Dave Packer konuﬂmay› keseli dört saat olmuﬂtu.
Kas›m ay›n›n ortas›ndaki bir pazartesi sabah› sosyal bilgiler dersinin ortas›ndayd›. Laketon ‹lkö¤retim Okulu da New Jersey eyaletinin ortas›nda,
orta büyüklükte bir ilçenin ortas›ndayd›.
Dave’in dört saattir konuﬂmadan durmas›n›n
bir nedeni vard›, ama ﬂimdi bunu anlatman›n s›ras› de¤il. ﬁimdi onun, sosyal bilgiler dersinin ortas›nda neyi fark etti¤ine bakal›m.
Dave, okulda konuﬂmadan durman›n çok çok
zor oldu¤unu fark etti. Neden mi? Ö¤retmenler
yüzünden. Çünkü 11:35’te ö¤retmenleri Bayan
Overby ellerini ç›rparak, “Çocuklar – çocuklar!
Susun!” dedi. Sonra da önündeki listeye bak›p,
“Dave ve Lynsey, s›ra sizde,” diye ekledi.
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Bunun üzerine Dave, Lynsey’ye baﬂ›yla iﬂaret edip yerinden kalkt›. Hindistan konusundaki
raporlar›n› sunma zaman›yd›.
Ancak bu raporu sunmak Dave’in deneyinin
bozulmas› demekti. Çünkü Dave bütün gün boyunca a¤z›n› açmamay› deniyordu. Ta gün bitene kadar a¤z›n› mühürleyecek, üçü on geçe son
zil çalana de¤in tek bir kelime dahi etmeyecekti.
Dave’in sessiz kalmaya karar vermesinin nedeni... yok yok, bunu anlatman›n s›ras› de¤il hâlâ.
ﬁimdi onun, rapor konusunda ne yapt›¤›na bakal›m.
Dave’le Lynsey s›n›f›n önüne geçtiler. Dave’
in, Hindistan tarihini anlatarak sunuﬂu baﬂlatmas› gerekiyordu. Dave bir elindeki notlara, bir Bayan Overby’e, bir s›n›fa bakt› ve a¤z›n› açt›.
Ama konuﬂmad›.
Öksürdü. Dave on saniye kadar öksürdü.
Sonra a¤z›n› sildi, yine bir notlar›na, bir Bayan
Overby’e, bir s›n›fa bakt›, yine a¤z›n› açt› ve...
biraz daha öksürdü. Yüzü k›pk›rm›z› olup, iki
büklüm olana de¤in öksürdü, öksürdü, öksürdü.
Lynsey çaresizlik içinde öylece duruyordu.
Dave ona deneyinden söz etmedi¤i için, tek yapabildi¤i onu izlemek ve korkunç öksürü¤ünü dinlemekti. Lynsey’nin gözü Dave’i zaten pek tut-

Mühürlü
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mazd›, ama o anda iyice gözünden düﬂtü.
Ö¤retmen, Dave’in sorununu anlad›¤›n› düﬂündü. Buna daha önce de tan›k olmuﬂtu –çok
heyecanlanan çocuklar s›n›f›n önünde konuﬂma
korkusuyla hastalan›rlard›. Ama bu kez ﬂaﬂ›rm›ﬂt›,
çünkü Dave hiç s›k›lgan bir çocuk de¤ildi. Asla.
Hatta, iﬂ konuﬂmaya gelince, bu y›lki beﬂinci s›n›flar›n hiçbiri en ufak bir s›k›lma ya da heyecanlanma belirtisi göstermiyordu. Asla.
Yine de ö¤retmen merhamete gelip, “En iyisi git biraz su iç. Siz ikiniz raporunuzu daha sonra sunars›n›z,” dedi.
Lynsey, Dave’e nefret dolu bir bak›ﬂ at›p, s›ras›na geri döndü.
Dave, Bayan Overby’i baﬂ›yla onaylad› ve
fazladan birkaç kez daha k›saca öksürüp, koﬂarak s›n›f› terk etti.
Haz›r Dave koridora ç›km›ﬂ suyunu içerken,
niçin dört saattir konuﬂmad›¤›n›, ama öncelikle,
niçin sessiz olmaya karar verdi¤ini anlatman›n tam
s›ras›.

Gandhi

Bir ﬂey oldu¤unda, bunun genellikle basit bir
aç›klamas› vard›r. Ama o basit aç›klama hemen
hiçbir zaman hikâyenin tamam› de¤ildir. Yine de,
basit aç›klama ﬂöyle: Dave bir kitapta okuduklar› nedeniyle bütün bir gün boyunca konuﬂmamaya karar vermiﬂti.
Gördünüz mü? Çok basit ve gayet aç›k. Ama
hikâyenin tamam› de¤il. Onun için az daha açal›m.
Dave, s›n›f arkadaﬂlar›ndan biriyle Hindistan üzerine bir rapor haz›rlayacakt› –uzun bir ﬂey
de¤il, yaln›zca baz› temel bilgiler. Biraz tarihi,
biraz yönetim biçimi, biraz co¤rafyas› ve sanayisi, biraz da Hint halk› ve kültürü üzerine. En fazla beﬂ dakikal›k.
Dave’in, raporu birlikte haz›rlayaca¤› arkada-
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ﬂ› Lynsey Burgess’t› ve ikisi de bu durumdan hoﬂnut de¤ildi –Laketon ‹lkö¤retim Okulu’nda k›zlarla erkekler aras›nda sorunlar vard› çünkü. Ama
ﬂimdi bunlar›n da s›ras› de¤il.
Dave’le Lynsey, raporlar›n› birlikte sunacak
olmalar›na karﬂ›n, birlikte haz›rlamak istemedikleri konusunda anlaﬂm›ﬂlard›. Dolay›s›yla konular› paylaﬂ›p, ayr› ayr› çal›ﬂt›lar.
Dave iyi bir ö¤renciydi; Hindistan üzerine iki
kitap bulmuﬂ ve kütüphaneden ödünç alm›ﬂt›.
‹kisini de tamam›yla okumam›ﬂt› –o kadar da iyi
bir ö¤renci de¤ildi. Ama ikisinden de parça parça okumuﬂtu.
Dave’e göre, her iki kitab›n da en ilginç bölümleri Hindistan’›n –biraz Amerika Birleﬂik Devletleri’nin yapt›¤› gibi– ba¤›ms›zl›¤›n› kazan›ﬂ›n›,
‹ngiltere’den ayr›l›p ba¤›ms›z bir devlet oluﬂunu
anlatan bölümlerdi.
Yine Dave’e göre, Hindistan’›n ba¤›ms›zl›k
öyküsünün en ilginç kiﬂisi Mahatma Gandhi’ydi.
Dave, Gandhi’den çok etkilenmiﬂti. Bu ufac›k s›ska adam nerdeyse tek baﬂ›na bütün Britanya ordusunu Hindistan’dan kovmuﬂtu. Ama ne
silah ne de kaba kuvvet kullanm›ﬂt›. Savaﬂ›n› sözcükler ve fikirlerle vermiﬂti. ‹nan›lmaz bir öyküydü ve tamamen gerçekti.
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Kitaplar›n birinde Dave, Gandhi hakk›nda
ﬂunlar› okudu:
Gandhi, uzun y›llar boyunca, her
haftan›n bir günü hiç konuﬂmad›.
Bunun, zihnini düzene sokman›n
bir yolu oldu¤una inan›yordu.

Dave bu bilgiyi perﬂembe ö¤leden sonra okumuﬂtu; pazar günü sözlü raporunu haz›rlarken bir kez
daha okudu. O zaman, bunun –bütün bir gün tek
kelime bile etmemenin– nas›l bir ﬂey olaca¤›n›
merak etti. Konuﬂmamak kendi zihnini de düzene sokar m›yd› acaba!
Asl›nda Dave’in merak etti¤i, “zihnini düzene sokman›n” ne demek oldu¤uydu. Konuﬂmamak kadar basit bir ﬂey insan zihninin çal›ﬂma
biçimini de¤iﬂtirebilir miydi? Gandhi’ye iyi gelmiﬂ olmal›yd›, öyle görünüyordu. Ama New Jersey’li s›radan bir çocukta ne etki yarat›rd› acaba?
Konuﬂmamak onu... daha ak›ll› yapar m›yd›?
Sonunda kesirleri anlar m›yd›? Zihni daha düzenli olsa, bir cümleye bakt›¤›nda hangi sözcü¤ün
belirteç oldu¤unu –tahmin yerine– ﬂ›p diye anlar m›yd›? Ya sporda? Daha düzenli zihne sahip
biri daha iyi bir beyzbol oyuncusu olur muydu?

Gandhi
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Zorlu sorular.
Dolay›s›yla Dave a¤z›n› mühürleyip bir deneme yapmaya karar verdi.
Peki, sessiz kalmakta zorland› m›? Hem de
nas›l, özellikle de iﬂin baﬂ›nda –örne¤in, arkadaﬂlar›n›n Jetler tak›m›n›n ﬁimﬂekler’e niye yenildi¤ini tart›ﬂt›klar› otobüs dura¤›na geldi¤inde. Ancak,
baﬂla onaylay›p gülümseyerek, kaﬂ çat›p omuz
silkerek, baﬂ sallayarak, baﬂparma¤› havaya kald›rarak ya da beﬂlik çakarak ya da yaln›zca elleri cebe sokup baﬂka yöne dönerek susman›n pekâlâ mümkün oldu¤unu ö¤reniverdi. Sonuçta
Dave, otobüs okula ulaﬂana kadar, konuﬂmadan
idare etmenin yolunu bulmuﬂ gibiydi.
‹ﬂte böyle. Neler olup bitti¤i biraz aç›kl›k kazand›. En az›ndan ﬂimdilik bu kadar› yeterli. Ama
fazlas› da var. Daima fazlas› vard›r.
ﬁimdi yine, pazartesi günü s›n›fta, sosyal bilgiler
dersinin geri kalan›n› tek kelime etmeden tamamlayan Dave’le birlikteyiz. Ders bitiminde zil çal›nca, beﬂinci s›n›flar›n yemek saati gelmiﬂti.
Yüz yirmi beﬂi aﬂk›n ö¤renci kafeteryaya do¤ru koﬂturmaya baﬂlad›. Oraya var›r varmaz da,
hepsi birden delice konuﬂmaya koyuldu –biri d›ﬂ›nda hepsi.

