
7

bir

Karlı kış günleri artık iyice geride kalmıştı.

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır...” 

derler.

Ama hiç de boşuna böyle söylemedikleri ke-

sin. Çünkü her yıl, şaşırtıcı soğuklarla gelir mart 

ayı. Hep birdenbire gelir sanki. Şubat ayının –okul 

tatilini de içeren– o kısalığından sonra geldiği için, 

hiç bitmek bilmezmiş gibi görünür: Uzadıkça uzar.

Sanki hep öyle olur.

Takvimlere göre, şubat bitince kış mevsimi de 

bitmiş sayılır. Oysa gerçekte, mart sona ermeden 

kıştan kurtuluş yoktur.
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Nisan ayını sevmeyen var mıdır?..

Böyle düşününce, hemen akla kestane satı-

cıları geliyor. Çünkü, mart soğukları bitince, kes-

tane kebap satanların işleri de bıçak gibi kesilir.

İnsan düşününce üzülüyor elbet. Ama o da 

bir gerçek: Daha birçok işkolu, böyle yalnızca dö-

nem dönem işlerlik kazanıyor, boş kaldıkları dö-

nemde başka işlere yöneliyorlar. Duruma göre –öy-

le boş kaldıklarında– onların dinlendiklerini, dahası, 

dinlenip yorgunluk attıklarını bile söyleyebiliriz. Eğer 

kendimizi biraz olsun avutmak istiyorsak...

Bir de boza satıcıları vardır.

Kış gelip günler sertleşmeye başladığında, 

akşamdan sonra geceye doğru, hep bozacıların 

“Bozza!.. Boozza!..” diye bağıran üşümüş sesleri 

duyulur.

Hani, sık sık ne denir?..

“Bozacının şahidi şıracı!”

Evet, öyle pek de iyi şeyler için söylenmez.

Oysa, “şahit” yerine “tanık” denilse, daha gü-

zel olur. Çünkü insan güzel şeylere de tanıklık ede-

bilir.
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Kitabın Adı

Ayrıca, bir şeyi daha önemsemek gerekir: 

Çünkü, “şahit” yerine “tanık” denirse, daha Türkçe 

söylenmiş olur.

Konuşulan dile özen göstermek de bir bilinç 

işidir.

Şöyle bir benzetme yapmak hiç de yanlış ol-

maz: Sanki insanın ailesi gibidir emekleye emek-

leye öğrendiği dil.

Bunu böyle söylemek de hem güzel, hem 

doğru olur...

Hah, bir de şu var...

Öyle bozacı, şıracı falan denilirken, sanki gör-

mezden gelinen bir özelliktir bu: Kışın boza satan 

bozacılar, yazın şıra satarlar ve şıracı olurlar.

Yani, bozacı da aynı kişidir, şıracı da...

Bozacının tanığı olamaz şıracı!

Ben böyleyim: Daldan dala gezmeyi severim.
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ik i

Şimdi aklıma dedem geliyor ve onun sevdiği 

türden bir küçük gülücük, hemen yüzümde belir-

miş oluyor.

Hayır, o gülücüğü bilmem için gidip aynaya 

bakmam gerekmiyor.

Hah ha!

Dedim ya, ben böyleyim.

Öyle daldan dala dolaşırken dedem aklıma 

geliyor; çünkü ben, düşünmeyi –bilinçli biçimde 

düşünmeyi– dedemden öğrendim.

Şu kadar, küçük bir çocukken daha, bir şey 

oldukça hep, “Niçin?” diye sorardı dedem bana.
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Kitabın Adı

Ben de o zamanki çocuk aklımla, “Çünküüü...” 

diye başlar, açıklamaya çalışırdım.

Bir şeyi açıklamaya çalışmak da, o şeyi baş-

ka başka yönlerden düşünmeyi gerektiriyor. Ço-

cuk olsan bile bu değişmiyor, kendini düşünmeye 

alıştırıyorsun.

Üstelik çocuksan, böyle değişik bakışlarla dü-

şünmenin şöyle bir yararı daha oluyor: Önceden 

bilmediğin ya da duymuşluğun varsa da pek öyle 

ayırdında olmadığın birçok konuyu ve nesneyi de 

güzelce tanımış oluyorsun.

Örnek mi?..

İşte Marmara Denizi, orada duruyor.

Biz Bostancı’ya yakın oturuyoruz.

Dedem der ki:

“Caner Bey, Caner Bey!..”

E, “Bey” olduk ya...

“Efendim, dede!” derim ben.

“Ne dersin, gidip bir bakalım mı?..” der de-

dem gülerek. “Marmara Denizi her zamanki yerin-

de duruyor mudur?..”

“E, şimdi yoktur yerinde, dede!” derim ben. 
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“Alışverişe gitmiştir o!..”

Evet, daha neler!..

Ama son sözü diyen de hep dedem olur:

“Aman, o da alışverişe gitmekten başka şey 

bilmez ki!..” diye söylenir.

Tam öyle değil ama...

Öyle!

Şakalaşmak niye kötü olsun ki?..

Evet, “Caner Bey”sin, ama çocuksun işte...

Gidersiniz, bakarsınız: Marmara Denizi her 

zamanki yerinde –kocaman– duruyordur.

Gülersiniz.

Kıyıda sen şöyle denize yan durursun, deden 

de fotoğrafını çeker senin.

Buna da gülersiniz.

Bir de sen gülerken çeker resmini deden, 

sonra da der ki:

“Gel bak, nasıl çıktın!”

Caner Bey’in resmi güzel çıkar!

Sonra, kısa bir sessizlik olur.
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Kitabın Adı

“Elbet, şimdi telefonu eline alan herkes fotoğ-

rafçı kesildi başımıza!..” diye söylenir deden.

Sen ona bakarsın, o güzel güzel söylenir...

İskeleye doğru, kıyıda demir borulardan ya-

pılmış korkuluklara kollarını dayar ve artık sanki sa-

na değil de denize anlatıyormuş gibidir...

�  �  �
Evet, şimdi artık herkes fotoğrafçı olmuştur 

sanki.

Niye?..

Çünkü eskiden herkes fotoğraf çekemezmiş.

Her şeyden önce, bir fotoğraf makinesi ge-

rekirmiş...

Yok efendim öyle telefonla şipşak!

Doğrusu çok para tutarmış iyi bir fotoğraf ma-

kinesi edinmek. Boynuna bir makine asmakla da 

bitmezmiş...

Nerde öyle bedavadan, herkesle fotoğrafla-

rını paylaşmak mı diyorlar, ne diyorlar şimdi hani?..

Önce film almak istermiş makineye ki çeksin, 

efendim...

Ama her makine türünün filmi de ayrı olurmuş. 

Başka filmin makarası uymazmış makinenin film 

konulan yerine.


