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YAZARDAN OKUYUCUYA:

Okulun benim için en iyi yanlarindan bin göster-anlat 
uygulamasiydi... Hem ögrenci olarak, hem de ögretmen 
olarak zevk aldim bu uygulamadan. Teneffüslere, ögle 
yemegi tatillerine aldirmaz, her hafta ders saatlerinden 
ayrildn bu özel zamana çok önem verirdim. Göster-anlat 
uygulamasmda ögrenciler kendilerine ait ve kendileri için 
önemli bir çeyi sinifa getirir, o çeyle ilgili konuçmalar ya- 
par, duygu ve düçüncelerini digerleriyle poylaçirlardi.

Qocukken konuçma sirasi bana gelmeden önce öyle 
çok hazirlamrdim ki, hiçbir ödevimi hazirlamak için böy- 
lesine çabo harcadigimi hatirlamiyorum. Göster-anlat uy- 
gulamasmin gerçek bir yarn vardi. Oysa okulda ögrendik- 
lerimin hepsi öyle degildi. Benim yaçam deneyimlerimden 
dogan bir egitimdi bu. Göster-anlat'la ilgili pek fazla 
kural da yoktu... içini kirmizi kalemlerle kontrol edilme- 
den, gong sesiyle yerine oturtulmadan yapabiliyordu in- 
san.

Ögretmenligim sirasinda da, bu amatör saatler bo- 
yunca ne kadar çok sey ögrendigime her zaman sasirmi- 
çimdir. iyi tanidigimdan emin oldugum bir çocuk elini ya- 
ninda taçidigi kesekâgidina daldirir, ortaya garip çekilli 
bir hazine çikarir, onun o hazineye verdigi anlamlar be
nim en as in beklentilerimin bile sinirlanni açardi. Öyle an- 
larda bir seyler ögrenen, ögretmen, yani ben olurdum.

Tekrar tekrar, yalmzca benim için gerçek oldugunu 
sandigim seylerin... yalmzca benim deger verdigim... yal-



nizco benim için önemli çeylerin... gerçekte ortak 
oldugunu ôgrendim.

Göster-anlat, biraz düzensiz bir uygulamaydi. Hangi 
yönde geliçecegini, sonucunun ne oiacagini ônceden tah- 
min etmek zordu. Sunuçlarda geleneksel yapinin ek- 
siklikleri, o anda eide tutulan cisme duyulan tutkuyla 
dengeleniyordu.

Bu kitabi yönlendiren ilkeler de Gôster-anlat’in ana 
fikrinden pek farkli degil. Evden getirdigim çeyler bunlar... 
Zihnimin ve kalbimin içinde, gerçekten yaçadigim yerden 
getirdiklerim. Elinizdeki bu kitap, Ne Biliyorsam Hepsini 
Ancokulundo Ögrenäim'de kaldigim yerden devam edi- 
yor. O kitabi bitirirken sizlere, üzerine yattigimda nasil 
a lev a lev /andigmi anlatacagima sôz vermiçtim.

Bu kitabin konulari, içinden çekilip alindiklari haya- 
tm bir yansimasidir. Elinizde tuttugunuz, beceriyle plan- 
lanmiçi bir denemeler toplami degil. Daha çok, tek 
kiçiiik bir komite toplantisinin tutanaklarmi içeriyor. Tabii 
sinifa getirilmeden once çôyle bir gözden geçirilip çeki 
düzen verilmis. Tarn amatâr içi. Eger elimden gelse, bu 
sayfalan size ben okurdum. A ma bâyle bir $ey mümkün 
olamayacagi için sizlere, daha çok rica sayilabilecek bir 
önerim vor. Uzaklardaki bir dostunuzdan mektup alma- 
nin nasil oldugunu bilirsiniz. Mektubu yirtip açar ve oku- 
maya baslarsimz, o sirada sizinle aym odada bulunan bir 
baçkasi, «Yüksek sesle okusana,» der, siz de yüksek ses- 
le okumbya baçlarsiniz. Okurken bir yandan konusur, 
kendi gôzlemlerinizi ve açiklamalarinizi da eklersiniz, degil 
mi?

Bunu da öyle okuyun iste. Göster-anlat.

Robert Fulghum



Olay az resimli, küçücük yazili bir gazetede yayin- 
landi. Konu, küçük bir kentin âcil durum ekibince, üst 
kat pencerelerinden duman tüten bir eve yapilan baskin- 
la ilgiliydi, Ekip kapiyi kirip içeriye girdiginde, için için 
yanan ve çevreye yogun dumanlar yayan yataginm üzerin- 
de yatmakta clan bir adamla karçilaçmis. Adam kurtaril- 
diktan, siltenin ipindeki yangin söndürüldükten sonra ka- 
çinilmaz sorti sorulmuç: «Nasil oidu bu?»

«Bilmiyorum. Üzerine yattigimda yamyordu!»
Hikâye, dikenli bir kabuk gibi, zihinsel çorabima ta- 

kildi kaidi. Ve bana, bir kitabin ithafindan günlügüme 
kopya etmiç oldugum bir cümleyi hatirlatti. «Quid rides? 
Mutoto nomine, de te fabula narrator.» Latince. Horace' 
in eserlerinden a lin ma. Tercümesi çôyle: «Neden gülü-
yorsun? ismi degiçtir, hikâye senin basindan geçmiç ol- 
sun.»

Üzerine yattigimda yamyordu.
Pek çogumuz mezar taslarimizin üstünde bu tür bir 

yazi bulundurabiliriz. Tek cümlelik bir hayat hikâyesi. Kiz- 
gin tavadan firlayip kaynayan suya düsmek. Dert ariyor- 
dum ve aradigimi buldugum anda kendimi içine attim. ïlk 
seferinde bana bunu çeytan yaptirdi, ondan sonra kendi 
kendime yapmaya baçladim.

Bu gerçegi daha az karmasik düzeyde açiklayabil-



mek için bir meslekdaçimla aramizda geçen konu^mayi 
aktarmak istiyorum. Meslekdaçim ôgle yemegini taçidigs 
çantadan, her allahin günü aym yiyeceklerin çiktigmi sôy- 
lüyor, yakimyordu.

«Kim hazirliyor ôgle yemegini?» diye sordum.
«Ben hazirhyorum.» dedi.
Bu içte yalmz degiliz, çok seçkin kisilerle ortak yôn- 

lerimiz var.

Saint Paul aglayip sizlayarak, «Kendi davraniçlarimr 
anlayamiyorum,» diye yakinmiçti. «Asil yapmak istedigim 
çeyleri yapamiyorum, onun yerine en nefret ettigim sey- 
lerï yaptigimi farkediyorum.»

Yunanli tiyatro yazari Euripides ise, Medea’yi kendii 
çocuklarinin canina kiymadan hemen once çôyie konuç- 
turmuçtu: «Kôtülük yapmak üzere oidugumu biliyorum, 
Ama mantiksiz benligim, irademden daha güçlü.»

Psikologlar bu çeliçki sayesinde bol bol para kaza- 
myor, ilâhiyatçilar ise bol bol kuru gürültü yaratiyorlar. 
Ne yazik ki, bu konu simdiye kadar çôzülememis, za- 
ten çôzülmesi de mümkün degil. însanlar bu çeliçkiyle bir- 
likte yaçiyorlar ve yaçarken, $u ya da bu tür yonan yatak- 
lara yatmayi aliskanlik haline getirmiç baska kisilerirt 
varligiyla kendilerini avutmaya çaliçiyorlar. Eger yolmzca 
kendi seçtigimiz yataklara yatabilsek ve kendi isimize 
baksük çok daha iyi olurdu.

Bir sey daha var.
Hikâyedeki yanan yataga y a tan adamla ilgili. Ge- 

nellikle baçka insanlarin neler yaptiklarini pek gôrmeyiz, 
belli sekillerde davranmalarinin nedenlerini de pek bilme- 
yiz. Kendi davramçlarimiz bile bize esrarengiz gelirken, 
baçkalarmin davranislarmi nasil açiklayabiliriz ki? O



adam neden yanan yataga yatmisti? Sarhos muydu? Has- 
ta miydi? intihar etmeye mi çaliçiyordu? Kör müydü? 
Üsümüs müydü? Sagir miydi? Garip bir mizah aniayisi 
mi vardi? Yoksa baska bir çey mi vardi? Bilmiyorum, 
Adami yargilayabilmek zor. Çok daha fazla bilgiye ihtiyaç 
var. Belki de yargilarimiza daha sik tatii versek kendi- 
mizi çok daha fazla severdik.

Tanri ilk çocuklari Adem île Havva'yi uyardi, diye ya- 
ziiidir, Açikça belirtti. O meyveyi yemeyin... baçinizi der- 
de sokar, dedi. Hikâyenin devamini biliyorsunuz...

iste o hikâyenin bir bölümü burada, bu kitabin say- 
falari arasinda.



Binden fazla evlilik yaptim ben. Birçok dügün- 
de papaz olarak görevlendirildigim için sayisiz nikäh 
kiydim. Genellikle kendimi olayin aki§ina kaptirmayi öyle 
iyi baçarirdim ki, sonunda her seferinde ben evleniyormu- 
sum gibi olurdu. Yine de insan evlendirmeye bayilirim, 
çünkü dügünlerin hemen hemen hepsi bulunmaz komedi- 
lerdir.

Aslinda komediye dônüÿmesi için planlanmamistir 
dügünlerin hiçbiri. Ama bunlar baski altindaki amatör- 
lerin roi aldigi çok önemli olaylar oldugundan, her §eyin 
yolunda gittigi ASLA görülmemi?tir. Dügünler, talihsizlik- 
ierin ve aksiliklerin miknatisi gibidir. Aiienin gardroplarin- 
da gizli ne kadar çilginlik varsa ortaya dökülür böyle gün- 
lerde. Yani ilgili herkesin içinde gömülü bam telini çeçitli 
biçimlerde titreçtirir.

Siziere özgün bir dügün hikayesi anlatacagim. Ger- 
çek bir feläket. Sasirtici bir sekilde mutlu sonla noktalan- 
mis olmasina ragmen, hikâyeyi okurken bundan ku$ku 
duyabilirsiniz. Olayi izlerken bona da öyle olmustu.

Bu oyundaki ana karakter, gelinin annesi (GA). Ge- 
iinin kendisi, damat ya da papaz degiidi. Anne. Normal- 
de nazik, mäkul, kültürlü ve ruh sagligi yerinde bir insan 
oian Anne, kizinin evlenecegini ögrendiginde, birkaç tah- 
tasi yerinden firladi. Sik sik karsilasiian bir durum olma-



sma ragmen, kizinin evlenmesi onu mutsuz etmemisti. Tarn 
tersine. Zevkten ve sevinçten havalara uçtu. Hattâ haberin 
toz kaldirdigi alanda, hernen hemen herkesten daha yük- 
seklere ziplamayi ba§ardi.

Kimse farkinda degildi ama bu hanimin elinde, Céci
le B. DeMille'in onayini almaya lâyik bir film senaryosu ha- 
zir beklemekteydi. Prenseslere lâyik, satafatli bir saray 
dügünü yapacakti. Para onun oldugu için, Anne'ye karçi 
gelmek zordu. Gelinin babasi, kizinin sevgilisiyle birlikte 
evden kaçip gitmesi için duo etmeye baçladi. Ne var ki, 
dualarina karsilik alamayacakti.

Anne yedi ay boyunca çaliçti. Hiçbir ayrinti gözden 
kaçirilmadi, sansa birakilmadi. Hata payina yer yoktu, 
Qzerine isleme yapilabilecek her kumas parçasi içlendi. 
Çay partileri, hediye yagmuru partileri, akçam yemekieri 
düzenlendi. Ben, gelin ve damatla yalnizca üç kez kar- 
silastim. Oysa GA her hafta béni ariyor, büroma temiz- 
Iikçi kadindan daha sik ugruyordu. (Mutfak ve ikram so- 
rumlulugunu alan kurulusun temsilcisi béni telefonla ara- 
yip bunun gerçekten bir dügün mü, yoksa bir isgal mi ol- 
dugunu sordu. «isgal.» dedim ona.)

On sekiz müzisyenden oluçan bir orkestrayla anlaÿ- 
ma yapildi. (Kilise orguyla olacak iç degildi bu... fazla 
i Ici hi havasindaydi o müzik.) Gelinin yeni evi için mobilya 
istekleri, doguda New York'a, güneyde Atlanta'ya kadar 
yayilmis çesitli dükkânlara siparis edildi. Nedimelerin ki- 
yafetleri terziye diktiriimekle kaimadi, damatla sagdiçla- 
rmm smokinleri de satin alindi... kiralandi de me dim, dik- 
katinizi çekerim. Satin alindi. Bütüfn buniar yetmiyormus 
gibi, nisan yüzügü, üzerindeki tasin daha büyük ve gös- 
terisli bir tasla degistirilmesi için kuyumcuya geri yollan- 
di. GA bu is için kesenin agzim gizlice açti, kuyumcuyu



memcmn etti. Kadinin birkaç tahtasi ye rinden firladi dedi- 
gimde, gerçekten BIRKAÇ TAHTASI EKSÎLDÎ demek iste- 
dim.

Simdi geriye dönüp baktigimda, büyük olaydan bir 
gece once yapilan son provanm ve verilen yemegin, Wa- 
terlco'dan bir gece once Napolyon'un kampinda yasanan 
anlardan pek de farkli olmadigim görüyorum. Bir tek sey 
bile sansa birakilmamisti. Ertesi günkü zafere hiçbir sey 
engel olamazdi. Bu dügünü kimse, ASLA unutmoyacakti. 
(Tipki kimsenin Waterloo'yu unutmadigi gibi. Zoten so- 
nunda unutulmama nedenlerinin aym oldugu çikti ortaya.)

Kaderin ezici tekerlekleri yol boyunca done done iier- 
ledi ve son soot geldi çatti. Resmî ktliklari içindeki konuk- 
lar kiliseyi tikabasa doldurdular. içerde aksam karanh- 
gma gün isigi getirmeye yetecek kadar çok sayida mum 
yakilmisti. Kilise korosunun yerine yerleçmis olan orkestra 
müthis bir müzik döktürmekteydi. Muhteçem GA salina- 
rak siralar arasindaki koridor boyunca ilerlerken,, gala 
gecesindeki görkemli bir opéra sanatçisina benziyordu. 
Gelinin annesi daha once hiçbir zaman yerine bu kadar 
büyük bir zevkle oturmus degildi. Basarmisti iste. Piril pi- 
ril parliyor, çevreye içiltilar saçiyor, gülümsüyor, içini çe- 
kiyordu.

Müzik hafifledi ve drapeli §ifon giysileri içinde do- 
kuz... evet saydim, tarn dokuz tone nedime> upuzun orta 
yol boyunca uygun adimlarla yürümeye basladilar. 
Bu arada frakli damat ve sagdiçlar da sag lam ve 
sert adimlar atarak içeri girmekteydiler.

Sonunda, ah, sonunda, orkestra dügün marsma bas- 
ladi. iste gel in de geliyordu. Gelini baslarinda çiçeklerden 
yapilmis taçlar tasiyan dort minik prenses ve cüce görü- 
nüsiü iki yüzük taçiyicisi izlemekteydi... yüzüklerden her



birim biri tasiyordu. Kalabalik davetliler toplulugu ayaga 
kclkti ve büyük bir beklenti içinde o yana döndü.

s » *

Ve gelin. Giyinmesi günler degilse bile, upuzun soot
ier almiçti. Vücudunda hiç adrenalin kalmamisti artik. Ne- 
dimelerin geçidi sonu gelmeyecekmiççesine sürüp gider- 
ken kilisenin dügün salonunda babasiyla yalniz kaimis, 
hepsi birbi rinden lezzetli görünen, özenle hazirlanmiÿ ik- 
ramlarin dizildigi masalarin çevresinde dolasmaya basla- 
ηυφΐι. Dalgin bir tavirla, once küçük pembe, sari ve yesil 
renklerdeki naneli sekerlemelerin tadma bakmiçti. Sonra 
gümüs kâselerdeki kariçik kuruyemiçlerden atiçtirmis, 
derken bir iki tone peynir lokmasi, biraz siyah zeytin, bir 
avuç ayiklanmiç badem atmiçti agzina. Bir kürdanm ucu- 
na dikkatle geçirilmiÿ küçük bir sosisi yedikten sonra, 
domuz pastirmasina sarilmis birkaç karides ve üzerine 
kazcigeri sürülmüç krakerlerle devam etmisti. Bütün bun
ion sindirebilmek için bir bardak da pembe $ampanya iç- 
miçti. Sampanyayi baba si vermisti ona. Sinirlerini yatiçtir- 
sin diye.

Gelin kapi eçiginde belirdiginde, dikkati çeken kiyafe- 
ti degil, yüzü oldu. Bembeyazdi. Kilisenin orta yolu bo- 
yunca ilerleyen pimi çekilmis bir elbombasi gibiydi.

Gelin kustu.
Tarn annesinin yanmdan geçerken.
«Kustu,» derken, mendilin içine dogru yapi.an, hamm 

hammcik, nazik küçük bir cgrk demiyorum. Kustu resmen.



Durumu tarif etmek için daha iyi bir kelime yok. Musiu- 
gunu açtigi hortumia, mihrabin yaninda duranlan... yani 
iki nedimeyi, damadi, bir yüzük tasiyicisim ve béni bir gü- 
zel yikadi.

Aynntiiardan tümüyle eminim. Dügün bastan sono 
videoya kaydedildi. Hem de üç kam era birden kullamla- 
rak. GA her seyi düsünmüstü.

Grdövrierden, çampanyadan ve gururunun son kirin- 
tilarindan kusma yoluyla, tümüyle kurtulan gelin, babasi- 
nin kollarina yigildi kaldi. Bu a roda damat da biraz once 
ayakta durmakta oldugu yere çôkmüs, hareket edemeye- 
cek kadar afallamis durumda kalakalmisti. Gelinin annesi 
bez bir bebek gibi one dogru büküldü ve bayildi.

Kilisenin on tarafinda, o anda ve oracikta, âci! bir 
yangin tatbikati gerçeklestirdik. Gösterimizi olsa ,olsa Üç 
Ahbap Çavuslari gölgede birakabilirdi. Süpürgeciler kah- 
ramanca etrafta koçuçturdular, minik prenses çiçek kiz- 
lar çigliklar attilar, nedimeler hiçkirmaya baçladilar, mi- 
deleri zayif olan konuklar çikiç kapilarina dogruldular. Bü- 
tiin bunlar olup biterken, orkestra hiçbir seyin farkinda 
olmadigindan çalmaya devam ediyordu. Gelin yalmzca 
gelmekle kalmamiç, aym anda gitmisti... bilincin bir bas- 
ka düzeyine kaymiçti. Taze kusmuk kokusu kilisenin için- 
de yayildi, biitün salonu kapladi ve yanmakta olan mum- 
larin kokusuna kariçti. Napolyon ve Waterloo tekrar ha- 
tirlandi.

Yalmzca iki kiçi gülümsüyordu. Biri damadin annesi, 
digeri gelinin babasiydi.

Peki ya biz ne yaptik? Biz de gerçek hayata döndük



mecbure,n. Konuklar yan taraftaki dügün salonuna davet 
edildiler, Sartlar daha farkli o!sa, kesinlikle daba çok yer, 
daha çok içerlerdi. Kimse pek fazla yiyip içmedi. Gelin 
sakinlesti, temizlendi, avutuldu, nedimelerden birinin el- 
bisesini giyerek bir kez daha ortaya. çikti. Kendine gelme- 
yi basarmis olan damat tarafindan bol bol kucaklandi. 
öpüldü.

(Gelin bu davranisi yüzünden onu her zaman çok 
sevecekti. 'Bütün iyi ve kötü zamanlarda' dediginde da
mat gerçekten içtenlikle konusmustu.) Oyuna biraktigimiz 
sahneden devam edildi, sessizligi bir tek flütün ses! süs- 
ledi, söylenmesi gereken sözler sôylendi, is halledildi, gô- 
rev tamamlandi. Herkes dügünlerde uyulmasi gereken ku- 
rala uyarak agladi. Gôzyaslarmin ana nedenlerinden bi- 
ri, tören boyunca damadin gelini kollari arasinda tutma- 
saydi. Dünya yüzündeki hiçbir damadin gelini onun kadar 
sefkatle optügünü sanmiyorum.

Dügün sonsuza kadar hatirianmak konusunda gör- 
kemli ve inamlmaz bir basari eide etti. KÎMSE, ASLA 
unutamayacakti bu dügünü.

Ondan sonra mutlu mutlu yaçamaya koyuldular... hat- 
tâ pek çok kisiden daha mutluydular. Simdi on iki yillik 
eviiier ve birbirinden seker üç çocuklan var.

Ama hikâye burada bitmiyor. En güzel, en can alici 
bciümünü aniatmadim daha. Bu felâketin onuncu yildö- 
nümünde bir parti düzenlendi. Uygun yerlere üç televizyon 
ekram ÿeriestirildi, bir ziyafet hazirlandi, en yakin dostlar 
davet edildi. (Hatirlarsamz, kaza sirasinda üç video ka- 
mera kayit yapmaktaydi. Bu yüzden filmierin üçü de ayri



gösteriliyordu.) Olay çok eglenceli oldu, herkesi gülmek- 
ten kirdi geçirdi. ÖzeNikle görüntülere eçlik eden yorùm- 
lar ve agir çekim gösterimler oldukça etkili oldu. En çok 
alkiçlanan ve çerefine kadehler kaldirilan bölüm, kamera- 
nin gelinin babasmin yüzündeki gülümsemeyi yakin çe- 
kimle dondurdugu sahne oldu. GA kendine gelirken, baba 
onu düçünceli gôzlerle süzmekteydi.

Hikâyenin en güzel bôlümünün bu oldugunu sôyleyi- 
simin nedeni düzenlenen partiyle ilgili degil. Partly] kimin 
düzenledigiyle ilgili. Elbette. Gelinin adi kôtüye çikan, re- 
zil olan annesi. Gelinin annesi hâlâ canla baçla ugraçryor, 
a ma bugünlerde çansi pek yaver gitmiyor artik. Kocasin^ 
ve yenilgide payi olan herkesi bagiçlamakla kalmadi, 
kendini de bagiçladi. Video filmlere en çok gülen o oldu.

Gelinin annesinde vorolan seyin tam bir adi vardi. Fa-
zilet.

Siritan adam, bu yüzden kirk yildan be ri evliydi onun- 
la. Ve kizi bu yüzden onu hâlâ seviyordu.



John Pierpont basarisiz bir adam olarak öld'ü. Was
hington D.C.'de devlet memurlugu yaparak sürdürdügü 
günlerini 1866 yilinda, seksen bir yasinda noktaladi. ÖI- 
dügünde, turn hayati boyunca birbirini izlemis olan kisi- 
sel yenilgiler ruhunu asindirmisti.

Aslinda her sey çok güzel baslamisti. Kuruimasmda 
büyükbabasinin da katkiiari olan Yale Qniversitesinden 
mezun olduktan sonra, meslek olarak egitimi seçmis, isine 
dort elle sarilmisti.

Ögretmenlikte basarisiz oldu. Ögrencilere fazla yu- 
musak davramyordu. Çaliçmalarim yasalarin dünyasmda 
sürdürmeye karar verdi.

Avukatlikta da basarisizdi. Milsterilerine karsi fazla 
cömert davramyor, adalete fazla önem yeriyor, bu yüz- 
den de iyi para kazanabilecegi davalari kabul etmiyordu. 
Bundan sonra denedigi meslek manifaturacilik oldu.

isadami olarak da basarisizliga ugradi. Mallanni kâr 
edecek sekilde satamiyor, kredi konusunda da fazla ser- 
best davramyordu. Bu arada durmadan siir yaziyor, siirleri 
basildigi halde, bu isten kazandigi para geçinmesine yet- 
miyordu.

Sair olarak da basarisizdi. Böylece rahip olmaya ka
rar verdi ve Harvard ilâhiyat Fakültesine devam etmeye 
basladi. Bir sûre sonra Boston'daki Hollis Caddesi Kilise-



sinde ilk görevine otcmdi. içki yasagindan yona ve köle 
ticaretine karçi tutumu, cemaati içindeki bazi nüfuzlu ki- 
silerle ters düsmesine yol açti ve sonunda istifa etmek 
zorunda kaldi.

Baçarisizlik papazlikta da yakasmi birakmamiçti. Po
litika oidukça degiçik bir alan gibi görünüyordu. Köleligin 
kaldirilmasi yanlisi partinin Massachusetts vali adayligina 
seçildi. Seçimi kaybetti. Yilmadi. Ôzgür Toprak Partis! ada- 
yi olarak Kongre seçimlerine katildi. Vine kaybetti.

Baçarisiz bir politikaciydi. O sirada iç savas basladi. 
Yirmi ikinci Massachusetts Gônüllü Birliginin papazligini 
üstlendi. iki hafta sonra görevinden istifa etti. Bu için 
sagligim çok fazla zorladigmi hissetmiçti. O siralarda yet- 
miç alti yasindaydi. Birlikte papazhk yapmaya bile daya- 
nacak hali kalmamisti.

Birisi ona Washington’da, Hazine Müstesarliginin geri 
plandaki bürolarindan birinde silik ve ônemsiz bir masa 
ba§i içi ayarladi. Hayatinm son beç yilmda basit bir dosya 
memuru olarak çaliçti. O içte bile fazla iyi sayilmazdi. 
Kendini ve kalbini veremiyordu içine.

John Pierpont basarisiz bir adam olarak öldü. Olmak 
istedigi hiçbir §eyi olamamis, yapmaya calistigi hiçbir seyi 
yapamamiçti. Massachusetts, Cambridge'de, Kestane Da- 
gi Mezarligmdaki mezanni, küçük ve gösterissiz bir me- 
zar tasi süslüyor simdi. Granit mezar tasinin üzerinde: 
SAÎR, PAPAZ, FÎLOZOF, YARD IMS EVER, k'elimeleri yazili.

Aradan bu kadar zaman gectikten sonra geriye dô- 
nüp bakildiginda, belki de gerçekte basarisiz biri olmadigi 
ileri sürülebilir. Sosyal adalete katkilari, sevgi dolu bir 
insan oima arzusu, yasadigi zamanin büyük ve ônemli 
olaylarina duydugu etkin baghlik. ve insan zihninin gücü- 
ne inanci... bunlarm hiçbiri basarisizlik sayilmaz. Zaten



sonurvda, onun yenilgiler dizisi olarak gordügü olaylarin 
tümü birer baçori haline dônüçtü. Egitim alamnda reform 
yapildi, hukuksal içlemler geliçtirildi, kredi kurallari degiç- 
tirildi ve hepsinden önemlisi, kölelik kesinlikle ve tümüyle 
yasaklandi.

Neden anlatiyorum size bütün bunlari? Cok sik rast- 
ianan bir hikâye aslinda. On dokuzuncu yüzyil devrimci- 
lerinin çogunun buna benzer yaçamlari, baçarisizliklari ve' 
basarilari olmustur. John Pierpont ook ônemli bir 
baçka bakimdan hiç de baçarisiz degildi. Her yil Aralik 
ayi geldiginde onun baçarisini kutlamaya devam ediyo- 
ruz, Kalplerimizde ve zihinlerimizde, onun ômrümüzün so- 
nuna kadar hatirlayacagimiz anisini yaçatiyoruz.

Sôzünü ettigim sey bir çarki.
isa'yla ya da meleklerle ilgisi olmayan bir çarki. Hat- 

tâ Noel Babayla bile ilgisi yok. Karanhk ve kosvetli bir 
kiç gününde, bembeyaz ve buz gibi karlarin üzerinde, bir 
tek atin çektigi kizagin içinde hizla dolaçip durmanm ba- 
sit zevkini anlatan, son derece bas it bir §arki. Arkadas- 
larla birlikte kizagin içine dolusmak, gülerek, çarkiiar sôy- 
leyerek yolun sonuna kadar gitmek. Ne daha fazla, ne 
de daha eksik. «Jingle Beils!» John Pierpont yazmisti 
«Jingle Bells»!.

En basit zevkleri simgeleyen bir çarki yazmak, tüm 
dünyada üç, dort yüz milyon insanin bildigi bir sarkiyi... 
hiç kimsenin yaçamadigi ama herkesin hayalinde canlan- 
dirdigi bir olayla ilgili bir sarkiyi yazmak basansizlik de- 
gildir. Sarkinm melodisi, piyanonun tuçlari üzerinde du- 
yuldugu anda, büyiik küçük hepimiz o anda sarkiyi sôy-



lemeye basliyorsak, sarki bir anda benligimize islemeyi 
basariyorsa... kesinlikle basarisiziik degildir bu,

John Pierpont çarkinin sôzlerini, kiçin en soguk gün- 
lerinden birinde, karli bir ôgleden sonra, ailesine, dostla- 
nna ve cemaatine küçü-k bir armagan oiarak yazdi, Sar- 
kiyi yazdigmda, Noel için unutulmaz ve daimi bir hediye 
birakmis oldu... en iyi, en güzel hediye... yilbasi agaci- 
mn altina yerlestirilemeyen, gözle görülemeyen, sevincin, 
nesenin ve zevkin yenilmez simgesi.

(Not: 1987 kißinda, Washington'daki Cascade Dagla- 
rinin Methow Vadisinde, çok uzun zamandan ben diledi- 
girn bir seyi gerçeklestirdim. Gôkyüzü berrak, isi sifirin 
altinda, kar bir metre kalinligindaydi. Kirmizi yular ve pan
ic rla süslenmis kir atin çektigi kizagin üstü aoikti. Yol bo- 
yunca gülerek, kahkahalar atarak, bembeyaz karlarin üze- 
rine atildik, kizakla kaydik, kaydik.

Tesekkürler, John Pierpont. Sarkinin her kelimesi 
dogruymus.)



(Eger su undo bir köpegin sa hi bi iseniz ya da ha- 
yatmizm herhangi bir döneminde herhangi bir köpegin 
Sa hi bi olduysamz, bu yaziyi okumayin, tekrar ediyorum, 
DAHA F AZ LA OKUMAYIN. Bir sonraki bölüme geçin. Qün- 
kü önünüzdeki satirlar sizi mutsuz edecektir. Ne demek 
istedigimi anlayamayacagimz için, hakkimda kötü ve yan- 
h? fikirlere kapilaoaksiniz. inanin, bu kitdbin içindeki her 
§ey, herkese göre degil. Bu konuda bana güvenseniz iyi 
edersiniz.)

Ama eger köpek sahibi degilseniz ve köpek sahibi ol- 
mayi da düçünmüyorsamz, o za man biraz konuçmamiz 
gerekiyor. Su anda size söylemeye hazirlandigim çeyier 
sesini yükseltmeyi asla baçaramayan bir azinligin görüsü- 
nü yansitiyor. Ne yazik ki bu gôrüç kitle iletisim araçia- 
rina asla yansimiyor. Köpekler dünyasmi gücertdirmek 
korkusu yüzünden olsa gerek.

Benim herhangi bir evcil hayvamm yok. Bir tone 
bile yok. Ne köpek, ne kedi, ne kus, ne de balik sahibiyim. 
Buna karsilik mökul ölcülerde sorumluluk sahibi bir va- 
tandaçim, toplum içinde davramslarima dikkat ederim, 
kurallara uyarim, vergilerimi öderim, arada bir kiliseye 
giderim, çocuklara ve yaçli insanlara iyi davramrim. Aile- 
mi severim, onlar da beni severler. Ne var ki evcil hay- 
vanlar bana göre degil. Özellikle de köpeklerden hoslan- 
mam.

—  2 .0  — r



Bir keresinde oldukça kalabalik bir aksam yemegi 
davetinde sôyledim bunu. Köpekleri sevmedigimi soyle- 
dim. Galiba o anda gereginden biraz daha yüksek sesle 
konusmusum, ama aslmda belâ aramiyordum. Bu konuy- 
ia ilgili verileri biliyorum çünkü.

Ânî sessizlik kulaklarimi çinlaiti. Eger ayaga kalkip 
bir iskemienin üzerine çiksam ve «BEN KUDUZUM!» diye 
bagirsam ancak bu kadar dikkat çekebilirdim herhalde. 
Oradakilerden pek çogu benden uzak durmaya gayret et- 
tiler.

Herhalde iyi bir insan olmanin sartlarindan biri, evi- 
nizde këpek beslemek olamaz, degil mi? On Emir’den biri 
‘Köpek besieyeceksin,' degildi herhalde. Ayrica Kutsal Ki- 
tap'ta da éveil hayvanlarla ilgili fazla bir sey yazmiyor. Ba- 
gimsizlik Bildirisi'nde, Anayasa’da ve Sadakat Yemini’nde 
de köpeklerin adi geçmiyor. Cennete gidebilir ve bir köpe- 
giniz oimadigi holde yerel yônetime seçilebilirsiniz.

«Ne var ki, belki baskanliga seçilemeyebilirsiniz. Tüm 
baçkanlarin birer köpegi olduguna hic dikkat etmis miy- 
diniz? Her zaman bir îlk Köpek vardir. Bazi durumlarda 
bir ikincisi ya da üçüncüsü olabilir. Herhalde baskan ola- 
bilmek için aym zamanda köpek sahibi de olmak gere- 
kiyor. Lyndon Johnson'u hâlâ severim. Minik av köpek- 
lerini kulaklarindan yakalayip havaya kaldirir, ulumalarina 
aldirmadan sallardi. «Buna bayiliyorlar... hem onlara çok 
yararli,» derdi. (Samrim Asya politikasini da bu esasa te- 
mellendirmisti ama bu konu duyarli bir konù oldugu loin 
geçiyorum.)

Peki neden bu kadar karsiyim köpeklere? Simdi an- 
latacagim.

Bir kere, açiklayamayacagim nedenlere dayanan kali- 
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timsal bir hastalik var bende. Adi, «Eveil Hayvan Mikna- 
tisi.» Këpeklerin yakinmda olmak istemedigim halde, bü- 
yük bir güçle bana dogru çekiliyorlar. Büyük, çirkin ve si- 
nirli olaniari, béni isirabilmek için boylarina uygun bir 
hizla koçuyorlar pesimden. Haydi, bir yolunu bulup onlar- 
dan kaçmayi beceriyorum diyelim. Ama diger tür këpekler 
de yakami birakmiyor. Fir fir kuyruk sallayan, çapçal gë- 
rünüçlü olaniari da durmadan ellerimi ve yüzümü yalamak, 
burnumun dibinde soluk alip vermek, vuf vuf diye sesler 
çikarmak isterler. Ben onlara hiç aldirmam, kendi içime 
bakarim ama onlar yine de üzerime ziplar, patileriyle pat 
pat sa^ima soluma vurarak dikkatimi çekmeye çaliçir, bol 
bol gürültü çikarirlar. Onlari hiç davet etmedigim halde 
gelirler bana. Yemin ederim. Bunlarin hiçbirini istemem. 
Hem zaten ben onlara kar§i asla bu tür davramçlarda bu- 
lunmam.

Tabii bir de këpek tu Valet! gëlcükleri meselesi var. 
Size ayrintilari anlatacak degilim ama bu konuda da bir 
tür miknatisa sahip oldugumu sëylemeden geçemeyece- 
gim. Bu tür olaylarla ëyle sik karçilaçiyorum ki, sonunda 
ne zaman dünyaya çikacak olsam ayakkabilarimin içinde 
kâgittan çoeuk bezleri yerlestirilmiç gibi hissetmeye baç- 
ladim. Bir keresinde, komçunun këpegi tarafindan bahçe- 
min çesitli noktalarina birakiimiç yeterli miktarda diçkiyi 
bir naylon torbaya doldurduktan sonra, gëtürüp ëzenle 
komçumun on balkonuna boçalttim. Adamcagiz sabah ga- 
zetesini almak için ev terlikleriyle diçariya çiktiginda kü- 
çük yiginin tam orta yerine basti. Bu isi yapanin ben ol- 
dugumdan tam anlamiyla emin degildi ama yine de olay- 
dan sonra këpegini bahçemden uzak tutmaya dikkat etti.

Her neyse, bu kadari yeter samrim. Eger ne demek is- 
tedigimi anladiysamz, daha fazla devam etmeme gerek



yok. Eger anlamadiysaniz... eh, o zaman da ne kadar ko- 
nusursam konusayim, bir yere varamayacagiz demektir.

Tartismaya gerek görmedigim bir ba^ka konu da, in- 
sanlarin köpekleriyie konuçmalari. Utandiriyor bu durum 
béni. Gerçekten utamyorum. Köpeklerin neler düçünece- 
gini merak ediyorum. Özellikle insanlar bir tür vantrilog 
numarasi yaparak, önce köpeklerine bir §ey söyledikten 
sonra, farkli bir ses tonuyla köpegin yerine cevap verdik- 
lerinde garip oluyor. Ne demek istedigimi biliyorsunuz. 
Mutldka duymuçsunuzdur. Köpekler bile garip buluyor bu 
durumu. Biri böyle yapmaya baçladiginda köpegi dikkatle 
izleyin. Hayvan da duyduklarina inanamiyor. «Poochie bi- 
raz su içmek istiyor mu? Hayir, Poochie di?ariya çikmak 
istiyor.»

Yalnizca bu ülkede, köpek mamasina yilda birkaç 
milyar dolor harcadigimiz! biliyor muydunuz? insan be- 
bekler için hazirlanan mamalara harcanan paranin hemen 
hemen iki kati. Köpek mamasi satislan, süpermarketler- 
deki toplam erzak sati? hacminm yaklaçik yüzde on bi
ri ni olusturuyor. Vine süpermarketlerde, köpek mamalan- 
na ve köpeklerin diger gereksinimlerine ortalama otuz 
metrelik bir raf uzunlugu ayriliyor. Köpek köfteleri, köpek 
bisküvileri, köpek usulü piçirilmiç tavuklar, yavru köpek 
mamalari ve daha niceleri. Firsatmi bulursamz raflara bir 
göz atin. Yilda toplam üç buçuk milyar kilo köpek yiye- 
cegi. Üstelik de köpeklerin yüzde kirkinm ciddi kilo faz- 
lasi sorunlari varmiç... tamdigim bir veteriner söyledi.

Hayvanlarin maliyetini, bakicilarin, veteriner fatura- 
lannin, ilaçlarin ve köpek vitaminlerinin toplamini düsü-



nün. Buna aksesuar masraflarini ekleyin... tasmalarin, ye- 
mek kaplannin, gümü§ yakaiiklarin, paltolarin, köpek par- 
fümlerinin maliyetini. (Evet, dogru duydunuz, parfum de- 
dim.) Bir de köpek kuaförlerinin, köpek gezdiricilerinin, 
diski toplama makinelerinin ve köpek fotograflarinm ya- 
rattigi ek yük vor. Hepsini biraraya topladigmizda, Ameri- 
kaiilarin yilda yedi milyar dolari köpekleri için harcadigi 
çikiyor ortaya. Tarn yedi milyar dolar. Saka degil.

Bu ülkede yasayan köpeklerin yüzde doksani, dünya- 
daki insanlarin yüzde yetmi? befinden daha iyi yaçiyor ve 
daha iyi besleniyor.

Ayrica Amerika'da yaçayan köpeklerin çogu, hükü- 
metin belirledigi resmî yoksulluk sinirinin altinda kalan, 
yani genel çocuk nüfusunun yüzde yirmi üçünü oluçturan 
çocuk grubundan daha iyi yaçiyor ve daha iyi besleniyor.

Neden böyle oluyor? Neden bu kadar çok köpegimiz 
vor, neden bu kadar iyi davramyoruz onlara? Birbirimiz- 
den korunmaya mi çalisiyoruz? insanlarin birbirine vere
in edigi bir tür sevgiye mi ihtiyaç duyuyoruz? Yoksa gizli- 
den gizliye sikiliyor ya da kendimizi yalniz mi hissediyo- 
ruz? Duygusal avci /  koleksiyoncu tipler miyiz? Nedir me- 
selenin içyüzü? iki köpek sahibi komçum benim bu ko- 
nuyla ilgili tiradimi sabirla dinliyor ve sonunda, benim bu 
içi asla anlayamayacagimi söylüyor. Galiba gerçekten an- 
lamiyorum.

Köpeklerle ilgili en güzel duygularimi, Kuzey Tayland' 
in daglarindaki ilkel bir Akan köyünde hissettim. Köy hal- 
ki köpekleri. bizim domuzlara ve tavuklara baktigimiz göz- 
le görüyorlardi. Sigirlarim besliyor, onlari çeçitli içlerde 
yararli dostlar sayiyorlardi. Hattä her birine isimler veriyor.



sigirîari ya da domuzlari kesip yemeyi akillarinin ucundan 
bile geçirmiyorlardi. Ama köpekleri yiyorlardi. Köpekler 
éveil hayvanlar degildi... yalnizea yemekti.

Köpekler konusunda bazi baska bakiç açilari da var
yani.



Eski karton kutunun üzerindeki etikette ‘GÜZEL SEY- 
LER' diye yaziliydi. Su anda oturmus yazimi yazarken, 
kutu da raflarin tepesindeki yerinde düruyor. Basimi kal- 
dirdigim zaman onu görebilmek hoçuma gider. îçi ufak 
tefek, kiyida kôçede kalmiç kiçisei hazinelerle doiudur. 
Arada bir yakalandigim çôpleri-temizle-her $eyi-at hasta- 
liginin amansiz ellerinden kurtulabilmeyi baçarmiç hazi- 
nelerdir bunlar. Ben evden eve taçinir dururken, bir ta- 
vanarastna tikmi? oldugum çeçitli döküntüleri bir baska 
tavanarasina aktanrken, bu kutu ve içindekiler de çeçitli 
temizlik harekâtlarma gö^üs germek zorunda kaldi. Bir 
hirsiz bu kutunun içine bakacak olsa, alacak bir $ey bu- 
lamaz. Çünkü içindekilerin hiç parasol degen yak. Ama 
evde yangin çikacak olsa, kaçtigim zaman kesinlikle kutu 
da benimle birlikte gider.

Kutunun içinde sakianan hazinelerden biri küçük, kah- 
verengi bir kesekâgidi. Tam ogle yemeginizi içine yerles- 
tirebileceginiz boyda. Agzi seloteyple güzelce yapiçtiril- 
miç, birkaç kâ^it ataçiyla sagamlaçtirilarak açilmasi en- 
gellenmiç oldugu halde, dip kismina yakin yerde oldukça 
büyük bir yirtik vor. Yirtiktan bakildiginda kesekâgidinin 
içindekiler gôrünüyor.

Bu ozel kesekâgidi sanirim on dort yildir benim baki- 
mimda. Aslinda bana ait degil, kizim Molly'e ait. Okula



gidecek yaça geldikten hemen sonra, Molly hevesli bir 
ogle yemegi hazirlayicisi olmuçtu. Her sabah, kendisinin, 
erkek kardeçlerinin ve benim öglede yiyecegimiz yemek- 
lerin hazirlanmasina yardim ediyordu. Herkesin payina, 
birkaç sandviç, bir elma, sût alacak para, bazan da bir 
not ya da bir sürpriz düçüyordu. Bir sabah tarn kapidan 
çikmak üzereyken Molly bona iki kesekâgidi uzatti. Ke- 
sekâgitlarindan birinin içinde her günkü normal ogle ye
megi vardi. Digeri ise, agzi seloteyple yapiçtirilmiç, ata$- 
larla tutturulmuç, zimbalanmiç kesekägidiydi. «Neden iki 
tone?» diye sordum. «Öbürü baçka bir çey.» «Ne vor için
de?» «Bazi çeyler vor içte... onu da yaninda götür.» Ko- 
nuyu daha derinlemesine konuçup vakit kaybetmek iste- 
medigim için, her iki kesekâgidmi da evrak çantama tik- 
tim, çocugu ôptüm ve evden firladim,

Ôgle zamani aceleyle gerçek ôgle yemegimi yerken, 
Molly'nin kesekâgidmi yirtip açtim ve içindekileri boçalt- 
tim. iki saç tokasi, üç küçük taç, plastik bir dinozor, boyu 
iyice kisalmiÿ bir kurçun. kalem, minik. bir deniz kabugu, 
iki tane hayvan biçimli bisküvi, bir bilye, kullamlmiç bir 
audak boyasi, küçük bir bebek, ôpücük çeklinde iki parça 
çikolata ve on üç peni.

Gülümsedim. Ne kadar büyüleyiciydi. Ôgieden sonra 
yapilmayi bekleyen onca ônemli ise bir an once baçlama- 
nin telaçi içinde ayaga kalkarken çaliçma masamin üze- 
rini aceleyle temizledim. Ôgle yemeginden arta kalanlari, 
Molly'nin i?e yaramaz çôplerini... her çeyi çôp kutusuna 
süpürdüm. Kesekâgidmin içinde ihtiyacim olabileçek bir 
sey yoktu.

O aksam eve dônüp gazetemi okumaya baçladigim- 
da Molly gelip yammda durdu. «Torbarn nerede?» diye 
sordu. «Ne torbasi?» «Bu sabah sana verdigim torba.»



«Büroda biraktim, neden?» «Bu notu içine koymayi unut- 
musum.» Notu berna uzatts. «Ayrica torbami geri istiyo- 
rum.» «Neden?» «0 terbanin içindekiler benim seyierim, 
Baba... gerçekten sevdigim çeyler. Ontario oynamak ho- 
suna gider diye düsünmüstüm, a ma simdi geri almak isti- 
yorum. Torbayi kaybetmedin, degil mi, Baba?» Gozlerin- 
de yaçlar birikmeye baslamisti. «Yo, hayir, yalmzca eve 
getirmeyi unuttum,» diye yatan sôyledim. «Yarin mutlaka 
getir, oiur mu?» «Elbette... üzülme.» Molly rahatlayarak 
boynuma sarildiginda, kesekâgidina koymayi unuttugu için 
elime sikiçtirdigi notun katiarmi açtim: «Seni seviyorum, 
Baba.»

Him.
Ve aym zamanda, eyvah!
Uzun uzun çoeugumun yûzüne baktim.
Molly hakliydi... kesekâgidinm içinde gerçekten 'bas- 

ka çeyler' vardi.
O bana hazinelerini vertnisti. Yedi yasinda bir çoeu- 

gun sevecegi, önem verecegi çeyleri. Kesekâgidindaki sev- 
gi. Ve ben gôrememiç, anlayamamiçtim bu sevgiyi. Anla- 
mamakla kalmamis, içinde «isime yarayacak bir çey ol- 
madigi için» tuttugum gibi çôpe atmistim. Tanrim!

Babalik lisansimm tehlikede oldugunu hissettim. Bu 
duyguyu ne ilk, ne de son kez hissediyordum.

Büroya geri dönünceye kadar epey zaman geçti. Ama 
yapabilecegim baska bir sey yoktu. Gittim. Bir tôvbekânn 
zorunlu haç seferi. Hademenin içèriye girmesinden hemen 
once oraya varmayi basardim, çôp kutusunu kaptigim gibi 
içindekileri çalisma masamin üstüne bosalttim. Hademe 
temizligini yapmak üzere içeri girdiginde çôpleri birbirinden 
ayirmakla meçguldüm. «Bir seyi mi kaybettin?» diye sor- 
du. «Evet, aklimi.» «Bulursun, korkma, herhalde oradadir.

— 3*1 —



Bari nasil bir sey oldugunu söyle de bulmana yardim ede- 
yim.» Önce bir sey söylemedim. Ama sonra, kendimi o 
anda hissettigimden daha aptal hissetmemin mümkün 
olamayacagma karar vererek anlattim. Hademe gülmedi. 
Yalmzca gülümsedi. «Benim de çocuklarim var,» dedi. 
Böylece kardes budalalar dayamçmasi saglandi, copier 
araçtirildi ve kayip mücevherler buiundu. Hademe bana 
gülümsedi, ben de ona gülümsedim. Bu tür olaylarda hic 
yalmz kalmaz insan. Asia.

Dinozorun üzerine bulaçan hardali yikadiktan, diger- 
lerinin üzerine sinen soöan kokusunu yok etmek için hep- 
sinin üzerine soluk temizleyici spreyden bol bol siktiktan 
sonra, buruçturulup top haline getirilmiç olan kahverengi 
kesekâgidim dikkatle açtim, kiriçikliklari düzeltmeye ça- 
liçtim. Sonra hazineleri tekrar içine yerleçtirdim ve büyük 
bir dikkat ve ôzenle, yarali bir kedi yavrusu taçir gibi ta- 
çiyarak eve götürdüm. Ertesi akçam kesekâgidim olaugu 
gibi Molly'ye verdim. Hiçbir soru sorulmadi, hiçbir açik- 
lama yapilmadi. Kesekâgidmin gôrünüçü pek iyi degildi 
ama içindekiler yerli yerindeydi ve önemli olan da buydu. 
Yemekten sonra Molly’ye kesekâgidmin içindekileri sor- 
dum ve bu konuda konuçmak istedigimi sôyledim. Çocuk 
her bir cismi teker teker buruçuk kesekâgidindan çikara- 
rak yemek masasinin üzerine düzgün bir sira halinde dizdi.

Anlatmasi uzun sürdü. Cisimlerin her birinin bir hikâ- 
yesi, bir amsi vardi. Her biri rüyalarla, hayalierle ya da 
hayâli dostlarla baglantiliydi. Bu çeylerin bazilari periler 
tarafindan getirilmiçti. Ôpücük çeklindeki iki parça çiko- 
latayi ise ben vermistim ona. Molly onlari, ihtiyaci oldugu 
zaman kullanmak üzere sakhyordu. Bütün bunlar anlatilir- 
ken, bilge bir tavirla birkaç kere, «Anliyorum,» demeyi ba- 
çardim. Aslinda gerçekten anlamiçtim.



Birkaç gün sonra Molly béni çaçirtacak bir §ey yopti 
ve kesekâôidmi bir kez daha verdi. Aym buruçuk kese- 
kâgidim. içindeki seyler de aymydi. Kendimi affedilmis his- 
settim. Yeniden güveniliyordum. Ve seviliyordum. Baba 
adini taçiyor olmaktan rahatsiz degildim. Kesekâgidi, bir
kaç a y boyunca arasira benimle birlikte büroya gidip gel- 
di. Neden belli günlerde kesekâgidmi aldigimi, diger gün- 
lerde neden almadiijimi hiçbir zaman tam olarak anlaya- 
madim. Sonunda kesekâgidinm Babanin Ötiülü oldugunu 
düçünmeye baçladim. Geceleri iyi olmaya, bâylece ertesi 
sabah kesekâgidinin ve içindekiierin bana verilmesine hak 
kazanmaya çaliçtim.

Zamanla Molly dikkatini baska §eylere yöneltti... bas- 
ka hazineler buldu... bu oyuna olan ilgisini yitirdi... bü- 
yüdü. Ben mi? Ben elimde kesekâgidiyla kalmistim. Molly 
bir sabah onu bana verdi ve bir daha hiç geri istemedi. 
Bu yüzden kesekâgidi hâlâ bende.

*  *  *

Bazan bu tatli hayat boyunca bana sunulmus sevgi 
ve sefkati kaçirdigim, gcremedigim onca zamam düsünü- 
rüm. Bir arkadaçim bu durumu, 'diz boyu nehrin içinde 
dururken susuzluk çekmek,' olarak tarif ediyor.

Burusuk kesekâgidi hâlâ kutunun içinde duruyor. ßir 
çocugun, «iste... sahip oldugum en iyi seyler bunlar. Al... 
hepsi senin. Sahip oldugum en güzel seyleri sana veri- 
yorum,» dedigi zamanlardan kalma.

ilk seferinde elimden kaçirmistim. Ama artik benim 
kesekâgidim oldu.



«Delikanli, bu agaç dolu.» Ses yukardan bir yerler- 
den gelmisti. Amma da bozulmustum. Hem delikanli diye 
çagrildigima, hem de îirmanmak üzere oldugum bir aga- 
cin bir baçkasi tarafindan isgal edilmis olmasina bozul- 
muçtum.

Sëz dinleyip uysai bir tavirla yere indim, gozlerimi ki- 
sip yukardaki dallara dogru baktim. Yukarda yaçli bir ha- 
nim oturmaktaydi. En üstteki dallara kadar tirmanmisti. 
Bembeyaz saçlarmi koyu sari bir e?arpla baglamiç, üzerine 
oturan bir blucin, lastik ayakkabilar ve den eldivenler giy- 
misti. Görkemli meçenin tepesindeki geniç çatallardan bi- 
rinin içine yerleçmiç bir agac ruhu. Üstelik açagi inmeye 
hiç niyetli görünmeyen bir ruh, «Kendine baska agaç 
bul,» dedi bana. Kesin ama dostça bir ses tonuyla konuç- 
mustu. «Peki, Bayan.»

Biraz ilerde çaliltklari budamakta alan park bakicisi- 
na dogru yürüdüm. Ben daha bir çey soramadan, o cevabi 
verdi. «Evet, biilyorum, oradaki agacm tepesinde ya$li bir 
kadin var, degil mi?» Açiklamaya devam ederèk kadinin 
altmis be$ yaçlarinda, emekli biri oldugunu, Federal Bul- 
var'da bir apartman dairesinde oturdugunu söyledi. Her 
yil ilkbahar ve yaz aylarinda parktaki agaçiara dadam- 
yordu kadin. Park bokicisi günün birinde kadmi agaçlar- 
dan ayirabilmek için itfaiyecilerin gelip saldigi kbkleri kes-



mek zorunda kalacaklanna inamyordu a ma o zamana ka- 
dar, kadin ne yaptigim biliyor gibiydi. Üstelik kimseye de 
zarari dokunmuyordu. Yalnizca agaçlara tirmanmayi se- 
viyordu iste.

Bu duyguyu anliyordum. Hattâ o kadar ryi anliyordum 
ki, bu ay içinde, Atlanta Uluslararasi Agaç Tirmamcilari 
Kulübünün varligim duyar duymaz hemen kulübe yazildim, 
aidat Ödeyen, kart taçiyan bir üye haline geldim. Dernege 
katilmamin ana nedenlerinden biri, birçok güvenlik dona- 
mmina sahip olmalari. Ayrica benimle payla^acaklari bir 
sürü teknikler biliyorlar. Dogrusu bu tür farkli tekniklerin 
isime yarayabilecegini düsünüyorum.

Çünkü ben geçenlerde bir agaçtan düçtüm. Dallardan 
asagi, yere dogru kaydim, dirseklerimi çok kötü bir sekil- 
de siyirmakla kalmayip baçimi da fena holde çarptim. 
Doktor du ru mu hafif beyin sarsintisi olarak teçhis etti. 
Beyinde koca bir çürük. Kendini begenmis benligimde de 
oldukça büyük bir çürük meydana gelmisti tabii.

«Ne yapiyordun agacin tepesinde?» diye sordu dok- 
tor. « Dalian mi buduyordun?»

(Uzun bir sessizlik. Herhalde herkes bana aym so- 
ruyu soracakti. Eger dogruyu soylemeye kalkarsam anla- 
mayacaklardi. Bir sey uyduracak olsam, bu kez de ben 
anlamayacaktim.)

Karçilik olarak, «Immmmm...» diyebildim.

*  *  *

Agaçlara tirmanmak benim ôzel zevkim, hepsi bu.
Neden tirmandigimi, neden bana zevkii geldigini bil- 

miyorum. Bu konu, üzerinde konusulocak bir konu degil.



Doha çok yapilmasi gereken bir is. ilkel bir özlem olmali. 
DNA’Iarimda eski çaglardan kalma bir aliskanligin tatmin 
ediirnesini saglayan bir davramç. Atalanmiz birkaç yüz bin 
yili agaçlarin tepesinde geçirmisler. Yasli bir agaca tir- 
mamp dallarin arasina kuruldugumuzda bu yüzden bu ka- 
dar rahat hissediyoruz kendimizi. Dogru yerde oldugumu- 
zu hissediyoruz. Bir ait olma duygusu geliyor insana.

Agaç evleri de aym fikirden yola çikiyor. Onlarda da 
bir dogruluk var. Çocukiann agaçlarin tepelerine tasiyip 
çiviierle birbirine tutturduklari, sonunda uydurma hirer ku- 
lübeye dönüsen bütün o evler hep aym duyguyu veriyor. 
Anne babalarin asla ulasamayacaklan kadar yiiksekte- 
dir o evler. Hepsi kalplerinin derinliklerinde agaç evlerde 
oynamak isterler ama bir türlü giremezler o evlere. Eger 
becerebilsem, ben de böyle bir agaç evinde yasamak is- 
ferdim.

Agaçlara tirmanmak çok zorlasti artik. Orta yasli er- 
kekierin, tirmanisi basanyla tamamlayabilmek için ne ye- 
terli gucü, ne de sosyal bakimdan kabul edilebilir neden- 
leri var. Dalian budamak geçerli bir neden olabilirdi, evet. 
Saygi uyandiracak bir neden sayilirdi. Ama sirf oyun olsun 
diye tirmanmak... dallarin arasinda olmak o kadar hos bir 
duvgu veriyor diye durmadan yükseklere çikmak... sey, 
fcilemiyorum...

Ne var ki, agacin tepesinde olmak bütün bu sorun- 
larla ugraçmaya degiyor, inanin. Asil kôtüsü, agaçtan a$a- 
gi düsmek. Özellikle de beyninizi çürütecek sekilde dü- 
serseniz kötü oluyor. Ben kendimi yerde buldugum zaman 
bir sûre her çeyi çift gördüm. Oldukça ilginç bir deneyim 
yaçadigimi scyleyebilirim. Sonra da kustum. Kusmanin 
hiçbir ilginç yarn yoktu. Simdiye kadar yasadigmiz en kô-



tü oksamdan kalmalik durumunu ikiyle çarpm... iste beyin 
sarsintisi geçirmek ôyle bir sey.

Doktor birkaç gün boyunca kendimi fazla zorlama- 
mcimi sôyledi. Benim için hiç sakincasi olmayan bir seydi 
bu... zaten geneliikle boyle yapmaya çaliçirim. x

Ayrica bir sûre agaçlardan uzak durmarru sôyledi. Bu 
da doktorlarm, ru h sagligiyla ilgili ônemli bilgilerin ne ka- 
danm bfldiklerini gôsteriyor.

Aslinda düçmek de o kadar kôtü sayilmaz. Biraz uç- 
maya benziyor a ma uçarken koliarimzi çirpmamz gerek- 
miyor.

Scrunun en ônemli yamyla yere çarpîigimz anda kar- 
siiaçiyorsunuz.

So'nuç olarak doktorun bana, «Yere o kadar hizli çarp- 
mamaya palis,» demesi gerekirdi. Bunu kabu! edebiiirdim 
rahatlikla.

Asii sorun yerçekimi. Yerçekimi yüzünden topraga 
çarpiyor insan. Bunu bildiginizi biliyôrum ama yine de 
belirtmek istedim, çünkü size bu konuyia ilgili iyi bir ha
be r verrnek istiyorum. Yerçekiminin etkisi azalmaya basla- 
mis.

Ay her yil dünyamizdan bes santim uzaklaçtigi için 
azahyormuç yerçekimi. Bunun anlami, her yil agirligmizin, 
bir önceki yila göre bir patates cipsinin agirligi kadar aza- 
lacagi oluyor. Gerçekten ciddi bir sey bu sôyledigim. De- 
mek ki yaslandikça, düçtügümüz zaman yere daha yumu- 
çak çarpacagiz. Bundan bes yüz milyar yil sonra, en yük- 
sek agacin tepesinden düçseniz bile, yere çarpmaktan 
korkmamz gerekmeyecek belki de. Havada süzülüp uça-



caksiniz. Hevesle ve sahirsizlikla beklenecek bir olay berr- 
ce. Gelecekie iigili ümitler oldugunu bilmek insanin içini 
rahatlatiyor. En azindan bazi alanlarda bazi seyler iyiye 
dogru gidiyor. Bilmek hosunuza gider diye düsündüm.

Her neyse, bugün yine bir agacin tepesindeydim. Da 11% 
budakli, bol yaprakli bir agaçti, Keçke daha çok sayida 
insan agaçlara tirmanmayi aliçkahlik haline getirmis ol- 
saydi, diye düçündüm. Düçüncelerim eski çaglardaki iyilik, 
refah ve mutluluk anlayiçina kaydi. Meselâ Buda uzun- 
saatler boyunca bir agacin karçisinda oturur, bu a roda 
aklina bayagi parlak fikirler gelirdi. Kim'bilir, agaça tirma- 
mp dallarinin arasina oturacak olsa daha ne fikirler üre- 
tirdi...

Bazan daha çogumuz agaçlara tirmansak, dallarm 
arasinda daha çok zaman geçirsek, yerçekimini farkli bir 
anlamda degiçtirebilecegimizi düsünüyorum. Yasli nüfusun 
ciddiyet egilimini yok edebilir, yüzlerinin gülmesini sagla- 
yabiliriz. Düsünsenize... siz, ben ve bizim gibi daha bir sü- 
rü insan, günesli bir Nisan sabahinda parklardaki agaç- 
larin tepelerine tirmanmis olacaklar. Hep birlikte düsüne- 
cegiz. Birbirimize el sallayacagiz.

Katilmak ister miydiniz? Uluslararasi Agaç Tirmamci- 
lari, Posta Kutusu: 5588, Atlanta, Georgia, 30307, USA.



Ögretmen suskun. Bu isi gerçekten yapiyor oldugu- 
ma inanamiyorum, diye düçünüyor. Lastik eldivenleri eline 
geçiriyor, beyaz, plastik bir torbanin igine uzamyor ve 
ortaya bir insan beyni gikariyor. Gergek bir insan beyni.

Ögrenciler sessiz. Ögretmenin bu içi gerçekten yapi
yor olduguna inanamiyorum, diye düçünüyorlar.

Eger o $eyi elime verecek olursa ÖLÜRÜM, KESÎN- 
LÎKLE ÖLÜRÜM! diye düsünüyor ögrenciler. Ve ögretmen 
gerçekten de beyni onlarin eline veriyor. ögrenciler ölmü- 
y o r l a r .

Beyin smifin içinde dönüp doiaçip tekrar ögretmene 
döndügünde. ögretmen onu önce futbol takimmin lastik 
eldivenli sag bekine pasliyor, sonra da masa sahasimn 
uzerinde yine lastik eldivenli sol beke çutluyor. Sol bek, 
beyni masanin üzerine düçürdügünde sinifta bir kahkaha 
iufani patliyor. Beyin düstügü y erde zipliyor.

Açiklama : Resme baslangiç dersine girdigim ilk gün, 
beyin araçtirmalarinin sanatin geliqimi üzerindeki etkisi- 
ni açiklayan bir konuçma yapmistim. Ders boyunca çesit-



li resimler, diyagramlar ve anatomi tablolari kullandim. Bey- 
nirt gerçek boyutlariyla ilgili fikir edinebilmek için, üzerin- 
de çizgiler olan küçük bir kavunu elden ele dolastirdik ama 
beyin yine de oldukça s.oyut bir kavram olarak kaldi. Ôg- 
rencilerin yüzlerinde, bu isin artik S-I-K-I-C-Na§maya 
basladigini belli eden o donuk ifadeier belirmisti.

Egitimsel can sikmtisiyla yüklü o anda, kiz ôgrenci- 
lerden biri sesini yükseltip, «Eger isterseniz okula gerçek 
bir insan beyni getirebilirim,» dedi. «Babamda çok var on- 
lardan.» (Simfin genel tepkisini gôzleyecek olursak : NE 
yapacakmis, NE yapacakmiç?)

Sonunda kizin babasinm gerçek bir beyin cerrahi ol- 
dugu anlasildi. Arastirmalar yapîigi tip faküitesindeki ia- 
boratuvarinda, kavanozlar tikabasa beyinlerle doluydu. 
Gerçek bir insan beynini görmemizi mernnuniyetie sagla- 
yabilecekti. Eh, ben de bu durumla basa çikabilecegimden 
emindim. Sinif dagilmadan once, «Beyninizi getirin su 
sinifa,» diye bagirdim. «HEPÎNiZ!»

Bir hafta sonra, Göster-Anlat'm sonsuza kadar krali- 
çesi kalacak olan kiz ôgrenci, elindeki naylon torbamn 
içinde bir beyin tasiyarak çikageldi.

«Eee, Bay Fulgh, ne diyorsunuz buna?»
'Hayretler içinde kalmak' deyiminin kullanimi için 

buntian daha uygun bir ztiman buiunamazdi sanirim. Ôg- 
renciler o ânin görkemine uyacak sekiide soiuklarim tut- 
muslardi. Çok geçmeden hissettikleri çaskinhgi ve heye- 
cam ifade eden tek heceli sôzcükler dolduracakti sinifi.

«Bunlardan biri ni iki kulagimm arasmda taçiyorum,» 
dedim. «Su anda tümüyle çig etten oluçmakta. Dünkü 
uyduruk sandviçlerden, patates cipslerinden ve çikolataii 
sütten aliyor yakitmi. Su anda yapmakta oldugum... daha 
once yaptigim... ÿa da geiecekte yapacagim her çey, bu



et parçasinm içinden geçiyor. Onu ben yarattim, çekillen- 
dirdim, bu yüzden sahibi de benim. Ayrica dünya yüzün- 
deki en esrarengiz sey oldugunu bilîyorum.»

(Hatirlatmakta yarar gôrüyorum... ellerimin arasmda- 
ki bu beyin tarn da çig degildi. Uzun bir sûre boyunca for- 
maldehit eriyikte bekletilmiçti. Yo, hayir, yapiÿkan, igrenç 
ya da tiksindirici degildi. Rengi açik bei, dokusu hafif 
nemli ve yumuçakti. Lastik gibi, kil gibi bir seydi iÿte. Do
ha once elden ele dolaçtirdigimiz kavunun boyundaydi... 
tek farki beyinin agirligmm bir buçuk kiloya yaklaÿmasiy- 
di.)

«Beyinin mekanik içlevlerini anladigimi sôyleyebilirim. 
Solumayi düzenliy.or, kan dolaçimini sagliyor, protein tra- 
figinin akisini kontrol ediyor. Tümüyle kimyasal ve elektrik- 
sel bir olay. Bir tür motor, lyi bilirim o motorlarin isteyi- 
?ini.

«Ama bir buçuk kilo çig etten meydana gelmis olan 
bu motor, bildigim bütün numaralari içeren bir mekaniz- 
ma. Hindinin nasil piÿirilmesi gerektigini biliyor, lisedey- 
ken dolaplarin durdugu odanin nasil koktugunu hatirli- 
yor, tüm üzüntülerimi aklinda tutuyor, bir kamyonetin ar- 
kasindan nasil koÿulup yetiçilecegini, nasil içine atlanaca- 
girn ezbere biliyor, kanmin gençligindeki yüzünü asla unut- 
muyor. Ayrica e - m c 2 ve a2 + b3 = c2 gibi formülleri, 
Chaucer'in Canterbury Masallan kitabinin önsözünü, en 
büyük ve ilk cglumun do^dugu andaki ilk çigliklarini, hiç- 
kmgi geçirmek için uygulamasi gereken yöntemi, St. Olaf 
Kolejinin mezuniyet çarkisi sôzlerini, elli yil degerinde ha- 
yalleri, ayakkabilarimi nasil baglamam gerektigini, balik 
yaginin tadmi, Van Gogh’un 'Güne? Oiçekleri' tablosunu, 
Dewey’in Ondalik Sayilar Sistemi’ni de hatirhyor. Bütün 
bunlar crada, o ETÎN îçinde içte.



«Bir santimetreküp beyin on milyar parça biigi içeri- 
yor ve bir saniye içinde bu bilgilerden. be$ bin tanesi is- 
lem gôrüyor. Beyin adini verdigimiz bu esrarengiz me- 
kanizma, bir trilyon yil once erimis kayalardan oluçan 
Dünyanin içinden çikti, sayisiz evrimier geçirerek bugünkü 
haline gelmeyi baçardi. Sonunda, günün birinde kendini 
günesin içine düçürecek ve varligi son bulmus olacak. Ne- 
den? Nasil?

«îçte bunion diyorum.»
Çocukiar korosu, «Vay, hey, vay-vay,» gibi sesier çi- 

karmaya basladi.
Ôgretmen avantajli du ru ma geçmisti... çocuklarin 

hepsi avucunun içindeydi artik.
Beyin bir kez daha elden ele geçirildi. Bu kez daha 

yavaç, daha ciddi inceiendi. Sonra simfin içine yeniden 
sessizlik çôktü. Esrarlarm Esrori karsimizda durmakta, 
bizleri de kapsamina almaktaydi.

Son yirmi bes yil boyunca yapilan beyin arastirmaiari 
sonucunda eide edilen bir tek çok güçlü sonuç var:

Kofalarimiz diçordan bakildiginda birbirinden ne ka- 
dar farkli gôrünüyorsa, içerden bakildiginda da o kadar 
farklidir.

Çevrenize söyle bir gôz atin ve sonsuz sayilabilecek 
kadar çeçitlilik gösteren inson kafalarini inceleyin... ten, 
saç, yaç, etnik özellikler, irilik, renk, çekil... her bakimdan 
tümüyle farkli kafalar. Cevreniz gôz gezdirdiginizde, kafa- 
larin iç kisimlarindaki farkliliklarin çok daha büyük oldu- 
gunu göreceksiniz... bildigimiz seyler, ôgrenme sekli- 
miz, bilgilerimizle neler yaptigimiz, neleri hatirladigimiz,



neleri unuttugumuz, içlevsel olmak ve uyum saglamak için 
belirîedigimiz stratejiler... yine birbirinden tümüyle farkli 
seyler. Bütün bunlara bir de, 'kafalarimizin içinden bakildi- 
ginda' «disimizdaki dünya»yi olgilama olayi pldugu ka- 
dar, bir yansitma olayi oldugunu ekleyin. Qok geçme- 
den birbirimizle iletisim kurabilmemizin mucizeye denk bir 
olay oldugunu farkedeceksiniz. Hepimizin aym gerçekle 
ugraçiyor oldugumuza inanmak gerçekten güç. En iyim- 
ser sekliyle ele almdiginda, varolusla ilgili oynak bir oybir 
ligine varmaya çaliçtigimiz sôylenebilir.

Konuyu pratik yönden ele alacak olursak, bu tür bil- 
giler gün geçtikçe, béni birlikte yaçadigim insanlara kar- 
si daha sabirli haie getiriyor. Karçi çikma egilimimin azal- 
digini hissediyorum. «Neden bu olayi benim gôrdügüm se- 
kilde gôrmüyorsun?» demek yerine, «Demek olayi bôyle 
gôrüyorsun, ha? Vay camna! Ne kadar ilginç!» demeye 
basliyorum.

Bunlari düsünmek aklima Einstein'm beynini getirdi. 
ßu anda Missouri'deki laboratuvardan bi rinde, bir ka- 
vanozun içinde duran o muhteçem beyni. Beyin, herhan- 
gi bir özellik tasiyip taçimadigi incelenmek üzere yerihden 
çikarilmiçti. Hayir, hiçbir özelligi yoktu. Asil özellik tasi- 
yan, beynin kendisi degil, Einstein'm o beyinle neler yap- 
tigiydi. Zoten Esroriarin Esrori’nm penceresindeki çatla- 
gin meydana gelmesine de bu yaptiklari neden oldu. Al, 
Princeton'daki Araçtirma Enstitüsünde oturmus çaliçirken 
içeri alinan bir konuk, Einstein'm laboratuvarmi görmek is- 
tedigini sôylemis. O büyük adam gülümsemiç, dolrhakale- 
mini havaya kaldirmis ve kalemin ucuyla basini göster- 
miç, (Vay, hey, vay-Vay.)



Geek Da nsi diye bir sey duydunuz mu hiç? (Hayir, 
kelimenin yazitiçmda ha ta yak. Geyik degil, GEEK dansi 
dedim.) Aslinda geek kelimesini sôzlükte bulabilirsiniz. 
Sôzlük anlami, garip çeyler yapan bir tür karnaval gös- 
tericisi. Canli bir tavugun kafasini ismp koparmak gibt 
örnegin. Günlük kullammda, geek bu tür bir çey yapabi- 
iecek birine benzeyen kiçiye verilen ad oluyor. Yani di
geriert tarafindan gôzlenen, izlenen biri. Gençlerin bu 
kelimeyi, kendilerinden daha yaçli ve ôzgün yasam tarz- 
lari alan kimseier için kullandiklarmi duyuyorum. i§in içi- 
ne bir miktar da iltifat kariçiycr aslinda. Biraz garip ol- 
makla birlikte, ilginç sayilabileceginiz anlamina geliyor.

Dogruluk payi var samnm. Bizlerin’ yani yaçli tiple- 
rin çogunda biraz geek'lik var. Bir noktada, genetik yapi- 
niz, beyninizin içindeki bir dügmeye basiveriyor. Birdenbi- 
re, sabahlan giyinmek için gordrobunuzu gözden geçirir- 
ken, kendi kendinize, «Kime ne? Kim takar?» diye mirildan- 
digimzi farkediyorsunuz. Altmiçli yaçlarin civarinda bir 
yerlerde ise, kendinizi iyice rahat birakip garipleÿmeye 
karor verdiginiz noktaya variyorsunuz. Ev teriiklerinizle 
sokaga çikmiç oldu^unuzu ancak manava dogru yoia ko- 
yuiduktan sonra farkediyorsunuz a ma geri dônüp ayak- 
kobilarinizi giymiyorsunuz. Ne oiacak, corn cehenneme!



Υα do bornozunuzla posta kutusuna yürüyorsunuz... en  
eski, en yumusak, en rabat bornozunuzla... birinin sizi o 
kilikta görebilecegine hiç mi hiç aldirmiyorsunuz. Kapiniz 
çalindiginda aynaya ko§up nasil gôründügünüzü kontrol 
etmiyorsunuz. Dosdogru gidip kapiyi açiveriyorsunuz, olu- 
yor bitiyor. Gerisi, kapidaki her kimse, onun sorunu. Renk 
uyumuna da önem vermez oluyorsunuz artik. Her allahin 
günü yataômizi yapmamaya baçliyorsunuz. Ne mi oluyor 
ozarnan? Hayatmiz eski arabamza benziyor... çalistigi ve 
sizi gideceginiz yere gôtürdügü sürece, nasil gôründügü 
kimi ilgilendirir ki? Bazilari bu durumu, tohuma kaçrna 
rek inde yorumluyorlar. Dïger bazilari ise bilgeligin bas- 
Icng.ci diycrlar. Seçiminizi siz kendiniz yapin.

Ama ben ,geek aansi hakkmda konuçacaktim, degil 
mi?

Moralim bozuldugunda, hayatimin akiçi tikamp kal- 
diginda, olumlu bir §eyler yapmaya ihtiyaç duyarim ve 
insanlarin dans ettigi bir yere giderim. Vücutlarmi uyuçtu- 
rucu maddelerle tikabasa doldurduktan sonra pistin orta 
yerinde sallamp duron insanlarin gittigi türde yerleri kas- 
tetmiyorum tabii. Dans etmeyi gerçekten seven insanlarin 
dans etmek için gittikleri yerleri kastediyorum. Dans eden- 
leri severim. ïyi insan olmayan dogru dürüst bir dansçiyla 
karçilaçmadim bugüne kador. Hepsi oldukça iyi insanlar- 
dir. Dansoilarin gerçekte nasil insanlar olduklarmi ôgren- 
dikçe çaçirmak, hiç tahmin etmedigim durumlarla karçi- 
laçmak, en hosuma giden seylerden biridir. Sik sik bu 
zevkin tadini çikaririm. ßisman. çirkin yo da ciddi görü- 
nüslü bir çiftin, pistin ortasina çikip melekler gibi dans et-



tiklerini görmek mutiu eder béni. Etrafimda bu tür insan- 
lar gôrdügüm zaman, hemen onlari daha dikkatli inceleme- 
ye baslarim ve kafamm içinde müzikli bir ses, «galibci 
dansçilar» der Birdenbire oniarla ilgili daha güzel duygu- 
iar hissetmeye baslarim. Kendimle ilgili duygularim da iyi- 
lesir.

Her neyse. Geek dansim anlatiyordum.
En sevdigim yerlerden birisi Baykus Tavernqsidir. 

Her Razor günü saat alti buçuktan dokuz buçuga kadar, 
geleneksel caz müzigi çalar orada; Geek orkestrasi, Chi
cago ve New Orleans kökenli, eski güzel günlerden kalma 
melodiler çalar durur. Oroya gidenlerin çogu kirk yasinin 
üzerinde, bir fabrikada isçi olarak çalisacak tipte insan- 
lardir. Bir bira içer içmez kalkip giderler, çünkü Pazartesi 
sobahi saat yedi buçukta içlerinin basinda olmak zorun- 
dadirlar. Biraz küihanbeyi havali bir topluluk diyebilirsi- 
niz onlara. Ya da dansçilar dersiniz.

Cevreme bakinmayi ve gecenin geek sampiyonunu 
saptamayi özellikle çok severim. Görünmeyen ev terlik- 
lerini ve eski bornozunu giymiç, yasi geçkince bir adam. 
Tepesi kelleçmis, kalan saçlari beyazlasmis, kisa boy lu, 
kiriçik yüzlü bi ri. Yürürken hafifçe bir yana dogru egiliyor 
sanki. Otobüs duragmda görecek olsaniz, kesinlikle bir 
bakimevinde bakici olarak çaliçtigini tahmin edeceginiz 
türden. Ve onu burada görüyorsunuz. Gördügünüz anda 
da anliyorsunuz. Bir dansçi. Bir geek dansçisi.

Genellikle karisi Bayan Geek ile birlikte gelmis olur. 
Karisi kendisinden biraz daha genç görünür. Dans edece- 
gini bildigi için özel olarak siklastirmaya çaliçmiçtir ken- 
dini. Elli yildan beri iyice yerlesmiçtir bu aliçkanlik. Ayak- 
kabilanni kontrol edin. Eger orta boy topuklu, üstten at- 
kili siyah ayakkabilar giymiçse, gelis nedeninin ne oldugu-



nu kesinlikle tahmin edebilirsiniz. Hattâ ne yapacagina 
dair bahse bile girebilirsiniz.

Müzik basladigi zaman erkek onu elinden tutor, ha- 
fifçe topai la yarak piste dogru yürütür. Topallayiçi belki de 
sizi kandirmak için bir numaradan ibarettir. Ve sonunda 
beklenen an gelir. Kadm, erkegin kalian arasinda belirli 
bir noktaya adimim atar ve yillar hizla geriye dogru ak- 
maya baslar. Cindrella ile Prens bir kez daha salonun ve 
kalplerinin içinde palan müzige uyarak hareket etmeye 
baslamisiardir. Bir insamn eçiyle bu sekilde dans edebilme- 
si için kirk yil boyunca birlikte dans etmis olmaiari gerek. 
Bu rahatlik, bu zarafet anlatilacak gibi degildir. Her küçük 
hareket kelimelere gerek kalmaksizin kusursuzlasmakta- 
dir.

Erkek ayaklarmi dümdüz yere basarak, ekonomik ha- 
reketlerle dans eder. Kadm ise gözle gârülmeyen çagri- 
lara uyarak oldugu yerde döner, geriye, sonra yine one 
savrulur. A roda bir gôzleri karçilasir. Bôyle anlari yakala- 
digmizda pistte seyrettiginiz evliligin oldukça mutlu bir 
evlilik sayilabiiecegini anlarsimz. Onlarm yaptigi seyi ya- 
pabilmek için bir insam çok uzun bir zaman boyunca sev- 
mis olmak gerekir.

Bazen yasli geek bir baska hanimi dansa kaldirir. Ba
ya n geek de baska erkekler tarafmdan dansa davet edi- 
lir. Dans ettikleri kisi kim olursa olsun, onun da bayagi 
iyi görünmesini saglarlar. Bahse girerim, oniarla dans e- 
den kisi kendini de son derece iyi hissediyordur. Bir ke- 
resinde yine bôyle bir akçamda seksen bir yasindaki bir 
bayan geek béni dansa davet etmisti. Ona elimden gele- 
nin en iyisini sundum, o da bir an olsun §a$irmadan ba- 
na uydu. Dans bittiginde onu yerine dogru gôtürürken, 
«Bayagi iyisin, tatlim,» dedi bana. Bu iltifatin bir hafta bo-



yunca béni idare ettigini söyleyebilirim.
Ben de yasli bir geek dansçisi olmak istiyorum. Bu 

cimacirm gerçekleçtirmeyi kafama koydum. Bayan geek' 
imle birlikte dans çaliçmalarimizi sürdürüyoruz. Bu için bir 
tür toplumsal sorumluluk oldugunu farkettim ben: insan- 
lara mümkün oldugu kadar genç kalmalari için yardim et- 
meliyiz. Onlar için iyi ôrnekier olusturmaliyiz. Ben yatagim- 
da sessiz sedasiz ölmek de istemiyorum. Onun yerine, 
güzel ve tatli bir aksamda, son dansi tamamlodiktan son- 
ra yerime oturmcyi, gülümsemeyi ve öbür taraia geçip git- 
meyi tercih ederim.

Bütün bunlar bana Hopi Kizilderilileri hakkinda duy- 
dugum birseyi hatirlatiyor. Onlar dua etmekle dans etmek 
arasinda pek fazla fork olmadigina, uzun bir yaçam için 
her ikisinin de gerekli olduguna inanirlarmiÿ. Hopi Kizil- 
derililerin bu konuda sôz sahibi olmalari gerektigine ina- 
myorum... bunca çektiklerinden sonra hâlâ ortalikta ol- 
dukianna göre... Dogru dürüst bir Hopi olabilmek için in- 
sanin sessiz bir kalbi olmasi ve türn danslara katiimasi 
gerektigini sôyierler. Hdklilar.



Bizirn kilise yillcrdan beri tam bir Noel gösterisi dü- 
zenlememiçti. Bir kere, bu bayram konusunda oldukça 
mantiksal ve otomatik bir hale gelmistik. Olayi Pazar Oku- 
lunun, kendilerine göre, fazia gôsteriçii olmayan bir biçim- 
de kutlamasina raziydik. Sonra, son seferki büyük kutla- 
mcimizin anisi da hatirimizdaydi. Noel gösterisinin oiacagi 
haita, kizamikçik, suçiçeêji, Hong-Kong gribi saigmlari bir- 
arada patlamiçti. Tam gösieri gecesinde dolu firtinasi kop- 
tu, kentin bir bölümünde elektrik kesildi, bu yiizden b-azi 
evlerde saatler durdu, gösteriye oikarmak üzere ö- 
dünç aldigtmiz koyun da ishal oldu. Bütün bunlar 
yetmiyormu? gibi. Joseph rolüne çikanla Üç Erdemli Ada- 
min ikisi gösteri sirasinda öksürürken ögürmekten bo^u- 
lur gibi oldular, sarki söyleyen küçük meleklerden birkapi 
da bir yandan aglarken altlarim islatmayi baçardilar. Hop- 
si yetmiyormus gibi bir de ellerinde yanan mumlar ta$i- 
yarak sorumsuz bir tavirla ortalikta yürüyüp daran genç 
kiz ve deiikanlilardan oluçan koro meselesi vardi. Koro 
yeryüzünde barisi simgelemekten cok, yang in korkusu 
yaratmiç, Tanri'nm gazabini halirlatmiçti. Aslmda ben o 
kadar da kötü oldugunu düçünmüyorum. Yukarda saydik- 
larimin hepsi belki de aym yil olmamiçtir. Am a kiliseye 
uzun zamandan beri devam eden yeterli sayida yash ha- 
nim, Noel gösterisi duzen lerne önerilerine kesinlikle karçi



çikmaktaydilar. Geçmiçte olan beklenmedik olaylardan, 
gülmekten kirilan seyircilerden boylarinin ôlçüsünü almis- 
lardi onlar. Bir zamanlar aramiza kolera yayilmis gibiydi. 
Simdi kimse aym olaylari tekrar yasamak istemiyordu.

Gel gör ki, nostalji duygusu çok güçlüydü. Sonundo 
yaçli hanimlar, genç annelerin yalvanp yakarmalarindan, 
ricalarindan etkilenmeye baçladilar. Genç anneler bu is- 
tirapli töreni daha önce yasamamiçlardi. Onlari vazge- 
çirmek mümkün degildi. Onlarin çocuklarma da bir sans 
verilmesinin zamam gel m ist i artik.

Uzun lâfin kisasi, çok geçmeden 'boyle olacagim tah- 
min etmem gerekirdi,' deyip duron insanlar, eski yatak 
çarsaflanndan melek giysileri dikmeye, mukavvadan de
korier hazirlamaya, tavuk tüyleri toplamaya basladilar; 
Evlerde Erdemli Adamlar’in giymeleri için uygun bornoz- 
lar bulunamayinca, birkaç baba çarsiya çikip gerekli bor- 
nozlari satin aldi. Doha sonra, bornozlarin eski püskü gô- 
rünmelerini saglamak için bir kamyonetin tekerleklerini 
tekrar tekrar bornozlarin üzerinden geçirmeleri gerekti. 
Genç annelerden biri hamileydi. Kendisine bebegi Aralik 
ayinin baslarinda dogurmasi gerektigi açikça ve sevgi do- 
lu bir dille belirtildi. Bebek herkes tarafindan bekleniyor- 
du. Genç anne bu konuda elinden geleni yapmaya çalisa- 
cagma yemin etti.

Melekler korosu, kisa zamanda §arki sôyleyebilir haie 
getirildi. içinde gerçek saman bulunan gerçek bir ahir 
yemligi bulundu. Bu kez canli koyunlari gösteri disi 
birakmak konusunda fikir birligine varilmiç oldugu halde, 
girisimci ru h sahibi biri. bu ôzel akçam için iki küçük keçi 
ôdünç almayi basardi. Asil ôdüllendirilmeye lâyik fikir, 
canli bir e$ek kiralamakti. Meryem An a eçegin üzerine 
binecekti. O güne kadar hiçbirimiz kilise salonunun için-



de canli bir esek görmüs degildik. O sirada fevkalâde bir 
fikir gibi gelmisti hepimize,

Makûl ve akillica verilmis bir karara daha vardik. 
Gösteriyi Pazar sabahi, pmi pin! gün isiginda yapacak, 
bôylece ne yaptigimizi görebilecektik. Ayrica bëylece me- 
lekler korosundan birinin karanliktan korkmasi, agiama- 
ya baslamasi ve altim islatmasi tehlikeleri de ortadan 
kalkmis oluyordu. Bu kez mumiari da kullanmayacaktik. 
Herhangi bir prova yapmiyorduk. Bilirsiniz, bu tür oiaylar 
beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir. Her neyse, zaten 
hiç kimse, olayi iki kere yasamaya hevesli degiidi.

Sonunda büyük gün geldi çatti ve herkes kiiiseye 
dolustu. Kiiiseye düzenli olarak devam etmeyen kocalar 
da geldiler. Belki de kalkip gelme ihtiyaci hisseîmeleri, 
bir otobüs kazasmi daha yakindan inceleme merakina 
benzetilebilirdi.

Aslinda o kadar da kötü olmadi. En azindan, bavar
da hiç fena degiidi. Gerçi keçiler, otoparkta onlan bagli 
îutan iplerden kurtulmayi basarip çobanlarla oldukça zor- 
lu bir rodeo gösterisi yasadilar ama yine de büyük bir fe- 
lâket olmadi. Bizler Noel sarkilarimizi olanca gücümüzle, 
avazmniz çiktigi kadar bagirarak sôyledik, hatta melekler 
korosu ilk sarkismi dogru ses tonunda ve uyum içinde 
söylemeyi hemen hemen baçardi. içi saman dolu ahir yem- 
liginin üzerinde Bethlehem yildizi yanmaktaydi. Sonra Jo- 
seph'le Meryem'in ortaya çiktiklari an geldi. Meryem inat- 
çi esegin sirtina binmiÿ ilerlemekte, kollarinm arasinda, 
sonradan paçavradan yapilmiç oldugu anlasilan bir bebek 
tasimaktaydi. (Hamile annenin günü gecikmisti çünkü.) 
Yine de sonunda isleri berbat eden inatçi eçek oldu.

Hayvan sahne olarak hazirlanmi? bôlümün kapisin- 
dan içeri girdikten sonra duraksayarak iki adim atti, çev-



résiné çôyle bir göz gezdirdi ve oldugu yere mihlamp kal- 
di. Bacaklarim kasti, tüm vücudunu betondan yapifmtçça- 
sina hareketsizleçtirdi, oldugu yere büyük bir güç ve 
hirsla kök soldi ve törenin akiçini ânî bir çekilde durdur- 
du. ßimdi... eger eçekle baçbaça olsaniz, çevrede sizden 
bcÿka kimse olmasa, onu yeniden harekete geçirebilmek 
için baçvurabileceginiz pek çok yol olabHir. Ama Pazar sa- 
bahi. kilisede, kadinlann ve çocuklarin önünde e§ege 
yapabilecekleriniz son derece smirlidir. Bu tür hareket- 
lerden olan, yularina asilip çekmek, Bakire Meryem tara- 
findon kötü bir sekiläe tekmelenmek, tahmin edebilecegi- 
niz gibi etkisiz oidu.

Fazar günleri için sakladigi en iyi takim elbisesini giy- 
miç, en ön sirayo kurulup oturmuç olan mütevelii heyeti 
baçkam yerinden kalkip kurtarma harekâtini baçlatti.

Sahne olarak hazirlanmis bölümün tabam iyice cila- 
lanmiç dümdüz betonla kapliydi. Böylece ön taraftan bir 
baçkasi yulara olanca gücüyle asilip çekerken, mütevelii 
heyet baskant esegin arkasma geçti, çômeldi ve itmeye 
baçladi... inatçi hayvom cilalanmiç betonun üzerinde ya- 
vasça kaydirdi. ilerleme ancak santim santim saglanabi- 
liyordu. Nasil olursa clsun, bir tür ilerlemenin saglanmak- 
ta Oidugunu gören koro ycnetmeni teypin dügmesine 
bosti. Salonu bir anda, Philadelphia Orkestrasinm eçligin- 
de Mormon Tabernacle Korosunun muhtesem sesi doldur- 
du.

Esek ve çevresinde seferberlik ilön etmis olanlar 
tarn kilisenin crta yerine vardiklari sirada birdenbire teypin 
sigortalarmdan biri ctti ve ortaligi ani bir sessizlik kapla- 
di. Ve o sessizlikte eçegin arka tarafindan bitkin bir ses 
duyuldu. «KIPIRDAT ßU LAN ET OLASI KIÇINI. KAHRO- 
LAS! HAYVANOGLU HAYVAN!» Bu cümleyi kilisenin arka



tarafindan yükselen telâçli bir baçka ses izledi... Konuçan 
eçek iticisinin karisiydi... «Leon, bayramiik ogzina hakim 
ol!» içte o onda eçek olanca gücüyle amrmaya baçladi. 
Günün en büyük eçeginin kim olduguna dair bir seçim dü- 
zenleyecek olsak, mutlaka birkoç aday ismi olurdu. Oylor 
da. büyük ihtimalle adaylar arasinda cldukça eçit bir da- 
gilim gcsterirdi.

Yaptigimiz çeyleri izlemek bazen ôyle eglenceli olu- 
yor ki...

Bir baçka Noel gösterisi düzenlenebilmesi için tabii 
ki aradan birkaç yil geçmesi gerekti. Ama hiçbiri asla bu 
son seferki gibt olamadi. Kahkahalarin amsi, yaçadigimiz 
mücadelelere ve güçlüklere baskin çikmiçti. Ve umut... 
umut her zaman, bu kez, bu yil en iyisini ve mükemmeiini 
bcçaracagimiza inanmamizi sagliyordu.

Zaten Ncel'in de bütün anlami ve ônemi buna daya- 
niyor samrim. Noël yine gerçek hayatin ta kendisi, ama 
normalde yaçadigimizdan çok fazlasmi bir anda, birarado 
yaçiyoruz. Herhalde bunlari yapmaya hep devam edece- 
giz. Telâslanacagiz, elimiz ayagimiza dolanacak, sinirle- 
necegiz, hattâ ôfkelenecegiz. Ama bu arada heyecanlana- 
cagiz, ümitlenecegiz ve sessiz bir mutluluk duyacaâiz. Gü- 
lecegiz, aglayacagiz, somurtacagiz, düçünüp ta$maca§iz. 
Biraz sarhoç olacak, biraz açiriya kaçacagiz. Herkese sa
ri lacak, herkesi öpecek, bayagi büyük bir kargaça yara- 
tacagiz. Qok fazla para harcayacagiz. Ve her zaman alt- 
lanm islatacak, yediklerini kusacak birileri olacak. Her 
zamanki gib: çarkilarin yalmzca bildigimiz kisimlarim, ez- 
berleyebildigimiz sözlerini sôyleyecegiz, onlarin da büyük 
bir kismi akortsuz bir sesle sôylenmiç olacak. Bütün bun
ion tekrar tek rar, tek rar tek rar yapacagiz. Aslinda Noef 
gösterisi biziz... lânet olasi çeyin kendisiyiz biz!



Bence en iyisi olaylcm kendi akisina birakmak, her 
seyin olmasina izin vermek. Tamdigim bir kisinin bu söyle- 
digimi kesinlikle onaylayacagindan eminim... itisip kakis- 
mak, inatçilik etmek gerçekten belâ açiyor insanin basi-
na.



Düsünmek. Düçünüp taçinmok. Hiç düsünüp tasindi- 
giniz oldu mu sizin? isa'nin dogumuyla ilgili hikâyeyi okur- 
ken bu kelimeyle karsilastigimdan beri hep anlamim dü- 
sünmüçümdür. Kutsal Kitap'ta, «Meryem bütün bunlari- 
kalbinde düsündü,» diye yazar. 'Bütün bunlar'la anlatii- 
mak istenilenleri düsünecek olursamz, Meryem'in düsü
nüp tasinmasina sasirmamamz gerekir. Karsimzdaki ço- 
cukluktan yeni çikmi§, kisa bir sûre once ahirin arka böl- 
melerinden birinde dünyaya bir bebek getirmis olan bir 
genç kiz. Üstelik be begin babasinm kimligi konusunda 
kafasi oldukça kariçik. Kocasi durmadan vergilerden sikâ- 
yet ediyor, sôylenip duruyor. O böigenin hükümdart He
rod, yeni dogan bebelerin ôldürüimesiyle ilgili bir kanun 
çikarmis. Düçünmesi gereken bunco sey yetmiyormus gi- 
bi, bir de ziyarete gelen astrologlarin, koyun çiftligi sa- 
hiplerinin ahirin içinde yarattiklari trafik. Girenler, çikan- 
lar, sorular soran, gelecege dair kehânetlerde bulunan, 
çesitli dînî sarkilar sôyleyen insanlar. Hepsinin üstüne, 
bir de ahirin içine tikis tikis sigiçmayi becermis hayvan- 
lar. Meryem'le konuçon hayvanlar. Meryem ibranice ko- 
nusan inek sayismin pek fazla olmadigim biliyordur orna 
o anda hepsinin konusmakta olduklanni gözleriyle görü- 
yor iste. Boy le bir durumla karçiloÿan insanin gerçek- 
ten düçünecek çok seyi olur. Düsünmekten beynini cat-



latsa yeridir. Meryem'in o anda yaptigi içi tarif etmek 
için 'düsünüp tasinmak’ deyimi mükemmel bir deyim ben- 
ce.

Yaçh Eyüp de bir zamanlar kül yigininin içinde tipki 
ibuna benzer, zorlu bir dü?ünüp taçinma dönemi geçirmiç. 
Yunus da öyle. Bir balinanin dumanlar tüttüren mide su- 
iarinin içinde, sisli karanligm derinliklerinde, y an sindiril- 
mis yemeklerin arasinda otururken bol bol düçünmüçtür, 
eminim. Bu insanlarm yeterince düsünüp ta?indiklarina 
hiç kuçkum yok.

Ben de düsünürüm. Her yil, yilbasi gecesinden son- 
ra, üç dort gün boyunca düçünür taçimrim. O günlerde 
fazla özel bir sey olmaz. Zaten size söylediijim o üç dort 
günün özelligi de buradan ileri gelmektedir. Yilin ilk gü- 
nünde her sey b irden bi re sakinleçir ve normal düzenine 
döner. Akrabalar evlerine dogru yola çikmiç olurlar. Noel 
de gelmis ve gitmiçtir... iyi de olsa, kötü de olsa, di§er 
yillardan farksiz da olsa, yine de geçmiçtir artik. Kaygt- 
lanacak, telâçlanacak bir §ey kalmamiçtir. Yilbaÿi gecesi 
ve yeni yilin ilk günü de yaçanmiç, bitmiçtir... belki çilgin- 
ca eglenerek, belki de erkenden yatip uyuyarak yaçanmis- 
tir... ve bitmiçtir. Tatil karmaçasi ve pisligi temizlenmis, 
toparlanmiç, evlerin içi yeniden düzenlenmiç, yilbasi gece
sinden kalma artik yemekler çôp torbalanna doldurularak 
diçariya çikarilmiçtir. Vergiler üzerinde çaliçmaya, bahçey- 
le ilgilenmeye baçlamak için henüz çok erkendir.

Aslmda o kadar da moral bozucu bir zaman degildir 
bu. Bir pazar günü ö^leden sonra mahallenizde yürüyüse 
çikmamz, hayatin devam ettigini anlamamza yetecektir. 
Agaçlara dikkatle baktiginizda, bir baçka ilkbaharm ha
be reis i olan tomurcukkin görürsünüz. Yataklarinin derin- 
liklerine gömülmüs olan papatyalar ve çigdemler, ayak



parmaklarmda bir çeylerin kipirdanmakta oldugunu hisset- 
mektedirler. Bütün bunlan görmekte ve anlamakta zoriuk 
çekmezsiniz, çünkü siz de kendi köklerinizde birtokim ki- 
pirdanmalar hissetmektesinizdir. Günler uzamciya baçla- 
mistir bile.

Düsünüp tasinmak demek, derin düçünceîere dalmak, 
kederlenmek ya da derin bir düzeyde meditasyon yapmak 
degiidir. Yalnizca düsüncelerin içinde dolasmak, farkli 
düsünceler arasinda gezinmektir.

Bu yil Düsünüp Ταφιηιηα Gününde, bir ôgleden sonra 
boyunca çesitli düsünceler arasinda gezindim ben.

Çok uzun zamcin once sevrais oldugum kizlari dü- 
sündüm. Neredeydiler simdi acaba? Ne durumdaydiiar? 
iyi bir firsati eiden mi kaçirmiçtim yoksa? Eger onlari bul- 
maya çaiiçsam, telefonla aramaya kalkissam ne olurdu? 
(«Hey, benim, ben!» «Kim?»)

$u anda henüz bilmedikleri haide, gelecek yilm bu 
günlerinde düçünüp tasinmak için aramizda oiamayacak 
bütün o insanlari düçündüm. Gelecek yil gitmis olacak- 
larim bilmenin yardimi olur muydu acaba? Peki ya su si- 
ralarda anne babaiarinin arzusuyla meydana getirilmekte 
clan ve gelecek yilin bugünlerinde aramiza katilmis ola- 
cak bütün yeni çocuklara ne demeli?

Cezaevlerindeki tüm o insanlari düsündüm... ôzellik- 
le de adaletsiz cezalandirilmis olanlari... iskence gören- 
ieri. Hâlâ umutlari var miydi?

Düçünüp Taçinma Gününde düsünüp dururken, kendi 
kendimle gizli anlasmalar yapmaya baçladim. Bu tür sey- 
leri kimseye sâylemezsiniz, çünkü Yeni Yii Karariari ver-



ffiek gi bi opta Ica bir isle mesgulken herhangi biri tarafin- 
dan yakalanmak istemezsiniz. Kafamzin içindekileri ken- 
ci inize saklamanizm bir nedeni daha vardir. Kararlarmizi 
verirken biri tarafindan yakalanmiçsamz, kesinlikle yopa- 
cagimzi sôylediginiz çeyleri yine yapamadigimzin ortaya 
çikmasi sizin için utandirici olur. (Ben bir keresinde geç- 
mis yil boyunca yaptigim tüm iyi çeyleri liste haline dôk- 
müstüm. Sonra listeyi ko rar forma haline getirdim ve kâ- 
gidin tepesine eski bir tarih attim. Dogrusu çok güzel bir 
duyguydu.)

Düsünürken lise günlerimi hatirladim. Kis tatilinden 
sonra okulun basladigi ilk hafta, kendi kendime bu yil 
daha basarili olacagima dair gizli gizli yeminler ederdim. 
Birkaç gün boyunca gerçekten de daha basarili olurdum. 
Tabii ki baçarilarim uzun sûre devam etmezdi... gençlik- 
te insanin dfkkatini dagitan çok fazla çey vardir... ama 
en azindan birkaç gün boyunca, ihtimalin gerçeklesebile- 
cegi konusunda ümitli olurdum. Daha baçarili olabilece- 
gime dair kamt vardi elimde. istersem yapabilirdim.

Simdi, hayatimin orta yerinde, düçüncelerim daha çok 
îecrübelerimi yansittigi, çok daha belirsiz ve dikkat dolu 
bir özellik taçidigi holde, farkinda olmadan aym sozleri 
verdigimi gôrüyorum. Daha iyi çeyler yapabilecegimi, da
ha baçarili olabilecegimi biliyorum. Balkan, Papa ve turn 
diger insanlar da biliyorlar. Hepimiz daha iyisini becerebili- 
riz.

Aklima kralin atini bulan bir adamla ilgili o hikâye 
geldi. Adam ati bulmus ama, kralin ati oldugunu bilmiyor- 
mus. Bu yüzden de ati alikoymu§. Kral onu buldurmus 
ve tutuklatmi^. Ati ni çaldigi için öldürtecekmis. Adam açik- 
lamaya çaliçmiç, cezasim çekmeye razi oldugunu soyle- 
mis. Ama acaba kral, adamin atlara konusma ôgrete-



bildigini biliyor muymus? Kral konuçan bir ati olursa, çok 
daha etkileyici bir kral haline gelebilecegini düsünmüs. 
Konusan bir at, ha? Va y canina! Kaybedecek bir çeyi ol- 
madigina karar vererek teklifi kabul etmis. Adama bir yif 
zaman tammis. Adamin arkadaslari, onun çildirdigim sam- 
yorlarmis. Ama a dam, «Kimbilir?» diyormus, «Kral ölebilir, 
ben âlebilirim, dünyanm sonu gelebilir, kral olanlan unu- 
tabilir. Belki de, çok küçük bir ihtimal de olsa, belki at 
gerçekten kormçur. insan, her seyin olabilecegine inan- 
malidir.»

îçte bu yüzden, kanm bana nerelerde oldugumu sor- 
dugunda ona, «Sey, bir atla konusuyordum,» dedim. Dü- 
sünüp taçinmasi için bir sey verdim ona.



«Eee, ne is yapiyorsunuz bakalim?» Uçakta yanyana 
koliuklarda oturan iki yabancinin birbirine soracakidn ba- 
sit ve tipik bir soru. Oku! Aile Birligi toplantilarmda, sir- 
ketinizin düzeniedigi kokteylierde ve ayakta durarak çene 
oalmanizi gerektiren her türlü sosyal olayda karsilastigi- 
:niz bir sorudur bu. Sosyal konumu belirlemek için üzeri 
örtülü bir sekiide ve nazikçe sorulan bir 'nerede durdu- 
gunu saptoma sorusu'dur. Bürokrasinin aym soruyu ele 
alis biçirni oldukçci açik ve kesindir: 'Meslegi' yazili boç- 
lugu doldurunuz. Vergi dairesi, size ceza yazan trafik po- 
lisi, pasaport dairesi, bankamz... hepsi bilmek isterler isi- 
nizin ne oldugunu. Bize ne tür bir is yaparak para kazan- 
diginizi sôyleyin ki, kim oldugunuza, size nasil davranma- 
miz gerektigine karar verebilelim.

însanlara ne yaptiklarmi sordugumda, genellikle bur- 
numa uzatilan üç buçuga sekiz santim boyutiarmda, kim- 
liklerini ôzetleyen sert ve küçük bir karton parçasiyla kar- 
silasiyorum. Ad, sirket adi, unvan, adres, bir sürü numa- 
raiar... telefon, teleks, telsiz ve faks. Kartvizit, kisaca. 
Eger bugünlerde bir kartvizitiniz yoksa, fazla ciddiye alin- 
mayacagmizdan emin olabilirsiniz. Gerçi ben bazan, ger- 
çegin bu durumun tam tersi oldugunu düsünüyorum, ama 
yine de...

Meselâ, yolculuk ederken çene çaldigim insanlardan



birinin kartindci Unico Sistem Analizleri Baskan Yardimci- 
si oldugu yaziyordu. «Eee, sonuç olarak nedir yaptigin 
is?» Sanki gozümden kaçmis gibi, kartin üzerindeki unva- 
nmi tekrar gösterdi. Ben de tekrar sordum. «Yani bütün 
gün boyunca pesinde dolassam, seni neler yaparken gô- 
rürdüm?» Adam uzun bir sûre boyunca konustu. Hâlâ îam 
olarak ne yaptigim anîamis degilim. Kendisinin bildigin- 
den de emin olamadim.

Bana gelince, benim kartvizitim yok. Kendimi o kücük 
kart parçasinin üzerinde göremedim bir türiü. Yaptigim 
is oldukça karmasik ve açiklamasi da bayagi uzun zaman 
aiiyor. Bu yüzden de sorudan kaçiyorum, dogru ama ba- 
sit bir cevap yermeye çalisiyorum. Tabii ki verdigim cevap 
gerçegin tümünü kapsamiyor. Bu taktigi uyguladigim hol
de, yine de sik sik köseye sikistigim oluyor.

Bir keresinde, sabahin erken saatlerinde San Fran- 
cisco’ya uçarken, yammda oturan hamma baderne oldu- 
gurnu soyledim. Bu cevabi alinea fazla üstelemez ve béni 
kitabimia basbasa birakir diye düsünmüçtüm. (Hayatimi 
nasil geçirdim, zamanimm ne kadarini ortaligi temizleme- 
ye, çekidüzen vermeye ve çôplerden kurtulmaya ayirdigim 
düsünülürse... evet, gerçi bu is için para aimiyorum ama 
yine de çok sik yaptigim bir iç oidugunu kabul etmeliyim.) 
Her neyse, kadm bu cevabima bayilmiçti. Kücük çaph ga- 
zetelerden birinde ev kadinlari sütununu yazdigi ortaya 
çikti. Ucusun geri kalam boyunca evi temiz ve düzenli tu- 
tabilmek için yapilmasi gerekenlere ait pek çok küçük 
ipucunu benimie seve seve paylasacakti. Su anda, hali- 
lardaki leke ve kirleri çikarma konusunda, bilmeyi asla 
umut edemeyecegim kadar fazia bilgim var.

Çok geçmeden, Pazar günü konuçma yapacagim kili- 
seye devam ettigi anlasildi. Bu durumu ancak, Pazar sa-



bahi kilisenin kürsüsüne çikip etrafima bakindigimda, 
onun üçüncü siradc oturmakta oldugunu gördügümde an- 
ladim. Dahass, baçindan beri kirn oldugumu biliyormus. 
Ama eger uçaklarda hademe olduguma inanarak yolculuk 
ÿapmak istiyorsam, mutlaka geçerli bir nedenim vardir di- 
ye düsünecek kadar yaratici bir insanmis.

*  *  *

Bir baska sefer, Tayiand'a dogru birinci sinifta uçar- 
ken kendimi son derece seçkin gôrünüçlü, sik bir Sih bey- 
efendisiyle yanyana oturur buldum. Adamin bol sayida pa- 
hali mücevherati, kaliteli giysileri ve aitin diçleri vardi. 
(Herhalde yüksek siniftan bir tüccardir, diye geçirdim ak- 
iimdan.) Bana hayatta ne yaptigimi sordugunda, aklima ge- 
len ilk kafadan atma cevabi yapiçtirdim, bey in cerrahi ol
dugumu söyledim. Adam sevinç içinde, «Ne kadar fevkalô- 
de.» dedi. «Ben de öyleyim!» Evet, beyin cerrahiydi. Hem 
de gerçek bir cerrahti. içinde bulundugumuz durumu açik- 
lamok ve karisikligi gidermek bayagi zoman aldi amo 
daha sonra Bangkok'a kadar harika bir sohbet yapma ola- 
nagi bulduk. Oysa baçlangiçta, hem sagir, hem de aptal 
numarasi yapmak ioin duydugum arzunun oldukça güçlü 
oldugunu itiraf etmek zorundayim.

Dersimi iyi ögrenmi? oldugum için, bir dahaki uçaga 
binisimde anlayiçli görünen birinin yamna oturdum, daha 
önce basimdan geçenleri anlattim ve bu kez sirf eglence 
olsun diye bir oyun oynamayi önerdim. Her birimiz kendi- 
mize birer meslek uyduracaktik ve Chicago’ya kadar o



meslektenmisiz gibi davranacaktik. Adam oyunu oynarna- 
yi kabul etti ve kendisinin bir casus oldu§unu açikladi. 
Ben de rahibe olmaya karar vermiçtim. Gerçekten çok eg- 
iendik... hayatimin en müthiç sohbetlerinden birini ya§a- 
dim o yolculuk boyunca. Adam karismin bir an once, «Ha- 
yatim, yolcuiugun nasil geçti?» diye sormasi için sabirsiz- 
landigini sôylüyordu. «Uçakta tüvit takim elbise giymis bir 
rahibeyle karçilastim ve...»

Asii saskina dönenler, hemen arkamizdaki si roda otu- 
ran, Green Bay'li, orta ya?li bir kan kocaydi. Saçkin bir 
sessizlik içinde rahibeyle casusun arasinda geçen tuhaf 
konusmayi dinlemi?lerdi. Onlara «Uçuçunuz nasildi?» so- 
rusu soruldUgunda gerçekten anlatacakiari bir seyler var- 
di iste. Adam koridorda yammdan geçerken bana dogru 
egilip «îyi günler, Rahibe Ana,» dedi.

*  *  *

Form la n doldurmak da benzer durumlara yol aça- 
biiiyor. Bankamda bana doldurmam için bir vergi dairesi 
forma vermiçlerdi. Meslegi kismindaki boçluâa ‘Prens’ di
ye yazdim. Çünkü daha o sabah karim bana, «Fulghum,» 
demiçti, «Bazan gerçek bir prens gibi davramyorsun.» 
Gerçekten de bazan prens oluyordum ben. O gün de ken- 
dimi prens. gibi hissettigim için boçluga ôyle yazdim. Kâ- 
gidi verdigimde, memur bir türlü anlayamadi, ne yapa- 
cagini çasirdi. Hemen oracikta, gerçek kimligin aniami ve 
ana fikriyle ilgili dostça bir tartiçma yaptik. Meslegim, pa
ra kazanmak için yaptigim is miydi, yoksa çok daha bü- 
yük, genis ve zengin bir alam mi kapsiyordu... yani acaba 
o anda oldugum sey miydi, yoksa kendim hakkimda düsün- 
düklerim, kendime uygun gördüklerim miydi?

*  *  *



Hoyatmi kazanmak ve hayati y osa ma k kesinlikle aym 
seyler degil. Hayatmi kazanmakla yaçamaya dedecek 
çekilde hayati ni kazanmak da aym seyler de§il. iyi haya- 
tin ta kendisini yasamakla, siradan bir iyi hayat yasamak 
da tümüyle ayri seyler. Herhangi bir meslek unvam, Ne 
is yapiyorsunuz?' sorusunun cevabi al may a kesinlikle yak- 
lasamtyor bile.

Birçok insan, Marcel Duchamp'in 1940'tan ônceki 
dönemlerde güzel sanatlar dünyasinda vazgeçilmez bir 
demirbas oldugunu düsünür. Marcel Duchamp de yukari- 
da sôzünü ettigim standart sorunun îmâ ettigi fikirlere 
çok öfkelenirmis. Cevap olarak, «Ben bir respiratörüm» 
(yani soluk alip verici) dermis. En çok yaptigi için soluk 
alip vermek oldugunu açiklar, bu içte çok çok iyi oldu
gunu da eklermis. Bunun üzerine çevresini saranlar ona 
daha baska neler yaptigim sormaya korkarlarmis tabii.

Biliyorum, biliyorum. Her safer birisi bizden enaz bilgi 
istediginde eline iki yüz sayfalik yaçam ôyküleri tu- 
tusturamayiz. Ama bu soruya para kazanmak için yapti- 
gimiz isi sôyleyerek degil de, bize büyük bir zevk verdigi 
için ya da kendimizi insanliga faydali hissettirdigi için 
yaptigimiz isleri sôyleyerek cevap verseydik ne olurdu? 
(Sevdiginiz isi yaparak para kazaniyorsamz, . kendinizi 
sansii hissetmeniz normaldir. Ama pek çok kisi, ne yazik 
ki, boyle hissetmiyor.)

Tabloyu biraz degistirelim ve ne-is-yapiyorsunuz so
rusunun cevabini, günün yirmi, dort saatini nasil geçirdi- 
gimizi gözönüne alarak inceleyelim. Ben rahatlikla bir 
uykucu, kestirici ve çekerlemeci oldugumu sôyleyebilirim.



Çok uyurum ve bu içte gerçekten iyiyimdir. Sekerleme yap- 
ma konusunda bir Oiimpiyat düzen!enmi§ olsa, kesinlikle 
altin madalyayi kazamrdim. Yirmi dort saatin sekizini 
yatagimda uyuyarak geçiririm, ayrica her gün ogleden 
sonra yarim saat boyunca kestiririm. Bôylece hayatimm 
üçte birinden fazlasmi uykuya ayirmi§ oluyorum. Eger yet- 
mis be$ yaçima kadar yaçarsam, yirmi bes yiidan fazla- 
smi uyuyarak geçirmis olacagim. Baska hiçbir faaliyete bu 
kadar zaman ayirmiyorum. Uyurken kimseye dert olmuyo- 
rum, kimsenin canini sikmiyorum. Ayrica, ekoiojik bakim- 
dan eie alindiginda son derece ônemli bir faaliyet bu. 
Eger kazandigim para bu konudaki baçarima oronlansay- 
di, çimdiye kadar gerçekten çok zengin bir adam olurdum 
ve gittikçe zenginleçirdim. Eger insanlar daha fazla uyu- 
yabilseler ya da en azindan yataklarinda daha fazla za
man geçirebilseler, dünyanm çok daha iyi bir yer olaca- 
gina inamyorum. Uyanik olduklari zaman pek hoslanma- 
digim bazi insanlar var. Ne vor ki, uyurken, kafalarini 
yastiklarinin içine gömüp horuldarken, béni hiç de rahatsiz 
etmiyorlar.

Bana ‘yapmak ve olmak'la ilgili soruyu bugün sorsa- 
mz, size çarkici oldugumu söylerdim. Sarki sôyleyerek 
para kazanmadigim bir yana, bazi durumlarda arkadaç- 
larim bana çarki sôylememem için para teklif etmeye bile 
kalkisiyoriar. Buna ragmen çarki söylemeyi seviyorum. 
Dustayken, içe giderken, çaliçirken, ögle yemegine gider- 
ken ve radyoda çalan herhangi bir melodiyi tamdigim 
anda sarki sôylemeye baçliyorum. ßarki söylüyorum ben. 
Yaptigim seyin adi bu. Tann bana, sarki söyleme arzu-



suyia birlikte gerekli donanimi da vermis. Sesimi nazikçe 
tarif etmek için 'biraz kararsiz' sözü kullanilabilir. Müzigi 
kafanin içinde duyabiliyorum a ma duydukiarimi yeniden 
üretemiyorum. Vine de duydugum müzigin sesi çok güzel 
geliyor bana. Ömrüm boyunca müzikallerde baçroilerden 
bi ri ni kapmaya çalistim a ma bana hep koroda da ha ba- 
sanli oiacagim sâylendi. Doha sonra korodan da eleni- 
yordum, çünkü benim gibi oianlarin sayisi çok fazlaydi. 
Çocuklanm küçükken ve henüz bir müzik standartlari yok- 
ken, baba olmaya bayiiiyordum. Birlikte $arki sôyledigi- 
mizde béni elestirmeye kalkmazlardi. Sdrkinin sôzlerinin 
tümünü bilmeyiçimiz ya da melodiyi tam anlamiyla yaka- 
layamayisimiz ônemli degildi... basimiz sikistiginda uydur- 
maya basliyorduk. Biz $arkicilar teknik ayrintilara pek pa- 
buç birakmayiz ve kolay kolay da yilmayiz. Sarkicilar çarki 
sôyleyen insanlardir. Nokta.

Bazan bana ne-is-yapiyorsunuz sorusu soruldugunda, 
hükümet hesabina çaliçtigimi sôylemeyi düsünüyorum. Ben 
hükümet tarafindan gôrevlendirilmi§ bir kisiyim ve göre- 
vim ulusal güvenlikle ilgiii kilit gôrevlerden biridir. Ben bir 
vatandasim. Tipki Yüksek Mahkeme'nin yargiçlari gibi be
nim isim de hayat memat meselesi. Ülkemin güvenligi ve 
durumu bana bagli. Büromdaki basariianmla güveniiirlik 
kazamsim, seçimie geierek bürolarina yerlesenlerin güve- 
niiir olmalari kadar âdil bence. Kendi baçariiarima daya- 
narak iki ayagimin üzerinde durabildigimi sôylemek hosu- 
ma gidiyor ve bundan gurur duyuyorum.



«Yaptigim is» gerçekte, «zamanimi nasil geçirdigim» 
dir. 1988 sonbaharmda bu yaziyi yazarken, simdiye kadar 
hayatimda 35.00G saati yemek yiyerek, 30.000 saati trafik- 
te bir yerden ba§ka bir yere gitmeye çalisarak, 2.508 saati 
dislerimi firçalayarak, 870.000 saati, formlari doldurmak, 
tamirler yapmak, faturalari âdemek, yirtiklari- yamamak, 
giyinmek, soyunmak, gazeteleri okumak, komite toplanti- 
larina katilmak, hasta olmak ve bunlara benzer ufak tefek 
isler yapmakla geçirmis oldugumu farkediyorum. Ayrica 
217.000 bin saat boyunca çalismisim. Toplayip çikarmayi 
bitirdiginiz zaman geriye pek fazla zaman kalmadigmi gô- 
rüyorsunuz. îyi seylerin arada bir yerlere sigdirilmasi ge- 
rekiyor. Diger isleri yaparken, iyi çeyleri de aym anda bir- 
likte yapmamiz gerekiyor.

fste bu yüzden sik sik, hayatin anlami konusunda en- 
diselenmedigimi sôylerim ben... o büyük içle basa çika- 
mayacagimi zaten bilirim. Béni asil ilgilendiren hayatin 
tçindeki anlarndir. Günier ve sootier akip geçerken yapti
gim is her neyse, o isi yoparken hissettiklerim ânemlidir. 
Yaptigim isten çok, o i§i yoparken, kendim hakkinda ne- 
ler düsündüâüme deger veririm.

Aslina bakarsaniz artik benim de bir kartvizitim var. 
Kartin üzerine ne yazdiracagima sonunda karar verebildim. 
Bir tek kelime. «Fulghum.» îsim, meslegim bu benim. Kart- 
viziti herhangi birine verdigim zaman oldukça ilginç konu$- 
malara yol açiyor. Yaptigim is en fazla Fulghum olabilmek. 
Yani, ogul, baba, koca, dost, arkadas, sarkici, dansçi, ye
mek yiyici, soluk alici, uykucu, hademe, bulasikçi, banyo 
yapici, yüzücü, koçucu, yürüyüççü, sanatçi, yazar, ressam,



ög reimen, diiek dileyici, vatandas, sair, rehber, komsu, 
haya! kurucu, kahkahaci, yolcu, gôçmen, vesaire, vesaire.

Siz ve ben... bizler soneuz, zengin, büyük, çeüskilerle 
dolu, yasayan ve soluk alan mucizeleriz... özgür insanlar, 
Tann'nm çocuklari, evrenin sonsuzlugunun ta kendisiyiz. 
Bu isi yapiyoruz iste.



Amerikan liselerinin çogunda araba kullanmayi ögre- 
ten biri vardir. Araziye sonradan eklenen otomotiv kampi- 
nin basçavuçu. Kimsenin sonradan gelip yaptiklari için 
teçekkür etmedigi, oldukça düsük seviyeli bir görev. Oku- 
lun diger ögretmenlerinin önem siralamasi gözönüne alin- 
diginda, bu dersi veren kisi açagi yukan daktilo ôgretme- 
niyle aym düzeÿde sayilir. Direksiyon ôgretmeni, varligi- 
nin farkina varilmayan bir insandir. Qocuklarin velileri 
hiçbir zaman DÖ île karçilamaziar. Diger ogretmenler onu 
kendi araiarina almaz, ögrenciler ise DÔ'yü kaçinilmaz bir 
kötülük simgesi gibi görürler. istedikleri seyleri eide ede- 
bilmek için önünde diz çôkmek zorunda olduklari bir bü- 
yük daha. Bu is yarim akilli birinin bile rahatça yapabile- 
cegi bir istir. Bu içi yapanlarin pek fazla hirslari, yetenek- 
leri ya da becerileri de yoktur... sanirsiniz.

Vine de, ben bir sure direksiyon dersi vermeyi ister- 
dim. Olaya yaçli Bay Perry'nin bakis açismdan bakmaya 
basladiktan sonra bu benim için bir çeref olurdu. Ögren
ciler ona boy le diyorlar: 'Yaçli Bay Perry,' (Gerçek adi 
bu degil tabii ki!) Ona 'Direksiyon Ustasi' ve Obi Van Ke- 
nobi de diyorlar. ikinci isim, Yildiz Savaçlan trilojisinde Bil
ge Kisi anlamina geliyor. Çocuklara neden Bay Perry'e bu 
ismi verdiklerini sordum. Bana onunla bir tur atarsam an- 
layacagimi söylediler. Ben de ôyle ydptim.



Jack Perry. Gôrünüçü son derece siradan bir adam.„ 
ne uzun, ne kisa boylu, ne siçman, ne zayif, ne dimdik, 
ne de garip. Tümüyle siradan ve genel özellikler tasiyan 
biri. Onunla caddede karçilassamz, kesinlikle önemli bir 
seyler yapmis biri olacagmi düsünmezsiniz. Karakolda 
suçluyu saptamaya çaliçirken önünüze dizilenlerin arasin- 
dan kesinlikle onu seçmezsiniz. Eski denizci astsubayi, 
emekli, bir karisi, hepsi büyümüs dort çocugu vor. Pro
testen. Bahçesinin bakimiyla ugra§maktan zevk ahyor. 
Arabalari ve çocuklari seviyor, bu yüzden de bir okulda 
direksiyon hocaligi yapiy.or.

,  *  *  *

(Biraz sonra okuyacagimz konu^manm, aramizda ge
ben konufmalara dayanarak benim tarafimdan sekillendi- 
rilmiç bir konu§ma oldugunu baçtan söylemek ädil ve ya
rn rli olur samrim. Burada sizlerle, konuçmanin ana fikri- 
ni ve ana hatlarmi paylaçiyorum. Jack pek fazla konus- 
mayan biri oldugundan, gerçekÎe burada yazdiklanrndan 
çok daha azini söyledi. Bir düçünceyi seslendirmeye bas- 
liyor, sonra elini havada sallayarak, «Gerisini biliyorsun 
nasil olsa,» diyordu. Ona hazirladigim yaziyi gösterdigim 
zaman, yazilanlarin kendi söylediklerinden çok daha güzel 
oldugunu söyledi ve hiçbir bölüme karçi çikmadi. Çocuk- 
larin onu bu kadar sevmelerinin nedenlerinden biri, ko- 
nustugundan çok daha fazla dinleyebilmesi.)

— Demek siz direksiyon dersierini veren kiçisiniz, öy- 
le mi?

— Eh, içimin adi bu, evet.
— Gerçekten ne yaptigmizi bilmek isterdim. Ögrenci- 

ler sizin, okuldaki gerçekten iyi insanlardan biri oldugu-



nu söylüyorlar. Tam olarak söylemem gerekirse, 'gerçek 
ve tarn aniamiyla soylu bir beyefendi,' diyorlar.

— Gerçekten ögrenmek istiyor musunuz?
— Gerçekten ögrenmek istiyorum.
— Belki size küstahlik gibi geiecek ama ben kendimi 

bir Saman gibi görüyorum... genç erkeklere ve kadinlara 
bu koridor boyunca ilerleyip dinse! geçit törenierini ta- 
mamlamalari için yardim ediyorum... benim isim onlarin 
yasadiklari anla iigili düçünmelerini saglamak.

— Qogu hemen hemen on alti yaçinda. Hayat, seks, 
alkol, uyusturucular ve para hakkinda anne babalarinin ve 
ögretmenlerinin sandigindan çok daha fazla sey biliyor- 
iar..., Fiziksel olarak da ileride varacaklan noktaya varmis 
hepsi.

— Ama büyüdüklerini kamtlayacak herhangi bir kül- 
iürel tören uygulamiyoruz. Ne bir tören oluyor, ne giysileri, 
ne davramslari, ne de toplum içindeki roller! degiçiyor. 
'Bu kisi artik bir çocuk degil, genç bir büyüktür,' diyen 
herhangi bir toplumsal kural da yoktur.

— Yaptigimiz tek sey onlara bir sürücü ehliyeti ver- 
mek. Arabasi olmak, insamn arka kanepeden sürücü kol- 
tuguna geçmesi demektir. Artik yolcu degilsinizdir. Kont
ra I sizdedir. Nereye gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Artik 
gücünüz vardir. ïste biz de bundan söz ederiz. Güçten.

— Peki, ya araci dogru dürüst çaliçtirmayi ve kullan- 
mayi ögretmek?

— 0 i$ kendiliginen ve kolayca oluyor... Çesitli öne- 
riler ve düzeltmelerle direksiyon baçinda geçirilen birkaç 
saat, el kitabini okumak yeterli olabiliyor. Zaten bir an 
once kendi kendilerine kullanmaya baslayabilmek için bu 
asamalardan hizla geçiyorlar. Ben araba kullanmak ko- 
nusunda pek fazla konusmam... nasil olsa bir sinavdan



geçmek zorundalar ve sinav da geneüikle olayi gereken 
sekilde hallediyor.

— Peki, direksiyon dersine çiktigimz zaman neden 
sôz edersiniz?

— Yeni ellerine geçen güçten, firsatlardan, sorum- 
Iuluktan. Hayallerden, umutlardan ve korkulardan. 'Bir 
gün' ve ‘Peki ya' diye baçlayan sorular ve cümleler tarti- 
siriz.

Ben daha çok dinlerim. Ben çocuklarin anne babasi, 
ôgretmeni, komçusu ya da psikologu degilim, ikimiz ara- 
baya binip dolaçmaya çikiyoruz ve o sürenin diçinda bé
ni gôrmüyorlar bile. Benimle konuÿmalari güvenli oluyor. 
Bana a?kla, parayla ve planlariyla ilgili çeyler anlatiyor- 
lar, ben onlarin yasmdayken nasil oldugumu, neler his
se ttigimi soruyorlar.

— Béni de direksiyon dersine alir misiniz? Araba kul- 
laniçimin geliçtirilebilecegine inamyorum.

Ve bôylece birlikte yola çiktik. Gerçekten de, tahmin 
ettigim gibi oldu... arabayi kullamçim geliÿti... onun ya
rn sira, bulundugum yerle ve amaçlarimla ilgili duygu ve 
düsüncelerim de geliçti.

,  *  *  *

Direksiyon Ustasiyla paylaçtiôim bu deneyim, eski bir 
hikâyenin içindeki derin gerçegi bir kez daha vurguluyor. 
Eger hikâyeyi bilmiyorsaniz, âgrenmenizin zamam gelmiç 
demektir. Eger biliyorsamz, bir kez daha dinlemek size 
iyi gelecektir.



Hikôyeye göre, bir yolcu italya'dan yola çikmis, insa 
edilmekte oian muhteçem kiliseyi görmek üzere Fransa' 
nin Chartres kentine gelmis. Kente vardiginda aksam ol- 
mak üzereymis. Dosdogru insaat alamna gitmis ve isçile- 
rin evlerine gitmeye hazirlandiklarini görmüs. Üzeri toz 
toprakla kapli bir adama, orada ne yaptigim sormus. Adam 
tas ustasi olarak çaliçtigmi sôyiemis. Günlerini kayalann 
ve taslann üzerine oymalar yaparak geçiriyormus. Bir 
baskasi aym soruya karçi cam ustasi olarak çalistigini 
açiklamis. Günlerini renkli camlari üfleyerek, onlara degi- 
$ik sekiller vererek geçiriyormus. Bir baska isçi demirci 
oldugunu, hayatim kazanmak için sabahtan akçama kadar 
demir dôvdügünü sôyiemis.

Henüz tamamlanmamiÿ yapinin gittikçe kararan göl- 
gelerine dogru ilerleyen yolcu, ya?lica bir kadinla karçi- 
lasmis. Kadin elindeki uzun sa pli süpürgeyle, o günün f in 
den art a kalan ta h ta kiymiklarim, cam tozlarini ve taç par- 
çalarim süpürüyormus. Yolcu, «Ne yapiyorsun?» diye sor
mus ona.

Kadin durmuç, süpürgesine dayanmiç, baçini gôk- 
lere dogru yükselen ihtiçamli yapiya dogru kaldirarak, 
«Ben mi?» demi?. «Muhteçem Tanri’nin çanina lâyik bir 
katedral yapiyorum.»

Sik sik Chartres kentinin insanlarim düsünmüsümdür. 
Hiçbir zaman tamamlandigmi göremeyecekleri bir seye 
baslamisti onlar. Üstelik göremeyeceklerinin bilincindey- 
diler. Kendilerinden daha büyük bir §ey için çaliçiyorlardi. 
Olaya muhtesem ve inamlmaz bir bakislari vardi.

Jack Perry için de aym sey geçerli. Ôgrencilerjnin 
büyüdükleri zamam asla göremeyecek. Zoten pek az ôg- 
retmene nasip olur bu sans. Ama bulundugu yerde bil-



diklerini ve sahip olduklarim kullanarak, dünyanin nasiü 
olmasi gerektigine dair bir gôrüç sunuyor insanlara.

Chartres'h o yasli kadin, direksiyon dersi veren oda- 
min ruhsal atasi sayilabilir. Direksiyon ôgretmeni de ses- 
sizce ve kendi bildigi sekilde, insanliga sunulacak bir ka- 
tedral yapiy.or. Çocuklar ondan hem araba sürmeyi, hem; 
de hayatlarini sürmeyi... dikkatle sürmeyi ôgreniyorlar.

\



Tabaklar yikandiktan ve muslugun içi çalkalandiktan 
sonra, muslugun dibinde, deligin agzinda $u anda 'biri- 
kinti' demeyi tercih ettigim birtakim çeyler olur. Mantikli, 
bilgili ve tarafsiz her insan, o birikintinin musluk deligine 
ve borusuna sigmayacak kadar büyük yemek parçacik- 
larindan olustugunu bilir. Yani sonuçta birikintinin ana 
maddesi, protein, karbonhidrat, yag ve kemik iligidir. Tarn 
yemek artigi iste.

Dahasi, insan bu maddenin pi§irilirken yüksek isiya tu- 
tularak strilize edildigini ekleyebilir. Bu yetmiyormus gibi, 
bir de bulasik tasinin içinde kaynar su ve deterjanla kar- 
silasmis, sonra iyice çalkalanmistir. Herhangi bir so run 
yaratacak durum yoktur.

Ama ergenlik çagmda bulunan ve bulasiklari yika- 
maya zonlanan her genç, bu açiklamanin biryalan .oldugu- 
nu da bilir. Musluk deliginde biriken o seyler zehirli ar- 
tiklardir... insam öldürmeye yetecek derecede zehirlidir... 
sagliga karsi bir tehlike olusturmaktadir. Bir baçka de- 
yisle, ne kadar tiksinti verici olabilirse, o kadar tiksindiri- 
cidir.

On üç yasimdayken anneme saygi duymami sagla- 
yan pek az nedenden biri de, çiplak elleriyle muslugun de- 
iligine uzamp, yine ÇIPLAK ELLERIYLE o ölümcül pisligi 
toplamasi ve oöp torbasina atmasiydi. Dahasi, annemin



elini nemli çôp torbasinm içine sokup, kayip bir çay ka?i- 
gini ÇIPLAK ELLERIYLE aradigini da gôrmüçtüm. Çilgin 
bir cesaretti bu. Kasigi gerçekten de buldugunu hatirliyo- 
rum... kahve telveleriyle kariçik yumurta artiklarinin için- 
de, sebze çorbasindan artan yo^un siviya iyice buiasmiç 
durumda. Kaçigi çalkalamam için bana uzattiginda ne- 
redeyse bayilacaktim. Yaçamak isteyen hiçbir çocuk-genç 
o kaçtga, kalin eldivenler, bir yüz maskesi ve paslonmaz 
çelikten cimbizlarla silahlanmaksizin dokunmayi kabul et- 
mezdi.

Bir keresinde okulda, Fransizca ordure kelimesiyie 
karçilaçmiçtim. Ôgretmen kelimenin 'tarif edilemeyecek 
kir, igrenç pislik' anlamina geldigini sôylediginde, bu ke- 
limeyle neyin kastedildigini hemen aniadim. Demek ki biz- 
de her gece oluyordu bu. Mustugun dibinde birikiyordu.

Bulaÿik yikama zamam geldiginde hiç vakit kaybet- 
meden bu yeni haberi anneme verdim. Annem, ah-benim - 
aptal-oglum bakiçiyla yüzüme bakti ve biraz once yedi- 
gim yemegin de çu anda midemde aym durumda çürü- 
mekte oldugunu soyledi. Üstelik yediklerim yemek borum- 
dan açagi inmeden once yikanmiç ve çalkalanmiç do de- 
gildi. Eger bana bu yeni haberi dinlemekle, kafama 
koskoca bir sopanin darbesini yemek arasinda bir seçme 
çansi tammis olsa, kesinlikle sopayi seçerdim.

Çok uzun bir zaman boyunca bir otomatik bulasik 
makinesinin gerekliligi konusunda dii döktüm, annemle ba- 
bami ikna etmeye çaliçtim. Bu teknoloji harikasi âietin, 
bir daha hiç kimsenin asia o igrenç pislige dokunmak 
zorunda kalmamasi için icat edilmi? oldugundan emindim.

Anne babalar ve tarafsiz büyükler ne derlerse desin- 
ler, ben musluk deliginde biriken o igrenç pisliklerin ô- 
lümcül ve mikroplu oldugundan emindim. Onlara dokun-



dugunuz anda cüzzama ya da daha beter bir hastahga 
yakalanabilirdiniz. Eger pislige kazara eliniz degerse, par- 
maklarimzla vücudunuzun baska bölümlerine dokunma- 
maya kesinlikie dikkat ederek ellerinizi iyice ovmaniz, sa- 
bunlamamz ve çalkalamamz gerekirdi. Daha da kötüsü, o 
pisiigin birleçip degiçim geçirerek canli bir sey haline dö- 
nüsebilecegini, geceleyin musiuk deliginden sürünerek çi- 
kabilecegini, evin içinde istedigini yapabilecegini de bili- 
yordum.

Modem öyle, neden lastik eldiven kullamp sorunu hal- 
letmiyordun, diye sorabilirsiniz. Aslinda bunu sormamamz 
ve gerçegi bilmeniz gerekir. Lastik eidivenier korkaklara 
göredir. Ayrica hatirlarsaniz, annemin çiplak elleriyle bu 
içleri hallettigini söylemi^tim. Babam ise, hayati boyunca 
musluga bir metreden fazia yakiasmadi. Annem onun tem- 
bel oldugunu söylüyordu. Ama ben, onun da benimle aym 
bilgiyi paylastigindan emindim. Babam da biliyordu, mus
iuk deligindeki o igrenç pisligi.

Bir keresinde yemekten sonra babama isa'nin asla 
bulaçik yikamak ve delikte biriken pislikleri temizlemek zo- 
runda kalmadigmi düçündügümü söyledim. Babam da ka- 
tildi bu fikrime. Aramizda geçen tek teolojik tartiçma bu 
a!du.

Oysa tuvalet, musiuk deligindekilerden çok daha be
ter maddeler yüzünden tikandiginda, babam pompayi kap- 
tigi gibi ise koyulurdu. O bu ist yaparken, ben tuvaletin 
kapisindan bile girmezdim. Neler yaptigini görmek ve bil- 
mek istemezdim.

Ama simdi farkli oldu. Artik ben de büyük insan ol- 
dum. Oldukça uzun bir süreden beri öyleyim. Su anda li- 
seden mezun olan bir sinifa konusma yaptigimi hayal edi- 
yorum.. Herhalde önce onlara, ‘içinizden kaç kisi büyü-



J  -
mek, büyuk insan olmak istiyor?' diye sorardim. 'Kaç ki- 
si bagimsiz, kendi biidigini okuyan vatandaslar olmak is
tiyor?' Eminim hepsi ellerini büyük bir hevesle kaldirir- 
lardi. O zaman on lara büyük insanlarin yaptiklari islerin 
bir listesini verirdim.

— musluk deliklerini temizlemelc
—  tikanan tuvaletleri açmak
— bebekler altlarim islatip pislettiklerinde onlari te

mizlemek
— akan burunlari silmek
— bebek yari sindirilmis ispanagi kustugunda yer- 

3eri temizlemek
— pcaklari, kizartma tavalarim ve üzerleri kalin yag 

tabakalanyla kaplanmis diger mutfak âletlerini temizle
mek

— kedinin kutusunu temizlemek ve köpegin kakolari- 
m yerlerden kazimak

— çôp torbalarim disan tasimak
— sintine suyunu pompalamak
— ev hayvanlari yoldan geçen kamyon tarafindan e- 

zildiginde cesetlerini gömmek

Yen! mezunlara, bu saydiklarimin hepsini yapabildik- 
leri zaman gerçekten büyük insan sayiiacaklarini sôyler- 
dim. Ôgrencilerden bazilari bulunduklari noktadan daha 
ileri gitmek istemeyebilirlerdi. Ama bence gerçekle bir an 
once yüzlesmeleri onlar için daha iyi bir sey.

Yukarda saydiklarimdan daha beterleriyle de karsila- 
sabilir insan. Benim kanm doktor. Bazen bana yapmak 
zorunda kaldigi seyleri anlatir. Anlattiklarim size aktarmak 
istemiyorum. Keske ben de bilmeseydim. Bazen bu tür 
seyier yapan birinin yakinmda olmaktan rahatsizlik duyu-



yorum. Ama aym zamanda gururda duyuyorum onunla.
Pisligin sizin paymiza düsen kismini temizlemek ko- 

nusunda gösterdiginiz h eves bir tür sinav. Bu hayatin çô- 
pünü disari çikarmak ise toplum üyeliginin sorti.

Çocukken, eger sizi gerçekten seviyor olsalar, asla 
çôpü disari çikarmanizi istemeyeceklerini düsünürsünüz. 
Büyüklerin saflarina katildigmiz zaman ise, çôpü kendili- 
ginizden, onlari sevdiginiz için disari çikarirsimz. Oniar' 
derken yalnizca kendi ailenizi degil, tüm insanlik ailesini 
kastediyorum.

O eski deyiÿ hâlâ gerçek ve geçerli.
Büyük olmak ger^kten pis ϊφ.
Ama birileri çikip c isi de yapmok zorunda.



Temidigim bir hamm, kentin merkezinde klas bir oyun- 
cakçi dükkâm isletir. Kibar müsterilerinin genellikle iyi gi- 
yimli, orta yasli erkekler oldugunu, dükkâna sabah on bir 
sularinda, yazihanelerinde memurlari çaliçirken geldikle- 
rini söyier. Oyuncakçi dükkäninin özel dilinde bu adam- 
iara 'gevsek cüzdan' diye isim takilmiçtir. Yalniz en iyi 
oyuncaklara meraklidirlar ve dükkândan asla eli bos çik- 
maziar. Hamm bana, onion sokagin tâ ucundayken taniya- 
biidigini söyier. Yüzlerinde hevesli, saf bir ifade, yürüyüs- 
lerinde hos bir amaçlilik vardir. Besbelli zevkli bir sey yap- 
maya geliyorlardi. Hem öyle Noel'i falan da beklemezler, 
vilin herhangi bir zamamnda çikagelirler.

Kimdir bu para babalari?
Büyükbabalardir. Özellikle de ilk kez büyükbaba olan- 

lar.
Oyuncak saticilarimn dualarina verilmis karsiliktir bu 

büyükbabalar.
Ben de onlardan biriyim. Son zamanlarda oyuncakçi 

dükkânlarinda bol zaman ve para harcadim, küçük kiz 
torunum için bebekler aldim.

(Korkmayin, size torunumu anlatacak degilim. Çünkü 
eger henüz büyükbaba ya da büyükanne olmadiysamz, 
bunlari duymayi pek istemeyeceksiniz. Eger olduysamz, o 
zaman da tek yapmak istediginiz, bana kendi torununuzu



onlatmqk olacak... benimkinden çok daha müthis ve sa- 
sirtici bir çocuk olan kendi torununuzu... ve ben de onu 
duymak istemeyecegim.

Büyükbaba oimanin en kötü yanlarindan biri budur 
iste. Bu konuda çok fazla konuçursunuz. Aslmda kimse 
sizin resimierle süslü, uzun konferansmizi dinlemek iste- 
mez... «Birkaç fotograf görmek ister miydiniz, sahi?)

Devam edelim. Ben en son yirmi bes yil once alis 
verise çiktigimdan be ri oyuncak bebekler çok degismiç. 
Bir kere çogunun anatomik özeilikleri dogru olarak yerli 
yerine yerlestirilmis. SaticMar da her zaman bir eibisenirt 
etegini kaldirarak veya pantolonu asagi indirerek bu du- 
rumu size kamtlamaya hevesli oluyorlar. «BAKIN, GERCEK 
GiBÎ!»

iste bebek alisveriçine çikmanm en zor yarn bu ben- 
ce.

Kuramsal olarak, aslmda bu geliçmelerden yanayim. 
Ama saticinin gösteriyi tamamlamasmi beklemenin mi, 
yoksa size göstermemesini rica etmenin mi daha utan- 
dirici olduguna karar veremiyorum. Göstermelerine gerek 
yok, ben onlarin sozlerine güvenirim nasil olsa. Belki de 
büyükbabalarin sabah saatlerinde bebek aliçverisine çik- 
masinin nedeni, bu zorunlu gösteri tehdidi olabilir... oyun- 
cakçi dükkânmda kimseler yokken yani.

Oyuncak üreticileri gerçege uygun vücut özelliklerinin 
yamsira baska ilerlemeler de kaydettiler.

'Gidiklanan Bebek', kollarinin altma dokundugunuz 
zaman gülmeye bashyor.

«Whaopsie» çigliga benzer bir ses çikariyor ve kar- 
nina bastirdiginiz zaman saçlan havaya uçuyor.

Altim Islatan Bakimli Bebek' de var, Altini açtigmiz 
zaman poposunun pisik içinde oldugunu gôrüyorsunuz.



Yaninda iki türlü losyon veriyorlar. Biri piÿigi yok ederr 
losyon, obürü de baçlangiçta piçigi olusturan losyon.

Bir de tam hastaneden yeni çikan bir bebegin 6zel- 
liklerini taçiyan, 'Yeni Dogmuç Bébek' türü var. Bu tür 
bebekler gerçek boyutlarda, buruçuk, yumuçak ve biraz 
çirkin oluyor. Bileginde hâlâ hastane kimlik levhosini, ag- 
zinda emzigini tasiyor. Çimdi söyleyecegime dikkat edin... 
göbek kordonunun kesikligi noktada bir bandai göze çar- 
piyor. Bebek yiyebiliyor, içebiliyor, agltyor, altini islatiyor, 
kirletiyor, (tabii ki anatomik olarak gercege uygun özel- 
liklere sahip) ve eger midesini sikacak olursamz, agzmdon 
etrafa tükürükler saçiyor. Her türü oiabiliyor bu 'Yeni 
Dogmu? Bebekler'in... erkegi, diçisi, zencisi, beyazi. (Gilt: 
rengi sari veya kirmizi olam yok ama. Neden acaba?)

Oyuncak bebeklerdeki bu gerçege yôneliç bence al- 
kiçlanmayi hak ediyor.

Nüfus arti§i sorununa da bir çare getirmiç oluyor.
Neden bebekler konusunda tam anlamiyla gerçekçi 

davranmayalim?
Yemegini yedikten sonra yediklerini kusan, oyni an- 

da birdenbire ishal olan ye bütün gece susmadan ogla- 
yan Hasta Bebege' ne dersiniz?

Belirli dönemlerde tüm vücudu kabank kirmtzi leke- 
lerle kaplanan, üç gün üç gece boyunca öksüren 'Hasta- 
likli Bebek' de olabilir.

Ya da 'Anne,' diyecegi yerde durmadan 'HAYIR, HA- 
YIR, HAYIR, HAYIR!' diye bagiran Zor Bebek.'

Hattä 'UTANDIRAN BEBEK' bile yaratilabilir. Bebegi 
kurdugunuz zaman, siz altini degiçtirmeye çaliçirken, ana
tomik olarak gerçege uygun vücuduyla oynamaya baçla- 
yabilir.

Mükemmel oyuncak bebek herhalde TÜM bu özel-



liklere sahip olacak, belirli tepkileri gösterebilecek, belirli 
hareketleri yapabilecek. Bütün bir kuçagin kiz ve erkek ço- 
cuklari bu bebeklerle oynayarak büyüyecekler ve ilerde 
kendi bebeklerini dogurmak ve büyütmek konusunda ol- 
dukça dikkatli düçünecekler. Ne gibi bir durumfa karsjla- 
sacaklarim bilecekler. Bôylece belki de Amerika'daki oyun- 
cak üreticileri, nüfus artismi kontrol etme konusundaki 
en etkili güçlerden biri haline gelecek.

Bu gelismeyi beklerken solugunuzu tutmayin. Oyun- 
cakçi dükkânimin sahibi hamm, bir oyuncak bebek ger- 
çek hayattaki bebeklere ne kadar benziyorsa, satilma ih- 
timalinin o kadar düsük oidugunu kabui ediyor.

Size anlattigim, Yeni Dogmuç Bebek', indirim dô- 
nemlerinde fiyati yari yariya düstügünde bile alici buiami- 
yormus.

Herhalde ilk kez büyiikbaba olanlar da almiyorlar bu 
türieri.

Hattâ özellikle ilk kez büyükbaba olanlar almiyor ol-
mali.

Hayir, bu tipler tam tahmin edeceginiz bebekleri ahr- 
iar: düzgün balerin hatlarina sahip, ko bank elbiseler giy- 
mis, pürüzsüz, gerçek olamayacak kadar kusursuz, küçük 
saheserler. Sirin, tatli ve yumuçak bebekler alirlar. Be- 
beklerin anatomik ayrintilari da yoktur, çok tesekkürler.

Onlar kusursuz bebekler isterler.
Tipki kendi küçük torunlari gibi.



«iÿte Tilki, sakin yakaiama!» Hayir, yakata degil. Ya~ 
kalamo! Tazikm coçturan geleneksel emrin tersi olan bu 
çiglik, ingiltere'deki Av Sabotai Derneginin slogan: olmuç. 
ASD, eskiden kalma soylular sporu olan tilki avina alisil- 
madik bir ilgi duyan siradan insanlarin kurdugu bir der- 
nek.

ßimdi olay: gözden geçirelim. Tilki avi, komik giysiler 
giymiç, atlarinin üzerindeki ufacik eyerlere yerleçmiç yük- 
sek siniftan birtakim tiplerin biraraya gelmesini gerekti- 
rir. Kirmizi ceket giyip pirinç bir borazan: öttüren liderin 
emriyle, bütün grup kirlara yayilir. Son hizla çitleri ve 
hendekleri, kayo Ian ye tepeleri, çayirlari ve tarlalar: asar, 
bir grup tazinm peçinden koçtururlar. O tazilar da, tilki 
oldugunu umduklar: §eyi kovalamaktadir. Eger gerçekten 
o $ey tilkryse ve kopekier onu yakalarsa, bir anda parça 
parça ederler. Kibar biniciler bunu büyük bir eglence sa- 
yar. Herhalde köpekler de öyle sayar. Atlarla tilkinin bu 
konuda ne düçündügünü ise ancak tahmin edebiliyorum. 
Bir av kulübüne üye olmak, toplumun üst düzeyine gös- 
terisli biçimde yerlesmek demektir. Kraliyet ailesi genel- 
likle bu patirtmin tom orta yerindedir. Bir prensesin veya 
bir iki dükün bulunmas:, avm klasi bakimindan çok gerekli 
görülür.

Bu neseli sahneye yen! girenler ise Av Sabotai Derr



negi üyeleridir. iki binden fazla dernek üyesi kendiierint 
bu eglenceyi bozup mahvetmeye adamiçlardir. Onlar til- 
kinin tarafindadir. insanlarin vahçi hayvanlara zalim dev
ra nmas ma karçidirlar. Tilki avini, 'Tahammül ediimez tip- 
lerin, sofrada yenilmez çeylerin peçine dü§mesi’ olarak 
tammliyorlar.

Amaçlari, tilki avini karmaçik ve utandirici bir okiy 
haline getirmek. Boylece birçok tilkinin tek parça halinde 
mutlu mutiu yaçamlarma devam etmesini saglamiç olu- 
yorlar. Sabotaicilar amaçlarina ulaçabilmek ïçin, israil Giz- 
li Polisi kadar olmasa bile, yine de hemen hemen ona ya- 
kin düzeyde iyi ôrgütlenmiçler. Av düzenleyiciieri faaliyet- 
lerini ne kadar gizli tutmaya çahssalar da, sabotajcilar on- 
larm planlarini her zaman ônceden biliyorlar. Ne zaman bir 
av program: hazirlansa, sabotaicilar harekete geçiyor. i§- 
te taktiklerinden ve faaliyetlerlnden bazilari:

Sik sik, av toplantilari ve buluçmalariyla ilgili yanlis 
ve birbirine zit notlar yollama taktigine baçvururlar. Boy
lece adonna aflayan avcilar yanliç günlerde yanliç yer- 
lere giderler.

Partizanlar ormanlarda saklamr, avcilarin kafalarmi 
kariÿtirmak için yanliç borazan sinyalleri verirler. Hattâ 
bazan avci kihgina girip atlarina bindikten sonra, gerçek 
avcilarin arasina karisir ve yanlis yönlere ilerlemelerini 
saglarlar.

Sabotajcilar av gününden ônceki gün kirlarda ve or
manlarda kilometrelerce yürüyerek yanlarindaki sprey ku- 
tularindan agaçlara ve çitlerin üzerine yapay tilki kokusu 
sikarlar. Bu ara da tazilarin dikkatini dagitmak için çev- 
reye lezzetli çig et parçalari birakmayi da unutmazlar.

Gerillalarin, avcilarin av düzenini bozmak için hava 
saldirisi durumunda çaldirilan alarm sirenlerini kullandik-



ion, küçük ça pli duman bonrrbalari patlattiklari da görül- 
müçtür. Avcilar birkaç lokma bir çey yiyip dinlenirken at- 
lari serbest birakmayi da denemislerdir.

Köpeklerin ve avcilann ilgisini dagitabilmek için, ôn- 
ceden teype kaydedilmiç tilki seslerini ve onlari kovalayon 
gözü dönmüs köpeklerin ulumalcirmi dinletme yoluna da 
baçvurmuslardir.

Bir baska sefer, grubun tüm tazilari bir kamyona bin- 
dirilmis ve kilometrelerce uzaklara götürülmüstür.

Sabotajcilar ahirlara sizmayi da basariyoriar. Eyerle- 
rine oturarak yerlerine bol bol bal sürüyor, haîtâ kilometre
lerce yari çapli alandaki tüm içilebilir nitelikteki sulara 
kirmizi boya karistiriyorlar. Bôylece avcilar atlarmi, kan 
gibi görünen bir siviyi içmeye zorluyor, ne yapacaklarmi 
sasiriyoriar.

Yakindaki kôylerde yaçayan kôylü halkin bu tabloyu 
bir tür oyun haline dônüçtürüp sahneledigini de duydum. 
Erkekler tilki kiligina girip aristokratlar gibi giyinmis in- 
sanlari kovaliyorlarmiç.

Uygulanan yöntemlerin bir digeri de, av boyunca böl- 
genin üzerinde bir helikopterle uçmak ve aptalca çocuk 
sarkilariyla kahkaha seslerinin kaydedildigi saçma sapan 
kasetler çalmak.

Duyduguma göre bazi sabota|ci gruplar, avdan son- 
ra bahçede düzenlenen partilerde ortalikta çirilçiplak kos- 
turarak bozgunculuk yapiyorlarmiç. Arka taraflarina tut- 
turulmus sahte tilki kuyruklarindan baska hiçbir sey bu- 
lunmuyormus üstlerinde. Ve tabii koçarken köpekler gibi 
havliyorlarmis.

Sabotajcilarin hareketlerinden ve yaklaçan av gün- 
ierinden basinin her zaman haberdar edildigini sôyleme- 
me gerek yok samrim. Gazeteciler bôyle günlerde kosa



kosa gelirler. Olayi bastan sona izlemeye bayilirlar. Tilki 
avcilari defalarca, gazeteciler tarafindan barbar ve optai 
insanlar durumuna düçürülmüslerdir. Adlan günlük gaze- 
telerde yayinlanir. iyi bir sey degildir bu.

Avci Kulüpleri, Av Sabotai Derneginden pek hoÿian- 
maziar. Avcilarm polise ve avukatlara baçvurmalari on
ion daha da gülünç duruma düçürmekten baska içe ya- 
ramaz. Zoten avian da her sefer berbat olmaktadir.

Sonuç olarak, kendilerine Av Sabotajcilari diyen ki- 
çiler fazlasiyla egleniyorlar. içlerini baçariyla tamam- 
ladiktan sonra köy lokantalarinda ne§eli partner düzenler- 
ler. Ayrica gittikçe artan sayida tilki avcisi, av konusuna 
duyduklari ilgiyi kaybetmektedirler. Pek çok tilkinin bu sa- 
yede huzura kavustugunu rahatlikla söyleyebiliriz.

Av Sabotaj Dernegi benim çok hoçuma gidiyor. Tilki 
hayatlarinin kurtarilmasi benim için özel bir önem taçidi- 
gindan degil kesinlikle. Sebep yalmzca, çeçitli çekiilerde 
ortaya konan zalimlige karçi oluçum da degil. Av Sabo
tai Derneginin ruhuna hayranlik duyuyorum ben.

iyilik yapmak çogu zaman bir tür ciddiyet gerektirir. 
Kötülüge, hattâ küçücük kötülüklere bile, bir muziplikle, 
kurnazlikla, neçeyle ve gülerek yaklaçmak pek azimizda 
bulunan bir dehayi gerektirir. Ama eger varsa, böyle bir 
deha insanlik yaçaminin tümüne bir za ratet katar, llerle- 
meyi hem mümkün kilar, hem de gerekli hale getirir.

Eger bunu yaparken, daha çok eglenerek yapmanm 
bir yolunu bulabilsek, adaleti ve merhameti arayanlann 
saflarina belki çok daha fazla kisi katilirdi.



Simdi size söylemek üzere oidugum §eylerin, On 
Emir'ie Murphy Kanunu arasinda bir yeri vor samrim.

Hatiriayacaginiz gibi Tann, yaçli Musa'yi çôldeki yük- 
sek bir dagin tepesine davet etmiç ve ona üzerlerine bazi 
güçlü keiimeler yaziii birtakim taç baskili notlar vermis. 
Emiriermis bunlar. Tann, «i$te Sana on tone enikonu iyi 
fikir, bir göz at bakalim, sen nasil bulacaksin,» dememiç. 
Diipedüz émir vermiç. Ya bunion yaparsin ya da baçina 
geleceklere katlanirsm.

Diger yanda, iyi niyetli alaylariyla ünlü büyük insan 
Murphy, hangi konuda ne yapmaya çaliçirsamz çaliçin, 
sonucun kesinlikle yeterince iyi olmayacagmi söyiemi§. 
Bazi kisiler Murphy'nin bile iyimser oldugutlu düçünü- 
yorlar.

Ben ikisinin ortasinda bir yol seçiyorum ve Fulghum 
kanununu öneriyorum. Geneide degindigim konular, ne 
Tann, ne de Murphy tarafindan pek gözönüne alinma- 
mis dogrusu. Benim kanunlarim ne ilk On Emir kadar sert, 
ne de Murphy kanunlarinin sonsuza kadar uzanan de- 
gisik uyarlamalari kadar umutsuzluk verici. Sizlere sun- 
dugum listenin yalnizca dokuz maddeden oluçtuguna dik- 
katinizi çekerim. Onuncu maddenin üzerinde hâlâ çalisi- 
yorum. Tabii onu bir on birinci madde de izleyebilir.



1. Limonata satiçi yapan her çocuktan bir bardak
limonata aim.

2. Oy verebileceginiz her konuda oyunuzu kullanm.
3. Lise sinifmizm yirmi beçinci yil toplantisina mut- 

laka katilin.
4. Çok para sahibi olmaktansa, çok zaman sahibi 

olmayi tercih edin.
5. Her zaman manzarali yolu seçin.
6. Ne olursa olsun, sizden bir çey isteyen diienci- 

ye bir çey vérin.
7. Ve tüm sokak çalgicilarina para vérin.
8. Sevgi gününde, her zaman birini seviyor olun.
9. Kasabaya bir sirk geldiginde, mutlaka orada olun.



Yil 1963.
iki yanda dik yamaçlar gi'bi yükseien raflarla kapli 

supermarket koridorlarinin derinliklerinden, ufak çapli oto- 
büs kazasini bir hava saldirisi izliyormu? gibi sesler gel- 
mekteydi. Süpermarkette çaiisan genç kutu taçiyicilarin- 
dan biri, uzun sapli bir süpürge ve yer beziyle silahlan- 
mis durumda yammzdan koçarak geçtiginde onu izleye- 
cek olursaniz, genç bir babayla, üç yaçindaki ogiuyla, yer- 
de bir yigin olusturmuç durumdaki bol sayida konserveyle 
karçilasirsmiz,

Plastik bir torbamn içindeki domateslerin üstüne otur- 
muç olan çocuk, nazik ifadeyle 'önemli sivi kaybi' olarak 
niteleyebileceginiz bir durumla karsi karçiya. ΘοζγαφΙαπ 
burnundan akan sümüklere kariçiyor, alninda açilmis olan 
küçük siyriktan sizan kanlarla birlesiyor ve kocaman açil- 
mis agzindan damiayan tükürüklere ulaçiyor. Çocugun 
açik agzmdan çikan ses, bir köpegi yatagm altina kaçirt- 
maya yetecek kadar güçlü. Bu arada çocuk altini da is- 
iatmiç. Ve yaçadi§t küçük trajedi doruk noktasina varma- 
dan once kusacaga benziyor. Yüzünde, çocuklarda kus- 
ma öncesinde görülen o 'geri durun, geliyor,' ifadesi var.

Kirilan kavqnozlardan akarak çocugun çevresinde kü
çük bir göl meydana getiren salatalik turçusunun suyu, fe-



fâket bölgesine ko§an supermarket kurtarma ekibinin isrnl 
pek fazla koiaylaçtirmiyor.

Çocugun cam acimamiç. Baba, aglamayi-kes-yoksa - 
tokadi-yersin! tehdidinin bu durum karçisindaki yararsiz- 
ligini anlamiç oldugundan son derece sessiz. Felâketin ta 
kendisiyle yüzyüze oldugu halde ne bir hareket yapiyor, 
ne de bir sey sôylüyor.

Babanin sakin olmasinin bir nedeni da ha var. Su an- 
da evden kaçmayi düçünüyor, Hemen çirndi. Kapidan çi- 
kacak, arabasina binecek, uzakta, güneyde bir yere gide- 
cek, adim degiçtirecek, gazete dagiticiligi ya da bütün 
gece açik kalan lokantalardan birinde aççilik yapacak. 
Ne olursa yapacak... yeter ki üç yaçindaki çocuklarla ug- 
rasmasi gerekmesin. içte bunlari geçiriyor aklindan.

Günün birinde beiki de olayi eglenceli bulacagim, bu 
günü düçünüp gülecegini tabii ki biliyor, a ma kalbinin en 
ôzel ve gizli kôçesinde, çocuk sahibi olduguna, evlendi- 
gine piçman, büyüdügü için üzgün. Her çeyden çok, gôz- 
lerinin önünde aglayip duron oglunu, daha iyi içleyen bir 
baçka modelle deâiçtiremeyiçine üzülüyor. Aklindan ge- 
çenleri kimseye asla söyleyemez ve sôylemeyecek, ama 
yine de düçünüyor. Düçündükleri hiç de komik seyler 
degil.

Yerleri temizlemeye gelen delikanli, supermarket yö- 
neticisi ve feiâket alamnin çevresine toplananlar, korkuno 
derecede anlayiçli davramyorlar, kazazedeleri avutmaya 
çaliçiyorlar. Daha sonra baba otoparkta arabasimn için- 
de oturuyor, hiçkiran çocugunu kucagina aliyor ve uyu- 
yana kadar kollarinm arasinda tutuyor. Eve dônüyor, co- 
cugu yukardaki beçigine taçiyor, yatirip üstünü ôrtüyor. 
Uzun bir sûre boyunca uyuyan çocuâa bakiyor. Ve baba 
evden kaçmiyor.



YIL1976.
Aym baba, benim evimin salonunda bir asagi bir yu- 

kari yürüyor, bir sûre dikkatsizce sôvüp sayiyor, sonra 
aglayip sizlamaya koyuluyor, çok geçmeden yine sôvüp 
saymaya baçhyor. Eiinde birkaç kere buruçturulup top 
haline getirilmis, sonra kiriçiklikiari açilmaya çalisilmis bir 
mektuptan arta kaiani tutuyor. Mektup on ait! yasindaki 
oglundan (aym çocuk). Babasmm guru ru, ilk gôz agrisi 
olan... en azindan postadan bu mektup çrkincaya kadar 
ilk gôz agrisi olan kiymetii oglundan...

Oglan babasindan nefret ettigini ve bir daha asia 
onu görmek istemedigini sôylüyor. Oglan evinden kaçiyor. 
Korkunç babasi yüzünden. Babasmm baçarisiz ve kôtü bir 
baba olduguna inamyor. Babasmm sersemin biri oldugu- 
nu düçünüyor.

Babanin çu anda oglu hakkinda düçündükleri pek bun- 
lara benzemiyor ama kesinlikle iyi çeyler oimadigi bir ger- 
çek.

Diçarda çok güzel bir gün yaçamyor... ilkbahann ilk 
günü. Ama evin içinde yaçanan trajedi, Apocalypse Now 
filmini hatirlatiyor. Bir erkek, yeni bir babalik döneminin 
ilk gününü yaçiyor. Oedipus'un yaçli ve gri hayaleti paldir 
küidür hayatina dalmi§. Bir gün... bundan çok sonra bir 
gün... belki de bu olayi hatirlayip gülecek. Ama §u anda 
tek hissedebildigi duygu KAYGI.

Aslinda o iyi bir adam ve iyi bir baba, iyiliginin kamt- 
lari insanin aklini baçmdan almaya yetecek kadar çok. 
Ogul da temelde iyi bir çocuk, birçok iyi nitelikleri var. 
insanlar birçok yônden tipki babasina benzedigini sôylü- 
yorlar.

Baba, «Niçin benim baçima geliyor bunlar?» diye bq- 
ginyortavana.



Çünkü bir ogul sahibi. Bütün nedeni bu. Su anda bu 
durumu ona açikiamaya çalismanm hiç yaran yok. Once 
olayi basmdan sonuna kadar yaçamasi gerekiyor. Bilge- 
lik onu izliyor. Su anda, dolu firtinasmin orta yerinde bu- 
dala gibi dikilip durmak ve baçina geienlere katlanmak 
zorunda.

» ·  *

YIL 1988.
Aym baba, aym ogul. Oglan artik yirmi sekiz yaçinda, 

evil, üç yasmda bir erkek çocuk sahibi. Evi, meslegi ve 
bir sürü baska çeyi var. Baba elli yaçina gelmis.

Haftada üç sabah, saat alti sularinda ikisinin birlikte 
koçmaya çiktiklarmi gôrüyorum. îslek bir caddeden karçi- 
ya geçerlerken oglan her iki yône dogru bakiyor, babasim 
yaklaçan arabalarin yarattigi tehlikeden koruyabilmek için 
eliyle dirsegini tutuyor, ona herhangi bir zarar gelmesini 
ônlemeye çalisiyor. Bir tepenin yamacinda sabahin parlak 
içiklarina dogru tirmamrlarken birlikte güldüklerini duyu- 
yorum. Eve dogru hizli bir tempoyla geri dönmeye basla- 
diklarinda, oglan hiçbir zaman ône geçip babasim geride 
birakmiyor, kendi adimianni onun hizina uyduruyor.

Birbirlerini çok seviyorlar. Sevgilerini açikça görebili- 
yorsunuz.

Birbirlerine karsi son derece dikkatli ve çefkatli dav- 
ramyorlar. Birlikte çok ?ey ya^adilar ama çimdi hepsi ge- 
rilerde kaldi.

En sevdikleri hikâyelerden biri, bir zamanlar bir sü- 
permarkette...



Z AMAN ßU AN.
Bu hikâye her zaman varolan ve sonsuza kadar 

varolacak bir hikâye. Binlerce yil boyunca, binlerce kere 
tekrar tekrar yasandi. Tarih ve edebiyat buna benzer 6r- 
neklerle doludur. Örneklerin kimisi, (Oedipus’unki de da- 
hil olmak üzere) trajik sonlarla noktalandi. Ogullar evle- 
rini terkettiler, kaçip gittiler. arkalarindaki tüm köprüleri 
yaktilar ve bir daha asla geri dënmediler. Ama bazen de, 
(ki ben çogunlukla bôyle oldugundan kuskulamyorum), 
kendilerince uygun plan zamanda, kendi bildikleri sekilde 
geri döndüler ve babalarmi kucakladilar. Bu tür son'lar da 
oldukça yaygin ve eskidir. Hayati Ciddiye Almayan Ogui' 
un babasi sizlere anlatabilir.



Benim oglum bir anne. Kendisi büyüdü, evlendi ve 
§u anda ilk çccuguna bakiyor. Kansi da, kendisi de mes- 
lek sahibi insanlar. Bütün gün boyunca çahsiyoriar. Îkisi 
de esit haklara, esit sorumlulukiara ve yéni anne-babalik 
aniayisina inamyorlar. Oglum kizi için kendi payma dü
sen her seyi yapiyor. Çocukla birlikte geçirdigi zaman, ka- 
rismin çocuga ayirdigi zamana esit. Bir zamanlar çogun- 
lukla annelerin yaptigi islerin tümünü yaptigi için 'anne' 
diyorum ona. Bebegi besliyor, altini temizliyor, banyo yap- 
tiriyor, giydiriyor, bakip büyütüy.or, kabui ediyor, onayhyor, 
cesaret veriyor, koruyor, avutuyor, bebegi hem kollarinm 
arasinda, hem de kalbinin derinliklerinde seviyor, çok çok 
seviyor. Bu yüzden ona hayranlrk duyuyorum.

Κιζι henüz bir yasinda. Simdiye kadar iyi idare etti, 
bir sorunla karsilaçmadi. Ama ânünde uzanan yol olduk- 
ça uzun oldugundan, ogiuma annelik konusunda birtakim 
tavsiyelerde bulunmam gerektigini düsünüyorum. Karisina 
degil, ona tavsiyelerde buiunacagim. Karisi nasil olsa ne 
yaptigini biliyor. Ayr ica bir kadina asla annelikle ilgili sey- 
ler sôylemeye çalismamak gerektigini iyi âgrendim ben. 
Bu konuda bazi sarsici deneyimlerim oldu. Açiklayacagim.

Hayatimm yirmi beç yili boyunca, her Mayis ayinin 
ikinci Pazari benim için so run yaratmistir. Kilisenin papazi 
olarak, öyle ya da böyle, kürsüde Anneler Gününden söz



etmek zomndaydim. Bundan kaçmaya olanak yoktu. Ben 
de... denedim. Yo, aslinda cemaat genelde çok açik fi- 
kirliydi. Bana vaaz kürsüsünde ôzgürlük tamyordu. Ama 
sira Mayis ayinin ikinci Pazarina geldi mi, beklentileri su 
açik sozlü kadinm ifadesinden iyi anlatacak sôz buluna- 
maz: «ANNELER GÜNÜNDE kiliseye ANNEMÎ getiriyo-
rum, Peder. Hangi konuda isterseniz konusmakta özgür- 
sünüz. Ama içinde mutlaka ANNE bulunsun ve GÜZEL bir 
konuçma oisun!»

ßaka ediyordu... takihyordu bana. Ama aym zamanda 
ciddiydi de.

Yillar geçerken bu i§i en iyi çekilde basarmak için 
çaba gösterdim. Benim de bir annem plmasi ve bir sürü 
anne tamyor olmam yetmiyordu. Kendim hiçbir zaman an- 
ne olmamistim.., o zaman neyi, nasii bilecektim ki? Elim- 
den geleni yaptim... yemin ediyorum. Dengeli ve kaça- 
maklarla dolu vaaziarimi bir bakima, buna karçihk, diye 
diye verdim. Pek ünlü isimlerden alintilar sundum, duy- 
gusal girier okudum, tehlikeii esprilerden ve istenmeyen 
ögütlerden uzak durdum. Ama bu Pazar günlerinden her 
birinin sonunda, cemaat kiliseden ayrilirken, yarisi béni 
anneler hakkindaki gerçekleri tam anlamiyla ortaya ser- 
medigim için ikiyüzlü buluyor, öbür yarisi da, annelerin o 
ebedî harikulâdeligini yeterince vurgulamadigim için nan- 
kör buluyordu. Bir papaz ne yapabilir bu durumda?

(Bu arada sôyleyeyim, Anneler Gününün ekonomik bir 
φσν haline geldigini farketmiyor degilim. Yüz kirk milyon 
tebrik karti satiliyor... buniarin pek azi esprili. Anneyi di- 
§anya yemege gôtürmek için ve alman hediyeler için yak-



iaçik yedi milyar dolcir harcaniy.or. Orkideleri ve saksi bit- 
kilerini saymazsak, Annelere tam altmi§ milyon gül sunu- 
luyor. Noel ve Paskaiya'dan scnra en büyük ticari faali- 
yet bayrami. Telefon sirketi, Mayisin ikinci Pazarindakin- 
den daha fazla isi ancak Noel’de yapabilir. Ônemsenmesi 
gereken mail bir güç sôzkonusudur burada.

Mayisin o ikinci Pazarma baska etkili güçler de top- 
lamyordu... bunlar belleklerde yogunlaçiyor, kalplerde, 
zihinlerde ve ruhlarda sonsuza kadar saklamyordu. Ciddi 
çeylerdi bunlar. Anneler Gününün hiçbir komik yarn yok- 
tu.

Unutulmaz bir Pazar günü, «Ha ri ko anneleri olan. ken- 
diferi harika anne olan ya da anneligi genelde harika bu- 
ian kimseler için durum HARIKA,» dedim. «Ama siz bu 
yukardaki gruba girmiyorsamz...»

Bundan sonra onlara bir tür anket sundum. Birtakim 
sorular sordum... cevaplari açiklamalarini, evet ya da ha- 
yir demek için ellerini kaldirmalarini da istemedim.

1. Anneler Gününde kaçimz kendinizi en tedirgin 
edici türünden ikiyüzlülüge bulaçmiç hissediyorsunuz?

2. Kaçimz annenizi gerçekte sevmiyorsunuz... ya da 
ondan tam anlamtyla nefret ediyorsunuz? Kaçiniz bir an
ne olarak kendinizden nefret ediyorsunuz?

3. Kaçiniz çocuklarimzi sevmiyorsunuz ya da onlar- 
dan nefret ediyorsunuz?

4. Aramzda kaç kiçi annelerini hiç tammamiç?
5. Kaçiniz Anneler Gününü acili bir olay olarak gô- 

rüyorsunuz? Anneler Günü kaçimzin aklina, evlât edinme, 
çocuk aldirma, bosama, intihar, reddetme ve reddedilme,



alkolizm, yabancilasma, eziyet, aile içi cinsel iliskiler, ü- 
züntü, kayiplar, üvey annelik ve kaymvalidelik kavramla- 
nni, annelige karsi agza alinmaz ayip atiflarla ilgili dü- 
sünceleri ve amlari getiriyor?

Soracak daha baçka sorularim da vardi a ma ben 
eiimdeki sorulari okurken kilise birden çok fazla sessiz- 
ieçmisîi. içerdekiler hiç kipirdamadan oturmaktaydilar. 
Benim ya da onlarin yüziesmek isteyeceginden çok fazla 
gerçegin ortaya dôkülmüç oldugu açikti. Sustum. Onlara 
baktim, onlar da bana baktiiar. Bakiçlari acinin ta kendi- 
siydi, Oturdum, ama kürsünün arkasindaki koltuga degil, 
salonda onlarin oturdugu siralardan birine oturdum. Sor- 
dugum sorular, uzun bir sûre boyunca etkisini devam et- 
tirecekti. Mayisin ,o Pazar günü pek sevinçli ve zevkli 
geçmedi. Kilisenin pencerelerini yikamakta olan soguk ilk- 
bahar yagmurunun da pek yardimi olmadi. Gerçegin tü- 
münü ortaya çikarmak o sirada ne kadar da iyi bir fikir 
gibi gârünmüçtü... oysa çimdi...

Suratmm her çizgisinde, 'kutsanmiç anne’ diye yazili 
bir misafir hamm âyinden sonra karsima dikildi. «Genç 
adam, senden çok daha iyi insanlar, bu sa bah sôyledikle- 
rinden daha azi için cehennemi boylamiçtir. Utan, utan, 
üTAN bugünü mahvettigin için!» dedi.

Boyle iÿte. Dedigim gibi, annelik konusunda konuç- 
maktan yana birazcik korkagimdir. Hele kadinlara hitap 
ederken. îsler ters gittiginde kendi annemin sik sik de- 
digi gibi: Ben yalmzca yardim etmeye çalisiyorum.



Pazar sorumluluklarim bitti artik. Annem de mezarin- 
da. Anne olan ogluma bazi tavsiyelerde bulunmak için da- 
ha güvenli bölgedeyim bundan bôyle. Bu tavsiyeler aym za- 
monda, anne olan oglumun agabeyi için de geçerli. O 
do su anda niçanii ve yüzünde anneligin kendisinden pek 
uzakta olmadigini belli eden o dogurgan ifode vor.

Öyleyse iste annelere uygun bazi düçünceler... baba- 
larindan, her iki ogluma:

1. Çocuklar éveil hayvanlar degildir.
2. Gerçekte onlarin yaçadiklari hoyat, sizin yasamak- 

ta olduklarmi sandigimz hayatla aym sey degildir.
3. Çocuklarinizm yaptiklarina fazia gücenmeyin, ha- 

reketlerini üstünüze alinmaym.
4. Onlar için kayit cetvelleri tutmaym... fazla geri- 

lere uzanmayan bir bellek her zaman daha yararlidir.
5. Kir ve pislik, iyi insanlarin yetismesi için gerekli- 

dir.
6. Çocuklar ergenlik çagina vardiktan sonra onlarin 

odalarindan uzak durun.
8. Sizi asla dinlemëmelerine kaygilanmayin; sürekli 

sizi gôzlüyor olmalarina kaygilanm.
9. On lardon bir çeyler ôgrenmeye çalisin, size ögre- 

teeek çok fazla seyleri var.
10. Onlari uzun bir sûre boyunca sevin orna erken- 

den sizi birakip gitmelerine izin vérin.

Son olarak bir dipnotu eklemek istiyorum. Ne tür bir 
anne ya da baba oldugunuzu, dogru mu, yoksa yanliÿ mi 
davrandigimzi hiçbir zaman gerçek anlamda bilemeye- 
ceksiniz. Asia ögrenemeyeceksiniz. Yaçadigimz sûre bo
yunca hem bu konu, hem de çocuklarmiz sizi kaygilandir- 
maya devam edeeek. Ama çocuklarinizm da kendi çoeuk-



ion oldugundan, onlarin yaptiklarim izieyeceksiniz ve o 
zaman soruîarmizin hiç degilse bir bôiümünün yamtlandi- 
gini goreceksiniz.

Ben bu yaziyi yazarken Anneler Günü de yine yakla- 
siyor. Ogluma bir buket çiçekle bir kart yollamayi unut-
mamaliyim.
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Bir dostum, «Ne Biüyorsam Hepsini Anaokuiunda 
Ögrendim» yazisini sevmiyor. Degincligi konularda iyi ol- 
dugunu söylüy.or ama yeterince ileri gitmedigini düsünü- 
yor. «!yi»nin ôtesine geçmesi gerektigine inamyor.

Hakki var. Anaokuiunda ögretilemeyen baska seyler 
de ögrendim... onlari ögrenmeye ihtiyacim vardi, Büyükler 
ve ögretmenler asia bu tür konularda konusmazlar sizinle. 
El bette bilgileri vardir ama size asla bildiklerini anlatmaz- 
lar. Siz de, ya kendi kendinize ögrenmek ya da arkadas- 
iariniza basvurmak zorunda kalirsiniz.

Sözünü ettigim türdeki bilginin en büyük kaynagt, 
Cennet Bahçesindeki yilandir. Bilgi Agacinin yasaklanmis 
meyvesini hatirlayin. Yilan, «Bir dene, seveceksin.» diye 
fisildamistir. 0  meyveden yemek insanoglunun basma her 
zaman dert açmiçtir. Ama gel gär ki, yemezseniz tarn an- 
lamiyla insan olamazsiniz.

Bu bilginin iki ayri bölümü var samrim; on üç yasim- 
dan önce ögrendiklerim ve $u anda bildiklerim. (Bu bilgi- 
Jerin bir kismini gerçekten bilmek istedim, bir kismint ise 
ögrenmek istemedim. Arkadasim Lucy'nin dedigi gibi, 
«Simdi artik büyük bir insan old um ve bazen O ZAMAN- 
LAR bilmediklerimi SU ANDA da keske bilmiyor olsaydim, 
diye düsünüyorum.)

Seks. Kizlarin erkeklerden farkli olduklarmi ögrendim.



Sen Βαηα Seninkini Gösterirsen, Ben de Sana Benimkini 
Gösteririm oyununu oynamak, korkunç ve basdöndürücü 
bir haz veriyordu nedense. Sadece birkaç harften meyda- 
na gelen, seksle ilgili o keümelerin saçilacak bir gücü 
oluyordu. Eger o kelimeleri duvarlara yazacak olursamz, 
büyükler, çildiracak gibi oluyorlardi.

Suç. Annemin çantasindan gizlice para almayi, girip 
çikmamam gereken yerlere nasil girip çikacagimi ögren- 
dim. Evdeki kilitli doiaplari kariçtiriyor, kapilar kapandik- 
tan sonra okui binalarina sizip gezinmeye baçliyordum.

Ve annem ne derse desin, bazen bütün yaptiklarima 
ragmen adaletin pençesinden kaçabilecegimi ögrendim... 
her zaman yakalanmiyordu insan.

Dahasi, yakalandigim zamanlarda yalan söylemeyt 
ögrendim. Çünkü bazen inaniyorlardi söylediklerime. Eger 
inanmazlarsa, o zaman da neden öyle davrandigimi bilme- 
digimi söyleyebilirdim. Bazen buna da inamriardi. Eger 
mazeretlerin hiçbiri içe yaramaz ve be ni yin© de cezalan- 
dinrlarsa, ceza hiçbir zaman baçtan söyledikleri kadar 
kötü olmazdi. Sonuçta madem suçumun cezasini çekecek- 
tim, hiç degiise olayi ceza çekmeye deger haie getirebil- 
mek için bir seyler yapmam gerekiyordu.

Ceza fasli bittikten sonra pismanlik içinde aglamak 
her zaman yararli olurdu... yüreklerini burkardi çünkü.

Tanri. Onlar ne derlerse desinler, Tann her an sizi 
gözlemiyor. Buna karÿilik, eger yeterince dua edersenïz, 
Tanri sizi duyuyor, hattâ sizinle bir tür anlaçma yapmayi 
kabul ediyor. istediginizi eide etmek için bir sûre boyun- 
ca iyi davranmamz gerekebiliyor ama çogunlukla degiyor 
bu sikintiya. (Üçüncü sinif ôgretmenimi bu çekilde mah- 
vetmeme ramak kaimiçti. Hastalanmasi için dua ediyor-



,dum, o da hastalamyordu, Tekrar tekrar, defalarca has- 
talandi.)

Güç. Belki dünyanin baçka yerlerinde onemli ve dog- 
,ru bir kavram sayilmayabilir, ama bizim mahallede, büyük 
çocuklar ne derse o olurdu. Herkes onlarin istedigi §ekil- 
de davranirdi. însanlari yola getirebilmek için bazen on
ia ra vurmak gerektigini ögrendim. Allem dövmüyor muy- 
du yani béni? Temel kurai son derece açikti: Her zaman 
kendinizden daha küçük birine vurun.

Beceriler. Diçlerimin arasindan tükürmeyi, kibritierle 
oynamanm ne kadar zevkli oldugunu, kâgit oynamayi, hi
le yapmayi ve kazanmayi ögrendim. Evden gizlice kaçma- 
yi, anahtarlari çogaltmayi ve ev halki gezmeye gittiginde 
arabayla garaj yolunda bir açagi bir yukari gezinmeyi ög
rendim.

Ve ölüm. Yaçayan her çeyin ôlecegini kesfetmekle 
kalmadim, onlan öldürebilecegimi de ögrendim... böcek- 
ieri, çiyanlari, kurtlari ve fareleri ôldürebiliyordum. Yaçli 
insanlar ôlüyorlardi ama ben asla yasianmayacagim için 
ölecek degildim.

Ya çu anda neler biliyorum?
Bir kere, listenin son maddesi kesinlikle yanliç. Gü- 

nün bi rinde benim de ôlecegimi anlayacak kadar büyü- 
düm artik. Ben de çocuklugumdan hatirladigim o baba- 
lardan biri oldum. Çocuklarim kendi anaokulu egitimieri- 
ni tamamladilar, egitimin sonraki asamalarindan baçariy- 
la ilerlediler. En büyük oglum su anda koca adam olmuç 
durumda, ama bizi yalmzca yirmi üç yil ayinyor. Bu yüz-



den de hiçbir utangaçliga ya da çekingenlige kapilmaksi- 
zin, karsilikli oturup kendi çocuklarimiz hakkinda konu- 
sabiliyoruz. Artik o da yilan hikâyesini biliyor. Çocukken 
benim arkamdan çevirdigi bütün berbat içleri anlatiyor, 
ben de ona, yaptigmi bildigim halde görmezlikten gel- 
digim çeyleri anlatiyorum. Görmezlikten geiisimin ne- 
denini, kendimin aym yaçlardaki davramçlarimi gözönüne 
alarak, sorunla ugrasmak istemeyiçim olarak açikliyorum.

Anne ya da baba olmak insam yardimsever bir iki- 
yüzlülüge zorluyor. îçin bir parçasi bu. Birbirimize itiraflar- 
da bulunmak, her ikimiz için de rahatlatici bir duygu... 
aramizdaki hava temizlenmiç oluyor ve birbirimize karst 
daha insanca dar _nabiliyoruz.

îçte su ancL, bildiklerimizin en zorlu kismini açikliyo- 
rum: Eger anaokulunda ôgrendiginiz dersler size uymuyor- 
sa, uygulanmasi son derece zor ÿeylerdir. Eger payiasa- 
cak bir seyiniz yoksa, her §eyi payiaçmak zordur... haya- 
tin kendisi haksizliklarla doluyken hak yememek de ôy- 
le. Yeryüzünde dünyaya dikenli tellerin gerisinden bakan 
çocuklari düçünüyorum... kendi kabahatleri olmayan ve 
asla temizleyemeyecekleri pislik dolu bir karmaçanin için- 
de yaçiyorlar. Yemek yemeden once ellerini yikamiyorlar. 
Çünkü su yok. Sabun da yok. Bazilarinin yikayacak elleri 
bile yok. Ne firindan çikmi? ilik bisküvileri, ne de soguk 
sütü tamyorlar... tek bildikleri midelerindeki kazinti ve 
acilik. Sarinabilecekleri bir battaniyeleri yok... ôgleden 
sonralari uykuya yatamazlar, çünkü gôzlerini kapatmalari 
tehllkeli olabilir. Onlarinki, bütün gün çocuk çarkilari sôy- 
lenen, parmaklarla boya yapilan cici bir anaokulu degil, 
hayatin katiligiyla dolu, korkunç bir okul. Ôgretmenleri il· 
gi ve çefkat dolu tatli kadinlar degil. A g i, Korku ve Istirap 
adinda duygusuz egitmenler. Dünyanin baçka yerlerindeki



diger çocuklar gibi onlar da canavarlarla ilgili hikâyeler 
anlatiyorlar. Ama onlarin canavarlari gerçek... kendi goz- 
leriyle, gün isiginda gördüklerini anlatiyorlar. Bizier, onla
rin neler ögrendiklerini bilmek istemiyoruz.

Ama yine de biliyoruz.
Ve anaokulunda ôgretilenlerle ilgisi olmadigmi görü- 

yoruz.

iyiyle kötü, umutla umutsuzluk arasmdaki çizgi, 
dünyayi 'bizler'le 'onlar' arasinda ikiye bôlmüyor. Bu çiz
gi, her birimizin tam ortasindan geçiyor.

Ben bu dünyadan ne anladiginiz ve dünyayla ilgili dü- 
sünceleriniz hakkinda konuçmak istemiyorum. Sizin bu 
konuda neler yapacagmizi bilmek istiyorum ben. Neler 
umdugunuzu degil, neleri eide etmek için çalisccagmizi 
duymak istiyorum. insanligin ihtiyaçiarina anlayis göster- 
menizi degil, kaslarmizin gücünü bu amaca yöneltmenizi 
bekliyorum. Tipki zorlu ve dik bir tepeye varildiginda tren 
makinistinin dedigi gibi: «Bizimle gelmek isteyenler disa- 
n çikip itmeye baslasinlar. Gelmeyenler yolu boçaltsin.»



«KIPIRDANIP BURMA... KIPIRDAMADAN OTUR!» An- 
nemin sesi. Tekrar tekrar aym sözleri söyleyen sesi. Okul- 
daki ögretmenler de sik sik söylerdi bunu. Si ram geldigin- 
de ben de aym çeyleri kendi çocuklarima ve ögrencileri- 
me söyledim. Neden büyükler hep bunu söyler? Ben ken
di çocugumun, bazi büyükler öyle istiyor diye, gerçek an- 
iamda kipirdamadan oturdugunu hip hatiriamiyorum. i$te 
bu yüzden birkaç 'Kipirdamadan otur'u, «VERIN E OTUR 
VE SESÎNÎ KES!» ya da «SESÎNÎ KES VE YERÎNE OTUR!» 
çeklinde bir çiglik izler. Annem bir keresinde bu iki cüm- 
leyi peçpeçe siralamiçti. Ben de agzi iyi lâf yapan bir velet 
oldugumdan hemen cevabi yapiçtirmiÿ, ilk once hangisini 
yapmami istedigini sormuçtum... Once susacak miydim,, 
yoksa oturacak miydim? Annem bana o bakiçia bakti. 
Béni öldürürse hapse girecegini bildigini, a ma buna de- 
gebilecegini dü?ündügünü belli eden o bakiçla. Bôyle za- 
manlarda bir büyük, son derece yumuçak bir sesle, keli- 
melerin her birinin üstüne basarak, «Çabuk - gozümün - 
önünden - kaybol,» der. Geri zekâli bir çocuk bile bu cüm- 
leyi duydugunda kalkar, gider. Ondan sonra... anne yai 
da baba hic kipirdamadan oturacaktir.

Bazen kipirdamadan oturmanm güçlü etkileri de ola- 
bilir. 1988 Aralik ayinin ilk gününde bu yaziyi yazarken, 
birinin kipirdamadan oturarak sosyal dinamitin fitilini ates-



Jedigi άηιη yildönümünü kutlamayi düçünüyorum. 1955 yi- 
linin aym gününde, kirk iki yaÿindaki bir kadin isinden evi- 
ne gitmekîeydi. Belediye otobüsüne binmiçti. Ücreti ödedi 
ve bos buldugu ilk yere oturdu. Oturmak iyi geimiçti... 
ayaklari yorgundu. Otobüs baska yolcularla dolmaya bas- 
ladigmda, sürücü ona döndü, oturdugu yerden kaikmasi- 
m ve otobüsün arka kismina geçmesini sëyledi. Kadin hiç 
kipirdamadan oturuyordu. Sürücü ayaga kalkarak, «Kl· 
PIRDASANA, BE KADIN!» diye bagirdi. Kadin kipirdama
dan oturdu. Yolcular homurdamyor, sôvüp sayiyor, kadi- 
m itip kakiyorlardi. O ise kipirdamadan oturmayi sürdürü- 
yordu. Sürücü otobüsten indi, polis çagirdi. Polisler ge- 
lip kadini hapse götürdüler, bôylece tarihe geçirmis oldu- 
lar.

Rosa Parks. Eylemci ya da devrimci degil. Sessiz, tu- 
tucu, kendi halinde bir kadin... kiliseye devam eden, iyi 
bir ailesi olan, terzilik gibi saygin bir is yaparak hayatim 
kazanan bir kadin. Tarihin akiçindaki yerine dair sôylenen 
tüm dokunakli sôzlere ragmen, Rosa Parks o otobüse be- 
iâ aramak için ya da diger insanlara bir mesaj iletmek 
için binmemisti. Herkes gibi tek düsündügü evine gitmek- 
ti. Oturdugu koltuga çakilip kalmasinm nedeni kendi gu
ru ruydu. Rosa Parks artik kimsenin gözünde 'Pis zencinin 
biri' olmamaya kararliydi. Ve yapmayi bilebildigi tek sey 
kipirdamadan oturmakti.

*  *  *

Bir sey yapmamanm... ya da herhangi bir çeyi iyi 
yapmamamn kutsal bir basitligi var. Büyük dinse! lider- 
ierin hepsi yaçamis bu deneyimi. Buda kipirdamadan bir 
agacin altmda oturmus. Isa kipirdamadan bir bahçede o-



turmuç. Muhqmmed kipirdamadan bir magarada oturmuÿ. 
Gandi, King ve daha binterce baçkasi, kipirdamadan otur- 
mayi, sosyal degiçimin güçlü bir araci olarak kusursuz bi- 
çimde kullanmislar. Pasif direnis, meditasycn, duo... hepsi 
birbirinin aym.

Küçük çocuklarin üzerinde bile etkili oluyor. Onlaro 
kipirdamadan oturmalarmi soyleyeceginiz yerde, kendiniz 
hareketsiz ve sessiz oturabilirsiniz. Çok geçmeden dikkat- 
lerini size yöneltecekierdir. Siniftaki ögrenciler de, ögret- 
menin sessizlgiinden ve hareketsizliginden çok etkilenir- 
ler. Bazen müthiÿ bir bilgelik anlami verilir bu sessizlige 
ve hareketsizlige.

Kipirdamadan oturmak büyüklerde de ise y a rar. Rosa 
Parks'in her gün gidip geldigi otobüs yolunda, .otobüse bi- 
nen herkes artik istedigi ye re oturabiliyor. Sürücülerin 
bazilari zenci... ayrica kadin ya da erkek olabiliyorlar. O- 
nun otobüsten zorla indirildigi caddeye çimdi yeni bir ad, 
verilmiÿ: Rosa Parks Bulvari.

Bu bir tek dinî âyinin üzerine yepyeni bir din kurula- 
bilirdi. Bu dinden olmak da son derece basit bir i$ olur- 
du samrim. Özel günlerde özel yerlerde toplanmak gerek- 
mezdi. ilâhiler söylenmez, akideler belirlenmez, bedeller 
ödenmez, vaizier vaaz vermezdi. Tek yapilmasi gerekert 
kipirdamadan oturmakti. Günde bir kere, on be§ dakika 
boyunca oturacak, susacak ve hareketsiz kalacaktimz. 
Tipki annenizin size söyledigi gibi. Yeterli sayida insan, 
düzenli bir çekilde bu isi yapacak olsa, çok çasirtici $ey- 
ler olabilirdi eminim. Her koltuk, parktaki her bank ve 
her kanepe bir kilise haline geiirdi.



Rosa Parks su anda yetmiç yastm geçmis ve zama- 
ninin çogunu sallanan koltugunda oturarak, sessiz emek- 
liligini Detroit'deki ailesiyle paylaçarak geçiriyor. Onun ki- 
pirdamadan oturusunun amsina sayisiz târenler düzenle- 
niyor, çeçitli faaliyetlerde bulunuluyor, orna sarnrim bun- 
larin içinde en iyisi, her renkten milyonlarca insanin her 
aksam binlerce otobüse binmeleri ve bans içinde evierine 
giderek yaçayan bir ovgü yaratmalari.

Eger gerçekten bir cennet varsa, Rosa Parks’m ora- 
ya gideceginden hiç kuçkum yok. înci gibi kapiiarm önün- 
deki melege adini soyledigi âm hayal ediyorum.

«Ah, Rosa Parks, sizi bekliyorduk. Kendinizi evinizde 
sayin lûtfen... içerde istediginiz yere oturabilirsiniz.»



Size kanla ilgiii anlatacagim seyi anlatabilmek için 
söze tatli cöreklerden basiamak zorundayim. Bilirsiniz, tat- 
ii çôrekier elektrikli tost makinesine dogru dürüst sigmaz. 
Si g sa bile, bu kez de diçari çikaramazsimz... bir tornavi- 
damn yardimina basvurursunuz. Bu kuramin dogrulugu 
kontrol edilmistir. Hem de çok yakin zamanda. Bu durum- 
da yapilacak sey, tatli çôregi ortadan ikiye kesmek, son- 
ra da enlemesine... yani en zor sekilde... dilimlemeye ça- 
jismaktir. Bu da hiç koiay i§ degildir. Qok keskin bir ka- 
sap biçagiyla kerpetenin yarari olabilir... a mo pek fazla 
degil. Eger parmagmizdan bir dilim kesip koparmak isti- 
yorsamz, ideal bir firsattir bu.

Parmagimzi kestiginiz zaman hissettiginiz egilim, nor
mal olarak hastaneyi arayip âcil servise ha'ber vermektir. 
Kan esittir âcil durum. Ama panik duygunuzu kontrol et- 
meyi basarabilirseniz, varoluç duygusuyla dolu bir an gelir 
ve siz hiç kipirdamadan dikilir, kanlarmizin musluga aki- 
smi seyredersiniz. Bu kesik yüzünden ölmeyeceginizi an- 
larsmiz... parmagimzi daha önce de kesmissinizdir. (Zo
ten çarsaf doiabindaki ilk yardim kutusunda yara bandi 
da kalmamistir. Noel hediyelerini paket ederken seloteyp 
bittiginde, çocuklarin yara bantlarmi kullanmis olduklarim 
hatirlarsiniz.) Sakin ol. Devam et, soluk al. Ve kaninin 
akismi seyret.



Gördünüz mü, Καηαιηα ίαζία uzun sürmedi. Kendi 
içimizdeki Âcil Durum Servis!, sorunu çaçirtici bir sekikje 
ele aldi ve çôzümledi. Bu arada muslugun ici dünyanm en 
güzel rengiyle kaplanmiçti. Resrm malzemeleri satan dük- 
kânlardaki tüpierin içinde asla bulamayacagimz bir tür 
kirmizi. Üstelik de sizin eseriniz... ev yapimi. Kendi vücu- 
dunuzun diÿinda ona en çok benzeyen §ey deniz suyu- 
dur. ilk canliiar denizden ko raya çiktiklari zaman, deniz 
suyunu da vücutlarinm içine almislardir. Her birtmizin için
de beçer litre kadar bu sivtdan vor. Yarim litresini bir yer- 
de birakacak olsamz. hemen onun yerini dolduracak yeni 
bir yarim litre kan yapiyorsunuz... bu konuda düçünmü- 
yorsunuz bile. Biraz daha kan piçiriveriyorsunuz, oluyor 
bitiyor.

Kendinizle ilgili birçok baçka konuda oldugu gibi, 
kam da inceiedikçe daha esrarengiz, daha harikulâde ve 
daha müthis oldugunu görüyoruz. Kanin yüzde 55Ί srvi... 
yüzde 45Ί ise kati maddelerden, yoni kirmizi hücreler- 
den, beyaz hücrelerden ve pihtilaçmaya yardimci olan ele- 
manlardan oluçuyor. Yalmzca kirmizi hücrelerin saytsi yir- 
mi be$ milyar. Hepsini birbirine ekleyecek olsamz, dün- 
yanin çevresini üç kez dolanmaya yetecek uzunlukta bir 
ip yopobilirsiniz. Bu kan, vücudunuzun toplam altmis bin 
mil uzunlugundaki damarlarinda hareket ediyor, isinizi 
ayarliyor, enerjiyi, mineralleri, hormonlari ve diger kimya- 
sal maddeleri hayran olunacak bir hiz ve beceriyle dogru 
yere ulastiriyor. Bu hiz ve beceri, çôp toplama sirketi da- 
hil, tüm kamu hizmeti sirketlerinde kiskanma duygulari 
uyanmasina yol açiyor.

Artik kanamamz kesildi. On alti bölümlü proteinlerin 
çaglayan etkisi bir baraj görevi görerek akintinm önünü 
kesti. Beyaz hücreler mikrop kapma tehlikesine karsi sa-



vasmak üzere hasar bölgesinde toplandilar. Diger kan ele- 
maniari, onarim malzemeleriyle birlikte çoktan oraya var- 
rnsslar bile, iyileçme süreci baçladi. Endorfinler aciyi azalt- 
mak loin harekete geçtiler... artik caniniz eskisi kadar
yanmiyor.

Eger be? dakika boyunca orada dump sabirla bekler- 
seniz, bütün bu saydiklarim olur.

Sizin düçünmenize, plan yapmamza, olaylari düzen- 
Jemenize ve ugra§maniza gerek kalmaksizin.

Kaniniz çok güzel bir §eydir.
Güçlü ve yararlidir.
Saygiya degerdir.
Hayattir.
Bu gerçek kesinleçmiçtir.

(Bir seyi belirtmem gerekiyor: Siz bu karmaçik olaym 
tarn ortasindayken ailenizden biri içeri girébilir, kanli çô- 
regi, keskin biçagi, mutfaktaki genel daginikligi ve kar- 
gasayi, fisi hâlâ prize to kill alan, içindeki ekmek kirinti- 
iarindan dumanlar tüten tost makinesini görebilir. Siz 
camla$mi$, donuk bakiçlarinizla musluga bakarken, size 
bir göz atar. i$te o zaman birtakim açiklamalar yapmak 
zorunda kalirsiniz. Eh, açiklarsmiz siz de. Ögrenci uzak- 
tan göründügünde, ögretmen her zaman hazirliklidir.)



«Aspirin. Aspirinin nasii is gördügü hakkinda her 
$eyi bilmiyoruz. Neier yapiigini biliyoruz ama bunlari na- 
sil yaptigim bilmiyoruz, Bir tip arastirmacisi, davetli oldu- 
gumuz oksam yemeginde eene çalarken böyle dedi bana. 
Bir dakika. Bu adam normal tip fakültesinin üzerine bir 
de ihtisas yaprmç. Devletin arastirmalari için sagladigi 
foniarindan gelen para ceplerinden tasiyor. Ve bu ada- 
mm aspirinle ilgili bilgisi yok, ha? Läf olsun diye konus- 
muyoruz bunu. Söyledigi sey gerçegin ta kendisi. Gerçek- 
ten bilmiyor... kimse bilmiyor... hattä televizyon reklam- 
larindG doktor gibi giyinerek ekrana çikan adam da bilmi
yor. Uzun bir süreden beri varligmi sürdüren bir esrar per- 
desi. Cinli doktorlar bin yil önce reçetelerine yazarlarmis 
onu. «Biraz sögüt yongasi çigneyin ve sabahleyin beni 
araym,» derlermi? o zamanlarda. Sögüt agacinin kdbugun- 
da, asetilsalisilik asit var. Bu da aspirin oluyor. Aspirini bo- 
gazmizdan geçirmeniz ve adini teläffuz etmeniz, sögüt 
yongasindan çok da ha kolay.

Bu doktorall tiplerin aspirin kadar yaygin ve basit bir 
sey karsisinda sasinp kaidiklarini bilmenin insam rahat- 
latan bir yarn var. Esrar perdesi, elimi uzatsam dokuna- 
bilecegim yerde... ecza dolabimin içinde.

Benim çalisma notionm arasinda eski bir liste var- 
dir. «Bilemedigimiz Siradan Seyler» basligmi tasir. Bu lis-



teyi tutmaya ilk ba$layi§im, bir fizik dergisinde okudugum 
yaziyla olmustu: «Suyun topraktan nasi I agacin dollarina 
ve yapraklarma yürüdügünü biimiyoruz.» Çaçilacak §ey! 
Agaçlarin her sirrini çôzdük sanirdim.

Böylece baçladim listeyi tutmaya. Ne zaman bir uz- 
mamn basit bir §eyi bilmedigimizi söyledigini okusam, o 
sey hemen listeme ekleniyordu.

ilk maddeyi, yuvalarina dönen güvercinler izledi. Son- 
ra bildigimiz basit nezle. Ardindan sap dökülmesi. Ama bir 
fizik kitabinda Heisenberg'in Belirsizlik Kuramini oku
dugum zaman benim listenin budalaca sayilacak kadar 
basit oldugunu oniadim. Elektronlar her yerde vardi. Biz 
onlarin bir zerrecik mi, yoksa bir dolga mi oldugunu bil- 
medigimiz gibi, bilmemize de imkân yoktu. Eger elektron
lar bile sorunsa, eh, her çey sorun sayilirdi.

Böylece yeni bir listeye baçladim. Baçligi: «Kozmik 
Keÿmekeçin Belirtileri.» Elektronlarla ilgili bilgiler, terneI 
bir düzensizlige içaret ediyordu. Ôrnek: Dünya, merkezi- 
nin yetmis iki feet uzagmda salmip durmoktaydi. Sanki 
ekseninde φαφι dônüyormuç gibi. Su anda bile hepimiz bi- 
raz sallamyoruz. Eger kendinizi hiç nedensiz biraz sarhoÿ 
gibi hissediyorsamz, belki de bundandir.

Simdi. Ögrendigimize göre dünya yavosliyor. Demek 
ki saatlerle oynamamizi, arada sirada devreye Subat ayi 
yirmi dokuz çeken bir yil sokusturmamizi gerektiriyor. Bu- 
nun nedenini de biliyoruz. Ama ya sallonma? Yiginla ku- 
ram var ama hiç kimse açiklayamiyor. Kozmik keçmekes.

Bilim bazi konulan, kabul edilebilir h ata simrlari için- 
de diyerek gôzardi etme egilimindedir. Hemen hemen tüm 
alanlardaki bütün araçtirmalarda mutlaka küçük bir tutar- 
sizhk buiunmaktadir. Kesmekes. Bunu denklemin içine ye-



dirip yok saymak, açiklamaya çaliçmgktan da ha kola y gô- 
rülmektedir.

Sabah kahvaltisinda onünüze koydugunuz yeni pismiç 
sütlü tahili ne kadar karistirirsamz kariçtirin, bir yerinde 
kuru kalmis, piçmemi? bir tahil tanesinin saklanmakta ol- 
dugunu nasil bilirseniz, bu da öyle. Birkaç yil geçtiginde, 
artik o tahili bekler, kabul eder, olayin bir geregi sayar- 
smiz. Ama isin ilginç yam, bunun N ED EN bôyle oldugu- 
dur.

Birdenbire, bilim sizin kahvaltilik tahiliniza büyük ilgi 
duymaya baslamistir. Sizin o bir tek farkli tahiliniz, «Kaos 
Bilimi» adli bir seyin parçasi haiine gelmistir. Bu da Eins- 
tein'm küçük formülünden bu yana, bilimsei düsüncenin 
en ônemli devrimidir.

Kaos Bilimi, kozmik kesmekeçin incelemesidir. Keç- 
meke§ de her bilim dalinda ve her deneyde vardir. Kaos 
Biliminin söyledigine göre, so run küçük hatalarla degil, 
daha büyük bilgilerle ilgilidir. Varoluçun plam bizim sandi- 
gimizdan çok daha karma?iktir... ve bu her düzeyde boy- 
ledir.

Kozmik Bilim, arastirmacilan en temel gündelik olay- 
lara gerisin geri yollamaktadir. Bulutlarin olusmasina, bo- 
yamn karistinlmasma, trafigin akiçina, hastahgin yayihsi- 
na, bo ru lard a sularm donuçuna. Deprem sikligi ve vol- 
kan patlamalari da Kaos Bilimine girmektedir. Eger Cali- 
fornia'da ya da Cascade Daglarinda yaçiyorsamz, bu ko- 
nu bugünlerde son derece hayatîdir. Daha genis bir plan 
sorunu, bildigimiz her faaliyeti çarpitmaktadir.

Yeni alanlarin incelenmesi ve etiketlenmesi için kul- 
lamlan dil de zaten yeterince kesmekeç sayilabilir. San 
Francisco'da Amerikan lier! Bilim Derneginin yüz elli be- 
sinci ulusal toplantisina katildigim sirada, Kaos Bilimi ala-



ηιηα giren su konulori duymu§tum: Froktol Parmaklama, 
Acayip Atraktörler, Sallanan Bag Kusurlari, Katlanmiÿ Hav- 
lu Difeomorfizmleri, Cennet Bitkileri, Düzgün Sehriye Ma
rita la r, Kafes Hayvanlari. Kaos Biliminde bir yigin siirsel- 
lik ve tesbih vor. Bence bunun nedeni, bilincin simrlarin- 
daki bir çeyi konuçuyor olmamiz, güçiü bir çeyin varligim 
sezmemize ragmen bu sezgimizi vurgulayacak dil simge- 
lerini bulamami? olmomizdandir.

Bu yiizden buna Kaos Bilimi diyoruz. Kaos demekle 
de, bu karmaçayi anlayamadigimizi ifade ediyoruz.

Sanki biz Chicago'nun en kalabalik, en eski, en yer- 
ieçmiç karinca kolonisiymiçiz gibi. Aramizdaki en zeki ka- 
rmcalar arada sirada çikip Chicago'yu bir dolaçiyoriormi§ 
ya da görebildiklerini görmeye caliçtyoriarmiç gibi. Karin
ca yuvasmdan ne kadar uzakla§irlarsa, o kadar esrarengiz 
çeyierle karsilaÿryorlar. Geçenlerde kendi evrenlerinin es- 
kiden oldukça sakin olan bir yöresinde durmaktaydilar. 
Birden korkunç bir sarsinti, dev bir karanlik, güçiü bir 
rüzgär hissettiler. Böyle bir §ey beklemiyorlardi. Aklo sig- 
maz bir çeyin yer aimak to oldugunu sezdiler. Karinca yu- 
vasina döndüklerinde, evrende yeni bir durum oldugunu 
rapor ettiler. Kendi evren kavramlarini tekrar gözden ge- 
çirip degiçtirmelerini gerektirebilecek bir $ey. içlerinden 
bazilari buna Kaos demeyi önerdi. Bir kismi ise bunu, 
Mysterium Tremendum (*) diye adlandirmayi daha uygun 
buldular. Bir kismi da, Big Bang'in (**) gen tepmesi ad ink 
önerdiler. Tonri'nm Gazabi bile önerildi. Yeni bir bilim. 
Tanri'nin gerçekler kitabma yeni bir bölüm. Aslinda sey-

(*) Dehgetin Esrari.
(**) Büyük Patlama.



rek kullamlan bir demiryolunun kenarina, tam marsondiz 
geçerken ulaÿtiklarmi nereden bilebilirlerdi?

isin kctü yarn, karmcalann Chicago'yu aslo aniaya- 
mayacak olmalan. iyi yarn da, harikulâde bir çeyin orta 
yerinde olduklarim sézmeleri, onu anlamaya çalistikça da- 
ha çaçirtici bulmalari. Galiba, dogaya çikip smirlari zor- 
lamak, bunu yepyeni bir alarnn kenarina varincaya kadar 
sürdürmek karmcalann huyunda vor. Doha ötelerde var- 
olan çeylere isim takmak, anlaçilmayana bir çare buîma 
çabasina dayamyor. Karmcalann yöntemi i§te.

*  *  *

Kaos Bilimi, sürecin bir incelemesi... Asia hareketsiz 
duramayan bir sürecin. Varolan degil de, olmakta olan 
bir seyin...

Kaos Bilimi benim türümde bir bilim. Ne olursa ol- 
sun, kozmik bir düzensizligin bulundugunu bilmek hoçu- 
ma gidiyor. Gorebildigimizi sandigimiz düzenin içinde, 
açiklanmaz bir hiçkirik tutmasi... bir bilinmezlik, bir mü- 
tasyon egilimi, esrarengizligi ve mucizeyi varoluçun mer- 
kezine baglayan bir keçmeke?. Ve §u anda elimde tut- 
makta oldugum aspirin, tepemde dolaçmakta olan bulut- 
lar benim için ne kadar esrarengizse, uzmanlar için de o 
kadar esrarengiz.

Kaos. Bununla ôzdeçleçebilirim. Benim hayatim da 
cogu zaman Kaos. Evrenle uyum icindeyim... Yuvamda 
oldugumu hissediyorum.



Olay sima'i ‘Büyük Kucaklama Salgim' olarak hatirla- 
myor, Salgin yetmisii yillarda, kilisemizde baçlamisti... o 
günlerde herkesi severek dünyaya çekidüzen verebilecegi- 
miz, bozukluklari bir anda düzeltebilecegimiz görüsü yay- 
gindi. Olayi Razor Sabahi Selamlayicilari baslatti. Ön ka- 
pidan içeri giren herkesi kucaklamaya karar vermislerdi. 
Herkese sevildigini ve iyi karsilandigmi hissettirmek isti- 
yorlardi... kapidan girdikleri anda hissetmeliydi irrsanlar 
bunu, Bu fikri yalnizca birkaç Pazar günü uygulayacak, 
gelismeleri izleyeceklerdi. Ama ne var ki isler beklenmedik 
sekilde çigrindan çikti.

Pazar sa bah Ian kiiisenin girls bölümünde bekleyen 
kisilerin sayisi bazan altiyi buluyordu. Hepsi de kipirdayan 
her çeyi kucaklamaya hazirdi. Selamlayicilar Grubu boyun- 
Janna birtakim karton levhalar bile takmaya basladilar. 
Karton la nn üzerinde, LÎSANSLI KUCAKLAYICI, EN BÜ
YÜK KUCAKLAYICI, BENI KUCAKLA, ÎNSANIM BEN. 
TANRI NESELÎ BÎR KUCAKLAYICIYl SEVER, gibi yazilar 
vardi. !se bir miktar sakacilik karistirmanin, sosyal ilis- 
kinin çarklarim yqglayacagini ve gerçek anlamda kucak- 
lasmayi saglayacagim düsünüyorlardi.

Dedigim gibi, çigrindan çikti ama. Dedikodulara göre 
isler durgun oldugunda, kucaklayicilar antreman olsun 
diye birbirlerini kucakliyordu. Bazilari bir iki iskemleyi ku- 
eakliyor, hattä yere dökülen kahveyi temizlemeye çalisan



hademe bile genç hevesiiler tarai indem kucaklamyordu. 
içeri giren sahipsiz bir köpek kucaklandi, yakinlardaki Me- 
todist Kilisesini ararken yanlislikla bizim kiliseye giren bir- 
kaç kiçi kucaklandi. Duydugüma göre kahve makinesini 
bile kucaklayanlar yarmiç... kahve makinesi ilik oldugun- 
dan ve miriltili sesler çikardigindan. odamlar dayanama- 
yip kucakliyoriarmis onu. Cemaatten bir kisminin sirf ku- 
caklanmak için geldigi, sonra kiliseye girmeden evlerine 
döndükleri söylentisi dolaçiyordu ortahkta. Çop tenekeleri 
bile kucaklamyordu. Salgm hastalik gibi yayilmisti olay. 
Büyük Kucaklama Hummasi.

Aslmda herkes kucaklanmak istemiyordu. Cemaatin 
oldukça sessiz, sakin ve tutucu bir üyesi, bana ve yöne- 
tim kuruluna bir mektup yazdi. Mektubunda kucaklanmaya 
karçi bir tiksinti duygusu geliçtirdi§ini açikliyordu. Gerçi 
diger insanlarm birbirini kucaklamalarina karsi degildi ama 
kiliseye her girisinde neçe dolu bir saldinya ugramak si- · 
nirlerini bozuyordu. Kiliseye arka taraftaki mutfak kapi- 
sindan gizlice girmeye çaliçmiç, bu sefer de aym salgin 
hastahga yakalanmiç aççilardan biriyle karçilaçmiçti. Aççi 
onu kucaklamakla kalmamiç. adamcagizm tokim elbise- 
sine de tavuklu ses damlatmiçti. Dedigine göre, sabah 
saldirisi sirasinda gözlükleri yüzünden firlayip yere dü§- 
mü?, ayak parmaklarma defalarca basilmiçti. Scsyai bir 
baski hissetmekteydi. Eger kucaklayicilardan birine tes- 
lim olursa, diger herkesi de kucaklamasi gerekecekti. Ku- 
caklayicilar ondan önce dovranmissa tuvalete bile gide- 
mediginden yakinmaktaydi.

Aslmda tek yaptigi çikâyet etmek degildi. Birtaki'm 
yapici önerileri de vardi. Belki kiliseye geldikleri zaman 
yalmzca merhaba deyip el sikismak isteyen insanlar için 
ikinci bir giris kapisi ayarlanabilirdi. Ya da bu tür insan-



iar, boyunlarina saglikla ilgili alerjik bir durum uyarisi 
takabilirlerdi... birbirini kucaklayan insan siluetlerinin iize- 
rine kocaman, kirmizi bir çarpi isareti ya da öyle bir sey 
örnegin.

Dahasi, 'Kimligi Belirsizleri Kucaklayanlar' yani KBK 
admda bir karsi grubun kurulmasim öneriyordu. Bu gruba, 
kucaklamaya karsi olanlar katilacakti. Önerilerinden bir 
digeri, üzerinde yazilar buiunan tisörtler satmakti. Yazilar, 
BEN! KUCAKLAMAYIN, DOKUNULMAZ ya da TEMÎZ DE
OIL türünde seyler olacakti.

Kucaklayicilarin saldirisina ugramadan kapidan gep- 
menin tek yolunun, basparmagim agzina koymak oldu- 
gunu söylüyordu. Kucaklayicilar bu durumda ne yapacak- 
lanni bilememisierdi. Adam elinde açik bir semsiye ya da 
kucaginda burnu akan küçük bir çocuk tasimayi da dü- 
sünmüçtü.

Yönetim kurulu ve ben birlikte oturmuç bu mekîup 
üzerinde çalisirken, Gerbest Öpüsme modasinin ilk dal· 
gasi kilisemizde patladi. Samrim birisi Episkopal Kilisesini 
ziyarete gitmis, oradaki Baris Öpücügü uygulamasmi gör- 
müstü. insanlar birbirinin ellerini tutuyor, takdis duasini 
söylüyor, sonra dönüp birbirlerinin yanaklarim öpmeye ba$- 
liyorlardi. Müthiç bir fikir! Böylece bizim kucaklayicilari- 
miz da faaliyet alanlarim geniçiettiler ve hizmetlerinin so- 
nuna elele tutusmayi ve bans öpücügünü eklediler. Tabii 
ki son numaralarina yine bir Pazar sabahi, hiçbir uyan 
yapmaksizin baçladilar. Eh, dogrusu asla unutulmayacak 
bir Pazar günüydü o gün... o kadarmi söyleyebilirim size. 
Galiba ne bans için, ne de baska bir sey ipin, kendi riza- 
miz olmaksizin, hazirliksiz bir sekilde öpülmeye razi de- 
giidik,

Yönetim kurulu öpüsme ve kucaklama konusunda



tahmin edeceginizden çok daha uzun bir sûre boyunca 
konuçtu. Kilisenin akan damini onarmak konusunda tor- 
tismak, herhalde bu garip durumu çôzümlemeye çalismok- 
tan çok daha kolaydi. içimden topiumsal sevgi gösterileri 
konusunda genel bir konuçma yapmak geldi... Olayin tü- 
münü ortaya koyacak, bir-bakima-ve-beri-yandan para- 
dokslariyia degisik baki§ açilarini yansitacaktim. Bu tür 
konuçmalar, cemaatin oldugu kadar, benim de kafomi 
kariçtirirdi sonunda. Aaaahhh!

*  *  *

Yetmigli yillar geldi ve geçti. Saidirgan sevgi gàsteri- 
lerinin modasi da geçti. O kiiisedeki insanlar hâlâ birbir- 
lerini kucakliyorlar ama bu konuda daha dikkatli davram- 
yorlar artik. Degiçimi kavrayabilmek ve kabul etmek ônem-
li. Kucaklamanin arnaci degisti. Eskiden kucaklayicinin ôz- 
gürlügünü ifade ederken, §imdi kucaklanan kiçiye verilen 
ônemi simgeliyor. Almaktan vermeye dogru bir kayma. 
Bano Bakin'dan, Sizi Gôrüyorum'a dogru bir degiçim. Yap
mak istedigim Sey yerine, Baçka Birinin ihtiyaç Duydugu 
Sey’i düsünmek. Bunlari, birbirini kucaklayan iki kiçiyi sey- 
rederek ögrenemeyebilirsiniz. Anlayabilmek için kollarinizi 
birinin boynuna doiamamz gerekiyor.



«Βαηα Sükran Günüyle ilgili yalan söylemisler!» Eski 
bir ögrencim, su anda bulundugu üniversiteden beni tele- 
fonla any or, Amerikan tarihiyle ilgili, degisiklik taraftari 
bakiç açilan edindigini açikliyor. Liseye kadar, besinci si
nd müsameresinde oynadiklari Sükran Günüyle ilgili oyu- 
nun tümüyle etkisindeydi.

Ögrencim soluk kesecek kadar güzel bir Kizilderili 
prenses olan Pocahontas'i canlandirmiç, yerlere kadar 
uzanan kadife bir gecelik giymi§, Miles Standish rolün- 
deki, uzun boylu, yakiçikli, sariçin çocukla evlenmisti. Genç 
delikanli siyah kartondan genis kenarli sapkasi, gümüs 
renkli spreyle boyanmiç lastik ayakkabilari ve sinifm Ekim 
ayinda sahneye koydugu melodramdan arta kalan kivir- 
cik, siyah biyikla harika görünüyordu dogrusu, Dahasi, 
plastik bir makineli tüfekle silahlanmiçti. Gerçekte içi ki- 
zilcik surubuyla dolu olan bu su tabancasi gösteriye bir 
gerilim havasi katmayi baçariyordu.

Atalarimizin, büyük-büyük anne ve büyük-büyük ba- 
balarimizin hikäyesi besinci similar tarafindan sahneye 
kondugunda, göcmenler upuzun bir sira halinde dizilmis 
kumar masalarinin baçina geçtiler, Kizilderililerin karsi- 
sma oturdular. Kizilderilileri saçlanndaki hindi tüylerinden 
ve yüzleriyle kollarina bulastirdiklari ruj çizgilerinden ta- 
nimak mümkündü. Merkes Büyük Sükran Duasim dinle-



mek üzere baÿlarim egdi, sonra soguk hindi sandviçierint 
siyah biranin yardimiyla yuttu. Doha sonra bir agizdan, 
ßükran Gününün eski ve geleneksel çarkisi, ‘Evimiz Çift- 
likte'yi sôylediler. ßarkiyi dondurma ve anasonlu helva 
dagitimi izledi. Daha sonra beçinci sinif ôgrenciieri mola 
verdiler ve oyun oynamaya baçladilar. Oynadiklari oyun- 
larin tümünde Gôçmenler, Kizilderilileri fena halde yendi- 
ler.

Bugün bizim bildigimiz çekliyle ßükran Gününün bas- 
langici bôyleydi. Beçinci sinif ôgrenciieri bu hikôyeye ina- 
nabilir ve olaya uygun çükran ve minnet duygularini his- 
sedebilirdi.

Ama liseye baçladiginda, genç arkadaçima olayin hic 
de bôyle olmadigi anlatilmiçti. Gôçmenler kasinti, züpp© 
sagcilar, fasist sahtekârlardi. Yalmzca Kizilderililere, degil, 
birbirlerine de kôtü davramrlardi. Eglenceye kesinlikle kar- 
siydilar. Βοφ zamanlannin çogunu kilisede geçiriyor, ama 
kilisedeyken sarki bile sôylemiyorlardi. Bazan insanlari 
cadi olduklari için yakiyorlardi. Bilime, egitime, dansa, çi- 
kolataya, tütüne, kizlarla erkekler arasindaki iliçkilere kar- 
çiydilar. Ne radyo, ne televizyon, ne rock'n'roll, ne de si- 
nema! Yalmzca kilise ve agir 1$. Genç arkadaçim bu gôç- 
menlerden nefret etmiç, hattâ bir seferinde ailesinin bu 
korkunç olaylari kutlamasim protesta etmek amaciyla. 
ßükran Günü yemegini yemeyi reddetmi?ti.

ßu anda kendisi üniversitede ve yil 1988. ßimdiye ka- 
dar dinledigi yalanlar yüzünden çok ôfkelendigini sôylü- 
yor. Artik Gôçmenlerin sürekli siyah giysiler giymedikle- 
rini biliyor. Onlarin Amerika "y i kurmaya gelmediklerini, ko- 
münist ya da façist olmadiklarim biliyor. Onlar yalmzca 
evlerinden kaçmiç bir grup âsî... kiliseye gidebilmek için 
kaçmisiar evlerinden... kiliseye devam etmek istiyorlar



orna kendi istedikleri zamanlarda, kendi istedikleri yerde 
ve sekilde. (Tipki genç arkadasim gibi.) Sarap içiyor, bul- 
duklan zarnan iyi yemek yiyor, tütün içiyor, seks yapiyor- 
larmis... genç Püritenier giysilerini çikarmadan yataga gi- 
rer, aralarma bir kolas koyariarmis... iyice sarinip sarma- 
lanarak, kendiierini kalaslarin arasma hapsederek uyur- 
iarmis... H cmgi yeniyetme olsa bu engeli asmayi basanr. 
Aynca Goçmenler Harvard Universitesini, yani genç arka- 
dasimin çu anda egitimini sürdürdügü üniversiteyi de kur- 
muslar. Bütün bu güzel Gôçmen gelenekleri bugün bile 
uygulamyor Harvard Üniversitesinde. (Ama artik yatak- 
larda kalas kullanmiyoruz, diyor arkadaçmn.)

Aynca Goçmenler Sükran Gününü kutlamaz, ônemli 
ve büyük dualar etmezlermis. Tek yaptiklan midelerini ti- 
ka basa dolduruncaya kadar YEMEK'miç. Çünkü her za- 
man çdk aç olurlarmiç. Sehir disinda oturan çesitli akra- 
balari da Sükran Gününde çikagelmezlermis. Goçmenler 
zaten, habire kiliseye gitmeleri için israr edip duran ingil- 
tere'deki akrabalarindan uzaklaçmak için kaikip gelmiçler 
buralara. Genç arkadasim, Gôçmenlerle ilgili bu yaklasimi 
anlayabiliyor. Sôzünü ettigimiz Goçmenler onun türünde 
insanlar çünkü.

Ah, evet, bir de Kizilderililer var... onlar da Sükran 
Gününü kutlamiyorlar. Bir seferi onlar için yeterli olmuç 
aniaçilan. Gôçmenlerle birlikte yedikleri o ôgle yemeginden 
beri baçlanndan belâ hiç eksik olmamis. O gün bu gün- 
dür yeterince yiyecek de bulamamislar. Genç arkadaçim 
Yerli Amerikan Kültürü'yle ilgili bir derse yazilmisti. Su 
siralar oldukça moda olan bir konuydu bu. Her dönem,- 
yeni mezun olmuç ßamanlar sunuluyordu topluma.

Size anlattiklarim Sükran Gününde yapilmiç çok daha 
uzun bir telefon görüsmesinin kisa bir ôzeti. Genç arka-



dasim New England’da çoguniukla kendini yalmz hissedi- 
yor oimali, Bir zamanlar Gôçmenlerin hissetîigi gibi sam- 
rim.

Université öärencileriyle konusmak, genç kusagin han- 
gi konularda güçlü duyguiara kapiidigini ögrenmek her za- 
man egitici oluyor. Tarihin insanm kafasmi kariçtirdigi 
dogru. Genç arkadasim Sükran Gününün ve insanligm 
geçmisiyle ilgili hikâyelerin birkaç degisik yorumuyla daha 
karsilasacak... ancak ondan sonra kafasindaki tablo ber- 
raklaçmaya baslayacak. Gôçmenlerin kendisine çok ben- 
zediklerini hissetmesi bence bir geliçmedir. Zoten ben de 
benzediklerinden kuçkulamyorum.

Bana gelince... 1621 yilinm o sonbahar gününde olup 
bitenierle ilgili kendi yorumumu anlatayim... bence o gece 
uykuya yatmadan once Gôçmenlerin kafasmdan geçen- 
ler, her yil bayramin sonunda benim kafamdan geçenler- 
den o kadar da farkli degil.

«Sevgili Tanrim, bittigine memnunum... yine hepimiz 
çok fazia yedik... neyse ki kimseye bir sey olmadi... çim- 
di her yer yine sakin ve sessiz... isma'biliyoruz, kuruyuz 
ve uyuyacak güzel bir yerimiz vor... hayat sürüp gidiyor... 
simdilik bu kadari, yeterli olmaktan da ôte, bayagi iyi sa- 
yilir... ve ben sahsen... tesekkürlerimi sunuyorum.»



Unitarian papazlarmdan sik sik inançlararasi evlilik- 
ler gerçekleçtirmeieri istenir. Bu durum için daha çok, 
‘karma evlilik’ deyimi kullanilir. için içine kariçan yalmz- 
ca tümüyle farkli dinsel geçmiçler degildir. Irk ve sinif 
sinirlari diçinda evlilikler yapmayi seçen her gelin ve da- 
madin dügünü 'karma'dir. Bu tür bir evliligi gerçeklestir- 
mek, genellikle havaya uçmadan bir maym tarlasmi geçme- 
ye çaliçan iki kiçiyi birleçtirmek kadar güçtür.

Sizlere sunacagim örnek, Brooklyn’li çok tatli, genç 
bir hammm dügününe ait. Geniç bir ailesi var. Polonyali 
gâçmenler soyundan. Üstelik Yahudi. Uzun boylu, esmer, 
yakiçikli niçanlisi ise Detroit’li. On un da ailesi çok büyük. 
Soylari yine Gôçmenlere dayamyor ama onun atalari ir
landais Aile Katolik Kiiisesi mensubu. Gelinin ailesinde 
bir haham ve bir kantor vardi. Karçi takimin listesinde ise 
birkaç rahip ve bir rahibe bulunmaktaydi. Genç adamla 
kadinin yüksek okula devam etmek için bu kadar Bati'ya, 
tâ Seattle'a kadar gelmeleri yetmemiç, kendi eski mahal- 
lelerinden biriyle evlenmemeleri de yetmemis, 'Bizden 01- 
mayan Birine' âsik olmus, daha da beteri, onunla EVLEN- 
MEYE kalkiçmiçlardi. Utanç verici bir felâketti bu... aile 
içinde korkunç depremler yaratmaya yetecek güçte bir 
olaydi. Kesinlikle düsünülecek sey degildi.

Ne var ki, Bayan Brooklyn ve Bay Detroit yirmi bir



yasinda ve tümüyle açka tutsak olmus durumdaydilar. As- 
kin bir yolunu buiup her engeli açabilecegine inamyorlar- 
di. Geçmiçte onlara benzer çiftlerle birlikte mayin tarla- 
larini açmaya çalisrms olan papazin ruhu birtakim sarap- 
nel yaralari almis oldugundan, bu konuda biraz kuçkuluy- 
du.

Bu andern baçlayarak, hikâyenin hemen hemen sonu- 
na kadar, olaylari meydana getiren küçük parçaciklar do
mino taslari gibi birbirini deviriyor. Olaylarin akisini ôn- 
ceden tahmin etmek o kadar kolay ki, biraz sonra olacak- 
iara dair bahse girip para yatirsam, eminim çimdiye kadar 
zengin olmayi baçanrdim. Neler olacagmi onlara da söy- 
leyebilirdim ama béni diniemezlerdi. Bazen insanlarin bir
takim çeyieri kendi kendilerine ôgrenmeleri gerekiyor. Içte 
seçim çanslarini açagidaki gibi dizmekteydiler:

Plan A : Bir yargicin yardimiyla evlenmek ve durumu 
Dogu'daki ailelerden gizlemek. Ne var ki... içte yine sevgi 
ortaya çikiyor... ailelerini gerçekten çok seviyorlardi ve 
aileleri gerçegi âgrendiginde... ki ôgrenmeleri kaçinilmaz- 
di... onlan derinden yaralamiç olacaklardi. Aileler ôzel- 
likle dinsel bir tôren yapilmadigini ôgrenince kirilacakti. 
Ve bu yüzden de...

Plan B : Bir Unitarian papazi tarafindan evlendirilmek 
ve anne babalara bir gün sonra sôylemek. Yari yanya ka- 
çiç sayilabilecek bir davrams. Ailelerin Unitarian inançla- 
ri konusunda bilgileri yoktu ama en azindan bir kilisede, 
bir tür dinsel tôren gerçekleçtiriimis olacakti. îyi fikir. Pa- 
paz Bay Fulghum'a baçvuralim. Ondan sonra da...

Pian C : Modem dügün kilisede ve bir papazin yôneti- 
minde olacakti, o zaman yalmzca iki sahitle yetinmek ye- 
rine birkaç arkadasi da davet edebilirlerdi. Birkaç arka- 
dasi davet ettiklerine göre, daha baska bir iki dostu ça-



girmolarmda sakinca olamazdi. Kimseyi kirmak, incitmek 
istemiyoriardi. Listenin ôyle bir yerine gelmiçlerdi ki, 'ar- 
kadas' kategorisine girenlerle, 'tamdik' kategorisine gi- 
renleri birbirinden ayirmakta güçlük çekiyorlardi. En iyi- 
si sorunu kolay yoldan çôzmek ve tamdiklari herkesi da- 
vet etmekti. Artik büyük bir dügünle karsi karçiyayiz... 
hattâ insanin kendisini feda etmesini gerektirecek bir du- 
rumia. Bütün bu insanlari çagirinca, onlari agirlamanm do 
bir yolunu bulmak gerekir. Bunun aslinda küçük bir dügün 
oldugunu, törenden sonra herkesin kahve içmek için bir 
yerlere gitmesi gerektigini sôyleyip çikamazsimz için için- 
den. Bütün bu insanlari çagirtp agirlamaya karar verdik- 
ten sonra, dügünü küçük ve ôhemsiz bir olaymis gibi ge- 
çiçtirmek de olmaz... o kadar insanin önünde yerin dibi- 
ne geçer insan. Yok, olamaz. Uzun beyaz tu va let, kiralan- 
miç smokinler, çiçekler, nedimeler, fotografçilar, yüzük- 
ler... türlü türlü ayrintilardan olusan kesmekes ve karma- 
ça. Sirf fazladan birkaç kiçiyi davet etmenin hos olacagi- 
m düçündükleri için. Bilin bokalirn ne geliyor çimdi? Evet, 
dogru tahmin ettiniz.

Plan D : Bütün olayi planladiktan sonra aileleri davet 
etmemek olmazdi. Mayin tarlasi, bekle, geliyoruz!

*  *  *  .

(Dügünlerin her zaman biraz kontrolden çikma egi- 
liminde olduklarmi hatirlatmakta yarar gôrüyorum. Haya- 
tim boyunca hiç giderek küçülen ya da planlanmiç bütçe 
için de kalmayi baçaran bir dügün görmedim. Bir çey he- 
men bir baçka çeyi çagristmyor, yeni bir könuya geçiliyor. 
Evliligin kendisi de biraz boyledir. Aym seyi hayat için de 
sôyleyebiliriz. Neden olmasin ki? îç sevinçlere ve kutlama-
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lara gelince, varsin simrlar hiçbir zaman tamnmasin.)
Her neyse. Mayin tarlasindaki mayinlardan birinin 

üzerine bastilar. Hem de en büyügüne. Annelerini arayip 
onlari dügüne davet ettiler. Telefon görüsmeleri ben im 
evimden yapildi. O günden beri telefonum dogru dürüst ça- 
lismiyor, biliyor musunuz? Herhalde Brooklyn ve Detroit'e 
uzanan telefon tellerinin hepsi yanmis ya da kizginhktan 
erimis olmali.

Annelerin cevaplari, söz birligi etmiÿcesine aym oldu. 
«BÎR NEYLE EVLENIYORUM DEDÎN? BÎR NE? BÎR NEi» 
Bu cümleyi önce sessizlik, sonra da bol bol hiçkirik sesi 
izledi. Sonra telefonda babalarin sesleri duyuldu. Söyle- 
dikleri özetle su: «HEMEN SÎMDÎ EVE DÖNÜYORSUN,
HEMEN SU ANDA, DERHAL!»'

Bir ay boyunca mektuplar ve telefon görüsmeleri bir- 
birini izledi, bir seläle gibi akti. Amcalor, teyzeler ve ku- 
zenler de kendilerini olayin heyecanma kaptirmislardi. Ha
ha m efendi otuz sayfalik bir mektup yazdi. Rahipler ve ra- 
hibe dualar ettiler. Aileler böyle bir dügüne kesinlikle 
GELMEYECEKLERDÎ. Bu durumu ASLA kabul edemezler- 
di. Tehditler, santajlar, cehennem alevleri ve kalp kiril- 
malari birbirini izledi. Rüsvetler teklif edildi. Ne derlerse 
desinler, ne yaparlarsa yapsinlar, çifti kararlarindan vaz- 
geçirmek mümkün olmuyordu. Her iki aile tarafindon, en 
son ve en büyük tehdit olarak saklanan mirastan yoksun 
birakilma korkusu bile yildiramadi onlan.

Aslinda gelinle damat etkilenmiyor degildi. Papaz Bay 
Fulghum'un bürosunda uzun saatler geçiriyorlar, gelin ag- 
layip sizliyor, damat bol bol küfür ediyordu. Yine de evle- 
neceklerdi. Kiyamet kopsa, dünyayi cehennem alevleri 
kaplasa ya da seller götürse bile dügün yapilacakti. Bü- 
tün bu feläketlerin hepsi de pek yakmda görünüyordu.



Ama genç çiftin görünmez bir kalkam vardi. Sevgiydi bu 
kalkan. Gizli bir de silahlan vardi: mizah duygusu ve ha- 
fif yürekliük. Agladiklari kadar çok gülebiliyorlardi.

Her ikisi de sert, dayamkli ve azimli ailelerden gel· 
mekteydiler. Ailelerinin bugüniere.geimesi kolay olmamis- 
ti. Çocuklarina inandiklari seyden asla vazgeçmemeleri 
gerektigini ôgretmiçti o aileler. Çocukiar anne-babalann- 
dan ëgrendikleri seyin tipkisim yapiyorlardi çimdi. Birbir- 
lerine inamyorlardi. iste ,o kadar.

Bu gergin ateskesi bozan büyükanne oldu. Damadin 
büyükannesi. Tanri açkina, eger tek torunu evleniyorsa 
(ne tür biriyle evleniyor olursa olsun), büyükanne de o- 
rada olacakti. Torununun henüz dogmamis çocuklarinm 
hatiri için... o çocuklarin büyükanneye ihtiyaci olacakti. 
Hem zaten büyükanne vaktiyle kendi gelinini de onayla- 
mis degildi. Ama neyse ki o yönden bir so run çikmamis, 
isler yolunda gitmisti. Büyükanne ciddiydi... gidip bile- 
tini aldi... BÜYÜKANNE dügüne gidiyordu. Nokta.

Domino taçlan birbirini devirmeyi sürdürdü. Eger bü
yükanne gerçekten gidiyorsa, destege ihtiyaci olacakti... 
tabii ki yalmz baçina gidemezdi... çok geçmeden Detroit’ 
de oturan irlandall Katoliklerin tümü gitme hazirliklarina 
baçlamiçti. Brooklyn'li o kendini bilmez Yahudilere gerçek 
AILE SADAKATÎNÎN ne demek oldugunu göstereceklerdi. 
Rahip Dickie Amca'yi da yanlarinda getiriyorlardi... içleri 
mümkün oldugu kadar Tann'nin isteklerine uygun sekilde 
yürütmeye çalisacakti Dickie Amca.

Eh, ondan sonra olanlari siz de tahmin edebilirsiniz. 
Brooklyn'li otuz be$ Yahudi, aralarinda büyükbaba ha
ha m da olmak üzere, uçak biletlerini satin aldilar.

Dügün, Notre Dame'la Kudüs arasinda, bir kin yaris-



masi gibi basladi. Fizikte bu duruma, 'kritik kitle olusumu' 
adi veriliyor.

Tabii ki hepsi geldiler. Ondan sonra isler gerçekten 
karisti. Büyükbaba haham törenin sonunda ibranice bir- 
kaç geleneksel kutsama sözü sôylemek için izin istiyor, 
resmen yalvartyordu. ïrlandali Katolikler bunu duyar duy- 
maz, bir zamanlar operetlerde sahneye çikmis olan bü- 
yükannede ko rar kildilar. Büyükanne kutsamadan once, 
îbraniceye karst bir tür ko ru ma ônterni olarak ortaya çik- 
mali ve Schubert’in 'Ave Maria'sim sôylemeliydi. Taraflar- 
aan biri, tören sirasinda az da olsa biraz tütsü kuilanmak 
istiyor, karst tarai ise konuklara sarap ikram etmek ve 
daha sonra kupayi ktrmak konusunda israr ediyordu. Ge- 
iinle damadin ellerinden, bol bol baslarim sallayip gülüm- 
semekten fazla bir sey gelmiyordu. Kim ne teklif ederse 
hemen kabul ediyorlardi.

Sonunda Cumartesi aksami günes battiktan sonra 
büyük an geldi çatti. Aileler kendini bilmez çocuklarmi 
memnun etmek için kiliseye girip oturduiar... yo, kiliseyi 
'isgal ettiler' demek daha dogru olur sanirtm. Orta yolun 
her iki yaninda bir tek bos yer kalmamisti. Bir an, tören- 
den sonra konuklari agiriamak yerine, taraflar arastnda 
yapilacak bahse açik boks maçiarmi iziemeye davet etmek 
geldi içimden.

Ah, ama hep sevgiyi unutuyorum. Detroit’den kalktp 
gelen ïrlandali Katolikler damadi seviyorlardt... tipki Brook- 
lyn'den gelen Polonyalt Yahudilerin gelini sevdikleri gibi. 
Gerçekten de hayran olunacak genç insonlardi onlar... 
aileleri bu durumun kanitlarmi defalarca görmüslerdi. Es



seçme konusunda beyinsiz davranmis olsalar bile, yine 
de gurura ve saygiya lâyiktilar. Maçin sagduyularmi tu
rn üy le kaybetmis ve fena halde acilasmiç elestirmenleri 
bile, damadin ne kadar uzun boylu ve yakisikli göründü- 
günü, gelinin ne kadar gözalici oldugunu görmezlikten 
gelemiyorlardi. Toren boyunca olanlari görmemek için 
gerçekten kör oimamz gerekirdi. Çiftler yeminlerini eder- 
ken, her kelimeyi hissederek söyledikleri açikça belliydi. 
Gelin aglamaya baçladiginda damat onu kollarma aldi, 
o da aglamaya basladi... aslinda bütün kilise gôzyasla- 
rina gômülmüç durumdaydi. Da ha önce de sulugôzlü dü- 
günier görmüstüm ama bu seferki tam anlamiyla toplu bir 
banyoya dônüçmüstü.

Herkes doya doya aglarken tören bir sûre durur gibi 
oldu. Çünkü papaz da agliyordu. Olayi izlemenin ruhunu 
kirleteceginden korktugu için antrede gezinmekte olan 
Rahip Dickie Amca ise gôzlerini kuruluyor, burnunu süm- 
kürüyordu.

Aslinda olup bitenler son derece basitti. Papaz ge- 
line bu adami kabul edip etmedigini ve diger sorulari son 
dugunda genç kiz, «Evet, ah evet, EVET!» demis ve o an- 
da zamanin gerilerindeki sevinç ve cosku duygulari üze- 
rimize atlamiçti. Çok eski, çok güzel, çok yeni ve çok iyi 
bir sey olmaktaydi o anda. Ancak taçtan yapilmis bir kalp 
ve kafa kaçirabilirdi o seyi. Sevinç. Coçku. Dogru bir §e- 
yin sözcüklere dökülemeyen onayi. Bôylece duygularimizi 
anlatacak kelimeleri bulamadigimizdan hep birlikte agla
maya devam ettik.

i§te o sirada damadin büyükannesi, irlandall Katolik- 
lerin yetmiç sekiz yaçindaki büyük kadin reisi, 'Ave Maria' 
yi sôylemek üzere ayaga kalkti. Bunco yolu asip gelmesi, 
torununu hayal kirikligma ugratmak için degildi herhalde.



Piyanonun yaninda durdu, derin bir soluk aldi, gozlerini 
yumdu ve verdigi sôzü yerine getirdi. Hayatim boyunca 
hiçbir sarkinin bôylesine duyguyla, tutkuyla ve gayretle 
sôylendigini duymadim ben. Büyükanne kelimenin tam an- 
lamiyla muhtesemdi. Yaçlanmakta olan üçüncü sinif bir o- 
peret sarkicisindan duymayj bekleyeceginiz hisirtili ve faz- 
iasiyia dramatik ses degildi bu. Yo, hayir. Tüm hayatim o 
anda müzigin içine damitmakta olan bir büyükannenin se- 
siydi... inandigi ve sevdigi seye saygismi sunmak için ha- 
yati boyunca bir tek kerecik karsisina çikacak olan firsa- 
ti degerlendirmekteydi. Dünyanin en güzel melodisi son no
ta yia bi ri ikte soldu, çevreyi bir kez daha sessizlik sardigin- 
da büyükanne gozlerini açti, torununa bakarak gülümse- 
di -ve, «îste simdi oldu,» dedi.

Brooklyn'li Yahudiler dayanamamis, o anda ayaga fir- 
iayip yasli kadim ayakta alkislamaya baçlamislardi. Bir 
kilisede nasil davranmak gerektigini bilmeyebilirlerdi ama 
müzigi iyi bilirlerdi. Büyükannenin tüm benligini sarkiya 
kattigini anlamislcirdi... büyük sevgiyi gördükleri zaman 
derhal tamrlardi. Büyükanne onlar gibi biriydi. Herkes 
ayakta duruyor, kilisenin duvarlarinda alkis sesleri çinli- 
yordu. Yasa, büyükanne!

Büyükbaba haham bir kösede mat edilmeyi bekleye- 
cek degildi. Agir agir yürüyerek gelinle damadin yamna 
geldi. Uzamp onlann ellerini kendi avuçlarmin arasina al- 
di. Sonra, Abraham, issac, Jacob ve Brooklyn'li tüm di- 
ger Yahudiler adina konusarak genç çifti kutsamaya ko- 
ÿuldu. Hayatlarinin sonuna kadar sürecekti bu sôzlerin et- 
kisi. O anda gerçekten KUTSANIYORDU gender... bunu 
anlamak için ibranice bilmek gerekmiyordu.

Tabii ki umdugunuz gibi oldu ve irlandall Katolikler 
büyükbaba bahami ômrünün sonuna kadar unutamaya-



cagi bir sekilde, ayakta ve çilginca alkisladilar. Yasa, bü- 
yükbaba!

iste o zaman kilisenin papazi da rahatlayarak denn 
denn içini çekti. Sevinç ve cosku bu günü kazanmis, za- 
feri eide etmisti. Olayin mutlu sonla noktalanmasi ihtima- 
li gerçek pluyordu. Mutlu bir son. Bazi mutlu sonlari nasil 
da umutla bekfiyoruz... bu hayatta her çeyden çok istiyo- 
ruz onlari. Iste o anda da bir mutlu sonu yaçamak üzerey- 
dik.

Ailelerin dügünün sonuna kadar anlayamadiklari $ey„ 
ifade edis biçimleri farkli olsa bile, inandiklari degerlerin 
ve geleneklerin çogunun aym temele ve anlayisa dayam- 
yor oluçuydu. Küçük olaylar üzerinde bol bol tartismislar- 
di. Oysa aileye, sadakate, bagliliga, sevgiye, aym Tanri’ 
ya ve bu tür olaylari kutlama konusundaki kapasiteye ina- 
myorlardi.

Gelinle da mat koridor boyunca kosarak, polka top- 
lulugunun bekledigi balo salonuna geçtiler. Yeni evliler 
dans ediyor, herkes el çirpiyordu. Büyükbaba haham, bü- 
yükanne opera sarkicisim dansa kaldirdi. Kala bail k cos- 
mustu. Davetliler de büyükanneyle büyükbabaya katildi- 
Iar, parti çilginca devam etti. Hayatimda hiç boy le bir dü- 
günde bulundugumu... bu kadar çok dans eden, yemek 
yiyen, gülen ve sarki söyfeyen insan gôrdügümü hatirlami- 
yorum. Gece boyunca, uzun uzun akti gitti eglence. Hari- 
kulâde bir olaydi!

Üç gün sonra kendime geldigimde, bôyle bir olayin 
nasil olup da yasandigim merak ettim. Sonunda kuskucu 
papazin yamldigina ve gelinle damadin hakli çiktigina ka- 
rar verdim. Sevgi, ônyargidan daha güçlüydü... Sevgi ka- 
zanmisti. Tarn olarak neye inandigimi ben de bilmiyorum 
ama bu olayla ilgili kamtlari kabul etmek zorundayim. Ola-



ym sonunda skor: Sevgi - 21'e karçi, Kötü Düçünceler - 0 
»olmustu. Kuskuya düstügünüz zaman sevdiklerinize gü- 
venin... hepsine birden.

(Son sôz : Bir yil kadar sonra, bu çaçirtici olaym yil- 
dônümü yaklasirken, Karayip açiklarinda ilerleyen bir yolcu 
gemisinden postalanmis bir kart aldim. Once gelinle da- 
mattan geldigini sandim. Ama hayir. Kart gelinle damadin 
sonradan çok iyi dost olan anne ve babalarindan geliyor- 
du.)



Dügünler genellikle herkesin péri masallari olarak 
gördügü zamanlardir. Böyle za mon larda Gerçek Hayat bir 
sûre için durdurulur. Ondan sonra ömürlerinin sonuna ka- 
dar mutlu ve bahtiyar yaçadilar' cümlesi mümkün olabile- 
cekmiç gibi gârünür... yalmzca bir gün için also bile. Be- 
nim çocuklarim küçükken, baba la ri geceleri uyumadah 
once on lara anlattigi hikâyeleri mutlu sonla bitirmeye ug- 
rasirken, içlerinden biri çikip mutlaka, «Peki, ya ondan 
sonra ne oldu?» diye sorardi. Kül Kedisinin evlendigi a- 
damda ayak fetisizmi oldugunu ve cam terliklerin ayak- 
lari korkunç bir sekilde acittigini nasil söyleyebilirdim on- 
lara? Prensesin ôptugü kurbaganin gerçekten prens ha- 
line geldigini, ama kiçiliginin hâlâ kurbaga kisiligi oldugu
nu, kahvaltida misir gevregi yerine sinek yedigini nasil 
söyleyebilirdim? Gerçek hayat hakkindaki bilgilerim, pe- 
ki-ya-ondan-sonra-ne-oldu sorusuna veriiebilecek bu ce- 
vaplarin hiç de mantiksiz olmadigmi gösteriyor bana.

Evlenen çiftlere, sakayla karisik bir ciddiyetle, evlen- 
me cüzdaninm garantisinin yalmzca yirmi dort saat sü- 
recegini sôylüyorum. Bir evliligin devam edebilme sansi 
genellikle yüzde elli. Bosanmayla noktalanma sansi da 
yine yüzde elli. Bu durumda papazlar sik sik, biri ya da 
ikisi birden daha once evlenmis taraflar arasinda tören 
yapmak zorunda kaliyorlar. Taraflarin biri ya da ikisi, ilk



sefer hayatlarinin sonuna kadar mutlu bir sekilde yasa- 
yamamislardir. Ama artik kendileri hakkinda, gerçek ha- 
yat hakkinda, evlilik hakkinda bir seyier ôgrenmiç durum- 
dadirlar. Bu seferki evlilikleri bilgeliklerini yansitir.

Bir kere, tipki benim biidigim gibi, onlar da asil ev- 
liligin resmî tören gününde gerçeklesemedigini biiirler... 
Gerçek yeminler hiçbir zaman o günkü sosyal olayda edil- 
mez.

Evlilik teklifinden, evlilige karar verilmesinden, çev- 
reye duyurulmasindan ve tarihin kararlaçtirilmasindan 
sonra genellikle birbirini seven iki insanin arasinda bir 
konusrna oiur. Yapmaya karar verdikleri çey hakkinda iç- 
îenlikle konusuriar. Bu konusrna bazen birkaç gün, bazen 
birkaç hafta surer. Bir kismi arabayla bir yere giderken, 
bir kismi yemekten sonra mutfak masasinda otururken, 
bir kismi salonda, yerde yatarken ya da belki sinemadan 
eve dönerken gerçeklesir. Verilen sôzler, evier, aileler, 
çocuklar, mal varliklari, isler, hayaller, haklar, ayricalik- 
lar, para, kisisel alanlar ve bütün bunlardan dogabilecek 
sorunlarla ilgili bir konusmadir bu. Ö sirada verilen sôz
ler, biraz düzensiz ve karmasik bir sekilde olsa bile, daha 
sonraki sôziesmeyi olusturmaktadir. Sôzlesme... karsilik- 
li vaatlerin gôrünmeyen baglarindan olusmaktadir. Iki in- 
san istedikleri seyier, inandiklari çeyler ve birbirleriyle il
gili umutlari üzerinde çaliçmaktadirlar. Gôzleriyle birbir- 
lerine, sôylenenlerin gerçekten ciddi olup olmadiklarini 
sorarlar... evet, ciddidirler. Sonra anlaçmayi toplum için- 
de görebileceginizden çok daha fazla ôpüçme ve kucak- 
la?mayla mühürlerler. içte olmuçtur. Tören tamamlanmiç- 
tir. Artik yapilacak tek is toplumsai kutlamayi düzenlemek- 
tir... onu da istedikleri sekilde yaparlar.

Bunun dince kabul edilmis inançlara aykiri bir dü$ün-



ce gibi geldigini biliyorum... herhalde kilise büyüklerinin 
kesinlikle kabul etmeyecekleri bir düçünce. Ama eger ev- 
liyseniz, siz dogru oldugunu bilirsiniz. Bu yüzden çiftlere 
hep, Büyük Gün’den önceki konusma zamanma da h a çok 
dikkat etmeleri gerektigini sôylerim. Herhalde kendi dü- 
gün törenlerini kaçirmak istemezler, degil mi?

Çiftler ikinci bir evlilik için bana geidiklerinde, genel- 
likle zaman ve enerjilerinin çogunu hazirlik konusmalari- 
na ayirmiç olurlar. Büyük Gün, ilk sefer oldugu kadar ô- 
nemli degildir artik onlar için. Akçam yemegi zamam gel- 
diginde mutfaktaki dostça konusmalarin, nedimelerin gi- 
yecegi elbiselerin renginden çok daha ônemli oldugunu 
anlamislardir. îyi bir beraberligin ve dostlugun, iyi görün- 
mekten çok daha onde geldigini bilirler. Kurbagayla evlen- 
menin bir sakincasi olmadigim da ögrenmislerdir... tabifc 
eger kurbagayi gerçekten çok seviyorsaniz ve ondan 
prens oluvermesini beklemiyorsamz. (Eger ilk evliliginiz 
tutmussa, su anda bes yillik evliyseniz ve yine de evli kal- 
mayi düçünüyorsamz, yine bilirsiniz bütün bunlari.) ikin
ci evlilik genellikle ilki kadar romantik degildir ama kesin
likle sevgisiz de degildir. Sevgi bu kez çok daha zengin, 
derin ve erdemlidir.

Bu son paragraflari, güzel bir hikâyeye giris yaprnak 
için yazdim. Iki erkek kardes asagi yukari aym yaçlarda... 
yani yirmili yaslarinm basmda... Dakota yakinlarinda bir 
yerlerde evlendiler. Erkek kardeçlerden biri son derece 
yakisikli bir gençti, kasabanm gôzbebegiydi. Digeri ise 
tam bir kurbagaydi, ktsa boylu ve tiknazdi. Ayrica kurba- 
ga sesiyle çarki sôylemeye de bayihyordu. Yakiçikli kar
des çok güzel bir kadinla evlendi, kurbaga kardes de di- 
$i bir kurbagayla evlendi. Çiftler birbirlerine yakin oturu- 
yorlardi. Çocuklari oldu, ailelerini birlikte geniçlettiler.



Çiftlerin ikisi de gerçek cmlamda mutlu degiidi, ama ta- 
raflar birbirini idare ediyor, evlilikleri sürdürmeye çaliçi- 
yorlardi. Vine de memnun degiilerdi hayatlarindan. Disar- 
dan biri iliskiierini gczden geçirecek olsa, asla gerçegi an- 
layamazdi. Çocuklar büyüyüp evlendiler. Yakisikli kardes 
e!li yasindayken ânî bir kalp krizi sonueu öldü. Kurbaga- 
nin karisi da bir araba kazasi sonucu aralarindan ayrildi.

Bütün bunion, hayatta kalan kardeçle, hayatta kalan 
es, bana dcimsmak için Seattle'a geldiginde ôgrendim. 
Birbirlerini yiliar boyunca gizii ve önüne geçilmez bir ask- 
la sevmiçlerdi. Ölümlerden sonra, kurbaga kardes yenge- 
sini yalmz birakmamak için onun evine gitmeye baslamis- 
ti. Birlikte çene çalarak aksam yemegi yiyor, sonra mut- 
fakta bulasiklari yikiyor, çalisirken eski sarkilar sôylüyor- 
lardi. Bazen de kadinm bahçesinde çalisiyor, otlari yolu- 
vor, saatler boyunca hayattan sôz ediyorlardi.

ikisi de duygulari hakkinda bir sey soylemekten ka- 
çmiyordu. Böylesine küçük bir kasabada dul kalmis yen- 
gelerle kayinbiraderlerin birbirlerini sevmeleri olacak I? 
degiidi. Hele bu konuda bir seyler yapmaya kalkismalari 
kesinlikle imkânsizdi. Vine de kurbaga kardeç bir aksam 
tabaklari kurularken, «Seni gerçekten seviyorum.» sarki- 
smi sôylemeye basladi. Biraz sonra kadin da sarkiya ka- 
tildi, kurbaga kardeç onun gözlerine bakti, kadin da bu 
bakislara karsilik verdi, ikisi de du ru mu anladilar.

Bôylece gerçek dügün samlan ,o uzun konuçmalara 
basladilar. Akillarina ilk gelen, «Cocuklarimiz ne der?» 
diye düsünmek oldu. îkisinin çocuklari birleçtirildiginde, 
ortaya kizlar, ogullar, yegenler, kuzeriler, üvey kizkardeç 
ve erkek kardeçler çikiyordu. Üstelik çocuklardan bazi- 
lari evlenmisti ve onlarin da evlilikleri pek iyi durumda de
giidi. Böyle bir olayla aileyi sarsmak, zaten tehlikeli se-



kilde sallanan tekneleri denn denizlerae bir anda devire- 
bilirdi.

Ama onlarin sevgisi çok uzun zamandan beri devam 
eden akillica bir sevgiydi. Oysa hayatlari yalmz ve kisay- 
di. Onlar zaten derin anlamda evlenmislerdi bile. Beraber- 
liklerinin sôzlesmesini imzalamiçlardi.

Kaçmaya karar verdiler. Düsünebiliyor musunuz? Ka- 
çip uzaklara gitmek ve evlenmek. Dostlarinin dostlari yar- 
dimiyla béni Seattle'da buldular ve gizlice evlenebilmele- 
ri için onlara yardim etmemi istediler.

Ama ônemli bir seyi biimiyorlardi. Çocuklarinin her 
seyden haberleri vardi... tâ en baçindan beri. Baslangiç- 
taki mutsuz evlilikleri, sessizce dayanmaya çalisarak ge- 
çirilen yillari, daha sonra tomurcuklanan sevgiyi ve mut- 
fak masasinda gerçeklesen evliligi biliyordu onlar. Ço- 
cuklari çifti izlemis ve onlardan sevgiyle, evlilikle ilgili pek 
çok sey ogrenmislerdi. Olabileceklerden üzüntü duymu- 
yor, tam tersine atesli bir umutla, bekledikleri sey in ol- 
masi için dua ediyorlardi.

Çocuklarin durumunu biliyordum, çünkü genç bir kiz. 
annesiyle ve amcasiyla konuçtugum günün aksaminda 
béni telefonia aramiçti. Annesiyle amcasmin nereye git- 
tigini ôgrenmiçti. Bana onlari evlendirip eylencflrmeyece- 
gimi, eger evJendireceksem bu isi ne zaman yapacagimi 
soruyordu. Çünkü bütün aile bir yolunu bu laça k ve dügü- 
ne gelecekti.

iste çimdi hikâyenin péri masali kismi baçliyor... Ku- 
zey Dakota'mn Fargo kentinden on arabalik bir konvoy- 
la kalkip gelen, gelinle damadin dügününü kutsamaya ko- 
çan çocuklari baçlatiyor bunu. O Pazar gününün ôgleden 
sonrasinda gelinle damat evimin on kapisindan içeriye gi- 
rerken, bunun basit ve sessiz bir tören olacagini dü?ün-



mekteydiler. Çocuklari ve torunlan ise, evimin mutfagin- 
da ve arka kisminda saklamyorlardi. Gelinle damat kar- 
ÿimda durdugunda aileleri sessizce odaya süzüldüler. Gôz- 
yaslariyla kapli yüzlerinde kocaman gülümsemeler vardi. 
Ôyle bir andi ki bu... ôyle muhtesem bir andi ki...!

Torunlardan biri, «SÜRPRÎZ, SÜRPRIZ!» diye bagira- 
rak duygu barajinin kapilarini açti. Toplanti birdenbire se- 
vinçli bir ôpüsme ve kucaklasmo yarismasma dônüsmüs- 
tü.

Düzen ve sessizligin birazi yeniden saglandigmda, ge- 
iin, damat, çocuklari ve torunlan, törene kaldigimiz yer- 
den devam etmek üzere yine bana döndüler. Dedigim gibi, 
biraz once yasananlar, düsünebüeceginiz en güzel töre- 
ni meydana getirmeye yeterdi. Onlari kari-koca ve yenge - 
amca ilân ettim. Kucaklasmalar, ôpüsmeler, bagirisip çag- 
rismalar bir kez daha basladi. Insanlari birbirine baglayan 
bcglar, kelimelerden çok hareketler oluyor.

Bu hikâyeyi yillar boyunca ikinci evlilikierini yapacak 
çiftlere anlattim. Ônemli olan hikâyenin mutlu sonla nok- 
talanmis olmasi degil. ihtiras için, para için, sosyal simf 
için, hattâ ask için evlenmek her zaman sorun yaratiyor. 
ônemli olan, evliligin içinde gezindigimiz kocaman bir 
a:an oldugunu anlayabilmek... bu alanda gezinmenin en 
iyi yclu da, yanmizda iyi bir dostun bulunmasi... bulasik- 
lari yikarken sarki söyleyen kurbaga gibi biri olabilir ôr- 
negin. Va da kurbaganm, elini tuttugu zaman kendini 
prens hissetmesini saglayan güzel kadm gibi biri. Boy lé
siné bir péri masahna siz de inanabilirsiniz iste.



«LÎ MO ΝΑΤΑ, 5 SENT.» Υαζ mevsiminin kocaman, kir- 
mizi harflerle yazilmis, klcisik simgesi... büyük isler ve 
bascirilar pesinde kcsuldugunu belirtiyor. Biraz Herde, kö- 
sede, artik görmeye aiistigmiz bir söhne... günesten yan- 
mis birkaç çocuk, derme çatma, küçük bir maso, bir mut- 
fak iskemlesi, bir sürahi, kâgittan bardaklar ve evin etra- 
fini çeviren çitlere seloteyple yapistirilmis, üzeri yaziii 
karton. ilk basta bu fikri ortaya atan büyükanneleri al mus. 
Çocuklari a yak altindan uzaklastirip bir sûre aym yerde 
oturmalarini saglamaya çalisiyordu herhalde. (Mutfak 
penceresinden büyükannenin yüzünü görebilirsiniz... ara- 
da bir bahçeye gôz atiyor, çocuklari kontrol ediyor.)

Çocuklar once pek hevesli davranmamis, bu içte bir 
bityenigi oldugunu sezmiçlerdi. Ama para kokusunu al- 
diklari zaman, ilkel kapitalist içtahlari kabarmisti, Bir haf- 
tadan beri her günü diçardaki dermeçatma masanin ba- 
sinda geçirmislerdi. Kârlarini çogaltabilmek için, sattiklari 
ürüne bol miktcirda su karistirmaya bile baslamislardi.

Bütün bunlari çok iyi biliyorum. Bes günden beri en 
iyi müçterileri benim çünkü. Bilgimin bir kaynagi daha 
var... çocukken ben de limonata isine girmis, bu yolla 
insanlardan para sizdirmaya çalismistim.

Çocuklarintn büfesinin önünden geçebilmek için ma- 
hailede gereksiz turlar atiyor, çocuklarin satis yapmalarini



saglamaya çaliçiyordum. Oniar için oldukça iyi bir pazar- 
hkti bu. Benim için de fena sayilmazdi. Bes sent karsili- 
ginda, içinde limon tadi olan bir bardak su ve eski günlere 
duyulan güçlü bir ôzlem satin aliyordum. Çocukiar da bu 
sayede nakit durumlarmi iyilestirmis oluyorlardi. Ben ay- 
ricalikli müçterilerdendim. is gününün sonunda sürahinin 
dibindeki son birkaç dam la kahntiyi bona bedava veriyor- 
lardi. iste o zarnan, sekerin bunco zamandan beri nerede 
oldugunu ôgreniyordum.

Çocukiar benim onlarin yaçindaki halimden daha iyi 
içadamlariydi. En küçüklerinin görevi müçterileri izlemek 
ve limonata bittiginde atilan kâgit bardagi geri getirmekti. 
Once çevre kirliligini ônlemeye çalistikiarmi sandim. Ama 
çok geçmeden, kâgit bardaklari yeniden kullandiklari an- 
lasildi. «Barda-klori tekrar kullanmak biraz sagliksiz degil 
mi?» diye sordum. «Neden sagliksiz olsun? Sen hasta- 
landin mi ki?» Ne diyebilirdim?

Ticaret alanlanni genisletmek için onlara bisküvi ge- 
tirmeyi teklif ettim. Ben bisküvileri beç sent karsihginda 
onlara satacaktim, onlar da on sent karçiliginda müçte- 
rilerine satacaklardi. Ne var ki, büyüklerden gelen iyilik 
tekliflerine karsi büyük kuçkular duyduklari bir yaçtaydi- 
lar. Vine de ertesi gün büfeye ugradigimda, masanin üze- 
rine bisküviler diziimis oldugunu gördüm. Üstelik kurabi- 
yelerin fiyati on bes sentti. «Kurabiyeleri büyükanne pi- 
sirdi. Büyükanne VERDI onlari bize.» (Büyükanne gülüm- 
seyerek mutfak penceresinden bana el salliyor.) Yeneme- 
yecegim ekonomik güçler ve benimkinden daha akilli be- 
yinler karsisinda oldugumu anliyorum. Benim isim mü$- 
teri olrnak. Benim gibi olaya diçardan karisanlarin fikirle- 
rini uygulamaya ihtiyaç duyulmuyor.



Ayni kandan, birbirine akraba iki ayri kusagin oyunu- 
na ilk düsüsüm degildi bu.

Bir keresinde yazin, Korsika adasinin tasli toprakli 
yoiiannda ilerlerken, yolun kenarinda bayrak sallayarak 
arabami durdurmaya çaliçan bir afacan gördüm. Çocuk 
hem bayragim salliyor hem de yanmdaki sepetin içini 
gösteriyordu. Ben de durdum. Çocugun arkasindaki masa- 
ya yasli bir adam oturmustu. Masanin üzerinde uzun, ye- 
sil siseler diziliydi.

Çocuk yüzünde on dolarlik gülümsemesiyie, parilda- 
yarak bana baktigmda, eksik disierinin yerindeki bosluk- 
lar göründü.

«Bayim, ingilizce bilir misin?»
Basimi evet anlaminda scilladim. Minik tüccar bana 

yaklasti, söylediklerini birinin duyacagindan korkuyormus 
gibi fisildayarak, «Zavalli ya?li büyükbabam badem ve 
sarap scitiyor,» dedi. «Bademleri kendi agaçlarindan top- 
luyor, çarabi da kendisi yapiyor. Bademier fena degil ama 
sarap gerçekten çok korkunç. Lütfen bir seyler satin aim 
da zavalli büyükbabami mutlu edin, olur mu?»

Bir baska limonata saticisi daha. Limonata Saticilari 
Birliginin birbirine yardim etmesi ve varligini sürdürmesi 
gerekiyor, degil mi? Modem ôyle, ben de bir dolar karçili- 
ginda küçuk bir torba bademle iki §ise çarap aldim. Kü- 
çük çocuk gülümsedi, yaçli adam gülümsedi, ben de gü- 
lümsedim. Kurdugumuz komplo i$e yaramiçti.

Ve çocuk gerçekten hakli çikmiçti. Reklam yaparak 
béni yamltmi? degildi. Bademier oidukça tatiiydi. Sarap 
ise, kelimenin tam anlamiyla bir kâbustu.

Birkaç mil yol aidiktan sonra karsima bir baçka ço
cuk, bir baska yasli adam ve yine aym hikâye çikti. Rast- 
lanti. Bir dolar daha vererek yeni bir torba badem ve bi-



rinci simf mide çürütücüsünden iki sise daha aldim.
- Birkaç mil gittikten sonra yeni bir çocuk ve yeni bir 

ya$li adamla karsiiastim. Yol boyunca karsima küçük ço- 
cukiar ve yasli adamlar çikti durdu. Yirmi mil boyunca, 
insanlari yolundan çevirmekte usta tarn on bir dost dav- 
ramsh ekiple karsilaçmistim.

O gece köye dôndügümde yasli adamlann okulda în- 
gilizce ôgrenen bu genç çocuklari kiraladiklarini ôgren- 
dim. Çocuklar ellerindeki bayraklari sallayarak turistleri 
durduruyor, hikâyeyi anlatiyor, her seferinde de basanli 
oiuyorlardi. Yasli adamlann yabanci dôvizlerle ilgili kar- 
masik hesaplari anlamadiklarini, ama çocuklarin bu he- 
saplara akil erdirebildiklerini de ogrendim. Küçük afacan- 
lann turistlerden topladtklari parayla yasli adamlara ver- 
dikleri para kesinlikle aym olmuyordu.

Ben yasli adamlann kafalarinin, olup bitenler konu- 
sunda o kadar da karismis olmadigindan kuçkulamyorum. 
Sarap diye sulandirilmis sirke sattiklarina göre, genç ku- 
sak tarafindan dolandirilmaktan sikâyet etmeleri dogru ol- 
mazdi.

Herkes komplonun içindeydi.
Hattâ ben bile karismistim bir bakima. Bir ta ksi ço- 

förüne bahsis olarak iki çiçe çarap verdim. Béni otelimden 
vapur iskelesine gôtürmek için gereginden fazla para is- 
temisti ama Fransizcam onunla tartisacak kadar kuwetli 
de^ildi. Yine de sarabi alinea memnun oldu. Belki tadma 
bakmea siseleri yine yol kenarindaki yasli adamla küçük 
çoeuga verir, siçeler bir tur daha yapar.

Bir yil kadar sonra, Girit adasinda, Heraklion kentinin 
arka sokaklarindan birindeydim. iki çocuk, sallanan bacak-
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Iqrinin üzerinde durmaya çaliçan bir maso, birkaç bar- 
dak, bir sürahi ve bir ilân levhasi... her zamanki teçhizat 
yani.

«Hey, bayim, ingilizce biliyor musun?»
iste yine basladik.
«Tabii, ne satiyorsun?»
«Super Kola... büyükbabam yapti bunu.»
Hatirladigim kadariyla Super Kola hafif Yunan içki- 

lerinden biri olmaliydi.
«Ne kadar1?» diye sordum.
«Bir Amerikan dolari.»
«Bir siçe Super Kola bir dolar mi? Ama bu çilginca. 

bir fiyat.»
«Tadina baktigin zaman anlayacaksin.»
'Limonata' saticisi dostunuzu hayal kirikligina ugrat- 

mamz düsünülemezdi. Bu yüzden ben de dolarimi verdim, 
siselerden birini seçtim ve Super Kola'dan büyük bir yu- 
dum içtim.

Siçenin içinde raki vardi... beyaz simsegin yerli mo- 
deii. Bazi insanlarin rakiyi içtikten sonra havada uçtuk- 
larim duymustum. Diger bazilari ise tecrübelerini anlata- 
büecek durumda degillerdi, çünkü konuçamaz olmuslardi.

içimden alevler yükselerek yürüdügümde, dudaklarim 
biraz hissizleçmisti ama onun disinda kendimi son derece 
gevsemis ve iyi hissediyordum. ÎSTE, LÎ MO ΝΑΤΑ diye BU
NA derim ben!

Yaz aylarinda yolunuz benim mahalleme düsecek olur- 
sa, bahçenin kôçesinde, basinda yumusak çapkasiyla 
ÇOK ÖZEL LIMONATA, yazili bir kartonun altinda otur- 
makta olan orta yasli bir adam görürseniz, mutlaka durun 
ve Ulusiararasi 'Limanota' Saticilari Birliginin hatiri için 
bir bardak limonata satin aim.



ΥιΙ 1969. BÎR LE VH A: 'HER YERDE AMA BURADA 
DEGiL.' Otoyola çikan kavçagin kenarindci durmus, ken- 
dilerini serüven irmagina götürecek ara bay i avlamaya çali- 
$an üç masum çiçek-çocuk tasiyordu levhayi. O zaman- 
lar sik rastlanan bir yaziydi... daha önce de görmüstüm. 
Hattâ insanlarin içinde bile hissetmiçtim onu. Seyahat 
tutkusunun hosnutsuzluga karismasinin bir ifadesi.

Geçenlerde bir baçka otoyol giriçinde, bir levha daha 
gârdüm. «BASiKA BÎR Y ERE VE GERÎSIN GERÎ.» Levhanin 
ruhu hosuma gitti, kenara yanastim, yolcular minnetle 
kamyonetime bindiler. Genç üniversite ôgrencileriydi. Bir 
erkek, bir kiz. «Burada» olmaktan bikmislardi... bir sô- 
mestr çalip her seyi görmeye gidiyorlardi... neredeyse her 
$ey.
/ «Ama levhamzda gerisin geri' diyor.»

«Gunkü burasi bizim yuvamiz ve yuvamizi seviyoruz. 
Yalmzca bir sûre boyunca bir baska yerde olmak istiyo- 
ruz. Siz hiç boy le bir duygu hissetmediniz mi?»

«Aslinda haftada bir bu duyguyu bissederim.» 
insanlara büyük piyangoyu kazamrlarsa ne yapacak- 

lari soruldugunda, genellikle faturalarini Ödedikten sonra 
seyahate çikacaklarim sôylerler... gidip bütün dünyayi 
görmek, baçka baska yerleri gezmek, sonra da geri dön- 
mek isterler. Aslinda hepimizin ruhumuzda biraz gôçebelik



vardir. Antropologlarin birdenbire terkedilmis uygarliklor- 
dan kalintilar bulmalari her zaman çok hoçuma gider. Ne
ben terkedilmistir bu uygarliklar? Bu insanlar nereye git- 
mistir? Sorun nedir? Aslinda sorun yoktur... yalmzca bir 
sa bah uyanmis, bir baçka yerde oimak istediklerine karar 
vermislerdir. Ve ôylece gitmiçlerdir. Ne var ki, geri dön- 
meyi basaramamislardir iste.

Su ana kadar, hayatimz boyunca yasadigmiz yerleri 
sayin. Elli bir yilda otuz yedi degisik yer... benim 
rekorum bu... karimla birlikte simdi-nereye-gitsek-simdi - 
ne-yapsak diye konusmaya baçladik bile. Huzursuzluk ru- 
humuzun içinde. Becerebildigimiz zaman, kasman yeri he- 
men kasiyoruz. 'Bir baska yere gitmis ve geri dönmüs' 
olayini sikça yasamis olan ben, iki temel gerçek ogren- 
dim.

Birincisi: Aslinda çimenler çitin öbür yaninda daha 
yesil degiidir. Hayir, kesinlikle degildir. Çitlerin bu durumla 
ilgisi bile yoktur. Çimenin en yesil oldugu yer, yeterince 
sulandigi yerdir. Çitin öbür yanina geçerken yanmizda su 
götürün ve gittiginiz her yerde çimenleri sulayin.

îkincisi: Nehir Yolcusunun Düsturu. Bunu bana, kano 
sporunu ôgreten arkadaçim Baz sôylemisti. Yaman bir 
profesyoneldi Baz. ‘Kipirdamadan oturmak yol alabilmek 
için sarttir.' insan nehirden açagi yolculuk yapiyorsa, tek- 
nesini arasira kiyiya çekmeli, sessizce oturup nehri sey- 
retmeli, nereden gelip nereye gittigini, bunun niçin ve 
nasil oldugunu düçünmeli.

Bôyle iste. Kiyiya gelip yanima oturun, ben de size çi- 
menlerin nerede yesil oldugunu, bu nehir hakkinda neler 
bildigimi anlatayim...



«YUNAN .FELSEFESi YASIYOR!» Plaka'doki kapi gl· 
rislerinden birine îngilizce karalanmis bir yazi. Plaka, Ac- 
ropolis'in muhtesem tas duvarlarinm altina sikiçmis, çok 
eski bir pazar yeri. Yunanistan'in kalbi. Kapidaki yazi da 
gerçek. Yunanlilar hâlâ felsefeyle ugrasiyorlar. Felsefe 
milâttan önce dördüncü yüzyiida mezarma yatiriimis 
ya da université ôgrencilerine yük olsun diye ders kitap- 
larinin içine gömülmüs degil. Felsefe yasiyor. Tipki Yu- 
nanlilarin kendilerinin yasadigi gibi.

Kazanan pragmatizm olmus. Pragma'dan 'is' anlaçi- 
liyor. Kuramlarin gerçekligini kontrol etmek için uygulama· 
sonuçlarim gözden geçirmek gerektigine dayanan felsefî 
bir ôgreti bu. Söylediginiz ya da düsündügünüz sey hic, 
önemii degil. Siz asil yaptigimz içe ve sonuçlarina bakin.... 
asil önemii olan o. Pragmatizmle ilgili her seyi felsefe ki- 
taplarinda okuyabilirsiniz. içlerini yapan Yunanlilari sey- 
retseniz de aym sey. Simdi anlatacagim hikâyeler, sey- 
rettigim olaylara dayanmaktadir.

Girit adasinin bâti ucundaki Chania havaalanmda, 
Olympia Havayollarina ait bir 727, avaz avaz bagiran, 
yüz yolcuyu kalabalik terminale bosaltti. Karisiklik ve gü- 
rültü yüzünden ortalik tam bir timarhaneye dônmüçtü- 
Yumruklar havaya kaldiriliyor, sesler yükseltiliyor, kadin- 
lar agliyor, çocuklar sizlamyordu. Yolculardan ikisi bir kon-



tua η n üzerincien atlayarak görevlinin yakasina yapistilar, 
yumrüklcirini denemeye hazirlandilar. Polisler geldi, dü- 
dükler çalindi, coplar kullamma hazirlandi.

Açiklama: Yolcularin hepsi adamn öbür ucundaki He- 
raküon'a gitmek üzere uçaga binmiçlerdi. Aslina bdkar- 
samz, bagajlari baçka bir uçakla çoktan oraya gitmiçti 
bile. Bilinmeyen nedenlerden ötürü yolcularin uçagi yanlis 
bir kente inis yapmis ve onlari gidecekleri yerden 150 mil 
uzakta, zorlu bir otobüs yolculuguyla basbasa birakmiçti. 
Yolcular kan istiyorlardi. Uçaklardan bi ri ni kaçiracakla- 
ηηι söylüyorlardi. Bu durumun sorumlulari hakkinda dü- 
sündüklerini buraya yazmam mümkün degil, ama oldukça 
sert seyler oldugunu, Olympia Havayollarmi isletenlerin 
ana babalarim ve öldükten sonra gidecekleri yeri ilgilen- 
dirdigini söyleyebilirim.

Yolculardan biri, bir süreden beri kargasanm sinirin- 
da küçük daireler çizerek yürüyen, iyi giyimli, tiknaz bir 
Alman turisti, birdenbire avazi çiktigi kadar bagirmaya 
.basladi. Hem Almanca, hem ingilizce sözler söylüyordu: 
«BEN NEBEN BURADAYIM? NEREYE GÎDÎYORUM? NE 
YAPMAM GEREKÎYOR? BANA NE OLACAK? GOTT IM 
HIMMEL, Π  BANA YARDIM EDÎN!»

Umutsuz çigligi öyle güçlüydü kl, kalabalik sessiz- 
Jesti ve ilgiyle ona döndü. Salonun ortasinda öfkeli bir 
köpekle karsilasmiç gibiydiler.

Havaalam yöneticisi kalabaligin kar$i tarafindan in- 
gilizce konuscirak karsilik verdi. «Beyefendi! Beyefendi! 
Bunlcir çok eski sorular. Biz Yunanlilar iki bin yildan beri 
bu sorularin üzerinde çalisiyoruz ve inanin cevaplari bul-
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mak kolay olmuyor... o zaman da kolay olmuyordu, sim- 
di de kolay degil. Bu a roda sizin için elimizden gelens 
yapacagiz. Tanrilarin pek yardimi olmayacak ama Olympia 
Havayollari sizleri Heraklion’a ulaçtirmanm bir yolunu bu- 
lacak. Lütfen. Otobüse bin in.»

Kalabalik grup alkislamaya baçiadi. Yo.’cular birer 
birer otobüse bindiler, araç kükreyerek Heraklion'a dog- 
ru yola koyuidu. Artik yumusamis olan Alman turist hâlô 
kendi kendine sorular mirildamyor, mantikli cevaplar art- 
yordu.

O gün ôgleden sonra Chania meydanmda, deniz ke- 
narindaki kaldirim kahvelerinden birinde iki genç Ameri- 
kalinin konusmalarina kulak misafiri oldum. Gender in- 
sanoglunun temelde iyi mi, yoksa kötü mü oldugunu tar- 
tiçiyorlardi. ikisi de hukuk ôgrencisiydi. ilk yillarmi tamam- 
lamislardi. Bir tanesi kendi sarap bardagmi gösteriyor, bil
ge bir tavirla bu sorunun, çarap bardaginm y an dolu mu, 
yoksa y an bo§ mu oldugunu sormaya benzedigini soylü- 
yordu. Cevabin kelimelere ve kisisel konulara dayandi- 
ginda israr ediyordu. Arkadaçi ise onunla aym fikirde de- 
gildi. «Hiç de degil, hiç de degil,» dedi. «Kadehin içindekii 
$arap miktari bilimsel âletlerin yardimiyla tarn olarok ôl- 
çülebilir ve bardagin boçlugu ya da dolulugu hakkinda 
fikir birligine varilabilir. O eski basmakalip sözden vazge- 
çebiliriz artik!»

Garsonu çagirip iki bos bardak ve ôlçüm yapabile- 
cegi bir kap istedi. Bilim bu soruya bir cevap sunabile- 
cekti. Tipki mantikh düçüncenin insan sorunlarinin büyük 
bir kismini çôzume utastiracagi gibi.



Agirbasli ve ciddi gôrünüçlü, yasli bir Yunanli olan 
garson bu istegin amacini sordu, her §ey açiklandi. Gar- 
.son once iki genç adama, sonra da gerçegi saptamak 
için teste tâbî tutulacak sarap kadehine bakti. Kadehi 
eline aldi, sarabin kokusunu duyabilmek için burnuna 
yakiastirdj. Hiçbir sey sôylemeden kadehi genç yolcular- 
dan once birinin, sonra digerinin serefine kaidirdi ve afi- 
yetle içti. Gülümsedi. Sonra dônüp uzaklaçti.

Pragmatizm. Bagirip çagirmanm da, otobüse binme- 
nin de bir zamam vardi. Onun gibi, tartismanin ve sarabi 
içmenin de bir zamam vardi.

Stupa/Lefktron kôyü Yunanistan'in güneybati ucun- 
•da, Mora yarimadasmin taslarla ve kayalaria ko pli kiyt- 
smda kurulmus. Standard turistik haritalarda görünme- 
<digi halde, Nikos Kazancakis'in, Yunan pragmatizminin 
büyük ve modem ifadesi sayilan Zorba kitabim yazdigi yer 
ciiarak ônemli bence.

Stupa/Lefktron'un Türk isgalinden, bu yana (yani 
1883 öncesi) bôyle ikiye bôiünmüç bir adi olmuç. Kôy bu- 
gün yirmi bes farkli siyasal parti arasinda bölünmü? du- 
rumda... bu da, köyde oy atabilecek durumda yirmi be? 
erkegin bulundugu anlamina geliyor. Fakat aslinda kôy 
iki ayri cephede gruplaçmis durumda,

Buniardan birincisi, Temmuz ve Agustos aylarinda 
Éuristlerden mümkün oldugu kadar fazla para sizdirabil- 
mek için duyulan yakici arzu. Diger ortak baglayici ôge 
ise din. Yunan Ortodokslugu.

Turist mevsiminde ekonomiyle din arasinda kolaylikla 
îbir çeliçki dogabilecegini tahmin edersiniz. Herkes kah-



velerde, eliçleri satan dükkânlarda ve lokantalardo çalisir», 
tur otobüsleriyle gelen yolcularin ceplerindeki son draiv 
miyi kapmaya ügrasirken, Pazar sabahlarini kilisede geçir- 
meye kimin zamam olur ki?

Sorun degil.
Erken sabah saatlerinin sessizliginde Peder Michae

lis, köyün tepesindeki .yamaçta kurulmus olan kilisenin 
bahçesine teyp koymus, hoparlörleri yerlestirmis. Ken- 
disi koltuguna oturmus, yakindaki kahvelerden yukariya 
taçinmi? olan kahvesini yudumlarken, Pazar âyinini turns 
köye yaymliyor.

Âyin üç saat sürüyor ve hep aym oluyor. Zoten her- 
kes âyini ezbere bildiginden, bir yandan çalistrken dualarn 
dinlemeleri ve kalplerinin içinde izlemeleri yeterli oluyor. 
Sabah saat dokuzdan ögieye kadar kôy bir kilise haline 
dônüsüyor. «Onlar neredeyse, Tann da oradadir,» diye 
açikliyor Peder Michaelis bana. «Her ne yapiyorlarsa, 
Tanri onlarla birliktedir. Hiç sorun degil. Ne onlar için, 
ne benim için, ne de Tanri için.»

«Ya Yunanistan'daki piskopos bunu duyacak olursa?»
«Kim söyleyecek ki ona? Hem biri sôylese bile, kim 

bilir, belki de fikir kabul görür ve yayiiir. Kôy halkinm ki
lisede olmasi gerektigi dogru. Eylül ayi geldiginde ôyle 
olacak zaten. Ama simdilik, kilisenin köyün her yerine ya- 
yilmasi yeterli. Hem zaten ikisi aym sey degil mi?»

Din deyince aklima geldi, siz hiç Yunan kahvesi iç- 
tiniz mi? Bugüne kadar Yunanli olmayan yolnizca birkaç 
kisi bir oturuçta birkaç fincan kahve içmeyi, yasammi yine 
de sürdürmeyi ve bu konuda konuçmayi basarabilmistir.



Eger ciddi bir kahve tiryakisiyseniz, kirk sekiz saat bo- 
\yunca uyamk kalmaya aldirmiyorsamz, saglik sigortamzin 
.tümünü ödemis bitirmisseniz, dilinizin ve dislerinizin, kus 
kafesinin dibi tadinda olmasi sizin için önemli degilse 
ve kalp yanmasi duygularina alisiksamz, Yunan kahve- 
sine bayilacaksimz demektir.

Ben ilk fincanimi Seattle'daki St. Demetrios Yunan 
Ortodoks Kilisesinin düzenledigi sonbahar pazarinda iç- 
,tim. Birinin Yunanistan'dan ziyarete gel mis seksen dort 
yaçindaki büyükannesi Constanzia Gregocopoulos’un ik- 
rami olarak. Kadin kilisenin servis yaptigi kahvenin ta- 
•dtna baktiginda ortaliktci tarn bir kargaça yaratti. Dogru 
dürüst Yunan kahvesi ikram edilmesi gerektigini söyledi, 
yoksa... Ve böylece tümüyle siyahlara bürünmüs olan 
yasli kadin, pirinç cezvelerin, elektrik ocaklarinin, renkleri 
-yine siyah olan kavrulmus kahve tanelerinin arasina otur- 
du. Bir büyücü gibi içinin üzerine egiliyor, bu a roda ter- 
cümanma bir §eyler mirildaniyordu.

«Ben bir fincan kahve rica edeyim,» dedim.
Rumca konuçtu Bayan Gregocopoulos. (Hemen he- 

men sagir oldugundan, konuçurken hem bana, hem de 
yardimcisina haykirmaktaydi.)

«Beklemeniz gerektigini sôylüyor,» diye çevirdi tercü-
man.

«Neben acaba?» diye sordum ve bir dizi yamt aldim.
«Amerikalilann her çeyi çabucak, o anda istediklerini 

ve her seyi çabuk elde etmenin her zaman iyi olmadigim 
sôylüyor.»

«Ταηπ'ηιη dünyayi y edi günde yarattigmi, sonunda 
iiyi bir is baçardigini, çünkü acele etmedigini sôylüyor.»

«Kendisinin, Constanzia Gregocopoulos'un da kahve-



yi, Ταηπ'ηιη ruhu admo tam y edi dakikada pisirdigini sôy- 
lüyor.»

«Beklemeniz'gerektigini, kahveyi yapacagim, sizin içe- 
ceginizi ve çok seveceginizi sëylüyor!»

«Elbette, Bayan,» dedim.
Ve bekledim, o kahveyi yapti, ben içtim ve gerçektera 

de begendim.
Kulagima dogru egilip, «ÎYÎ, DEGÎL Mi?» diye haykirdi.
«Evet, Bayan,» diye karsilik verdim.
«Beklemeyi âgrenmek gerektigini, o zaman Ταηπ'ηιη 

seni daha çok kutsayacagmi, bôylece yaslanacak kadar 
yasayacagini ve mutlu olacagmi sôylüyor.»

Yaçli hamm dissiz agziyla güldü, hâlâ bilgeligi bulma 
ihtimali olan aptallara gösterilen bir sefkatle yanagimdan 
sevecen bir mokas aldi.

«HERHANGI BÎR SORU VAR Ml?» Üniversitedeki 
derslerin ya da uzun toplantilarin sonunda soruian bir so- 
ru. Genellikle dinleyiciler bir bilgi yüklemesine ugradik- 
lari ve cevaplari açiklamaya zaten zaman kalmadigi du- 
rumlarda sorulur. Ôyle zamanlarda mutlaka sorulacak so- 
rular bulunur kafanizda. «Artik çikabilir miyiz?» «Bu tö
net olasi toplantinin amaci neydi?» ya da «Nereden içecek 
bir çey alabilirim?» gibi sorular.

Aslinda bu hareket, konusucunun açikiigmi kanitla- 
mak amaciyla yapilmaktadir ama eger gerçekten bir soru 
sormaya kalkisacak olursamz, hem konusucu, hem de 
dinleyiciler size, o anda dü?üp ölmenizi dileyen bakislarla 
bakarlar. Ve her zaman soru soran bir optai bulunur. Ko-



'Fiusucu da her zaman soruya cevap verir. Zoten söylemi? 
oldugu birtakim seyleri tekrar ederek.

Ama eger az zaman kalmissa ve davete küçük bir 
sessizlikle karsilik verilirse, genellikle ben kalkar ve soru- 
larin en önemlisini sorantm: «Hayatin anlami nedir?»

Hiçbir zaman emin olamazsiniz, cevabi bilen biri çi- 
■kabilir. Sosyal sinirlamalar yüzünden sorumu soramazsam 
ve cevabi kaçirirsam gerçekten çok üzülürüm. Ne vor ki, 
sorumu soraugumda, insanlar genellikle bunun saçma, 
;garip ve yersiz bir soru oldugunu düsünürler. Merkes gu
ter, baslar sallamr, esyalar toplanmaya baslar ve toplanti 
•bu komik sözle son bulur.

Hayatimda bir kere, yalmzca bir tek kere, bu soruyu 
sordugumda ciddi bir cevap aldim. O cevap hâlâ benimle 
birlikte.

Once size olayin nerede geçtigini anlatmaliyim, çün- 
ïkü yerin kendine ait bir gücü var. Olay yine Yunanistan’ 
da yasandi.

Girit adasinda, kayalik bir koya kurulmus Gonia ko- 
•yünün yakinmda, bir Ortodoks manastiri vardir. Manasti- 
rin bitisiginde, yine manastira ait olup dernege bagislan- 
•mis bir arazide, insan! aniayiça ve ban?a adanmis bir 
enstitü bulunmakta, özellikle Almanlar ve Giritiiler arasin- 
daki yakinlasma üzerinde çaliçmaktadir. Savaç günlerinin 
aci izleri gözönüne alimrsa, hiç kolay bir iç degildir yap- 
tiklan.

Enstitünün yeri çok önemlidir, çünkü pencereleri Ma- 
iieme’deki uçak inis pistine bakmaktadir. Naziier savas



yiliannda Girit’i isgal etmek için oraya indiklerinde, elle- 
rinde mutfak biçaklari ve tirmiklarla kosup gelen kôylü- 
lerin saldirisina ugramiçlardi. Ôçleri de korkunç oldu. Ni
ce kôyün tüm hal'ki siraya sokuldu, Hitler'in en gôzde 
biriiklerine saldirdiklari için kurçuna dizildi. Enstitünün yu- 
kansinda bir mezarhk yardir. Orada bir tek haç, Girit par- 
tizanlarinm toplu mezarini simgeiemektedir. Koyun karsi 
kiyisindaki bir tepede de Nazi parasütçülerinin gomüldü- 
gü yer vardir, Dikilen amtiar 5yle bir sekilde yerlestiriimis- 
tir ki, herkes gârür, kimse unutmaz. Sonunda Giritliierin 
eiinde tek si la h olarak nefretleri kalmisti. içlerinden pek 
çogu o silahi asia ellerinden birakmayacaklanna yemin et- 
mislerdi. Hiçbir zaman.

Tarihin bu agir perdesine ragmen, nefretin kayaiar 
kadar sert ve kalin oldugu bu yerde, savas yaralanm 
onarmaya adanmis bu enstitünün bulunmasi çok ince bir 
paradoks gibi görünmektedir, Nasil gelmistir bu raya bu 
enstitü? Bunun cevabi bir tek insan. Alexander Papa- 
deros.

Feisefe doktoru, âgretmen, politikaci, Atina'da oturu- 
yor, ama bu topragm çocugu. Savas bittigi zaman Alman- 
larla Giritliierin birbirine verebilecegi, birbirinden ôgrene- 
bilecegi pek çok sey olduguna inanmiç. Onlarin bir ornek 
oiusturmasini istemiç. Çünkü eger onlar birbirlerini bagiç- 
iayip yaratici bir iliski kurabilirlerse, aym seyi herkesin de 
yapabilecegi ortaya çikar.

Güzel hikâyeyi kisa kesmek gerekirse, Papaderos ba- 
çanya ulasmiç. Enstitü gerçek olmus... dehsetin yaçan- 
digi topraklarda konferans saloniari yapilmis..: enstitü
gerçekten de iki ülke arasmda verimli alisveriçlere kay- 
nak olmus. Bu yerde insanlarin insanlara verdikleriyle ger- 
ceklesen rüyalar hakkinda kitaplar yazilmis.



Ben bir yaz kursuna katilmak üzere enstitüye geldi- 
gimde, Alexander Papaderos yaçayan bir efsaneye do- 
nüsmüçtü. Ona bir kez bakmak, gücünü ve yogunlugunu 
anlamamza yetiyordu. Ki^iliginden enerji, fiziksel güç, ce- 
saret, zekâ, ihtiras, tutku ve canlilik yayilmaktaydi. Onun- 
la konusmak, elini sikmak, konustugu odada bulunmak, 
ahsilmadik elektrikli insanligim hissetmek demekti. Ya- 
kinlarina geldiginizde ünlerini hâlâ hak eden pek az sayi- 
da insan vardir. iste Alexander Papaderos onlardan biriydi.

Yunan kültürüyle ilgili iki haftalik seminerin son sa- 
bahinda, son toplantinin bitimindeydik. Toplantilar Papa
deros tarafindan Yunanistan'in her yanindan da vet edilen, 
kendi alanlarinda uzman aydinlar tarafindan yöne- 
tilmekteydi. Konusmanin sonunda Papaderos salonun ar- 
kasinda oturdugu yerden kalkti, ön torafa yürüdü, açik 
pencerelerden birinin önünde, parlak Yunan günesinin 
içinde durdu ve disan bakti. Onun bakiçlarmi körfeze ve 
Alman mezarligmi belirleyen demir haç isaretine dogru 
izledik.

Papaderos döndü ve her zamanki soruyu sordu. «Her- 
hangi bir soru var mi?»

Odayi sessizlik kaplamiçti. iki hafta boyunca hayati- 
mizin sonuna dek yetecek kadar çok soru üretilmisti ama 
su anda salonun içindeki herkes sessizdi.

Papaderos gôzleriyle sa Ion u tarayarak, «Soru yok 
mu?» dedi.

Böyle deyince ben de sorumu sordum.
«Dr. Papaderos, hayatin anlami nedir?»
Soruyu her zamanki kahkahalar izledi, insanlar kal- 

kip gitrnek üzere kipirdandilar.
Papaderos elini havaya kaldirarak salondaki hare- 

keti durdurdu, uzun bir sure boyunca bona bakti. Gözle-



riyie gerçekten ciddi olup olmadigimi soruyor, ciddi oldu- 
gumu yine gôzlerimden okuyordu.

«Sorunuza cevap verecegim,» dedi.
Pantolonunun arka cebinden deri cüzdanim çikararak 

jçinde bir sûre arandi, küçücük, yuvarlak bir ayna çikardi. 
Ayna ancak bir bozuk para boyundaydi.

Sonra söze baçladi.
«Ben sava§ sirasmda küçük bir çocukken çok yoksul- 

duk ve uzak bir kâyde yasiyorduk. Bir gün yolda kirik 
bir aynanin parçaiarini buldum. Bir Alman motosikleti tam 
orada kaza yapmisti.

«Aynanin bütün parçalarmi bulup biraraya getirme- 
ye çaiiçtim ama bu mümkün degildi. Ben de yalnizca en 
büyük parçayi aldim ve sakladim. iste bu parçayi. Ke- 
narlarmi taslara sürterek yuvarlaklaçtirdim. Onu oyunca- 
gim yaptim ve oynamaya basladim. Isigi günesin asla 
ulasamayacagi karanlik yerlere yansitabildigimi gërdü- 
gümde hayran olmustum. Parlak isigi denn deliklerin ve 
çatlaklarin dibine, en karanlik dolaplarm içine yansitiyor- 
dum. Bulabildiâim, ulasilmasi en zor yerlere isik gôtürmek 
en sevdigim oyun oldu.

«Küçük aynayi hep sakladim. Bir yandan büyümeyi 
sürdürürken bas dakikalarimda aynayi çikariyor, güç oyu- 
nurna devam ediyordum. Büyük adam oldugumda, bunun 
yalnizca bir çocuk oyunu olmadigmi, aym zamanda ha- 
yatim boyunca yapmaya çaliçaca^im çeyin bir simgesi ol- 
dugunu anladim. Içigin kendisi ya da kaynagi olmadigimi 
biliyordum. Içik... gerçek, anlayi? ve bilgi... oradaydi ve 
ancak ben birçok karanlik yere yansittigimda parildaya- 
bilecekti.

«Tüm çeklini ve biçimini bilmedigim bir aynanin kü
çük bir parçasiyim ben. Yine de, elimdekiyle isigi bu dün-
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yanin karanlik noktalarina yansitabiiiyorum... insanlarm 
kalplerindeki kapkaranlik yerleri aydinlatabiliyorum... ba- 
zi çeyieri ve bazi insanlari degiçtirebiJiyorum. Belki bas
ket lan da bunu görür ve aym seyi yapar. Ben bôyleyim. 
Hayatm anlamt da bu iste.»

Sonra küçük aynasmi dikkatle tutarak güneçin pen- 
cereden içeri dolan parlak içinlarmi yakaladi, onlan be- 
nim yüzüme, ônümdeki mcisanin üstünde birlestirdigim et- 
lerime yansitti.

O yaz Yunan kültürüne ve tarihine dair edindigim bii- 
gilerin çogu bellegimden silindi gitti. Ama zihnimin cüz- 
daninda hâlâ küçük, yuvarlak bir ayna tasiyorum.

Herhangi bir soru var mi?



ANKET

1. Su cmda bu yaziyi okurken bulundugunuz yerden 
kuzeyi gösterin... ve gökyüzünde Kuzey Yildizinm yerini 
belirleyin.

2. Ayin su andaki durumu nedir? Bir dahaki dolunay 
ne zaman? Dolunayi en son farkettiginizden bu yana ne 
kadar zaman geçti?

3. ilkbahardaki son öldürücü d.onun ve sonbaharda- 
ki ilk öldürücü donun, bölgenizdeki tarihleri nelerdir? Bu
na bagli olarak, bölgenizdeki büyüme mevsiminin süresi 
ne kadardir?

4. Bu yil Ocak ayindaki sabah yildizi hangisidir? 
Peki- ya aksam yildizi hangisidir?

5. içtiginiz suyu, kar veya yagmur tanesinin ilk yere 
düstügü andan baslayarak evinizdeki musluga dogru iz- 
leyin.

6. Bölgenizin devamli sakinlerinden ve gôçmenlerin- 
den beçer tone ku? adi sayin. En son ne zaman bir ku? 
gördünüz ve gördügünüz kuÿ ne yapiyordu?

7. Mahallenizin yenilebilir yerel bitkilerinden besini 
saym.



8. Bölgenizdeki yerel topragin tarihçesini ve doga- 
smi, bildiginiz kadanyla anlatin.

9. Geçen yil boyunca bölgenize düsen yagmur suyu 
miktari nedir?

10. Kis firtinalari genellikle h cmgi yönden bölgenize 
gelir?

11. Yaçadigimz yerde ilk tomurcuklanan y a ban ba- 
har çiçegi hangisidir?

12. Bölgenizde geyikler hangi zamanlarda hamile 
kalir, yavrular ne zaman çlogar?

13. Yüz yil önce mahallenizin görünümü nasildi? 
Bundan yüz yil sonra nasil olacak?

14. Hayatinizda hiç agaç diktiniz mi?
15. En yakindaki yildiz ne kadar uzakta?
16. Rüzgâr hangi yönden esiyor?
17. En yakindaki deniz ne kadar denn?
18. Yukarisi ne tarai?
19. Bir zamandan bir zamana uzakiik ne kadar?



Bir keresinde, Güney Fransa’da Aix-en-Provence ya- 
kmlarindaki Puyricard to rim köyünün oralarda karimla bé
ni bir yaz gecesi St. John Festival! kutlamalarina götür- 
müslerdi. (Hangi ßt. John oldugunu bilmiyorum. Birç.ok 
St. John vardir. Ama eger dans ve müzikle kutlamaya de- 
gecek bir neden yaratrmssa, kim olursa olsun, aferin ona.)

Gökte ilk yildiz belirmeye basladiginda, köylüler oku- 
lun kir içindeki oyun alanina bir çenlik atesi yaktilar. Folk 
orkestrasi çalmaya basladi. Gitar, kontrbas, bateri, coban 
kavali, bir de akordeon. Bize yakm oldugu kadar cok es- 
kilerden kalma bir müzik. Çiftler evrensel çift-adimla dans 
ediyor, tek aydmligi saglayan büyük atesin çevresinde dô- 
nüyorlardi. Çok güzeldi. Bir rom an dan almma bir sahne- 
yi, bir filmi, umut dolu bir hayali hatirlatlyordu.

îlk ara verildiginde, çiftler içecek bir §eyler almak 
için dans alanindan uzaklasmadilar... orada kalip alev 
alev yanmakta olan atesin içine baktilar.

Birdenbire atletik bir genç adam ve bir genç kadin 
birbirlerinin elini sikica tutarak kostular ve havaya siçra- 
yarak yüksek alevlerin üzerinden astilar... atesin öbür 
yanina,'kömürlerin hemen dibine sagsalim inmeyi basar- 
dilar. Kalabalik alkiçlarken ikisi birbirine sarilarak uzak- 
lastilar. Yüzierinde korkulu bir sevinç ifadesi vardi. Ka- 
derlerini kiskirtacak bir sey yapmis, ama y ara almadan



bu isten siyrilmiçlardi... danslanna yine devam edebiie- 
ceklerdi. Bir yanlis anlama olmasin, yaptiklan is gerçek- 
ten enikonu tehlikeli bir isti.

Zaten St. John Festivalinin kalbinde y a tan da çiftle- 
rin ateçin üzerinden atlamalariymis.

Olayin asli söyieymis: Eg er birine âsiksamz, evliyse- 
niz, hattâ yalmzca arkadassamz ve verdiginiz sozleri mü- 
hürlemek istiyorsamz, hiçbir zaman aynlmamamz için bir- 
likte bir dilek tutuyorsunuz, ondan sonra atese kosuycr- 
sunuz ve birbirinizin elini tutarak aievlerin üzerinden at- 
liyorsunuz. Aies ne kadar büyük, aievler ne kadar yüksek 
olursa, beraberlik de o kadar uzun sürermis ve yakin o- 
lurmus. Ama eger çiftler atesi yanlis ôlçüp biçer ve biraz 
yanarlarsa, ya da karsi tarafta kömürierin içine inis ya- 
parlarsa, ya da atlayis sirasinda ellerini birakirlarsa, o 
zaman hem o kisilere hem de aralarindaki baga ugursuz- 
luk gelirmiç. Hiç de hafife alinacak bir durum degil, hak- 
siz miyim?

Bôylece kalpleri genç, bacaklari uçabilecek kadar 
hizli olanlar aksamin erken saatlerinde atlayiçlarim yap- 
tilar. Daha tedbirli olanlar harekete geçmek için karan- 
ligin iyice çôkmesini, aievlerin boyunun kisalmasini bek- 
lediler. Bazilari ateçin üzerinden atlayamadi... kimi çok 
erken, kimi çok geç zipladi... bazilari atese dogru kos- 
maya baçladilar ama tarn aievlerin önüne geldiklerinde 
duruverdiler... bazilari ellerini birakti, çiftlerden biri alev- 
leri asarken, digeri son anda geride kaldi.

Çevrede bol bol kahkaha, neçe ve sakalasma vardi. 
Ben yandan, yaptiklan seyin çok eski ve ciddi bir i$ ol- 
dugu açikça belliydi. Her parti gibi bir parti degildi bu. 
Yilda bir kere, yazin ortasinda bir gecenin geç saatlerin
de, ruhunuzu hafifleten müzige ve dansa uyarak sevdigi-



niz kiçiyi elinden tutuyor ve kader alevlerine meydan oku- 
yordunuz.

Gecenin sonunda, ate$in dibinde yaimzca parildayan 
kömürler kaldiginda, son dansi haber veren geleneksel 
bir melodi çalindi. Çoban flütünün son notasi da solarken, 
köylüler sönmekte olan atesin yumusak piriltili korlarinm 
etrafinda halka oldular ve sessizlestiler. Kôyün en uzun 
zamandan be ri evli olan çifti elele tutustu, zarif ama cid- 
di hareketlerle, bir sûre once alevlerin yükseldigi, simdi 
korlarla kapli yerin üzerinden geçti. Bu kutsama isareti 
üzerine köylüler kucaklastilar ve yildizlarla, bir sürü yil- 
dizlarla dolu gecenin içinden evlerine ve sonsuza kadar 
uzanan tüm sevgilerin ateslerine dogru yürüdüler.



Amerikalilarin kesin cevaplari tercih ettikleri gozlem- 
lenmistir. Hi-hi'nm gerçekten hi-hi olmasi, i-ih’in da i-ih 
anlamina gelmesi gerekir. Lütfen, hiç g ri renk olmasin, 
tamam mi?

Endonezya’da oldukça yaygin bir sekilde kullamlan 
ve siyahla beyaza duyulan ihtiyacin çevresinden cok gü- 
zel bir sekilde dolanabilen bir kelime var. Kelime Belum. 
‘Henüz tam degil' anlamma geliyor. Ihtimallerin süreklili- 
gini îmâ eden çok h os bir kelime. «ingilizce biliyor musu- 
nuz?» «Belum.» Henüz tam degil. «Çocugunuz var mi?» 
«Belum.» «Hayatin anlamini biliyor musunuz?» «Belum.» 
Dosdogru 'hayir' demek hem hiç nazik bir cevap degil, 
hem de karsinizdakiyle alay ettiginiz anlamma geliyor. 
Bu düsünüs bazi komik durumlara yol açabiliyor tabii. 
«Taksi yamyor mu?» «Belum.» Henüz tam degil.

Anlam yônünden, o eski vodvil esprisine akraba sa- 
yilabilir: «Keman çalar misimz?» «Bilmiyorum, hiç dene- 
medim.»

Belki. Olabilir. îhtimal. Evet ya da hayir degil... ihti- 
maller âleminin sinirlari içinde bir cevap. insanlik serü- 
veninin bu büyük gezintisinde yalmzca yumusak kenar- 
lar ho$ karsilamyor.

Olabilecek bütün dünyalarin en iyisi bu mu? Belum.
Dünyanm sonu mu yaklasiyor? Belum.



Hayatimizin sonuna kadar mutluluk içinde yaçayacak 
miyiz? Belum.

Savas silahlari olmadan da yapabilir rniyiz? 
Bilmiyorum, hiç denemedik.
Onlarsiz olabilecegimizi düsünmek ümitsiz mi? 
Belum. Henüz degil.



AlmcmycTnin Ulm kasabasmdaki muhtesem katedralin 
sivri kulesi, dünyanin en yüksek can kulelerinden biri... tarn 
182 metre boyunda. En tepeye çikmak için yedi yüz otuz 
sekiz ta$ basa magi tirmanmamz gerekiyor. Basamaklan 
saydim. Eger tepeye vardigmizda, hâlâ soluk alabiliyor 
ve gözlerinizi odaklayabiliyorsaniz, iki belirgin içaret dik- 
katinizi çekecek. Biri kasabanm güneyindeki Bavyera 
Alplerinin etekleri, digeri dogudaki Tuna nehrine tepeden 
bakan dik yamaçlar.

On altinci yüzyilm sonlarinda Hans Ludwig Babblin- 
ger burada yasamis. Eklem yerlerine takilabilen suni kol 
ve bacaklar yaparmis. Özel becerileri olan bir zenaatçiy- 
mis ve bulundugu yerde bu becerileri sayesinde oldukça 
ünlü olmus. 0 zamanlar yaralarin ve hastaliklarin iyileç- 
tirilmesinde uzuvlarin kesilmesine sikça basvuruldugun- 
dan, oldukça da mesgul bir insanmiç. Elleri çalisirken, 
zihni genellikle baska yerlerde olurmus. Çünkü Babblinger 
uçabilecegini hayal edenlerdenmiç.

Zamanla becerilerini, hayallerini ve dükkânmdaki 
malzemeleri bir çift kanat yaratmak için kullanmis. ßan- 
sinin yardimiyla kanatlarini Bavyera Alplerinin eteklerin- 
ae yukariya dogru bol sayida hava akimimn bulundugu 
bir yerde denemeye karar vermis. Günün birinde, harika 
bir günde Hans, güvenilir tamklarin gözleri önünde yük-



sek bir tepeden asagi atlamis ve süzülerek uçup sagsalim 
açagi inmeyi baçarmis, Harikulâde! Babblinger UQABÎL- 
MI'S!

Dekor ve zaman degisiyor. 1594 yilinin ilkbaharinda- 
yiz. Kral Ludwig ve himayesindekiler Ulrn’u ziyarete geli- 
yorlar. Kasabanm liderleri onu etkilemek istiyorlar. «Hans 
Ludwig Babblinger Kralimiz için uçsun!» diyorlar. Elbet- 
te.

Gelgelelim Kralla kasaba halkinm daha rabat izle- 
yebümesini isteyen Babblinger, gösterisini y a pma k için. 
Tuna nehri yakinlarindaki dik yamaçlari seçiyor, Ve ora- 
daki rüzgârlar, ne yazik ki, hep açagiya dogru esiyor.

Büyük gün geliyor... müzisyenler, Kral ve himayesin
dekiler, kasabanm saygin kiçileri ve binlerce siradan in- 
san nehrin kenarinda toplamyor. Babblinger yamaçlarin 
tepesindeki yüksek bir platformda duruyor, el salliyor, çô- 
meliyor ve kendini bosluga atiyor.

Ve kursundan bir top gibi nehrin içine düsüyor.
îyi olmuyor bu.
Bir sonraki Pazar sabahi, Ulm piskoposu büyük ka- 

tedraldeki âyin sirasinda kürsüsünden Babblinger'e adiy- 
la sesleniyor ve onu gururun günahi yüzünden utandiri- 
yor.

Gôkgürültüsü gibi bir sesle, «ÎNSANLAR UÇMAK ÎÇÎN 
Y A R AT IL M AMISL A R DI R! » diye kükrüyor.

Piskoposun suçlayici gazabi karçisinda korkuyla si- 
nen Babblinger kiliseden çikip evine dogru yürüyor ve bir 
daha asla toplum içinde görünmüyor. Zoten çok geçmeden 
de ôlüyor. Kanatlari, rüyalari ve kalbi kirilmis olarak.



Yakin zamanda, be? bin fit yüksekte bir sicak have 
dalgasmm üstünde planörle yolcuiuk yapmaktaydim. Ak- 
lima Babblinger'le Ulm piskoposu geldi. Altimda bir sicak 
hava balonu, ultralight bir uçak ve baska planörler siiziil- 
mekteydi. Üç tone parasütçü, gökyüzünden yere dogru 
inise geçmisti. Tepemizde bir 747 Chicago'ya dogru yo! 
alryor, otuz sekiz bin fite yükselmeye hazirlamyordu.

Mezarindaki Hans Babblinger'i, planördeki koltuklar- 
dan birine oturmasi için çagirmayi ne kadar çok isterdim. 
«Bak!» derdim ona. «Bak ve sakin utanma, Insaniar da 
uçmak için yaratilmislardir.»

Tarihte vaaz kürsüsü her zaman, isaret eden, länet- 
leyen parmagi simgelemistir. Kadinlarla erkekleri günah- 
larla, basarisizlikla, kötülükle, haksizlikla ve bencii gu
ru rla suçlamistir. Kürsüdeki her zaman bu dünyada umut 
olmadigi hakkinda vaaz verir... bu yasamda görkem yok- 
tur.

Oysa ben, kürsünün kanatlari simgelemesi gerektigi- 
ni düsünüyorum. Melek kanatlarini, kartal kanatiarim ya 
da görmiis oldugunuz herhangi bir kanadi degil. Kutsal 
insan ruhunun kanatlarini... kalbi ve zihni yüksek yerle- 
re uçuran kanatlari, Aramizda yaçayan tüm Babblinger’ 
1er için kanatlar simgelemeli... o kanatlari gördükten son- 
ra, aldiklari esinle insanligin olasiliklarmi ve sinirlorim 
geniçletmeye koçacak, tekrar tekrar ugraçacak kisiler 
için kanatlar...

Bu tür kanatiarin gözle görülebilecegini sanmiyorum. 
Onlari hayal gücünüzle görebilmeniz için önce varliklari- 
na inanmamz gerekiyor. Gerçekten ise yarayip yarama-



diklormi görmek için de, gerçekten tehlikeli bazi yerlerde 
birîakim riskleri göze almamz gerekiyor.

Artik Ulm'da kiliseye giden insanlarin çogu turist. 
Pazar âyinlerinde o eski kürsünün onünde'oturan birkaç 
dindar kôylü kalabalik, sürüler halinde yçan planôrcülere 
karsi pek küçük bir topluluk oluçturuyor. Planôrcüler dün- 
yanin büyük katedralinde, daglarin eteklerinden piril piril 
sabaha dogru uçuyorlar.

Hans Ludwig Babblinger, su anda her neredeysen, bil- 
mek hosuna gider diye düsündüm.



Sofi'ler Islam gelenegindeki mistiklerdir. Liderleri, an- 
lattiklari ôgretici hikâyelerle ünlüdür... ilk anlatista basit 
ve hafif görünen, orna gerçekte büyük bilgelik tohumlari 
içeren kisa fikralar. Hikâyeler hiçbir zaman uzun ve can 
sikici ögütler seklinde anlatilmaz. Hikâyeleri ne yapacagi- 
na ko rar vermek dinleyiciye birakilir. Dinleyici, hikâyeden 
kendisine uygun düzeyde bir anlam çikarmakta serbest- 
tir.

Bunlari bana îsviçre'de, otobüs y.olculugu boyunca 
birlikte oldugum bir islam âlimi anlatti. (Kendisi Cezayir’ 
li emekli bir ôgretmendi. Sicak ve dümdüz yerlerden bu- 
naldigi için daglarda olmak istiyordu.) Asagidakiler, Soft 
ustalarinm yolculuk hikâyelerinden en sevdigi ikisi:

Ünlü bir molla... hattâ ermis kiçi diyebiliriz ona... kü- 
çük bir kâyden geçmekteydi. Üzerinde hayatin anlamina 
içik tutacak gizli anahtari taçidigi biliniyordu. Yankesici- 
nin biri yanina yaklaçti, usta parmaklariyla onun üstünü 
yokladi, ama hiçbir sey bulamayip bas döndü. Parma klart 
yalnizca bos cepleri hissetmisti.

Ünlü bir mollayi, prensin biri aslan avma davet et- 
misti. Dônüçünde insanlar mollaya avm nasil gittigini sor
ti u la r. «Harikaydi!» Kaç aslan vurmuslardi peki? «Hiç... o 
yüzden o kadar harikaydi zaten.»



Dünycmm bir yerlermde genç bir kadin var ki, eliniz- 
deki bu mektubu okuyacak olursa, «Hey!» tiiye bagiracak, 
«bu benim... hikâye benim hikâyem!» Bu mektup, benirrt 
ve hikâyeyi benden dinleyen herkesin minnet duygularim 
dile getirmek amaciyla yazildi. Bir tek insanin komik umut- 
suzluk ânmdan, bir sürü insan bir perspektif kazanmis ol- 
du.

Sevgili Gezgin Dcstum:
,1984 yazinin sonunda, Hong Kong havaaianinda, he- 

men yanimdaki kpltukta gepgergin oturuyordun. «Evine 
Denen Genç Amerikali Yolcu» oldugun her halinden bel- 
liycii. Kimbilir ne kadar sürmüs olan yolculugun boyunca 
biucininin ve tisörtünün yerini yerleri süpüren bir etek ve 
sandaletler almiçti. Derlitoplu kisa saçlarin iyiee uzamis 
ve serbest birakilmisti. Tosidigin sirt çantasinin üzeri çe- 
sitli y ara izleriyle ve zorlu bir yolculugun kalintilari olan 
kirlerle kapliydi. içi de dünyayi gezerken toplanmis esra- 
rengiz amlarla dolu olmaliydi. Sansh çoeuk, diye düsün- 
düm.

Gôzyaslarm yanaklarindan asagi süzülüp çenenden 
damlamaya basladiginda, kaybolmus bir ask için ya da 
üniversiteye devam etmek ugruna serüvenlerden vazgeç- 
mek zorunda kalmanm üzüntüsüyle agladigmi sandim. 
Ama sen artik hiçkirmaya baslamistin ve béni de üzüntü-



nün içine çektin. Herhalde bir süreden beri çok yalnizdin, 
cesur davranmaya çalismistin. Sôyle iyi bir aglamanm za- 
mani gelmisti. Gerçekîen de korkunç bir sekilde agliyor- 
dun. Gëzyaslarin béni de islatiyordu. Elem dolu bir Muson 
firtinasi. Gôzyaslarmdan olusan seli kurulayabilmek için 
hem benim mendilimi, hem senin mendilini, hem bir kutu 
kâgit mendilin yarisindan fazlasim, hem de bluzunun her 
iki kolunu b irden kullanmamiz gerekti. Ve sonunda gôz- 
yaslarmi kurulayabildik.

Aslinda eve dönmeye pek de hazir degildin. Yoluna 
devam etmek, daha uzaklara gitmek istiyordun. Ama pa
ra n bitrnis, arkadaçlannin da paralari bitmisti. Bu yüzden 

6 son iki günü havalanmin bekleme saloriunda geçirmistin. 
Yiyebilecegin fazla bir sey kalrnamisti ama dilenemeyecek 
kadar gururluydun. Uçagin kalkmak üzereydi. Ve sen bi- 
ietini kaybetmistin. Tekrar aglamaya, gôzyaslarinla béni is- 
latmaya basladin. Üç saatten beri bu noktada hic kipirda- 
madan oturmakta, torpillenmis bir savas gernisi gibi, ka- 
ranlik umutsuzluk denizine batmaktaydin. Bazen âlünce- 
ye kadar orada oturacagmi düsünüyordun.

Benden baska, iyi kalpli, Chicago'lu bir çift de senin 
gozyaçlanndan olusan dalgalara kapilmislardi. Yüzünü bir 
kez daha kuruladiktan sonra seni ögle yemegine götür- 
meyi teklif ettik. Daha sonra, bu duruma bir çare bulmak 
için ne yapilabilecegini gôrüsmek için birilerini arayacak- 
tik. Bizimle birlikte gelmek üzere ayaga kalktin ve eçya- 
larini toplamak için oturdugun yere dcgru döndün. O 
anda BIR ÇIGLIK ATTIN. Ben vuruldugunu sandim. Ama 
hayir... gôrdügün sey biletindi. Biletini bulmustun. Üç sa- 
at boyunca biletinin üstünde oturmuçtun,

Cehennemin diçleri arasindan kurtulmuç bir günahkâr 
gibi gülmeye, aglamaya ve bizleri kucaklamaya basladin.



Sonra birdenbire yok oldun... seni evine götürecek uçaga 
yetismeye ve ondan sonra olacaklari yasamaya kostun,. 
Sen in draminm bir parçasi ha line gelmis olan çok sayi- 
daki yolcuyu, sayiklamaya benzer bir uyusukluk içinde bt- 
rakmistin.

Bu hikäyeyi sayisiz kereler anlattim. Sonunu, «Meger 
kendi biletinin üstünde oturuyormu?,» diye bagladim. Din- 
leyiciler her seferinde, bu olayda kendilerini tamyarak act 
bir ifadeyle gülmüslerdi.

Sik sik degisik bir sekilde kendi biletimin üstüne o- 
turdugumda... yani beni bir an önce ayaga kaldirip daha 
sonra yasayacagim olayi yaçamami saglayacak sey her 
neyse, onun üzerine oturdugumda... hep seni düsünürüm, 
ikimizin de halimize gülümserim ve yola koyulurum.

Spnuçta sana tesekkür etmek istiyorum, Qok özel bir 
sekilde benim seyahat acentem oldun. Umarim çimdi de, 
her zaman da bütün biletlerini bulur, gitmek istedigin yer 
neresiyse istedigin gibi varirsin.



I960'!I yillarm sonlarina dogru, pek çok Batili gibi, 
ben de dinsel yolculugum sirasmda bir baska yerde ol- 
mak istedim. Zihnimin kralhginda karisiklik hüküm sür- 
mekteydi. Bir tür antoyis’m çerçevesini kurmayi özlüyor- 
dum... o anda elimde bulunan kültürel âletlerie sözünü 
ettigim cnlayis'a ulasmak mürnkün degildi. 'Burada' du
ra rak 'oraya' varamayacaga benziyordum.

Zen ve aydinlanma fikri bana çekici geliyordu. insa- 
nin hiç kipirdamadan oturarak zihnini bosaltmasi, birden- 
bire kelimelerle anlatilmasi mümkün olmayan, dev bir an- 
layis dalgasinin içine gömülmesi... eh, dogrusu ise yara- 
yabilirdi. Büyük haber dalgasi üstümde patlasin ve ben de 
«Anladim!» diyerèk, anladigimi hissederek oradan uzak- 
lasayim.

Günlük islerimden bir sûre izin aldim ve dogru dürüst 
Zen’leçebilmek için kalkip Japonya'ya gittim. Bir tapinakla 
baglanti kurdum, ustalardan birine baglandim. Kafami ve 
yüzümü tras ettim, çiraklik devresinde giyilen o kasvetli 
gri elbiseyi giydim, aydinlanmayi bekleyenlerin arasinda 
sirami aldim. Alti hafta gibi kisa bir sûre içinde oldukça 
kutsal bir adam haline gelebilecegimi düsünüyordum... al- 
ti hafta sonra geri dönmek zorundaydim, çünkü eve dö- 
nüs biletimin süresi doluyordu. Pekâlâ.

Ama tabii ki düçündügüm sey olamayacakti. Hareket-



siz oturmak aydinlanmayi saglayacagi yerde, kâbuslar gër- 
meme, yücuduma kramplar girmesine yol açiyordu. Yedi- 
gim yiyecekler yüzünden ishal olmustum. Sert tahtanm 
üzerinde uyümak sirtimi agritiyordu. Diger rahip arkadas- 
iarim bana Batili bir aptalmiçim gibi davramyor, arkamdan 
gülüyorlardi. Sizden baska herkesin bildigi bir seyin var- 
hgrni farkettiginiz zamanlardan birini yaçiyordum. Bilme- 
digim bir sey vardi ve o seyin ne oldugunu bilmeye yete- 
cek kadar fazla sey bilmiyordum.

Ama gitme zamammin geldigini biliyordum.
O sirada saçirtici bir §ey oidu. Tapinagin ustasiyla 

bir gôrüsme yapmak üzere davet edildim. Yük tasiyan ço- 
cukiardan birinin, sirketin baçkamyla birlikte ëgie yemegi 
yemeye davet edilmesi gibi bir seydi bu.

Özellikle bu tapinagi seçi?im büyük ëiçüde ustanin 
ününe dayandigindan ve kendisi benim gibi turistlerle ug- 
rasmaya pek ender zaman ayirdigindan, davet ëzel bir 
onur gibi gërünmekîeydi bana.

Manabu Ko h ara, Tokyo Üniversitesinde ekonomi dok- 
torasi yaprms, her türlü Zen bilinmezlerini çëzmüs, büyük 
sanayiciiere damsmanlik yapan, kitaplar yazan, yedi dil 
konusan, büyük hocalarin simgesi bir insandi. Erdemli, iyi, 
saygin ve basariliydi. Onda da ‘her sey' yoksa, kimsede 
olmazdi.

Ôze! çaliçma cdasina alindigimda, karçilikh yastikla- 
ra diz çëktük, basiarimizi egip birbirimizi saygiyia selam- 
ladik. O nezaketinden, ben de dehsetimden. Uzun sûre 
bana ve ruhumun içine bakti.

BilinçÜ bir hareketie agiriigmi tek dizine yükledi, elini 
arkasina dogru uzatti, annenizin size asla kimsenin ya- 
ninda yapma dedigi biçimde, olmayacak bir yerini kasidi.

«Basurum var,» dedi. «Hem aciyor, hem kasimyor.»



Zihinsel elkitobimda, böyle bir agis cümlesine nastl 
.bir karsilik verilecegi konusunda hiçbir açikiayici bilgi yok- 
tu. Çenerni kapali tuttum ve düçünceli görünmeye çalis- 
tim.

«Basur stresten oluyor, biliyorsunuz. Turistlerin bu 
yangin tuzagi tapmagi yakip kül edeceklerine kay- 
gilanmaktan, isadamlarindan tapmagi onarmak için 
gerekli parayi nasil koparacagimi düsünüp endise- 
lenmekten.» Gülümsedi. «Benim kadar kutsal olmayan ka- 
rim ve çocuklarimla tartismaktan. Ve bugünlerde rahip ai
ma k isteyen tembel genç aptallarin niteliksizliklerini dü- 
?ünüp umutsuzluga kapilmaktan. Bazan Havai'de küçük 
bir yer edinmeyi düçünüyorum... hayatimin geri kalam golf 
oynayarak geçirmenin ne kadar güzel olacagini hayal edi- 
yorum.»

Agirligim bir yana dogru verip yine kendini kasidi.
«Ben 'aydinlanmadan' önce de her §ey bôyleydi, bili- 

yor musunuz? Simdi aydinlandim ve yine her sey aym.»
Uzun bir sûre durdu, hareketlerini ve sôzlerini düsü- 

nebilmem için bana sessizce zaman tamdi.
Ayaga kalkti, bana kendisini izlememi isaret etti. Bir- 

likte tapinagin giris kapisina yürüdük ve sik sik önünden 
geçtigim o eski girintinin karçisinda durduk. Bana evime 
gitme zamammin geldigini sôyledi. Evimdeyken, 'susadigi 
için içecek bir çey a rayon ve ararken diz boyu bir akar- 
suyun içinde daran/ bir adama benzedigimi sôyledi. 
Evet.

Sonra giriçteki par^ömenin üzerinde yazili kelimeieri 
agir agir okumaya baçladi. Önce Japonca okudu, sonra 
dikkatle îngilizceye çevirdi.

Aslinda gerçekten olman gereken hiçbir $ey yok.
Ve yapman gereken bir sey de yok.



Gerçekten sahip olman gereken hiçbir sey yok.
Ve bilmen gereken bir sey de yok.
Gerçekten hiçbir sey olmak zorunda degilsin.
Ama yine de... Ateçin yandigmi anlamanm sana yar- 

dimi dur, yagmur yagdiginda topragin islandigini anlama- 
nin da...

«Ne olursa olsun, her seyin katlamlmasi gereken so- 
nuçlciri vardir. Hiç kimse bunlardan bagisik degildir,» dedi 
usta.

Ve bana gôz kirptiktan sonra arkasim dônüp uzak- 
iasti.

Yürürken dikkatle arka tarafmi kasiyordu.



Kitciplcmn basinda ve filmlerin sonunda bazi 'tcmitma 
yazilan’ bulunur. Teçekkür borcu duyulan kisilerin bir Sis- 
tesi verilir. Onlarin katkisi olmaksizin, kitabin ya da fil- 
min mümkün olamayacagi kisiler. Ben de aym düsünce- 
den yola çikarak, bir yaz daha biterken kendi minnet ya- 
zimi hazirlamak istiyorum. Minnet duydugum bu insanlar 
(bazi böcekler ve köpeklerle birlikte) kendilerinin bilme- 
dikieri yetenekierini kullanarak hayata benim için sarki 
söylettiler.

Kocaman kirmizi damperii kamyonun direksiyonun- 
daki iriyari adama tesekkürler... ben yesil isik yandigin- 
da hayailere dalmis durumda otururken, havali korna- 
sim çalmama insafim gösterdigi için.

Kendisinden çok daha büyük ve yasli bir köpek bo
ni ma umutsuzca kur yapan küçük yavru köpege tesek
kürler... büyük umutlarin ihtirasin bir parçasi oldugunu 
ve tutkunun çogunlukla kör oldugunu bana hatirlattigi için. 
(Sevgi odagi bayan köpegin gösterdigi sabirli anlayis da 
alkislanmaya deger. Ne za ran vardi ki küçük köpegin 
davramslarinin?)

Solmus mavi mayosuyla, yazin en sicak gününde 
parktaki sig çocuk havuzunun kenarina oturan ve o tara- 
fa yeni gelenlere su siçratma yarismasi düzenleyen sis- 
man, saçlari aklasmiç, yücudu buruçmus, yüzü kiriçmis



kadina da tesekkürler... bana gerçek güzeJlïgm ne oldu- 
gunu ve çocuklugun sonsuza dek sürebilecegini hatirlat- 
tigi için.

Manavda bana dizlerimin arkasindan sarilan, béni 
kucaklayan ve 'Baba' diye seslenen, babasi olmadigimi 
gördükten sonra bile bir kere daha sarilan küçük çocuga 
tesekkürler... insanlara bedava küçük zevkler dagittigi 
için.

On besinci caddedeki küçük park alanina kadife çi- 
çeklerini kim diktiyse ona da tesekkürler. Hiç kimseye ait 
olmayan küçük bir parça topragi güzellestirmekle yetin- 
memis, bir de üzeri yaziii levha eklemis: ÇÎÇEKLER... SÎZ- 
DE DE BÎRAZ BULUNSUN.

Bir sabah gâl kenarinda kam kaynayan. genç siyah 
delikanlilaria sert bir basketboi maçi yapan üç genç be- 
yaz kadina teçekkürler... ve bu üç kizi, güzel basketboi 
oynadiklari için kendi takimlarina alan üç siyah delikan- 
liya da tesekkürler... kadinlara eçit haklar yasasmin ül- 
kenin tüm spor sahalarinda ölmüs olmadigini bana gester- 
dikleri için.

Eski Baskan Jimmy Carter'a, bir yazini Humana gru- 
buyla birlikte zavalli insanlara yeniden evier yaparak ge- 
çirdigi için tesekkürler. Baskanliginizin degeri tarih tara- 
findan yargilanacak ama kiçiliginizin güçlü ôrnegi su an- 
da piril pmi parliyor.

O Cumartesi günü süpermarkette birbirleriyle isaret 
dilinde konusan dort sagir insana tesekkürler... birbirle- 
rine komik seyler anlattiklarim biliyordum (nasil bildigimi 
bilmiyorum ama anlamistim iste}... hiçbir söz soylemeden. 
béni de kahkahalarina ortak ettikleri için tesekkürler.

O Pazar günü ôgleden sonra, birdenbire parka gelen, 
ve sirf eglence olsun diye müzik çalan... sanki dünyadakï



herkesin bird en dogum günü kutlamyormus gibi çalan 
Dixieland orkestrasina da tesekkürler... bana insanlarin 
öldügünü unutturdugu için.

Sehirdeki eczanenin önünde agiz armonikasi çalan, 
parayi nereye birakmak gerektigi soruldugunda, bu isi pa
ra için degil, müzikle birlikte olmak, bir dost bulmus ol- 
,mak için yaptigini söyleyen, üzerinde 'TEPEYÎ ASMIS, 
HIZLA ASAGI ÎNÏYOR,' yazili bir tiçôrt giyen yasli adama 
da tesekkürler... yasliligi hevesle beklememi sagladigi 
için.

Sutyensiz havuza girdigi için polis ona ahlâka aykiri 
teçhirde bulunmaktan ceza yazarken, havuzun kenarinda 
cesaretle bekleyen, utamp kaçmayan dümdüz gögüslü ka- 
dma tesekkürler... daha zengin hazineler bahsediimis 
;ba$ka kadmlara ceza keserken, dümdüz gögüslü kadina 
ceza yazmayarak ona hakaret etmeyen polise de tesek
kürler... gururu canli olarak ve adaletin bir parçasi olarak 
tuttugu için.

Mahalleden tasindiktan çok sonra bile hâlâ adimi 
’hatirlayan eski posta ci ma tesekkürler... bana önce dost- 
luk, sonra da mektup getirdigi için.

Motor lu sakat sandalyesinde ilerlerken, sandalyenin 
orkasina 'HORNY (*) ÎSENÎZ KLAKSON CALIN' diye yaz- 
miç olan sakat adama tesekkürler... bana mizahin cesa- 
zetini hatirlattigi için.

Agustos örümceklerine tesekkürler... bahçemde yä- 
vas adimlarla, uyanik ve dikkatli gezinmeme, sabah ve

,(*) H o m y  : K lakson ça lm ak  isteyen. 
H orny  : Sekse susam is.



aksam onlarin eserlerini farkederek kendi çalismalarimi: 
düsünmeme yol açtiklari için.

Bir sabah göl kenarinda sessizœ yamma gelip otu- 
ran yasli melez köpege tesekkürler... karsilik beklemeyen 
sessiz dastluguyla béni seçtigi için.

Çalistigim binanin koridorlarinda sarkilar sôyleyen 
haaemeye de tesekkürler... günün sonuna kadar 'Günesli 
Yanini Gör' sarkismi kafamm içinde duymami sagladigi 
için.

Ben ara borna benzini self-service pompasiyla doldur- 
dugum halde, yine de gelip arabamin camion ni yikayam 
istasyon görevlisine de tesekkürler... çevrede görülecek 
o kadar çok sey varken, bana onlari görmeden gitmemenrr 
gerektigini hatirlattigi için.

Dahasi da vor. Yazin armaganlari çok bol, dünya ha- 
berleri de gazetelerin verdiginden çok daha fazla. Hem, 
haberler iyi. Armaganlar da bedava.



Yasadigim kentte bir bank var. Yapisi olduk- 
•ça basit... üç parça, dümdüz, gri renkli granitten olusu- 
yor. Granitlerin her biri yirmi santim kalinliginda. Otur- 
ma yeri altmis santim eninde ve bir buçuk metre boyun- 
da. Agirligi tasiyan iki bacagin boy Ian elliser santim. iyi- 
ce emin aimak için elime pusulayi alip kontrol ettigim- 
den, barikin uzun kenarlarinm doguya ve batiya, iki ucu- 
nun ise güneye ve kuzeye bakacak sekilde dikkatle yer- 
iestirilmis oldugunu söyleyebilirim.

Bu saglam cturma yeri, yasadigim kentin en yüksek 
tepesinin en yüksek noktasina belli bir amaçla yerlesti- 
rilmiç, Yaz sabahlarinda, gökyüzü berrak oldugunda, bank- 
ta oturabilir, üç yönde yaklasik altmis millik mesafeyi go- 
rebilirsiniz.

Batimizda Puget Sound 
Doguda özgür Çaglayan 
Kuzey, Üniversitenin yeri 
Güneyde koca bir agaç.
Hepsi benim sevdigim seyler.

Bu kelimeler bankin kenarina kazinmiçtir. Bir kitabe 
gibi. Çünkü bank aslinda bir mezarliktaki mezar tasidir. 
Erimden gelse sizi oraya, oturmaya götürürdüm.

üzerine oturdugunuz zaman kendinizi rahatsiz his-



setmezsiniz, bu konuda berna inanabilirsiniz. Hattâ bas- 
langiçta ne oldugunu anlamazsimz bile. Mezariarin oldu- 
gu yerden baslayip kavis çizen asfaltlanmis bir yolun. 
kenarindadir. Ôyle bir yere konmustur ki, kesinlikle insani 
onu kullanmaya davet eder. En yakmdaki canii sey, ulu 
bir kizil agaçtir. Yasiyla ve boyuyla rahatlatici, saglam 
ve degerli bir arkadas.

Bu ban km yerlestirildigi yer, kenarma kazinmis soz- 
ler, manzarasindaki bilinç yetenegi... hepsi biraraya ge- 
lince, birisinin ölümde bile yararli olmak için epey zah- 
mete girdigini gösteriyor. Cömert bir ayrilis jesti yapmis- 
biri.

Din adami olarak geçirdigim yirmi bes yil boyunca 
cenazelerie sik sik ilgim oldu... hem ölüm asamastnda, 
hem de onu izleyen gömülme asamasinda. Bu olayda ka- 
çmiimaz bir narsisizm vardir... odak insanin kendisi üze- 
rindedir: BENÎM cenazemin nasil oimasim istiyorum, BE- 
NÎM vücudumu ne yapmalarini istiyorum, BENÎM mezar 
tasima ne yazmalarini istiyorum... granit taçlari ve rüz- 
gârlar varligmi sürdürdükçe, bir insanin kisiligine siki siki 
tutunmaya çalismasi. Delik desik topragin üzerindeki anit- 
lar ölüleri yaçayanlardan ayn tutor, ayrica ölüleri birbirin
den ayirir. Bana göre, mezar taslari yalmzligin belirtileri- 
dir.

Ama size sözünü ettigim bu bankin degiçik bir hikâ- 
yesi var. Bir benzeri daha bulunmayan bir bank bu. Üze- 
rinde ad yok. Mezar taçlannin üzerine yazilan, aliçik ol- 
dugumuz türdeki yazilardan da yok. Herhangi bir ta ri h atil- 
mamis. însanlarin gelip oturmalari ve düsünmeleri için,



ikelimelerle dile getirilmeyen açik bir davet yalnizca. Bu 
mezari ôzel kilan, yalmzlikla aramizda kôprü kuran ses- 
,siz dostluk armagam. Dünyanm dort bir yamnda ziyaret 
ettigim tüm mezarliklarda hiç bunun gibi bir çey... bunun 
kadar iyi bir sey görmedim.

0  bank aradan gèçen yillar boyunca benim için ruh- 
sal bir inziva kösesi haline geldi. Onu kullananin bir tek 
ben olmadigimi da biliyorum, çünkü bir keresinde bankin 
altina yapistirilmis küçük bir not bu Id um. Not benim için 
degildi... genç bir kadina yazilmisti... ona â$ik olan genç 
bir erkek tarafmdan, büyük bir ihtirasla yazilmiç dikkat- 
siz dizeler. (Hayir, baskasinm isine burnumu soktu- 
gum için üzgün degilim ve evet, notu buldugum yere 
ayni sekilde biraktim... ve hayir, çalilarin arasina sakla- 
nip notu almaya gelenin nasil biri oldugunu gôrmeye ça- 
lismadim. Gizli âsiklan kaygilandiran yeterince sorun 
vardir zaten.)

iki kere banki yabancilarla paylastim. Her birimiz ban
kin digeri için ônemli oldugunu ve banka bir baçkasvyla 
birlikte oturmaktan rahatsiz olmayacagimizi biliyorduk 
a ma bunu nasil bildigimizi açiklayamiyorum. Yalnizca bi- 
Jiyorduk, hepsi bu. Sessizlik içinde oturduk, sonra kalkip 
kendi yollarimiza gittik.

Ellinci dogum günümden sonra bir yaz sabahinda, o 
bankin üzerinde, herkesin hayatinin bir noktasmda yaça- 
digi o âm yaçadim ve tüm insanlarin günün bi rinde öle- 
cegine dair kafamin içinde bulundurdugum soyut bilgi, 
.soyutluktan çikarak etkin bilinç düzeyine geçti. Günün bi-



rinde ben de ëlecektim. Bay Fulghum'un yasamt sona 
erecekti. Er ya da geç olacakti bu.

Yalmzca âlecegimin bilincine varmakla kalmadim, 
oradan kalkip uzaklaçirken, eh, ne yapalim, zarari yok, di- 
ye düsünüyordum.

Bu aydinlanma ânini, bankin tuhaf kutsanmisligma ve 
onun orada bulunmasini saglayan kisiye bagliyorum, Kim- 
ligini bilmedigim bu hayir sahibi insanin, kiçisel mali olan. 
toprak parçasmi isaretlemek için ise yaramaz bir tas bi- 
rakmak yerine, yasayanlara bir tür armagan btrakma ko- 
nusundaki meydan okuyusunu da kabul ediyorum.

O bank yüzlerce yil boyunca variigini sürdürecek. 
Üzerine birçok insan oturacak. Yalmzca sahibinin adih 
m düçünmekle kalmayacak, bu tatli hayatin adsiz zevk- 
lerini, ôlümün esrarengizligini, bütün bunlarin ne kador 
sasirtici oldugunu ve her nasilsa bazi seylerin bazi za- 
manlarda tam gerektigi gibi oldugunu düsünecek,



Slzlere Su bot ayinin bir Persembe gecesinde, 1989 
•yihnm kirkinci gününde yaziyorum. Seattle, Washington, 
ABD'de kis, gâkyüzü berrak, yeni a y çikmis,

Hayatda, hikâyeler de, benim yazilarim da devam edi- 
yor ama su anda bu kitapla ilgili isimi tamamladigim nok- 
taya geldim. Yarin metin New York'a gidiyor, onu bir ki
te p haline dônüçtürecek olan üretim süreci baçliyor. Onu 
yollamak hiç kolay degil... çocugunuzu yüksek okula, 
uzaklara yollamaya benziyor.

Bazi okuyucular, Anaokulu kitabinin son sayfalarin- 
da sôz verdigim birkaç hikâyenin bu kitapta da bulunma- 
digmi farkedebilirler. Nasil olmuçtur bu? Cevap: Hiç eli- 
nizde uzun bir erzak listesiyle diçari çikip, bir tomar fark- 
li malzemeyie eve dôndügünüz oiur mu? Aileden biri ali- 
nan erzaki aliçveriç torbasindan çikarirken neden bu nu 
aldigimzi, ôbürünü almadigimzi, bilmem neyin nerede ol- 
dugunu so rar durur. Siz, «Yaimzca geri dôndügüme mem- 
nun oi, tamam mi?» demek istersiniz. Torbalari açan kiçi, 
«Bir dahaki sefere listedekiieri getir,» der. Evet, bir da- 
haki sefere sizlere kurbagalari, Pocatello-ldaho'daki bir 
bakkal dükkânma asilmiç ilâm, Misyonerlerin Deniz Ordu- 
sunu ve dünyanm en küçük sirkini anlatacagim. Sôz ve- 
riyorum.

Biraz sonra, her zamanki yataga-girme sürecimi bas-



ÜZERINE y a t t ig im d a ...

icitacagim. Bu sürecin sizinkinden pek de farkli oldugunu 
sanmiyorum. Evin içinde dolasip içiklari sôndürecegim, 
kapilarm sürgülerini kontrol edecegim, kalöriferi kisaca- 
gim, buzdoiabim bir kez dahd kontrol edip, saat dokuz 
sulannda en son baktigimdan beri orada çikolatali don- 
durma gibi bir seyin mucizevî bir sekilde belirip belirme- 
digine bakacagim. Sonra kendimi otomatik pilota bagia- 
yarak karanhkta yolumu bulacagim, merdivenlerden yuka- 
n çikacagim ve yatagima, uyuyan karimin yanina yata- 
cagim. G anda her zaman sessiz bir kahkaha gizlidir. Ka
rim geceleri yatarken, gôzlerini isiktan korumak için si- 
yah bir bant kullamr, ben de yataga girerken kendimi 
Maskeli Suvarinin yanina biniyormu?um gib: hissederim. 
Maskeli Süvariyi her zaman çok sevmisimdir ve yataga 
her giriçimde kendi kendime, «Sadik Kizilderili Tonto 
geldi,» derim. Bu benim kendi budalaca esprim. Ve artik 
kesinlikle yüksek sesle sôylemiyorum bu sakayi. Yine de 
düçünüyorum ama. Yataga eglenerek giriyorum... bu da 
budalaca bir esprinin, geceyi geçirmek üzere yatagimza 
çekilmek için hiç de fena bir yol olmadigini gösterir.

Her neyse. Doha sonra yastiklarimi en sevdigim çe- 
kilde çevreme, kendimden uzaga itecegim, saatin alarmi- 
ni ayarlayacagim ve sirtüstü uzamp uykuyla uyamklik 
arasindaki o duruma geçecegim. Günlük zihnim hâlâ ge- 
len mektuplari ayirmaya, yapilacak-içler listesi üstünde 
çalismaya devam etmek isteyecek. Ama ben kendi kendi
me, kendimi bildigim günden beri düsündügüm gibi, bu- 
günlük bu kadar... diyecegim. Yarinin isi yarina kal- 
sin. Bu arada benim ihtiyacim olan sey, uyku. Baçka her- 
kes uyuduguna göre, neden ben uyumayayim? Eger iyi 
uyursarn, bir sonraki günün içleri de yolunda gider. Uyu, 
Fulghum, uyu. Ve boylece uyuyacagim. Bu gerçi alisik ol-



dugumuz anlamda bir yatma zamani duasi sayilmaz, oma 
gece boyunca barisi sagliyor ve beni ertesi günün verim- 
li hayati için umutlandiriyor. Yeterli bir dua sayilabilir 
bence.

Bu gece yatagima girerken kafamin ici kahkahalaria 
dolu. Metni son bir kez daha okudum ve bu kadar çok 
okumus oldugum haide bona hold komik gelen bölümier 
bularak kendimi sasirttim. Mizah biraz kuçkulu bir oloy... 
geleneksel bilgelik, mizahin ciddi yazinin degerini azaltti- 
gini söyier. Ben de komik bölümleri biraz kirpsam mi di- 
ye düsündüm. Ama bunu yapmamaya karar verdim... ne- 
denine gelince:

Bu hayati yasamak ve bize gerçekçi bir tavirla sun- 
dugu sorunu görmek... Acilari, ölümü, dünyamiz öimekte 
olan günesin içine düserken hissedilen büyük kayitsizligi 
içeren, kötü, karanlik ve umutsuz bir yam var hayatm. 
Gerçekte hiçbir seyin ônemi yok.

Beri yandan, insanligimizin en iyi yam bizleri, hayat- 
iarimizi SU ANDA mümkün oldugu kadar anlamli kilabil- 
mek, kaderimize karsi çikabilmek için kararhhkla donati- 
yor. Her seyin önemi var. Her çeyin.

Bu iki gôrüs arasinda kipirdayamaz haie gelmek çok 
kolay... her ikisini de bu kadar açikça görmek ve ne ya- 
pacagina, ne olacagina karar verememek.

îste bôyle kavçakiarda, daha ileriye gitmem için bo
na hareket kazandiran kahkaha oluyor.

Dünyada hem gülen, hem aglayan tek yaratik biziz. 
Samrim bu da her seyin su andaki durumuyla olabilecegi 
durum arasindaki farki gôrebiien tek yaratik olusumuzdan. 
Gôzyaslari rahatlama getiriyor. Kahkaha ise, bizleri ser- 
best kiliyor.

Birkaç yil once Yunanca bir deyimle karsilastim...



asbestos gelas., bastirilamayan gülüç. Homer'in îliyad'ma 
kadar deyimin izini sürdüm. Deyim, kitapta tanrilarin kah- 
kahasim tarif etmek için kullamlmis. !$te bana uyan kah- 
•kaha da bu. Gülen, bâkî kalir. 

îyi geceler. Rabat uyuyun.

BITTI
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inamyorum ki:
Hayal gücü bilgiden daha üstündür. 
Efsane tarihten daha ejkilidir.
Rüyalar gerceklerden daha agir baser. 
Umut her zaman deneyime galip gelir. 
Kederin tedavisi kahkahadir 
Ve sevgi ölümden daha güçlüdür.

■ » u  kitapla okuyacaklanmz, hayatm bir yansimasidir. Tam bir ama- 
tö r i§i. Eger elimden gelse bu sayfalan size ben okurdum. Bu miim-

bir önerim 
gibi yiiksek sesle oku-
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