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Mesnevi’de 

{Ey Allah’ın Arslanı olan Hazret-i Ali! Sen evliyanın öyle 
yüksek bir burcusun ki, susuşun bile karanlık kâlpleri 
aydınlatmaya yeter. Ama dile gelir konuşursan, bu dünya 
karanlığında yolculuk edenlerin yolunu aydınlatan, zifiri 
karanlığın içinde yolunu bulmaya çalışan garip yolculara yol 
gösteren bir mehtap doğmuş olur gökyüzünden, sözlerinin 
aydınlığından karanlıklar dağılır, hiç kimse yolunu şaşırıp 
kaybolmadan menziline ulaşır.}

şeklinde bir beyit vardır.

Bu dizeler bize, yolumuzu aydınlatan bir mehtabı haber 
verdiği kadar, yolculuk hâlinde olduğumuzun bilgisini de 
anlatmaktadır. Mesnevi’de yolculuk ana  metaforlardan 
biridir. Hazret-i Mevlana’ya göre varlık, ruhlar aleminden 
başlar. Orası hiçbir zihnin ulaşamayacağı, kuşatamayacağı, 
anlatamayacağı yüceler yücesi bir katmandır. Orada 
gerçek varlığın yani aşkın kaynağı vardır. Evrende varolan 
her şey o aşkın yansıması veya sebebi ile vardır. Sonra 
hazret-i Adem ile başlayan aşkın vücut ile birleşme evresi 
gelir. Bu aynı zamanda yolculuğun başlaması insanın ana 
yurdundan ayrılmasıdır. Yolculuk sürekli devam edecektir. 
Yolda kalmayanlar, yolunu şaşırmayanlar, yolda eğleşip 
durmayanlar, yanlış işaret levhalarına aldanmayanlar 
anayurda dönebileceklerdir. Ana rahmi, yolculuğun bir 
başka evresidir. Dünya hayatı, dünya hayatının bebekliği 
çocukluğu, gençliği, yaşlılığı gibi evreleri hep aslında birer 
yolculuktur. Ölüm dünya zindanının duvarının yıkılışı 
özgürlüğe giden yolun ilk adımıdır. Kabir hayatı yolculuğun 
bir başka dilimidir. Berzah âlemi, mahşer, mizan, sırat gibi 
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tanımlamalar yolculukta uğramamız gereken duraklardır. 
Varlığın somut hâli, şekiller, biçimler, renkler, çatışmalar, 
dereceler ile meydana gelir. Bunlar hep şaşırtıcı, yanıltıcı, 
oyalayıcı, asıl yurdu unutturucu, asıl ait olduğumuz yer 
ile bağlantılarımızı kesici şeylerdir. O yüzden temel öğüt 
“renklere aldırma, çatışmalara takılıp kalma, şekil ve 
biçimler oyalamasın seni, öze bak, öz aşktır, aşkı kaybeder 
veya gönlün buğulanır ise ana yurduna dönmen zorlaşacaktır.

Yine Mevlana’ya göre; “yolculuk sadece dıştan seni 
kuşatan kısmıyla değil kendi içinde yaptığın kısmıyla da 
işin esasıdır.” Kendini tanıman, sana bahşedilmiş  yeti ve 
yeteneklerinle kendinin bilincine ermen de bir yolculuktur. 
Bu yola çıkmak zorundasın. Çıkmaz, yolculuğun sıkıntılarını 
göze alamazsan olduğun yerde kalırsın. Bir şekil, bir biçim 
bir renk olmaktan öteye geçemezsin. Kendine ait o kadar az 
şey biliyorsun ki karanlıklar içindesin. Yolunu aydınlatacak 
ışığa ihtiyacın var. Yolu bilen üstün insanların rehberliğine 
ihtiyacın var. Onlar, ellerinde tuttukları fenerlerle sayısız 
tercih arasında doğru kararları verebilmene yardımcıdırlar. 

Ulaşman mümkün olmayan bilgilere ancak gönlünle 
ulaşabilirsin. Gönül pencereni açık tutmalı, gönlüne doğacak 
ana yurdundan gelen haber ve esintileri engelleyen kirlerden, 
paslardan, buğulardan temizlemelisin. 

İnsan; özgür iradesiyle sayısız yollardan geçmek ve 
menziline ulaştıracak olanı seçmek zorundadır. Yolculuk 
hayatın, yolcu yaşayan her canlının diğer adıdır.

   Mehmet Sait KARAÇORLU



5

Tövbe Yarabbi! Bir daha edebe aykırı düşünmem
Ne bilgi ne zenginlik övünmeyecek hiçbir şey istemem

Tövbe ey doğru yola çıkaran her yardım isteyeni! 
Kayboldum çıkmaz sokakta çıkmaktan başka bir şey istemem

Aşkınla dolu gönlümle çıkarım aydınlığa
Kalbimi tekrar karanlığa döndürme başka bir şey istemem
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1
(Karanlık. Gök gürültüsü. Şimşekler. Tamtamlar. Ney 
sesi. Kudüm Sesi.
Kuyumcunun çekicinin ritmik sesi. Ritmin gittikçe 
yükselişi. Kalp atışlarına yakın bir tempoya gelişi. 
Zikir sesi. Gök gürültüsü. Yağmur sesi. Sükûnet. 
Dinginlik. Huzur. Su şırıltısı.)
(Ezan sesi. Bir siluet. Beyazlara bürülü bir bebek 
tutmaktadır kucağında. Kulağına ezan okunmaktadır.  
- Senin adın …… der diğer kısım duyulmaz.)

SESLER: 

Tak, tak, tak.
Kim o 
Benim
Sen isen sana yer yok.
Neden?
Yok işte
Lütfen, çok yorgunum.
Hayır.
Yardıma muhtacım. Kayboldum. Korkuyorum. Açın 
kapıyı ne olur. Olmaz. 
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Peki ama neden?
Çünkü burası bir kişilik, buraya sen ve ben 
sığmayız. Sen ve ben iki kişi eder değil mi? 
Burada iki kişilik yer yok. 

§
(B.E.N. LTD. ŞTİ. Yönetim kurulu toplantı 
odası.) Büyük firma logosu altında yönetim kurulu 
üyelerinin fotoğrafları, adları, oluşturdukları 
grubun simgesi var. N.E. grubu üyeleri. 

1. BAY “G”
2. BAY “M”
3. BAY “H”
4. BAYAN “Ş”
5. BAYAN “F”
6. BAY “Z”

(Altı üye son derece şık kıyafetler içinde, bir masa 
etrafındadır. Başkan koltuğu boştur. Yönetim 
kurulu odası loştur. Bir bekleyişten sonra, ışıklarla 
beraber içeriye Yönetim Kurulu Başkanı (YOLCU) 
girer. Yavaş adımlarla koltuğuna yönelir. Üyeler 
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saygı içinde ayağa kalkarlar. Koltuğuna geçer. 
Diğerleri huşu içinde bir ibadet ritüeli içindeymiş 
gibi abartılı bir saygı halindedirler. Sessiz bekleyiş 
süresi bu durumu yoğunlaştırır. Yönetim Kurulu 
toplantısından daha çok, gizli bir örgütün karar 
mekanizmasını çalıştıracak görüntüleri vardır.)

Merhaba arkadaşlar. 

Merhaba sayın başkanımız. 

Buyurun lütfen, oturumu başlatmadan evvel, bir 
önceki toplantımızdan bugüne kadar geçen süreyi 
kapsayan rapora göz atılmasını istiyorum. 

(Bir şekilde yedi dosya, masanın üzerinden üyelere 
dağıtılır. Tüm grup dosyaları inceler. Sonra başlar 
yeniden YOLCU ’ya döner.)

İncelememiz bittiyse kıdem sırasıyla sizlerin 
değerlendirmelerinizi almak istiyorum.         
Buyurun. 

(Sesi; tok, kararlı, buyurgandır. Öfke titreyişleri 
vardır) Beyefendi bu incelemeden çıkan 

YOLCU –

GRUP  –

YOLCU –  

YOLCU – 

BAY “G” – 
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sonuç benim önerdiğim yöntem ve stratejinin 
firmamız için hayati derecede önem taşıdığının 
kesinleşmesinden ibarettir. Zaman zaman grubun 
diğer değerli üyelerinin yöntemleri kararlar 
üzerinde etkili olsa da, olmazsa olmazımız başında 
bulunduğum departmanın hareket tarzıdır. “G” 
birimi güçlendirilmelidir. Yoksa firmamız zayıflar, 
dışardan gelecek her türlü saldırıya açık hale 
gelir. Biz saldır ve savun şeklinde sistematiğe 
oturttuğumuz temel stratejimizin hep doğru 
sonuçlara ulaştığı savında ısrarlıyız. Biz firmanın 
temel gücüyüz. İç dinamiği ve tüm hareket 
yeteneklerinin odağıyız. Bizden olmayan tehdittir. 
Tehditlere karşı güç kullanmak kaçınılmaz 
gerekliliktir. Teşekkür ederim.

(Sesi, kısık, hafif, son derece hin ve hilecidir) 
Efendim, “H” birimi firmanın dış ilişkiler 
düzenleyicisidir. Bizim departmanımız 
rakiplerimizin imkânlarını değerlendirir. Çünkü 
elde etmek istediğimiz her kazanım bizim 
dışımızdakilerin elinde tuttuğu imkânlardır. 
Hâliyle dışa dönük önceliğimiz kimin neye sahip 
olduğuna bakmaktır. İnceleme sonuçlarında 
görülen grafik düşüklüğümüz “H” biriminde 

BAY “H” – 
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aksamalar olduğunu gösteriyor. Biz bu birimde 
olan biteni tekrar gözden geçireceğiz. Yalnız 
departman olarak BAY “G” ile paralel çalışmalar 
sürdürebilmekte iken, BAYAN “Ş” departmanı 
çoğu kez çalışmalarımızda bir engelleme unsuru 
olarak görülmektedir. BAYAN “Ş” biriminde iş ve 
işlemler içe dönük olduğu için bizim birimizin dışa 
dönük çalışmaları aksayabilmektedir. 

Cevap vermek istiyorum.

Hayır, cevap için sıranızı bekleyin lütfen. Evet, 
devam edelim. 

Beyefendi,  biraz daha açık ve net konuşabilir 
miyim?

Yani sizin bu talebiniz genellikle başkalarına 
zarar vermekle sonuçlanıyor. Ama misyon ve 
sorumluluğunuz gereği bu izni hak ettiğinizin 
de farkındayım. Fakat yine de sınırları fazla 
zorlamayacağınızı umuyorum. Buyurun, 
dinliyoruz. 

BAYAN “Ş” – 

YOLCU – 

BAY “Z” – 

YOLCU – 
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(Sesi; saldırgan ve pervasızdır) Beyefendi  şu  
dosyada  görülen  başarı grafiğinin her olumlu   
trendi     bizim çaba ve gayretimizle elde edilmiştir. 
Aslında diğer departmanlarımızın başarıdan pay 
alma çabaları bizim sırtımızdan geçinmekten başka 
bir anlama gelmiyor. 
(Homurtular, hoşnutsuzluk mırıldanmaları, ortama 
hâkim saygı ve disiplin havasını gevşetecek 
çözülmeler.)

Arkadaşlar hemen tepki göstermeyelim, burada 
gerçekleri bulmak üzere toplandık. Hepimizin 
vakti kıymetli. Ama hepimiz de varlık sebebimiz 
olan firmamızı daha iyi noktalara taşımak için 
buradayız. Değil mi? O zaman biraz tahammül 
gösterin de dinleyin söyleyeceklerimi. Evet, 
gerçek, ne yazık ki, budur. Firmamızın elde ettiği 
bütün başarılar bizim sayemizdedir. Biz olmasak 
hangi imkânı kimin elinden alabilirdik. Biz 
olmasak bu firma diğer firmaların “Z” gruplarının 
yemi hatta küçük bir lokması olmuştu, şimdiye 
kadar. Ama varlığımızı devam ettiriyor, piyasada 
belirli bir yerimiz var, bu konumumuzu koruyoruz. 
Nasıl? İşte bu sorunun doğru cevabını bulursak 
toplantı amacına ulaşacaktır. 

BAY “Z” – 

BAY “Z” – 
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Ne yani ne varsa hepsi sizin sayenizde mi? 

Evet, ta kendisi. Tam da söylemek istediğim 
budur. “Z” grubu rakip firmalara saldırır, en 
zayıf noktalarını bulur, oradan vurur, iflasa 
sürükler, müşteri portföyünü ele geçirir, hizmet 
alanlarına girer. Bütün bunlar olup biterken, 
yasal düzenlemelerin engelini, firmaya zarar 
getirecek aşırılıklar engelini, firmanın diğer 
departmanlarının içe dönük zayıflatma etkileri 
engelini aşmak zorundadır. “Z” grubunun bu görev 
ve misyonu sayesinde firma ayakta kalır, varlığını 
devam ettirir. 

Nereye varmak istiyorsunuz? BAY “Z” biraz daha 
kestirmeden gidelim, lütfen. 

Toparlıyorum efendim, bütün bunlara bir de karşı 
taraftan bakacak olursak, şu gerçeğe ulaşırız:  
Başarının temelinde “Z” grubunun serbest 
bırakılması vardır. Bunu kanıtlamamı istemeyin 
benden. Başarı sayılabilecek ne varsa onlara 
bir bakın yeter. Kazanılmış tüm savaşlar, elde 
edilmiş tüm zaferler, kurulmuş tüm saltanatlar “Z” 
gruplarının gücüyle olmuştur. Bizim firmamızında 

GRUP – 

BAY “Z” – 

YOLCU – 

BAY “Z” – 
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“Z” gurubu olarak, tam bağımsızlık ve sınırsız 
yetki talep ediyoruz. Diğer tüm departmanlar da 
emrimize verilmelidir. 

(Tekrar homurtular, memnuniyetsizlik  
mırıldanmaları, kıpırdanışlar.)

Böylece içe dönük hiçbir sorun kalmayacaktır. 
Sorun denilen şey bizim dışımızdakilerin işi 
olacaktır. 

Yeterli BAY “Z”. Burada sözünüzü kesmek 
zorundayım. Diğer üyelerimizi dinlemek 
istiyorum. Evet, kıdem sırasına göre söz BAYAN 
“F” de sıra. Buyurunuz hanımefendi. 

(Sesi Fettan ve cilvelidir) Efendim benim arz 
edeceğim fazla bir sözüm yok. Bizim birimimizin, 
sizlerin de takdirlerinde olduğu gibi verilen 
görevleri yerine getirmekten başka bir strateji ve 
hedefi olamaz. Siz bize hedef gösterin yeter. Biz 
sizi o hedefe ulaştıracak tüm yöntemleri geliştirir, 
emrinize sunarız. Bugüne kadar olan biten budur. 
Açıkçası “F” birimi olarak kendimizi, şu yetki 
tartışmalarının dışında tutuyor, sizlere en derin 

BAY “Z” - 

YOLCU – 

BAYAN “F” – 
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saygılarımızı sunuyoruz. 

Teşekkür ederim BAYAN “F”. Sıra size geldi 
sanırım, BAYAN “Ş”. Sizi dinlemek isteriz. Ancak 
biraz kısa tutalım ve detaylara fazlaca girmeyelim 
rica ediyorum. Çünkü değerlendirme sonucunda 
tartışıp karara varacağımız diğer konularımız 
bekliyor. Buyursunlar. 

(Sesi; tepeden tırnağa şehvet akar, durumun 
ciddiyetiyle bağdaşmayan bir serbestlik içinde 
konuşmaktadır) Biz hiçbir yetki fazlalığı, 
alan genişlemesi, yöntem tartışması ve diğer 
çatışmalarla bağlantılı değiliz. Biraz önce 
BAY “Z” ve BAY “H” dışa dönük eylem ve 
stratejilerini anlatırken “iç bünyede zayıflamadan” 
bahsettiler. Bununla bizim “Ş” birimimizi hedef 
alan bir suçlamayı amaçlamış olabilirler. Ama 
önemsemiyoruz. Bu onların aptallığı ve konudan 
habersizlikleridir. Biz ne yaptığımızı ne yapmamız 
gerektiğinin son derece bilincindeyiz. Biz sizin 
hizmetinizdeyiz. Takdir buyuracağınız gibi 
varlık sebebimiz bizzat sizin kendinizdir. Sizi 
rahatlatmak, binlerce gaile arasında gücünüzü 
artırmak gibi bir misyonumuz var. Verilen 

YOLCU – 

BAYAN “Ş” – 
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kararlarda atılan adımlarda esastan değil usulden 
katkı ve katma değer sağlamaktayız. Haliyle 
firmamızın raporlarında görülen trend sıralamaları 
bizim birimimiz ile doğrudan ilintili olmadığını 
düşünüyoruz. (Ayağa kalkar) Hatta şu ciddiyetteki 
konuşmalar bile bizim yapımıza pek uygun değil. 
(YOLCU’ya doğru yürür. Yanına gelir. Boynuna 
sarılır.) Biz sizin hizmetinizdeyiz. Bize ne kadar 
zaman ayırırsanız o kadar güçlü olur, o kadar 
işinize yararız. Siz mutlu oldukça firma asıl 
hedefine bir adım daha yaklaşır.

Oturun rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin 
söyledikleriniz son derece mantıklı şeyler. 
Katılmamak mümkün değil. Evet, son olarak sözü 
BAY “M” ve ilgili birimin görüşlerine ayırmak 
durumundayız. Yalnız biraz önce hatırlattığım 
gibi gündemde daha birçok madde var.  BAY “M” 
nin temel bakış açısını zaten bilmekteyiz. Usulen 
dinleyelim. Tartışmaya meydan vermeyecek tarzda 
değerlendirmemizi tamamlayalım. 

Çatışmadan neden bu kadar korkuyorsunuz ki. 
Çatışma, eşyanın doğasında varolan ve asla 
göz ardı edilmeyecek bir gerçeklik değil mi? 

YOLCU – 

BAY “H” –  
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Çatışmadan hangi gerçek ortaya çıkar? Çatışmayı 
göze almadan hangi doğruya ulaşabilirsiniz? 

Çatışma olmasa biz de olmazdık Başkan. Bu yufka 
yüreklilikle bir yere varılmaz. 

Rica ederim. Rica ederim. 

Uzlaşmacılıkla bu firmayı olması gereken yerden 
çok aşağılara düşürdünüz zaten beyefendi. Bırakın 
bu çocukça hayalleri, çatışmayı göze almalısınız. 
Yoksa hem kendinizi hem bizleri yok oluşa 
sürükleyeceksiniz. 

Rica ederim, Rica ederim. 

(Ortam gerilmiştir. YOLCU ayağa kalkmış ceketini 
çıkarmıştır. Duruma hâkim olmaya çalışmakta 
ama başaramamaktadır. Panik halindedir. Üyeler 
gittikçe kabalaşmakta, pervasızlaşmaktadır.)

Bana bak başkan! Benim işim zayıflık görünce 
saldırmak ve yok etmektir. Ben evrenin keskin 
kılıcıyım. Yakar, yıkar, öldürürüm. Yaptığım işle 
gurur duyuyorum. Her ne kadar aleyhimde yüz 

BAY “Z” – 

YOLCU – 

BAY “G” – 

YOLCU – 

BAY “Z” – 
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binlerce söz söylense, küfürler edilse, lanetler 
yağdırılsa bile umurumda değil. Çünkü ben 
evrende varolan temel yasanın sonucuyum. 
Zayıfların yaşama hakkı yoktur. Zayıfların varolma 
hakkı da yoktur. Gereksiz yere evrende yer işgal 
etmelerini, kaynakları tüketmelerini önlerim. 
Onların ellerinde varolan cılız imkânları ellerinden 
alır, güçlü olana veririm. Böylece güçlü olan daha 
güçlü hale gelir. Senin emrinde olmam bu gerçeği 
değiştirmez. Senin emrindeyim diye merhamet gibi 
gereksiz bir lükse boyun eğmem. Şu çatışmadan 
kaçma tarzını değiştirmezsen, hedefimde 
kaçınılmaz olarak sen olacaksın. 

Ne demek şimdi bu? Bu ne terbiyesizlik! Tehdit mi 
ediyorsun? 

Tehdit mi, gülünç olmayın, benim tehditle işim 
olmaz. Sizin zaafınız kendinizi tehdit altında 
olduğunuz düşüncesini doğuruyor. 

Evet tam doğru tanım bu. Sizin zaafınız 

Arkadaşlar, lütfen sakin olun. Beni yetkimi 
kullanma zorunda bırakmayın. 

YOLCU – 

BAY “Z” – 

BAY “H” – 

YOLCU – 
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Arkadaşlar, herkes sakin olsun. Şimdi bir şeyler 
yiyip içelim. 

(İçecek servisi, toplantı ciddiyetinin sona erişini 
gösteren dağınıklık, masanın kenarına ilişenler, 
kenardaki koltuklara oturanlar, kıyafetlerin 
gevşemesi, YOLCU bir kenarda, mağlup ve 
kederli, BAY “M” bir adım yakınındadır)

Beyefendi bana hiç söz vermediniz. 

(perişan ve güçsüz bir şekilde yüzüne bakmakta ve 
susmaktadır)

Bana söz vermediniz, benden yararlanmadınız. 

…

Şu halinize bakar mısınız? Düştüğünüz bu 
durumun beni ihmal etmekten kaynaklandığının 
farkında değil misiniz? 

 …

YOLCU – 

BAY “M”- 

YOLCU – 

BAY “M” – 

YOLCU – 

BAY “M” – 

YOLCU – 
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Şu haliniz benim de gücümü bitiriyor, lütfen 
toparlanın duruma hâkim olun, biz beraberce buna 
benzer birçok kriz atlamıştık. Hatırlasınız a. 

Evet, hadi bir adım atın artık, çözüm otoritede, 
patronun kim olduğunu göstermede yatıyor. 
Benimle olursanız tüm üyeler sadece bütünün 
bir parçası olduğunu anlayacaklar. Biliyorsunuz, 
bakmayın bu başıboşluk onların gücünden 
değil sizin otoriteyi elinizden bırakmanızdan 
kaynaklanıyor. Onlar siz olmaksızın ne olabilirler, 
bakın hepsi dağınık, paramparça. Onları 
toplayacak, zabt u rabt hâline getirecek adımı 
atmama izin verin. “Sıraya geçin” diye sesimi 
yükseltmek yetecektir. 

Bir dakika izin verir misin bana? Nefes 
Alamıyorum. Dur biraz. 
(YOLCU çok zor durumdadır. Acze düşmüştür, 
çökmüştür, diğerlerinin başıbozukluğu, ondan 
habersizmiş gibi kendi aralarında konuşmaya 
başlamaları, onu daha çok yıkmıştır. Gücü gittikçe 
tükenmektedir. Bir kenarda iki büklümdür. Acı 
içindedir. Kapıya doğru sürünerek gider. Kapıdan 
diğer tarafa geçmeye çalışmaktadır. Geçer.)

BAY “M” – 

BAY “M” – 

YOLCU – 
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§
(Karanlık. Gök gürültüsü. Şimşekler. Tamtamlar. 
Ney sesi. Kudüm Sesi. 

Kuyumcunun çekicinin ritmik sesi. Ritmin gittikçe 
yükselişi. Kalp atışlarına yakın bir tempoya gelişi. 
Zikir sesi. Gök gürültüsü. Yağmur sesi. Sükûnet. 
Dinginlik. Huzur. Su şırıltısı.)

(Kıyafetleri yolculuk hâlinde olduğunu 
göstermektedir. Bir eski zaman yolcusudur. 
Bulunduğu yer, birçok yolun ayrımının olduğu, 
kararsızlık, tereddüt ortamı olan bir mekândır. 
Bilinmeyen bir yerden sesler gelmektedir. Sesler 
karmaşıktır. Tek heceli emir sözcükleri belirgindir. 
Yolcu her birinde emri yerine getirmekle 
getirmemek arasındadır. Seslere tepkiler 
vermektedir.)

Kalk. Koş. Vur. Kır. Sor. Tut. Seç. Aç. Al. Ye. İç. 
Ye. İç. Ye. İç. Uyu. Sar. Kaç. Say. Ol. Oy. Çal. Söv. 
Yırt. Tut. Tat. Gül. 

SESLER – 
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Durma. Yatma. Satma. Alma. Kalkma. Koşma. 
Acıma. Sevme. Verme. 

(Diğerlerinden daha baskın) Dinle. Dinle. Dinle. 

Hayır, artık hiçbir emre itaat etmeyeceğim. Ne 
dinle diyene ne diğerlerine. Bu ne çok ses? Bu 
ne karmaşa?. Bu ne sonsuz çelişki? Bu ne bitmez 
şaşkınlık! İçerden ve dışardan gelen tek şey 
emirler ve yasaklar. Her biri diğerini yok eden her 
biri diğerinin zıddı sesler. Yeter. 

(Şaşkın, korkak, kararsızdır. Karmaşa içindedir. 
Sayıklar gibi kendi kendine konuşması yavaş, 
yavaş kararlı bir isyana dönüşmektedir.)

Gökler, toprak, su ve ateş ne varsa gelin üstüme. 
Gelin. Gelin. 

SESLER – 

SESLER – 

YOLCU – 

YOLCU – 
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2
YOLCU
1.ÖYKÜCÜ 
2.ÖYKÜCÜ 
3.ÖYKÜCÜ 
4.ÖYKÜCÜ 
5.ÖYKÜCÜ 
6.ÖYKÜCÜ 

(Bir kapıdan geçer. Kapı birden fazla yolun 
kesişme noktası olan bir çeşme başına 
açılmaktadır. Çeşme başında altı kişi oturmuştur. 
Şen ve şakrak konuşmaktadırlar. YOLCU yolcuya 
dönüşmüştür. Kılığı kıyafeti hali tavrı ile bir eski 
zaman yolcusudur. Yollardan hangisini seçeceğini, 
yola çıkıp çıkmayacağını, neyin doğru olup 
olmadığını, ne aradığını bilemez bir durumdadır.) 

Neresi burası, bunlar kim, bu yolların hangisi 
nereye çıkar? 
(Kendi kendine mırıldanarak konuşmaktadır. 
Sohbet eden grupla ayrı mekânda gibidirler. Grup 
kendi havasında, yolcu kendi başına, kendi kendine 
konuşmaktadır.) 

YOLCU – 
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Yine soruları yanlış sormaya başladım. Sorular 
önce kendimden başlamalıydı. Ben kimim, burada 
mıyım, bu yollardan birine sapmalı mıyım, bu 
yollara saparsam nereye gitmeyi düşünüyorum?
 
Ben dediğim şey nedir, ellerim, gözlerim, dilim, 
kulağım, bedenim, beynim hangisi daha çok ben. 
Seçtiğim her şeyin sonucu yine bana dönüyor? 
Ama hiçbir şeyi mutlak ben olarak seçemiyorum. 
Her seçimim beni ben yapan parçalardan 
birinin baskısı ile, yönlendirmesi ile oluyor. 
Özgür değilim. Özünü bilmediğim nedenlerin 
kölesiyim. Sonucu bana zarar vermeyecek 
tercihler yapabilmek için özgür olabilmeliyim. 
Özgür olabilmek için mutlak bilgiye ulaştıracak 
yolu bulmalıyım. Bilgiye ulaşırsam özgür 
olurum. Özgür olursam tercihlerim bana ait olur. 
Sonuçlarına daha çok katlanabilirim. 

Sesler duyuyorum. Her ses bana yönelmiş bir emir. 
Her emri yerine getirmek için çırpınıyorum. Her 
emir bir diğer emirle çelişiyor. “Boş ver” diyor 
bir ses. “Nefes alıyorsan varsın. Bilemediğin bir 
süre için nefes alma imkânın olacak. Keyif almaya 

YOLCU – 

YOLCU – 

YOLCU – 
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bak.” Bu sese kulak vermek işin kolayı gibi 
görünse de aslında en zoru bu. Boş vermek. Her 
boş veriş dipsiz karanlık bir kuyuya düşmek gibi. 
Her pişmanlık kör kuyulardan çıkmaya, dişinle 
tırnağınla tırmanmaya çalışmak. 

Boş vermeden, pişman olmayı göze almadan 
değişmek, çürüyüşten kurtulmak, gerçekten 
varolabilmek için yola çıkmak şart. İşte bunun 
için buradayım. Her yolculuk bir değişim değil 
mi? Her yola çıkış her varlığın kaçınılmaz 
kaderi değil mi? Yola çıkmak oyunun temel 
kuralı değil mi? Bu yollardan birini seçmekten 
başka çarem yok. Burada bulunuşum bile 
yolculuğun bir parçası. Bu yolculuk beni bir yola 
sokacak, doğru tercihte bulunabilirsem o yol 
bana gerçeğe ulaşmanın yollarını öğretecek. O 
yolları öğrenir doğru düşünmeye başlayabilirsem 
özgürleşecek kölelikten kurtulacağım. Kölelikten 
kurtulabilirsem gerçekten varolmanın yolunu 
bulmuş olacağım. 

(Grup hareketlenir, gülme ve konuşma sesleri 
artar, yolcu gruba doğru yönelir.)

YOLCU – 
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Selâmun aleyküm ağalar.

Aleykümselâm. Arkadaş buyur gel aramıza. Bir 
nefes al dinlen. Nereye gidiyorsan yoluna devam 
eder gidersin. 

Allah muhabbetinizi bol etsin. Ne güzel böyle 
demlenirsiniz. Siz de yolcusunuz galiba benim 
gibi. Nerden gelir ne tarafa gidersiniz. 

Hepimiz yolcuyuz. Bu evrende her varlık aynı 
zamanda bir yolcu olduğu için biz de yolcuyuz. 
Ama senin gibi değiliz.

Anlamadım. 

Anlarsın canım, dert etme her şeyi bu kadar. Hele 
bir otur, sohbete gir. Tanışalım. Bilişelim. Anlarsın 
elbet. Anlamak zannettiğin kadar önemli değil. 
Çoğu zaman anlamadığını zannettiğin zaman 
anlarsın. Bilmekten kurtulursan bilirsin. Gerçek 
dediklerinden soyunursan sırf gerçek olursun. 

YOLCU – 

GRUP – 

YOLCU – 

1.ÖYKÜCÜ – 

YOLCU – 

1.ÖYKÜCÜ – 
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Bilmece gibi konuşuyorsun. 

Ahhh, sen bilmece nedir, bir bilsen. 

Ben de bilmece bilirim. Zekâyı keskinleştiren 
cinsinden hem de. 

Peki şu bilmeceyi duymuşluğun var mıdır? Kale 
kapısından sığmaz / Fındıkkabuğuna sığar / Kan 
kırmızı / Süt beyaz?

Bunu muhakkak bilirsin. Cevabı içinde olan 
bilmecedir bu. Kale kapısına sığar mı? Sığmaz. 
Ama fındık kendi kabuğuna sığar değil mi? Kan 
kırmızıdır, süt de beyaz. 

Ben kendimi tanıştırayım önce benim adım yalan. 
Bilmeceler de dâhil hayatta birçok şeyi ben 
uydurmuşumdur. Aslında övünmek gibi olmasın 
ama çok ünlüyümdür. Çok yetenekli, çok güçlü, 
çok esnek biriyimdir. Çok da yardımsever. Bana 
ihtiyaç duymayan yok gibidir. 

Sen kendine yine öncelik verdin. Arkadaşın önce 
benimle tanışması gerekirdi. Benim adım gerçektir. 

YOLCU – 

2.ÖYKÜCÜ – 

YOLCU – 

3.ÖYKÜCÜ – 

4.ÖYKÜCÜ – 

5. ÖYKÜCÜ – 

6.ÖYKÜCÜ – 
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Bakmayan bunun abartmalarına onun gücü benim 
olduğum yerde biter. 

(şaşkındır, hayretler içindedir.) Bir dakika, şaka 
değil mi bütün bunlar.

(Kahkahalar içindedirler) Elbette şaka. Elbette 
şaka. 

Yani siz gerçek değilsiniz değil mi? Zihnimin 
bana oynadığı oyunlardan biri daha bu. Siz benim 
dışımda yoksunuz aslında.

(Gülmeye devam etmektedirler.) 

Senin dışında yok muyuz? Ne biçim soru bu? Sen 
kendini evrenin merkezi mi zannediyorsun? Senin 
dışında da varız elbette. Biz olmasak sen yoksun 
aslında. 

Allah aşkına benimle eğleşmeyin. Zaten canım 
burnumda benim.

 

YOLCU – 

GRUP – 

YOLCU – 

GRUP – 

1.ÖYKÜCÜ - 

YOLCU – 
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Bak yine aynı kelimeyi kullandın. “Benim” 
diyorsun. Sen kimsin diye sorsam verecek cevabın 
yok. Babanın oğlu, oğlunun babası, amcanın 
yeğeni, yeğenin amcası, kuzenin kuzeni, dostun 
dostu, düşmanın düşmanı, kardeşin kardeşisin. 
Hepsi sen misin? Hiç biri sen değil misin? Nesin 
sen, kimsin sen, nereye gitmektesin, hedefin 
neresi? 

Arkadaşlar oluyor mu böyle, misafir sayılır bu 
arkadaş, yapmayın. Gel arkadaş otur şöyle. Hepsi 
şaka bunların ciddiye alma sakın. Biz öyküler 
anlatırız, işimiz bu bizim. 

Hiç böyle bir iş duymamıştım. 

Elbette duyamazsın. Duymuş olsaydın yolculuğa 
çıkmaya ne gerek vardı. Duymadığın şeyleri 
duymak, görmediğin şeyleri görmek değil midir 
yolculuğun amacı? 

Şaşırmak, eğlenmek, kendinden başka bir ben 
olmaktır hem yolculuğun amacı. 

2.ÖYKÜCÜ – 

3.ÖYKÜCÜ- 

YOLCU – 

4.ÖYKÜCÜ – 

5.ÖYKÜCÜ – 
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Biz de yolcuyuz demedi biriniz biraz önce?

Yolculuk bir tek şekilde olmaz ki. Sadece biz 
değil, bu âlemde ne varsa yolcudur. Hemen bir 
öykü anlatayım sana. Bir gün balıklar toplanmış, 
en bilge balığa gitmişler. “Ey bilge balık, deniz 
diye bir şeyden bahsederler durmadan, ama bu 
deniz denen şeyi biz hiç görmedik, deniz denilen 
şeyi bize gösterir misin?” demişler. Bilge balık 
onlara “bre ahmaklar diye cevap vermiş, siz bana 
denizden başka bir şey gösterin de ben de size 
denizi göstereyim.” Bu öyküden sonra “ol mâhiler 
ki derya içredir amma deryayı bilmezler” sözü 
dillerde dolaşır olmuş. 

Bu sözü ben de duymuştum ama şimdi ne alâka ile 
söyledin bunu? 

Biz sadece öykü anlatırız; her öykünün içinden 
onun anlamını çıkarmak öyküyü dinleyenin işidir. 
Çoğu zaman anlatanın maksadı ile dinleyenin 
çıkardığı anlam birbirinden farklı olur. İşin güzel 
tarafı da budur zaten. Önemli olan anlamlardır. 

YOLCU – 

6.ÖYKÜCÜ – 

YOLCU – 

6.ÖYKÜCÜ – 
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Bu seferlik bu öykünün anlamını ben söyleyeyim. 
Başka öyküler dinlemek istersen ne anlama geldiği 
senin tercihim olsun. 

Peki dinleyelim bakalım, denizde gezen balıklar 
öyküsünün anlamı nedir?

Yolcu olmayan bir tek varlık gösterebilir misin 
bana? Her varlık kendine biçilmiş yolunda 
yürüyüp gitmektedir. Güneşler yıldızlar gezegenler 
gök cisimleri döner dururlar. Her dönüşleri 
başladıkları yerde biter. Ama her turlarında 
yolları da hareket halindedirler. Sen dünyanın 
büyüklüğünden dönüşünü ve yolculuğunu 
göremezsin. Farkında değilsindir. Şu taşı da olduğu 
yerde durur zannetmektesin. O taşın her zerresi 
her zerresini meydana getiren her parçası dönüp 
durmaktadır. O da çok küçük olduğu için gözünden 
saklanmıştır. Dönüp duran her dönüşünde tekrar 
başladığı yere gelen, her dönüşünde biraz daha 
farklı bir yörüngeye geçerek dönüşünü sürdüren 
bir evrende yaşamaktasın. Ama hayatında yaptığın 
küçük bir değişikliği, bir yerden kalkıp bir başka 
yere geçmeyi dünyanın en büyük yolculuğu 
sanmaktasın. 

1.ÖYKÜCÜ – 

YOLCU – 

1.ÖYKÜCÜ – 
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Of. Başımı döndürdünüz. 

(5. ve 6. öykücüler diğerlerinden öne çıkar, 
yolcuya yaklaşırlar)

Başını daha çok döndürecek bir oyun var. Bak 
şimdi, şu iki yolun tam ayrımındasın. Yollardan 
biri kurtuluşa, diğeri ölüme çıkıyor. Ama 
hangisinin nereye çıktığını bilmiyorsun. Bir seçim 
yapmak zorundasın. Hata yapma ve hatadan dönüp 
telafi etme şansın yok. Yolun başında iki kişi 
durmaktayız. 

Ben hep yalan söylerim. 

Benim söylediklerim de hep doğrudur. 

Sadece birimize ve sadece bir soru sorma hakkın 
var. 

Hangimizin yalan hangimizin gerçeği 
simgelediğini bilmiyorsun.

YOLCU – 

6.ÖYKÜCÜ – 

5.ÖYKÜCÜ – 

6.ÖYKÜCÜ – 

5.ÖYKÜCÜ – 

6.ÖYKÜCÜ – 
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Öyle doğru bir soru sormalısın ki, birimizin hep 
doğruyu diğerimizin hep gerçeği söylediğinden 
başka hiçbir şey bilmeksizin tek soruda kurtuluş 
yolunu bulabilmen mümkün olsun. 

Neden hep yalan söylüyorsun ki, sen olmasan tüm 
işler kolay olurdu. Seçimlerde hataya düşülmezdi. 
Pişmanlıklar geri dönüşler çaresizlikler olmazdı. 
Kurtuluşa giden yolu bulmak çok daha kolay 
olurdu. 

İşte bu olmadı dostum, işte bu olmadı. Bu yalan 
olmasaydı benim gerçekliğim olmazdı. Benim 
kıymetim olmazdı. Benim önemim kalmazdı. 
Belki o zaman her gerçeği yalan, her yalanı 
gerçek zannederdin. İkisi arasındaki ayrımın 
sana kazandıracağı her şeyden mahrum kalırdın. 
Kurtuluş ve yok oluşa giden iki yolun bir anlamı 
olmazdı. 

Ben yalanım. Ben olmasam her şey ne kadar kolay 
olurdu diyeceğine, her şey ne kadar anlamsız 
olurdu diye düşünsene. Bu neye benzer biliyor 
musun? Acı yediğinde canın yanınca keşke tat 
alma duyum olmasaydı demene benzer. Tat alma 

5.ÖYKÜCÜ – 

YOLCU – 

6.ÖYKÜCÜ – 

5.ÖYKÜCÜ – 
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duyun olmasaydı, saman yemekle diğer yiyecekleri 
yemen arasında ki fark kalmayacaktı. Ben yalanım. 

Yalan ve ihaneti anlatmak; hayatın kendisini 
anlatmak gibidir. İnsanlık tarihi aldanışların, 
ihanete uğrayışların tarihidir. İnsanoğlu ilk 
aldanışının ve kandırılışının kefaretini çok ağır 
ödemişti. Ebedi saadet yurdundan kovularak. 
Bir başka boyuta geçmişti. Çilenin, ızdırabın, 
yokluğun, sefaletin, soğuğun, savaşın, kanın, 
öfkenin, cinayetin yurduna indirilmişti. Tekrar o 
ebedi saadet yurduna, diğer boyuta geçebilmenin 
yollarını arayıp bulmak zorunda kalarak. O 
ebedi saadet yurdunu hep özleyerek. Yanılgıları, 
yalanlara aldanışları hep tekrarlayarak. Hatta asıl 
yurduna dönüşün yolunu bütünüyle kaybedecek 
kadar,  kendinden geçerek.  Ebedi saadet 
yurdu gerçeğin hüküm ferma olduğu yer idi. 
Kovulduğumuz, indirildiğimiz bu boyut ise, 
yalanın  yurdu.  O kadar ki “yalan dünya” denildi. 
Yalan dünya. Yani geçici, yani sadece bir hayal 
veya yanılsama,  yani sadece rüya gibi gerçeğini 
andıran ama gerçek olmayan. İçinde gerçeğe ait 
semboller, simgeler barındıran.
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“Dünya” kelimesinin  “deni: alçak” kelimesinden 
türetildiğini biliyor musun?  Bu bakımdan “Dünya 
Hayatı” şeklindeki tamlama yaygın olmasına 
rağmen yanlış. Doğrusu “Dünya Hayat”tır diyor 
bilenler, işin erbabı. Asıl hayata göre daha alçak 
seviyede olan anlamına. Aslına göre bu hayatın 
yalan olması gerekiyor zaten.  Hayatımızda yalanın 
bu kadar yer etmiş üs kurmuş olmasını başka nasıl 
açıklayacağız. İnsan mayası yalanla yoğrulmuş 
bir varlıktır. Yalanla doğar. Yalanla yaşar. Kazancı 
yalandır, günü yalanla geçer. Yirmi dört saatte, 
sekiz saat uyur arta kalan on altı saatin her altmış 
dakikasına mutlaka bir yalan düşer.  Ya yalan 
söyler. Ya yalan dinler. Düşünürken üreteceği veya 
karşılaşacağı yalanların hesabını yapar.  Zamanlar 
geçer, devir değişir, ister evrimci tarih görüşünü 
benimsesin isterse devrimci tarih görüşünü. 
Çağlar değişir, eşyalar değişir, meslekler değişir, 
bu kaçınılmaz değişime bazıları gelişim der. 
Ama değişmeyen belli başlı birkaç şeyden biri de 
yalana olan bağımlılıktır.  Gerçeklerle bağlantısını 
koparma noktasında zayıflatanlar tıpkı uyuşturucu 
bağımlıları gibi yalan bağımlı hale gelirler. 
Yalanın adını değiştirirler, mesela reklâm derler, 
mesela tanıtım derler,  mesela istatistikler derler, 



35

mesela kurgu bilim derler, kâhinliğin adını olasılık 
hesapları,  kandırmacanın adını haber bülteni,  
resmî terimlerle söylenen yalanın adını demeç 
şeklinde değiştirirler. Şekil ve biçim, üslup ve tarz 
tabiattaki bütün varlıklar kadar çeşitlenebilir. Ama 
sonucu hep aynıdır işte. Yalan. Gerçek olmayan. 
Gerçeğin dışında kalan. Hatta gerçeği saklamaya 
yarayan. Sonra. Sonrası kelimenin tam anlamıyla 
korkunç.  Yalanla dumura uğramış, gerçeğe kapalı, 
yalanla mutlu ve mesrur, “gerçekten” rahatsızlık 
duyan, “gerçekten” ürken, “gerçeği” iten, hatta 
“gerçeği” duyunca öfkelenen bir zihin yapısı. 
Maskeli baloda yaşayan, asla birbirine doğruyu 
–sadece doğruyu! Ne güzel ifade değil mi ?-  değil 
de sürekli yalanı söyleyen bir aktörler topluluğu 
haline gelen insanlar.
 
Yalanın kurduğu imparatorluk; törenlerle,  
ayinlerle pekiştirir yalanı. Sonra yalanı 
sınıflandırma, derecelendirme gelir. Beyaz yalan. 
Zararsız yalan. Zorunlu yalan. Politik yalan. 
Sanatsal yalan.  Bu derecelenmenin içinde bir 
yerde yalanın meşrulaştığı görülür. Artık suçlu 
olan yalanı söyleyen değil ona inanandır. Yalan 
zekânın göstergesi,  yalan manevra yeteneği, yalan 
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hedefe ulaşmak için araç,  yalan rakibin saf dışı 
kalmasını sağlayan yöntemdir. Yalana muhatap olana 
düşen uyanık olmak, akıllı olmak, kurnaz olmak, ona 
inanmamak, oyuna gelmemektir.
 
Şöyle uzaklardan bir yerden hayata bakan; kendini, 
garip, iğrenç, içinden çıkılmaz bir sahnenin içinde 
bulacaktır.  Ortada ne konu vardır, ne de kahraman.  
Finali merakla bekleten bir gelişme de yoktur. 
Olabildiğince oyuncu olabildiğince yalan söyleyip 
gezmektedir. Katil uşaktır. Hizmetçi, katilin metresi 
olduğu için suç ortağıdır. Cinayetin azmettiricisi 
odur ama şüphelerin beyefendinin yeğenine 
yönelmesini sağlamaktadır. Evin hanımı kocasına 
ihanet etmektedir. Cinayeti dostunun işlediğini 
söyleyerek hem gizli ilişkisini ortaya çıkarmaktadır, 
hem adamdan sıkılmıştır kurtulacaktır.  Beyefendi 
hizmetçinin hem kendisini hem uşağı idare ettiğinin 
farkındadır, ama o da kuzeniyle gizli bir aşk 
yaşamaktadır. Kuzeni aslında uşağı sevmektedir. 
Uşağın karısını onun için öldürmüştür. Ama o 
öldürdüğünde zaten ölü olduğunu bilmemektedir. 
Her gelişmede yeni bir yalan söylenmektedir. 
Gelişmeleri yalanlar yönlendirmekte, ortaya çıkan 
farklı sonuçlara göre yalan kılık değiştirmektedir. 
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Yeter… Tamam, o soruyu bulamıyorum. Bu 
kadar yalanın içinde doğruyu tek soruda bulmam 
mümkün mü?

Elbette mümkün olmasa seçim olarak önüne 
gelmezdi. Sana düşen işin kolayına kaçmamak. 
Yani düşünmek.

Düşünmek, yani çaba harcamak. Düşünmek çok 
karmaşık bir makinenin tüm bağlantılarını doğru 
yerlerde doğru biçimlerde olmasını sağlamaktır. 
Aklına gelen, hoşuna giden, gözüne görünen, 
kolay zannettiğin şeyler değildir. Zan değildir. Zan 
nedir? Emin olamadığın değil mi? Düşüncelerinde 
zannettiklerinle emin olduklarını ayırabiliyorsan 
doğru düşünmeyi başarmışsın demektir. 

Doğru düşünmek gerçeği bulmana bir adım kalan 
yerdir. 

Doğru düşünmek, özünü bilmediğin nedenlere 
ulaşmandır, kölelikten kurtulup özgürleşe- bildiğin 
yerdir. 

YOLCU – 
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Sen hiç dua ettin mi? Dua, çaresiz kaldığında 
sığınabileceğin bir güce yalvarmak diye biliyorsun 
değil mi? 

Öyle değil mi?

Hayır! Dua da doğru düşünebilmektir. 

Şu bana kurtuluş getirecek doğru soruyu 
söylemeyecek misiniz?

Ama hiç çaba harcamadan olmaz ki. Sen bir 
adım atacaksın. Güzün yetmese de gideceğin yer 
sana doğru gelecek. Ama ilk adımı senin atman 
gerekiyor. 

Karınca olacaksın yani. Hani o öyküde geçen 
karınca. Biliyorsun değil mi karıncanın öyküsünü?

Hayır. 

Hangisini deseydin keşke. Çünkü birçok karınca 
öyküsü var. Bir tanesi şöyle; Hazreti İbrahim’i 
atmak için yakılan ateş o kadar büyük bir alanı 
kaplamış ki, ateşin üzerinden geçen güvercinler 

6.ÖYKÜCÜ – 
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kebap olup aşağı düşerlermiş. Karıncanın biri 
o ateşe ağzıyla su taşırmış. Ne yapıyorsun diye 
sormuşlar, senin minicik ağzına aldığın suyun şu 
ateşin sönmesine ne faydası olacak, çekil ayak 
altından. Karınca “ben elimden geleni yapıyorum.” 
Demiş. Bu öykü bize taraf olmamızın gerekliliğini 
anlatıyor. Ateşin sönüp sönmemesinden daha 
önemlisinin Nemrut’tan yana mı İbrahim’den yana 
mı olduğumuzu öğretiyor. 

Baştan dediğim gibi ben kendi derdime düşmüşüm, 
kendi ateşimi söndürmeye çabalıyorum. Başkasına 
yardıma gidecek halim yok. 

İşte temel sorun burada. Hangi tarafta olduğumuzu 
belirlemeden kendimiz olmamıza imkân yok. Sen 
evrenin bir parçası olduğunu unutursan tek başına 
var olmaya çalışırsan olamazsın. Hangi tarafa 
yürüdüğünü belirlemeden kendin olman mümkün 
değil. 

Diğer karıncanın öyküsü de böyle bir şey mi?

YOLCU – 

3.ÖYKÜCÜ –
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Benziyor. Karınca yola çıkmış, “nereye?” demişler, 
“hacca” diye cevap vermiş, gülmüşler; “bu 
cirminle varamayacağın bir yola çıkmışsın, ömrün 
vefa eder mi o kadar yolu gitmeye?” “Olsun” 
demiş karınca, “onun yolunda ölürüm ya.” 

Uğrunda öleceğin bir şeyin yoksa gerçekten varım 
deme. 

Şu sormam gereken soruyu unutturmaya 
çalışmıyorsunuz değil mi bana? 

Zaten sorunun içinde de ölüm vardı değil mi? İki 
yoldan biri ölüm diğeri kurtuluş, adamlardan biri 
hep doğru söylüyor diğeri hep yalan. Benim tek 
soru sorma hakkım var. Kimin yalan söylediğini 
bilmeden, yolun hangisinin kurtuluşa götürdüğünü 
tek soruda bulabilmem lazım. Ama burada bir hata 
yapıyorsunuz. Ben ölümü diğer insanların ciddiye 
aldığı kadar kafaya takmam. Çünkü bütün yollar 
zaten ölüme çıkar.

Ölümle ilgili öykü ister misin? Binlercesinden 
birini seçmek zor olacak ama. 

3.ÖYKÜCÜ – 

GRUP – 
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Hep seçmek denilen şeyle karşılaşmak zorunda 
mıyım? Neden her durumda her konumda bir şeyi 
seçmek zorundayım?

İşte ölümle ilgili öyküleri bir sıralayabilsen 
bu soruyu seçmekten kurtulurdun. Ölümün 
kaçınılmazlığını anlatmaya bile gerek yok 
değil mi? Ama öykülerden ilk aklıma gelen 
budur. Bir gün Süleyman Peygamber Azrail ile 
görüşürken safça bir adam nasıl olmuşsa Azrail’i 
tanımış. Süleyman Peygamberi bir kenara çekip 
yalvarmaya başlamış. “Bu Azrail, tanıdım onu, 
bana dik, dik baktı, galiba canımı almak üzere 
burada, ne olursun, sen rüzgâra emrediyorsun, 
emret de rüzgâr beni Hindistan’a götürsün” demiş. 
Süleyman Peygamber bir anlam verememiş 
ama kırmamış da saf adamı, rüzgârla göz açıp 
kapayıncaya kadar gönderivermiş istediği yere. 
Azrail ne olup bittiğini sorunca da anlatmış. 
“Seni tanımış ve korkmuş da yardım istedi” diye 
cevaplamış soruyu. Azrail “hayret” demiş, “ben de 
biraz sonra Hindistan’da canını almam gereken bu 
adamın ta buralarda ne işi var diye meraklanmış, 
ondan yüzüne dikkatlice bakmıştım.” 

YOLCU – 
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Ölümle ilgili başka hiçbir öykü anlatmana gerek 
yok. Ölümün kaçınılmazlığı üzerine başka bir şey 
dinlemek abes olacak. Bu bana önerdiğiniz seçim 
konusunu önemsiz kılıyor. Niye zorlayayım ki 
kendimi biri ölüm diğeri kurtuluş olan yollardan 
doğru olanı seçmek için. Kurtuluş olan yolu 
seçmeyi başarmış olsam da sonuç ölüm olacak.

Bana göremediğim, elimle dokunamadığım, 
varlığından somut olarak haberdar olma imkânım 
olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz.

Ölümlülerin aşkı baki değildir
Diri olan Allah’ın aşkını seçmelisin

Gönülde gözde her an diri olan aşkı bulmuş olursun
Ölümsüzlük şarabını içmiş olursun

Şaha giden yolu bulamam zor deme sakın
Cömertler zorlukları kolaylaştırır

YOLCU – 
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Ölüm düğün gecesidir, ölüm sevgiliye kavuşma anı
Ölüm dünya zindanından kurtuluş zamanı

Zindanın burcunu yıkanın eline sarıl, 
özgürleşeceksin
Sen yıkılmaya üzülmektesin

Ölüm yılanların zehrine karşılık şeker getirir sana
Ölüm acı gelir mi şekeri tadana

Ne acı kalır sende ne ihtiyaç duyarsın ayaklarına 
Can beden kavgasından soyunur, gönül 
kanatlarıyla başlar uçmaya 

Ölüm düğün gecesidir, ölüm sevgiliye kavuşma anı
Ölüm dünya zindanından kurtuluş zamanı

Ama ölümün kaçınılmazlığını anlatmadınız mı 
şimdi.

Yolların biri seni çürümeye, diğeri gerçekten 
varolmaya götürecek, bir de bu açıdan bakmayı 
denesene. 

YOLCU – 
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Bu kadar şeyi, öyküleri ve söylediklerinizi nereden 
öğrendiniz siz?

Pîrimizden öğrendik. 

Pîriniz, yani büyüğünüz demek mi? 

Pîr çok şey demek. 

 Nerede yaşar, kimdir, nasıl biridir?

Burada, aramızda.

Öyle mi hanginiz?

Hiç birimiz.

Yine başladık bilmece gibi konuşmaya. Beni 
şaşırtmak için özel çaba harcıyorsunuz. 

 Hayret etmek emin olmaktan iyidir. 
Çünkü şaşırmak öğrenmenin ilk adımıdır
Çünkü cehalet bilme ihtiyacının bitmesidir
Çünkü merak etmemek gaflettir
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Pîrin herhangi birisi olması gerekmiyor ki

Gözünün görmesi de geremiyor. 

Dokunman da şart değil Pîr’e

Pîr yüzlerce yıldır aramızda yaşar. O söyler biz 
dinleriz. Onun sözleri, ab-ı hayattır, ölümsüzlük 
ilâcıdır, gerçekten var olmanın ve gerçekten 
yaşayabilmenin çaresi, içine akan tüm zehirler 
için tiryaktır. Sonsuzluk aşısıdır. Aşk iksiridir. 
Pîr; “dinle” diye başlar söze. “Dinle. Kulak 
ver. Kulak kesil. Can kulağıyla dinle sözümü. 
Sözümü öylesine dinle ki, gönlüne kurulmuş çöl 
imparatorluğuna, ayrık otlarına, deve dikenlerine, 
ruhuna batan acılarına son versin. Çölleri sulayan, 
hayat veren, göğerten, yeşerten, bereket ve 
zenginlik veren Nil nehri gibi bil sözlerimi. Bütün 
bunlar için önce dinle. Önce kulak ver. Önce can 
kulağıyla sözlerimi anlamaya çalış.” 

Durun! Madem ilk emir “dinle” o halde siz de beni 
dinleyin biraz. Bana kulak verin. 

3.ÖYKÜCÜ – 
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Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Nerden 
geldiğimi, neden yola çıktığımı. Ne aradığımı 
biliyor musunuz? Biliyorum demeyin sakın. 
Palavra derim sonra. Nerden bileceksiniz kim 
olduğumu. Nereden gelip ne aradığımı. Ben 
bile bilmiyorum ki. Kulağıma okunan ezan, 
kulağıma fısıldanan adım kim olduğumun cevabını 
vermiyor bana. Ben acze düştüm. Ben sahip 
olmaya şartlanmış bir hayatı ahmakça yaşamaktan 
bıktım. Ben irademe haciz konmasından yıldım. 
Ben neden varolduğumu, neden yaşadığımı, 
sorgulamak yerine hayal kırıklıklarımdan, 
yenilgilerimden, arkaya dönüp baktığımda her 
seferinde bir arpa boyu yol gitmiş olduğum gerçeği 
ile yüzleşmek zorunda kalmaktan yoruldum. 

(Alaylı) Siz bana öykü anlatacağız diyorsunuz. 
Durun önce ben size bir masal anlatayım. Masal 
nasıl anlatır onu da ben bilirim. Bir varmış 
bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde, develer berber iken pireler dellâl iken, ben 
babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam 
düştü beşikten, anam koştu eşikten, onlar kovaladı 
ben kaçtım, onlar kovaladı ben kaçtım, onlar 
kovaladı ben kaçtım, gittim, gittim, dere tepe düz 

YOLCU – 
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gittim, altı ay bir güz gittim, bir de dönüp baktım 
ki bir arpa boyu yol gitmişim. 

(Ağlamaya başlar) İşte ben hep buradayım. 
Dönüp duruyor, bir arpa boyu yol gittiğimi 
görüyorum. Bunu görüp durmaktan yorgun 
düştüm. Acze düştüm. Yönetim kuruluna bile 
söz geçiremiyorum. Siz yönetim kurulu nedir 
onu bile bilmiyorsunuz. Bana hikâye anlatarak, 
bilmece sorarak, şaşırtarak çare mi olacağınızı 
zannediyorsunuz. 

(Öfkeli) Pîrin sözlerinin içinde beni parmağında 
oynatan yönetim kuruluna söz geçireceğim öğütler 
var mı? 

(Sakin ve sevecen) Elbette. 

Pîr der ki: 
Putlardan korkma, asıl put içindeki
Tapılan put yılansa, ejderha içindeki

İçindeki çakmak taşı ve demir, 
put ise sadece bir kıvılcım, 
Her çakışta binlerce kıvılcım, on binlerce yangın
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Suyun içinde bile demir ve taş kaynağı ateşin 
İçindeki durdukça yoktur güvenin

Nehir ateşi söndürür, demir ve taş saklar ateşi
İçindeki taş ve demir yangının çeşmesi

Bardağı dökünce içindeki su biter
Ama o bitmeyen bir çeşme gibi sürer 

Yontulmuş putlar akıp gidecek bulanık sel suyu
İçindeki put siyah suyun ve çirkefin kaynağı

İçindeki put yontucu ejderha 
Ana cadde üstünce aralıksız akan bir çeşme

Yüz destiyi bir taş parçası kırar
Çeşme ne kırılır ne biter, kesilmeksizin akar

Yontulmuş putları kırmak kolay 
ama içindeki put zor
Onu kolay görmek cehalettir, cehalettir, cehalet

İçindeki putu tanımak istersen 
Yedi kapılı cehennemin hikâyesini dinle
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İçindeki putun işi her nefeste yüz hile
Her hilede yüz firavun 
askerleriyle beraber boğulur gider

Firavunu bırak Musa’ya sığın
Firavunu bırak Musa’nın Rabbine sığın

Ebu Cehil olan tenden kurtul
Ahmed’in Rabbine sığın
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3
(Yolcu bir kapıdan geçer. Tekrar Yönetim Kurulu 
odasındadır. Üyelerle beraberdir.)

(BAY “M” YOLCU’ya yaklaşır. Omzuna hafifçe 
dokunur.)

İyi misiniz?  Bana doğru bakar mısınız? 
Hadi kendinize gelin lütfen. Beni hatırlayın. 
Ben otoriteyim. Ben hükümranlığım. Ben 
saygınlığım. Ben yetki ve üstünlüğüm. Ben karar 
mekanizmasıyım. Ben yetkileri ve görevleri 
dağıtanım. Ben Kahreden ve lütfedenim. Ben ceza 
veren, ben ödüllendirenim. Ben düzenleyenim. 
Ben emrim altındakilerin güvencesiyim. Ben 
ortadan çekildiğim zaman karmaşa ve kaos gelir. 
Hadi tutun elimden. Tutun elimden. Ben olun. 
Benimle olun. 

(YOLCU BAY “M” nin elinden tutar. 
Doğrulur. Güç ve heybet kazanmıştır. Sesi gür 
ve buyurgandır. Emrederek konuşmaktadır. 
Sesinden korkulmakta, her söylediği emir gibi 

BAY “M” – 
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algılanmaktadır. Yürür, adım atar, ellerini 
kollarını kullanarak konuşmaktadır. Her hareketi 
BAY “M” ile birlikte yapmaktadır. BAY “M” ile 
bütünleşmiştir. )

Neler oluyor? 

Nedir bütün bunlar?

Hepiniz yerlerinize oturun.

Hayır olmadı, yerlerinize değil, yere oturun.

Sırayla geçin bakayım şöyle karşıma. Ben 
izin vermeden hiç kimse konuşmayacak. 
Söz almayacak. Elini kaldırmayacak. Sadece 
dinleyeceksiniz.  

(BAY “M” sürekli beraberdir.)

Kimdi o terbiyesiz? Kimdi o haddini bilmez? Bana 
korkak diyen, benim çatışmadan çekindiğimi, 
benim zaafa düştüğümü iddia eden hanginizdi? 
Hepiniz bir anda başıboş kaldınız. Hepiniz bir 
anda bağlantılarınızı kopardınız. Hepiniz bir anda 
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kendi başınıza kaldığınızı zannettiniz. Siz benim 
sayemde varsınız unuttunuz mu?

Biz sizin sayenizde varız. 

Hayır hiç kimse ağzını açmasın. Artık siz beni 
dinleyeceksiniz. 

Biz hep sizi dinledik.

Susun! Konuşmayacak kimse demedim mi ben? 
Sizin palavralarınızdan, yalanlarınızdan bıktım. 
Usandım. Sürekli bir aldatmaca içindesiniz. 

(BAY “M” ye döner)

Sen de geç şunların arasına. Sana ihtiyacım 
kalmadı artık. 

(Sesi öfke ve hırstan uzaklaşmıştır. Kendi kendine 
konuşur gibi sayıklar gibidir.)

Evet gerçek bu işte. Yalan ve aldatmaca üzerine 
kurulmuş bir şebekesiniz. Trendler, yükseliş 
çizgileri, kârlılık oranları, istatistikler; hepsi 
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kocaman, büyük bir yalandı. Ben aşağı düştükçe 
siz düşüşümü bana güzel gösterdiniz. Benliğimi 
paçalarından tutup aşağılara çektiniz. Zarar 
ettikçe kâr etmiş gibi gösterdiniz. İflasa doğru 
sürüklendikçe piyasada yer tuttuğumuz yalanlarını 
yutturdunuz. Hepiniz benim baş düşmanlarımsınız. 
Sizi yok etmek, sizi parçalamak, sizi lime, lime 
doğramak gerekiyorken ben sizi dinledim. Bana 
söylediğiniz yalanların farkına varamadım. 
Çirkini güzel, yanlışı doğru, zararlıyı faydalı gibi 
gösterdiniz. Size aldandım. Fikrinizi sorduğum 
anda gerçek çirkin yüzünüzü ortaya koydunuz. 
Beni yönetmeye, beni eleştirmeye, bana hakarete 
varan tenkitlere cesaret ettiniz. Şirket yönetimini 
ele geçirmeye çalıştınız. 

Ama biz siz varsınız diye varız, nasıl yönetimi ele 
geçirelim?

Susun. Konuşanın kafasını ezerim. 

İşte tam da söylediğim bu, siz bensiniz ben 
de sizim değil mi? Sorun burada. Lanetli bir 
beraberlik bu. Ben var isem siz de varolacaksınız. 
Ama siz beni yok etmek üzere varsınız. Siz rakip 
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firmaların benim şirketime soktuğu birer ajansınız. 
Dostum değil düşmanımsınız. Ben yok oldukça 
siz mutlu olacaksınız. Sizin asal göreviniz adım, 
adım, merhale, merhale beni iflasa sürüklemek. 
Nasıl olur da benden görünürsünüz? Nasıl olur da 
benim bir parçam gibi davranırsınız? Yalanlarınız 
aldatmacalarınız bugüne kadar bütün sermayemi 
bitirmeye yönelikti. Siz buğday ambarına delik 
açmış farelersiniz. Ne kazancım varsa elimden alıp 
gidensiniz. Bütün bunlara rağmen masamda oturan, 
benden bir parçaymış gibi benimle tartışmaya 
cesaret eden yine sizsiniz. 

Efendimiz, biliyorsunuz, bizim asla karar yetkimiz 
olmadı. 

Ah sizi alçaklar, bir uçurumun kenarına getirip, 
gözlerimi bağlayıp, adım attıran, sonra karar “hakkı 
sana aitti” diyensiniz, değil mi? Evet öyle. Aynen 
böyle oldu her şey. Elbette tek başınıza karar verme 
yetkiniz yok. Elbette tüm varlığınız bana bağlı. 
Ben kurulmuş bu şirketin sahibi olmasam siz de 
olamazsınız. Hepsi doğru. Yani, olan biten ne varsa 
benim kararımın sonucudur. Sorumluluk bendedir. 
Cezayı çekecek olan benim değil mi? 
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Peki benim tercihlerimin üzerinde sürekli bir 
kâbus gibi çöktüğünüz gerçeğini ne yapacağız? 
Ben ne tercih etmişsem, neye karar vermişsem, 
nasıl bir seçim yapmışsam birinizden birinin 
etkisi ile, yönlendirmesi ile, teşviki ile yaptım. 
Her kararımda bana baskın olan sizdiniz. Bu 
ne alçaklık! Hiçbir kararın sorumluluğunu 
üstlenmeden bütün kararlar üzerinde etkili 
olmaktasınız. Bu nasıl rezilliktir? 

(BAY “Z” yi yakasından tutar kaldırır)

Sen, sen ne alçaksın biliyor musun? Sen ve senin 
birimin. Senin benim üzerime kurduğun baskının 
sonucu neler yaptım ben? Nice masumun canını 
yaktım. Nice ormanlar yaktım. Nice ocaklar 
söndürdüm. Bana sürekli, “sen güçlüsün, güçlü 
olmanın gereği hakkını karşındakinin elinden 
almaktır” dedin durdun. Hak dediğin şey hep 
kendi çıkarlarımdı. Ne varsa benim hakkım 
olduğunu da sen öğrettin bana. Başkalarının tıpkı 
benim gibi hakkının olabileceğini düşünmeme hiç 
fırsat vermedin. Fısıldadın, gürledin, haykırdın. 
Güçlü olduğuma ikna ettin. Gücüm kadar 
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varolabileceğim yalanını söyledin durdun. Evet, 
bütün kararları ben verdim. Ama kararlarımın 
üzerinde siz etkili oldunuz. Sizin yüzünüzden bir 
türlü doğru kararı veremedim. Bir gün benden 
daha güçlü biri senin yüzünden yaptıklarımın 
hesabını sorarsa ben nasıl veririm o hesabı?

(Öfkeyle iter, yerine oturtur, BAY “H” yi 
yakasından tutar kaldırır)

Ah, BAY “H” ah! Bu BAY “Z” nin bana 
yaptırdıkları bir orman yangını gibiydi. Senin 
yaptırdıkların o orman yangının ilk kıvılcımı oldu. 
Yangına benzin döktün. Yangını körükledin. Hem 
ilk sebeptin, hem zorlayıcı sebep. Sen gözlerimi 
başkalarının sahip olduğu nimetlere çevirttin. Hep 
başkalarının elinde ne var, onu araştırdım. Onlara 
diktim gözlerimi. Onun değil benim olmalıydı 
diye düşünmeme sebep oldun. Sen işin kuramını 
hazırladın. BAY “Z” uygulamasını yaptırdı. 
Senin yüzünden gözlerimi kendi içime bir türlü 
çeviremedim. Kendimi göremedim. Kendim 
olamadım. Oysa kural basitti. İğneyi kendime 
batıracaktım. Oysa sınırlar belliydi. Bana ait 
olmayan her şey, sınırları geçmeme bir sebep teşkil 
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edecekti. Bir gün benden daha güçlü biri senin 
yüzünden yaptıklarımın hesabını sorarsa ben nasıl 
veririm o hesabı?

(Öfkeyle iter, yerine oturtur, BAY “M” yi 
yakasından tutar kaldırır)

Şu anda kıs, kıs gülüyorsun değil mi? Bu tavrımın 
bile senin eserin olduğunu düşünüyorsun değil mi? 
Hayır, yüz bin kere hayır. Bana zerk ettiğin, zehir 
gibi içime doldurduğun, başkalarına hükmetme 
saplantımı, başkaları hakkında karar verme gücü 
verdiğini zannettirdiğin otoritemi kendim için 
kullanıyorum. Artık senin yönlendirmene muhtaç 
değilim. Başkaları değil kendime hükmetmek için 
kullanıyorum otoritemi. Senin üzerimdeki gücün 
yok. Kendini mutlu etmeye çalışma. Etkin altında 
değilim. Senin yüzünden başkalarını yönetme 
sevdam artık bir yüz karası. Boynuma asılmış bir 
lâle gibi utanç kaynağım. Kendini yönetemeyen 
başkasını nasıl yönetmeye yeltenir? Bunu 
biliyorum. Bir gün benden daha güçlü biri senin 
yüzünden yaptıklarımın hesabını sorarsa ben nasıl 
veririm o hesabı?

YOLCU – 
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(Öfkeyle iter, yerine oturtur, BAYAN “Ş” yi 
yakasından tutar kaldırır)

Sana söyleyecek fazla sözüm yok. Sen, seçimlerim 
üzerinde etkili olmaya bile tenezzül etmeyecek 
kadar zarar verdin bana hep. İçimdeki hücrede 
boynuna takılmış tasmanın zinciri kadar uzağa 
gitmesi gereken hayvanı serbest bıraktın. Sonra 
muzaffer bir komutan gibi karşıma geçip sırıttın. 
Bir gün benden daha güçlü biri senin yüzünden 
yaptıklarımın hesabını sorarsa ben nasıl veririm o 
hesabı?

(Öfkeyle iter, yerine oturtur, BAYAN “F” yi 
yakasından tutar kaldırır)

Ne kadar iğrenç bir dalaverecisin sen, biliyor 
musun? Kötülüklerini şaka gibi masum 
göstermekte üzerine yok. Zaten kötülüklerin 
birçoğu da şaka gibi başladı. Gülünecek, dalga 
geçilecek küçük şeyler gibi. Başkalarının üzerinde 
oyun oynamak, onları istediğin sonuçlara 
ulaştıracak şekilde kurgulamak, gördükleri zarara 
aldırmadan kendi çıkarların için kullanmak, 
devletlerin birbirlerine savaş açmasına neden 
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olacak kadar büyük boyutlara ulaştığında neler 
düşündün acaba? Ne kadar akıllı olduğunu, ne 
kadar olağanüstü bir zekâya sahip olduğunu mu?  
Birbirine düşürdüklerin senin yüzünden zarara 
uğradıkça, onların gözyaşları, kanları, canları 
bahasına sadece rezil bir gururun hazzı mıydı 
eline geçen? Bir gün benden daha güçlü biri senin 
yüzünden yaptıklarımın hesabını sorarsa ben nasıl 
veririm o hesabı?

(Öfkeyle iter, yerine oturtur, BAY “G” yi 
yakasından tutar kaldırır)

BAY “G”! Çok ilginç! Şu anda sana ihtiyacım 
var. Hani o kanıma girişin, sonra, milim, milim 
beni istilâ edişin, daha sonra ta beynime kadar 
yayılışın var ya. İşte ona ihtiyacım var. Senin 
yüzünden damarlarımda akan kanın dışarı fırlayışı, 
yüzümün renginin değişişi, dilimin ağzımın içinde 
büyüyüşü, bütün gücümün kontrolünü ele geçirişin 
var ya. İşte ona ihtiyacım var. Bütün gücümle 
hiçbir şeyin sonunu düşünmeden attığım adımlar 
verdiğim kararlar, hatta karar bile denemeyecek 
tepkilerim var ya. İşte ona ihtiyacım var. Ama bu 
sefer hedefe bir başkasını değil kendimi koymak 
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istiyorum. Senin yüzünden değil, aklımı başından 
aldığın üzere değil; sensiz, senin katkın olmaksızın 
kendime karşı bir öfke duyuyorum. 

Bütün bunları bensiz yapamazsınız, biliyorsunuz. 

Sus! Sus alçak! Sus! Rezil. Biliyorum. Bütün 
bunların hiçbirini siz olmaksızın yapamam. 
Öfkem de şehvetim de, gücüm de, kurnazlığım 
da, kendimi savunma düzeneğim de sizsiniz. Siz 
olmaksızın ben olamayacağım. Sizi parçalara 
ayırsam bile yok edemeyeceğim. Bunun 
farkındayım. 

O halde bize bu eziyeti reva görmeyin. 

Eziyet öyle mi? Eziyet demek? Ya sizin bana 
açtığınız zararın hesabını nasıl göreceğiz. Nasıl?

 …

Nasıl olacak bu hesaplaşma?

 …
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Sizin bana açtığınız zararın ne haddi var ne hesabı. 
Ama bunun için sizi sorgulayamam. Kanun koyucu 
sizin sorumluluğunuzu yok sayıyor. Haliyle kanun 
karşısında yok sayıldığınız için, hiçbir ceza alma 
ihtimaliniz yok. Öyleyse bu denklemi çözmek yine 
bana düşüyor. Konunun bir daha üstünden geçelim. 
Şimdi; sizin karar verme yetkiniz yok değil mi?

Evet efendimiz. 

Sizi gidi yağcılar, biraz önce boynuma yular 
takmıştınız ama şimdi “efendiniz” mi oldum?  
Pekâlâ, karar verme yetkisi bende olduğuna göre 
sorumlu olan da benim değil mi?

Evet, efendimiz. 

Sizin hiçbir sorumluluğunuz yok. 

Ama siz bizimle varsınız. Biz sizin bir parçanız 
değil miyiz?

Birinci yanlış burada, yanlış cümle kurdunuz. Ben 
sizinle değil siz benimle varsınız. Karar verme 
yetkisi ben de olduğuna göre, birinci kararım şu, 
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artık verdiğim kararlarda etkin olma hakkınızı 
elinizden alıyorum. Yani bundan sonra kararlarımı 
önce sizin etkilerinizden soyunup öyle vereceğim. 

Ama böyle bir şey bizi son derece güçsüz 
bırakır. Erir, yok oluruz. Size verdiğimiz zarar 
kadar faydamız da var. Bunu inkâr etmeyin ne 
olursunuz?

İşte yeniden başlıyoruz. Yine kararları etkileme 
sürecindeyiz değil mi? O halde, ikinci kararımı 
açıklıyorum. BAYAN “Ş” ve BAYAN “F”

(İkisi birden bulundukları yerden ayağa fırlar. 
Saygının son kertesiyle önünde dururlar.) 

Buyurun efendimiz, emrinize amadeyiz. Size 
hizmet etmek şerefi bahşedin bize. 

(Alaycı, zalim ve keskin tavırlıdır) İkinizin 
de yönetim kurulu üyeliğine son veriyorum. 
Kovuldunuz. 
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(Şaşkınlık ve dehşet çığlıkları) 

Lütfen beyefendi, yapmayın böyle bir şey. 

Derhal toplantı salonunu terk ediyorsunuz. 

fakat bu korkunç bir şey olur.

Dışarı dedim. Dışarı. 

( Şaşkınlık, dehşete, dehşet yalvarmaya, yalvarış 
şirret bir edepsizliğe dönüşmektedir. Kapıya kadar 
giderler, sonra öfkeyle geri döner, iki adım atarlar)

Dışarı dedim, geri dönmeyin, ikinizde dışarı, 
derhal. 

Sana kendin için yalvarmıştım, salak; bensiz 
ne yapacaksın. Gülünç duruma düşeceksin. 
Küçüleceksin. Önüne gelen nimetleri tepmek 
zorunda kalacaksın. Sonra çevrende ne kadar insan 
varsa sana acıyarak bakacak. Bensiz bir hiçsin 
sen hiç. Ben olmadan BAY “Z”, BAY “M” ne işe 
yarayacak? Hatta biraz önce ihtiyacım var dediğin 
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BAY “G” bile gücünü benden alıyor. Farkında 
değil misin? Bensiz sümsük bir zavallı olmaya 
mahkûmsun. 

Hadi bunu kovuyorsun da benden ne istedin? 
Bütün kazanımlarında benim imzam var. Bunun 
farkında değil misin? 

Çıkın dışarı defolun! Defolun karşımdan. 

Bir gün pişman olacaksın. Bensiz yaşaman 
mümkün değil. Zihninin bir kenarında yuva 
kuracak, sana cehennem azabı çektireceğim. Nasıl 
olsa bedenin var oldukça, ben içinde üreyecek, 
sana rahat vermeyeceğim. Nasıl olsa bir şekilde 
bana ne kadar muhtaç olduğunu anlayacak, 
ayaklarıma kapanacaksın. 

Yürü, anca varırsın. 

Evet şimdi biraz daha berrak düşünebilirim. Biraz 
daha doğru düşünmek zorundayım. 
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4
(Yolcu aynı kapıdan eski mekâna ve eski kişilerin 
arasına döner)

Evet şimdi biraz daha berrak düşünebilirim. Biraz 
daha doğru düşünmek zorundayım. 

İçimdeki put yontucu, cehennemim yedi kapısı, 
ejderha, her nefeste bin hile uyduran, her hilesinde 
yüz firavunun askerleriyle beraber boğulduğu, 
çakmak taşıyla demir gibi sürekli orman 
yangınlarına yol açan kıvılcımların kaynağı, 
nehir sularının bile ateşini yok etmeye yetmediği, 
çirkefin ve karanlığın kaynağı, ana caddede 
durmadan akan çeşmeyle kavgaya tutuştum. Onu 
hafife almak aptallığına bir daha düşmeyeceğim. 
Yok edemesem bile benim burnuma hızma, 
boynuma lâle, kafama boyunduruk takıp 
sürütmesine, âleme ayı oynatır gibi rezil etmesine, 
bana efendilik taslamasına boyun eğmeyeceğim. 
Yok edemesem bile yenebilirim. Yenemesem bile 
savaşmış, direnmiş olurum. 
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Direnmek sabretmektir. Allah sabredenleri sever. 

Biraz daha doğru düşünebiliyorum. Şu beni ana 
caddeye çıkaracak yolu bulacak doğru soruyu 
sormama yardım edin ne olur. (Yalanı, 5. öykücüyü 
gösterir) Sana teslim olmak istemiyorum. 

Doğru ve berrak düşünmek hedefe bir adım daha 
yaklaşmaktır. Ama bununla iş bitmiyor, diyor 
hazreti Pîr. 

Hoppala, siz beni dolap beygiri gibi döndürmeye 
çalışıyorsunuz galiba, doğru soruyu sormayı 
başarabilirsem, kurtuluşa giden yolu 
bulabileceğimi söylemediniz mi?

Evet, söyledik. 

Şimdi iş bitmiyor diyorsunuz, uğraşıp didindikten 
sonra, dönüp bakıp bir arpa boyu yol gitmiş 
olmakla mı karşılaşacağım yoksa?

Ama dikkatle dinle, can kulağıyla dinle, kulak 
kesil dinle uyarıları geçmişti hep. Yolculuğun nasıl 
bir şey olduğunu da konuşmuştuk. Evrendeki her 
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şey döner. Her döngü bir yörünge üzerindedir. Her 
bitiş noktası aynı zamanda başlangıç noktasına 
varıştır. Her dönüşte insan bir tekrarı yaşar gibi 
gelir. Bu tekrar değildir. Dönüş boyunca her şey 
yeni bir evreden geçiştir. Kaldı ki, evrendeki 
her zerre ve her küre dönüş halinde olduğu için 
üzerinde döndüğü yörünge de dönmektedir. 
Döngüyü tekrarlamayı başarabilenin ayakları 
yerden kesilir. Yolculuk yeni bir evreye geçişe 
sebep olur. Her yeni evre bir merhale daha 
ayaklarının toprakla temasını azaltır. Döne, döne 
yükselirsin. Yücelirsin. Bir başka âleme geçişin, 
görünmeyeni görmenin, duyulmayanı duymanın, 
sonsuzluğa dokunmanın, sınırsızlığı koklamanın 
sarhoşluğu sarar sarmalar seni. Ama bunlar 
konuşmakla anlaşılacak şeyler değildir. Konuşmak 
sadece senin yola koyulmanın gereğidir. 
Konuşmak ve öyküleri dinlemek gideceğin yoldaki 
işaret levhalarıdır. İşaret levhalarının üzerinde 
anlamını bilmediğin zaman sana anlamsız gelecek 
ama anlamını öğrenirsen işine çok yarayacak 
simgelerdir. 



68

Bak meselâ hazreti Pîr, şöyle bir öykü anlatır: Bir 
bakkal dükkânının önünde oturmaktadır. Çırağına 
“oğlum içerdeki şişeyi getir bana” der. Çırak 
içeri girer. “Usta burada iki şişe var, hangisini 
getireyim” diye seslenir. “Orda iki şişe yok 
evlâdım” der bakkal. Ama çırak ısrarcıdır. “Hayır, 
iki şişe var, hangisi olduğunu söylersen getiririm.” 
Bu tartışma uzayınca bakkal sinirlenir. “Peki, o 
zaman birini kır, diğerini bana getir” der. Çırak 
şişenin birini kırar. Diğeri de yok olmuştur. Bakkal 
“evlâdım der, o şişe aslında tekdi. Ama senin 
gözlerin şaşı olduğundan biri iki görüyordun. 

İki şeklin birbirine benzemesi meydanda 
Şişe tek iken çift göründü şaşı çırağa

Biri kırılınca hayal olan diğeri de kalmadı
Sebep şaşı olması, ama o anlamadı

Gazap ve şehvet şaşı eder insanı 
Döndürür hedefinden ruhu revanı

Garaz gelince örtülür hüner
Gönülden yüz perde gözüne iner
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Hazret-i Pîr der ki; Kazvin’liler vücutlarına dövme 
yaptırırlarmış. Bir Kazvin’li bir dövmeciye girer, 
pazarlık, eder, yiğitliğinden dem vurur, kendini 
ifade edecek bir aslan resmi yapmasını ister sırtına. 
Dövmeci iğneyi batırınca can havliyle sorar: 
“Ne yapıyorsun?” Dövmeci; “Yiğidim, istediğin 
aslan resmini çizmeye başladım elimdeki iğneyle, 
iğne battıkça haliyle biraz canınız yanacak, ama 
sabredin, sanatımı bir görün, nasıl bir aslan 
resmi yaptığıma siz de hayran kalacaksınız” 
der. Kazvin’li “Onu biliyorum behey ahmak, 
aslanın neresini çiziyorsun?” diye sorar. “Aslanın 
kuyruğundan başlamıştım” “Kuyruğunu bırak” 
diye inler Kazvin’li, benim aslan kuyruksuz 
olsun. Bu konuşma iğnenin her batışında sırtına 
tekrarlanır. “Neresindesin?” “Karnında” “Bırak 
karnı olmasın bu aslanın” “Neresindesin?” 
“Kulaklarında” “Bırak kulakları olmasın” 
“Neresindesin?” “Kafasında” “Bırak kafası da 
olmasın benim aslanın” Dövmeci hem şaşkın hem 
öfkeli, iter adamı, “defol şuradan be adam!” diye 
haykırır “Böyle bir aslanı Allah yarattı mı ki sen 
benden resmetmemi istiyorsun”
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Âlemde böyle bir iş, 
hiç kimsenin başına gelmiş midir? 
Kuyruksuz, başsız, karınsız aslanı kim gördü? 

Allah böyle bir aslan yaratmamıştır

Ey birader! İğnenin acısına biraz sabret de 
Nefsinin iğnesinden kurtulasın. 

Varlık kaydından kurtulanlara 
Gökler, güneş ve ay hürmetle secde ederler

Bedenindeki ateşperest ve kâfir nefsi öldürenin 
fermanına
Güneş, ay, yıldızlar ve bulut, boyun eğerler

Kimin kalbi mum yakmasını öğrendiyse eğer;
Onu yakmaya güneşin gücü yetmez

Pîrimizin sinekleri, cariyeleri, şahları, tabipleri, 
cengâverleri, tavşanları, aslanları da var. 
Papağanları hele bir başka hoş. Papağanları 
konuşur, birçok insan gibi düşünür, hatta akıl 
yürütür. Gülyağı şişesini deviren papağanın öyküsü 
böyle bir akıl yürütmeyi anlatıyor. Adam papağan 

GRUP –

4.ÖYKÜCÜ – 



71

beslermiş dükkânında. Hem bekçilik yaptırır, 
hem konuşturur, şaklabanlıklarıyla eğlenirmiş. 
Bir gün dükkânı teslim etmiş, her şeye göz kulak 
olması için sıkı sıkıya tembihte bulunmuş, gitmiş. 
Papağan boş dükkânda bir fare görüp kovalamaya 
başlamış. O hengâmede kanatları gülyağı şişesine 
çarpınca şişe düşüp kırılmış. Dönüp geldiğinde 
kıymetli gülyağı şişesinin kırıldığını, papağanın 
da süklüm püklüm bir kenarda durduğunu görünce 
olan biteni anlamış. Öfkeyle eline geçirdiği 
bir tahta parçasını papağanın kafası budur, der 
yapıştırır. Kafasına aldığı darbeden Papağanın, 
hem renkli güzel tüyleri döküldü, hem konuşma 
yeteneğini kaybetti. Adam öfkesine mağlup 
olduğuna bin pişman papağanının konuşması için 
çok çaba sarf etti ama nafile. Papağan sus pus 
oturuyor, ağzını açmıyordu. Adam yalvarıyor, 
anlayanlara gösteriyor, fakirlere sadaka veriyordu. 
Ama papağan bir türlü yeniden konuşmaya 
başlamadı. Öylece suskun oturdu durdu. 

Günlerden bir gün, dükkânın önünden Cavlakî 
bir derviş geçti. Cavlakî dervişler, sakallarını, 
bıyıklarını, saçlarını, hatta kaşlarını bile tıraş 
ederler. Üstlerine çuval gibi şeyler giyerler. Böyle 
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yapmalarının amacı, kendilerinin şeklen de olsa 
hiç olduklarını, değer verilmeye değer hiçbir 
taraflarının olmadığını sergilemektir. Böylece 
en büyük günahlardan olan kibirden kurtulmaya 
çalışırlar. Papağan kafası kel bir adamı yoldan 
geçerken görünce öylesine şaşırdı ki konuşmayan 
dili açıldı konuşmaya başladı. “Hey kel adam!” 
diye seslendi dervişe, ne oldu da kel oldun böyle, 
yoksa sen de mi gülyağı şişesini devirdin?”

Papağanın kıyas’ına halk gülmeye başladı
Papağan aba giymiş dervişi kendi gibi sandı

Yazılışta “şîr” “şîr”e benzer ama 
anlamları bir değil
Biri aslan biri süt demektir

Bütün âlem işte bu yüzden şaşırdı
O da insan ben de insanım dedi çıktı

Temizlerle sen bir değilsin
Uykuya yemeye muhtaç olsalar bile aynı değilsin

Ey hakikat körü, onlar nerede sen neredesin

GRUP - 
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İki ayrı cins arı aynı yerden beslenir
Birinden bal oluşur diğerinden zehir
İki ceylân aynı otu yer aynı suyu içer
Biri gübre üretir diğeri misk ü amber
İki kamış aynı yerden kesilir
Birinin içi boş diğerinde şeker

Yüz binlerce birbirine benzer örnek
Her birinde diğeriyle yetmiş yıllık yol kadar fark

Biri yemek yer, ondan çıkan necisdir
Diğerinin yemeğinden nur ve aydınlık

Birinin yemeğinden cimrilik ve haset
Diğerinden aşk ve muhabbet

Bu arazi çorak, diğeri temiz ve verimli
Biri tertemiz melek, diğeri şeytanın askeri 

Berrak görünen suyun biri saf, diğeri acı
Kim bilecek tatlı suyla tuzlunun farkını

Sihir ayrı şeydir, mucize apayrı
Sihirbazların ki gibi değil Musa’nın asası
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Pîrimizin bir de Bezirgân ile Papağan’ın öyküsü 
var. Bezirgânın biri Hindistan’a gitmek üzere yola 
çıkar. Ailesine yakınlarına ne istediklerini sorar. 
Her biri kendince bir hediye ister Bezirgândan. 
Kafesteki papağan seslenir; “Bana neden 
sormuyorsunuz, ben oradan getireceğiniz küçük 
bir hediyeye layık değil miyim?” Bezirgânın ne 
istediğini sorması üzerine de “Hindistan civarında 
bir vadide benim akrabalarım yaşar. Yolunuz 
geçerse oralardan, akrabalarıma selam söyleyin 
benden. “Garip bir kardeşiniz kafeste mahkûm 
akrabasından uzakta mahzun yaşamaktadır. Siz 
kendi yurdunuzda hür ve mutlu yaşamaktasınız. 
Bâri bir selâmınızı gönderin de hiç değilse 
unutulmuş olmanın kederine düşmeyeyim. 
Aklınızın bir köşesinde hâlâ duruyor isem onunla 
teselli olayım” dediğimi iletin. Bezirgân papağanın 
hatırını kırmaz. Söylediklerini yapar. Papağanların 
yaşadığı vadide kafesteki papağanın selâmını 
alan ve söylediklerini dinleyen bir papağan acı 
içinde bir feryat koparır. Düşer, ölür. Bezirgân 
gördüklerinden hem çok şaşırmış, hem çok pişman 
olmuştur. Birinin ölümüne sebep olmaktan dolayı 
vicdan azabı çekmektedir. 

3.ÖYKÜCÜ – 
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Evine döndüğünde olan biteni papağanına 
anlatmamaya karar vermiştir. Ama papağanın 
ısrarı karşısında dayanamaz, anlatır. Selâmını 
ve söylediklerini ilettiğini, bunun üzerine bir 
papağanın acı bir feryat kopararak düşüp öldüğünü 
aktarır. Papağan bunları duyunca o da acı bir 
feryat kopararak düşer, kafesin içinde yığılır kalır. 
Bezirgânın pişmanlığı son haddine gelmiştir. Üzüntü 
içinde papağanı kafesin içinde çıkarır pencerenin 
önüne koyar. Bir taraftan kendisine lanetler 
okumakta, neden gevezelik ettim, susmalıydım, olan 
biteni hiç anlatmamalıydım, bir iken iki oldu, şimdi 
iki canın ölümüne sebebiyet vermekten sorumlu 
düştüm,  diye söylenmektedir. Pencerenin önünde 
ölü gibi yatan papağan birden canlanır. Kalkar, 
uçarak karşıdaki ağacın dalına konar. Bezirgân bu 
sefer büyük bir şaşkınlık içindedir. Ne olduğunu 
anlamaya çalışmaktadır. Papağan karşıdan seslenir 
bezirgâna. “Sana müteşekkirim. Bu kafeste yıllardır 
esir yaşıyordum, nasıl kurtulacağımı bir türlü 
bulamıyordum. Akrabalarıma söylediğim selamın 
ve sitemin içinde bana kurtuluş yolunu öğretmeleri 
isteği vardı. Onlar da bana senin aracılığında eğer 
ölü taklidi yaparsam kafesten kurtulabileceğim 
haberini yolladılar”
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Tüm güzelliklerini de sesini de terk et
Öğüdünü dinledim dedi papağan

Çünkü sesin seni bağlayan zincirindir
Ölü gibi ol özgür olursun

Ey ayak takımına da, 
seçkinlere de şarkı söyleyen Tuti!
Ölü gibi olursan kafesten kurtulursun

Tane olursan minik kuşlar dağıtır, düşürürler
Gonca olursan küçük çocuklar yolar yapraklarını
Taneyi gizle goncayı sakla tuzağın otunu yol
Mezada verme güzelliğini belâdan kurtul

Nazar değer, hasetler çeker üzerine, öfkelendirir
Yüzlerce kaza oku sana yönelir

Düşmanların kıskançlıktan yırtar yüzünü, 
dostların vaktini çalar
Yağmur gibi dökülür üzerine bela yağar

Baharda ekinden gafil olan vaktin kıymetini ne bilir
Allah’a sığın, Allah’a sığın ki nice bin lütuflar gelir

GRUP – 
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Bulduysan sığınma yerini su, ateş ve ne varsa
Hepsi seni korur her şey sığınma yeri olur sana

Su, Musa’nın dostu, yardımına koşanı olmadı mı?
Firavun ve askerlerine mezar olurken

Ateş; İbrahim’e kale olmadı mı?
Nemrud’un kalbinden yukarı duman getirirken

Dağ; Yahya’yı kendine çağırmadı mı?
Ona kast edenleri taşla yaralarken

Cisim olmaktan kurtulamayanlar 
Ancak cisim görmeye güç yetirebilir
Gönlü keder ve kahkahadan kurtulamayan
İçinde aşka yer açamayandır

Aşk kederden de neşeden de yücede
Âşık bahardan da hazandan da beride

Aşkın bahçesi her dem taze her dem diri
Neşeden de kederden de başka aşk bahçesinin meyvesi 
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Galiba bir şeyler anlamaya başladım. Doğru 
soruyu nasıl sorabileceğimi bilmiyorum henüz. 
Ama çabalarsam bulabilirim gibime geliyor. 

Bir tekrara ihtiyacım var. Bu yollardan hangisinin 
beni ana caddeye çıkaracağını sorarak ve 
dinleyerek öğrenebilirim. 

Evet öyle.

Ama can kulağıyla dinlemeli, kulak kesilmeliyim. 
Pîr yüzlerce senedir, öyle şeyler fısıldıyor ki 
onun nefesi milyonlarca insanın yolculuğunu 
amacına uygun geçirmesini sağladı. Ama Pîr ne 
demiş, ne demek istemiş, doğru anlamak gerekir. 
Onun anlattıkları yoldaki işaret levhaları gibi. 
Hangi işaretin ne anlama geldiğini bilebilenler 
yolculuklarına güven içinde devam edebiliyorlar. 
İşaretlerin anlamını bilmeyenlere anlamsız şeyler 
gelmesi son derece doğal. İşaretler var, yol var, Pîr 
var, Pîrin söyledikleri var, onun söylediklerinin 
yani yolu şaşırmamak için gerekli olan işaret 
levhalarının ne anlama geldiğini bilenler var. Ama 
yine de bu yol kişinin kendi başına gideceği, kendi 
seçimi ile düşebileceği, kendi çabası ile hedefine 
varabileceği bir yol. 

YOLCU – 

YOLCU – 

GRUP – 

YOLCU – 
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Elbette öyle. Ta kendisi.

Gözüme güvenmemeliyim. Şaşı isem doğru 
göremem. Aklıma güvenmemeliyim. Papağan 
gibi yapar, birbirine benzeyen iki şeyden yanlış 
sonuçlar çıkarabilirim. Dokunarak öğrendiklerim 
zaten cisim. Cisim olmaktan kurtulmadan 
cisim olmayanların tarafına geçemem. Onları 
anlayamam.  Onlardan olamam. 

Hatta onları bile cisimleştirerek anlamaya 
çalışırsın. Felâket olur. Put yontmaya başlamış 
olursun. Önünde tapındığın, ağzı dili olmayan, 
cansız putlar edinirsin. 

Ten kafesinde esir bir papağan gibiyim. Ten 
kafesinden beni tutan şey bağlandığım bana güzel 
gelen şeyler. Onlardan kurtulmalıyım. Onlardan 
kurtulmam ölmeden önce ölmek demek. Ölmeden 
önce ölmek demek. 

Ölmeden önce ölmek demek. 

Benim yönettiğimi zannettiğim ama aslında beni 
yöneten Yönetim Kurulu üyelerinden kurtulamam, 
ama onların ipini elime geçirmeliyim. 

GRUP – 

YOLCU – 

GRUP – 

YOLCU – 

GRUP – 

YOLCU – 
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Gazap, şehvet, haset, fitne, makam tutkusu ve 
zulüm; ten kafesinin demir parmaklıkları.

GRUP – 
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5
(Yolcu grupla beraber yönetim kurulu odasına 
geçer aynı kapıdan, yönetim kurulu üyelerine 
doğru yürür ve onlara konuşur.)

Gazap, şehvet, haset, fitne, makam tutkusu ve 
zulüm; ten kafesinin demir parmaklıkları.

Arkadaşlar, BAYAN “Ş” ve BAYAN “F” 
aramızdan ayrılmış bulunuyor. Yönetim 
kurulumuzda hâlâ karar yeter sayısı mevcut. Sizler 
ihtimal ki, pozisyonunuzu koruduğunuzu, bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden sonra bütün birimlerin 
işlevlerini devam ettireceğini düşünüyorsunuz. 
Ancak, şimdi üçüncü kararımı açıklıyorum. Bu 
kurulun tüm çalışmalarını ikinci bir emre kadar 
tatil ediyorum.  

Bu imkânsız, nasıl olur? 

Bal gibi olur. Hatta oldu bile. Kim mani olacak 
benim bu kararıma. Yönetim kurulu çalışmaları 
ikinci bir emre kadar sona erdirilmiştir. 

YOLCU – 

YOLCU – 

ÜYELER – 

YOLCU – 
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Beyefendi, söylediklerinizi bir daha gözden 
geçirseniz. 

Yine mi başladık?

Bu intihar demek olur. 

Evet, evet yeniden başladık. Karar verme 
durumunda olan benim, bu kararı doğrudan 
etkilemek konumunda olan sizsiniz. Sizin 
yönlendirmenizle yapacağım seçimin bütün 
sorumluluğu bana ait. Sonuçlarına katlanması 
gereken yine benim. Ama varlığı bana bağlı 
olan sizler hiçbir şekilde sorumlu değilsiniz, 
sonuçlarından etkilenmeyeceksiniz. Bu nasıl 
düzenek? O halde neden “bu intihar olur” 
diyorsunuz. “kararınızı bir daha gözden 
geçirseniz” gibi bir teklifle karşıma çıkıyorsunuz. 

Ama

Susun arkadaşlar yeniden başlamayalım. Evet 
diyelim ki bu bir intihar olur. Seçim hakkı benimse 
bunu seçebilirim. İntihar sizin varlığınıza da son 

ÜYELER – 

YOLCU – 

ÜYELER – 

YOLCU – 

ÜYELER – 

YOLCU – 
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verecek diye bu karardan neden vazgeçeyim. 
Kaldı ki seçim intihar ile çürüme arasında ise, 
neden sizin etkinizde kalarak çürümeyi tercih 
edeyim? Sizin tüm önceliğiniz varlığınızı devam 
ettirmekte. Ne pahasına olursa olsun, nasıl olursa 
olsun, bundan kim ne kadar zarar görürse görsün, 
sadece varlığınızın devam etmesini istiyorsunuz. 
Varlığınız sadece benimle değil, beni almaya 
zorladığınız yanlış kararların, hatalı seçimlerin 
sonucu olan çürümeye de bağlı. Ben çürüdükçe 
siz semiriyor güçleniyorsunuz. Ben karar ve 
seçim gücümü sizin doğrultunuzda kullandıkça 
zayıflıyorum. Parçalanıyorum. 

Üzgünüz. 

Başlamayın aldatan saptıran yalanlarınıza. Siz 
üzgün falan değilsiniz, öyle bir yeteneğiz de yok 
zaten. 

Beyefendi, bizsiz son derece güçsüz, savunmasız 
ve korumasız kalırsınız. Direnciniz yıkılır. Her 
türlü saldırıya açık düşerseniz. 

ÜYELER – 

YOLCU – 

BAY “Z” – 
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Evet arkadaşım haklı, zaten bunun emareleri 
görünüyor. İntihar fikri cinnetin sonucudur. Sizin 
seçimlerinizin içinde intihar seçeneğinin olması 
bile dehşet verici bir şey. Yapmayın lütfen. 

BAY “Z” sana ebediyen konuşma yasağı 
getiriyorum. Aslında kafana bir kurşun sıkmak 
geçiyor içimden. Kafana bir kurşun sıkmıyorsam 
bunun senin etkin ile alınmış bir karar olup 
olmadığından emin olamayışımdır. Senin 
yöntemini seçersem sana karşı bile olsa sana güç 
katacağını biliyorum. O yüzden şansını daha fazla 
zorlama. Hatta varlığını bana unutturacak kadar 
sessiz kal. Anlaşıldı mı?
(BAY “Z”  sessizce arkasını döner en uzak köşeye 
çekilir)

Dördüncü kararımı da tebliğ ettikten sonra herkes 
dağılıyor yönetim kurulunun sayın üyeleri. 
Dördüncü kararım, bundan sonra yönetim kurulu 
toplantıları, N.M. grubu ile yapılacaktır.  

(Gruptan memnuniyetsizlik homurtuları 
gelmektedir.)

BAY “M” – 

YOLCU – 

YOLCU – 



85

Bunu bize yapamazsınız. 

Nedenmiş o?

N.M. grubu varsa biz yok oluruz, hiçbir etkimiz 
kalmaz, bütün çabalarımız boşa gider. 

Benim de varmak istediğim temel sonuç bu zaten. 

Peki, ama bu karmaşaya ne gerek vardı?

Ne güzel gidiyorduk değil mi? Yıllardır tüm 
seçimlerimi sizin yönlendirmelerinizle yaptım. 
Çürümeyi fark ettim. Bu kadar basit. 

Hiç mi iyi tarafımız yoktu, böyle söylerseniz 
haksızlık olmaz mı?

Siz mi bana haktan bahsediyorsunuz. Ne hakkı? 
Hangi Hak? Sizin varlık sebebiniz haksızlık 
değil mi? Seçimlerim ve kararlarımda artık N.M. 
grubunun görüşlerine öncelik vereceğim. Ancak 
bu toplantılar bildik yöntemlerle yapılmayacak, 
sadece ihtiyaç duyuldukça tespit edilen iletişim 
noktalarıyla ilişki kurulacaktır.  Çünkü uzun bir 

ÜYELER – 

YOLCU – 

ÜYELER – 

YOLCU – 

ÜYELER – 

YOLCU – 

ÜYELER – 

YOLCU – 
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yolculuğa çıkıyorum. Çürümekten kurtulabilmek 
için N.M. grubunun yeterli olamayacağının 
farkındayım. Yolculuğum belki beni karmaşanın 
olmadığı bir ortama ulaştıracak. Belki gerçekle 
buluşturacak. Belki sizin dediğiniz gibi bu güne 
kadar uğrunda ter ve kan döktüğüm ne varsa 
hepsini arkada bırakmak intihar demek olacak. 
Artık bu ihtimallerin hiçbir önemini hissetmeyecek 
derecede yorgunum.

Yorgunum  Dinlenebileceğim  çürümekten 
kurtulabileceğim bir kapı arıyorum. Bütün kapıları 
çalacağım. İçerden bana “gel” sesi gelecek 
kapıyı buluncaya kadar bütün kapıların önünde 
yalvaracağım. 

Gel, gel, ne olursan ol, yine gel
İster kafir, ister putperest, ister Mecusi ol yine gel
Bu dergah umutsuzluk dergahı değildir
Yüz kere tövbeni bozsan yine gel

Yürü aşka doğru. Aşkı bul. Aşkı tut. Aşkla dol. 
Aşka aç kollarını. Aşkla uyu, aşkla uyan. Yediğin 
aşka dönüşsün. İçtiğin aşk olsun. Aldığın her 
nefeste aşk olsun. Aşk için ağla. Aşk için hıçkır. 

YOLCU – 

SESLER – 

SESLER – 
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Aşk için feryat et. Baştan aşağıya, tepeden tırnağa, 
hücrelerinin en diplerine kadar aşk ol. Aşk olsun. 
Aşk olsun. Aşk olsun

Ey güzeller güzeli olan sevgili! 
Güzel yüzünün zekâtını ver. 
Parça parça olmuş gönlümün tesellisini 
tekrar söyle. 

O yan bakışlı sevgili gamzesinin nazıyla 
Gönlümün üzerine yeni bir yara açtı. 

Ben o sevgiliye eğer kanımı döktüyse, helâl ettim; 
Ben kanımı dökmen helâl olsun diyorum, 
oysa yine gidiyor

Ey tatlı dudaklarına paha biçilemeyen sevgili, 
Bu divane âşıkın sevgisine 
neden bahane bulursun? 

Şu köhne ve yorgun dünyaya 
her an yeni canlar bahşedensin, 
Cansız ve gönülsüz şu bedende figanları, 
inlemeleri işit!

YOLCU – 
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Ey sırları açıklayan Allah için gülü bırak 
Gülden ayrı kalan bülbül-ü şeydayı anlat!

Coşup taşmamız kederden de neşeden de değil
Aklımız hayâlde vehimde değil

Kederden ve neşeden başka, ender bulunur bir hâldeyiz, 
İnkâr etme bunu, Sonsuz kudret sahibinin bendesiyiz

Beni kendimden geçiren senin ihsanın senin feyzin 
Şarap nedir ki, bana neşe ve lezzet verebilsin?

Şarap köpürdüğünde bizim aşkımızın taşkınlığının dilencisi 

Gökler yıldızlar yeryüzü dönüşünde aklımızın kölesi 

Şarap bizden sarhoş oldu, biz ondan değil, 
Kâlp ve beden bizden var oldu, biz ondan değil.
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§

(Karanlık. Gök gürültüsü. Şimşekler. Tamtamlar. Ney sesi. 
Kudüm Sesi. 

Kuyumcunun çekicinin ritmik sesi. Ritmin gittikçe 
yükselişi. Kalp atışlarına yakın bir tempoya gelişi. Zikir 
sesi. Gök gürültüsü. Yağmur sesi. Sükûnet. Dinginlik. 
Huzur. Su şırıltısı.)

(Ezan sesi.)

Bir siluet. Yolcuya tennure uzatır. Eliyle alır, giyinir. 
(tennure Mevlevi seması sırasında giyilen beyaz giysi)  
yolcu müziğin ritmine uygun “Allah” diye mırıldanır, 
her adım atışta, tekrarlar, kolları göğsünde çapraz olarak 
bağlıdır, tam ortaya gelince, ritim gittikçe hızlanmaktadır, 
adımlarını kendi solundan atmaya başlar. “Allah” sesi de 
ritme uygun olarak hızlanmaktadır. Dönüş hızlandıkça 
kollar açılır. Baş hafifçe sağa eğiktir. Sağ el gökyüzüne sol 
el yere doğrudur. Görüntü bir dua bir yalvarış, biz cezbe 
halidir)

§
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YOLCU:

Tövbe Yarabbi! Bir daha edebe aykırı düşünmem
Ne bilgi ne zenginlik övünmeyecek hiçbir şey istemem

Tövbe ey doğru yola çıkaran her yardım isteyeni! 
Kayboldum çıkmaz sokakta 
çıkmaktan başka bir şey istemem

Aşkınla dolu gönlümle çıkarım aydınlığa
Kalbimi tekrar karanlığa döndürme başka bir şey istemem

Kaleminin yazdığı mürekkebin kuruduğu ne bela varsa 
Kaldır üzerimizden belaları sil de başka bir şey istemem

Ruhumuza kaderde yazılmış belalardan kurtar bizi
Saf kardeşlikten, ruhanilerden eyle başka bir şey istemem

Senden ayrı düşmekten daha acı hiçbir şey yoktur. 
Merhametinden başka sığınma yeri arayanlardan eyleme başka 
bir şey istemem

Yükümüz asıl yükümüzün, sebepler sebeplerin eşkıyasıdır
Eşkıyaların eline düşürme başka bir şey istemem
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Bedenimiz ruhumuzun soyguncusudur, 
ellerimiz ayaklarımızı keser
Koru beni benden, beni bana bırakma 
başka bir şey istemem

Sen korumazsan 
kim bu tehlikelerden canını kurtarabilir
Sensiz kurtuldum zannedenlerden eyleme 
başka bir şey istemem

Sensiz selamet sahili yok, 
sensiz kurtuluş gerçekte çöküş
Korkuyu, hüsranı, ziyanı sermaye yapma 
başka bir şey istemem

Canana ermeyen can 
sonsuza kadar kör ve ışıksız 
İşe yaramaz bir hiç olmayayım
Kendimle baş başa olmayayım 
başka bir şey istemem
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Ruhum cemaline ermek, 
vuslatına yol bulmak ister
Bırakma bunun haricinde bir yere 
başka bir şey istemem

Bir can ki sensizdir, diri bile olsa ölüdür
Dirilt beni cömertliğinle başka bir şey istemem

Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan zengin, 
Ey her istediğini elde eden mutlu Padişah! 
Bana madem ki senden gelir, her şey güzeldir, 
Mahrum etme başka bir şey istemem

Senin kullarına kötülüğün bile yaraşır, 
çünkü kusursuz olan yalnız sensin. 
Ört benim kusurlarımı görmezden gel 
başka bir şey istemem

Aya ve güneşe eğer ışıksız kal diyecek olsan,  sana yaraşır
Beni ışığından mahrum etme başka bir şey istemem

Servinin dosdoğru boyuna kambur desen 
sana bu da yaraşır; 
İki kat  bükme belimi başka bir şey istemem
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Güneşin nuru, mehtabın güzelliği 
varolan her şey senin cömertliğindendir
Sensiz bıraktıklarından eyleme beni 
başka bir şey istemem

Yerlere ve göklere hakir desen, 
denizlere ve madenlere fakir desen 
sana o da yaraşır
Sonsuz cömertliğinin, 
azametinin gölgesi düşsün üstüme 
başka bir şey istemem 

Fanileri varoluş mülküne getirmek, 
yok olanı var etmek sana mahsustur 
Sen; korkudan, noksanlıktan, yokluktan münezzehsin 
Yokları icat eden, yaratan, hayat ve zenginlik veren sensin.  
Varları yakıp tekrar yok etmeyi de bilen  
Yırtıp yok ettiğini tekrar dikmeyi de bilen yine sensin
Her hazan vaktinde bağı yakıp sonra mutlak hayat veren  
Bağları rengârenk boyayan gülü yeniden bitirip, 
varlığa getiren
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Sonbahar rüzgârıyla yanmış olan güle
Tekrar dışarı gel, 
Yeniden bir defa daha güzelleş
Güzel sesinle, şöhretinle, güzelliğinle 
yeniden tazeliğini sergile
Emrini ferman eden yine sensin
Emrini duyacak kulak ver 
başka bir şey istemem

Nergisin gözü kör olmuştu, sanatın onu tekrar yaptı 
Kamışın boğazını kestiler onu okşadın, 
tekrar tat ve lezzet verdin
Biz sanat eseriyiz, sanatçının kendisi değiliz
Aczimizi anlamaktan 
Sahip olduğumuzla yetinmekten başka 
bir şey gelmez elimizden
Bunları anlayacak akıl ver 
başka bir şey istemem

Biz hepimiz “ben, ben” diye sesleniriz, 
Eğer sen ey merhametlilerin en merhametlisi 
Bizi selâmet semtine davet etmezsen, hepimiz şeytanız. 
Biz şeytanlıktan senin merhametinle, 
Körlükten bizi satın alman sayesinde kurtuluruz. 
Kimin hayatı varsa sen onun asa çekeni, yol gösterenisin, 
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Bastonsuz, elimizden tutanımız olmamaktan esirge 
başka bir şey istemem

Senden gayrı hoş veya nahoş olsun ne varsa,  
Hepsi insan yakıcıdır, ateşin ta kendisidir. 
Ateşe sığınan, ateşten arka alanlardan eyleme 
başka bir şey istemem
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SESLER: 
Tak, tak, tak.

Kim o 
Sensin

Tamam şimdi oldu, şimdi gel.
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