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1
Sýðýnmak. Korkuyla bir yerden kaçýp baþka bir yere
sýðýnmak deðil bu. Ben hikâyeye sýðýnmaktan söz ediyorum.
Bir hikâyeye, belki birden çok hikâyeye sýðýnmak. Anlatabil
mek için, baþka hikâyelere kaçmak. Bir hikâyeyi eðip bük
mek, orasýna burasýna dokunmak; kimi zaman deðiþtirmek,
ayný þeyi baþka þey yapmak. Yoðruldukça biçim deðiþtiren,
farklý yorumlara açýlan bir hikâyeyi baþka bir hikâyeye bað
layarak, iþi daha da karýþtýrmak, içinden çýkýlmaz hale
getirmek. Sonra iç içe giren iki hikâyenin üzerine, arasýna
ya da altýna bir að örmek, bir að germek; o aðý bütünün içine
yerleþtirmek, bütünü o ilk hikâyenin ayrýlmaz bir parçasýna
dönüþtürmek.
Hep bir hikâye anlatýyorsun aslýnda. Anlatýlan her
hikâyeyi biliyorsun, gizli de olsa bir aþinalýðýn var. Her
hikâye, içinde bir yere uzanýp beklenmedik bir noktanýn
seðirmesine neden oluyor. Tanýdýk gelen bir þey içine doku
nuyor; kimi zaman bir öfke bulutu kalkýyor, kimi zaman
gözlerini kaçýrýyorsun, bir kýpýrtý dalga dalga geniþliyor,
bazen uykuya dalýyorsun. Her hikâyeye bir tepki gösteriyor
sun, bu tepki sýkýntý bile olsa. En olmadýk anlarda bir
hikâye çýkýveriyor karþýna, zamanlamasý yanlýþ bile olsa
sana tanýdýk geliyor, uzakta, yakýnda. Uyarýyor, uyandýrý
yor, kaçýrýyor. O yabancý hikâyenin tanýdýklýðý, içinde hare
ket ediyor. Kendi hikâyenin bir kesiti, küçük ya da büyük bir
dilimi göz kýrpýyor.
Hep bir hikâyede kilitleniyorsun. Çoðaltarak dallandý
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rýp budaklandýrsan da, gizlenip saklanarak yok etmeye
çabalasan da, hikâyenin bir ucu hep elinde kalýyor. Hikâye
yi anlatan ses içinde yankýlanýyor, düþlerinde sesleniyor.
Kaçmak için karþý konulmaz bir istek duysan da, hikâyenin
peþini býrakmayacaðýný biliyorsun. Hikâyenin yok olmasý
nýn ölüm demek olduðunu da.
Dosdoðru bakmaya yanaþmadýðýn, söylediklerine kulak
kabartmayý göze alamadýðýn, buna karþýn yok olmasý fik
riyle bile titrediðin hikâyenin iki ucu arasýnda bir yerde
durman, hatta dimdik dikilmen gerektiðini biliyorsun. Ýþte
anlatý bu noktada düðümleniyor, bu noktada baþlýyor.
Anlatmaya kalkýþtýðýnda, dilin tüm yetersizliðini derin
den hissetmene raðmen, karþýnda dev bir dað heybetiyle
dikilen sözcüklerin seçimine giriþiyorsun yiðitçe. Ardýndan
elindeki sözcükleri uçsuz bucaksýz bir buðday tarlasýnda
yelin esintisiyle salýnan saplarýn sözde ilgisizliðiyle sýraya
dizmeye uðraþýyorsun, yepyeni olmasýný dilediðin bir sözdi
ziminin arayýþýyla. Seçerken, dizerken farklýlaþtýrdýðýný,
yeni baþtan kurduðunu sandýðýn bir bütünün aslýnda hep
ayný yere, hep kendi çehrene iþaret ettiðini görmezden gel
meyi yeðliyorsun, her nedense.
Anlatmak, varoluþunun temeline yerleþtirdiðin ana
eylem aslýnda. Kaç kiþi bir masalcý olduðunun farkýndadýr
acaba? Bir masalcý olma fikrinin ne kadar çok kiþiye itici
geleceðini kestirebiliyorsun. Yine de anlatýyorsun, herkes
gibi durmadan, duraksamadan anlatýyorsun. Aileni, iþini,
eþini, sevgilini, âþýðýný, komþunu, konuðunu, çocuðunu,
çocukluðunu, geçmiþini, anýlarýný, hayallerini, oyunlarýný,
zevklerini, becerilerini, seviþmelerini, düzüþmelerini anlatý
yorsun; susma payý bile vermeden anlatabiliyorsun. Acýlar
dan sevinçlere, fýkralardan yemek tariflerine uzanan bir
anlatý aðýnýn içine dolanmýþ, düðüm olmuþ susmadan konu
þuyorsun. Konuþmanýn sesli olmadýðý zamanlar da var
elbette. O zamanlar da düþünüyorsun, kuruyorsun, hayal
ediyorsun, kendi hikâyeni uykunda bile rahat býrakmayýp
rüya görüyorsun. Bunca sözcük ve imge bir anlatýnýn, o
anlatýnýn iþaret ettiði hayatýn sýnýrlarýný çizmek için kýpra
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þýp duruyor; sonsuzluðunun bilincinde, bir anlam yakala
manýn uðraþýnda; güvenli bir limana bir an önce sýðýnabil
me endiþesiyle, o limanýn her yeni dalgada yeni bir güven
sizliðin titreþimiyle sarsýlacaðýnýn çekincesiyle.
Farkýnda olsan da olmasan da, kabul etsen de etmesen
de, sözcükleri boþ bir sayfaya döksen de dökülmesini hor gör
sen de, heyecanlansan da kýzýp bozulsan da hep bir hikâye
anlatýyorsun sonuçta: Yazýyorsun.
Kendinle baþ baþa kaldýðýnda, baþkalarýyla birlikte
olduðun zamandakinden farklý sözcükler kullanma yürekli
liðini gösteremeyebilirsin. Kullandýðýn sözcük dizisi bir
uçtan ötekine bir ülkenin, hatta sýradan bir takýmýn sýnýrla
rýný aþmayabilir. Çirkin, süslü, yamuk kelimelerle, herkesin
kullanmasýndan güven duyulan cümle yapýlarýyla örülmüþ
renksiz, keyifsiz bir anlatý aðýn olabilir. Dediklerin baþka
yüzlercesiyle týpatýp ayný olduðu, ondan ötesini görmek,
anlamak, hatta bir ötenin var olduðunu bilmek bile isteme
yebilirsin. Tekdüzeliðin, sýkýcýlýðýn, yeteneksizliðin, ilgisiz
liðin anlatýný çekilmez kýlabilir. Bilgi küpü edalarýyla bey
lik sýradanlýklarý, bilgelik gururuyla aðlanasý tatminsizliði
ni dýþavurabilirsin. Sözcüklerin tatsýz tuzsuz olsa da, çekil
mez olsa da anlatýyorsundur, daha da kötüsü anlatýný yaþý
yorsundur. Baþkalarýna malzeme olacaðýný bile bile, ama
bilmek görmek istemeksizin, kurdukça kuruyor, yazdýkça
yazýyorsundur.
Yazdýklarýn, hayatýný biçimlendirmenin en temel yönte
midir; kendi kendinle olabildiðince barýþýk yaþamanýn tek
yoludur. Yazar durursun, yazar durmazsýn; her yeni günün
yaþantýsýný eski günlere damýtarak, asla kýpýrdamayacak
gibi duran dev bir geçmiþ külçesini az da olsa yerinden
oynatmaya baþlarsýn. Ýnsanýn kendi hayatýný her yeni gün
sil baþtan kurma uðraþý, Sisyphos’un da, Atlas’ýn da altýn
dan kalkamayacaðý bir iþtir. Böylesi bir hamallýðý bilme
men, imkânsýz gibi görünse de, bu saklanmayý haklý çýkara
cak açýklama yine kendi içinde gizlidir: Kendini kandýra
madýðýn sürece, hayatýna karþýdan, dosdoðru, dimdik baka
mazsýn. Yaþanmamýþlýðý kabul edilen eksik hayat, sahibinin
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üstüne yaþanmamýþlýðýyla ters orantýlý bir aðýrlýkla yýkýlýr
ve onu ezer, yok eder. Yaþanmamýþlýðýyla parýldayan bir baþ
ka hayat ise, sarsýlmaz bir kütle gibi dururken, asla varlýðý
ný fark etmediði bir boþluða çekiliverir, yutuluverir.
Kiþi, yaþamak için anlatýsýný sürdürmek zorundadýr.
Anlatý kesildiðinde, yaþam da kesilir. Ýçinden de olsa, yük
sek sesle de olsa, kalem kâðýtla da olsa anlatý soluk alýp ver
meksizin yazýlmalýdýr. Yazýlmalýdýr.
Ýþ hayata geldiðinde, yazmak hep yeniden yazmak’týr.
Her yenilik, her yeni iþ, her yeni sevgili, her yeni surat, her
yeni tat, duyu, ses, koku, her yeni heyecan, her yeni acý, her
yeni zevk öncekileri yeniden tanýmlamaya zorlar seni. Yeni
den yazmaya, yeniden yeniden yazmaya. Yeniden yazýlýp
duran hayat hikâyesi, hayat bitmedikçe asla bitmeyen tek
hikâyedir.
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Lucius Apuleius, M.S. 124 yýlýnda, Kuzey Afrika’da
Madaura’da, bugünkü Cezayir’in sýnýrlarý içinde doðar. Bili
nen, en azýndan benim bildiðim tek portresinde, soylu görü
nüþlü, çekici bir adam gibi durur; biraz alaylý, biraz muzip,
dimdik bakar insana.
Dönem, Kartaca’nýn Latin kültürünün beþiði olduðu
dönemdir. Eli kalem tutan, aðzý laf yapan bu zeki delikanlý
nýn öðrenim için Kartaca’ya gitmesi, retorikte, sözbilimde,
felsefede karar kýlmasý kaçýnýlmazdýr.
Yol yolu çeker. O sýralarda Atina’da yeþeren ve mistikli
ðin her biçimine çanak tutan neoplatonizmin esini Apu
leius’u içine alýr. Aþaðýsýyla yukarýsý birdir, tanrýsala, tanrý
lara ulaþmak için küçük dünyadan (mikrokozmos) büyük
dünyaya (makrokozmos) bir merdiven vardýr. Kehanetler,
büyüler, týlsýmlar, gizli bilimler, iblisler bu göðe týrmanýþa
aracýlýk edeceklerse, ayrý birer basamak oluþturacaklarsa,
hepsine yer vardýr. Dönüþe geçtiðinde, Apuleius büyücü
olup çýkmýþtýr, diye bilinir.
Apuleius, Atina’dan Ýskenderiye’ye doðru yol alýrken
hastalanýr ve Oea’da dostlarý Appiuslar’ýn evinde konakla
mak zorunda kalýr. Orada dinlenir, yol yorgunluðunu üstün
den atmaya çalýþýrken, ziyaretine Pontianus gelir. Pontia
nus, Apuleius’un Atina’dan öðrencisidir, dostudur.
Pontianus’un ustasýný, üstadýný görmeye gelmesinin
ardýnda özlemden baþka bir neden daha vardýr. Delikanlý,
önce üstü kapalý bir þekilde Apuleius’un niyetlerini, Oea’da
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ne kadar kalmayý planladýðýný anlamaya çalýþýr. Apuleius’un
yüreðinde yol mikrobuna yakalanmýþ olduðunu kavrayýnca
da, hiç deðilse kalýþýný uzatmasý, hatta kendi evine gelip
yerleþmesi için ýsrar etmeye baþlar. Apuleius, bu yalvarma
lara karþý koyamayýp delikanlýnýn peþi sýra evine gider,
annesi ve erkek kardeþiyle tanýþýr.
Çok geçmeden, Pontianus baklayý aðzýndan çýkarýr:
Apuleius’u evine getirmesinin asýl nedeni, onu annesine
uygun koca seçmiþ olmasýdýr. Pontianus’un annesi zengin
bir duldur, talipler hiç durmaksýzýn kapýsýný aþýndýrmakta
dýr. Anne, on dört yýllýk dulluðun saðlýðýný bozmasý sonucu
(Grekler histeria’yý uterus’un gövdenin içinde gezinmesine
baðlarlar), doktor tavsiyesiyle evlenmek zorundadýr. Pontia
nus da, Apuleius’tan baþka kimseye bu konuda güvenmez.
Bir de duygu sömürüsüne giriþir: Eðer Apuleius genç ve
güzel olmadýðý, iki çocuklu ve dul olduðu için, annesi yerine
daha cazibeli, daha genç, daha zengin birini yeðlerse filozof
ve dost olmadýðýný kanýtlamýþ olacaktýr.
Apuleius’un kafasý karýþmýþtýr; gençlik yýllarýnda göv
desini eþcinsel hazlara býrakmýþ, dizelerinde baþka erkekle
rin bedenlerine övgüler düzmüþ bir adamdýr. Kadýn gövde
sine de yabancý deðildir, ama ondan talep edilen basbayaðý
garibine gitmiþtir. Yine de anneye alýcý gözle bakmaya giri
þir. Kendi dediðine bakýlýrsa, zamanla bu kadýndan kendi
doðal seçimiymiþçesine hoþlanmaya, onu arzulamaya baþ
lar. Çok geçmeden evlenirler, kadýn on dört yýlýk yalnýzlýðýn
dan kurtulur, saðlýðýna kavuþur. Kadýnýn adý Aemiliana
Pudentilla’dýr.




Apuleius ile Pudentilla, evlendikten sonra muratlarýna
ermezler. Kadýnýn eski kayýnbiraderi Sicinius Emilianus,
aðabeyinin servetinin elden gitmesine fena halde içerler ve
M.S. 155 yýlýnda Apuleius’un magus olmakla ve büyü kulla
narak Pudentilla’yý baþtan çýkarmakla suçlar. Bu sayede,
Emilianus yüzyýllar boyu süregelecek, Rönesans’ta ayyuka
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çýkacak büyücü, cadý davalarýna bir ilk oluþturma, bu yolla
da Roma’dan bize kalan bir retorik incisini (Apologia – sive
de magia) tetikleme ayrýcalýklarýna bir kerede sahip olur.
Tarih bu ayrýcalýklarý henüz bilmediðinden, adamcaðýz
mahkemede Apuleius’un hakaretlerine katlanmak ve
gülünç düþmeyi kabullenmek zorunda kalacaktýr.
Davanýn perde arkasýnda, dava sýrasýnda ölmüþ olan
Pontianus’un da bulunduðunu þaþýrarak görürüz. Pontia
nus’u Apuleius’a karþý kýþkýrtan da, yeni kayýnpederi Here
nius Rufinus’tur. Bu zavallý, tarihi roller ötekiler tarafýndan
kapýldýðýndan, sadece karýsýna nasýl pezevenklik yaptýðý
nýn, karýsý geçkinleþip býktýðýnda onun yerini nasýl öz kýzýy
la doldurduðunun ifþa edilmesiyle yetinmek zorunda kala
caktýr.
Ben de neredeyse iki bin yýl sonra onun adýný andýðýma,
güzergâhýmý uzatmakla oyalandýðýma göre, Herenius Rufi
nus’u unutulmuþluktan çýkarmak için küçücük bir çaba
gösterebilir, Apuleius’un Savunma’sýnýn (Apologia) onunla
ilgili bölümünü keyfimce çevirebilirim.
“...rezil herifin tekidir kendisi, karýsý da orospudur...
yatak odasý galanlara açýktý: Önüne gelen hiç çekinmeden
yatak odasýna girip çýkabildi, kocaya farkýný vermiþ olmasý
yeterliydi. Adamýn yataðýndaki utanç, karýsýnýn bedeni,
onun gelir kaynaðýydý... Hatta gecelik ücret için pazarlýða
bizzat kendisi otururdu... hanýmý eliaçýklýkla armaðanlara
boðan kimseler görünmeden gelip gidebilir, eli boþ gelenler
ise zina iþlerken suçüstü yakalanýrlardý.
...
Karýsý, zamanla yaþlanýp yorgun düþtüðünde, evin geçi
mini namusunu ayaklar altýna alarak saðlamaktan vazgeç
mek zorunda kaldý. Geriye kýzý kalýyordu: Annesi aracýlýðýy
la, kýzýný delikanlýlara peþkeþ çekti, hatta birkaç talibe
denemeleri için sundu, ama bir sonuç alamadý... Pontianus
tüm uyarýlarýmýza karþýn, kýzý karýsý yaptý... Ýþte kýz, yeni
evlenmiþ, kocasýnýn evine gidiyor, kendinden emin, heye
can duymadan, iffetsiz, masumluk çiçeði solmuþ, duvaðý
buruþmuþ, boþanmanýn ertesinde bekâretine kavuþmuþ,
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saflýðý kalmayan kýzlýk adýnýn ardýna saklanmýþ...”
Bir çeviri denemesiyle Rufinus’u anýmsadýktan sonra,
konunun çevresinde dolanmaya devam edebilirim. Belli mi
olur? Belki ipler, ilmekler birbirlerini bulurlar, sadece ken
dilerini bekleyen bir bütüne kaynaklanýverirler; ben de
onlarýn satýrlarýmýn, sözcüklerimin arasýna sýzýp yerleþme
lerine ses çýkarmadan, daha doðrusu ses çýkaramadan kat
lanmak zorunda kalýrým. Dönüp dönenip duruyorum, balýk
lama konuya dalmak, iki bin yýldýr dur durak bilmeden
anlatýlan bir öyküyü yeniden anlatmaya giriþmek, yeniden
yazmak yerine, biraz oyalanmak, vakit geçirmek, kenar süs
leri yapmak, baþka bir öykü örmek, örgülemek, dermek,
çatmak istiyor caným.
Gecikmenin, geciktirmenin erdemlerini bilenlerdenim.




Apuleius, onu büyücülükle suçlayanlarý Apologia’sýnda
yerin dibine batýrdýktan sonra, kendini temize çýkarýr. Büyü
nesnesi olarak gösterilen balýklar, ayna, heykelcik teker
teker anlýðýn ve parlak zekânýn karþýsýnda önce sýradanlýða,
ardýndan farklý bir büyüye dönüþürler. Dilin kullanýmý,
büyünün gizli kanýtýdýr aslýnda.
Dilin kullanýmý kat kattýr her zaman. Söylenmek iste
nenler, söylenmeyenlere iþaret ederler, söylenenler aracýlý
ðýyla.
Apuleius avukatlara doðrudan giydirir, dilin yüzeyine
sürtünerek: “Bu çýkarcý yaygaranýn onlarýn ekmek parasý
olduðunu biliyorum, yüzsüzlüklerinin karþýlýðýný alabilmek
için bunca masrafa katlanýyorlar; bu ayaktakýmý konuþma
cýlarýn zehirli dillerini baþkalarýnýn kinlerine emanet etme
leri artýk bildik, alýþýlagelen bir uygulama haline geldi... Bu
uçarý imalarýn kimini cevapsýz býrakýrsam eðer, bu horgörü
yerine itiraf olarak algýlanýr. Utanma ve ahlaki incelik en
deðersiz eleþtirilerden çekinmelidir bence.”
Davanýn sanýðý, yine dilin kývrýmlarýna saklanarak,
suçunu dile getirmekten, kendini ele vermekten de kaçýn
18

mayacaktýr. Anlayana. “Sadece Platon’u örnek aldýðým için
mi?” diye sorar bir yerde. “Yunanistan’da birçok ayinde
inisye oldum,” der baþka bir yerde, “simgelerin ve anýlarýn
gizleri açýldý bana rahipler tarafýndan, hepsini özenle saklý
yorum,” diye sürdürür, hatta “evlerinizde neyi gizlediðinizi
biliyorsunuz, onu sessizce kutsal þeylere saygýsý olmayan
gözlerden uzak tutun, sessizce kutlu sayýn,” diye sýkýþtýr
maktan çekinmez.
Dil böyle esneklikleri kaldýrýr, isteyen istediðini anlatýr,
zamanlamayý doðru kullanan her dehlizde yolunu bulur;
dili mum diye, meþale diye kullanýr karanlýkta. Savurgan
olan, ilk duvara toslar, söz açýp kapayýncaya kadar.
Dil büyüdür, büyü dilden geçer. Yeraltý tanrýlarýna dil
aracýlýðýyla yakarýlýr. Hades, Persephone, Hekate, hatta
Dyonisos, Hermes çaðrýlýr ayinlere; kimi büyücüler onlarý
zora koþarlar, zorlarlar, dilleriyle, sesleriyle, sözcükleriyle.
Dilde doðaüstü güçler saklýdýr, pimi boþalmayagörsün,
karanlýklardan bilinmedik yaratýklar bastýrýverir.
Kadýn sesinin oylumladýðý sözcükler, ezgiler çeker,
büyüler, aldatýr. O ses insan gýrtlaðýnýn sýnýrlarýný aþar, bay
kuþun ötüþüne, kurdun ulumasýna, yýlanýn týslamasýna karý
þýr. Gece sökün etmiþtir.
Erkek, gece korkusuyla, sesleri sözcüklere dönüþtür
meye, sözcükleri yontmaya, onlarý bir sýraya dizip uzattýk
ça uzatmaya çabalar. Korkusunu bastýrmak, onu denetim
altýnda tutmak için kendince baþka bir büyüden medet
umar.
Platon, büyücü Eros’u atar ortaya. Eros güzel sözlerden
alýr ilhamýný. Sözcükler, güzel’e giden aþkýn önüne dökülür
ler, ona yol açarlar.
Tuhaftýr þu aþk, en eskilerden beri insanoðlunun kafa
sýný kurcalayan þu tuhaf duygu. Varlýðýn en anlaþýlmaz, en
derin yerinde uyanýr. Vakit kaybetmeden iyileþilmesi, kur
tulunmasý gereken bir büyüdür. Ýyi kötüye karýþýr, aþk
büyüyle bütünleþir. Ýki kiþiyi bir’de birleþtiren bu büyüyü
kullandýðý için suçlanmýþtýr Apuleius; ayný kapýdan kaçýp
gitmiþtir.
Fýsýltýlar
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