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Ödevsiz Gezegen 

“Olamaz, 

yine kapal›!

Üç seferdir

bofl yere

buraya kadar

geliyoruz!

Bu sinema

ne zaman

aç›k oluyor?”

Esin, bir kez daha 

sineman›n aç›l›fl saatini aran›rken 

söylenip duruyor.

“Birine soral›m,” diyor Ali. 

Esin yoldan geçen birini durduruyor. 

Adam, “Hah hah haa!” diye bir kahkaha

patlat›veriyor. “Dünya gezegeninden

geldi¤iniz her halinizden belli! Ödevsiz

KALKIfi 18:00
(Can›m ne 

zaman isterse !)
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Gezegen,de saatler kimsenin umurunda

de¤ildir. S›k s›k u¤ray›n; sineman›n

sahiplerinin paraya ihtiyac› var, er geç

salonu açacaklard›r.”

fiafl›ran ve hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan

Ali ve Esin, otellerine geri dönmek 

için mini-füzeye biniyorlar. Yar› yolda

füze duruyor; pilot yolculara inmelerini

söylüyor.

Esin ve Ali, “‹yi de, neden bizi burada

b›rak›yor?” diye soruyorlar hayretle.

Bir kad›n,  “Kim bilir?” diyerek içini

çekiyor. “Bazen pilotlar mini-füzeyi 

al›p gezmeye giderler. Füze ancak 

bir iki saat ya da bir hafta sonra geri

dönebilir; duruma ba¤l›.”

“Hangi duruma?” diye soruyor

flaflakalan Esin.

“Hiçbir fikrim yok,” diye yan›tl›yor

kad›n ve onlara sab›r diliyor.

Ali, Esin,in elinden tutuyor. Asl›nda,

yürüyerek gezegeni daha iyi gezebilirler.

Muhteflem manzaralar aras›nda 7 saatlik

bir yürüyüflten sonra, otelde onlar› yeni
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bir sürpriz bekliyor: Odalar› dolu. 

Öfkeden deliye dönen Ali, “‹ki gece

daha kalaca¤›m›z› söylemifltik; odam›z›

baflka birine vermeye hakk›n›z yok!” diye

ba¤›r›yor.

“Hakk›m›z yok mu?”

Otelin müdürü sinirden

k›pk›rm›z› kesiliyor. “Ah flu

Dünya gezegeninden

gelen turistler, hepsi 

ayn›! Hak hukuk diye 

insan›n kafas›n› fliflirirler!

Arkadafllar›m geldi, benden 

iki oda istediler. Anlayaca¤›n›z, 

odas›n› kaybeden tek müflteri siz

de¤ilsiniz.”

Esin ve Ali, turizm flirketinin broflüründeki Ödev-
siz Gezegen tan›t›m›na bay›lm›fllard›: “Burada zo-
runluluk da yok, ödev de!”

Ama yolculuklar›n›n bafl›ndan bu yana, bro-
flürün hiçbir yerinde yazmayan bir fley keflfetti-
ler: Burada her fley, kiflilerin isteklerine ba¤l›. Si-
neman›n sahibi ö¤lene kadar uyumak m› istedi?
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Seans iptal! Mini-füze pilotu gezmeye gitmeye mi
karar verdi? Herkes evine yürüyerek dönecek!
Otel müdürü arkadafllar›n› m› a¤›rlamak istedi?
Odalar› boflalt›n!

Pazu hakk›

Esin k›zg›n. “Oday› geri almak için

müdüre ›srar etmeliydin; kolay lokma

olduk,” diye sitem ediyor Ali,ye. 

“Israr etmek mi? fiikâyet etti¤imde

müdürün bana nas›l bakt›¤›n› görmedin

mi? Adam›n boksör kal›b›nda oldu¤unu 

da m› fark etmedin? Ya pazular›n›n

irili¤ini? Ben onunla bafl edemem; o

herif beni sinek gibi ezer.”

Ali, oday› geri vermeme hakk› konusunda tart›fl-
maya devam etseydi, bafl›na ne gelece¤ini biliyor:
Oda yerine mosmor bir göz. Anlafl›lan, Ödevsiz
Gezegen’deki hayat› çok iyi kavram›fl Ali: Bütün
haklar koca pazulular›n, bütün haklar en güçlü-
lerin.

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Ali ve Esin, otelden ç›kt›klar› s›rada

tuhaf bir ses duyup geri dönüyorlar.

Otel müdürü nakavt olmufl, yerde

yat›yor. ‹riyar› bir adam, oda anahtar›n›

almak için bankonun arkas›na dolan›yor.

“Bu bizim yan odam›zda kalan adam,”

diye f›s›ld›yor Esin. “Çabuk, gidelim

buradan!”

En güçlüden de güçlü biri her zaman vard›r. Ve
ikisinin karfl›laflt›¤› gün; haklar yer de¤ifltirir, hak-
lar daha güçlünün taraf›na geçer. Bir süre sonra,
daha daha güçlü biri ç›kagelip bu haklar› al›r. Bir

baflka gün, daha daha
daha güçlü biri orta-

ya ç›karak haklar›
ele geçirecektir. 
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K›sacas›, böyle bir dünyada “bir fleye hakk› ol-
mak” hiçbir anlama gelmez. Haklar›n yerini, ka-
ba kuvvet alm›flt›r.

Ödevsiz bir gezegen, haks›z bir gezegendir.

Yar›na ödevin 
var m›?

“Yar›na ödevin var m›?”
Kim haftada bir kez, iki kez,
üç kez bu soruyu duymaz 
ki? Bu soru bir nakarat gibi, her 
akflam her akflam, her y›l her y›l tekrarlan›r durur.

“Evet!” yan›t› verelim. 
Sonras›n› herkes bilir: 
“O zaman ne diye aylak aylak dolafl›yorsun?

Acele et, git çabuk ödevlerini yap! Akflam yeme-
¤inden önce bitmifl olmalar› gerekiyor.”

“Hay›r, ödevim yok!” yan›t› verelim. 
Bu durum ço¤unlukla flaflk›nl›kla karfl›lan›r:
“Öyle mi? Ödevin yok mu? Ama neden? Yine

de, defterine bak›p kontrol et.” Defter ödev ol-

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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mad›¤›n› do¤rulasa bile, sorgulama sürer: “Ö¤ret-
men ödev verirken, kesin Derin’le gevezelik edi-
yordun. Selen’e telefon et hemen, o sana ne ya-
p›laca¤›n› söyler.”

Bulafl›k y›kamaktan, odam›z› düzenleme ödevi-
mizden ya da akflamlar› köpe¤imizi çiflini yapma-
s› için soka¤a ç›karmaktan kaçabiliriz. Ama “ödev
yapma ödevimizden” kaçmam›z neredeyse ola-
naks›zd›r. ‹flte bu yüzden, küçüklükten itibaren
“ödev” sözcü¤ü asla en sevilen sözcükler aras›n-
da yer almaz...

Baba, anne, gözetmen, 
ö¤retmen...

“Bünyamin, koridorda ne yap›yorsun?

Çabuk s›n›fa gir!”

“Ama, ö¤retmen ç›kmama izin verdi.”

“Baba, gidip paten kaymaya hakk›m 

var m›?”

“Evet, ama önce odan› topla.”
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