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PROLETERLER İÇİN
‘PATAFİZİK DERSLERİ / 1

tahta kuş / kedi mihail / ulyanov
adında minik ve öfkeli bir adam
Kedimin adı Mihail ve guguklu saatin tahta kuşunu o
kemirdi. Uslu bir hayvan değil. Ben de uslu bir hayvan
değilim ama Mihail benden daha yaramaz. İnsanların
bana tamir etmem için bıraktıkları bütün saatleri mutlaka
bir yerlerinden kemiriyor. Onu bu konuda defalarca uyardım, anladığını sanmıyorum. Anlamasını beklemiyorum.
Mihail bir kedi. Saatlere çok daha fazla zaman harcamama neden olan bir kedi. Aslında onu birkaç kez postaladım ama geri dönmenin bir yolunu buldu hep. Kucağıma
atlayıp kocaman yeşil gözleriyle bana ne zaman baksa
onu affettim. Mihail yalnızca bir kedi. Ben de zaten saatlerle uğraşmayı seviyorum. Fakat geçen cumartesi sabahı
yaşadığımız şey, beni de Mihail’i de oldukça korkuttu. O
günden beri o oldukça sessiz bir kedi, ben de oldukça
sessiz bir adamım. Öyleyse eskiden Mihail uslu bir hayvan değildi ve ben de uslu bir hayvan değildim.
Cumartesi sabahı evet... Garip giyimli yaşlıca bir
adam ve annesi olduğunu zannettiğim garip giyimli bir
kadın dükkâna geldiler. Ellerinde bir guguklu saat vardı.
Adam, yüzüme bile bakmadan, “Çalışmıyor,” dedi. Guguklu saati masamın üzerine bıraktı. Annesi gülümsedi.
Mihail kadına tısladı. Kadın yeniden gülümsedi. Mihail
kadından korktu. Bunun haricinde pek bir şey konuşul9

madı. Yalnızca, haftaya cumartesi yeniden geleceklerini
söyleyip dükkândan çıktılar. Mihail dükkânın kapısına
kadar gidip bu tuhaf tiplerin arkasından uzun süre baktı.
Ben de kapıda duran Mihail’e baktım. Boşluk ve bütün
bir dünya her şeye baktı. Mihail neden sonra yanıma gelip sürtünmeye başladı bana; ne de olsa Mihail bir kediydi. Birlikte bir şeyler yedik. Yemekten sonra Mihail kendini masanın üstüne attı, gerindi ve yayıldı. Ben de bu
tuhaf tiplerin, çalışmıyor dedikleri guguklu saati elime
alıp problemin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Anladım. Saat bozuktu. Elimde bozuk bir guguklu saat vardı.
Tuhaf tiplerin dediği gibi... Çalışmıyordu. Zeki adamım.
Mihail de zeki bir kedidir.
Neyse olayı anlatıyordum... Guguklu saatin kırmızı
ağızlı küçük tahta kuşu saatin kaç olduğunu kavrayamıyordu. Saati kavramasını sağlayan düzenek kopmuştu.
Kırmızı ağızlı küçük tahta kuşu masanın üstünde bir köşeye koyup saatin içindeki parçalarla uğraşmaya başladım. İşte ne olduysa bu arada oldu... Daha doğrusu olaylar silsilesi böyle başladı... Mihail, küçük tahta kuşun
kırmızı ağzını kaşla göz arasında kemirmişti. Mihail’e
oldukça sert bir biçimde bağırdım. Bana kırıldı. Küçük
tahta kuşu elime aldım, ağzına bakıyordum ama elimde
gerçek bir kuş ölüsü varmış gibi hissediyordum. Mihail
de gelip, olay kendi dışında gelişmiş gibi elimdeki kuşa
baktı. Sonra bana baktı. Sonra kuşa baktı. Sonra gerindi
ve olduğu yere yayıldı. Kuşun, küçük tahta kuşun artık
küçük kırmızı bir ağzı yoktu... Başka bir kuş bulup saate
uydurmam lazımdı. Ama en azından mekanizmanın çalışıp çalışmadığını, bu artık kırmızı bir ağzı olmayan küçük tahta kuşla da deneyebilirdim.
Saatin içinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra,
kuşu da yuvasına yerleştirip yuvanın kapısını kapattım.
Mihail kapıyı kokladı, saatin üstündeki kuşun yuvasının
kapısını... O da kendince onay veriyordu sanki... Kendi
10

saatime baktım, ona geliyordu. Biraz bekleyecek ve kuşun
yuvasından çıkıp ötüşünü izleyecektim. Ama öyle olmadı.
Kuş, küçük tahta kuş, artık kırmızı bir ağzı olmayan
küçük tahta kuş saat on olduğunda yuvadan çıkmadı. Şakımadı... Saati söylemedi. Olması gereken olmadı. Olması gerekenin olmaması telaş demektir; sevgili kadar ince
bir kaygıyla birlikte telaş... Telaş, merak ve biraz da can
sıkıntısıyla guguklu saatte, artık kırmızı küçük bir ağzı olmayan küçük tahta kuşun çıktığı kapıyı açtım... Kuş içeride yoktu. Elimle, daha doğrusu parmaklarımla yokladım saatin içini... Saati salladım... Sağa salladım, sola salladım... Kuş yoktu. Mihail de burnu ve patileriyle baktı...
Mihail de küçük kırmızı ağzını kemirdiği kuşu bulamadı... Kapıyı kapattım ve guguklu saati masanın üzerine
bıraktım. Kuş yoktu, gitmişti, nereye giderdi? Mihail en
iyi bildiği şeyi yaptı, gerindi ve yayıldı...
İlk anda sadece garip gelmişti... Dalgınlık. Başka
açıklaması olamazdı. Kuşu muhtemelen içeri koyduğumu, yuvasına yerleştirdiğimi zannetmiş ama bunu yapmamıştım. Etrafa, yere, tamir parçalarının olduğu kutunun içine... baktım, baktım, baktım. Kuş yoktu. Mihail
horluyordu. Masanın başına geçip oturdum ve her şeyi
sıralı olarak düşünmeye başladım... Saati açtım, kuşu aldım, vidalar, falan filan... Kayıp bir an yok gibiydi... Mihail gözlerini açmıştı bu arada ve saate bakmaya başlamıştı. Yayıldığı yerden, kımıldamadan saate bakıyordu.
Yeni bir tuhaflığın eşiğinde olduğumuzu anlamıştım ki...
saatteki kapı vurulmaya başladı... Ve ardından bir ses: Aç
şu lanet olası kapıyı!
Korkmak. Korkmak buydu. Tek kelimeyle buydu.
Elim ayağım birbirine dolandı ve terlemeye başladım.
Kapı hâlâ vuruluyordu, saatteki kapı. Mihail’e baktım bilinçsiz, Mihail de bana bakıyordu. Cesaretimi toplayıp
saate yaklaştım... Mihail “miyuuaauuv” dedi ve o da saate
11

yaklaştı. Bu şapşal kediyle birbirimizi gerçekten çok iyi
anlıyorduk; ona, “Açayım mı?” der gibi baktım, o da bana,
“Aç!” der gibi baktı. Ve nasıl bir cesaretle bilmiyorum
ama saatin kapısını açtım. Mihail’in gözleri büyümüştü...
Saatin içinden kasketli ve çenesinde sakalı olan, düz,
siyah paltolu minicik bir adam çıktı ve bana bağırmaya
başladı. Önce aşağılık bir işbirlikçi olduğumu, bütün küçük burjuvaların birbirlerine benzediğini, eninde sonunda
ellerine geçen ilk fırsatta devrime ihanet ettiklerini söyledi. Mihail’le donup kalmıştık. Mihail birkaç adım geriledi.
Bana baktı. Gerindi ve yayıldı. Gözleri bu minik adamdaydı. Benim ne hissettiğimi ifade edebilmemin imkânı
yok. Minik adama, saate, Mihail’e bakıp duruyordum.
Saatten çıkan minik adam bir ara sakinler gibi oldu
ve bana küçük tahta kuşla ilettikleri mesajı alıp almadığımı sordu. Ben kıpırdayamıyordum bile... Küçük tahta kuşun yerine saatin içinden çıkan küçük sinirli adam için
durum gayet normaldi anlaşılan. Gözlerini gözlerime dikti ve, “Cevap bekliyorum!” diye bağırdı yeniden. Benim
öylece durduğumu görünce devam etti... Her şey sonlanmak üzereydi ve ben en önemli mesajı almamış, görevimi
yerine getirmemiş ve partiye ve devrime açıkça ihanet
etmiştim. Bununla ilgili gerekli inceleme yapılacaktı. Hesap verecektim. Bu her şeyden çok kendime duyduğum
saygıyla ilgiliydi. Ama her ne olursa olsun, parti son aşamada böyle bir tavrı asla bağışlayamazdı. İlyiç Ulyanov’un
ve partinin sabrını sınamamalıydım. Evet, gerçekten mükemmel. Harika... Kırmızı küçük ağzı Mihail tarafından
kemirilmiş küçük tahta kuş gitmiş, yerine İlyiç Ulyanov
adında minik bir adam gelmişti. Küçük bir kuş, minik bir
adam. Öfkeli minik bir adam.
Saçma sapan bir sessizlikte öylece duruyorduk; duyulan tek şey dükkândaki diğer saatlerin tik taklarıydı.
Minik adam masanın ucuna kadar gelip beni baştan aşa12

ğıya süzdü. Gözleri gömleğimin yakasındaydı; parti rozetimi neden takmadığımı sordu... Elbette söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum; daha da beteri öfkeli,
minik bir adamın benimle konuşuyor olmasına ve bu
öfkeli minik adamın bir guguklu saatin içinden çıkmış
olmasına bile henüz kendimi inandıramıyordum. Sıradan insanlar gibi uyanmak, bir an önce uyanmak geçti
içimden. Mihail’in gözleri daha önce hiç olmadığı kadar
büyümüştü ve adama bakıyordu...
Nasıl olduğunu bilmediğim bir biçimde, bir bilinçsizlik halinde minik ve öfkeli adamla konuşmaya başladım.
Neler olup bittiğini bilmediğimi, sadece saati tamir etmeye çalıştığımı, işimin bu olduğunu, küçük tahta kuşu ve
onun Mihail’in kemirdiği küçük kırmızı ağzını, sayıklama
gibi, birbirinden kopuk cümlelerle bir çırpıda adama anlattım. Bunu yapıyor oluşum da bana ayrıca çok saçma
geliyordu. Fakat her şeyden bağımsız bir şeyin işlediğini
anlıyordum... Her şeyden bağımsız ve hep aynı sözcükte
düğümlenen bir şeyin... Tuhaflığın... Adam bana güldü.
Akıl vermeye başladı. Gerçek gerçektir ve zamanla ilişkisi
yoktur falan dedi. Bir sürü şey anlattı. Masanın kenarında... Kuşun önemi yok dedi; aslında mesajın da pek bir
önemi yokmuş. Fakat yine de güven duygusu, sadakat, bağlılık açısından mesajı almam çok daha doğru olurmuş. Bir
an öfkelenmiş ve beni ihanetle bu yüzden suçlamış. Anlattı da anlattı... Aklımı kaybettiğimi düşündüm bir an... Saatlerin arasında geçen yoğun ve yorgun günlerin beni artık
çok yıprattığını düşünmeye başladım. Bilinçle bilinçsizliğin nasıl bir ve aynı şey olduğunu fark ettim. Gerçekle
gerçekdışılığın tekliğine takıldım... Daldım. Tekrar daldım. Ve bu arada en korkunç şey oldu... Mihail, yayıldığı
yerden sıçrayıp İlyiç Ulyanov’u, nerdeyse sakinleşmiş olan
öfkeli minik adamı yuttu. Gerindi ve yayıldı...
Şaşkındım ya da daha doğru bir ifadeyle bir kez daha
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şaşırmıştım. Mihail’e bakıyordum, keyfi yerinde görünüyordu. Yalanmaya başlamıştı. Sadece bunun olmaması
gerektiğini düşünüyordum; Mihail adamı yutmamalıydı.
Bunun başka sıkıntılara yol açacağını düşündüm. Mihail’e
yaklaşıp onu okşamaya başladım. Her zaman olduğu gibi
sevilince hemen yan döndü. Aklım sıra, bir şey anlayacakmışım gibi göbeğini yoklamaya başladım. Belki kusar
diye, parmaklarımla hafif hafif bastırıyordum göbeğini.
Mihail kendinden geçmişti. Yarı baygın mırlamaya başladı. Kusacak, minik adamı içinden çıkaracak gibi bir hali
yoktu. Patileriyle ellerimi yakalamaya çalışıyor, muazzam
ve eğlenceli bir oyun içinde olduğumuzu sanıyordu.
Mihail’i okşamayı bıraktım. Aslında hiçbir şey düşünemiyordum; basit, alışkın olduğumuz çözümlerden başka
hiçbir şey... Adam Mihail’in midesinden çıkmalıydı. Bunun için ne yapmam gerektiğini de bilmiyordum. Yeniden masanın başına geçip oturdum. İçinde bulunduğum
çaresizlik gözlerimi yavaşça ağırlaştırıyor, kapıyordu. Bu
duruma direnmek giderek zorlaşmıştı...
Kendime geldiğimde Mihail guguklu saatin başındaydı ve küçük tahta kuşun kırmızı ağzını kemiriyordu.
Gözlerimi tıpkı Mihail gibi açıyordum uykudan uyanırken; parçalı bulutlu görüyordum her şeyi. “Kuşu nereden
buldun?” Mihail benimle ilgilenmedi; bütün ilgisi kemirmekle meşgul olduğu küçük tahta kuşun küçük kırmızı
ağzındaydı. Saat, onu son bıraktığım yerdeydi. Kuşu Mi
hail’in elinden kurtardım, ıslaktı. Mihail küçük tahta kuşun kemirdiği küçük kırmızı ağzını yıkamıştı salyasıyla.
Kuşu üstüme silip temizledim. Ağız kısmı gerçekten kötü
durumdaydı; Mihail küçük tahta kuşun neredeyse bütün
ağzını kemirerek parçalamıştı. Kuş onu ilk elime aldığım
andaki gibi, gerçek bir kuş ölüsü gibi avucumun içindeydi. “Başka bir kuş bulmalıyız Mihail,” dedim. Mihail bacaklarımın arasından geçerek beni onayladı. Bir dahaki
cumartesiye tam bir hafta vardı ama küçük kırmızı ağzı
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olan yeni bir küçük tahta kuş bulmak için bir hafta oldukça kısa bir süreydi. Kuşu masanın üzerine bıraktım;
Mihail’i kucağıma aldım, epey bir süre oynaştık. Dük
kândaki bütün saatler çalışıyordu...
Mihail kucağımdan zıplayıp, kendine masanın üzerinde bir yer açtı ve gerinip yayıldı. Hiçbir şey olmamış
gibiydi; daha doğrusu tuhaf hiçbir şey olmamış gibiydi.
Mihail minik adamı yutmuştu, ben biraz kestirmiştim ve
her şey düzene girmişti. Hayır; bu daha önce dinlediğiniz, bir rüya görme hadisesi, gündüz düşü ya da bunlara
benzer herhangi başka bir şey değildi. O minik adam
gerçekten guguklu saatin içinden çıkmıştı ve sonrasında
anlattığım şeyler gerçekten oldu... Evet, pek inanılacak
bir şeye benzemiyor. Bunların hepsi öğlene kadar yaşanmıştı. Öğleden sonra rutin işlere yönelmiştik. Ben sağı
solup arayıp başka bir tahta kuş bulmaya çalışıyordum.
Mihail de her zamanki yaramazlıklarıyla meşguldü...
Derken yerde parlayan, şerit gibi bir şey dikkatimi çekti.
Alıp baktım... Üstünde şöyle yazıyordu: “Son aşamaya
yaklaştık. Şimdilik düş görmekten uzak durun. Bu mesajı saklamayın.” Yırtıp parçalara böldüm; zaten çok ama
çok küçük bir kâğıt parçasıydı.
Geçen hafta cumartesi bunlar gelmişti Mihail’le başımıza. Bu garip şey, bizi uslandırdı gerçekten. Bütün
hafta boyunca ne Mihail ne de ben “aşırı” hiçbir şey yapmadık. Sadece Mihail arada bana ilginç gelen bir şekilde
mırlıyor... İçinde biri varmış gibi; kuvvetli, güçlü, değişik
bir şey varmış gibi... Bir insan varmış gibi... Saati de hallettim; şehre gidip bir marangoza küçük bir kuş yaptırdım ve boyattım. Ağzı kırmızı... Bugün o tuhaf yaşlıca
adam ve annesi zannettiğim tuhaf kadın gelecekler ve
saati teslim alacaklar. Öyle olmasını umuyorum... Ve ya
rın pazar... Pazarlar hep sessizdir. Bir pazar gününü baştan aşağıya yalnız geçiren biri intihar etmeyi düşünebilir.
Ama iyi ki Mihail var... O benim yoldaşım.
15

PROLETERLER İÇİN
‘PATAFİZİK DERSLERİ / 2

mihail’in dünyadan beklediği / lev
adında bir çırak / aşk ve mastürbasyon
Zamanı tamir edemeyeceğimi bildiğim için saatleri
tamir ediyorum. Aslında insanın bütün keşifleri tam olarak buna dayanıyor. Gök olunamadığı için uçaklar, deniz
olunamadığı için gemiler, yol ve uzaklık olunamadığı için
otobüsler ve trenler... Başka şeyler de ekleyebilirsiniz...
İnsan olamadığı her şeye bir makineyle, makineleşmiş
herhangi bir şeyle müdahale etmeye çalışıyor. Bunu uzun
zamandır düşünüyorum; uzun zamandır farkındayım bunun. Mihail de her şeyin farkında... İnsanın, kedilerin ve
diğer canlıların ölümü, sonu nasıl çağırdığını en az benim
kadar iyi biliyor o da. Fakat işte ben, nasıl bu dükkânı
sağlam ve / veya bozuk saatlerle doldurmuşsam tanrı da
yeryüzünü sağlam ve / veya bozuk insanlarla doldurmuş.
Onun, tanrının insanları tamir etmek için kitapları var.
Ama anlamakta zorlanıyorum; insan neye dair bir araç?
Ben, ben bir insan olarak neye dair bir aracım? Mihail
kucağımda... Mihail uyuyor. Mihail bir kedi. Benim miyavlayan kedim, yoldaşım.
Başka başka sorularla boğuyorum kendimi, “İnsan,”
diyorum, “bir saati neden tamir eder?” Belki tüm saatler
bozulduğunda zaman diye bir şey kalmaz ortada ve büyümem, yaşlanmam, ölmem. Kendi kendimi anlıyorum.
Bir şeyler bize hep yok oluşu hatırlatmalı. Akışı, geçişi,
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azalışı, bitişi, varışı... İlginç. Dünyanın tüm saatleri aynı
anda bozulsa... Kimse tamir etmese... Anılıyorsunuz değil mi? Bu dükkândaki onlarca saatten hangisi gerçekten
saatin kaç olduğunu biliyor ki? Zamandan, aslında var
mı yok mu bilmediğimiz bir şeyden, bir alet, bir makineyle kesinlik üretiyoruz... Muhteşem. Mihail saatin kaç
olduğunu hiçbir zaman sormaz; yalnızca acıkır ve uyur
ve yalanır ve gerinir ve yayılır. Ama nedense kendimizi
bir şeylerin ilkinde buluyoruz hep Mihail’le. Akış, geçiş,
azalış, bitiş ve varış gibi ilkliklerde zaman aranıyor, zamana ihtiyaç duyuyor; her şey kendini bizim zaman dediğimiz şeye bağlıyor. Bu daha da ilginç.
Beni yakalayan bu karışık düşünceler saatlerle aramı
açmaya başladı. Dükkândan, saatlerden ve dahasından
ürkmeye başladım. Ürkü korku oldu; soğuk, soğuyan bir
korku. Yine de bir süre işimi yapmaya devam ettim. Üstelik yakın zaman içinde Mihail’le başımıza gelen o tuhaf olayın etkisinden de kurtulamamıştım. Mihail’in
arada çıkardığı garip sesler devam ediyor, sanki biri ya da
birileri bir kedinin içinde ayaklanıyorlardı. Mihail birden
ağzını açacak ve içinden dükkânın ortasına bir kalabalık
boşalacaktı. Anlaşılan o ki Mihail’in yuttuğu o öfkeli küçük adam Mihail’in içinde rahat durmuyordu. Mihail,
öfkeli küçük adamı yutmuş ama öğütememişti... Neydi
adı?.. Ulyanov... Neyse, bu durumu ve o yaşadığımız garip olayı unutmalıyım. Ama itiraf edeyim ki aklıma cevapsız soruların takılmasında, korkularımın büyümesinde bu olayın etkisi büyüktü.
Bir sabah dükkâna uğrayan bir arkadaşım çökmüş
gözlerimi, sendeleyerek yürüyüşümü, söylediklerini birkaç kez yineleyişimi epey ciddiye aldı. Yükümü hafifletmemi önerdi. Saat tamiri önemli bir işti ve benden daha
iyi kimse yapamazdı bu işi; yine de belki yanıma bir çırak
alabilir, kendimi biraz rahatlatabilirdim. Adam; arkadaşım
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bana bunları söylerken Mihail nasıl yaptıysa adamın elini
ısırdı. “Çok ayıp Mihail!” der gibi baktım Mihail’e. Ayıp
denen şey de zaman denen şey gibi Mihail’in umurunda
değildi. Arkadaşım gülümsedi. Mihail arkadaşımın paçasına yapıştı. Arkadaşım, Mihail’in kendisiyle oynamak istediğini düşünüyordu. Gülümsedi tekrar. Mihail’in başını
okşamak için hamle yaptı ve Mihail hiç tereddüt etmeden
yeniden adamın elini kaptı. Arkadaşım bu defa gülümsemedi. “Söylediklerimi düşün,” dedi ve gitti. Arkadaşım
dükkândan çıkarken Mihail kucağıma zıplamış, gerinmiş
ve yayılmıştı. Göz gözeydik. Ben gülümsedim. Mihail
mırlamaya başladı. “Mihail!” dedim ve ekledim: “Bir çırak? Ne dersin?” Mihail uzun uzun patilerini yaladı.
Kısa zaman içinde Mihail’le ve benimle örülü şaşkınlıklarımıza Lev adında olağandışı bir kahraman daha
katıldı. Lev. Küçük çırak. Dükkân kapısına astığım, biraz
da gönülsüz olduğum için küçük bir kâğıda küçücük
yazdığım “aranıyor” notunu işaret edip, “Ben sizinle çalışabilirim,” diyen, dükkâna “dalan” ve başka herhangi bir
şey söylemeden hemen işe başlayan küçük bir çırak. Mihail de ben de bu çocuğu hiç yadırgamadık. Dün de bizimleydi ve bugün de işine gelmişti sanki... Masanın başına geçti ve saatlerle uğraşmaya başladı.
Evet; herhangi bir şey konuşmamıştık. Tecrübe... Üc
ret... Günlük çalışma saatleri... “Ben sizinle çalışabilirim,” dediğine göre saatler hakkında bir şeyler biliyor
olmalıydı. Bunca zaman sonra ilk defa herhangi bir soru
sormadan birine güvenmiştim. Güven duygusu... Mihail
de çocuğa bir anda ısınmıştı; o masada çalışmaya başlar
başlamaz gidip kucağına yattı. Mihail böyle bir şeyi asla
yapmaz. Mihail bir kedi.
Tamir etmeyi beceremeyeceğimi bildiğim zaman
akıyordu / geçiyordu. Lev eline aldığı her saatin nesi var
nesi yok anlıyordu hemen ve işe koyuluyordu. Bana hiç18

bir şey sormadı saatler hakkında. Gerekmedikçe konuşmuyordu. Onun bu tavrı karşısında ben de çenemi fazla
açmıyordum. Saatler geliyor, saatler geçiyor, tamir sürüyordu; aletlerin, makinelerin, nesnelerin tamiri...
Lev nerdeyse hiçbir şey yemiyordu gündüzleri. Sabah ve akşam ne yapıyordu yemek konusunda onu da
bilmiyordum. Bir-iki kez konuyu açmak istedim ama
oralı olmadı. Üstelemedim. Yaptığı işi önemsiyor, vaktinde geliyor vaktinde gidiyordu. Soylu bir aileden geldiği
belliydi; asil tavırları vardı. Bu çocuğun küçüldüğünü hiç
görmedim. Dükkâna gelip gidenlerle muhatap olmaz,
bir şey konuşulurken asla söze girmezdi. Sanki her şeyden çok susmayı öğrenmişti... Ailesini, nerede oturduğunu da öğrenmek istedim ama beni duymuyormuş gibi
yapmayı tercih etti. Ben de yine üstelememeyi tercih
ettim. Üstelik bir insana dair fazla bir şey bilmemek aslında her zaman en iyisidir. Çok yakından tanıdığınız biri
daima hiçbir zaman tanıyamadığınız biridir. Eh o nasıl
susmayı öğrenmişse her şeyden çok ben de bunu öğrenmiştim: fazla sormamayı. Elbette sormamakla susmak
arasında bir fark vardı; konuşuyordum ben, manalı manasız. Mihail gerinip yayılıyor, Lev ilgilenmiyor gibi görünsede her söylediğimi dinliyordu.
Evet; inanmak zor ama Lev ile Mihail’in arası oldukça iyiydi. Hatta kıskanmaya başlamıştım. Anlaşıyorlardı; birbirlerini anlıyorlardı. Aynı yerden geliyorlardı
sanki... Aynı kökten.
Bir gün gözlerime inanmakta çok zorlandığım bir
manzarayla karşılaştım. Lev masanın başında saatlerle
uğraşıyordu, Mihail de kucağındaydı. Fakat... Lev’in kucağında Mihail’le sarmaş dolaş olmuş bir başka kedi
daha vardı. Bembeyaz, yalnızca kuyruğu sarı ve siyah
renkte bir kedi. Dükkâna adım attığı günden beri kafasını masadan kaldırıp ağzını açmayan Lev şaşkınlığımı
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fark etti. Usulca bana doğru dönüp, “Rosalia,” dedi ve
işine geri döndü. Rosalia. Güzel isim. Fakat bu Rosalia
nereden gelmişti acaba? Meraklandım. Lev muhtemelen
ona herhangi bir şey sorsam bana cevap vermeyecekti.
Mihail de mayışmış bir haldeydi. Neden sonra Rosalia’nın
kocaman yeşil gözleriyle bana baktığını fark ettim. Kibarca miyavladı hanımefendi. Sanırım beni selamladı.
Ben de onu selamladım. Tuhaf ailem giderek genişliyor
diye düşündüm. Sonra dükkândaki saat kalabalığının
içinde kendime bir yer buldum ve oturdum. Masadaki
uyumlu / uyumsuz üçlüyü izlemeye koyuldum. Masa
başında saatlerle uğraşan bir çocuk ve kucağında yatan
iki kediden başka her şeye benziyorlardı. Bir bütünün
bir kolonun üç parçası gibi mesela... Nedense böyle düşündüm. Mihail kıpraşmaya başladı, ardından da Rosalia... Kıpırdayan bir kolondular şimdi. Lev’in kucağından
sıçradılar ve önde Mihail, arkasında Rosalia dükkânın
kapısından çıkıp gittiler. Lev beklemediğim bir şey yaptı
ve konuştu: Sanırım âşıklar... Bunu duyunca şaşırdım;
Lev’den böyle bir şey duymak da ayrıca şaşırtmıştı beni.
Fakat mutlu oldum. Rosalia oldukça güzel bir hanımefendiydi. Mihail’e yakıştırmıştım. “Peki, nereye gittiler?”
diye sordum Lev’e; Lev sorumla ilgilenmedi. Kendi kendine mırıldandı sadece: “Ama eğer yaşamanın bir amacı
varsa, o zaman amaca ulaşıldığında yaşamın sona ermesi
gerektiği de ortadadır.”1 Duyduğum lafları, Lev’in ne demek istediğini anlamadım.
Mihail ve Rosalia, Lev dükkândan çıkmak üzereyken, akşama doğru geldiler. Ne benimle ilgilendiler ne de
Lev’le. Kendilerine sıcak bir köşe buldular ve gerinip yayıldılar. Lev gülümsedi ve çıktı. Ben oyun dışı kalmış gi-
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biydim, önemsemedim. Bir şeylerin sonu yaklaşıyordu
belki. Mihail ve Rosalia birbirlerine sırnaşmış mırıldanırlarken dükkândan çıkıp içime işleyen akşama karıştım.
Akşama ve / veya geceye karışmak her zaman edebî
bir durumdur; bana hep öyle gelmiştir. Gözünüzün değdiği her şey anlatılmak, yazıya geçmek istiyor gibidir.
Şeylerde sonsuz bir burukluk oluşur. Bütün evrenin neşesini yitirdiğini gözlersiniz. Hiç kimse belli bir yere gitmiyordur; gidilen evler, binilen araçlar, bakılan yüzler
soyutlaşır. Akşam / gece, bir ucundan tutup gerçekliği
hayatın, şehrin, dünyanın üzerinden çekiyor gibidir. Belki de yalnızca bana böyle geliyordur; ama ben böyle şeyleri severim. Sevdiğim şeyin, her şeyi biçimsizleştiren
akşamın içinde yürürken bir an için aklıma Mihail ve
Rosalia geldi. Onların birbirlerine sırnaşmaları ve mırıldanmaları... İki kedi birbirini sevebilir mi? Bir kedi herhangi bir şeyi sevebilir mi? Sevebilir. Bir kedi bir insanı
sevebilir mi? Olabilir. Mihail beni seviyor mu acaba?
Kedi; kediler neyin aracı? Ne için bir araç... Ne olmayı
beceremediğimiz için kediler var? Ve diğerleri... Diğer
canlılar... Düşünerek yürüyordum; düşünerek yürüdüm.
Düşünerek eve vardım. Uyudum.
Lev masanın başındaydı; Mihail ve Rosalia bir köşede birbirlerini yalıyorlardı. Yıllardır ilk defa dükkânın
bensiz de yaşayabileceğine tanık olmak beni yordu. Bir
anda yoruldum. Dükkânın ağzında yoruluverdim. Kimse beni fark etmedi. Herkes meşgul olması gereken şey
her ne ise onunla meşguldü. Masaya geçtim, Lev’in karşısına oturdum, bana baktı ve uğraştığı saate döndü. Bir
şey söylemedi. Sabah oldukça erken gelmiş olmalıydı;
onu izlemeye koyuldum. Bu işten ne kadar sıkıldığımı,
işin benim için ne kadar sıradanlaştığını fark ettim.
Dükkânda günler böyle geçmeye başlamıştı. Ben
geldiğimde herkes meşgul olması gereken şey her ne ise
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onunla meşgul oluyordu. Lev saatlerle, Mihail Rosali’yla,
Rosalia Mihail’le... Bu böyle bir süre devam etti.
Bir sabah dükkâna geldiğimde manzara değişmişti.
Rosalia, Lev’in kucağındaydı, Mihail’se masanın üstüne,
onlara kıçını dönüp yayılmıştı. Beni fark etti ve hemen
yanıma geldi. Gözlerini gözlerime dikti. Önemli bir şey
varsa böyle yapardı Mihail; bana bakar, gözlerini bana
diker ve sessiz, uzunca bana bakardı. Kendime bir yer
bulup oturdum; Mihail kucağıma sıçradı. Yeniden gözlerini gözlerime dikti. Anladım; ona bir şeyler sormamı
bekliyor, bunu istiyordu. Başını okşadım ve, “Sonra,” dedim. Bunu anladı. Başını göbeğimin üstüne koydu ve
uyumaya başladı. Bana hala güveniyordu. Hâlâ onun en
iyi arkadaşı, yoldaşı bendim. Bu güzeldi; çok güzeldi. İstemsiz Lev ile Rosalia’ya baktım. Lev bir yandan elinde
bir saati evirip çeviriyor, bir yandan da Rosalia’ya bir şeyler fısıldıyordu. Tam duyamıyordum ama sanırım şöyle
şeylerdi söyledikleri: “Bir Hıristiyan, ancak var olan bütün çocukların yaşamlarının sağlama alındığını görüyor
ve biliyorsa, ahlaksızlık ettiğini ve günaha girdiğini düşünmeden nikâhlanıp evlenebilir.”1
Lev işini iyi yapıyordu ama ondan soğumaya başlamıştım. Önceleri hoşuma giden ve asil bulduğum tavırları şimdi bana soytarıca geliyordu. Garip; sadece işiyle
ilgilenen bir çocuk. Kafama ağır bir şey düşmüştü sanki.
Bir an yerimden fırlayıp yollarımızın ayrılmak zorunda
olduğunu söylemek geçti içimden. Beni ne tuttu bilmiyorum. Bir şey demedim; böyle anlar vardır, bilirsiniz.
Bırakın karşınızdakine bir şeyler söylemeyi, onu öldürebilirsiniz bile... Ama öfkeniz sizi aniden hareket geçirebileceği gibi birden hareketsiz de kılabilir. İşte tam böyle
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olmuştu; beni aniden hareket geçirecek olan öfkem birden beni hareketsiz bırakmıştı. Kendimi tutuklamıştım...
Sakinleşmek için kucağımda uyuyan yoldaşım Mihail’e
şiir okudum: “ah! her şeyden uzak / her şeyden uzak //
ayrılık saati bu / ey terk edilmiş.”1
Sonra Mihail’i de yanıma alıp çıktım dükkândan. O
büyülü bulduğum akşamı bekledim, dükkâna yakın bir
kahvede. Mihail hiçbir yere gitmedi ve hiç yaramazlık
yapmadı. Akşam olunca evin yoluna düştük. Gizemli ve
ışıklı bir yolda, kutsal bir şeylerin peşindeymişiz gibi bir
halimiz vardı. Biliyorduk; asla ayrılmayacaktık. Asla ayrılamazdık. Çünkü yalnız geçen pazar günleri ve yoldaşlık bunu gerektirirdi...
Ev ve evler. Aslında ev ve evler; bütün evler oldukça
korkunç yerlerdir; ev bir korkudur. Sizi bekleyen; sizi değişmeden bekleyen bir yerdir ev, dünya üstünde bir yer.
İnsan evinin kalbidir; eve girdiğinizde ev yaşamaya başlar. Canlanır; evin organları... Garip. Belki bu yüzden bir
evi öldüremezsiniz. Ev ve evler ölümsüzdürler. İnsanlar
da belki ölümsüzdürler; kedilerse başka birçok şey gibi
ölümü de pek umursamazlar. Mihail uyudu. Eve geldik,
eve girdik, evi canlandırdık ve Mihail hemen uyudu. Ben
onu, Mihail’i seyrettim uzun uzun. Sabaha doğru bir şeyin içindeydik. Sabaha doğru zamanın içinde. Bütün
dünya sabaha doğru bir zamanın içindeydi. Durağan ve
akışkan; benim için en büyülü şeylerden biri de buydu.
Mihail ve uykusu, ben ve Mihail’i izleyişim... Kendime
ve her şeye karşı bir anda, kuvvetli bir biçimde yabanlaştım. Yabancılık meselesinin, yabancılaşma meselesinin
özü buydu; bunu çok önceleri anlamıştım: Yabanlık...
İnsan istemsiz bir vahşilikle, istemsiz bir vahşilik netice-
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sinde “yaşıyordu”. Sadece yaşıyor olmak bile aslında doğamıza, canlının doğasına asla ihanet edemeyeceğimize
dair müthiş bir hakikatti. Yaşama isteğimizin altında yatan tek şey vahşiliğimizdi. Mihail uyuyordu, ben uyanıktım ama gerçek şu ki ikimiz de doğanın vahşi birer parçasıydık. Sanırım Mihail aşk acısı çekiyordu; ben acıyla
ilgili her şeyi çekiyordum.
Evet, saatlerden ve bir saatin çağrıştırabileceği her
şeyden soğumuştum. Lev, dükkânımda bağımsızlığın bağımsızlığını ilan etmişti. Bütün gizemli olan şeyler gibi
gizemli insanlar da bir yerden sonra mutlaka insanın canını sıkarlar. Lev canımı sıkıyordu; Lev ve tamir ettiği
saatler. Belki bir çırak olarak ondan kurtulmam çok da
zor değildi. Bunu başarabilirdim. Ama kurtulmak istediğim şeyin sadece o olmadığının da farkındaydım. Saatlerden, dükkândan, zamandan ve diğer tüm bağlayıcı ayrın
tılardan da kurtulmak istiyordum. Ayrıca tarihin her aşa
masında saatlere, zamana yüklenen saçma, uyduruk hi
kâyelerden de ayrıca sıkılmıştım. Öyleyse yapacak bir
şey yoktu. Sabah kendine geldiğinde yapılacak tek bir
şey vardı; dükkâna gidecek, Lev’le konuşacak ve hem
Lev’den hem saatlerden hem de diğer bütün boktan ayrıntılardan kurtulacaktım. Belki böylece ben de bir kedi
olabilirdim; en az Mihail kadar özgür, gerçekten özgür
bir kedi. Yalnızca yaşayan bir yaratık.
İşte sabah: Mihail’i alıp dükkâna gitmek için yola
koyuldum. Olağandışı bir şey yok gibiydi. Şeyler kalabalığının ölümsüzlüğü ve ölümsüzlüğün eşyaya yerleşmiş
katılığı “hayat” adı altında müthiş bir sıkılıkla yaşanıyordu. Akşamın insanları gibi sabahın insanları da edebiyatın bir parçası olmak için çırpınmaktaydılar; en azından
ben öyle görüyordum, bana öyle geliyordu. Sadece insanlar değil elbette; her şeyin her bir parçası. Öyle ki,
çoğu zaman şeylerin yalnızca aktarılmak için var oldu24

ğunu bile düşünüyorum, başka hiçbir amaç yok. Dünya
ve ona dair her şey süreğen bir taslak belki de. Asla tamamlanmayacak, asla sonlanmayacak bir süreç bu. İyiye
ve kötüye gitme diye bir şey de yok sanırım; en kötüsü
ve en iyisi bilinmiyor ne de olsa. İddia, iddialar. Kalın
kitaplar, sıradan hatalar ve tonlarca yargı. Mihail kucağımda bir demet çiçek gibi, büyük bir demet. Şaşkın sayılmasa da anlamaya çalışıyor... İşte kedileri büyük yapan başka bir ayrıntı; bir insanın bir kediye neden ihtiyaç
duyabileceğine dair müthiş bir ayrıntı. Eğer Mihail’i kucağıma almasam ve o kendi başına bu sokaklardan geçse
de gözleri yine bu kadar kocaman açılır mıydı? Hayır.
Peki, öyleyse neden gözleri kocaman açık? Çünkü sokakları o geçmiyor; adımlayan o değil. Öyleyse her an
daha dikkatli olmalı. Mihail’e onu sevdiğimi söylüyorum: Miyavlıyor.
Şimdiye kadar benim olan dükkânın kapısındayım;
bir şeyden, bir yerden vazgeçmek farklı anların bileşimi.
Lev ve Rosalia masanın başındalar, birbirlerine bakıyorlar.
Mihail kendine bir yer buluyor, hep aynı fotoğrafı veren
saat kalabalığının içinde. Sıra bende; bir şey söylemeli, bir
şey yapmalı ve artık yalnızca bir fotoğraf olan andan kurtulmalıyım, değiştirmeliyim, modernitenin akıllı çocuklarının yaptığını yapmalıyım: fotoğrafı yorumlamalıyım.
Çırak. Bir çırak neyin aracıdır? Usta olmadan var
olan bir “çırak”, “çıraklık” yok öyle değil mi? Ben usta
mıyım? Değilim. Neden usta değilim peki ben? Yıllardır
saat tamir ediyorum. Öykülerin, romanların konusu olmuş, insanların ilgisini çekmiş, herkesin her ne olursa
olsun beğendiği bir anlam zinciri yaratmış saat tamirciliğiyle geçti hayatım. Bu beni saat tamiri işinde usta yapmıyor mu? Lev’i çırak yapan ne? Onu işe almış olmam;
gelip işe girmiş olması. Sadece kendinden emindi ve onu
yanıma almam için bu bana yeterli gelmişti. Aslında
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