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I r o ı / ı r i kalabalıklar arasında görürdüm onu,
^ ^ belki de gördüğümü sanırdım.
bir tren istasyonunda ya da vapur iskelesinde ya
da otobüs kuyruğunda, bir hayalet gibi yanıma
yaklaşırdı. Büyülenirdim. Konuşmaya çalışırdım.
Konuşamazdım. Yanımda biraz daha kalmasını
isterdim. Soluk alışını duymayı. Çok isterdim.
Bana bakm azdı, beni görm ezdi. Onu s ey red er
dim. Sessizce onu seyrederdim.
bana küçük, tatlı oyunlar oynardı, farkında bile
olmadan. Ona y e r açardım otursun diye oturma
dan, ona selam verirdim alsın diye almadan ge
çerdi.
gece sokaklarda yaln ız başıma dolaşır, hep onu
arardım, sanki birdenbire önüme çıkıverecekmiş
gibi.
evlerin önünden geçerken hep pencerelere ba
kardım, birdenbire bir ışık yanacak, bir ip sarkı
tılacak ve O usulca yanıma iniverecekm iş gibi.
beklerdim. Bana geleceği,elimi tutacağı ve bir da
ha hiç bırakmayacağı günü beklerdim.
o benim ju liette’imdi.
romeo
ls bleeding

“Aşk ‘nefsini feda etme’ şeklinde olduğu zaman gerçektir. Evet, aşk de
mek, vakti, parayı, kuvveti, bedeni sevilen şey İçin adamak demektir."
“Aşk, bir veya birkaç şeyi diğerlerine tercih etmek değil, kendi şahsı dı
şında olan blrşeyln iyilik ve menfaatini hedeflemektir, kİ bu, insanda
şahsi menfaatlerden feragat edildikten sonra ortaya çıkar."
İmdi geriye bakıp o zamanları düşündüğümde açıkça görüyorum ki,
benim inancım -yani hayvani salkler yanında hayatımı harekete geçi
ren şey- o zamankfctfek hakiki İnancım, mükemmelleşmeye olan ina
nçtı. Ama bunu ifade edemiyordum. Fakat mükemmelleşmeye çalışı
yordum. Yani, elimden geldiğince ve karşılaştığım herşeyl öğreniyordum. İra
demi mükemffrgneştirmeye çalıştım. Kendime hayat kaideleri tesblt ettim, on
lara uyrffâya çalıştım. Çeşit çeşit tahminlerle gücümü ve hünerimi artırarak,
her türlü mahkumiyete katlanma ve tahammül etme yeteneğimi eğiterek, ken
dimi vücutça geliştirmeye çalıştım. Ve bütün bunları mükemmelleşme olarak
kabul ediyordum. Pek tabii, bunun esaslarım, ahlaki mükemmelleşme teşkil
ediyordu. Ama onun yerini, hemen, genel anlamda mükemmelleşme, yani ken
dim ya da Tanrı nazarında değil, başka insanlar karşısında daha İyi olma ar
zusu aldı. Ve hemen sonra da bu gayretim, yani başka insanlar karşısında da
ha İyi olma gayretinin yerini, diğer insanlardan daha meşhur, daha değerli,
daha zengin olma arzusu aldı...
Sanırım bir çokları, pek çok insan aynı şeyleri yaşamıştır. Ruhumun en de
rinliklerinde İyi insan olma arzusu yer etmişti. Ama iyiyi ararken serde genç
lik vardı, İhtiraslarım vardı, yalnızdım, yapayalnızdım. En özlediğim arzumu,
yani ahlaken İyi olma arzumu kelimelere dökmeye kalkıştığımda, küçümseme
ve alayla karşılaşıyor, kendimi berbat ihtiraslara terkettikçe de alkışlanıyor
ve teşvik ediliyordum.
Hırs, tahakküm, menfaatperestlik, şehvet, kibir, hiddet, intikam hırsı, İşte
bütün bunlar revaçtaydı.
Kendimi bu ihtiraslara kaptırdıkça, yetişkinlere benziyor ve benden memnun
olunduğunu hissediyordum...
On yıl, işte böyle yaşadım.
Yazarlık faaliyetine İşte bu sıralar başladım, hem de kibirden, menfaatpe
restlikten ve gururdan. Hayatımda yaptığım şeyleri, yazılarımda da yaptım.
Ün ve para İçin yazıyordum ya, bunların uğruna iyinin ezilmesi, çirkinin dile
getirilmesi gerekiyordu. Nitekim, ben de öyle yaptım. Yazılarımda, lakaydlıkla, hatta hafif bir alay perdesi altında çok defa, benim hayatımın anlamı olan
İyiye ulaşma çabasını gizlemeye çalıştım. Ve ne geçti elime? İnsanlar beni al
kışladılar ya!
Yirmlaltı yaşımda, savaştan sonra Petersburg’a geldim ve yazarlarla tanış
tım. Beni kendi ayarlarında bir arkadaş olarak aralarına aldılar ve bana İlti
fatlarda bulundular. İlişki kurduğum bu insanların, beni o eski asilleşme dene
melerimi baştan aşağı yıkan mesleki hayat görüşlerini kendime mal ederken,
çevreme bakınacak vaktim yoktu. Bu görüşler, benim sefih hayatıma, onu
haklı çıkaracak bir teorinin desteğini veriyordu...
(devamı Daha sonraları şekiller yazıya dönüşür sayfasında.)
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İbrahim Birgül ile soğuk bir İzm ir gecesinde tanıştım. Uzun
boyluydu, konuşurken bakışlarını karşısındaki insandan ka
çırıyor, sanki hayali bir kişiye hesap verircesine olmayan
n oktalara dikiyordu gözlerini. Futbol aşığı bir grup yatılı
okul öğrencisi, İngiltere’ye 8-0 yenildiğim iz o unutulmaz ma
çı izliyorduk. Ağızlarım ızı bıçak açmıyordu; İngiltere yedinci golü attıktan hemen sonra, henüz tanışmadığım y a 
nımdaki okul arkadaşım kibarca bana doğru eğildi, ‘Sigaran v a r m ı?’ dedi. Ne yazık ki yatakhanede olduğunu
söyledim. Odamı tarif ettirdi bana, onbuçuk gibi odamda olur muydum. “ Büyük ihtimalle’’ .
Şimdi İbrahim Birgül’ün Am erika’daki olağanüstü sinema kariyerini izlerken hep o gece geliyor aklıma: Dola
bın içindeki 'Taxi D river’ afişini görünce yüzünde beliren gülümseme, Scorsese hakkında hâlâ unutamadığım vecizeleri, soğuk İzm ir gecesine bakarken araya mecburen giren aşk temaları eşliğinde yürüttüğümüz coşkulu si
nema muhabbeti. Coen kardeşlerden Bertolucci’ye, Wajda’dan Boorman’a atlayıp aklı selim sahibi her sinema
delisi gibi en büyük isimde birleşmiştik: Tabii ki Charlie Chaplin.
Evet Şizofrengi okurları, sizlere UÇLA mezunu Türkiyeli genç bir sinema dahisini tanıtmak istiyorum. Başarı
sını kimse öngöremedi, buradaki arkadaşları (ben dahil) İbrahim’ in UÇLA’ya girişini de, oradan başarıyla me
zun oluşunu da sükunetle karşıladık. Ne zaman ülkeye geri dönüp başarılı ve ‘ses getiren’ reklam filmlerine im
za atmaya başlayacağını merak ediyorduk yalnızca. Ya da belki, orada moda olan birkaç romsun okuyup özenti
bir senaryo ve uçuk/imkansız düşüncelerle arada sırada Türkiye’ye uğrayacak, başımızı ağrıtacaktı. Bu ülke bi
zi o kadar sinik ve nemrut yapmıştı ki, aklımıza başka seçenek gelmiyordu.
Bunlar olmadı, onun yerine geçen yaz (Temmuz ayında) bir video kaset geldi İbrahim’den. Ben burada bu kaO l d l i iT 'l

ew york’ta

setten söz etmek istiyorum.
Kasette İbrahim’ in yazdığı ve y ö 
n e ttiğ i ik i film v a r. “ M en Don’ t
Cry”-"Erkekler Ağlam az” (1 9 9 1 ) İb
rahim’in henüz öğrenciyken yaptığı
72 dakikalık bir çalışma. T arif edi
lem ez b ir ustalıkla yön etilm iş bir
kara mizah şaheseri. Birçok açıdan
geleceğin sinema ustasını müjdeli
yor; filmin yenilikçi üslubu okuldan
yeni mezun bir sinemacının gençlik
heyecanıyla açıklanamayacak kadar
karmaşık, gizemli.
“ Men Don’t Cry” , Seattle’da başla
yıp New Y o rk ’taki bir apartman da
iresinde biten son derece başarılı
bir bilim kurgu film i. Finalde, 21.
yü zyıla özgü bir insan türü oldukla
rını anladığım ız dört kişinin tra ji
k om ik
s e r ü v e n i.
B ir b ir le r in e
89,90,91 ve 93 şeklinde hitap eden
bu dört kişi, insan olduklarını sanı
yorlar, ancak tek sorunları var: Bir
türlü neşelenemiyorlar. Yürüyerek
ya p tık la rı uzun yolculuk boyunca
neşelenmek için yollar arıyorlar, ta
ki bu özelliğin yalnızca insanlara ve
köpeklere ait olduğunu anlayana ka
dar.
“ L e g a l W e a p o n ” -” Y a s a l S ila h "
(1 9 9 2 ) ise adından da anlaşılacağı
gibi, zincirlerinden boşanmış bir y a 
ratıcılığın ürünü olağanüstü bir si
y a sa l taşlam a. Film 1999 yılın d a
geçiyor; adalet ve hukuk mekaniz
masının tamamen çöktüğü bir ülke
de silah taşımak yasallaşıyor ve in
san öldürm ek günlük hayatın b ir
parçası haline geliyor. Bu ülkede
aşıklar, dargınlar, çocuklar, iş arka
daşları, karı kocalar, kısaca herkes
en ufak bir öfke patlamasında birbi
rini öldürüyor. Y er y e r Kubrick’in
ünlü “Otomatik Portakal"ını (Clock
w ork O range) anım satan tarzın ın
arkasında, Doğu’ya özgü ‘ nedensiz
şiddet’ diyebileceğim bir ruh duru
munun izleri var filmde.
G id e re k g ro te s k b ir a n la tım a dönüşen
“Leg al W eap o n ” un son k a re le rin d e n biri

lâyık
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Y a s a l S ila h (Legal Weapon),
Y ö n e tm e n : İb r a h im B irg ü l,
Y a p ım c ı: E ric F e lln e r,
O y u n c u la r: P a u l D ra y s o n , B ija n
S e d g h i, D a v id U r e , 9 7 d k .1 9 9 2
A .B .D y a p ım ı.

İnsan hayatında gö ktaşlarının
b ü yük önem i vardır. A nsızın
yükse kle rde n aşağıya süzülür
ve be denle rinize çarparlar. İrili
ufaklı m ilyon larca m eteorla d o 
ludur gökyüzü. Ve boyutlarına
bağlı olarak olm adık etkilerde
b u lu nurlar. K im isi pa rçalar g e 
çer, kim isi sizi kıçüstü yere otu r
tur, kim isi de yönünüzü çe virir
ler.
Film i karlı bir kış akşam ı Duru l'la birlikte apartm anın en üst
katında yaşayan genç insan la
rın da iresinin polisçe kuşatıldığı
gece izlem iştik. Ne yazık ki
düşünm e kten her zam an utanç
duyduğu m şu cüm le hem en p e 
şinden geliyor. D ışarda en üst
kata ateş eden yeşil insanlara
şöyle bir baktıktan sonra film 
den kendim izi alam adık ve te k 
rar ekrana döndük. T ahm ini o la 
rak film in üç dakikasını kaçırdık.
V ideo kaset olm asına rağm en
nedenini şu an pek h a tırlam ıyo
rum. İkim izden de o bölüm ü bir
da ha izlem e önerisi gelm edi ve
kaset içinde durduğu video gö s
te riciyle birlikte çalındı. Şim di
düşünüyo rum da o geceyi izle
yen a ylarla birlikte beni bir türlü
terk etm eyen “ Biz bu film e layık
de ğiliz" duygusunda, o eksik
p arçanın da bir etkisi olm alı.
Z a nne diyoru m sanattaki o ba
yağı yönü ilk defa bütün iğ re n ç
liğiyle o ge ce gördüm . O kaset-
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Bu insanların, yani benim yazarlık yapan arkadaşlarımın
hayat felsefelerinin özü şuydu: Hayat, genel olarak ilerleme
yoluyla gelişmektedir. Bu gelişmede biz fikir adamlarının pa
y ı en büyüktür ve fikir işinin erleri arasında en büyük etki
de biz sanatçıların, şairlerindir. Bizim mesleğimiz, insanlara
ders verm ektir. Ama, “ Ben ne biliyorum ve ne öğretebili
rim ?" tarzındaki fıtri soru bizi taciz etmesin diye bu teori,
bunu bilmeye ihtiyacımız olmadığını, şairin bunu kendiliğin
den öğreteceğini v a ’zediyordu. Ben kendimi eşi olmayan bir
sanatkar ve şair olarak görüyordum ve bu teoriyi benimse
mem, pek tabii idi. Ben, yani sanatkar ve şair olan ben, y a 
zıyordum, ne olduğunu kendim de bilmeden öğretiyordum.
Edebiyatın önemine ve hayatın ilerleyişine olan bu inanç,
bir din idi ve ben onun rahiplerinden biriydim...
Bu hayatın ikinci ve özellikle de üçüncü yılında, bu inancın
yanılmazlığından şüphelenmeye başladım ve onu incelemeye
koyuldum. Şüphelenmeye götüren ilk saik, bu inancın rahip
leri arasındaki çekişmeyi farketmemdi. Bir kısmı diyordu ki,
“H ayır biz hakiki olanız, karşı ta raf yanlış öğretiyor.” Ve
hepsi tartışıyor, kavga ediyor, birbirlerini alaya alıyorlardı.
Üstelik aramızda öyleleri de vardı ki, bunlar, kimin haklı ki
min haksız olduğuna hiç önem vermiyorlardı, bu faaliyetleri
mizde sadece kendi çıkarlarının peşindeydiler. İşte bütün
bullar, bizim inancımızın doğruluğundan şüphe uyandırıyor
du...
O zamanlar hepimiz şuna inanıyorduk: Elden geldiğince çok
yazmamız, elden geldiğince çok konuşmamız, elden geldiğince
çok yayımlamamız gerekirdi ve bütün bunlar insanlığın sela
meti için lazımdı. Bizlerde binlercesi, kendi aralarında birbir
lerine karşılıklı ters düştükleri ve birbirlerine hakaret ettik
leri halde, yine de yayım yapıyor, yazıyor ve başkalarım ay
dınlatıyorduk. Hiç birşey bilmediğimize, hayatın en yakın so
rusunu, ne iyidir ne kötüdür, bunu cevaplandırm adığım ıza
aldırmayıp, birimiz ötekini dinlemeksizin hep bir ağızdan ko
nuşup duruyorduk. Bakarsın biri ötekine arka çıkardı, kendi
sine de arka çıkılsın ve övülsün diye; bakarsın hemen biri
ötekini tahrik ederdi -tıpkı tımarhanede olduğu gibi. Binlerce
işçi gece gündüz güçlerinin sonuna kadar çalışıyor, binlerce
kelime basıyor ve postayla bunları bütün Rusya’y a dağıtıyor
du; bizse durmadan daha çok daha çok öğretiyorduk. Bize az
kulak verilişine öfkelenmekten de bıkmıyorduk...
Son derece önemli kişiler olduğumuza kanaat getirebilmek
için bu faaliyetlerim izi savunabilecek bir teoriye ihtiyaç v a r
dı. Böylece meseleyi şöyle düzenledik: Var olan her şey de
vamlı olarak gelişir. Fakat, bütün bunlar eğitim aracılığıyla
gelişir. Eğitim ise, kitapların, gazetelerin dağılım ölçüsüyle
orantılıdır. Bize ise kitap ve gazete yayımlayalım diye para
ve şan verilmektedir. Demek ki, biz en faydalı ve en iyi in
sanlarız. Eğer hepimiz aynı fikirde olsaydık, bu teori çok
güzel olacaktı. Ama birini dile getirdiği düşünce, hemen öte
kinin söylediği bir karşıt düşünceyi çekiyordu...
Ta evleninceye kadar, akla zıt olan bu hayatı yaşayıp git

tim. Bu sıralarda yabancı ülkelere seyaha
te çıktım. Avrupa’da bulunmam ve Avrupa
kültürünün mümtaz düşünürleri ile müna
sebet kurmam, beni içinde yaşadığım genel
mükemmelleşme inancında ta k v iye etti;
çünkü, aynı inancı onlarda da buldum.Bu
inanç bende, çağımız insanlarının çoğunlu
ğunda görülen alışılmış formunu aldı, ve
bu, “ilerlem e” kelim esiyle adlandırılıyor
du. O zamanlar bu kelime ile birşeylerin
ifade edildiğine inanıyordum. Ben de, her
canlı insan gibi “nasıl yaşayabilirim ?” so
rusuyla meşgul olduğumda, buna “ ilerle
meye uygun tarzda” diye cevap verirken,
aslında tıpkı bir kayığa oturmuş, dalgalar
la ve rüzgarla sürüklenen bir insan gibi
olduğumu, yani bu durumdaki insan için
en önem li olan şu tek soruya, “ nereye
dümen kırmalı?” sorusuna cevap vermek
sizin, “bir yerlere götürüyor bizi işte bu"
diyen kimse gibi olduğumu kavrayamamış
tım...
0 zamanlar bunu farketmiyordum. Za
man zaman, aklım değil ama duygum, ça
ğımızda insanların hayat hakkındaki eksik
bilgilerini perdeledikleri yaygın boş inanç
lara baş kaldırdı. İşte böyle, Paris'te bu
lunduğum sıra bir idam infazını görüşüm,
ilerleme inancımın bomboş kofluğu konu
sunda gözümü açtı. Giyotinde kafanın göv
deden nasıl ayrıldığını ve birbiri peşinden
nasıl sandığın dibine düştüğünü görünce,
kavradım. Aklımda değil, bütün varlığım la
kavradım ki, varlığın ve ilerlem enin hiç
bir teorisi, bu cinayeti haklı çıkaramaz...
Ve neyin iyi ve zorunlu birşey olduğuna
hüküm verecek olan da hakimlerin ve in
sanların söz ve hareketleri değil, ilerleme
de değil, kalbimle birlikte benim...
Am a bütün bunlar, şüphelenm elerimin
dağınık halleriydi. Yine de ben eski haya
tım ı sürdürüyordum ve d evam lı olarak
ilerlem e inancımı koruyordum. “Her şey
gelişiyor ve ben de gelişiyorum; her şeyle
birlikte benim de ne için geliştiğim, ilerde
ortaya çıkacaktır.” O zamanki inancımı,

işte böyle ifade edebüirim...
Bu onbeş y ıl zarfında y a 
zarlığı faydasız bir iş olaak
görmeme rağmen, yazmaya son vermedim. Değil mi ki yazarlık mesleği
nin tadını bir kez almıştım, değilmi ki o azbuçuk emeğim için son derece
büyük para ve alkışın tadını almıştım, kendimi ona adadım; bu durumu
mu düzeltme ve hayatımın, genel olarak hayatın anlamı konusunda ru
humda başgösteren bütün soruları uyuşturmak için bir çare olarak...
Şimdi, kendim için tek hakikat olan şeyi, yazılarım da öğretiyordum:
Yani böyle yaşamak gerektiğini, insanın en rahat ettiği yerin ailesi oldu
ğunu. Böyle yaşayıp gittim. Ama, beş y ıl önce tuhaf birşeyle karşılaştım:
Şüphe anları sarıyordu beni, hayatın düpedüz durduğu anlar, sanki nasıl
yaşamam gerektiği, ne yapmak gerektiğini bilm iyor gibiydim. Dengem
kayboldu ve m elan koliye düştüm. Fakat bu gelip geçti, esk isi gibi
sürdürdüm hayatımı. Sonra bu şüphe anları tekrarladı, daha sık, ve hep
aynı şekilde. Hayatımın durduğu bu anlar, hep aynı sorularla ortaya çıkı
yordu: Ne için? Peki sonra ne?...
Sorular görünüşte öyle aptalca, öyle yalın ve öyle çocukçaydı ki. Ama
onlara yaklaşır yaklaşmaz ve onları çözmeye kalkar kalkmaz, hemen şu
nu anlamıştım: Birincisi, bunlar öyle aptalca ve çocukça sorular değil,
hayattaki en önemli, en derin sorulardı...
Birden şim şekler çaktı kafamda: “Güzel, Şamara eyaletinde altıbin
dönüm arazin olacak, üçyüz altının, peki sonra?...” Ve ben kıpırdamadan
öylece duruyordum, ardından ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. Ya
da çocukları nasıl eğitmem gerektiğini düşündüğümde kendi kendime so
ruyordum; “Ne için?” ardından ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum.
Ya da halkın en yüksek refaha nasıl ulaşacağı üzerine kafa yorarken bir
den, “Bundan sana ne?” diyordum. Ya da eserlerimin bana sağlayacağı
ünü düşündüğümde, kendi kendime şöyle diyordum. “Pekala, Gogol’dan,
Puşkin’den.Shakespeare’den, Moliere’den dünyanın öteki bütün yazarla
rından ünlü olacaksın- da ne olacak sanki!” Bunları hiç, ama hiç cevaplandıramıyordum. Sorular beklemezler, cevap isterler. İnsan cevap bula
mazsa yaşayamaz. Ve bir cevap da yok işte...
Hayatım durmuştu. Nefes alabiliyor, yiyebiliyor, içebiliyor, uyuyabili
yordum, ve nefes almamak, yememek, içmemek, uyuyamamak elimden
gelmiyordu. Ama hayat değildi bu, çünkü taminini akıllıca bulacağım ar
zularım eksikti. Bir arzum olduğu zaman, onu gerçekleştirsem de gerçek
leştirmesem de birşey çıkmayacağını önceden biliyordum. Bir peri çıkagelse de bana, “dile benden ne dilersen" dese, ona ne söyleyeceğimi bile
mezdim...
İntihar fikri bana, aynen daha önceleri hayatımı geliştirme fik ri gibi
normal geliyordu. Bu düşünce öyle çekiciydi ki, bir an önce uygulamamak
için her türlü çareye başvurmam gerekiyordu. Acele etmek istem iyor
dum. Sebebi; çünkü bu karışıklığı açıklığa kavuşturmak için denemediğim
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hiç bir şey kalmasın İstiyordum. Bunu başaramayacak olur
sam, öteki İşi nasılsa yapacaktım. Evet, ben mutlu bir insan,
o s ıra la r her türlü ipi saklıyordum , kendimi her akşam
üstümü değiştirdiğim odada, dolapların arasında asmayayım,
yani hayattan kurtulma konusunda o pek kolay çareye ken
dimi kaptırmayayım diye. Ne İstediğimi kendim de bilmiyor
dum...
Üstelik bütün bunlar öyle bir zamanda oluyordu kl, mutlu
luk dedikleri şeyin beni her taraftan sardığı anda; daha elli
sinde bile yoktum o sıralar. Beni seven İyi bir karım vardı,
sevgili çocuklarım vardı, benden emek istemeksizin yetişen
ve büyüyen büyük bir çiftliğim vardı. Yakın dost ve tanıdık
lar tarafından saygı görüyordum. Eskisinden daha çok y a 
bancıların övgü yağmuruna tutuluyordum ve demem hiç yan 
lış olmasın ki, ismim üne kavuşmuştu. Üstelik aklım başımda
olmakla kalmıyordum, ruhen de hasta değildim. Tam tersine
kafaca ve vücutça öyle güçlüydüm ki, yaşıtlarımda nadiren
rastlardım bir benzerime: Bedenen, ekin biçmede çiftçilerle
yarış edebiliyordum; kafaca 8-10 saat aralıksız çalışabiliyor
dum, bu tür zorlanmanın en ufak bir zararını hissetmeksizin...
“A ile” diyordum kendi kendime. Evet aile. Karım, çocukla
rım, onlar da insan; onlar da benimle aynı hayat şartlar al
tında bulunuyor: Y a yalan içinde yaşamak zorundalar ya da
korkunç hakikati görecekler, öyleyse ne için yaşayacaklar?
Onları ne için sevip, koruyup, eğitip besleyecek mişim? Beni
saran aynı çaresizlik içn ya da sağır bir yaşayış ve gidiş için
mi? Onları sevdiğime göre, hakikati onlardan gizleyemem.
Çünkü bilgiye attıkları her adım, onları bu hakikate yaklaş
tırmaktadır. Ama. hakikat ise ölümdür.
Sanat, edebiyat... Uzun zaman kendimi başarının ve insan
ların takdirinin etkisi altında inandırmayı denedim kl bu, in
sanın bir gün herşeyi, yani eserlerini ve onların hatırasını
yok edecek olan ölümün geleceği gerçeğine aldırm aksızın
vakfedeceği birşeydir. Ama hemen ardından bunun da bir al
datmaca olduğunu gördüm...
Çok kere kendi kendime sorardım: “Belki de bazı şeyleri at
ladım, bazı şeyleri anlamadım mı acaba?”-"Bu çaresizlik hali
nin insanlara özgü olması, imkansız birşey” Ve sorularıma,
insanların ulaştığı bütün bilgilerde cevap aradım. Izdırap iç
inde ve uzun uzun aradım. Boş bir merakla değil, rahat bir
şekilde değil, ızdırapla gece gündüz aradım. Batmakta olan
bir insanın kurtuluş araması gibi aradım. Ve hiç birşey bula
madım.
Bütün bilimlerde aradım. Hiç birşey bulmamakla kalmadım,
hatta şu inanca vardım ki, benim gibi kurtuluşu bilimlerde
arayan bütün insanlar, aynı şekilde hiç birşey bulamamışlar
dı...
Hayatın sorularını çözmeye çalışan bilimlere, yani fizyoloji,
psikoloji, biyoloji ve sosyolojiye müracaat ettiğinde insan,
düşüncelerin şaşırtıcı bir yoksulluğuyla, en büyük muğlaklık
la, baştan başa haksız bir sorulan çözme haddini bilm ezliğiy
le yüzyüze geliyor. Hayatın sorularını çözmekle uğraşmayıp,
kendi bilimlerine has özel soruları cevaplayan bilimler gru

buna başvuruldu mu, o zaman insan coşku
İçinde insan zekasının gücüne hayran olu
yor. Ama, daha baştan biliyor ki, bunların
hayatın sorularına verecek cevapları yok 
tur. Bu bilimler, hayatın sorusunu düpedüz
bilmezden geliyorlar ve diyorlar ki: “Sen
nesin ve ne için yaşıyorsun sorularına bi
zim cevabımız yoktur. Biz bununla ilgilen
meyiz. Ama ışığın, kim yasal bileşimlerin
yasalarını, cisimlerin, onların, biçimlerinin
kanunlarını, sayılarla kütleler arasındaki
ilişkileri ve kendi zekanın kanunlarını bil
mek istiyorsan, bütün bunlara açık seçik,
kesin ve şüpheli yanı olmayan cevapları
mız vardır..."
Benim sorum, yani beni elli yaşında inti
har düşüncesine sürükleyen soru, en aptal
çocuktan en bilge ihtiyara kadar her insa
nın ruhunda var olan en basit soruydu, y a 
ni gerçekten kendimde gördüğüm kadarıy
la, onsuz hayatın mümkün olmadığı soru.
Soru, şundan ibaretti: “ Bugün yaptığım, y a 
rın yapacağım şeyin sonucu ne olacak,
bütün hayatımın sonu ne olacak?"
Başka türlü söylemek gerekirse, soru şöy
le İfade edilebilir: “ Ne için arzuluyorum?.
Ne için çalışıyorum ?” Ya da, daha başka
şöyle dile getirilebilir bu soru: “ Hayatımda
benim kaçınılmaz olan kendi ölümümle yok
olmayacak bir anlam var mıdır?” ...
Çözümü bilimde bulamamıştım. Şimdi bu
çözümü hayatta aram aya başladım, ümi
dim onu çevremdeki insanlarda bulmaktı.
Ve böylece insanları gözlemeye koyuldum...
Ben ya şıyo rd u m , h ala y a şıyo ru m ve
bütün insanlık yaşadı ve ya şıyo r da. Bu
nasıl mümkün? Yaşamamak elindeyse, ne
diye yaşıyor? Mümkün mü bu, hayatın an
lamsızlığını, belasını anlayacak kadar akıllı
bir ben, bir de Schopenhauer mı var?
Hayatın boş olduğunu gözlemlemek, öyle
büyük bir akıllılık değil. En eski zamanlar
dan beri ileri sürülür bu, hem de en basit
insanlarca. Ama yine de yaşamışlardır bu
insanlar ve yaşıyorlar. Herkes nasıl yaşı
yor da, hayatın akla uygunluğundan bir an
olsun şüphe etmiyor?...
Bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da, yine
de bize hayatım ızın anlam ını öğrenm eyi
bahşetmedi. Hayatı yaşayan bütün insan
lar, milyonlarca insan ise, hayatın anla
mından hiç şüphe etmiyor.
Gerçekten en karanlık çağlardan beri,
hakkında bir şeyler bildiğim hayat var ol
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Ve ben bir kerecik olsun, “yeryüzünde varolmuş ve varolan milyarlarca
insanın acaba hayata verdikleri anlam neydi?” diye düşünmeksizin haya
tın anlamını arıyordum.
Eskiden yaşamış ve bugün de yaşayan ve kendi hayatları gibi bizimkini
de canlandıran ve omuzlarında taşıyan milyarlarca ölmüş ve yaşayan sa
y ısız basit, cahil ve yoksul insana baktım ve bambaşka birşey gördüm.
Gördüm ki, bütün milyarlarca ölmüş ve yaşayan insan, pek az istisnasıy
la, benim sınıflandırmama uymuyordu. Soruyu anlamayanlar olarak gö
remezdim onları. Çünkü, bunu onlar soruyor ve son derece büyük bir aç
ıklıkla cevaplıyorlardı. Epikürcü olarak da göremezdim onları, zira hayat
ları zevklerden çok fedakarlıklar ve acılardan oluşuyordu. Hele aptalca
anlamsız bir hayat süren insanlar olarak hiç göremezdim onları. Çünkü
hayatlarının her davranışı ve ölüm bile bir anlam taşıyordu. Ama kendini
öldürmeyi en büyük bir kötülük sayıyorlardı...
Bütün insanlık, hayatın anlamı hakkında, benim şimdiye kadar tanıma
dığım ve küçümsediğim bir bilgiye sahipti. Peki, sonuç? Akıl yoluyla elde
edilen bilgi, hayatın anlamını vermiyor, hayatı dışlıyor.
Okumuşların ve bilgelerin temsil ettiği şekliyle akıl yoluyla elde edilen
bilgi, hayatın anlamını inkar etmektedir. İnsanlığın muazzam toplulukları
ise, bütünüyle insanlık İse bu anlamı akla dayandırılmamış bir bilgide
fark ediyor.Akla dayandırılmamış bu bilgi ise inançtır, yani benim iyice
reddetmem gerektiğine inandığım inanç. Bir ve üçlü bir Tanrı’ya, dünya
nın altı günde yaratılmış olduğuna, şeytana ve meleğe ve benim aklımı
kaybetmediğim sürece kabul edemeyeceğim herşeye inanç.
Durumum korkunçtu. Biliyordum ki, aklş, dayalı bilgi yolunda hayatı in
kardan başka birşey bulamayacaktım. Ve bu İkincisi, hayatın inkarından
daha az mümkündü, akla dayalı bilgiden çıkan sonuç şuydu: Hayat bir be
ladır ve insanlar bunu bilirler. Yaşamamak, insanların elindedir, ama on
lar yine de yaşadılar ve yaşıyorlar. Ben kendim de hayatın anlamsız bir
şey, bir bela olduğunu çoktan bildiğim halde, yaşadım. İnançtan çıkan so
nuç şuydu: Hayatın anlamını kavramak için, kendimi akıldan kurtarmalı
yım, hani bu anlam olmadan var olmayan akıldan...
İnancın bütün akıl dişiliği bence şimdiye kadar ne ise, öyle kaldı. Ama
onu kabul etmek zorunda kaldım ki, yalnızca o, insanlığın hayat soruları
na cevap veriyor ve bunun sonucunda da yaşama imkanı sağlıyor.
Akla dayalı bilgi beni, hayatın saçma birşey olduğunu kabule götür-
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müştü; hayatım duraklam ıştı ve ben onu
mahvetmek arzusuna kapılmıştım. İnsanlara
bakıyordum, bütün insanlığa bakıyordum ve
görüyordum ki, insanlar yaşıyorlardı ve ha
yatın anlamını bildiklerini iddia ediyorlardı...
> İnanç hangi cevaplan verirse versin, bu
cevapları kime verirse versin, ve hangi ina
nç olursa olsun, inancın her cevabı, insanın
ölümlü varlığına sonsuzluk anlamı veriyor;
yani acılarla, fedakarlıklarla, ölümle yok ol
mayan bir anlam. Bu demektir ki, yaşama
nın anlamı ve imkanı, yalnızca inançta bulu
nabilir. Ama inanç nedir? Ve şunu kavradım
ki, inanç, yalnızca görülme vb. gibi şeylerin açığa çıkması de
ğildir, yalnızca vah iy değildir, (bu, inancın özelliklerinden
yalnızca birinin tanımıdır), insanın Allah ile ilişkisi değildir
(önce inancı tanımlamak gerekir, sonra da Allah’ı, yani Allah
aracılığıyla inancı değil). İnsana söylenmiş olan şeylerin ka
bul edilmesi değildir, çoğunlukla dinin telakkisi böyledir oysa.
İnanç, beşer hayatın anlamının öğrenilmesidir, o sayede insa
nın kendini m ahvetm eyip yaşadığı şeydir. İnanç, hayatın
gücüdür. İnsan yaşıyorsa, birşeylere de inanıyordur. Eğer
ona birşeylerin yaşamayı emrettiğine İnanmasa, o zaman y a 
şayamaz.
Ben neyim? -ölümlü olanın bir parçası. Bak işte bütün mese
le bu kelimelerde saklıdır.-...
Sonsuz bir Tanrı kavramı, ruhun tanrısallığı kavramı, insa
ni şeylerin tanrısallığı kavramı; insani şeylerin Tanrı’yla bir
likte, ruhun niteliği ile, ahlaki iyi ve kötü konusundaki insan
tasarımları -bütün bunlar, insan düşüncesinin uçuk sonsuzlu
ğunda gösterilmiş kavramlardır. Ve onlar olmazsa hayatın ol
m ayacağı k avram la rd ır. Ve ben işte bütün insanlığın bu
düşünce emeğini bir yana atıyorum, her şeyi yeni baştan ve
kendi usulünce kurmak istiyorum.
0 zaman böyle düşünüyordum. Ama, bu düşüncelerin temel
leri, içimde mevcuttu. Kavramıştım ki:
1. Benim, Schopenhauer'in ve Süleyman Peygamber’İn duru
mu, bilgeliğimize rağmen aptalcaydi: Hayatın bir bela olduğu
nu kabul ediyor ama yine de yaşıyorduk. Bu besbelli ki aptal
lık. Çünkü, eğer hayat saçmaysa ve ben de akıllı şeyleri çok
seviyorsam, o zaman hayatı yok etmeliyiz. O zaman onu İn
kar edecek hiç kimse var olmayacak.
2. Kavram ıştım ki, bizim bütün gözlem lerim iz sihirli bir
çember içinde hareket etmek zorunda, motordan kopmuş bir
tekerlek gibi. İstediğimiz kadar çok düşünelim, istediğimiz ka
dar iyi düşünelim, bu soruya cevap bulamıyoruz. Ve hep 0=0
olacak. Bu yüzden, yürüdüğümüz yol, herhalde yanlış.
3. Kavram aya başlamıştım ki, inancın verdiği cevaplarda,
insanların en derin bilgeliği saklı kalmaktaydı ve akıl sebe
biyle onları inkar etmeye hakkım yoktu ve bu cevaplar sade
ce ve sadece hayatın sorusuna cevap veriyordu....
Şimdi her çeşit inancı kabule hazırdım. Yeter ki benden ak
lın inkarını istemesin,bir yalan olmasın.Tabii, herşeyden önce
kendi çevremin inançlı insanlarına yöneldim. Ve bu dindar ki
şilere bağlandım, onları hayatın anlamını içinde gördükleri

inançları nelerden ibaret, diye sorguya çektim.
Akla gelebilen her türlü itirafta bulunduğum ve
her türlü zihniyet kavgasından kaçındığım halde,
bu insanların inancını kabul edemiyordum -görü
yordum ki onların inanç dediği şey bir açıklama
değil, hayatın anlamının bir çeşit karartılışıydı.
İnanç öğretilerinin açıklamasında bana hep y a 
kın gelen hakikatlere birçok yararsız ve akılsız
şeyler karıştırmaları meselesi değil, bu değil beni
iten. Bu insanların hayatlarının aynı benimki gibi
olması hali, beni itiyordu.
Ve benim için şunlar açıklığa kavuştu: Bu insan
ların inancı, benim aradığım inanç değil...
Ve etrafıma bakmaya devam ettim. Geçmişin ve
şimdinin yığınla insanlarının hayatına baktım ve
şöyle insanlar gördüm: Bunlar hayatın anlamını
kavramışlardı, yaşamayı ve ölmeyi biliyorlardı,
sayıları ne bi-iki, en on, ne yüz, ne bin ve ne de
milyondu. Gelecek, akıl ve eğitim, şartlar yönün
den son derece farklı olan bütün bu insanlar, hep
si de aynı ve benim tersime, hayatın ve ölümün
anlamını biliyorlar, sessizce günlük işlerini yapı
yorlar, fedakarlıklara, acılara katlanıyorlar, yaşı
yorlar ve ölüyorlardı. Ve bunda da kibirli bir yok
luk değil, bir nimet görüyorlardı.
İşte, bu insanları sever oldum. Onların hayatına
daldıkça, yaşayanların ve hakkında okuyup işitti
ğim ölmüşlerin hayatına daldıkça, onları daha çok
sevdim ve yaşamak benim için o ölçüde kolaylaş
tı. Aşağı yukarı iki yıl böyle yaşadım. Sonra, çok
tandır içimde hazırlanan ve tohumlarını içimde
taşıdığım bir ihtilal oldu. Bizim çevrenin, zengin
lerin, varlıklıların ve kültürlülerin hayatı artık
bana iğrenç gelmekle kalmıyordu, tersine benim
için hiç bir anlamı kalmamıştı. Bütün davranışla
rımız, görüşlerimiz, bilimimiz, sanatlarımız, herşey benim için yeni bir anlam kazandı: Anlamış
tım ki, bütün bunlar oyuncaktan başka şey değil
lerdi. Bunlarda bir anlam aranamazdı. Oysa çalı
şan bütün halkın h ayatı, hakiki değeri içinde
önümdeydl. Anlamıştım, hayatın kendisi buydu.
Bu hayata verilen anlam hakikattir. Ve onu kabul
ettim...
Kendimi inceledim, içimde neler oluyor incele
dim ve gönlümde ölüp gitmenin ve canlanmanın
yüzlerce olayını hatırladım. Gördüm ki, ben y a l
nızca Tanrı’y a inanınca yaşıyordum. Eskiden ol
duğu gibi şimdi de öyleydi: T an rı’y ı düşüneyim
yetiyordu, canlanıveriyordum. Onu unutayım, ona
inanmayayım, o zaman hayat da yok oluyordu...
Eskisinden çok güçlü bir şekilde içimde ve çev
remde her şey ışıdı ve bu ışık beni bir daha terk
etmedi.
Böylece intihardan kurtuldum. İçimdeki bu deği

şimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini dile getiremezdim. İçimde
yaşama gücü nasıl farkına varılmadan yavaş yavaş yok olmuş ve
ben yaşamanın imkansızlığına, hayatın durgunluğuna, intiharın ge
rekliliğine varmışsam, yaşama gücü aynı şekilde yavaş yavaş, farkedilmeden geri döndü içime. Tuhaftır, bana geri dönen bu hayat
gücü, yeni değildi, bana hayatımın ilk günlerinde eşlik eden en eski
güçtü. Her bakımdan en eskiye, çocukluk ve gençlik yıllarım ın
görüşüne dönmüştüm: Beni meydana getiren ve benden birşeyleristeyen iradeye inanmaya dönmüştüm. Hayatımın tek ve başlıca
amacının daha iyi olmak olduğu, yani bir iradeyle büyük bir uyum
içinde olmak olduğu düşüncesine dönmüştüm. Bu iradenin ifadesi
ni, uzak, benden gizli bir geçmişte bütün insanlığı kendi düsturu
haline getiren şeyde bulacağım düşüncesine dönmüştüm. Yalnız birşey farklıydı, o zaman bütün bunları bilinçsizce kabulleniyordum,
şimdi ise bunsuz yaşayamayacağımı biliyordum...
İşte böylece içimde yaşama gücü yeniden belirdi, ben de yine y a 
şamaya başladım.
Bizim çevrelerin hayatından kopardım kendimi. Çünkü bunun ha
yat değil, hayatın yalnızca bir yansıması olduğunu, içinde yaşadığı
mız bolluk şartlarının bizim hayatı kavram am ızı imkansız hale
soktuğunu, istisnaların, bizlerin, asalakların değil hayatın, sadece
çalışan halkın hayatını kavramamızı imkânsızlaştırdığını anlamış
tım. 0 halk ki, hayatı ve ona verdiği anlamı oluşturur. Çevremde
yaşayan çalışan halk, basit Rus halkıydı ve ben ona yöneldim ve
onun hayata verdiği anlama yöneldim. Bu anlam, kelimelerle ifade
etmek gerekirse, şuydu: Her insan, Tanrı’nın iradesiyle dünyaya
gelmiştir. Ve Tanrı insanı öyle yaratm ıştır ki, her insan ruhunu
mahvedebilir ya da kurtarabilir. İnsanın hayattaki görevi, ruhunu
kurtarmaktır. Ruhunu kurtarmak için insanın Tanrı’ya benzer y a 
şaması gerekir. Hayatın bütün zevklerinden kurtulması, çabalama
sı, tevazu göstermesi, sabretmesi ve merhametli olması gerekir...
Halkın inancındaki bir çok şey bana tuhaf gelse de, hepsini kabul
ediyordum: Kiliselere gidiyor, sabahları akşamları dua ediyor, oruç
tutuyor, akşam ayinine hazırlanıyordum ve ilk zamanlar aklım
bunlara itiraz etmiyordu, önceleri bana imkansız görünen şey, şim
di bende bir çelişki uyandırmıyordu...
Bütün gücümle dinin törenlerle ilgili yanını yerine getirerek halk
la birlikte olabilmeyi çabalıyordum...
0 zamanlar bence yaşamak için inanmak ihtiyacı öyle büyüktü ki,
inanç öğretisinin çelişkilerini ve karanlık yönlerini bilinçsizce ken
dimden saklıyordum. Ama dini törenlere bir anlam verme çabası
nın da bir sınırı vardı. Ben bazı dualar, kurban kesme vs. ve iba
detin nerdeyse üçte ikisi için ya hiç açıklama bulamıyordum ya da
açıklamalar bulmaya kalkarsam yalan söylediğimi, böylece de Tanrı’ya olan bağımı tamamiyle tahrip ettiğimi ve inancın her imkanı
nı iyice kaybettiğimi hissediyordum...
Böylece üç yıl geçirdim. İlk zaman, vaftize hazırlanan çocuk gibi
yavaş yavaş hakikatle tanışıyordum. Belli bir duygu yönetiminde,
neresi bana aydınlık gelirse oraya gidiyordum; orada bu çelişkiler
beni daha az rahatsız ediyordu. Birşeyi anlamadım mı, kendi ken
dime “suç bende, ben aptalım" diyordum. Ama öğrendiğim hakikat
ler içime işledikçe, bunlar hayatın temeli oldukça, bu çelişkiler o
kadar bunaltıcı, o kadar keskin oldu ve kavrayamadığım için, kav
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ramadığımla ancak insanın kendini aldatarak kavrayabildiği şey arasındaki sınır
çizgisi o kadar belirgin oldu ki.
Bu sorular ilkin Ortodoks kilisenin öteki kiliselerle ilişkisiyle ilgiliydi, yani Kato
lik kilisesi ve papazlarıyla. 0 zamanlar İnanca olan ilgim dolayısıyle türlü inanç
lara yaklaştım: Katolik, Protestan, İlk Dindarlık, Malakan vs. gibi. Ve bunlar ara
sında ahlaken yüksek, gerçekten inançlı insanlara rastladım. Bu insanlarla kar
deş olmak istedim. Ama ne oldu? -Bütün bu insanları bir inançta ve sevgide bir
leştirmeyi vaat eden öğreti, işte bu öğretinin ta kendisi, bana en iyi temsilcileri
nin ağzından şunu diyordu: Bütün insanlar yalan İçinde yaşıyor, onlara yaşama
gücü veren şey şeytanın bir yanıltısı, yalnızca bizler tek ve mümkün hakikate sa
hibiz. Ve gördüm ki, Ortodokslar, inançlarında kendilerine tıpatıp uymayan her
kesi kafir sayıyorlar,aynı katoliklerin ve diğerlerinin Ortodoksluğu kafirlik saydı
ğı gibi. Gördüm ki, inançlarında Ortodokslarla aynı harici sembolleri ve sözleri
kullanmayan herkese karşı Ortodoksluk -her ne kadar bunu saklamak istese biledüşmanca davranıyor. Başka türlü de olamazdı zaten. Çünkü, “ Sen yalan içinde
yaşıyorsun, ben hakikatte" iddiası, bir insanın ötekine söyleyebileceği en acımasız
sözdür.
İkincisi, çocuklarını ve kardeşlerini seven bir insan, çocuklarını ve kardeşlerini
yanlış bir inanca döndürmek isteyen kimselere karşı yalnız düşmanca davranabi
lir. Ve bu düşmanlık, inanç öğretisinin bilgisi anrttıkça, aynı ölçüde büyümekte
dir. Hakikati, sevgide birleşmede gören bende ister istemez şu düşünce yerleşti:
İnanç öğretisi, oluşturmak istediği şeyi tahrip etmektedir. İnsan kendi kendine
şunu diyor: İmkansız birşey bu, ve insanlar yine de görmüyorlar; eğer İki iddia
birbirini yalanlıyorsa, ne biri ne öteki inanç olması gereken hakikati içerisinde
bulunduramaz. Burada doğru olmayan birşey var. Bir açıklama olması gerek -ben
de böyle düşündüm ve bu açıklamayı aradım ve bu alanda elimden geldiği kadar
çok okudum, bir araya gelebildiğim bütün insanlara danıştım. Ve bulduğum açık
lama öyle bir açıklamaydı ki, ona göre Ssuml’nin Süvarileri, dünyanın birinci
bölüğüydü; Sarı Ulanlar, Sarı Ulanlar’ın dünyanın birinci bölüğü olduğuna İnanı
yorlardı. Her türlü dinin rahipleri, İçlerinden en iyileri,bana, yalnız kendilerinin
hakikate ulaştıklarım, ötekilerin yanılgıda olduklarına inandıklarını söylüyorlar
dı. Ve yapabildikleri tek şey de öbürleri için dua etmekti. Arhlmandritlerl, pisko
posları, ihtiyarları, münzevileri ziyaret ettim, onlara sorular sordum.
Ve herşeyi kavramıştım. Ben, hayatın gücü olan inancın peşindeydim, onlarsa
insanların gözünde belirli beşeri görevlerin en iyi aracının gerçekleşmesinin pe
şindeler. Onlar bu beşeri görevleri yerine getirirken, aynı zamanda insan olarak
davranıyorlar. Biçare kardeşlere merhametlerini mihrap önündeki dualarında ne
kadar çok dile getirseler de, beşeri görevlerin ifasında baskı uygulamaları gereki
yor, bu hep uygulanmıştır, uygulanmaktadır ve uygulanacaktır da. İki mezhep,
kendisinin hakikatin sahibi olduğuna , öteklninse aldandığına inanıyorsa, o za
man kardeşleri hakikate döndürme isteğiyle vaaz edeceklerdir. Eğer hakikatin sa
hibi olduğunu iddia eden kilisenin cahil oğullarına yanlış öğreti vaaz edilirse, o
zaman kilise bu kitapları yakmak ve çocuklarını yanıltan insanı uzaklaştırmak
gereğini duyuyor. Şimdi, inancı tekeline almış kilisenin görüşüne karşı, yanlış
inancın ateşine tutulmuş bir tarikat müridi, hayatın en önemli eseri olan İnanç
işinde kilisenin oğulllarını baştan çıkarıyorsa, ne yapmalı ama? Kafasının kesil
mesi ya da hapsedilmesinden başka birşey yapılabilmiş midir ki? Aleksey Mihayloviç’in yönetiminde yakmışlardır onu, yani çağının en büyük cezası verilmiştir
kendisine. Zamanımızda da en büyük ceza verilmektedir- Hücreye hapsedilmekte
dir. Ve ben dikkatimi, din adına yapılan işlere çeviriyordum. Dehşete düşüyor
dum. Ortodoks kilisesinden tamamen ayrılmama ramak kalmıştı. Kilisenin hayat
meselelerine karşı ikinci tutumu da, onun savaş ve ölüm cezalarına karşı tutu
muydu.
Bu sıralarda Rusya’da savaş vardı ve Ruslar Hıristiyanlık aşkı adına kardeşleri
ni öldürüyorlardı. Bu düşünceden kurtulmak imkansızdı, öldürmenin inancın

bütün ilkelerine ters düşen
kötü b irşey olduğunu gö r
memek mümkün değildi. Ve
herşeye rağmen kiliselerde,
silahlarım ızın başarısı için
dualar ediliyordu.
İman v a ’z edenler, bu ci
n ayetlerde, inançtan k ay
n aklan an b irş e y le r gö rü 
yorlardı. Yalnızca savaşta
ki bu öldürm elerde değil,
savaşı izleyen karışıklıklar
da da yanıltılmış biçare ge
nçlerin işledikleri cinayetle
ri benimseyen kilise görev
lileri, öğretm enler, papaz
la r, k e ş iş le r gördüm. Ve
ben, bütün dikkatimi, Hırlstiy a n ım d iyen in san ların
bütün bu yaptıkların a y ö 
neltiyordum ve bir korku
dur almıştı beni.
Şüpheye son verdim ve
tam olarak emin oldum kİ,
bağlanm ış olduğum dinin
bilgisin d e herşey hakikat
değil. Bir zamanlar, bütün
din öğretisi yanlıştır demiş
sem, şimdi bunu söyleyemi
yordum. Halkın bütünü ha
k ik a ti b iliy o rd u , buna
şüphe yoktu; çünkü yoksa
y a ş a y a m a zd ı. Ü stelik bu
hakikat bilgisi artık kapıla
rını açmıştı bana. Onun sa
yesin d e yaşıyordum artık
ve onun bütün doğruluğunu
hissediyordum; ama bu bil
gid e y a n lış la r da v a r d ı
Bundan da şüphelenmiyor
dum. Şimdi ise, bir zaman
lar beni iten herşey önüm
de d ip d ir i d u ru yo rd u
Bütün halkta bu beni irkil
ten yalan katkısının kilise
temsilcllerlndeklnden daha
az olduğunu gördüysem de,
yin e de gördüm ki, halkın
İnanç görüşlerinde de y a 
lanlar vardı.
Bunları aşağı yukarı üç
y ıl önce yazm ıştım . Şimdi
bu bölümü baskıda gözden
geçirip onları yaşarken, be
ni harekete geçiren duygu
ve düşünceleri hatırlarken,

bir rüya gördüm. Bu rüya, başımdan geçen, tasvir ettiğim ne varsa
herşeyi özlü bir biçimde anlattı bana ve bu yüzden düşünüyorum ki,
beni anlamış olanlara bu rüyanın tasviri bu sayfalarda anlatılmış
olan herşeyi tazeleyerek, açıklayacak ve özetleyecektir. İşte şöyleydi
rüyam: Kendimi yatakta yatar gördüm. Ne rahat ne de rahatsızlık
duyuyordum. Sırtüstü yatıyordum. Ama sonra, “Acaba yatarken ken
dimi rahat hissediyor muyum?" diye düşünmeye başladım. Kah öyle
hissettim ki, bacaklarım rahatsız duruyor, kah yatak çok kısa, kah
bana uygun büyüklükte. İçimde birşeyler rahatsız. Bacaklarımı hare
ket ettiriyorum ve o anda düşünmeye başlıyorum, nerede ve nasıl di
ye, ki bu şimdiye kadar hiç aklıma gelmemişti. Yatağımı inceleyince
bir de ne göreyim, yatak kenarlarına tutturulmuş, örgülü çapraz ko
lanlarda yatm ıyor muyum. Topuklarım böyle bir kolanda, dizlerim
başka bir kolanda, bacaklar için pek rahatsız. Bilmiyorum nereden
ama ben bu kolanların itilebileceğinden haberdarım. Bir tekmeyle
ayaklarımın altındaki en dip kolonu itiyorum ve daha iyi olacağını
düşünüyorum. Ama fazla uzağa itmişim, bacaklarımla tekrar yakala
mak istiyorum, ama hareketle dizlerimin altındaki öteki kolan da ka
y ıy o r ve bacaklarım aşağı sarkıyor. Düzgün yatmak için bütün vücu
dumu hareket ettiriyorum ve eminim bu, güçlük duymadan başarıla
cak bir İş. Ama bu hareketle altımdaki öteki kolanlar da kayıyor ve
görüyorum ki, hepsini bozmuşum. Bütün alt kısmım aşağı kayıyor ve
sarkıyor, ayaklarım ye re değmiyor. Sadece sırtımın üst kısm ıyla
kendimi tutuyorum ve rahatsız oluyorum, hatta katlanılmaz derece
de rahatsız. 0 zamana kadar hiç aklıma gelmemiş bir soru, şimdi ak
lıma geliyor. Kendime soruyorum: Ben neredeyim ve neyin üzerinde
yatıyorum? Ve çevreme bakıyorum, her şeyden önce de bedenimin
sarktığı -ve hissediyorum- bir an sonra düşeceği yere bakıyorum.
Aşağıya bakıyorum ki, ne göreyim. Ben çok yüksek bir kule y a da te
peye benzer bir yükseklikte değilim yalnız, hiç tasavvur edemeyece
ğim yükseklikte bir yerdeyim .
Doğru dürüst söyleyemiyorum bile, aşağılarda o ü6tünde yüzdüğüm
ve beni çeken dipsiz uçurumda neler görüyorum. Kalbim sıkışıyor ve
bir titremedir tutuyor beni. Aşağıya bakmak korkunç birşey. Hissedi
yorum ki, aşağıya bakınca son kolandan kayacağım ve işim bitmiş
olacak. Bakmıyorum aşağıya. Ama bakmamak da daha kötü. Çünkü
son kolandan koptuğum anda, halimin ne olacağını düşünüyorum. Ve
hissediyorum ki, korkudan nasıl da son dayanağı kaybediyor ve y a 
tarak yavaş yavaş durmadan derine kayıyorum. Bir an daha, işte
düşeceğim. O zaman aklıma şu fikir geliyor: Bu gerçek olamaz, bu
bir rüyadır. Uyanmaya çalışıyorum, olmuyor. Ne yapmalı, ne yapma
lı? diye soruyorum kendi kendime. Ve yukarı bakıyorum. Yukarıda
da yine bir uçurum var. Bu gökteki uçuruma bakıyorum ve aşağıdaki
uçurumu unutmaya çalışıyorum. Aşağıdaki sonsuzluk beni itiyor ve
bana dayanak veriyor. Daha önceki gibi, altımda henüz uçuruma
kaymamış kolanlarda asılıyım. Asılı olduğumu biliyorum, ama yalnız
yukarı bakıyorum ve korkum bitiyor. 0 zaman, rüyada olduğu gibi,
bir ses duyuluyor: “Buna dikkat eti İşte bul" Ve ben durmadan yuka
rıdaki sonsuzluğa bakıyorum ve rahatladığımı hissediyorum. Olup bi
ten herşeyi hatırlamaya başlıyorum: Bacaklarımı nasıl hareket ettir
diğimi, nasıl kaydığımı, nasıl korktuğumu ve yukarı bakarak nasıl
kendimi korkmaktan kurtardığımı hatırlıyorum. Ve kendi kendime
soruyorum: Evet, ya şimdi, hala aynı durumda mı yatıyorum? Ve ba
kışlarımla bütün bedenimle, bu tutunduğum dayanağın bilincinde olu
yorum. Ve görüyorum ki, artık öyle askıda değilim ve düşmüyorum,
tersine sapasağlam tutunuyorum. Nasıl tutunuyorum? diye soruyo
rum kendi kendime • • •
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Eskiden beri Floyd’u çok severim. Lise yıllarında melankolik
sıra aşklarımızı odamızda hayal ederken onları dinlerdik. On
ların müziklerinde acıya, yalnızlığa, terk edilmeye vs. dair
bir şeyler var gibi gelirdi bize. Gençliğimizin inip çıkan dalga
lanmalarının her uç noktasında onlardan bir karşılık alırdık.
İyiysek daha iyi, mutsuzsak daha mutsuz... Birbirimizin ha
yallerine desteği genellikle Waters’dan alırdık; onun şarkı söz
leri bizi oyalardı.
Sonra biz büyüdük, onlar da zaten ayrıldılar. Onlar popüler
leştikçe biz onlardan uzaklaştık. Dinlediğimiz müzikler kar
maşıklaştı. 1965-70’lerin yükselmiş rock gruplarını kısa süre
de geçtik. Adı duyulmamış olanları araştırmaya başladık. İn
giltere'deki bir arkadaşımız aracılığıyla underground punk’un
tek plaklık, ama sonraları koleksiyoncuların arayacağı plakla
rı getirtmeye, kasetlere çekmeye başladık. O umutsuz 80’ler
döneminde bizi ayakta tutan plaklar oldu onlar. Şimdi bazen
radyolarda büyük keşif gibi onlardan bir şeyler çalıyorlar. Be
nim için iyi oluyor, artık elimde - bir talihsizlik eseri - olma
yan o unuttuğum grupları yeniden dinliyorum. Şimdi rock’da
yepyeni akımlar ve gruplar var. Eskiler de bu rüzgarı fırsat
bilip teker teker meydana çıktılar. Floyd’u ise artık iyice unut
tuk. Arada sırada lise günlerimizin hatırına eski plaklarını
dinliyoruz.
Size burada anlatacağım hikayenin gerçek olup olmadığım
bilmiyorum. Ama kendimi anlatmak zorunda hissediyorum.
Böylece ben de bir hesaplaşmayı tamamlamış olarak bunları
yazma cesaretini bulduğumu itiraf ediyorum. Ayrıca bugüne
kadar yazdığım Floyd yazılarının da sonuncusu olacağını umut
ediyorum.
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“doğru" dedi.
S o n ra la rı soruyu soran ,
“ F lo yd ’u sevm iyorum " diye
bir yazı yazdı. Ben de üstüme
vazifeym iş gibi aynı dergide
“Floyd’u seviyorum" diye bir
ya zı yazdım. Benim sevm e
min içeriği ile O’nun sevme
mesinin içeriğini yan yana ge
tirseniz, neden sevmemeniz
gerektiğin i anlayabilirdiniz.
N eyse, ben an layam adım .
Sevdim, o içerikte...

Girişi fazla uzattım galiba..
Hızlanayım biraz.
Geçtiğimiz yıl, uzun bir ara
Yıllar önce, Türk rock tarihinin gelmiş geçmiş en iyi İki ya
dan sonra yurtdışına çıkma
zarı arasında, Ankara’da bir evde çok garip bir diyaloğa şahit
İmkanım oldu. Prag’da baha
olmuştum. Birbirini sevmeyen, 60’larla 70’leri iki ayrı atmos
rın keyfini eşimle birlikte çı
ferde yaşayan bu iki büyük insan, blrbirleriyle basit bir ne
karırken, artık orada da y a 
denden dolayı kavgaya tutuşmuşlardı. Kavga ayrılma nokta
yınlanmaya başlayan turistik
sına geldiğinde biri diğerine şunu sordu :
“Prag This Month" adlı dergi
— Tek soru soracağım ve ona göre sana bu evden siktir git
de Pink Floyd’ un şehirde 2
diyeceğim. Us and Them’in ardından neden Brain Damage geli
konser vereceğini öğrendik.
yor, biliyor musun ?
Yıllarca bu adamların müzi
Çok sert ve benim an
ğiyle gılayamadığım bir soruy
...o sır, b ir d a h a h iç b ir k o n s e rle rin d e , h iç b ir
dasını
du. İçtiği ZO’y e yakın bi
almış bir
a lb ü m le rin d e a ç ığ a ç ık m a y a c a k tı.
radan sonra gözleri kan
ç ift olaçanağı gibiydi; bu soru
r a k ,
nun onun için, şimdiye kadar birçok kez bir anda silip sıfırla
kendi h ayatlarım ızın tarihi
dığı hayatının kritik anlarından birini hazırlayan bir an oldu
anlarının birinin yakınımızda
ğunu düşündüm.
olduğunu hissetmiştik. Hemen
Diğeri baktı ve güldü.
sokağa çıkıp bilet aram aya
— Biliyorum, çünkü Us and Them’ın ardından sadece Brain
koyulduk. Cebimizde alışveriş
Damage gelebilir..
için sakladığımız son dolarları
Bu cevabı, birlikteliğin trajik bir sona davet olarak anlamış
da bozdurarak karaborsadan
tım. Ancak O’nun için hiç de öyle olmadı. Sertleşmiş ve seyiriki bilet aldık.
meye başlamış yüzü bir anda gevşedi ve hafifçe gülümseyerek
Konser, hafta sonu, Prag’ ın

K a z a n d a s u lu

ünl ü
m eyda
nı Vencemesiosus’daydı. Biletlerimizi aldık
tan sonra heyecanımı
zı yenemeyip meyda
na gittik. H azırlıklar
başlamıştı, iki büyük
TIR’ ın kapakları açıl
mış, içerisinden sar
kan b in lerce kablo,
meydanda kurulması
na başlanmış büyük
sahnenin arkaların a
doğru uzuyordu. Bilgi
s a y a r konusundaki
tecrübemi, Çek bekç
ilere çaktırmadan İyi
ce yak la ştığım ız ku
manda masasına ben
zer bir otobüsün içeri
sinde aletleri anlama
ya çalışarak sınadım.
Gördüğüm, burada o
gece bir multimediashow
y a p ıla c a ğ ı
yönündeydi. Yaklaşık
yüz kişilik bir teknis
yen ekibi vardı; kimisi
test ediyordu, kimisi
geriye kurulan büyük
back-projection perde
sinin arkasında cihaz
d ü zen lem eleri y a p ı
yordu.
Etkileyiciydi. Konser
başlam adan
P rag,
Floyd'u n konserinin
h azırlık la rıyla geçen
heyecanlı bir üç gün

k a ğ ıt h a m u ru v e y a

yaşıyordu.
Hafta sonunu zor ge
tirdik. Prag News adlı
İn g iliz c e g a ze te d e ,
konsere H a v e l’ in de
geleceğin i öğrendik.
Konserin bir gece ön
cesinde Floyd üyeleri
nin Başkanlık Saray ı’nda Havel’ le bir ak
şam yem eği yiyeceği
yazılıydı. Bizim Demire l’ l aklım ıza ge tire 
rek gülüştük. Havel’in
Floyd hayranı olduğu
nu, y ılla rd ır onlarla
tanışmak için fırs a t
kolladığını yazıyordu
gazete. Eh, biz de ben
zer durumdaydık.
Eşimle konserden bir
gece önce, yine o mey
danının yakınlarında
ki bir lokantada y e 
mek yerken, bize o an
için müthiş gelen bir
karar verdik: Konser
sonrası, Floyd üyele
r iy le ta n ışm a k için
sahne arkasına gitme
yi
d en e yec e k tik
Fan 'lar gibi davran
mak komiğimize gidi
yordu ama bizim gib
insanlar da bunu her
halde M adonna için
yapacak değildi!
Yıllar öncesinde ga
zetecilik yaparken al
dığım ve gazeteciliği

k a ğ ıt ç o r b a s ı h a z ır la n ır

bıraktıktan sonra iade etmediğim basın
kartı bu fikri uygulama konusunda bi
ze yardım cı olabilirdi. Sarı zeminin
üzerinde kocaman İngilizce “PRESS"
yazıyordu. Kulise girme yolunda en
azından İlk bariyerleri bu kartla aşabi
lirdik.
Yeni adıyla özgürlük Meydam’na öğ
lene doğru gittik, ön taraflar çoktan
dolmuştu. Çoğunluğu bizden genç olan
insanlar bira ve büyük bir rahatlıkla
join t içiyorlardı. Allahtan bir Floyd
konseri olduğu için bizim yaşıtımız in
sanlar da oldukça fazlaydı. Konser’ i
burada uzun uzun anlatamayacağım.
Yıllarca “show" diye anlattıkları bir
“Floyd Konseri" içerisindeydik. Tüyle
rim hiç sakinleşmedi. Yüreğim hiç nor
mal atmadı. Görsel olarak yapılanların
ne kadar basit olduğunu • teknik bilgi
sahibi biri olarak - bilmeme rağmen,
yapılan her şeye hayranlıkla bakıyor
dum. Müziğin ortaya çıkışı ve devam
edişi, görsel bir tasarımın içerisinde
etkisini kat be kat artırıyordu.
Konserin sonlarına doğru sahnede ça
k ılı duran Floyd ü y e le ri, Us and
Them’l çalmaya başladıklarında bende
müthiş bir terleme başladı. Heyecanla
yanıma dönüp eşime bağırarak, “bun
dan sonra ‘Brain Damage’ gelir!" diye
bağırdım. Eşim, size daha önce anlattı
ğım olayı benden defalarca dinlemiş
bir insan olarak bu heyecanıma aynı
şekilde karşılık verdi. O da bağırarak
“evet, evet!” diye haykırdı.. O mey
danda kendinden geçmiş, yaşadığımız
toplu ayinin diğer üyelerini bilemiyo
rum ama benim için konserin en can
alıcı bölümü yaklaşıyordu.

Us and Them, şanına yakışır bir biçimde bittiğinde,
diğer tüm enstrümanların susup klavyenin geri planda
ezgiye devam ettiğini fark edince, yaşıma başıma bak
mayıp deliler gibi haykırmaya başladım. Brain Damage
geliyordu!
Ancak yanılmıştım. Gelen Division Bell’den bir parç
aydı. Fena bir parça değildi tabii ki, ama Brain Dama
ge değildi. Çok bozulmuştum. Eşim de çok bozulduğu
mu düşünerek, beni teselli etmek için, “biliyorsun,
albümde de araya bir parça sıkıştırmışlardı" dedi. Bu
nun beni yatıştırdığını söyleyemem. Orada, benim ve
çevremdeki bazı insanlar için yıllardır “bilinen bir ge
rçek olan" bu sırrı, eğer kulise kadar ulaşabilirsem
onlara sormaya karar verdim..
Konser, inanılmaz bir performansla sona erdi. Gözü
me çarpan tek bir aksaklık olmamıştı. Bu adamların
yıllardır bu işi yaptıklarını düşünerek, bir hata aradı
ğım için kendime güldüm. Kalabalık Floyd’un bir daha
sahneye çıkmayacağını anladığı andan itibaren, şarkı
lar söyleyerek, dumanlı kafalarıyla çığlıklar atarak
Prag’ın yan sokaklarına dağılmaya başladı.
Bizse umutsuzca sahnenin ön taraflarına doğru kala
balığı tersinden yararak ulaşmaya çalışıyorduk.
tik koruma barikatına geldiğimde eşimi kaybettiğimi
anladım. Heyecandan onun arkamdan, benim açtığım
yoldan geldiğini düşünerek elini tutmayı bırakmıştım.
Bu izdiham içerisinde onu bulmaya çalışmak aptallık
olacaktı. Şansımı tek başımla denemeye karar verdim.
Kalın bir halatla çevrelenmiş İlk barikatta Çek polisler
duruyordu; onları basın kartımı göstererek atlatmak
kolay oldu.
Ancak esas sorun sahnenin gerisine açılan yolda bek
leyen “ D ivision B e ll" dam galı sarı t iş ö r tle r iy le
Floyd’un kendi güvenlik güçlerini aşmaktı. Fotoğraf
makinemi sırt çantasından çıkardım ve boynuma as
tım. Randevusuna geç kaldığı için acele eden profesyo
nel gazeteci suratımı takındım. Etrafına umarsız ba
kan, hatta birazcık da aşağılayan bir bakışla Floyd ko
rumalarının üzerine yürüdüm. Tabii ki hemen
durdurdular. Akredite gazeteci olduğumu söyle
dim. Bu tür durumlarda kayıtlı olmak gerekti
ğini bilecek kadar tecrübem vardı. Ama ko
rumalar bana inanmadılar. Kayıtlıysam se
yircilerin arasında ne işim olduğunu sordu
lar. Bütün aksanlı İngilizcemi kullanarak
“iki saattir size ilk bariyerin önünde işaret
ediyorum, beni alın diye. Niye gelmediniz? O
Çek polislere hiçbir şey anlatılmıyor" dedim
bağırarak... Konser başlamadan önce orada
takılıp kaldığımı, onların ise beni görmeleri
ne rağmen beni kurtarmak için gelmedikleri
ni, şimdi de bana böyle aptalca sorular sor
duklarını söyledim ve ekledim, “ ve şimdi de

burada bekletiyorsunuz. Orada her şey olup
bitiyor ve ben hala buradayım!" Genç bir ko
ruma, “tamam sakin ol, biz o bağıran adamın
sen olduğunu nereden bilebilirdik? Seyirci
zannettik" dedi.
Ve bana eşlik ederek sahne gerisine doğru
yürümeye davet etti! İnanamıyordum. Yala
nım, korumanın konser sırasında şahit oldu
ğu bir gerçeğe denk gelmişti ve ben şimdi ko
rumayla birlikte Floyd üyelerinin bulunduğu
sahne gerisindeki prefabrik iki katlı binaya
doğru yürüyordum. Bundan sonra önüme hiç
bir engel çıkamazdı, çünkü sarı tişörtlü koru
ma yanımdaydı.
İçeri girdik. Yaklaşık 40 gazetecinin bulun
duğu basın toplantısı düzeninde yerleştirilmiş
bir salonda beklemeye başladık. Floyd üyeleri
binanın üst katındaydılar. Birazdan aşağıya
ineceklerdi. Binanın üst katı ile sahne arasın
da havaalanlarında çıkış kapısı ile uçağı bir
birine bağlayan tünellere benzeyen bir geçit
vardı. Gazetecilerin çoğu Çek’ti. Yarım saat
kadar salonda bekledik. Biraz sonra üst katı
aşağıya bağlayan açılır kapanır merdivenler
den üç yaşlı adam ve bir kadın indi. En önce
davulcu Nick, arkasında Gilmour ve sonradan
karısı olduğunu öğrendiğim kadın, en arkada
da klavyeci vardı. Topluca merhaba deyip
oturdular. Gilmour, “sadece 15 dakika" dedi.
Bütün gazeteciler birden ayağa kalkarak el
lerini kaldırdılar. Herkes bir yandan konuşu
yor, bir yandan da elini öne doğru uzatmaya
çalışıyordu. Ben şaşırmıştım. En arkada otur
duğum yerde kalakalmıştım. Elimi kaldırmayı
bile akıl edemiyordum. Galiba buraya kadar
ulaşmayı başarmış olmanın şokunu üzerim
den henüz atamamıştım.
Sorular birbirinin ben
zeriydi. Konserin değer
lendirmesi, Çek Cumhuriyeti’ni nasıl bulduk
ları, H a vel’ le neler
k o n u ştu k la rı, Hav el’ i nasıl buldukla
rı, y e n i p ro je le ri,
kendilerinin 30 y ıl
dır nasıl ayakta ka
labildikleri vs vs...
Sorulara Gilmour ya
da Mason cevap v e r i
yordu. Kısa ve klasik ce
vap lard ı, h içbir derin lik
yoktu: “Havel çok etkileyici

birisi, onunla tanışmak bizim İçin
bir zevkti" vs vs. Normal ve sıra
dan konuşmalardı kısacası. 15
dakikanın sonuna gelmiştik. Çek
gazetecilerde de zaten sorulacak
soru kalmamıştı. O an Gilmour’a
hak verdim, bu adamlar ve bu
sorular için 15 dakika hakikaten
yeterdi, hatta fazlaydı bile...
Gilmour, “evet" diye ayağa kal
karken, birden o ana kadar sine
ma gibi seyrettiğim şeyin bitmek
te olduğunu anladım ve panik İç
erisinde kendime hakim olamadan vargücümle arkadan bağır
dım:
-"Neden Us and Them’den sonra
Brain Damage'ı çalmadınız?!"
Gürültü birdenbire bıçak gibi
kesildi. Herkes geri dönerek o ba
ğırmanın nereden geldiğini anla
maya çalışıyordu. Bense oturdu
ğum yere iyice çökmüş ve o sesin
benden çıktığına kendimi İkna et
mekle meşguldüm.
Gilmour, “pardon?" dedi, “tek
rarlar mısınız?"
Kesinlikle bir kez daha tekrarlayamazdım. O sırada Gilmour’un
karısı, kulağına eğilip bir şeyler
mırıldandı. Anlaşılan ne dediğimi
o anlam ıştı. Gilmour, karısını
d in le d ik ten
son ra
h a fifç e
gülümsedi ve Mason’a dönerek
“ duydun mu ne dem iş?" dedi.
Mason, sesini çıkartmadan Gil
mour’a “ ne?” dedi. Gilmour, so
rumu M ason’ a tekrarladı. Mason’un yüzü gerildi ve bana döne
rek “ne demek istediğini çok iyi
a n lıyo ru z adamım. Ama sana
blrşey söyleyeyim. Kulaklarını aç
da beni dinle..."
Gilmour, Mason’u biraz sertçe
kolundan tuttu ve “yavaş, sakin
o l" dedi. Sonra bana dönerek
“y ’ d eserve an e x c lu s lv e "(ö z e l
söyleşiyi hakkettin) dedi.
Çek gazeteciler, korumalar orta
da bir şeyler döndüğünü anlamış
lar ancak dönen şeyin ne olduğu
nu k estirem iyo rla rd ı. Gilmour
“beyler..." dedi ve üst kata doğ

S ü z g e ç le r in ü z e r in e d ö k ü lü r

ru yöneldi. Korumalar gaze
tecilere çıkış yolunu gösteri
yorlardı. Ben yerimde otur
maya devam ediyordum ve
k oru m alar beni k a ld ır
mak için hiçbir şey yap
mıyorlardı....
•
•
•
Sonra olan ları kısa
geçm ek zorundayım ,
korumalarını ve mena
jerlerini (hatta Gilmour’un
karısın ı) binadan çıkardıktan
sonra üst katta geçirdiğim 2 saate yakın za
man diliminde onlarla yaptığım konuşmaları
yayın lan m aya değer bulmuyorum. Waters
hakkında bama bazen acılı, bazen komik hika
yeler anlattılar. Hele Mason’un çiftlik hikaye
si çok komikti. Ama sanıyorum Waters da on
lar İçin benzer şeyler anlatıyordu çevresine.
O gece beni yukarıya davet etmelerine ne
den olan sorunun cevabını alıp almadığımı
m erak ediyorsunuzdur sanıyorum . Bunu
henüz tam olarak söyleyebilecek durumda de
ğilim. Tavırlarından, bu soruyu yanıtlayamamaktan dolayı büyük acı çektiklerini anlıyor
dum. Ama kendilerini savunmaları da, çağı
mızda birçok insamnın kendilerini benzer du
rumlarda savunmalarından pek de farklı de
ğildi ve eşit derecede makuldu.
•
•
•
O sabaha doğru ben kaldığımız otele doğru
yürürken, onlar bir gece kulübünde kendileri
için verilen bir partiye 2 saat gecikmeleri
olarak (tipik rock yıldızı tavrıyla) katılmaya
gidiyorlardı. Gilmour, ayrılırken bana “aslın
da hiç gitmek İstemiyorum oraya, uyumak is
tiyorum" dedi.
Otelde eşimle yeniden buluşup geceyi olduğu
gibi anlattım. Bitirdiğimde sustuk ve birbiri
mize baktık. Eşim “galiba bir daha hiç birbiri
ardına bunları çalmayacaklar” dedi.
Doğruydu. Orada beni de ortak ettikleri o
sır, bir daha hiçbir konserlerinde, hiçbir
albümlerinde açığa çıkmayacaktı. O gece Ma
son masaya vurarak, Gilmour akustik gita
rıyla, Wright ise portatif klavyesiyle önce 'Us
and Them’ i ardından da - doğal olarak - Brain
Damage’ı çalarlarken birbirlerine hiç bakma
dılar.
Gllmour’un o partiye neden gitmek İstemedi
ğini bana söylediğini şimdi daha iyi anlıyo-

canlı
-leri
B o rsa c a n lıla rı s o k a k ta g ö rü lm e z le r. E n d e k s le b e s le 
n irle r. K a ğ ıt y e rle r. T e le fo n d a k o n u ş u rla r. Y ü k s e k e n f
la s y o n la n e fe s a lır la r . S ık s ık d ö v iz, b o rs a , fa iz h e s a p 
la rı a tış t ır ır la r . Bu in s a n la ra T o p h a n e ’n in g ü lle ri d e n e 
b ilir m i? B e lk i.
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Bu grup 17 Ocak 1994’teki flnans krizine hazırlıksız yakalandıkları
İçin sürekli hayıflanmalarıyla tanınır. Borsada endeks 30 bine yaklaş
tığında tüm kriz belirtileri açığa çıkar. Paniğe kapılırlar ve endeksin
çökeceğini, bir daha toparlanamayacağını söylerler. Tüm ekonomik
göstergeler bu sırada akıllarına gelir ve teknik analiz yapmaya başlar
lar. Sürekli kriz çıkmasından, tüm ekonomik dengelerin altüst olma
sından korkarlar, ömürleri muhtemel bir kriz beklemekle geçer. Yap
tıkları İşlemlerden her an beklenmedik bir kriz yüzünden zarar edebi
leceklerini düşündüklerinden, mümkün olduğunca alım-satım İşlemleri
eşittir. Pozisyonları sürekli “s q u are” d ir. Bu gruptakiler rakıyı ve rakı
sohbetlerini severler. Bazıları İki seans arası Tophane lokantalarında
İçki kaçamağı yapmaktan hoşlanırlar. İkinci seansta genellikle hafif
baharatlı ve alkollü kokarlar.
Soyağaçlarına bakıldığı taktirde, genellikle ailesinden birisinin Kastelli’de parasının uçup yokolduğu veya Marbank/İmpeksbank/TYT
banklardan biriyle mevduatdaş olduğu görülür.
T E K N İK A N A L İZ C İ

Aslında borsada en fazla ağırlığı hissedilen bu gruptur. Sıralamada
İlk yer onların hakkı olmasına karşın hüznü sevdiğimizden mİ nedir,
bir önceki para krizinde darbe yiyenlere öncelik verdik. Teknik analiz
cileri kendi içinde iki kategoriye ayırmak çok mümkündür:

a)S n o b
t a k ıla n la r

Bu gruptakiler,
marka kullanır, iş
çıkışı yazın Zly a ’ya, kışın Zlhni’ye gider. Genel
likle sigara içmez
ler, İçerlerse hafif
sigara tercih eder
ler. Evlerindeki
laser-disk ve compact disk birikim
leri
hayranlık
uyandırır. Genel
likle yurtdışı “ter
biyesi” görmüşler
dir ve yüksek ses
le konuşurlar. Etr a fın d a k lle r ln
kendisini hep din
lediği ve onların
kendi engin bilgi
sinden yararlan
dıkları şeklinde
bir takıntıları var
dır.
b )M a ç o
t a k ıla n la r

Adı üstünde har
bi maçodurlar.
Her şeyin en İyisi
ni, çok doğal ola
rak, onlar bilir.
Astrolojik köken
lerine bakıldığında
yükselen burçları
nın kova ya da as
lan olduğu hemen
fark edilir. Tabii
ki rakı İçerler, ta
bii ki evli olsalar
bile hafif çapkın
dırlar... Etrafındakilerlnln, kendi
sinden başka tarz
da düşünmesini
hiç anlayamazlar.
Bu grupta; hem
a hem b kategori
sinde yer alanlar,

aşırı derecede teknik analiz
lere dayanarak çalışır. Tek
nik analizler kutsal kitaplar
kadar önemlidir. Analizler,
“ sat” diyorsa, asla psikolo
jik faktörlere bakmaz satar,
“al” diyorsa da alır. Sürekli
direnç ve destek noktaları
na bakarlar. Slogan sözleri
“bu support tutacak...” ve
ya “bu resistance kırılmak
ta zorlanacak ya...”dır.

lar. Gözleri sürekli ekrandadır. Bu nedenle Elit sistemi severler. Hisse senedi
alımı yapmak için hisse fiyatlarının dibe vurmasını beklerler. Endeksin yük
selebileceğine İnanmazlar. Eğer yükseliyorsa, her an borsanın her an satışa
döneceğini düşünürler. Fiyatlar dibe vurduğunda bile ikna olmazlar. “Bunlar
İyi günler, daha neler göreceğiz" demekten hoşlanırlar.

İY İM S E R

b) A ç ığ a A la n la r

Bu gruptakilerin soyağaçlarını bulamadık. İyimser
ler, borsanın hep yukarı gi
deceğini sanırlar. Hayata
“memur” İyimserliği ve boşvermlşllğl İle bakarlar. Ge
nellikle İki seans arası simit
yerler. Ekonomideki krizler,
göstergeler, kendi bildikleri
doğrulardan daha önemsiz
dir. Erkek erkeğe bira İç
mekten hoşlanırlar. Kitap
okumayı pek sevmezler. Ga
zetelerin ekonomi sayfaları
nın tamamını bile okuya
mazlar. Genellikle fanatik
şekilde üç büyük takımdan
birini tutarlar. Borsa düşer
ken Maltepe, yükselirken
Marlboro İçerler. Sürekli
ekrana bakarar, “bugün çok
İyi, endeks 30 bini görür"
veya “bu bize uyar alalım”
derler.

Ceplerinde para olduğunu sanmak gibi bir yanılgıları vardır. Bunlar da iyim
serlerin bir başka versiyonudur. Endeksin sürekli yükseleceğini düşünüp cep
lerinde para olmadığı halde alış yaparlar. Endeks beklentilerinin dışında düşü
şe geçerse, paraları olmadığı için panik satış yaparlar ve genellikle açığa sa
tanlar gibi zarar ederler. Açığa alışları çoksa, satışları da çok ve hızlı olur,
endeksin düşüşünü hızlandırırlar.
Teknik analizcilerin borsada zaman zaman açığa alan ve satanları ti’ye al
dıkları görülmüştür. Teknik analizciler, destek ve direnç noktalarında emin ol
dukları zaman bunlarla adeta köşe kapmaca oynarlar.
Açıkçılar, hayatlarında en az bir defa tüketici kredisi kullanmışlardır. At y a
rışlarını sevdikleri rivayet edilir. Beş yıldızlı otel kumarhanelerinde görüldük
lerine tanık olunmuştur.

KÖTÜMSER

Soyağaçlarına baktığımız
da Orta Asya'n ın sanki
1071'den önceki hail görü
nüyordu. Bu gruptakiler de,
İlk gruptakiler gibi hayatla
rında en az bir kez darbe
yemişlerdir. Bu nedenle as
kerlere karşı gizli bir sem
patileri vardır. Genellikle
yaşamlarına hayıflanmayı
severler. Başkalarının ha
yatları güzel, kendilerlninki
ise yitik gelir. Hep hırlar

A Ç IK Ç I

Açıkçılar İki kategoride incelenmeye değer İnsanlardır.
a ) A ç ığ a S a ta n la r

Bunlar kötümserlerle benzerlik gösterir. Kötümserler mal/parayla çalışırlar.
Açığa satışçılar ise, ellerinde mal (hisse senedi) olmadığı halde endeksin geri
leyeceği beklentisi İçinde satış yaparlar. Endeks, beklentilerinin aksine yükse
lişe geçince de panik halinde alışa geçip endeksi daha da yükseltirler.

YENİ

Yeniler konusunda söylenecek çok şey var... Ama özetlemek gerekirse, ace
miliklerinden çok fazla kişinin yararlandığı söylenebilir. Yeniler, borsayı y ıl
larca duymuş, çevresinde dolaşmış, sonunda tüm cesaretini toplayıp aktif bor
sa işlemcisi olmuştur. Söylentiyi gerçek sanmak gibi bir yanılgıları vardır. Ge
rçek sandığı söylentilere göre karar verir. Kulakları hep çevrede olup, genel
likle az bilirler. Etrafı dlnlemlyormuş gibi görünüp her duyduklarını ciddiye
alırlar. Bunlar zarar etmeye mahkum tek gruptur.
Yeniler, toplu halde yaşamayı sever. Herkesten bir şey duyup, öğrenmeye
can atar.
Ç IT IR C I

Çıtırcıları adından anlayamadınız değil mi? Çıtırcılar, bir lotluk adamlardır.
Bir lotluk İşlem yaparlar, kârı gördüklerinde satarlar.
“Kısa günün kârlarını" çok severler. Kalenderlik
lerinin ünü dünyayı tutmuştur.
Genellikle evlidirler. Astro
lojideki boğalara tekabül
ederler.

Bu a n d a n it ib a r e n k â ğ ıt ş e k ille n m e y e b a ş la r

İİfiM r

Yanlışlığı kim yapm ıştı? Sıkı araştırm alara karşın maalesef buluna
madı. Eh! Olan olmuştu artık. Zaten oldukça geciken, okulun ‘ kol seçi
m i’ öteki ten effü s olacaktı. Bu saatten sonra b ir şey yapılam azdı.
Kütüphanecilik, K ızılay, Yeşilay, Gezl-lnceleme, Araç-Gereç, Eşya-Bakım ve Onarım, Tem izlik ve Düzen, Satranç, Spor ve en önemlisi Folk
lor... tüm kolluklar hazırlanmıştı da, peki bu hiç duymadıkları, görm e
dikleri kapkara kolluk da nereden çıkmıştı? Vakitleri yoktu, tüm gelen
kolluklar İlgili öğrencilere dağıtılmalıydı. Ve de öyle yapıldı. Ertesi h af
ta aynı saatte tüm kollara seçilen öğrenciler İlgili öğretm enleriyle bu
luştular. Elinde siyah kolluğu olan öğrenciye, Yeşilay kolunu yöneten
sert bakışlı kimyacı, “sen bu koldan değilsin" diyerek azarlayıp sın ıf
tan çıkarttı; tıpkı daha sonra şaşkınlıkla gittiği Kızılay kolundan so
rumlu aksi matematikçinin yaptığı gibi. Boş koridorda tedirgin ve sa
kin durdu 5 C’deki san benizli, çok zayıf, çok uzun boylu çocuk, elinde
siyah kolluğu He. B ir an kütüphane kolundaki Tü rk çeclye gitm eyi
düşündü, sonra da caydı, kendi başına bulmalıydı bu kolluğun anlam ı
nı. Fazla dolanamadı boş koridorda, her an bir yerlerden sinirli müdür
muavini karşısına çıkabilir ve de tokadı yapıştırabilirdi. Usulca bahç
eyi geçti, kapıdaki görevliye görü(l)nm eden sokağa çıktı. Bekçi, vo ley 
bol oynayan kızlara bakıyordu. Hızla ara sokaklardan, ana caddeler
den geçti. Birden başlayan sulu kar hızla dönerek yağıyor, gözlerini
ısırıyordu. Bu kolluğun ne olduğunu öğrenm eliydi mutlaka. Dar ara bir
sokakta ıslak çorapları İle bata çıka çukurlardan kaçmaya çalışarak
yürürken, bir sinemadan yeni çıkan kuru bir kalabalığın İçine düştü
ve ani bir kararla herkese tek tek sorm aya başladı, kolluğun anlamını.
Y ılla r sonra, yin e bu anısını düşünürken keyiflendi yaşlı ya za r; sık
sık bu anısını düşündüğünde her zaman biraz daha değiştiriyordu ba
şından geçenleri, olaylan/hatıraları; sadece paralı iki arkadaşı İle oku
lu kırıp “Dolunay S üvarileri” adlı bir film e gitm em işler miydi soğuk
bir kış günü? İhtiyar, acaba bu süslemeleri, değişiklikleri bilerek mİ
bilmeden mİ İlave ediyordu çlzlktlrlyordu anılarına; bu sorunun ceva
bını sadece sınıfa o kolluğu ya zıp gönderen bilebilirdi yalnızca; öyle de
ğil mİ?
Zorlukla yerinden kalktı çok yaşlı yazar, yoksul odasında yılla rd ır
alıştığı üşümesi ile güçlükle annesinden kalma eski sandığını karıştırıp
en dibinde senelerdir özenle sakladığı kolluğu çıkardı. Üzerinde büyük
h arflerle “Slyahay Kolu” yazıyordu. Kem ikleri eriyip küçülmüş bedeni
ne, yin e büyük zorlukla, sandığın dibinde dura dura katlama ye rleri
sertleşmiş siyah ilkokul önlüğünü giyindi. Sonra boynuna beyaz ya k a 
sını; en sonunda da özenle siyah kolluğu taktı koluna zorlukla.
A rtık gidip mahallenin fotoğrafçısına bir resim çektireblllrdl. Henüz
yazm adığı kitabının arka kapağı için mİ? Yok canım, hayır, artık kita
bım yazacağı falan yoktu, bunu öğretm işti yılla r kendisine. Son bir ha
tıra diye, bari torunu albümüne koysun diye... Sokağa, dışardakl sulu
kara çıktı. 0 andaki tek gerçek biraz sonra çoraplarının ıslanacak ol
masıydı.

S e n i k o ru m a k iç in
anılarım ı ya zıyo ru m ."
“ O n u k o ru m a k iç in
anılarım ı yazmaya ka
ra r verdim ." Eski, üze
ri pütürlü taş masadaki
bom boş parşöm ende
s a d e ce bu iki cüm le
duruyordu. Akşamın tu
runcu güneşi köprücücesinin sırtına gelmeye
başladı. Sandalyeden
indi, yarı yuvarlanırcasına. Tekrar balkona
çıktı - geceden beri sık
sık yaptığı gibi. Temiz
hava için. Balkon duva
rının dibinde yığılı, es
kiden kızılçam reçine
leriyle siyah balları be
ra b e r ta ş ıd ığ ı, a rtık
kaskatı olmuş deri tor
balar yığınının üzerine
çıktı. Dirseklerini balko
nun duvarına dayadı.
Yine de dışardan an
cak dudaklarına kadar
gö rü le b iliyo rd u yüzü.
D eğişm eyen dü şünü
bir kez daha tekrarladı;
parası olunca 'kendi
b o yuna gö re b a lko n
d u v a rı’ y a p tıra c a k tı;
gelecekte bir yerlerde.
Y a rısı koyu tu r u n 
cu/kızıl, yarısı g ri/k a 
ra nlık yüzü, akşam ın
azalan ışığına yaslan
mış, uzaktaki Lesbos
adasına doğru bakıyor
du. Hâlâ ekşi-isli yanık
deri kokusu geziniyor
du odasında; azalarak
da balkonda.
Dün gece, gördüğü
rüya üzerine ter içinde
uyanm ış, kalkm ış ve
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aylardır, yıllardır yazdığı, yanında ta
şıdığı anılarını, iki çuval dolusu bin
lerce parşömeni küle çevirmişti. Evet,
hepsini; tamamını. Sabaha kadar, ha
nın her odasında bulunan, duvara
oyularak yapılmış eski bir şöminenin
karşısında terden, dumandan, sıcak
tan sırılsıklam kalmış, parşömeni
oluşturan kuru keçi derisinin yanık ko
kusu genzini yakmıştı saatler boyu.
Birden adanın arkasından siyah bir
yağmur bulutu çıktı. Aynı anda rüzga
rın sertleştiğini hissetti. Evet, bir iki
saate kalmaz, yağmur ulaşırdı bura
ya. Gülüm sedi, güneşten kararm ış
yüzünün sert ve derin çizgileri kırıştı
göz altlarına doğru. Gizli yağmur ko
kusuna keyiflendi, tekrar içeri odaya
geçti. Tırmanır gibi sandalyesine çık
tı. Kısa parmakları arasında kalemi
yavaş yavaş yazmaya başladı, gitti
kçe hızlanarak. Yüzünü farkına var
madan daha da yaklaştırıyordu par
şömenlere. Kaybolan güneşle, ışığın
azaldığını hissettiğinde kalkıp masa
nın köşelerinde yer alan dört erguvan
renkli mumu yaktı, tekrar çabuk ça
buk yazmaya devam etti. Karanlık ile
rledikçe masanın üzerinde yazılı par
şömen kağıtlar gittikçe birikmeye baş
ladı. Bazıları yere, eğri büğrü ahşap
tahta döşemeye düşmeye başladılar
çoğaldıkça. İçlerinden birinde şunlar
yazıyordu; ...ö n e d o ğ ru e ğ ile re k ,
"Unutma, ” dedi, “ her yalnızlık ken
d i yaşanm ışlığı ile ta rifin e u la ş ır."
Üç Yankı K ö y ü 'n d e n h e n ü z y e n i
g e lm iş g e n ç fa lc ı, s o n ra , s u y u n

iç in d e k i k ır ık k e m ik
p a r ç a la r ın a d ik k a t le
baktı. G özlerini kıstı ve
heyecansız b ir ses to 
nu ile konuşm asına de
vam e tt i: "G ö z y a ş la rı
g ö rü lü y o r; tek ba şına
ağlarken, omuzuna do
kunan s e v g ilis in e ra ğ 
men yalnız olu p olm a 
d ığ ın ı a rtık b ilem eyen
b ir genç adam, derenin
k e n a rın d a s u y a e ğ il
m iş ." S u s tu ; la c iv e rt
boyunbağlı genç falcı.
Is la k e lle r i, ve y a rı
kapalı g ö zle ri ile m ırıl
d a n d ı:
“ S a a tle r c e ,
günlerce parm aklarına
bakan, incele yen, a ra 
da kendi kendine m ırıl
danan b irin i g ö rd ü ğ ü n 
de, sana tanıdık ya da
b ir şeyler arar g ib i ba
k ıy o r s a , b il k i o n u n
s e n d e n ö ğ re n e c e ğ i
h iç b ir şeyi yoktur. Peki
ya s e n in o n d a n ? " ..
Tam genç kız kapıdan
çıkarken de yorgun b ir
s e s le son c ü m le le rin i
s ö y le d i: “ K e n d in i çok
m eşgul kılanlardan, h i
ç b ir ş e ye v a k ti o lm a 
yanlardan sakın; çünkü
onlar, in s a n la rı ve ya
şam ı e rte le m e k le k o r
k u la rın ı s a k lıy o rla rd ır;
tıpkı üstün b ir zekanın
taham m ülü öğ re n m e yi
en sona e rte le d iğ i g i
bi...H e m s ö y le r m is in
b a n a , h a y a tım ız d a k i
her gerçeğe acaba kaç
hayal
d ü ş ü y o r b ir
düşün?"

B it k i e ly a f ın d a n m e y d a n a g e le n bu p o s a n e o lu r?
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Otoyollar yalnızlığın, hipnotik bir rutinin, sessizliğin, ıssızlığın,
kimsesizliğin kentler arasındaki temsilcileri.
Kentlerin kent dışına uzanan soğuk elleri.
Otoyollar iki beton çıta arasına gerilmiş betondan ipler.
İpin üstünde cambazlar yol alır, altında ölüm.
Dünya oluşurken gezegenin yüzeyinde günlerce süren büyük be
ton yağmurları görülmüş. Öyle rivayet edilir.
Soğuk bölgelerde gökten yağan sıcak betonlar aniden donarak,
ayakta dikili kalmış ve içine küçük delikler açılarak insanlar yerleş
tirilmiş sonraları.
Sıcak bölgelerde ise beton iyice eriyerek yeryüzüne yayılmış bir
ip gibi. Adına otoyol derler. Otonun insanın ürettiği bir hayvan oldu
ğu biliniyor.
Otoyollar kentler arasındaki uzun köprüler, altından su değil top
rak geçen. Evet toprak, ama tarla-bahçe değil şarampol denilen.
Şarampollere ise ancak yuvarlanılabilir. Otoyollarda görme alanı
göz alabildiğine değil yol alabildiğinedir.
Etrafları çevrilidir. Geçit vermezler. Küçük köylerin, kasabaların
içinden geçmez, olsa olsa üstünden geçerler.
Mecbur kalırlarsa sadece tünellerin, viyadüklerin içinden geçerler.
O kadar.
Kenarlarında bal satan, meyva sebze satan köylülere rastlanmaz,
onların. Kenarlarında insana rastlanmaz.
Otoyollar toprağın üstünden geçen kentlerin soğuk ve yalnız elle
ri.
Zehirli peynirlerine koşan farelerin içinden hızla alıp gittiği düz,
dümdüz parkurlar.

-Çöp tenekeleri hangi günler tıka basa doludur? Hangi günler
ıssız, bomboş? Sokağınızda teneke başına kaç kedi düşer? Bili
y o r musunuz? Biliyorsanız, niye biliyorsunuz? Bilinecek başka
bir şey kalmadı da ondan mı? Güzel, öyleyse yanıtlayınız.
-Y ağlı boya tabela. B ir y a n ı gece öteki y an ı gündüz. İki
tarafında da havada bir trapezci. Beyoğlu'nda hangi sokakta?
Bulunuz. Bu tra p e zc in in hiç y e r e indiği görüldü mü? Ne
zaman? Gece mi gündüz mü? İzleyiniz. Yazınız.
-Van’daki sokak kedilerinin hepsi Van kedisi midir? Komşu
illere kaçan, mesela Hakkari’y e kaçan Van kedilerini, Hakkarilile r gece saat kaçta Van il sınırından içeri sokarlar, torbala
rıyla.
-Sadece gece v a p u ru y o lc u la rı y a la n s ö y le m iy o r a r tık .
Doğrudur.Peki Doğu'ya giden gece trenlerindeki yalan yoğun
luğu?

-Erzincan otobüs term inaline bir saatte kaç otobüs g irer?
Bunların kaçı “Dağlar A ğ a s rd ır?
Çankaya - Aydınlıkevler otobüslerinde neden sakız çiğneyen
genç kızlara fazla rastlanm az? Neden? Söyleyin n’olur... Bu
bilgiye ihtiyacımız var.
Tandoğan da yürürken yanın ızdan bin adımda kaç Walkm an’li genç geçer? Walk-m an'larden kulağınıza gelen müzikle
rin türlerine göre dağılımı?.. Yazınız.
-Bursa’da stadyuma yapılan yeni ek tribün kaç kişiliktir? Bu
nu sormuyoruz. Siz bize Bursa’nın Yeşil Kahvesi ndeki gar
sonların ne renk ceket giydiklerini söyleyin.
-Katip, Üsküdar’da nerede dolaşmaktadır? öylesine gezerken
Üsküdar’da bir setreye rastlayabilir m iyiz? Peki rastladık, ta
mam. Setre çamurlu mu değil mi? İrdeleyeniz. Yok öyle kafa
dan atmak. Alıp elinize inceleyeceksiniz.
Kayseri’de yaşlı dilenciler, nasıl sadaka isterler? özel hayat
ları, hobileri ve benzerleri?
-Beşiktaş Balıkçılar Pazarı nda kaç tane ampul var? 117 ta
ne. Biliyoruz. Kaç tanesi 1000 w att’lık bu ampullerin. Hadi
bakalım.
-Erzurum, M ahallebaşı ndaki seyyar satıcıların yüzde kaçı
Kürttür?

K u m a ş s ü z g e c in d e lik le r in d e n g e ç m e z

A n k a ra ’dan son
ra kaçıncı kilom et
rede, bildiğimiz küp
ş e k e r, küplüğünü
y itir e r e k yam u k
yumuk k ırtlam a ya
dönüşür? Oldu, bi
raz düşünün.
N e v ş e h ir k e n t
meydanındaki
bü yü k o te lin tam
karşısında ne var?
Kars’ta yazın ça
yırlard a kim ler top
o y n a r ? Ş ö y le d e 
sek, “ Karslı nın bi
r i ç a y ır d a k i h e r 
hangi bir topu aya
ğında 26 kere sek
tirmeden ön direğe
k e s m e z ." S iz ne
dersiniz ?

-B oğaz k ıy ıs ın d a
p a za r günü erk en
saatlerde balık tu
tan yalnız kadınla
r ın
g ö z le r in d e n
h angi gem iler g e
çer? Araştırınız.
-Ş iş li m e y d a n ın 
dan Osmanbey’e gi
derken duvara dizi
li b in le rc e kitap .
Yüz yirm i adım bo
y u n c a solu n u zd a.
Otuz üçüncü adım 
da
k a s e t le r
ve

müzik. Sonra doksan üçüncü adımda
yine kasetler. Doğru mu? Yanlış mı?
Çarpı koyun.
-M açka'daki Billboardlar kaç günde
bir değişir? Ve bunun ne önemi var?
V ar mı, yok mu? İşaretleyin.
-İnebolu’da tepedeki kahvede güneş
ışınları yapraklara nasıl düşer? İne
bolu tep elerin d e s e v g iliy le öpüşme
asgari kaç dakika sürer?

-Komşularımızı balkonlarından na
sıl tanıyabiliriz? Çoktan çok seçmeli
soru. D oğruları iş a retley in iz. Kuru
toprak lı y a da boş saksılar=B ekar.
Yatak güneşlendiriliyor=Ana kız. İki
aygaz tüpü (b iri yedek)=Büyük aile.
H er gün asılı çam aşırlar=K ayınvalideli.torunlu evler. Kondisyon bisikleti=Evin bayanı topluca. Eski oyuncak
bebek = Çocuklu. Eski dikiş makinası
altı=Teknolojiye yenik düşmüş bir ai
le. İşaretler tamamsa, boşluğu doldu
runuz. Bakımlı çiçekler= ...?
-Ağaçlarım ızı ne kadar tan ıyoru z?
Ortaköy m eydanındakiler dişbudak,
ODTÜ girişindekiler at kestanesi peki
y a İzm ir Alsancak’ta k ıyıya en yakın
o la n la r . .. ? A c e le e tm e y in . İ y ic e
düşünün.
-Oümüşhane otobüs garajında odun
mu kömür mü kullanılıyor? Ve bu so
balara ısınsın diye kim ler el u za tı
y or?
-"Sıçanlı M eyhane" nerede? İlk sa
hibinin adı Yen iköylü Anastas, son
sahibinin adı ne?
-Manisa'da m azgallar nasıl? A raştı
rın.

-Eskişehir’de Porsuk’tan yayılan kokular, m evsim lere göre.
-Her gün birkaç kişinin faili meçhul mu değil mi belirleneme
yen ama öldüğü kesinlikle belirlenen cinayetlerde yaşamını y i
tir d iğ i D iy a rb a k ır’da in san lar sab ah la rı hangi d u ygu la rla
evlerinden sokağa çıkarlar?
-Bursa’nm ta şları gerçekten ufak tefek m idir? İnceleyiniz.
Ufaksa ufaktır deyiniz, tefekse “tefek” kavram ını biraz açınız.
-İznik’te göl kenarında köylüler sarhoş olduklarında hangi
türküleri söylerler?
Trabzon’da ayakkabısındaki çamurların biçimlerine göre in
sanların ulaşım biçimlerini açıklayınız, örnek: tertemiz, çamursuz ayakkabı, özel otomobil sahibi.
-Boğaz köprüsünün altından geçen m otorlardaki Sürmeneli ba
lıkçılar hangi yen i düşleri kurarlar? Peki, eski düşlerine ne
olur?
Balıkesir’de kartlı telefonlara kart takarken,telefonların par
m aklarını da yutacağını sanan insanlar y a ş a rla r mı? Yoksa
o ra d a n t r a n s it m i g e ç m e k t e d ir le r ? Y a z ın ız . Üç p a r a g r a f
mümkünse giriş, gelişme ve mutlu son.
-Augsburg. 2010 yaşında, Alm anya’da 300 bin kişilik bir şe
hir. Bu kentte haftanın belirli günlerinde sokaklarda •Kartoffel’
diye bağıran kamyonlarda acaba ne satılıyor?
-Üsküdar, İc a d iy e ’de M üneccim başı Sokak'ta kaç tane ta 
mamen çinkodan yapılm a ev var? Sağanakta kaç adımdan sesi
duyuluyor? Sayınız?

Ankara, Kızılay’da her Cumartesi saat 17.10’da hangi kuşlar
hangi ağaçlara konarlar?
-A n talya’nın Serik kazasındaki bütün Abdurrahm anlar her
perşembe b ira raya gelirler mi? Gelirlerse neden gelirler? Bu
Abdurrahmanlarm hepsi nereden gelirler?K azanm çeşitli köyle
rinden mi, Serik yamaçlarından mı?
Hadi bakalım. Bu sorular sizin öyle ilk-orta mekteplerde kolay
kolay yanıtladığınız sorulara benzemez. Kopye çekebilirsiniz.
Birbirinizle konuşmak serbest. Sokaklar, garajlar, dükkanlar,
kitaplar açık. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz, ama bu ha
reketinizin diğer soruların çok gücüne gidebileceğini unutma
yın.
Y ü z e y d e k a lır . G ü n e ş a ltın d a y a r ım s a a a t iç in d e k u r u r

Çocukları çok severim, onlar masum istekleri, endişeleri, bitmeyen he
yecanları, oyunları ve her şeyi kavramaya, öğrenmeye âşık gözleriyle;
sîzleri ergin İnsan olma süreciyle unutmaya yüz tuttuğunuz pek çok şeye
davet ederler. Ne kadar büyürseniz büyüyün masum dünyalarının cazi
besine kapılırsınız. Sinemacılık serüvenim boyunca ülkenin kuzeyinden
güneyine, doğusundan batısına oynadığım 15-20 film ve beş yaşından baş
layarak liseyi bitirene kadar her yaz üçer aylık periyodlarla, annemin
eteğine tutunarak katıldığım turnelerden kalan en canlı anılar yörelerin
çocuklarıyla İlgilidir. Otuz beş yıld ır bütün ülkeyi aralıklarla dolaşan
ben, en sıkıntılı anlarımda hatıra arşivinden birini çağırırının. Bu bazen
evlerinde misafir olduğum için yatağı bana verilen ve bu durumdan hoş
nut olmadığım bir ay boyunca “Teyze senin evin yok mu?" diye bıkıp
usanmadan soran İzmirli Ayşe, bazen mısır ekmeğini benimle paylaşan
Dursun, bazen de Ağustos ayında Harran ovasının elli derecelik çöl sıca
ğında anasından uzakta ve benim kucağımda acıktıkça sütsüz göğsümden
medet uman minik boncuk Atiye olur.
Bir de Binhan var.
Üç yıldır küçük yeğenime arkadaşlık eden, ben evden çıkar çıkmaz par
füm, giysi, ayakkabı türünden eline ne geçirirse onlarla büyüme provala
rı yapan, İstanbul’a kapağı atmış küçük Nesrin de benim İçin başka bir
Binhan’dır.
Binhan’la l9 8 0 ’de tanıştık. Oniki
E ylü l’ ün üstünden bir-iki ay ge
çmişti. Kasım ayının ilk haftası
film ekibi İs ta n b u l’ dan, ben de
Adan a’ dan hareket ettik. A d ıy a 
man’da buluşulup oradan kalına
cak kasabanın yolu tutulacaktı. Şo
förüm yaklaşık yirm i saat tutacak
yol için en uygun yolun Kahraman
maraş üzerinden olabileceğini söy
ledi. Altı-yedi saat sonra Maraş ol
duğunu tahmin ettiğimiz terk edil
miş bir kovboy kasabasına geldik.
Ortalıkta pek insan yoktu, olanlar
da hiçbirşeye bakamıyor gibiydiler.
Çok acık tığım ızda n benim şofö r
Adanalı Zeki ile beraber kendimizi
bir kebapçıya attık. Zeki, benim
‘Aman çok yeme, bari ayran içme’
uyanlarımı, ‘Yok abla, evvelallah’
diye cevapladıysa da ayran ve ke
b a p la r
y o la
te k r a r
döküldüğümüzün onuncu dakika
sında Zeki’den intikamlarını aldı
lar. Uyuyan Zeki benim çığlığımla
bir kamyonla kafa kafaya çarpış
mamızı engelledi ama şarampole
düşmemizde onun ‘evvelallah ’ının
yardımı olmadı ve şoför Zeki yerini
bana bıraktı... Birkaç saat direksi
yon sallayıp Diyarbakır’ a geldiği
mizde Zeki hâlâ uyuyordu ‘evvelalla h ’ I Onu u yan dırdım . D iya rb a 
k ır’da bu sefer akıllanmış olarak
bir yemek daha yedik ve tekrar yoK

binhanve

am ir korktuğumuzu anlayıp ‘ operasyonu’
kesti. Heyecanımız sakinlediğinde etrafım ız
da köyden kimsenin kalmadığını fark ettim.
Binhan hariç. Binhan bundan böyle bana y a 
pıştı. Gözlerini büyülenmişcesine uzun saçla
rımdan, makyajlı yüzümden, onda olmayan
giysilerimden ve özellikle uzun kırmızı cilalı
tırnaklarımdan hiç ayırmıyordu. Herhalde
beni peri padişahının kızı zannediyordu.
Binhan bu hayranlığı kuru kuru sürdürecek
tiplerden değildi. Doğal olarak istekleri ola
caktı. Oldu da. Ellerindeki kınanın bendeki karşı
lığı olan ojeyi işaretleşerek kendisine sürmemi is
tedi. Ben de sürdüm. Uçarak uzaklaştı. On dakika
sonra döndüğünde köyün bütün kızları yanınday
dı. Türkçe bilenlerden biri, Binhan’ın şişeyi istedi
ğini ve onunla iyi ilişkiler içinde olan diğer kızla
ra sürmek İstediğini söyledi. Kibarca bundan sa
dece bir şişe olduğunu ve uzun süre bana lazım
olduğunu söyledim. Binhan onlara bağırarak bir
şeyler söyledi ve hışımla avenesini toplayıp y a 
nımdan uzaklaştı. Ertesi gün sette gözlerim boş
yere onu aradı. Akşamüstü bir ara hayal-meyal
onu görür gibi oldum fakat hemen gözden kaybet
tim. Akşam otele dönüp çantayı açtığımda benim
şişenin yerinde yeller esiyordu.
Ertesi gün köye gelir gelmez ilk işim benim şişe
nin peşine düşmek oldu. Şişe de Binhan da ortada

nesrin

la revan olduk. Zeki ile karşılıklı birbirimizi gaza
getirerek ‘Aslan Zeki’ , ‘Aslan abla’ şişirm eleriyle
yedinci saatin sonunda karşım ızdaki yamulmuş
Adıyaman levhası ‘yahu bunlar deli mi? gibisinden
bize bakıyordu. Deli değil ama evvelallah bu ülkede
filmciydik. Kararlaştırılan yerde ekiple buluşup ko
naklayacağımız Kahta kazasına hareket ettik. Fil
min çekileceği ve her gün gidilip dönülecek olan y e 
rin on beş kilometre ötedeki Eski Kahta köyü oldu
ğu söylendi bize. Köy yolu (aslında yol demekle ha
ta ettim, yol mol yok, yol olduğu riv a ye t edilen
büyük patlamadan kalmış volkanik granitlerden ge
çiyorsunuz zıplaya zıp laya) on beş kilom etreydi
ama biz birkaç organımız ye r değiştire değiştire bu
yolu birbuçuk saatte aldık. Köy meydanına geldiği
mizde her zamanki olağan tablo oluştu etrafımızda.
Minibüslerimizi çepeçevre saran meraklı çocuklar?
K ah ta’ daki bakkaldan bulduğum
İki kutu markasız bayat bisküvlti
G ö zle rin i b ü y ü le n m iş c e s in e uzun s a ç la rım d a n ,
Rahibe Teresa pozuyla onlara İk
m a k y a jlı yüzü m d en, onda o lm a y an g iy s ile rim d e n v e ...
rama kalktığımda kutular havalar
da uçuştu. İçlerinden çelimsiz bir
yoktu. Köylüler onun kafası kızdığında dağa çıktı
kız çocuğu eline birkaç bisküvi molekülü geçirdiğini
ğını ve kendisi istemeden kimsenin onu indiremetahmin ettiğim dağlara doğru koşan bir oğlanı y a 
yeceğini söylediler. Binhan o gün, ertesi gün ve
kalayıp beklenmeyen bir çeviklikle ye re devirip
daha ertesi gün de dağdan inmedi. Dördüncü gün
elindekileri kaptı ve koşarak ‘ n’aber’ gibisinden
onu hem çok özledim hem de merakım son hadkarşıma dikildi. Adını sorduğumda Türkçe bilmedi
dindeydi. öğle yemeği sırasında arkamda hisettiğini anladım. Yanındakilerden biri adının Binhan
ğim gölge oydu. Burnunun hizasında tuttuğu boş
olduğunu söyledi. Film çekimlerinin
oje şişesini ondan esirgemenin utancını bana his
ilk günü bir sürü şaşkınlıkla geçer.
settirerek ayaklarımın dibine fırlattı ve ona sarıl
Otuz- kırk metre film y a çeker ya da
mama fırsat vermeden uçtu gitti. Bir daha da onu
çekemezsiniz. Bense ilk gün IQ’mun
hiç görmedim.
yetmişe düştüğünü hissederim. Bir de
Canım Binhan, aradan çok yıllar geçti. Sen belki
buna tam kameranın önündeyden böl
şimdi annesin ve kızlar doğurdun. Onlar da belki
genin idari amirinin operasyon planı
televizyonda gördükleri boyalı teyzelerin parlak
eklenirse halimi düşünün. Motor se
dünyalarına öykünüyorlar. Dudaklarının ucunda
siyle beraber kendini rolüne kaptırmış
ki gülümsemeyi görür gibiyim.
olan bendeniz aniden setin ortasına
Bu arada benim evdeki ojelerin, parfüm lerin
düşen birkaç silahlı adamı “durun ka
düşmanı senin o günlerdeki muadilin Nesrin, ar
çmayın!” çığlıklarıyla görünce başka
tık o işleri bıraktı. Şimdilerde benim bilgisayara
bir senaryoda oynadığımı düşündüm.
musallat. Üç yıld ır bir bardak suyu dökmeden
Yalnız bizim yönetmen Arthur Penn
mutfaktan bana kadar getiremeyen bu küçük kız,
değildi. Karşım da da Clyde yoktu,
CD-Rom’larda fink atıyor. Arada beni bile uyarı
bendeniz de ne yazık ki Faye Dunayor. Kimbllir belki bir gün...
way’e benzemiyordum. Allahtan bizim

u ru y a n k â ğ ıt t a b a k a la r ı t o p la n ır

memlekette ■stsstsctsi

bayram

Tarsu s Lokm an H ekim Ş e n lik le ri - ( 1 4 M a r t)
K o ca eli P işm a n iy e Ş en liğ i • ( M a r t )
B a y ra m iç A ğaç B a y ra m ı - ( M a r t )
A k h is a r Ç a ğlar M e s lrl - ( M a r t )
S u lta n h lsa r N Y SA F e s tiv a li • ( N is a n )
A la ça m G eylkkoşan Eski M a y ıs Y e d is i Oüntl • (2 0 M a y ıs )
K a ra p ın a r E rozyo n Günü (M a y ıs ın so n p a z a r ı)
S essiz Dünya S a k in leri H a fta s ı - ( M a y ıs 1 0 )
U zunköprü D allı Ş e n lik le ri
( M a y ıs ın i k in c i p a z a r ı)
Y a rım c a K ir a z Ş en liğ i • ( 2 7 M a y ıs -3 H a z ir a n )
M ih a lıççık K albu rcu Günü - ( H a z ir a n ın ilk p a z a r ı)
K o yu n h lsa r E ğrlçlm en Y a y la Günü - (7 H a z ir a n )
H arpu t Ş e n lik le ri • (2 -5 H a z ir a n )
Huğlu Tü fek B a y ra m ı - ( H a z ir a n ın ik in c i p a z a r ı)
H a tay St. P le r r e Günü • ( 2 9 H a z ir a n )
M lsakça Köyü K a rid e s Günü - (T e m m u z u n û ç ü n c ii p a z a r ı)
K ü ta h y a Vişn e Günü - ( T e m m u z u n ü ç ü n c ü p a z a r ı )
A k h is a r K a rp u z F e s tiv a li - ( T e m m u z u n ü ç ü n c ü p a z a r ı)
P a s in le r Çerm ik Ş e n lik le ri • (T e m m u z )
Ş a rk ik a ra a ğa ç B a y ra m ı • ( 7 T e m m u z )
K ö y K a lk ın d ırm a sın d a M a llıc a B a y ra m ı - (8 T e m m u z )
Z e y n e p le r ■ K â m ille r B a y ra m ı - ( 2 3 T e m m u z )
T a rsu s Üzüm B a y ra m ı - ( T e m m u z )
A k ş e h ir Ş e re f Günü - ( 2 4 A ğ u s to s )
Taşucu B alık F e s tiv a li - (A ğ u s to s u n ilk g ü n le r in d e )
U luğbey V eli Baba A ş ık la r G ecesi - (A ğ u s to s u n ilk h a f t a s ı )
A rd e şen Durağı • ( 1 4 A ğ u s to s )
E reğ lll Elm a v e Tw a n a Ş en liğ i ■ ( 1 8 A ğ u s to s )
K o n y a Hadım H adim i Günü - ( 2 3 E y lü l)
E sk işeh ir B e ya z A ltın F e s tiv a li - ( 1 -6 E y lü l)
K ızılca h am a m Soğuksu F e s tiv a li - ( E y lü lü n ilk h a fta s o n u )
Ç atalca Süt ve M e y v a F e s tiv a li - (E y lü lü n ü ç ü n c ü p a z a r ı)
Çum ra Kanun B a y ra m ı - ( E y lü l)
H izan Bal B a yra m ı • ( E k im )
B a y ın d ır Pek Üzüm B a y ra m ı - (K a s ım )
Zonguldak Uzun M ehm et K öm ü r Oünü (8 K a s ım )

H e p a y n ı h ik a y e

'j

Sırrnalıçarşfda bir kasap vardır, adı Mahmut abl.
Mahmut abl garip biri, İri, yeşil gözleri var, müşteriyle
pek konuşmaz, uzaklara dalgın dalgın bakar. Ben hep
onun uzaklardaki sevgilisini düşündüğünü sanırdım. De
ğilmiş. Birkaç gün önce akşam eve dönerken ot almak
İçin Mahmut abl'ye uğradığımda anladım bunu. Bir kilo
kuşbaşı eti bir gazete kağıdına sararken anlattı bana hi
kayesini. Niye bana anlattı, bilmiyorum. Oözlerlnl tez
gahtan kaldırıp üzerime dikti “Sen Bach'ın kayıp eserle
rinden birinin nasıl bulunduğunu bilir misin?" diye sor
du. Bach'ın bırakın kayıplarım, bulunmuş eserlerini bile
tam olarak bilmeyen ben, adamın yüzüne öyle bir bak
mış olmalıyım kİ. Mahmut abl gözlerini tekrar tezgaha
İndirerek konuşmasını sürdürdü: “Mendelson, hani şu
ünlü besteci, bir gün bir kasaba gitmiş, et İstemiş. Kasap
bir parça kağıda sarıp vermiş adamın etini. Mendelson
eve gidip paketi açmış, kağıda baktığında görmüş ki. bu
Bach'ın kayıp eserlerinden biri." Mahmut abl hikayeyi
bitirir bitirmez hemen kendisini bekleyen diğer müşteri
ye döndü ve siparişini sordu. Kendimi dışarı can havliy
le attım. Eve doğru hızlı adımlarla yürürken, ona o anda
sormam goreken soruyu hatırladım: -Mahmut abl, sizde
Johannes Passlon'un uzun versiyonunun CD'sl var mı?"
Ü n y e li k a s a p (2)

Hep aynı hikaye. Kayınvalde sık sık anlatır. Eskiden
bir keresinde (kayınpeder savcıydı rahmetli) tayinleri
Ünye'ye çıkmış. Oraya gittiklerinin ertesi haftasında
kasabanın ileri gelenlerinin hanımları "kabul günü’
hangi gün olsun diye konuşmuşlar. Biraraya toplanmış
lar. Ertesi gün de onu, (kayınvaldeyl) Çamurlu Mahallesl'ndekt Kamil Kasap a götürmüşler. Kayınvalde bu ola
yı her anlattığında (ki sık sık anlatır), özellikle anlatma
sırası kasaptan içeri girmeye geldiğinde hep heyecanla
nır. Kasabın arkasındaki çengele asılı et sarmak İçin ha
zırlanmış bütün büyük kağıt parçaları, elyazılı notalı
porte kağıtlarından olduğunu görmüş. İçerde her zaman
klasik müzik çalan bir teyp (o zamanın büyük, İki maka
ralı Orundlg'lerlnden). Kamll'ln en sevdiği besteci
Bach'mış Arkadaş olmuşlar. Sık sık görüşmüşler, ailece.
Çimento Fabrikası Lojmanları'nda yapılan düğünlere her
zaman çağırılırmış Kamil bey.
P a s s io n (3)
Söke'dekl Güzel Kasap'ın her müşterisine kasa fişiyle
bir de fotokopi He çoğaltılmış Bach'ın Passion eserinin
notalarının verdiğini bilmeyen yok. özellikle turistlerin
mutlaka uğradıkları bir dükkan. Nereden nasıl duyuyor
larsa. ..
B a c h s e v e r m is in iz ? (4)
Anlattılar. İnanmadım. Yemin ettiler, inanmadım.
Götürdüler gösterdiler. İnandım. Bolu-Düzce arasındaki
Kaynaşırdaki bir kasap. Uzun boylu, uzun saçlı. Adı
Levent. Hiç konuşmuyor. Duvarları tamamamen Bach'ın
100. ölüm yılı afişleri ile kaplanmış. Tezgahın üzerinde

sayrın

notalı kağıtlar yığını. Sabahtan akşama kadar çırağı kalkıp kalkıp müzikleri yeniliyor. Kasetlerden
ya da CD'lerden. Devamlı Bach. Almanya'da İki yıl Bach'ın doğduğu kasabada kalmış.
M ü zik li p a z a r (5)
Hep aynı hikaye, yok bilmem bir yerde bir kasap varmış da devamlı Bach dinlermiş, özellikle
Passion lanna hayranmış falan. Yok öyle bir şey. Anlatır dururlar, hep aynı hikaye. Benim bildiğim
şu: Çanakkale Ezine' ye bağlı Ayvacık kasabasında pazar Perşembe günleri kurulur. Hisar Kasabı
sahibi Hüseyin Kadırgalı her Perşembe dükkanın önüne hoparlör çıkarır ve önünden geçen pazar kalabığına tüm gün Bach Passion lan çalar. 0 kadar.
A n k a ra M ü zik F e s t iv a li 16)
Sıkar artık. Nasıl oluyor da bıkmadan aynı hikayeyi anlatır dururlar, bir de üstelik İnanırlar, anla
mıyorum. Bach düşkünü bir kasap. Olur mu öyle şey? Hayreti Benim en son duyduğum geçen hafta
Ankara Müzik Festivali düzenleyenlerin başından geçmiş olan bir olay. Grafik sanatçıları broşürleri
nin kapağına Bostancı Güzel Kasabı'nın notalı kasap kağıtlarını kullanalım diye ısrar etmiş. Sonuç
ne oldu bilmiyorum.
H ü s n ü ta b ia t (7)
Hiç unutmam, bir gün Denizli'de halamları ziyarete gitmiştim, İki üç günlüğüne. Lisedeyim o sıra
lar. aklım bir karış havada. Halam beni kasaba gönderdi. Hüsnütabiat Kasabı. Adını da hiç unut
mam, bir tuhafıma gitmişti. Kasap, sonuna kadar açılmış bir volüme ile Bach dinliyordu. Ben de bağı
ra bağıra niye Beatles, Rolllng Stones dinlemediğini sorduğumda tebessüm ederek yüzüme bakmış, hiç
bir şey söylememişti. Hiç unutamam o bakışı.
P la k la r a n’ o ld u ? (8 )

Kahvede anlattılar. Oradakilerden duydum. Eskiden o mahallenin her gün Bach dinleyen bir kasabı
varmış. Adam çok yaşlanmış. Yine de Bach dinlemeyi ne bırakmış ne vazgeçmiş. Artık çok çok yaşla
nıp dükkanı oğluna bırakmak zorunda kalmış günün birinde. Ama yine de dükkana gelip boncuklu
lplerdon oluşan kapının yanındaki kisa sandalyoye oturup çırağın değiştirdiği kasetlerden gelen müzl
ğl kımıldamadan dinlermiş. Bir gün de oturduğu yerde sessizce gülümseyerek ruhunu teslim etmiş.
Hayret ve saygıyla bahsediyordu kahvedokllor. Onca Bach kaset ve plağı ne oldu dlyo sordum. Şaşır
dılar. Kimse cevap veremedi.
D ik k a t ş a r t (9)
Kızı anlattı. Kasap olan babasına bir gün notalar yazılı üç dört defter getirmişler. 0 da bunları yır
tıp yırtıp et paketlerini sarıyormuş. Günün birinde bir müşterisi gelip bu notaların yazılı olduğu ka
ğıtların çok kıymetli olduğunu, notaların Bach'a alt olduğunu söylemiş. Babası ve müşteri etrafı araş
tırmışlar ama hiçbir defter yaprağına rastlamamışlar. Anlamışlar kİ o notalı sayfa son sayfaymış.
Bana bu hikaye yabancı gelmedi. Ya size?
Ş e v k i B e y (10)
Tüm “Kasap ve Bach hlkayelerfnl biliyorum. İşin en gerçek doğrusu şu Kasap ZonguldaklI. Beş se
nedir Kadıköy’de dükkanı var, buraya göçüp dükkanını açmış. Bütün gün Bach dinliyor. CD' lerl, ka
setleri var. Keyifli biri. Fazıl Kayaşlı. İşte bu Fazıl bey geçen yaz kilo ile aldığı gazetelerin İçinde bir
deftere rastlar. Eski Türkçe yazıların ve pek çok notaların yazıldığı bir defter. Eski yazı bilenlere
sorar öğrenir. Defter bestekar Şevki Bey'e aittir. Şimdi her Cumartesi akşam üzeri bir müşterisine
bir defter yaprağı koparıp eti bu notalı sayfaya sararak veriyor. Bekliyor, bakalım kim bu hazîneyi
farkına varıp gelecek ve kendisine bu kağıdı soracak. Hâlâ bekliyor sanırım. Bîr şey çıksaydı beni
arardı.

Üzerlik Köyü Yoğurt Bayramı ( M a y ıs )
K ı s a c a G e ç m iş i : K ayseri’nin Sarıoğlan İlçesine bağlı, hayvancılıkla geçinen, özellikle koyun besleyen bir köy olan Üzerlik’te, kesin yılı saptanamayan, ancak, yaşlıların deyişlerine göre
çok eski yıllardan beri kutlanan Yoğurt Bayramı var.
Bayramın bugüne dek en canlı kutlandığı yıllardan biri 1953 olmuş, o y ıl bayramda 37 kuzu kesilmiştir. Bayram, köydeki sürü sayısına göre kutlanır. Her sürü, M ayıs’ın bir günü bay
ram yapar. Bayramın bir adı da “Yeni Y o ğ u rf’tur.
B a y r a m d a y a p ı l a n l a r : Koyuncular, Mayıs’ta koyunlar kuzularını doyurup da artan sütü kadınlar sağdığı zaman, bu sütü yoğurt yapıp bunu bayram olarak kutlarlar.
Her sürü ağası, bu bayramı ayrı ayrı günlerde yapar ve birbirlerini bayrama çağırırlar. K öy muhtarı, köyü tanıtmak için, sürü ağalarını toplar, biraraya getirir. İlin, ilçenin yöneticileri
ni, komşu köyler muhtarları ve halkını kutlamaya çağırır. Bayram günü kuzular kesilir, yoğurtlar yapılır, büyük kaplardaki yoğurtların üzerlerine siyah üzümler y a da naneler serpilir.
Köyün önündeki, Kızılırm ak’ın geçtiği ovaya koyunlar getirilir, çobanlar sağan kadınlar gelmeden, koyunları boyunlarından bağlarlar. Köy kadınları o gün en güzel giysileriyle, çobana
en şahane hediyeler götürürler. Çoban, koç ve kısır kalmış koyunların içine başındaki beresini atar, bere hangi koyunun üzerine düşerse, o koyun çobanın olur.
Genç kızlar, o gün ovada ulusal ve yerel oyunları oynar, karşılıklı maniler söylerler. Akşama dek ovada yenilir, içilir, eğlenilir, akşam eve dönülür.
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(D N H A ) Atatürk
Heykeli geçen salı
Atatürk heykelinin
önünde toplanan ve
sa y ıla rı yaklaşık

■ "Aslında o İyi bir insan. Her aradığımda telefonun ucunda. Herşey
saatinde. 0 bana aşık. Sadık. Adı değil, kendi. Kendi gibi. Hiç ‘gibi’ ol
madan. Seviyorum onu. İyi insan. Akıllı, zeki, yakışıklı. A yrıca bana
aşık. Egomun desteği. O hep var. Ev gibi. Sıcak. Yerinde. İtirazsız.
Blöfsüz. Mum ışığında romantik. Kiracı değilim. Ev sahibiyim. Ama ge
ne de onu bıraktım ."
■ “Doğrusu benzersizdi. Zordu. Aradığımdı. Baktı. Bakmadım. Tehlike
liyi severim. Tam bir taktik savaşı. Herkes ona bakıyordu. Am a ben be
ni düşündüm, önce ayırdım. Sonra kopardım. Zordu. Zevkliydi. Kıran
kırana savaş. Satranç gibi. Her geri çekilişi bana meydan okumaktaydı.
Hiçbir zaman veziri kullanmadım. Hep piyade ile idare ettim. Bu onu
delirtti. Kalelerini kullandı. Ve düştü. Benim oldu. Rahatım.”
■ “Yanındayım. Rahatım. Çok iyi kız. Aklı bende. Yanımda. Düşünceli.
Seviyorum . Beni tam am lıyor. Terlesem söyler. Üşüsem uyarır. Bana
aşık. Koruma görevlisi gibi, önümü açıyor. Beni dinler. Hiç kavga etme
dik. Saçmalasam hatırlatır. Sınırları o koyar. Okşar. Sarılır. Sıcak. Uya
rıcı, düzeltici, toparlayıcı. Ona güveniyorum. Demiş miydim. Onu seviyo
rum. Annem de onu sevecektir.”
■ “Hayır, hayır. Onu bırakmadım. En azından o dönemde bırakamaz
dım onu. Çok üzülürdü herhalde. Onun için bırakmadım, öbür ilişkim
başladığında hemen söylemedim. Zaten söylemediğim dönemde öbür iliş
kim de kesin değildi kil Kesin olmayan bir şey için onu niçin üzeyim?
İkisi zor oldu tabii. Am a öbür ilişkim farklıydı. Geçici değildi. Her şey
yerine oturdu. Müthişti. İşte o zaman dedim ki, haksızlık ediyorsun. A r 
tık ayrıl. Durumu açıkladığımda şaşırdı. Benim ayrılacağım ı hiç anlama
mış. Sanki hiç ayrılm ayacakmış gibi davramyormuşum. Hayret. Halbuki
öbür ilişkide başlangıçta fırtın a la r yaşadım. Bir gün oldu diyordum,
öbür gün her şey tersine dönüyordu. Olup olmayacağı hiç belli değildi.
Şu anki ilişkimden memnunum. Am a içimde gene fırtınalar yaşıyorum.
Haydi hayırlısı.”
I
“O çocuk beni çok çekti. Am a yaşı benden çok küçüktü. Bana pas
verdi. Hem de ne biçim! Pırlamal Ama yani nasıl olsun... Bendeki şans
işte. O bankacı oğlan. İyi asıldı bana. Ama yaa, olmaz, öyle küt diye
olur diyemedim. Aslında boylu poslu çocuk. Aradığım gibi. Ciddi değil kil
İnsan biraz yavaş gider. Hadi yemeğe. Olmaz kil Bizim müdür nasıl?
Her adımı ölçülü. Çok istedim, ama yüz vermedi. Eşşek. Herkes peşinde
ama olsun. Çekici adam. Bütün daire aşık. Olsun. Olsun da, kaldık orta
da. M illet kıçını kıvırıyor, işi bitiriyor. Aaah ah, şans y o k .”

İOO.OOO’I bulan bir
grup

M istik

Ankara Beypazannda Turkısh Daily News a rakip bir gazete çıkıyor. Dahili Nels. iki sayfalık bir gazete
Sorumlu.sorunlu. sorumsuz yazı işleri müdürü: Mistik Bey. Aynı zamanda Beypazarı FM'de disk jokey. 15 yaşında.
Şimdi size Dahili Nels de yer alan haberlerden bir alıntı sunuyoruz.

Bey

önünde bacak bacak üstüne atma, elma yememe, polis cobu yememe, saz çalma, gaz

hayranı eylem yap

yapma, gaza getirme, caz yapmama, çengi oynatma, çengiye para yapıştırma, pul yala

tı. Star FM adlı rad

ma, zil çalıp kaçma, çiklet çiğneme, çiklet yapıştırma, yemek yerken ağız şapırdatma,

yodan ayrılan Mis

tek ayak üstünde durma, İki ayağı havada duramama... gibi eylemlerde bulundular.

tik Bey'ln hayranı

Grubun lideri olan Tosun adlı şahıs “D.J’lmlz Mistik, günlerimiz fıstık”, “Mistik Bey’ler

olan bu 100.000 ki

ölmez.” , “Çişim geldi ağbl" şeklinde sloganlar attıktan sonra acıktığından tüm pankartr

şi akşama, hatta sa

lan yedi. Daha sonra Mistik Bey göstericileri sakinleştirmek için konuşma yapmayı ka

baha kadar oturma,

bul etti. “Mistik Bey başbakan, Siirt Köy Hizmetleri şampiyon" sloganıyla sık sık sözü

açlık, bağırma, ka

kesilen Mistik Bey: “Arkadaşlar lütfen sakin olup tırnak yeme eylemini kesin. Burda

zan kaldırma, kaza

konuşuyoruz. Bana yamuk yapmayın tamam mı?” dedi. Sesin kesildiğini gören Mistik

nın İçine girme, ka

Bey şöyle devam etti: “Ünlü şovmen Azimet Köğlüoğlunu, Margarit Tllçır’ı- Burak

zan dibi yememe,

Kut'u, Pavarotti'yl göreve. Sindi Kravaford'u, Kılodya Şifır’ı, Müjde Ar’ı, Hülya Avşar’ı,

kazı-kazan kazıma

Lale Mansur’u yanıma çağırıyorum''. 3 saat süren Mistik Bey’ln konuşmasından sonra

ma,

göstericiler sessizce dağıldı.

büyüklerin

CVİrüslü, suçiçekll, 3 9 .5 C ateşli bir İnsan (hasta) insan hasta gününü neye verir? İğne yer, ilaç içer, sirke sürer de ne
düşünür?) Düşünceleri nelerdir?
1. Bu mikrobun amacı nedir? Mikroplar amaçları, idealleri olan (ev, araba gibi olmasa da daha ulvi) cennet, cehennem
gibi bir ve bütün ya da çok ve bir midirler?
2. Vücudumda elini kolunu sallaya sallaya böyle nasıl dolaşabilirler? Kolluk kuvvetlerim uyumakta mıdır? İlkokulda öğ
rendiklerim yalan mıdır, asker mikroplar yani ‘ asker’’ olduğuna göre “iyi" mikroplar soğan mı doğramaktadırlar? Çok
kötü üşümekteylmdlr.
3. Ev bu kadar sıcakken beni titreten virüslerin ecdadı var mıdır? Kimlerdendir?
4. Madem ateşim çıkacaktır, ben niye titremişlmdir? (Haşan özaydm’m İfadesine benzedi.)
5. Ateşi ne düşürür? Bilimsel araştırmalar buz, yaşamsal deneyler yorgan demektedir. Kime inanayım? Hastayken bu
İkilemle nasıl uğraşayım?
6. O kadar vücut İçinde bu virüs beni niye seçti? Nasıl seçti?
7. Bünyemi severse, terk etmez Allah bilir. Niye gitsin? Oeçmişte gitmiş olması şimdi gitmesini niye gerektirsin? Garan
tisi yok valla.
8. Akciğerde komplikasyon yapıyormuş; akciğerde yapan beyinde, böbrekte, dalakta ayakta parmakta da yapar, isterse
kesin yapar.
9. Şimdi kalkıp hastaneye kim gidecek; ayrıca gidince ne olacak, sinirler bozulacak.

D ü z le ş t ir ilm e s i ve d e lik le r in d o ld u ru lm a s ı g e r e k ir

Ben sabahın ilk saatleriyle olmasa da uyandıktan bir süre sonra yataktan çıkar (çıkmaya çalışır),
her sabah yaptığım zaruri işleri yaptıktan sonra (her insan gibi), okula giderim.
Dersim var ise, derse girip ders de veririm. O gün de öyle yaptım. (Haftanın ortasındaki gün çar
şamba) saat 10'daki dersime yetişebilmek için 9.45’te evden çıkıp okula gittim ve derse girdim. Havamdaydım ve hemen konuya girip derse başladım.
O

aşırı gürültüye kadar öğrenci ile dialogum iyiydi. Sesin çıkış noktası konusunda öğrencilerle uz

laşmaz bir çelişki yaşıyorduk, (saat 10.30 suları) Öğrenciler, sesin okulun yakınındaki askeri hava
üssünden geldiğini söylerlerken, ben bu sesin bir uçaktan bırakılan bombadan değil de, askeri
üssün tam tersi istikametten ve aşağıdan yukarı patladığını söyledim. Uzlaşamadık. Kuşak farklılığı
yine açığa çıkmıştıKuşak çatışmasının dersimi bölmesine izin vermeyerek,tartışmayı kestim ve
derse devam ettim.öğlen yemeğinde haklı olduğumu düşündüm.Biz ne günler görmüş bir kuşağız..
Öğleden sonra dersim yoktu. Odanın muhabbeti de iyiydi hani. Sesi duyan arkadaşlar da benim
düşüncemde idi. Bir yer bombalanmıştı. (Saat 15.00 suları). Bir arabanın içinde patlayan 36 kg’lık
bomba arabadaki iki kişinin feci şekilde ölmesine,arabanın yanı sıra parkta bulunan dört arabanın
parçalanmasına, çevredeki binalarda hasara ve o semtteki bütün camların kırılmasına neden ol
muştu. Arabanın bulunduğu yerde büyükçe bir çukur açılmıştı. Vah vah! diyerek dinledik. Olayın
yerini sorduk. O da tarif etti. Çok iyi biliyordum tarif ettiği yeri. Çünkü, arabanın park ettiği yer bi
rinci kattaki evimin balkonunun altıydı. (Saat 15.45 suları) Bana, eve gidip her zaman iki elimle
çekiştirerek kilidini açtığım demir kapımı,çok rahat bir biçimde tek elle açmak, cam, çerçeve ve
evin orta yerindeki

balkon kapısının üzerinden aşarak halen sağlam gardroptan bir gün sonraki

toplantıda giyeceğim takım elbisemi alarak, kalacak bir y er bulmak için evden çıkmak düştü.
Bereket evim birinci katta olduğu için pencere ve balkonlarım demirliydi. Haftanın son gününde
(cuma)

arkadaşlarla evde yapmayı planladığımız toplantımızı bir restaurantta yaptık. Muhabbet

güllük gülistanlık.Şairlerdi.şiirlerdl,romantizmdi.
Her şey güzel, hesap da ödendi. Garson sordu, “Kahveleriniz nasıl olsun?” . Her zamanki alışkan
lıkla araya girdim, “ Kahveleri isterseniz evde içelim.” Ne de olsa evde müziği biz belirleyebilir ve
takıldığımız şiirlerde kitaplıktan kopya çekebilirdik. Masadakiler her zamanki alışkanlıkla “olabilir"
dediler. Her ne kadar salonun ve mutfağın balkon kapılarıyla, bazı pencere çerçeveleri olmasa da
oturma odasının camlan takılmıştı. Marangoz da bir gün sonra gelecekti. Torpilim iyi idi. Bu sıralar
camcılar ve marangozlar randevu ile çalışıyorlar. Hatırı sayılır insanları araya koyarsanız, bir haf
ta sonraki randevunuzu iki gün sonraya aldırmak da olanaklıydı.
Ne de olsa , benim hatırı sayılır tanıdıklarım var!

2. d ad a, otomobilinizin değişmez gruplarından. Bu kez yeni albümü. Otoyolların kenarlarında artık çiçekler
yok ama, halen uçsuz bucaksız bozkırlar, göz alabildiğine beyazlıklar, derme çatma evler var. Öyleyse devam.
1. p e a rl ja m sıkışık trafiğin içinde, arabaların arasından hızla kayarken, bu kentin en fırlama iyi aile çocuğu
olarak, iyiliğin kızgın temsilcisi olan siz, evet biliyoruz, böyle olsun istemezdiniz.
5. p re fa b sprou t arabadaki huzur nerede gizlidir? Direksiyonda, koltukların altlarında ya da emniyet
kemerinde? Yollarda, uzayıp giden yollarda?
7. d a v id b y m e . dev bir süpermarkette yaptığınız yılın alışverişinin ardından, bagajınız ağzına kadar dolu,
arabanızın arkası çökmüş eve dönüyorsunuz. Çıkartıp kaseti teybe sokuyorsunuz. Evet, halet i ruhiyeniz şimdi
daha iyi. Tabii canım, belki de siz o süpermarketi soyan kişisiniz. Değil mi? Kim bilir, kim bilebilir?
11 p rim u s, bir ileri, iki geri. Yanlış, ikinci vitesten sonra dört olmaz. 10.-14. Tufan Kayhan ve 'Yasak1.
6. b ria n eno. tehlikeli gecelerde. Gecenin rengi henüz belli değil. Sabah pişmanlık duyacağınızdan emin
olduğunuz gece yarılarında, can havliyle torpido gözüne doğru eğilip son enerjinizle yolunuzu değiştirecek
kaseti buluyorsunuz. Bundan sonrası sadece size ait. 15. Bora ve Sıra bize de gelecek'.
4. b ü le n t o rta ç g il akşamüzeri eve dönerken günün tüm yorgunluğu üzerinize çökmüş, yanınızdaki yol
arkadaşınız size başından geçen son aşkı anlatıyor ve siz zaman zaman duyduğunuzu sandığınız sevgi
sözcüklerinin yarattığı etkiyi yeterli bulmayıp, onu daha iyi dinlemeniz gerektiği konusunda kesin bir yargıya
vardığınızda, etkiyi güçlendirmek için. Eğer o gece için başka programınız varsa dinlemeyin, zira etkisi uzun
sürelidir ve eğer önlem alınmazsa gece kesinlikle meyhanede son bulur. 12. Ö bür Bora ve Hadi hadi şeker'.
3. t e a r s fo r fe a rs , sessizce yolda süzülürken, aniden önce koku sonra solgun ışıklar, evet burası yıllar
önce bırakıp gittiğiniz şehir, eski şehir. Yani doğru tuşlar doğru yerde.
8. c a m o u fla g e . sakin, huzurlu bir gece, eve yolculuk, anne baba evde bekliyor, anne çay yapmış, baba rakı
içiyor, güzel yemek, güzel düşler.
9. o il on c an vas. çok soğuk kış günlerinin tam ortasında, yazdan kalma pırıl pırıl, güneşli, tertemiz bir
günde. Nereye doğru sürdüğünüzü iyice unutmuşsunuz, yol önünüzde uzayıp giderken, içinize güçlü bir yaşa
ma sevinci yayılıyor. Evet, bugün her şeye yeniden başlamak için iyi bir gün.
13. ?. çok iyi, çok hoş. Serin gecelerde, sevgilinizi düşünmeye çalışıpta yüzünü bir türlü anımsayamadığınızda. Akla gelenler yukarıdaki resimdeki gibi. Grubun adı resmin arka yüzünde yazıyor.
Varsa söyleyin! Daha kaç tane var hayatımızda bu kadar mecbur olduğumuz? Neler var? Yıldızlar var. ay
var, güneş var, aşk var... Başka yok. AXlıma başka bir şey gelmiyor. Düşünüyorum düşünüyorum başk'a bir
şey bulamıyorum. Yok İşte, yok. Annem var, babam var, deniz var, yağmur var, geçmiş, gelecek var...
Söyleyin bana, oradakiler de Bach dinlemeyi hak etmemişler miydi? Başka kim var? Bir ben var, bir de ben
den İçeri, ölüm var, ha, bir de Dostoyevskl var.

Bu a ş a m a d a n s o n ra k â ğ ıt m u t la k a m ü h r e le n m e lid ir

E v le r im iz in d u v a rla rın d a
ta nıdıkların, daha çok da ak
ra ba la rın bü yütü lm üş fo to ğ
ra fla rı y e r alır. Ve de kendim i
zin. Ç eşitli sehpaların ü stle
rinde, televizyonun ya da rad
yonun civa rın da, k o rid o rla r
da. Aralarında dergilerden ke
silmiş, bazen seloteyple astığı
m ız, ya ğlı boya ta bloların re
s im le ri de bulunur. Ç erçeve
1e ttik le r im iz e b ile r a s tla rız
D u v a rla rım ız ca n la n ır: ağa
çlar, göller, köy evi, a rtis tle r
Şarlo, küçüklük resim lerim iz
koşan özgür a tla r, k a rlı dağ
la r, kuğular, g e y ik le r, çiçek
ler...
5 Mayıs 1862’de Gürcistan’ın
Mirzia köyünde doğar. Yoksul
luk. Zorunlu göç. önce ağabe
yi, sonra babası, sonra annesi
ölür. Ablası ile öksüz ve yetim
kalır. Evlatlık. Okuma yazma
öğrenir. Bir şekilde resim yap
maya başlar. Gururlu ve onur
ludur. A s a la k durum una
üzülür. Bir süre bir basımevinde çalışır. 27 yaşında bir tabe
lacı dükkanı açar. Ticaretten
anlamaz, batar. Demiryolları
na frenci olarak işe girer. Batum—Azerbaycan arasında bir
çok yeni ye r görür. Yük kata
rında sürekli rü zgar altında
çalışması ve kendine bakma
ması yüzünden sağlığı bozulur,
üç buçuk yıl. Ayrılır. Biriktir
diği küçük sermaye ile önce el
arabasında, sonra da ufak bir
dükkanda süt satmaya başlar.

Dükkanı kendisinin yaptığı biri siyah biri beyaz
iki inek resmiyle süsler. Beklenmedik başarı ka
zanır. İşi büyütür, bu arada herkese veresiye ve
rir. İki yıl içinde batar. İçki ve eğlenceye sığınır.
1900 civarında birikmiş parası biter, tamamen
parasız kalır. Taşra kentlerine gider para kazan
maya çalışır. Toplumsal olarak en alt basamakta
yaşar. Evi barkı, ailesi, kimlik kartı bile yoktur.
Evi kent olur, kendini şehirin bir parçası kılar.
Nerede resim yaparsa orada yatıp kalkar. Mum
ya da gaz lambası ışığında çalışır. Resimlerini ya
müşteri çıkarsa satar ya da her zamanki el açık
lığı ile komşulara armağan eder. Yanından boya
larının bulunduğu valizi ve muşamba rulosunu
hiç ayırmaz. Gururu ve dikbaşlılığı yüzünden ar
kadaşları “Kont” adını takarlar.
A stığım ız ilk gün ler bu resim leri seyrederiz, za
manla arada bir bakarız; sonra da unuturuz. Onla
ra a rtık geçerken göz bile, atmayız; sessiz ve ken
di başlarına dilsiz ren k leri, fig ü rle ri, kom pozis
yonları ile yaşar dururlar.
Dar pantolon, ceket, çoğunlukla dik yakalı, yan
dan düğmeli gömlek ve geniş kenarlı şapka giyer.
Tüm aşevleri, mandıralar, tren istasyonları, fırın
larda, tavernalarda, meyhanelerde, manavlarda
tabelaları asılır. Sokaklar özel galerileri olur. Ne
yazık ki çok az örnek günümüze kalır. Boyadığı
duvar resimleri ve pencere camları ise tamamen
yok olur. Bazen mutfaklarda nispeten sakin, ama
genellikle de dükkanın tam ortasında masaları ke
nara çekip kalabalığın içinde çalışır. Molalarda
karnım doyurup şarap içer. Çevreden atılan lafla
rı duymamazlığa gelir bazen de öfkeyle
fırçaları yere atıp basıp gider.
Sonra bir şekilde bir gün g e lir resim 
le r i değiştiririn. Mvet, hayatım ızın bazı
dönemlerinde çeşitli resimler g ire r çıkar,
d u va rla rım ıza . Bu resimleri gören, onları
beğenen arkadaşlarımız bizi sevin dirir. Beğe
nildikçe resim lerim izi daha da çok severiz. On
larla ilişk im iz y oğu nlaşır.

Patronlarından her zaman şarap şişe
sinin dolu olmasım ister. 1912 yazında
ressam Kiril Zdanevich, Mikhail LeDentue ve Kiril’in kardeşi şair Ilya Zdane
vich yaz tatili için Tiflis’e gelirler. Ona
rastlarlar ve çok heyecanlanırlar. Re
simlerini alırlar. Bazı eserleri Moskova
ya gider. 1913’de Mishen sanat toplu
luğu eserleri ilk kez sergiler. Sanatını
ressam Henri Rousseau ile karşılaştırır
lar. Moskova’da sanatçımn kişiliği ve re
simleri büyük heyecan yaratır. Gazete
ler “ doğuştan ressam” diye bahseder.
Adresini verip yardım çağrısı yaparlar.
Adres b ir şarapçı dükkanıdır. Kimse
yardım göndermez ve bu sırada dünya
savaşı başlar.
Bu arada okuyarak, görerek, dinleye
rek pek çok şey öğreniriz resim sanatıy
la ilg ili. Van Oogh’un kulağını kestiğin i
bilm eyen va r m ı? Ya da Mona Lisa ’nın
asırlardır nasıl gülümsediğini?.. B ilg ile
rim iz ç e ş itli bahanelerle a rta r; yaşam
işte.
Muşamba bulamaz, iyi yağlı boya bula
maz. İçki satışı yasaklanır. Boyalarını
gaz sobasının üzerine koyduğu cam pa
rçalarında biriken isle yapar. Bazı Rus
ve Gürcü ressamları ona hayran olur
bazıları da hiç beğenmez. Yalnızlığı ruh
ve fizik sağlığını kaybeder. 1915’de y a 
şamının son iki yılında çöker, akli den
gesini yitirir. Kış ortasında paltosuz ge
zer. Boya kutusunu yitirir. Boyalarını
sırtına vurduğu bir çuvalda taşır. Onu
da kaybeder, boyaları fırçaları cebin
de taşımaya başlar. Tek başına iç
er. Sık sık adres değiştirir. Tek
değişmeyen şey resim yapm ayı
sürdürmesidir. Yardım paralarım
hemen içkiye verir. 1917 baharın

da artık sürekli kafasını, ellerini oynatarak aynı sözleri tek
rarlar. Resimleri dergilerde kapak olarak çıkar. Herkes ta
nır artık onu. 1918’de bir başka kente, Zestafoni’ye gider.
Bir şarapçı için bazı resimler yapar. Tekrar T iflis'e döner.
Bir şaraphanenin bölmeyle ayrılmış bir köşesinde paçavra
lara sarılıp yatar. Ara sıra bir iki iş yapıp karnım doyurur.
Tekrar kaybolur. Adı bilinmeyen bir dilenci olarak hastane
ye yatırılır. Kısa bir süre sonra huzura kavuşur. Mezarlığın
kimsesizlere ait köşesine gömülür. Mezarı halen de buluna
mamaktadır.
Geride adı: Niko Pirosmani, ve eserleri kalır.
İki dip notu: 1 - Picasso ölmeden kısa bir süre önce Pirosmani’nin portresini yapar. 2 - Yaşamı filme alınır, son kit
rede boş, yarı karanlık, izbe bir odada boş içki şişeleri ara
sında resim yapan Pirosmani ile perde kararır.
Bu arada bazen bir a yrın tı dikkatim izi çeker. Mesela, ünlü
Picasso ölmeden kısa bir süre önce bir başka ressamın res
m in i yapm ıştır. Neden acaba? Tamamlanmamış bilgidir öğ
ren d iğ im iz ama n ’apalım , yaşam ım ızda e k s ik lik le riy le
düşe kalka geçm ez m i? E v et: Bakkal, taze ekmek, sigara,
resim, kahvaltı, şehir, köy, yumurta, bilet, düğme, şemsiyesizlik, TV programları, okullar, öğretm enler, aşk, korku, ge
lecek, gökyüzü, Am erikan polisleri, şehirlerarası otobüsler,
bayat yufkalar, beklemeler, um ut etm eler, zannetm eler...i
le sürüp giden hayatımızda bazen de ‘ressamın b iri’yle ilg ili
bir yazı okur, geçeriz.

K â ğ ıth a n e d e b u b u ru ş u k ve ü z e r i p ü tü r lü k â ğ ıt ta b a k a s ı ö n c e d ü z b ir t a h t a n ın ü z e r in e k o n u r

M a
“Kitap alayım bari” dedim.

k i t a p
G eceydi.

K itapçıya girdim . Dizi dizi kitaplar.
Mini mini kitaplar. Kitapların en irisinin en az yüz-iki yüz katı
yım. Kendime güvenim arttı. Göğsümü gere gere dolaşmaya başla
dım.
Bir kitabı aldım elime. Bıraktım. Bir başka kitabı aldım elime. Bı
rakamadım. Enteresan bir kitap.
San kapaklı. Altın kitaplardan altın rengi bir kitap.
Kapakta kocaman bir fotoğraf. Elleri şakaklarında bir adam.

gündemde yeniden yer almalarıyla, Ekim ayından itibaren ilko

rılarak Marmaris’e balık

ret-i İsa çarmıha gerllmemlştlr" bahsi var. Tam sekiz

kulların zaten açık olup mini mini yavrularımızın ve ana baba

avlamaya giden bu zat’a

sayfa. Cenk Koray çok alem bir adam doğrusu. Hem

larının okul meselelerinin başlamasıyla kitabın baskı adedinin

en azından önsöz yazdı-

İsa’nın çarmıha gerilmedlğinl söylüyor hem de aynı ne

elli, hatta altm ışlara ulaşması, M artta Nevruz, Ağustos’ ta

rılm a lıyd ı. Unutulmuş.

denle sekiz sayfa yazı yazıyor. Emin değil herhalde.

PK K ’nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle de rak(k)amm yüzlere,

Ahde vefasız bir milletiz

iki yü zlere fırlam ası an meselesi olabilirdi. Ama olmamış.

vesselam. Her neyse.

duğuna göre kendisini çok mühim bir şahsiyet olarak görüyor ol

Kitabı okumaya gerek

yu ben sormadığıma göre cevabın ne olduğunu da merak

unutuyorum? Şeyi unutuyorum. (M aviylo) 19 mucizesinin, ila

duymadığımı ifade etmiş

etmiyorum. Madem kendi sorusunu kendisi cevaplıyor,

velerim le ilişkisini unutuyorum. Bak, işte görüyor musunuz?

tim.

o zaman ben de ona şöyle derim: “ Kendin yazmışsın,

ilişki kurmaları lazım ki

Ancak h eyecan la 19.

hepsinin, eleştirilerim anlam kazansın. Değil mi? Değil değil ta

sayfaya bakma isteğime

bii.

engel olamıyorum. Çevi

malı. Anladık da elleri niye şakağında? Ben onu sorarım.
Ezan okuyor deseniz değil, eller kulakların önünde. Çok
düşünceli, derin birisi olduğunu mu anlatmaya çalışıyor?
Kravat ve derlnlikl Sanmıyorum.
Kapağı İncelemeye başladım.
En üstte Cenk Koray yazıyor. Hemen altında “Kur’an-İs-

rip, bakıyorum. Bir mu
cize bekliyorum . Fakat

Nerede doğduğunu yazmamış, hangi okulları bitirdiğini

sözcüğündeki

hiçbir değişiklik hissetmi

yazmış. Onları da eksik yazmış. İlkokul meçhul. Medeni

h arfleri a lfa 

yo ru m .

azın dan

durumunu, bildiği yabancı dilleri, gittiği ülkeleri yazma

yüzümdeki sivilcelerden

mış. Tuttuğu futbol takımını yazmış. “ Hasta derecede

m aralan dırıp

b ir

Beşiktaşlıymış, ama FB ve OS'yl de çok sevlyormuş."

kiz fazla. Zaten sekiz de 19’dan on bir eksik. İnanılır gibi değil.
Ve on bir de, 19’dan sekiz eksik. Böyle gidiyor. Şaşırtıcı. Çok

meseleler getirilip 19'a bağlanmış. İçinde neler olup bittiğini kapa

şaşırtıcı.

ğına yazan bir kitapla İlk kez karşılaşıyorum.

İkincisi, Abdullah öcalan. On dört harf. Peki, nerede yaşıyor

Bu durumda kitabı açıp da okumaya hiç gerek yok. Herşey orta

kendisi? Bekaa da. Bekaa. Peki, Bekaa kaç harf? Beş.

da zaten.

On dört artı beş ne eder? 19.

İyi de neden bu İsim? Dayanamayarak kitabın ilk sayfasını sıçıyo

Görüldüğü gibi mucizeler arasında dolanmaya başladık bile.

rum. On ikinci basım yazıyor.
Ekimde dört baskı. Kasım daha iyi. Beş baskı. Atatürk’ün ölümü

odun kömür, havagazı masrafları artınca kitaba ayrılan para azalı

“ tlköğrenimlerlni gören mini mini yavrularım" dakl harfleri bi
sayıverellm bakalım. Kaçmış? Otuz sekiz. Yani 19’un iki katı.

yor. Belki ondandır.

Orktünüz değil mİ? Ben de çok ürktüm.

Enteresan gerçekten, kapağında “ Kur'an-İslamlyet, Atatürk ve
(m aviyle) 19 Mucizesi" yazan bir kitap, dört ayda on ikinci baskı

Hatta benim dilim damağım bile kurudu. Sizi bilmem.
Mucizeler mavi olurlar ve İnsanı böyle ürkütürler İşte. Kolay

ya ulaşmış. Çok az bana sorarsanız.

değil yani.

Bu tarz kitapların en az iki yüz baskı yapmas'ı gerekir, sevgili
memleketimizde. Bazı eksiklikleri var tabii, bu nedenle

Heyecan verici.
Sıra son ilavemize geldi. Sakin olun.

ne denk geldiğinden belki de. Aralık biraz durgun. İki baskı. Kış,

Şu ana dek kitapla İlgili iki temel eleştirim oldu. Açıklayayım.

az baskı

Birincisi kitabın özetinin isim olarak kapağa yazılması. İkinci

hadisesi ortaya çıkmış.

siyse bu özetin kısa olması ve az önce saydığım satışa katkı un

Şöyle ki, kitabın adı: “ Kur’an-lslamiyet, Atatürk, Aleviler, Abdul
lah Öcalan ve ilk öğrenimlerini gören mini mini yavrularım" olsay
dı, durum çok farklı olabilirdi.
Alevilerin, Sivas davasının sonuçları ve Oüner Ömit’ln ardından

Bakalım onun İçin neler önemli, kendisine dair.

beye göre nu

da yüz üç rakamını buluyoruz. Yüz üç: 19’un beş katından se

Başlığa bir daha göz attım. Anladığım kadarıyla kitapta bütün

Arka kapakta yazarın başka bir pozunu bekliyor in
san, ama yok. Kendisiyle İlgili bilgileri yazmış.

Bi bakalım.

to p la d ığım ız

viyle yazılmış, diğerleriyse kırmızıyla. Mucizenin rengi ma- ^

kendin oku." Cevap nasıl ama?

Aleviler

lamiyet, Atatürk ve 19 Mucizesi” Sadece 19 rakamı ma

vi olsa gerek. İnsan yaşadıkça neler öğrenlyorl..

Doksan dokuzuncu sayfada “Domuz eti yenebilir mi?"
diye soruyor. Muhtemelen cevabını da vermiştir. Soru

Düşüncesiz davranılmış. Yazık. Fakat şeyi unutuyorum. Neyi

Çuvalladık. Doğru ya. 19 ile bir tür

Kravatlı, takım elbiseli. Adam kitabının kapağına fotoğrafını koy

y e l l

surlarıyla yeterince zenginleştirilmemiş olması. Kitabın bir ek
siği daha var. Hazır aklıma gelmişken belirteyim. Bu kitabın bir
yazan daha olmalıydı. 0 da sayılara çok meraklıydı, hatırlarsı
nız. Askeri Plcasso eksik. Bir "Ouernica" yaratıp aramızdan ay-

En

ik isin in

geçm esi

mümkün olabilirdi. Olmu

Peki y a Trabzonspor, Bursaspor, Adanademlrspor

yor. Mucizeden eser yok.

hakkında ne düşünüyor? Belli değil. Trabzon'da, Bur-

Tabii, bir m iktar hayal

sa’da, Adana'da kitapçıların bulunmadığını ya da kitabı

kırıklığı orta ya çık ıyor

nı büyük şehirlerde sadece üç büyük kulübün taraftarla

İster İstemez.
Bari sa yfaların ı şöyle
hızla bir çevirsem. Fena

rının alacağını zannediyor? Aldanıyor. Diğer takımları
da çok sevdiğini yazsaydı kitap şimdi çoktan on sekizin
ci baskıya ulaşırdı. Hata yapmış.

fik ir değil. Çeviriyorum.

Arka kapakta yazılı başka sözcükler de var.

Sol elim le sondan başa

Girişi şöyle. “Ateist olarak yola çıkış. 1968'de Kuran-ı

doğru çevirmeye başlıyo

alıp okuyuş ve Allah’ ı buluş. Cenk Koray'ın hayatının

rum, kitabın ismine uy

özeti bu."

gun olarak. Farklı, hoş

Özetlere meraklı. Kitabının tamamını ön kapakta, ha

bir serinlik hissi yalıyor

yatının tamamını

yüzüm ü, ö z e llik le yü z

ğın alt kısmında kitabın ISBN numarası var. Beyaz fon

otuz üç İle yüz sekizinci

da siyah çizgilerin üzerinde rakamlar. 978-408-494-0.

sa y fa la r arasında. Yüz
otuz üç 19'un yedi katı

arka kapakta özetlemiş. Arka kapa

Yine başlamamalıyım. Haklısınız ama dayanamıyo
rum. Dokuz yedi daha... Tamam, tamam vazgeçtim

zaten. Esintinin neden

Kısacası her şeye rağmen İyi kitap. Genel yetenek so

farklı olduğunu fark edi

rusu gibi 19'a giden çeşitli yollan bulup zihin clmnastl-

yorsunuz. Kitabın sayfa

ği yapıyorsunuz.

larının serinlik olsun di

özellikle serinlemek isteyenlere, sol elle hızla çevirişte

ye çevirirken bazı başlık

yüz otuz üç ile yüz sekizinci sayfaların arasını şiddetle

lar takılıyor gözüme.

tavsiye ederim. Farklı, gizemli, mucizevi bir esinti. Ma

Yüzüncü sayfada “Haz-

A y r ıc a d e n iz b ö c e k le r in in ir i k a b u k la r ı d a b u iş iç in k u lla n ılır

vl mavi kitap yelleri.

O to b ü s d o la y la rın d a n

m jt

a lın m a b ir tü rk ü y e

-Hangi koltuğa oturayım diye karar veremeyerek, ayakta kıpırdanarak dikilenler
-Oturanların hangisinin yanma oturayım diye hem yürüyüp hem düşünenler
-Karar vermeye çalışırken yerlerin birer birer kapıldığını acı gözlerle izleyip, kendilerini su
çlayarak geçmişlerindeki ilk günaha doğru yolculuğa çıkanlar
-“Olsun. Ben zaten iki durak ötede İnecektim. Şimdi otur kalk, kim uğraşacak?” diyerek ken
dilerini rahatlatanlar
-ön koltuklarda tırnak yiyerek caddelere, vitrinlere, yeşil ışık öncesi kaldırımlarda biriken
millet birikintilerine boş gözlerle bakanlar
-Yol tıkandığında, özel arabalara nefretle bakamlar
-Otobüs durduktan sonra “bi dakka” diyerek yerinden kalkıp zar zor inmeye kalkanlar, onla
ra yüksek sesle söylenerek kızanlar
-“Fırlama, zampara “ demesinler diye kız yanına oturmayanlar
-“Ne derlerse desinler" diyerek kız yanına oturanlar
-“Orospu, yollu karı" demesinler diye erkek yanına oturmayanlar
-Oturanlar, ama bir köşeye İlişenler
-“Kim korkar hain milletten? Ne derlerse desinler” diyerek rahat rahat erkek yanına oturan
lar
-Rahat rahat oturan kadınları görünce “acaba bir iş çıkar mı?” diyerek süzmeye başlayanlar
-“Kapıya dayanmayınız"ın n’sini madeni paralan ile sıkıntılı bir biçimde kazıyanlar
-Biletleri koltuk demiri Ue deri kılıf arasına sıkıştırıp bıraktıktan sonra, oturdukları koltuğun
derisini sessiz tırnak darbeleri ile yolanlar
-Oturdukları koltuğun altında kusmuk, tükürük ya da her hangi bir leke olup olmadığını sez
dirmeden kontrol edenler
-Buğulanmış camları ellerinin tersiyle, melankolik bakışlarıyla, kağıt mendilleriyle, atkıları
nın ucuyla silenler
-Yarı boş otobüste, koşarak pencere kenarındaki boş tekli koltuklara yerleşip hemen dışarıya
bakmaya başlayarak otobüsle ve dolayısıyla yer verme sorunuyla ilgisini kesenler
-Havasızlıktan, kokudan ya da sıcaktan camlan söylenerek açanlar
-Havasızlıktan, kokudan ya da sıcaktan camları söylenerek açanlara biraz haset, biraz min
net biraz da kıskançlıkla bakarak sessizce terleyenler
-Kalabalıkta hiçbir yere tutunamayanlar,
-Hem kayışa hem demir boruya tutunup utanmadan bir de yanındakilerin ayağına basan do
yumsuzlar
-Otobüs bozulduğunda, yeniden çalışacağına dair sarsılmaz bir İnatla ve İnançla şöförün “arı
za var beyler” diyeceği ana kadar bekleyerek otobüsü en son terk edenler,
-Yaşlılara, çocuklu kadınlara yer vermemek için uyuma numarasına yatanlar
-Gerçekten uyuduğu halde yaşlıların kendilerine sert uyanları nedeniyle uyananlar ve neye

uğradığını şaşıranlar
-Kapıda durup yolu tıkayanlara
kızıp İndikten sonra kafasını sağa
sola doğru oynatarak muhtemelen
küfredenler
-Gece otobüslerinin camlarında,
yanlarında ya da arkalarında otu
ran kızların yansıyan yüzlerini
arayanlar
-Dizlerini koltuk arkalarındaki
demire dayayarak başını pencere
ye usulca yaslayarak ya da gövde
sinden dik açıyla aşağı doğru sal
landırarak uyku vaziyeti alan- U,
lar
-Açıkça ya da gizilden
“ in ley erek " manevi
baskı İle yer isteyen
ya şlı te yzele r,
amcalar
-Açıkça manevi baskıya za
ten duyarlı, gizlisi- ''I
^
ni İse havada kapa
cak kadar suçluluk dolu
gençler
-Kalkıp yer verdikten sonra,
“önemli değil" gibisinden hızla
oradan uzaklaşanlar
-Kalkıp yer verdikten sonra te
şekkür bekleyen, teşekkürü herke
sin duyacağı şekilde dillendirilme
den oradan ayrılmayanlar
-Otobüs duraktan kalkar kalkmaz
hemen düğmeye basan sağlamcılar
-Düğme basılı olduğu halde “Ne
olur ne olmaz" diyerek bir kez da

ha basanlar
- Otobüs, düğmeye bastığı halde durakta durmayıp yoluna
devam ederken bir türlü cesaret edip de “inecek var" diye
meyenler.
- Otobüs yoluna devam ederken cılız bir ses tonuyla “İne
cek var” diyerek, yanındakilerin kendisini yüksek sesle des
teklemesine umudunu bağlayanlar
-Otobüs gene de durmadığında, gadre uğramış olmanın
verdiği hüzünle etrafa çaresizce bakınarak tuhaf hazlar
arayanlar
-Biner binmez kalabalıkta sert bir yüz İfadesi dolaştıra
rak “ilerleyelim” nidaları yükselten İlerlemeciler
-Bu davudi sesi duyarak ürken ve can havliyle
birkaç adım daha atmaya yeltenenler
* 'Ünh.
-Binmeden “Acaba Feriköy’den geçer mi?” di
ye şöföre soru soranlar
-Şoförün “ Okuman yazman yok mu
kardeşim? Allah Allah...” diyerek ka
pıları kapatıp hızla harekete geçmesininin ardından fırsat bu
fırsat diyerek şöförle muhab
bete başlayanlar.
-y »’
- Şoförün davranışına dikiz ayna
sı kanalıyla destek mesajları gönde
renler
-Bu sırada bütün bu konuşmaları, olanı bi
teni İşitip kendisini Feriköy yolcusundan da,
şöförden de, destek mesajcısından da, fırsatç¡İ:,;V ıdan da daha farklı ve üstün bir konumda hissede
rek müstehzi müstehzi gülümseyen gözlemciler
-“Boşluğa yürüyün" diye komut veren nihilistler
-Panik halinde abonman bileti isteyen son daklkacılar..
-Bileti verip vermemek için kararsızlıklar geçirip “Aman
benden yana bakmasın" diye dualar edenler.
-Bakanlar, bakınanlar, mmldananlar, kendi kendine konu
şanlar, sessizce akan öfke ve sıkıntı ırmaklarında boğulma
dan yüzmeye çalışanlar, SOVATLAR...
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A raştırm a: Değişik yörelerden (Teşvikiye, Çankaya, İkitelli, Ümra
niye, Pişmaniye) seçilmiş 100 ailede, 226 denek üzerinde HABİRE
soru yöntemi kullanılarak 10 Ocak - 29 Ocak tarihleri arasında uy
gulanmıştır.
B ilk e n t/ A n k a r a , B o ğ a ziç i/ İs ta n b u l, 9 E y lü l/ İz m ir , Sütçü
Îmam/Kahramanmaraş üniversitelerinden seçilen master programlı
öğrencilerle yürütülen çalışmaların kurgusu ve neticelendirilmesi
aralıksız 98 saat sürmüş ve öğrencilere dolgun ödemeler yapılmıştır L e vi's
ön rapor aşağıdadır.
Am aç: Yeni ortaya çıkan bir camlı türü olarak ‘televizyon ekranı
ile konuşan insanlar’ı şöyle bir irdelemek.
Bulgular:
(A ) Grubu: Açılm ış televizyonu dolaysız muhatap kabul ederek,
onunla yüksek sesle konuşanlar. TV’nin bu grup için canlı olup ol
madığı belirlenememiştir. İlerde belirlenecektir, kısmetse Pepsi
(B ) Grubu: Televizyonun bulunduğu mekanlarda, açık y a da kapalı
olduğuna bakmaksızın kendi kendilerine mırıldanarak konuşmaya
başlayanlar. TV ’nin bu grup için canlı olduğu belirlenmiştir, kesin
likle Pepsi
(C ) Grubu: Bununla da yetinmeyerek, ayağa kalkıp el kol hareket
leri yapanlar. TV bu grup için de canlıdır, mutlak anlamda Pepsi
(D ) Grubu: El kol hareketi yapmakla da yetinmeyip, düpedüp söy
lenenler ileri geri, düzedüz bağıranlar dolu dolu, beddua ederek ohl
pek güzel rahatlayanlar, dosdoğru çorap, terlik, yastık, kibrit çöpü
fırlatanlar Pepsi
(E ) Grubu: TV programlarının bazı bölümlerine seçici dikkat göste
renler. Bu deneklerin programlardaki belirli ses ya da görüntülere
aşın bir ilgi gösterdikleri saptanmıştır.(bkz.aşağıya) Pepsi
(F ) Grubu: Bir gece önce izledikleri açık oturumlardaki, önemli bul
dukları cümle ve tavırları ertesi gün iş arkadaşlarına maç yorumla
rım anımsatır tarzda tekrarlayanlar L e v i’s
(G ) Grubu: (Telefon ediciler) Bu grubun ekranda arka arkaya dizil

miş yed i rakam görm eye
dayanam adıklan, böyle
bir durumla karşılaş
tıklarında rakamları
hipnotize edilmiş gi
bi a r t ard a ç e v ir e re k
r a s g e le
kon uşm aya
b a ş la d ık la r ı d ik k a tli
uzman öğrencilerin göz
lerinden ve soru fo rm la 
rından kaçmadıPepsi
(H ) Grubu: (Zappingçiler)
Bu grubun büyük çoğun
luk oluşturduğu (hadi ra 
kam da verelim %89) be
lirlendi. Zappingçilerin te
le v iz y o n a b a k a rk en ku
manda a le tle rin i ellerin e
fla s te rle d ik le r i, daha da
ötesi söz konusu a letleri
programlar sırasında ağla
yan bebeklerine susmaları
için, çalan kapılarına açıl
m aları için, kuruyan ç i
çeklerine sulanmaları için,
çirkin k anların a güzelleş
meleri İçin, sarhoş kocala
rına ortadan kaybolmaları
için çevird ik leri ve tuhaf
yü z h a re k e tle riy le bütün
düğmelere teker teker bas
tıkları
gözlendi
L e v i's

100 ailenin tamamı da, tam bir görüş birliği içinde, açık oturumları,
‘gece yapılan toplum/bilim seminerleri’ , ‘TV mektebi’ veya ‘Gece ders
le ri’ olarak algıladıklarını açıkladılar.
Araştırmanın ileri evrelerinde aile fertleri seçkin bir metni (Pepsi
satış mümessilliklerinin listesini) yüksek sesle okumaya tabi tutuldu
lar. Ve yüz kelimede kaç hatalı okuma yaptıkları saptandı. % 46 sının
metni yanlış okuduğu, % 28'inin atlayarak okuduğu, %19 ‘ unun da
okumayı hepten unuttuğu, hatta bu grubun %15’ inin okumak yerine
reklam cıngıllarını mırıldandığı %37'sinin ise okumayı yarıda keserek
Pepsi istediği hayretle müşahade edildi.
Şimdi size araştırma süresi içinde karşılaştığımız en ilginç
vakayı en aşağıda sunuyoruz. (Kesinlikle gerçektir.)
Son raporu bir dahaki sayımızda aktaracağız. Araştırm a
ilerlemektedir aynen memleketimiz gibi.
Teşekkür: Bu çalışmayı gerçekleştirm em izi sağlayan iki ulvi
m üesseseye, P e p s i" y e ve e v e t evet, L e v i's ’a. huzurlarınızda
şükranlarımızı borç bilir, çalışmayı sunmayı planladığımız ulusla
rarası kongrelerde de biz biçare kullarından değerli katkılarını yol
parası, otel masrafı, şu bu tarzında esirgememelerini dileriz.
Bilimsel çalışma yaptık, sokaklardan, evlerden torba torba rakam
topladık. E kolay olmadı. Takım elbiselerimizi çıkarıp, Levhalarım ızı
çekerek, buz gibi Pepsi’lerim izi içerek biraz gezmeyi tozmayı hak et
tik.
öyle değil mi, efendilerimiz?
Bu denek sadece reklam programlarını zapp tarzında izlemekte ve aynı seslendirme
sanatçısının ( K ö k s a l E n g ü r ) seslendirdiği reklamları hafızasına kaydetmekte, arada
da yemek yemektedir.
Pepsi ve Levi's'in yüksek müsaadeleriyle, liste aşağıda sunulmuştur.

İŞTE
1- Ana Brıtannica
(Ansiklopedi).
2>Arçelık (Kampanya).
3>Arçelik (Bulaşık Makinesi .
4-Aygaz (LPG Tüp
Dedantörü),
S>Aygaz (Soba).
••Bridgestone (Lastik).
7-Cottonbar (Gömlek).
8-Caigon (Kireçten koruyucu),
*-Dyo (Boya).
lO-Oardanel Ton (Balık).
11 «Evin (Margarin),

LİSTE

12-Hacı Şakır (Granül Sabun),
13-Komıli (Zeytinyağı).
14-Keiebek (Mobilya),
l5>Kosia (Deterjan).
16-Lınn (Şampuan),
17«Mc Donald's (Fastfood),
18-Maçıps (Cips),
1#-Mr. Muscle (Sıvı
Temizleyici).
20- Nıvea Vısage (Krem).
21*Protex (Sabun),
22- Pamukbank (Bank 24).
23-Singer zigzag (Dikiş

K u ru s a b u n s ü rü lm ü ş m ü h re k â ğ ıd ın ü z e r in d e d ü z e n li h a r e k e t l e r l e g e z d ir ilir

Makinası).
24-Scotch Bnte (Bulaşık
Süngeri),
25-Tat (Ketçap).
2*-Pımapen (Pencere).
27-Demko (lansman).
28-Otrn (Zeytinyağı),
29>Sok> (Tuvalet kağıdı),
30-Şokomtgo (Kremçikolata),
3 1 -Eti (Peynirli Çubuk
Kraker).
32-ABC Matık (Toz Deterjan),
33-Vım beyaz (Krem Deterjan)

ieh beri
Gazeteyi açtınız. Köşe yazıları. Bütün köşeleri
tutmuşlar. Hemen
okumak yok öyle. Köşe yazısı okumak kolay mı? Değiil.
Zat-ı muhterem yazısının tepesine resmini koymuş. Neden koy
muş? Demek ki onun için çok önemli. O zaman bizim için de çok
önemli. İnceleyeceğiz. E bi yerde mecburuz.
İnceleme başlıyor. Nasııl?
Bakışlardan başlayacağız. Güzeel.
Nereye bakıyormuş bakalım. Yana, yere, göğe bakıyor.
Geçelim. Bizi ciddiye almıyor. Bize bakmayanı biz niye okuyalım?
Köşe y azan dediğin öncelikle bize bakacak. Peki bize bakan herkesi
okuyacak m ıyız? Hayıır.
Nasıl bakıyormuş bakalım. Bakalıım.
H afif çatmış kaşlarını, bilgiç bilgiç bakıyor, uBak bak ben neler bili
yorum, hepsini birazdan sana teker teker öğreteceğim” gibisinden gi
bisinden. Yazm aya m eraklıysa ders kitabı yazsın.
Boş boş bakıyor, fotoğrafçıya poz vermiş, bize değil. Okumuyoruz
kardeşim. Poza meraklısın. A l o yazılarım da fotoğrafçına oku.
Süzgün süzgün bakıyor, genç bir yüzü var. Hani “beni sevin de
n’olur okuyun. Bakın aşağıda ne de duygusal şeyler yazdım ” gibisin
den. Geçelim. Yazılarına hayran herhalde; mektup yazsın o zaman,
belki okuruz. Belki de okumayız.
Acı bakıyor, yüz çizgileri sert, bir şeylere kızmış. “Böyle şey olmaz
kardeşim” diyor sanki. Geçelim. Belli ki dert yanacak. Üstüne resmi
ni koymuş, altına derdini. Niye okuyalım? Çok istiyorsa dilekçe y a z
sın.
Dövecek gibi bakıyor. Vallahi biz yapmadık. Çocukluğumuza döndü
recek bizi. Çok bekler. Geçelim.
Temiz temiz bakıyor. Kravatlı. Yüzü de temiz. Geçelim, bunlardan
çok var.
Peki sadece bakışlar bir köşe yazısını okumak için yeter mi? Yetm 
ez. Gülüş de lazım. Eveet.
Nasıl gülüyormuş, bakalım. Bakalıım.
Yan bakmış, yılışık yılışık gülüyor. Soytarı bu. Barlarda programa
çıksın, yazmak neyine?..
Gözlerimizin içine baka baka gülüyor. Gözleri kısık. Zeki havalarda.
“Size birazdan ne naneler yumurtlayacağım, aklınız şaşacak” gibisin

den. Çok biliyorsa, risale
yazsın. Biz yine okumayız
ama okuyan çıkar elbet.
Gülüyor, ön dişler mey
danda. Maaşallah pek ne
şeli, gelsin de muhabbet
edelim.
Zoraki gülüyor. İçten de
ğ il
h iç
d e ğ il.
Z o rla
güldüğüne göre zo rla da
y a z ıy o r d u r m u hak k ak .
Gülmeye ve yazm aya çok
emek harcıyor. Yazık. Ni
ye bunca çile? Sussa keş
ke.
B ir
su ssa
hem
gülm ekten hem ya zm a k 
tan kurtulur. 0 da rahat
lar, biz de.
Çarpık gülümsüyor. T e
bessümü böyleyse yazısı
nasıldır? Kim b ilir? Ben
değil.
Gülüyor, çok müşfik. Ko
ruyan, kollayan bir gülüş.
Baba, baba. Babacığım
sen de mi yazar oldun?
Neredesin , y e r in i söyle,
bayramlarda elini öpelim.
Gülüyor,üstüne de kara
gözlük takm ış. K aragö z
gibi. Hah ha. Çok komik.
Artist midir, nedir? Artist
se oynasın . O oynark en
biz geçelim.
Bakışı ele aldık, gülüşü
de. Tamam mı? Olur mu

hiç? Olmaaz.
Elleri nerede?
Çenesine koymuş
b ize b ak ıyo r. “ Ne
diyorsunuz?” gibi
s in d en . N e, ne?
Sen ne diyorsu n ?
G örü şü m ü zü mü
m erak ediyorsun?
Yazı yazacağına te
lefon et o zaman.
İş a r e t p a rm a ğ ı
çenesinde. Bize ba
kıyor. Muhtemelen
çenesi düşmüş, ona
d e s te k y a p ıy o r .
A c a b a y a z ıla r ın ı
nasıl y a zıy o r, sağ
eli çenesindeyken?
Solak olabilir ya da
hah, bak bu daha
k u v v e t le m u h te 
mel: Y a za m ı
yor, yazdı-

miyor da, bize mi tamamlatacak? Geçelim.
Kollarını kavuşturmuş. Saati görünüyor. Sa
ati ne marka? Herhalde yazıda ondan bahset
mez, di mi?
Dirsek meydanda. Şuna bakın hele, göstere
cek bir şey bulamamış dirseğini göstermiş. Aklı
sıra bizle dirsek teması kuracak. Oğlum öyle ol
maz bize kafanın tepesini göster, biz de kafam ı
zı yapıştıralım resmine kafa kafaya daha iyi
anlaşırız.
Şimdi bitti mi? Artık okumaya başlayabilir mi
y iz? Hayıır.
Fotoğraf renkli mi? Fotoğraf renkli. Aman da
pek renkli. Rengarenk. Posterini verseydi keş
ke. Yazışım yazsa da olurdu yazmasa da! Geçe
lim.
Y ak ası b ağrı açık. Topu topu ik i y a k a s ın ı
biraraya getiremeyen, en az iki okurunu nere
ye götürür, Allah bilir?
K ravatı çarpık. Okuyucuya saygının zerresi
yok. Kravatı çarpık olanın görüşleride çarpık
tır. Yaa!
K areli gömlekli. H afife almış
resmini, kendini. Y azıyı da hafi-

r ı y o r .
B i z d e

okum a
yız, Rece p ’ e
ok u tu ru z o
zaman. Receep.
-Ne v a r abi?
-Bak bakalım bu
köşe ne köşesi?
-Yaz köşesi ağbi.
-Aferim oğlum Re
cep.
Kalem gibi bir şey
tutuyor. Sanki y a 
zarken aklına birşey takılmış da ara
verm iş. Bize soru
soracak, cevap is
te y e c e k . Y a n i ne
d em ek
is t iy o r ?
Y a zd ığın ı tam b il

N a k ış la m a d a k u lla n ıla c a k o la n la r a y r ıc a b o y a n ır v e c ila la n ır

Pazar öğlenleyın Gazeteleri ve ekleri okumanızı bitirdikten sonra, mut
fağa gidin, kirli bir tencerenizi alın, içini iyice ova ova yıkayın. Üçte bir su
doldurduktan sonra odanıza gidin. Tabii onu unutacaksınız. Telaşla hatır
layınca mutfağa koşmayın. O sizi bekler. Fokurdayan suyun hemen yanın
da duran çubuk makarna naylonunu alın. Üstünden dikkatle yırtın, size
direnecektir, çatal ucu ya da bıçak kullanın. Küçük, dar, uzun dikdörtgen
naylonu yırttınız. Şimdi en zor kısım başlıyor. Paketin yaklaşık üçte ikisini
yavaşça dışarı çekin Sol elinizin avucu ile aşağıdan iterken sağ avucunu
zla da binlerce makarna çubuğunu yukarıdan sıkın. Onları naylondan kur
tarın. Elinizde dolgun bir makarna demeti oluşturun. Nefesinizi de hafifçe
tutun ve sağ avucunuzu yelkovan istikametinde hareket etlirirken demeti
aşağıdan sıkıca tutan/kavrayan sol elinizi de aksi yönde çevirin. Yüzlerce
küçük kırılma sesinden oluşan birleşik bir kıtırk' sesi ile demet ikiye bölün-

fe alıyordur belki. H afif yazı
okunur mu? Haynır.
B e lin e k a d a r re sim o lu r
mu? Olurmuş. Bel-boy mu
dur, nedir?
Kafası var, gözlüğü var, iki
yakası bir arada gömleği var,
pek de güzel kravatı var. Y e 
tinm em iş. H ırslı. K em erin i
de gösterecek. Beline kadar
poz vermiş. Peki ayakkabın
nerede? O yok. Oldu mu şim
di? Biz okuruz, çok m erak
ederiz. Nerede senin ayakkamüş olacak. No kadar sakınırsanız sakının
yine de civara dokuz on küçük parçanın
saçılması kaçınılmazdır. Tespit edilmiştir,
istatistikseldir. Bilimseldir. Üzülmeyin.
Boyları kısalmış iki küçük demetciği tokur
dayan sulara diklem esine bırakınız.
Diklemesine olması çok önemli. Rüzgarda
sazlar gibi yarısı suda yarısı dışarda bir
öbek oluşacak karşınızda, şaşırmayın.
Tahta kaşık ya da metal kaşık, o da kirliyse
çatal, o da kirliyse çatalın tersini dikleme
sine (yine) artık kaynamayan suya batırın.
Önce öne doğru dört tur. sonra yavaşça
geriye doğru don tur gezdirin. Çatal sapı ya

bin bakiyim. Boydan poz veremedin, ayakkabını eline de
mi alamadın be adam! Aklım ız ayakkabındayken seni
nasıl okuyabiliriz.
Bisiklet fanilası gözüküyor. Ayıp değil mi? Modernlik
herhalde. H erk esler neden k ra va t ta k ıy o r o zam an?
Kim se takm asın. Hatta p yam ayla resim çektirsinler.
Olur mu? Olmaz. Yazı da moderndir, anlamayız, geçelim
mi? Evet.
Bakışları gördük, gülüşü, eli, kolu, dirseği görünmeyen
bacağı inceledik.
Bitti mi?
Biter mi? Bitmeez.
Fotoğraf yazının neresinde? Tepesinde mi kenarında
mı? Kenarında. Olaya eleştirel bakıyor arkadaş. Farklı
bir anlayış getiriyor. O getire dursun, biz geçelim.
Fotoğraf çerçevesi nasıl? Düzgün mü, makasla mı kesil
miş. Yoksa tırtık tırtık mı? özen var mı, özen? Yoksa biz
de yokuz. Biz zaten yokuz. Biz her halükarda yokuz. Var
mıyız?
-Efendim ağbi, bana mı sordun?
-Yok be oğlum .
-Ağbi o köşede kendi kendine ne m ırıldanıp duruyor
sun?
-Yazı yazıyorum. Şu konsolun ikinci gözünde bir vesika
lık resmim olacak, onu bi zahmet bana getiriver.
-İyi de ağbi, bu senin bebeklik resmin, yastığın köşesin
de çekilmiş, hem hem çok afedersin çükün göründü görü
necek.
-Olsun be Recep ne farkeder.?

da kaşık tencerinin duvarlarına değmeye
cek, aynı zamanda da tencerenin orta nok
tasına yakın olmayacak. Uygun bir

sağı solu düzeltin, beş dakikada bir gelip tenceredeki makarnalı suyu aynı yöne doğru

mesafede yol alacak. Suyun üzerindeki dik

yine karıştırın. Dördüncü turda, yani yirmi dakika sonra biraz evvel yıkadığınız artık

kuru makarna çubukları suya batana kadar

temiz olan çatalla tencereden üç dört çubuk yakalayın ve çeşmenin altına götürün,

dalgın dalgın karıştırmaya devam edin

soğuk suda biraz yıkayın, bu arada musluk suyunun şiddeti ile küçük makarna

Tüm makarna çubukları suya battıktan

grubunun yarısı lavaboya dökülecektir. Kalanları yavaşça ağzınıza yaklaştırıp, üfleyip

sonra elinizdekini yavaşça sudan çıkarın.

ısırın, yeyin

Bu sırada suyun içinde yarattığınız süratle,

Sonra...

Yumuşak olmalı, kıtırtı sertlik olmamalı. Eğer öyleyse ateşi söndürün.

hâlâ dönmekte olan çubukları kısa bir süre

( ..süzgeç deyip geçmeyin, hangi yağ nasıl, tuzu unuttuğunuzda, soğuk suyun

seyretmeniz size huzur verebilir, unut

rolü, tahta kaşığın zamanı, sos-makarna ilişkisi, kime hangi tabak, perde desen

mayın. Tencere kapağını hatifçe aralık

lerinizin makarna seçimine etkileri, kaşık nereye konur?, 2.Cum huriyetçilerin

olarak kapayın. Ateşi biraz kısın. Aleş siz

makarna anlayışı. İtalya'nın Fachetti. Benettı, Anastasi ve diğer dünyaca meşhur

onu kısarken sönecektir, yine yakın ,yine

makarnaları, ünlü Endonezya'lı makarna kralı Tostao'nun Fransız

sönecek üçüncüde ancak ateş ayarını tut-

Riviera'sındakl aşk geceleri ve diğer püflü noktaları açıklamalarımız Hr—

taracaksınız, unutmayın. Etrafı temizleyin.

önümüzdeki sayılarda devam edecek...)

a r t ık a h a r c ıla r a g e lm iş t ir

