez; 

üşenme duygusu ile hayat ilerletilemez; bahis konusu işte üşenme bir çözüm 



sağlamaz; üşenmeyi  



 

hayatımızdan uzaklaştırmalıyız; üşenme bu bağlamda akla hiç gelmemeli; 

böyle bir ruh durumundan hemen kurtulmalıyız... Bir bakıma bu fiilin en 

azından birtakım insanların hayatında hiç bulunmadığı da ifade edilmiş 

oluyordu. İnsan ruhu kadar eski bu iç dünya örgülenmesinin tamamen yok 

edilmesine ilişkin bir temenni... Halbuki bundan kurtuluş da yoktur; insanlar 

hep birtakım şeyleri yapmaya üşenmişlerdir ve gelecekte de üşeneceklerdir. 

Ne yani; bu iç dünya itkisini gayriinsanî mi bulacağız? Üşenme aslında doğal 

bir tepki ya da çoğu zaman doğal bir korunma çekilişi değil mi?.. Rauf denen 

adam, sırasında insanın iç dengelerini sağlıklı tutmaya yarayan böyle bir geri 

çekilişi hayatından nasıl tamamen uzaklaştırabilir? 

Böyle olmakla birlikte, Rauf öyle anlarda bu küçük cümleyi sarf etmişti ki, onu 

birtakım tereddüt ve değerlendirme süreçlerinden sonra tamamen haklı 

bulmuştum ve tavrını kendi hayatım için de, iç dünyamdaki kasılma ve 

sıkışma anlarında mutlaka uyulması gereken bir temel ilke, aslında insanın 

tabiatında uyutulmuş olarak bulunan gerçek bir rasyonellik şeklinde kabul 

etmiştim: “Üşenmeyle olur mu abicim!” 

Rauf’a evlerinin önündeki kaldırımı çimento harcıyla tesviye ederken 

rastlamıştım. Pazar gününün erken bir saatiydi. Elindeki mala ile plastik bir 

leğenden aldığı harcı ustaca bir şekilde bozuk yüzeylere yerleştiriyordu.. 

Rahat, ağır hareketlerle çalışıyordu. Kendisine selâm verdim. Belediyenin 

çevre düzenleme çalışmaları sırasında özensiz işler yaptığından söz etti. 

Kaldırımlar eskisinden beter hâle gelmişmiş. İnsanlar bunlarda yürürken 



bazen takılıp düşüyorlarmış... Akşama doğru yolum tekrar o sokaktan 

geçmişti. 



Rauf hâlâ çalışıyordu. Ama bu sefer birkaç apartman ötedeki bir noktada 

harçlama yapıyordu. Durup kendisiyle birkaç kelime konuşmak istedim, işe 

henüz başlamış gibi rahat, enerjik ama acelesiz çalışıyordu. 

_ “Ne iş Rauf, mahalleyi mi düzeltmeye karar verdin?" 

_ “işçiliği kötü yapmışlar, bizimki de biraz yama gibi oluyor ama en azından 

kaza tehlikesini azaltmış oluyoruz.” 

_ “Hiç de üşenmiyorsun.” 

_ “Üşenmeyle olur mu abicim!” 

“Üşenmeyle olur mu abicim !” cümlesi beni ilk anda vurmadı. Ondan ayrılıp 

kahveye doğru ilerlerken de fazla aklımda değildi. Kahvede biraz oturup bizim 

çocuklara Rauf’un bana tuhaf gelen çabasından bahsettikten ve onların da 

onun hayli çatlak bir tip olduğu şeklindeki mülâhazalarını aldıktan sonra bu 

cümle kafamda dolaşmaya başladı: “Üşenmeyle olur mu abicim!”... Bu kadar 

da basit ha!.. Yani üşenme hiçbir şekilde söz konusu olamazdı!.. Böyle bir ruh 

durumuna düşülmesi ihtimali yoktu. Böyle en ufak bir etki bile ortaya 

çıkamazdı. İşler devam ediyordu. Bitene kadar da yapılacaklardı. Dışardan 

gelen fikir ve değerlendirmeler hiçbir şekilde kaale alınmazdı. Çözüm; makul 

olan, doğru olan, rasyonel olan belliydi, üşenme diye bir duygu çeşidi de 

yoktu... Birden sarsıldığımı hissettim. 

Evet, aslında üşenmenin bir yeri olamazdı burada. Rauf haklıydı yahu... Her 

zamanki gibi... 

Rauf kahvedeki televizyondan haberleri en çok izleyenlerdendi. En çok da 

namaza gitmeden önce yalnız başına çayını içerken haberleri seyrederdi, 



Kahvedeki gürültü artınca da daha iyi duyabilmek için kalkar televizyonun 

sesini açardı. Bir gün televizyondaki görüntü bozuldu. Çatıya çıkıp 



anteni düzeltmek gerekiyordu. Kahveci üç kat yukarı çıkıp anteni birkaç kere 

düzelttiyse de iyi görüntü bir türlü elde edilemedi. Bu esnada Rauf geldi ve 

durumu görünce televizyonun görüntüsü için o harekete geçti. Zaten kahveci 

de antenle uğraşmaktan artık vazgeçmiş, kalabalıklaşan kahvedeki işine geri 

dönmüştü. Rauf çatıya inip çıkmaya başladı. İlk anlarda kahvedekilerden 

kendisine yardım edenler oluyordu. Kapıya çıkıp yukarıya televizyondaki 

görüntünün durumunu bağırarak bildirmeye çalışıyordu bazıları. Ama 

sonunda herkes pes etti, yerine oturdu. Sonuç alınamamıştı. Ama Rauf bu 

sefer yalnız başına televizyonla uğraşmaya başladı. Dakikalar geçiyor, onun 

çatıya inip çıkmaları bitmiyordu. Kahveci bile artık yorulmaması gerektiğini 

söylemeye başlamıştı. Gençlerden birisi bir masadan seslendi: 

_ “Ne yoruldun ağabey! Üşenmiyor musun?" Cevap tereddütsüz geldi: 

 

_ “Üşenmeyle olur mu abicim!” 

Rauf işine devam etti ve sonunda televizyonun görüntüsünü büyük ölçüde 

düzeltti... 

Rauf’un, ruh hâli hiç değişmeden bir anda çok ilgisiz bir eyleme girişebilmesi 

bence insanlarda çok az rastlanılabilecek bir yaratılıştı. Rauf yorucu ve 

bıktırıcı gibi gözüken bir tablo ile de karşılaşsa şaşırmıyor, sarsılmıyordu. 

Kendini hiç zorlamıyordu aslında. Her zaman rahattı. Karşılaştığı durumla 

ilgili olarak bir tepki ortamına itilmemesini sağlayan bir koruma alanına 

sahipti. Durumları tepki ile değil de kabulle karşılamaya yöneldiği için hiç 

yıpranmıyor, yorulmuyor, acı çekmiyordu. En baştan uyuşturulmuştu o. Onda 



bir bıkkınlık yaratmak çok zordu. Bir gün de onu çalışmamakta direnen 

külüstür bir otomobili iterken bulmuştum. 



Yanındaki zayıf yapılı bir kişiyle otomobilin içindeki şoföre yardımcı olmaya 

çalışıyorlardı. Ben de onlara başta katılmıştım. Ama araba çalışmamakta 

ısrarlıydı. Bir süre sonra kenara çekildim. Rauf’la yanındaki zayıf adam 

arabayı bir ileri bir geri itmeye devam ediyorlardı. Şoför birkaç kere 

pencereden başını uzatıp bu kadar denemenin yeterli olduğunu, bu işe 

devam etmelerinin işe yarayacağa benzemediğini söylediyse de Rauf onu 

hep itirazla karşıladı. Hiç yorulmamış gibi İtmeye devam ediyordu. Aslında 

yanındaki o zayıf adamın Rauf’a pek bir katkısı yoktu ama o onu da oyunun 

bir parçası olarak kabul ettiğinden olacak, yanında tutuyordu. İlginç olan 

şeylerden biri de zayıf adamın kendisini tamamen Rauf’un iradesine 

bırakmış olmasıydı. Onun kendisine ait bir tepkisi yoktu. Rauf’un bir 

uzantısıydı. Bu itirazsız uyum psikolojisine sahip insanlara zaman zaman 

rastlarız. Çok da silik dururlar ve dünyaya derinden bir şefkatle bağlı 

olduklarını hiç anlatmazlar. İnsanlara yararlıdırlar ve hiçbir yıkıma sebep 

olmamışlardır. Çabuk unutulurlar ama uğradıkları haksızlıklar da onları 

etkilemez. Çünkü beklentileri azdır. Adam Rauf’a tamamen uymuş, sabırla 

otomobili ileri geri itmeye devam ediyordu. Güçlü biri değildi ve fazla 

yorulduğu da yoktu. Ama bir ara bu işler komiğine gitmiş olacak ki, gülerek, 

“Ağabey, âlemsin, sende hiç üşenme yok mu?” deyiverdi. Rauf ona arabayı 

da itmeye devam ederek cevap verdi: “Üşenmeyle olur mu abicim!” Adam bu 

cevap üzerine kendisini hepten kaybetti ve kahkahalarla gülmeye başladı. Bir 

yandan da arabayı daha bir şevkle itmeye çalışıyordu. Ne oyundu amal... 

Ben de bir süre sonra dayanamayıp onlara katıldım; otomobili itmeye devam 



ettik. Sanki bir komedi sahnesindeydik. Oyun devam ediyordu. Aslında belki 

otomobili de dünyayı da unutmuştuk. Birbirimize bakıp gülerek birtakım 

yüzeyleri zorlu- 



yorduk. Amaç da ortadan kalkmıştı... Ve sonunda araba çalıştı... Şoförün 

kafası karışmıştı. Rauf’a şaşkın şaşkın bakıyordu. Böylesine ısrarlı bir ilgiyi 

hayatı boyunca unutmasına imkân yoktu. Rauf onun sıkıntısına ondan fazla 

sahip çıkmıştı. Ben de durumu tam anlayınca iyice perişan olmuştum. Rauf 

aslında adamı tanımıyordu! Rauf yoldan geçerken şoför kendisine, “Şuraya 

bir el atsana!” diye ricada bulunmuştu, o kadar. Rauf da oralarda dolaşmakta 

olan arkadaşını çağırmıştı; ikisi birlikte arabayı itmeye başlamışlardı... 

Bu bakış açısı beni çok etkiledi ve kendimi daha iyi hissetmeme sebep oldu. 

Ne kadar basitti: Her şey kafamızda yapacağımız küçük bir ayara bağlıydı. 

Bir yandan yapman gereken bir işle karşı karşıyasın, bir yandan da kendini 

yanlış etkilerin kucağına bıraktığın için daha başlamadan zorlanıyorsun. 

Halbuki genel olarak insanın dünyasındaki eylemlerin onun bedeninin 

imkânlarını aşması söz konusu değildi. İşler sevilerek de nefret edilerek de 

yapılabilirdi. Akıllıca olan belliydi. Aceleye de gerek yoktu. Elinizdeki işi en iyi 

şekilde yapmaya çalışmanız en doğru hareketti. Çünkü bitişikteki işler için 

sizin ve çevre şartlarının onların yapılacakları ana kadar uzanabileceğinizi 

kesinlikle gösteren bir şey yoktu. Bu yaklaşım tarzı aslında hayatın tümünü 

de kavrayacak bir genişlikteydi. Sorunların çoğu benzer psikolojik 

katılaşmalardan doğuyordu. “Üşenmeyle olur mu abi- cim!” dediğiniz anda 

sizi kuşatan bütün etki yoğunluğunu buharlaştırıp yükseklere itmiş 

oluyordunuz. 

O olaylardan sonra bende meydana gelen değişimi ona da açıklamak 

istedim. Bir akşam kahvede onu görünce yanına oturdum. 



_ “Rauf, yahu, çok antika bir adamsın!" Rauf hafifçe gülümsedi. 

_ "Ne gibi, anlamadım.” 

_ “Beni bir cümlenle müthiş etkilediğini fark etmedin sanırım.” 

_ “Hangi cümle?” 

_ “Epey zaman önce, kaldırımı malayla düzeltirken ve geçen gün de arabayı 

iterken söylediğin, ‘Üşenmeyle olur mu abicim!’ cümlesi.” 

_ "Allah Allah! Ne var ki bunda?" 

_ "Ne mi var? İnsanın üzerine bir karabasan gibi çöküp duran belli anlardaki 

kötü etkilemişleri, âcizlenme duygularını aşmakta bana çok yardımcı oldu bu 

cümle. Dahası, hayatın tümü için de iyimser bir hava yaratıyor insanın 

üzerinde.” 

_ “Aslında herhangi bir insanı böyle etkilemiş olabileceğimi düşünmedim. 

Ben sadece daha rahat edeceğim şekilde davranıyorum. Mutlaka böylesi 

doğrudur da diyemem. Ama ben ruhumla kavga etmem. Sıkılmadan 

gerekeni yaparım. Gereken de bence o anda yaptığım şekildir. Şunu da 

söylemem gerekir: Bazı insanların ataletleri beni rahatsız eder. Şikâyet 

etmeden kolayca yapabilecekleri işlerde kendilerine işkence ederler. 

Kardeşim, bu iş yapılacak ; elin, kolun çalışıyor, gözün görüyor; ruhunu 

bozmadan şu işi güle oynaya yapsana!.. Benden etkilendinse durum bu... 

Ama insanlar arasında etkiler tamamen tek taraflı olmaz. Ben de senden 

bazı anlarda etkilenmişimdir.” 

Bu son ifadeyi beklemiyordum. Sordum: “Seni hangi sözümle ya da 

hareketimle etkilemiş olabilirim?" 



Rauf, "Hanımlarla birlikteyken! ne kadar sabırlı ve nazik olduğuna birkaç kere 

dikkat ettim. Kadınlar nezdinde senin hayli itibarın olduğunu düşünüyorum. 

Nasıl başarıyorsun bunu? Ben de senden biraz bunu öğrenseydim keşke!" 

diye cevap verdi ve peşinden de kahkahalarla uzun uzun güldü. 



BAKIŞLARIN BİR ANALİZİ... 

Tarih boyunca bakışlar her zaman önemlerini korumuşlardır. insan konuşmayı ve 

yazmayı icat etmeden önce şüphesiz bakışlarıyla başkasının hayatına sarkmaya çalışırdı 

(insanların birbirlerinin hayatına sarkmadan duramadıklarını psikoanalizin meşhur üstadı 

Freud'tan 8000 yıl kadar önce Fransa’da yaşamakta olan bir mağara adamının ortaya 

koyduğunu biliyor muydunuz? Ne yazık ki, o yıllarda yazı henüz bilinmediğinden ve 

kaliteli boyalar da piyasada pek bulunmadığından bu mağara adamı insanoğullarının 

birbirlerinin başlarına nasıl dertler açtıklarını ancak iki üç basit renk ve şekille mağara 

duvarlarına işlemişti). Konuşma, dil ve yazı icat olunduktan sonra da bakışlar 

etkinliklerinden bir şey kaybetmediler. Hatta üretim - tüketim ilişkileri, sınıf çatışmaları, alt 

yapı - üst yapı kurumlan arasındaki çekişmeler, büyük devrimler, tarihî materyalizm, 

tarihî olmayan materyalizm, pozitivizm, aydınlanma, nurlara gark olma, ilerleme, gelişme, 

atom bombacılık, modernité, post- modernite, küreselleşme, silindirselleşme, 

demokratikleşme, uygarlaşma, uygarlığı yayma, çağdaş yaşamı destekleme gibi çeşitli 

süreçlerin yoğun akınları sonucu bakışlar zaman içinde daha derin ve ilginç manalar 

içermeye  



basmışlardır denilebilir (Aksini savunmak kolay gözükmüyor elbette...) İnsanın dedesinin, 

dedesinin, dedesinin, neticede en dedesinin okyanuslarda dolaşmakta olan Sultan 

Palamut zamanından kalma bir hücre olduğu ve her şeyin uzaya doğru büyümeye ve 

gelişmeye devam ettiği şeklindeki meşhur âlim Darwin tarafından ileri sürülen tezi 

destekleyen bir durum da bakışların tarih içindeki seyridir. Yontma Taş Devri Bakış 

Sistemleri ile Cilâlı Taş Devri Bakış Sistemleri farklı olduğu gibi, Eski Mısır ve Roma 

bakışları da Osmanlı bakışlarından ayrılmaktadır. Meselâ, modern zamanlara ait en 

gelişmiş bakış tarzlarından birisi de kesici bakışlardır. Bunlar, “Yarım saattir uzaktan 

herifi kesiyorum.” örneğindeki gibi bazen karşıdaki insanı fazla belli etmeden gizlice 

gözlem altına alma, süzme şeklinde ortaya çıkarlar; bazen de, “Abi günlerdir kızla 

kesişiyoruz.” örneğindeki gibi özel tekniklerle hazırlanmış, sıcak ortamlar yaratılmasına 

hizmet eden bakışlar olarak anlaşılırlar. Çağdaş yaşamda çok özel ve bireye özgü 

bakışlar da önem kazanmıştır. Çağdaş yaşam aslında insanların kendi güçlerini rakip 

yapılanmalara kabul ettirmek ve düşman bireyleri takatten düşürmek için çeşitli 

biçimlerde hazırlanarak uygulamaya konulmuş bakışların büyük önem kazandığı bir 

dünyayı anlatmaktadır. 

Sözün, lâfın, bağırmanın, çağırmanın, kafa atmanın, yumruk savurmanın işe yaramadığı 

öyle anlar vardır ki, bunlarda manalı bakışlardan başka bir etki unsuru kullanılamaz. İşte 

burada büyük ve derin içerikler yüklü, en kalın metalleri ve betonları dahi delip 

geçebilecek güçteki bakışlardan bazılarına değinilecektir. Aşağıda bazı bakış çeşitlerini 

görecek ve bundan sonra daha başarılı olabilmek için birine, bir eşyaya, bir nesneye, bir 

bitkiye, bir hayvana bakarken kullandığınız nazarların belli prensiplerle yönetilmesi ile el 



de edeceğiniz faydaların büyüklüğünü idrak ederek daha gelişkin bir kişilik çizgisi ile 

çağdaş insan olma yolunda... 

KORKUNÇLU BAKIŞLAR: Kendilerinden beklenenleri yapmaları istenen insanları etki 

altında bırakmak İçin onlara karşı kullanılan bakışlardır. Bilindiği gibi insanlar 

birbirlerinden sürekli olarak bir şeyler tırtıklamaya çalışmaktadırlar. Yeryüzünde 

insanların birbirlerini rahat bırakmayacak olmaları adeta yasa hâline gelmiş bir durumdur, 

insanlar topluluklar şeklinde yaşarlar; çünkü tek başına yaşayan bir insan kimseyi 

yağmalayamaz ve huzursuz olur, işte bu; yağma, tırtıklama, yerini kapma, elindekini 

alma fiillerinde en büyük desteklerden birisi de korkunçlu bakışlardır. Kimi insanlar bu 

bakışları hiç beceremezler, bu yüzden de insan itiş kakışlarında sürekli dezavantajlı 

durumdadırlar. 

Korkunçlu bakışlar tarihte çok kullanılmıştır. Bilinen en eski korkunçlu bakış Mısır 

Uygarlığından kalmadır. Firavun Ramses 66’nın en keskin korkunçlu bakışına ait bir iz 

piramitlerden birinin yan yüzeyinde hâlen izlenebilir. Bu bakış büyük blok taşlardan 

birinin 247 cm derinliğine kadar nüfuz etmiştir ki, bu derece büyük bir etkiye bugünkü 

modern bakış teknikleri ile bile ulaşmak mümkün değildir (Bilindiği gibi günümüzde göz 

Sinirlerinin elektrik yükünü arttıran iğne ve haplarla değişik dozda korkunçlu bakışlar 

yakalanmaya çalışılmaktadır). Târihte korkunçlu bakışların en çok kullanıldığı uygarlık 

Roma Uygarlığı’dır. Sezar’ın rakip senatörlere fırlattığı bakışlar tarihin seyrini 

değiştirmiştin Uzun menzilli korkunçlu bakışlar kullanan bir diğer imparator ise Cengiz 

Han’dır. Moğolistan’dan Orta Avrupa’ya gönderdiği bakışlar sonunda Avrupa’daki birçok 

kralın oldukları noktada ve hareket anında taş kesildikleri tarihçilerin bir kısmı tarafından 

iddia edilmiştir. Kristof Kolomb’un uzak 
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diyarlara bakışı da bu nevidendir. Çünkü bilindiği gibi, Kolomb’un korkunçlu arzularını 

çeken ve bakışlarına maruz kalan birçok ülke halkı bütün huzur ve servetlerini 

kaybetmişlerdir. 

Korkunçlu Bakışlar mevzuu hayli uzundur. Çünkü zaten aslında insan oldum olası 

korkunçlu bir canlıdır. Yakın tarihlerde aynı anda ortaya fırlayıp karşılıklı olarak birbirlerini 

korkunçlu bakışlarla perişan etmeye çalışan iki insan örneği olarak da devrim uzmanları 

Stalin ve Lenin gösterilmiştir. Stalin'in meşhur polis şefi Beria’nın da özel korkunçlu 

bakışlar geliştirdiği bilinmektedir. Sonunda Beria’nın kendisi de korkunçlu bir bakışa 

maruz kalmıştır. Korkunçlu bakış teorisi tarihi şunu gösteriyor: Özel korkuçlu bakış 

teknikleri geliştiren kişilerin kendileri de sonunda daha etkin elektriksel bileşenleri olan 

korkunçlu bakışlar tarafından perişan edilmişlerdir. Bu dünya da zaten perişanlık 

dünyasıdır. 

 

Korkunçlu bakışlar içerik olarak mühim miktarda hâkimiyet ve denetim altında tutma 

isteğini taşırlar. İnsanların birbirlerinin hayatlarını neden hâkimiyet ve denetim altında 

tutmak istedikleri sorusuna düşünürler bugüne kadar esaslı bir cevap bulamamışlardır. 

İlginç olan şudur ki, insanlar yalnız olarak yaşayamamakta ama yanlarında buldukları 

insanların üzerine de anında çullanmaktadırlar. İşte bu da insanların böyle bir özelliğidir. 

MERAK VE TECESSÜS DOLU BAKIŞLAR: “O da ne?”, “Orada ne oluyor?”, "Bu adam 

da kim?”, “Ne konuştular?”, “Acaba aralarında ne var?”, “Bu parayı nereden buldu?”, “Şu 

anda ne yapıyorlar?”, “Ne yediler, ne içtiler?” gibi soruları ihtiva eden bakışlar olup 



“Tehlike Meydana Getiren Bakışlar” bölümüne girerler. Bu bakışların sahipleri 



bir süre sonra çok şey öğrendikleri için meşhur gangıster Al Gapone ya da “Lâcivert” kod 

adlı Mahmut Kasırga tarafından temize havale edilirler. Kötü sonuçlarına rağmen 

insanların bu bakış türünden bir türlü vazgeçememeleri çeşitli bilim alanlarındaki 

uzmanları yoğun araştırmalara sevk etmişse de, onlar da bir süre sonra merak ve 

tecessüs dolu bakışların çekimine kapılarak esas konularını bırakmışlar ve başkalarının 

hayatı ve ilişkileri ile ilgili sorular peşinde hayatlarını geçirmişlerdir. 

SORU DOLU BAKIŞLAR: İnsanlığın ilk zamanlarında yeryüzü çok tenha idi. İnsanların 

birbirlerine rastlamaları ihtimali de elbette çok azdı. Rivayet edildiğine göre Hindistan 

sahillerindeki bir kumsalda iki insan birbirlerini gördüklerinde dünyanın ilk sorusu da 

sorulmuştur: “Sen de kimsin?” Tabiidir ki bu soru bakışlarla sorulmuştur, çünkü o zaman 

henüz konuşma ve yazı icat edilmemişti. Demek ki, dünyanın ilk sorusu ve başka bir 

insana ilk bakışı böyle bir ortamda tezahür etmiştir. Bu bakımdan soru dolu bakışlar en 

eski ve tarihî bakışlardır. Bu bakışların kıymetini bilmek gerekir. Soru dolu bakışlar 

uygarlık ilerledikçe çok zenginleşmiş ve derinleşmişlerdir. Bu bakışları fırlatmakta 

ustalaşan kişiler de her türlü bilgiyi kimseye çaktırmadan elde etmişlerdir. Bu bilgiler 

çeşitli şekillerde kullanılmış olabilir. Soru dolu bakışlar günümüzde bilhassa ve en 

yoğunlaştırılmış elektriksel gönderimlerle genç hanımlara karşı kullanılmaktadır. "Sizinle 

ilgilendiğimin farkında mısınız?”, "Çok esaslı bir tip olduğumu artık anladınız mı?”, 

“Üzerimdeki etkinizi görebiliyor musunuz?” şeklindeki sorgulayan bakışlar önemli 

başarılara ulaştırabilirler, ama bazı durumlarda hedef kişilerin hayatını berbat ettikleri de 

görülmüştür. 

BORÇLU BAKIŞLARI: Modern iktisattaki üretim “ tüketim 



ilişkilerinin çok uzağında bulunulan çağlarda da bu bakışların ilkel örneklerine 

rastlandığını ileri süren ekonomi tarihçileri vardır. Eskiden kullanılan ilkel giysilerin yahut 

avlanmada kullanılan baltaların bir kısmının ödünç alındıktan sonra iade edilmelerinde 

sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bir mağara resminde arkasını dönmüş bir adama 

büyümüş gözlerle bakan bir insan figürü tespit edilmiştir. Arkası dönük ve başı eğik 

olarak resmedilmiş kişi klâsik borçlu tipinin ilk örneğidir. 

Daha sonraki çağlarda borçluların sokaklarda ezik bakışlarla ve duvar diplerinden 

yürümeleri genel bir kural hâlini almıştır. Hatta bazı krallar borcun büyüklüğüne göre 

bakış kaçırma ve boyun eğme tarzları ile duvar diplerinden yürüme şekillerini de 

emirnamelerle belirlemişlerdir. Edebiyat ve sanatta da bir borçlunun bakışları en çok 

ifade edilen insanlık anları olmuştur. Meşhur romancı Anatole English bir borçlunun 

camın arkasından yarı gizlenerek sokaktan gelip geçene fırlattığı insanın içini paralayan 

bakışlarını yedi sayfa süren ilginç tasvirlerle anlatmıştır. Ressam Randrand da borçlu 

kişinin bakışlarındaki ışığın azalışını birçok tablosunda ifade etmeye çalışmıştır. Daha 

sonra kendisi de büyük borçlara battığından aynı bakışlarla ortalıkta dolaşmaya başlamış 

ve epey bir şaşkınlık yaratmıştır. 

İlk borçlunun alacaklı karşısında etkili taktikler geliştirememiş olması normal karşılanabilir 

ama günümüzde borçlunun cümle âleme karşı kendini ve konumunu iyi savunması ve 

geliştirmesi konusunda pek çok eser yayımlanmıştır ki, bunlardan hiç faydalanmamış 

olmak çağdaş bir kişiye de artık yakışmamaktadır. Modern hayatta birçok kere kimin 

alacaklı, kimin borçlu olduğunu ayırabilmek de zor hâle gelmiştir. Uygun kurslar ve 

eğitimler seçilirse borçlu durumunda iken kendini alacaklı olarak tanımlatabilmek 



mümkün olabilmektedir, Yeni bakış teknikleri ile borçlu kişinin her ortamda kendisine 

doğru yönelen ilgili zevatı kolayca püskürtmesi ve onları neye uğradıklarını bilemez hâle 

getirmesi kolayca mümkün olabilmektedir. Alacaklıların da muhtelif kurs ve eğitimlerle 

borçlu üzerindeki etkilerini arttıracak bakışlar geliştirmeleri sık rastlanan bir durumdur. 

Aynı eğitim programı bünyesinde hem borçlu hem de alacaklı bakış tekniklerinin 

geliştirilmesine yer verilebilmektedir. Bu ilginç durum modern çağın kişiyi çok yönlü 

geliştirici dinamik yanlarından birisi olarak gösterilmektedir. Aynı eğitim kurumunda 

borçlunun alacaklısına rastladığı da olmaktadır. Ama centilmenlik kuralları hiçbir şekilde 

çiğnenmemektedir. Modern hayat dediğin de centilmenlikten başka nedir ki... 

HAFİYE BAKIŞLARI: Modası geçmiş bakışlardandır. Amerika’nın büyük şehirlerindeki 

insan kargaşasından doğmuş garip mesleklerden biri olan hafiyeliğin ayrılmaz parçası 

olan bir etkileme ve kendini tanımlama tekniğidir. Birleşik Amerika’nın süper modern 

büyük şehirlerinde insanların birbirlerini hiç anlamadan devamlı itişerek kakışarak 

yaşamaları pek çok abuk sabuk mesleğin muazzam uzmanlık dalları hâline gelmesine 

yol açmıştır. Kanun dışı durumların kanun içi durumlardan çok daha fazla ve çok daha 

çeşitli olduğu yirminci yüzyıl Amerika günlerinde ortaya çıkmış bulunan bu meslek kesimi 

de dünyada hayli heyecan uyandırmıştır (Yirmi birinci yüzyılda durum değişmiştir. Şimdi 

Birleşik Devletlerde kanun içinde kalan hemen hemen hiçbir iş kalmamıştır!..) Kafiyeler; 

güzel sekreterleri olan, tek başlarına çalışan, fırsat buldukları her anda tembellik yapıp 

kafayı çeken, bazen çok lüks otellerde kalıp bazen Meksika’nın çöllerinde kum fırtınasına 

yakalanan, dünyanın en güzel kadınlarını peşlerinde koşturan, müthiş bir 



 

hızla yere yatıp yuvarlanarak Silâh çeken, herkesin sinirlerini bozan kötü niyetli mafya 

liderlerini ve uyuşturucu patronlarını darmadağın eden, İnsanların pırasa .gibi doğrandığı 

çatışma anlarında çeteleri tek başına ortadan kaldıran kişilerdi... Dedim de aklıma geldi: 

Merhum üstat Suavi Süalp şuna benzer bir şey yazmıştı, hâlâ gülerim: “Lemmi Komşun 

ve Brigette Bardak’ın beraberce yaratmış oldukları nefes borularını tıkayan şaheser: 

‘Yine Karavana Yosma!’”... Üstat burada bir ara kitapları çok satılan romancı Peter 

Cheyney’in yarattığı FBI ajanı Lemmy Caution isimli karakterin meşhur numaralarına 

göndermede bulunuyor. Lemmy Caution çok kıl bir tipti. Devamlı sırıttığından, ya da bıyık 

altı gülüşlerle karşılaştığı kişilerin dengelerini bozduğundan birçoklarınca sevimsiz de 

bulunurdu. Ama onun gibi olmaya ya da davranmaya can atan insanlar pek çoktu... 

Brigette Bardak da 60’ların ünlü sinema güzeli Brigitte Bardot’ dan başkası değil. 

Hafiyemizin çevresinde hep güzel hanımların bulunması gerektiğinden bu iki isim bir 

araya gelmiş... Mevzunun ucu gene kaçtı. Evet, bu hafiyelerin bakış teknikleri de bir 

devirde çok tutulurdu. Bu özel hafiyeler tarafından kötü gangısterlere fırlatılan pis 

bakışlar yanında, insanı mutlaka bir belâya bulaştıran güzellere fırlatılan bakışlar da 

tarihteki önemli yerlerini almışlardır. Şimdi zaman bir kötü olduğundan, eskinin bu 

hafiyelerine özenerek ya da hafiye romanlarını okuyup etki altında kalarak bahis konusu 

bakışları günümüzde de kullanmaya çalışmak kötü sonuçlara yol açabilir. İnsan bu 

bakışlar yüzünden dayak yiyebilir. Demek kİ her şey zamanında... 

ÖKÜZÜN TRENE BAKARKEN FIRLATTIĞI BAKIŞLARA BENZER BAKIŞLAR: Öküzlük 

tarihi de İnsanlık tarihi kadar eskidir. Eski İnsanlar vahşi öküz avı İle gıdalanma 

savaşımını (Ben de Öztürkçeciler gibi bir terim uyduruyorum bura- 
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da!) sürdürmüşlerdir. Eski öküzler, eski insanlardan çok çekmişlerdir. İnsan ve öküz 

ilişkileri bütün hızı ile tarih boyunca devam etmiştir. Önce dağlarda, ovalarda, çayırlarda 

rastlaşmakta bulunan insanlar ve öküzler daha sonraki zamanlarda köylerde, şehirlerde, 

kalelerde, şatolarda bir araya gelmeye başlamışlardır. Bu ilişkinin daha da karmaşık hâle 

gelmiş bir uzantısı günümüzdeki hayat üzerinde de etkili olmaktadır. İnsanlar öküzlerden 

vazgeçecek gibi gözükmemektedirler. Üstelik şimdi öküzlerin bakış teknikleri de 

insanların dikkatini çekmiş bulunmaktadır. Şimdi araya bir de tren olayı karışmıştır; çünkü 

insanlık treni de bulmuştur. Bir öküzün çayırda otlarken, düdüğünü çalarak uzaktan 

geçmekte olan treni izleme şekli bazı insanlarca taklit edilmeye başlanmıştır, insanlar da 

trenlere bu tarz bakışlarla bakmışlardır. Ancak insan öküzden daha akıllı olduğundan bir 

süre sonra trene bu şekilde bakmanın hiçbir işe yaramadığını, çünkü trenin bundan 

haberinin bile olmayacağını düşünmüştür. Daha sonraki yıllarda öküzün trene bakarken 

fırlattığı bakışlara benzer bakışlar insanlar arasında kullanılmaya başlanmıştır. Hâlen bu 

bakışlar yaygın şekilde kullanılmakta olup insanlar arasında mesafeli ve dengeli ilişkilerin 

gelişmesine yardımcı oldukları bilinmektedir. Çünkü bu bakışlar “Nötr Bakışlar” bölümüne 

girerler. Birbirlerini tanımayan iki insan bir araya geldiğinde daha sakin, soğukkanlı ve 

mesafeli görünmek için bu bakışları kullanırlar. Bilindiği gibi, ilk anda sıcaklık belirtecek 

bakışlar uzmanlarca basitlik olarak kabul edilmektedir. Zaten de ilk defa rastlayacağınız 

her kişinin düşman kategorisine girmesi neredeyse kesin olduğundan modern çağda bu 

bakışlardan vazgeçmek mümkün olamamaktadır. Öküzler tarafından icat edilen bu bakış 

tarzı insanlar tarafından geliştirilmiş olup şimdi öküzler de bu bakışın başka dünyevî 



 

ilişki alanlarında kullanılmasına sıcak bakmaya başlamışlardır (Bu sıcak bakışın da öküz 

bakış tekniği ile olduğu izahtan varestedir). Bu bakış tarzının insanlar arasında giderek 

yaygınlaştığını ve etkili olduğunu fark eden öküzler de şimdi yalnız trenlere değil, çayırda 

rastladıkları diğer öküzlere, ineklere, koyunlara karşı da bunları kullanmaya 

başlamışlardır. İnsan burada da bir kere daha tabiattaki öncü rolünü oynamıştır. 

MEST OLMUŞ BAKIŞLAR: Burada aslında bakışların kendisi değil, sahibi mest olmuş 

durumdadır. Bakışın kendisi doğal bir yapılanma ve manzara içinde ortaya çıkmaktaysa 

da, bu bakışın arkasındaki kişinin durumu o kadar iç açıcı değildir. Mest olmuş bakışların 

ardındaki kişi tamamen veya kısmen dağılmış durumdadır. Herhangi bir mecliste 

bulunduğunuzda size yöneltilmiş olarak bulabileceğiniz bu bakışlar; ümit veren, insanın 

içinde birtakım tatlı kıpırdanışların oluşmasına ve ayakların yerden kesilmesine sebep 

olan bakışlardır. Muhatap olabileceğiniz bu bakışların yalnız karşı cinsten kişilere ait 

olanları makbul olup, sizinle aynı cinsten kişiler tarafından üretilen bu türden bakışlar 

çoğu zaman asap bozar. 

KÜÇÜMSEYİCİ BAKIŞLAR: İnsanlığın en temel bakışlarından biridir. Tarihin her 

devrinde yoğun şekilde kullanılmışlardır ve kullanılmalarına devam olunmaktadır. 

Bilindiği gibi her İnsan kendisinin bütün diğer insanlardan üstün olduğuna inanmakla 

mutlu olabilecek bir yapıdadır. Bu bakış tarzı da hem karşıdaki insanların kendilerini kötü 

hissetmelerine ve paniğe kapılmalarına sebep olarak, hem de aslında karşıdaki kişilerin 

lüzumsuz yaratıklar olduğu şeklindeki insanda hiç değişmeden yer almakta bulunan iç 

dünya hükümlerini gerçekçi şekilde yansıttığından insanın 



kendisini iyi hissetmesini sağlayarak, çift etkili bir işlev görmektedir (Dolayısı ile en 

muazzam bakışlardan olduğunu kabul etmemiz gerekir). 

Küçümseyici bakışların en önemli dezavantajı ise aynı türden bakışlara muhatap olma 

ihtimalini arttırmalarıdır. Dünya, küçümseyici bakışlarla işi götürmeyi seçen insanlarla 

doldukça bu tür bakışların atmosferdeki yoğunluğu da artacağından ve bir zaman sonra 

bu bakışların bulunmadığı bir yeryüzü parçası kalmayacağından, bu bakışları kullanan 

herkes de aynı bakışlara muhatap olacaktır. Bunun sonucunda da bu bakışlardan esaslı 

bir fayda sağlanamayacağı gibi, herkesin kendi durumundan ve başkasının tavrından kıl 

kapmaya başlayacak olması yüzünden bütün üretim ve tüketim faaliyetleri de sekteye 

uğrayacaktır. Bu bozgun havası iş dünyasına ve dünya borsalarına da yansıyacağından 

büyük zararlar, iflâslar ve çöküşler küresel sistemi kuşatacaktır. Neticede bir uluslu, az 

uluslu ve çok uluslu şirketler arasında büyük çekişmeler ve panik çatışmaları ortaya 

çıkacaktır. Bunun bir sonraki adımı ise önce bölgesel çapta küçük çatışmalar, ardından 

da ülkeler ve kıtalar arası büyük savaşlar olarak tezahür edecektir... Sen şimdi gel de bu 

bakışları İnsanlara tavsiye et!.. 

APTALCA BAKIŞLAR: Herkesin zaman zaman çevresine göndermekten kurtulamadığı 

bakışlardır. Bilhassa akil erdirilemeyen durumlar sırasında ortaya çıkmaktadırlar. 

Çağımızda daha da yaygınlaşmışlardır; çünkü çağımızın gidişine ayak uydurmak, her 

gün değil her saniye zuhur etmekte olan garip durumlar ve akıl sarsan bilgiler karşısında 

akılları başlarda sakin tutmak hayli zorlaşmıştır. Bu bakışlar kimi zaman da önce abuk 

sabuk lâflar edip daha sonra, “Ben ne demek istemiştim acaba?" diye düşünmeye baş- 



tayan; çağa, dünyaya, topluma, tarihe, coğrafyaya, topografyaya, harita bilgisine, kozmik 

yapılara ve derin devlete uyum sağlayamamış kişiler tarafından kullanılmaktadırlar. 

Büyük bir pot kırdıktan sonra çevredeki insanlara yöneltilen ve "Acaba bu rezalet 

durumun farkında olmayan var mı?" tarzında soru soran türdeki bakışların da aptalca 

bakışlar sınıfına girdikleri yapılan bilimsel gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

AKLI BAŞKA YERDE OLAN KİŞİLERİN BAKIŞLARI: Kimi insanların akılları başka başka 

yerlerde dolaşır. Bu insanlar kendi akıllarının peşinden koşmaktan yorgun düşerler. 

Hiçbir yerde durup karar eylemeyen bu akıllar yüzünden bakışlar da doğrultularını, 

amaçlarını, menzillerini şaşırırlar. Bu insanlar birisiyle konuşur ve ona bakar gözükürler, 

fakat akılları başka yerde olduğundan bakışları da farklı renklerde, farklı yoğunluklarda, 

farklı elektrik yüklerine bulanmış olarak anlamsız anlamsız dalar giderler. Dalıp gitmekte 

olan bu bakışlar kendileri ile konuşulmakta olan insanları, içinde bulunulan mekânları, 

duvarları, camı, çerçeveyi aşar da kayıp uzaklara giderler. Ondan sonra da bu bakışları 

toplamaya uğraş!.. Bereket her toplulukta, her mecliste, her açık alanda, her çok amaçlı 

salonda ve her bahçede hayırsever kişiler bulunur da onlar omuzlarından tutup 

silkeleyerek akılları ve bakışları dağılmış olan bu insanları kendilerine getirirler. Daha 

sonra da onlara bir bardak limonlu su içirirler. 

EVİNDE HIRSIZLA BURUN BURUNA GELEN KİŞİNİN BAKIŞLARI: Günümüzde 

yaygınlığı artmış bakışlardandır. Çünkü modern toplumlarda hırsızlık almış başını 

gitmiştir. Her insan her an her yerde hırsızla karşılaşabilir. Yeryüzünün her 

kilometrekaresi başına düşen hırsız sayısı an be an 



artmaktadır. Dolayısı ile şehrin bir caddesinde yürürken aynı mekânda birçok hırsız 

sizinle aynı anda bulunuyor olacaktır. Ya da hırsızlardan biri siz olacaksınızdır. Hırsız 

olmayan kişinin hırsızla karşılaşması yanında diğer bir durum hırsızın hırsızla 

karşılaşmasıdır ki  hayli düşündürücü, ibret verici ve olay yaratmaya gebe bir pozisyon da 

budur. Hırsızların sizin üzerinizdeki bakışları ile sizin hırsızlar üzerindeki bakışlarınız 

arasında bayağı bir mahiyet farkı vardır. Sizin hırsızı tanımanız zor olduğundan caddede 

yürüyen diğer kişilere bakışlarınız tereddüt taşır. Hırsızlar da bunu hemen anlarlar. Bu 

tereddütlü bakışlar yüzünden kişilik durumunuzun ortaya çıkması ile tehlike de başlamış 

olur. Çantanızı, cüzdanınızı, ceketinizi, şapkanızı kapıp kaçmak için hırsız hemen 

harekete geçer. Öte yandan hırsız hırsızı kolayca tanır ve ondan uzak durmaya çalışır. 

Malûm olduğu üzere tencere dibin kara seninki benden karadır. Bir caddede birden sağa 

sola kaçışan insanlar görürseniz rahatça bir “Oh" diyebilirsiniz. Çünkü orada hırsızlar 

birbirlerinden kaçmaktadırlar. Dinsizin hakkından imansız gelmektedir. Böyle bir 

durumda on beş dakika kadar bir süre kap- kaça uğramadan; çantanızı, cüzdanınızı, cep 

telefonunuzu, pabucunuzu çaldırmadan en modern alış veriş merkezlerinde bile 

dolaşabilirsiniz. 

Hırsıza sokakta rastlamaktan bin beter olan durum ise ona evde rastlamaktır. Gece su 

içmeye kalktığınız ve mutfağa gittiğinizde orada tanımadığınız bir kimse ile 

karşılaşırsanız sizin açınızdan ortada tamamen anlaşılabilir bir durum vardır: Siz kendi 

evinizde bulunduğunuza ve hırsız olmadığınızı bildiğinize göre hırsız olan karşıdaki 

kişidir. Ancak onun kafasında durum hemen netleşmez. Onun, sizin evini soymaya 

geldiği kişi mi yoksa aynı eve aynı anda girmiş bir başka hırsız mı olduğunuz konusunda 

bir tereddüt 



 

 yaşaması çok normaldir. Çünkü günümüzde hırsızlık ve hırsızlar ortalığı kaplamış 

bulunduğundan, aynı mekâna üç dört hırsızın aynı anda girdiklerine sıkça 

rastlanmaktadır. Dünya Hırsızlık Hakları Sözleşmesi’ne göre eve ilk giren hırsız ilk söz 

sahibidir. Bu kural sizin için bir şans oluşturabilir. "ilk biz gelmiştik kardeş! Siz ayrılsanız 

ve bizim çalışmalarımızı bozmasanız iyi olur.” şeklinde bir blöfle tehlikeden sıyrılmanız 

mümkün olabilir. Uluslararası Hırsızlar Birliği’nin yasaları ve denetimleri sıkı olduğundan, 

hırsızın mutfağın balkona bakan kapısından çıkıp gitmesi ihtimali elbette mevcuttur. Ama 

o bu numarayı yemez de kimliğinizi görmek isterse işler sarpa sarabilir. Genel olarak 

hırsızlar karşıdaki kişinin bakışlarından onun meslektaşları olup olmadığını hemen fark 

edebilmektedirler. Bu sebepten loş mekânlarda da etkili olan hırsız tipi bakışlar 

konusunda bir eğitimden geçmeniz faydalı olur ve sizi böyle ters durumlardan kurtarabilir. 

Hırsız bakışı hırsıza karşı etkili olur ve onu geri çevirir. Çünkü atalarımızın da dediği gibi, 

”Bir kapıda iki hırsız olmaz!” 

FİŞLEME BAKIŞLARI: işleri karıştıracağından kuşku duyulan kişilere yöneltilen 

bakışlardır. Uzaktan ve çaktırmadan atılmalarına çalışılır. Bu bakışlar bir defterle ya da 

kayıt  cihazıyla/cihazlarıyla da doğrudan bağlantılıdır. Çünkü bu bakışlar sonucunda elde 

edilen bilgiler, kafada doğan fikirler, ortaya çıkan durumla ilgili değerlendirmeler bir 

kâğıda, deftere, gazete kenarına veya günümüzde de bir el bilgisayarına geçirilirler ve 

sonra da büyük binalarda yerleşik önemli kurumların dev bilgisayarlarında bin bir çeşit 

şekilde işlenerek ham hâlden devletlerin, rejimlerin, iktidarların kullanabilecekleri ürünler 

şekline dönüştürülürler. 

Fişleme bakışları tarihin çok eski dönemlerinden beri  



kullanılmaktadırlar. Çünkü insanoğlu rahat duran bir yaratık değildir. Ortaya sürekli 

olarak farklı şeyler atmaya çalışır. Önceleri dünya çok tenha olup, kimsenin kimseyi 

fişlemesi gibi bir durum zaten mevcut olmadığından bu bakış türü ortada yoktu. Fakat 

insanlar bir araya gelip topluluk hâlinde yaşamaya geçtiklerinde, dünyada belli yerleşim 

noktaları tesis edilmeye başlandığında, ortaya belli kişilerden kaynaklanan bazı 

münasebetsiz durumlar da çıktığından ; toplum düzenlerinin bozulmaması için, her türlü 

sapma yaratacak, ya da akıl karıştıracak kişiler ve bunların fikir ve eylemleri İle ilgili 

olarak tedbir alabilmek için fişleme bakışları da tarihteki önemli yerlerini almışlardır. 

Fişleme bakışları bir insanın yirmi dört saatini de izleme esasına dayanır. Çünkü 

insanoğlu hinoğluhin olduğundan en küçük bir zaman aralığında bile yapacağını 

yapabilir; işleri, gidişleri, düzenleri alt üst edecek bir fikir veya eylemle ortaya çıkabilir. 

Fişleme bakışları elektrik ve elektronik alanındaki bütün bilimsel gelişmelerin de temelini 

oluşturmuştur. Bu alanlardaki bütün buluşlar ve icatlar aslında insanların izlenmesi ve 

dikkatten kaçamaması için ortaya konmaktadırlar. Günümüzde devletler, rejimler, 

uluslararası büyük örgütler ve yeryüzündeki güç kaynaklarını insanlığın hayrı için 

ellerinde bulunduran kişiler insan ve cihaz kaynaklı fişleme bakışlarını kesif şekilde 

kullanmaktadırlar. Öyle ki, tahmin ediyorum, şu satırları okurken siz de 

izlenmektesinizdir. Ama bundan daha kötüsü de var: Şu anda aslında ben de 

izlenmekteyimdir. Diyeceksiniz ki, "Peki, bu bizler izleyenlerin kendileri izlenmemekte 

midirler?” Bu mümkün değildir. İzleyenlerin kendileri de izlenmekte olup onları izleyenler 

de izlendiği için sonunda bu işin tadı İyice kaçmakta, kişileri İzlemek keyifsiz bir eylem 

durumuna gelmektedir. Bu durumu gören bazı âkil kişiler insanların 



 birbirlerini izlemesinin ve fişlemesinin değmez bir hareket olduğuna ve sonunda bir işe 

yaramadığına dünya sistemini ikna etmek istemişlerse de lâflarını dinletecek bir kurum 

ya da merci bulamamışlardır. Bunun sebebi de dünyanın herkesin her tekliften kuşku 

duyduğu ve kimsenin kimseyi dinlemediği bir yer olmasıdır. Bu dünyada herkes 

herkesten şüphe ediyorsa niçin bir arada toplanıyoruz ve niçin birtakım hareketler 

yapmaya çalışıyoruz? Bu da bir ara bir vatandaştan gelen ilginç bir soru olmakla birlikte; 

bu soru onu soran sahibine bir şey kazandırmadığı gibi, bu tedbirsiz kişi bu soru 

yüzünden hemen dikkatleri üzerine çekip daha fazla izlenmeye ve daha ayrıntılı şekilde 

fişlenmeye başlanmıştır. Al başına derdi! Sana mı kaldı insanlığı düzeltmek? İyisi mi, 

aklınızdan ortalığı karıştıracak fikir ve düşünceleri atın ve sade bir vatandaş olun. Hep 

beraber izlemeye ve izlenmeye devam edin... 



SICAK ÜSTÜNE 

 “Böyle sıcak görmedim !’’ dedi adamın birisi. Oldukça yaşlı biri tabiî. Çünkü en çok onlar 

zamandan, havadan, sudan, insanlardan, gazetelerde ve televizyonlarda hiçbir şey 

bulunmadığından, maaşların azlığından, kötü çaydan şikâyette bulunurlardı. Geçen sene 

de bu zamanlarda bir başka adamın birisi, yani gene yaşlı biri, böyle söylemişti elbette. 

Adam bana bakarak konuşmuştu ama hiç oralı olmadım. Soğuk bir bakışla kısaca 

süzdüm onu, o kadar. Kahvehanede oyunlar bütün hızlarıyla devam edip gitmekteydiler. 

Daha çok da emekliler burada Ömürlerinin bu atılmış saydıkları saatlerini oyun 

oynayarak geçirmekteydiler. Sesler bazen tamamen kesiliyor, bazense insanlar 

birbirlerine saçma sapan lâflarla bağırıyorlardı. Sıcak bir söyleşi alışkanlıkları yoktu bu 

kişilerin. Olgunlaşamadan yaşlanmış oldukları hemen her an kendini açığa vuran bir 

gerçekti. Sabahtan akşama kadar elli bir oynuyorlar, arada bir de birbirlerine küsüp 

oyundan kalkıyorlardı. İçilen çayların paralarının ödenmesinde de hep niza çıkıyordu. 

Kahveciyi bezdirmişlerdi ama o da sanki emeklilerle olan bu ilişkisini bir 



sabır dayanıklılığı sınavı olarak kendisini geliştirmekte kullanıyormuş gibi davranıyordu: 

Her seferinde para ödemedeki itirazlar büyüyor ama kahveci de her zamankinden daha 

serinkanlı davranarak insanda bir şaşkınlık yaratıyordu. Bu tablolara devamlı şahit olan 

birisinin kanaati bu kahvecinin çok özel bir adam olduğu olabilirdi ancak. 

Kahvedeki masalardan birinde de birtakım gençler oyun oynuyorlardı. Onlar farklı bir 

oyun oynuyorlardı ve neşeliydiler. Sürekli olarak da konuşuyorlardı ama seslerini fazla 

yükseltmiyorlardı. Sanki diğer masalardaki yaşlılarla aynı gezegende yaşamıyorlardı. 

Sanki onların varlığından haberleri yoktu. Bu kahveye yıllarca gidip gelseler de oturup 

herhangi bir konuda onlarla bir dünya meselesini konuşmaları nedense söz konusu 

olmuyordu. Aynı zamanda ve aynı mekânda bulunan, aynı ülkenin aynı dili konuşan bu 

insanları birbirlerinden çok uzaktaydılar. 

'Sıcağın fazlalığından ziyade belki havadaki nem oranının artması insanı rahatsız 

ediyor.” dedi ciddî bir bay. Bu kişi bu kahvehanede daha önce rastladığım birisi değildi. 

Yabancı olduğundan, belki lâfa karışması için bir fırsat çıktığı için memnundu. Oyun 

oynamadan kahvede oturmakta olan bir kısım ihtiyarlar mevzuya girmenin kendileri için 

yorucu olabileceğini sezdiklerinden olacak, yüz ifadelerini hiç de- ğiştirmeksizin öylece 

durdular; adama ne hak verdiler, ne de itiraz ettiler; anlamsız anlamsız ve açısız açısız 

ortaya bakmaya devam ettiler. 

Benim için bu kahvehane eski ve köhne oluşundan çok, insanlarından tamamen ümit 

kestiğim bir yer oluşuyla son zamanlarda sıkıntı verici hâle gelmişti. Aslında her zaman 

da öyleydi de bunu ter gibi üzerime yapışan bir şey olarak hissetmemiştim bu kadar Hiç 

ait olmadığıma ruhumda bin 



kere yemin edebileceğim bir yerde yıllarımı geçirmişimdir. Ne garip!..] Bu kahvehanenin 

dışında da durum pek farklı sayılmazdı: sokakta, evde, bakkalda, bir binanın köşesini 

dönerken, oy kullanırken, bir nikâh töreninde, çalıştığım devlet dairesinde beni en az 

anlayacak insanlar arasında ömrümü geçiriyordum. Belki de ihanetlerden intikam almak 

için onlara daha çok gömülmeye koşuyordum. Kaba, duyarsız, bencil ve monoton kişilikli 

insanlarla daha çok birlikte bulunup dünyanın bende de iyice kirlenmesini sağlamak 

istiyordum belki. 

ihtiyarların kâğıt oyununda gene hır çıkmıştı. Suratlar asıldı, sinirler gerildi, karşılıklı kötü 

sözler söylendi, küsüldü ; ama asıl kırılan uzaktan ben oldum. Büyük ihtimalle onlar beni 

yaraladıklarını bilselerdi de aldırmazlardı. Allah’tan beni de rahatlatan bir şey vardı 

[Kafamdan geçenleri kimsenin bilmemesi ne güzeli... Yenilgilerimin çokluğu kimi 

ilgilendirir? Duyduğum eziklikler kimde kayıtlıdır ki? Kahvehanede İçtiğim çayların 

parasını öder; hayal kırıklıklarımı, yenilgilerimi toplar evime giderim. Sonra evde 

duyarlara bakar, yenilmeye devam ederim..,] 

Ama önce camdan dışarı, yoldan gelip geçene bakıp acı acı gülümsemeliyim. Şimdi bu 

şehirde olmayan bir kızı düşünmeliyim. O belki bir zaman bu dünyada bulunmuştur, belki 

de hiç bulunmamıştır. Aşkların en güzeli mutlak bir yenilgiden sonra başlamaz mı [Şu 

anda aranızda değilim ey kahvedeki aynı anı işgal ettiğim dostlarım I Beni arasanız da 

bulamayacaksınız. Hepinizden kopmuş, uzaklaşmışım]. O gözlerinin bana takılışını, 

sonra kararsız kalışını seyrettiğim kız emin olamazdı kendisinden hoşlandığımdan. 

Hayatın düşünceleri derinlere çeken, insanı kanatlandırıp uzaklara atan gücü belirsizlik 

aramızı dolduruyor, beni kurtarıyordu, ilgimi yakalamasına fırsat vermeyecek kısalık- 



tâki anlardan yararlanıyordum, burnunun zarif kemiğini ve dudağının sıkıntılı bükülüşünü 

yıldırım hızıyla algılayıp kaçıyordum. Ya da saçının bir savruluşunu, parmaklarının birden 

gerginleşmesini... Kendisinden kaçırdığım anların hiçbirinden haberi yoktu. Kişilikten 

taşan boyutları hemen alıp kaçıveren çok usta bir hırsızdım [O şimdi çok uzaklarda ve 

benden habersiz. Onu istediğim kadar düşünmekte tamamen özgürüm. Kahvedeki bu 

masada, kapının önünde, yürürken, evde pencereden bakarken, trendeyken... Kendisini 

düşündüğümü bilmemesi de ne güzel...] 

“Bugünkü sıcak perişan etti kardeşim !" dedi hayatında hiçbir ilginç lâf etmemiş birisi. “Ne 

fark ederdi senin için?” diyesim geldi,” Soğuk ya da ılık bir hava da seni perişan ederdi.” 

diye geçti içimden [Beynimin hücrelerinin bir kısmı şu pek de temiz olmayan camlarda 

takılı kalmıştır. Bereket onları gören olmamıştır. Aslında beyin hücrelerimin çoğunu da şu 

karşı tepelerin ötesine savurmuşumdur. Kendisinden hoşlandığımı bilmesini 

istemediğim, bunda bir yarar bulunmayan kız nasıl olup da bu camlarda, bu masalarda, 

bu duvarlarda ölüp kalan parçalarıma yakalanıveriyor? Onun hücrelerinden de yolunu 

kaybedip bu semte uçuverenler olmuş mudur? Kendisinden hoşlandığım kız şimdi hangi 

şehirdedir? Şehrini sevmekte midir? Acaba elleri hangi kapının kolunu kavramak için 

uzanmıştır? O kapının ardında ne bulmuştur? Buldukları onu mutlu etmiş midir? 

Neredeyse sonsuz bir özgürlüğe yapıştırılmışım. Hiç kıpırdamadığım hâlde müthiş 

özgürüm. O uzak kıza olan bağlılığımı azaltıp çoğaltabilirim. Onu daha az sevmem de 

mümkün. Sevgimi koskoca bir ağaç olana kadar bekleyip sonra altına sığınabilirim. 

Bendeki bu bağlılığın yoğunluğunu kimsenin bilmemesi doğal. Ama onun bilmemesi bir 

tuhaf geliyor. Bu biraz komik de. Sonsuz eşittir sıfır gibi bir şey. Ne 



var ki, tam bir hürriyet de bu olsa gerek, yani tamamen unutulmak. Beni bildiği anda 

tutuklanmış olurdum. Kendimi rahatsız hissederdim. O zaman ölçülü belli davranışlar 

içine girmem gerekirdi. Şimdi ise tamamen saçmalayabilirim. Ama işte şimdi ben 

yenildikçe, anlaşılmadıkça, sevilmedikçe hep büyüyorum, içimi çok sıcak bir haz 

dolduruyor. Şimdi onu herkesten çok sevmem mümkün. Kimse bana bunda engel 

olamaz. Ama zaten yapamazlar da: Onu benim kadar sevmeleri ne mümkün!.. Galiba 

hep böyle oluyor: Önce bir kargaşaya veriyorum içimi, bir kaosta yuvarlanıyorum, 

dağılıyorum ; sonra bir sükûnet uzayına çıkıyorum, göz kamaştıran bir ışıkla yıkanmaya 

başlıyorum. Mevlâna’nın sözünü yaşıyorum gönlümde: “Aşk bir gemiyi batıran en son 

yüktür..."] 

_ “Berbat bir sıcak bu." dedi yan taraftan birisi. Söz birkaç kere kafamda yankılandı ve 

kendime gelip kahvehanenin bir masasında oturan ruhuma döndüm. Yaşlı bir adamdı. 

Bana bakarak konuşuyordu. Belki de beni gözüne kestirmişti birkaç kelimesini 

dinletebilmek için. Üzücü bir durumdu aslında sözlerin boşlukta asılı kalması; kimsenin 

sizi dinlemeye değer bulmaması... Ama insan bazen de hak ediyordu bu dışlanmayı. 

Yaşlı adama yumuşatmaya çalıştığım bir yüz ifadesiyle bakmaya çalıştım. Ama 

cümlemden vazgeçmem mümkün değildi: “Bu sıcaklar en hoşuma giden günlerdir 

amca!” dedim. 



ŞÖYLE GÜZEL BİR MEVZU... 

Bendeniz meşhur romancı Burhan Tahir. Bu sıralar işler hiç de yolunda değil. Genel bir 

tıkanıklık söz konusu. Derdimi kimseye açamıyorum ama müthiş huzursuzum. Hâlâ 

farkına varmamış olabilirler mi? Son yıllarda hep aynı şeyleri yazar oldum. Beni 

gözlerinde öyle büyütmüşler ki, içlerinden muhakkak şunu geçiriyorlar: “Elbette ben 

yanlış anlamışımdır, daha doğrusu anlayamamışımdır. Burhan Tahir mutlaka derin ve 

esrarlı şeyler anlatıyor ama ben bu güzelliğe nüfuz edemiyorum. Bu satırlarda 

rastladığımı sandığım basitlikten kimseye bahsetmeyeyim; gülünç olabilirim. İyisi mi 

herkesle birlikte Burhan Tahir’i muazzam şekilde övmeye, kitaplarını evde bulundurmaya 

devam edeyim. Onun romanlarından artık sıkıldığımı kimseye açmayayım da müşkül 

duruma düşmeyeyim...’’...Kafam birçok bakımdan karışık. Şimdi eski yazdıklarım da 

bana yavan gelmeye başladı. Yıllar önce yayımlanmış, 54 baskı yapmış meşhur polisiye 

romanım “Nüfus İdaresi Soygunu”nu da şimdi karıştırınca moralim bozuluyor. Yahu bu 

roman o kadar da övülmüştü ama birçok zayıf noktası varmış. Bu kitapta öyle esaslı bir 

üslûp ve ustaca bir kurgu da yokmuş... 



Velhâsıl hayli keyifsizim. Bir yandan kendimi yetersiz buluyorum, bir yandan da konu 

sıkıntısı çekiyorum. Bazı yayınevleri de arada bir arayıp yeni bir şey olup olmadığını 

soruyorlar. Hay Allah! Aslında piyasa da çok durgun. Esnaf siftahsız kepenk kapatıyor. 

Vatandaşta vitrin heyecanı da kalmamış. Biraz da ondandır belki. Öyle ya, bir toplum 

tüketim heyecanı ile coşup hareketlenirse insan ilişkilerindeki renklilik ve güçlü aşklar da 

ortaya çıkmaya başlar. Yazarlar da gözlem için yeni kesitler yakalarlar. Bazen de eskileri 

karıştırmak iyi gelir. Konu krizine girdiğim bazı dönemlerde tavan arasına çıkar, oradaki 

her şeyi elden bir geçirirdim. Ama bu sefer tavan arasında geçirdiğim birkaç gün de işe 

yaramadı. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Ne bir insan, ne bir sahne, ne bir şehir, ne bir sır, 

ne bir olay... Birkaç gün de şehirde turlar attım. Belediye otobüsleri, tramvaylar, vapurlar, 

metro, parklar... Seyrettiğim insan manzaralarından herhangi bir hikâyeyi başlatacak öz 

elde edilecek gibi değildi. 

Belki de yakında roman yazılamaz olacak. Ne bileyim, kimsenin başından meşhur 

küresel sistemin belirlediği kalıplaşmış günlük eylemler dışında farklı bir şey 

geçmeyecek. Hatta diyelim üç çeşit aşk tanımlanmıştır, bunlar yaşanacak. Yahut bir 

baba geçim sıkıntısından bunalım geçirecekse bunun da dört farklı türü söz konusu 

olabilir. Bütün bunları da herkes bildiğine göre insan neyi cilâlayıp parlatıp beş yüz 

bilmem kaç sayfalık roman olarak kaleme alabilir?.. Bu küreselciler birçok meslekten 

sonra romancılığı da temize havale edecekler galiba. Yakında duyguları da hap hâline 

getirip eczanelerde satmaya başlarlar. Zaten hepsi hepsi üç buçuk duygu bırakılmış 

insanlığa... 

Daha sonraki günlerde de pencerenin önüne bir koltuk atıp aşağıdaki caddeden gelen 

geçenleri seyrettim, ister 



inanın ister inanmayın, bana bir ara herkes tamamen birbirinin aynı kişiliği taşıyor gibi 

geldi. Sanki yeryüzünde iki kişi kalmış; biri kadın, biri erkek... Diğerleri bunların kopyaları. 

Böyle bir dünyada roman kalır mı? insan ve macera  bir araya gelebilir mi böyle bir 

dünyada? Ne günlere kaldık,  en büyük macera bir hipermarkete gidip alış veriş yapmak 

ve ülkenin güneyinde tatile gitmek; ama ne yaparsınız ki bizim de mesleğimiz bu; dost 

var, düşman var. Biraz daha susar kalırsak bizi tefe koyarlar. “Burhan Tahir artık bitti!” 

derler. Bu toplum beni tüketip bir kenara yuvarladığı için gizli gizli sevinir de... 

Televizyondan, radyodan, gazetelerden ve her şeyden ümidimi kestiğim için pencerenin 

karşısına geçip oturuyorum gün boyunca. Karşıdaki damlara, balkonlara, pencerelere de 

göz atıyorum. Belki yeni bir sahne, bir tablo yakalarım diye bakınıyorum. Ortalıkta fazla 

gözüktüğüm de yok. Günün belli saatlerinde dışarıya çıkıyor ve bazı tanıdıklarla 

görüşüyorum. Ama yan sokaktaki bakkala ve karşıdaki manava uğradığımda da konu 

hemen benim roman yazmama geliyor. Bakkal Hidayet, “Yeni kitap var mı ağabey?" diye 

soruyor. Sanki eski romanlarımdan üç sayfa okumuş da... Roman yazsam okuyacak 

mısın da soruyorsun kardeşim... Hayatında hiçbir roman okumamış manav Tahsin de 

edebiyat münekkidi kesilecek neredeyse. Meselâ, “Burhan Tahir son romanında 

kendisini tekrara düşmüş ve patlıcanın kilosunun 125 kuruş olduğunu yazmıştır. Aynı 

Burhan Tahir 23 sene önce yazdığı üçüncü romanında da patlıcan için bu rakamı 

vermişti!” diyebilir bu adam. 

Gene pencerenin önündeyim. Epey bir zaman sonra ve dalgın bir hâldeyken dikkatim 

harekete geçiriliyor. Yeni bir ha- 



reket var sokakta. Bir adam karşıdan bizim eve doğru yürüyor. Hafifçe zıplarmış gibi 

ilginç bir yürüyüşü olan, zayıf, genç bir adam bu. İçimde birden bir hareket sıcaklığı 

yayılmaya başlıyor. Böyle anların hiç izahı yoktur. Bir saniyede işler değişebilir, gürül 

gürül bir akış başlayabilir. Hayat karşınıza beklemediğiniz tabloları yığmaya başlar. 

Birden duruma intikal ediyorum. Bu genç adam kiracım olan terzi Osman Efendi’nin 

dükkânına gelmekte. Yerimden kalkıp cama yaklaşıyorum. Genç adam Osman 

Efendi’nin terzi dükkânına girdi bile. Kafamdaki sis dağılıyor. Şöyle biraz düşünüyorum 

ve aklım bu işe yatıyor. Bir roman konusu yakalamak için olmadık anlar işe yarayabilir. 

Aslında Osman Efendininki gibi eski, köhne, zamandan uzaklaştırılmış mekânlarda çok 

iş vardır. Bu tür yerlerdeki bakımsız, karanlık, unutulmuş köşelerden ne fikirler ve 

sahneler çıkar, bilirim. Giyinip aşağı inmeli. Öyle de yapıyorum. Üzerime bir şeyler giyip 

merdivenlerden iniyorum. Kapısının üzerinde “Özen Terzihanesi” yazan dükkâna 

giriyorum. Cephesi oldukça dar, uzun bir yer burası. Selâm veriyorum: “Se- lâmün 

Aleyküm Osman Efendi!" Osman Efendi dükkânın dip taraflarında ağzında iğnelerle 

çömelmiş, demin pencereden gördüğüm genç adamın provasını yapmaya başlamış bile; 

meşgulken bana dönüyor. 

_ “Aleyküm Selââââm! Kaç zamandır hiç uğramamıştınız. Hangi minval üzeresiniz 

paşam?” 

_ “Allah’a şükür, iyi sayılırız. Sen nasılsın Osman Efendi?” 

_ "Şükür, ben de İyiyim. Artık epey yorulduk ama idare ediyoruz işte. Sizde ne var ne 

yok? Roman işleri ne âlemde? Yeni bir şey yok mu?” 

Şimdi hakkını yemeyelim; Osman Efendi benim bir iki romanımı çok ağır ağır da olsa 

okumuştur. Benimle rom ani a- 



rım üzerine konuştuğu olmuştur, onun bu sorusuna kızamam... Ama demek ki, bir yazmaya başladın mıydı hep yazacaksın. Durmak yok. 

Peki, bu işler öyle kolay mı? Terzilik nerede, romancılık nerede... Terzilikte kumaş belli, insan belli, iplik belli; makas, cetvel belli, dikiş 

makinesi belli; elinle yoklaya kese İlerle. Ama bir de romancılığa bak. Her şey belirsiz. Bir hikâye uydurmak ne zor. Haydi, bir kurgu diz de 

görelim. Yazdığım gibi bir dünya da yok, zaman da yok, insan da yok belki. Hiçbir zaman da olmayacak. Bakalım bu sefer nasıl bir çıkış 

yakalayacağız... 

_ “İşler fena sayılmaz. Yeni roman olacak. Şu anda kafam birtakım kurgularla meşgul." 

Epey büyük salladık ama buna ayağımız mecbur. Koca Burhan Tahir yalnız kendisine alt değil ki. Bu ülkenin edebiyat düzeyini temsil 

ediyoruz bir yerde... 

Osman Efendi çömelmiş olarak, kafasını da gencin pantolonunun paçalarını kıvırıp ayarlamaya eğmişken birden onun varlığını hatırlamış 

gibi yukarıya doğru dönüp konuşuyor: 

_ “Cemil Bey, bu beyefendi meşhur romancı Burhan Tahir’dir. Tanıdınız mı? 

O ana kadar bakışlarını tavanlarda, duvarlarda gezdirmekte olan genç elektriklenmiş gibi geri sıçrayıp bana dönüyor. Osman Efendi’nin 

paça provası da ellerinden sıyrılıp yarım kalıyor. 

_ “Siz Burhan Tahir Bey’siniz, öyle mi?" 

_ “Evet.” 

_ “Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bütün eserlerinizi okudum. Benim en sevdiğim yazar sîzsiniz. Siz dünyanın 
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en büyük yazarlarından birisiniz bana göre. Ama son zamanlarda basında yeni bir kitabınızın çıktığını okumadım. Kitapçılara da sordum. 

Yeni bir eserinizin gelmediğini söylediler. Biz hayranlarınızı fazla bekletmeyin. Sizden çok hacimli bir roman bekliyoruz. Belki de eser şu 

anda hazırdır da son rötuşları bekliyordur. Size rastlamak ne kadar hoş bir olay.  Şu defterime bir imza atmanızı da istirham ediyorum.” 

Cemil isimli genç hızla askıdaki ceketine gidip iç cepten deri kaplı bir defter çıkarıyor. Ben de defterin bir sayfasına birkaç kelime karalayıp 

imzamı atıyorum : 

  “İltifatlarınıza çok teşekkürler. Evet, inşallah yeni bir ro- 

manım yayımlanacak. Ama son hazırlıklar bir hayli vakit alacak gibi.” 

  “Hayırlısı olsun efendim, biz beklemeyi de biliriz. Benim 

 için Burhan Tahir’le konuşmak mutlulukların en büyüğü… ‘’ 

Moralim biraz yerine geldi, ama durumlar ne yazık ki hâlâ iç açıcı değil. Cemil Bey’in provası devam ederken bir köşeye oturuyorum. 

Cemil’le konuşmaya devam ediyorum. O bana kendisi hakkında bilgi vermeye çalışırken de buraya geliş amacıma dönüyorum. Oltayı bir 

kere salmanın ne mahzuru olabilir? Cemil Bey’e huzurlu ve rahat bir konuşma ortamı sağlamak için hiçbir acelemin olmadığını belli edecek 

şekilde ağır baş hareketlen ile onu anlatmaya teşvik ediyor, kendisini tam bir ilgi yoğunluğu ile dinlediğimi hissettiriyorum. 

Cemil çok büyük zorluklarla Anadolu'nun bir köyünden çıkıp civardaki bir liseyi bitirmeyi başarmış. Daha sonra üniversiteyi de kazanmış ve 

İstanbul’daki bir üniversiteye kaydolmuş. Ama maddî sıkıntılar peşini bırakmamış. Bu arada üniversitede İken başından bir de bir gönül 

macerası geçmiş ( Aslında o, bu aşk faslını eklemeseydi de ben roma- 
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nımda bir duygu ilişkisine geniş yer ayıracaktım). Hayatındaki terslikler 

birbirini kovalarken (Tam da aradığım mevzunun üzerine denk 

gelmişim.) Parasızlıktan kurtulmak için bir hemşehrisinin yardımı ile gıda 

sitelerinden birinde iş bulmuş. Önceleri boğaz tokluğuna çalışırken 

birden ortaya çıkan yeni bir pozisyon sayesinde birkaç aylık bir sürede 

hayli para kazanmış. Sonra birden aklına esmiş ve çok sıkı bir şekilde 

gıda işine girmiş. Neredeyse günde yirmi saat çalışmaya başlamış. Hem 

iş sahibi hem de hamalmış. Kısa zamanda da piyasada muazzam 

tutunmuş. İşin çekimi büyük olduğundan üniversiteye hiç uğrayamaz 

olmuş, sonunda da üniversiteyi yarıda bırakıp iş adamı olmuş çıkmış... 

Cemil anlattıkça coştu, coştukça anlattı. Osman Efendi biz bir kenarda 

konuşurken belki üç kişinin provasını daha yapmıştır. Osman Efendi 

bize çay da söyledi. Ama Cemil’le muhabbetimizin uzamasından 

rahatsız olmaya başladığı da artık belli oluyordu. Arada bir dönüp bize 

bakıyordu. Yerimden kalktım. Cemil Bey’e, kendisini dinleyerek içini 

boşaltmasına yardımcı olma olgunluğunu göstermiş pozlarda 

gülümsedim ve işlerinde başarılar dileyerek oradan ayrıldım. 

Daha sonraki günlerde eve kapandım. Edineceğimi edinmiştim. Gerisi 

benim usta kalemime kalmıştı. Derya gibi bir roman başlıyordu. Elbette 

Cemil de romanımı okuduğunda orada aslında kendisinin bulunduğunu 

katiyen anlamayacaktı. Nitekim de öyle oldu. Daha sonra bir kitap 

fuarında rastladığım Cemil beni görünce hemen ellerime sarıldı; son 

romanımı okuduğunu ve çok beğendiğini söyledi. "Sizin gibi yazarları 



anlamak mümkün değil. Ne muazzam 
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bir hayal gücünüz vardır sizin. Nereden yaratırsınız bu insan tiplerini 

ve bu kurguları ?." diye de ekledi. Onun bu sözüne biraz üzüldüğümü 

söylemeliyim. Biz yazarlar hem insanları kullanıyoruz, onlardan saniye 

ayrılmamaya bakıyoruz, onların hayata düşürdüklerini peşlerinden 

giderek toplayıp kitaplarımıza aktarıyoruz hem de onlardan üstün bir 

konumdaymışız gibi davranıyoruz; hatta bazen onlardan üstün 

olduğumuzu da sanıyoruz. Güzel bir hokkabazlıkla bir edebiyatsever 

olan Cemil’i bile uyutmuştum. Adam son romanım için bana 

teşekkürler sıralıyor, bense ona bana yaptığı büyük iyiliği 

açıklayamıyordum. Bu da bir tür ceza idi. Sizi gidi içinde hileler ve 

sırlar gizleyen yazar takımı sizli... 

Ama sonraki günlerde hiç beklemediğim bir şey oldu: Kiracım Terzi 

Osman Efendi’ye hayli gecikerek uğrayıp son romanımdan hediye 

etmek istediğimde o bana kitabı kendisinde bulunduğunu ve onu 

çoktan okuyup bitirdiğini söyledi. Bunu beklemiyordum ama 

mümkündü elbette; sandığımdan daha fazla kitap okuyan bir kişi 

olmasında elbette çok olağanüstü bir durum yoktu. Ne var ki, 

romanımdan biraz bahsettiğimizde bana, “Anlattığınız hikâye benim 

müşterim olan Cemil Bey’in başından geçenlere oldukça benziyor. Siz 

onunla bizim dükkânda bir ara tanışmıştınız değil mi? “deyince 

kuvvetli bir yumruk yemiş gibi oldum. Ama bozuntuya vermemeye 

çalıştım: “Allah Allah, ilk defa böyle bir fikre rastlıyorum. Ne diyeyim, 

hayatın tümü zaten belli kalıplardan ibaret değil midir? Böyle 



benzetmeler de akla gelmez değildir.” şeklinde bir cevapla sıkıntıdan 

sıyrılmaya çalıştım. Osman Efendi’nin dükkânında mevzu avına çıkan 

bir yazar olarak anlaşılmak hiç işime gelmezdi. 



Osman Efendi benzerlik konusunda tabii fazla ısrar etmedi. Hiçbir 

zaman konuyu Cemil’den kaptığımdan tamamen emin olamazdı. 

Evet, öyleydi ama ben de onun dükkânına inip mevzu kapma 

imkânımı artık kaybetmiştim. Kendime yeni romanlarım için başka 

dükkânlar, kahvehaneler, caddeler, oteller veya pazar yerleri bulmam 

gerekiyordu 



KÜRESEL GELİŞMELERE UYGUN BANKA ŞUBESİ 

DÜZENLERİNDEN HİÇ NASİP ALMAMIŞ BİR KÖPEK 

Bir grup emeklinin maaş alma günü ve bankanın önü gene kalabalık. 

Ben de günüm bugün olduğu için buradayım. Banka şubesinin büyük 

camlardan gözüken içi de kalabalık. Birbirlerini kesen çapraz 

diyaloglar şimdi içeride yoğundur. Bankonun arkasındaki memur ve 

memureler sabırlı olma gayretindedirler ama para ile ilgili bütün 

durumlarda olduğu gibi sürtüşmelerin ortaya çıkması gene de 

kaçınılmazdır. [Önce insanlar vardı, tabiat vardı, tabiattan sağlanan 

ihtiyaçlar ve bunların değiş tokuşları vardı. Sonra insanların 

ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması için birtakım süreçler ve ilişki 

şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Derken işlerin ve alış verişin 

kolaylaşması için para denen ölçüt düşünüldü. Karşılığı bir parasal 

değer olarak ortaya konunca, yer- yüzündeki her faaliyet ve mal daha 

kolay tanımlanmaya ve 



 

 

anlaşılmaya başlandı. İnsanın dünyasındaki bütün faaliyetler, işler, 

alış verişler ve ihtiyaç gidermeler para denilen cetvellerle ölçülerek 

yapılır oldu. Para ödeme işleri de giderek tamamen sistemleşti ve bu 

ödemelerin bazıları zamanla irtibatlandırıldı. Hizmete konulan bazı 

insan emeklerinin karşılıkları belli süreler sonunda belli formüllerle 

ödenir oldu. Ortaya günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık ödemeler 

çıktı. Hak ettiğiniz parayı almak için belirlenmiş bir zamanı beklemeniz 

gerekiyordu... Anlar, formüller, süreler, takvimler, gittikçe çeşitlenen 

ve resimlenen paralar, paraların çuvallara ve kutulara konması; 

paraların uçaklarla, trenlerle, vapurlarla ve kamyonlarla taşınması; 

paraların binalarda depolanması; paraların kimlere, ne zaman ve nasıl 

verileceğini saptamak için tarihler, coğrafyalar, ideolojiler, ordular, 

silâhlar, devletler, sınırlar, bakanlıklar okullar, üniversiteler, hesaplar, 

kitaplar, binlerce cilt kanunlar; paraların dağıtıldığı yerler, bu 

yerlerdeki bekleme mekânları, bu yerlerdeki masalar ve bankolar, bir 

bankonun iki farklı tarafında yer almakta bulunan insanlar, kuyruklar, 

paraların içlerine konuldukları zarflar, bekleme koltukları, koltukların 

yanındaki çiçekler...] 

Banka şubesinin kapısı açık. Girenler, çıkanlar oluyor. Ben 

dışarıdayım. Ben de maaşımı almak için bekliyorum. Ancak maaşımın 

ödenme günü ve miktarı ile ilgili bazı sorunlar hakkında bir yetkiliyle 



görüşmem gerekiyor. Herhangi bir memura ulaşmak ise neredeyse 

imkânsız şu anda. Sıcak bir sonbahar gününün öğleden 

sonrasındayız. Hava gayet güzel. Şiddetli olmayan bir güneş banka 

şubesinin önündeki geniş kaldırıma vuruyor. Bir de şu maaş işleri bir 

yoluna girse... Birden büyükçe bir köpek geçiyor yanımdan. Çok ağır 

bir yürüyüşle bankanın önünden geçecek gibi. Ama bankanın 

cephesine iki metre uzaklıktaki bir me- 



safeden cepheye paralel olarak ilerlemekte İken birden duruyor. Tam 

kapının hizasında. Orada dönüp cepheye dik bir pozisyona geçiyor ve 

açık kapıdan içeriyi seyretmeye başlıyor. Ne anlıyor acaba? Ben de 

onu seyretmeye başlıyorum. Hareketsiz kalarak ve yorgun bir bakışla 

içeriye bakıyor. Allah Allah! İçerideki kalabalık mı ilgisini çekti acaba? 

Köpeklerin insan kalabalıklarını nasıl algıladıklarını da bir türlü 

öğrenememişizdir. Seyretmeye devam ediyorum. Orada öylece 

duruyor. Çok anlamsız bakıyor aslında. Çok modern bir şekilde 

yeniden düzenlenmiş olan bu banka şubesinin mimarisinden zerrece 

haberi olmadığına eminim. Elli sene önceki banka şubeleri 

bugünkünden çok farklıydı, iyi hatırlıyorum. O zamanlar da banka 

şubelerinin önünden köpekler geçiyor ve kapıdan içeri bakıyorlardı 

belki. Ama buradaki köpeğin bakışından edindiğim intiba şu: Köpekler 

muazzam değişim geçirmiş bulunan banka şubelerinin hiç farkında 

değiller. Köpek bakışlarında hiçbir evrim yok. İnsan biraz değişir be 

kardeşim! Şu anki bakışlar iki yüzyıl öncesinin Londra bankalarına 

bakan köpeklerin bakışlarından zerrece farklı değil... Köpek 

hareketsiz Öylece kapıdan içeriye bakmaya devam ediyor. Deli mi ne! 

Senin işin mi yok kardeşim? Hâlâ bakıyor... Neyse sonunda hafiften 

hareketlendi ve bankanın cephesine paralel olarak ağır ağır yürümeye 

başladı. Gidiyor, gidiyor... Ama o da ne! On metre kadar ilerde tekrar 

durdu ve geriye döndü. Şimdi kapının karşısındaki eski yerinde. Gene 

aynı şekilde içeriye bakıyor. Halbuki ortada yiyecek namına da bir şey 



yok. Bankanın içinde ve dışında, hareketli ve biraz kızgın ama aslında 

soğuk ve donuk, bir kalabalıktan başka bir şey yok. Ama o orada 

duruyor ve içeriye bakıyor. Bari şu bankanın modern malzeme ve 

tasarımla yeniden düzenlenmiş olduğuna biraz dikkat etse. Ama yok, 

bu köpeğin küresel 



gelişmelere uygun modem banka şubesi' mimarisinden zerrece nasibi 

olmadığı belli. 

Çok modern bir banka şubesi kurmuşlar, buradan yaşlı insanlara 

“Emekli maaşı” isimli çok ince hesaplara dayalı ama hiçbir zaman da 

kimsenin memnun kalmadığı birtakım paralar dağıtıyorlar. Yaşlı 

insanlar bu camında faiz, ev kredisi, kredi kartı, köprüden geçiş kartı 

ve halka arz afişleri bulunan modern tasarımlı banka şubesinin 

önünde asık suratlı olarak toplaşıyorlar. Bazen de kendi kendilerine 

söylenip homurdanıyorlar. Bu köpek bunlara ne diyecek peki? 

Tasarımda "Konsept” çok yeni. Zaten bu gezegendeki bütün 

konseptler yenidir. Bu köpek nerede, mimarlıktaki en son konseptlerin 

banka şubelerindeki yansımaları nerede!  

Bu işleri bilen birisine maaşımla ilgili olarak takıldığım hususları 

sormalıyım. Hah, güvenlik görevlisi şimdi dışarı çıktı. Onun hemen her 

şeyden haberi olduğunu biliyorum. 

Ona doğru yürüyorum. Ama çok yaşlı bir adam onu durdurup lâfa 

tutmaya başladı bile. Yaklaşıp bekliyorum. Yaşlı adamın sözü uzuyor. 

Bitirmez şimdi! Biraz dolaşıp geliyorum ama konuşma devam ediyor. 

Bir ara fırsat bulup o ihtiyar adamın omuz hizasından sorumu 

patlatıyorum. Bankanın güvenlik görevlisi başını çevirip bana kısa 

şekilde cevap veriyor. Sonra tekrar yaşlı adamla konuşmaya devam 

ediyor. Bir fikir edinmiş oldum ama iyice emin olmalıyım. Üçüncü kişi 

olarak güvenlik görevlisi ile yaşlı adamın yanında beklemeye devam 



ediyorum. Yaşlı adam aslında benden biraz rahatsız oldu ama o da bu 

kadar uzatmasın kardeşim!... 

Gözüm gene köpeğe ilişiyor. Köpek banka şubesinin kapısından içeri 

bakmaya devam ediyor. Ama şimdi döndü ve 



ağır ağır yürümeye başladı. Bakalım bu sefer ne yapacak? Hayret, bu 

sefer durup geri dönmedi. Yürümeye devam ediyor. Uzaklaşıyor. 

İlerilerde kayboldu şimdi. Banka şubeleri ve bunların içinde ve dışında 

bekleşmekte olan insanlarla bu kadar ilgilenen bir köpeğe rastlamak 

elbette çok zordur. Demek ki o da bu dalda çalışıyor. 

Yaşlı adam lâfını bitirip güvenlik görevlisinin yanından ayrılıyor. Şimdi 

ben geniş şekilde takıldığım konuları sorabilirim. Güvenlik görevlisi 

sabırlı bir insan. Beni sonuna kadar dinliyor ve cevap veriyor. Onun 

maaş ve banka işlerini bu kadar bilmesi de ilginç bir durum aslında. 

Bu ülkede insanlar kendi mesleklerini de bilmezler ki... Nerede kaldı 

başka bir konuda insanlara yardımcı olmak... Bu güvenlik görevlisi hiç 

üstüne vazife değilken buradaki huysuz yaşlılara yardımcı olmaya 

çalışıyor. Bazı kanunları da biliyor üstelik. Bu ülkede böyle bir duruma 

şaşırmak gerekir... Biz konuşurken yaşlı bir kadın yaklaşıyor. Güvenlik 

görevlisine bir soru soruyor. Güvenlik görevlisi sabır taşı mübarek. 

Dönüp cevap veriyor. Ama doğrusu ben bozuldum bu işe. Milletimiz 

bir tuhaftır. Anlayışsızdır açıkçası. Yani şimdi konuşan iki kişinin 

arasına böyle girip mevzu ortasından bölünür mü? İnsan biraz bekler 

canım. Benim lâfım da yarıda kaldı işte!... 

Neyse, dünya işidir, şu ya da bu şekilde bir tarafa yaslanır. Kızmaya 

gerek yok. Acaba gelecek maaş gününde o köpek gene bu kapının 

önünden geçerken uzun uzun içeriye bakacak mı?... 

 



BENZİN İSTASYONUNDA BİR GECE 

Yazları bir süre kalmakta olduğum kasabadan İstanbul’a dönüş 

günüm gelmişti. Aslında burada da o kadar huzurlu değildim ama 

İstanbul’da beni bekleyen sorunlar ve sıkıcı durumlar da bir hayli 

fazlaydı. Gittikçe hiçbir yeri sevmez oluyordum. Belki yıllar geçtikçe 

tedirginlik katsayıları artıyordu... Yeryüzünde hangi mekâna gitseniz 

önce bedeniniz için uygun şartların sağlanması gerekiyordu. 

Bedeninizi rahat ettirecek bir oturma, yatma, yeme içme, yıkanma 

temizlenme, ısınma, bir aydınlanma sağlama; meslek faaliyetlerinizle 

ilgili bir çalışma, düşünme, yazma çizme ortamı için çaba göstermeniz 

gerekiyordu. Gayret ve mücadele de istediğiniz gibi bir yaşama 

sahnesi elde etmenize yetmezdi elbette. Buraya kadar olanlar zaten 

aslında işin kolay tarafıydı. Daha zor olan bundan sonra başlıyordu. 

İnsan bir yere varıp yerleşince bağlar, ilişkiler, etkileyişler, etkilenişler, 

dokunuşlar ve dokunuluşlar başlıyordu. Zor olan da buydu: İnsanları 

idare etmek, onlarla birlikte sürtünmesiz ve yaralanmadan akabilmeyi 

sağlamak. İnsan çok çetin bir yaratıktı. Genel olarak huzursuzdu. 

Huzurlu ve rahat olduğu anlar daha azdı. Hiç durmadan bir yerlere 

uzanmaya çalışıyordu. İnsanların tümü bir yerlere uzanmaya, hamle 

etme- 



ye başlayınca da çatışma başlıyordu. Herkes birbirinin ayağına 

basıyordu. 

Bense insanları idare etme sanatında başarılı olamayanlardan ve 

olamayacaklardan biriydim. Bu yüzden yalnız başıma olduğum 

zamanlarda çok daha mutlu hissediyordum kendimi. Ama öte yandan 

kişiliğimin küçük bir alanı birtakım görevler, toplumsal konumlar ve 

eylemler için beni öne itiyordu ve aslında kişiliğimin diğer taraflarının 

uysallıkları yüzünden çok haksız şekilde beni evirip çevirebiliyordu. 

Evet, ruhumun asıl büyük diğer güçleri hiç de etkin değillerdi. 

Köşelerinde sakin sakin, bana karşı hiçbir ödevleri yokmuş gibi 

oturuyorlardı. Beni bu küçük alanın arsızlığına teslim etmiş 

oluyorlardı. Neticede benim her yanım; beynim, gözlerim, ellerim 

insanla doluyordu. Sedat Ümran bir şiirinde: 

Evleri avucuna alıp sıksan / Vıcık vıcık insan vıcık vıcık insan 

Denizi avucuna alıp sıksan / Alabildiğine imkân 

demişti. Ben de bu durumdaydım ve üzerime yağan insan 

yağmurundan kurtulmak istediğim çok oluyordu. 

Yola çıkacağım için memnundum. Buradaki insanlar ve ilişkiler de 

beni rahatsız etmeye başlamıştı. Ama İstanbul’da da beni bekleyen 

sevimsiz işler, iç açıcı olmayan görevler ve sıkıcı kişiler vardı. 

Buradan ayrılsam ama İstanbul’a da varmasam olamaz mıydı? 

Aklıma Oğuz Atay’ın "Tutunama- yanlar” isimli romanındaki kahraman 

geliyordu. O, bir kopuş fikri içinde yaşamaktaydı. İnsanlarla 



bağlantıları bir arkadaşının intiharı yüzünden zayıflamıştı. Bu intihar 

ve arkadaşına ait birtakım hatıralar, onun hayata ait temel anlamları 

gittikçe kaybetmesine yol açmıştı. Bir başka şehirdeki 



işine gitmek için karısını ve iki çocuğunu bırakarak evden v 

otomobiliyle ayrıldı ve yollarda iken kayıplara karışmaya karar verdi. 

Ama doğrusu "Tutunamayanlar”ın kahramanı bir haksızlık yapmıştı. 

Anlayışlı bir karısı, iki mutlu çocuğu ve iyi icra ettiği bir mesleği vardı. 

Hayatı hakkındaki kararları yalnızca kendisinin verebileceği bir 

noktayı çoktan geçmiş bulunuyordu. 

Bense yalnız yaşayan bir insandım. Öyle esaslı bir meslekî faaliyet 

yürüttüğüm de yoktu. Ortadan kayboluşum kimsenin hayatını sekteye 

uğratmazdı. Biraz bozulacak bazı rahatlar da sahiplerinin yanlış hayat 

konumlarından ortaya çıkmış olacağı için onların meselesiydi. Şöyle 

yollarda sağa sola bilinçsiz şekilde saparak hayattan kopup 

kaybolmak mıydım? Meselâ, Adıyaman’da bir kahvede oturup 

camdan dışarıyı mı seyretmeliydim? Şöyle bir şiir yazmıştım bir 

zamanlar: 

* 

BİRİKMİŞ SIRLARDIR 

Bu eskimiş akşam vaktinde, 

Birikmiş sırlarımız gözetleniyor, 

Biz de kaçışlara hazırlanıyoruz. 

Aslında biz hiç buralı olmadık, 

Bizi bilen yoktu. 

Hep uzaklardan beklendik, 

Ama oralara da gitmedik. 



Şimdi tamamlanmış bir gökyüzü anlatılıyor, Biz de birikmiş sırlarımızı 

topluyoruz, Kaçışlara hazırlanıyoruz. 
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Hep belli hareket saatlerine bağlı kalmıştım. Evden şu saate çıkmalı, 

şu kadar saatte şu yol alınır, feribot şu saatte. İstanbul’da şu saatte 

olunur. Çok yoğun trafik saatlerine rastlamamak oraya varışım. Ha, 

unutmadan: Bileti de önceden almak... Yolculuk için hazırlık yapmaya 

başlamıştım. Ama hazırlıklar, planlar, programlar da sıkıntı veriyordu. 

Koşa koşa görevlerin, ödevlerin, tanımlanmaların, size yöneltilmiş 

beklentilerin, psikolojilerine göre insanları idare etme yorgunluğunun 

içine atlamak... Neden varmaya çalışmalı, acele etmeli? Durup 

düşününce birçok şeyi anlamsız bulmaya başlamıştım. Sonra da 

karakterleri belli ana gruplara ayırıp irdeleyen kitap gelmişti aklıma. Bir 

arkadaşımın hediye ettiği kitabı içinde hiçbir ilginç şey 

bulamayacağım ön yargısı ile elime almıştım ama bana büyük ölçüde 

uyan bir karakter alanına gelince de şaşırmıştım. Demek ki, 

benimkine benzer ruh tecrübeleri başka birçok insana da ömür 

yolculuklarında eşlik etmişti. Kitaptaki analizler bazı şeylerin şuuruna 

varmama da yardımcı olmuştu. İçinde bulunduğum, içine girdiğim bazı 

tahammüller aslında zorunlu durumlar değillerdi ve belli haksızlıklar 

da içeriyorlardı. Benden beklenenleri her defasında yerine getirme 

refleksim yanlış bir tavır alış oluyordu. Özgür hareket etmeyi 

beceremiyordum genellikle. Etki altında kalıyordum. 

Biraz daha düşündüm bu gidiş üzerinde Bu sefer farklı şekilde 

davranacaktım. Yol hazırlıklarımı ağır şekilde yapmaya başladım. 

Önceden bilet de almayacaktım feribot için. Hatta feribota binmem de 



gerekmeyebilirdi. Sabah erken olmayan bir saatte yola çıkacaktım. 

Ağır ağır gitmeliydim... YOLUNU UZATMAYA BAK... BULUŞMA 

NOKTALARINDA ZAHMET VAR... 



Öyle yaptım; saat 9,00 sıralarında yola çıktım. Akşam hava kararırken 

Yalova’ya varmaya karar vermiştim. Uzun yaz günlerinde 

olduğumuzdan bu da 21.00 sıraları oluyordu. Aradaki 300 - 400 

kilometre mesafeyi 12 saatte alacaktım. Birçok yere uğrayabilirdim. 

Yolumda sağa sola içerilere girebilirdim biraz. Fazladan birtakım 

hayatlar görebilirdim. Ana yola yakın köylere de uğrayıp geçebilirdim. 

Buradaki bir çelişki gibi görünüyordu ama değildi: Bir yandan 

hayatlardan kaçarken bir yandan da fazladan insan manzaralarına 

yönelmek... Ama bu yeni hayatların hiçbirinin İçine girmeyecektim ki... 

Bir köy kahvesinde çay içerken oradakilerin konuşmalarına kulak 

kabartabilirdim ya da yaşlılara yöre hakkında birkaç şey sorabilirdim. 

Ama onlar hiçbir şekilde beni hayatlarına, sorunlarına, ilişkilerine 

çağıramazlardı. Bir yabancıyla rastgele temas mı kurulur? İnsanlar 

bana karşı mesafeli davranacaklardı ama benim de istediğim buydu. 

Yeni tabiat köşeleri ve yeni insanlara şöyle bir dokunup geçecektim. 

Yollar, yollar... Yolları şimdi daha önceki yolculuklarımda- kinden farklı 

bir gözle görüyordum. Onlar tabiatla bezeliydiler. Önce tabiatın içinde 

onlara zorla yer açılıyordu. İnsanlar tabiatı yarıp, kesip biçiyorlardı ve 

yolu açıyorlardı ama çalışmalar bitip etrafa sessizlik çökünce tabiat 

yakın ve uzak çevresiyle yolu da kendinden bir varlık hâline 

getiriyordu. Ovalar, yamaçlar, kayalar, ormanlar, bitkiler hep aynı 

yerlerinde nefis mekânlar ve sahneler oluşturma görevlerine devam 

ediyorlardı. Yol da zamanla tabiattan bir parça oluyordu. Araçlar ve 



insanlar hiç üzerlerinde yer almasalar ya da olmasalar da; yollar da 

dağlar gibi yeryüzünü bir baştan bir başa kuşatan, yeryüzünün 

kabuğundaki türlü oluşumu aynı bütünün parçaları şekline dönüştüren 

güçlü bağ elemanları hâline geliyorlardı. 
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Seyahati bir manevî alana yönelme ve bir müddet farklı algılayışlar 

içine girme olarak düşünmeye başlayarak arabamı sürmeye 

başladım. Düşüne kura yollardan kıvrılarak ilerliyordum. Hayatı, 

geçmişi, yeni kararları düşünmek için yollar uygun bir ortamdı. Sakin 

ve tarafsız bir şekilde hayatımı gözden geçirmeye başlamıştım. Şehir 

olmayan mekânlar hayat hakkında verilecek önemli kararlar için belki 

de daha uygun yerlerdi. En azından benim için şu anda öyleydi. 

Ortalıkta fazla araç gözükmüyordu. Zaman zaman solumdan büyük 

hızlarla yeni otomobiller geçiyordu. Beni geçiyorlar ve daha ilerdeki 

virajlarda kayboluyorlardı. Demek ki, bu araçların sürücüleri benimle 

aynı fikirde değillerdi. Onlara göre yollarda geçen zaman kayıptandı. 

Varış yerinde hayat, güzellikleri ile onları bekliyordu. Sevgi dolu 

yakınlar, insanı anlayan dostlar, ruhu yeni gelişmelere taşıyan ilişkiler, 

huzur ve mutlulukla yaşanacak şehirler uzaktaki o varış 

noktasındaydılar ve yolda geçen süre aslında kayıptandı. Yollar 

bitmez gözüküyordu belki o insanlara. Bu ülkenin yollarında seneler 

önce dolaşmakta olan eski otobüslerde yazmaz mıydı, “Ömür biter, 

yol bitmez.” diye? Şehirlerarası yolculukların süresi belki o zamanlara 

nazaran dörtte bire düşmüştü ama gene de yollar bitmiyordu işte. 

Bense ne düşünüyordum: Uzun uzun, durup durup gitmeli: bulunulan 

noktadan kaçıp yola çıkmalı ama varış noktasına da elden geldiğince 

geç ulaşmalıydı insan... 

Yoldaki bir levhadan dört kilometre uzakta bir köy olduğunu okuyunca 



sağa saptım. Dar ama düzgünce bir asfalt yoldan giderek bir köy 

meydanına vardım. Tahmin ettiğim gibi burada bir iki dükkân ve bir 

kahvehane vardı. Arabayı kenara çekip kahvenin önündeki bir 

masaya oturdum. Civarda fazla insan yoktu ama olanlar bakışlarını 

bana çevirdiler. Başımla onları selâmladım. Yakınımda değillerdi. 



Onun için meraklarını giderecek sorular« sormaları mümkün değildi. 

Kahveci gelince çay söyledim. Küçük bir kapalı mekânı olan 

kahvehanenin derme çatma ve kısmen de çürümüş ama genişçe bir 

camekânı vardı. Bahçe kısmı ise hayli genişti ve tamamen ağaçlarla 

kaplı olduğu için hem serin hem de biraz karanlıktı. Burası da böyle 

sakin, durgun bir ortamdı işte. Daha çok yaşlı insanlar vardı 

yakınlarda. Onlar da belli hayatlar geçirmişler, belli hayat planları 

yapmışlar, bir eylem içinde bulunmuşlar ve bir noktaya varmışlardı. 

Şimdi belki de yapılacak bütün işlerin kahvede oturup konuşmak, 

camiye gitmek ve arada bir de ilçeye inmek olmasının yeterli olduğunu 

düşündükleri bir döneme girmişlerdi. Öyle bir anlayış içindeydiyseler 

haklıydılar aslında. Buradaki yaşlı bir köylünün hayatının; New 

York’taki, kafası dünya petrol fiyatlarıyla oynayarak elden geldiğince 

çok para kazanmakla meşgul ve dünya ekonomisindeki binlerce 

ihtiraslı benzeri gibi, tahmin edemediği ve denetleyemediği parasal 

çalkantıların ortaya çıkmasında pay sahibi olarak dünyanın uzak 

köşelerindeki pek çok insanın evine ekmek götürmekte zorlanmasına 

sebep olan genç bir patrondan daha az değerli ya da daha palavra 

olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Tam tersine belki bu köy 

meydanındaki durağanlıkta insanlığın iyiliğine olan şeyler daha ağır 

basıyordu. “Medeniyet bir yarıştır.” diyen ünlü politikacılar vardı. 

Dünyanın durumu da bu yarışın sonunda nereye varılabileceğini çok 

açık gösteriyordu aslında. Bu köyün bu meydanında herhangi bir yarış 



yoktu ama kimse de ayak altında kalıp ezilmiyordu. 

Bunları düşünerek iki üç çay içtim. Bu köyün bu meydanında zamanın 

ne kadar geçtiğini anlamak da pek kolay değildi. Bu köyü 

İstanbul’dakinden çok daha farklı bir zaman örtüyordu. Buradaki 

ağaçlar, rüzgârlar, sular ve yıldızlar da 



başkaydı elbette. Bu farklılık algısı ise bir yanılsama değil, bir gerçekti. 

Hatta bu, üzerinde iyi çalışılırsa matematiksel olarak da 

ispatlanabilirdi. 

Acele etmem gerekmiyordu ama gene de burada sonsuza kadar 

kalamazdım. Kalktım ve arabama bindim. Bu köyde oturmakta olan 

birisi de olabilirdim. Daha az mı mutlu olurdum o zaman, yahut daha 

az bir hayat mı yaşamış sayılırdım? Kim bilir, belki ben kendimi şehrin 

imkânlarını yaşama imtiyazına sahip birisi gibi görüyordum ama bu 

köyün ilerisinde akmakta olan derenin güzelliğini de bir şehirli olarak 

hiçbir zaman derinliğine tadamayacaktım... Ah o unuttuğumuz dereler! 

O biteviye akış. Suyun anlaşılmazlığı. Küçük kayaları yalayarak 

geçişi. O muazzam berraklık. O küçük balıklar. Derenin yanındaki o 

türlü yaban çiçekleri. Birtakım karışık otlar. Pırıl pırıl yıkanmış taşlar. 

Suyun üzerine sarkmış, gölge yapan küçük ağaçlar, bitkiler. 

Yaprakların, gövdelerin ıslanışı. Ayakların suya sokuluşu... En 

önemlisi de belki bu: Pantolonunun paçalarını sıvayıp insanın 

ayaklarını dereye sokması. Şehirli tiyatroya giderse, köylü de işte 

böyle ayaklarını derenin okşayışına bırakabilir. Hem sonra o kırların 

gizemi... Köy meydanındaki kahvede oturmakta olan şu yaşlılar 

ilerdeki çayırda bulunan otların sırlarını hiç düşünmemiş olabilirler. 

Ama gene de o çayırlar onların bilincinde benim bilincimde yer 

aldıklarından çok daha yeşil ve diri şekilde yer almaktadırlar. 

Ana yolda iken hiç düşünmeyeceğim şeyleri bu köye girdiğim için 



düşünmüştüm. Yoldan bu tür sapışlar yolculuğuma mutlaka bir 

zenginlik katacaktı. Arabama binerken kahveci de, külüstür masalarda 

oturmakta olan az sayıdaki insan da, yandaki bakkal dükkânının 

kapısında dikilmekte olan adam da arkamdan bakıyorlardı. Bir şey 

sormayıp kimseyle de konuşmadığım için köye bu uğrayış hayli garip 



görünüyordu herhalde. Köy meydanından ağır ağır çıkarken bakkal 

dükkânına da göz attım. Karanlıkça bir mekân; yarı boş, çarpık raflar; 

düzensiz yerleştirilmiş mallar, eğri duran bir tabelâ: Bereket Market. 

Köydeki bu bakkal dükkânının basitliği, küçüklüğü, ezikliği beni 

çocukluğuma götürmüştü birden. Karadeniz’deki köyümüzde de o 

zamanlar bir iki bakkal vardı. Ama elbette o zamanlar "Market” diye bir 

kelimeyi kimse bilmezdi. Meselâ, “Cumhuriyet Bakkaliyesi” yazardı 

bakkalın tabelâsında. Köye arada bir yolu düşen, daha çok şehirli bir 

çocuk olduğumdan, köydeki bakkal dükkânındaki hiç işitilmedik garip 

mal markaları beni şaşırtırdı. O derme çatmalık, mal azlığı ve dükkân 

camının küçüklüğü bana sıkıntı verirdi. Dükkân sahibinin de sattığı 

şeyleri tam bilmeyişi tuhafıma giderdi. Çok mecbur kalınca oraya 

girerdim açıkçası. Ama bazen komik ucuzlukta fiyatlar olurdu o 

dükkânda. Dükkânın sahibi olan yaşlı amcanın bu işlerden pek 

anlamadığını fark edince şaşırırdım. Nasıl yapıyordu bu İşi peki, nasıl 

kâr ediyordu? Hesaptan çakmayan bir insan bu mesleği nereden 

seçmişti acaba? 

Bir keresinde annemin istediklerini alıp eve dönmüştüm de o, benden 

çok az para alındığını fark ederek beni tekrar o bakkala göndermişti. 

Yaşlı bakkala annemin dikkatini çeken yanlış hesabı anlattığımda ise 

o pek de etkilenmemişti. Çok yıpranmış bir deftere ağır ağır eğilmiş ve 

uzun uzun küt uçlu bir kurşun kalemle toplama çıkarma yapmaya 

başlamıştı. Sonra da oradan başını kaldırıp benden paranın geri kalan 



kısmını almıştı. 

Beyaz sakallı, hep güler yüzlü, ağır yürüyen ve ağır hareket eden bu 

bakkal amcanın o günkü dünya ekonomisindeki yeri neydi acaba? 

Bizim köyümüzdeki bakkallar daha sonra kapanmışlardı. Çünkü 

köyde oturan insan sayısı azalmıştı. O yaşlı bakkal ve benzerleri bu 

işlerin artık yürü- 
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meyeceğine nasıl karar vermişlerdi? Bazı hesaplar yapmışlar mıydı, 

ya da dünyanın gidişinin ve şehirleşmenin artık köyde bu tür küçük 

esnaf faaliyetlerine yer bırakmadığını görmüşler miydi? Belki de bir 

sabah artık dükkânda satacak hiçbir şey kalmadığını fark etmişlerdi 

de öyle bırakmışlardı işlerini... 

O yumuşak ruhlu, yaşlı ve ağır hareket eden bakkal daha sonraki 

yıllarda da bazen aklıma gelmişti. Onun hayatını düşünmüştüm. O 

dükkânda öyle bir insanın bulunması garipti aslında. Ona pek çok şey 

sormalıydım. Kendisi mi o dükkânı açmıştı, yoksa ona orası 

babasından mı kalmıştı? Bu faaliyeti meslek olarak seçtiğinin 

bilincinde mi idi? Hesabını, kitabını bu derece az bilirken yıllarca bu işi 

nasıl yapmıştı? Hangi malları satacağına nasıl karar veriyordu? 

O zamanlarda köye herhangi bir mal servisi yapılmadığına göre 

kendisi ilçeden bu malları alıp getirerek dükkânına yerleştiriyordu. 

İlçede bu alış verişi nasıl yapıyordu? Kimden, neyi, kaça alacağına 

dair planları oluyor muydu? Mal aldığı kişiler onun durumunu anlayıp 

kendisine bazı tavsiyelerde bulunuyorlar mıydı? Ve bu yaşlı bakkal 

amca iyi kalpli bir insan olduğunun farkında mıydı, yoksa herkesi 

kendisi gibi mi biliyordu? Çocukları var mıydı? Nasıl bir eş ve nasıl bir 

babaydı?.. 

Köye giden yolu geriye kat edip şehirlerarası ana yola dönmüştüm. 

Yoldan saparak uğradığım bu köy kafamdaki meseleleri tamamen 

değiştirmişti. Çocukluğuma, köyümüze, bazı eski insanlara ve 



mekânlara uzanmıştım kısa bir süre içinde. Şimdi ana yola döndükten 

sonra da daha farklı düşünceler içinde olacaktım. İyi yapmıştım. 

Belirlenmiş hayat çizgilerini körü körüne takip etmenin sıkıcılığı açık 

olarak ortadaydı. Küçük bir güzergâh değişikliği bile farklı derinlikler 

İçin fırsatlar sunuyordu. Çocukluğumun köyündeki o 



.  

yaşlı bakkal son yıllarda aklımdan çıkmıştı. Halbuki onun benim İçin 

önemli bir kişi olduğunu ve beni etkilemiş olduğunu şimdi anlıyordum. 

Çocukları da ona benim gözümle bakmamışlardı muhakkak. O anda 

ailesinden binlerini bulup onlara bu etkilenişlerimi anlatmaya çalışsaydın) 

hiçbir  şey anlamazlardı sanırım. Her gün yanınızda olan bir insanın 

kişiliğine ait bir çizgiyi hiç fark etmediğiniz olabilir. Çünkü diğer yoğun algı 

ve etkiler sizi yormaktadır ve insanınızın belli yönlerini gözden 

uzaklaştırmaktadır. Size ait olan insanı hep aynı noktadan izlemeye 

şartlanmışsınızdır. Bir yabancı gelip kendinize ait saydığınız bir insana ait 

hiç fark l etmediğiniz, belki kendisinin de bilincine varmadığı bir ruh 

erişimini bir anda kavrayıp uzaklaşabilir. Elbette sizin insanınız o ruh 

erişimi değildir ve onu asıl siz derinlemesine tanımaktasınızdır. Yine de o 

yabancıya sunulmuş olan sahne ve ruh tecrübesinden sizin haberiniz bile 

olmayabilecektir. 

t 

Çocukluğumun yaşlı bakkalının o karanlık dükkanda çarpık çerçeveli 

gözlüğünü takarak küt uçlu kalemiyle yıpranmış defterinde ağır şekilde 

hesap yaptığı andaki kişiliğini yaşayan yalnızca bendim. 

Ana yola çıktığımda kendimi daha iyi hissediyordum. Hem geride 

bıraktığım hem de beni beklemekte olan sorunlar önemlerini bir hayli 

kaybetmişlerdi. Aklıma sıkıntı verici şeyler gelmiyordu. Yeryüzünde şu 

anda benim hangi noktada olduğumu bilen yoktu. Belki de varacağımı 



düşündüğüm noktaya da hiçbir zaman varamayacaktım. 0 anda yalnızca 

önümde uzanan yollara aittim. Gelip geçen araç sayısı da hayli azdı. 

Bazen önümde de arkamda da kimse olmuyordu, Hızımı saatte 60 - 65 

kilometrede tuttuğum sü- 
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reler daha fazlaydı. Çevredeki tabiata da göz atıyordum. 

Yol üzerinde birkaç yerde arabayı sağa çekerek manzara 

seyrettim. Ağaçsız kırlar da yoğun yeşillikler de bana zevk 

veriyordu. Parlak gün ışığının altında insana sunulan 

manzara ne büyük nimetti. Ama her güzelliğin yanından 

gelip geçici olmak da insana biraz acı veriyordu. Yol 

kenarlarındaki basit çalıların dipleri bile sırlar taşırlardı. 

Tabiatın kendini sürdürme direnci nasıl anlaşılabilirdi? 

Neydi bu zenginlik, neydi bu güç, kendini bu sunuş ne 

içindi? Tabiatın insan ruhundaki bu eşsiz yeri neydi? Bir de 

gecenin yarısında bu kırlar ve ağaçlar nasıl bir varlık 

değişimine uğrarlardı? Çok karanlık bir gecede ağaçlar ve 

otlar neler hissederlerdi? Çok karanlık bir gecece uzun 

otların arasından geniş bir ovanın sonuna doğru nasıl 

yürünebilirdi? İnsanın içinde bir korku belirir miydi? Her şey 

tamamen aynı iken ışıksızlık neden bir tedirginlik 

yaratıyordu insanda? İnsanın tabiatın doğurduğu bütün 

korkularını yenmesi mümkün olabilir miydi? 

Uzun süre müziksiz yol aldım. Arabam hayli eski 

olduğundan motorun gürültüsünü güçlü bir şekilde 

duyuyordum. 

Bu gürültü aslında fizik kanunlarının bir mırıltısı idi. İnsanın 



en güzel müzikleri istemediği anlar da olur. Bu anlarda 

insan kendi içine bir başka döner. Otomobilin tekerleklerini 

çevirip beni bir yerden bir yere götüren fizik yasalarının 

kendilerini duyurmaları da bir başka güzellikti. Öte yandan, 

sessizliğin sesinde de yine fizik kanunlarının bir başka 

duruşu insanın önüne gelmekteydi. Yeryüzündeki bütün 

atomlarda insana dost bir ruh gömülü olarak yer 

almaktaydı. Arabamın motoru sanki bir yol arkadaşıydı 

bana. Koşuyor, koşuyor, benim arzularımı yerine getirmek 

için elinden geldiğince çabalıyordu...Fizik yasalarının ve 

atomların sadakati... 



Çok tecrübeli bir şoför de yolda müzik. dinlemenin doğru olmadığını yazmıştı 

bir zamanlar. İnsan arabadan ve çevreden gelen sesleri dinlemeliymiş. Bazı 

tehlikeler böylece fark edilebilirmiş. Müziğin ritmi İnsanın sürüş tekniğini de 

bozabilirmiş. Müzik insanın kendisini merkezlendirmesini kötü şekilde 

etkilermiş... Bunlara ben de katılıyordum aslında. Müzik insanı çevreden 

koparıyordu, ruh hâlini de değiştiriyordu. Oldukça yapay şekilde değişen ruh 

durumu İse yolda verilecek sürüş kararlarında tarafsız olmayı güçleştiriyordu. 

Uzun süre yalnız motor gürültüsü ve çevre sesleri ile birlikteydim. Daha sonra 

müzik dinlemeye başladım. Enstrümantal gitar grupları, Güney Amerika 

Melodileri, dans müzikleri ve “Tel tel taradım zülfünü" ve “Kara bulutları kaldır 

aradan”... Bu sonuncuları dinlerken aklıma birden çok yıllar önce konuştuğum 

cahil bir müzik öğretmeni geldi. 

Adam bana, “Türk Müziği bir kenarda hatıra olarak kalabilir, ama onu işlemek 

ve ondan bir şey beklemek saçmadır.” demişti. O yıllarda devlete ait salonlarda 

Türk Müziği çalınmasının yasaklanmasını isteyen bir kısım Klasik Batı 

müzikçileri de hayli ön plandaydılar. Bu ülkenin dünyaya daha kapalı olduğu 

zamanlarda devlet, çok kaba yaklaşımlarla üzerinde adım attığı medeniyet ve 

kültür dairesini değersiz sayıp geçmişe gömmeye karar verdi ve ruhunu 

anlayamadığı birçok değeri dışlayıcı bir eğitim sistemi İçinde sanat olarak bir 

alan tanımlayıp onu düzenlemeye çalıştı. Yüzyıllar süren bir İmparatorluk 

örgütlenmesinin dağılmasından sonra, daha çok da kendi sınıflarına rahat bir 

eylem alanı açmak için yeni bir devlet yapılanmasına geçmek İsteyenler; 

geçmişin öz, biçim ve değerlerinden büyük ölçüde kurtulmak gerektiğine 

İnanıyorlardı. Yeni devlet tasarımında rol alanların çoğu aslında büyük 

savaşlardan 



sonra ortaya çıkan dünyayı kavrayacak donanıma sahip değillerdi. Birikimleri 

derme çatmaydı. Bu yeni devlet tasarımını hazırlayanların çoğu 

yetersizliklerinin de farkında değillerdi ve eskiden elde kalanları kesip biçmeye, 

atıp saçmaya başladılar. Neticede müzik alanında da gülünç bir tek boyutluluk 

ve Batı’nın seçkinlerine ait formların onları anlamaları mümkün olmayanlarca 

monoton bir programla dayatılması süreci hakim oldu... Gece gündüz Bach, 

Beethoven, Mozart, Çaykovski; gıy gıy da gıy gıy...Bıktırıcı bir müzik ve sanat 

ortamıydı bu. Bereket şimdi kıtalar birbirlerine çok yaklaştı ve çağın gidişi de bu 

kafadaki kişileri yol kenarına fırlattı. Şimdi dünya çapında, çok yönlü, çok 

çeşitli, çok renkli ve zengin bir müzik etkileşimi ve birikimi var. Tekdüze Klasik 

Batı müzikçilerinin ezberini bozan şeylerden biri de, meselâ, Amerikalı bir 

müzik profesörünün Endonezya’nın bir köyündeki bir vurmalı çalgılar 

ustasından ders aldığı şeklindeki haberler oldu. Herkes birbirine açılıyordu. 

Batıklar başka ülkelerdeki müzikleri incelemek için okullar kurdular. Zaten 

genel olarak Batı Müziği, Türk Müziği, Çin Müziği, Hint Müziği diye bir şey de 

hiçbir zaman olmadı. Çünkü bütün müzikler seslerin frekansları arasındaki 

oranlara göre kurulan birtakım yapılardır. Fizik kanunlarına dayanmayan bir 

müzik olamayacağına, fizik kanunları da dünyamızın bütün noktalarını 

kavradıklarına göre, hiçbir müzik mutlak olarak belli bir coğrafyaya ait olamaz. 

Meselâ, majör gamın bulunmadığı hiçbir yeryüzü noktası olamayacağına göre 

bu gam, yani bu frekans oranları düzeni bütün insanlığa aittir. Her insanın 

kulağı majör gam düzenine uygun olarak yaratılmıştır. Bilincine varsın 

varmasın, herhâlde her insan hayatının bir anında majör gamını kullanmıştır. 

Sadettin Kaynak’ın “Tel tel taradım zülfünü” isimli şarkısı 



da bir frekans oranları sistemine bağlıdır. Yani fizik yasalarına dayalı bir yapı 

içinde şekillendirilmiştir. Aksi takdirde bir ahenk olarak algılanmazdı, zevk 

vermezdi. Bu şarkıyı dinleyip ondan etkilenmemiz, zevk almamız, onunla yeni 

duygu alanlarına geçmemiz bir gerilikten midir? Benim kulağımla bir batılının 

kulağı aynı anatomik yapıya sahip. Bu şarkının güçlü bir ahenk olarak benim 

beynimde yer alması onun da bir müzik değeri olduğunu göstermiyor mu? 

Bilimsel olarak ortada hiçbir müziksel yapı bulunmadan ben kendimi böyle bir 

ses biçimi ile yüzyıllarca aldatmış olabilir miyim? 

Frekanslar arasında çok farklı ahenkli örgüler ve yapılar kurulabilir. Bunların 

bazılarını bazı uluslar daha fazla kullanıyor olabilirler ama hepsinin de bilimsel 

ve sessel temelleri vardır. Bu müzik türlerini öğreten birçok kurum olduğu gibi, 

bunları zevkle dinleyen büyük insan kitleleri de vardır. Tek bir müzik biçiminin 

her an bütün insanlığa dayatılması artık günümüzde hiç mümkün değildir. 

Kanaatimce, meselâ, “Fariğ olmam meşreb-i rindâneden / Çıkmam Allah 

etmesin meyhaneden” şarkısı da üzerine kurulduğu ses sistemi ve frekanslarla, 

nağme ulamaları İle, bunlarla bütünleşmiş sözler itibarıyla neredeyse 

kusursuzdur. Sanatçıya verilmiş süre, gam sistemi ve gelişmiş bir uygarlığa ait 

zengin sözlerle bundan daha iyi bir kompozisyon kurmak neredeyse mümkün 

değildir. Bu bakımdan bu müzik cümlesinin Mozart’ın herhangi bir eserinden 

daha geri bir düzeyi temsil ettiği hiçbir zaman söylenemez. Çünkü, bilindiği gibi, 

hayatta cevaplar sorulara göre şekillenir. Bir kıyaslama yapılacaksa, Mozart’a 

da iki dakikalık süre, bu gam sistemi ve bu sözler verilmeliydi. Bir gam 

sisteminin diğerinden üstünlüğü ise söz konusu olamaz. Çünkü her gam, her 

frekans serisi farklı bir etki, farklı bir ruh açılımı İle irti- 



batlıdır. Belli bir ruh durumu İçin belli müzik yapılarının daha etkili olabileceği 

açık. Günün öyle bir saatinde, öyle bir ışık altında ve geçmişe yönelttiğim öyle 

bir duyarlılık anındayımdır ki, "Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım” 

müzik deyişi, benim için yüz Vivaldi değerindedir. Hatta öyle türküler de vardır 

ki, yerini herhangi başka bir müzikle doldurmanız mümkün değildir. Şu 

"Ormancı” türküsünde beni iyi yakalayan bir nağme kavisi var. Belki beş 

saniyelik bir şey. Ama eğer sizin meşhur majör, minör ve yedilileriniz bu kavisi 

kuramıyorlarsa dev müzik akademileriniz, büyük hocalarınız ve binlerce ciltlik 

müzik kitaplarınız benim o anda İşime yaramıyorlar demektir. Ya da bunlar, o 

nağme kavisi noktasında sürekli olmayan fonksiyonlar olarak tanımlanırlar. 

Zurna da belki basit bir enstrüman gibi gözükür ama, bir anda teninizin arzu 

ettiği müthiş yırtıcı ses rengini ondan başka hiçbir enstrümandan elde 

edemezsiniz. Bir an gelir piyano bile zurna karşısında çocuk kalır. Her şey 

istenen etkiye göre... Dolayısı ile müzikler de enstrümanlar da birbirleriyle 

kıyaslanamazlar. Üniversitede çok değerli bir Renk ve Şekil Kompozisyonu 

hocamız vardı. “Mesele nedir? Meseleyi tam istenen biçimde, saptırmaya 

uğratmadan anlamalıyız. Çözümü ona göre geliştirmek gerekir.” derdi. Hiç 

durmadan manzara resmi yapmıyoruz. Bazen bizden istenen bir dikdörtgeni 

kare ve dikdörtgenlere bölmek ve bu bölümleri istenen renk ailesine göre 

boyamaktır. Piet Mondrian isimli ressam böyle bir mesele seçmiş ve kendisini 

onun çözümünde geliştirmişti. Rambrand’la onu nasıl karşılaştırabiliriz? 

Picasso ile John Constable yarıştırılır mı? 

Müzisyenlik gerçekte bir meslek bile değildir. Çünkü aslında herkes 

müzisyendir. Geçmişten bir melodi takılır dudağına. Belki bir dakika onunla 

olursun. O andaki bir etki se- 



ni zamandan zamana, mekândan mekâfıa uçurur. Orada 102 kişilik bir senfoni 

orkestrasını bekleyemezsin. Etki gelir, geçer. Müzik gerçekte budur. 102 kişilik 

orkestranın bir ay üzerinde çalıştıktan sonra yabancı ülkelerin elçilerine 

sunduğu iki buçuk saatlik konser de müziktir ama o her an işe yaramaz. Belki 

benim o andaki ruh durumumla ilgili olarak ortaya çıkan problem, bu orkestrada 

kullanılan ses ve müzik sisteminin değil, insanın dünyasında yer almakta olan 

ahenkli ses sistemleri içinden bir başkasının seçilmesini gerektiren bir çözüme 

doğru götürmektedir. 

Tek sesli, çok sesli müzik ayırımı da saçmadır. Sadece farklı müzikse! etki 

araçları vardır. Bazen orkestra müziğine, bazen tek bir saza ihtiyaç duyuyoruz. 

Neyle, yarım dakika sürecek bir müziğe ihtiyaç duyduğumu söylemişsem, bana 

bir filarmoni orkestrasının bir saatlik müziğini teklif edemezsiniz. Her müzik de, 

her enstrüman da yerinde. Bazı anlarda bazı enstrümanlar hiç çekilmez. 

Meselâ, Güney Amerika gitaı»gruplarında üç gitar, bir harp, bir de bando- neon 

bulunabilir. Araya bir nefesli saz koyduğunuz anda bütün hava dağılır. Oraya 

başka hiçbir şey eklenmemelidir. İstenen müzik bozulur. Ama öte yandan 

Meksika’daki bir otelin terasında açık havada çalan orkestra müthiş yıldızlı 

sıcak bir yaz gecesine en güzel müziğini 10 nefesli saz ve bir piyano ile 

yollayabilir. Bu terasta çalınacak Perez Prado’nun parçalarında gitar, harp ve 

keman olmamalıdır. Bunlar nefeslilerin o anda yarattığı coşkuyu perişan eder. 

Çok başka bir taraf daha var: Müzik yalnızca mevcut rejimlerin hakim 

sınıflarının anlayışlarına göre kurulan müzik okullarında eğitilmiş, birinci 

derecenin dördüncü kademesinden maaş almakta olan kişilerin; çok pahalı 

enstrümanlarla, hakim sınıfların hizmetindeki mimarlarca çizilmiş, çok büyük, 

pahalı ve gösterişli binalarda, özel giysiler ve 



çok saygılı duruşlar içindeki hanımefendi ve beyefendilerin önünde 

gelenekselleşmiş süre uzunluklarında ve geleneksel müzik yapıları 

çerçevesinde icra ettikleri, bejli kalıplardan ve belli ses ve müzik sistemlerinden 

ibaret değildir. Müzik, hayatla her an birlikte akan bir inşan etkilenişi, refleksi ve 

yönelişidir. Bir kaldırımda ıslık çalarak yürümekte olan bir zencinin hayatındaki 

müzik, bir konser salonunun fuayesindeki özel kıyafetli hanımların bekledikleri 

müziği etki olarak çok gerilerde bırakabilir. Bir araştırma müziğe yatkınlık 

bakımından siyah ırkın kulak anatomisinin beyaz ırkın kulak anatomisinden 

daha üstün olduğunu ortaya koymuş. Bizse müziği hep beyazların kurduğu 

uygarlıklardan beklemişizdir. Günümüzde müzik bütün dünyanın oldu. Şimdi 

bütün ülkeler ve milletler dünya müziğini zenginleştiriyorlar. Siyah ırkın 

müzikteki başarısını ise her an yaşıyoruz. 

Hiç müzik eğitimi almamış bir insanın dünyası en güzel melodilerle örülü 

olabilir. Bir Afrikalı köylü belki bir Avrupalı orkestra şefinden daha fazla müzik 

tutkunudur. Müziğe yalnızca belli mekânlarda, belli anlarda, belli merasimlerle, 

belli ciddiyetlerle katılmak bir yapaylıktır. Kurumlaşmış, sanayileşmiş müzik ne 

kadar samimi olabilir ve insan ruhunu ne kadar ele geçirebilir?.. Gerçek müzik 

hayatın her anında kişinin ruhundaki bir coşku ya da bir hüzün esintisi ile 

birlikte ortaya çıkar. Herkesin kendi müziği gölgesi gibi onunla birlikte gezer. 

Gerçek müziğin olduğu yerde sosyal sınıfların bahsi de geçmemeli... 

Hayli tenha bir noktadaki bir benzin istasyonuna girip çay bulunup 

bulunmadığını sordum. Bulunduğunu öğrenince de arabadan indim- Nispeten 

eskilerde kalmış bir benzin is- 



tasyonuydu burası. Bana uygundu. Çok yeni, büyük paralar harcanarak 

yapılmış, modern mimarinin çizgilerini taşıyan benzin istasyonlarını 

sevmiyordum. İlişkiler de daha yapay oluyordu oralarda. Hem her şey de daha 

pahalı satılıyordu. Oturup çayımı içmeye başlarken bu sefer de benzin 

istasyonlarını düşünmeye başladım. İnsanlık tarihinin bir döneminde ne kadar 

yaygın ve bildik biçimlerdi onlar. Ama belki de yirmi otuz yıl sonra insanı 

taşıyan araçlara yakıt satışı yapan bu tür bina tipleri ortadan kalkmış olacaktı. 

Dünyadaki petrol kaynakları azalıyordu. Belki yıllar sonra yollarda herhangi bir 

yakıt satılmayacaktı. Ama bir dönem bu tür satış yerleri ve bina tipleri 

insanların hayatında çok renkli yerlere sahip olmuş bulunacaklardı. Benzin 

istasyonlarında birçok farklı satış mekânı da bulunuyordu. Amerikan filmlerinde 

benzin istasyonları en önemli sahnelerdendi. Buralarda yemek yenip, eğlenilip 

konaklanabilirdi de... Pek çok romanda, hikâyede benzin istasyonları geçer. 

Benzin istasyonları maceranın, ilişkilerin düğüm noktalarındandır. Çünkü 

otomobille hareketlenmiş insan için buralar doğal buluşma yerleridir. 

Sonra aklıma yolda sık sık rastlanabilen terkedilmiş benzin istasyonları geldi. 

Zeminlerini otların kapladığı, günümüze göre kulübe boyutundaki binalarının 

camı çerçevesi kırılmış, pompaları pas tutmuş benzin istasyonları. Bir tesis 

hangi anda böyle bir duruma düşmeye başlar? Konumları yeni kurulanlardan 

hiç de farklı olmadıkları hâlde bazı istasyon tesisleri neden terk edilir? Halbuki 

onlar yarışa daha önde başlamışlardı. Para kazandıkça kendilerini yenilemeleri 

daha kolay olmaz mıydı? Ama birtakım saltanatlar ve servetler için de aynı 

durum söz konusu değil miydi? 

Bir saltanat, bir büyük zenginlik, büyük hakimiyetler çöküp gitmiyor muydu? 

Hayatta avantajlı durumlar sürdürülemi- 



yordu. Bir gelişme zinciri her yapıyı kemirmeye başlıyordu. Dünya 

şehirlerindeki çok zengin bazı aileler birkaç nesil sonra yoksul duruma 

düşebiliyorlardı. Hayat inişlerden ve çıkışlardan meydana gelmekteydi. 

Ama insanların heyecanları ve umutları devam ediyordu. Modern çağa uygun 

benzin istasyonları esaslı kazanç kapıları olarak hep arayış ve devinim içinde 

bulunan iş adamları tarafından büyük paralar harcanarak kuruluyorlardı. Bense 

çok paralar harcanarak inşa edilmiş konforlu benzin istasyonlarını 

sevmiyordum. Onlarda hayatın gerçekleri yoktu. Şehirler için de aynı şeyleri 

düşündüğüm olurdu. Tamamen modern; en son teknoloji ürünü metal, cam ve 

beton cepheli binalara sahip şehirler bence şehir sayılmazlardı. Onlar sadece 

birer makine idi. Şehir insan demekti. İnşansa ihmal, unutulmuşluk, düşüş, 

geride kalış, terkedilmişlik, basitliğe razı geliş demekti. Şehir; eski tip ahşap 

çerçeveleri bakımsız kalmış, camları biraz kirli, bahçesini ise birtakım otların 

kaplamaya başladığı binaların da bir tarih ve geçmiş zenginliği oluşturduğu bir 

mekân olmalıydı aslında. Şehir, eski binaların aşınmış eski ahşap basamakları 

kadar şehirdi. Bu basamaklardan çıkıp inen eski paltolu ve eski şapkalı, yorgun 

bakışlı ihtiyarların olduğu bir yerdi gerçek şehir. Şehir yalnızca çok şık giyimli 

ve çantalı genç iş adamlarının metal cepheli binaların önündeki pürüzsüz 

kaldırımlarda koşuşturmakta oldukları bir yerleşim değildi. 

iyi bir seçim yapmıştım. Girdiğim benzin istasyonunda her şey doğal seyrinde 

görünüyordu. İstasyondaki çay ocağı eskice bir köşeydi. Masalar basit şeylerdi. 

Ben de burada kendimi daha rahat hissediyordum. Aslında benim arabam da 

biraz eskideydi. Her şeyin sade, gösterişsiz, yapmacıksız ve kendi doğal 

çizgisinde olduğu bîr dünya benim için daha tercihe şayandı elbette. Bir petrol 

istasyonunda yap- 



macıklığa pek yer yoktu. Çünkü insanlar oraya birtakım buluşma noktalarına 

ulaşmak için ihtiyaç duydukları bir maddeyi temin için uğramaktaydılar. Petrol 

istasyonlarını bir gösteri ve satış noktasına çevirmek insanın yolla olan tabl- î, 

tarihî, felsefî ve sosyolojik ilişkisini de hafife almak demekti. İnsan sürekli olarak 

yollardaydı. Az ya da çok herkes kendisini bir miktar yollara vururdu ömrü 

içinde. Yola çıkmak ciddî bir işti aslında. Yollarda yorulup bir yerlere uğramak 

da doğal bir durumdu. Yolcuyu ciddiyetle, özenle karşılamalıydınız. Modern 

petrol istasyonlarında İse parfüm ve giysi bile satılıyordu. Yolcu, dikkati kolayca 

çeline- bilecek basit bir tüketici durumuna düşürülüyordu. Evet, o ışıl ışıl, her 

türlü alış veriş yerinin bulunduğu modern petrol istasyonları yolcuyu gülünç 

basitlikte bir tüketici durumuna düşürüyordu. Yunus Emre, “Yol oldur ki doğru 

vara.” diyordu. Ama çağımızda yollar doğru varamayan, karışık tüketim ve 

eşya edinme kaygılarıyla insanın taciz edildiği mekânlar hâline 

dönüştürülüyordu. İnsan bir tür arınma ve kendine gelme fırsatı bulabileceği 

yollarda bile dünyevî etkilerin içinde tutulmak isteniyordu. 

O terkedilmiş, şimdi otlarla kaplı petrol istasyonlarında ne ilginç hikâyeler 

geçmişti, kim bilir. "Üzerinde türlü otlar bitenler / Ne söylerler, ne bir haber 

verirler.” idi. Bugün artık kullanılmayan yollarla onların üzerlerindeki tamamen 

terkedilmiş ve otlarla kaplı petrol istasyonları dile gelselerdi neler anlatmazlardı 

kim bilir. O terkedilmiş şehirlerarası yollarda ne özlemlerin, ne beklentilerin, ne 

hayat planlarının peşinden gidilmekteydi kim bilir. Basit, külüstür kasalı; 

üzerlerinde, “Sabır selâmet, sürat felâket, Aziz Baba Otoları Allah’a emanet” 

yazan otobüsler ve o insanlar bugün nerelerdeydiler, kim bilir... 

Birisi çıkıp petrol istasyonlarının tarihini yazsaydı, bu 



önemli bir toplum gelişimi araştırması olurdu bana kalırsa. İnsanlar, araçlar, 

biçimler, algılar, anlayışlar nasıl değişmişlerdi; bunu izlemek ilginç olurdu 

elbette. Yol, yolculuk, yolcu, kendini yola vurmak zaman içinde nasıl farklı 

anlaşılmaya başlanmışlardı, bunu fark ederdik az çok. İnsanın özü değişmediği 

için yolla olan ilişkisi de temelde değişemezdi. Çağın getirdiği bütün uydurukça 

işler aslında insanın dünyayla olan bağlantılarını sisler içine sokup kafa 

karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlardı. İnsan eninde sonunda yollara 

çıkıyor, yollar da eninde sonunda bir yerlere varıyorlardı. Olan, insanın 

zahmetlerine yeni zahmetler eklenmesiydi. 

Necip Fazıl Kısakürek’in otel odalarını anlatan bir şiiri vardır. Orada anlatılan 

Anadolu otellerini ben de çocukluğumda yaşama şansına sahip oldum. Ne 

izbe, ne köhne yerlerdi !.. Şimdi hatırıma geliyor da biraz ürperiyorum doğrusu. 

Bu da yanlış elbette. Hayatın herhangi bir tablosundan ürkmek insanca bir 

tutum değil. Hem o otellerin odalarında da ne şakalar yapılmış, ne kahkahalar 

atılmıştır. 0 otellerin dar ve karanlık merdivenlerinde de ne çocuk heyecanları 

ve anne zevkleri birikmiştir. Necip Fazıl, "Ağlayın aşina- sız, sessiz can 

verenlere / Otel odalarında, otel odalarında.” derken çilekeş Anadolu 

toprağında yaşanmış acıların o eski otellerdeki izlerini çiziyordu. 0 oteller 

hayatın çok ciddiye alındığı yerlerdi. İnsanlar Anadolu’da diyardan diyara 

atılırlarken o odalarda, o koridorlarda, o sofalarda, o yataklarda bir süre 

soluklanırlar; içlerindeki sızının bir kısmını da oralarda bırakmak isterlerdi. 

Yine.de acılar da mutlak değildir derim ben ve pek çok mutlulukların da o 

otellerin kapılarından fışkırdığına kalıbımı basarım. Bugün o otel odalarından 

birini tam tefrişi ile önümüze Koysalar çok şa- 



  

şırabiliriz: Yerde gıcırdayan ahşap döşeme tahtaları, üzerine oturulduğunda 

sallanan demir çubuklu karyola, çok yıpranmış bir komodin, kapısını açarken 

bile tedirgin olabileceğiniz eski bir elbise dolabı, biraz kırık bir ayna, iki döküntü 

sandalye, çerçevesi epey çürümüş bir pencere, çok zevksiz ve solmuş desenli 

perdeler... Herkesin ortak olarak kullandığı tuvalet ise dar ve en kalitesiz 

muşamba ile kaplı koridorun sonundadır. O eski Anadolu otellerinde banyo 

yapılamaz. Hayat tam bir doğrudanlıkla, samimiyetle, yapmacıksız olarak 

yaşanırdı o otellerde. Bir de şimdiki otellerin lobisindeki sahte sohbetleri ve 

lobiye yakın bara tünemedeki yapaylığı düşünün. Zorunluluktan uğranılan o 

eski Anadolu otelleri, insanın kendini vurmak mecburiyetinde kaldığı yolların 

ayrılmaz bir parçasıydı. Oralarda insanlar yalnız kendilerini oynayabilirlerdi. 

Hava öyle ciddiydi. Şimdiki otellerde İnsanlar bazen kendilerini bazen de 

başkalarını oynuyorlar. 

 

Eski otellerle eski petrol istasyonları aynı bahis içinde yer almalılar. Onlar aynı 

yapmacıksız hayatın parçaları idiler ve insan hayatının “Yol” isimli büyük 

kitabının önemli bir başlığını oluşturmaktaydılar. İnsanın, özü hep aynı kaldığı 

hâlde kendini zorlayarak yapmacıklı bir hayatı seçmesi ve çok çeşitli roller ve 

giysilere bürünmesi dünyayı değiştiriyor. İnsan olduğumuz için yola çıkarız ve 

yol bizi olgunlaştırır. Yol sabırdır ve bizi daha da insan yapar. Ama şimdi 

yollarda da yeni roller oynamamız İsteniyor. Modern mimarinin en gelişmiş 

çizgilerini taşıyan, ışıl ışıl, lokantalar ve geniş alış veriş merkezleri ile adeta 

şehirleştirilmiş petrol istasyonları yeni oyun sahneleridir. Bunlarda yolun ruhu 

yoktur. 



Uzun uzun bunları düşünüyordum o benzin istasyonunda. 



Başından beri yola hızla devam etmiş olsaydım, o köye uğ- ramasaydım, o 

köyden biraz değişerek yola çıkmış olmasaydım, oradan çıktıktan sonra 

burada uzunca bir mola vermeseydim, o anda beni etkilemeye başlayan 

şeylerin hiçbiri aklıma gelmeyecekti sanırım. 

       Benzin pompasının başındaki genç çocuk arada sırada dönüp bana 

bakıyordu. Bende bir gariplik olduğunu sezmiş gibiydi. Birkaç çay içmiştim bu 

arada. Ama her gelen çay önümde uzun süre, hatta soğuyana kadar kalıyordu. 

Dalıp gidiyordum. Farklı şeyler de düşünüyordum. Neden sonra çayımı 

hatırlıyor ve içmeye devam ediyordum. O benzincide bir hayli vakit geçirdikten 

ve saat de öğleden sonra dördü bulduktan sonra yerimden ağır ağır kalktım ve 

arabama bindim. 

Dünyadan biraz daha uzaklaşıyor, içime dönüyordum. Sanki herhangi bir 

yeryüzü noktası ile bağlantım yoktu. Yalnızlığı daha derinden hissediyordum. 

Yollar düzgündü ama ben hızımı daha da düşürmüştüm. Şimdi saatte 60 - 65 

kilometrelik bir hızla gidiyordum. Artık tamamen ikna olmuştum. İstanbul’a bir 

an önce varmayı arzulamam için ortada bir sebep yoktu. Hayatımın akışını 

irdelemeye yol boyunca devam edecektim. Çeşitli fikirlere uğrayıp çıkıyordum. 

Kafam bir anda karışıyor, işleri düzene sokmak için düşündüğüm çözümlerin 

hepsi de kısa bir süre içinde çocukça hamleler olarak gözükmeye başlıyorlardı. 

Ama bir anda da her şey yerli yerine oturuyordu içimde. Çünkü asıl çözüm ve 

sonuç, hiçbir zaman tam bir sonuç ve çözümün bulunamayacağı gerçeği İdi. 



Geometrisi düzgün, pürüzsüz yollardan giderken kendirini daha bir derviş 

hissediyordum. Bir tepeyi tırmanıp arkaya geçtiğinizde ortaya çıkan tablo 

insanda yeni uzaklık düşünceleri yaratıyordu. Güneş altındaki koca bir ovayı ve 

çok uzaklara kadar uzanan muntazam yolu algıladığımda başlayan ruh 

rahatlayışları ve yenilenişler vardı. Öyle bir noktaya geliniyordu kİ, orada artık 

hiçbir şeyin önemi yoktu, işler nasıl olursa olsundu. Bir yandan terk edecek, bir 

yandan terk edilecektik; ama bir yandan da hiçbir zaman ayrılmayacaktık. 

Hayatın ve var olmanın yasaları bedenimize ve ruhumuza yapışıktılar. Hiçbir 

İşin ne bittiği vardı ne de çözüldüğü. Tek gerçek zamanın geçmesiydi. 

Yaptığım hataların da bir önemi yoktu. Ne yaparsak yapalım sonsuzluğun 

eteğine asılacaktık. Herkes asılacaktı o eteğe. Geride kalmak, geç kalmak, 

başaramamak diye bir şey yoktu o süreçte. Herkes o eteğin altında tamamıyla 

eşitti. Motorun muntazam pırıltısına dalmaya devam ettim. 

Bursa’dan biraz çıktıktan sonra yol üzerindeki levhalardan civarda bir pideci 

olduğunu öğrendim. Oldukça hamurcu- yumdur. Hamur işlerini ve bu arada da 

bilhassa pideyi oldukça severim. Kahvaltıda da çok az yediğim İçin artık dört 

başı mamur bir pide hakkım bulunuyordu. Pideciye kadar gidip arabadan 

indim. Orta halli bir yerdi. Artık yol üzerlerinde hep rastlamaya başladığımız, 

büyük paralar harcanarak yapılmış; tehlikeli şekilde kaygan seramik karolarla 

kaplı ve görüntüyü ayna gibi yansıtan bir zemine sahip ; metal ya da plâstikten 

soğuk eşya, yüzey ve elemanların hakim olduğu lüks bir lokanta değildi. Bu tür 

yapay konfor gösterilerine bulanmamıştı. Günümüzün dünyasında şu da bir 

kuraldı: Mimarisi gösterişçi olan ve abartılı ve yapmacıklı biçimler taşıyan bir 

mekândaki, binadaki ya da mües- 



sesedeki davranışlar da yapmacıklı, sıkıntılı ve sosyal İlişkilerin doğal akışını 

zorlaştıran tarzlarda gelişiyorlardı. Bir kısım insanlar yeni ortamlara uyamamış 

görünmemek için bu irrasyonel dayatmaları kabul ediyorlardı belki ama 

doğrusu ben satın alacağım hizmet ya da ürün üzerindeki denetim hakkımı 

kullanmaktan vazgeçmek niyetinde değildim. Aynı şekilde İngilizce, Fransızca 

ya da İtalyanca müessese isimlerini hoş karşılamamaya da kararlıydım. Günlük 

hayattaki çok sıradan eylemleri bile gerçekleştirirken dayatmalara uğramak ya 

da en azından o türe dönük rahatsız edici duygular içinde bulunmak da aslında 

garipti. Kültür çatışmaları neredeyse yirmi dört saat peşimizi bırakmıyordu bu 

modern dünyada. Ama madem hayatımızın her anına ve alanına bıktırıcı 

etkileriyle sızmaya çalışan bir dünya sistemi söz konusuydu, ben de 

"katlanmam gereken zahmetleri de göze alarak bir karşı çıkış eylemi içinde 

bulunmalıydım. Bu da benim insan olarak bir ödevimdi: Meydanı saygısızca 

üstümüze salınmış ve iyi niyetli olmadıkları konusunda da açık belirtiler 

bulunan hamlelere hemen teslim etmeyecektik elbette. Dünya sisteminin esas 

payandası olan tüketim çarkının daha hızlı dönmesi için geçmişin bütün 

tablolarının dışına koşturulmayı adaletsiz bir durum sayıyordum. 

Çocukluk günlenme ait biçim ve değerlerin kirli ya da çekilmez olduklarını kim 

iddia edebilirdi? Meselâ, çocukluğumun evimize çok yakın olan fırınının 

cephesi, plan düzeni ve tefrişi hakkında nasıl bir kanaate varmamız 

beklenebilirdi? Ben o fırını, ondaki sıcaklığı ve pide kalitesini bundan böyle 

hiçbir zaman bulamayacağımı biliyordum. İnsan orada, uzun ve kararmış kaba 

ahşaptan bir masa üzerinde, iki taraftaki kalaslar şeklindeki oturma yerlerine 

oturup büyük bardaktaki çayından içerek ve masadaki büyük çanak- 



 

ta bulunan mis gibi tereyağından da kaşıkla pidesine aktarma yaparak çok 

güzel lezzetler tadabilirdi... Önce tam bilincine varmaksızın, ama sonradan da 

bilinçle günlük hayatımdaki faaliyetler için kültürel olarak küresel etkilere teslim 

olmamış ve bana yabancılaşmayı göze almamış yerleri seçmeye başlamıştım. 

Bu bakımdan bu pideci, hem sattığı malın hatıralarımdaki önemli yeri ile hem 

de bizden olan ve özenti taşımayan ismi ile bana uygundu. Bu pidecinin 

bildiğimiz, alıştığımız, babalarımızın zamanından kalma bir ismi vardı: Bursa 

Lezzet Pidecisi... Babamın, anamın dünyamdaki yerlerini olduğu gibi, 

hayattayken kullanmış oldukları biçimleri de körletmeye niyetim yoktu. 

Tam kıvamında pişmiş büyükçe ve lezzetli pidemi ağır ağır yerken pencereden 

gözüken güzel ağaçlığı da seyrediyordum. İstanbul’a vardıktan sonra buna 

benzer bir ağaçlığı seyretmem zor olacaktı. Halbuki insanın tabiata ne kadar . 

da ihtiyacı vardı. Üstelik tabiat kolayca da elde edilebiliyordu. Tabiat hemen 

bitişikte yer almaya hazırdı. Tamamen kendi kendine yetişmiş yol 

kenarlarındaki bitki ve otlar da insana zevk vermiyor muydu? 

Pidecide ölçülü davranan insanlar vardı daha çok. Bu ifadeyle burada 

insanların fazla serbest davranmamakta olduklarını, fazla gürültü 

yapmadıklarını ve yüksek sesle konuşmadıklarını anlatmak istiyorum. 

Geleneksel giyimli insanlar çoğunluktaydı. Yanımdan ellerinden tuttuğu iki 

çocuğu ile baş örtülü, kapalı giyimli genç bir kadın geçti. Enerjik, sade ve 

sorumluluğunu bildiğini gösteren bir tavır içinde doğal bir kadın. Ona hemen 

ısındım. Aklıma da bu tür bir giyim içindeki insanlara karşı, bilhassa belli 

dönemlerde yoğunlukla yürütülen akıl almaz baskılar geldi. Baş 



örtüsü hakkındaki peşin hükümler ve belli giysilere karşı konulan tuhaf yasaklar 

adaletsiz bir tavır olarak birçok insanın ruhunu sıkıyordu. 

İnsanlar yeryüzüne yerleşmişler, topluluklar hâlinde yaşamaya başlamışlar, 

bulundukları yerlere alışmışlar; zaman içinde de birtakım kurumlar ve örgütlerle 

tarih ilerledikçe karmaşıklaşan barınma ihtiyaçlarını, güvenlik şartlarını, sosyal 

ilişkiler sistemini ve üretim ve tüketim faaliyetlerini bir düzene sokmaya 

yönelmişlerdi. Aynı coğrafyalarda bulunan, benzer ya da aynı dili 

konuştuklarından anlaşmaları kolay olan birbirlerine yakın ırklar ve topluluklar 

kendilerine yeryüzünden birtakım alanlar seçerek buralarda adına devlet 

denilen ve kalabalıkların bir düzen içinde yönetilmesinde kolaylıklar sağlayan 

birtakım örgütler kurmuşlardı. İnsanların kendilerini ve birbirlerini yönetme 

süreçleri gelişip ortaya yeni kombinezonlar çıktıkça, insanın doğal var oluşuna 

ve mutluluğuna aykırı yapılanmalar da kenardan kenardan üremeye, beslenip 

büyümeye başlamışlardı. İnsanın tabiatında çok çeşitli unsurlar taşıyan köşeler 

vardı. İnsanın elindekiyle tatmin olması da mümkündü, hiç durmadan yeni 

arayışlar ve kazanımlar için sağa sola saldırması da mümkündü. Hayat daha 

rahat, huzurlu, düzenli ve adaletli yaşansın diye akıllıca olan bir insan hamlesi 

ile devletler kurulmuştu. Ama daha sonra devletler; kendilerinde yaşamakta 

olan kişilerin, insan topluluklarının veya başka devletlerin dünyevî kazanç, 

kaygı, saplantı ve tutkuları tatmin etmek için ele geçirip sürekli sahiplenmek 

istedikleri gözetleme ve baskı kuleleri durumuna gelmişlerdi. İnsanlar devlet 

kendilerinde olsun, hayat kendi kafalarındakine göre yaşansın istiyorlardı. 

Farklı tarzlar, alışkanlıklar, toplumsal eğilimler, inanç ve kültür tercihleri 

insanların karşılıklı olarak kafa ve ruh konforunu bozuyordu. Bu bir dere- 



ceye kadar normaldi ama bazen belliibir anlayışın sahipleri devleti ele geçirip 

diğer anlayışların kendi dar dünyalarına ve bakış açılarına ters düşen ve algı 

konforlarını bozan sahiplerine tepeden inme dar çerçeveler ve yasaklarla 

dünyayı zahmetli yaşanan bir yer hâline getiriyorlardı. Devleti ele geçirmiş 

olanların İdrak düzeyleri ve kapasiteleri ne kadar geriyse yasaklar da o derece 

sıkı oluyordu. Ülkemizde de bazen tavuk beyinli yasaklar ortalığa fırlatılıyordu. 

Ülkeye hakim zümrelere mensup kişilerce sözüm ona birtakım alanlar ve 

düzlemler tanımlanmaya çalışılıyor; belli rejimlerin sarsılmamasını 

sağlayacakları düşünülen kısıtlama ve yasaklara da bir mantık uydurmak için 

olmadık çarpıtmalara baş vuruluyordu. Ama bu garip tanımlar zamanla 

kendilerini tasarımlamaya çalışan kişilerin de kafalarını karıştırıyor, sonunda bu 

kişiler de kendilerini biraz daha iğreti bir konumda ve gülünç hâle gelmiş 

buluyorlardı. Hayatın yasaları böyleydi : Dar idrakli baskıcı güç işine çok 

yarayacağını sandığı bir alan temizliğini ilk anda sağlıyor ama bir süre sonra 

tam bir açmaza ya da travmaya yakalanıyordu. 

Pideyi bitirdikten sonra üzerine de üç çay içtim. Oradan kalkmak istemiyordum. 

Dışarıyı, içeriyi, gelen geçeni seyretmekte bir rahatlık vardı. Kimsenin beni 

bilmeyişinden, beni bir ilişkiye ya da bir iş için çağıramayacak oluşundan doğan 

bir rahatlık... 

İstanbul’a ulaştığımda yoldaki özgürlüğümü bırakmam gerekecekti. Hemen 

yeni görevler, yerine getirilmesi gereken ihtiyaçlar ve yoğun ilişkiler 

başlayacaktı. Hayatın oradaki akışına kapılıp gidecektim. O yoğunluk bir tür 

uyuşturucu idi. Tam anlamıyla kendi içime çekilip hayata kuşbakışı bakma 

imkânım olmayacaktı. Hem insanlar ve olaylar beni 



bırakmış olsalardı da ben onları bırakmayacaktım. Yeni etkiler, yeni beklentiler, 

yeni kaygılar beni alıp sürükleyeceklerdi. Zaman su gibi geçecekti. Saatler, 

günler sel gibi akacaktı. Soğuk günler geliyor, geldi derken onlar da başlayacak 

ve biteceklerdi. “Ne istiyoruz, ne yapıyoruz, neredeyiz, kimiz?” sorularını 

soracak ve bu soruların çok zor olan cevaplarını düşünecek zamanı da yine 

bulamayacaktım. Yoğun bir iş temposuna gömülecektim. Ama bu yoğunluk 

aldatıcıydı. Bu yoğunlukta İnsanı geliştiren bir taraf bulunmuyordu. Sığ sorunlar 

ve basit ilişkiler düzleminde bir yürüyüşteydik... 

Yalova’ya yaklaşıyordum. Yollar ağır ağır bitiyordu. Kendimi mutlu, özgür ve 

uzakta hissettiğim anlar sona erecekti. Ama İstanbul’a o akşam gitmeyi 

düşünmüyordum. Yalova’ya girdikten sonra İzmit’e doğru ağır ağır ilerlemeye 

devam ettim. Bir yandan da yolun sağındaki konaklama yerlerine ve benzin 

istasyonlarına bakıyordum. Kafamda belirgin bir hedef yoktu. Ama ilginç 

bulacağım bir mekân bende yeni bir fikir uyandırabilirdi. Nitekim de öyle oldu. 

Büyük bir benzin istasyonunun yanındaki lokanta dikkatimi çekti. 

Önü de hayli genişti. Kendimi rahat hissedeceğim bir yerdi burası. Benzin 

istasyonuna girip benzin aldım. Pompacı- dan da burası hakkında bilgi 

edinmeye çalıştım. Bu istasyon kamyoncuların uğrak yeriydi. Lokanta yirmi dört 

saat açıktı. Arabamı park edip istediğim kadar kalmam mümkündü. Bunları 

öğrenince arabamı park ettim ve istasyonda sağa sola biraz tur attıktan sonra 

lokantaya girdim. Oldukça geniş ve temiz bir yerdi. L biçimindeki salonun bir 

ucunda dev bir ekran vardı ve burada bir Kemal Sunal filmi oynuyordu. Neden 

olmasındı. Yıllardır Kemal Sunal filmi seyretmemiştim. Rahmetli büyük 

oyuncuydu. Filmin sanat 
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düzeyinin de pek önemi yoktu benim için. Kemal Sunal’ı seyretmem yeterliydi. 

Ekrana yakın bir masaya oturup filmi seyretmeye başladım. Yanımdan geçen 

garsona da istediğim yemekleri söyledim. Yemekler güzeldi. Daha önce 

kamyoncuların yemek yedikleri yerlerin yemeklerinin genel olarak iyi olduklarını 

duymuştum. Bu tespitin doğru olduğu anlaşılıyordu. 

Yemeğimi ağır ağır yerken bir yandan da filmi seyrediyordum. Kendimi yine 

oldukça rahat ve özgür hissediyordum. Ruh durumumun bilincine vardıkça 

aslında kendilerine dahil olup bir elemanı hâline geldiğimiz sosyal yapıların 

üzerimizde nasıl bir baskı oluşturduğunu da daha iyi fark etmeye başlamıştım. 

Bize verilmiş ve kendilerine verildiğimiz İnsanlarla ve toplumla olan 

ilişkilerimizde önemli zahmetler vardı. Zincirlerimizden bir parça sıyrıldığımızda 

uzaklarda ne rahatlıklar olduğunun farkına varıyorduk. Bu durum üzücüydü de.. 

Demek ki, bizim kendimiz de başkalarının hayatlarında baskılar, tutsaklıklar 

oluşturmaktaydık belki. Benim de birçok insan üzerinde kötü etkilerim olmuştu 

büyük ihtimalle. Peki, bu durum değiştirilemez miydi? Hem değiştirilebilirdi, 

hem de her zaman böyle kalacaktı. Çünkü insanın fıtratında çatışarak, birbirini 

kırarak, çevreye az çok zarar vererek yaşamak vardı. Birey olarak kendimize 

ait olan kişilik alanını yaratırken başkalarının alanlarına ve ölçülerine zarar 

vermemiz kaçınılmaz oluyordu. 

İnsanlardan ve toplumdan kaçmanın gerektiğini düşündüğümüz anlar 

kendimizin de çekilmez olduğumuzu kabul etmemiz gereken anlardır aslında. 

İnsanlardan umutlanmaktan mı vazgeçmişizdir? Oysa insandan umut 

kesilmezdi. Öğretilerde hep böyle yazılıyor, böyle anlatılıyordu. O zaman, o 

öğretilerden de umut kesilmiş olmalı... İsmet Özel bir şiirinde, “Cebimdeki 

adreslerden umut kalmamıştır.” 



diyordu. Günümüzde işler böyleydi galiba... Ama şimdi İsmet Özel’den de umut 

kesilmiş midir acaba?.. 

Çıkış noktası olmayan bu düşünceleri bir yana bırakıp yemeğe ve Kemal 

Sunalın filmine devam etmek en İyisiydi. Gerçekler az çok böyle olsaydı da bu 

havayı genişletmenin, yaymanın bir faydası bulunmuyordu. Umutsuzluğu 

yaymanın hiçbir yerde hiçbir yararı yoktu. Acı gerçekler ancak iç dünyamızdaki 

bir denetim ve olgunlaşma için işe yararlardı. Dışarıyı ise hep günlük güneşlik 

ve mutlu tutmak insanlık ödevimizdi. Umutsuzluklar daima örtü altında 

bulundurulmalıydı. İnsanı gülünç şekilde dünyevileşip yeryüzünde şaşkın bir 

canlı durumuna düşmekten kurtarmak için umutsuzluk denetimleri 

gerekmekteydi ama bunlar yerinde, zamanında ve uygun dozda kullanılması 

gereken ilâçlardı. Hakikat az kullanılmalıydı. Hakikatle istenilen şekilde 

oynanamazdı. 

Saat 21.00’i geçiyordu. İstanbul’da çok zaman üzerime çöken gecikme, vakit 

kaybetmiş olma, yetişememe şeklindeki ruh hâllerinden uzakta olduğumu 

hissediyordum. Vaktin geçip geçmemesi bir önem taşımıyordu. Bu yemek 

salonunda bir barış, bir sükûnet vardı. Rahatlığın, huzurun bu türüne hayli uzak 

kaldığım anlaşılıyordu. Yemeğimi bitirmeme rağmen yerimden kalkmayı 

düşünmüyordum. Öylece dururken masama gençten bir adam oturdu. Selâm 

verip filmi izlemeye başladı. Az sonra da camlı yemek dolabından seçmiş 

olduğu yemekler geldi önüne. Yemek yiyip filmi seyrederken de benimle 

konuşmaya başladı. Bir kamyon şoförüydü. Bu istasyonda zaman zaman mola 

vermekteydi. Erzurumluydu. Kütahya’dan aldığı yükü İstanbul’a götürmekteydi. 

Mesleği oldukça zordu ama onun sağlıklar ye- 



rinde olduğu sürece bir şikâyeti yoktu. Ekonomik zorluklar i çektiği de oluyordu. 

Bazı istikrarsızlık dönemlerinde işi bozuluyordu. Fazla acelesi de yoktu ama 

yemekten sonra lokantada birkaç çay İçip yola devam edecekti. 

O kamyon şoförü gittikten sonra da yerimden kalkmadan televizyon izlemeye 

devam ettim. Haberler dinlendi, sonra bir dizi filmine geçildi. Bir örnek olsun, 

havayı anlayayım diye bunu da bir süre seyretmeye karar verdim. Ama fazla 

dayanamayacağım belli oluyordu. Televizyonlardaki basit esprili komediler beni 

fena hâlde boğardı. Bu arada lokanta oldukça kalabalıklaşmıştı. Benim 

masamda başkaları da vardı. Yanıma başka bir kamyon şoförü oturmuştu. 

Manisalıydı. Otuz Otuz beş yaşlarındaydı. İstanbul'a mal götürüyordu. Sabaha 

karşı da oradan aldığı malla geriye dönecekti. Konuşkan birisiydi. Ailesini, 

hayatını anlattı. Benim durumumu da öğrenmek istedi. Memleket meselelerine 

de girmiştik bir arada. Birçok siyasî gelişme hakkında esaslı bilgisi vardı. 

Kanaatlerimiz de oldukça uyuşuyordu. Kalkıp yola çıkmak İçin davrandığında 

kendisine yanımda bulunan bir kitabı hediye etmek istedim. Teşekkürlerle 

kabul etti. Elimi sıkarak ayrıldı. 

Televizyondaki programlardan sıkıldığımdan dışarıya çıktım. Yemek yemekte 

ve çay içmekte olan kamyon şoförleri bazı dizileri fırsat buldukça İzliyorlardı 

anlaşılan. Aslında ekranda olana bir itirazları olmuyordu. 0 anda hangi kanal ve 

dizi açılmışsa onu İzliyorlardı. Bunun bir istisnasının futbol programları 

olduğunu tahmin edebiliyordum. Önemli bir maçla ilgili bir program olduğunda 

onu mutlaka açtıracaklardı. 

Hava çok güzeldi dışarıda. Bunaltacak bir sıcak yoktu. 



Benzin istasyonundaki hayatın akışı akşam tablosundan gece tablosuna doğru 

dönmekteydi. Benzin istasyonuna giren büyük otobüslerin kısa süren duruş ve 

camlarının yıkanışı sırasında bazı yolcuların hava almak için dışarı çıkışlarını 

seyrediyordum. Son model ciplerde, maddî durumu İyi birtakım beylerin 

yanında oturmakta olan nazlı hanımları ve arka koltuktaki rahat tavırlı, iyi 

bakılmış ve giydirilmiş çocukları izliyordum. Aslında benzin istasyonlarına 

bütün Türkiye uğrayıp geçiyordu. İnsan buradan kesitler alıp ülkenin sosyal ve 

ekonomik yapısı hakkında yeterli kanaat sahibi olabilirdi. Çok çeşitli otobüs, 

otomobil, kamyon ve minibüs modellerinden bu modellere uygun sosyal 

sınıflara mensup insanlar çıkıyorlardı benzin istasyonunun beton zeminine. Her 

otobüs ve otomobil markası bir sosyal sınıfı temsil ediyordu neredeyse. Çağın 

dünyasında özel otomobil olarak seçtikleri modellerden insanların hayata 

bakışlarına ait ipuçları da geliyordu. Çağın işleri aslında belli simgelerin 

gölgelerinde yürütülüyordu. İnsanlar kalıplarına girmek istedikleri simgeleri 

seçiyorlardı... Son model lüks bir otomobil... işi ve kazancı yerinde, dünya 

sistemine ayak uydurmuş, garip arakesitlerde bulunan birtakım hizmet, 

arabuluculuk ve komisyonculuk türü faaliyetlerden önemli paralar kazanan, son 

noktada mesleği belirsiz, çağa ve piyasaya uyumlu, gerektiğinde kişiliğinden ve 

ilkelerinden ödün verebilecek, zevkli giyimli orta yaşlı bir bey... Bu beyin 

yanında bulunan iyi bakımlı, havalı ve nazlı bir hanım; arka koltukta cep 

telefonları ile oynamakta olan pahalı özel okul öğrencisi hafiften şımarık iki 

çocuk... Bu çocuklar benzincideyken hemen arabadan çıkıp yakında bulunan 

bir satış yerinden popüler kültürün cicili bicili, çok renkli ve İngilizce isimli 

dergilerinden almak isterlerdi. Cipteki ya da lüks otomobildeki siyah gözlüklü 

nazlı anneleri de kendi 



 

yoğun dedikodu haberli gazetelerini ve dergilerini almaları için peşlerinden 

onlara seslenirdi. Çok klâsik tablolardan, birisi buydu. 

Diğer uçtaki çok tanıdık bir tablo ise biraz eskice ve üzerinde uzak bir Anadolu 

şehriyle "Seyahat" kelimesinin bir araya geldiği şirket ismi bulunan bir 

otobüsten hava almak için eşiyle İnen geleneksel giyimli kadın ve çocuklarıydı. 

Gençten ve bu otobüsle seyahat pek rahat olmadığı için biraz asık suratlı 

olması daha muhtemel olan bu kadın, çocuklarının tuttuğu ellerini çekiştirirdi 

sık sık. Çocuklar seyahat sırasında rahatsız olduklarından genellikle mutsuz 

görünürlerdi. Kadın, kendisi de otobüsten inmiş olan eşiyle kısaca bir iki kelime 

konuştuktan sonra belki çocuklarını tuvalete götürürdü. 

Son model pahalı otomobil ya da cipteki nazlı hanımla Anadolulu kapalı giyimli 

hanımın göz göze geldikleri de olurdu belki? Ama birbirleri hakkında pek bir 

şey düşündüklerini veya meselâ, birbirlerinden etkilendiklerini sanmıyorum. 

Çok uzak dünyaların insanlarıydılar. İnsan ancak mümkün ihtimallerden 

etkilenir; kendi dünyasına yakın tablolarla ilgili olarak bir tepki verebilir. Burada 

ise hiç kimsenin diğerini esaslı bir gerçeklik olarak gördüğü yoktu. Bu iki sosyal 

sınıfın insanları sık rastlaşmazlardı ; çocuklar da büyükler de tamamen 

tesadüfen bir arada bulunabilirlerdi. Dünyada birbirlerinden bu derece uzak 

insanların bir millet oluşturduklarına inanarak yaşamakta oldukları başka 

devletler de vardı herhâlde, ama burası da hayli ilginç bir örnekti. 

Yatsı ezanı okunuyordu. Ruh ve beden olarak yollardaydım. Yolum hiç 

bitmeyebilirdi de. Çatışma, hız ve kargaşa 



dünyasına biraz dışından bakıyordum şimdi. Dinî duyarlılığımda değişik renkler 

kendilerini gösteriyorlardı. Bastonuna dayanarak zayıf, küçük adımlarıyla 

camiye yetişmeye çalışan yaşlı insanı artık daha iyi anlıyordum. Kuramdan da, 

deneyden de, gözlemden de ; uyuşmuş olarak, kendini sorgulamadan, 

önünden kaçırılıyormuş gibi dünyaya hizmet etmenin gerçek değerinin 

saptanmasının mümkün olmadığı anlaşılıyordu. Bu hizmetin belki hiçbir değeri 

yoktu. Bu ihtimal bile söz konusuydu. Bazense dünyaya yapıldığı söylenen 

hizmetler yeryüzünü kirletiyor, insan hayatlarını zorlaştırıyordu. Dünyada daha 

bir güçle yer almaya çalışmak, dünyaya bireysel yönelişlerine göre şekil 

vermeye çalışmak kendi süreçlerini ve yanılsamalarını yaratıyordu. Kuram da, 

deney de, gözlem de her şeyin; varlığın ve yokluğun; insan gerçekleri 

düzleminde ise varlığın ve yokluğun bir alt sistemi olan evrendeki sistemin 

sahibine yönelmenin en akıllıca iş olduğunu gösteriyordu. Aşıl pozitivizm de 

buydu. Akıl kendisini ilgilendiren asıl bağlantı noktalarını keşfettiği ölçüde 

akıldı. Kendilerine aydınlanmacı adını veren bir kısım insan uzaktan gördükleri 

bir mum ışığının mahiyetini kavramaya çalışıyorlardı ama kendilerine gerçek 

bir bilgi ulaşmıyordu. Asıl aydınlanmacılar ise derin dinsel arayışları sonucunda 

güneşleri bulmuşlardı; şimdi de en derinden aydınlanmacılar olarak bütün 

güneşlerin sahibine yaklaşmaya çalışıyorlardı. Böylece en büyük 

aydınlanmaeı- lar ve pozitivistler de dindar insanlar oluyorlardı. 

Benzin istasyonunun bakımlı mescidinde yatsı namazını üç kişi kıldık. 

Namazdan sonra benzin istasyonunun çevresinde dolaşıp yaz gecesinin tadını 

çıkarmaya çalıştım. Rahmetli annemin deyişiyle “yıldızlar birbirine çatıyordu". 

Tabiat bize zevk alınacak birçok an sunuyordu. Mutlu ve huzurlu ruh durumum 

devam ediyordu. 



Gece yarısını biraz geçe kamyoncuların lokantasına döndüm. İçende az kişi 

vardı. Televizyon açıktı. Haberler izleniyordu. Dışarıda başka kamyonlar 

duruyor, bunlardan başka şoförler iniyordu. Bu şoförler içeriye girip yemek 

camekânına göz atıyorlar, yemek seçtikten sonra da bir masaya oturuyorlardı. 

Bir iki kamyon şoförü ile bir süre konuştum. Ne kadar makul ve olgun insanlar 

olduklarını görünce de biraz şaşırmadım değil. Trafikte olumsuz hareketlerine 

şahit olduğumuz insanlar da vardı kamyoncular arasında, ama çoğu hayat 

mücadelesini dürüstçe vermeye çalışan insanlardı. Hayatımda ilk defa olarak 

birçok kamyon şoförü ile bir araya geliyor, onları dinleme fırsatını 

yakalıyordum. 

Yeni gelen genç bir garson dikkatimi çekti. Bir yandan yemek dağıtıyor, bir 

yandan da yemeğini yiyip ayrılmaya hazırlanan şoförlerden büyükçe bir masa 

olan kasada paraları alıyordu. Hareketlerinden ve konuşma tarzından 

memleketlim olduğunu bir süre sonra anladım. Gece ilerleyip gelen giden 

azalınca boş kaldı ve ben de yanına gittim. Benim oradaki varlığıma bir mana 

veremediğini biliyordum. Gelen gideni genellikle tanıyordu. Gece yarısını epey 

aşmamıza rağmen benim orada bekleyişim ve arada bir açıp kitap okuyor 

olmam biraz tuhafına gitmiş olabilirdi. Kendimi tanıttım. Akşamın sekizinden 

beri orada olduğumu söyledim. Öylece vakit geçirip düşünüyordum işte. 

Benden fazla bir şey anladığını sanmıyorum ama sıcak bir sohbete geçtik. 

Arada bir bir kamyoncu gelip yemeğe oturuyordu. O da kalkıp hizmet ediyordu. 

Trabzonluydu, ama çocukluğundan beri buradaydı. Üç senedir de bu 

lokantanın sahibi onu iyice benimsemiş ve işletmenin en büyük sorumluluğunu 

ona teslim etmişti. Bazen gece çalışıyordu, bazen gündüz. Yeni evliydi, bir 

çocu- 



ğu vardı. Evet, o da bir aile kurmuş, görev yapmaya başlamıştı. Benim gibi 

bekâr ve çocuk kalmaktan kurtulmuştu. 

0 benzin istasyonunda neden mola verdiğimi ve uzun vakit geçirdiğimi ona 

anlatmak istedim aslında ama bunu kendim de tam olarak bilmiyordum. Ona 

daha kısa ve daha doğru olarak şu duygumu belirttim: YOLUMU UZATMAYA 

BAKIYORUM. Bu arkadaşla epey uzun konuştuk, dertleştik. Daha sonra biraz 

dinlenmek için kalktım. Kendimi pek yorgun hissetmiyordum ama uzun 

zamandır ayaktaydım, yola çıkmadan önce arabada biraz uzanmam iyi olurdu. 

Ne zaman yola çıkacağımı sordu. Sabah yedi sıralarında oradan ayrılacağımı 

söyledim. Orada kahvaltı da verdiklerini, kahvaltıyı kendisinin hazırlayacağını 

ve beni de beklediğini söyledi bunun üzerine. Lokantadan çıkıp arabama 

yatmaya gittim. 

Arabanın arka koltuğunda yattım. Gözüm biraz almış olabilir. Ama erken 

kalktım. Namazdan sonra da lokantaya yürüdüm. Trabzonlu arkadaş oradaydı. 

Kahvaltı için hazırlık yapıyordu. Lokantada sadece bir kişi vardı. Bana birlikte 

kahvaltı edeceğimizi söyleyip mükemmel bir sofra hazırladı. Gün yeni yeni 

ağarıyordu. Birlikte, konuşarak kahvaltı yaptık. Karnımı adamakıllı doyurdum. 

Birkaç fincan da açık çay içtim. Para ödemeye kalktığımda ise hemşehrim 

onun misafiri olduğumu, hiçbir şekilde para kabul etmeyeceğini bildirdi. Ne 

diyebilirdim? Bu ikramı kabul etmeye mecburdum. Teşekkür ettim ve yolum o 

civarlara düştüğü zaman oraya mutlaka uğrayacağımı söyleyip kendisiyle 

vedalaştım. 

Dışarıya çıktığımda güneş ışınları hayli güçlenmiş bulunuyorlardı. Yeryüzünün 

bu bölgesinde yeni ve güzel bir gün 



başlıyordu. 

Bu yolculuğum güzel geçmişti. Belki hayata kendimi biraz değiştirmiş olarak 

başlamam mümkün olacaktı. Yolumu uzatmaya bakmıştım. Düşüncelerimi de 

bu sayede bir parça uzatmıştım belki... Niçin olmasındı? İstanbul’da da yolumu 

uzatmaya bakmalıydım... Meşhur filozof Alain mi demişti ne: Yolların en iyisi en 

uzun olanıdır... 



BİR HASTANE MASALI 

İlk defa yaklaşık iki sene kadar önce bazı hazımsızlık ve bulantılardan rahatsız 

olmaya başlamıştım. Ama müthiş yoğun bir iş temposu içindeydim. Sosyal 

çevrem de iş, meslek ve üniversite bağlantılarımdan dolayı çok genişlemiş 

olduğundan günlerim her yönden tam bir doluluk içinde geçiyordu. Otuz beş 

yaşındaydım. Genel olarak kendimi hep iyi hissettiğimden, masa tenisi ve halı 

saha maçları sayesinde fiziksel olarak da iyi bir durumda bulunduğumdan 

sağlık sorunlarını hiç büyütmüyordum. Arada sırada bazı bedensel sorunlar 

yaşanabilirdi. Ya da zaman zaman insanın bedeninden bazı virüsler, mikroplar 

geçebilirdi. Rahatsızlıkları büyütmek gereksizdi. Güç şartlar altında okumuştum 

ve birçok zor zamanlar da geçirmiştim. Mide ve bağırsakla ilgili rahatsızlığım da 

fazla uzamamış ve uzun bir süre de kendisini tekrar göstermemişti. Sonra 

bulantılar tekrar başladı. Kendimi bitkin hissettiğim anlar oluyordu. Ama bu 

rahatsızlık hayatımın genel akışını önemli ölçüde değiştirmiyordu. İnşaat 

mühendisliği mesleğimi başarıyla sürdürüyordum. Bir arkadaşımla 

mezuniyetimden hemen sonra kurmuş olduğumuz inşaat mühendisliği bürosu 

işten başını alamaz durumdaydı. Yanımızda on beş mühendis 



çalıştırıyorduk. Yurt dışında da işlerimiz buluyordu. Rusya ve Türkmenistan’a 

uçakla birçok kere gitmem gerekmişti. Öte yandan mezun olduğum 

üniversitede de_derse giriyordum.’ İnşaat fakültesinin dekanı bana çok değer 

veriyor ve daha da fazla ders almam için bana baskı yapıyordu. Kendime hiç 

zaman ayıramıyordum. işler, toplantılar, yurt içi ve yurt dışı seyahatler, 

buluşmalar, halı saha maçları ve masa tenisi müsabakaları için ayrılan saatler, 

kırk yılda bir gidilen konserler, fuarlar, geziler... 

Sonra birden işler ciddileşmişti. Yakın zamanlarda oluyordu bu. Büroda 

baygınlık geçirmiştim. Ortağım olan meslektaşım Tahsin benim bir koltukta 

kendime gelip, “Halı saha maçı yorucu geçmişti. Sabahleyin de aceleden hiçbir 

şey yemeden çıkmıştım evden; ondandır.” dememe rağmen, “Bırak bu işleri 

artık Üstün! Dur bakalım, neyin ne olduğunu aramadan olur mu? Bizim Ahmet 

seni hiç üzmeden her türlü kontrolünü yaptırır. Bu kadar hekim arkadaşlarımız 

var. Her türlü İmkânımız var." şeklinde bana karşı çıkmış ve sonra da telefonla 

liseden sıra arkadaşım olan önemli bir hastanenin başhekimi Ahmet’i aramıştı. 

Gelişmeler normal akışıyla devam etmiş, hekim arkadaşım Ahmet kısa sürede 

bütün röntgen tetkiklerimi ve muayenelerimi yaptırtmış, benim durumumla ilgili 

olarak başka hastanelerden davet ettiği uzmanlarla da görüşmüştü. Onun 

hastanesinde kalıyordum. Birkaç gün boyunca odamdan her gün tekerlekli 

sandalye ile alınarak radyoloji bölümüne, oradaki farklı birimlerde yer alan 

modern birtakım cihazlarla tetkike götürülmüştüm, küçük bir ameliyat da 

geçirmiştim. Önce bana fazla bir açıklama yapılmamıştı. Hastanede teşhis için 

yattığım süre boyunca benden altı yaş küçük kardeşim Mahmut doktorlar 

arasında mekik dokuyarak sonucun kısa sürede alınmasına çalışıyordu. 



Odama arada sırada gelen arkadaşım başhekim Ahmet’in ve Mahmut’un yüz 

ifadelerinde bir ciddileşme görmeye başlamıştım. Ortağım Tahsin de gün 

boyunca sık sık arıyor, her akşam da uğruyordu. Bir akşam zor yürüyen annem 

ve ablam da odama geldiler. Durumda bir olağan dişilik sezmeye başlamıştım. 

Tetkiklerin sonuçlarını sorduğumda Mahmut her şeyin ancak bir hafta kadar 

sonra belli olacağını söyledi. Ben de durumumu çok merak etmiş görünmemek 

için başka izahlar için kendisini zorlamadım. 

Hastaneden çıktıktan sonra evde bir gün dinlendim ve daha sonra büroya 

gittim. Kendimi iyi hissediyordum. Yapılacak çok iş vardı. Tahsin ben olmadan 

da idare edebileceklerini söylediyse de bazı projeler için benim özel 

değerlendirmelerime ihtiyaç olduğunu bildiğimden kendimi fazla yormadan da 

olsa çalışmalara devam ettim. İşe dalmış, rahatsızlığımı ve hastaneden 

gelecek sonuçları neredeyse unutmuştum. 

Birkaç gün sonra Ahmet telefon etti ve beni hastanedeki odasında beklediğini 

söyledi. Büroda bir hayli meşguldüm. Ahmet'e kendisi ile hafta sonunda 

görüşmemizin mümkün olup olmadığını sordum. 0, sağlık durumumla ilgili 

olarak benimle hemen görüşmek istediğini, meselenin önemli olduğunu 

söyleyince ilk defa olarak farklı şekilde düşünmeye başladım. Hayatımın yeni 

bir çizgiye oturması ihtimali vardı galiba... 

Kardeşime ve ablama telefon edip onları benimle ilgili olarak doktorlardan 

aldıkları bilgileri öğrenmek için zorlamayı istememiştim. Sağlığım büyük bir 

ihtimalle iyi bir durumda değildi. İnsan kendisini biraz kötüye hazırlasa da 

genellikle en kötüyü akla getirmiyor. Kendimi nasıl hissettiğime bağlı 



olarak bir psikolojik mekanizma çok kötü durumları düşünmeme gerek 

olmadığına doğal olarak beni ikna ediyordu zannımca. Halı saha maçlarına 

başlamak üzereydim. Bürodaki işler de bütün hızlarıyla devam ediyorlardı. 

Ahmet’in telefonu bir proje üzerinde meşgulken geldiğinden ona birkaç gün 

sonra gelip gelemeyeceğimi sormuştum. 

Ahmet beni çok sıcak ve canlı bir şekilde karşıladı. Masasından kalkıp yanıma 

geldi, beni kucakladı. Sonra tekrar masasına geçip oturdu. Dışarıda kendisiyle 

sık sık buluştuğumuz oluyordu ama onu başhekimlik odasında ilk defa ziyaret 

ediyordum. Küçük ama çok güzel döşenmiş bir odası vardı. Başhekimlik odası 

çok katlı bir binanın çatı katın- daydı. Pencereden çok uzaklara kadar şehri 

görmek mümkündü. Odanın geniş pencere yüzeyi döşemeye oldukça yakın bir 

noktadan başlıyordu. Ahmet’in karşısındaki rahat bir koltuğa geçip oturdum. 

_ "Hoş geldin Üstün! Nasılsın?” diye söze başladı Ahmet. 

_ “Allah’a şükür, şu an kendimi iyi hissediyorum. Halı saha maçlarına 

başlamayı düşünüyorum yakında.” dedim ona. 

Ahmet rahat hareket ediyordu. Masasındaki telefondan bize çay söyledi. Soğuk 

meşrubatı sevmediğimi bilirdi. 

_ “Şu sıralar kendini fazla zorlama. Sana bazı tedaviler uygulanması gerekiyor. 

“ 

_ “Ya, öyle mi? Tedavi ne kadar sürecek ki?” 

Ahmet önce cevap vermedi. Önüne bakıp kısa bir süre düşünür gibi oldu. 

Sonra derin bir nefes aldı ve bana bakarak ağır ağır konuşmaya başladı. 



_ "Şimdi, Üstün, ben birçok konuda başka hekimlerden farklı bir hayat algısı 

içinde olduğumu düşünüyorum. Şu yaşadığımız hayat hem çok ciddî bir iştir, 

hem de evrene oranla korkunç palavra bir keyfiyettir. İnsanlar gülerler, ağlarlar, 

kendilerini mutlu hissederler, sonra mutsuz olurlar, önlerine bir şey alıp onunla 

avunmaya çalışırlar ve ara sıra da bütün bu işlerin anlamsız olduklarını 

düşündükleri olur. Ama Allah gayret ve gaflet verdiğinden gene dalarlar dünya 

işlerine. Bazı doktorlar hasta ile ilgili her konuyu kendisi ile konuşmanın 

gereksiz olduğunu düşünürler, bazıları da bütün gerçeklerin hastaya 

açıklanması gerektiğini savunurlar. Ben bütün insanların hayatlarına ye 

eğilimlerine saygı duymamın ; hayatları, gelecekleri ve ölümleri hakkında 

verecekleri kararlarda kendilerine yardımcı olabilmek için; onlarla ilgili her türlü 

tıbbî bilgiyi bütün açıklıkları ile ortaya koymaya beni mecbur ettiğine yıllardan 

sonra inanmış bulunuyorum.” 

Biraz şaşırmıştım. Ummadığım bir şekilde konuşmada ölüm kelimesi geçmişti. 

Gene de şuur geç uyanmakta, geç harekete geçmekteydi. Mesele benimle mi 

ilgiliydi ? Başkasından bahsediliyormuş gibi geliyordu bana. Ahmet devam 

ediyordu. 

_ “Her şeyi seninle konuşmayacaktım da kiminle konuşacaktım? Birkaç yıl aynı 

sırada oturduk, birbirimizin her durumunu bildik. Seninle en açık şekilde 

konuşmaya mecburum. Hem seni de güçlü görüyorum. Geleceğe 

soğukkanlılıkla bakacağız. Burada şu nüansı da belirtmem gerekiyor. Evet, ben 

sana gerçeği söylemeliyim. Buna mecburum. 

Sen sen, ben de ben olduğumuzdan bu böyle. Ama acaba ben gerçeği biliyor 

muyum? İnsan söz konusu olduğunda gerçek belki de tamamen ortaya 

çıkmıyor. Bu bakımdan ben sana gerçeği söyleyeceğimi bildiriyorum ama onu 



ben 



keşfetmiş miyimdir ki? Bu da ayrı bir konu. Tıp bence sana gerçeği söylemeli. 

Ama acaba kendisi gerçeği biliyor mu? Geleceği tahmin edebiliyor mu?” 

Ahmet sözün burasında biraz susmuştu. Bu sırada çaylarımızı getirmişlerdi. 

Çayı şekerlerini atıp biraz karıştırdım. Sonra yanımdaki küçük masaya 

koydum. Ahmet de çayını masaya yerleştirdi, sonra içmeden geriye yaslandı. 

Bakışlarımız bir süre birbirlerine takılı kaldı. Zannımca benim bir şeyler 

söylemem gerekiyordu. 

_ “Bende ciddî bir rahatsızlık var galiba. Her şeyi tabiî ki anlatman gerekir, 

ikimizin arasına yapmacıklı hiçbir an girmemeli." dedim. 

_ “Evet, aslında insanın ruhuyla da bedeniyle de ilgili durumların hayattan ve 

dirimin bilinmeyen gücünden tecrit edilerek anlaşılmaları mümkün değil. Ama 

şu anda bulunduğumuz noktadaki bilgilerimize göre sana bir teşhis konmuş 

durumda. Üzgünüm ama, sana bağırsak kanseri teşhisi kondu. En iyi 

arkadaşlarından birisi olarak bu yeni durumu seninle paylaşmaya mecburum.” 

Ahmet bana bakarak gene susmuştu, ilk anda onun ifadeleri bende yer 

bulmadılar. Sanki bir başkasından bahsediliyordu. Şuurumdaki bir silkelenme 

ve kendine gelme için biraz zaman geçmesi gerekiyordu. Bir süre bekledim. 

Ahmet’in kullandığı kelimelerin objektif anlamlarına kavuşmaları için biraz 

zaman geçmesi gerekiyordu. Söylenen şeyin ne olduğunun şuuruna daha 

sonra vardım. Bu arada odaya bir görevli girmiş ve Ahmet’e imzalaması için bir 

kısım evrak uzatmıştı. Ahmet onları hemen imzalayıp adamı yolladı. Daha 

sonra telefon çaldı. Ahmet onunla da çok kısa bir şekilde konuşup telefonu 

kapattı. 



_ "Öyle mi? Allah Allah... Ben o kadar ciddî bir durumun söz konusu olduğunu 

hiç düşünmemiştim doğrusu, “dedim, “Teşhis kesinlikle belli oldu mu?” 

_ "Evet,” dedi Ahmet, "tetkikleri ve bulguları birkaç uzman arkadaşıma da 

gösterdim. Tamamen aynı sonuçlara vardılar. Bunu söylemenin benim için ne 

zor bir durum olduğunu takdir edersin.” 

_ "Senin için elbette zor. Sağ ol, kendime gelmem biraz zaman alacak 

herhâlde. Şu anda uykuda gibiyim. Sanki benim bedenimle ilgili bir konuyu 

konuşmuyoruz. “ 

Ahmet de ben de bir süre susup konuşmadık. Sonra söze gene o başladı. 

_ “Baştan de söylediğim gibi her şeyi bilebildiğimiz kadarıyla ve bütün açıklığı 

ile sana anlatmak benim görevim. 

Bu kadar yakın bir arkadaşım olmasaydın bile belki ben gene bir hekim olarak 

böyle düşünecektim. Çünkü aynı hayat tablosu benim başıma gelseydi de 

durumumu bilenlerin bana karşı aynı tavır içinde olmalarını isterdim. Hayatımla 

İlgili kararlar için ilk söz hakkı benimdir. Bedenimle ve ruhumla ilgili olarak 

bilinebilen bütün bilgiler1 bana verilmeli. Çünkü hayattayken diğer insanların 

hiçbir zaman bilemeyecekleri, tahmin edemeyecekleri birtakım hamleleri 

gerçekleştirmem gerekiyor olabilir. Belki gelecekle ilgili çok kritik kararlar 

vermem gerekmektedir. Çevremdeki insanlar için yerine getirmem gereken 

ödevler ve sorumluluklar olabilir. Bu durumda hakkımdaki hiçbir bilgi benden 

gizli tutulmamalıdır. Bu da bir insan hakkıdır. Bu tavrın her zaman doğru 

olmayabileceğini kabul ederim ama o istisnaî durumlar çok azdır ve bunların da 

saptanması mümkün olabilir. Gereksiz şekilde lâfı uzatmak da istemiyorum. 

Çünkü her şeyi ifade etmek benim için de ağır hâle gelebi- 



 

lir ve bundan vazgeçebilirim. Şunu da bana çök zor gelmesine rağmen 

söylemek mecburiyetindeyim ki, senin vakan-, da bir hayli gecikmiş 

durumdayız...” 

Ahmet söyleneceklerin hepsini söyleyip kurtulmuştu. Dirsekleri masasında 

çayını ağır ağır içmeye başladı. Ben önüme bakıyordum. Tam bir hareketsizlik 

içindeydim. Bütün bunlar gerçekten oluyor muydu? Burası neresiydi? Şu 

koltukta oturan benim bedenim miydi? Düşünmekte olan ben miydim? 

Yanımdaki masada oturmakta olan adam kimdi? 

Kapı açılmış, içeriye birileri girmişti. Ahmet’e de bana da selâm vermişlerdi. 

Ahmet’e bir şeyler anlatmışlardı. Türkçe mi konuşmuşlardı? Onlar kimdi? 

Gerçek kişiler olmama ihtimalleri var mıydı? Bu insanlar benim hayatımda 

tekrar görünecekler miydi? Benim başıma gelenleri biliyorlar mıydı? Belki de bu 

oda birden yok olacak, ben de kendimi büromda son gelen büyük proje 

üzerinde çalışıyor bulacaktım. Perşembe akşamı halı saha maçım vardı. 

Kendimi çok formda hissediyordum. Hem ben en iyi oyunculardan biriydim. 

Müthiş süratliydim. O hâlde, ortada bir gariplik vardı. Biraz zaman geçince her 

şey olması gerektiği gibi olacaktı elbette. 

Ahmet masasının arkasından kalkıp içeriye giren kişilerle birlikte dışarı çıkmış, 

kapıyı da kapatmıştı. Odada yalnız kalmıştım. Bir görevli gelip bir şeyler 

söyledi. Önce anlamadım. Bana mı hitap ediyordu? Aynı cümleyi bir kere daha 

tekrarladı. Gecikerek ne dediğini anlamıştım. 

_ “Çayınız soğuduysa yenisini getireyim.” diyordu. 

_ “Gerek yok, ben çayı zaten çok sıcak içmiyorum.” dedim. 



Bu sözlerim birden bana ilginç geldi. Şimdi bambaşka bir 

sahnedeydim. Başka birisiydim. Ortada beni tedirgin ede- 

cek bir durum yoktu. Çayın soğukluğu ve sıcaklığı gibi 

önemsiz bir mesele doğal şekilde bana aktarıldıysa benim- 

le ilgili çok ciddî bir durumun söz konusu olması mümkün 

değildi. Gecikilmiş bir kanser vakası ve çayın içilme sıcak- 

lığı... Aslında gerçek kişi bu çay getiren görevliydi, Ahmet 

değildi. Bu çaycı nasıl da davranması gerektiği gibi davra- 

nıyordu!... Ortada hiçbir mesele ya da biçimsiz durum yok- 

tu o hâlde. Hiç olsaydı bu adam ölüm gibi bir olgunun öne 

sürüldüğü bir yerde çayın soğukluğundan bahseder miydi? 

Çaycı dışarı çıktı, az sonra da Ahmet geldi. 

_ “Hiç kusura bakma. Seninle ilgili bu kadar ciddî bir du- 

rum varken bile işler peşimizi bırakmıyor. Yeni bir bilgisa- 

yarlı cihaz gelmiş de firma yetkilileri konulacağı yerle ilgili 

olarak bana fikirlerini aktarmak istemişler. Ama sekretere 

söyledim, bir saat boyunca kesinlikle yanımıza kimse gir- 

meyecek.” 

_ “Ne gerek var, sen işini aksatmasana!..” 

Böyle söyledim ama bu cümlenin sesleri beynime akınca 

kendim de çok şaşırdım. Ağır bir hastalığım vardı ama ku- 

sura bakabilirdim. Ya da işlerin aksamaması için kendi 

hakkımdan feragat edebilirdim. Demek ki güç aslında ben- 

deydi. Öyle zayıf bir durumda değildim. 

Ahmet bu sefer ceketini çıkardı ve masasına öyle oturdu. 



Şu anda tam da o, ruhunun zerrelerine kadar tanıdığım Ah- 

met idi. Masaya biraz yayıldı. Üzerinde hiç de öyle üzül- 

müş bir hava yoktu. Sanki benim büromdaki projeler gibi 

içinde hiç insan bulunmayan olgulardan söz ediyorduk. 



_ "Üstün, bu iş kendi başıma gelseydi nasıl davranacak- tımsa ve nasıl bir ruh 

durumu içinde olacaktımsa şu anda öyle bir noktadayım. Yani bu İşin senin ya 

da benim başıma gelmesi bir önem taşımıyor. Benim hasta olduğumu farz et. 

Ki, belki bir yıl İçinde ben senden daha ağır bir duruma gelebilirim. Ama her 

durumda burada bedenin ihanetlerinden aynı soğukkanlılıkla konuşuyor 

olacaktık. Evet, beden birden yan çiziveren bir giysi. Onu giyip evden çıkıyoruz. 

Ama yolumuza giderken bir tarafı sökülmeye başlayabiliyor.” 

Ahmet’in hayatı bu algılama şekli onun iyi tanıdığım bir yanı değildi. Bir darbe 

tene değince insan kendisinin de o ana kadar tam bilmediği birtakım güçlerini 

keşfetmeye ve kullanmaya başlıyordu. Ahmet hayata ve ölüme ait değerlerin 

dengesini iyi kurmuştu ama bunu bu kadar iyi başarabildiğini belki kendisi de ilk 

defa fark ediyordu. 

Kafanjın karışıklığı ağır ağır geçmekteydi. Burası bir hastaneydi. Başhekim 

Ahmet Gürsoylu’nun odasındaydık. Benim durumumdan bahsediyorduk. 

Benim önemli bir rahatsızlığım vardı. Ahmet Gürsoylu bunu bana anlatmaya 

çalışıyordu. Soğukkanlı bir değerlendirme yapmamı bekliyordu. Özetle şunu 

kabul etmem gerekiyordu: Ölüme yakın bir noktada bulunuyordum. Ölüm 

kelimesini içeren ifadeler pek geçmiyordu bu konuşmada ama asıl arka plan 

buydu İşte. Makul şeyler söyleyebilecek bir duruma geldiğim için ben de ona 

rahatça bakarak konuştum. 

_ “Binlerinin başına muhakkak bir şeyler gelecekse, bu binlerinin biz olmamızı 

neden kabul edilebilir bulmayalım? 

Ya da başlarına bir şey gelmesi için bizden başka binlerinin seçilmesini ısrarla 

istemekte nasıl haklı olabiliriz ? Benim yeryüzündekl hangi kişiden daha değerli 

olduğum Iddi- 



a edilebilir? Hem ben değerli bir kişi olsam da bunu başıma istenmeyen 

şeylerin gelmemesi için bir sebep olarak nasıl gösterebilirim? Allah razı olsun, 

gerçek bir arkadaş gibi davrandın. Bütün insanlık durumları bizim için elbette. 

Nasibimizde ne varsa elbette o olacak.” 

Ahmet daha da rahatlamış gibiydi. 

_ “Şimdi, Üstün, ortada ağır bir tablo var. Ama muhakkak ki, elden gelen her 

şey yapılacak. Önce bir operasyon, sonra devamlı bir müşahede ve tedavi. 

Seni başka bir hastaneye yatıracağız. Orada yurt dışındaki son gelişmeleri 

yakından izleyen, yeni tedavi tekniklerini iyi bilen bir ekip var. Bir ameliyatla 

bağırsağının bir kısmı alınacak ; ameliyat sırasında bazı yeni kararlara da 

varılabilir. Sıçrama durumları için şu anda çok kesin bir şey söyleyemiyoruz. 

Ama bir hayli gecikildiği belli. 

Çayım hâlâ orada duruyordu. Tamamen soğumamıştı belki. İçilebilir durumda 

olabilirdi. Çay bardağına uzanma fikri birden bana çok farklı şeyler 

düşündürdü: Bu çayı içme iradesini gösterebiliyordum. Şu anda ona 

uzanabiliyordum. Bardağı görebiliyor, tutabiliyordum. Onu içebilecektim. Kolum 

ve parmaklarım beynimin emirlerine uymaya devam etmekteydiler. Şu anda 

benim dünyamdaki her şey ve bütün dirimim yerli yerindeydi. Bir sonraki anda 

işlerin tamamen başka türlü olacağını düşünmem için önce gelecek anın 

mutlaka yaratılacağına emin olmam gerekirdi. Bir saniye sonraki anın yaratılıp 

önümüze getirileceğine nasıl tamamen emin olabilirdi insan? Zaman tam şu 

anda donup kalamaz mıydı? Zamanın üzerimden akıp geçmeye devam 

edeceğini nereden biliyordum? 

Bütün geleceklerde belirsizlik vardı. Varlık belirsizliklerle kuşatılıyordu. O anda 

vardım. Gelecek anlarda birtakım 



varlıklar yerlerini kaybetmiş olabilirlerdi ama önce mevcut anın kesin gerçeğiyle 

sarılmış bulunduğumu hissetmek güzeldi. Bunda bir güven vardı. Her insanın 

ihtiyaç duyduğu şey. İnsan aklının işleyiş şekli, gelecek anların hiç 

bulunmayabileceğine ilişkin fikirleri makul bulabilirdi. Ya da en azından bunlar 

insan aklı için aykırı uzanımlar değillerdi. 

Hastanede kalmakta olduğum odanın penceresinden şehrin akşamını 

seyrediyordum. Işıklar nadiren bir sıra ve düzen içinde bulunuyorlar, ama 

genellikle hep rastgele ; bir yoğunlaşarak, bir seyrelerek uzaklara kadar 

uzanıyorlardı. Bu şehrin ışıklarının bir sonu yoktu. Bu ışıkların fazla bir anlamı 

ve derinliği de yoktu. Pek çok insanın burada bir araya geldiklerini ve farklı 

ışıkların bulundukları noktalarda farklı hayatlar yaşamakta olduklarını 

bilmemizin dışında bu ışıklardan bize ulaşacak esaslı bir haber yoktu. Bir 

bakıma bu ışıklar bir araya gelip paylaşmaktaki zorluğu da anlatıyordu. Farklı 

binlerce ışık yan yana, ama hepsinde farklı bir nabız atıyor, hepsinde farklı 

uzanışlar var. Şehir büyüyüp ışıklar çoğaldıkça farkı oluşturan renkler daha da 

artıyor, bir araya gelip paylaşmak daha da zorlaşıyordu. Şehrin alış veriş, kültür 

ve eğlence merkezlerindeki parlak ışıklar ise bir tür yanıltıcı cilâ idi. İnsanın 

şehirdeki yitikliğine karşı bir istikamet belirleme çabasıydı o. 

Ayakta, pencerenin hemen önünde, günlük normal kıyafetimle, ellerim arkada 

kenetlenmiş olarak şehri seyrediyordum. Kaldığım oda iki kişilikti ama diğer 

yatak boş olduğundan odada yalnızdım. İyi tasarımlanmış, iyi tefriş edilmiş, iyi 

aydınlatılmış beşinci kattaki Genel Cerrahi Birimi’ne ait bu hastane odasında 

üç gündür bulunuyordum. Ahmet beni sözünü ettiği hastaneye göndermişti. 

Burada 



birtakım tetkikler tekrar yapılmış ve ameliyat olmamın gerekli olduğuna bu 

sefer kesinlikle karar verilmişti. Ertesi gün ameliyat olacaktım. Ameliyattan 

önce odamdaki son akşamımdı. Ertesi gün o saatlerde farklı bir bedenle farklı 

bir hayata ve belki de ölüme doğru yola çıkacaktım. Ama kendimi buna 

tamamen hazırlamıştım. Hatta kendimi her şeye o kadar hazırlamıştım ki, 

ertesi günkü ameliyat zihnimden sık sık uzaklaşır olmuştu. Çok değişik ve uzak 

şeyler düşündüğüm oluyordu. 

Ahmet’in hastanesinden çıktıktan sonra bürodaki işlere normal şekilde devam 

etmeye başlamıştım. Ortağım Tahsin bu kadarının da fazla olduğunu, böyle bir 

durumda hâlâ projelerle ilgilenmeye ara vermememi saçma bulduğunu 

söylüyordu ama ben ona içinde bulunduğum andaki potansiyelimi kullanmamın 

daha İnsanca sayılacağını İfade ediyordum. Neticede arada geçen günlerde, 

sağlık durumum da kötüye gitmediğinden, hayatımda hiçbir şey olmamışçasına 

bürodaki çalışma saatlerimi neredeyse eski günlerdeki gibi uzun tutabildim. 

Halı sahadaki maçlar için de hevesleniyordum ama sahaya gittiğim gün 

tepkilere rağmen soyunup oyuna girmeye hazırlanırken birden halsizleştim ve 

bu hareketim ve ısrarımın hakikaten anlamsız olduğuna karar verdim: Başıma 

bir iş gelmişti. Bunun hayatımda hiçbir değişikliğe yol açmamasını sağlamaya 

çalışmanın derin bir anlamı yoktu. Madem bütün İnsanlık durumları doğaldı; 

onların getirdiklerine uymak ve katlanmak da yaratıcıya ve yaratılışa bir 

saygıydı. 

O gün odama birçok ziyaretçi gelmişti. Tahsin, Ahmet, Annem, ablam ve 

kardeşim yanımda uzun süre kalmışlar, İki saat kadar önce de yanımdan 

ayrılmışlardı. Hepsi de bu geceyi yanımda geçirmek istemişlerdi ama ben bu 

teklife şiddetle karşı çıkmıştım. Anneme durumumun ciddiyeti 
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söylenmemişti. Onun için ortada sıradan bir ameliyat, bunu izleyen birkaç 

hastane günü ve bazı ilâç ve tedavilerle her şeyin yerli yerine gelmesi vardı. 

Oğullar hasta olur ' ama hemen iyileşirlerdi. Ama yine de hayli tedirgindi ve 

yanımdan ayrılmak istemiyordu. Bir anneydi çünkü. Aslında ablamın içinin 

parçalandığını biliyordum. Buna rağmen dışarıya bir şey sızdırmamaya 

çalışıyordu. Annemin durumumu anlamaması için ablam dik durmak 

zorundaydı. Annemin kapılara yıkılmasını engellemek için buna mecburdu. 

Mahmut ifadesiz bir yüzle zor günlerin karşısında dirençle yer alan bir insandı. 

O bir vazife insanıydı. Çöküşler için ona izin verilmiyordu. Hep sağlam bir 

şekilde bekleyecekti. Netice olarak mevcut dengelerin benim lehime çalışacağı 

anlaşılıyordu. Fertleri birbirlerine çok bağlı bir aile olmamıza rağmen kimsenin 

gözlerinde bir kendini bırakış, çöküş ya da yaş yoktu. Gözyaşları, çırpınmalar, 

feryatlar ve isyanlar benim hastane günlerimde beni rahatsız etmeyeceklerdi. 

Bu bakımdan rahat olacaktım. En ağır durumlar için bile durumu kabullendirme 

mekanizmaları sistemli bir şekilde devreye giriyorlardı. 

Kendimi zihnen her şeye hazırlayabilmem için sözün olmadığı, yalnız kaldığım 

bir gece gerekiyordu. Odamda yalnız bulunmamın en arzuladığım durum 

olduğunu söylemiştim onlara. Onlar gittikten sonra benim için hazırlanmış çok 

hafif akşam yemeğini yemiş, daha sonra koridorda ve oturma odasında da 

biraz vakit geçirmiştim. Pencereden şehri seyretmekte olduğum o anda da 

hayli rahattım. 

_ “iyi akşamlar!” 

Arkamdan bir kadın sesi geldi. Döndüm. Odaya elinde tansiyon aleti olan yirmi 

üç yirmi dört yaşlarında, orta boylu, 
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sarışın bir hemşire girmişti. Buraya geleli iki üç hemşire ve hastabakıcı 

görmüştüm ama onu ilk kez görüyordum. 

_ “İyi akşamlar!" dedim ben de. 

_ "Şu koltuğa oturur musunuz lütfen?" diye hemşire bana hoş bir tebessümle 

yer gösterdi. 

_ “Tabiî, hemen!” deyip koltuğa oturdum. 

Hemşire üzerime eğildi, gömleğimin kolunu yukarı doğru sıyırıp tansiyon aletini 

yerleştirdi, tansiyonumu ölçtü. Sonra da bileğimi tutup nabzımı ölçtü. Bana 

bakıp: 

_ “Tansiyonunuz ve nabzınız iyi.” dedi. 

“Tansiyonunuz ve nabzınız iyi...” Kızcağız bula bula bunu mu bulmuştu iyi 

olarak? 

Bu cümle biraz komiğime gitmişti. Odama gelmeden önce, hemşire 

istasyonundayken bana ait dosyayı incelediğinde durumumu öğrenmiş 

olmalıydı. Önemli bir rahatsızlığım olduğunu biliyordu muhakkak. Ama böyle 

konuşuyordu. Bu herhâlde bir hemşirenin görevleri için giren küçük bir moral 

verme dokunuşu idi. Tansiyonumu ölçerken ve nabzıma bakarken sadece 

küçük parmağında kalın bir yüzük görmüştüm. Büyük ihtimalle bekârdı. Birden 

aklıma esti, ona, “Bütün işlerin hepsinin birden kötüye gitmeleri ihtimali çok 

azdır. Arada bir tansiyon da iyi çıkar artık. Yahut da, ne bileyim, sizin gibi güzel 

bir hemşire odanıza nabzınızı ölçmeye gelebilir.” deyiverdim. 

Durakladı. Ne söylemesi gerektiğini bulamadı. Bu sözlerden benim kendi 

durumumu tamamen bildiğimi çıkarmak yanlış olabilirdi. Bin türlü duruma 

yuvarlanabilecek hasta psikolojisini dikkate alıp temkinli davranması gerektiğini 

düşünüyordu sanırım. Birbirimizi süzdük biraz. Ve o zaman 



onun gerçekten güzel bir kız olduğunu fark ettim: Çok kısa kesilmiş sarı saçlı, 

hafif kalkık burunlu, çok biçimli dudaklı, orta boylu ve vücut oranları tam 

yerinde bir kızdı. 

_ "Teşekkür ederim.” dedi ve herhâlde sözü değiştirmek için komodinin 

üzerinde açılmış olarak durmakta olan tanınmamış bir şairin şiir kitabını işaret 

edip, “Bakabilir miyim?” diye sordu. 

_ “Tabiî ki...Bir şiir kitabı. Şiir, hayatımda hep oldu. Herkesin kendi ruhuna 

uygun şairleri vardır. Aslında kendi şiirlerimizi ancak kendimiz yazabiliriz. 

Ölümle dirim arasında gidip gelinen günlerde hem felsefeye, hem de şiirin 

bütün varlık, olgu ve gerçeklikleri tepetaklak edişini seyretmeye ihtiyacımız 

var.” dedim. 

Demek ben durumumun oldukça zor olduğunu biliyordum, ama acaba her şeyi 

tam da biliyor muydum? Hastanın karşısında dikkatli olmak en iyisiydi. Genç 

kız beni dinledikten sonra yatağımın baş ucundaki komodine yürüdü. 

Okuduğum sayfaya hemen devam edebilmek için komodinin üzerine 

ortasından ikiye ayrılmış olarak yerleştirdiğim, sırtı yüksekte bulunan şiir 

kitabına uzandı. Eli zarif bir hareket çizdi. Ancak bir kitapseverin yapabileceği 

tarzda baş parmağını ayrılmış kısmına sokarak şiir kitabını kaldırıp çevirdi. 

Önce kapağına baktı, sonra da baş parmağının iki yanındaki sayfalara göz attı. 

Bu hareketleri sırasında onu profilden rahatça seyrettim ve çok hoş buldum. 

Belki on onbeş saniye. Bir anda ona müthiş ısınmıştım. Orta sayfalardaki şiirleri 

biraz okudu ve kitabı tam aldığı yere aldığı şekliyle yerleştirdi. “Şiiri ben de 

seviyorum. Şiir her an kirlenebilen bir dünyayı steril ellerle tutmaktır.” dedi. 

Sonra da teşekkür edip odadan çıkmaya davrandı. Hayatımı değiştirecek bir 

ameliyat öncesi akşamında şiir ve bir ka- 



; din... Bana sırtını dönmüş olarak İki adım atmıştı ki, içimden yıldırım hızıyla bir 

panik geçti: Hayatla bağım asıl şimdi koparılıyordu. Tamamlanmamış güzel bir 

duygunun getireceği yenilgi düşüncesi bana ameliyatımı bile unutturmuştu. 

insana ancak onunla mekândaş olduğunuz zaman gerçek anlamda 

ulaşabilirdiniz. 0 bir koridorda kaybolunca, bir kapı arkasına geçince, bir 

merdivenden inince, bir koli şeyi dönünce birden elinizden alınmış olurdu. 

Sisler arasında kaybolurdu. Artık onun var olduğunu bile ispatlayamazdınız. 

Onun yalnızca rüyanızdan geçtiğini bile düşünebi- ş lirdiniz. Peşinden 

seslendim: “Bir dakikanızı alabilir miyim?” Döndü, bana baktı. Hemen tereddüt 

etmeden konuşmalıydım. Bu onu son görüşüm olabilirdi. Odamdan j çıktığı 

anda her şey bitecekti. Yarın benim için başka bir  hayat, belki de ölüm 

başlıyordu. 

I _ “isminizi öğrenebilir miyim? “dedim. Biraz durakladı.” 

I Nevin Özgün “ dedi. Ama orada kalmamam gerekiyordu,  Ne düşünürse 

düşünsündü. Bu belki de hayatta iken sora- l bildiğim son sorulardan biriydi: 

“Evli ya da nişanlı mısınız?”... Bir başka zamanda ve mekânda olmuş olsam 

asla soramayacağım bir soruyu sormuştum, Bu bir soru bile değildi. Bir 

eğilimimi doğrudan ifade etmiştim. Bu sorudan sonra tamamen açıktaydım. 

Ama umduğumdan daha rahat sormuştum bu soruyu. Gözlerine bir yumuşaklık 

yayıldı. Erkeklerin kendisiyle yoğun şekilde ilgilenmelerine alışıktı muhakkak ki. 

Böyle güzel bir kız... Pek şaşırmadı. Kısa bir an bekledi. Yüzüne hafif bir 

gülümseyişe benzer çizgiler indi. “Hayır! ” dedi. Bir süre bakıştık. Konuşulacak 

her şey konuşulmuştu. Sonra ağır ağır döndü ve yürüyüp odadan çıktı... Beni 

rahatlatan cevabı almıştım,..Dışımda her şey >" aynı kalacaktı, ama artık 

içimde her şey farklıydı. Nevin bağımsızdı ve artık bütün şiirlerimde yer 



alabilirdi. 
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Nevin Özgün... İsmini bildiğinizde bir insanı bir parça elde etmiş olur musunuz? 

Hiç aklıma getiremeyeceğim bir isim. Onun varlığına, canlılığına yapıştırılmış 

iki hece. Nevin, Nevin, Nevin, Nevin Özgün... Bu ismi kendi kendime sesli veya 

sessiz tekrarlamakta özgürüm. Şimdi ona ruhumda ve kafamda bir alan 

ayrılmış durumda. Sen git Nevin, artık zaten bendesin... Nevin’le tanışmak ve 

kanser... Önemli bir ameliyat, belki hemen ölüm, belki daha sonra ölüm. Ama 

en sonunda zaten mutlaka ölüm. Bu Nevin’i belki de son görüşümdür. Dikkatimi 

çeken son kadın... Onun şiir kitabına gösterdiği ilgi sahte miydi acaba? 

Yalnızca lâfı değiştirmek için mi komodinin üzerindeki kitaba uzandı? Belki de 

şiiri gerçekten seviyordur... Benim şiire olan ilgim lise yıllarından kalmaydı. 

Edebiyat derslerini severdim. Lisedeyken birçok şiir ezberlemiştim. Ezbersiz 

şiir olur mu? Belki de olur. Ama çok uzakta bir yerde birtakım güzel deyişleri 

nasıl abınıza getirip o andaki hayatınız için bir tutamak yaparsınız? insanın 

dudaklarına melodiler gibi şiirler de takılır. Bir bakarsınız ki gençlik yıllarınızdan 

bir şarkı bir yerlerden çıkıp gelmiş. Kendinizi onu ıslıkla çalmakta bulabilirsiniz. 

Nereden geldi bu şimdi? Hiç de aklımda yoktu. Evet, ama, demek ki, onu 

hatırlatan bir algı kondu teninize. Geçmişten birtakım biçim, ses ve kokular 

beklenmedik anda ve yerde çıkıp gelebilirler. 

Evet, şiir benim için önemliydi. Bürodaki kütüphanemde birçok şiir kitabı vardı. 

İşlerin en yoğun olduğu anlarda bile oradan bir kitap çeker, bazen yalnız, 

bazen de bürodakilere sesli olarak oradan şiir okurdum. Meşhur mukavemet 

hocası, meslektaşım rahmetli Prof. Dr. Mustafa İnan’ın nasıl bir divan şiiri 

tutkunu olduğunu rahmetli Oğuz Atay’ın onun hakkındaki romanından 

öğrenmiştim. Prof. Dr. Mustafa inan birden coşup ezberden divan edebiyatının 



ustala- 



rının şiirlerini okumaya başlarmış. Benim için de kelimelerin, deyişlerin, sözün 

gücü hiçbir etkiyle mukayese edilemezdi. insan kelimelere hükmederse hayata 

da hükmeder. Bir insan kelimelere hükmederse çok büyüktür ama bu ustalığı 

genel olarak ona hiç para kazandırmaz. Öte yandan yazılımlar sizi dünyanın en 

zengini yapabilir ama hayat hakkında tek değerli lâf etmemişsinizdir belki. 

Nevin için şiirler yazabilirdim. Aslında Nevin bir akşam vakti benim içimdeki bir 

şiir olmuştu. Artık onu da içimde taşıyacaktım. Geceye doğru pencereden 

şehre belki son defa bakarken Nevin’i düşünecektim. Sabah ameliyata da 

onunla birlikte girecektim. 

Nevin odamdan .gittikten sonra bunları düşündüm. Sanki ertesi gün ameliyat 

edilecek kişi ben değildim. Ama ertesi gün zaman tekrar yaratılacak, dünyaya 

ışıklar gönderilecek miydi? Ben yine aynı ben mi olacaktım? Ameliyata başka 

birisi mi girecekti yoksa? Ameliyatta, ameliyat edilen kişi kim ise, onun üzerinde 

birtakım eller mi dolaşacaktı? Bu eller bazı metal ve plastik aletler mi 

sokacaklardı bir adamın bedenine? Beden et ve kan renklerinde ortaya açılıp, 

oradaki ihanete hazırlanan doku ve hücreler suçüstü mü yakalanacaklardı? O 

organlardaki ve dokulardaki ihanetin ne kadar saçma ve anlamsız olduğu 

kendilerine anlatılamaz mıydı? Belli bir süre sonra zaten ölecek olan bir canlıyı 

bir an önce öldürmek için bu kadar yoğun gayret göstermeye ne gerek vardı? 

Yatağıma uzanıp ışığı söndürdükten sonra bir süre şehrin ışıklarının tavandan 

yansımasıyla oluşan hafif aydınlıkta büromu, annemi, kardeşlerimi, Ahmet’i, 

Tahsin’i düşündüm. Uykuya dalarken sanki bileğime bir şey temas ediyormuş 

gibi geldi bana. Kim bilir, belki de Nevin nabzımı ölçmeye gelmişti yeniden. 

Gelseydi keşke... 



Sabahleyin erken bir saatte beni tekerlekli sedye ile almaya geldiler. 

Koridorlardan geçirilip asansöre bindirildim. Ameliyathaneye girmeden önce 

başka bir sedyenin üzerine alındım. Ameliyat kıyafetli, ağız ve burunları 

maskeli doktorlar benimle biraz konuştular. Küçük şakalar bile yaptılar. 

Moralimi bozmamam içindi bunlar zannımca. Halbuki ben rahattım. Kafamın 

içinde hep Nevin vardı. Sonra bir doktor bana damardan bir iğne yaparken 

onun yüzünde Nevin’i seyretmeye başlamıştım ki kendimden geçtim... 

Çok uzaktan gelen birtakım sesler ağır ağır yaklaşmaya başladılar. Kardeşim 

Mahmut’un metalik sesi çok belirgin hâle gelirken gözlerimi açtım. 

Odamdaydım. Yatağımda sırtüstü yatmaktaydım. İki bileğime ve koluma ince 

plastik borular ve kablolar bağlıydı. Yastığım oldukça yüksekti. Kapıya yakın bi  

yerde ayakta konuşmakta olan Ahmet’le Mahmut bana doğru bakmadıkları için 

başımı onlara çevirdiğimi görmediler. Alçak sesle konuştukları için sözlerini 

duyamıyordum. Bu sırada kapıdan annem girdi ve bana doğru baktığı için 

ayıldığımı anladı. Sonra hepsi bana doğru yürüyüp gülümsediler. Kendimi 

yorgun hissediyordum. Ahmet bana doğru eğilerek, “Komplikasyon yok, iyi 

geçti.” derken odayla bağlantım tekrar kayboldu. 

Tekrar kendime geldiğimde yalnızdım. Sırtüstü yatıyordum. Duvardaki saat 

21.05’i gösteriyordu. Tavandaki ışıkları söndürmüşlerdi. Oda fazla aydınlık 

değildi. Başımın ve göğsümün bulunduğu bölge ise oldukça karanlıkta 

kalıyordu. Hiçbir ağrım sızım yoktu. Gözlerimi kapadım. Kafamdaki her şey 

yerli yerindeydi. “Ne güzel!" diye düşündüm;, bütün bilgilerim kafamdaydı. 

Uçup gitmemişlerdi. Halbuki beyni- 



min içindeki akış uzunca bir süre durdurulmuştu. Beyindeki bütün devreler ve 

bağlantıları bu kesinti sırasında bozulamaz mıydı? Nevin de aklımdaydı. Onu 

çok net şekilde hatırlıyordum. Onu düşünmek istiyordum. Sonra biraz daldım. 

Hafif bir gürültü duydum. Kapı açılmıştı. Tamamen hareketsiz kalarak gözlerimi 

çok az araladım. Odanın kısa duvarındaki kapı yatağın tam sağ tarafında ve 

oldukça uzağında kalıyordu. Benim yüzüm ve bakışlarım uzun duvara 

doğruydu. Üstelik tuvalet ve kapının bulunduğu kısa koridor oldukça karanlıktı. 

Orayı görmem mümkün değildi. 

Ama içeri giren bana doğru birkaç adım atınca başımı hiç çevirmeden kim 

olduğunu anladım. Çünkü o varlık çok net çizgilerle kafamın içinde her an 

canlanmaya hazır bekliyordu. Kapıdan yatağa doğru yürüyen bedenin dış 

çizgilerini o tarafa hiç bakmadan hissettim. Adımlarının ses aralıklarını bile 

daha önceki kısa rastlaşmamızda beynime aldığım insan: Nevin. Gelen oydu. 

Işık hızıyla bir sıcaklık geçti içimden. Onu hiç görmeden geldiğini anlamıştım. 

Tamamen karanlıkta olsaydık da onun geldiğini kesinlikle anlardım. Kadın 

denen varlığın gücünü ve büyüsünü bir kere daha duydum. Odama o girmiş ve 

dünyanın dönüşü değişmişti. 

Nevin yaklaştı ve elindekileri komodine koydu. Sonra yatağımın kenarına 

hafifçe ilişti ve çalışmaya başladı. Kolum yana uzatılmıştı. Bileğimi tuttu, orada 

hazırlanmış olan bir deliğe bir iğne sokmak için eğildi. Onu seyrettiğimi 

bilmesini istemiyordum. Karanlıkta kalan yüzüme hiç bakmıyordu. Beni uyuyor 

sanmalıydı. Gözlerimi hafifçe aralamıştım, onu izliyordum. Plastik bir torbayı 

komodinden alıp yukarıdaki bir çengele taktı. Sonra onun borusunu bileğime 

yaklaştırdı. Bileğimi elleri arasına aldı. Parmaklarının hafif temasları, sonra 

sıkıca bir tutuş... Bileğimin onun elleri arasında 



 

oluşu hoştu... Yatağımın kenarına ilişmiş olarak hareketsiz kaldı. Bileğimi 

seyretmeye başladı. Odada şimdi hiçbir. hareket ve ses yoktu. Onu 

seyrediyordum. Sakin bir yüz; rahat, tabii bir ifade ve bileğime yönelmiş 

dikkat... Kirpikleri, gözleri, burnu, çenesi, kulakları... Hareketsiz bir hayat 

anında güzel bir genç kadın... Nevin Özgün...Hayatımın bir noktasına gömülü 

bir hatıra olarak hep bende kalacak olan insan... Birden şunu hissettim: Hangi 

dokumun ihanetinin hangi safhasında olduğu, ameliyatın iyi geçip geçmediği, 

bedenimden sahiplerinin ben olduğum söylenen bazı parçaların çıkarılıp 

çıkarılmadığı, yarın neler olacağı ve ölümün yakın olup olmadığının o anda hiç 

de önemi yoktu. Dünya Nevin’in parmaklarının bileğimdeki temasları, güzel 

gözlerinin damarımdan kanın gelişini seyrettiği anda onun bana ait olduğu 

şeklindeki duygu ve odada yalnızca ikimizin bulunduğunu bilmenin hazzından 

ibaretti. Duvardaki saat 21. 52 iken onunla benden ve bu odadan başka bir 

gerçeklik yoktu. 21. 53 ya da 22.00 yaratılırlarsa bu gerçeklik bozulabilirdi. 

Onun çok yakınımda bulunduğu hâlde bu düşünce ve duygularımın hiç 

farkında olmadığını bilmek beni rahatlatıyordu. Ameliyattan bu kadar kısa bir 

süre sonra bir hasta ancak kendi canının derdinde olabilirdi. Zaten tamamen 

hareketsizdim. Nevin de az sonra işini bitirip odadan çıkacaktı. Ondan 

çalmakta olduğum anlar ve etkileri bilmesi mümkün değildi... 

Ama birden müthiş bir şey oldu: Hiç beklemediğim şekilde Nevin bakışlarını 

bana çevirdi. Gözleri, oldukça karanlıkta kalan ve sadece hafifçe aralık olan 

gözlerimi buldu, ve hiç doğrultu kaybetmeden onlara kilitlendi. Uyanık ve 

kendisini seyretmekte olduğumu anlamıştı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Belki 

onu biraz seyrettikten sonra gözlerimi tama- 
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men kapamalıydım. O odadan çıkana kadar da Öyle kalmalıydım. Ama şimdi 

yakalanmış bulunuyordum. Bir süre bakışlarımız birbirine takılı olarak 

hareketsiz kaldık. Yüzünde hiçbir ifade belirmedi. Çok sakindi... Sonra kalktı. 

Bileğime bir flaster yapıştırdı ve bana bakıp yumuşak bir sesle, “Geçmiş olsun!” 

dedi. Komodinin üzerindeki bazı nesneleri alarak kapıya yürüdü, çıktı... 

Ahmet ertesi gün öğleden sonra geldi. Uyanıktım ve kendimi iyi hissediyordum. 

_ “İlginç... Uzun ve komplikasyonsuz bir ameliyat; kendini çabucak toparlaman; 

ama öte yandan bedenindeki gerçeklerin beklediğimizden de kötü çıkması. 

Sana şu zayıf anında bile bunları böyle anlattığım bilinse belki de beni Tabipler 

Odası’ndan atarlar. Ama bu şundan oluyor: Dedim ya, aslında sen bensin; ben 

de şenim. Sana aslında kendi bedenimi ve hayat beklentimi anlatmış oluyorum. 

Ameliyat sırasında bir böbreğin de alındı. Burada 15 - 20 gün kalacaksın. 

Sonra eve çıkabilirsin ama bu hastaneye haftanın 2 - 3 günü gelip belli 

tedavileri alman gerekiyor. Bu tedaviler iyi giderse hayat kaliten gelişir. Ömür 

beklentin de uzayabilir. Hiçbir kesinlik yok. Dediğim gibi, insan bedeni ile ilgili 

durumlarda gerçekleri doktorlar da tam bilemezler ki tam ayrıntıları ile 

anlatsınlar." 

_ “Merak etme, ne kadar uğraşsan moralimi bozamazsın. Yalnız şu son 

durumu biraz daha açıkla ki ona göre hayat planları yapabileyim. Yani ne kadar 

daha yaşamam mümkün gözüküyor.” 

_ “Birkaç sene olabilir. Ama 7 - 8 sene olması pek muhtemel gözükmüyor. Bu 

birkaç sene süre de ancak devamlı 



 

tedavi ve kontrol altında olman şartıyla..." 

_ “Şu anda otuz yedi otuz sekiz yaşlarındayım. Bir zamanlar insanların 

ortalama ömrü otuz yıldı. Meselâ, Fransız şair Arthur Rimbaud ne kadar genç 

ölmüştür. Demek ki ben kırk üç kırk dörde kadar da gidebilirim. Değerli 

meslektaşlarım Mustafa İnan ve Oğuz Atay da erken öldüler. Her şey Allah’ın 

takdiri. Şu ana kadar şerefli bir hayat sürmüş olduğum için bile şükretmem 

lâzım.” 

_ “Yerlerimizi değişsek şu söylediklerini ben sana söylüyor olacaktım. Bir 

avantajın daha var: Evli değilsin, çocuğun yok. Geride kalanlarla ilgili bir kaygın 

hiç olmayacak.” 

İki gün içinde yatakta doğrulup oturmaya başladım. Bir iki kere de tekerlekli 

sandalyeye bindirerek beni bir cihaza götürüp getirdiler. Sulu şeylerle ve 

serumla besleniyordum. Tuvalete çıkmam birkaç gün mümkün olmayacaktı. 

Nevin kısa sürelerle uğradı yanıma. Sakin bir şekilde görevini yapıyordu 

sadece. Pek konuşma yanlısı değildi gibi geldi bana. Ben de fazla konuşmaya 

çalışmadım. 

Hayatı bir saniyede değiştiren olay aslında kanser olduğumu öğrenmem 

değildi. Hayat asıl, akşam şehri seyrederken arkamdan “İyi akşamlar!” diye 

seslenildiğinde dönüp Nevin’i görmemle değişmişti. Şimdi ise kafam Nevin’in 

varlığına hangi yeni anlamlar yüklenebileceğine ilişkin arayışlarla doluydu. 

Nevin sorunsalı Nevin’den çok daha yüksekte ve ötede bir şeydi artık. Nevin’i 

görmek benim için artık bir önem taşımıyordu. Bütün tanımlar belirlenmiş, 

tasarım yapılmış, yapı kurulmuştu. Yapıyı geliştirme sürecine geçmiştik şimdi. 



Ahmet, durumumu ablama da bana anlattığı açıklıkta anlatmamıştı. 

Hastanedeki doktorlarsa Ahmet’in yönlendirmeleri ile hareket ettiklerinden 

ablamın sorularına net cevaplar vermiyorlardı. Mahmut ablamı, ablam ise 

annemi etki alanı içinde bulunduruyorlardı. Ablam günde iki kere geliyordu 

hastaneye. Akşam eniştemle birlikte geliyorlardı. 

Kendimi iyi hissediyordum. Bana uygulanan tedaviler ağırdı ama oldukça iyi 

sonuçlar veriyorlardı. Ablam bir akşam geldiğinde bana, “Şu çok kısa saçlı, 

sarışın güzel hemşire var ya; o bana seni sordu, hem de uzun uzun sordu.” 

dedi. Renk vermedim. "Hangisi, ha o mu, ya öyle mi dedi, onu mu sordu?” 

şeklinde soğuk ve yorgun bir ilgi gösterdim onun haberine. Ama aslında 

oldukça şaşırmıştım. Nevin uzak ve ilgisiz gözüküyordu rastlaştığımız anlarda. 

Halbuki uzun uzun beni sormuştu. Belki de öylesine sormuştu. Olabilirdi 

elbette. Bir hastanın sosyal durumunu öğrenmeye çalışması anormal bir durum 

değildi. 

Hastanede pek yalnız kaldığım yoktu. Hiç de sıkılmıyordum. Ama birden 

aklıma esti, biraz üretken olmayı denemek istedim. Bürodan diz üstü 

bilgisayarımı ve bazı proje notlarımı getirttim. Çabuk yoruluyordum ama 

yıllardır alıştığım hareketlere uzunca bir süreden sonra geri dönebildiğim için 

memnundum. Daha önce istediğim kadar yapamadığım şeyleri yapmak geldi 

aklıma. Şiir yazmaya başladım. Yıllarca kelimelerin başkalarınca verilmiş 

değerlerine ve yüklerine bağlı kalmıştım. Ben de kelimeleri kendim için 

çizeceğim mekânları oluşturmakta kullanabilirdim. Bütün kelimeler herkesindi. 

Kelimelerin benim dünyamdaki yerlerini ve potansiyellerini kendim de onları 

kullana kullana daha iyi öğrenebilirdim. Şiir; kelimeler yan yana geldikçe, keli- 



 

melerin gizli güçleri bu buluşmalarda ortaya çıktıkça şekillenecekti. Yazacağım 

şeyi önceden bilmem gerekmiyordu. Şiir kelimelerin kendi gücüydü zaten. 

Ama meselâ, Nevin için bir şiir yazmayı düşünmem de yanlış bir yöneliş 

olmazdı. Kelimeler o zaman bir duygunun iskeletini teşkil etmek için yan yana 

ve üst üste geleceklerdi. Bu da bir şiirdi. Hatta Nevin kelimesi bile tek başına bir 

şiir olarak kabul edilebilirdi. Ne var ki, Nevin’in var oluşundaki büyüye 

yaklaşabilmek için kelimelerin büyüsünü kullanmak da yeterli olamazdı. 

Hem statik hesapları gözden geçiriyor, hem de şiirlerimi şekillendirmeye 

çalışıyordum. Şunu da kabul etmeliydim: Şiirlerin sayfa üzerinde teşkil ettikleri 

geometri de şiirin kendisindendi, yapmacıklı ya da yapay bir yapı değildi. 

Mühendislik hesaplarına devam ederken aklıma birden bir kelime takılıyor, bu 

kelimenin çağrışımlarıyla bir şiir şekillenmeye basayabiliyordu. 

Ziyaretime gelenler bu yeni faaliyetimin hayattan kopmamak ve katı gerçekleri 

unutmak için bir avunuş olduğunu düşünmekte olabilirlerdi. Bu yanlıştı tabiî; 

tam tersine bu yönelişim sahte avunuşları savmak için kullanılacak bir şeydi 

daha çok. Ama kendimi fazla anlatmak da istemiyordum. Bu yüzden ziyaret 

saatleri yaklaşınca bu yeni dünyamı gizlemeyi daha doğru buluyor ve 

bilgisayarı ortadan kaldırıyordum. 

Oldukça halsiz olduğum geç bir akşam saatinde bilgisayarla ağır ağır 

oyalanırken kapımın açıldığını duymuştum. Döndüm, Nevindi. 

_ "iyi akşamlar!” 



_ "iyi akşamlar!" 

_ “Nasılsınız?” 

_ “iyiyim, ya siz nasılsınız?” 

_ “Ben de İyiyim. Size daha sık uğramak İsterdim ama personel eksikliğinden 

yükümüz bu sıralar ağır.” 

Nevin’in bu son cümlesi beklediğim bir şey değildi. Davranışları da farklıydı bu 

akşam. Ağır bir yürüyüşle yatağın ayak ucuna yaklaştı. Yorgun bir tavırla orada 

asılı olan tedavi notlarını aldı, okumaya başladı. Her hareketini kesintisiz bir 

dikkatle seyrediyordum. Yatakta arkama birkaç yastık yığılmış olarak oturma 

pozisyonundaydım. Bana bakmıyordu ama algılarımın kendisinde 

yoğunlaştığını bildiğini fark ediyordum. Bu ilgim kendisini rahatsız ediyor 

olabilirdi. İşjni bitirip çıkacağını sandım, bilgisayarımdaki yazılara döndüm. Bir 

iki dakika geçti. Yeni bir hareket olmadı. Hâlâ odadaydı. Başımı kaldırıp 

baktım. O da bana bakıyordu. Hareketsiz öylece bana bakıyordu. Bir süre 

bakıştık. Durum tuhaftı. Sonra birden konuştu. 

_ “Ablanız kendisine sizi sorduğumu anlatmıştır muhakkak." 

_ “Evet, söyledi. Benim hakkımda ondan bilgi almışsınız.” 

_ “Hayır, öyle değil. Hakkınızdaki pek çok şeyi uzun uzun sordum, o da bana 

ayrıntılarıyla anlattı. Sizin hakkınızdaki pek çok şeyi merak ettiğimi söylemiş 

olmalı.” 

_ “Ne diyeyim, benimle ilgilenmişsiniz. Hem de hak etmediğim kadar çok 

ilgilenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Mesleğinizi duyarlı şekilde yapan bir 

insansınız”. 

_ “Hayır, sıradan bir ilgi gösterme olarak anlatılamaz bu. Size ait her şeyi 

öğrenmek istemiştim.” 



 

Bu akşam her zamankinden farklı bir Nevin vardı karşımda. İlginç bir ısrardı bu. 

O anda onun ruh durumunu anlamam mümkün değildi. Sezgilerime ulaşmış 

hiçbir işaret yoktu ondan gelen. Bana bakmaya devam ediyordu. Bana kızıyor 

muydu acaba? Ama yüz ifadesinde başka bir derinlik vardı. 

Tekrar konuştu. Kararlı bir tavır içindeydi. 

_ “Benden hoşlandığınızı biliyorum. Bundan ameliyatınızdan sonra odanıza 

geldiğim akşam emin oldum.” 

Bu cümle hiç beklemediğim bir şeydi. Bileğimi tuttuğu andaki duygularımı nasıl 

bu kadar açıklıkla fark etmiş olabilirdi? Kendisini seyretmekte olduğumu 

anlamıştı ve bakış- mıştık ama nasıl bu kadar emin olabilirdi? 

_ "Çok yakınımdaydınız, evet, hatırlıyorum, sizi kısa bir süre seyretmiş de 

olabilirim ama bendeki böyle bir eğilimi fark ettiğiniz gösteren hiçbir şey yoktu o 

anda. Hem ben o anda çok halsiz ve yarı baygın durumdaydım. O kadar güçlü 

duygular içinde değildim herhalde. Odama ilk girdiğiniz, geriye dönüp sizinle ilk 

karşılaştığım, komodinin üzerindeki şiir kitabını elinize aldığınız anlarda da size 

karşı bir sıcaklık hissetmiştim ama hakkınızda bir şey bilmiyordum.” 

Nevin hafifçe tebessüm etti ve konuştu: 

_ "Bu etkileniş sürecinde yalnız değilsiniz Üstün Bey. Bileğinizi tutup üzerinize 

eğildiğim ana içimde size karşı yoğun bir birikimle gelmiştim. Ahmet Gürsoylu 

Bey’den rahatsızlığınızın tam derecesini sorup öğrenmiştim. Beni etkileyen 

şeylerden birisi de, Ahmet Bey’den sizin hastaneye geldiğiniz ilk günden beri 

durumunuzu tamamen, hatta ailenizin bireylerinden daha ayrıntılı olarak 

bildiğinizi öğrenmem oldu. Ölüm ve ölmeye yaklaşma düşüncesi, üzerinize bir 

de 



rin bir karanlık örtmemişti. O kadar rahat görünüyordunuz ki... Birkaç yıldır 

hastanelerdeyim. Birçok ölüm tablosu, ölüm yaklaştığı andaki insan 

dağınıklıkları hâli yaşadım. Odanızda sanki ölüm yoktu. Siz çok farklı 

davranıyordunuz. Ancak hayatında gerçekten şiir olan birisi böyle 

davranabilir... Bileğinizi tuttuğum süre belki bir dakikaydı. Ama ben de sizin 

bileğinizin parmaklarımın arasında oluşundan etkilenmiştim. Belki parmaklarım 

bileğinize normalden fazla bir basınç uygulamaktaydı. Belki bir dakika kadar 

süren bir tam hareketsizlik zamanı oldu. Birden bir gerginlik, bir kaynama 

hissettim içimde. Bir anda size hiç bakmadan beni seyrettiğinizi anladım. Zaten 

yanınıza gelirken bir duygu yoğunlaşmasına hazırlanmıştım. O dakikayı tarif 

edemem. İçimde bir şeyler müthiş gerildi, ısındı ve yeni bir yapı şeklinde 

kemikleşti. Bileğinizi bırakıp doğrulduğumda artık farklı bir insandım.” 

Kendimi yorgun hissediyordum. Ama müthiş de mutlu olmuştum bir anda. 

Nevin karşımdaydı ve bunları söylüyordu. 

_ “Demek benim hislerimi anladınız. Evet, açıkçası sizden hoşlandım. Sizi 

görür görmez içimde bir şeyler kıpırdamış- tı. Ama bu duygulardan nereye 

varılır, bilmiyorum. Hayatın tuhaflığını görüyorsunuz. Yani böyle bir zamanda, 

bir gönül akışı için hiçbir şekilde uygun bir durumda olmadığım belli iken nasıl 

bu şekilde etkileneceğim bir ortam meydana gelebilir? Bir mantığı yok bu 

işlerin. Ama belki hayat kendi üstün gücünü sergiliyor bu şekilde: sizi 

koparırken tekrar bağlıyor. Bir şeyi de tam karşıtını da aynı anda veriyor. 

Ama doğrusu o anda bunu nasıl hissettiniz? Benim tenimden bir işaret almış 

olamazsınız. 

_ “Bileğinizi tuttuğum anda sizin bedeninizin durumu algı 



dünyamdan tamamen kaybolmuş olabilir. Ben o anda size tıbbî müdahalede 

bulunan bir hemşire değildim. O anda ben parmaklarımın uçundaydım ve sizin 

bileğinizin sıcaklığından başka bir şey yoktu dünyamda. Siz soyut bir varlık, bir 

fikir hâline gelmiştiniz bende. Sonra gözlerim kendi elimde ve sizin 

bileğinizdeyken ruhunuzun sıcaklığı tarafından sarıldığımı hissettim, Bu 

duygulanma anı beni uyardı. Beni seyrettiğinizi anladım. Size baktım ve bütün 

perdeler önümden kalktı. Oradan ayağa kalktığımda aramızda artık geriye 

çevrilemez bir bağlantı kurulduğunu biliyordum. ” 

Kendisini ifade ederken tam bir özgürlük kullanıyordu Nevin. Beni sarsmıştı. 

_ "Bu kadarını tahmin etmem, takdir edersiniz ki, hiç mümkün değildi. Ne 

diyebilirim? Sizi bu şekilde etkilemeye çalışmadığıma emin olabilirsiniz. Belki 

kendime daha fazla hakim olmam gerekirdi. Ama içimden geçenler konusunda 

da böyle? bir tehlikenin varlığını nasıl düşünebilirdim?” 

_ "Hiç öyle şey olur mu, Üstün Bey? Bu hayatın bir kuşatması bizi. Siz asla kötü 

bir şey yapmadınız, hatta hiçbir kötü şey düşünmediniz. Ben sizin iç dünyanızı 

kısa zamanda okudum. Aslında çok da İyi oldu! Kadının gücünü görüyorsunuz: 

Siz benim iç dünyamda geçenler hakkında hiçbir fikir sahibi değilken ben sizin 

duygularınızı hemen tamamen biliyordum. Bir süre, boyunca bazen odanıza 

gelmiyor, bazen az uğruyor, genellikle de sizinle çok az konuşmaya özen 

gösteriyordum. Sizin bunu pek göstermemeye çalıştığınız ilginizin beni rahatsız 

etmiş olduğu şeklînde yorumlamakta olduğunuzu düşünerek de üzülüyordum 

ama öyle davranmaya da mecburdum. Birkaç gün derin derin düşünmem ve 

duygularımı iyice tahlil etmem gerekiyordu. Ama sonunda doğru olanı 

yakaladım, iyi oldu.” 



_ “İyi mi oldu? Yani şimdi ben bu hastane odasında, bu yataktayken ve 

durumum bu iken mi? “Nevin’in duygularını anlama noktasından iyice 

uzaklaşmaya başladığımı düşündüm. Ne söylüyordu ve ne yapmak istiyordu 

?.,. 

Başını hafifçe yukarı kaldırdı. Düşünür gibi yaptı. Sonra çok sakin ve kelimeleri 

bilinçle seçtiğini belli edecek şekilde, ağır ağır konuştu. 

_ “Birkaç gün yalnız bu hadiseyi düşündüm. Ahmet Bey sizin kişiliğinizle ilgili 

olarak bana İlk çizgileri vermişti. Bu çizgilere ısınmıştım. Sonra da ablanızdan 

başka yönlerinizi öğrendim. Hakkınızda bana yetecek her şeyi öğrendiğimi 

hissettiğim andan itibaren de kendi içime döndüm. Üstün Erginler bende nasıl 

bir yere sahipti? Ben Üstün Erginlerden ne bekliyordum?.. Her şeyi ölçüp 

tarttım ve gördüm ki, sizin hayatımdan çıkıp gitmeniz ruhumun kabul 

edemeyeceği bir şey. Yani size yakınlaşma çizgisinde yoluma devam etmem 

benim için doğru olandır...” 

Nevin sustu ve bana bakmaya devam etti. İyice allak bullak olmuştum. Kendimi 

toparlamaya çalışıyordum ama ne söylemem gerektiğini de çıkaramıyordum. 

Basit bir sorudan başkasını bulamadım. 

_ "Bu durumda ne yapılabilir?” 

Bu aslında, yapılması gerekeni Nevin’in söylemesini beklediğimi, bizi bu 

durumdan ancak onun kurtarabileceğini belirtmekten ibaret bir geçiştirme idi. 

Ama o açık ve rahat konuşmaktan çekinmiyordu. 

_ “Benim için mümkün olan durum şu: evlenebiliriz ya da belli ölçüler içinde 

görüşmeye devam edebiliriz. Ama ben her durumda tamamen sana bağlı 

olacağım için evlenme dışındaki çözümler benim için belirsizlik ve beklediğinin 



duygusal karşılığını bulamamak demek!...” 

Nerelerden nerelere gelmiştik... Duruma inanasım gelmiyordu. Kaçılacak bir 

yer kalmamıştı. Her şey çok açık şekilde ortaya konmuştu. Nevin'in odama 

gelişi sırasındaki durgunluğunun sebebi şimdi anlaşılıyordu. Bu yorucu ve her 

iki tarafı sarsıcı hamleyi yapmak için insanın kendisini çok güçlü bulması 

gerekiyordu. Ben de bir şeyler söylemeliydim... 

_ “Artık ‘Sizlerden de vazgeçiyorum... Nevin, benim durumumu biliyor 

olmalısın. Ben ağır şekilde rahatsızım ve üç beş yıldan ibaret bir ömrüm olması 

bekleniyor. Bu durumda nasıl böyle bir şey teklif edebiliyorsun?” 

_ “Durumunu iyi biliyorum. Bu konuda çok düşündüm dedim ya... Hayatı 

önümüze konduğu şekliyle kullanamayacaksak onda bir dönüştürme 

yapmamız gerekir. Ben çıkış yolunu ruhumun şiirine uygun davranmakta 

bulunuyorum. Kendi iç dünyamı iyi tanımaya çalıştım bu güne kadar. 

Kimilerinin duygusal akıl dedikleri şey çok gelişmiştir bende. Ortada bir sapma 

veya hata filan yok. 

_ “Senin gibi bir insana elbette pek rastlanılmaz ama şimdi makul olalım, yani 

biz nasıl evlenebiliriz; bu olacak şey mi? Senin gibi güzel, duygulu, dürüst bir 

kızla evlenmek istemeyecek bir erkek dünyada tasavvur edilemez herhâlde. 

Ama ben şu durumda böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim? Seni anlayabilecek, 

senin de beğenebileceğin erkekler mutlaka olacaktır. Ben ölümle böyle burun 

buruna iken bu yönelişi doğal bulamam.” 

_ “Bunlar basit yaklaşımlar. Elbette birtakım erkekler vardır yeryüzünde. Onları 

ben de bulabilirim, ya da bulmuşumdur belki. Ama benim şu anda bir erkek 

aradığım yok. Ben 



bir insan ve bir etki arıyordum belki. Onu da buldum. Benim için senin bir 

cinsiyetin yok aslında. Seninle kendimi müthiş yeni bir tanıma kavuşturuyorum. 

Hayatı seninle alt üst ediyorum. Dedim ya ruhumun şiirine uygun davranıyorum 

ben ve mesele bundan ibaret. Şiirde hayat ve ölümün anlamları farklıdır. Beni 

ölümün soğukluğu ile korkutmaya çalışma. Ben ölümle yan yana durulan bir 

meslekteyim. Ama söz ve şairler hiç ölmez, bilirsin. Çünkü onlar her 

kelimelerini ölümün platformuna ayaklarını sıkı şekilde basmışken söylerler. 

Ben, kendisi bana teslim olmuşken ve beni seviyorken, parmaklarımın 

arasındaki bileğinde ruhunun kuşatmasına uğradığım ve kendisine o anda 

teslim olduğum insanı seçmiş bulunuyorum ve seçim bitmiştir...” 

Durum bütün netliğiyle ortaya çıkmıştı. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Zaten 

de hastalığımla boğuşurken bu işin beni yorması da doğru değildi. Nevin de 

ortalıkta az görünmeye başladı. Ben meseleyi zamana bırakmayı tercih 

ediyordum. Hastaneden çıktıktan sonra tedavime evden gidip gelerek devam 

etmeye başladım. Yoğun ilâç ve tedavi darbeleri beni yoruyordu ama 

sağlığımın kötü bir konumda da olsa bir istikrar kazandığı da belli oluyordu. 

Büroya da uğramaya başlamıştım. Kendimi yormadan günün belli saatlerinde 

çalışmama izin vardı. 

Bir akşam Nevin telefon etti. Sözü de hiç uzatmadı, “Evet, ne diyorsun? 

Evlenme konusunda kararın ne? "Aslında onu görmediğim ve sesini 

işitmediğim birkaç gün meselenin kendiliğinden çözüleceğine, yani 

unutulacağına İnandırmıştım kendimi. 

_ “Gözünü seveyim Nevin, yapma! Senden çok etkilenmiş ve seni etkilemiş 

olmam şimdi vicdanımda bir yük oldu. “ 



_ “Bu tür duygu ağırlıklı ifadeler kullanman fazla işe yaramayacak. Ben senin 

kararını soruyorum.” 

_ “Kararı ben değil, sen veriyorsun esasen. Bak ne diyeceğim, üç ay hiç 

görüşmeyelim. Sonra duruma bir bakarız.” 

Ne kadar atlatabilirsem kârdır diye düşünüyordum. 

_ “Ne cümle ama, ‘Duruma bakarız'. Hangi duruma? Eskice bir şarkıdır hani, 

‘Tie a Yellow Ribbon’ Adam hayırsız ve serseri tabiatlı biridir. Bir kasabadaki 

sevgilisinden bir olay sonucu hapse düştüğü için ayrılır. O hapisteyken belki 

birbirlerinden haber de alamazlar. Hapisteki birkaç yıldan sonra tahliye günü 

yaklaşmaya başlayınca adam eski kasabasındaki sevgilisine bir mektup yazar. 

Mektupta, hapisten çıkınca bir şehirlerarası otobüsle kasabaya geleceğini, ama 

sevgilisinin kendisini hâlâ istediğinden emin olamadığını, aslında 

yaptıklarından sonra istememesini çok da normal bulacağını yazar. 

Sevgilisinden isteği şudur hapisten çıkacak adamın: Şehirlerarası otobüsün 

kasabada duracağı durağın hemen karşısında eski bir ağaç vardır. Eski 

sevgilisi o ağacın gövdesine o gün sarı bir kurdele bağlamışsa onun kendisini 

hâlâ istemekte olduğunu anlayacaktır. Otobüsün camından ağacın gövdesinde 

o sarı kurdeleyi göremediği durumda ise otobüsten hiç inmeyecek, aynı 

otobüsle yoluna devam edip artık hiç dönmemek üzere başka bir eyalete 

gidecektir... Adam hapisten tahliye olur, otobüse biner ve eski kasabasına gelir. 

Otobüs durakta durunca adam camdan kasabanın ulu ağacına bakar: Ağacın 

gövdesine onlarca sarı kurdele bağlanmıştır... Beni çok etkileyen bu 

şarkıdakine benzer bir durum mu yaratıyorsun? “ dedi Nevin... 
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Büroda Tahsin’le birlikte oturuyorduk. Güzel bir sonbahar akşamı yaklaşıyordu. 

Bürodakiler birer birer çıkmaya başlamışlardı. Sonra telefon çaldı. Sekreter 

bana Nevin Özgün isimli bir hanımın benimle görüşmek istediğini haber verdi... 

Nevin çıkagelmişti... Birkaç saniye sonra odanın kapısında göründü. Birden 

onu ne kadar özlemiş olduğumu anladım. Benim Nevinimdi gelen. Kısa bir 

hüzün anı yaşadım. Bu güzel kadın bana gelmişti. Ama şimdi beni bekleyen 

zorluklara katlanması gerekiyordu. Bu durumu ben yaratmamıştım aslında. 

Gene de üzülüyordum. Aradan geçen bunca zamana rağmen seçiminden 

vazgeçmemişti. Hayat çok garipti. Kaybedilirken kazanılıyordu. Nevin’in 

tarafından bakıldığında ise kazanılırken kaybediliyordu. 

_ “Ben geldim.” dedi Nevin. 

_ “Geleceğini biliyordum... Çünkü hep ruhunun şiirini dinliyordun...” dedim. 

 


