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SUAD’IN MEKTUBU, HUZUR’DAN SONRA TANPINAR’DA GÖRÜLEN
BÜYÜK DEĞİŞİMİN AÇIK İTİRAFI SAYILMALIDIR.



T

ürk Edebiyatı dergisinin geçen ayki
sayısında “Aynadaki Tanpınar: Kendimle
Baş Başa” başlıklı bir yazı yayımlamıştık. Bu yazının asıl konusu, başlıktan da
anlaşılabileceği gibi Tanpınar’dan kalan evrak
arasında gördüğümüz “Kendimle Baş Başa”
adlı daktilo edilmiş metni Tanpınar okuyucusuna duyurmaktı. Çünkü ilgili yazı Tanpınar’ın tasarladığı yeni kitabının ilk kısımlarını
teşkil etmek yanında, onun mizacı ve eserlerindeki bakış açısı hakkında da gayet açık bilgiler veriyordu.
“Aynadaki Tanpınar: Kendimle Baş Başa”nın
amacı demek ki Tanpınar’ın kendi aynasında,
kendisine nasıl göründüğünü bir yazısı vesilesiyle göstermekti. Fakat aylık bir derginin
imkânları nispetinde ilgili metin hakkında
uzun bir inceleme yazmak mümkün değildi.
Biz de benzer içerikli iki metni yazıya ekledik.
Bunlardan birisi, “Suad’ın Mektubu” başlıklı
müsveddedir ki yazımızın hiçbir yerinde o
müsveddeyi “ilk defa kendimizin yayımladığını”
belirtmedik. İlgili belgeyi görsel olarak kullandık. İkinci yazı ise bizce yine Tanpınar’daki
tematik bir meseleye, suç meselesine atıfta
bulunmamızı sağlayacak Mahkeme başlıklı
metindir. Söz konusu metni de görseliyle
birlikte vermek isterdik ama yer darlığından
dolayı bu mümkün olmadı.
Bu defa yazımızın ana meselesi doğrudan
doğruya Suad’ın mektubudur. Bu mektuptan
bilindiği gibi Tanpınar 1950 yılında kendisi
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ile yapılan bir röportajda söz eder. Huzur’u
okuyanların hatırlayacağı gibi Suad intihar
etmeden evvel Mümtaz’a hitaben bir mektup
yazmıştır. Huzur’da Tanpınar bu bilgiyi verdikten sonra, mektuptan bazı satırları da
Mümtaz aracılığıyla okuyucuya bildirmiş olmasına rağmen “ayrıca yayımlayacağını” söylediği mektubu sağlığında yayımlamamıştır.
Onun İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ndeki evrakları üzerinde
yaptığımız incelemeler sırasında rastladığımız
bu mektup, zannedildiği gibi birkaç sayfalık
bir metin değildir. Daktilo edilmiş sayfalara
Tanpınar’ın verdiği numaralara bakılırsa en
azından müsveddeleri 130 sayfa kadar olmalıdır. Fakat muhtemelen Tanpınar bu müsveddelerin büyük bir kısmını daha sonra yok
etmiştir. Çünkü daktilo edilmiş her müsvedde
sayfası, Tanpınar’ın sayfa kenarına düştüğü
haşiyelerle sürekli genişlemiş ve daha da
önemlisi değişmiştir. Bu yüzden mevcut evrak
arasında söz konusu mektubun tamamı yoktur.
Ancak elli sayfa –birkaç sayfası eski yazıkadar olan Suad’ın mektubunun elde bulunan
metinleri bile, öncelikle Huzur, Mümtaz ve
Suad hakkında gayet ciddi bilgiler içermektedir.
Anlaşıldığı kadarıyla Tanpınar bu mektubu,
uzun hikâye olarak tasarlamış fakat bir türlü
bitirememiştir.
Mevcut sayfaların bir kısmı üzerindeki numaralardan anlaşıldığı kadarıyla sayfalar, birbirinin devamıdır. Ancak mektubun bazı say-
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falarının elde olmaması sebebiyle, içeriğinde
sunda ise daha çok günümüz imlasını tercih
tabii olarak boşluklar vardır. Bu durum sayettik. Böylece üç bölüm hâlinde yayımlamayı
faların birbirinin devamı şeklinde sıralanması
düşündüğümüz mektubun ilk bölümü aşağıda
sırasında güçlükler çıkmasına sebep olmaktadır.
okuyacağınız şekliyle ortaya çıkmış oldu.
Söylendiği gibi ilk sayfalarda bu bakımdan
Suad’ın mektubunun bilhassa Tanpınar
bir problem görünmüyor; ancak Suad’ın,
monografisi açısından önemi şüphesiz ayrı
Mümtaz’ın evinin anahtarını nasıl elde ettiğini
ve çok daha uzun, aynı zamanda akademik
anlattığı sayfalarda Suad’ın yaşadıkbir makale konusudur. Fakat sözü uzatlarını öğrenmemizi engelleyen
madan söyleyelim ki mektup her
boşluklar vardır.
şeyden önce Huzur’u tamamlar.
Suad’ın mektubu bu duHuzur bu mektubun yayımrumda iki şekilde yayınlanmasıyla beraber bitmiş
lanabilirdi. Birincisi her
olacaktır. Çünkü Tanpınar,
belgeyi, Tanpınar’ın ekyukarıda sözünü ettiğilemeleri ve çıkarmamiz röportajında, Sularıyla birlikte yayımad’ın mektubunu aylamaktı. Böyle bir
rıca yayımlayacağını
tercih, yazarın dil
söylemiş olmakla
ve üslup konusunHuzur’un eksik oldaki hassasiyetini
duğunu da söylegöstereceği gibi,
miş olur. Mektubu
kurgu tekniği
bahsettiğimiz sehakkında da bilgi
beplerden dolayı
verecekti. İkincisi
bir yanıyla Huise her sayfayı,
zur’un parçası, diTanpınar’ın üzeğer yanıyla da Hurini çizdiği yani
zur’dan ayrı, müsçıkarmayı düşüntakil bir hikâye gibi
düğü satırları, keokumak lazımdır.
limeleri temizleyeÖncelikle mektubun
rek yayımlamaktı.
varoluş sebebi, yazaBöyle bir yayın birının Huzur’da yaşaçimi, mektubun tamış ve intihar etmiş
mamı elimizde olmabir kahraman olmasıdır.
dığı için, kurgunun anKısacası Huzur olmasaylaşılması bakımından sadı –elbette öncelikle Tankıncalar içeriyordu. Bu sepınar olmasaydı- ne Suad
beple biz birinci yolu tercih
olurdu ne de bu mektup olurettik. Tanpınar’ın ekledikleri
du. Öyleyse mektubun içeriği
✔ Ahmet Hamdi Tanpınar
(İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları
yanında, üzerini çizdiği cümleleri
Huzur’daki bazı ana aksiyonlara
Enstitüsü Arşivi)
de aynıyla muhafaza ettik. Fakat yarım
bağlı olarak romanı tamamlamaktadır.
bıraktığı kelime ya da cümleleri, aynı anlama
Örneğin, Huzur okuyucusu, Suad’ın Nuran’a
gelen ve bizzat kendisinin değiştirdiği keliâşık olduğunu zanneder; çünkü romanda
melerden üzeri çizilmiş olanları ve önce Franböyle bir ima vardır. Fakat Suad, mektubunda
sızcasını sonra da onun üstünü çizip Türkçesini
böyle bir durumun olmadığını ısrarla söyleyazdığı kelimeleri biz de çıkardık. İmla konumektedir. Çünkü onun asıl meselesi insanlardır;
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hususi olarak da Mümtaz’ın ve İhsan’ın temsil
ettiği dünya görüşüdür. Yine Suad, mektubunda
Mümtaz’ın evinin anahtarını nasıl elde ettiğini,
eve kaç gün girip çıktığını ve hatta evde bir
kadınla birlikte olduğunu bile anlatır. Bu
bilgiler, en azından ayrıntılar bakımından Huzur’da yoktur.
Yazılış hikâyesi dahil bütün yönleriyle ilginç
olan bu mektubun dikkat çekici yanlarından
biri de Suad’ın, Mümtaz’ın başta yazma biçimi
olmak üzere hayata bakışını eleştirmesi, hatta
ironize etmesidir. Tanpınar biyografisini bilenler, en azından onun hemen her satırının
arkasına gizlediği mizacını da sezerler. Demek
ki Suad’ın Mümtaz’a yönelik ironisi aynı zamanda Tanpınar’ın kendisine yönelik ironisidir.
Zaten Suad’ın kaleminden çıkan bir mektupta,
yazarıyla özdeşleşmiş bir kahramana yönelik
ironinin -yani Mümtaz’a- aslında Tanpınar’a
yönelik olduğunu okuyucu derhal anlayacaktır.
Hakikatte Tanpınar, Suad yoluyla –zıt ikizkendini seyretmekte, kendisinin yazma ve yaşama biçimini, açıkçası düşünme biçimini
eleştirmektedir. Suad’ın mektubu Huzur’dan
sonra Tanpınar’da görülen büyük değişimin
açık itirafı sayılmalıdır.
Mektup hakkında bugüne kadar farklı araştırmacılar farklı yorumlar yapmış, hatta neden
böyle bir mektubu “yazmadığına”-yayımlamadığına değil- dair geniş ve belki de ufuk
açıcı bilgiler vermişlerdir. Bu yorumlar hiç
şüphe yok ki Tanpınar romancılığının sürekli
gündemde kalmasını sağlayan faktörlerden
bir kısmını teşkil etmektedir. Söz konusu mektupla beraber, aynı hususta yeni ve belki de
daha sağlıklı yorumların yapılması mümkün
olacaktır.
Söz konusu mektubun sözü edilen romanın
içinde olmamakla beraber, o romandaki bir
kahraman tarafından aynı romandaki bir
başka kahramana yazılmış olmasının efsanevi
bir değeri vardır. Diğer yandan Suad’ın mektubu yoluyla kurgu realize edilmiştir. Bu realizasyonun dünya edebiyatında benzer bir örneği var mı bilmiyorum. Tanpınar’ın, mektubu
sağlığında yayımlamamış olması bile, araştır-

6

ŞUBAT 2017

macılara yazarın bilinçli şekilde söz konusu
mektubu yayımlamadığını düşündürmüştür.
Çünkü Tanpınar, sanatsal yaratmada “aura”yı
önemseyen/önemsediğini ifade eden bir adamdır. Bir şiirle on üç sene uğraşan bir sanatkârın
bütün derdi, aynı havayı, yani şiire başladığı
duygu durumunu yeniden yakalayabilme arzusudur. Saf şiir düşüncesinin/telakkisinin
musır müdavimi Tanpınar için bir sanat eserinin geldiği andaki atmosferi, şiirin tamamlanabilmesi için, en azından şiir tamamlanıncaya kadar devam etmelidir. Eğer aura ya da
kendi ifadesiyle hava tekrar yakalanamıyorsa
şiir bitmez. Günlükler’i okunursa Eşik şiirinin
bitmemesi hakkında söylemeye çalıştığımız
hususları içeren cümlelerinin olduğu görülecektir. Kaldı ki Edebiyat Üzerine Makaleler’deki
şiire ilişkin yazılarında da aynı konuya dair
cümleleri vardır. Suad’ın mektubu hakkında
bu satırları yazmamızın sebebi, Tanpınar’ın
Huzur’un tamamlandığı 1948 yılından itibaren
büyük bir değişim geçirmiş olmasıdır. Çünkü
Huzur öncesi Tanpınar zihni, rahatlıkla Suad’ın
mektubunu geniş bir perspektifte ele alır ve
onun mizacını ele verecek bir yığın bilgiyi de
ekleyerek yayımlardı. Tanpınar, Huzur’la birlikte
yaşadığı zihni değişimin sonucu olarak hayata
ve dünyaya, insana ve cemiyete, bambaşka
bir zaviyeden bakmaya başlamıştı. Huzur bittiğinde eski Tanpınar da Huzur’la birlikte bitmişti. Ondaki idealizm, hangi kaynaktan gelirse
gelsin ki meselemiz bu değil, artık sona erer.
Nitekim mektubun asıl kıymetli yanı, bizce,
Tanpınar’daki değişimin vesikası olmasından
kaynaklanmaktadır. Öyle ki artık Suad, bizim
için trajedisi olan mitik bir figüre dönüşmüştür.
Metnin bir kurgu olduğunu unutmadan söyleyelim ki Tanpınar, Mümtaz olmaktan çıkmış
ve artık Suad’ın dünyaya bakışını içselleştirmiştir. Bu son kelime ile kastedileni bir benzetmeyle de anlatabiliriz: Tıpkı bazı kahramanları gibi Tanpınar da “esvap” değiştirmiştir.
Huzur’dan sonraki üç roman bu tezimizi doğrular. Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama
Enstitüsü ve Aydaki Kadın ki kesinlikle bu sıralamaya Günlükler’i de eklemek lazımdır,
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✔ Ahmet Hamdi Tanpınar (İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Arşivi)

zihnimizdeki Mümtaz imajına hiçbir zaman
uymayan/uymayacak olan bir bilincin bakış
açısıyla kaleme alınmış metinlerdir. Kısacası
bu süreç, esvap değiştirmenin hikâyesidir.
Söylediğimiz metinlerin arka planındaki bilinç,
muhakkak ki Suad’ın iğrenç bulduğu bir dünyayı, aynı oranda iğrenç bulmaktadır. Farklı
Tanpınar’lardan söz edenlerin kastettiği de
aslında budur. Tanpınar gibi kendi mihverinin
etrafında dönen bir adam için söz konusu
değişim hiç de şaşırtıcı değildir. Suad’ın mektubu dikkatli okunduğunda Mümtaz’ın Huzur’da gördüğümüz o iyimser, aşka ve insana,
millete ve insanlığa inanan iyimserliği yoktur.
Mümtaz’a ait bu hasletlerin hemen tamamının
anlamsız olduğuna inanan Suad, onun düşüncelerini gülünç bulur; kaldı ki romanda
da Suad’ın bahsettiğimiz yaklaşımının açık
ifadeleri vardır. Çünkü Suad, kendisinin durduğu yerden Mümtaz’daki –Tanpınar’dakişüpheyi besler. Zaman zaman dile getirdiğimiz
Tanpınar projelerinin iflası da ondaki bu şüpheyi büyüten gerçekliklerdendir. Suad’ın uyarıları, Suad’ın temsil ettiği şüphenin ikazları,
Mümtaz için ya da Tanpınar için asıl hakikattir
artık. Asıl hakikatin Suad’ın bakış açısı olduğu
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kanaatini Tanpınar, büyük aşkından, mebusluktan ve hayatındaki dramların artmasından
sonra kaçınılmaz şekilde fark eder. Bilhassa
aşağıda okuyacağınız Suad’ın Mümtaz’a yönelik
sert sözleri, romantik ironi düzleminde okunmalıdır. Mümtaz gibi herkese acımayı bir vicdani mesele hâline getiren, kendisine bile gizliden gizliye acıyan ve bizi de “zavallı
Mümtaz”larla acımaya sevk eden bakışın, Suad’ın katı ve belki de daha gerçekçi bakışı
karşısında ezilip büzülmemesi düşünülemez.
Tanpınar mizacı, kesin inanca hiçbir zaman
itibar etmemiş, daima bir ipin üstünde yürümüştür. Onun Demokrat Parti ve Menderes
konusundaki yazıları bizi yanıltmamalıdır.
Tanpınar, politik yazılarının dışında, sanata
ve insana bakarken görülür. Oysa Suad, insanların acımalarından, hele de kendisine
acımalarından nefret eder. Mektupta bu
ifadeyi Tanpınar önce yazmış, sonra üzerini
çizmiş fakat sonra tekrar yazmıştır. Çizilmiş
satırlar hakkında bir yandan estetik kaygının
diğer yandan olgunun tutarlılığının etkili olduğunu düşünsek bile aynı cümleyi tekrar
yazmaktaki ısrarını, cümledeki anlamın Suad’ın karakterine ilişkin bir hususu ifade et-
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mesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Çünkü Mümtaz, roman boyunca –Huzurönüne gelene acır. Onun için herkes acınacak
hâldedir; öte yandan Tanpınar teşvikiyle “zavallı Mümtaz”lar sayesinde okuyucu da Mümtaz’a acır. Vicdani duyuşun bu kadar abartılmasının yapay bir temsil üreteceği açıktır.

Tanpınar sanatının bu kusuru ancak Suad’ın
ironisiyle etkisini kaybedebilirdi. Suad, Tanpınar için cesaretin, kavganın, riyakâr bir
cemiyete ve insanlığa karşı duruşun bir temsili
olarak orada, çok uzakta değil, kendi içinde,
yanı başında durmaktadır. Ötesini Suad’dan
dinlemek en doğrusu!

Suad’ın Mektubu
Aziz Mümtaz,
Sana bu mektubu oldukça garip şartlar
altında yazıyorum. Bu mektubumu okuduğun
zaman hakkımda ne düşüneceğini bilmiyor
değilim. Kendini öldürmek için el âlemin evini
seçmek, herhalde beğenilecek bir hareket değil,
dünyada yer mi yok! Hele ölüm gibi tabii bir
şey için! Ne kadar hiddet etsen yeridir.
Ne yapayım ki beni bu harekete biraz da
bu ev sevk etti… Birkaç günden beri evinin
gizli ve devamlı misafiriyim. Sonunda mahremiyetin bana aitti. Aramızda ilk önce benim
tarafımdan yapılan bir şaka vardı. Evine sen
yokken girip çıkmak, o kadar gülünç bulduğum
hayatını yakından seyretmek, seni doya doya
tanımak hoşuma gidiyordu. Sonra ev, belki
de yaşlılık, kendimi, kırkına varmadan kendimi
mahkûm ettiğim yaşlılık biraz da hadiselerin
yardımıyla beni mağlup ettiler. Şimdi sakınılmazın karşısındayım.
Sakın bu satırları okurken bana acımağa
kalkma! Bu son eşikte, düşüncelerim ne olursa
olsun ben eski Suad’ım. Hayatla tutuştuğum
bahsi bu kadar erken ve hatta gülünç şekilde
kayıp ettiğime elbette müteessirim. Fakat herhangi bir insanın acımasına razı değilim. Belki
de bu mektubu sana yazdığım dakikada kapıyı
açıp gidebilirim. Hatta tabancamı bir mektupla
sana hediye bile ederim. Nitekim bu işi, kendi
cesedim yerine bir başkasının ölüsünü de burada bırakmak suretiyle bile yapabilirim. İnsanların en az hoşuma giden tarafı acımalarıdır.
Fakat evinde güzel bir gece geçirdiğimi
iddia edemem. Sevmesem bile düşüncesine
alışık olduğum bir kadının, hayatının bir par-
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çasını gizlediği bu ev, gece yatmak için tekrar
girdiğim zaman üzerimde, kendi evimden,
tanıdığım evlerden başka türlü bir tesir yapmadı. İki oda, bir hol, çalışma odası yaptığın
salon, bazılarını uğradığım eski eşya mağazalarında göre göre artık tanıdığım eşya, abajurler, bakar bakmaz insanı yaşamaktan bıktıran hatıra fotoğrafları, hülâsa alelâdenin ta
kendisi idi bu bir yığın şey. Ve aşkınız da
böyle idi. Yani yüz milyonlarca insanın tekrarladığı bir şeydi. Sihir tükenmişti. Büyü
bitmişti. İçimde merhamete benzeyen bir çöküntü vardı. Evde Nuran’a ait bir şeyler aradım;
yoktu. Belli ki burası onun evi değildi, fakat
senin de evin değildi ve işin garibi olsa idi de
yine, sizi uzaktan takip ederken tahayyül ettiğim şey, o sıcaklık, derinlik bulunmayacaktı.
Bununla beraber geceyi bu evde geçireceğim.
Sahibinin haberi olmadan bir evde misafir
olmanın garabeti hoşuma gidiyordu. Kaldı
ki bin türlü düşünce arasında nefsime bir
nevi azap yapıyordum. Çünkü gerçekten sıkılıyordum. O güne kadar benim için hayatlarını uzaktan takip ettiğim insanlardınız.
Işığı söndürdüm. Salonda karanlıkta oturdum.
Bu hâl ne kadar sürdü bilmiyorum. Karanlıkta
böyle düşünürken birdenbire, elimin üstünde
bir şey yürüdü, ürperdim. Işığı yaktım. Bir
hamam böceğiydi. “Nasılsa Sünbül Hanım’ın
elinden kurtulmuş…” dedim. Hayvanı, yolunu
bulabilir mi, diye kapının önüne koydum.
Banyo odasına gitmesini, orada deliklerden
birinde kaybolmasını istiyordum. Öyle yapmadı. Küçük bir kavisle odanın için(n)e doğru
yürüdü, hatta bana doğru geldi. O da insana
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musallattı. Kâinatta her şey insana musallat,
fakat en büyük düşmanımız, yine insan, diye
düşündüm. Evet, en büyük düşmanımız yine
insan! Bütün geceyi bir mitomanla, kendi yalanlarına kanan bir biçare ile geçirdiğimi anlamıştım. Zengin bir biçare. Çünkü bilmeden
bir yığın masala hayatını koymuştu. Fakat
bir bakışta, yüzünde hakikatlerinden birisini
okumuş ve korkmuştu. Hakikatte küçük ve
şehevi bir mahlûk olduğunu anlamıştı. Korkunç değil mi? Kadın saflığının bütün zırhları
içinde, onu karşımda olduğu gibi görüyordum.
Fakat hayatımıza bütün sıcaklıklar da ondan
geliyordu. Elbette şimdi siz Emirgân’da benim
burada olduğum gibi bedbaht değildiniz! Bilir
misiniz bunları düşünürken sizi arıyor ve istiyordum. Görmek istiyordum. Ve görürsem
mes’ut olacaktım.
İnsan hayatına yakından bakmamaya bir
türlü alışamadım. Belki onun için alelade bir
çapkın oldum. Ne ise ben yine hikâyeme geliyorum. Evet, her mahrem yer beni sıkar.
Evin üzerine çökmüş gibiydi. Bu hislerden
kurtulmak için müsveddelerini okumağa karar
verdim. Evvelâ tanzim ettim, düzelttim. Bu
epeyce zaman aldı. Mümtaz biraz daha muntazam olsana! Sonra okudum. Ne hazin şeyler.
Vazgeç, Mümtaz. Hiç istidadın yok. Her cümlende yazacağın şey tükeniyor. Hiç de kısırlığın
o bereketli kısırlıklardan, insana yeni ufuklar
açan sihirli zorluklardan değil. Eminim ki her
cümlenin sonunda kafatasını eline alıyorsun
ve cınbızla bir tarafında bir şey kaldı mı, bir
şeycikler bulabilir miyim, diye düşünüyorsun.
Daha fenası da var. Galiba masanın başına
için ve başın boş oturuyorsun. Beş on sahife
okuduktan sonra, bu masa başında çektiğin,
geçirdiğin işkence saatlerini, sıkıntıları düşündüm ve sana acıdım; şair, muharrir olmanı
hiç tavsiye etmediğim hâlde! Vazgeç Mümtaz,
vazgeçmezsen bile hiç olmazsa şiire ayırdığın
kelimelerle öbürlerini yazmaktan vazgeç. Otuz
sahife okudum, fakat bir satırı bile hoşuma
gitmedi.
Daha okurdum; bilirsin ki seni beğenmem,
fakat severim! Ama senin insan taliinden bah-
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setmeğe ne hakkın var Mümtaz? Aşk gibi
tabii bir iş üstünde bu kadar geciken bir
insanın! Sen sevgilinden bahset; onun güzelliğini öv; Boğaz’da ışık oyunları seyret, mezar
taşında keramet, eski musikide dirayet vehmet!
Görüyor musun, dışarda geniş hareket var!
İnsanlar isteye isteye ölüyorlar. Zannetme ki
onları da beğeniyorum. Fakat, ne olsa biraz
anlıyorum. Sen insanlığın asıl tecrübesinden
gafilsin! Açlığı, sefaleti bilmiyorsun. Yanlış
anlama, bütün hayatından sıkıntı akıyor, fakat
tabiatın, terbiyen onu görmeğe müsait değil;
önünde gelecek diye bir vehim aynalanıyor,
ona doğru koşuyorsun! Sen insan taliinden
bahsetme! Kendinden bahset! Ciltlerle yaz,
doldur!
Galiba asıl insan talii işte burada. İhsan
karısının akrabasıyla evlendiğim gündenberi
bana ruh ahenginden bahsetti. Bunu ben de
biliyordum. Bu yüzden içimde durmadan katliamlar tertip ettim. Fakat heyhat! Şahsiyetimizi
yapan parçalar bir defasında ölen cinsten değiller. Orta oyunundaki aptal uşak, münasebetsiz vakitlerde gelmeği adet edinmiş alacaklı
gibi şimdi öldürdüğüm biraz sonra karşıma
çıkabiliyordu. Bu kadar kalabalığı kendinde
taşımanın, sonra da tek bir insan olarak yaşamanın güçlüğü! Fakat daha fenası, asıl hayvanın,
en iptidaî olanın içimizde her an tetikte durması, ilk fırsatta canlanması, etrafında ne
varsa hepsini birden somurup yutması. O bitmeyen açlıklar, tükenmeyen susuzluklar…
Sonra, her şey bittikten sonra, onun çok
doymuş olmaktan çatlaması; demin yuttuklarının hepsinin birden tekrar ortaya çıkması,
üzerlerindeki irin ve bağırsak parçalarını silkerek kımıldamaları, oyuna tekrar girmeleri.
Zannetme ki bütün bunları yalnız kendim
için söylüyorum. Hepimiz böyleyiz. Belki bazı
insanlar kendilerini zapt ediyorlar ve muayyen
bir hiddette tutuyorlar. Onlar hayat gemisini
idare edebilenler, anadan kaptan doğanlardır.
Fakat emin ol ki onlar da ölüyorlar. Rahat bir
döşekte, bir ismin, bir işin etrafında kabuklaşarak ölebilmek için kendisinin ne kadar gafili
olmak lazım!
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Hayır, asıl contre point içimizde. Bazıları
İhsan gibi bunu yapıyorlar. Fakat o zaman da
bunun cazibesi kayboluyor. Mütemadiyen şarabı sulandırıyorsun!
Bir gün yanımda insanlığın destanından
bahsediyordunuz! Bilmem hatırladın mı? Ben
o gece hayvanlar diye iki perdelik bir piyes
şeması düşündüm. Birinci perde(de) Nuh’un
gemisi gibi her cinsten bir yığın hayvan kendi
aralarında konuşuyorlar, döğüşüyorlar, birbirlerine oyun oynuyorlar, tavizat veriyorlar,
hülâsa tıpkı insanların aralarında yaptıkları
şeyi yapıyorlardı. Fakat en kaba ve hayvanca
şeklinde yapıyorlardı yahut sade şema olduğuna
göre, yapmalarını istiyordum. Fakat sahnenin
dışarısı bir kafatası şeklinde olacaktı ve istiyordum ki sahnedeki her esaslı harekete bir
iştihanın, tatminin gösteren bir musiki parçası
ve ışık oyunu refakat etsin. Bununla beraber
içerde de hakiki bir hayvan döğüşü geçsin.
Perdenin sonunda bir ses hepsini birden bastırıyor. “Artık dağılmamız lazım! Birbirimizi
anlamamız imkânsız ve hepimiz yorgunuz!”
diyor ve perde kapanıyordu. İkinci perde bir
saray veya çadırda geçiyordu. Orada Mormotanya İmparatoru maiyetinin, vezirlerinin arasında hasta ve yorgunluktan harap görünecekti.
Bütün hayvanlar teker teker mabeynci tarafından içeriye sokulacaklardı. Hükümdar ilk
önce onlara kim olduklarını soracak, onlar
“İştahanız efendimiz, sevginiz efendimiz, vefanız efendimiz, dostluğunuz efendimiz…”
diye cevap verecekler ve sonra “Neye geldiniz?”
deyince, “İzin istemeye, daha doğrusu size
vedaa geldik!” diyecekler, o zaman hükümdar,
“Peki, anlattığınıza göre hepiniz bir şeyimsiniz,
siz gidince ben ne yaparım?” diye soracaktı.
Hayvanların hepsi birden buna “Ölürsünüz
efendim, ölürsünüz!...” cevabını vereceklerdi.
O zaman hükümdar, “Demek ölüm, bir hayvan
ahırının kapısını açmaktan başka bir şey değil,
öyle mi?” diyecek ve tam bir sükûnet içinde
ölecekti. Ben o zamanlar bizi ihtiraslarımızın
idare ettiğine kaniidim; bir cin gibi, şeytan,
geçici veya devamlı bir hastalık gibi bize musallat olan ihtiraslar… Hâlbuki şimdi bir in-
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sanda birkaç kişinin birden vücuduna inanıyorum. Belki piyesi bunun için yazmadım!
Hâlbuki değiştirmesi çok kolaydı.
Tabii sen ucuz felsefe diyeceksin ve bana
güleceksin. Doğru, ben de biliyorum ki marifet
ölmek değil, yaşamak, hayata katlanmak, ne
kadar fırtınalı havada olursa olsun gemiyi limana kadar götürmek, orada bir şamandıraya,
bir iskeleye bağlamaktır.
Romancılar ayrı ayrı insanlarla hayat kumaşını dokumağa çalışıyorlar. Fakat insan
nedir? Ve hakikaten bir/tek olan insan var
mıdır? Bunu hiç düşünmüyorlar. Düşünmedikleri için de fikirle insanı karıştırıyorlar.
Hâlbuki asıl kumaş içimizde dokunuyor. Meselâ al beni. Ben kaç kişiyim zannediyorsun!
Ölüme en fazla yakın bulunduğum şu dakikada
bile içimde kaç duygu birden çarpışıyor;
hisleri bırak. Zihnim kaç şeyi birden düşünüyor? Bir taraftan senin beni tepemde iki
yüz mumluk bir lamba ile -salonun lambasını
hole taşıyorum!- holde asılı gördüğün zamanki
halini düşünüp gülmek istiyorum; öbür tarafta
Nuran’ın seninle Fatma arasındaki çırpınışını
düşünüyorum. İçim eziliyor. Karımın bu
kadar kepaze şekilde ölümümü işitince koparacağı kıyameti düşünüyorum; adeta bu
işten tiksiniyorum. Karımı sen tanırsın, o
hayatta anlatacak bir kederi olunca kendisini
bulanlardandır. Birdenbire ne kadar değişir,
el yüz her şey tazelenir. Hiçbir hatibe nasip
olmayan bir talakatla söz, işaret, feryat, sızlanma birbirine karışır.
“Ah kardeşim! -bir el işareti- başıma gelenleri
bilmezsin? -muzdarip bir bakış- düşün bir
kere biçareyi… -mendili arama- ah iki çocukla
kaldım; beş damla gözyaşı ve burun çekmeler;
daha evlendiğimizden on bir sene olmadan…
” Evet, bütün bunlara fırsat vermeliydim diyorum. Nihayet İhsan’ı düşünüyorum, onun
hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir cümle ile
bu işin mukadder oluşunu anlatmasını düşünüyorum. Evet, itiraz kabul etmemesiyle
gülünç, kat’î, deterfizmaturnalerinden yeni
çıkmış birkaç cümle. Meselâ şu cinsten bir
cümle! “İntibaksız adamdı biçare… O kadar
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havada insan yaşayamayız ki…” Hayır olmadı,
İhsan kolaylıkla taklit edilmiyor. “Suad bir tezatlar yığınıydı. Bir tarafta korkunç bir sansüalizm, öbür tarafta en zalim hâline gelmiş
bir günah duygusu…” Fakat İhsan taklit edilmiyor. Sakın bunları söyledim diye İhsan’ı
sevmediğimi sanma: O büyük adamdır Suad.
Hem çok büyük adam. Yalınız bir tek kabahati
var; kitap gibi konuşuyor. Hatta kitap gibi düşünüyor, ne dehşetli şey değil mi? Kitap gibi
düşünmek: yani tecrit ve tasnif ederek, varılacak
yeri bilerek… Ben bir labirentte dolaşır gibi
konuşurum. Sen bir saat rakkası gibi iki haddin
arasında gidersin. O ise daima terkibin peşinde.
Düşüncesinin ışığında ve düşüncesinin yolunda
muayyen hedefe doğru yürür gibi konuşur.
Fakat asıl meseleye gelelim. Bu düşündüklerimi
de bir tarafa bırak! Şahsiyetimizi düşün! Bu
zavallı dostunda kaç türlü insan var tasavvur
edersin? Suad Bey, dinsiz ve münkir, mistik,
şaşırtmaktan hoşlanan adam, hissî insan, maskara, ciddî iş adamı, rate aktör, hiç olmazsa
dış tarafı kurtarmağa çalışan aile reisi, sinik
çapkın… Daha sayayım mı Mümtaz?
Evet, insan talii kelimesini görünce durdum.
İlk önce müsveddelerini sobaya atacaktım;
belki seni de bu dertten kurtarırdım. Fakat
üşendim. Sadece masanın önünden kalktım.
İnsan taliinden bahsetmeğe hakları olduğunu
sandığım insanlara gittim. Gramafon zaten
açıktı. Debussy’nin Noeturne’unu buldum.
Fakat sonuna kadar dinleyemedim. Sadece
güzeldi. Ben keskin bir şey istiyordum. Sizde,
kimde bulacağımı biliyordum; fakat başka
yerde aramağı tercih ediyordum. Tanhauser’i
çaldım. Tutmadı. Borodie fazla safiyet altında
gizlenmiş iddia gibi göründü. Tekrar Noeturne’e
döndüm. Nihayet Beethoven çalmadan odadan
çıktım. Yatak odasına geçtim, pencereyi açtım.
Keskin bir ay ışığı vardı. Apartmanların iç
avlularının henüz dolmamış vapur anbarlarını
andıran sefaletini seyrettim. Karşı evin balkonunda bir kedi, dışarıya asılmış bir tel dolabını beyhude yere zorluyordu. Nihayet muvaffak olamayacağını anladı. Keskin bir sesle
miyavladı ve sırtını kabartarak yürüdü; gözden
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kayboldu. Zaten artık iştihasının macerası
beni alakadar etmiyordu; yani başındaki evde
bir ışık yanmıştı. Galiba pansiyon oturan iki
kadın perdeyi kapatmayı akıllarına getirmeden
soyunmağa başladılar. Bar artisti, filan gibi
bir şey olacaklardı. Yorgun ve sarhoştular;
hemen hemen gözümün önünde soyundular.
Bir yığın ipekli tül, kumaş üst üste atıldı;
pencere önünde daha fazla durmadım. Bunu
kendim için değil, senin için yapmadım. Sen
o kadar afif insansın ki! Ne yapacağımı bilmiyordum, can sıkıntısı içinde kıvranıyordum.
Nihayet masalardan birinin üstünde bir uyku
ilacı buldum. Bütün ömrümde kullanmamıştım. Küçücük bir şişe idi bu. Niçin uyku ilaçlarına bir yığın resim yapmıyorlar? Bu on
komprimede en aşağı yetmiş, seksen saatlik
uyku vardı ve her saat uykuda yüzlerce insan,
acaip şekil, harikulade vaka, yürüyen duvarlar,
konuşan hayvanlar, uçan atlar… Şişeyi elimde
evirdim, çevirdim. Nihayet üç komprime
birden içtim. Fazla olduğunu bilmiyor değildim.
Fakat uyuyamam diye korkuyordum. Zaten
birkaç defa çıkıp gitmeyi, geceyi herhangi bir
eğlencede içimdeki hayvanı öldürerek geçirmeyi
düşünmüştüm. Fakat ev üzerime çökmüştü.
Nitekim sonra da yıkıldı.
İki üç komprime aldım. Rahat bir uyku
her şeyi düzeltir, diyordum. Fakat rüyaları
hesaba katmamıştım.
Bununla beraber rüyalar zannettiğim
kadar parlak olmadı. Ben gerek bütün perdelerini sıyırdığım senin hayatına, gerek beni
o kadar rahatsız eden çocukça merakıma
layık olan ve seninle eğlenen rüyalar göreceğimi sanmıştım. Bu merak yüzünden kendime
bir yığın sıkıntı çıkarmıştım, icat etmiştim.
Aslında istese idim elimde yürüyen o hamam
böceği gibi silkinip atabileceğim bir yığın sıkıntı… İşte rüyalarımın bütün bunlardaki
komik tarafı, komiği bana göstereceğini ümit
ediyordum. Üç komprime kafama bir merdane
ile vurulmuş gibi tesir etti. Neden sonra
sabaha karşı baygınlığa benzeyen uyku duruldu; şekiller meydana çıktı; siyah duvarda
birtakım şekiller seçmeğe başladım. Bunlar
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her rüyaya benzeyen acaip, ıttıratsız hareketler
ve gölgelerdi. Fakat rüya ile at başı yürüyen
duygu büsbütün ayrıydı. İçimde büyük bir
korku ve hüzün vardı. Niçin korkuyordum
ve neden mahzundum? Bunu bilmiyordum.
Belki de bu duygu en son gördüğüm rüyanın
bende bıraktığı tesirdi. Çok karanlık, kömür
tozu ve katran çamurlu bir çukurdan bir
türlü çıkamıyordum. Nihayet küçük bir çocuğun yardımıyla buradan kurtuldum. Fakat
ıslaktım ve üşüyordum. “Güneş, güneş!” diye
dişlerim çarpa çarpa sayıklıyordum. Yanımdaki çocuk, “Güneş yok! Bilmiyor musun?”
diyordu.
“Niçin yok?” dedim... Ses vermeden kayboldu. Ben etrafıma bakınırken arkamda bir
hıçkırık işittim. Sarı bir araba atı omuzumun
üstüne doğru ağlıyordu. Hiddetle döndüm,
o zaman yerde bana çocuğun, deminki çocuğun ölüsünü gösterdi. “Çabuk, çabuk…
Bunu gizleyelim! Yoksa seni mahvederler…”
Arkasındaki arabaya bindim. Hem ağlıyor,
hem konuşuyordu; ben kucağımda çocuk,
titriyordum...
Silkinerek uyandım. Çenelerim birbirine
vuruyordu. Bir müddet olduğum yerde korka
korka bakındım. Sonra yerimden fırladım.
Saate baktım, Dokuz buçuktu. Derhal giyindim. Sokağa çıktım. Niyetim bu eve bir daha
dönmemekti. Beyoğlu’nda sağa sola dolaştım.
İnce bir kar hâlâ devam ediyordu. Bir lokantada yemek yedim; sinemaya girdim. İçimde
büyük bir kurtuluş hissi vardı. Bir daha bu
eve girmeyecek, senin hayatını karıştırmayacaktım. Nuran’ın anahtarını bulduğum geceye, hatta sizleri tanıdığım günlere lanet
ediyordum. Kendimi bir çamaşır dolabında
kirli çamaşırları karıştırırken burnunu akrep
sokan bir köpeğe benzetiyordum. Çünkü saatler geçtiği hâlde hâlâ gecenin manasız azabını unutamamıştım. “Herkesin hayatı kendisinindir; ne anlamamız, ne yaşamamız ihtimali var!” diyordum. Fakat bu cins düşüncelerle teselli edilebilecek hâlde değildim.
Sanki hâlâ rüyamda gördüğüm o kül rengi
zayıf atın çektiği yük arabasında idim ve
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hâlâ niçin ve nasıl öldürdüğümü bilmediğim
küçük kızın ölüsü kucaklarımda idi. Hâlâ
onun susmuş yüzüne bakıyordum. Kulaklarında telkâri top küpeler vardı ve saçlarını
başının iki yanına toplamıştı. Kendi kendime,
hep niçin, niçin diyordum. Akşama doğru
bu tam bir birsam oldu. Ve ben avukatımın
bürosuna o araba ile, o kız çocuğu ile gittim
diyebilirim. Karım davasız ayrılmayı kabul
etmiyordu. “Çocuklarımın saadetini müdafaa
edeceğim…” diyormuş. Hakikatte çocukları
benden tam ayırmağa çalışacaktı. “Barışmağa
hazırım. Zaten bütün ömrümü ona verdim...”
Bir nevi mide bulantısı ile yazıhaneden çıktım.
Dedikleri doğru idi. Bütün ömrünü bana
vermişti. Fakat bu hediye bana fazla geliyordu.
İlk önce bu ömür tüy gibi hafif adımlarla
hayatımda gezinmişti. Sonra gittikçe ağırlaşmış, gittikçe ezici olmuştu. Şimdi ise bana
nefes alacak delik bırakmıyordu. Nefse karşı
işlenmiş büyük bir günah gibi üzerime çökmüştü. Şurası muhakkak ki Afife hiçbir zaman
kendini anlamadı. O otuz beş yaşının kutbunda bir genç kız; hatta kelebek hafifliğiyle
yaşamak istedi. Beni rahat bıraksaydı, belki
de hakkı olan fakat bence imkânsız şeyleri
isteseydi, her hareketimi dayak yemiş köpek
gibi bakışlarıyla takip etmeseydi, mütemadiyen
konuşmasa, şikâyet etmeseydi ve konuşulacak
yerde susmasa idi, hülasa içime her hareketimden hesap vermeğe mecbur olduğum bir
azap bir emirler silsilesi gibi yerleşmeseydi,
çehresini vicdan azaplarımın aynası yapmasaydı belki de onunla ayrılmayı ciddiyetle
düşünmezdim.
Fakat Afife, cennetin anahtarlarını hakikaten ellerinde tutan nadir insanlardandır.
Onunla birkaç sene bir arada oturup da cennetlik olmamak imkânsızdır. Bununla beraber
avukatla konuşurken içime o zamana kadar
duymadığım bir üzüntü çöktü! Çocuklarımı
bir daha görmemekten korktum. Barışmak
için eve gitmek istedim. Mahkeme, şahitler,
bütün o gidip gelmeler önümde sıkıcı bir
yığın tesadüfiyle...
(Devamı gelecek sayıda) ▲
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